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. 413
. 417
. 423
. 432
. 442
. 453
. 466
. 477
. 484
. 489
. 498
. 500
. 505
. 510
. 512
. 520
. 531
. 539
. 552
. 559
. 565
. 573
. 576
. 580
. 582
. 592
. 602
. 609
. 613
. 616
. 620
. 624
. 632
. 635
. 640
. 655
. 665
. 669
. 670
. 674
. 679
. 685
. 694
. 697
. 703
. 709
. 714
. 719
. 725
. 740
. 745
. 750
. 756
. 759
. 762
. 777
. 784
. 793
. 798
. 807
. 823
. 830
. 839

1985-1117, Diwali Puja, São somente os Sahaja Yogis que podem obscurecer ou iluminar o Nome de Deus Todo-Poderoso . . . . . . . 846
1985-1128, Programa Público sobre o Aniversário de William Blake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849
1985-1227, Devi Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863
1986-0101, Shri Mahaganesha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871
1986-0106, Shri Mahalakshmi Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873
1986-0113, O sol, o cérebro, questões médicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880
1986-0114, Makar Sankranti Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890
1986-0120, Programa Público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897
1986-0504, Sahasrara Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906
1986-0504, Talk After the Sahasrara Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911
1986-0524, Mahalakshmi Puja, A Importância do Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923
1986-0706, Guru Puja, Consciência Cósmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925
1986-0709, Entrevista Radio ORF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930
1986-0713, Shri Kartikeya Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938
1986-0803, Shri Bhumi Dhara Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946
1986-0823, Palestra pela manhã aos Yogis Seminário do Shri Krishna Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949
1986-0823, Palestra à noite, Seminário do Shri Krishna Puja Schawarzsee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952
1986-0823, Shri Krishna Puja, The Six Enemies And False Enemies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956
1986-0907, Shri Ganesha Puja, Establishing Shri Ganesha Principle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963
1986-0917, Palestra para os Sahaja Yogis: Como ser respeitado, Liderança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970
1986-1223, Puja, About ego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978
1987-0111, Devi Puja, Compromisso e Dedicação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981
1987-0114, Makar Sankranti Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 983
1987-0408, Talk to yogis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990
1987-0419, Puja de Páscoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997
1987-0502, Véspera Saharasra Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001
1987-0503, Sahasrara Puja: O Fantasma do Materialismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005
1987-0503, Sahasrara Puja, Palestra após o puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
1987-0506, Palestra para os Sahaja Yogis: A necessidade de se aprofundar mais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015
1987-0712, Guru Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1022
1987-0808, Talk, Eve of Shri Vishnumaya Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029
1987-0809, Shri Vishnumaya Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048
1987-0816, Shri Krishna Puja: Os 16000 poderes de Shri Krishna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055
1987-1004, Shri Rama Puja, Dassera Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059
1987-1016, Shri Mahakali Puja, a Cultura del Espirito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1069
1987-1024, “A Luz do Amor”, Noite anterior ao Diwali Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073
1987-1025, Diwali Puja, o Poder da Inocência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075
1987-1213, Devi Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082
1987-1219, Devi Puja, Complete sua Realização do Si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085
1988-0105, Being Bandhamukta - A free personality and Evening Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091
1988-0106, Puja em Ganapatipule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093
1988-0110, Makar Sankranti/Shri Surya Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1096
1988-0403, Puja de Páscoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103
1988-0419, Akshaya Tritiya Puja Talk: Orem e Peçam esse Amor Eterno de Deus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109
1988-0508, Sahasrara Puja, How it was decided . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110
1988-0608, Shri Ekadasha Rudra Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115
1988-0618, Seminar Day 1, Introspection and Meditation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119
1988-0619, Seminar Day 2, The Role of Women . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126
1988-0710, Shri Hamsa Swamini Puja e duas palestras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140
1988-0720, Sahasrara Puja: Primeiro vocês devem manter suas vibrações puras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147
1988-0723, Shri Buddha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148
1988-0731, Guru Puja: A Gravidade do Princípio do Guru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1156
1988-0806, Shri Krishna Puja, The Witness State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
1988-0814, Shri Fatima Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165
1988-0820, Shri Vishnumaya Puja: Curem esse Vishuddhi Esquerdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1173
1988-1015, 5o Dia do Navaratri, Qual é o seu destino? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1180
1988-1113, Diwali Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1182
1988-1211, Adi Shakti Puja: Desapego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1185
1989-0423, hri Hanumana Puja, Todos vocês são Anjos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1189
1989-0506, Sahasrara Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194
1989-0520, Shri Buddha Puja, Gautama, The Lord of the Ego (morning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198
1989-0527, Shri Devi Puja: A Essência do autorrespeito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1206
1989-0611, Arrival and Virata Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210

1989-0617, Shri Mahakali Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-0619, Shri Mahakali Puja, "Ascensão" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-0629, A Kundalini só pode ser Despertada por Alguém com Autorização Divina . . . . . . . . . . . .
1989-0709, Shri Radha Krishna Puja: A Importância da Amizade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-0719, Paramchaitanya Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-0722, Evening Program before Guru Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-0723, Guru Puja, Creativity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-0806, Shri Bhairavnath Puja, Bhairava e o Canal Esquerdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-0808, Shri Ganesha Puja, How Far To Go With Children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-0901, A Situação Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-1008, 10o Dia do Navaratri, Profundidade e Conteúdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-1029, Diwali Puja, Seja honesto consigo mesmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-1217, Nothing to discuss in Sahaja Yoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0101, Puja de Ano Novo: A Mãe depende de nós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0107, Puja, Quem é o Deus e Quem é a Deusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0114, Makar Sankranti – Shri Surya Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0312, Shri Mahalakshmi Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0321, Birthday Puja, Sincerity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0330, Quarto Dia do Navaratri e Puja de Aniversário Os Três Yuktis para Progresso na Sahaja Yoga .
1990-0421, Um Novo Salto deve ser dado, Véspera do Puja de Páscoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0422, Puja de Páscoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0506, Sahasrara Puja, You Have All Become Mahayogis Now and Concert with Talk . . . . . . . . . .
1990-0528, Discernimento Divino, Hamsa Chakra Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0617, Shri Mahavira Puja, Hell Exists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0619, Adi Kundalini Puja, O Advento da Kundalini Primordial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0708, Guru puja, Detachment, Silence, Faith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0807, Raksha Bandhan e Shri Ganesha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0811, Shri Mahasaraswati Puja, Vishnumaya uma personalidade muito veemente . . . . . . . . . . .
1990-0819, Shri Krishna Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0826, Shri Ganesha Puja, The Glow of Shri Ganesha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0831, Shri Hanumana Puja, Electromagnetic Force . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0912, Shri Mahakali Puja, Purity and Collectivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0921, Talk to Sahaja Yogis on Children at Girvins Ashram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0923, 5th Day of Navaratri, Adi Shakti Puja, The deities are watching you . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-1021, Diwali Puja, Touch Your Depth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-1217, Shri Chakra and Shri Lalita Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-1221, Shri Mahalakshmi Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0101, Puja de Ano Novo, A Krita Yuga começou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0216, Mahashivaratri Puja, Four Nadis of the Heart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0325, Shri Rama Puja, Controle sua atenção como Ele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0328, Shri Mahavira Puja, Dead Spirits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0331, Puja de Páscoa, Pureza, Moralidade, Crianças . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0406, Bhavasagara Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0408, Shri Gauri Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0410, Shri Virata Puja, Appreciation Should Be Practiced + informal talk . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0411, Programa Público 1o Dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0412, Public Program Day 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0414, Shri Ganesha Puja, The Innate Maryadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0428, Hamsa Puja, The Source of Discretion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0505, Puja do Sahasrara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0728, Guru Puja, Four Obstacles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0804, Shri Buddha Puja, You must become desireless . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0806, Public Program Day 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0811, Adi Kundalini Puja, The Power Of Pure Desire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0817, Primeiro Programa Público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0818, Segundo Programa Público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0901, Shri Krishna Puja, Yogeshwara - A Técnica da peça teatral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0915, Shri Ganesha Puja, Shri Ganesha and His Qualities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1009, 2o Dia do Navaratri, VocÊs são os líderes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1010, 3o Dia do Navaratri, Nós podemos realmente expulsar nosso ego e nossos condicionamentos
1991-1013, 6th Day of Navaratri, Recognize Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1110, Diwali Puja, Alegria e Felicidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1206, Public Program Day 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. 1218
. 1221
. 1224
. 1226
. 1231
. 1235
. 1236
. 1240
. 1242
. 1250
. 1254
. 1259
. 1266
. 1269
. 1274
. 1277
. 1280
. 1286
. 1293
. 1298
. 1302
. 1306
. 1310
. 1315
. 1319
. 1322
. 1333
. 1339
. 1345
. 1351
. 1355
. 1362
. 1369
. 1376
. 1388
. 1400
. 1403
. 1408
. 1409
. 1417
. 1422
. 1436
. 1443
. 1449
. 1452
. 1458
. 1467
. 1479
. 1483
. 1494
. 1498
. 1507
. 1514
. 1519
. 1524
. 1529
. 1535
. 1542
. 1547
. 1551
. 1554
. 1558
. 1563

1991-1206, Shri Raja Rajeshwari Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1571
1991-1207, Public Program Day 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1575
1991-1209, Shri Shakti Mahakali Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1590
1991-1211, Devi Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1594
1992-0220, Shri Mahalakshmi Puja, Sempre faça introspecção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1598
1992-0223, Shri Mahasaraswati Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1603
1992-0229, Mahashivaratri Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1609
1992-0419, Puja de Páscoa, Você tem de crescer e assumir a responsabilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1616
1992-0510, Sahasrara Puja, A Vontade de Deus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1623
1992-0531, Shri Buddha Puja, The Search for the Absolute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1630
1992-0621, Shri Adi Kundalini Puja, Pure Love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1636
1992-0704, Shri Vishnumaya Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1644
1992-0719, Guru Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1651
1992-0725, Shri Durga Mahakali Puja, France is going down and down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1657
1992-0816, Shri Krishna Puja: Ascendendo Além do Vishuddhi, O Estado do Virata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1661
1992-0830, Shri Ganesha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1670
1992-0913, Hamsa Chakra Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1677
1992-0920, Shri Vishnumaya Puja: Parem de se sentir culpados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1682
1992-0927, 1st Day of Navaratri, 10th Position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1689
1992-0930, Shri Mahalakshmi Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1698
1992-1014, Shri Mahakali Puja: Ela é o Espírito Santo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1703
1992-1015, Uma pessoa realizada emite paz e neutraliza a violência e ira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1706
1992-1017, Todos vocês tem sua divindade intacta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1710
1992-1025, Diwali Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1715
1993-0321, Birthday Puja, Satya Yuga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1720
1993-0411, Easter Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1726
1993-0426, Shri Pallas Athena Puja: You have to be sincere and honest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1732
1993-0509, Sahasrara Puja 09.05.1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1737
1993-0518, Shri Fatima Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1742
1993-0606, Adi Shakti Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1747
1993-0704, Guru Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1754
1993-0711, Shri Mahakali Puja: Dentro de nós, Ela cria desejos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1759
1993-0803, Shakti Puja: Depois da Realização, nós usamos somente um poder, que é do Amor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1764
1993-0815, Shri Krishna Puja, Dharma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1766
1993-0919, Shri Ganesha Puja, Ritualism is not innocence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1774
1993-1010, Shri Virata Viratangana Puja: Eu tenho de ter 16.000 filhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1779
1993-1024, 9th Day of Navaratri, Reintrospect Yourself . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1784
1993-1225, Puja de Natal: A Racionalidade nunca pode fazê-lo compreender a Divindade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1792
1994-0120, Shri Raja Rajeshwari Puja, O aspecto de Adi Shakti no Nabhi Chakra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1797
1994-0314, Mahashivaratri Puja, Surrender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1802
1994-0321, Birthday Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1807
1994-0403, Puja de Páscoa: A responsabilidade sobre vocês é muito maior do que sobre Cristo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1811
1994-0410, Shri Mahamaya Puja, We Are All In Her Body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
1994-0424, Palestra para os Sahaja Yogis, sua atenção deve estar em coisas coletivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1825
1994-0508, Sahasrara Puja, Mahamaya Swarupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1829
1994-0626, Adi Shakti Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1836
1994-0713, Shri Vishnu Puja: A Base do Dharma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1844
1994-0724, Guru Puja, Mature and Achieve the State of A Guru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1850
1994-0828, Shri Krishna Puja, Shri Krishna and the Paradoxes of Modern Times & Anand Murdeshwar Concert & short talk in Marathi 1861
1994-1009, 5th Day of Navaratri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873
1994-1015, Respeite sua Realização e se desenvolva nela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880
1994-1016, A atenção pura se torna muito poderosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885
1994-1018, Programa público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1888
1994-1204, Shri Raja Lakshmi Puja: A Deusa que governa os reis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1894
1995-0226, Mahashivaratri Puja, How To Get Detached and Ascend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1901
1995-0320, Puja de Aniversário, A Cultura Sahaja nasce em vocês . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1909
1995-0414, Puja de Páscoa, crucifique seu ego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1911
1995-0507, Sahasrara Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1914
1995-0604, Adi Shakti Puja, Orientação ao Dinheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1922
1995-0716, Guru Puja: Vigie sua mente e sua atenção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1927
1995-0802, Palestra Universidade Ecologica de Bucareste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1936
1995-0824, Programa Público, Forçar as pessoas a ter moralidade não funciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1940
1995-0910, Ganesha Puja, Projete sua inocência nos outros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1943

1995-0913, Quarta Conferência Mundial Sobre as Mulheres . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-1001, Sétimo Dia do Navaratri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0303, Mahashivaratri Puja, Motive sua atenção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0321, Puja de Aniversário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0505, Sahasrara Puja: Você deve se sentir responsável mas seja humilde . . . . . . .
1996-0609, Adi Shakti Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0716, Shri Mahalakshmi Puja, We have to live like one family . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0728, Guru Puja: Critério para fazer introspecção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0901, Shri Krishna Puja: A Cultura Sahaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0915, Shri Ganesha Puja, Vocês devem lutar pela inocência . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-1020, 8o Dia do Navaratri, Estejam conscientes de seu próprio estado . . . . . . . . .
1996-1110, Diwali Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-1225, Puja de Natal, A Cultura da Mãe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0316, Mahashivaratri Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0321, Puja de Aniversário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0504, Sahasrara Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0525, Adi Shakti Puja, Respect the Mother Earth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0608, Shri Krishna Puja: Liberdade sem sabedoria é perigosa . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0703, Programa público: Tributo a Shri Mataji Nirmala Devi por Claes Nobel . . . . . .
1997-0720, Guru Puja: A Guru Should Be Humble And Wise . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0823, Shri Krishna Puja, Tabus Primordiais e o Dharma Sahaja . . . . . . . . . . . . . .
1997-0907, Shri Ganesha Puja: O dharma tem de estar presente para sua ascensão . . . . .
1997-1004, 4o dia do Navaratri Puja, Materialismo, Natureza e Casamento . . . . . . . . . .
1997-1005, 6th Day of Navaratri, Your Beautiful Qualities will prove the Truth of Sahaja Yoga
1997-1102, Diwali Puja Shri Lakshmi e dinheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-0320, Felicitações de Aniversário: Coloque a Atenção no seu Espírito . . . . . . . . . .
1998-0321, Puja de Aniversário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-0419, Easter Puja, You Can Spread Sahaja Yoga Only Through Love and Compassion .
1998-0510, Sahasrara Puja, Blessing of Divine Pours Only If Sahasrara is Open Complete . .
1998-0621, Adi Shakti Puja, You Must Develop Humility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-0705, Public Program Day 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-0712, Guru Puja, You Have To Become Humble And Obedient . . . . . . . . . . . . . .
1998-0816, Shri Krishna Puja: Ele Lhes Conede o Estado de Testemunha . . . . . . . . . . .
1998-0905, Shri Ganesha Puja: Ekakarita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-0927, Sétimo Dia do Navaratri, Todos vocês devem depender do Paramchaitanya . . .
1998-1025, Diwali Puja, Expression of Love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-1216, A Expressão dos Elementos Sutis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-1225, Puja de Natal, Torne-se em consciência sem pensamentos . . . . . . . . . . . .
1999-0320, Felicitações de Aniversário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0321, Puja de Aniversário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0331, Shri Hanumana Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0425, Puja de Páscoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0508, A música trará glória para a Sahaja Yoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0509, Sahasrara Puja, Our Awareness has to become Paramchaitanya . . . . . . . . .
1999-0620, Adi Shakti Puja, Sahaja Yogis have to transform others . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0801, Guru Puja, Assimilating the Absolute Knowledge . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0905, Shri Virata Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0925, Shri Ganesha Puja, Cabella Ligure, Itália, 25.09.1999 . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-1017, 8o Dia do Navaratri, Os Poderes de Shri Mahakali . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-1225, Puja de Natal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-0305, Mahashivaratri Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-0321, Birthday Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-0323, Casamentos e palestra para os noivos e para as noivas . . . . . . . . . . . . . .
2000-0405, Gudi Padwa/Navaratri Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-0423, Puja de Páscoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-0507, Sahasrara Puja, Alcançar Esse Estado Sahaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-0507, Talk after Sahasrara Puja, Penetrate Your Attention . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-0702, Adi Shakti Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-0723, Guru Puja, Shraddha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-0820, Shri Krishna Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-0916, Shri Ganesha Puja, Your innocence will save this world . . . . . . . . . . . . . . .
2000-0928, Palestra sobre todos os chakras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-1008, 11th Day of Navaratri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. 1951
. 1954
. 1960
. 1964
. 1971
. 1977
. 1984
. 1988
. 1994
. 1998
. 2005
. 2010
. 2017
. 2023
. 2025
. 2028
. 2035
. 2041
. 2046
. 2050
. 2056
. 2064
. 2069
. 2078
. 2084
. 2090
. 2097
. 2104
. 2110
. 2119
. 2125
. 2134
. 2142
. 2148
. 2153
. 2160
. 2166
. 2169
. 2174
. 2178
. 2180
. 2186
. 2193
. 2195
. 2201
. 2205
. 2212
. 2216
. 2222
. 2227
. 2230
. 2232
. 2234
. 2236
. 2241
. 2247
. 2253
. 2255
. 2260
. 2267
. 2273
. 2279
. 2286

2000-1029, Diwali Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-1203, Palestra para os Yogis, Como Proceder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-1225, Christmas Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-1231, Puja de Ano Novo, Todos vocês têm de se tornar mestres na Sahaja Yoga . . . . . .
2001-0225, Mahashivaratri Puja, Destructive Power of Shri Mahadeva . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0320, Felicitações de Aniversário: Os seres humanos não sabem quais poderes eles têm
2001-0321, Puja de Aniversário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0422, Puja de Páscoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0506, Sahasrara Puja, Abrir o Sahasrara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0603, Adi Shakti Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0708, Guru Puja, Introspection, love & purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0714, Public Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0729, Shri Krishna Puja, Ananya Bhakti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0922, Shri Ganesha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-1021, 5th Day of Navaratri, Overcome hatred with love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-1118, Diwali Puja, Soldiers of Divine Love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-1225, Puja de Natal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-1231, Puja de Ano Novo, Voce deve ser satisfeito interiormente . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0317, Mahashivaratri Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0321, Puja de Aniversário, você pode fazer muito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0323, Puja de Aniversário, Felicitações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0402, Conferência Médica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0413, Gudi Padwa Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0421, Puja de Páscoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0505, Sahasrara Puja, Watch Yourself . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0623, Shri Adi Shakti Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0721, Guru Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0724, Guru Purnima Puja, Qual é o nosso dever? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0818, Shri Kubera Puja, Abra mão das coisas a partir do seu coração . . . . . . . . . . . .
2002-0822, Programa público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0914, Shri Ganesha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0915, Marriages in Shri Mataji's Presence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-1027, Navaratri Puja, Develop Wisdom Through Meditation, Bhakti & Shraddha . . . . . . .
2002-1103, Diwali Puja: A Importância da Meditação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-1225, Puja de Natal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-1231, Puja de Ano Novo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2003-0228, Shivaratri Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1972-0101, Para minhas crianças flores
View online.
Para minhas crianças flores Vocês estão de mal com a vidacomo crianças pequenascuja Mãe está perdida na escuridão.Vocês
ficam emburrados expressando desespero.No final infrutífero de sua jornadavocês vestem a feiura para descobrir a
beleza,vocês citam tudo que é falso em nome da verdade,vocês esgotam as emoções para preencher a taça do amor.Minhas
doces crianças, meus queridos,como vocês podem obter a paz travando guerraconsigo mesmos, com o seu ser, com a própia
alegría?Bastam os seus esforços de renúncia.A máscara artificial da consolação.Agora descansem nas pétalas da flor de
lótus.No colo de sua graciosa Mãe,Eu adornarei sua vida com lindas florese preencherei seus momentos com a fragrãncia da
alegría.Eu ungirei suas cabeças com o amor divino,porque Eu não posso mais suportar a sua tortura.Deixem-Me envolvê- los no
océano de alegria,para que vocês dissolvam o seu ser no ser maior,que sorri no cálice do seu Sisecretamente escondido para
provocá-los o tempo todo.Fiquem atentos e vocês O encontrarãovibrando cada fibra de vocês com alegría cheia de
bemaventurança,cobrindo todo o universo com luz. (Para os buscadores dos EUA em Sua primeira viagem aos EUA em 1972)

1973-0828, Shri Krishna Puja: O Poder Mais Dinâmico de Amor
View online.
Shri Krishna Puja Mumbai, Índia, 28.08.1973 … pelo Divino. Por exemplo, se Eu conheço apenas Minha cabeça, isso não é
suficiente. Se Eu conheço apenas Meu pescoço, isso não é suficiente. Se Eu conheço apenas Minhas pernas, isso não é
suficiente. Mas quanto mais Eu sei sobre Mim mesma, mais dinâmica Eu Me torno, mais expansiva Eu Me torno. E todos os
grandes que existiram… ou todas as pessoas que foram chamadas de grandiosas… são grandiosas porque viveram em muitos
seres humanos. Eu sinto essa receptividade na atmosfera, assim como vocês estão sentindo, porque vocês sabem que eles não
são estrangeiros, eles são seus irmãos e irmãs. Há tantas histórias nos Puranas como esta, que… Eu não vou citar, mas uma
vez dois irmãos se encontraram na selva. Mas eles acharam que eram inimigos e quiseram lutar um com o outro. E quando eles
começaram a lutar, eles não conseguiam bater um no outro. Então eles sacaram suas flechas, as flechas não funcionaram. Eles
ficaram bastante surpresos com isso, e quando eles se perguntaram: "Quem é sua mãe? ", eles descobriram que a mãe era a
mesma. E então eles perceberam que não eram estrangeiros nem inimigos, mas eles foram feitos da mesma fibra. Que doçura,
que beleza esse conhecimento deu a eles. E que segurança de entendimento… que em todo lugar no mundo inteiro, nós temos
irmãos e irmãs, que estão no ser interior deles, em seu divino, e como nós estamos unidos com esse amor. Quando Eu falo de
amor, as pessoas acham… que estou tentando torná-los pessoas fracas, porque as pessoas acham que quem ama é fraco. Mas
o poder mais dinâmico neste mundo é esse do amor. É o poder mais agressivo, é esse do amor. Mesmo nós, quando sofremos
no amor, é por causa de nossa força que sofremos e não por causa de nossa fraqueza. Por exemplo, havia um professor na
China que ensinava os galos a lutar. E o rei daquele lugar levou seus galos para aquele professor… e lhe disse: "Por favor,
ensine-os a lutar." Depois de um mês, quando o rei foi levar aqueles galos com ele, ele ficou surpreso ao ver que os galos
ficavam apenas em silêncio, sem fazer nada. E ele disse ao professor: "O que você fez aos meus galos?" "Eles não são
agressivos de forma alguma, não estão fazendo nada." "Como eles vão lutar?" "Vai haver uma competição, haverá uma exibição
da força deles," "e o que vamos fazer sobre isso?" Ele disse: "Apenas os leve." Ele levou aqueles dois galos com ele e os colocou
na arena, onde havia outros galos que tinham vindo para lutar. Esses dois galos ficaram muito tranquilamente em pé. Todos os
outros galos começaram a rodear e torturar. Eles ficaram apenas em pé e olhando para eles. Todos os outros galos ficaram
surpresos com o comportamento deles… e acharam que eles eram muito poderosos. E todos eles fugiram. O amor do qual
estou falando, o Amor Divino, torna vocês não apenas fortes, mas dinâmicos. É o maior poder luminoso que nós podemos
imaginar. Somente quando o amor está rodeado pelo grosseiro e se perde no grosseiro, ele parece que está fraco e
acorrentado. No momento em que ele é liberado, o poder dinâmico do amor… pode transcender todos os poderes malignos do
mundo. Quando as pessoas obtêm a Realização, automaticamente o ego desaparece em grande medida, Eu devo dizer, porque
vocês dizem que as vibrações estão passando, vocês não dizem que estão emitindo-as. Devido a queda do ego às vezes isso
acontece de modo que vocês sentem… que tudo que vocês queriam ter, vocês conseguiram… e é melhor vocês não falarem
sobre isso. Quando há qualquer oposição de qualquer lugar, vocês a evitam e se afastam dela. Vocês não querem enfrentar a
oposição de qualquer oposição negativa, seja pela fala ou até mesmo por métodos malignos. Nós fugimos disso, pensando:
"Oh Deus! Como vamos enfrentar isso?" Pelo contrário, uma pessoa que é negativa, que tem ódio, Torna-se (…) como eles
chamam isso, significa um indivíduo que se vangloria. Um indivíduo assim fala, começa a se vangloriar. Ele acha que está acima
de todos os outros, que ele pode enganar o mundo todo. Ele assume uma responsabilidade sobre si mesmo. Ele funda um
grande ashram ou algum lugar grande… onde ele se senta com toda a sua ignorância… e começa a difundir seu conhecimento,
assim chamado, para as pessoas. As pessoas ficam impressionadas pelos métodos dele… e todas elas vão e caem aos seus
pés. Enquanto a pessoa realizada se senta em casa silenciosamente, imaginando o que esses tolos estão fazendo. Mas agora
não é para a pessoa realizada se sentar… e maravilhar-se e rir da tolice das pessoas… que ainda não são realizadas. Nem
mesmo ter pena deles, mas sair, sair com a espada do amor para conquistar o mundo inteiro. Isso é muito, muito essencial. Se
a criação tem de ser salva, então vocês não devem manter silêncio sobre isso. Todas as ideias erradas sobre o amor, toda a
falsidade sobre o amor tem de ser abandonada. A pessoa deve saber que ele é o poder dinâmico. E ele não permitirá que você
se sente confortavelmente consigo mesmo, desfrutando a paz e a bem-aventurança, quando o resto do mundo não está
desfrutando isso… e está jogando nas mãos dos gênios do mal… que vieram a este mundo para destruir… e trazer o reino
satânico… para esta Terra. Agora, foram-se os dias em que as pessoas tinham de sofrer. Cristo sofreu por nós. É claro, Cristo
nunca sofreu, porque Ele nunca sofreu. Ele nunca lamentou. Ele era como aqueles galos, uma personalidade muito poderosa.
Mas hoje é o dia para iluminar a compreensão de vocês… sobre a sua própria força que está dentro de vocês. Aqueles que são

grosseiros devem se preocupar com suas inseguranças… e seus problemas e suas organizações, mas não as pessoas que são
realizadas. Eu lhes disse muitas vezes e hoje também ele comentou… que vocês devem saber que nunca estão sozinhos
quando vocês são realizados. Houve muitas pessoas que eram realizadas… antes mesmo de vocês nascerem, que existem, que
estão ansiosas para ajudá-los a cada momento. Em nossos shastras, nós os chamamos de chiranjivas (seres eternos), vocês
os conhecem. Eles são pessoas que são niranjanas (puras, livres de falsidade). Como ele disse sobre Bhairava e Hanumana,
todas essas pessoas existem, e Eles estão esperando apenas por um chamado de vocês. Uma vez nós fomos ao mercado… e
houve um problema… com alguma coisa. E Eu tinha alguém Comigo, um discípulo, que também estava Comigo. Eu só quis ver
qual seria a reação dele. Ele tentou argumentar com uma pessoa para lhe falar sobre algo. Então ele Me disse: "Mataji, vamos
embora agora". Quando saímos da loja, Eu disse: "O que você irá fazer a respeito?" Ele disse: "Eu já falei com Hanumana para
cuidar dessa parte". E o trabalho foi feito. É no aspecto grosseiro, mas acontece. Quando falham, vocês podem deixar isso para
qualquer um Deles, e Eles terão de fazê-lo muito contentes. Porque são vocês quem estão no palco e não Eles. Eles são as
pessoas nos bastidores. Eles são as gravações. Mas vocês precisam abrir suas bocas, caso contrário, se começarem a pensar,
o que as pessoas dirão? Eles irão ajudá-los de todas as maneiras, mas até onde vocês estão contando com sua segurança? Até
onde vocês estão contando com sua qualidade inerente, com sua compreensão de si mesmos? É uma grande guerra
acontecendo. Vocês não estão cientes disso? Alguns de vocês estão. Alguns de vocês estão definitivamente cientes disso,
porque eles tiveram a experiência de lutar contra isso até o fim. É uma grande guerra acontecendo. Agora especialmente,
quando dez rakshasas tiveram seus avataras (encarnações). E por vocês serem tão frágeis, vocês ainda são crianças pequenas,
sem dúvida, porque vocês tiveram a Realização há apenas alguns dias. Mas se vocês quiserem, vocês podem crescer muito
rápido. Vocês podem se transformar em gigantes enormes. Todos vocês podem crescer. A única coisa é que vocês têm de
decidir que vocês têm de crescer interiormente. Há tantas coisas que somente vocês descobriram, pelas quais uma pessoa
cresce. Eu posso lhes dar comida, mas vocês mesmos têm de crescer. Onde quer que vocês vejam a negatividade, vocês têm
de se levantar e dizer: "Isso é negatividade e nada mais, quer vocês gostem ou não." Nisso, vocês amam essa pessoa, vocês
não odeiam. Somente falar docemente não é a ideia de amor. Não, uma mãe às vezes até mesmo repreende o filho. Não
significa que ela não o ame. Se for necessário, vocês têm de dizer à pessoa: "Isso é negatividade". É claro, se houver uma
pessoa realizada, ela não se importará com nenhuma correção, porque ela quer a correção, ela sabe que isso tem de ser
corrigido. O instrumento tem de ser corrigido. Mas uma pessoa que não entende, vocês têm de forçar seu amor nessa pessoa.
Vocês podem forçar esse amor, vocês sabem disso, sentados aqui. Muitas pessoas tentaram colocar amor em torno de certas
pessoas… que estavam tentando ser maliciosas, e elas têm sido capazes de alcançar ótimos resultados. Essas pessoas
voltaram atrás e retornaram. Apenas colocando sua mão e colocando sua atenção nessa pessoa… e movendo esta mão assim,
o amor envolve e a pessoa retorna. Não há dúvida de que há negatividade e positividade, não há nada entre os dois, vocês
devem se lembrar. Não há meio-termo entre os dois. Ou é luz e escuridão, ou é positivo e negativo. Definitivamente, há duas
coisas que estão lutando. A única coisa, a vontade de vocês, esse é o problema de toda a brincadeira, de modo que sua vontade
é respeitada, sua vontade é inteiramente respeitada. Se você tem vontade de ser um gigante que ama, você pode ser. Outro dia
Eu conheci um psiquiatra… e ele estava muito bloqueado em seu superego. Eu disse: "O que há de errado com você?" Ele disse:
"Minha infância. Minha infância, eu não pude receber muito amor." Eu disse: "Agora Eu estou presente. Venha em Meu colo,
receba o amor." Ele disse: "Eu quero fluir meu amor, Mãe." "Eu quero me abrir, completamente, sem nenhum medo." Eu disse:
"Apenas comece isso." "Não se preocupe com o que as pessoas irão entender mal," "com o que as pessoas irão dizer, não é
nada importante…" "o que as pessoas irão dizer ou qualquer coisa." "Para o amor, a satisfação é somente amor, que você ama
outra pessoa." "Apenas flua seu amor", Eu disse, "e você sentirá que dará certo." "Apenas decida: ‘Eu irei amar as pessoas’." "E
uma vez que você decida isso, todo o céu," "todo o poder do céu cairá aos seus pés." "Acredite em Mim nisso." Se vocês
observarem, por outro lado, Eu sou uma dona de casa comum. Algumas pessoas sempre dizem: "Mataji, como pode ser assim?"
Por que não? Eu sou exatamente igual a vocês, Eu tenho os mesmos problemas que vocês têm. Mas a única coisa que Eu sei… é
que Eu não sou nada além da personificação desse Amor que é Divino, e Eu não posso existir sem ele. Em cada momento de
Minha vida, deixo o amor fluir, deixo o amor fluir. Cada onda da Minha mente transmite o amor. E isso os torna completamente
poderosos. Se vocês lerem – Eu estava lendo Devi Mahatmyam onde… eles falam sobre um rakshasa… que enfrentou a Mãe
Primordial, a Mãe Divina, e ele riu Dela: "Mulher, o que Você pode fazer comigo?" "Você é uma mulher. O que você pode fazer
comigo?" E Ela sorriu para ele e disse: "Tudo bem, venha, vamos ver." E com um golpe, Ela cortou sua garganta. Muito
claramente isso mostra… que a positividade pode cortar a garganta da negatividade. Não há himsa (violência) nisso. Vocês
devem se lembrar da diferença entre os dois. Se a negatividade for cortada e o positivo for realçado, essa é a maior ahimsa (não
violência) que vocês podem fazer a alguém. Vocês viram o que a negatividade faz com as pessoas, vocês agora souberam o

que é negatividade. Vocês viram como as pessoas sofrem com espíritos nelas. E aqui, eles também estão ansiosos para serem
amados do seu jeito, vocês ficarão surpresos em saber que se vocês realmente os amam, eles próprios vêm a Mim e dizem:
"Dá-me a salvação, Mãe." Eles vêm a Mim apenas para isso, às vezes com vocês, para que Eu dê a eles a salvação. E se Eu
prometer isso, eles nascem novamente. Mas há rakshasas, há rakshasas. Como Eu lhes disse outro dia, a Kali Yuga estabeleceu
um belo palco… e um drama maravilhoso deve ser representado, no qual Ravana tem de amar Sita como uma Mãe, Kamsa deve
cair aos Pés de Radha. Talvez vocês não saibam que Krishna quis matar Kamsa. Naquela época, ele era Seu tio. Então o
sentimento veio Nele, de Sua Mãe: "Afinal, ele é Meu irmão." Então Ele pediu a Radha e Radha o matou, Radha, que amava o
mundo inteiro naquela época. Ela é a personificação do amor e Ela matou Kamsa, porque era para ser. Quando vocês estão
jogando nas mãos de Deus, então se Ele quer matar algum corpo, ele tem de ser morto. Mas antes de tudo, vocês têm de estar
totalmente nas mãos de Deus. É somente o amor Dele que mata esse corpo. E quando as canções da força Deles e vitória são
cantadas, vocês viram isso, todos os Meus chakras, como eles começam a trabalhar e a vibrar. Porque a força daqueles dias
vitoriosos… ainda está persistindo e irá atuar através de vocês. Mas e quanto ao pobre instrumento de vocês que está se
movendo um pouco devagar? O momento em que o amor tem de governar, a Satya Yuga, se ela tiver de vir, será por meio dos
esforços de vocês, agora. Antes da Sahaja Yoga, nenhum esforço. Mas agora, todos os seus esforços são divinos. Seja o que
for que vocês façam, seja qual for sistema nervoso simpático que vocês ativem, vocês estão obtendo isso por meio do
parassimpático, vocês não fazem nada, de forma alguma. Mas vocês mesmos podem ver quais riscos estão envolvidos. Vocês
são os escolhidos, caso contrário, por que… vocês são as únicas pessoas que obtiveram a Realização? E o tanto que vocês
avançaram. Alguns de vocês a obtiveram há apenas alguns dias e foram muito longe. Por quê? Vocês são os escolhidos e
vocês devem assumir isso, serem os canais desse Amor Divino, desse Poder dinâmico… que irá transformar toda a concepção
de ódio, com o qual todas essas nações e todas essas diferenças são criadas. Às vezes parece assim: "Como? Como pode
ser?" Mas agora os dias de Gokul se foram. Eu estava pensando nisso, na época em que Krishna costumava tocar Sua flauta… e
Ele tentou Sua Sahaja Yoga nos gopis e gopas. Oh, nós tentamos e tentamos e tentamos em vidas diferentes. Nada funcionou.
E agora isso irá clarear como uma faísca. A reação em cadeia começará. Mas nós precisamos ter máquinas fortes para
suportar isso. Caso contrário, o fusível será desligado. Somente a força que está em vocês deve ser sentida por sua atenção.
Esta é a única coisa que vocês têm de fazer: é sentir a sua atenção… e abandonar tudo que é falsidade. Tudo isso é falsidade
que vocês veem dentro de si mesmos, e vocês saberão o que é falsidade e simplesmente abandonarão isso. Aceitem somente
a verdade e a verdade lhes dará esse poder… para serem o verdadeiro instrumento, para suportarem esse canal, essa força do
amor. Isso não deve significar que vocês têm de ser egoístas, vocês não podem ser, mesmo se tentarem. Vocês não podem
ferir ninguém… mesmo se vocês quiserem perturbar. Muitos de vocês têm expressado: "Mataji, a Senhora está dando a
Realização a qualquer um." Eu não posso dar a qualquer um, tem de ser um homem que está buscando, tem de ser uma mulher
que tem estado buscando em suas vidas anteriores. Vocês devem saber que seja o que for que vocês obtiveram, vocês
obtiveram em seu próprio direito. Assim, um indivíduo pode parecer com uma pessoa qualquer, mas ele não é, ele é um grande
santo. Todos eles são santos sentados aqui. É um centro e núcleo de santidade onde o completo Divino está fluindo. A única
coisa é: deixem isso fluir de vocês. Esse poder é este de Deus e não é sua responsabilidade… preocupar-se se isso fará bem ou
mal. Mesmo que vocês pensem que isso pode fazer algumas coisas ruins… de acordo com as ciências morais deste mundo, no
final, ficará tudo bem. Por que esse Jarasandha devia ser morto? Por que esse Kamsa devia ser morto? Por que Ravana devia
ser morto? É claro, matar não ajuda muito, isso Eu percebi. Porque todos esses que foram mortos estão de volta em seus
assentos. Mas ainda assim, não lute… contra essas pessoas horríveis. Apenas lute consigo mesmo. Apenas observe a si
mesmo. Onde você está? O que você está fazendo? Você está no divino ou no grosseiro? Apenas pense nisso em cada
momento, em cada momento que você está em meditação. Apenas pense no momento e no dinamismo desse momento. O
poder completo que está preenchendo cada momento simplesmente entra em você. Ele fluirá através do seu Sahasrara dentro
do seu ser… e irá girar completamente em torno de todo o seu ser… e transformará o interior em um Chaitanya Shakti completo,
um Poder Divino completo. Permitam que Ele entre, aceitem. Aceitem-No sem medo. Deixem-No entrar. Em cada momento, em
cada momento, mantenham-se despertos. É um momento muito instável que estamos vivendo. Eu tenho somente duas mãos,
vocês podem ver isso muito claramente. E embora o Sr. (…) diga que Eu posso fazer tudo, Eu posso fazer tudo, mas não
forçá-los a fazer algo. Sua vontade será inteiramente respeitada. Qualquer outra coisa pode ser cuidada, exceto uma: vocês
devem ser uma máquina perfeita, um canal perfeito, uma flauta perfeita… para Meu Senhor tocar essa melodia de amor. Cabe a
vocês desobstuírem todos os seus sete buracos. Cabe a vocês desobstuírem seu vazio… e serem completos dentro de si
mesmos e Ele conhece o trabalho Dele. Ele é o Artista, mas vocês são os instrumentos. E a música harmoniosa de muitas
almas… pode encher os ouvidos dessas pessoas malignas… e pode penetrar no corações delas e colocar amor neles, e pode ser

que elas próprias desistam de seus caminhos malignos… e caiam aos pés do amor. Krishna deve nascer dentro de vocês hoje.
Um menino de cinco anos foi matar Kaliya. Esse Krishna deve nascer dentro de vocês. Ele foi e sentou-se no Sahasrara de
Kaliya e ficou pressionando com Seus Pés, e todas as pessoas estavam vendo este grande drama… da dança de Krishna no
Sahasrara de Kaliya. Krishna deve nascer dentro do seu ser. Quando você é Krishna, você não irá vê-Lo. Vamos agora para o
estado que está além das palavras, além dos pensamentos, para o reino da consciência sem pensamentos, onde o Divino está
derramando Suas bênçãos. Essas pessoas decidiram hoje ter um puja, e vocês sabem o que acontece Comigo quando vocês
fazem o Meu Puja. Então, com todos esses problemas que enfrentaremos mais tarde, Eu gostaria que todos vocês estejam
atentos em relação ao Puja… e tirem o máximo proveito disso. Com este Puja, vocês obtêm a proteção da Mãe, antes de tudo. E
Meus chakras, quando começam a se mover, eles lhes dão poderes especiais do amor… e abençoam todos os seus chakras e
os preenchem completamente. Então Eu gostaria que vocês, embora duas pessoas estejam vindo para fazê-lo, todos vocês
sintam que estão fazendo o Puja, e vocês podem senti-lo dessa forma com a unidade. E as bênçãos do Meu Ser fluirão para
vocês automaticamente.

1975-0121, Teen Shaktiya (Os Três Poderes)
View online.
Teen Shaktiya (Os Três Powers) Mumbai, Índia, 21.01.1975 Exatamente como um jardineiro cultiva o jardim… e o nutre com
amor… e depois ele observa… as flores desabrochando no jardim. A alegria que o jardineiro sente vendo essas flores é
inexplicável. O significado do nome "Krishna" vem de agricultura. "Krishi", vocês sabem, significa cultivo. Durante a época de
Krishna, houve o cultivo… e durante a vida de Cristo, ele foi irrigado pelo Seu sangue. A terra fértil deste mundo… foi adornada
por tantas encarnações no passado. Agora, na Kali Yuga, chegou o tempo de… testemunhar o desabrochar desse plantio… e de
sentir a fragrância das flores. As vibrações que estão fluindo de suas mãos… são a mesma fragrância, devido a qual, o mundo
inteiro, toda a criação, toda a natureza está funcionando. Mas vocês são as flores escolhidas, as quais foram escolhidas eras
atrás… para que desabrochassem hoje, e essa fragrância dentro de vocês, depois de espalhada pelo mundo, colocará um fim a
esta lama, a toda a sujeira deste mundo ilusório. E no começo parece: como isso é possível? A Mãe está lhes dizendo uma
coisa grandiosa. Mas isso é uma sequência, é um processo contínuo. E quando a meta está a sua frente, então vocês pensam:
"Por que essa meta chegou? Como ela chegou? Como isso pode ser possível?" Quando vocês estavam caminhando, o destino
não foi alcançado? Quando vocês estavam buscando, vocês não iriam alcançar a sua meta? Mas quando ela foi alcançada, por
que deveria haver dúvida sobre isso? Hoje Eu quero lhes falar sobre os três poderes, que Deus é apenas um, Ele não é dois. Eu
sou uma só, não muitas, mas Eu sou sua Mataji (Mãe), a esposa do Meu marido, sou a Mãe das Minhas filhas, sou a Mãe Divina
de vocês, sou a Mãe terrena delas. Da mesma maneira, Deus tem três aspectos. Seu primeiro aspecto é que Ele está em Sua
forma de testemunha. Ele é uma testemunha do Seu jogo, o jogo do Seu poder, da Shakti, o qual Ele observa. Nós O chamamos
de Deus e chamamos o Seu Poder de Poder Divino ou Ishwari. Em nossa Sahaja Yoga, nós o chamamos de Mahakali Shakti
(Poder de Mahakali). Quando o Seu estado de testemunha, Swarupa, chega ao fim, significa que quando Ele não quer ver mais
nada, quando Ele não gosta, quando Ele fecha os Seus olhos para o jogo de Sua Shakti, nesse momento tudo chega ao fim. É
por isso que essa Shakti é chamada Samharak Shakti (Poder da Destruição). Na realidade, ele não é destrutivo, mas ele
organiza o trabalho do mundo inteiro… e põe um fim a ele. O segundo poder que o Todo-Poderoso utiliza é Seu Trigunātmika
Shakti, o qual Ele usa para criar o mundo inteiro. Nisso, os planetas enormes e estrelas são criados. através do qual isso se
torna a coisa mais sagrada da Terra. Nesse estado, Deus Todo-Poderoso é chamado de Hiranya Garbha, e Seu Poder é
chamado Hiranya Garbhini. Em nossa Sahaja Yoga, Ele é chamado de Poder de Mahasaraswati. O terceiro poder de Deus
Todo-Poderoso é Virata Swaroop, é o Virata Shakti. O poder através do qual os seres vivos são criados no mundo, a evolução
deles acontece, a partir de um animal, ele se torna um ser humano, e de um ser humano, ele se torna super humano, e de um
super humano, ele se torna Todo-Poderoso. Este Virata Shakti, na Sahaja Yoga, nós chamamos de Mahalakshmi. Dessa
maneira, há três poderes no mundo… que espalham o esplendor de Deus. O primeiro poder deve ser chamado de Ishvareey
Shakti, o segundo de Hiranya Garbhini e o terceiro de Viratangana. O trabalho da Sahaja Yoga é o trabalho do Virata. O
Todo-Poderoso concedeu todos os três poderes aos humanos também. Com um poder, o ser humano acumula tudo que está
morto. Esse é o poder de Mahakali. Com um poder, o ser humano faz todo o planejamento futuro, pensamento ou reflexão. Esse
é o poder de Mahasaraswati. E o poder, com a ajuda do qual o ser humano evolui, é o poder de Mahalakshmi. A integração
desses três poderes… está no corpo do Virata em Seu Sahasrara. Ele é o Adi Purush (o Homem Primordial). O poder de
Mahalakshmi… continua reorganizando o trabalho Dela para os seres vivos. Ela faz tantas seleções, faz várias escolhas… e
conduz as pessoas merecedoras, os animais merecedores… a um certo nível de evolução. Mas quando se trata do nível dos
seres humanos, eles adquirem a completa liberdade, de modo que em sua consciência, em sua própria consciência, eles
buscarão seu próprio caminho para sua própria evolução. E saberão como sua evolução aconteceu. Nenhum animal pensa
sobre sua evolução, mas somente um ser humano pensa e consegue ver e saber… quando ele obtém essas vibrações. Vocês
alcançaram o destino, vocês estão de pé no jardim. Sahaja é tão simples, mas o ser humano somente tem se complicado. Isto
se tornou muito difícil para o ser humano: viver com simplicidade e inocentemente. E a religião não é nada além de simples
inocência. Mas como podemos falar de inocência quando tantos cérebros evoluíram? É por isso que crianças bem pequenas
obtêm sua Realização imediatamente, por causa da inocência delas. Tantas coisas estão acontecendo na Kali Yuga.
Provavelmente vocês não estão conscientes da maioria. Como o Virata Shakti se tornou mais poderoso, ao mesmo tempo no
inferno, onde exatamente como resíduos materiais, muitas almas degradadas, essas que chamamos de rakhshas, os poderes
deles também ficam mais fortes. A competição entre esses dois poderes está acontecendo. Um poder está morto e o outro
está vivo. A energia morta nunca pode ser mais forte do que a energia viva. Mas a energia viva é sempre muito sensível,

delicada. Por causa disso, ela se torna um pouco difícil para florescer. Uma flor de plástico nunca pode ser bela como uma
verdadeira, nunca pode ser mais importante. Mas flores de plástico podem ser fabricadas aos milhares. Apenas três ou quatro
flores vivas desabrocham. É por isso que aqueles que florescem na Sahaja Yoga, aqueles que alcançaram algo na Sahaja Yoga
também murcham. Eles murcham novamente. Da mesma forma que uma mãe nutre seu filho com enorme amor em seu colo,
da mesma forma, a Sahaja Yoga nutre. Mas a criança tem o poder de reconhecer seus próprios poderes. Após obter a Sahaja
Yoga, o ser humano pode alcançar esse estado, pode alcançar dentro de um curto espaço de tempo, para o qual os grandes
santos e sábios tiveram de ter milhares de nascimentos… e tiveram de meditar por milhares de anos e eras. Nós somos
extremamente afortunados por termos nascido nesta era especial. Nós somos pessoas normais nascidas para um trabalho
fora do comum. A força extraordinária está atrás da cortina, ajudando vocês. Mas o Virata escolheu pessoas incomuns para se
sentarem em Seu Sahasrara, porque os comuns têm poder, os incomuns não. Mas na Sahaja Yoga, a coisa mais importante é
que… a inocência tem de ser inerente. Sejam pacíficos e satisfeitos. Sejam contentes. Uma pessoa ou outra tem uma ou outra
tristeza, um ou outro problema, confusão. Um senhor começou a dizer em Londres: "Uma guerra está acontecendo no Vietnã, o
que vocês estão dizendo?" Eu lhe disse: "Você está indo para o Vietnã?" "Você é o Primeiro Ministro daquele país? Por que você
está preocupado?" "Olhe para seu Si". Nós não devemos preencher nossas vidas com problemas pequenos, triviais. Mesmo que
uma palha entre em nosso olho, nosso olho pode ficar danificado, isso não tem nenhuma importância. Sejam pacíficos! Por que
chegou o tempo em que o Reino de Deus será estabelecido no mundo. Fiquem contentes! Os Sahaja Yogis devem ser mais
pacíficos do que as outras pessoas. Sejam cheios de contentamento. Vocês devem desabrochar e preencher o mundo inteiro
com sua alegria. A Sahaja Yoga mostrará alguns milagres inatos. Uma agitação forte está acontecendo, uma mudança drástica
está acontecendo. Alguns de vocês aqui são novatos que vieram e alguns são muito antigos. Alguns novatos facilmente
atingem grandes níveis, enquanto alguns antigos ainda estão sentados aqui. Aquele que tem fé na graça ilimitada de Deus
Todo-Poderoso, que sabe que Ele é o Criador de todo o Universo… e que é Ele quem nos ajuda a navegar, ele, em um momento,
recebe a Realização na Sahaja Yoga e se estabiliza. E uma vez que ele se estabilize, ele nunca regride. Fortaleçam sua fé porque
algo tão grande está fluindo através de suas mãos. Vocês têm visto milagres. Confiem em si mesmos. Conheçam a si mesmos.
Algo mais está acontecendo. Eu tenho visto muitas criancinhas… em que grandes santos, seus pais e antepassados… estão
nascendo novamente para ajudar todos vocês. Dentro de 10 a 12 anos, muitas pessoas grandiosas virão para este mundo.
Façam preparativos para dar-lhes as boas vindas. Anteriormente, eles teriam sido crucificados. Teriam sido espancados e
mortos. Todos eles irão renascer agora. Uma nova era está chegando neste mundo. É um tempo um pouco difícil para nós.
Tenham fé em Deus. A essência de todas as religiões, as bênçãos e esperança de todas as religiões, de que o ser humano será
conectado a Deus será realidade. Nós meditaremos por um tempo. Vocês não têm de fazer nada. A semente que está dentro de
vocês em um estado dormente florescerá. Fechem os olhos e testemunhem os seus pensamentos. Aqueles que estão doentes,
que têm dores físicas… são vítimas devido à falta das bênçãos de Lakshmi ji, aqueles que têm todos os tipos de problemas os
terão definitivamente resolvidos, mas aqueles que são convidados reais, sua vinda é uma necessidade. Todos coloquem suas
mãos em direção a Mim, assim. E o que quer que seja passado, morto, seu conhecimento, suas tristezas, seus problemas e
quaisquer planos futuros que tenham, esperanças, decepções e todas as coisas mundanas que estão perturbando vocês,
abandonem tudo isso neste momento, neste exato momento, agora neste momento sejam despertados. Para despertar, a
quarta dimensão se abrirá apenas no presente, ela não está no futuro nem no passado. Neste momento, vocês devem entender
que este exato momento é importante, onde vocês estão sentados, neste momento, vocês só têm de se elevar e não têm de se
mover adiante. A Sahaja Yoga é somente para despertar neste momento. A salvação espontânea. Não se movam. Fechem os
olhos, coloquem sua atenção em direção à sua cabeça, no Sahastrara, onde está a área óssea da fontanela, coloquem sua
atenção. Coloquem sua atenção lá. Não forcem isso. Com tranquilidade, apenas pensem sobre o que está acontecendo no topo
da cabeça, enquanto estão sentados aqui, assim como pensam sobre seus afazeres domésticos. Tranquilamente… e
vagarosamente em suas mãos, talvez para alguns de vocês, no início, pode haver uma sensação de queimação, um pouco.
Sacudam as mãos se sentirem calor… e se vocês não sentirem a sensação de queimação, apenas mantenham suas mãos de
uma forma normal… e vocês sentirão que esta brisa fresca interna está vindo. Se vocês levarem sua atenção para a testa, verão
que não há nenhum pensamento. Isso é estar sem pensamentos, vocês se tornarão sem pensamentos. Apenas se sentem com
a completa paz que vem de dentro. Fiquem absolutamente tranquilos e digam à sua mente: "Basta!" "Você está tentando me
dizer muitas coisas e agora não tente me dizer nada." "Eu apenas tenho de ir lá." Esta mente é que está desequilibrando vocês,
ela mesma está testando vocês. Digam para ela parar com isso. A Sahaja Yoga trabalha na coletividade, ela não é para uma
única pessoa. Ela não é individual. Todos vocês são poros do Virata (O Ser Coletivo). Ele não é dependente de uma única
pessoa. Todos vocês são células do mesmo corpo, vocês saberão. É a consciência coletiva. Vocês não estão sozinhos. Vocês

são partes integrantes de um único corpo. Não há ninguém mais, todos são um só, o que vocês saberão. Aqueles que vieram
hoje, que nunca vieram, mantenham-se sentados. Aqueles que vieram antes e aqueles que tiveram a Realização, aqueles que já
sabem, podem se levantar lentamente e se mover para trás, podem ir um por um, lentamente, fiquem atrás e cuidem das outras
pessoas. Ninguém perturbará, levantem-se lentamente, vão para trás e observem. E aqueles que chegaram há pouco se
manterão sentados com seus olhos fechados. E aqueles que estão sentindo as vibrações em suas mãos, os novatos, aqueles
que vieram recentemente, aqueles que estão sentindo as vibrações em suas mãos, os novatos em cujas mãos algo começou a
fluir, levantem suas mãos.

1976-0330, Gudi Padwa, Meditation in thoughtless awareness
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Gudi Padwa, Delhi, Índia, 30.03.1976
Nós não podemos meditar, nós só podemos estar em meditação. Quando dizemos que vamos meditar, isso não faz nenhum
sentido. Nós temos de estar em meditação. Ou você está dentro da casa ou fora da casa. Você não pode estar dentro da casa e
então dizer: "Agora estou fora da casa." Ou quando você está fora da casa, você não pode dizer: "Eu estou dentro da casa." Da
mesma maneira, você está se movendo nas três dimensões de sua vida, do ser emocional, físico e mental. Você não está dentro
de si mesmo. Mas quando você dentro disso, você está em consciência sem pensamentos. Então você não somente está lá,
mas você está em todo lugar, porque esse é o lugar que é o ponto onde você realmente está no universal. A partir de lá, você
está em contato com o Princípio, com a Shakti, com o Poder que permeia em cada partícula que é matéria, em cada
pensamento que é emoção, em cada planejamento e pensamento do mundo inteiro.
Você permeia em todos os elementos que criaram esta bela Terra. Você permeia na Terra, você permeia no Akasha (o céu, o
éter), no teja (luz), no som. Mas seu movimento é muito lento. Então você diz: "Eu estou meditando", isso significa que você está
se movendo em permeação com o Ser Universal. Mas você não está se movendo, você apenas está se descarregando para ficar
livre do peso das coisas que não permitem que você se mova. Quando você está em meditação, você deve se permitir estar em
consciência sem pensamentos. Lá, o próprio Inconsciente, o próprio Achetana, tomará conta de você. Você começará a se
mover com a força de Achetana. O Inconsciente irá realizar isso. Ela vai levá-lo lá, onde Ele quer que você vá.
Mantenha-se em consciência sem pensamentos o tempo todo. Tente permanecer em consciência sem pensamentos o tanto
que você conseguir. Quando você está em consciência sem pensamentos, você deve saber que você está no Reino de Deus, e o
Seu povo, Suas providências, Sua consciência vão cuidar de você. Mesmo quando você está dando vibrações a outras pessoas,
Eu tenho notado que você não está em consciência sem pensamentos. Se você der vibrações em consciência sem
pensamentos, você não contrairá nada, porque todas essas entidades que entram em você, todos esses problemas materiais
que entram em você, surgem quando você está nestas três dimensões. Através da Sahaja Yoga, você abriu os portões de seu
próprio ser. Você entrou em seu próprio reino, mas você não se mantém lá. Você sai dele e novamente você retrocede e se
acomoda, não importa. Você não deve ficar tão desapontado com isso, tão frustrado. Vocês sabem que pessoas trabalharam
por milhares de anos e elas não conseguiram se separar de si mesmas.
Somente vocês, os Sahaja Yogis, que são feitos de acordo com o padrão do próprio Shri Ganesha, são tão poderosos que
podem dar o despertar e a Realização a outras pessoas. Mesmo que você esteja bloqueado, você tem visto que tem poderes.
Mesmo que você sinta que as vibrações não estão vindo, você sabe que tem poderes. Você pode dar a Realização aos outros.
Em sua presença, as pessoas obtêm a Realização. Mas você tem de ser esse poder completamente. Vamos supor que haja algo
errado com o seu carro. Mas contando que ele esteja se movendo, está tudo bem. Você tem de consertá-lo. Você tem de
consertar o tempo todo todos os nossos temperamentos com os quais nos bloqueamos através de nossa tolice, através de
nossa luxúria, através de nossa ganância, através de tantas falsas identificações que carregamos conosco.
Nós devemos ter uma atenção completa em relação às nossas fraquezas e não em relação às nossas conquistas. Se
soubermos quais são as nossas fraquezas, é melhor, pois nós podemos realmente atravessar melhor. Vamos supor que haja
um buraco em um navio e a água esteja entrando através desse buraco, a atenção de toda a tripulação, de toda a equipe e do
próprio capitão estará nesse buraco por onde a água está entrando, e em nenhum outro lugar. Da mesma maneira, você deve
estar alerta. Há tantas armadilhas para um Sahaja Yogi, Eu tenho observado isto. É claro, até mesmo o passado acabou, até
mesmo o passado pode ser superado. No presente também, eles têm muitas sombras do passado atuando. Por exemplo,
quando vocês estão sentados em um grupo, vocês ficam envolvidos uns com os outros. Aqueles que estão envolvidos uns com
os outros por seja qual for o relacionamento devem saber que esse tipo de envolvimento não vai ajudá-los a alcançar a
ascensão individual deles. Todo mundo está ascendendo individualmente, embora vocês estejam coletivamente em contato
uns com os outros e em comunicação, mas a elevação é individual, totalmente individual.

Assim, quer a pessoa seja seu filho, irmão, irmã, esposa, amigo, você deve se lembrar que você não é responsável pela elevação
deles. Você não pode ajudá-los na elevação deles. Somente a Graça da Mãe e o próprio desejo deles, o esforço deles de
abandonar tudo que é tridimensional os ajudará. Assim, sempre que um pensamento surgir dessa forma, você deve saber que
você não alcançou a consciência sem pensamentos em sua completa extensão, e é desse modo que você tem problemas que
são tridimensionais. Às vezes um Sahaja Yogi perceberá que uma emoção virá em sua mente. Ela pode ser uma emoção de
desânimo ou frustração, e ele ficará desgostoso consigo mesmo ou com os outros. Ambas as coisas são exatamente o
mesmo. Tenho visto alguns Sahaja Yogis ficarem muito desgostosos com os outros. Não deve haver nenhum desgosto que
dure. É claro, por um curto tempo, talvez você sinta um desgosto, tudo bem, é uma fase passageira.
Ou talvez você se sinta desgostoso consigo mesmo, talvez uma fase passageira. Mas se você continuar desejando isso ou se
você continuar se apegando a isso, significa que você está se condicionando, significa que você não está em consciência sem
pensamentos, significa que você está em seu passado, você está transformando o seu passado em uma massa sólida em sua
cabeça. No presente, tudo está passando rapidamente. Tudo que não é eterno está passando rapidamente. No presente, o
eterno fica, todo o resto desaparece. É como um rio em movimento que não para em nenhum lugar. Mas o rio em movimento é
eterno. Todo o resto das coisas está mudando. Se você está no Princípio Eterno, tudo que não é eterno muda e desaparece, se
dissolve e se torna não existente. Nós temos de entender nossa própria dignidade, nossa própria essência.
O mais importante é que todos os Sahaja Yogis são os escolhidos. Eles são as pessoas que Deus escolheu. Nesta cidade de
Delhi, há milhares e milhares de pessoas. Pelo mundo inteiro, há muitas pessoas que estão sofrendo por causa da
superpopulação, mas na Sahaja Yoga, há muito, muito poucas pessoas. E quando você é escolhido primeiro, vocês devem
também se dar conta de que vocês são as fundações. Vocês são as pedras que devem ser assentadas e têm de ser fortes, têm
de ser tolerantes, e é por isso que é necessário que todos vocês que são poucos agora, que são as primeiras lâmpadas, que vão
iluminar as outras lâmpadas no mundo, vocês têm de desfrutar a força da eternidade, a força do Amor Divino, a força deste Ser
Universal que você é. Isso é o que é a meditação. Assim, quando os Sahaja Yogis Me perguntam: “O que devemos fazer para
ficar em meditação?” Fique em consciência sem pensamentos, só isso. Não faça nada. Nesse momento, não somente você
está se movendo para o objetivo ou o Inconsciente está tomando conta de você, não somente isso, mas também você está
emitindo pela primeira vez o Divino na natureza, em sua volta, nas outras pessoas que estão universalmente conectadas a você.
A única coisa é que nós estamos acostumados a uma coisa, isto é, que devemos fazer algo sobre isso e então é por isso que
começamos a fazer algo.
A meditação é o método mais sahaja. Então nós temos orações e também temos o puja. As orações também se ditas de
coração, com o sentimento de completa entrega e pedindo o Eterno, isso será concedido. Apenas peça isso e o resto o levará,
porque eles se movem passo a passo. Todos os Sahaja Yogis têm um problema. E eles têm problemas por causa de seu
passado, por causa de suas aspirações futuras. Agora, quando você tem problemas, na Sahaja Yoga, você aprendeu como
superá-los. Há tantos métodos além da meditação, vocês os conhecem muito bem, vocês devem saber qual é o chakra onde a
Kundalini está. Agora, se a Kundalini foi parada por um determinado chakra que não está funcionando, você não deve ficar
frustrado com isso. Vamos supor que seu instrumento ou seu carro parou no caminho, de que adianta ficar frustrado com isso?
Você tem de estudar o mecanismo, você tem de ser um bom técnico e então você pode lidar com isso muito bem. Portanto,
todas as técnicas da Sahaja Yoga devem ser aprendidas e dominadas. Isso você só pode fazer dando-a aos outros e
aprendendo corrigindo-os e se corrigindo. Não há nada para ficar frustrado. Essa é a pior coisa. Se você ficar frustrado e infeliz
consigo mesmo, então haverá um problema. Você tem de rir de si mesmo e rir do seu mecanismo que está sem funcionar.
Quando você começa a se identificar até mesmo com o instrumento, então você não está lá. Você não é os chakras, você não é
os diferentes canais. Você é a consciência, você é o poder, você é a Kundalini.
Portanto, você não tem de se preocupar com o fato de que todas essas coisas não estão em suas condições apropriadas. Se
elas não estiverem, você pode resolver isso. Há pouco as luzes se apagaram. Se as luzes se apagaram por causa de falha
elétrica, é uma coisa séria. Mas se as luzes se apagaram porque há uma lâmpada queimada, você pode repô-la, você pode fazer

tudo isso. Portanto, não há nenhuma necessidade de se preocupar se seus chakras estão estragados. Se preocupar ou ficar
frustado por si só é uma atitude errada em relação à Sahaja Yoga. "Sahaja" em outra terminologia também significa "uma coisa
simples". "Sahaja" significa, "ser sahaja" significa em - Eu posso dizer, como Tulsidas disse: "Jaise rakha hu taise hi rahu",
"mantenha-me como você quiser". Esse tipo de atitude leva sua atenção para dentro, porque o exterior é deixado de lado, não se
incomode.
Nós não estamos preocupados com a parte externa. "Como você me mantém, eu ficarei dessa maneira". E você ficará surpreso
ao ver que tudo se encaixa muito bem. Algumas vezes, você até mesmo pode sentir: "Eu devo alcançar um certo lugar", "Eu devo
fazer este bhajan", "Eu devo conseguir fazer essas coisas", e às vezes não é feito. Às vezes por erro, alguma coisa não é feita
como você quer. Você deve aceitar isso como a vontade de Deus. Isso é o que Ele deseja, tudo bem. Esse é o desejo de Deus e
agora você está unificado com o desejo Dele. Você está aqui para comunicar o desejo de Deus ao mundo inteiro e nesse
estágio, se você começa a ter seus próprios desejos e ideias a respeito de si mesmo, então quando você se tornará o desejo de
Deus? Esse "eu-ismo" tem de ir embora.
Isso é o que é a meditação. Onde você não é mais "eu", mas é "Você". Kabirdasji escreveu um belo poema sobre isso, quando
uma cabra está viva e dando coice, ela diz: "mé, mé", isto é, "eu, eu". Mas então ela morre e são feitos fios de seus intestinos e
algum santo os fixa no "tutari", esse instrumento que eles têm, "ektari" como eles o chamam. E ele fica esticando o fio com seus
dedos, então o som é: "Tuhi, tuhi, tuhi", isto é, "Tu és, Tu és, Tu és". É desse modo que temos de morrer e temos de ser
ressuscitados. Vocês já foram, mas a Sahaja Yoga, como Eu lhes disse, é um "kheer" (leite doce indiano), ou o que vocês
chamam de doce cozinhado em um pote cru. "Kachche ghade ki kheer hai" (kheer cozinhado em um pote de barro). Assim, a
terra do pote cru também é misturada. Mas a sua atenção pode estar no kheer, no leite, e pode desligar-se de tudo que é o barro
do pote cru.
Esse discernimento é espontâneo. Ele está lá. Você o obteve, a concretização do Si. Você pode sentir o seu Si. Você sabe que
você não é aquilo. Você começou a falar sobre seus chakras da mesma maneira. Mas a única coisa, o único problema ou o
único defeito que existe no Sahaja Yogi é que ainda assim, embora ele esteja lá, sua atenção está envolvida com o externo. Esse
é o único defeito. Se a atenção é removida Como remover? Esse é o ponto.
Essa é a primeira coisa. Uma vez que você diga: "Como remover? ", significa que você criou o envolvimento tridimensional. Você
não deve remover. Ela está lá. Se sua atenção estivesse fora, então Eu teria dito:" Não, sua atenção tem de ir para dentro," "ela
ainda não está." Mas ela está lá. Você está sentado lá. "Eu estou sentado aqui," "mas minha atenção está fora". "Eu só tenho de
sentir onde eu estou, só isso".
Alguns sentiram isso, alguns alcançaram isso. Vocês sabem que entre vocês há alguns que se elevaram muito. O outro método
que empregamos é o Puja. Eu percebi que funciona muito bem com os seres humanos, Puja. Porque ele satisfaz muitas
demandas de hábitos passados, em que você sente que está fazendo alguma coisa. Então você começa a dar seja o que for
que Deus lhes deu, as bênçãos. E os Rishi e Muni descobriram isso, eles eram pessoas muito inteligentes, eles descobriram
como agradar as Divindades, como agradar a Mãe. Então eles lhes contaram, eles lhes falaram até mesmo neste período de
Minha vida como agradá-La. Eles dizem que Ela é Stutiprya, significa que Ela gosta de louvores. Não é isso.
Mas quando você venera alguém de coração, isso significa que você a está aceitando. E esse é o momento em que os chakras
começam a criar uma força através da qual vocês são lançados, vocês são atirados neste Reino de Deus. Assim, esses
métodos de Pujas e orações e mantras têm sido delineados e descobertos pelos grandes pensadores da Sahaja Yoga, pelos
grandes mestres da Sahaja Yoga. E isso é o esforço, ou você pode dizer, é o esforço sem esforço dos Sahaja Yogis que faz Meu
corpo vibrar, extrai a essência de Meu corpo, Eu devo dizer. Isso faz o próprio Infinito se liberar através deste ser finito, e isso
funciona, isso faz sentido, Eu tenho visto, isso funciona muito bem. Mas vocês sabem que após o Puja, Eu fico um pouco
cansada, porque se vocês não conseguem receber isso, essa força, Eu preciso dormir e Me livrar dessas vibrações adicionais
entrando no Sushupti (sono profundo), entrando no estado infinito. Se vocês puderem receber tudo que Eu estou emitindo, em
equilíbrio, com seu Puja, somente então isso ajudará de uma forma melhor. Isso significa que quando estão fazendo o Puja,
vocês também recebem isso. Fiquem em consciência sem pensamentos quando estiverem fazendo o Puja, completamente

concentrados em receber. Mas durante o Puja as pessoas ficam conversando, Elas ficam se movendo de um lugar para o outro,
não sei como explicar isso.
Esse é o momento em que alguma coisa está escoando lentamente, o néctar, e vocês só o recebem nesse momento com total
devoção. Ele está escoando lentamente. Se vocês sentirem as vibrações de Meus chakras nesse momento, vocês perceberão
que mesmo as minúsculas, as pequeninas rodas em Meu corpo estão se movendo em espaços diferentes, em uma velocidade
diferente, em uma dimensão diferente. E Eu realmente não sei como explicar, mas vocês percebem que isso cria uma melodia.
Vocês têm de recebê-la e ela é uma melodia individual, adequada para cada indivíduo, e quando vocês a recebem, ela
desencadeia em você esse estado de infinito. Portanto, no momento do Puja, vocês devem saber que toda a sua atenção deve
estar em receber. Hoje é um dia muito importante, é o Ano Novo. Dentro de dois anos a partir de hoje, a Satya Yuga vai começar.
É um dia importante para muitas coisas em que nove dias são celebrados depois deste dia para o Advento da Mãe. É a data ou
devo dizer, o calendário que começou com Meus antepassados e eles perceberam que este é o dia em que a Mãe começou a
criar.
E este é o dia em que Ela criou Ganesha, antes de tudo. No estágio Utpatti, Ela começou Seu trabalho neste dia. E é por isso que
eles colocam esta data como a primeira data, porque o tempo começou a partir desta data há muito tempo atrás. E é por isso
que esta data é muito importante e se você transpõe esta data, então você está além do tempo. Você tem de passar por esta
data e ir além. Você tem de passar pelo seu dharma, pela sua religião e ir além, "dharmateet". Você tem de estar nestas três
gunas e ir além, "gunateet". Vocês são todos esses três. Mas os passos nos quais você está se sustentando têm de estar bem,
ou aqueles que são transpostos têm de estar bem também. Assim, quando você está além, você tem de reparar esses passos,
os quais você transpôs de algum modo, o que pode ser feito através da meditação, puja, orações.
Mas o mais importante, o maior avanço é feito dando o universal através de seu ser universal. Todos vocês devem dedicar sua
vida à Sahaja Yoga e dar mais e mais. Entre nós, há algumas pessoas que têm dado muito, e através disso, elas alcançaram
muito também. Você tem de dar, falar sobre ela, expandi-la e trazer mais pessoas para alcançar isso. Senão eles serão deixados
fora do processo evolutivo. Não há tempo para vocês duvidarem e pensarem; não desperdicem seu tempo em todas essas
atividades inúteis. Se você ainda tem dúvidas, é melhor desistir. Está na hora de você começar a se envolver nesse processo.
Então, hoje, Eu lhes desejo um feliz Ano Novo para uma jornada na vida espiritual deste mundo. Vocês têm de pensar em todos
os Sahaja Yogis que estão longe de nós, e nossos pensamentos devem carregar nosso amor para eles e eles devem ser
abençoados assim como todos vocês são abençoados aqui.
Eu espero que nestes dias importantes em que Eu estou aqui, vocês se dediquem totalmente à sua emancipação nestas quatro
linhas que Eu lhes falei. E sejam quais forem os programas que surjam, leve-os de forma sahaja. Vocês não devem insistir nas
horas e na regulação do tempo. Seja o que for que venha sahaja, aceite isso. Que Deus os abençoe.
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Palestra para os Sahaja Yogis O Espírito, 01.01.1977 (…) a coisa mais preciosa que nós temos dentro de nós. A preciosidade do
seu Espírito é incomensurável… e é por isso que Ele é chamado de uma coisa de valor eterno. Porque Ele é infinito. Você não
pode medir. Agora, Deus, Deus Todo-Poderoso, nós dizemos que é Sat-Chit-Anand. Sat significa a Verdade. A verdade que
entendemos na terminologia humana é relativa. Mas o Sat que Eu estou lhes dizendo é o absoluto, de onde todas as relações
começam. Eu lhes darei um exemplo de como entender isso. Esta Terra tem oceanos e rios, e todos os tipos de águas, vocês
podem dizer. Mas a Terra está envolvendo todos eles. Se a Mãe Terra não estivesse lá, não poderia haver nenhum desses
existindo. Assim, nós podemos dizer que a Mãe Terra é o suporte… de todas as coisas que existem Nela. Ela está nos
envolvendo, Ela existe nos átomos, Ela existe nas grandes montanhas, porque os elementos são partes desta Terra. Da mesma
forma, Deus Todo-Poderoso, a parte Sat Dele, a Verdade é o suporte de todas as coisas… que são criadas ou não criadas. Outro
exemplo, tentem entender… como o Sat é o Purusha, é o Deus, que não participa efetivamente da própria Criação, mas é um
catalisador. O exemplo pode ser assim: Eu estou fazendo todo o trabalho, Eu estou criando tudo, mas Eu tenho uma luz na
Minha mão. Sem a luz, Eu não posso fazer nada. A luz é o suporte do Meu trabalho. Mas a luz não faz nada de forma alguma
sobre o que Eu faço. Da mesma forma, Deus Todo-Poderoso é apenas uma Testemunha, como uma luz. Mas a outra qualidade
Dele é Seu Chitta, é Sua Atenção. Quando ela é estimulada, em Sânscrito, há uma palavra muito boa, "sphuran", ela pulsa.
Quando ela pulsa, a atenção Dele, quando ela pulsa, então por meio de Sua atenção, Ele começa a criar. E Ele tem uma terceira
qualidade que chamamos de Anand. Anand é o sentimento de alegria… que Ele obtém pela Sua percepção, pela Sua Criação. A
alegria que Ele obtém. Todas essas três coisas, quando elas estão em um ponto zero, onde elas se encontram, então elas se
tornam o Princípio de Brahma, onde essas três coisas são uma só, onde há silêncio completo. Nada é criado, nada é
manifestado, mas a alegria é uma só com a atenção, porque a atenção alcançou e se fundiu com a alegria, e a alegria tornou-se
uma só com a Verdade. Essa combinação de três qualidades separa… e cria três tipos de fenômenos. A Anand, a alegria em
Deus se move com Sua Criação e com a verdade. Quando a alegria começa a se mover com a criação, a criação começa a
descer do primeiro estágio da verdade para asat. De Sat à inverdade, à maya, à ilusão. E nesse momento, a criação começa no
canal direito. As forças criativas começam a trabalhar… e quando isso começa a trabalhar, a alegria nisso, que está no canal
esquerdo, que é o lado emocional de Deus, também começa a se tornar cada vez mais grosseira. A criação começa a se tornar
mais grosseira… e a alegria nela também começa a se tornar mais grosseira, e o Sat, a luz de Deus, também começa a se tornar
cada vez mais grosseira… até chegar a um estágio onde há, nós podemos dizer, uma escuridão completa de Tamo Guna, a
criação completa da criatividade… e o adormecimento completo do limite da alegria existe. Mais claro? Vocês entendem agora
Mahakali, Mahalakshmi e Mahasaraswati? É por isso que Cristo disse: "Eu sou a luz". Porque Ele representa o Sat, a luz de Deus,
e a luz de Deus se torna totalmente grosseira, dormente, morta… quando ela atinge o sétimo estágio da Criação. Todas essas
coisas se aprofundam cada vez mais, tornando-se cada vez mais grosseiras. Essa é uma parte da parabólica. Agora, a outra
parte da parabólica começa… quando você está ascendendo de volta ao Deus Todo-Poderoso. Essa parte grosseira agora
começa gradualmente a se tornar… cada vez mais elevada, cada vez mais sutil e cada vez mais refinada. Nesse refinamento,
você descobre, em última análise, que a luz trabalha para o processo evolutivo. Gradualmente, as partes mais grosseiras
começam a se tornar iluminadas. Você descobre que o animal inferior não é tão iluminado quanto o animal superior.
Gradualmente, até mesmo a alegria começa a se tornar mais sutil… e podemos chamá-la de bela. As alegrias humanas são
muito mais belas do que as dos animais. Então, as alegrias também começam a mudar a manifestação deles, no sentido de que
você começa a ver mais… e uma gama cada vez mais ampla de alegria chega ao seu alcance. Por exemplo, para um cachorro, a
beleza não tem significado, a decência não tem significado. Então, em um estágio que você alcança quando você é um ser
humano, você se desenvolve a essa extensão, você é Sat, que é consciência, a essa extensão, você também desenvolve sua
alegria, e a essa extensão, você também desenvolve sua ação criativa. Agora vejam como a criatividade de Deus passa para as
mãos do homem… quando ela se transfere. Como a alegria de Deus passa para as mãos do homem… e como a luz Dele entra no
coração do homem como Espírito. É belo. E nesse estágio, quando você se tornou um ser humano, as pessoas dizem que os
seres humanos têm uma alma. Não que os outros não tenham, mas a luz começa a brilhar apenas em um ser humano. Por
causa dessa luz, nós falamos de religião, falamos de Deus… e falamos de coisas eternas. Mas é um estágio muito precário em
que os seres humanos estão. Porque neste estágio, você só precisa pular um pouco para este lado, enquanto você começa a
pular para este lado e aquele lado, porque esse salto não é possível a menos e até que… a consciência alcance esse estágio

onde você se torna independente, e nessa independência, você encontra sua própria glória. Essa é a posição, porque sua glória
não pode ser sua… a menos e até que você seja independente. Enquanto vocês forem escravos ou estiverem sob a escravidão
de algo que é grosseiro, como vocês podem desfrutar essa alegria eterna que está dentro de vocês? Então, cabe a vocês se
exporem mais a essa alegria, abrindo-se cada vez mais, ficando mais sutis e mais limpos, de modo que vocês sintam essa
alegria. Uma vez que vocês conheçam este ponto que… depois de obter a Realização do Si, a menos e até que essas três coisas
comecem a se fundir, vocês não podem sentir que vocês se estabeleceram. A alegria dentro de vocês… deve ser sentida através
da sua consciência, caso contrário vocês não podem senti-la. Supondo que você não tenha olhos, como você pode Me ver. Se
você não estava consciente para Me ver, como você Me sentirá? Se você não está consciente para Me sentir, como você pode
Me ver? Se você não está consciente para Me ouvir, como você pode Me entender? E uma vez que essa consciência surja em
você, somente então a alegria desperta dentro de você, porque apenas por meio desses sentimentos sutis de consciência, você
irá absorver a alegria. Como agora mesmo, vocês sentiram quando disseram: "Ah, que coisa linda", vocês se sentiram muito
felizes. Vocês estão sentindo a alegria desta Criação que está aí. E o homem é o ápice da Criação. Mas apenas a parte
culminante é uma coisa tão pequena, é muito pequena, está em uma distância muito pequena, ela atravessa muito rapidamente,
mas a única coisa é que… essas três coisas devem ser combinadas. E é por isso que Eu acho que mesmo que você obtenha a
Realização, você não sente o silêncio, porque você não se tornou a luz. Você não sente a alegria, porque você não se tornou a
Anand, que é o seu canal esquerdo. Em tudo existe alegria. Como seres humanos, vocês começam a ver alegrias nos padrões.
Vocês veem uma casca de árvore, vocês a abrem, vocês veem os padrões, vocês chamam isso de laminado, vocês chamam de
aspereza e suavidade e harmonia disso, vocês começam a ver na matéria a alegria de Sua Criação. Mas agora, após a
Realização, vocês começam a sentir a alegria da Criação, esse ápice da Criação é o ser humano. E é por isso que um Sahaja
Yogi deve compreender… que se ele tentar ser, digamos, amigável… ou interessado ou envolvido com uma pessoa que está em
um nível inferior, ele nunca poderá obter alegria dessa pessoa. A única coisa que ele pode fazer é elevar essa pessoa mais alto,
ao próprio nível dele, e fazer com que ela também sinta a mesma alegria que você está sentindo. Supondo que um homem que
é um artista se case com uma moça cega, de que adianta? Ela não pode desfrutar a arte criada por esse homem. Da mesma
forma, se você estiver interessado, digamos, em seus familiares, em seus parentes, em seus amigos, a primeira coisa e a mais
elevada… e a melhor coisa que você pode dar… é dar-lhes a Realização do Si, significa a alegria do seu Espírito. Exponha-os à
alegria do Espírito deles, que é o mais precioso. E esta é a razão pela qual as pessoas vacilam, e elas se inquietam e se sentem
incomodadas. Elas perdem a alegria delas muito facilmente… em uma pequena coisa que passou, que acabou. É como o
oceano diante de vocês, e Eu estou lá… e Eu quero que todos vocês entrem nele e desfrutem. É tudo para vocês, tudo foi criado
para seu deleite. Vocês têm de se tornar cada vez mais sutis. Vocês estão desperdiçando muito tempo aqui com coisas muito
grosseiras, vocês notaram isso. [N.T: Fim da gravação]

1977-0321, Puja de Aniversário: Compreendendo a Sahaja Yoga Através do Coração
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1977-03-21 Puja de Aniversário: Compreendendo a Sahaja Yoga Através do Coração … o mais honrado Sahaja Yogi, o juiz
Vaidya, e sua esposa mais amorosa. Sr. Bakshi, Dhumal, Sr. Gavin Brown, que é um arqueólogo, Dra. Pramila Sharma, que é
professora de hindi… e é mestra em literatura de Kabira, e depois a Sra. Jane Brown, que é geóloga, eles são da Universidade de
Cambridge; e nosso sábio presidente Sr. Zachre, também a graciosa cantora Sra. Shobha Gotu, que foi muito gentil em vir e
cantar, e em Marathi ela disse: "Sou incapaz de fazer qualquer outra coisa, então Mãe, apenas cantarei dois bhajans para Você."
A todos os Sahaja Yogis que vieram aqui, a todas as outras pessoas que se juntaram a nós aqui, que estão comemorando este
Meu aniversário terreno, Eu estou muito agradecida, muito grata, e estou cheia de grande alegria e felicidade. E Minhas
vibrações estão fluindo dos Meus olhos como lágrimas ao ver… que nesta Kali Yuga também há pessoas que são gratas a uma
Mãe… que apenas dá uma coisa abstrata conhecida como vibrações. Na verdade Eu não lhes dou, Eu não posso dar nem
receber, vocês ficarão surpresos, isso é apenas emitido através de Mim. É Meu "swabhava" (natureza inata). Isso tem de ser
assim, Eu não posso evitar. É um Ser que está sendo. Você não consegue transformá-Lo em outra coisa. Ele atua por conta
própria, continua atuando. Está além de Mim controlar a Mim mesma de amar todos vocês. Eu não sei como as pessoas
aprendem a odiar. Eu não tenho tempo suficiente nem para amar as pessoas. Eu acho vinte e quatro horas muito pouco. Eu não
sei como as pessoas se sentam e manipulam e pensam… de uma maneira fria como ser odioso. O ódio não tem poder senão de
destruição de vocês mesmos e dos outros. Neste dia, Eu pediria que vocês pensassem no amor o tempo todo. O amor é todo o
conhecimento. O conhecimento é todo amor. Não há nada além deles. Se vocês têm conhecimento, ele tem de passar no teste
do amor. Se você conhece uma pessoa, isso não cria nenhum registro em você, porque você a conhece externamente. Mas se
você ama uma pessoa, então você conhece a pessoa por completo. Você a conhece tão bem, você a conhece em tudo, do jeito
que é. É esse conhecimento que chamamos de para-conhecimento. Esse é o conhecimento que temos de buscar. Todos esses
livros estão apenas sinalizando em direção a isso. Eles são os marcos que estão nos dizendo: "Vá em frente, vá em frente". Eles
não resolvem o problema de entrar no Reino de Deus. Eu lhes peço para que todos vocês cheguem ao estágio… de compreender
o Divino dentro de vocês, o Amor de Deus… que está dentro de vocês, que está tentando transbordar de vocês, e desfrutar da
sensação de emitir e dar. O ato de doar contém a maior alegria e prazer. Não há nenhum prazer em tomar. E quando você
recebe, você começa a dar. Vocês ouviram Dhumal falando sobre como ele tem trabalhado em Rahuri. Em Rahuri, quando Eu
estava indo para a Universidade de Rahuri, as pessoas do vilarejo vizinho sabiam que nosso carro iria por aquele caminho. Eles
são aldeões comuns. Eles nunca leram sobre nenhuma Yoga, eles não entendem nada mais sobre vibrações… do que esses
sentimentos que vocês têm. É um conhecimento subjetivo. Não tem palavras. É uma experiência subjetiva… que você sente em
seus dedos, em seu ser, a bem-aventurança de Deus. E quando Eu estava indo, Eu senti um solavanco no carro, porque muitas
pessoas estavam simplesmente deitadas na estrada… e algumas estavam em pé na estrada parando o carro, e elas começaram
a gritar o Meu "Jai". Eu fiquei maravilhada. Eu disse: "Como vocês sabiam que Eu estava neste carro?" Ele disse: "Mataji, a
Senhora nos deu vibrações." "Nós sabíamos que este era o carro que estava nos trazendo vibrações." "Então, agora a Senhora
tem de descer aqui." Eu simplesmente desci, abracei todos eles, e outros Sahaja Yogis estavam esperando do outro lado. Eu
disse: "Não importa". Isso é o que é Sahaja, pessoas tão amorosas. E naquele momento, Eu só pensei em como uma vez com
Rama, como vocês sentiram essas coisas com as pessoas, com as pessoas muito simples, de coração muito simples, com
shraddha (fé), como elas tiveram esses sentimentos de receber seu amor e senti-lo. Todos precisam de amor neste mundo,
vocês não podem existir sem amor. Todo o seu ser é baseado no amor. E Eu desejo que todos vocês neste país entendam… que
a menos e até que haja amor em seu coração, não tentem fazer nada externo, porque se vocês fizerem isso, vocês serão
descobertos imediatamente. Todo ser humano entende o que é o amor. Há muitas coisas que estão acontecendo dentro de
vocês. Existem mudanças cósmicas que estão ocorrendo hoje dentro de vocês. Eu sei que isso está acontecendo. O próprio
Shri Chakra desceu nesta Terra… e a Satya Yuga já começou. Esta é a razão pela qual vocês estão sentindo essas vibrações em
seus dedos, e nenhum desses gurus e rishis e todas aquelas pessoas mencionaram essas coisas. Porque isso só é possível
quando o Shri Chakra é trazido. Ele está aqui. Vocês têm de senti-Lo e compreendê-Lo. Cabe a todos vocês aceitá-Lo com o
coração aberto. Eu não quero nada de vocês. O que vocês podem Me dar? Eu não quero nada, mas Eu quero que Meus filhos
sejam felizes. Eu rezo pela felicidade deles, Eu vivo para eles e o tempo todo, quer Eu esteja dormindo ou acordada ou no
estado intermediário, quando eles chamam de "sabhranta", Eu simplesmente estou com vocês. Em cada momento, vocês estão
em Meus pensamentos. Eu desejo a todos vocês um Ano Novo muito, muito feliz hoje porque é Navroz, e Navroz é o dia em que

Zartosht começou Seu trabalho neste mundo. Ele era um grande Sahaja Yogi. Ele era uma Encarnação do próprio Dattatreya. (…)
lhes falou sobre Profeta Maomé, Eu tenho de lhes dizer que Ele era Meu pai… e Ele era a Encarnação do próprio Dattatreya. Ele
não era uma pessoa comum. Embora as pessoas tenham torturado Sua vida. Cada momento que Ele viveu, eles O torturaram. E
Hazrat Ali é uma Encarnação muito, muito grandiosa, quando apenas uma vez, apenas uma vez Brahmadeva encarnou, e Ele
encarnou como Hazrat Ali. Assim, essas pessoas são tão grandiosas. Vocês não podem criticá-Los. Eles são tão grandiosos,
cada palavra que Eles falaram é um mantra. Tudo que Eles lhe disseram sobre este "namaaz"… não é nada além de Kundalini
jagruti (despertar da Kundalini). Profeta Maomé fez o mais importante trabalho na Sahaja Yoga… e fez o mais importante
avanço… no que diz respeito a Kundalini jagruti. Como vocês podem criticá-Lo? Eu não suporto ouvir uma palavra sequer contra
Ele. Eu sei o quanto Ele foi torturado. E as mesmas pessoas hoje que estão falando contra Ele nasceram neste país. Quando
vocês não podem chegar nem mesmo aos Seus pés, por que vocês deveriam dar um passo tão grande? Entendam, o que vocês
têm feito na vida? O que vocês alcançaram consigo mesmos… para que vocês fiquem criticando essas grandes
personalidades? Khwaja Nizamuddin Saheb foi um grande Auliya (santo), não há dúvida sobre isso. E um rei horrível como Khilji
tentou perturbá-Lo, e o rei, ele próprio foi assassinado e seu nome virou cinzas. Hoje, Khwaja Nizamuddin Saheb, vão e vejam as
vibrações lá. Vão e vejam um Chisti, Maqbara de Chisti (túmulo de Chisti) também… em Ajmer Sharif, vocês verão o mesmo. Em
Patna, vão e vejam Patna Saheb, onde vocês também têm o nosso Mahavir Saheb, as vibrações estão lá. Todas essas pessoas
estão falando da mesma verdade que Eu estou lhes dizendo. Mas hoje vocês podem distingui-Los. Vocês saberão quem Eles
são. Por favor, tentem se tornar humildes. Antes de tudo, obtenham essa verdade eterna dentro de vocês. Deixem seu Ser ser
esse instrumento subjetivo para entender o que é Deus. Não se deixem levar por algumas leituras aqui e algumas leituras ali.
Não se deixem levar pelas ideias mesquinhas e a tolice egoísta… que está acontecendo que é zombar de todos. Por favor,
despertem para essa grande ocasião de compreensão. Essa força dinâmica está morrendo de vontade de borbulhar a partir de
vocês. Nós temos de mudar este mundo e transformá-lo em uma bela criação, porque o Criador não permitirá que Sua criação
seja destruída. Se vocês não aceitarem a verdade, vocês serão destruídos. Então, por favor, por favor, novamente como uma
Mãe, Eu lhes peço… para aceitarem a Verdade Divina, o Amor Divino e serem um só com Ele. Eu desejo a todos vocês, a todos
os Sahaja Yogis… e a todas as pessoas que estão buscando Deus, a maior das maiores, a mais elevada da mais elevada
conquista… na consciência de Deus e do Seu Amor. Isso é o que é. Caso contrário, o resto disso é tudo inútil. Aqueles que
buscaram… outros tipos de coisas satwik ou tamasik na vida foram desperdiçados, eles foram para o inferno e estão
completamente destruídos. Vocês não querem fazer isso, vocês são pessoas simples, pessoas comuns, e é por isso que vocês
são as melhores pessoas, porque vocês não sofrem de nenhum extremo. Vocês têm um coração muito simples, vocês estão
levando uma vida muito religiosa… e uma vida conjugal santificada. Este lugar é para as pessoas… que estão no caminho do
meio do Senhor Buddha. A Sahaja Yoga é a integração de todas as verdades da vida… e Eu posso provar isso para vocês por
meio da Kundalini, que o que Eu digo é o fato, é o fato. A menos e até que vocês recitem o nome de Hazrat Ali, seu Swadisthana
Chakra não pode ser curado e todos os Sahaja Yogis sabem disso. E no Puja do Sahaja Yogi, nós temos de recitar… o nome do
Profeta Maomé novamente e novamente e o de Hazrat Ali. E também nós temos de recitar o nome de Jesus, o Senhor que é o
Ashraya (refúgio) de todo este mundo, descrito por Shri Krisha no Bhagavad Gita, Ele era o Mahavishnu. Vocês podem ler isso
por si mesmos e ficarão surpresos ao ver que todas as coisas… descritas sobre Mahavishnu são absolutamente as mesmas
que foram descritas de Jesus Cristo. Então, Eu lhes peço que não sejam tão intolerantes. Vocês não sabiam a verdade até
agora. Então, tentem entendê-la, serem subjetivos, senti-la, compreendê-la. Todos os livros estão dizendo a mesma coisa que
Eu estou dizendo. A única coisa é que Eu posso fazer isso. Eu não estou fazendo, está simplesmente acontecendo. Eu vim a
esta Terra apenas para essa ignição. Este é o último ponto de ignição. Isso tem de acontecer e acontecerá. Vamos ver neste
país, nesta bela Yoga Bhumi, quantas pessoas aceitam isso. Que Deus abençoe a todos. Novamente e novamente Eu os
abençoo. Eu estou indo agora para Londres no dia 25 e espero… que todos vocês que obtiveram a Realização nos últimos dois
dias, novamente… venham ao nosso programa em Bharathiya Vidya Bhavan na terça-feira, às 6h30. Nós temos também um
centro muito bom em Altamount Road. Vocês podem pegar o endereço aqui, em Altamount Road, há um apartamento térreo
que conseguimos, em frente ao salão de beleza, salão de beleza Kamal ou algo assim. É o apartamento da Srta. Moraji… que
gentilmente nos deu esse apartamento para uso. Eu espero que todos vocês tenham interesse mais profundo pela Sahaja Yoga,
aprendam todos os métodos e sejam peritos na Kundalini. Há muitas pessoas entre nós que sabem sobre isso e vocês podem
conversar com elas. Mesmo nos programas, vocês podem ouvir Minhas palestras, através das quais vocês entenderão. Mas
não é o entendimento através de sua audição, mas é o entendimento através do seu coração… e somente através de sua
percepção das vibrações, vocês podem julgar a Kundalini. Ontem Eu lhes pedi muito e novamente Eu estou lhes pedindo… que
para entender a Sahaja Yoga, vocês não precisam de muito cérebro. O que vocês precisam é de um coração, de um coração

"shraddha-van" (com fé). E se vocês tiverem isso, dará certo. A hora chegou… para que muitas flores se transformem em frutos.
A hora chegou. Eu lhes agradeço novamente e novamente por mostrarem esse grande amor por Mim. É como quando Eu sinto
o oceano do Meu amor, quando ele flui para as praias de todos os seus corações, a praia o retorna como uma reação. É um
movimento parabólico. Quando Meu Amor passa através de vocês e volta para Mim como amor, Eu desfruto isso. É uma
experiência tão bela. Quero dizer, é uma experiência diferente, talvez, que não pode ser cunhada ou colocada nessas palavras
mortais. Muito obrigada novamente e novamente. Eu agradeço a todos os administradores… e a todos vocês novamente e
novamente. Que Deus os abençoe… com toda Sua prosperidade, com toda Sua bondade, gentileza e o Eterno. Que
Paramachaitanya desça sobre vocês e sobre sua consciência.

1977-0706, Devi Puja, Nossas raízes têm de ir para dentro do dharma
View online.
Devi Puja St Albans, Inglaterra, 06.07.1977 Então, hoje Eu quero lhes falar sobre a pureza. Este é o Meu nome, vocês sabem
disso, Nir-mala. "Ni" significa "sem"; "mala" significa "impurezas". Aquela que não tem impurezas é Nirmala. E esse é um dos
nomes da Deusa. Pureza é uma qualidade que é silenciosa, ela fala em silêncio. É uma das atividades mais não agressivas. Ela
sonda você, ela não se expressa de forma alguma. Até mesmo o amor pode se expressar em palavras, ele pode se expressar
em ação. Mas a pureza é aquela que não tem expressão. E ela lava tudo que é impureza. Vocês não podem através da
racionalidade entender como ela funciona. Vocês têm de senti-la e conhecê-la, saber que ela está trabalhando o processo dela.
Ela é muito delicada. Às vezes, ela fica transbordando também. Mas ela nunca é chocante, nunca. Quando Eu digo isso, Eu
percebo que as ideias humanas se tornaram presunçosas. Quando nos tornamos presunçosos? Significa de cabeça para baixo?
Quando estamos mergulhando em algo, nós estamos mergulhando em algo onde seremos destruídos. Estamos de cabeça para
baixo. Isso vem de impurezas, de modo que vocês não podem ver as coisas diretamente na perspectiva correta delas. Então
vamos ver quais são as coisas… que achamos que criam impurezas em nós. Eles dizem isso em duas palavras: luxúria e
ganância. Em Sânscrito, eles dirão kala (ouro) e kama: mulher e ouro. Mas "mulher" não significa "a mulher". "Mulher" significa
"luxúria"… e "ganância" significa "ouro". Agora vamos ver se realmente essas são impurezas… ou elas criam impureza em nós,
ou por que essas duas coisas se tornaram a fonte de impureza para nós? Porque nós não entendemos a perspectiva correta da
matéria e do sexo. Se nós pudermos entendê-los na perspectiva correta, então esses dois se tornam a fonte de felicidade e
alegria para nós. Por exemplo, digamos, uma árvore, ela tem dois lados: ela tem o galho e a raiz. Se a raiz ficar para cima e o
galho para baixo, ela não sobreviverá. A raiz tem de ir para baixo para dentro da Terra e o galho tem de ir para cima. A raiz tem a
capacidade de sugar os líquidos que estão dentro do solo. Ela também tem a capacidade de digerir todos os sais essenciais…
necessários para a árvore. Supondo que agora a raiz comece a funcionar mal… e comece a sugar as impurezas em vez das
coisas puras… que são necessárias para o corpo da árvore, então o que vai acontecer? Haverá desnutrição e a árvore entrará em
colapso. Mas a raiz tem a sabedoria de pegar os sais necessários para sua nutrição. Isso é onde nós devemos entender… que
nós não temos sensores adequados para nossa própria nutrição… e nós culpamos Deus ou culpamos a Natureza, culpamos a
sociedade, culpamos as culturas, culpamos nossos pais, culpamos nossos governos, nós culpamos isso e aquilo. Porque nós
não temos sensores, nós sugamos o que é impuro, que criará mais problemas para nós do que alegria, felicidade e nutrição. Se
a árvore tem de crescer, ela deve evitar tudo que é venenoso para ela, tudo que é impuro. E pode haver dois métodos. Se sua
racionalidade é de alto grau, se sua inteligência for desse alto calibre, simplesmente negue tudo que não é bom para seu corpo,
para seu corpo espiritual ou para seu corpo mental… ou para seu corpo emocional ou para seu corpo físico. Você simplesmente
negará isso, se você tiver esse tanto de pura inteligência. Mas a inteligência ainda não alcançou essa camada Divina, então nós
criamos concessões facilmente. Mas quem você está prejudicando? Você está prejudicando a si mesmo. Nós continuamos
captando impurezas muito rápido. E isto é o que Eu chamo de liberdade humana: se ele quiser, pode captar impurezas. Uma
árvore é tal que ela não captará impurezas. mas se as impurezas a invadirem, ela morrerá, ela também não pode se proteger. Os
seres humanos têm liberdade de escolher. Eles também têm o poder de se proteger das novas impurezas. E os Sahaja Yogis,
como vocês sabem, têm muito mais poderes. Então, nossas raízes têm de descer em quê? No dharma, no poder sustentador do
amor. Se isso é fraco, então as raízes são arrancadas e pessoas assim são arrancadas pela raiz. Nas tradições, nos erros
históricos e nos erros de nossos antepassados, nós podemos ver quais erros eles cometeram e aprender com eles, e evitar as
impurezas que eles tinham e os destruíram. Nós podemos ver em grandes impérios que caíram, que se estraçalharam
rapidamente. Por quê? O que eles fizeram? Nós não iremos fazer isso. Mas até agora, Eu não conheci nenhuma nação que se
estabeleça… e obtenha uma visão abrangente de todo o quadro: Por que essa nação caiu? Por que essas nações se destruíram?
Até agora Eu não conheci nenhum líder político desse tipo. Eles farão uma colcha de retalhos, mas nenhum deles se senta para
ver… porque todo o céu desabou, o que aconteceu com essas pessoas… que desfrutavam tanto poder uma vez, de repente
sucumbiram. Se alguém pudesse se sentar e refletir assim, eles veriam… que eles sugaram as impurezas. Agora, como você
suga impurezas? Você as suga porque seus sensores se tornam embotados. Quando seus sensores estão embotados, você
não sabe o que você está sugando. Só é possível quando você é presunçoso, é a palavra, é assim. No começo o corpo, a mente
resistem a tudo que é impuro, na maioria dos casos, Eu diria. Alguns dos demônios, se eles nascem, eles podem ser crianças,
mas são exceções a isso. Mas a maioria dos seres humanos nasce na inocência e eles resistem. Gradualmente, vocês
começam a fazer com que seus sensores fiquem danificados… e então a impureza começa a entrar. Todas essas coisas

começam do desejo, as pessoas dizem claramente: desejo de ser o rei, desejo de ser a pessoa mais bonita, desejo de ser líder
do mundo inteiro, desejo de comer, desejo de ter, de possuir, todos os desejos. Mas aqui também, Eu diria, existe uma impureza
do desejo em vocês. E em todas essas coisas está o ponto interno e que é a alegria: nós desejamos a alegria. O desejo de
alegria, se vocês o mantêm puro, então vocês entendem isto: "Então isto não é a coisa que dá alegria, aquilo não é a coisa que
dá alegria." Nós podemos ver ao redor. Aqueles que estão buscando o dinheiro, vocês devem ir e vê-los, eles alcançam a
alegria? Vocês saberão que eles não são as pessoas que têm alegria entre nós. E quando vocês forem às pessoas que estão na
alegria e na tranquilidade, vocês descobrirão que elas estão falando de outra coisa. Quando nós aceitamos o desejo como algo
errado, nós também negamos o desejo supremo. Mas a essência "swa", nós chamamos a essência de "swa". "Swa" significa "o
Si". A essência de tudo é esta: se você quer ter uma bela árvore na frente de sua casa, o desejo é ser feliz. O que importa para
você uma árvore se ela não lhe dá alegria? É como qualquer coisa no mundo, Eu lhes darei. Essa alegria, essa essência de tudo,
se ela for mantida pura, então ela está nutrindo vocês. Como por exemplo, as raízes das árvores se enterram no solo da Mãe e
sugam… as belezas do solo da Mãe, a essência da Mãe, isso se destina a nutri-los e enriquecê-los. Mas isso não significa de
forma alguma… vocês perderem seu caráter ou individualidade, vocês não perdem. Uma mangueira será uma mangueira, uma
bananeira será uma bananeira. Porque o exterior é diferente, mas o interior é o mesmo. E em cada país, a Mãe Terra tem suas
próprias variedades, consequentemente, vocês terão árvores, terão plantas. Você não pode ter manga na Inglaterra. Mas você
não pode ter um vidoeiro na Índia. Mas isso não faz diferença, desde que elas estejam realmente nutridas. Portanto, seu caráter
não é perdido, sua individualidade não é perdida. Pelo contrário, ele é tornado melhor. Em sua forma mais pura, cada caráter é
belo. Cada religião em sua forma mais pura é o lugar de Deus… e as diferentes facetas de um único diamante que é Deus. Elas
têm de estar presentes e em qualquer ângulo que você vá, você as vê cintilando. Em todos os ângulos, elas brilham. Um
diamante brilha em todos os ângulos, porque ele tem seu próprio caráter, variedade única e suas diferentes formas. Portanto, a
unidade essencial entre elas é por meio da seiva que está correndo. Se nossa atenção está nessa pureza da unidade, então
muitas das outras impurezas que brotaram dentro de nós também sairão. A outra impureza da qual vocês sofrem é a perda de
coletividade. Nós não nos importamos de usar as mesmas roupas pelo mundo inteiro. Se um jeans é lançado, em todos os
lugares que você vai, mesmo no Japão, você irá para a Austrália, você irá até mesmo para a China, para países comunistas, em
qualquer lugar, todo mundo está usando o jeans. Mas a unidade essencial dentro de nós em sua forma mais pura... não está em
lugar nenhum. É claro, esses sensores vocês desenvolvem após a Sahaja Yoga. Mas se vocês falharam em seus dharmas, essa
é a base, é a raiz, se nós não tivermos essas raízes adequadamente feitas, então a árvore não pode ficar em pé, isso é
necessário. É claro, a Encarnação é exatamente o oposto disso: Suas raízes estão nos céus, a Encarnação floresce no corpo.
Uma Encarnação não rompe Seu dharma. Ela é o dharma. Ela não precisa, Ela é dharmateet, Ela está além do dharma. Tudo que
Ela faz é a religião do mundo inteiro. Nada A toca, Suas raízes estão no Divino, apenas a Força Divina. Está fora de questão
impureza Nelas, está fora de questão limpá-Las ou banhá-Las, porque Ela está na Força Divina e Ela está sugando isso… e
dando a vocês. Ela está florescendo nesta Terra, é uma flor de cabeça para baixo, enraizada em vocês. Assim, para uma
Encarnação, não há dharma, Ela é dharmateet, Ela está além do dharma, Ela é gunateet, Ela está além de todos os humores, Ela
está além de tudo. Mas os seres humanos têm de primeiro desenvolver seu dharma, depois se elevam, se elevam além de si
mesmos... na consciência coletiva. E quando eles se viram de cabeça para baixo, eles se tornam encarnações. É possível. Duas
Pessoas fizeram isso até agora: Buddha e Mahavira, vocês podem chamá-Los de Divindades. Apenas essas duas Pessoas
fizeram isso. E na Sahaja Yoga, se fizermos isso, é possível sermos encarnações, quando nossas raízes estarão na Divindade.
Aqui vocês têm de escolher… até que a liberdade de escolha exista dentro de vocês. Para Mim, não há liberdade de forma
alguma. Eu não posso escolher a impureza. É por isso que digo que Eu não tenho tentações. Eu não tenho senso de posse.
Portanto, a escolha não existe de forma alguma para Mim, de nada. Eu não tenho tempo e espaço. Eu sou sem espaço, Eu sou
atemporal, porque Minhas raízes estão em Meu Ser. Mas mesmo para ter o florescimento dentro de você mesmo… e para que
os outros desfrutem, mesmo para se nutrir, você tem de ter seu dharma devidamente estabelecido. Então nós chegamos à
questão da luxúria e da ganância. Luxúria e ganância devem ser vistas nesta luz. Nós temos forte desejo de estar com Deus?
Nós somos gananciosos por Sua riqueza? Se vocês fizerem essa pergunta, então vocês verão a pureza. Nós desperdiçamos
muito tempo pensando sobre ganância e luxúria. Mas nós temos muito pouco tempo para pensar neste desejo essencial.
Agora, há dois tipos de coisas, uma é de um ser humano e outra é de uma Encarnação. É por isso que o comportamento das
Encarnações não podem determinar... o comportamento dos seres humanos. Esse é um erro muito grande que sempre temos
cometido. E por favor tomem cuidado. Vocês não podem ser encarnações agora e vocês não devem determinar… seu
comportamento de acordo com o comportamento de uma Encarnação. Porque uma Encarnação está acima de todas essas
coisas. É uma coisa totalmente diferente, como Eu lhes disse. Uma árvore deve receber sua nutrição ou estar enraizada no

Divino. Vocês ainda têm de se elevar a esse estágio, onde seus assentos talvez entrem nisso. E talvez as árvores irão e
informarão o Divino em relação a isso. Então os padrões de vida que são seguidos por uma Encarnação… são sempre seguidos
e é por isso que as falsas religiões falham. Por exemplo, nós veremos que Cristo pegou um açoite em Sua mão… e começou a
chicotear as pessoas, batendo nelas quando elas estavam vendendo Deus. Eu Me sinto da mesma maneira e estou fazendo
isso. Se vocês lerem Kabir, perceberão que ele está chicoteando todas essas pessoas. Se vocês lerem Profeta Maomé, Ele as
criticou. Mas vocês não são a Encarnação. Vocês não são encarnações. Em vocês, quando vocês têm essas impurezas, porque
o que Eu vejo é que os seres humanos as nutrem dentro de si mesmos… e eles gostam de ver o drama nisso. Por exemplo,
digamos que eles vão a um filme de um drama… e eles verão um homem cruel batendo em alguém. E eles dizem: "Que homem
cruel! Ele é horrível!" Mas eles não sabem que essa crueldade eles compartilham dentro de si mesmos. Eles querem chamar os
outros de cruéis, mas não a crueldade que existe dentro deles. No que diz respeito aos outros, eles se tornam uma testemunha,
mas, no que diz respeito a eles, eles não são. Se eles pudessem ser, se eles pudessem ser uma testemunha de si mesmos, se
eles pudessem se observar, então o que aconteceria é que… as forças purificadoras dentro deles iniciariam, especialmente para
os Sahaja Yogis, porque isso se abriu agora, a torneira está aberta, o Espírito está emitindo exatamente agora. Apenas vejam
onde isso está dentro de vocês, com sua atenção em seu Ser. Apenas coloquem dentro de vocês. Não justifiquem dizendo:
"Minha sociedade é ruim, meus pais são ruins, isso aconteceu," "Por causa disso, isso aconteceu, por causa...". Não! Elas estão
lá porque vocês as estão abrigando. Nos outros, vocês podem ver claramente, mas em si mesmos, não conseguem ver. Isso é o
que é uma mente humana, é uma mente muito estranha… que está sendo evoluída dessa forma. Vocês leem um livro, por
exemplo, se vocês leem o livro de alguém, imediatamente vocês se identificam com o herói e nunca com o vilão. Nós não
sabemos que o vilão está muito mais presente dentro de nós do que o herói. É um tema comum que Eu tenho visto nos seres
humanos. Eu agora aprendi através de muitas vidas e desta agora, o que um ser humano é. Exatamente o oposto é uma
Encarnação. Exatamente o oposto é uma Encarnação. Supondo que vocês tenham um problema dentro de si mesmos,
imediatamente Eu tento ver dentro de Mim mesma se há problemas ou não. Na Minha própria vastidão, Eu corrijo isso e vocês
obtêm isso, porque vocês são o Meu corpo. Vocês estão dentro de Mim, todos os Sahaja Yogis estão dentro de Mim, que Eu
procuro e descubro. É desse modo que Eu faço isso. E a menos e até que Eu faça isso, Eu não Me sinto bem, vocês têm visto
isso. Meus problemas são muito diferentes dos seus. Portanto, nós devemos prestar atenção em nós mesmos. Mas atenção de
uma forma que é sabedoria muito pura, é uma atenção mais profunda, não é superficial. Vocês devem aprender como se
aprofundar em si mesmos e verem por si mesmos: "Nós somos pessoas cruéis?" "Eu sou cruel?" "Qual parte minha é cruel?"
"Qual parte minha está prejudicando os outros?" Agora, esse menino que chegou, ele não tirou as meias… porque ele achou que
havia um mau cheiro nelas. "Nós mesmos somos fragrantes?" "Nós consideramos que somos igualmente fragrantes?" É um
processo silencioso, é uma quietude dentro de vocês agindo. E isso tem de estar presente. E porque, como Eu disse, nos países
ocidentais vocês são pessoas estraçalhadas, vocês perceberam que vocês se estraçalharam. É muito mais necessário para
vocês trabalharem mais… do que as pessoas que ainda estão para se estraçalharem. Elas estão prestes a fazer isso, a maioria
delas estão vindo atrás de vocês. E vocês têm de anunciar com uma corneta: "Agora, não se estraçalhem! Nós nos
estraçalhamos." Isso vocês têm de fazer, Isso é muito importante. Qualquer homem que tenha alguma consideração, algum
sentimento pelos outros, se ele se ferir com uma pedra no seu caminho, ele imediatamente ficará lá… e dirá: "Oh, há uma pedra
aqui, agora vá, tenha cuidado, não tropece." Quando nós somos feridos por certas tolices e estupidez, ou vocês podem dizer,
mesmo as impurezas que juntamos dentro de nós, nossas próprias buscas egoístas, vamos anunciar ao mundo: "Nós temos
sido tolos," "nós fizemos isso, somos pessoas despedaçadas, quebramos nossas mãos," "quebramos nossas cabeças,
danificamos nossos chakras." "Agora, pelo amor de Deus, não façam isso." Porque eles estão seguindo vocês. Eles acham que
vocês estão em ascensão. Eles não sabem que vocês tiveram o suficiente disso. De todas as formas possíveis, vocês têm de
anunciar. Mas o anúncio é esperado pelas pessoas. É um mundo tão estranho para ser uma pessoa perfeita. Então, eles querem
também a ascensão de vocês. Isso é o que o mundo é. Hoje, supondo que você diga: "Eu fui estraçalhado," "eu fui liquidado, não
tenho nada em mim para lhe oferecer." Eles dirão: "Então sobre o que você está falando? Cale a boca!" Mas ainda assim, depois
vocês têm algo a oferecer na vida. E o que vocês têm a oferecer é: "Estamos estraçalhados por causa disso". Isso ajudará
muitas pessoas, vocês não têm ideia. Mas as pessoas os negarão se vocês disserem apenas isso. Mas se vocês disserem:
"Não, eu estava estraçalhado, mas estou completo agora." Mas o seu ser deve anunciar que vocês tiveram a ressurreição. Pelo
contrário, se vocês forem gananciosos, se vocês ainda são do mesmo estilo que eram, então quem irá acreditar nisso? Assim, a
Sahaja Yoga lhes deu esse caminho pelo qual vocês ascendem. E quando vocês ascendem, vocês podem continuar dizendo às
pessoas: "Não decaiam! Não decaiam!" "Se vocês decaírem, é difícil ascender, isso aconteceu conosco," "então não decaiam!
Existe um caminho mais curto." "Venham para o caminho mais curto." "Seus dharmas devem ser estabelecidos, é muito

necessário." Em todas essas sociedades estraçalhadas, os dharmas devem ser estabelecidos. O que estamos fazendo sobre
isso? Nos países em desenvolvimento, eles reúnem suas impurezas… por uma premissa errada que eles têm. Eles pensam: "Oh,
nós devemos desenvolver." "Devemos ter carros, devemos ter telefones." Toda a atenção é: quão eficientes vocês são no que
diz respeito às suas coisas materiais. Ou seja, quando eles começam a se livrar da pobreza deles, eles simplesmente
esquecem: por que eles removeram a pobreza deles? Para quê? Isso seria como um noivo que tem de estar pronto para se
casar, então eles o vestem, ele está pronto para se casar. Agora ele está pronto para se casar. Ele está casado. Agora, a noite
passou, ele tem de se encontrar com sua esposa, ele continua com sua roupa como um tolo. Por que ele se casou? Para amar
sua esposa. Como um tolo, ele ainda está com seu traje, orgulhoso de suas coisas externas... que ele fez para ele sem entender
que isso tem um significado. Nós removemos a pobreza para quê? Nós removemos todos esses problemas para quê? Nós nos
desenvolvemos para quê? Nos desenvolvemos para que nosso dia a dia… se torne mais fácil e tenhamos tempo para Deus,
tenhamos tempo para a meditação. (N.T: Fim da gravação).
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Seminário 1o Dia, Bija Mantras, Shri Lalita, Shri Chakra 14-10-1978 Quando a Kundalini se eleva, Ela emite sons. E os sons que
são ouvidos nos diferentes chakras… podem ser pronunciados da seguinte maneira – essas pronúncias estão sendo usadas na
linguagem fonética… de Devanagari, que significa “a língua falada pelos Devas”. No Muladhara, onde há quatro pétalas, os sons
são: vân, shãn, ssân, sân. Dos quais os últimos, “ssãn e sãn” são muito próximos, mas a diferença é, quando a cobra sibila, ela
faz este “ssãn”, o terceiro som. Então são: “vân, shãn, ssân, sân”. No Swadisthana, onde há seis pétalas, Ela faz sons, seis sons:
“bãn, bhãn, mãn, yãn, rãn, lãn”. O Manipur tem dez pétalas. Ela faz os sons: “dãn, dhãn, nãn, tãn,” “thãn, dãn, dhãn, nãn, pãn,
phãn”. No Anahata, há doze pétalas. Ela faz os sons: “kãn, khãn, gãn, ghãn, ngãn,” “chãn, chhãn, jãn, jhãn, nngãn, tãn, thãn”. No
Vishuddhi, onde há dezesseis pétalas, Ela faz os sons de todas as vogais: “ãn, aa, i, ii, u, uu, r, rr, lr, lrr, e, ai, o, au, am, aha”. No
Agnya Chakra, ela faz: “hãn, kshãn”. No Sahasrara, a pessoa torna-se consciente sem pensamentos e nenhum som é emitido,
mas o puro Anahata, significando a pulsação na forma mais pura, como no coração, é tudo: “lab-dab, lab-dab, lab-dab”. Quando
todos esses sons soam juntos… e passam pela espiral do corpo, se o corpo é como uma concha, o som que sai da síntese é
OM. Como as sete cores do sol, no final, se tornam raios brancos… ou vocês podem dizer, os raios coloridos dourados. Existem
três Granthis, significa os nós: o Brahmagranthi, o Vishnugranthi e o Rudragranthi. Com Agni, significa fogo, quando o
Brahmagranthi se encontra… entre a Kundalini, o Muladhara Chakra e o Swadisthana, significa Muladhara Chakra, Muladhara e
Swadisthana Chakra, então o Agni Brahmagranthi é estabelecido. O Vishnugranthi quando se mistura com o Surya, que está
entre o Nabhi e o Ruddhaya Chakra, Surya Vishnugranthi é estabelecido. Quando as auras do Vishuddhi e do Agnya se
encontram, então Chandra Rudragranthi é estabelecido. Ao todo há quatorze Nadis. Os nomes são: Alambusi, Kuhu,
Vishvodhari, Varuna, Hastajihva, Yashaswati, Ashvini, Gandhari, Pusha, Shankhini, Saraswati, Ida, Pingala, Sushumna. Além dos
dois chakras, que são Surya e Chandra, existem nove outros chakras: Muladhara Chakra, Swadisthana Chakra, Manipur Chakra,
Anahata Chakra, Vishuddhi Chakra. Lambika Chakra, também chamado de Hamsa Chakra, Agnya Chakra. Entre o Agnya e o
Sahasrara há dois outros subchakras, conhecidos como Naad, Bindu. Então nós temos: Muladhara, Swadisthana, Manipur,
Anahata, Vishuddhi, Lambika, chamado de Hamsa, Agnya, Naad, Bindu, Sahasrara. Além disso, há nove chakras nos lados,
como Shri Lalita. E eles têm diferentes Yoginiya, Yoginis, significa os poderes, as Shaktis, guiando esses nove Shakti Pithas, ou
vocês podem chamá-los de Avarak Nama Chakra. A primeira é Shri Lalita, a Deusa Shri Lalita, que é a Deusa da beleza. Ela é a
Doadora de Alegria, Sarvanandamaya. Dá a alegria a partir de tudo. Em cada mundo criado, em cada partícula, em cada forma,
há um poder que nos dá alegria. Esse poder é o poder de Shri Lalita. Ela é chamada de Maha Tripura Sundari, Para Para Ati
Rahasya Yogini, significa Para-Para-Ati-Rahasya, “Aquela que conhece os segredos”. O “Para”. “Par” significa “Aquele que está
além do além”, os segredos daquela área. Aquela que sabe é Shri Lalita, que é a Yogini. Nesse estado, Ela é Bindu Sarvananda
Maya. Ela é o ponto que dá alegria. O segundo poder ou “Avarana” significa “área delimitada”, é como um triângulo. Ela é
Sarva-Siddhi-Prada, Ela é Aquela que dá todos os siddhis. Ela tem três lados. Ela é chamada de Tripura-Amba: Kameshwari,
Buddheshwari, Bhag Malini são as três Yoginis. A terceira é chamada de Ashtar Sarva Rog Hara. Esta é outra área delimitada. O
nome da Deusa é Tripura Siddha Ati Rahasaya, significando que essas Deusas conhecem… os segredos profundos de todos os
siddhis. O chakra é chamado de Sarva Rog Hara e a área delimitada é chamada de Ashta. Os oito poderes são chamados de
Vag Devata, significa o “poder da fala”. Primeiro é Vashini, significa que atrai. Kameshwari, que estimula. Modini, que os faz
felizes. Vimala, que os deixa limpos. Aruna, que lhes dá a cor do rosto. Jayini, que lhes dá uma sensação de vitória. Sarveshi,
que os conecta a todos. Kaulini é Aquela que lhes dá bênçãos. A quarta área delimitada é chamada de Antardarshar. O chakra
desta área delimitada é chamado de Sarva Raksha Kar, Aquela que protege. A Deusa é chamada de Tripura-Malini. Os poderes
são: Sarvagnya, Aquela que tudo sabe. Sarva Shakti é a Toda-Poderosa. Sarva Aishwarya Prada, a Doadora de todas as graças
concedidas. Sarva Gnyanmayi, a Conhecedora de todo o conhecimento. Sarva Vyadhi Vinashini, a Destruidora de todas as
doenças. Sarvadhar Swarupa, o Suporte de todas as formas. Sarva Pap Hara, a Destruidora de todos os pecados. Sarva Ananda
Mayee, Aquela que torna todos felizes. Sarva Raksha Swaroopini, Aquela que protege todos eles. Sarvechchhita Phala Prada, a
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Bahir-Darshar-Sarvartha-Sadhaka. Bahir Dashar é o nome da área delimitada… e Sarvartha-Sadhaka é o nome do chakra.
Tripura-Shri é o nome da Deusa. Ela tem poderes: Sarva Siddhi Prada, Ela dá todos os siddhis; Sarva Sampat Prada, Ela é Aquela
que é a Doadora de toda riqueza; Sarva Priyankari, Ela é Aquela que é amada por todos; Sarva Mangala Karini, Ela é Aquela que
dá tudo que é auspicioso; Sarva Kama Prada, Aquela que propicia todos os nossos desejos; Sarva Dukh Vimochini, Aquela que é

a Destruidora de todas as nossas dores; Sarva Mrityu Shamni, Aquela que pacifica os mortos; Sarva Vighna Nivarini, Ela é
Aquela que é a… Removedora de todos os obstáculos; Sarvanga Sundari, Aquela que torna todos os lados da vida felizes; Sarva
Saubhagya Dayini, Aquela que é a Doadora de boa sorte. A sexta área delimitada é conhecida como Chatur Dashar Sarva
Saubhagya. Tripura-Vasini é o nome da Deusa, Chatur Dashar é o nome da área delimitada, e o nome do chakra é Sarva
Saubhagya Dayaka. O nome da Deusa é Tripura-Vasini. Os poderes são: Sarva Sankshobhini, Aquela que queima tudo; Sarva
Vidravini, Aquela que pode distorcer; Sarva Akarshini, Aquela que atrai tudo; Sarva Allahadini, Aquela que é a Doadora de alegria;
Sarva Sammohini, Aquela que pode atrair a todos. Sarva Stambhini, Aquela que torna todos alertas; Sarva Jambhini [o poder de
estender]; Sarva Vanshakari, Aquela que é a Controladora de tudo; Sarva Ranjani, Aquela que entretém todos; Sarva Unmadini,
Ela é Aquela que doa todas as alegrias especiais; Sarvartha Sadhini, Aquela que dá o significado de todas as coisas; Sarva
Sampatti Poorni, Aquela que dá todo o bem-estar; Sarva Mantra Mayee, Aquela que reside em todos os mantras; Sarva
Dwanda-kshayan Kari, Aquela que destrói todas as dualidades da vida. O sétimo Avarana ou área delimitada é chamado de
Ashta-Dala. E o chakra deste Avarana é chamado de Sarvo-Sanshobhankarak. Aqui, Ela é chamada de Tripura-Sundari. Ela é
Aquela dá a beleza às mulheres, para serem esposas atraentes. Ananga Kusuma Devi, Ela tem o perfume de muitas flores.
Ananga Maekhala Devi, Aquela que é sólida como uma rocha na família. Ananga Madna Devi, Aquela que é atraente. Ananga
Madana Tura Devi, Aquela que dá o desejo de se encontrar com as pessoas. Ananga Rekha Devi, Aquela que cruza as diferentes
fronteiras. Ananga Vegini Devi, Aquela que lhes dá velocidade. Ananga Ankusha Devi, Aquela que dá o poder de Ankusha,
significa o controle do homem. Ananga Malini Devi, Aquela que é muito graciosa. A oitava área delimitada é chamada de
Shodasha Dala. O nome do chakra é Sarvasha-Pari-Purak. O nome da Deusa é Tripureshvari. Ela é Aquela que tem dezesseis
poderes. O primeiro é Kama, significa a atração do corpo. Buddhya é a atração pelo cérebro. Ahamkara, atração pelo ego.
Quarto, Shabda, atração por palavras. Quinto é Sparsha, atração pelo toque. Sexto, [Rupa] atração pela beleza. Sétimo, atração
pela estética, Rasa. Oitavo, Gandha, atração pela fragrância. Nono, atração pela atenção, Chitta. Décimo, Dhairya, atração pela
coragem. Décimo primeiro, Smrutya, atração pela memória. Décimo segundo, Nama, atração pelo nome. Décimo terceiro é Bija,
atração através da semente. Décimo quarto, Atma, atração pelo Espírito. Décimo quinto [Amruta] é a atração pela eternidade.
Décimo sexto, [Sharira], atração pelo calor do corpo. Essas são todas as atrações que são sutis e estão na Deusa, que agem de
uma forma que o sadhaka (discípulo) é atraído para Ela. O nono é chamado de Bhupura, esta é a nona área delimitada, enquanto
o nome do chakra é Trailokya Mohana. O nome da Deusa é Tripura. Há dez poderes neste chakra. Seu primeiro é Sarva
Sankshobhini. Sarva Vidravini, Sarva Akarshini. Esses três, Eu já expliquei. Sarva Vanshakari, este Eu também expliquei. Sarva
Unmadini, Aquela que também estimula, Sarva Mahankusha, Aquela que controla. Aqui o Ankusha significa a… arma que é
usada pelo condutor do elefante. Assim, o modo como ele controla o elefante, da mesma forma Ela controla tudo. Sarva
Khechari, Aquela que atrai a todos. Sarva Bija, Aquela que é a semente em tudo. Sarva Yoni, Aquela que existe em todos os
yonis. E Sarva Trikhanda, Aquela que existe em todas as três dimensões. “Yoni” significa “a elipse” que é o poder da Mãe. Além
disso, existem outras Deusas, que existem como a linha amarela conhecida como Mukta Shaktaya. As Deusas Mãe são
chamadas de Mahendri, Chamunda e Mahalakshmi. Os siddhis que as pessoas podem alcançar são: Anima, Laghima, Mahima,
Ishitva, Vashistva, Prakamya, Bhukti, Iccha, Prapti, Mukti. Anima é tornar-se como uma pequena partícula. Laghima é tornar-se
pequeno. Mahima é ter uma forma grande. Ishitva é criar deuses a partir de seres humanos. Vashistva é a atração. Prakamya é
a manifestação. Bhukti é o deleite. [Iccha é] a realização do desejo. Prapti é a concretiização. Mukti é a salvação. Estes são
todos os siddhis que os Sahaja Yogis podem ter.
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Guru Puja Declaração 02.12.1979
Há um mês atrás, Eu falei com Rustom que vocês deviam preparar um Puja neste domingo. É um dia de lua cheia, e ele Me
perguntou, como devemos chamá-lo, é um Guru Puja, ou é um Mahalakshmi Puja, ou um Ganesha Puja? Então Eu lhe disse para
chamá-lo de Guru Puja. E ele Me perguntou mais tarde, muito mais tarde, quando Eu estava indo para a Índia, por que não temos
também um Puja de Natal aqui? Hoje é um dia muito importante. Porque há muito tempo atrás, quando Cristo era apenas uma
criança, Ele leu nas Escrituras, e declarou para as multidões que Ele era o Advento, a Encarnação, que é o Salvador. Eles
acreditavam que um Salvador estaria vindo. Hoje, há muito tempo atrás, num domingo, Ele disse, Ele declarou que Ele era o
Salvador. É por isso que hoje é o Domingo do Advento. Ele teve de viver por um tempo muito, muito curto. Assim, bem jovem, Ele
teve de declarar que Ele era o Advento.
Agora, é notável observar que antes disso, nenhuma Encarnação disse publicamente que Eles eram Encarnações. Rama, é claro,
tinha esquecido que Ele era uma Encarnação. De certa maneira, Ele fez com que Ele mesmo esquecesse, jogou Sua maya sobre
si mesmo para se tornar um ser humano completo, Maryada Purushottama, e Shri Krishna só falou também a uma única
pessoa, Arjuna, exatamente antes que começasse a guerra. Abraão nunca disse que Ele era a Encarnação, embora Ele fosse a
Encarnação do Mestre Primordial. O próprio Dattatreya nunca disse que Ele era a Encarnação do Mestre Primordial. Com todas
essas três forças atuando através da inocência, veio a esta Terra para guiar. Moisés nunca disse isso, embora Ele soubesse que
Ele era poderoso, Ele tinha dominado a Natureza, mas Ele nunca disse que Ele era a Encarnação. Na época de Cristo, Ele sentiu
que era necessário dizer, senão as pessoas não compreenderiam. Se naquela época eles tivessem reconhecido Cristo, não teria
havido nenhum problema. Mas ainda assim, os seres humanos tinham de evoluir, mais além.
Alguém tinha de cruzar o Agnya Chakra no Virata, passar por esta porta. É por isso que Cristo veio nesta Terra. O mais
surpreendente é que nesta Árvore da Vida, quando as raízes dão origem ao broto, e o broto dá origem aos galhos, e os galhos
dão origem às folhas, e as flores também desabrocham da mesma árvore, aqueles que conhecem as raízes não querem
conhecer o broto, aqueles que conhecem o broto não querem reconhecer as flores. Essa é a típica natureza humana. Eu nunca
falei sobre Mim mesma. Porque foi percebido que os seres humanos agora alcançaram uma outra dimensão do ego. Ainda pior
que na época de Cristo. Vocês podem culpar qualquer coisa, vocês podem chamar isso de Revolução Industrial, porque vocês
estavam afastados da natureza, ou seja o que for que vocês possam chamar isso. Mas os seres humanos tinham perdido todo
o contato com a realidade. Eles estavam identificados com a artificialidade, e aceitar uma realidade tão grandiosa seria
impossível para eles, é por isso que Eu nunca disse uma única palavra sobre Mim mesma, até, é claro, que alguns santos
falaram sobre Mim, algumas das pessoas possuídas também falaram sobre Mim, e também as pessoas começaram a se
perguntar: como a coisa mais difícil, o despertar da Kundalini, acontece com essa velocidade na presença de Mataji?
Havia um templo na Índia e ninguém o conhecia, mas eles descobriram que os navios que se aproximavam de um determinado
lugar eram atraídos para a praia. E era difícil navegá-los de volta e eles tinham de colocar força dobrada para arrancá-los dessa
atração, e eles não sabiam que havia alguma coisa que estava atuando. Eles acharam que havia alguma coisa errada com as
profundezas do oceano. Mas, invariavelmente, isso acontecia com muitos navios. Então eles quiseram descobrir, afinal de
contas, o que estava acontecendo com aqueles navios? Por que todos os navios de repente começavam a ser atraídos em
direção à praia? Então eles tentaram descobrir, e quando eles penetraram nas selvas, eles descobriram um grande templo, e no
topo do templo era guardada um ímã enorme. Assim, através da compreensão racional, as pessoas alcançam o ponto que
Mataji tem de ser alguém excepcional, porque em parte alguma das escrituras está escrito, em nenhum lugar, que uma
Encarnação assim veio a esta Terra, cujo mero olhar, até mesmo um pensamento, pode elevar a Kundalini. Muitos santos, que
estão afastados da multidão enlouquecedora, sentados nas selvas, nos Himalaias, todos sabem disso. Porque a consciência
deles está em um ponto onde eles compreendem.
Eles compreendem muito mais do que vocês, porque vocês ainda são crianças, recém-nascidos. Eles são adultos. Mas hoje é o

dia que Eu declaro que Eu sou Aquela que tem de salvar a humanidade. Eu declaro que Eu sou Aquela que é a Adi Shakti. que é a
Mãe de todas as mães, que é a Mãe Primordial, a Shakti, o Desejo de Deus, que encarnou nesta Terra para dar sentido a ela
mesma, a essa criação, aos seres humanos, e Eu tenho certeza que através de Meu amor e paciência e de Meus poderes, Eu irei
alcançar isso. Eu fui Aquela que nasceu novamente e novamente, mas agora, em Minha forma completa e com poderes
completos, Eu vim a esta Terra, não somente para a salvação dos seres humanos, não somente para a emancipação deles, mas
para lhes conceder o Reino dos Céus, a alegria, a bem-aventurança, que seu Pai quer lhes conceder. Essas palavras devem ser
mantidas dentro dos limites dos Sahaja Yogis somente, por enquanto. E hoje é o dia do Guru Puja, não o Meu Puja, mas o Puja
de vocês como gurus. Eu consagro todos vocês como gurus, e hoje Eu lhes falarei sobre o que Eu lhes concedi e sobre quais
grandes poderes vocês já têm dentro de vocês. Entre vocês, há pessoas que ainda não são capazes de reconhecer.
Meu anúncio trabalhará dentro delas o reconhecimento. Sem reconhecimento, você não pode ver o jogo, sem o jogo, você não
pode ter confiança dentro de você mesmo. sem confiança, você não pode se tornar o guru, sem se tornar o guru, você não pode
ajudar os outros, e sem ajudar os outros, você não será de forma alguma feliz. Assim, quebrar a corrente é muito fácil, mas
construir a corrente, uma após a outra, é o que vocês têm de fazer. Isso é o que todos vocês estavam querendo ser. Portanto,
sejam confiantes e sejam alegres, e fiquem felizes, pois todos os Meus poderes os protegerão, Meu amor nutrirá vocês, e Minha
natureza os preencherá com paz e alegria. Que Deus os abençoe.
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Advice for Effortless Meditation. London (UK), 1 January 1980.
Conselhos sobre Meditação sem Esforço, Londres, Inglaterra, 01.01.1980 Da mesma maneira, as vibrações, as vibrações estão
chegando, elas são irradiadas.
O que você tem de fazer é se expor a isso. A melhor forma é não colocar nenhum esforço. Não se preocupe sobre em qual
ponto você tem um problema. Por exemplo, muitas pessoas durante a meditação, Eu tenho observado, se elas se bloqueiam em
algum lugar, elas ficam cuidando disso. Você simplesmente não tem de se preocupar. Apenas esqueça e isso se resolverá por
si mesmo. É muito fácil. Portanto você não tem de colocar nenhum esforço. Isso é o que é a meditação. Meditação significa se
expor a Graça de Deus.
Agora, a Graça sabe como curar você. Ela sabe como consertar você, como se estabelecer dentro de seu próprio ser, como
manter seu Espírito aceso. Ela sabe tudo. Portanto, você não tem de se preocupar quanto ao que você tem de fazer ou a qual
nome você tem de recitar, quais mantras você tem de fazer. Em meditação, você tem de estar totalmente sem esforço, se expor
completamente e você tem de estar totalmente em consciência sem pensamentos naquele momento. Vamos supor que exista
uma possibilidade de talvez você não estar sem pensamentos Nesse momento, você só tem de observar seus pensamentos,
mas não se envolva neles. Você perceberá que gradualmente à medida que o sol se eleva, a escuridão vai embora e os raios
dos sol entram em cada fresta e em toda parte e faz com que o lugar todo fique iluminado. Da mesma maneira, seu ser será
completamente iluminado, mas se você colocar um esforço nesse momento ou tentar cessar algo dentro de você ou tentar dar
um bandhan, ele não ficará iluminado. Ausência de esforço é o único caminho para a meditação, mas você não deve ser
letárgico em relação a isso, deve ser alerta e observar isso. O outro lado poderia ser as pessoas que simplesmente cochilam.
Não! Você tem de estar alerta. Se você cochilar, nada funcionará. Esse é um outro lado disso. Se você é preguiçoso em relação
a isso, nada funcionará. Você tem de estar alerta e aberto, totalmente consciente, completamente sem esforço, totalmente sem
esforço. se você está totalmente sem esforço, a meditação trabalhará melhor. Não pense em seus problemas, de forma
alguma, não pense em quaisquer chakras que você tenha, em qualquer coisa, apenas se exponha. Quando o sol brilha, toda a
natureza se expõe ao sol e recebe as bênçãos do sol, sem esforço. Ela não coloca nenhum esforço, ela apenas recebe.
Quando ela recebe os raios do sol, então os raios do sol começam a atuar e a ativar. Assim, da mesma maneira, o Poder
Onipresente começa a atuar. Você não deve manipulá-Lo, você não deve fazer nada em relação a isso. Apenas fique sem
esforço, totalmente sem esforço. Não recite nenhum nome. Não se importe se seu Agnya está bloqueado, isso está bloqueado,
aquilo está bloqueado. O Poder Onipresente está trabalhando. Ele continuará trabalhando enquanto puder e Ele fará o milagre
que Ele tem de fazer. Você não tem de se preocupar com isso. Ele conhece o trabalho Dele.
Mas quando você coloca um esforço, na verdade, você cria uma barreira para Ele. Portanto, nenhum esforço é necessário, fique
totalmente sem esforço e diga: “Deixe ir, deixe ir”, só isso. Nenhum mantra deve ser entoado, caso você ache isso impossível,
então você pode recitar Meu nome, mas não há nenhuma necessidade. Quando você coloca sua mão em Minha direção, esse é
o mantra, isso é o suficiente, esse gesto, ele próprio é o mantra, Não há mais nenhuma necessidade de falar, mas o
pensamento, na mente, a emoção deveria ser que nós temos de estender nossas mãos e isso deveria funcionar. Quando essa
emoção é totalmente completa, não há nenhuma necessidade de recitar qualquer mantra, e você vai além disso. Portanto,
temos de estar totalmente sem esforço, totalmente sem esforço. Isso é o que é. A meditação é para a sua própria ascensão, é
para seus próprios ganhos essenciais que você tem de ter. Mas uma vez que você esteja envolvido nisso, você também alcança
seus poderes. Por exemplo, você se torna o governador, você obtém os poderes do governador.
Nesse momento, você não tem de pensar em mais ninguém. Você não deve colocar sua atenção em mais ninguém, mas
apenas receba isso, apenas receba isso. Não pense em nenhum outro problema, mas que você tem de estar sem esforço,

totalmente sem esforço. Isso funcionará melhor nas pessoas que só ficam recebendo. Você tem problemas, é por isso que
você está aqui, mas você não consegue resolvê-los, eles devem ser resolvidos pelo Poder Divino, Isto deve ser completamente
entendido: nós não podemos resolver nossos problemas. Está além de nós resolver nossos problemas. Então deixe isso nas
mãos do Poder Divino e se exponha sem esforço, totalmente sem esforço. Sente-se confortavelmente e apropriadamente com
ambos os pés no chão, com ambas as mãos relaxadas assim. Fique confortável, você não deve ficar desconfortável, de forma
alguma. Fique muito confortável, porque se você se senta por algum tempo e tenta colocar sua atenção em Mim, dentro de você
mesmo, se você puder colocar sua atenção em Minha Kundalini, se puder, você pode vir em Minha Kundalini e isso será feito
num piscar de olhos.
Exatamente assim, as mãos devem ficar assim, acumulando. Portanto ficar sem esforço é a palavra-chave, totalmente sem
esforço, quer você esteja meditando diante de Mim ou diante de Minha fotografia.
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Powers Bestowed upon Sahaja Yogis, Bordi (India), January 27th, 1980 Primeiro de tudo, devemos saber quais poderes nós
conseguimos, e também devemos saber como vamos para preservar esses poderes e que mais poderes podemos muito muito facilmente alcançar. O primeiro poder que você consegue depois Realização é a maior poder da Terra. Este é o poder de
Shri Ganesha. É só Ele pode fazer esse trabalho que você as pessoas estão fazendo hoje, e esse poder é de elevar a Kundalini.
Ninguém até agora na história de espiritualidade já levantou a Kundalini em tal um curto período de tempo como vocês estão
fazendo. Ele se move sob seus dedos; isto é absolutamente o poder de Shri Ganesha que é dado a você. No momento em que
você está dando a realização, mesmo se você estiver bloqueado em qualquer um dos seus chakras, ou você tem algum
problema, mesmo se você é pouco possuído, mesmo que você não seja um bom sahaj yogue, mesmo que você não seja tão
rendido para Mataji, mesmo que você não tenha muito sentido de obrigação sobre o Sahaj Yoga, ainda a Kundalini sobe sob o
seu dedos. Esse Ganesha Shakti lhe é dada é dada a você pelo próprio Shri Ganesh dentro de você; para lhe dar a confiança,
para lhe dar a confiança de que você pode elevar a Kundalini, mas não a sensação de que você está elevando a Kundalini. Se
você continuar sem se render ao Sahaj Yoga, depois de algum tempo você perderá esse poder, muito rápido. O outro poder que
você tem - no levantamento da Kundalini de qualquer um, você pode notar que, quando a Kundalini sobe, nessa hora não haverá
obstrução de nenhum tipo. Quaisquer que sejam as obstruções ao redor - digamos que há uma pessoa possuída na porta ao
lado ele não iria incomodá-lo naquele momento. Na sua família pode haver uma pessoa quem é uma pessoa negativa, mas se
você está levantando a Kundalini, nesse momento ele ficará quieto. No momento em que você está se movendo sua mão na
Kundalini, é o maior poder que você está usando. Eu não sei o quanto você tem shraddha sobre si mesmo e sobre o poder que
Você tem. Nesse momento não haverá obstrução na sua mão por qualquer pessoa! Mesmo por engano, ninguém vai segurar
sua mão ou toque sua mão. O segundo poder que você tem quando você está elevando a Kundalini, que, Nesse momento,
quando você estará levantando sua Kundalini você estará atraindo completamente a atenção da outra pessoa para dentro,
como um imã pelo qual você deve entender que você pode elevar sua Kundalini sempre que você quiser. Quando vocês estão
elevando a Kundalini, supondo há muito barulho acontecendo, há todos os tipos de problemas acontecendo - supondo que você
está indo no trem, há um barulho do trem, ou qualquer tal coisa acontecendo Neste momento, sua atenção não será distraída,
mas a atenção da pessoa que recebe a Realização de você não será atraída por coisas externas Naquele momento, quando
você está levantando a Kundalini. Ou - isso significa que você pode dar Realização a qualquer momento, porque nesse
momento você reside no lótus que está fechado. O outro poder que você tem, na época de Kundalini jagruti (despertar), que
nenhum sentimento mais básico vai surgir dentro você. Mesmo se você é uma pessoa possuída, na época de Kundalini jagruti
você não terá sentimentos mais básicos, sentimentos impuros sobre a pessoa que você está dando Realização. Talvez antes e
depois, mas não durante quando você está dando Realização, esses sentimentos sujos não virão até você. Automaticamente,
você não precisa parar sua mente, automaticamente funcionará. Você ficará absolutamente satisfeito, mesmo Se você estiver
com fome você não vai sentir a fome ou qualquer necessidade física, no momento em que você está dando Realização. Não
haverá distração de nenhum tipo; você não vai fazer nada que seja indigno no momento em que você estiver elevando sua mão,
porque você foi abençoado com dignidade. No momento em que você está levantando a Kundalini, você nunca vai brincar, ou
você nunca vai se divertir, você não será frívolo - automaticamente! Você tente: não dará certo. Estes são seus poderes de
apoio. Todos esses cinco poderes que descrevi são muito poucos dos milhares de outros, mas estes são os cinco poderes de
Shri Ganesh. Agora, esses poderes podem ser mantidos se você tentar seguir Shri Ganesh. Sua principal qualidade é que Ele
não conhece qualquer outro deus ou ninguem mais maior do que a sua própria mãe. Uma dedicação completa e completa
obediência à mãe. Quero dizer, ele é feito dessa obediência. Completo amor e carinho pela mãe. Ele não discute, ele não
questiona, Ele não faz nada e é assim que esses poderes são, Nele, máximos. Se você pensa, argumentando comigo, você esta
ganhando, você está tristemente enganado. Você tem que me manter satisfeita. Até Ganesha tenta cada minuto para me
manter satisfeita. É um fato. Então, por favor, não tente me desagradar. Eu não posso dizer nada porque externamente Eu não
falo nada mas seus poderes serão reduzidos. O quinto poder do Ganesha é o poder da sabedoria e que quer que ele saiba, Ele
pode desenhar e escrever. Mesmo esse poder você tem. Quando você está elevando a Kundalini, você conversa com a pessoa
de tal maneira que uma pessoa se torne sábia. E você também só fala com ela apenas o que é sabedoria e também você
escreve ou mostra figuras, automaticamente quais estão certos. Mesmo que você não se lembre dos seus números, eles vão
sair direito. Agora os três poderes do trabalho de Adi Shakti em você. Um dá-lhe a longevidade e uma idéia clara sobre seus

desejos. Veja, se seus desejos estão certos, todos os seus desejos são cumpridos por este poder - todos os seus desejos, tudo!
Mas o primeiro, deve-se saber que seus desejos devem estar certos. Por exemplo, agora os iogues sahaja querem seu ashram.
Por que eles querem o ashram? Quantos estão dispostos a ficar no ashram? Quantos vão levar seus filhos no ashram? Quantos
vão deixar o suas casas exclusivas e levar suas esposas ou levar seus maridos que não são sahaja yogis no ashram? E quantos
deles estão querendo apenas ashram só porque eles vão ter algum lugar para viver de maneira barata? Qual é o propósito de
obter o ashram? Voce tem certeza disso? Você foi capaz para descobrir porque você quer um ashram? Se seus desejos são
claros então eles serão cumpridos, absolutamente cem por cento. Esse poder você pode conseguir apenas colocando seu
bandhan em seu coração. Seja qual for o desejo que você tem, você diz e coloque no seu coração. Significa que você está
perguntando do seu coração. Por sete vezes, você apenas dê bandhan e o trabalho será feito. Mas não use isso para coisas
sem sentido, porque se você usá-lo para coisas sem sentido , esse poder vai embora. Use para algo especial, de uma maior
nível. Agora, pelo seu segundo poder você vai encontrar pessoas que são sabiamente instruidas, que são sahaja. Você também
lerá livros que são sahaja. Mesmo se você tiver que ler alguns outros livros, você será capaz de saber que isso não está correto
e isso está correto. E com isso você estará enriquecendo sua mente. Quando você vai começar a falar, as pessoas vão ficar
espantadas. Aqueles que nunca falaram seriam falando muito bem. Aqueles que nunca conheceram a poesia irão escrever
poesia. Muitas coisas vão acontecer no campo de arte também. Aqueles que não conheciam a arte, irão fazer arte
maravilhosamente. Mas pelo primeiro poder, que é o poder de Adi Shakti, ou o poder de Mahakali, Você obtém o amor de todas
as pessoas ao redor. Todos se sentirão magneticamente atraídos para você. E você será sempre guiado por grandes almas e
anjos. Se você se deparar com alguém que esteja se encontrando um acidente você vai impedir aquele homem de ir por esse
caminho. Se você está em um acidente, todo mundo será salvo. Você raramente terá um acidente - se você Se tiver não vai se
machucar muito. Surpreendente! Todos esses poderes vêm para você porque vocês são filhos de Adi Shakti. Todo o universo
do sutil, Poder Divino está cuidando de você individualmente. Tu es tudo marcado, a marca está em você, você está carregando
a marca, e eles estão cuidando de você. Então esse poder de desejar é o poder que te protege. De todo o caminho que é
possível, ele guia você, cuida de você, te dá paz. E esse poder te dá uma tremenda fé no Sahaj Yoga. Em última análise, você fica
cheio da alegria do Sahaj Yoga, e você não gosta de mais nada além do Sahaj Ioga. Para você, tudo é a Sahaja Yoga. Mas às
vezes, você sabe, somos identificados com o nosso ego e nós pensamos que nosso ego é Sahaj Yog, muitas vezes eu já vi isso.
As pessoas gostam porque é identificado com o ego deles. Deve ser separado disso e deve ser trazido em nossas vidas. No
nosso dia-a-dia, quando nos encontrarmos, quando estamos conversando, aquela alegria que se deve ver, uma onda caindo e
outra subindo, outra caindo como você vê no mar. Tornando-se Unos um com o outro. Esse poder está dentro de você e está
trabalhando o tempo todo e vocês são amados e cuidados. Pelo poder médio, eu te disse, você dará Realização para as
pessoas. Você poderá contar seus chakras. Você poderá corrigir seus chakras. Isso tudo é pelo seu poder central. E por esse
poder só você tem um poder muito grande sobre sua vontade. Se você decidir que vai ser assim, você será. Se você quer ser
uma pessoa feliz você será. A transformação estará a sua mão. Você pode se transformar sem qualquer dificuldade, que vai
funcionar, se você usar a central poder de Mahalakshmi. Claro, você terá melhores empregos, melhor dinheiro, perspectivas,
mas não muito disso. Tanto assim, que você vai se sentir muito satisfeito com isso, para que sua atenção seja mais no centro.
Todos os outros poderes de Mahalakshmi você vai alcançar mais tarde. Existem muitos outros poderes de Mahalakshmi que
você tem que conseguir mas para isso o seu Sushumna tem que ser muito limpo. Para isso, você tem que desenvolver o
desapego Em vida. A menos e até que você desenvolva o desapego, os poderes mais profundos de Mahalakshmi não vão
aparecer. Por exemplo, mesmo nas coisas menores, como ter conexão comigo, até mesmo isso deve ser uma coisa
desapegada. Mesmo até, vamos dizer, um Aarti ou fazer alguma coisa, como vir a frente, e "eu tenho que fazer isso". Mesmo
para me convidar para jantar ou essa coisa, cada pequena coisa, que "eu deveria fazê-lo" também é anexo. Se der certo, bem e
bem; se isso acontecer não dá certo, bom e bom. Você deve dizer: "Mãe, você vem". Mas se eu não puder vir não deve haver
menor sentimento e infelicidade, mas deve ser aceito como parte disso. Este distanciamento tem que ser desenvolvido para o
seu poder Mahalakshmi. Então você vai além. Seu "timing" será trabalhado de forma absolutamente correta - você não
precisaria - você não teria que ver a hora. Haverá tempo que será seu. Aonde quer que você for, você encontrará tudo dando
certo. Então, para preservar esse poder do tempo, você deve não se apressar demais, vocês não devem ser escravos do relógio.
Apenas deixe ir. Não tenha obstinação sobre qualquer coisa. Apenas não importa: se são dez horas, tudo bem; se não, se dez e
quinze, não importa. Apenas permita-se ser levado com o fluxo da Sahaja Yoga. Se der certo, bom ótimo, mas se não acontecer,
tudo bem também. Apenas mantenha assim. Então só você ficará surpreso como este Poder Mahalakshmi melhora, e as
bênçãos deste poder são tremendo. Assim você tem mil e um poderes já despertados dentro de você. Por exemplo, em
Vishuddhi Chakra, você tem dezesseis mil poderes e todos esses dezesseis [mil] poderes estão despertados em você, hoje

como você é. Dezesseis mil poderes são despertados em você como você é hoje. Mas quando você fala você não entende que
quando você está falando, você é um sahaja yogi com todos esses poderes você está falando. Quando você come você não
entende que esta língua pertence a um sahaja yogi; você não deveria ansiar por nada. Como se alguém gostasse de chá, ele sai
tomando quinze xícaras. Isso não é bom. Se ele gosta de um tipo de comida, ele não vai querer outro alimento. Pensando muito
sobre comida o tempo todo, pedindo comida e organizando comida o tempo todo, Isso estraga muito Vishuddhi. Então falando
mal de alguém, reclamando sobre alguém para mim, vai estragar o seu Vishuddhi. Se há algum sentido, se Eu perguntar, então
está tudo bem mas o tempo todo falando mal sobre cada outro vai estragar o seu Vishuddhi. Se possível, tente falar bem sobre
os outros - sempre. Falando bem de outra pessoa, você vai se ajudar e a outra pessoa. Por exemplo, digamos um Sr. X vem e
me diz algo contra o Sr. Y - eu estou apenas chocado, porque o Sr. Y chegou e já Me disse que o Sr. X é um bom homem. Então
eu digo ao Sr. X: "Como você diz isso? sobre o Sr. Y, porque ele estava te elogiando? ”Então ele mantém absolutamente em uma
condição de choque e ele não sabe responder. Quando você julga os outros, você deve saber que você é julgado por Deus. Se
você está julgando os outros, Deus julgou você também. Então, em seu julgamento seja qual for a marca que você dê a si
mesmo e aos outros não vai ser consultado de forma alguma. É o julgamento Dele que vai decidir até onde você vai. Aqueles
que estão no Sahaj Yoga hoje, pode haver alguns que pensam que são grandes sahaj yogis, pessoas grandes - mas pode ser
que eles não sejam. E aqueles que não acham que são nada de grandes, esses querem aumentar e melhorar sua shakti, eles
podem ser as pessoas que estão ocupando lugares muito altos. Então, nessas circunstâncias, deve-se nunca se vangloriar e
não deve ter uma errada, falsa estimativa sobre si mesmo. Essa é a maneira que você pode preservar muito melhor os seus
poderes do Vishuddhi. Se você começar a falar mal dos outros uns aos outros - também vi pessoas começarem a discutir sobre
Mim, e de uma maneira muito engraçada eles fazem isso. Eu acho que a melhor maneira para lidar com o problema não é falar
sobre Mim, e se você tiver que falar, então saiba que tem que ser absolutamente positivo. Caso contrário, você está se
prejudicando e você está prejudicando os outros. Então você não me culpa por isso. Então é assim que o seu Vishuddhi Chakra
os problemas estão aumentando, e eles continuam aumentando. Especialmente quando você tenta se confundir e brigar com
você mesmo e pensar isso, você vê, Sahaj Yoga ganhou por sua vinda - você bloqueia o Vishuddhi Você ganhou, não o Sahaj
Yoga. Sahaj Yog é governada por si só, não precisa da sua ajuda. Se existe Verdade, então aceitando a Verdade você é
aprimorado, sua posição subiu, não a posição da Verdade. Então essa ideia da sua cabeça deve ir Imediatamente - que você de
alguma forma obrigou a Sahaj Ioga, ou que você tenha obrigado Deus por ter vindo até Ele. Essa ideia tem que diminuir. Isso vai
definitivamente traze-lo de ponta cabeça novamente , e sua Kundalini estará de volta à sua posição própria . Então,até mesmo
para manter seu Vishuddhi bem não é fácil, segundo muitos. Mas é o mais fácil quando você se mantém em um estado de
testemunha. E isso é possível se você desenvolver esse hábito após a realização que tudo que você faz ou quer ou encare é
colocado em nirvicharita, em consciência sem pensamentos. Se você iniciar esse hábito você ficará surpreso - seu estado de
testemunha melhorará e você se elevará em seu próprio ser. Isso é muito importante de se entender que sem transformação
você não tem significado. Seja o que for que você tenha sido, tem sido inútil, e nada bom. O que quer seja que for transformado,
você será de algum uso. Então, o que quer que você tenha sido, você não se identifique com isso. Mas o que quer que seja que
você tenha que se tornar, você vai tentar ser isso. E esse poder que você tem, que seja qual for que você quer, você será isso.
Mas algumas pessoas são tão engraçadas que se você lhes perguntar: "O que você quer ser?" Eles dirão que “eu quero ser
burro”. Todas essas pessoas bobas e tolas não são nada de bom para o Sahaj Yog, de uma vez por todas você deve saber. É
inutil estar correndo atrás de pessoas tão tolas que não têm sentido algum e que são casos perdidos. Eles voltarão depois. Mas
ponha sua atenção na positividade e não na negatividade. Normalmente eu sempre vejo pessoas negativas em direção de
pessoas negativas. Se há uma pessoa negativa em pé, uma pessoa que é negativa vai imediatamente falar com essa pessoa, e
saber mais sobre essa pessoa, ele terá simpatia por essa pessoa; ele vai gostar dessa pessoa; todos os tipos de coisas estarão
lá. E primeiro sinal é que tal pessoa é um ser completa e negativamente possuído . Bem. Agora, se você fez esse tipo de coisa,
de ser possuído ou ficar impressionado com essas pessoas negativas, você está fora. Ou você está no mar ou fora dele. Como
você pode estar em ambos? É melhor você sair de lá e poupar o resto. Mas se você quer estar no mar, então você deve saber
que você tem que saber nadar, e você tem que se orgulhar de nadar. Caso contrário, não tem significado, é sem ajuda. Agora
você tem poder curativo, você sabe disso; você pode curar pessoas. Mas não entre nessa bagunça, porque lá Mahamaya faz o
papel Dela! Se você - se eu achar que você está recebendo na sua cabeça a ideia que você esta muito - muito envolvido em um
caso particular do seu cunhado, do sogro, sogra, então Eu vou parar isso, ou você entra em apuros. Se você começar ganhar
dinheiro com isso, Eu vou para-lo. Eu vou fazer muitas coisas pelas quais eu vou simplesmente parar com isso. E então você
não pode ter esse poder em você. Pelo contrário, você vai sofrer bastante Porque você não sabe como se proteger de todas
essas coisas ruins. Então, eu tenho que te pedir isso antes que começe a curar os outros, você primeiro se cura completamente,

e você também pode usar Minhas fotografias para curar outras pessoas. Mas você deve saber que existe uma coisa muito sutil
em seres humanos que eles querem que todos digam: "Oh, você é ótimo, você curou tantas pessoas! ”- de uma maneira muito
sutil, de um modo por base muito sutil . Então, não se deve incomodar com todas essas coisas. Deve-se manter completamente
desapegado sobre isso. Porque por um dia ou dois dias, ou digamos por cerca de um ano, as pessoas correrão atras você: "Cure
este homem, cure aquele outro. E então você descobrirá que não encontrou nada, eles eram todos como bolhas, tudo perdido e
completamente evaporado. Então, não cure ninguém. Se você tiver que curar pessoas, então você por favor, dê-lhes a fotografia
e peça que se trabalhem. Você tem poder para lidar com a minha fotografia e dar aos outros. Você tem muitos poderes que
normalmente pessoas comuns não têm porque eu não digo a eles muitas coisas que eu digo a vocês . E assim você é uma
pessoa de qualidade muito rara e uma bênção rara. Agora anote quantos poderes você tem, e vá pra casa, e você escreverá um
livro completo! Vá por Mim. Que Deus abençoe a todos. Tente preservar todos os seus poderes. Se respeite. Você é uma
lâmpada que está queimando uma luz a qual ilumina os outros em suas mentes. É uma coisa grandiosa: apenas uma pessoa
assim nasceu entre milhões e bilhões de pessoas, e agora nós temos aqui tantos de vocês. Mas, em termos de qualidade, se
você não se elevar, será um caso sem esperança. Então você deve melhorar sua qualidade. Todos vocês devem melhorar sua
qualidade, individualmente. Não criticando os outros, não olhando para os outros, mas individualmente você deveria entender
suas capacidades e quanto você tem dado aos outros, e quanto você realmente manifestou o que conseguiu Você tem controle
sobre o sol sobre a Lua, sobre as marés, e sobre o mar e tudo essas coisas - você tem. Mas para isso, você tem que fazer pouco
mais, o qual eu vou lhes dizer em outro momento. Agora eu não quero que você controle todos essas coisas, e sente-se no topo
de uma colina e comece a se exibir! Melhor é que você trabalhe primeiro com seres humanos, e então eu vou te dar tudo isso eu vou te dizer. Você já os tem despertados, mas eu não te contei o truque de como fazer isso. Então, é melhor guardar para
Mim mesma. Que Deus abençoe a todos.
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O Aniversário de sua Mãe e todas essas celebrações... têm um significado muito profundo, porque em ocasiões assim,
vibrações especiais fluem na atmosfera.
Quando todos os corpos celestiais, as Personalidades Eternas, Deuses e Deusas, cantam em louvor, e é desse modo que a
atmosfera inteira é preenchida com... júbilo e felicidade. Os seres humanos também expressam sua gratidão. À expressão de
gratidão e amor... é feita de diferentes formas em diferentes países, mas a essência permanece a mesma e as formas mudam.
A essência é... como o oceano que flui... continuamente em direção às praias... e as ondas que tocam as praias... são
novamente repelidas de volta, e um belo padrão é formado. É uma coisa tão espontânea e é tão bela, cria um padrão tão belo na
atmosfera. Todas essas ondas, quando elas tecem juntas o padrão do amor, elas acalmam os seres humanos, elas encantam
os seres humanos... e a coisa toda é muito extasiante. Em ocasiões assim, um tipo especial de sentimento se desenvolve, o
qual não conseguimos expressar em palavras, então a expressão poderia ser em qualquer forma. Mas a coisa principal é a
expressão. Deus se expressou através da Criação, criando esta Criação. Ao passo que a Criação tem de expressar sua gratidão
glorificando-O.
E esse jogo deve continuar eternamente. É a mais bela peça teatral. Aqueles que se entregam a esse jogo levam uma vida
eterna. Essa vida é sem fim, nunca se interrompe... e une o universo inteiro com sua bela música. Hoje, especialmente, Eu tenho
de falar para as pessoas que se sentem fracas... para seguir a Sahaja Yoga, que são inconstantes, aquelas as quais lhes faltam
força, aquelas que têm medo de assumir a Sahaja Yoga seriamente. Isso é muito importante... que a inconstância deva ser vista
claramente: por que somos inconstantes? Na maioria das vezes pode ser o ego que está impedindo você... de fazer algo que é
muito, muito importante. A inconstância surge em nós por meio de várias formas, como Eu disse, uma delas é o ego. Uma
pessoa inconstante pode ficar amedrontada pelo seu próprio ego... e ela pode parar de praticar a Sahaja Yoga... após chegar até
um ponto, porque o ego pode dizer: "Agora, daqui em diante, se você for,” "há um túnel no qual você não pode entrar.” "Você não
deve ir mais adiante. É muito perigoso.” Isso poderia ser arruinado pela sua preguiça.
A preguiça é a maldição deste país, Eu acho. É a maldição da Sahaja Yoga também. Eu não sei se ela é a maldição do mundo
ocidental, mas a preguiça é algo como um demônio... que pode mantê-lo muito grudado... às suas próprias posições e não o
permitirá mudar. Por exemplo, de manhã você se levanta e pensa: "Oh tudo bem, qual é a necessidade de levantar de manhã
cedo?” "Não há nenhuma necessidade de meditar.” "Eu meditarei amanhã.” Por outro lado, você começa a pensar: "A meditação
pode ser feita depois de um mês, não importa.” "Mataji está aqui, tudo ficará bem.” Mas você deve saber que há muitas
imperfeições dentro de você, e se você não meditar agora, seriamente, assumi-la como uma coisa muito séria, você ficará tão
para trás que talvez você seja afastado. A meditação é muito importante depois da Sahaja Yoga. Você dormiu e dormiu toda
sua vida. Dormir não é tão importante. Vocês têm hoje de Me prometer que a partir de amanhã, todos vocês vão se levantar de
manhã e meditar. Eu estava sugerindo que se vocês tomassem seus banhos de manhã, seria melhor, desse modo você não
ficará sonolento. A preguiça é uma coisa tão furtiva que você não a vê.
Ela explica tudo. Se você diz: "Oh, eu estou doente”, ela dirá: "Oh, você está tão doente, você deveria ir ao hospital.” Se você diz:
"Estou cansado”, ela dirá: "Você está extremamente cansado.” Por que você deveria estar tão cansado? Isso não é nada além de
sua preguiça que está lhe falando: "Você está extremamente cansado, é melhor não meditar agora,” "está extremamente
cansado. É melhor descansar um pouco, é importante.” A preguiça é pior do que o superego e o ego. É um tipo de inércia que o
puxa para baixo, e essa inércia você tem de realmente jogar fora e se livrar dela. Porque ela explica tudo, você gosta dela,
porque ela lhe dá pouco de conforto, e você quer contar com sua preguiça. Mas Krishna disse no Gita: "A preguiça é a pior coisa
que pode acontecer aos seres humanos.” "Se eles se acostumarem com a preguiça, se aceitarem a preguiça,” "eles terão todas
as explicações para serem preguiçosos.” Ele a chama de "alasya”, é a pior doença, de acordo com Ele, para qualquer aspirante à
vida espiritual. Talvez você pense: "Eu não estou bem agora”, ou qualquer coisa assim. A preguiça pode lhes dar qualquer ideia.

Por Eu não ter isso, então Eu não sei quais ideias ela lhes dá, mas ela pode lhes dar qualquer tipo de ideia... que poderia ser
muito, muito atraente para vocês, porque ela sabe como agradar seu ego.
A preguiça é uma coisa que satisfaz o ego, uma coisa que mima o ego, e ela o faz sentir que: "Oh, você está muito cansado.” Do
que vocês estão cansados? Todos vocês são jovens, por que deveriam estar cansados? Vocês ficam cansados em pouco
tempo, isso não é nada além do Sr. Preguiça lhe dizendo: "Você está cansado”. Vocês ficarão surpresos, depois de se sentir
cansado, se correrem por três quilômetros, vocês conseguem correr. Agora, por que a preguiça atua na Sahaja Yoga tão
adversamente? Por que a preguiça trabalha tanto contra a Sahaja Yoga? A razão é porque ainda não estamos identificados com
nosso bem-estar. Nós não pensamos: "Nós temos de ficar melhores,” "nós temos de melhorar, temos de ir além," "há uma
grande lacuna, nós temos de fazer isso.” Nós não estamos identificados com nosso progresso. Vamos supor que Eu lhes fale,
na Inglaterra: "Se você correr três quilômetros todo dia de manhã," "você ganhará um prêmio de beleza”, 99,9% das pessoas, das
mulheres deste país... estariam correndo de manhã cedo. Vamos supor que alguém diga aos homens: "Você se tornará o Mister
Universo se você correr todo dia...” "sete quilômetros de manhã”, haverá, Eu não sei, 99,999% das pessoas talvez correndo
assim, porque estamos identificados com esse tipo de competição... que é muito materialista, que não tem nenhum valor.
Mas quando você desiste até mesmo dessa competição, você cai em uma outra competição, que é todo mundo ficar
competindo uns com os outros em preguiça. Eles acordarão de manhã, olharão em volta: "Agora, Cooly ainda está dormindo,
tudo bem, me deixem dormir”. Então Cooly pensará: "Ele ainda está dormindo, me deixem dormir”. Assim, há uma grande
competição acontecendo... em relação a quem vai acordar primeiro, quem vai fazer isso. E se alguém se levanta, então
começam a achar falhas: "Ele se levantou, mas e daí?" "Ele estava apenas tomando chá” ou "ele ficou conversando”. E quanto a
você? Você ainda estava na cama. Pelo menos ele se levantou, estava conversando, não importa. Mas estava ativo.
E quanto a você que ainda estava cochilando na cama? Isso é uma coisa tão infantil, é uma coisa tão infantil de se falar... com
intelectuais como vocês, pessoas tão versadas e tão bem informadas. Não convém a Mim, uma Mãe de pessoas tão ilustres,
falar desse jeito, mas às vezes Eu acho que Meus Sahaja Yogis são como... crianças de dois anos de idade e então Eu tenho de
lhes falar: "Agora vocês são adultos”. Você consegue explicar isso, mas como você vai explicar para si mesmo? Porque se você
tem de crescer, se você quer que sua árvore cresça, você deve mudar suas prioridades e suas identificações. Se você tem de
ser um Sahaja Yogi de primeira classe, você tem de colocar sua atenção nisso. Eu não sei como consertar isso. Vamos supor
que consertemos isso desse jeito, é muito infantil, mas Eu tenho de lhes dizer porque Eu tenho visto que esse é o problema: "O
dia que eu não levantar, eu terei de pagar 10 centavos”, vamos manter isso assim. Se você está tendo mais para pagar, então
coloque 10 libras. Mas, algo assim.
Ou você pode dizer: "Nesse dia, eu abrirei mão de um suéter meu”. Comece assim. É muito fácil. As pessoas dirão: "Não Mãe,
quando medito, algo dá errado comigo”, significa que você está mal, há algo errado com você. Então é melhor você se sentar e
meditar. Agora, Eu devo dizer, se você não medita, você é muito egoísta. Esse é o ponto principal. Porque quando você vem
aqui, escorpiões saem de você para picar Meus pés. Há cobras saindo de você para picar Meus pés. Você quer fazer isso
Comigo?
Ou aos outros também. Outro dia, alguém veio em Minha casa e Chaya... e todas aquelas pessoas estavam lá. Ele estava tão
bloqueado que eles estavam tontos cambaleando, e todos estavam tentando tirar aquilo e resolver. Se vocês querem que a
Sahaja Yoga dê certo neste país e no ocidente, nós temos de compreender nosso próprio valor, e devemos resolver isso. Se
toda vez você está bloqueado, toda vez que você se encontra Comigo, você está bloqueado, então como você vai sentir a
Kundalini? Você deve saber como a Kundalini se move dentro de você. Dizer onde Ela está, até onde Ela foi. Deveria haver pelo
menos dez pessoas assim, no mínimo, porque Eu tenho trabalhado aqui muito arduamente. Vocês não sabem, Eu não trabalhei
tantos anos na Índia... e haverá pelo menos 80% de pessoas que conseguem sentir... a Kundalini se movendo, "Ela está aqui, Ela
está ali, Ela está ali”. E algumas pessoas também se sentem super satisfeitas com o progresso delas.
É como um grupo cheio de pessoas indo a algum lugar... para, digamos, fazer um cabo de guerra. Mesmo que uma pessoa dê
dois passos adiante de onde ela está, todo o conjunto se move. Mas nós não notamos as pessoas que estão puxando isso na
direção delas, o que sempre vemos é: "Como podemos competir com a pessoa que não está se movendo?” "Se ele está se

movendo dois passos para trás," nós podemos nos mover três passos.” Esse tipo de atitude não nos ajudará. Vocês sabem que
a Sahaja Yoga é o único caminho, é o único método que a Graça Divina lhes deu, através do qual você irá transformar o mundo
inteiro, e os lerdos estúpidos, como eles podem ajudar a Sahaja Yoga? Preguiça é a pior coisa hoje. Eu sei que hoje não é um dia
para se dizer todas essas coisas, mas todos vocês têm de Me prometer que... vocês irão abandonar sua preguiça, Swaha. Isto é
o que Eu tenho visto: sempre que Eu os encontro, vocês estão bloqueados. Uma outra coisa que vai contra a Sahaja Yoga é, Eu
lhes disse centenas de vezes, Eu não sei quantas vezes, é falar mal de outros Sahaja Yogis. Todos nós somos partes
integrantes de um único corpo, digamos que nós todos sejamos partes integrantes de uma mão. Agora, se este dedo começa a
falar mal deste aqui, o que ele vai fazer?
Falar mal uns dos outros é uma coisa muito errada. Assim, hoje, também decidam: "Nós nunca falaremos mal de uma outra
pessoa,” "mas nos observaremos: qual é a nossa posição?” Eu tenho visto pessoas fazendo comentários sobre outras pessoas,
quando elas próprias estão bloqueadas muito seriamente, e não estão preocupadas consigo mesmas. Agora, através disso,
como você vai melhorar? Se você não presta atenção em si mesmo e presta atenção nos outros, você não pode melhorar.
Assim, uma outra promessa deveria ser: "Nós não falaremos mal de outros Sahaja Yogis.” Mas nenhum Sahaja Yogi deveria
aceitar nada como garantido. Nós temos de realmente trabalhar muito arduamente. Assim, em segundo lugar, o hábito de falar
mal de outros Sahaja Yogis... deveria ser Swaha, e nem sequer pensar sobre isso, você está, sem dúvida, cortando os fios da
Sahaja Yoga, os quais Eu tenho tecido muito docemente. Agora, vocês seriam generosos Comigo, Eu sei. Vocês podem ser
muito generosos, vocês Me deram um quadro muito belo, Sou muito grata a vocês. Mas tentem fazer isso aos outros também,
generosidade.
Vocês deveriam realmente estar unidos... e vocês podem ver então o que podemos produzir. Vocês viram como belamente
fizemos a exposição. Todo mundo ficou encantado. Todo mundo estava muito feliz, pois vocês fizeram isso tão bem. Foi uma
coisa tão cheia de alegria e todo mundo estava parabenizando, eles telefonaram para Mim. Eles disseram: "Como eles estão
juntos!” "Não houve nenhuma discussão, nenhuma briga, nada, fizeram isso tão bem.” Assim, diga a sua mente: "Como ousa
pensar contra qualquer Sahaja Yogi?” Vocês sabem que todos vocês são santos do mais alto calibre? E esse tipo de coisa
desprezível, insensata, de tão baixo nível, como você pode fazer? Eu talvez fale mal de outros, Eu talvez diga: "Ele é mau”,
apenas para testar você. Muitas vezes Eu faço isso... para ver como você se sente em relação a alguém. Se Eu digo que alguém
é mau, apenas fique calado.
Isso terá dois propósitos. Um será: se você está se solidarizando com alguém, então Eu fico dizendo: "Não se solidarize”,
porque você está se solidarizando com a pessoa errada. Ou talvez Eu esteja apenas testando você. Então mantenha isso
anotado em sua mente, se Eu digo que alguém é inútil, mantenha isto em sua mente: "Estou me solidarizando com essa
pessoa?” Essa afinidade negativa é muito comum. Assim, a terceria promessa deveria ser: "Nós não nos solidarizaremos.” Se
você se solidarizar, "sym-pathize” significa... "você compartilha o pathos (o sofrimento) dos outros”. Você só tem de
compartilhar a alegria de uma outra pessoa. Então nós não compartilharemos o sofrimento dos outros, de ninguém, mas nós
compartilharemos a alegria da pessoa. A parte que é a alegria da outra pessoa, nós iremos compartilhar e estar atentos à
alegria. Tente ver os pontos bons. Algumas pessoas simplesmente não conseguem ver.
É desse modo que vocês dominam uns aos outros. Essa é uma coisa errada. Em um crescimento de vital importância, é
importante saber quais são as partes vitais. Se você tentar pressionar uma parte vital, você não pode crescer também, porque
todos vocês estão apoiados juntos. Portanto a terceira coisa é: você tem de prometer que... você nunca mais vai compartilhar o
sofrimento de mais ninguém. Nenhum de vocês pode amar tanto quanto Eu posso amar. E então você deve saber que se você
tem afinidades, não há nenhuma necessidade disso, de forma alguma. Mas você deve ter sentimentos por todo mundo. Agora,
cada ser humano tem um caráter e um temperamento. Afora o Si dele, é o Espírito dele, que é puro, em sua própria forma, ele
simplesmente lhe dá vibrações, lhe fala o tempo todo e tudo mais.
Mas todo mundo tem um caráter, isso é importante, porque a chama que está queimando na vela... pode ser de estilo diferente,
um outro estilo diferente, parece bela, a variedade parece bela, ela lhes dá beleza. Assim, você deve conhecer seu caráter.
Respeite seu caráter e desfrute o caráter da outra pessoa. Eu realmente desfruto o caráter de vocês... e como docemente vocês
se comportam em relação ao seu próprio caráter. Mas o temperamento não é seu Si. Temperamentos devem ser abandonados.

Temperamentos são coisas horríveis. Abandonem seus temperamentos, mas mantenham-se fieis ao seu caráter. Um caráter é
algo tão grandioso, algo tão doce, e Eu vejo esse caráter numa pessoa, e Eu sinto: como é que eles não estão identificados com
o caráter deles, mas sim com o temperamento? Vamos supor... que alguém tenha um temperamento de dizer algo tolo, é um
temperamento.
Então você apenas diz: "O que está acontecendo?” "Por que estou dizendo coisas tolas? É melhor eu me livrar disso.” Alguém
tem um temperamento de ficar "esquentado” muito rápido, então você vê que esse temperamento não é o seu caráter. Mas
algumas pessoas são de nível tão baixo que mesmo no caráter delas... você pode perceber algo acontecendo sem parar, é que
o temperamento delas se tornou unificado com o caráter delas. Então tente separar. Antes de tudo, separe seu Si... do seu
temperamento, do seu caráter, e nesse caráter, você acende sua luz. Vejam quão belos vocês serão, vocês desfrutarão uns aos
outros muito mais. Agora, quando você estão Comigo, Eu sei tudo sobre vocês, sem dúvida, tudo. O que está acontecendo em
sua mente, Eu leio mentes, Eu leio tudo, mas o que Eu vejo é sua luz. Então o que Eu vejo é o seu caráter. Eu não Me incomodo
com seu temperamento, mas chega uma hora em que esse temperamento... se torna uma coisa mais dominante.
Você se torna... tão identificado com ele: "Eu sou assim, eu sou assim.” "O que fazer? Eu sou assim. Isso acontece comigo,
eu,eu,eu,eu.” Então a quarta resolução deve ser: chega de "eu”. Não vamos falar "eu”, "eu acho”, "eu acredito”. Quem é você? "Eu
acredito”, agora, quem é você? Você é Jesus Cristo? Suas crenças e sua fé são tão grandiosas assim? Então nós devemos
dizer: "Nós acreditamos”, "Nós somos assim”. Agora, nós temos de nos mover em um único corpo, com todos os nossos
diferentes caráteres, nós temos de dizer: "Nós”, "Nós que somos partes integrantes de uma única personalidade.” Portanto
sempre diga "Nós”, e é desse modo que devemos saber que esses temperamentos... são as coisas que nos afastam de todos.
Os temperamentos podem ser: alguém é um "bebê chorão”. Então essa pessoa permanecerá como "bebê chorão”... por um
tempo tão longo até Eu quebrar Minha cabeça. Se alguém é um sujeito medroso, ele sempre ficará com medo deste jeito. Você
diz qualquer coisa, fica com medo. É inútil. Por que ser assim? Seja normal. Se você tem esse tipo de temperamento, seja
normal, aquilo não é bom. Alguém é um sujeito agressivo ou "esquentado”, ele ficará perdendo a calma o tempo todo. Isso é
novamente um temperamento, esse não é o caráter dele.
O caráter se mostra em pequeninas coisas. Vou lhes mostrar um caráter. Agora, um sujeito tem um caráter em que ele é muito
generoso. Ele dirá algo que será muito generoso. Uma pessoa que tem um caráter amoroso, ela fará algo que mostrará que ela
é muito amorosa. Portanto, primeiro descubra qual é o seu caráter. Vamos supor que você seja uma pessoa amorosa, então por
que não amar um ao outro? Por que não falar de amor? Por que não ser gentil? Nós reprimimos isso e assumimos nosso
temperamento como nosso.
E uma vez que você assuma seu temperamento como seu, haverá problemas e mais problemas. Eles são exatamente como
bolhas. Esses temperamentos não têm nenhum valor, nenhuma substância, são inúteis. E eles são os maiores "matadores de
alegria”. Se vocês têm uma pessoa que é temperalmental – vocês tiveram isso, todos vocês saberão que essa pessoa tem esse
temperamento, elas sairão correndo. As pessoas têm seus próprios métodos... de fazer as coisas, a pessoa tem de se unir, tem
de se entregar ao Todo. Devemos aprender a entregar nossas próprias pequeninas coisas ao Todo, e então vocês ficarão
surpresos ao ver que... nos tornaremos tão harmoniosos, tão integrados, apesar de nossos diferentes caráteres. Você tem de
manter o seu caráter diferente, diferente estilo de falar, diferente estilo de andar, diferente estilo de expressão. Mas o caráter, se
ele não for apresentado, a coisa toda fica tão feia, tão horrível. Como as folhas podres, fedorentas de hoje em dia.
Mas se você remove as folhas, essas folhas velhas, essas folhas inúteis, então você descobre a bela grama embaixo. Portanto,
ninguém deve se identificar com seu temperamento. Isso é muito importante para a Sahaja Yoga. Vocês devem saber que as
pessoas virão para a Sahaja Yoga... por causa de vocês, não por Minha causa. Eles não conseguem Me compreender. Eu estou
além deles. Eu digo algo do sétimo andar, eles simplesmente não compreendem. Eles compreenderão vocês, não a Mim. Isso é
muito importante, talvez vocês não percebam. Vocês não estão, vamos supor, levando a Sahaja Yoga seriamente, vocês não
estão fazendo nada em relação a isso.
Vocês ainda estão muito apegados às coisas. Vocês não estão querendo fazer isso, não estão querendo fazer aquilo. não

querem abrir mão disso ou daquilo. Então as pessoas dirão: "Oh, ele é um Sahaja Yoga, tal pessoa. Como ele pode ser?” "O que
ele alcançou?” Você pode dizer: "Eu obtive essa bênção,” "a Mãe me deu essa bênção”, eles dirão: "Não, nós não conseguimos
ver isso em sua face”. Vocês ainda estão criticando uns aos outros. Você ainda acha que não há limites para você mesmo, você
ainda está se bloqueando aqui e ali. Portanto é você, você é o reflexo da Sahaja Yoga, não Eu. Eles saberão, eles verão: "Tudo
bem, Ela está ótima.” Eu tenho observado as pessoas que são Meus parentes, eles dirão: "Oh, Você está além. Ninguém pode
alcançá-La e então não tentaremos.” Mas se eles virem que há algumas pessoas que chegaram a algum lugar, eles virão, não é?
Vocês são iguais as pessoas, por exemplo, Eu estou situada no sétimo andar... e vocês estão situados no primeiro andar, todos
vocês. Então vocês vão para o terceiro andar, as pessoas começam a ver. As pessoas do primeiro andar não conseguem ver o
sétimo andar, mas se vocês estão pelo menos no terceiro andar, eles dirão: "Oh, há algumas pessoas no terceiro andar, vamos
em frente.” É desse jeito, porque as pessoas veem o que elas conseguem ver, elas não conseguem ver o que elas não podem
ver. Então quando elas veem a transformação em vocês, elas veem essa beleza em vocês, elas sabem que existe a Sahaja
Yoga. Assim, para o bem da Sahaja Yoga, nós temos de sacrificar certas coisas, e Eu já lhes falei que nós temos de sacrificar...
todos os hábitos estranhos ou temperamentos que nós temos, hoje você tem de decidir: "Eu abrirei mão disto”, e hoje, como Eu
lhes disse, há bênçãos especiais, isso dará certo. Vocês têm de se tornar realmente bons Sahaja Yogis. Agora, comparando uns
aos outros, vocês não conseguem se tornar. Falando uns dos outros, vocês não conseguem. Isso é pessoal, é você que tem de
se certificar: "Eu estou bem?” "Eu sou um bom Sahaja Yogi? Eu realmente estou progredindo?” Você deve progredir, se você não
progride, então você não está crescendo.
Todos vocês têm de crescer cada vez mais. Então o último será o dia em que estaremos muito felizes. Agora, esta é a primeira
vez que Meu aniversário é celebrado em Londres, a primeira vez no estrangeiro, e todos os Sahaja Yogis indianos devem estar
com saudades de Mim, Eu tenho certeza, por toda parte, eles devem estar sentindo muita saudades de Mim, então nós temos
de pensar neles também. Pensar em outros Sahaja Yogis, sobre o que eles devem estar fazendo. Pensem neles, vocês se
sentirão muito felizes. Sentem-se e pensem nos outros... e vocês se sentirão muito felizes pensando nessas pessoas... porque
eles também são seus irmãos e irmãs. E é tão bom sentir que você tem muitos irmãos e irmãs... que falam a mesma língua.
Nós temos de transcender essa limitação de que estamos na Inglaterra, não, nós estamos em todo lugar, e vocês podem em
sua meditação, pensar em todas essas pessoas que estão lá. Estabeleçam seus relacionamentos com eles. Estabeleçam sua
compreensão com eles.
Escrevam para eles. Assim como temos amigos de correspondência, nós podemos ter amizade de correspondência, e vocês
podem começar a escrever para as pessoas. Será uma ótima ideia se vocês começarem algo assim. Mas escrever cartas é uma
outra coisa que a preguiça não permite, completamente. Eu escrevo mais cartas do que qualquer um... Como uma pessoa que
tem dinheiro limitado, ela se senta para fazer um orçamento. Da mesma maneira, faça o orçamento de seu tempo. Você está
sempre ocupado, fazendo o quê? Portanto, vamos achar esse tempo, esse tempo com o qual você tem de permitir crescer, esse
tempo que é necessário para sua atenção pessoal, que é necessário para sua evolução, que você deve dar. Essa é a dívida que
vocês têm de pagar... porque vocês são almas realizadas agora... e é sua própria responsabilidade. Nisso, a melhor coisa é
adotar a sabedoria.
Sente-se uma vez e adote a sabedoria e pense nisto: "Mataji nos deu a Realização, tudo bem.” "A germinação começou, tudo
bem. Onde nós estamos?” "Até onde nós vamos? Nós alcançamos nossas raízes ou não?” "Nós temos nossos galhos saindo ou
não? Onde nós estamos?” Apenas descubra por você mesmo. Eu sei que Mataji está puxando todos vocês... e todos vocês são
arrastados para dentro disso. Vocês têm de estar dispostos, se movendo para algum lugar, mas se vocês derem sua força
motivadora, todos vocês. Mas nem mesmo uma única pessoa deve puxar para trás, porque o peso dele vai nos puxar de volta,
não é? Portanto, é por isso que digo que isso é egoísmo. Se alguém fica para trás, nós temos de puxar esse peso novamente.
Então o que acontece é como a história de um sujeito... que anda três passos para frente e cinco para trás.
Quando ele chegará? Ele nunca chegará. Quando ele chegará? Uma questão assim é como eles perguntam na matemática,
"Quando ele chegará?” Pessoas assim se movem mais rápido para trás do que para frente. Então todo mundo deve decidir: "Eu
estou me movendo para trás, eu devo me mover para frente.” Através disso, você está ajudando o todo crescer, e será a coisa
ideal para a Sahaja Yoga. Assim, seu crescimento individual deve estar bem... e o seu crescimento coletivo deve estar bem. Isso

não exige muito. Você tem de meditar, você tem de se sentar em Nirvichara. Você tem de abandonar seu pensamento, tente
ficar em Nirvichara, tente ficar em Nirvichara e você ficará surpreso ao ver... como a coisa irá florescer. No próximo ano, Eu
quero ver muito mais pessoas vindo.
Além disso, Eu também quero ver todo mundo progredindo. Mesmo se vocês conseguirem milhares de pessoas de nenhuma
qualidade, de que adianta? O que vamos fazer com elas? Temos de ter pessoas de qualidade, pessoas que farão isso dar certo,
que obterão isso. Quem está identificado, mas não está trabalhando isso é inútil. Portanto todos devem realizar isso, devem
trabalhar duro. Não critique os outros, não fique se condoendo, e vá cada vez mais adiante com seu progresso. Outro dia Eu
estava verificando o significado da palavra "ashram”, significa "um lugar para os ascetas viverem”. Ashram é um lugar que se
você for, não carregue todas suas bagagens para lá. Você tem de levar muito poucas coisas para lá.
Você deve ser capaz de viver com duas ou três roupas em um ashram. Ashram é um lugar onde você é treinado para ser
moderado, onde você é treinado em como controlar seus sentidos, como controlar sua atenção. Mas lá também, o que
fazemos? Vamos descobrir, o que fazemos para controlar nossa atenção? A melhor coisa é que quando você vai ao ashram,
adote o rigoroso tratamento de si mesmo. o tratamento totalmente rigoroso: "Tudo bem, agora estamos no ashram, vamos
todos em frente.” Levante-se de manhã cedo, faça isso, faça aquilo, e trabalhe isso de tal maneira que você se certifique de
que... quando você sair do ashram, você esteja totalmente apefeiçoado. Isso deve ser o ashram. Enquanto que parece que se
vocês forem ao ashram, as pessoas ficam piores, é o mais surpreendente. E eles até mesmo falaram com Meu marido, ele
disse: "Que tipo de ashram que vocês têm...” "que as pessoas que vão se bloqueiam? Que tipo de ashram é esse?” A razão é que
quem está no ashram deve manter uma certa disciplina, e se levantar de manhã e não se viciar muito em chá.
Tudo deve ter um equilíbrio, vá reduzindo. Tudo que você puder, vá reduzindo. Se você puder reduzir seu açúcar, isso será bom.
Eu lhes digo como abrir mão do chá, é muito fácil. Primeiro pare de consumir açúcar, metade de vocês deixará de consumir.
Depois para de tomar leite no chá, então a outra metade abrirá mão, e depois você para com o chá. É desse modo que isso dará
certo. Mas não precisa ir a esse extremo... no qual você simplesmente não toma nenhum chá. Mas também o outro extremo é
que sem chá, vocês não conseguem conversar uns com os outros, toda vez deve haver chá. Agora mesmo, vocês não tomaram
nenhum chá, nada, vocês estão sentados agradavelmente.
Desde que se levantaram de manhã, vocês estão parecendo muito saudáveis e bem, ninguém está cansado. Mas depois: "Estou
cansado, eu preciso tomar chá.” Todas essas coisas atuam juntas. Assim, a pessoa tem de tomar uma atitude muito, muito
pragmática... em relação à Sahaja Yoga e a Sahaja Yoga diz respeito a nós mesmos. Ano que vem, Eu terei 58 anos de idade. Eu
não sei se estarei em Londres ou seja onde for, ou talvez celebremos na Índia. Todos nós podemos ir à Índia, mas não ficará
bem se os Sahaja Yogis daqui... forem Comigo e todos os Sahaja Yogis de lá... ficarem chocados e olharem para vocês e
disserem: "O que é isto? Por que estão deste jeito? Não conseguimos entender”, isso não ficaria bem. Agora, para a próxima vez,
não iremos fazer isso. Na próxima vez, nós teremos sucesso lá, muito mais limpo, muito melhor.
Por que não competir nisso? Ao invés de competir na preguiça, por que não competir nisso? Se ele está se levantando às 4:00,
por que não me levanto... pelo menos às 3:45? Pelo menos às 3:55? Vamos tentar competir nessas coisas e isso dará certo. Se
vocês quiserem fazer isso, é muito fácil de fazer. Mas ir à Índia e todo mundo ficar dizendo: "Sahaja Yogis de Londres! Oh Deus,
que dor de cabeça,” "eles estão chegando agora, teremos de limpá-los”, isso, aquilo, todos os tipos de coisas. Eles tiveram
experiências muito estranhas até agora. Para a próxima vez, Eu pediria a todos vocês... para se prepararem assiduamente por
um ano.
Tentem só por um ano, não mais do que isso. Se você tem de estudar medicina, você tem de estudar por sete anos. Qualquer
coisa que tenha de fazer, você tem de estudar por vários anos, vocês fizeram isso agora. Por um ano, religiosamente
certifiquem-se... de que vocês vivam na alegria, felicidade e amizade com os outros, e consigo mesmo em completa
assiduidade... e rigoroso confinamento. Somente então, isso dará certo. Para com os outros, muito amor, muita amizade,
doçura. Consigo mesmo, completo confinamento rigoroso de si mesmo. Se você tem um mau gênio, fique em frente do espelho
e olhe para si mesmo quando estiver com raiva, você se livrará disso. Então todos os tipos de coisas podem ser curadas. Se
você tiver qualquer problema, Me pergunte, Eu lhe direi como proceder, como furar seu ego, tudo Eu posso lhe falar

individualmente.
Mas venha com esses problemas, diga: "Mãe, este é o meu problema, este é meu problema.” "Eu não sei, estou fazendo isso,
como resolvê-lo?” E isso dará certo. Mas ficar se condenando não vai dar certo também. Essa é uma outra moda: "Sou tão mau,
não sou bom”, é uma moda. Você está perfeitamente bem, não há nada errado com você. A única coisa é que você tem
trabalhar isso e tem de se elevar. Então a partir de um ano, isso estará acabando no próximo ano. Nós temos de prometer, nós
temos de prometer no dia do Aniversário de Mataji. Vocês têm Me dado tantas coisas boas, belas. Eu as amo, frases tão belas.
Mas Eu tenho de lhes falar que desta vez, Eu estou lhes dando... a disciplina da Sahaja Yoga.
Discipline-se. A disciplina é muito importante. Se você não se disciplinar, qualquer árvore que não é disciplinada... não pode
crescer apropriadamente. Você tem de se disciplinar. Se você não quiser se disciplinar, a única coisa é que você estará... vindo
ao Meu programa e você será inútil para Mim. Você tem de desenvolver sua profundidade, você tem de ir mais profundo nisso e
isso tem de dar certo. Este ano, nós vamos ter muitos outros programas, sobre os quais Eu já falei para outras pessoas. Vocês
podem verificar com eles. Nós estamos indo a Paris, nós estamos indo à Suiça, estamos indo aos EUA... e vocês terão muito
tempo. Mas mesmo quando vocês não têm nenhum trabalho, quando estão sozinhos, vocês podem trabalhar isso.
Em cada momento, vocês têm de trabalhar isso. Este ano, realmente se dediquem, um ano de dedicação... para aperfeiçoar-se
totalmente, trabalhando isso, se encontrando regularmente e fazendo isso. Não ficar só escrevendo. Por exemplo, na reunião do
comitê, todos estão lá. Todos vocês discutem, anotam no papel, tudo bem. "Nós temos de fazer isso, temos de fazer aquilo,”
"levantaremos as 4:00” e até às 6:00, todo mundo está roncando, esse tipo de coisa não vai ajudar. Então nós temos de realizar
isso, porque isso é o que está no estoque para nós. É uma coisa tão bela. Um pequeno esforço e que alegria! Um pequeno
esforço e que personalidade!
Um pequeno esforço e que poder! Um pequeno esforço e que força coletiva! Um pequeno esforço: "Eu coloquei mais do que eu
posso colocar?” E abandone essa ideia de que "eu estou cansado”. Ninguém vai ter um ataque de coração, acredite em Mim. O
coração de ninguém vai falhar, acredite em Mim. Você tem muita energia, mas coloque-a no canal correto. Isso vai ajudar todos
nós. Eu também gostaria de receber sugestões de vocês. Sentem-se, conversem uns com os outros para organizar outros
programas. Estou indo a Brighton também, temos de marcar essas datas para Brighton.
Mas para outros lugares, onde quer que vocês queiram que Eu vá. Digamos, Edimburgo ou qualquer lugar. Estarei aqui em maio,
junho e julho, Como estou aqui, nós ajustaremos, para quando for que disserem, nós faremos. Mas Eu posso ir nos dias de
semana, fins de semana são mais difíceis. Nós já marcamos para Paris e para os fins de semana. Mas nos fins de semana é
mais difícil porque Eu tenho outras coisas... para participar. Assim, agora estou com vocês, façam o que quiserem. Mas a coisa
mais importante é que vocês têm estar 100% bem. Vocês têm de aprender a Sahaja Yoga, vocês têm de saber, vocês têm de ser
peritos. Eu vi pessoas que só vieram ontem... se tornarem grandes peritos, enquanto vocês estão labutando por... sete anos
ainda estão labutando.
Assim, todos nós temos de realizar isso dessa maneira... e devemos ter fé em nós mesmos como Eu tenho fé em vocês. Eu
tenho grande fé em vocês e Eu posso ver o belo período... que vamos ter juntos e realmente nos divertir do início ao fim. Sem
dúvida, nós iremos desfrutar. Não tenham nenhum medo, não tomem nenhum passo... que possa estragar o humor dos outros.
Ou você é agressivo ou não agressivo. Mas nunca é assim. Se você é agressivo, então você abandona a agressão, depois se
torna uma pessoa tímida. Timidez não tem nenhum valor na Sahaja Yoga. O que é que vou fazer com pessoas tímidas, tímidas,
cansadas, esgotadas? Se você está cansado, tome algum tônico, fique bem.
Todos vocês devem estar bem e se certificar de que realmente ... alcancem esse esplendor cintilante interno. Você não
acreditará que sua Mãe trabalha muito arduamente. Muito, muito duramente, Ela tem de trabalhar com vocês, e Eu tenho de
realmente puxá-los, realmente puxá-los. Mas ainda assim, vocês Me veem muito feliz, porque Eu vejo algo que é tão belo, que é
tão bom, tão doce, tão grandioso em vocês, e não importa quando Eu veja, Eu só vejo: "Tudo isso irá embora, afinal de contas,
isso tudo são folhas secas,” "elas terão de ir, o outono acabará e a primavera virá.” Eu esqueço isso e simplesmente não Me
preocupo... no quanto que Eu trabalhei, no quanto Eu tenho de trabalhar. Mas confiem uns nos outros, amem uns aos outros e

deem mais confiança... e mais amor e compreensão e nenhuma comiseração de nenhum tipo. Assim, Eu não sei como
agradecê-los novamente e novamente... por tornarem essa festividade tão bem-sucedida. As pessoas estão muito felizes com
isso e nós estamos indo, estamos aguardando o programa de amanhã no dia 24... e esse vai ser realmente um dia muito, muito
pesado para todos nós. Assim, depois desse acontecimento de hoje, vocês saberão que estão muito melhores agora. Sustente
isso. Dê um bandhan em si mesmo.
Cerque-se, e "avante soldados cristãos”. Isso é o que é, nós temos de estar desse jeito. Nós somos as pessoas que estão
amando. Nós amamos, nós distribuimos amor, emitimos amor. e temos de ser essa figura e essa imagem, de modo que...
quando as pessoas virem, elas dirão: "Essas são o tipo certo de pessoas”. Não precisamos usar roupas específicas ou qualquer
coisa assim, mas só de olhar para vocês florescendo deste jeito, as pessoas têm de acreditar que todos vocês são grandiosos.
Vocês já mostraram o seu grande trabalho nesta exposição e... as pessoas ficaram encantadas ao ver como vocês estão tão
transformados... e são tão grandiosos. Eles ficaram realmente encantados com o modo... como vocês fizeram todo o trabalho
tão bem e tão sistematicamente. Então novamente Eu tenho de lembrar neste dia... que nós temos de prometer à nossa Mãe:
"Mãe, este ano," "nós realmente Lhe prometemos que trabalharemos arduamente.” "Nós seremos muito compassivos, gentis.”
Você não deve zombar, esse não é seu direito, essa não é a forma de fazer, isso não é boa educação. Apenas tente ver o que a
pessoa está dizendo.
Mesmo que ela seja estúpida, não adianta rir disso. Apenas veja o que ela está dizendo, qual é a atitude dela, e tudo isso trará à
tona... uma imagem muito, muito bela de todos os Meus filhos, a quem Eu amo muito. Eu amarei e amarei e amarei. Seja o que
for que possa acontecer, Eu serei de vocês. Mas ainda assim, em Meu amor, Eu lhes peço: Eu não consigo ficar feliz... a menos
e até que Eu os torne como Eu mesma. Tudo bem? Muito obrigada.
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Puja de Páscoa, O Significado da Páscoa, Londres, Inglaterra, 06.04.1980 Por exemplo, hoje Eu estava conversando com um
rapaz muçulmano… e ele disse: "Profeta Maomé não era uma Encarnação." "Então, o que Ele era?" "Ele era um ser humano, mas
Deus Lhe deu poderes especiais." Isso é uma coisa muito boa, porque se você diz que Ele era um ser humano, para os seres
humanos é muito bom… que Ele era um ser humano, que Ele veio a esta Terra, e nós estamos a par (…) Então a admiração… e
essa Shraddha, como vocês chamam, não surgem. A pessoa começa a pensar que está em pé de igualdade com Cristo, em pé
de igualdade com Profeta Maomé, em pé de igualdade com todas essas divindades. Como aqui, o modo como as pessoas
estão brincando com a vida de Cristo. Eles chamam a si mesmos de cristãos... e não mostram nenhum respeito à vida Dele, de
forma alguma, porque é sobre a transformação que Ele falou. Ele não falou sobre todas essas coisas sem sentido. Em segundo
lugar, não mostramos respeito, não há admiração em nossos corações, que Ele é Aquele que criou universos após universos. E
o que nós somos comparados a Ele? Nós nos sentamos sobre Ele como... Que ego os seres humanos têm, como bolhas. É
claro, Ele foi criado do... próprio Brahma Tattwa, do próprio Amor Divino, então Ele não poderia ser morto. Além disso, Ele teve
de nascer depois de Krishna, porque Krishna disse: "Este Poder Divino de Deus não morre, não é morto." Apenas para provar
isso, Ele tomou essa forma, essa forma corpórea de Cristo… veio a esta Terra. Mas os seres humanos, eles não têm olhos para
ver nada. Eles sabem o que é um diamante, eles sabem o que é um tecido precioso, mas eles não sabem que coisa preciosa foi
Ele vir a esta Terra. Agora pensem nisso. A situação era horrível. Estava fora de questão falar com qualquer um sobre Deus ou
sobre a Realização. Mas mesmo falar sobre o próprio dharma, sobre a retidão, era muito difícil. Quero dizer, que ignorância deve
ter coberto aquelas pessoas que O crucificaram? Assim, mesmo os discípulos nunca reconheceram Cristo. Quando Ele foi
crucificado, eles disseram: "Agora Ele está morto". Então, quando Ele se levantou, ninguém acreditou. Eles descobriram todos
os tipos de teorias até mesmo sobre o sudário. É claro, havia um pano que estava amarrado em Seu rosto, que foi puxado para
cima, é por isso que Seu rosto parece tão alongado e desfigurado. Mas aquele pano simplesmente foi deixado lá, quero dizer, o
que há de tão importante sobre esse sudário? Eu não consigo entender. É o sangue de Cristo, a pessoa deve ter vergonha de si
mesma. A ignorância com que as pessoas O olhavam. Você não pode imaginar, se você vir desse ângulo, como as pessoas
estão lidando consigo mesmas com o ego delas... e vivendo em completa escuridão e se autocertificando… que elas são as
pessoas que podem julgar até mesmo Deus. E elas mal permitiram que Ele vivesse por três, quatro anos. Ele não fez nenhum
mal a ninguém, seja qual for. Vocês não podem culpar nenhuma comunidade por isso. Se Ele tivesse nascido na Índia, eles
talvez tivessem feito o mesmo. O que eles fizeram ao Profeta Maomé? A mesma coisa. Mas por que houve tantos ladrões,
como mostrado em Sua vida, apenas um contraste, que foram autorizados a ir embora? Por que essa concessão foi possível e
por que não foi com Cristo? Nós também fazemos conosco a mesma coisa hoje... de modo que nos comprometamos com
ladrões que são pessoas negativas… e não nos importamos com Cristo sendo crucificado? Agora, como vocês sabem, Ele criou
todos os Brahmandas. Brahman significa um universo. Agora, o universo do Sol, desses universos surgiu esta Terra, disso
vocês surgiram. E Ele criou no Agnya Chakra de vocês... um pequeno Virata, como eles chamam. Ele vive dentro do Agnya
Chakra de vocês. Este sacrifício é muito, muito significativo… e embora seja grosseiro, isso aconteceu no sutil. Para alcançar a
consciência através deste centro do Agnya, isso foi feito por Cristo através de Sua crucificação. Ele veio em uma forma física
grosseira, exatamente como um ser humano. Seu corpo morreu, mas não morreu, porque aquele corpo também era feito…
dessas vibrações divinas imperecíveis, como vocês chamam, radiações ou este Brahma. Elas não morreram e é por isso que o
corpo não morreu, e Ele ressuscitou com Seu corpo. Ele teve de morrer para mostrar que o corpo, embora morra, pode ser salvo.
É por isso que Ele teve de ser crucificado. Caso contrário, Ele não poderia ter lhes mostrado. Mas na verdade, isso foi
experienciado no Vaikuntha, como vocês chamam, Ele morreu e depois ressuscitou para mostrar que isso não morre. Krishna
disse: "Nainam chhindanti shastrani, nainam dahati pavakah", "Ele não é morto por nenhuma arma," "nem é queimado por
nenhum fogo," "nem é soprado por nenhum vento." "Na chainam claydayantya po na shoshayati marutah", "nem nada pode
sugar". Esse Espírito é Ele. Quando eles O viram sendo ressuscitado, eles começaram a dizer: "Oh! Ele era o Escolhido." Então
Seus discípulos acreditaram Nele. Que ignorância. Que escuridão, que escuridão. É como falar com uma formiga sobre a
civilização humana. E esse acontecimento grosseiro ocorreu… quando no sutil também o mesmo acontecimento tinha de
ocorrer. Como quando vocês dizem que Moisés atravessou o rio, esse foi o acontecimento do Void sendo atravessado pelo
Mestre Primordial. Assim, no sutil, tudo que é feito, é expresso no grosseiro dessa maneira. E foi exatamente isso que
aconteceu quando Cristo foi crucificado. Mas vocês não podem crucificá-Lo novamente. Agora, Ele se tornou Ekadesha Rudra,

como descrito, os onze Rudras, como vocês conhecem muito bem. Todos esses são os poderes de Shiva dados a Ele. Até
agora, até Ele ter nascido, Krishna Lhe deu Seus poderes e Ele se tornou Mahavirata. Ele foi até mesmo colocado acima de
Krishna. Mas agora, quando Ele vier, Lhe serão concedidos os poderes destrutivos de Shiva, onze deles. Um é suficiente para
acabar com todos os universos. E é isso o que é descrito como a vinda do Cristo. Vocês não podem mais crucificá-Lo. E chegou
a hora de todos nós estarmos preparados para recebê-Lo. Nós ainda não estamos prontos para recebê-Lo. A menos e até que
vocês sejam realizados, vocês não podem recebê-Lo, porque se vocês permanecerem não realizados até que Ele venha, vocês
estarão acabados, vocês terão morrido, vocês serão destruídos. Ele simplesmente virá para destruir todas as coisas insensatas.
Portanto, este curto período de tempo deve ser usado… para a sua emancipação e para o seu desenvolvimento. Agora, quando
pensamos em Cristo, o modo como os seres humanos colocam artificialidades. Todos os tipos de artificialidades. Por exemplo,
eles atuam, encenam como Cristo foi crucificado. Eles usarão todas as belas joias e tudo mais e encenarão. É escárnio
acontecendo. Se vocês realmente têm de alcançar a ressurreição, então vocês devem despertar Cristo dentro de vocês no
Agnya Chakra. Se vocês não podem fazer isso, toda essa interpretação, Eu até mesmo vi algumas pessoas na Espanha, elas
dizem... que estão encenando como crucificadas. Quero dizer, isso é escárnio acontecendo neste mundo. Nós vivemos com
artificialidades e falsidades. Todas essas coisas não irão nos levar a lugar nenhum. Nós temos de encarar a nós mesmos,
temos de despertar Cristo dentro de nós, temos de nos curvar a Ele em plena compreensão de quão grandioso Ele é. Pelo
contrário, nós sempre nos curvamos a pessoas pretensiosas, que fazem Dele um circo. É um escárnio acontecendo em todos
os lugares. Esse carregar da cruz ou qualquer drama, quero dizer, era uma coisa tão infeliz. E encenar isso, Eu não sei por que
as pessoas querem fazer isso, Eu simplesmente não consigo entender, não consigo suportar. Mas, quero dizer, se você tem
sentimentos, você pode ver dentro de si mesmo. Isto não pode ser uma cerimônia, um ritual: ser sacrificado e ser ressuscitado.
É a realidade, é a transformação, não é qualquer drama. E as pessoas querem ver um drama assim e ficar satisfeitas. Para nós,
Sahaja Yogis, é importante compreender o significado da vida de Cristo, que Seu corpo foi o único corpo que foi feito dessas
radiações. Todos os outros corpos eram corpos humanos. Todas as Encarnações, mesmo a de Krishna, quando Ele veio a esta
Terra, estavam tendo qualidades humanas, de modo que a Mãe Terra existia no corpo. Agora, a Mãe Terra existe como uma
força magnética, Ela não é nada além de uma força magnética. Se a força magnética… é a única parte da energia de Cristo,
então ela não pode ser destruída. Mas nós somos, como nós seres humanos somos, somos muito grosseiros… e a força
magnética da Mãe Terra, nós também não conhecemos, nós não a sentimos dentro de nós. No dia em que começarmos a sentir
essa força magnética dentro de nós, nós abandonaremos todos esses movimentos absurdos de extremos, nos
estabeleceremos em nossa gravidade. Mas nós nem mesmo somos sensíveis a essa força magnética como os pássaros são.
Após a Realização, vocês de fato se tornam... sutis o suficiente para sentirem essa força magnética. E vocês podem pedir à
Mãe Terra para remover seus problemas, para remover seus pecados, Ela sugará. Uma vez que vocês se tornem sutis assim, Ela
trabalhará isso, sem dúvida, mas vocês têm de se tornar sutis assim. A menos e até que vocês se tornem evoluídos assim,
vocês não podem tocar… o lado mais sutil Dela, que é a força magnética, enquanto o próprio corpo de Cristo foi feito dessa
força magnética. Agora, quando Ele ressuscitou, eles celebram o domingo ("Sunday", dia do Sol), porque como vocês têm visto,
Ele tem milhões e milhões de sóis e Ele é feito de sol. Ele é a essência do Sol. O Sol tem a força do oxigênio dentro dele. E este
oxigênio é responsável por criar Brahmandas e mais Brahmandas. Quando os raios do Sol incidem sobre a árvore, nós não
damos o devido valor, a árvore floresce, dá frutos, os frutos têm... sementes e depois elas novamente brotam como árvores.
Sem o Sol, nada poderia existir nestaTerra. E é por isso que nós O veneramos em um domingo ("Dia do Sol"), porque Ele era o
Sol. Na verdade, Ele reside no Sol, nós podemos dizer. Agora, quando nós vamos para o canal esquerdo, nós realmente nos
afastamos muito Dele, para o lado negativo. Nós nos tornamos muito negativos, como por exemplo, quando vamos para o canal
esquerdo, que vocês conhecem, nos afastamos muito Dele... e nosso Agnya fica bloqueado, como vocês dizem, o lado posterior
dele. Vocês vão aos extremos do seu canal direito, então vocês O renegam, vocês ultrapassam seus limites. Vocês não podem
ir além Dele, e é desse modo que quando vocês vão para o canal direito, vocês transpõem todos os sensos de decência, decoro
e humildade. Então, em ambas as maneiras, vocês vão em direções opostas para muito longe Dele. O ego é o resultado do
movimento do canal direito, porque a essência de Cristo... não cria a ação necessária... em pessoas que se movem muito para o
canal direito e também para o esquerdo. Então de um lado Ele luta contra o canal esquerdo, o superego, por outro lado, Ele luta
contra o ego nos seres humanos. É por isso que vocês têm visto que se vocês estão possuídos, vocês têm de recitar o nome de
Cristo. Somente o nome Dele pode tirá-los de suas possessões. O Pai Nosso tem todas as essências para... tirar as
possessões. Mas não o Pai Nosso recitado por qualquer um. A pessoa deve estar conectada com o Senhor Jesus Cristo,
somente então se você recita, isso tem um efeito... e um mantra assim é um mantra despertado. Quando vocês se movem para
o canal direito, vocês têm se ser humildes em seu coração, porque Ele reside em seu coração como Espírito, porque Ele é o

Espírito. E esse Espírito... fica insultado quando vocês vão muito para o canal direito… e é por isso que as pessoas orientadas ao
ego têm problemas cardíacos. No lado esquerdo, na área do superego, Cristo é um terror. Eles têm medo do Seu nome. Eles
fogem Dele porque sabem que Ele é o Ekadesha Rudra. Então de um lado, Ele é brando no sentido de que Ele recua para longe
das pessoas que são egoístas, orientadas ao ego, Ele não gosta de fanfarrões e idiotas. Os burros que Ele montava é a
sugestão desses burros... que são orientados ao ego, Ele tentou controlar o burro. Mas o canal esquerdo são as pessoas, essas
pessoas negativas horríveis, elas ficam com medo Dele. Totalmente assustadas, você recita o nome de Cristo, elas
simplesmente fogem, partem, "Não, nada disso," "nós não iremos enfrentá-Lo. Oh Deus, Ele veio." Agora esta marca é, na
verdade, o sinal do Seu sangue. E é por isso que esse sinal é descrito como as pessoas. Mesmo se você mostrar esta cor, elas
fogem. Mas é preciso entender o significado de Cristo, com paciência, com humildade, porque Ele é Aquele que criou universos
após universos. Aqui vocês não podem simplesmente sentar em uma mesa: "Vamos tirar isso a limpo, vamos discutir isso".
Isso não é dogma. Ele é um Deus vivo e o Deus vivo não pode ser discutido por seres humanos. Vocês têm de se tornar seres
super-humanos para discutir sobre Ele, para entendê-Lo. E quanto mais vocês se elevam, quanto mais vocês se enchem de
admiração, "Oh Deus! ", e quando vocês percebem que Ele é o Suporte do Universo, Ele é o nosso suporte, então vocês se
sentem muito poderosos, de modo que ninguém pode possuí-lo, se Ele for o seu apoio. Mas vocês não podem simplesmente se
apoderar de Cristo como seu. Vocês não podem dizer: "Oh! Cristo é meu." Vocês sabem, ninguém pode possuí-Lo. Vocês têm de
se entregar a Ele, de modo que vocês se tornem propriedades Dele, de modo que Ele cuide de vocês. A grandeza Dele não pode
ser descrita em palavras. Como uma Criança, como um Filho, Ele é o doador de alegria. Não se pode descrever como Ele cuidou
de Sua Mãe, é impossível. Nenhuma palavra pode descrever... a compreensão de Cristo por Sua Mãe, O amor Dele, Sua
gentileza, Seu cuidado, Sua devoção, dedicação, Sua Shraddha não podem ser descritos. E vocês sabem que Ele veio como um
Shri Ganesha evoluído. Atrás Ele é Shri Ganesha, na frente Ele é Kartikeya, muito poderoso, onze Rudras. E isso... deu a Ele a
posição mais elevada. Então neste dia, nós temos de pensar em como Ele ressuscitou para nós. Mais do que Ele, Sua Mãe teve
de sofrer com Sua crucificação, aquilo foi demasiado. Porque Ela sabia tudo sobre Ele. Ela sabia que tudo aquilo ia acontecer, e
Ela estava em uma forma humana como uma Mãe, e Seu único amoroso Filho sendo crucificado em Sua presença. Nós não
devemos glorificar a cruz por uma única razão: porque Cristo foi crucificado nela. Mas a cruz é o sinal do Agnya Chakra
também, porque a mesma suástica, que era tetravalente, distribuída igualmente, é expressa como um símbolo evoluído que é
uma cruz. Então, quando glorificamos a cruz, estamos glorificando nosso Agnya, pelo qual aceitamos a vida de dedicação e de
sacrifício. E se olharmos para a frente, depois da cruz, nós sabemos que é a ressurreição... e é a ressurreição que vocês irão
concretizar nesta vida. Mas agora, abandonem todas as ideias insensatas sobre suas buscas... e murmúrios inúteis. Buscar não
significa saber sobre algo, mas tornar-se algo. Em prol disso Cristo crucificou a Si mesmo. Ele ressuscitou a Si mesmo para que
todos vocês pudessem ter a ressurreição. Então vocês têm de hoje agradecer-Lhe por lhes dar o exemplo da ressurreição. E
nesta vida somente, vocês terão a ressurreição… e verão com seus próprios olhos sua ressurreição, assim como os discípulos
viram a Ressurreição de Cristo. Tudo isso está sendo prometido e deve acontecer a todos vocês. Portanto, nós devemos nos
regozijar e ser felizes, pois chegou a hora de uma ressurreição em massa. E estamos diante de um evento tão grandioso, somos
pessoas tão afortunadas. Abandonemos nossas pequenas visões e nossos anseios mesquinhos, nossas pequeninas vidas na
qual vivemos como sapos. Expandam-se e pensem que hoje vocês estão... diante do drama da ressurreição em massa. Não
somente isso, mas vocês estão manobrando isso. Então regozijem e sejam felizes. Isso é o que Cristo fez 2.000 anos atrás,
hoje nós iremos fazê-lo. Por isso a Páscoa é um dia especial para todos nós. É realmente um dia muito especial, porque em
nossas vidas a morte morreu e tivemos a ressurreição. Que Deus abençoe a todos.
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A Atenção Londres, Inglaterra, 26.05.1980 Hoje Eu irei lhes falar sobre atenção. O que é a atenção, qual é o movimento da
atenção… e quais são os caminhos e métodos para elevar nossa atenção. Mantenham isso de uma forma geral. Tudo bem?
Mas quando Eu estou dizendo todas essas coisas, vocês devem saber que Eu estou lhes falando, individualmente, não é sobre
os outros. A primeira coisa que os seres humanos sempre fazem… é que quando Eu estou lhes falando, vocês tentam descobrir
sobre quem Mataji está falando. Essa é a melhor maneira de colocar sua atenção em alguma outra coisa. Se você colocar sua
atenção em si mesmo: "Isso é para mim, eu e eu sozinho", então isso terá um efeito, porque essas palavras são mantras. E é por
isso que é desperdiçado, porque o que quer que lhe seja dado é jogado em outra pessoa. Então a atenção que você tem é a
única maneira de conhecer a realidade. Sua própria atenção é importante, não a atenção dos outros ou sua atenção nos outros.
Isso deve ser claramente compreendido. Se você entender este ponto que a coisa toda deve ser consumida por você, através de
sua atenção para elevar-se a uma situação mais elevada, isso dará certo. Caso contrário, é como lhe dar comida e indo para
outra pessoa… que está ficando nutrida, enquanto você não está recebendo nada. E essa pessoa também pode não ser capaz
de ser nutrida, porque ela não sabe que você está jogando para ela. Então, hoje, como Eu irei lhes falar sobre a atenção, vocês
devem saber que sua atenção deve absorver tudo que Eu estou dizendo. Não é destinado a mais ninguém. É melhor você se
sentar em consciência sem pensamentos, essa é a melhor maneira, de modo que isso entre em você. Caso contrário, é como
uma palestra, em que Me ouvir não tem nenhum efeito. Toda palestra o tranformará porque, afinal, Eu estou falando. Mas
porque você sempre pensa nos outros… e você pensa em seus problemas o tempo todo, algo sem sentido está acontecendo,
sobre o qual você está preocupado, e a atenção fica tão sobrecarregada… que o que quer que seja lhe dito não entra em você.
Então, agora mesmo, utilize-a ficando atento e sabendo… que todas essas coisas insensatas não têm nenhum valor. É sua
atenção que tem de se elevar e tem de crescer. Então, a atenção é toda a tela do seu ser, é uma tela completa, é a atenção. A
tela completa do seu ser é a atenção. O quanto você entrou nisso, o quanto você descobriu, o quão longe você a elevou é um
ponto diferente. Atenção é Chitta e Deus é atenção. Até que ponto sua atenção foi iluminada é uma questão diferente. Mas sua
atenção é Deus, se você se tornar iluminado a essa extensão. É como uma tela. Você pode dizer que é como uma tela que é
estendida para um filme, e sejam quais forem as aptidões… ou você pode dizer, os arrastos ou movimentos que sua atenção
tem… mostra-se nessa tela. Eu não sei qual é a palavra para "vritti" em inglês. Não é aptidão, mas uma pessoa fica propensa a
algo ou sua atenção é arrastada, Eu não sei se há uma palavra como essa na língua inglesa, "vritti". Vocês conseguem sugerir
alguma palavra? Portanto nossa atenção é apenas uma tela pura, completamente pura… e é atuada pelas três gunas que temos,
antes de tudo. E as três gunas vêm até você, como você sabe, uma do seu passado, uma do seu sentido futuro e uma do
presente. Agora, quaisquer que tenham sido suas experiências sobre… uma determinada coisa ou uma determinada ocasião,
até agora, estão completamente gravadas em sua memória. Por exemplo, se você vir a cor preta, tudo que combina com a cor
preta é gravado em sua memória. Assim que você vê esta cor preta, muito disso aflora. Isso significa que assim que você vê
isso com sua atenção, a atenção fica confusa ou você pode dizer que a atenção fica colorida… com todas as memórias sobre
essa cor preta. E então sua ação acontece… de acordo com a forma como sua atenção é afetada. Por exemplo, exatamente
agora algo foi queimado por essas chamas. Agora, todos vocês se tornaram conscientes disso. Da próxima vez, sempre que
você vir uma chama, a primeira coisa que vai acontecer será que você será cauteloso sobre isso. Isso não irá acontecer
novamente, mas toda a memória virá até você… e você tentará ser cauteloso ou avisará os outros, porque sua atenção se
tornará consciente disso… assim que você vir isso, porque essa tela de sua atenção… por si só começará a jogar fora esses
quadros, a partir de si mesma, através de suas experiências passadas, para a tela. Esta é uma tela viva. Ou pode ser que se você
tem algumas ideias que você tenha premeditado… ou pensado sejam do futuro. Por exemplo, você deve ter pensado em
alguém: "Se eu encontrar esse homem, eu lhe direi assim." Assim que você se encontrar com esse homem, sua atenção
começará a borbulhar com essas ideias… que estão vindo sobre esse homem, e você começará a se dirigir a ele conforme for.
Está tudo armazenado dentro de você, quer seja sobre o futuro ou sobre o passado. É causado a partir da atenção, através
desse processo borbulhante… que depende de sua natureza que arrasta, onde você é arrastado. Isso é chamado de vritti, mas
Eu não sei como você chama isso em inglês. Eu não sei o que é o – ao que você está propenso. Vritti é uma palavra muito
neutra, ela não significa nada ruim. Significa para onde você é atraído. Vritti significa um temperamento pelo qual você é
atraído. E seja qual for o seu temperamento, ele atua assim. Por exemplo, se você vir um homem andando, digamos,
cegamente, ele não pode ver as coisas, uma pessoa pode ficar com raiva desse homem, outro pode ter pena dele, um terceiro

pode vir à frente para ajudá-lo. É o vritti, é o temperamento que você desenvolveu através de suas três gunas. É por isso que
essa atenção se torna identificada com você. E quando você está identificado com isso, com seu vritti, com seus
temperamentos, então você ainda está em uma área mal identificada. Vamos pegar um caso de alguém que já esteve possuído
antes. Agora, chegando à Sahaja Yoga, a possessão dele vai embora. Mas a memória permanece no cérebro de que ele estava
possuído. E a memória é mais forte em uma pessoa, o canal esquerdo é mais forte, então essa memória persiste, e assim que
essa pessoa entra em contato com alguém… que tem algo a ver com a possessão passada, isso dá um clique. E a coisa toda
começa a entrar em você borbulhando… e você acha que está novamente possuído. É a memória que lhe dá isso. É um mito. É a
memória que lhe diz: "Oh, você está novamente possuído." Porque seu canal esquerdo é fraco, significa que você sempre vive
com sua memória. Sua memória é mais forte que você. Se você puder se tornar mais forte que sua memória, nada pode
possuí-lo. Mas depois que você obtém sua Realização, você ainda não está identificado com esse estado da mente… no qual
você vê seu ego e superego como mitos. Você ainda fica bloqueado em seu ego e superego, e é por isso que sua atenção ainda
está em uma bagunça. Em uma forma pura e simples de atenção em uma criança inocente, ela vê tudo em pratyaksha, significa
na experiência real de algo, para uma criança, porque ela não tem nenhuma memória. Então ela terá de queimar a mão dela para
sentir que aquilo queima. Ela tem de tocar em algo frio para saber que é frio. A memória dela ainda não está formada. Então, na
experiência real dela, ela vive. Mas essa experiência real se torna memória. E uma vez que a memória é construída mais forte,
toda a personalidade é afetada pela memória. Todos os condicionamentos de todos os tipos vêm através disso; sua leitura,
mesmo todo o ambiente pode vir a você. Às vezes você cheira um determinado sabonete… ou digamos, você cheira uma rosa,
então todas as memórias de cheirar essa rosa, às vezes, vem a você e você pode se sentir realmente exultante às vezes, talvez
às vezes, talvez, ou às vezes muito infeliz, seja qual for a situação. Então você pode se sentir feliz ou infeliz. Porque quaisquer
experiências que você teve lhe deu uma memória. Essa memória pode ter lhe dado um superego… ou pode ter lhe dado um ego.
Essa varredura pode ter ocorrido. Se foi um ego e um superego, então pode ser que se fosse o ego, você deve ter se sentido
feliz. Se é satisfatório ao seu ego, você se sente muito feliz. Se não for, se for superego, se você for reprimido por isso, então
você se sente muito infeliz. Então, ambas as coisas como felicidade ou infelicidade… são os estados onde você ainda está no
mito, o mito ainda existe. Você ainda tem de ir além. Então, se você se sente feliz com alguma situação, você deve saber que
você… somente é feliz antes da Realização, porque isso está dando algum apoio ao seu ego para inchar. E se você está infeliz,
então você deve saber que… há algum tipo de repressão em seu ego… e há um superego se desenvolvendo. Então, ambas as
situações não têm sido de nenhuma ajuda para você, de nenhuma ajuda para você, para o seu crescimento, exceto que ambas
as instituições psíquicas se desenvolvem tanto… que você fica longe da experiência verdadeira. A verdadeira experiência pára,
porque sua atenção está muito confusa. Assim, de um lado, se você se mover - no canal esquerdo - sua atenção está confusa
com o medo, com a dor, com a infelicidade, com a desesperança, o desânimo. Do outro lado, se você se entrega demais ao
canal direito, um pouco também, você começa a ficar eufórico, animado, super dominador. A cor do canal esquerdo é azul. E a
cor azul começa a mudar para a cor preta. Enquanto do canal direito é, antes de tudo, amarelo, amarelo claro ou você pode dizer
dourado, depois amarelo, depois laranja e depois vermelho. Então você vai para a agressão no canal direito. No canal esquerdo,
você entra em um estado completo… de entropia, você pode chamar isso, ou um estado onde você está separado de si mesmo,
em um completo estado congelado. Então de um lado você fica completamente congelado, do outro lado você se torna
completamente "esquentado". Ambas as coisas estão, novamente, se movimentando na direção errada. Mesmo quando a
atenção é mantida no centro, de modo que você mantém sua atenção mais no centro, lá também, porque é um ponto muito
sensível, ela não fica lá. Por exemplo, quando nós, digamos, usamos fogo, podemos usá-lo para queimar a casa, da mesma
forma nós podemos usá-lo para criar fumaça. Mas nós também podemos usar esse fogo da maneira adequada, se você
usá-lo… em sua proporção adequada para cozinhar o alimento, para nos fornecer luz. Se for demais, ele pode queimar como um
grande incêndio. Se for muito pequeno, ele pode queimar como fumaça. Mas no centro quando você sabe como equilibrá-lo,
então você pode usá-lo para o seu próprio propósito, para cozinhar ou para fornecer luz, e depois para um puja também. Então,
da mesma forma, quando realmente equilibramos nossas gunas corretamente, então nos tornamos gradualmente o mestre de
toda a situação. A atenção não é arrastada… em coisas que nós temos feito ou que nós entendemos através de nossas
memórias… ou através de nossas experiências ou seja o que for, e também não é arrastada em direção, muito, para o canal
direito, de modo que tentamos subjugar ou tentamos dominar alguém. Porque se você se mover demais desse lado, você
percebeu que se torna cor de sangue. É difícil para as pessoas entenderem como, quando as pessoas se tornam muito
religiosas, como agora o Irã, o movimento está à direita, todas as austeridades, tudo isso, tudo, agora derramamento de sangue.
Os cristãos também fizeram o mesmo. Os brâmanes fizeram o mesmo na Índia. Os budistas fizeram o mesmo, eles até mesmo
falaram de não-violência, eles chegaram ao ponto de derramamento de sangue, porque o movimento começou do canal direito.

O movimento do canal esquerdo o levará a métodos muito astuciosos e sombrios. Assim, pessoas de canal direito, como as
grandes nações… que deveriam ser nações desenvolvidas, eles justificam a guerra. "Nós devemos ter armas para enfrentarmos
uns aos outros." Mas todos vocês, cada um, são as mesmas pessoas do ponto de vista de Deus. Por que vocês estão lutando?
Quando Deus lhes pergunta: "Por que vocês estão lutando? Qual é a necessidade?" "Por que não se sentam apropriadamente e
escutam um ao outro?" "Sobre o que vocês estão lutando?" Vocês estão lutando por terras. A terra é do seu pai? Ela pertence a
Deus. Deus criou esta terra. Por que vocês estão lutando? Mas sua atenção é tal que imediatamente você pensa: "Oh, esta é a
minha terra, esta é a minha pátria," "esta é a minha terra natal, esta é a terra dos meus irmãos." Mas e quanto a sua terra que
está dentro de você? Ela não é sua. Então, se você continuar dizendo a essas pessoas… que nós não devemos ter guerra, elas
não ouvirão. A Realização é a única maneira. Através da Realização, sua atenção fica mais elevada… e fica separada desse
estrato de onde essas coisas borbulham. Vocês entendem Meu ponto de vista agora? O estrato vai mais alto, a atenção vai
mais alto, fica em um estado mais elevado. E essas coisas que costumam trazer, pelo movimento do canal direito, você tem
vikshepa, confusão. Primeiro você tem confusão. Todo intelectual, por mais que ele seja brilhante, ele está confuso. E quanto
mais confuso ele está, mais ele se afirma, porque ele está confuso, ele não tem certeza de si mesmo, então ele afirma: "Esse é o
fato; esse é o fato." Quero dizer, se é assim, por que você deveria afirmar isso? Mas ele continua afirmando: "Este é o fato."
Então entenda que agora ele está indo para o manicômio, sem dúvida. E a maneira como ele afirma e continua falando sobre
isso, O tempo todo, isso significa que ele não tem certeza. Ele se torna uma personalidade possuída. Quando ele explica tudo
através de seu intelecto: "Esse é o fato, isso está correto. Todos nós devemos fazer, isso é o que…", ele convence muitos outros
que estão confusos como ele. Eles dependem dele, ele se torna um líder porque eles estão muito mais confusos… e eles
encontram alguém que não está muito confuso externamente, eles ficam grudados nele e todos eles vão à guerra… ou a algum
tipo de derramamento de sangue ou meio que eles querem ver sangue. Eles se tornam sem coração, impassíveis, sem
compaixão, você pode dizer, pessoas sem compaixão, sem amor. O outro movimento é o lado azul, é como o luar azul. Então,
por causa do romantismo, começa. Sentado ao luar. As ideias começam vindo de Lord Byron. E elas vêm em sua atenção, então
torna-se uma paixão muito forte em você. Você pensa: "Oh, eu ainda sou, eu tenho que descobrir meus amores!" E você
continua em busca de seus amores e isso e aquilo. Essas coisas não estão realmente dando alegria. É por isso que tantos
poemas foram escritos: "O amor é a coisa mais dolorosa, é pior que a morte", e todos os tipos de poemas são escritos assim,
então por que você entrou nisso? Quero dizer, já está escrito, livros e mais livros, ainda assim, por que você entra nisso? Você já
está avisado sobre isso: "Não vá atrás do amor, o amor é a decepção, o amor é isso, aquilo," "é muito temporário, é por pouco
tempo que você consegue isso." Por acaso, se alguém pudesse parar em um ponto… casando-se com alguém que é gentil o
suficiente e perceber… que o amor e o casamento e todas essas coisas estão no centro, são como o fogo na cozinha, são como
o fogo no templo, cuida dele e não exagera em algo sobre isso, então talvez isso possa ser utilizado. Da mesma forma, o
movimento do canal direito da linha do sol. Se as pessoas pensam: "Sim, o sol é importante," "nós temos de ter sol na casa",
mas você não deve ficar despido e insultar o sol e contrair câncer de pele. O sol não é para o câncer de pele. Mas se você
exagerar, isso também é perigoso. Uma pessoa que se expõe demais ao planejamento… e fica fazendo aquilo e fazendo isso e
fazendo tudo isso, pode acabar em dificuldades muito grandes. Portanto você tem de equilibrar esse lado também… e esse lado
e você tem de estar no centro, no equilíbrio. Agora essa palavra "equilíbrio" não existe no nosso dia-a-dia. Ela só existe na ficção
ou pode estar na chamada pesquisa científica. Mas no que diz respeito aos seres humanos, eles não sabem o que é equilíbrio.
Por causa disso, a atenção, embora depois da Realização se eleve, ainda nos canais, eles simplesmente decaem, deste lado ou
daquele lado de acordo com seus vrittis. E quando essas identificações ainda atuam neles, eles são propensos a decair
novamente em sua atenção… e novamente começar a borbulhar a mesma coisa que eles tinham. Agora nós temos de nos
tornar mais leves na própria mente… e devemos pensar: "Nós abandonamos tudo isso agora, por que estamos lá?" Devemos
nos tornar mais leves com toda essa carga fluindo para fora, porque vocês estão aqui para elevar sua atenção cada vez mais
alto, de modo que vocês cheguem a um ponto… onde vocês se tornam um com a atenção de Deus. A sua atenção já está
brilhando, porque através de sua atenção, você pode ver o que está errado em você, você pode ver o que está errado nos
outros… e você pode ver até que ponto você está indo consigo mesmo. Mas o progresso é retardado, porque você não sabe que
essa atenção… é a forma pura e tudo que você obtém dentro dessa atenção… é uma coisa mítica, é um mito. Se você largar
esse mito gradualmente, trate tudo como um mito… e não dependa de se tornar infeliz ou feliz, apenas observando a coisa, sua
atenção alçará um voo… e estará em um nível muito mais elevado, residindo lá. Em vez disso, em cada momento você vai por
este caminho ou por aquele caminho, isso continua assim e o movimento para cima é muito menor. Mesmo no Sattvoguna,
quando você se eleva, você pode ir muito pior nessa condição também. Por exemplo, se você disser: "Estou tentando ser
Sattwoguni." Em Sattwoguni é que você começa a ver tudo, discriminando através de sua compreensão, não através de

vibrações, através da compreensão: "Oh! Nós não devemos de uma forma ou do outro tirar nossa atenção daqui?" "Não
devemos abandonar isso?" "Devemos ser caridosos?" "Devemos ir e servir o povo?" Há pessoas que pensam: "Nós iremos fazer
algo grande", como seu Exército da Salvação. Deixem que eles sejam salvos por eles mesmos. Eu não sei que salvação eles irão
fazer. Então essas ideias – ideias, estou dizendo – de Sattvoguna, também podem imobilizá-lo e podem realmente congelá-lo
de uma vez por todas, e isso também pode trabalhar em você de uma maneira tão furtiva, podemos dizer, de uma maneira tão
secreta que você não sentirá isso. Todas essas ideias de ajudar os outros, ser caridoso, "Vamos ter uma associação de
caridade! ", acabou-se. Uma vez que você trabalhe em uma associação de caridade, sua atenção é liquidada lá. Mas se sua
atenção vai mais alto, por exemplo, minha atenção é: não sou nada além de caridade. Quero dizer, o que Eu sou? Ela apenas flui.
Você simplesmente se torna a caridade. Então a diferença entre… uma pessoa que é realizada e uma que não é realizada é esta:
a atenção que estava propiciando mito como realidade para você… acabou agora, ela foi mais elevado. Ela pode ver que é mito.
A atenção pode ver claramente que é mito… e você pode ver isso você mesmo e você pode se afastar deles. Nisso, é claro, Eu
tenho de lhes dar um empurrão, sem dúvida, e Eu estou trabalhando duro nisso para lhes dar um empurrão. Mas vocês também
devem saber que as coisas míticas devem ser abandonadas, caso contrário, vocês não crescerão. Todas as coisas míticas
devem ser abandonadas. E a melhor maneira de fazer isso é estar em consciência sem pensamentos, porque assim que você
transcender essas três gunas, você se torna consciente sem pensamentos. Você tem de atravessar o Agnya. Uma vez que você
atravesse o Agnya, essas três gunas, sem dúvida, você entra em um estado onde você é gunateet, você está além das gunas.
Então você não faz nada deliberadamente, mas isso simplesmente funciona. Mas a análise é uma das doenças do Ocidente. O
que você está analisando? O que você está analisando? Você se pergunta. Eu fico com vontade de rir de toda a análise que
acontece. Eles se sentarão, tirarão um cabelo, dividirão o cabelo em cem. E grandes analisadores ficam sentados lá. Eles não
podem sequer dizer como os cromossomos… têm essa ação de fuso… e, quero dizer, a esse nível minúsculo as coisas são
trabalhadas. Eles não podem dizer como uma célula se divide. O que eles estão analisando sentados aqui? Agora, eles
analisaram com um propósito, também feito por Deus. Através da análise deles, agora Minhas coisas estão gravadas. Através
da análises deles, Eu posso ir para a TV, se eles Me permitirem em algum momento, por causa da análise, não se encaixa em
Mim, eles não permitirão, eles não podem, isso pode ser acelerado. Mas digamos, por exemplo, se vocês não tivessem
descoberto essas coisas, por exemplo, pegue isso assim, e a ciência não fosse descoberta, a atenção de vocês teria estado
pelo menos melhor. Por causa da ciência, a atenção de vocês também está muito confusa. Então Eu não sei quem elogiar, se a
ciência ou o estado primitivo. Quando você se levantou para a ciência também, você chegou a outro extremo, como de
costume. Até você queimar sua atenção completamente, você não está satisfeito. Quero dizer, se vocês tivessem mantido o
seu equilíbrio na ciência também, isso teria ajudado, mas o equilíbrio foi perdido lá. Dê qualquer coisa aos seres humanos e eles
sabem como fazer o pior com isso. Eles irão ao extremo. Você lhes dá um cavalo, eles não podem ir… em um trote comum ou
galopando, eles devem ter um galope duplo, até que eles caiam e morram. Em tudo, eles estão apenas correndo o tempo todo.
Então a primeira coisa que é necessária é se estabilizar… e dizer a si mesmo: "Agora todas essas coisas míticas," "eu não
permitirei virem à minha atenção." Todas essas coisas não são nada além de mitos. Mas vocês ficam dando muita importância
aos mitos. Vocês os estão levando muito a sério. Eles são apenas míticos. Agora, quero dizer, quando você é realizado, agora
você ri das pessoas… que simplesmente enlouquecem em, digamos, uma noite de lua. Tudo bem? Mas pergunte ao sujeito que
está fazendo isso, ele dirá: "Você é cruel, você não tem sentimentos." Ele lhe mostrará uma grande poesia com isso. Vá e veja
qualquer uma dessas pessoas arrogantes que se acham superiores, que estão no comando dos negócios, e você sentirá
vontade de rir deles. Mas eles pensarão: "Vocês são inúteis, vocês não estão fazendo nenhum trabalho," "vocês são
imprestáveis, você são apenas gastadores." Então agora para vocês, porque vocês estão iluminados agora, devem entender…
que nossa atenção tem de se mover cada vez mais alto, em um espaço mais elevado. Agora, na verdade, o que aconteceu na
Realização? Sua Kundalini se elevou e aflorou… exatamente como, você pode dizer, um pequeno cabelo fino, um cabelo, e
rompeu seu Sahasrara, e agora a Graça está fluindo em você. Mas é um movimento muito pequeno que ocorreu, é claro, é um
movimento muito difícil, sem dúvida, mas ocorreu. Agora vocês não têm se expandido assim. Seus chakras só estão perfurados
no centro, mas o resto da atenção ainda está intacta. Na verdade, isso está tão intacto que você nem mesmo sente que isso
está perfurado. Agora você tem de expandir isso, abrir isso, de modo que mais fios da Kundalini possam se elevar… e sua
atenção, que está nesses centros, se expanda. Pela expansão, Ela expulsa tudo que é mítico nos canais. Em cada centro, nós
temos nossa atenção… que está sendo iluminada no centro através dessa luz passando. Mas a luz é muito pequena para a
escuridão que você juntou. Especialmente para as pessoas do Ocidente, Eu diria, suas confusões, vocês devem se livrar delas.
Mas vocês ainda se identificam. Porque se Eu lhes perguntar alguma coisa: "Como você está?" Significa o quê? Significa que
você ainda está confuso. Tudo bem? A confusão deve ir embora. Uma confusão estava lá: "Isso é a Realização ou não?" Eu

espero que isso tenha acabado agora em vocês. Pelo menos agora vocês acreditam que é a Realização do Si. Eu tinha de dizer
às pessoas: "Não, vocês têm a Realização do Si agora, vocês são." Ainda assim, eles pulavam como uma caixa de supresas.
Eles diziam: "Não, nós não somos, Mãe!" "Como a Senhora diz que isso é a Realização?" "Esperamos isso com a Realização e
aquilo com a Realização," "nós estaremos voando para fora da porta se somos Realizados", ou algo insensato assim. Graças a
Deus, essas ideias desapareceram. Mas quando nós somos Realizados, há luz que entra em nós, nós temos de cultivá-la
apenas separando nossa atenção dos mitos. É tudo mítico. Eu também brinco com vocês, porque a menos e até que vocês
tenham certeza, Eu não irei lhes dar uma ideia errada sobre vocês. Eu quero ver até onde sua atenção ainda está se movendo, e
Eu sei que você ainda não tem certeza, você ainda não tem certeza de si mesmo, é por isso que a confiança não existe. Antes
de tudo, você tem de aprender a dirigir, então você é testado. Haverá cinco pedras juntas, a distância será somente para que um
carro mal consiga passar… e o sujeito dirá: "Faça em zigue-zague." E você não pode fazer isso. Por quê? É desse modo que ele o
torna um mestre. O domínio de sua atenção… virá quando você começar a ver que é tudo um mito que o perturba. É tudo um
mito que o perturba. Simplesmente jogue isso fora. Simplesmente jogue fora e entenda que você é a atenção eterna, que você é
a vida eterna, que a única coisa que o mantém longe disso é a ignorância, e a ignorância é muito simples de entender: você
aceitou o mito como verdade. Apenas abandone isso. É tudo mito. Você ficará surpreso ao ver como sua atenção se elevará… e
você verá todas essas coisas insensatas… que o assustavam ou o enchiam de orgulho… desaparecerão e você apenas sorrirá
para isso. E somente então você desfrutará de si mesmo totalmente, porque sua atenção ficará completamente encharcado na
felicidade do Si. Eu estou lhe dizendo que você será, Eu digo que você… já está encharcado nessa felicidade. Conserve isso.
Agora, como fazer isso? Na verdade, em toda vida diária, como matar a memória do passado? Matar a memória do passado é
ter novas memórias. Você deve se lembrar de quando você teve sua Realização, sempre pense nisso. Sempre que alguma
memória assim vier em você, tente pensar como você obteve sua Realização. Qualquer memória que seja problemática ou
mesmo a chamada exaltação, apenas tente lembrar como a Realização chegou a você. Quando você se sentir agressivo sobre
algo ou com raiva de algo, apenas tente lembrar como você sentiu a alegria da entrega. Apenas pense nessa alegria da entrega,
de se dissolver. Portanto as novas memórias devem ser construídas. Se você começar a construir novas memórias, então você
começará a juntar momentos… para estabelecer outros momentos que têm essas memórias. Como uma memória de quando
você tentou ajudar alguém, você elevou a Kundalini de alguém. Agora o problema seria quando você estiver elevando a
Kundalini dos outros, você estará em consciência sem pensamentos, não haverá nenhum pensamento, e o pensamento é a
única coisa que impressiona. Mas nesse momento, você pode registrar a alegria de levantar a Kundalini. Se você puder registrar
a alegria de elevar a Kundalini dos outros, você sentirá que uma nova riqueza… desses belos momentos será acumulada. E
todos aqueles momentos que estavam lhe causando confusão… ou medo ou a chamada infelicidade e felicidade
desaparecerão… e a alegria pura permanecerá, porque agora a maioria das experiências que você teve são mais de alegria. A
alegria não tem pensamentos. É apenas uma experiência, um pratyaksha. É por isso que Eu lhes disse: "Mantenham seus olhos
abertos." Eu espero que entendam o que Eu quero dizer com isso. Que Deus abençoe todos vocês. [N.T: Meditação e perguntas
dos yogis] Vamos meditar hoje. Talvez essa meditação nos ajude. Por favor, fechem seus olhos. [pausa na gravação] …todos
vocês, essas coisas, coloquem no fogo. Douglas, pegue estas duas, estas coisas, e leve-as para o fogo. [pausa na gravação]
…ou sem prestar atenção aqui ou ali ou sem se preocupar. Preocupação e todas essas coisas são vikshepas, todas são
confusões, surgem da confusão. Vocês souberam sobre Mim que Eu posso sentar por nove horas em uma pose. Quero dizer, Eu
fiz isso, mas Eu posso fazer ainda mais. Então é preciso desenvolver um baithak, é uma postura sentada, por algum tempo.
Vocês devem se acomodar em alguma posição. Tudo bem? Devem tentar fazer isso, e seja o que for necessário para isso deve
ser feito, porque essa é a única maneira com a qual você pode fazê-lo. Se você estiver andando, sua atenção ainda estará se
movendo por aí. De qualquer forma, se há um movimento, então o tempo, o espaço e tudo entram em ação. Mas se você pode
se acomodar, se você pode ter um lugar onde você pode se sentar… E é por isso que a fotografia ajuda. Se você pode olhar para
a fotografia continuamente, com olhos relaxados, não o tempo todo olhando fixamente, mas com olhos relaxados. Você pode
fechar os olhos com respeito, novamente você pode abrir os olhos. Com essa acomodação da posição, você ficará surpreso ao
ver como sua atenção gradualmente se elevará, você a sentirá. Nesse instante, todos vocês estão em consciência sem
pensamentos, então entrem em meditação. Tudo bem, se vocês não conseguem se sentar, vocês podem pegar um assento,
embaixo. Mas como Eu disse, as roupas devem ser um pouco mais leves. Coloquem suas mãos em Minha direção. Vocês têm
de se sentar por cerca de cinco minutos. Eu não os farei ficar muito. Mas Eu espero que desenvolvam da próxima vez sua forma
de sentar. Mão direita no coração, Eu acho que ajudará. Mão direita no coração. Agora façam isso com seu coração. Façam
isso com seu coração. Mão direita no coração. Pensem interiormente: "Eu sou a vida eterna, eu sou o Espírito." Soltem a
respiração. Segurem a respiração. Façam isso. Desta vez, quando prenderem a sua respiração, vocês devem saber… que Eu sou

a Mãe do Universo e a personalidade mais poderosa. E Eu sou a sua Mãe e todos vocês estão protegidos. Segurem a
respiração. Haa! Soltem a respiração. Bom. Vocês ainda são crianças, Eu devo dizer. Vocês não sabem que Eu sou muito
poderosa? Eu tenho de lhes dizer? Até mesmo as crianças pequenas sabem disso. Tudo bem? Relaxem. Vamos ter um pouco
de música e algo assim. Agora, alguma pergunta em algum lugar? Eu tenho uma pergunta. A Senhora poderia explicar a
diferença entre alegria e felicidade? Alegria e? - Alegria e felicidade. Muito simples. A alegria não tem uma coisa dupla como
felicidade e infelicidade. A alegria é singular, absoluta. É absoluta. É sem pensamento. É a concretização. A felicidade é sempre
sombreada pela infelicidade, é a moeda cunhada, as duas faces de uma moeda. A felicidade será seguida pela infelicidade, a
infelicidade pela felicidade. É uma terminologia relativa. Mas a alegria é absoluta, absoluta. Ela está além do pensamento. É
beatitude. Yogi: É mais como contentamento. Contentamento ainda pode ser relativo. Mas é tudo isso em um. A alegria é onde
você não pede nada, nunca mais, você apenas está lá. Ela só emite então. Apenas emite. Você não quer nada, simplesmente
continua transbordando. Não tem nada a ver com sua racionalidade, não pode ser percebida através de sua racionalidade. Ela
está além, você só a sente. Jeremy? Yogi: Por que sonhamos? - Hã? - O que nos faz sonhar? Sonhos? Agora, os sonhos são,
vejam, há três estágios de nossa consciência da maneira normal, não o quarto, agora vocês estão no quarto estado, mas
normalmente há três estágios. E o terceiro estágio é chamado de shushupti, onde você fica em um estágio onde você está
dormindo profundamente. Nesse momento, você entra em contato com o Inconsciente. O Inconsciente, na verdade, entra em
sua atenção, e você começa a obter informação a partir disso. Mas alguém que ainda não é realizado… ainda não está muito
despertado nesse estado, no sentido de que… seja o que for que ele registre fica novamente nublado… quando ele está voltando
através desses estágios de… ele vem através de áreas subconscientes, muitas áreas, nós podemos dizer, de modo que ele sai
de todas as áreas subconscientes… que ele tem dentro dele e das áreas supraconscientes dentro dele, e então ele volta à mente
consciente. Então, muitas coisas nublam isso, como se cobrissem isso. Então a interpretação ou mesmo a memória do sonho
poderia ser bastante confusa. Mas depois da Realização, você atinge ainda mais fundo porque você entra no Inconsciente. Não
que o Inconsciente tenha de fazer alguma coisa, mas você entra no Inconsciente. Sua atenção entra na atenção e ela registra o
que ela vê. Quanto mais você se tornar Realizado, o estado dos sonhos desaparecerá. Por exemplo, Eu nunca sonho. Na
verdade, Eu estou em sonho. Eu nunca sonho no sentido de que quando Eu estou sonhando, assim chamado, na verdade, Eu
estou lá trabalhando isso. E posso verificar com outros: "Eu estava naquele tempo com você." Ele diz: "Sim, isso aconteceu."
Portanto, é um estado diferente da mente. Mas na verdade isso acontece, você nunca tem um sonho, você está sempre na
realidade. Mas isso é uma coisa diferente. Mas pelo menos… o que você gravar nisso proveniente do Inconsciente, pelo menos
deve ser seu. Mas a maioria dos sonhos das pessoas são nublados, então o sonho não tem muito significado. Mas com a
Sahaja Yoga, você é tão iluminado que… em seus sonhos também, você vê o que o Inconsciente tem de dizer na verdade. O que
não é confuso, o que não está nublado, que está absolutamente com isso, você está despertado. Quero dizer, por exemplo, você
pode Me ver, muitas vezes, em sonhos. E você receberá sugestões de Mim. Quero dizer, Eu trabalho através de sonhos
somente, através do Inconsciente. Mas algumas pessoas sempre dirão: "Oh, eu vi a Senhora em algum lugar." "Eu tenho visto a
Senhora muitas vezes, eu não sei onde vi." "A Senhora estava em Nova York?" Eu disse: "Não". "Então, onde eu vi a Senhora?"
Eles me viram no sono deles. Mas eles não conseguem conectar que foi no sono que eles Me viram. Eles não são pessoas
Realizadas, mas eles Me viram. Yogini: A Senhora pode dar a Realização às pessoas no sono delas? Não. Não, Eu não posso. Eu
nem mesmo quero dar a Realização às pessoas… quando eles não estão diante de Mim ou de minha fotografia ou dos Sahaja
Yogis. Não deveria ser assim, porque o reconhecimento é o único ponto… na Sahaja Yoga. A Sahaja Yoga moderna só dará certo
se vocês Me reconhecerem. Se vocês não me reconhecerem, não dará certo. Essa é a única maneira. Essa é a única chave.
Porque até agora vocês nunca reconheceram. Somente no reconhecimento, todas as suas coisas do passado serão perdoadas,
tudo será feito. Mas se você se recusar a Me reconhecer… ou for devagar com isso, seu progresso será lento. O que Eu lhes
disse francamente. Embora seja um trabalho embaraçoso, mas Eu tenho de lhes dizer. Isso é um fato. Então, no sonho, você
não pode dar a Realização. Mas no sonho, você pode ver a situação em que estará dando, como você deve dar. Soluções serão
sugeridas a você, como abordar uma determinada pessoa. Mas você não pode dar a Realização a ninguém. Eles têm de saber
que eles obtiveram a Realização através de Mataji Nirmala Devi. Na realidade, quando você lhes dá a Realização, eles não têm
nenhum valor. Se eles não Me conhecerem, eles não terão nenhum valor. Mas ainda assim Eu sugeriria que não se deve ficar
analisando os sonhos demais. Novamente o mesmo problema começará. Porque Eu sei que Jung e todas essas pessoas
fizeram isso. Mas tudo bem naquele estágio, porque eles não eram pessoas Realizadas, ou eles eram Realizados de uma
maneira muito confusa, no sentido de que eles não estavam certos de si mesmos. Mas não continuem se preocupando tanto
com sonhos. Os sonhos estão vindo a vocês para lhes dar uma solução de um problema. O Inconsciente está os ajudando nos
sonhos. Por exemplo, quando Eu vou para a Índia, a maioria deles sonha que a Mãe está vindo. Quero dizer, age como televisão.

Yogi: Eu sonhei com a Senhora depois da primeira vez que vim aqui. Depois que você veio aqui? Não antes? Mas há pessoas
que vieram até Mim porque elas sonharam Comigo também. Agora, isso é uma coisa boa. Sonhar Comigo significa que você foi
muito profundo. A verificação entra em ação. Yogi: Quando eu estava aqui, a Senhora colocou Sua mão sobre este olho, quando
eu sonhei com isso, era como se algo fosse tirado dele, como um cristal. E caiu no chão e meio que cresceu pernas e fugiu.
Yogi: Eu sofria de dores de cabeça e desde então eu não sofro. Vejam! Isso é verdade. Isso é verdade. Quero dizer, na verdade é
feito assim. Eu vou lhe contar um exemplo, um exemplo muito concreto disso. Um homem que costumava vir à Sahaja Yoga e
estava muito profundo nela. Um dia, ele estava - Alguns dos discípulos de Rajneesh queriam meio que prejudicá-lo. Então eles
ligaram para ele e disseram: "Nós vamos lhe oferecer um paan (folha)", que nós comemos e tudo mais. E eles realmente o
hipnotizaram e deram-lhe um paan, ele comeu o paan e tudo mais. Isso foi depois do programa, por volta de 10:30, ele comeu o
paan, e ele entrou nas áreas subconscientes dele. Mas ele estava voltando à consciência pouco, e então eles o levaram no táxi e
bateram nele. Mas eles não conseguiam bater. Ele podia ver que eles vinham e batiam nele e suas mãos foram seguradas por
alguém. Não podia sentir o espancamento nele de forma alguma. E ele ficava consciente, novamente inconsciente, e então ele
ficou totalmente consciente. Ele os viu batendo nele e eles estavam recebendo a dor… como se fossem espancados, mas ele
não foi espancado. E então eles o deixaram em um lugar… e então eles tiraram sua corrente, corrente de ouro, e ele tinha um
anel… de um rubi verdadeiro em seus dedos, eles tiraram tudo isso, e eles o deixaram em um lugar em algum lugar. E ele
caminhou todo o caminho de lá até sua casa. Então, Eu vi tudo isso acontecendo com ele… e que Eu fiquei tentando esbofetear,
bater naquelas pessoas e tudo mais. Eu vi tudo aquilo, Eu estava fazendo aquilo. Então, de manhã cedo, Eu Me levantei, por
volta das 6:00 e telefonei para casa dele… e Eu disse: "Como ele está agora?" Sua esposa disse: "Ele chegou muito tarde." Quero
dizer, ele chegou realmente de manhã por volta das 5:00. "E agora ele está dormindo". Eu disse: "Deixe-o dormir." "Ele passou
por maus momentos na noite passada," "e ele sofreu muito e essas pessoas de Rajneesh o perturbaram muito", Eu disse a ela.
Ela ficou muito surpresa, ela não sabia todas essas coisas. Quando ele se levantou, ela perguntou: "Onde você foi?" E ele contou
toda a história sobre isso. Então ele telefonou para Mim e disse: "Mãe, você estava lá para me salvar." Eu disse: "Tudo bem". Eu
disse a ele, mas normalmente Eu não lhes digo. Mas naquele dia, Eu só queria descobrir. Então ele disse: "Eu perdi meu anel que
me foi dado pelo meu pai…" "e eu realmente estou triste com isso." Então Eu disse: "Tudo bem, você vai encontrá-lo." "Ambas as
coisas você vai conseguir." E quando ele estava descendo a escada, ele encontrou uma espécie de pacote vermelho deixado lá.
E sua esposa disse: "Para que esse pacote vermelho está aqui?" Então ele pegou. Dentro estava o anel e dentro estava sua
corrente. Então ele imediatamente telefonou para Mim, "Mãe, eu encontrei as duas coisas, como a Senhora conseguiu fazer
isso?" Isso pode ser feito. Então tudo aquilo foi feito para eles, porque pode-se resolver isso. Pode acontecer assim. Mas… você
deve saber que tudo é feito através do poder de Brahma. Esse é o brilho da Adi Shakti. Tudo é feito através disso. O resto é tudo
mito. Se você não tem medo do mito e se você não reconhece o mito, você está acima dele. Mas você ainda o reconhece, esse é
o problema. Yogi: Se você é um cientista, digamos, a Senhora está dizendo que não se deve continuar o trabalho científico? Não,
não, não. Se você é um cientista, veja, você é um cientista. então, depois da Realização, o que você deve fazer é trazer… a
ciência e a Realização juntos. Você pode explicar ciência e a Realização juntos. Você tem de explicar a Realização através do
método científico. Este deve ser o seu esforço, uma nova direção, porque você descobriu que você é realizado, você descobriu
que existe o Poder Onipresente. Se você conseguir colocar isso na linguagem científica, você pode falar com eles. Assim esse
conhecimento não é desperdiçado. Supondo que você seja um geólogo, você pode explicar muitas coisas de geologia… que
você não explicou até agora através da Realização. Então você propicia, na verdade, a concretização da própria ciência. Há
tantas perguntas que eles não podem responder. Cada coisa, política, tudo, por que falhou? O que aconteceu? Qual é a razão?
Tudo pode ser explicado através da ciência da Sahaja Yoga. Tudo. Por que isso funciona? Por que isso não funciona? Qual é a
situação? Qual é a falha? Tudo pode ser explicado. O comportamento humano, tudo. Então use seu conhecimento para iluminar
o conhecimento… que está coberto de ignorância. Por exemplo, vejam agora, vocês criaram filmes, cinemas, isso, aquilo. Usem
isso para a Sahaja Yoga. Como podem usar isso para a Sahaja Yoga? Devem tentar descobrir maneiras e métodos. Supondo
que você seja um dramaturgo, use esse drama. Faça uma peça teatral sobre a Sahaja Yoga. Coloque sua mente nisso e você
pode fazê-lo. Por exemplo, supondo que alguém esteja fazendo um curso de jornalismo, então ele deve usar seu jornalismo
para propagar a Sahaja Yoga. Você deve tentar descobrir na geologia também, ou em qualquer assunto, seja qual for, a luz da
Sahaja Yoga está sendo perdida até agora pelos cientistas, pelos geólogos, pelos psicólogos, por todos, porque é tudo uma
ciência que é isolada, que está na escuridão, que não tem nenhuma conexão com o todo. Agora você vê que seu fogo está aqui,
certo? Agora, quando Eu coloco Minha mão lá, o que acontece é que este fogo é iluminado. Esse poder suga de você ou de
qualquer um de vocês que são Almas Realizadas, o que quer que esteja dentro de vocês que possa ser queimado pelo fogo, e
queima-o. Este fogo você analisou na ignorância, mas agora você está iluminado. Eu dei a Realização na Índia… a alguns

cientistas que estavam trabalhando na agricultura. Eles começaram a usar vibrações para a agricultura… e eles ficaram
surpresos ao ver que eles poderiam produzir dez vezes mais. Você pode ver a diferença entre os tipos de coisas que estão
sendo produzidas… e eles estão fazendo um enorme trabalho sobre isso. Eles publicar artigos e coisas assim e estão fazendo
isso. Você também pode ver como as vibrações trabalham, digamos, em um núcleo de um átomo. Eles serão operados através
de mesotrons. Se você vir isso, os mesotrons reagirão imediatamente a ele, porque… eles são arbitrários e você ficará surpreso
ao ver que você pode lidar com eles… e manobrá-los através de suas vibrações, se você observá-los sob o microscópio. Se você
quiser entrar nele, você pode entrar nele, porque antes de tudo você tem de convencer essas pessoas horríveis… sobre o que
mais poderia ser e abandonar todo o resto… e apenas aceitar isso, estar dentro disso. Nós estamos curando pessoas sem
nenhuma ciência conosco. Nós estamos curando pessoas loucas sem nenhuma ciência. Afinal, tudo é para aprimoramento dos
seres humanos. Nós estamos melhorando a questão alimentar. Nós estamos melhorando até mesmo a questão material, todo
mundo obteve melhoramento, quero dizer, o Lakshmi Tattwa está melhorando neles. Todas essas coisas podem ser feitas. E os
cientistas podem mostrar que a ciência levada ao extremo… pode levar à destruição, que não está relacionada com o todo. Se
você se mover em uma direção, um movimento linear, ele apenas enrola de volta e volta para você. Mas se você está
relacionado ao todo, então você sabe como equilibrar isso, caso contrário, o nariz começa a crescer ou as orelhas começam a
crescer, é maligno. O crescimento da ciência, da ciência moderna, é maligno. Mesmo na Terra, se parte da Terra começar a
crescer, por exemplo, de um lado, todo a harmonia e o equilíbrio desaparecerão da Terra, não é? Se você observar a natureza em
sua verdadeira completude, então você verá que há tamanho equilíbrio ocorrendo. A ciência somente se move como um cavalo
cego em uma direção. De que adianta? Então você vai para o átomo e do átomo… você vai para a energia atômica e de lá para a
parte de destruição. Mas se vocês tivessem se mantidos fiéis à verdade e ao completo, então você não teria ido tão longe
assim. Tudo bem, isso é útil para nós, use-o. A análise os destrói, destrói todo o nosso caráter, tudo. Se você começar a se
analisar, você será destruído. Torne-se como um todo. Há pessoas que Eu conheço que Me analisam também. Esses tolos
estúpidos que Eu tenho visto. Sim, há. É tão fantástico, a maneira como os seres humanos vão por aí… com o pequeno cérebro
deles. Qualquer coisa eles não conseguem explicar na Sahaja Yoga. Quando vocês têm a ciência superior para descobrir,
esqueçam as ciências inferiores. Então quando você era um sapo, você só estava preocupado com o poço onde você viveu,
mas agora, hoje você é um ser humano, você está preocupado com outras coisas. Se você se tornar um super ser humano, você
deveria se preocupar com ciências superiores. Agora, o que vocês conseguiram através da ciência? Nós podemos alcançar em
um segundo através da Sahaja Yoga. Seu bem-estar material, em um segundo, nós podemos melhorá-lo. Se você obtiver sua
Realização, materialmente você estará em melhor situação. A maioria das pessoas que eles declaram em coma e mortas… ou
loucas e casos perdidos, eles não foram capazes de curar nenhum louco, seja qual for. Uma vez que ele vá ao manicômio, ele só
sai como um cadáver. Ele nunca volta como uma pessoa sã. O que sua ciência conseguiu até agora? E de que maneira? Leve
para qualquer coisa: problemas políticos, qualquer coisa. Você tenta ter política, digamos, democracia, você criou
"demoniocracia". Você queria ter comunismo, ele não é nada além de matar todo mundo. Tudo é um estado de confusão e
caos. Olá! Como você está? Vem para cá, venha para cá. Seu pai chegou? Onde ele está? - Criança: Lá dentro. - Oh, Eu entendo.
Sente-se, sente-se, sente-se. Bom. Agora alguma outra pergunta? Devemos ter alguma música? Yogi: Mãe, qual é o verdadeiro
significado do Seu nome 'Shri Bhagawati'? Eu vi várias traduções diferentes do nome. Veja, Yogi: totalmente diferente uma da
outra. 'Bh' 'ga'. "Bhaga" significa seis coisas juntas. São os seis atributos de Deus, e Bhagawati é o Poder de Deus, é por isso que
Ela é chamada assim. Os seis atributos básicos de Deus. Primeiro é inocência, o segundo é criatividade, o terceiro é…
paternidade, você pode dizer, mas é aquele que nutre. Se você colocar o jardineiro e a Mãe Terra juntos, então qual é a qualidade
deles? É a nutrição para crescer, cuidar, chamado de "palanhaar". Em inglês deve ser uma palavra em algum lugar. O 'Patrono'?
Mas "patrono" não significa tudo isso, não é? Yogi: Atividade rural? Atividade rural. "Atividade rural" é uma palavra estranha.
Algo assim. 'Paternal' Mas isso também é maternal. Yogini: Guardião? Guardião só está no controle. Todas essas coisas juntas
são "palanhaar". Yogi: Sustentador. Sustento também está lá. Mas a bondade, o controle, o cuidado, o joio. Todas as belezas
disso e o prazer de ver sua criação. O crescimento. Aquele que torna nosso crescimento possível. Então Ele é Todo-Poderoso.
Todo-Poderoso. Ninguém é mais poderoso do que Ele. Ele é o mais poderoso. E Ele abrange tudo. Ele é Onipresente e Ele sabe
tudo, Sarvarupa. Ele sabe tudo, Onisciente. Este é "Bhaga". E Bhagawati é o Poder de Deus. Sem Bhagawati, Deus não tem
sentido. É como a lua e o luar, é como o sol e a luz solar. Você não pode diferenciar. Eles são apenas um e o mesmo. Yogi: É
Bhagawati Adi Shakti, então? Adi Shakti é o mesmo que Bhagawati. Ela é chamada por muitos nomes. Um deles é Nirmala
também.
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Só é possível para as pessoas que são de uma natureza mais sutil... compreender o valor da Sahaja Yoga, agarrar-se aos
valores da Sahaja Yoga, e reter isso neste mundo fragmentado.
O mundo está fragmentado... e todos estão agindo em direção a própria destruição. Todos os valores que as pessoas seguem
são valores grosseiros. A maioria dos valores são totalmente grosseiros. Assim, para a Sahaja Yoga, nós temos de ter
pessoas... que estão tentando justificar suas sutilezas. Essas pessoas mais sutis... sempre têm sido... um pouco diferentes da
multidão mundana. E essas pessoas... sempre se expressam de tal maneira... que a sua própria existência sugere..... que elas
estão tentando consolidar o mundo inteiro. De certa forma, vocês podem sentir isso. [Marathi] Aqueles que conseguem sentir...
que há um elemento dentro de nós... que nos faz rir da estupidez dos outros, que pode parecer para eles... estarem fazendo
certas coisas muito seriamente, mas para nós, isso parece como se fosse muito estúpido... desperdiçar suas vidas. Esse é um
calibre de pessoas diferentes. Primeiro essas pessoas com esse calibre... e esse dinamismo dentro delas... serão estabelecidas
na Sahaja Yoga, não o tipo grosseiro comum.
Mas porque nossas portas estão abertas a todos, porque não há nenhuma cobrança ou qualquer coisa assim por nada, todos
os tipos de pessoas entram. E quando eles entram, eles não sabem o que querem. Dentre eles, alguns podem ser os mais
grosseiros de todos. Alguns podem só estar entrando para pegar algumas coisas, só para roubar algo, possivelmente. Eu tenho
visto todos os tipos de pessoas vindo para a Sahaja Yoga. Pessoas assim, quando elas descobrem que há algo disponível, elas
entram e vão embora. Um outro tipo, talvez, que esteja vindo aqui... é aquele que é extremamente grosseiro, mas eles podem
achar que podem fazer algum trabalho de comunicação aqui, tendo conexões com diferentes pessoas, eles podem explorar
isso e ganhar algum dinheiro com isso. Assim, a propensão ao dinheiro é algo muito grosseiro, é algo muito grosseiro. Se as
pessoas são propensas ao dinheiro, então a Sahaja Yoga não funciona bem com elas. Se você sempre pensa em dinheiro, em
seu seguro, em como o tapete pode ser danificado, que isso e aquilo aconteceram, pessoas assim são muito difíceis.
Mas de nível mais baixo do que essas, são as pessoas que vêm aqui... para fazer algum tipo de exploração a partir da Sahaja
Yoga. Pessoas grosseiras assim também entram, e quando elas descobrem que não podem realizar seus planos, elas saem da
Sahaja Yoga. Agora, o terceiro tipo de pessoa que vem aqui, eles vêm por causa de algum ganho material da Sahaja Yoga, talvez
ganho físico também. Como por exemplo, alguém está doente, então eles vêm por causa da doença deles. É uma forma muito
grosseira de olhar as coisas: vir para Sahaja Yoga para ser curado. Então quando eles se curam, eles desaparecem. Muito
estúpido, não é? Então algumas pessoas chegam com a ideia: "Talvez com as bênçãos da Mãe, nossos problemas financeiros
serão resolvidos." Somente com essa ideia. Então eles também têm seus problemas financeiros resolvidos... e eles vão
embora.
Mas alguns deles não, alguns deles não conseguem lidar com o que eles querem ter, então eles ficam aborrecidos. Agora, o
melhor calibre, da forma mais sutil, é o que só está buscando a Sahaja Yoga, que só está buscando a união com Deus, nada
mais, esse é o melhor calibre. Pessoas desse calibre trabalham duro. Têm esforço muito concentrado. Compreendem a Sahaja
Yoga muito rápido. A única coisa é que... por causa dos hábitos ocidentais de pensar, algumas pessoas, embora elas tenham
um calibre, ficam circulando em volta delas mesmas, elas ficam pensando sobre isso, discutindo sobre isso, argumentando
sobre isso, e então elas ficam estacionadas em um ponto. De outra forma, ficam um pouco dando voltas e voltas em si
mesmos. Eles têm um calibre, eles têm uma elevação, eles definitivamente têm, como nós chamamos, eles têm peso, eles
podem sentir o elemento deles, mas eles ainda continuam com isso como um hábito, porque estão acostumados a isso. Eles
ficam andando em círculos. Eles têm de se firmar.
Mas, o calibre de um indivíduo... que apenas quer ser, que quer se tornar, nunca pode ser dissuadido por nada, porque ele é sutil,
de certo modo, ao longo de sua vida, ele sente as sutilezas do inconsciente. Ele sentiu as imagens arquetípicas dessas
Divindades. Ele As conheceu. Ele teve essas erupções dentro dele. Ele identifica e reconhece... as sutilezas que ele sentiu, e ele

as correlaciona com a Sahaja Yoga, e a Sahaja Yoga o convence desse jeito. Agora, essas sutilezas que estou lhes descrevendo,
chegam a vocês não através de seu esforço mental ao longo dessa vida, mas chegam a vocês a partir das experiências de
muitas vidas... que vocês passaram, e logo que você se aproxime da Sahaja Yoga, você começa a absorver. Esse é o melhor
calibre. Mas devido à porta estar entreaberta, o mais grosseiro do grosseiro também pode entrar. Mas às vezes eles chegam
por este caminho e voltam pelo mesmo caminho. Alguns deles vêm meio caminho e correm de volta.
Alguns deles entram por um lado e saem por outro lado. Mas aqueles que ficam são pessoas que são mais sutis por natureza. É
um acontecimento muito sutil. Se você perdeu suas sutilezas, por exemplo, algumas pessoas, como Eu disse, mesmo fazendo
trabalho duro com seus dedos, você se torna insensível. Mesmo com o desrespeito físico aos seus dedos, você se torna um
pouco insensível. Mesmo quando você tem sua Realização, você pode não sentir as vibrações tão bem. Mas isso não é tão
importante. É claro, para a Realização, você deve sentir as vibrações. Mas talvez devido a algumas causas externas também, ou
talvez devido a algum problema físico, você pode chegar a... uma situação onde você pode não sentir tanto as vibrações. Mas
dúvidas não devem surgir em suas mentes, porque não há nenhuma vibração.
Você só pensa: "Sim, as vibrações não estão presentes," "eu devo corrigir meu Vishuddhi Chakra." "Mas elas estão lá." E mesmo
se as dúvidas surgirem, uma pessoa sutil lutará contra isso, ela argumentará, mas uma pessoa grosseira não. Um sujeito sutil é
um homem corajoso... e sua coragem vem... de sua capacidade intrínseca dessas sutilezas. Ele não sucumbe às dúvidas. Ele
apenas observa e luta contra isso. Ele não sucumbe a isso. Mas a Sahaja Yoga é uma coisa tão maravilhosa, mesmo aquelas
pessoas que às vezes parecem muito grosseiras, de repente aparecem... com uma manifestação tão bela das sutilezas, que é
surpreendente. Mas isso é fora do comum. A mente e o cérebro humano... são sutis em certos pontos e grosseiros em outros
pontos.
É o mais surpreendente. Talvez devido ao passado, talvez o... Você poderia levá-la para trás? Porque está perturbando. Agora,
leve-a para trás, tudo bem? Ótimo. Apenas lhe dê uma cadeira para se sentar, tudo bem? Sinto muito. Depois Eu vou pegar você
no Meu colo. Ela está muito triste de deixar o lugar. É um assunto muito sutil. Por favor, prestem atenção.
Se um gênio é gerado, ou podemos dizer um, eles chamam isso de "prodígio", mas Eu chamaria de gênio. Há uma diferença
entre um prodígio e um gênio. Prodígio é uma pessoa que por um curto período de sua vida... de repente se torna muito
talentosa, e depois de algum tempo o talento desaparece. E uma pessoa prodigiosa pode ser mentalmente... totalmente de nível
muito, muito baixo, muito baixo. Assim, isso é feito por algum tipo de possessão. Mas uma pessoa que é um gênio... é uma
pessoa que tem essas sensibilidades. A mente que está coberta com pensamentos, que é densa, que é grosseira, ela pode ser
menos densa em certos pontos... e pode ser muito sensível a certos pontos. Por exemplo, algumas pessoas podem ser muito
sensíveis à música, algumas podem ser sensíveis à arte, algumas podem ser aos seres humanos, algumas podem ser a outras
coisas... que talvez as tornem pessoas raras. Mas essas coisas mais sutis... que criam a sua personalidade, sempre indicam
em seu ser... que há algo que está além, que está lançando algumas imagens dentro de você. Pessoas assim são conscientes
delas, de que há algumas imagens que estão lançando... essas ideias sutis dentro de você, elas estão expelindo algumas novas
comoções dentro de você, e uma vez que você comece a senti-las, você é compelido a anotá-las em algum lugar.
É desse modo que os poetas são criados, os músicos são criados, os grandes mestres são criados. Agora, a modelagem
dessas ideias sutis é um outro trabalho. Mas a beleza dessas ideias sutis é esta: elas são universais por natureza. Se elas não
fossem, elas não seriam tão atraentes para todo mundo. Portanto há algo universal nelas, e essa universalidade... quando
manifestada ou moldada em alguma expressão, então ela é absorvida universalmente. Agora, isso depende da pessoa, o
quanto ela está mais próxima... dessas imagens e da imagem do seu Espírito. Se uma pessoa assim é uma alma realizada,
então a expressão é celestial. A modelagem dessas imagens, é claro, é determinada pelo ambiente, pela diferentes atmosferas,
pelas tradições e tudo mais, nas quais as pessoas viveram. Essa é a parte da modelagem disso. Mas a essência universal de
tudo, esse elemento que é universal... é manifestado em uma determinada forma.
Quanto mais a pessoa estiver próxima de seu Si, até mesmo a modelagem é mais universal na natureza. Então uma pessoa
assim não tenta... ser moldada tanto pelas tradições. Mas as tradições que vieram através do estado meditativo... ou através de
almas realizadas... definitivamente lhe dão uma melhor oportunidade de expressão. Assim, a modelagem também evolui

gradualmente em cada país, em cada lugar, até chegar ao ponto... onde as pessoas começam a entendê-las em meditação.
Agora, há dois tipos de modelagem: uma é a modelagem que vem de fora, a outra que vem de dentro. A modelagem que vem de
dentro pode ser... os ensinamentos dos grandes mestres, que são almas realizadas, e o seu próprio entendimento do trabalho
desses grandes mestres. O outro estilo poderia ser que... você veja o que as pessoas têm produzido, todas elas, e você reúne a
partir disso, e molda sua manifestação adequadamente. No segundo tipo de coisa, eles talvez sejam realizados, talvez não
sejam realizados. Agora, quando vamos para a Sahaja Yoga, mesmo uma pessoa que não é um gênio, que nunca foi um gênio,
que não tinha nenhuma ideia de qualquer expressão especial na vida, pode ter a Realização e do mais alto tipo. Talvez muito
mais do que um gênio, porque um gênio pode se tornar um "gênio-asno" nesse meio tempo.
Seu ego deve ter inflado, ele pode ser um "gênio-asno"... ao invés de gênio. Mas um Sahaja Yogi, quando ele tem sua Realização,
sua Realização é um sinal, não de suas sutilezas, mas sim de sua Kundalini, em qual condição Ela está. Se a Kundalini está
completamente congelada, isso significa que a pessoa não tem nenhum desejo de ter a Realização, ele está vindo para a Sahaja
Yoga para ganhar algum dinheiro dela... ou fazer nome a partir dela, ou ser – ele poderia ser um ladrão vindo como um Sahaja
Yogi... para roubar, digamos, Meus sapatos. Um sujeito assim pode ser muito difícil para ter a Realização. Mas talvez com
algumas pessoas... que têm alguns problemas básicos também... podem ter a Kundalini delas completamente congelada. Mas
as pessoas de aparência muito comum, de vida muito comum, podem ser muito sutis, muito mais do que todos esses gênios...
e "gênios-asnos" e idiotas colocados juntos, porque elas podem sentir o Si delas. Pessoas assim não enganam a si mesmas
nem aos outros, está fora de questão. A atitude toda delas em relação à Sahaja Yoga... é como uma pessoa que está morrendo
e ofegante. Elas só ficam lutando para alcançar a Verdade. Elas não têm nenhum outro interesse na vida, exceto alcançar a
Verdade.
Pessoas assim podem ser bastante determinadas, podem ser muito diferentes do normal. Eles podem considerar muitas coisas
estúpidas. Mesmo só ter uma esposa... e filhos e família é bastante estúpido, não é? Isso não é o fim da vida. É uma coisa
bastante estúpida de se fazer. Eu não digo que você deve abandonar isso, mas não é o fim da vida. Está tudo bem, é uma parte
dela, você não deve ficar perdido nisso. Nós acreditamos que o casamento é importante e acreditamos que... no casamento, o
marido e a esposa devem ser muito... compreensivos um com o outro. Deve haver amor entre os dois. Deve haver felicidade, de
modo que os filhos também sintam a segurança da família, assim a sociedade melhora.
Tudo isso está bem, mas não é o fim disso. Na Índia, você encontrará muitas famílias assim, onde o marido e a esposa estão
indo bem, os filhos são bons, o dinheiro deles está no banco; quando eles morrerem, o dinheiro vai para os filhos; então os filhos
se casam bem, depois eles têm filhos, o dinheiro vai para o banco; e quando eles morrerem, o dinheiro vai para os filhos. Isso
continua dia após dia. Não é nada, é tão mundano. Isso não significa que Eu acredito em divórcios. É claro, isso é algo
insensato. Mas ser casado significa somente que você entrou na vida. Pelo menos você deve entrar na vida. Isso é importante
no que se refere a entrar na vida. Básico.
Mas isso é somente o básico, nao é o fim da vida. Se você for uma pessoa mais sutil, você não pensará em... quais são suas
vantagens monetárias, ou no que você está fazendo, qual é o negócio, qual ganho você teve. É claro, você verá que quando a
yoga é estabelecida, seu kshema será estabelecido, seu bem-estar será estabelecido. Você verá isso claramente. Deve ser visto,
você deve ficar grato. E o kshema fica bem, porque você não deve se preocupar com o akshema, mas você deve ter tempo livre
para devotar-se... à meditação e à Sahaja Yoga, de modo que você não tenha muita preocupação. É desse modo que o kshema
surge. Mas quando o kshema surge também, a pessoa pode começar... a entrar no mesmo círculo de ganância, de ter cada vez
mais dinheiro, cada vez mais isso, roupas melhores, casa melhor, como conseguir isso, esse círculo pode começar. Não há fim
para isso, então você deve cortar isso. Eu não estou dizendo... que você tenha somente uma roupa... e por toda sua vida, você
acabe com uma única roupa, não significa isso.
Porque se Eu estou dizendo qualquer coisa, as pessoas disparam para outro lado. Eu estou tentando manter vocês no centro,
de modo que muita atenção não será exigida em um lado... ou em outro lado, de condencendência ou de ascetismo, nenhum
desses. Você não deve renunciar a nada nem ter condencendência com qualquer coisa, mas sinta suas sutilezas, alimente-as,
nutra-as, cuide delas. Você deve ser orgulhoso de suas sutilezas, você tem esses valores mais sutis, enquanto os outros não
têm... e isso por si só será tão autossustentador... que você pode reter todos esses valores... que você obtém de suas sutilezas

contra o mundo inteiro. Porque mundo está tão fragmentado, tão separado, que todo mundo se sente sozinho. Mas isso não
significa, de forma alguma, que você deva ser arrogante... com os outros, deva ficar brigando com os outros, não. Mas na
escuridão, uma luz brilha. Tudo é escuridão. Se a luz aceita a escuridão, então ela se torna escuridão. Então a luz deve aceitar
que: "Eu sou a luz e eu sou o caminho", e deve se erguer.
Isso não significa de forma alguma qualquer arrogância com os outros, qualquer exibicionismo com os outros, mas isso é a
Luz. E a Luz, por si só, emite. Quando isso lhe acontece, você não se odiará, antes de mais nada, mas você amará e se
respeitará... e respeitará as virtudes em você e não sua grosseria. A Kundalini, Ela própria o torna cada vez mais sutil. Mas se
você é uma pedra, o que a Kundalini pode fazer? Agora, é para você observar onde você é uma pedra. Deve haver muito exame
de consciência. A grande "idade da pedra" é nos dias de hoje. O coração é como uma pedra. Ele não se move.
Quando falamos com os outros, ele não se move. Não há nenhuma onda nele, não há nenhuma alegria nele. É como uma pedra
sentada lá para ferir todo mundo. Qualquer um que veja você: "Oh bala, ele está vindo." "Vem da outra rua." "Quem?" "Aquele
sujeito com coração de pedra." E você acha que está muito bem, que você é uma boa pessoa, porque você tem coração de
pedra. Você acha que pode dominar o mundo inteiro, porque tem coração de pedra, que você pode dar tratamentos
psicológicos aos outros, ficar calado, não falar com ninguém, gritar com os outros e fazer o que lhe agrada, porque você tem um
coração de pedra. Nada acontece com sua pedra lá.
Agora, esse coração de pedra... é o sinal de que você não deve estar mais na Sahaja Yoga. Você deve ter um coração como o
que sua Mãe tem, pulsando com amor, com compaixão, com alegria, com felicidade, com generosidade. Essa deve ser a
atitude, não a racionalidade, nada disso. É o sentimento, sentimento pelo sofrimento dos outros, sentimento pelos desejos
deles e por suas aspirações. Simplesmente senti-los dentro de você mesmo, é o desejo deles de ser o Todo, de ser o próprio
Oceano... por si só causa tanta satisfação. Nós não devemos ter nossos ideais entre nós mesmos. Por exemplo: "Ela faz isso,
então por que eu deveria fazer?" "Ele faz isso, então por que eu deveria fazer?" É realmente medíocre. É um negócio de grau
muito baixo observar os outros, se preocupar com os outros, falar sobre os outros.
É de grau extremamente baixo. Uma pessoa de calibre... tem seus padrões tão mais elevados... que ela não consegue se
comparar com os outros. Isso é realmente verdadeiro. Se Eu começar a Me comparar com você, qual será Minha posição? Eu
não consigo fazer isso. Então você dirá: "Está tudo bem para a Senhora, Mãe." Isso é perfeito, Eu concordo, está tudo bem para
Mim como Eu sou. Mas você pode ser como Eu também. Mas se Eu começar a comparar e pensar: "Oh Deus, o que é isto? ",
então Eu deveria desistir de fazer qualquer coisa, pensando: "Aonde Eu cheguei?"
Mas quando você sabe que... você não está comparando, você está apenas doando. A questão de comparação nunca deveria
surgir de forma alguma, de forma alguma. É somente sentimento. Eu simplesmente sinto. Da mesma maneira, vocês sentem
uns aos outros. Não de uma maneira artificial, cortês. Algumas pessoas acham que... se elas deram o assento delas a alguém,
elas foram realmente pessoas generosas, as pessoas mais generosas. Apenas seja você mesmo agora, vamos ver. Apenas seja
você mesmo, e você é a Luz. Qual é a comparação?
A comparação existe quando nosso calibre é baixo. Se é ouro 24 quilates, qual é a comparação? É absoluto. Se você está no
ponto absoluto, não há nenhuma comparação. Assim, tente se certificar de que o seu calibre é esse, que você é desse calibre...
e não se preocupe com as pessoas grosseiras. Grosseiro é grosseiro e permanecerá grosseiro, simplesmente não se preocupe
com eles. Mantenha seu calibre ileso. E essa é que é a parte mais essencial da Sahaja Yoga. Muito obrigada. - Hã?
Eles sempre me dizem que a Senhora é na verdade Deus, o próprio Deus Pai. Bem, eu não consigo ver isso de forma alguma.
Tudo bem, agora coloque suas mãos em Minha direção. Pergunte. É o computador mais simples. Faça funcionar seu
computador e pergunte, pronto. Ela é o "E", significa Ela é Aquela... que é o Desejo de Deus Todo Poderoso. Ela é o Poder de
Deus, e é somente Ela quem encarna. Se você ler os Vedas, é dito que Ela criou Seu Filho, e o primeiro som que foi criado foi a
Criança. E esse som é o som que chamamos de Brahma, ou o Logos, como eles o chamam.
Assim, agora, qual é a diferença entre Deus e o Desejo de Deus? Qual é a diferença entre o sol e a luz do sol? Qual é a diferença

entre a lua e o luar? Qual é a diferença entre a palavra e o significado? Então, Deus Todo Poderoso que as pessoas entendem...
é apenas uma Testemunha. Um dia essas duas coisas se encontrarão, não restará nenhum mundo. Até que Eles fiquem
separados, todas essas coisas acontecem. Quando Eles se encontrarem e se unirem um ao outro, não restará nada, Ele se torna
somente o som, Brahma. Nós não podemos entender essas coisas, porque nunca vimos... duas coisas que se unem como Deus
e Seu Poder. Não podemos entender... nada assim, porque não há nenhum paralelo.
Agora, você pode racionalmente também ver as coisas: as pessoas, quando elas se curvam diante de Mim, a Kundalini delas
começa a se mover, Está escrito nas escrituras: somente aos Pés da Adi Shakti isso aconteceria. Não somente isso, mas
vocês... que não tiveram nenhuma vida austera ou qualquer coisa assim, obtiveram a Realização, e é o próprio poder de vocês
dar às pessoas a Realização, não é? Não há ninguém no mundo inteiro hoje, talvez existam algumas almas realizadas... que
possam dar a Realização do jeito que vocês dão. Vá e fale com alguns grandes gurus, eles têm inveja de vocês. Eles sabem
quem Eu sou, eles têm falado às pessoas quem Eu sou, mas eles são ciumentos. Eles não entendem por que dentre todas as
coisas, Eu dei a vocês esses poderes, enquanto eles não têm. Eles não podem dar a Realização da forma que vocês dão, em um
segundo, deste jeito, ninguém pode. Você pode ir e dar uma olhada neles. Eles são grandes pessoas, sem dúvida. Mas a
Kundalini de vocês atua como um jato.
A deles se move como elefantes, de um chakra para outro chakra. A Kundalini não se move da maneira como se move em
vocês, porque Eu dei a vocês a autoridade. Você pode ir e se encontrar com eles e eles lhe dirão. Há milhares de pessoas que
eles tiveram como discípulos, mas eles não os enviam para Mim. Eles dizem: "Mãe, a Senhora achará as do Seu calibre," "estas
são pessoas grosseiras, deixe-as para nós." "Nós lidaremos com elas. Nós as enviaremos mais tarde." "Somente por agora,
encontre Suas pessoas sutis." Por que são poucos Sahaja Yogis? Por que há... muito poucas pessoas sutis neste mundo, desse
calibre.
É por isso que Eu sempre estou lhes pedindo: não desviem sua atenção para aqui e ali. Estabilizem-se. Tornem-se bons Sahaja
Yogis. A menos e até... que vocês realmente se tornem bons Sahaja Yogis, Eu não posso mover para a segunda camada.
Porque a primeira camada ainda não está estabilizada. Eles estão preocupados com coisas insensatas. Eu, às vezes,
simplesmente fico muito infeliz ao ver que... vocês brigam entre vocês mesmos. É algo tão doloroso... ver vocês dizerem
palavras rudes uns com os outros. Vocês são a fina flor para Mim. Vá e pergunte para qualquer um dos gurus, se eles
conseguem mover a Kundalini com os dedos como vocês fazem.
Esses poderes não podem ser dados por uma pessoa comum, Eu pareço comum, sem dúvida, Eu tenho de parecer. Mas vocês
também Me viram em outras formas, isso não é importante. A coisa importante é que você deve ver sua própria
transformação... e quantos poderes estão se manifestando. Se você for e falar com alguém que... Eu comecei a dar a
Realização e a elevar a Kundalini, eles dirão: "Você está louco. Como pode ser isso? Impossível." Ninguém vai acreditar em você
de forma alguma. Você obteve isso tão facilmente. Por quê? Porque Eu reconheço certas sutilezas em você.
Esses gurus Me reconhecem. Eles sabem sobre Mim. Eles sabem quem Eu sou. Eles estão dizendo aos outros. Há muitos deles
assim. Eu lhes contei aqui a história de uma mulher, uma americana. Ela vem algumas vezes, acho que vocês se encontraram
com ela, não foi? Alguns de vocês se encontraram com ela. Ela foi a Rangoon... e lá ela foi se encontrar com uma grande e
elevada alma que... estava vivendo numa montanha e ele não se encontrava com muitas pessoas. Mas ela foi lá e ele realmente
a respeitou.
E quando ela entrou, ele disse: "Eu vou me sentar num nível mais baixo do que o seu." Ela não consegiu entender. Ele disse:
"Porque você viu a Mãe com seus próprios olhos, eu não." "Eu terei de morrer para vir e vê-La novamente." E então ela ficou
surpresa. Mas, antes de tudo, saiba que você obteve esses poderes dentro de você. Então saiba que você os obteve... porque Eu
o escolhi. Tudo bem? Ótimo! Vejam agora.
Uma única coisa, livrem-se de seus egos que lhes dão ideias. Às vezes, eles vêm como grandes balões. Então diga a si mesmo:
"Oh Sr. Ego, por favor vá embora." "Eu obtive esses poderes porque a Mãe me escolheu," "me amou, me nutriu..." "e me aceitou
como Seu filho." É um fato. Ninguém consegue acreditar que você pode dar a Realização, Eu lhes digo. Vá e fale com qualquer

um. Você deve! Mas eles não vão acreditar em você. Se estas flores dissessem: "Eu posso me tornar..." "a lâmpada no farol."
Ninguém vai acreditar nela, porque a luz no farol é feita em uma fábrica especial, com isso e aquilo especial. Mas vamos supor
que esta flor fale assim, ou se esta flor disser: "Eu posso curar suas doenças." Ninguém acreditaria, mas ela talvez possa.
Quando algo fantástico acontece, você tem de acreditar que há o Divino atuando... e atuando tão dinamicamente. A única coisa
é: não desperdice suas energias em desejos grosseiros... e divagações grosseiras e andanças. Tente ser cada vez mais sutil.
Não há nada que Eu tenha de pedir. Agora, pense sobre isso a partir do ponto de vista de Deus. Deve ser lhe dada a Realização,
primeiro trabalho. É uma dor de cabeça.
Alguém tem de assumir a dor de cabeça de dar a Realização. É muito mais fácil ser crucificado uma vez, mas dar a Realização
centenas de vezes... a todos os tipos estranhos de Kundalini que devem ser elevadas, você não consegue imaginar. E depois de
dar a Realização, falar-lhes tudo sobre isso; decodificar todos os chakras, mostrar-lhes todos os chakras, falar-lhes tudo sobre
as Divindades, sobre esses arquétipos e sobre tudo. E cada palavra sobre isso é verdade e atua e funciona. Você experimentou
e descobriu. Alguém tem de vir. Foi Meu destino vir. Eu não importo, como Eu lhes disse outro dia, se qualquer um de vocês
pegar Meu lugar, Eu ficarei muito feliz... ser um Sahaja Yogi sentado deste jeito. Verdade, Eu lhes digo. Eu serei a pessoa mais
feliz.
Eu lhe darei cinco guirlandas assim... e todas as flores do mercado, Eu trarei para você, se você puder sentar aqui e fazer o
trabalho para Mim. É muito fácil duvidar, mas você pode fazer o trabalho? Não, você não pode. Este é o problema com a mente
ocidental: ela duvida. Do que você está duvidando? O que há para duvidar? Eu mesma não consigo duvidar, isso é muito difícil.
Quando você sabe que isto é chá, como você pode duvidar? Agora, se você duvida, o que posso fazer? Como posso provar isso?
A melhor maneira é compreender o Meu Amor. Através disso, você Me compreenderá melhor. E muito mais fácil Me
compreender através de seu coração... do que através de seus cérebros, porque sou muito boa em "explodi-los". E Eu brinco
com você, com muitas coisas, através das quais Eu realmente lhe propicio um momento muito difícil. Porque se você começa a
pensar, Eu o faço pensar mais. Se você começa a duvidar, Eu o faço duvidar mais. Então a melhor coisa é observar. Como Eu
falei outro dia, seja o que for que esteja na próxima sala, é melhor ir e ver... do que se sentar aqui e duvidar, ou aceitar isso e se
sentar aqui. Não. Vá e veja por você mesmo.
E você o viu por você mesmo. Mas apenas pense em como isso é fabuloso. Apenas se sente e pense, como isso é grandioso,
como é dinâmico, pois você viu isso com seus próprios olhos. Apenas pense, pois você o sentiu. Vocês são as pessoas que
obtiveram isso. Vocês são os poucos primeiros que conheceram isso. Talvez haja milhares e milhares mais tarde, o universo
inteiro talvez assuma isso, mas vocês são os poucos primeiros. Melhorem seu calibre. Ergam-se. Eu acho que vocês podem Me
dar licença, Eu gostaria de ir, porque durante o dia inteiro, Eu tenho realmente trabalhado duro.
Eu fiz Minha comida e fiz aquilo. Agora, qual é o problema com você? Você, ainda mais? Ainda mais. Melhor. Mantenha-se
assim. Tudo bem. Agora vocês Me dão licença?
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Os Estatutos do Senhor, Guru Purnima, Londres, Inglaterra, 27.07.1980 Hoje vocês organizaram essa veneração ao seu Guru,
que é sua Mãe. Talvez vocês sejam as únicas pessoas… que têm um Guru que é uma Mãe. Por que esse Puja é organizado? É
preciso saber que é muito importante… para cada discípulo venerar o guru, mas o guru tem de ser um guru verdadeiro, não um
que fica apenas explorando os discípulos… e que não é autorizado por Deus. O Puja é organizado, porque vocês foram
iniciados… nos Estatutos do Senhor. Disseram-lhes quais são os dharmas de um ser humano. Para isso, na verdade, vocês não
precisam ter um guru. Vocês podem ler algum livro e vocês saberão… quais são os Estatutos do Senhor. Mas o guru tem de se
certificar que vocês os pratiquem. Esses estatutos devem ser praticados, ser trazidos para sua própria vida, o que é uma coisa
difícil. E sem um guru, uma força de correção, é muito difícil seguir esses Estatutos do Senhor, porque há uma lacuna entre a
consciência humana e a consciência Divina, uma lacuna muito grande. E essa lacuna só pode ser preenchida por um guru… o
qual ele próprio é completo. Hoje é um dia de purnima. "Purnima" significa a lua cheia. O guru tem de ser uma personalidade
completa… para falar sobre esses estatutos e para elevar… seus discípulos a esse nível de compreensão, através do qual eles
absorvam esses estatutos. Ele está lá para preencher essa lacuna… e para isso, é essencial que todo guru seja… uma alma
realizada de uma qualidade muito alta e altamente evoluído. Ele não precisa ser uma pessoa que é um asceta, ou ele não
precisa ser uma pessoa que está vivendo na floresta. Ele poderia ser um chefe de família comum, ele poderia ser um rei. Todas
essas manifestações externas da vida de uma pessoa não importam. Qualquer que seja sua posição, Eu diria que a assim
chamada posição, neste mundo, não faz nenhuma diferença para você ser um guru, desde que você tenha absorvido os
Estatutos do Senhor. Novamente, Eu digo, você tem de absorver os estatutos. Vamos ver quais são os estatutos. O primeiro é:
não fira ninguém. O primeiro princípio é que nós não devemos ferir ninguém. Os animais de fato ferem sem saber que estão
causando dano. Se você chegar perto de uma cobra, ela o picará. Se um escorpião estiver lá, ele pode colocar seu veneno no
seu ser. Animais não devem fazer mal a ninguém. Eles podem corrigir, mas não fazer mal. Então o princípio de não ferir foi
levado muito, muito… a um ponto onde a realidade desapareceu. Por exemplo, quando era dito: "Não fira ninguém", então as
pessoas começaram a dizer: "Tudo bem, não vamos ferir mosquitos." "Não vamos ferir insetos, não vamos matá-los." E há
algumas pessoas que estão seguindo religiões… nas quais eles preservam mosquitos e insetos. Isso é um absurdo. Levar
qualquer coisa ao absurdo não pode ser a realidade. Em primeiro lugar, nós não devemos ferir… ninguém que esteja andando no
caminho de Deus, aquele que é uma alma realizada. Ele pode estar errado, pode haver alguns erros nele, ele ainda precisa de
correção, ninguém é perfeito ainda. Então não fira, sempre tente ajudar. Em segundo lugar, qualquer um que seja um buscador
verdadeiro, ele talvez esteja errado, ele talvez tenha ido a gurus errados, ele talvez tenha feito coisas erradas, mas tenha
sentimentos, porque você mesmo tem ido… pelo caminho errado, às vezes, Você foi enganado antes, então tenha mais empatia.
É por isso que, se você cometeu erros, de certa forma é bom, porque você tem mais empatia por essas pessoas. Então você não
deve ferir os seres humanos de forma alguma. Você não deve lhes causar nenhum dano corporal; nenhuma perturbação
emocional apenas para ferir. Para correção, tudo bem. O segundo estatuto é que você tem de se sustentar em suas próprias
pernas… e saber que você está aqui sendo um só com a verdade, o testemunho, o testemunho da verdade. você viu a verdade,
você sabe o que é a verdade… e você não pode se comprometer com a falsidade, você não pode. Para isso, você não precisa
ferir ninguém. Você tem de apenas declarar isso. Você tem de se erguer e dizer que você viu a verdade… e esta é a verdade e
você tem de ser um só com ela, de modo que as pessoas vejam essa luz da verdade em você e o aceitem. Não é para dizer aos
outros: "Você tem de ser verdadeiro…" "e esta é a verdade que nós vimos, isso é o que as leis de Deus são," "como elas
funcionam." Através da consciência vibratória, nós temos sido capazes de ver… que essa é a verdade. Mas seja completamente
confiante sobre isso. Mas para isso, antes de tudo, você deve testar-se completamente, caso contrário, você pode estar jogando
nas mãos do ego. Isso acontece com muitas pessoas que começam a praticar a Sahaja Yoga, antes de mais nada. Então seja
cauteloso, certifique-se de que você está dizendo a verdade e nada mais, e que você sentiu a verdade em todos os sentidos.
Aqueles que não sentiram vibrações… não devem falar da Sahaja Yoga de forma alguma, eles não têm autoridade. Eles têm de
receber vibrações, eles têm de absorver totalmente dentro deles, e então eles podem dizer: "Sim, nós sentimos." Esta é uma
tarefa muito importante que os Sahaja Yogis têm de fazer… nestes tempos modernos, é dizer em voz alta… que eles
encontraram a verdade. Essa parte é muito fraca. Seja qual for a forma que vocês queiram, vocês podem escrever livros, vocês
podem anunciar isso, podem falar com seus amigos, com seus parentes, em todos os lugares, digam-lhes: "Esta é a verdade
agora." Que vocês entraram no Reino de Deus, que vocês são abençoados pela Graça de Deus, que vocês são almas realizadas,

que vocês sentiram o Poder Divino que está permeando em todos os lugares, e que vocês podem dar a Realização aos outros.
Isso vocês têm de falar aos outros. E saiba que ao aceitar a verdade, você não está adicionando nada à Verdade, mas você está
se adornando. Requer coragem para desfrutar a verdade. Às vezes as pessoas rirão de você, zombarão de você, talvez
persigam também, mas isso não deve ser nenhuma preocupação para você, porque seu relacionamento é com os estatutos… e
com a graça de Deus. Quando essa é a sua conexão, você não deve se preocupar com outras pessoas, o que elas têm a dizer
sobre você. Você tem de se erguer, adornar-se com essa Verdade… e falar com as pessoas de modo que as pessoas saberão
que você a encontrou. Com essa autenticidade com a qual você fala, as pessoas saberão que você a encontrou. A diferença
entre uma alma realizada e uma alma não realizada… é basicamente esta: ela não fala de suas tristezas e de sua separação
com Deus, mas ela diz: "Eu a encontrei agora. É isso." Como Cristo disse: "Eu sou a Luz, Eu sou o Caminho." Qualquer outra
pessoa pode dizer isso, mas você pode distinguir que não é verdade. Com a confiança, com essa compreensão completa
emergindo do seu coração, as pessoas podem distinguir que isso é a Verdade Absoluta. E então todo tipo de falsidade deve ser
denunciado. Não importa se alguém se sente mal, porque ao dizer isso, você os está salvando e não os prejudicando. Mas deve
ser dito de uma maneira correta, não de uma forma frívola. De uma forma muito persuasiva, você deve dizer-lhes: "Não, isso é
errado." Você deve esperar pelo momento em que você pode falar às pessoas, mais confidencialmente. Fale com elas: "Isso é
errado," "Isso é errado, você não sabe. Nós fizemos a mesma coisa." É desse modo que você irá expressar… seu princípio de
maestria, ou você pode dizer, o Guru Tattwa. Você tem de ser verdadeiro. A coisa mais importante é que… você deve saber a
Verdade, você deve sustentar o testemunho, e você deve anunciá-la. A terceira coisa que um guru na Sahaja Yoga tem de fazer…
é desenvolver o desapego. Gradualmente, você de fato o desenvolve, porque você percebe… que a menos e até que você
desenvolva esse desapego, você não está recebendo vibrações de forma completa. Todos os tipos de desapegos têm de ser
desenvolvidos, significa que suas prioridades mudam. Uma vez que sua atenção fique… fixa em seu Espírito, o apego ou a
posse de coisas… que não têm importância começam a reduzir por si só. Por exemplo, você tem um pai, você tem uma mãe,
você tem uma irmã, esse é o maior problema na Índia. Aqui você é super desapegado, mas na Índia as pessoas estão muito
envolvidas com seus próprios filhos, com seus parentes: "Este é meu filho", e os outros são todos órfãos. Somente seus filhos
são os verdadeiros filhos, sua filha, seus filhos. "Minha filha", "Eu devo fazer isso pelo meu filho," "para meu pai, mãe". Aqui
também, dois tipos de apegos existem, um através de moha, através do envolvimento com eles, de modo que você quer fazer
isso por eles e aquilo por eles, e dar toda a propriedade para eles, seguro de vida para eles, todo tipo de coisa. E outro poderia
ser… do jeito que temos aqui, que você odeia sua mãe, você odeia seu pai, você odeia todo mundo. Ambas as coisas são
exatamente iguais. Então um desapego deve ser desenvolvido. Um desapego é que você é seu pai, você é sua mãe, você é tudo,
seu Espírito é tudo para você. Você tem de desfrutar somente o seu Espírito como tudo. Então o desapego surge daí. E então
você realmente faz o bem a eles através do desapego, porque você tem a visão completa sobre eles… e sobre o que deve ser
feito. Por exemplo, as pessoas têm também apegos a certas fixações. Os seres humanos sempre ficam loucos atrás de alguma
coisa. Quero dizer, pode ser qualquer coisa. É preciso entender que deve haver apenas uma fixação: é estar estabelecido
totalmente em seu Espírito. Todas as outras fixações desaparecerão, porque essa é a coisa mais doadora de alegria, essa é a
coisa mais nutridora, essa é a coisa mais bela. Então todas as outras coisas caem, você desfruta apenas isso… que é a fonte de
todas as alegrias. Então você fica apegado ao seu Espírito, o desapego começa a atuar. Às vezes o desapego é usado como
uma licença… para se tornar seco com os outros, o que é absurdo. Esta é somente uma característica humana também: tornar
tudo feio, o que quer que seja belo. Na verdade, uma pessoa que é desapegada é a pessoa mais bela, é a pessoa extremamente
amorosa, é amor. Olhem para as flores, elas são desapegadas. Elas estão morrendo. Amanhã elas não irão sobreviver. Mas a
cada minuto que vivem, elas estão emitindo fragrância para vocês. As árvores não são apegadas a nada. Elas morrerão
amanhã, não importa. Mas qualquer um que se aproxime delas, elas dão sombra, elas dão frutos. Apego significa morte do
amor, a morte completa do amor é apego. Por exemplo, em uma árvore, a seiva sobe, vai para todas as folhas, vai para todas as
partes necessárias, todas as flores, todos os frutos e volta para a Mãe Terra, ela não é apegada a ninguém. Supondo que a seiva
vá e fique apegada a um fruto, o que irá acontecer? A árvore morrerá e o fruto morrerá. O desapego lhes dá o movimento do seu
amor, a circulação dele. (Desapego) pelas coisas agora. As coisas não têm valor a menos e até que haja emoções por trás
disso. Agora, por exemplo, um sari, este aqui que Eu estou usando hoje, foi comprado para o Dia do Guru, Guru Purnima. Mas
elas não tinham sari. Outro dia elas queriam ter um sari para puja, então Eu disse: "Tudo bem, usem este." Mas Eu o usei
novamente hoje, só para dizer que ele foi comprado… com essa emoção que, em um dia do Guru, a Mãe gostaria… de usar algo
de tom mais claro, branco, a cor pura da seda. É completo desapego. Mas no branco, todas as cores estão misturadas, somente
então ele fica branco. É tamanho equilíbrio e unidade, deve ser, de modo que você se torna branco, e mais branco do que a neve.
O desapego é pureza, é inocência. A inocência é uma tamanha luz, Eu lhes digo; luz que realmente o cega a tudo que é obsceno.

Você nem mesmo saberia que uma pessoa veio com más intenções. Você olha para o sujeito, alguém que se aproxima de
você… e você dirá: "Oh," "Venha, o que você quer?" Você lhe oferecerá chá e tudo mais. E ele dirá: "Eu vim para roubá-lo." "Tudo
bem, roube-me se você quiser." "Tudo bem." Ele talvez não o roube de forma alguma. Isso é o que é a inocência, a qual podemos
desenvolver… somente através do desapego. O desapego é da atenção. Não permitam que sua atenção se envolva demais em
algo, mesmo em rituais de qualquer coisa. Por exemplo, agora, "Nós não lavamos os Pés de Mataji", tudo bem, não importa. Se
vocês me amam, tudo bem. E se alguns erros são cometidos. O que isso importa? Se vocês veem no plano abstrato, isso é
amor. Isso é apenas um passo à frente. Como se alguém corresse muito rápido e caísse antes de chegar em Mim… e ele diz:
"Mãe, desculpe por ter caído antes de chegar na Senhora," "eu não deveria ter feito isso." "Mas veja como eu me prostrei diante
da Senhora." É completa poesia. Desapego. Então a pessoa tem de desenvolver esse desapego para ser um guru. E esse
desapego não significa sanyasa ou qualquer coisa assim. Sim, às vezes temos de usar essas roupas para anunciar porque… se
você tiver de fazer muito trabalho em um tempo curto, então você tem de assumir um comportamento muito intenso. Como
Cristo, nós podemos dizer, como Adi Shankaracharya, todas essas pessoas tiveram uma vida muito, muito curta. E nessa vida
curta, Eles tiveram de alcançar… uma tarefa tão imensa que Eles tiveram de realmente usar… um "uniforme militar", apenas para
evitar problemas, não para impressionar os outros. Hoje em dia, as pessoas usam essa roupa só para impressionar os outros,
de que eles são desapegados e fazem exatamente a coisa oposta disso. Então nós entendemos que… o primeiro é não ferir
ninguém, ahimsa, não matar ninguém. Isso não significa que você não deve comer carne e peixe e tudo mais. Tudo isso é
insensatez. É claro, você não deve desejar ardentemente comida, não há dúvida sobre isso. "Não matar ninguém" significa você
não matar um ser humano, "Não matarás". Apenas movam-se para frente de modo eles possam sentar-se lá, um pouco.
Venham para a frente. Eu acho que a melhor coisa é vir muito para a frente. Então a primeira coisa é não ferir ninguém. O
segundo estatuto é saber que você encontrou a Verdade e… dar o testemunho da Verdade. O terceiro é o desapego, da forma
como Eu lhes disse sobre o desapego: não se apegar a nenhuma pessoa porque ela é um parente ou algo assim, mas sim
desenvolver um sentimento universal. E também não odiar ninguém, isso é ainda pior. Essa é uma especie de pior tipo de
apego. Esta frase deve ir embora da boca de todos os Sahaja Yogis: "Eu odeio". Isso é chamado de "dandak", é o estatuto. Você
não pode odiar ninguém. Mesmo os rakshasas, é melhor não odiá-los. Deem-lhes uma chance. Agora, a quarta coisa, o quarto
estatuto do Senhor é: levar uma vida moral. Esses estatutos foram dados por todos os Gurus, pegue-os de Sócrates em diante,
Moisés, Abraão, Dattatreya, Janaka, até digamos Nanaka, Profeta Maomé, e leve até o ponto onde isso foi há apenas cerca de
cem anos atrás, nós podemos dizer, no máximo, foi Sai Nath. Todos Eles disseram que você tem de levar uma vida moral.
Nenhum Deles disse: "Não se case, não fale com sua esposa," "não tenha nenhum relacionamento com sua esposa." Tudo isso
é absurdo. Levem uma vida moral. Quando você é jovem, não é casado, mantenha seus olhos no chão. A Mãe Terra lhes dá
essa inocência através da qual… vocês desenvolvem esse princípio dentro de vocês. É um princípio muito importante. É um
princípio tão puro, ele realmente ajuda a sociedade… a desenvolver a dignidade dela. Agora pensem em uma sociedade… onde
você não sabe quem é sua irmã, quem é seu irmão, quem é sua mãe. Que complicações isso pode criar. Que confusão, que
infelicidade. É uma das coisas mais essenciais para os seres humanos serem morais. Para os animais, isso não é necessário. A
maioria das confusões e problemas, especialmente na vida ocidental, surgiram porque… eles jogaram fora a moralidade no mar.
E aceitar a moralidade como a verdadeira base da sociedade… é muito difícil para eles, é uma reversão completa. Mas vocês
têm de fazer isso. Vocês têm de virar na direção oposta. Tantas coisas foram feitas no início da sociedade… para estabelecer
esse relacionamento puro. Há leis que atuam. Assim como há leis da… Existem leis da química, eles têm as leis da física, elas
existem, em física e química, se você ler. Há leis humanas que devemos entender. Os relacionamentos entre si, a sublimidade
do relacionamento deles, a pureza do relacionamento deles deve ser compreendida. E somente então você pode ter uma vida
de casado muito, muito feliz, que é a base. "Não cometerás adultério." Mas Cristo disse, talvez Ele conhecesse as pessoas
modernas, como elas estariam usando seus cérebros para isso. Ele disse: "Não terás olhos adúlteros." Que visão, pensar nisso
naqueles dias, quero dizer, mesmo Eu não conseguia entender isso quando Eu estava na Índia. Somente depois de vir para cá,
Eu pude ver o que isso significava. É uma possessão nos olhos, possessão. É um comportamento inútil e infeliz. É cansativo. A
atenção é completamente desperdiçada. Não há nenhuma dignidade. Os olhos devem ser firmes. Quando você olha para
alguém de forma firme, você deve saber que você tem a Sahaja Yoga em você, com amor, com respeito, com dignidade. Não
olhar fixamente para as pessoas e simplesmente fazer o jogo… dessas possessões. Toda a sociedade está possuída. Todas as
forças satânicas foram soltas, Eu acho. E a forma como as pessoas estão possuídas, elas não podem ver… através dessas
coisas. E supõe-se que eles sejam cristãos. A atenção deve ser cuidada. Isso é a coisa mais importante porque a atenção… é a
que vai ser iluminada. Então nós temos de saber o que é a moralidade. Deixem as pessoas rirem de nós. Deixem-nas dizerem:
"Estes são os 'certinhos'", ou esse tipo de coisa. Nós somos, somos orgulhosos disso. Nós não temos vergonha de sermos

pessoas corretas. Essa é uma parte muito importante da retidão. Aqueles que não seguirem isso perderão suas vibrações muito
rápido. Então, para um guru, ele não deve acumular coisas. Ele não deve ter posses, muitas posses, com ele. Se ele tem posses,
elas devem ser apenas para doar. Um guru deve doar suas posses. Ele não deve ter uma coleção de selos, e todos os tipos de
coleções que as pessoas têm. Quaisquer coisas que sejam úteis, belas, que dão felicidade e alegria aos outros, aos olhos deles,
coisas assim devem ser colecionadas, coisas assim que dão o símbolo à vida dele. Ele deve ter coisas muito simbólicas, que
indicam que ele é uma pessoa dhármica. Ele não deve ter coisas que são simbólicas do estilo adhármico, de vida não religiosa.
Tudo que ele tem ou ele veste ou ele mostra… deve ser representativo do seu dharma. Eu não sei, Eu não sei qual era a situação
aqui, mas na Índia, quando éramos jovens, nós não tínhamos permissão de ouvir todos os tipos de música, não era permitido,
simplesmente não era permitido, não ver todos os tipos de coisas imundas… e documentários imundos e coisas assim, não era
permitido. Qualquer coisa que seja impura, que transmita vibrações ruins… não deve ser possuída. E mesmo, o que quer que
você tenha, você deve pensar: a quem você pode dar isso. Então isso significa que você deve ter posses… para expressar sua
generosidade. Um Sahaja Yogi tem de ser generoso como o mar. Um Sahaja Yogi mesquinho, Eu não consigo imaginar isso, é
como a mistura da escuridão com a luz. Mesquinharia não é permitida na Sahaja Yoga, qualquer um cuja mente diga: "Quanto
eu posso economizar de dinheiro?" ou "como poupar meu trabalho?" Há muitos dispositivos de poupar trabalho também, e
dispositivos de poupar dinheiro. Ou enganar os outros, ou ganhar dinheiro com certas poucas coisas aqui e ali, todas essas
coisas são contra a Sahaja Yoga. Elas irão puxá-los para baixo. Desfrutem sua generosidade. Quantas vezes Eu devo ter lhes
falado sobre a generosidade. Eu Me lembro uma vez que Eu quis dar um sari… que Eu adquiri do exterior. Porque na Índia, as
pessoas gostam muito desse tipo de sari; embora Eu não entenda por que elas gostam, um tipo de coisa de nylon. E uma
senhora disse: "Eu não ganhei nenhum sari do exterior…" "e eu gostaria de ter um sari importado." E Eu só tinha um Comigo
porque Eu sou muito boa em doar. Então Eu falei com uma de Minhas sobrinhas, Eu disse: "Eu quero dar este sari para ela. Em
um dia sagrado," "podemos dar aos mais idosos, então Eu o darei." Ela disse: "A Senhora só tem um agora, por que a Senhora
quer dar?" "A Senhora deu todos que tinha." Eu disse: "Agora, Eu tenho vontade de doar." "Eu doarei." E nós estávamos
discutindo isso na cozinha, e Eu disse: "Por que você Me diz isso? Eu não irei aceitar…" "seu conselho sobre esse ponto." E
nesse momento, a campainha tocou e um cavalheiro veio. Ele tinha trazido três saris para Mim da África, e um deles era
exatamente igual ao que Eu tinha. Porque Eu tinha dado alguns saris de seda para esta senhora… quando ela estava indo para a
África, ela pensou que deveria Me enviar… alguns saris, então ela enviou. Você fica apenas se sustentando no centro, vem de
uma porta… e vai pela outra porta. É bom ver todo esse movimento. É muito interessante. Além disso, a forma como você dá, o
lado emocional disso é tão belo, você não consegue imaginar. Eu Me encontrei com uma senhora depois de, digamos, 20 anos
de sua vida de casada, em Londres, de repente, e ela disse: "Oh, que coincidência!" Eu disse: "Por quê?" "Eu estou usando o
mesmo colar de pérolas que a Senhora me deu…" "no dia do meu casamento, e hoje eu deveria me encontrar com a Senhora." E
a coisa toda, todo o drama mudou: "eu me encontro com a Senhora". Quero dizer, não foi nada tão grandioso. É como você dá
até mesmo uma pequena coisa. É a maior arte de dar a alguém que temos de aprender na Sahaja Yoga. Desista do tipo
mundano de coisas. Por exemplo, se você vai ao aniversário de alguém, envie um cartão: "Muito obrigado." Torne isso uma
coisa mais profunda, significativa. Vamos ver como você desenvolve seus símbolos de amor. E quando você tiver essas coisas
que têm vibrações… e depois você dá isso a um Sahaja Yogi, ele saberá o que é. Nunca falte em generosidade, especialmente
entre Sahaja Yogis. Gradualmente você ficará surpreso ao ver como através de pequenas coisas, você conquista, como se as
vibrações fluíssem… através dessas coisas e trabalhassem nessas pessoas. Então, para um Sahaja Yogi, é importante usar
coisas… que são, em sua essência, mais naturais, abrir mão de artificialidades, ser mais natural. Eu não digo que você vá e
arranque raízes e as coma, ou você coma peixe cru. Eu não quero dizer isso. Quero dizer, você deve sempre evitar ir longe
demais com as coisas. Mas tente levar uma vida que seja mais natural. Natural, no sentido de que… as pessoas sabem que não
há nenhuma vaidade em você. Ou algumas pessoas podem ser o contrário, elas se vestirão como um mendigo apenas para
atrair mais atenção. Quero dizer, elas podem ser de ambas as formas, Então Eu percebo algumas pessoas colorindo seus
cabelos e tudo mais. Quem está aí? Deixe-os vir. Tudo bem, deixe-os ir, deixe-os ir. Deixe-os ir. Coloquem sua atenção aqui e
trabalharemos isso. Então você tem de ser uma pessoa natural; muito natural em seu comportamento. Isso pode significar algo
absurdo também para algumas pessoas que… não usam a sabedoria delas. A sabedoria é muito importante na Sahaja Yoga,
isso nós temos de manter intacto o tempo todo. "Natural" significa que você deve usar roupas naturais… que são adequadas a
vocês. Por exemplo, neste clima, não há necessidade de vocês… usarem uma roupa como Rama costumava usar. Ele não usava
nada em cima. Não há nenhuma necessidade. Vocês têm de usar a roupa… adequada a seja qual for o país que vocês
pertençam, seja o que for que lhes seja apropriado para a ocasião, seja o que for que vocês achem que é digno e bom, que fale
mais por sua elegância e sua personalidade. Seja o que for que lhes convenha, vocês devem usar. Não como todas as pessoas

que estão usando essa roupa de Moss Bros, em terno cinza, uma aparência horrível, e tornando-os totalmente palhaços. Não
são necessárias coisas de palhaço. Nenhuma coisa de "almofadinha" é necessária. Roupas simples e belas devem ser usadas,
que lhes dão dignidade. Na verdade, no Oriente, as pessoas acreditam que Deus lhes deu um corpo belo… e ele é para ser
adornado com a beleza… daquilo que os seres humanos criaram, apenas para respeitá-lo, apenas para venerar seu corpo. Por
exemplo, agora na Índia, as pessoas usam, as mulheres usam saris. Os saris expressam os temperamentos dessas mulheres…
e expressam a veneração delas ao seu corpo, porque vocês devem respeitar seu corpo. As roupas devem ser de tal maneira que
devem ser para utilidade… assim como para a dignidade. Não há necessidade de ter roupas uniformes para a Sahaja Yoga, de
forma alguma. Eu não gosto disso. Deve haver variedade, como a natureza é. Todos deveriam parecer uma pessoa diferente.
Para um puja e tudo mais, vocês podem usar algo semelhante, não importa, onde sua atenção não precisa estar na variedade.
Mas lá fora, você deveria ser uma pessoa normal. Todos vocês são chefes de família. Ninguém tem de anunciar algo. Mesmo
vocês, Eu não lhes digo para colocarem… sua marca vermelha (bindi na testa) enquanto estão caminhando na rua, porque vocês
devem ser como pessoas normais, não chamarem atenção. Vocês não precisam estar absurdamente vestidos ou
estranhamente vestidos, mas sim de uma forma normal como os outros se vestem. Ser normal é muito importante na Sahaja
Yoga. Então nós temos de saber que os Sahaja Yogis tem de superar… todos os tipos de discriminação e identificações… de
acordo com as raças, cor… ou religiões diferentes nas quais vocês nasceram. Porque você nasce como cristão, você não
pertence a uma igreja. Você não nasceu em uma igreja, graças a Deus. Caso contrário, todos os espíritos lá o capturariam
imediatamente. Mas essas identificações continuarão presentes. Para aceitar qualquer coisa nova, vocês devem ser
renascidos, e vocês renasceram agora. Agora vocês são dharmateet, significa que vocês não precisam seguir… nenhum tipo
particular de religião. Vocês estão abertos a todas as religiões, e vocês têm de aceitar toda a essência das religiões. Vocês não
devem censurar nenhuma religião em nenhum momento, insultar nenhuma religião em nenhum momento, ou insultar nenhuma
Encarnação religiosa em nenhum momento, isso é pecado. É um grande pecado na Sahaja Yoga, qualquer um Deles. E vocês
sabem quem Eles são. Não deve haver nenhuma visão racial de si mesmo. Você poderia ter sido um chinês ou você poderia ter
sido um negro, você poderia ter sido qualquer coisa. Enquanto todos nós formos seres humanos, nós devemos saber que nós
rimos da mesma maneira, sorrimos da mesma maneira, abraçamos da mesma maneira. Isso tudo é condicionamento em nossa
mente desta sociedade… de que alguns são párias, alguns são de casta superior. Isso está em nossa comunidade indiana,
pessoas horríveis. O Brahmanismo da Índia arruinou completamente a Índia, e vocês aprenderam com eles. Por exemplo, quem
era Vyasa? Aquele que escreveu Gita, quem era ele? Ele era filho ilegítimo de uma pescadora. É por isso que deliberadamente
ele nasceu assim. Todos esses brâmanes que leem o Gita, digam-lhes: "Quem era Vyasa?" "Brâmanes" são aqueles que são
almas realizadas, e para almas realizadas, não há nada como todas essas coisas absurdas, como onde você nasceu; em qual
casta e comunidade você nasceu. Com toda a educação e tudo mais no Ocidente, vocês encontram esse absurdo do racismo.
Eu simplesmente não consigo entender. Se alguém é claro ou moreno, afinal Deus tem de criar variedade, em cores, em todos
os sentidos. Quem lhes disse que vocês são as pessoas mais bonitas andando por aí? Talvez para alguns dos mercados aqui,
ou talvez em Hollywood, isso possa se encaixar. Mas no reino de Deus, será negada a entrada a todas essas chamadas
pessoas bonitas. Casar com sete maridos e todos os tipos de coisas. Todos eles serão colocados no inferno. A beleza é do
coração e não do rosto. E isso se mostra e brilha. Quero dizer, as pessoas estão um pouco cientes disso, é por isso que elas vão
e bronzeiam seus rostos. Eu não sei. Elas estão bastante conscientes: "É muito exibicionismo o que nós estamos fazendo." Mas
ter vaidade, ter ideias tão absurdas, algumas pessoas gostam de cabelo ruivo, algumas de cabelo preto, algumas disso. Quero
dizer, tem de haver tipos diferentes de cabelo. E por que você gosta de um tipo específico de cabelo? Isso Eu não consigo
entender. Não há nada como gostar e não gostar, seja o que for que Deus criou é tudo belo. Quem é você para julgar se "eu
gosto disso" e "eu gosto daquilo"? "Eu", quem é este "eu"? Quem gosta é o Sr. Ego, que está sendo mimado por esta sociedade;
que lhes ensina como fumar charutos… e como tomar sua cerveja, de manhã até a noite. Todo esse treinamento e todo esse
condicionamento têm de ser jogados fora, exatamente como a imundície. E vejam que Deus criou todos vocês como… Seus
próprios filhos. É uma coisa tão bela. Por que você quer tornar isso feio com essas ideias feias? Toda essa feiura… de "eu gosto"
e "eu não gosto" é sem sentido. Só deveria haver uma frase: "Eu amo". Esqueçam tudo. Não há necessidade de lembrar o que os
britânicos fizeram aos indianos… e o que os alemães fizeram aos judeus. Esqueçam isso. Aquelas pessoas que fizeram alguma
coisa estão mortas e acabadas. Nós somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas diferentes. Nós somos santos. Isso é para
seus estatutos que Eu lhes disse, que vocês têm de absorver. Mas hoje Eu os autorizo a serem os gurus, de modo que através
de seu próprio caráter… e através de suas próprias personalidades, da maneira como vocês praticam a Sahaja Yoga em sua
própria vida… e manifestam a luz, os outros os seguirão. E vocês estabelecerão os Estatutos de Senhor nos corações deles, os
emanciparão, lhes darão a salvação, porque vocês obtiveram a sua salvação. Vocês são os canais. Sem os canais, este Poder

Onipresente não pode trabalhar. Esse é o sistema. Se vocês observarem o sol, a luz dele se espalha através de seus raios. Do
coração de vocês, o sangue flui através das artérias, elas se tornam cada vez menores. Vocês são as artérias que irão fluir…
esse sangue do Meu amor para todas as pessoas. Se as artérias estão rompidas, ele não alcançará as pessoas. É por isso que
vocês são tão importantes, muito, muito importantes. Quanto maior vocês se tornarem, quanto maior a artéria vocês se
tornarem, então vocês abarcarão mais pessoas. Através disso também, vocês ficam mais responsáveis. O guru deve ter a
dignidade, como Eu lhe disse da última vez. "Guru" significa "o peso", é a gravidade. "Gurutwa" significa "gravidade". Você deve
ter a gravidade, pelo seu peso. "Peso" significa o peso do seu caráter, o peso de sua dignidade, o peso do seu comportamento, o
peso de suas fés, e sua luz. Você se torna o guru não através da frivolidade e da vaidade, vulgaridade, linguagem vulgar, piadas
vulgares, raiva, mau gênio. Tudo isso deve ser evitado completamente. E com o peso de sua doçura, de sua língua, a dignidade
atrairá as pessoas, exatamente como as flores quando carregadas com néctar atraem… as abelhas de toda parte. Da mesma
forma, vocês ficarão atraindo as pessoas. Mas tenham orgulho disso. Tenham muito, muito orgulho disso, e tenham empatia
pelos outros e cuidem dos outros. Agora, em resumo, Eu tenho de lhes dizer como vocês mesmos têm de fazer isso, os
caminhos do trabalho do Guru. Vocês têm de trabalhar o seu Void claramente. Em primeiro lugar, vocês têm de saber que o Void
se bloqueia… quando vocês têm um tipo errado de guru. Vocês tiveram. Vocês devem saber inteiramente sobre o seu Guru.
Tentem descobrir o caráter do seu Guru. É bastante difícil, porque sua Guru é muito ilusória. Ela é Mahamaya, não é fácil de
descobrir. Ela se comporta de uma maneira muito normal… e às vezes vocês são iludidos. Mas vejam como em pequenas
coisas também, como Ela se comporta, como o caráter Dela é expresso, como o amor Dela é expresso, tentem se lembrar de
tudo isso, o perdão Dela. E então vocês devem saber que vocês têm o Guru… que muitas pessoas devem ter desejado ter, que é
a Fonte de todos os gurus. É o desejo ardente de até mesmo Brahma, Vishnu, Mahesha… ter um Guru assim, e todos Eles devem
estar com ciúmes de vocês. Mas esta Guru é muito ilusória, então para melhorar o seu Void, digam: "Mãe, a Senhora é nossa
Guru." Por causa dessa ilusão, esse medo ou essa admiração que são necessários, esse respeito que é necessário ter pelo guru
não estão estabelecidos. A menos e até que vocês desenvolvam essa admiração, completa admiração dentro de vocês, seu
princípio do guru não se desenvolverá. Nenhuma liberdade deve ser tomada. Eu mesma estou lhes dizendo, mas Eu sou
extremamente ilusória. No próximo momento, Eu os farei rir e esquecer isso, porque Eu estou testando sua liberdade para fazer
isso, completa liberdade. Eu brinco com vocês de tal maneira que vocês ficarão… esquecendo em cada momento que Eu sou
seu Guru, em cada momento. Então, antes de tdo, vocês devem descobrir sobre o seu próprio Guru. Estabeleçam-Na em seu
coração. Vocês têm um Guru maravilhoso, de qualquer forma, Eu devo dizer, Eu gostaria de ter um assim. E Ela é sem desejos e
sem pecados, totalmente sem pecados. O que quer que Eu faça, não é um pecado para Mim. Eu posso matar qualquer um, fazer
seja o que for que intrigue ou qualquer coisa. Eu realmente lhes falo, isso é um fato. Fazer qualquer coisa, Eu estou acima do
pecado. Mas Eu Me certifico de que Eu não faça nada assim na presença de vocês, de modo que vocês não tenham uma
dessas coisas, porque essa é a Minha qualidade. Vocês têm uma Guru muito suprema, sem dúvida. Mas ainda assim, vocês
devem saber que esses poderes de supremacia, vocês não têm. Eu estou acima de todas essas coisas. Eu não sei o que são as
tentações, nada. Quero dizer, Eu farei o que Eu quiser. É tudo a Minha vontade. Mas apesar disso, Eu Me tornei muito normal, e
porque Eu devo aparecer diante de vocês… de tal forma que vocês entendam sobre esses estatutos. Para Mim, não há
estatutos. Eu faço todos os estatutos, não é? Por causa de vocês, Eu faço todas essas coisas… e lhes ensino cada pequenina
coisa, porque vocês ainda são crianças. Da mesma forma, vocês devem se lembrar que… quando vocês estão falando com
outras pessoas sobre a Sahaja Yoga, lembrem-se que eles observarão vocês o tempo todo… e tentarão entender até que ponto
vocês estão nisso. Assim como Eu entendo vocês, tentem entendê-los. Assim como Eu amo vocês, tentem amá-los. Eu
definitivamente amo vocês, sem dúvida. Mas Eu sou Nirmama, Eu estou além do amor. É um estado completamente diferente.
Sob essas circunstâncias, vocês estão em melhor situação, em situação muito melhor, porque nenhum guru vai a essa
extensão. Além disso, Eu sou a Fonte de todas as shaktis, de todos os poderes. Então vocês podem ter todos os poderes de
Mim, o que quer que vocês queiram. Eu sou sem desejos, mas seja qual for o desejo que vocês tenham será realizado. Mesmo
em relação a Mim, vocês têm de desejar, olhem isso. O quanto Eu estou ligada a vocês. A menos e até que vocês desejem
Minha boa saúde, Eu terei saúde ruim. É nessa extensão. Mas para Mim, o que é saúde ruim e boa saúde? E sob essas belas
condições, vocês realmente devem prosperar muito bem. Não deve haver nenhum problema para vocês serem gurus. Agora, o
Void deve ser estabelecido. Antes de tudo, vocês devem conhecer seu Guru. E Ela está em todos os chakras trabalhando,
imaginem. E que Guru extraordinário vocês têm. Com isso, vocês sentirão a confiança. E porque é um Guru tão extraordinário,
todo mundo está obtendo a Realização tão facilmente. Se vocês forem a um homem rico, por ele, ele não lhe dará dois
centavos. Porque Ela é tão poderosa, vocês estão recebendo os seus poderes simplesmente assim. Então vocês têm de se
sentir muito felizes com isso, extremamente felizes… e belos, pois vocês adquiriram todos esses poderes. Pelo menos aqueles

que estiveram na Sahaja Yoga por algum tempo saberão disso. Aqueles que vieram pela primeira vez podem estar um pouco
confusos… com a Minha palestra. Todos vocês sabem. Todos vocês sabem definitivamente o que é. Então, para entender seu
próprio poder de guru, vocês devem saber quem é o seu Guru. Sakshat Adi Shakti. "Oh Deus, é demais." Então estabeleçam o
Void de vocês. Um guru não curva a cabeça diante de mais ninguém… e especialmente Meus discípulos. Exceto para mães e
irmãs e… em algum relacionamento, se é assim, então vocês se curvam a isso. Mas eles não se curvam a mais ninguém. E em
segundo lugar, vocês devem saber que… seu Guru foi a Mãe de pessoas muito grandiosas. O pensamento Deles, por si só, deve
estabelecer o Guru Tattwa de vocês. Que filhos extraordinários Eu tenho tido, que grandes personalidades. Nenhuma palavra
pode descrevê-Los. E muitos Deles, um após o outro. E vocês estão na mesma tradição, Meus discípulos. Mantenham-Nos
como seus ideais. Tentem segui-Los. Leiam sobre Eles, compreendam-Nos, o que Eles disseram, como Eles alcançaram tais
alturas. Reconheçam-Nos. Respeitem-Nos. Vocês estabelecerão o Guru Tattwa de vocês. Absorvam todos os estatutos dentro
de vocês e tenham orgulho disso. Não se desencaminhem pelo que as pessoas estão falando, as multidões estão falando. Nós
iremos puxar toda a multidão em direção a nós mesmos. Antes de tudo, vamos estabelecer nosso peso, a gravidade. Assim
como a Mãe Terra continua puxando todo mundo para Ela, nós estaremos puxamos todos eles para nós mesmos. Hoje todos
vocês devem, dentro de si mesmos, prometer ao seu Espírito… que vocês serão um guru digno de sua Mãe. Que Deus os
abençoe.
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O que esperamos da Realização do Si Londres, Inglaterra, 27.10.1982 Outro dia Eu estava lhes falando… sobre nosso
crescimento interior após a Realização do Si. A germinação ocorre muito facilmente, a Kundalini se eleva muito facilmente,
também atravessa a área óssea da fontanela muito facilmente. Isso é realmente, como vocês chamam, "Sahaja". É um
tremendo acontecimento. Leva milhares de anos para as pessoas obterem a Realização. Isso também é um fato. Eles tinham
de nascer muitas vezes… e muito poucos selecionados obtiveram a Realização. Mas hoje, como Eu disse, chegou o momento…
para muitas flores se tornarem frutos. Assim, esse acontecimento não leva muito tempo, acontece em apenas uma fração de
segundo em muitas pessoas. Mas sobre o crescimento que Eu estava falando da última vez, Eu acabei na Realização do Si, o
que é a Realização do Si… e o que nós esperamos da Realização do Si. A primeira coisa que lhes acontece, como vocês sabem,
quando a Kundalini se eleva, vocês começam a se sentir fisicamente melhor, sua saúde melhora. Embora a Kundalini se eleve
do nadi mais do centro… chamado de Brahmanadi, dentro do Sushumna, na parte central. E a primeira coisa que acontece é o
ser físico que é ajudado. Esse não é o núcleo mais profundo de cada centro. O núcleo mais profundo de cada centro é o
espiritual. Mas como é que primeiro o ser físico é ajudado? É muito interessante de observar. A Kundalini se eleva através de
muitos centros, passa pelo Agnya, passa através da fontanela e se torna um com o Poder Onipresente. Então, a primeira coisa
que recebe a informação é a sede de Sadashiva, é a sede de seu Atma, seu Espírito, no topo de sua cabeça. Mas o Espírito está
em seu coração. Então o primeiro despertar acontece ou a iluminação acontece… em seu cérebro. É um ponto muito importante
a ser observado. Em seu cérebro reside a mente consciente, que significa o presente, e quando ele é iluminado, significa que
sua consciência é iluminada; você obtém a iluminação em sua consciência, em sua atenção. Como Eu lhes disse da última vez,
essa atenção é iluminada primeiro. Então, através de sua atenção, você pode descobrir… qual é o problema com outras
pessoas, você pode descobrir… quais centros estão bloqueados, quais centros de vocês estão bloqueados. Então, no nível
físico, vocês sabem o que está acontecendo. Esse é o, Eu deveria dizer, o presente. Nós sentimos nosso ser físico sendo
iluminado, podemos senti-los em nossos dedos. Mas quando a Kundalini está se elevando em seu ser, Ela vai direto para a área
óssea da fontanela. É claro, se há um obstáculo ou qualquer coisa, então Ela pára… e tenta indicar. Nesse momento, se Ela não
for bem sucedida, por exemplo, você tem um problema de fígado, então Ela virá e pulsará no problema de fígado, informando
que há algo errado com o fígado. É por isso que um Sahaja Yogi tem de dar vibrações externamente. Quando a Kundalini se
eleva acima do Agnya, Ela vai até esta fontanela e a atravessa. Mas quando Ela não consegue ir além do Agnya, Ela se espalha
aqui. Ela pode se espalhar aqui também. E então Ela começa a verter para baixo, a graça no… ou vocês podem dizer que Ela
começa a relaxar… esta área que é chamada de murdha (cérebro)… e é desse modo que Ela cria mais espaço no Agnya. E esse
relaxamento trabalha o lado externo do ser físico. Também quando Ela atravessa… em qualquer um que tem uma personalidade
mais simples, que não é tão complicado, a primeira coisa que acontece… é que a Graça começa a cair através dos lados; e a
Graça começa a cair no Ida e Pingala, e depois Ela desce, através disso Ela supre o Ida e Pingala. A Graça, não a Kundalini, você
não deve confundir essas duas coisas. Por causa de Sua perfuração, há uma abertura criada… e a Graça começa a descer, e Ela,
Eu devo dizer, a Graça em si alimenta todos os centros a partir de fora. Então, primeiro o ser físico é melhorado. O segundo, Eu
estou indo agora de fora para dentro, o segundo é o ser mental. Agora, o ser mental se relaciona com nossa consciência
também, também com nosso senso de compreensão, o intelecto e todas essas coisas. Quando a Graça começa a fluir cada vez
mais dentro de nós, então nosso ser mental fica iluminado. Quando o ser mental fica iluminado, então você começa a sentir os
centros de outras pessoas. Algumas pessoas que vocês conhecem simplesmente ficam curadas. Elas não sentem vibrações,
nada, apenas se sentem curados. Elas são curadas do câncer, disso, daquilo, de todos os tipos de coisas. Mas elas não
percebem as vibrações, elas não têm uma percepção, eles não conseguem diferenciar se é este chakra ou aquele chakra, elas
não sentem nada. Então a primeira coisa que acontece a qualquer um é a dádiva física, o ser físico melhora, essa é a Graça de
Deus. Porque se você não está bem, se você tem algumas dores e alguns problemas e algumas doenças, como você vai prestar
atenção em Deus e no Espírito? Isso é muito importante. Mas antes disso, tem a ver com o ser mental, outra coisa acontece
também… que quando a Kundalini atravessa, a Graça primeiro desce… para os centros inferiores começando do Nabhi para
baixo. E o Nabhi é um grande absorvedor, o Nabhi começa a absorver as vibrações, ou você pode dizer, a Graça. E o Nabhi
começa a ser despertado antes de tudo. Do Nabhi sobe ao Swadishthana Chakra que dá voltas e voltas, que está conectado
com Nabhi, então Ela flui para o Swadishthana… e então o Swadishthana também começa ele próprio a trabalhar. O
Swadishthana absorve o tanto que for possível… e trabalha todos os centros, quero dizer, todos os órgãos que são supridos por

ele. Mas o Nabhi, quando ele recebe a Graça excedente, então ele começa a se abrir, e sua abertura nos ajuda na vida material
muito grosseira também. Você é ajudado materialmente. Vamos supor, se você é materialmente totalmente sem esperança,
então você não vai prestar atenção em Deus também. Então é responsabilidade de Deus… primeiro lhe dar um pouco de
bem-estar material. Por exemplo, Eu recebi uma carta e também na fita, eles mencionaram sobre alguém da Austrália que
queria vir para a Índia. Ela teve a Realização, ela se sentiu muito melhor, e ela queria vir para a Índia, mas ela não tinha dinheiro
para vir, e esse desejo estava lá. Por causa desse desejo nela, ela talvez não tenha colocado atenção total em seu Espírito. E é
desse modo que nossos desejos materiais são satisfeitos. E sua filha descobriu que ela tinha uma pulseira, muitas pulseiras e
coisas que ela tinha, e ela foi a um bazar de caridade… para vendê-las para algum tipo de programa que eles tinham para
crianças. E elas descobriram que uma das pulseiras que ela tinha, que ela pensou ser uma tralha, era de ouro,
surpreendentemente. E ela a vendeu por 1.500 dólares. Ela ia vendê-la por 20 centavos. E essa era exatamente a quantia
necessária para a viagem delas, para ambas. Agora, uma pessoa diria: como isso funciona? É milagroso, é só isso que Eu posso
dizer, porque o maquinário é assim. O derramamento da Graça dentro de você informa o Princípio da Lakshmi no Nabhi. O
Nabhi simplesmente lhes mostra onde é isso. Alguém tem de se levantar e mostrar a eles, Douglas? Ou alguém. Douglas, venha.
É este aqui. E este tem a Divindade da Lakshmi, Ela é a Divindade do seu bem-estar. E isto é o que Krishna disse, "Yoga Kshema
vahamyam". "Quando a yoga acontece", significa quando a Kundalini passa através da área óssea da fontanela, "Eu cuido do seu
bem-estar". Como Ele cuida? Através de Lakshmi. Agora, esta é uma Divindade universal. Ela está presente nos seres
humanos… e também Ela está presente nas coisas materiais. É uma coisa tão fantástica… que você não pode explicar essas
coisas no nível humano, realmente é difícil. A única coisa é que você pode ver por si mesmo como isso dá certo. É tão
fantástico. Por exemplo, se você tiver de explicar… sobre a civilização humana a uma formiga, isso vai ser difícil, da mesma
forma é isso. É tão difícil. E os seres humanos, eles são tão orgulhosos de sua racionalidade… e Eu acho impossível explicar,
mas de fato funciona dessa maneira. Você só pode ver o trabalho disso. Mas se você é orgulhoso de sua racionalidade, vá em
frente com ela. O que você pode fazer? Mas você simplesmente vê por si mesmo como funciona. Então a segunda camada que
realmente é melhorada é o seu ser material. Muitas pessoas que estão aqui têm sido ajudadas materialmente. O bem-estar
surgiu, o bem-estar verdadeiro, além da satisfação. Mas como Eu disse, isso não ultrapassa o limite, por exemplo, você não se
torna o Sr. Ford. Porque este é um tipo de comportamento que é asahaja, ser tão rico, quero dizer, é ridículo, vulgar. Você se
torna melhor do que você é, mas não o melhor, porque você tem de estar no centro em um ponto de satisfação. E todo mundo
tem de apreciar você… e você tem de apreciar todo mundo. Mas supondo, se você está com necessidades terríveis e em
situações problemáticas, então você não pode prestar atenção em Deus e é isto que Ele entende: que você não pode. Se você
tem problema físico, se você tem câncer, como você pode dizer: "Preste atenção em seu Espírito", quando você tem câncer?
Quero dizer, com um corpo assim. Afinal, se toda essa casa vai desmoronar, você não pode meditar aqui. Então, primeiro a
estabilidade física é estabelecida e a segunda é a material. E há muitos fatores que trabalham a estabilidade material,
automaticamente. O primeira deles é que uma vez que você encontre o seu Espírito, você simplesmente abandona
automaticamente os seus hábitos. A maioria desses hábitos vem do seu Nabhi, porque a partir do Nabhi Chakra, você começa a
sua busca. E você pensa que quando você tem um hábito, você está buscando sua alegria. Quero dizer, muitas pessoas têm
dito: "Mãe, mas eu gosto do meu copo de uísque", elas Me disseram, muitas vezes. Ou "Eu gosto de um pequeno passeio aqui e
ali", alguém disse: "Mãe, eu gosto de moças de Kensington", esse tipo de coisa. Mas uma vez que você comece a desfrutar seu
Espírito, isso desaparece. Toda a sua atenção se torna iluminada e suas prioridades mudam. Você não desfruta essas coisas
que você tem desfrutado antes, então você simplesmente não faz isso. Quero dizer, Eu não tenho de lhes falar: "Não bebam! ",
vocês simplesmente não fazem isso. Eu não tenho de lhes dizer: "Não fumem", vocês simplesmente não fumam. Mas há
algumas pessoas muito fracas, extremamente fracas, quero dizer, pessoas muito, muito fracas. Elas levam tempo, Eu sei. Elas
andam vagarosamente e são criaturas de movimentos muito lentos, mas não todas. Eu diria que um número bem pequeno e… a
maioria das pessoas simplesmente abandonam as coisas. Você simplesmente abandona. Então você começa a economizar
dinheiro, automaticamente, porque o dinheiro vai para as corridas ou para os bares… ou para outros hábitos que são inúteis,
você sabe que eles são inúteis: fumar, tomar drogas, quaisquer coisas tão tolas nas quais você está desperdiçando dinheiro. E
você começa a canalizar esse dinheiro para algo melhor, algo que lhe dá mais alegria, mais felicidade e de uma natureza eterna,
não uma natureza temporária… em que você toma a bebida na noite anterior… e de manhã você está acabado. Você toma uma
bebida que nunca acaba, que você desfruta o tempo todo. Você fica embriagado assim. Porque na Minha própria vida, Eu tenho
visto, que essa é uma assim chamada vida de elite tão sofisticada. As pessoas bebem muito mais do que as pessoas normais
bebem. E Me perguntam: "Por que a Senhora não bebe?" Eu digo: "Eu já estou ‘embriagada’." "No dia em que nasci, Eu estava tão
‘embriagada’," "que se Eu tiver de beber mais, Eu cairei, então é melhor não Me perguntar." Eles ficam bastante assustados com

isso, Eu disse: "Eu realmente já estou totalmente ‘embriagada’." Então eles começam a olhar para Mim. E eles nunca Me acham
de alguma forma "inferior em bebidas" do que eles. Na verdade, Eu sempre sou um pouco mais do eles, então eles nunca Me
forçam a fazer isso. Mas essas coisas desaparecem automaticamente. Eu não tenho de lhes dizer que vocês têm de
abandonar. Porque na maioria das coisas que você fez, é porque você estava buscando algo. Há pessoas, Eu lhes perguntei:
"Por que vocês fazem isso?" Elas disseram: "Nós estamos buscando amor", Eu disse: "Como? "Como vocês podem encontrar
amor dessa modo?" Ou alguém dirá: "Eu estou buscando Deus". Tem muitas pessoas que estão tomando drogas, quero dizer,
genuinamente, apenas pela busca. Mas quando elas encontram o que elas estavam buscando, elas não tomam drogas. Mas
esta é uma das questões colaterais: "Eu só estava tentando tornar isso um pouco mais leve." Mas o que acontece
principalmente é que, na verdade, o Princípio de Lakshmi, o princípio do bem-estar dentro de você é despertado. E se você ouvir
uma de Minhas fitas onde Eu descrevi… o que é uma Lakshmi e como Ela é simbolizada, é uma imagem muito bela de Lakshmi…
que os grandes profetas colocaram diante de nós, que Ela é, afinal de contas, uma Mãe; Ela é uma Mãe. Uma pessoa que é um
homem rico tem de ser uma pessoa maternal. Mas aqui você percebe, no mundo inteiro Eu tenho visto que… aqueles que têm
até mesmo pouco dinheiro, o nariz deles arrebita deste jeito… e se vocês os observarem, por baixo eles parecem com lobos, não
como mães, é o mais surpreendente. E essa Lakshmi, que é uma Mãe, veste um sari branco, muito elegante, com uma borda de
ouro. Isso representa que o indivíduo não provoca nas pessoas uma admiração… por sua pompa e pela exibição e isso e aquilo.
Ela está em pé sobre um lótus. Imagine qualquer ser humano em pé sobre um lótus. Isso significa que Ela é muito leve em Seu
comportamento em relação aos outros. Ela é tão delicada, Ela toca as pessoas com tanta delicadeza… que as pessoas não se
sentem feridas, elas não são de forma alguma pressionadas pelas riquezas das pessoas. Mas vocês sabem que é exatamente o
oposto, se você observar o seu assim chamado "rico", é horrível. Se alguém assim está entrando aqui, Eu gostaria de sair por
aquela porta. Eles tentam pressionar porque eles têm dinheiro. Se alguém começa a se gabar, você simplesmente descobre
que… 99% deve ter ganho em alguma corrida de cavalos. Essa pressão é um sinal de que ele não é um lakshmipati, ele não tem
nada a ver com a Lakshmi. Então a pessoa é tão graciosa. Eu tenho visto pessoas assim. Eu tenho visto algumas pessoas
assim. Eu vi um na Inglaterra que vocês ficarão surpresos em saber. Eu o vi apenas uma vez., ele era um cavalheiro… que era
algum lorde e algo assim, e mais tarde ele veio à Índia e ele era um vice-rei. E havia um senhor que era muito conhecido por nós,
uma vez ele se encontrou com ele em um trem que estava atrasado ou algo aconteceu, e eles tiveram de descer em uma outra
estação, e de uma forma ou de outra, eles foram colocados juntos. E ele era tão simples e tão bom e tão prestativo… que este
senhor foi levado por ele. Ele disse: "Agora é melhor você vir à minha casa porque…" "não vai ter nenhum trem, venha à minha
casa." Quando ele foi para a casa dele, ele ficou surpreso ao ver que… a casa era como um palácio. E então ele lhe disse quem
ele era, e ele ficou espantado. E ele até carregou sua mala. Um homem tão simples. E então, quando esse senhor Me disse… que
tal pessoa está lá, então ele voltou a visitar a Índia, então ele o trouxe para Me ver. Mas ele não está mais aqui agora, ele
faleceu. Mas ele era um homem muito importante na Índia e uma pessoa muito importante, mas um homem tão simples, uma
pessoa tão simples. Assim, esse é o significado do bem-estar. Portanto quando um Sahaja Yogi tem o bem-estar, obtém o
bem-estar, então ele tem todas essas qualidades nele, ele não impressiona os outros com o fato de que ele tem uma
propriedade… ou ele tem dinheiro e ele deveria pressionar os outros. Se ele é realmente um bom Sahaja Yogi, ele seria o mais
humilde de todos… e ele seria muito generoso, porque na mão Dela, uma mão está assim. A mão esquerda está assim, significa
que Ela é generosa, Ela está doando. O tempo todo, Ela está doando. Ela não está recebendo nada, Ela está doando. E é desse
modo que uma pessoa assim fica doando o tempo todo. Eu tenho visto pessoas que, depois de Sahaja Yoga, recebem muitas
bênçãos e são avarentas ou tentam oprimir os outros, perdem suas propriedades e perdem seu dinheiro e realmente sofrem um
pouco. Porque de outra maneira não há como ensiná-las. Então a generosidade flui da mão Dela… e a outra mão está assim, o
que significa que Ela dá proteção às pessoas. Tem de haver algumas pessoas que são ashritas, são dependentes, que só
dependem, de quem uma pessoa assim não aceita dinheiro, elas simplesmente vivem. Esses sistemas ainda existem na Índia.
Aquelas pessoas que estão em boa situação financeira… sempre têm cerca de duas, três pessoas sendo sustentadas por elas.
É um sistema que ainda funciona na Índia em muitos lugares. Na casa do Meu pai, nós sempre lembramos que tínhamos
pessoas assim. Elas foram educadas e receberam ensino superior pelo Meu pai gratuitamente, simplesmente gratuito. Mas
elas nunca de fato sentiram que eram uma pessoa qualquer, eram tratadas com o mesmo respeito e com a mesma dignidade
que fomos tratados. Mas isso era uma parte da vida, tinha-se de se fazer isso. Este é o ashraya, é que deve haver algumas
pessoas dependendo deles. Na Inglaterra também, Eu tenho visto pessoas terem gatos, cachorros, coisas assim. Eles gastam
um pouco com cães e gatos. Mas é melhor gastar com seres humanos. O que Eu vou fazer com cães e gatos? Eu posso dar a
eles a Realização? É melhor cuidar dos seres humanos do que cuidar tanto de cães e gatos. Mas Eu tenho visto que quando
eles estão lidando com cães e gatos, eles são pessoas muito felizes, mas com os seres humanos, eles são muito infelizes, Eu

não sei por quê. Vocês devem ter visto na BBC e tudo mais, quando eles têm essas propagandas que Eu tenho visto na televisão
às vezes, você vê uma pessoa que tem um gato, ela sempre vai sorrir e brincar e tudo mais. E alguém que tem crianças parece
tão infeliz. Isso não deveria ser assim. Deveria haver alguém dependente. Não é importante contar cada moeda, pedir dois
centavos: "Eu lhe dei ontem, você devolverá os dois centavos para mim?" Não convém a um Sahaja Yogi ser assim. Se chegar a
isso, tudo bem, dê algum dinheiro, esqueça. Isso o ajuda muito, isso o ajuda muito. Ser meticulosamente tão observador sobre
quanto dinheiro você emprestou, é melhor estar mais preocupado com o quanto você recebeu… do que o quanto você deu. Isso
ajuda muito. É uma coisa que temos de perceber na vida: o quanto isso ajuda. Eu tenho visto na Minha própria vida que isso tem
ajudado muitas vezes. Quero dizer, você realmente tem pessoas também ao seu redor. É uma questão de 5 rúpias e 10 rúpias,
isso é tão importante para algumas pessoas em um ponto… e faz maravilhas. Quero dizer, você pode ter um milionário pagando
às vezes 5 rúpias, isso pode funcionar dessa forma. Então tente ser mais doador… e depois você recebe mais como um Sahaja
Yogi. Lembre-se que agora você está conectado com a Lakshmi. Quanto mais generoso você for, mais você obtém. Quando
você é mesquinho, você não recebe as bênçãos Dela. Você tem de doar, você tem de doar. Uma vez que você doe, isso começa
a fluir, a estagnação acaba e o fluxo começa a entrar. Caso contrário, você fica estagnado quando sua mão está fechada, "um
pão-duro", como você o chama. A língua inglesa tem muitas palavras boas, embora elas estejam agora perdendo seu
significado. Eles falam que você é muito – Eu não sei, deve haver algumas palavras novas… por ser muito, muito avarento,
alguma boa palavra. o que não significa avarento, mas deve ser algo como "econômico"… ou algo fantástico. Mas, na verdade,
avareza é avareza, dê-lhe qualquer nome que você queira, é horrível. E não se deve adotar a avareza, essa é uma maldição, Eu
lhes digo, é uma doença. É como lepra, ser odiado. Tente ser generoso. Agora, a generosidade de talvez, Eu não sei, mas talvez
de dinheiro, não é difícil para algumas pessoas. Mas a generosidade de dizer algo bom aos outros é rara. Você vê alguém com
uma roupa boa, você deve ser generoso o suficiente para dizer, "Oh, é fantástico, é lindo." Qual é o problema? Mas a inveja vai
contra Lakshmi completamente. É melhor que outros estejam vestindo isso, você não paga por isso e desfruta. É muito lógico,
você apenas observa. Se você é dono deste auditório, isso será uma dor de cabeça para você, não é? Mantê-lo em bom estado.
Quero dizer, imaginem as pessoas que são donas dele… e o mantêm em ordem, porque todo mundo virá e criticará: "Isso não
está bom, aquilo não está bom." Mas é bom estar aqui quando ele não pertence a você, desfrutá-lo. É muito simples. Apenas
tente desfrutar, ser generoso com as pessoas, ser gentil com elas. Essa generosidade está faltando. Quando isso começa,
então o núcleo interno do ser emocional começa… a ficar iluminado. Vai para o lado mais sutil do bem-estar material… e você
começa a entrar em um aspecto emocional. Pequenas coisas dão certo, muito pequenas. É muito gentil. Nós temos tantos
exemplos desse tipo de pequenas gentilezas… sendo expressas. E esta generosidade deve surgir em todos os Sahaja Yogis:
dizer coisas boas para os outros. Não importa se é exagero, não importa, porque ele age como um amortecedor. Depois o medo
dos estranhos, medo dos vizinhos, medo de outros seres humanos. Todo ser humano se tornou assim agora: ele vê… outro ser
humano chegando, ele recua. Imaginem. Primeiro, quero dizer, digamos, cerca de 50 anos atrás isso era como cães; se algum
ser humano visse outro ser humano, eles latiam. Agora é o oposto. Então, o medo de seu irmão, de seus próprios parentes, de
sua parte integrante, eles são os seus, você não sabe, eles são partes integrantes do seu ser, você pode sentir isso, depois da
Sahaja Yoga, você pode sentir isso, Eu não tenho de lhe dizer. Você pode senti-los dentro de si mesmo, eles estão dentro de
você. E então a doçura de dizer algo gentil, de dizer algo doce, é tão boa, é tão gratificante, por si só, tão gratificante. O
movimento da Shakti é sempre assim. Se Eu lhes der amor, o amor volta para Mim. Se Eu lhes der ódio, o ódio volta para Mim. E
multiplica tudo. Se Eu lhes der amor, digamos uma unidade, Eu posso obter sete unidades de amor. Mas se Eu lhes der uma
unidade de ódio, isso também, sete unidades de ódio vêm para você. A matemática é completa. Então tente entender que,
emocionalmente, você tem de entender seu bem-estar material. Como expressar emocionalmente seu bem-estar material… é
uma coisa muito doce. Eu lhes darei um exemplo de Gavin. porque Eu não posso esquecer aquele incidente muito doce. Um dia
nós tínhamos chamado algumas pessoas. Eu não sabia que viriam tantos na casa dele. E ele tem uma casa, mas, quero dizer,
não tão grande assim. Então havia cerca de 50 pessoas, em torno disso. E Eu lhe disse: "Prepare alguma comida para eles." Mas
Eu pensei que para 50 pessoas, ele não poderia ter preparado, no máximo para dez pessoas. Então Eu fiquei muito
desconcertada e Eu fiquei esperando as pessoas irem embora. Eu não disse: "Fiquem para o jantar", ou qualquer coisa assim,
Eu pensei: "Pobre Gavin, como ele poderia ter cozinhado para 50 pessoas?" E quando eles foram embora, cerca de cinco, seis
ficaram. Eu disse: "Agora vamos jantar." Ele ficou muito infeliz…. e ele ficou olhando para este lado e para aquele lado. Eu disse:
"O que aconteceu?" Mas ele não disse nada. Então Eu dormi naquela noite na casa dele. Na manhã seguinte, Eu Me levantei, ele
ainda estava muito desconfortável. No dia seguinte, Eu disse: "Qual é o problema? O que está passando em sua mente?" Ele
disse: "Mãe, por que a Senhora pediu para todos eles irem embora?" "Eu tinha preparado jantar para 50?" Isso Me encheu de
tanta alegria, vocês não podem imaginar. Imensa alegria, imensa alegria. Quero dizer, Eu não consigo superar essas coisas,

você sabem. E Eu simplesmente tenho visto muitos Sahaja Yogis assim, pessoas muito, muito doces. Outro é Gregoire, outra
pessoa muito gentil, a maneira como ele faz as coisas para os outros. Às vezes, a maneira como ele trabalha é tão gentil, e
como ele realmente sabe se expressar docemente em pequenas coisas. É tão surpreendente, como as pessoas são muito
belas… e como elas estão trabalhando essas coisas materiais… para expressar suas emoções. A matéria é somente para as
emoções. Minha mãe tinha um princípio que se ela tivesse seis saris, o sétimo ela dará de presente. Ela tinha guardado seis,
não mais são necessários. E ela era uma mulher de grande princípio, Eu devo dizer, porque ela fiava seus próprios saris. Vocês
podem imaginar? E isso era o que ela mesma vestia. E ela era esposa de um homem muito rico, quero dizer, ela não tinha
nenhum problema de dinheiro, mas esse era o seu princípio, ela vivia assim. E ela dizia: "O quê? Eu preciso de seis, mais do que
isso, eu não preciso", porque são saris de algodão, então… você lava um sari e em seguida você o veste e você pode apenas
passá-lo. Nós tínhamos pessoas na casa que podiam fazer isso para ela. Ela dizia: "Não há necessidade de ter mais de seis." E
um sari ela guardaria para alguma ocasião, um sari caro, Se ela tiver de ir para um casamento e tudo mais, só isso. Assim, o
sétimo era guardado e dos seis, se ela adquirisse mais um, ela o doaria a alguém. Ela só iria guardar até seis, esse era o seu
princípio, e ela administrou sua vida muito bem. E Eu também era uma pessoa muito generosa… e ela sempre apoiou Minha
generosidade, ela sempre apoiou isso. E ela ficou muito feliz quando descobriu que Eu simplesmente dava… muitas coisas para
as pessoas que vinham à Minha casa e ela dizia: "Oh, isso é muito bom, Ela deve fazer isso." Todo mundo dizia: "Isso deveria ser
feito". Sempre Me encorajavam a coisas assim que Eu fazia. Mas Eu descobri que todas as coisas só têm valor… se Eu posso
doá-las, caso contrário elas não têm valor. E Eu guardo somente as coisas que estão sendo presenteadas a Mim, todo o resto
passa de Minhas mãos muito facilmente para as pessoas. Qualquer um que diga: "Eu gosto disso", "Tudo bem, fique com isso."
Eu Me sinto tão feliz em dar a eles e é realmente gratificante. Agora a pessoa pensa: "O que devo Lhe dar de volta?" Eu digo:
"Agora, por favor. Isso não é para ser feito," "porque você já sabe, venha e veja, esta casa está cheia…" "de coisas e Eu não sei
como Me livrar delas." Se Eu mesma comprar alguma coisa, é claro, Eu não ganho nada, então isso é proveniente do dinheiro do
Meu marido, Eu tento doá-la. É muito bom, é realmente extremamente bom. Afinal, de que adianta ter essas coisas em casa? O
que você vai fazer? Quero dizer, se você tem de ter um arquivo pessoal, você pode ter. Veja, algo assim, colocando essa coisa
comprada lá, aquela coisa comprada lá. Mas normalmente o que você faz? Assim, esse tipo de generosidade deve ser
desenvolvida dentro de nós. A estética da generosidade deve ser observada. Como você dá coisas aos outros e como você
expressa seu ser emocional. As pessoas que são emocionalmente secas por causa da orientação ao ego, devem aprender
essas coisas, é muito importante. Isso dará a elas algum lado emocional também. É muito necessário para as pessoas… que
não sentem muito seus sentimentos, muito a alegria delas, elas devem tentar fazer isso, elas começarão a sentir isso muito
mais. Então o lado emocional é iluminado dentro de nós, a Graça começa a fluir até o lado emocional. No lado emocional, em
primeiro lugar, a purificação ocorre. Isso é muito importante. Para levar uma vida emocional muito bela, você deve ter ideias
puras, caso contrário, você nunca pode estar emocionalmente bem. Como em uma árvore você tem de ter folhas, você tem de
ter raízes, você tem de ter frutos, você tem de ter flores em seus lugares apropriados. Como em sua casa, você tem de ter uma
sala de visitas, você tem de ter um quarto, você tem de ter um banheiro, tudo separado. Você não os coloca em uma completa,
do que vocês chamam isso? Uma mistura. Você não faz assim, não é? Você não coloca seu banheiro na sala de visita, coloca?
Quero dizer, algumas pessoas podem começar isso com o tipo de confusão… que elas têm hoje em dia. Mas normalmente você
não faz isso. Em nossa própria vida emocional, nós devemos ter senso puro. A pureza de um amor pela irmã, a pureza de um
amor pelo irmão, a pureza do amor de uma esposa. Por exemplo a infidelidade. Infidelidade é impureza, a infidelidade surge
quando há impureza. Sem fidelidade, a vida matrimonial não pode ser feliz. Essa é a base da vida de casado. Vejam, "Eu
gosto…", esse negócio de "eu gosto" é impureza. A impureza em você gosta disso. Gradualmente, após a Realização, você
começa a desenvolver… essa pureza dentro de você, você começa a entender que estes são seus irmãos e irmãs. Assim que
sua vida emocional começa a melhorar, sua inocência começa a despertar. Entendem? Está conectada à sua inocência. O canal
esquerdo está conectado à sua inocência. E depois isso começa a florescer e você realmente se torna inocente. Agora, veja o
lado prático: você vai à casa de alguém, o cavalheiro tem uma linda esposa, agora seus olhos obscenos sobre a esposa, como
você pode desfrutar? Você não pode desfrutar, o marido não pode desfrutar, a esposa não pode desfrutar, o tempo todo há um
medo. Talvez a esposa fuja com você ou algo possa acontecer, a casa inteira será destruída, quero dizer, você é tão destrutivo.
Os chamados homens "encantadores" e mulheres "encantadoras"… estão apenas destruindo vidas uns dos outros. Onde eles
acabam? Todos nos orfanatos. Uma mulher se casa sete vezes, um marido se casa oito vezes. Todos esses idosos estão no
orfanato… e as crianças estão em outro orfanato. Você está apenas criando orfanatos através desse tipo de impureza em sua
mente. Mas dizendo-lhes essas coisas, vocês não vão acreditar em Mim, nem vocês podem fazê-lo, mas somente quando
acontece. Quando isso acontece, a inocência, a alegria do amor puro, quando não há nenhuma outra impureza, mas apenas o

amor puro… pelos irmãos, irmãs. Quero dizer, aqui, Eu tenho visto pessoas que nem sequer se abraçam, homens. É o mais
surpreendente, Quero dizer, para nós é algo que não conseguimos entender. Tanta impureza entrou em nosso cérebro que todo
homem está errado desse jeito? Quando nós chegamos aqui, Meu marido abraçava todos os homens, Eu lhe disse: "Não faça
isso, as pessoas rirão de você." Ele disse: "Sério?" Ele disse: "Mas nem todos são assim, talvez uma pessoa." Eu disse: "Não,
eles acham que todo mundo é assim." Seja o que for que eles achem patológico em uma pessoa, eles acham que todo mundo é
assim. Esses psicólogos, o que quer que leiam em uma pessoa anormal, eles tentam ver em todos. Todo mundo não é assim.
Quero dizer, não há mal nenhum em entender… que há apenas 1% de pessoas que são patológicas… que vão a esses
psicólogos. Os outros que são mimados são por causa dos próprios psicólogos. Eles colocam ideias: "Você tem culpa, você
tem culpa, você tem culpa." Mesmo que você não tenha, você terá. Eles continuam colocando ideias em suas cabeças. Tudo
isso deveria ser expansão intelectual, seja o que for que você chame isso, é tudo insensatez. Sobre uma pessoa que não
comete pecado, você diz: "Oh, ele deve ter cometido pecado", agora ele não sabe o que fazer, ele virá e dirá: "Tudo bem baba, eu
cometi pecado, agora eu tenho de confessar." "Então eu tenho de confessar, sim, eu cometi pecado." Eles jogam assim. Eles
simplesmente tentam construir você e tudo mais, e depois eles destroem você, despedaçam você completamente e então você
pensa: "Oh, eu sou a pessoa mais pecaminosa que já viveu." Se você fosse tão pecaminoso, você acha que consegueria a
Realização, em primeiro lugar? Primeiro pergunte a si mesmo: "Como eu consegui a Realização?" "Como eu senti as vibrações?"
"Se eu era tão pecaminoso assim, como eu pude obter isso?" Joguem fora todas essas ideias desses psicólogos… e digam a
eles: "Nós não acreditamos em vocês." São poucas pessoas que são realmente basicamente pecaminosas, Eu lhes digo, muito,
muito raramente. Eu realmente não vi ninguém até agora, exceto esses gurus horríveis que são famosos. Afinal, eles são as
pessoas que são rakshasas, eles não são seres humanos, então essa é uma categoria diferente. Mas, por outro lado, Eu não vi
basicamente uma pessoa… que não tenha nada de bom nela, porque todo mundo tem o Espírito. E definitivamente, o Espírito é
superior, muito mais dinâmico do que todos os pecados juntos. O que são esses pequenos pecados aqui e ali? O que você está
fazendo? E não há nada para se sentir tão inseguro sobre isso. Afinal de contas, vocês são pessoas realizadas, vocês são
santos. Vocês devem ser respeitados. Vocês têm de se respeitar antes de tudo. Todos vocês são santos, vocês se dão conta
disso? Uma vez que vocês se deem conta de que são santos, vocês começarão a agir como santos, como os santos agem.
Vocês se colocarão nesse pedestal de entendimento… de que vocês são realmente santos, caso contrário vocês não terão
vibrações. Vão e perguntem a qualquer um desses. Eles lhes dirão: "As vibrações, somente as pessoas que são santas obtêm
isso." Na Índia, todas as pessoas são queimadas quando morrem, não os santos, as almas realizadas não são, eles são
respeitados. Eles dizem que quando os santos vêm em sua casa, esse é o dia, é o dia de festa. E todos vocês são isso, então
não pensem que não podem fazer isso, e vocês têm essa culpa e vocês têm essas coisas, nada desse tipo. Você é puro Espírito.
Seja bem excessivo em relação a isso. É claro, quero dizer, muita condescendência em relação a essas coisas, à vida emocional
também, podem levá-lo a um ponto de estagnação. Por exemplo, Eu ouço as pessoas dizendo: "Há muito amor entre nós." Mas
é preciso ter discernimento nisso também: isso o torna universal ou o torna limitado? Como dos britânicos para os britânicos,
dos indianos para os indianos, acabou-se. Se esse amor o torna universal, através do qual você diz coisas gentis, através do
qual você desfruta o amor de outras pessoas, as vibrações delas, seja qual for o credo, raça, de qualquer parte do mundo que
eles venham, eles são Sahaja Yogis, se você começar a apreciá-los, então saiba que isso é amor. Ele não deve ser limitado de
forma alguma. Se há alguma formação de grupo, então você deve saber que isso não é amor, não é Divindade, não é. A
Divindade é universal, Ela abraça tudo, tudo. Ela não tem nenhuma discriminação de nenhum tipo. Ela só discrimina entre o mal
e o bem, o injusto e o justo, Cristo e anti-Cristo, Deus e anti-Deus, mas Ela não discrimina nesses três níveis… que são
aparências físicas, abordagem mental… ou desenvolvimento mental ou expressões emocionais. Algumas pessoas são
emocionalmente muito expressivas. Eu diria que os ingleses são menos expressivos por temperamento, talvez, esse é o
temperamento deles. Os indianos são extremamente expressivos. Se você for à Índia, a um vilarejo, digamos, você vai a Rahuri,
eles simplesmente o pegarão em seus braços… e começarão a derramar lágrimas e chorar de alegria. Você ficará surpreso ao
ver o modo como eles o amarão, quero dizer, imaginem. E para eles seria assim, eles não se importariam, mesmo que eles
tivessem de se espalhar no chão… para você andar tranquilamente, para que você não sinta as estradas horríveis da Índia. Esse
tipo de emoções tremendas, a expressão, você ficará surpreso ao ver isso. Você ficará emocionado e às vezes chocado pelo
jeito que eles são. Mas isso não significa que os ingleses não amem. Eles amam à maneira deles, eles entendem isso. Assim, é
deste modo que deveria: todos são recebidos de braços abertos, todos os tons, todos os tipos, todas as permutações,
combinações. Porque essa variedade é criada por Deus para criar beleza… e todas as variedades devem ser aceitas. Imaginem
todos vocês parecendo exatamente iguais, como pareceria? Horrível e entediante. Cada folha é diferente, então e quanto aos
seres humanos? Mas nessa diferença, há a unidade do Espírito… e se você pode sentir essa unidade, então você fica

emocionalmente totalmente correto e você é uma alma realizada. E, por último, o mais importante é o seu Espírito, O Espírito
que reside em seu coração. Toda essa beleza só é percebida quando há luz em seu Espírito, caso contrário, você não pode ver
toda essa beleza, você não pode desfrutá-la. O Espírito é Aquele que é o diamante… que brilha neste lindo anel de seu corpo,
mente e suas emoções. Isso é a coisa mais importante. Isso deve ser alcançado, deve ser totalmente absorvido em seu ser.
Esse estado deve ser alcançado por todos vocês. Mas o crescimento, se o exterior não está bem, então o interior não pode ser
carregado por esse exterior fraco. É uma coisa tão forte, a vida espiritual é uma coisa muito forte, é tão dinâmica, é tão
poderosa. Às vezes isso Me inunda completamente. Quero dizer, Eu tenho de Me controlar, o amor simplesmente dispara a
partir do ser e Eu só quero dá-lo, mas Eu Me pergunto se vocês serão capazes de suportá-lo, então Eu tenho de controlá-lo um
pouco, essa inundação talvez não seja suportada. Então você tem de enriquecer seu exterior para suportar essa beleza interior.
E quanto mais você enriquecê-lo, mais você o torna forte, mais ele brilhará. É tão simultâneo porque precisamos entender que o
Espírito é amor, é toda a inteligência, é toda a consciência, e Ele conhece o seu problema. Ele brilha lentamente. Ele vê até que
ponto você pode suportar, até que ponto você pode ir. Então, depois da Realização, quando você começa a cuidar do seu
exterior, o interior começa a brilhar por si mesmo. Mas a atenção deve estar em direção ao seu Espírito. Todas essas
qualidades externas são tão doadoras de alegria para o Espírito. Você não pode imaginar. Experimente-as. Você desfrutará a si
mesmo. Nós não temos sido capazes de desfrutar muito de nós mesmos. Se pudéssemos, nós não escaparíamos das prisões,
Quero dizer, Eu seria feliz em uma prisão, Eu lhes digo, porque Eu posso desfrutar a Mim mesma melhor lá. Mas uma coisa está
presene, você não pode desfrutar de si mesmo… tanto quando você não pode compartilhar isso com os outros também, não é?
Isso fica deste jeito: sem compartilhar, você não pode desfrutar de si mesmo. E é isso que deve acontecer a todos os Sahaja
Yogis. Vocês deveriam vir a esse nível. Nós deveríamos estar nesse nível. Tente manter seu nível tão elevado assim, é
importante. Às vezes você decai, você começa a criticar os outros. Os outros também não estão bem, por exemplo, alguém vê…
alguém imundo, sujo, algo assim. A pessoa que está imunda, suja, é claro, há algo errado com essa pessoa, sem dúvida, mas
deve-se ter pena dessa pessoa. Pelo menos ela deveria ser limpa. Quero dizer, esse é o mínimo do mínimo. Mas em vez disso,
se você começa a criticar essa pessoa, você também se torna imundo em sua linguagem, imundo em sua mente e em tudo,
então por que fazer isso? Deixe isso. Deixe essa pessoa melhorar por si mesma, certifique-se de que ela tem de estar limpa, ela
tem de estar asseada, ela tem de ser sensata. Isso deve ser visto pela própria pessoa e não por você. Onde está sua atenção? É
um hábito na Índia, todos os pais perguntarão aos filhos… quando eles estão em pé em algum lugar: "Onde está sua atenção?"
"Onde está minha atenção?" Tudo bem, então novamente o filho está em pé lá, "Onde está sua atenção?" Mais uma vez ele
ficará alerta: "Onde está minha atenção?" Nós temos de cuidar de nossa atenção, só isso. "Onde está minha atenção?" "Ela está
no Espírito?" Da próxima vez, Eu lhes falarei mais sobre a parte relativa ao Espírito. Eu espero que vocês tenham compreendido
o quanto é necessário… desenvolver seu ser interior. No seu ser mental, a natureza egoísta deve ser muito controlada. Eu tenho
visto que pessoas que vão da esquerda para a direita se tornam egoístas. Aqueles que vão da direita para a esquerda se tornam
medrosos. Todos esses movimentos laterais devem ser trazidos para o centro. Você tem de entender que a partir do básico,
nós temos de nos elevar mais alto. As pessoas têm explicação para tudo. Nenhuma explicação é necessária. A quem você está
explicando? Você está explicando para si mesmo, você está se julgando. Você tem de se julgar, a quem você está explicando? A
Mataji? Ela não precisa de nenhuma explicação. Eu sei, talvez, tudo, talvez. Mas Eu não condeno vocês e de forma alguma, Eu
não quero que vocês sejam condenados por algum acaso, de forma alguma. Por que Eu deveria? Afinal, todos vocês são
santos. Para Mim, isso é a maior satisfação. Mas para seu próprio crescimento, Eu quero que vocês entendam… que vocês são
santos e vocês têm de se elevar a esse ponto. Os santos têm de ser autodisciplinados, ninguém tem de dizer a eles.
Discipline-se, diga a si mesmo: "Eu sou um santo agora." Que oportunidade é essa para crescer. Que oportunidade. E as
pessoas só irão acreditar em você… quando você for realmente o santo por dentro e por fora. Na Sahaja Yoga, as pessoas se
tornam santos interiormente… e não santos por fora facilmente. Mas em outros sistemas, eles são primeiro formados
externamente, eles são formados para trabalhar por 25 anos somente lavando o templo, acabou-se. Então eles são formados
para fazer alguma outra coisa por 25 anos. Quando eles estão prestes a morrer, eles dirão: "Tudo bem, da próxima vez, nós lhe
daremos a Realização." É desse jeito. Mas aqui, a partir de dentro você realmente alcançou… sua Realização, sem dúvida, e você
tem maiores chances de melhorar. Isto é o que Eu pensei: "Nesta vida, Eu só vou dar a Realização…" "a todas as pessoas que
vierem até Mim, vamos ver." E vocês irão fazer justiça total ao Meu passo ousado, porque agora vocês a obtiveram. Isso irá
funcionar muito mais rápido, tem de dar certo. Esta era a única maneira que poderia ter funcionado mais rápido… do que fazer
com que vocês primeiramente se lavem todos os dias, levantem-se às 4:00 e tornem-se como os militares. Eu disse: "Não,
vamos tentar dessa maneira." E está feito, está acontecendo, é tão simples. Depois a autodisciplina deve começar. E você deve
tentar melhorar sua luz, que já está acesa, torná-la uma bela luz, uma luz limpa e generosa, dando a luz, a luz do amor. Isso dará

certo, Eu tenho certeza. Mantenha seus padrões elevados. Não decaia. Coloque sua atenção em funcionamento apropriado.
Está tudo profetizado, como vocês sabem. Blake profetizou isso. Quanto mais Eu leio o livro, mais estou convencida de que…
que a Inglaterra será a Jerusalém. Agora pensem nisso. Nenhuma letargia é permitida. Enquanto Eu percebo que os
australianos estão se elevando muito mais rápido. Vocês têm de provar a profecia de Blake. Que Deus os abençoe, todos vocês.

1981-0321, Puja de Aniversário, Um Grande Dia na História
View online.
Puja de Aniversário Sidney, Austrália, 21.03.1981 Eu estou tentando Me lembrar se Eu tive… um aniversário mais fantástico do
que este. Onde as palavras não vêm, a alegria não pode ser expressa. Quando isso se torna tão profundo, então não há nenhum
movimento. Este é um grande país. A Austrália foi criada… para um propósito especial na Sahaja Yoga. Este é o Muladhara
Chakra deste mundo, onde reside Shri Ganesha. Como é importante manter este centro despertado interiormente. A informação
sobre a Minha vinda… só pode ser propagada a partir deste centro. Então a Kundalini do mundo irá se elevar. Quando vocês
estão colocando suas mãos em Minha direção, então o Amor Divino passa através de seus dedos, desce através do seu Ida e
Pingala… e informa Shri Ganesha sobre a Minha presença; e então a Kundalini se eleva. Assim, hoje, nós devemos dizer, é um
grande dia… na história do trabalho Divino, em que Eu vim para a Austrália. Eles Me perguntaram: "Houve alguma encarnação na
Austrália?" "Deus visitou a Austrália na forma humana?" Eu disse: "Não é fácil alcançar Shri Ganesha." "Mesmo Brahma, Vishnu,
Mahesh não conseguiram alcançar Shri Ganesha." E vocês sabem que Ele está situado como um lótus, onde todos os tipos de
pessoas que são insultadas, torturadas, ignoradas, são salvas. Aqui Ele realmente decide quem salvar do inferno e quem não
salvar. As decisões de Deus são muito diferentes, elas são absolutas. As decisões humanas são extremamente cruéis e cegas.
E hoje você encontra muitos santos neste Muladhara. Isso simplesmente significa que é obra de Shri Ganesha. Ele tem
sustentado vocês neste grande chakra, onde Brahma, Vishnu, Mahesha também não podem entrar, vocês devem ficar aqui e
crescer e transformar-se em belos santos… de grande magnitude na espiritualidade. Um domínio tão glorioso é colocado sobre
este lugar… e é uma tamanha bênção… que até mesmo os indianos poderiam ter inveja de vocês. Temos de ver como Shri
Ganesha atua dentro de nós. É muito importante reconhecê-Lo, entendê-Lo e absorver, caso contrário, vocês estarão
desperdiçando… todas as energias Dele ficando neste lugar, vivendo neste lugar, tão perto Dele. E embora Ele seja o doador da
sabedoria, Eu Me pergunto quantas pessoas entendem a palavra "sabedoria". Sabedoria é o centro de gravidade dentro de nós…
que nos dá o ponto de apoio no qual nós giramos, através do qual percebemos que estamos inclinados… para a esquerda ou
para a direita. Nós temos de estar cientes deste ponto de apoio, porque do contrário, nós não saberemos até onde fomos. Não
somente isso, mas você deve saber que este é muito… o centro de gravidade e nosso ponto de apoio tão perto dele. Porque se
seu centro de gravidade e ponto de apoio são separados, não há integração. Você pode ser arruinado, completamente. Portanto
sabedoria significa essa integração entre a sua compreensão… e a compreensão de Shri Ganesha dentro de você. Por exemplo,
nós vamos a extremos: comportamento extremo. Eu lhes darei um exemplo muito simples: Eu estava indo para Hong Kong… e a
senhora que organizou aquilo telefonou para Mim repetidas vezes, e ela Me disse: "Um grande grupo de pessoas está vindo
vê-La." "E a Senhora estará na televisão por duas noites," "e isso irá acontecer e aquilo irá acontecer". E ela estava gastando
muito dinheiro, tudo, descrevendo a cena; que Eu serei a notícia recente e todos os tipos de coisas, desse jeito, ela estava
falando Comigo. E ela continuava sem parar. E também, ela disse ao Dr. Warren. Exceto por fornecer o jornal, ela não queria
pagar. Isso estava indo longe demais. Naquela conjuntura, Eu lhe disse que não era necessário… ir a tal limite e planejar que
haveria pessoas… entrando no avião só para Me receber, não faz diferença para Mim. E haveria um carro esperando próximo ao
avião só para Me receber. Eu não sei. Eu não sei quem estava esperando, onde, em cada ponto. E quando nós chegamos lá,
estava seis horas atrasado… e Eu disse ao Warren: "Vai ser tudo um fracasso desta vez." E o avião simplesmente de nos deixou
em Bangkok. Não houve jeito, seis horas. E nós tivemos de pegar outro avião, no qual ninguém entrou, não havia nenhum carro,
nada. Nós descemos procurando por ela, não conseguimos encontrá-la. Telefonamos para o hotel, eles disseram: "Sem
acomodações." Warren pensou: "A Mãe foi a outro extremo agora". Muito preocupado pois não havia ninguém… para nos
receber no aeroporto agora. É tudo uma brincadeira. Ir aos extremos tem de ser corrigido em vocês também, porque se vocês
tiverem sucesso com esse tipo de planejamento, então vocês continuarão fazendo esse tipo de planejamento artificial… e não o
planejamento do Divino. O Divino tem seus próprios planos e nós temos de sentir os planos do Divino. Ele realiza isso. Você é
apenas um instrumento para resolver isso. Então, se você tentar fazer algo por conta própria, algo demasiado, então quem irá
lhe sugerir o equilíbrio é Shri Ganesha. E esse equilíbrio, uma vez estabelecido em vocês, vocês sabem como devem se
equilibrar e como não há alternativa… para a Sahaja Yoga, nenhuma alternativa; deve-se saber. Tudo que está vivo não tem
alternativas. Por exemplo, se uma mangueira diz: "Eu vou gerar uma romã", ela não pode. Não há alternativa. O que quer que
esteja lá, tem-se de ver e desfrutar, mas não forçar seu caminho sobre isso. Essa é uma das coisas que temos de entender…
para estabelecer nossa sabedoria. Por causa de nosso conceito, nossa ideia, qualquer coisa nossa, mesmo sobre Deus, por
exemplo, sobre nossas próprias realizações, pode estar absolutamente errado se não tivermos sabedoria. Mas na natureza, se

você observar, aqueles que crescem… nunca se preocupam com que forma eles vão tomar, se preocupam? Uma árvore se mede
para saber quantas dimensões ela vai crescer? Ela cresce o tanto quanto pode, lentamente, de forma constante, ela está em
coordenação com a natureza. Assim, a sabedoria é a que entende. É um estabelecimento e um estado da mente. Nós podemos
alcançar o estado do ser, quando você se torna a sabedoria. Uma sabedoria assim externamente também é expressada tão
belamente. Uma sabedoria assim lhe concede um cavalheiro e uma dama… apenas em uma personalidade que esteja
estabelecida. Se você está frustrado com um certo problema, se você está infeliz, se você está reprimido, qualquer extremo não
permitirá que essa flor da sabedoria cresça. Então, mesmo na frustração, você tem de refletir sobre isso, você tem de recuar e
ver por si mesmo: "Por que eu estou tão frustrado?" Conte suas bênçãos uma a uma, conte suas bênçãos uma a uma. Eu direi
novamente, conte suas bênçãos uma a uma. Uma vez que você comece a contar suas bênçãos, você descobrirá em um tempo
tão curto onde você está. Agora, as projeções extremas da mente podem levá-lo a: "Eu não irei enfrentar"; embora você gostaria
de fazê-lo. Mas na projeção sábia, você pode ver que você é o que você tem de ser. Vocês são santos. Vocês nasceram para
serem santos neste grande país. Vocês são pessoas especialmente abençoadas nos céus… e são enviados a esta Terra para
fazer esta Maha Yoga, para expandi-la. Vocês alcançaram esse estado. E se vocês são santos, vocês não devem ficar
incomodados em relação a algumas coisas como: "Oh! Eu não comprei uma mala" ou algo assim, um tipo tipo de coisa assim,
com a qual você nunca ficou muito preocupado. Vocês podem ver isso? Qualquer tipo de comportamento extremo. Por
exemplo, em relação ao materialismo, vocês não estão tão mal, no sentido de que vocês entendem o valor da estética. Mas nas
posses, vamos pegar o caminho sábio, a sabedoria; logicamente, isso tem de ser lógico: "O que possuímos neste mundo?"
Apenas pensem em uma única coisa que nós podemos possuir. Exceto o seu próprio Espírito, vocês não possuem nada. Exceto
o seu desenvolvimento evolutivo, vocês não possuem nada. Por exemplo, agora que você é um santo, você nascerá um santo
sempre. isso é o que você possui. O resto você não possui. É lógico, lógico. Você não precisa ser realizado para entender o que
Eu estou dizendo. Então por que as pessoas aqui deveriam se preocupar com suas posses? Quando você deixa essa
preocupação, essa é outra sabedoria, essa é uma sabedoria mais elevada… que você está desenvolvendo dentro de si mesmo. E
se deixarmos nossas posses, nossos problemas materiais são resolvidos. Isso não significa você jogá-los no mar, mas sim o
apego a isso. Então isso fica resolvido, já resolvido dentro de você mesmo. Por exemplo, Kay perdeu seus cheques de viagem,
ela não os jogou fora. De repente, um homem deu de cara com ela. Eu estava com ela. Ele disse: "Imagine, eu nunca pensei que
eu iria encontrá-la." "Quando eu fui a um determinado caixa ou em algum lugar, ele disse:" "Você conhece essa senhora? Eu
tenho os seus cheques de viagem comigo." "E aqui, de repente, eu dou de cara com você." Como a notícia foi organizada, na
natureza, quando as flores florescem, como essas abelhas vão por todo o caminho. Como os pássaros voam por todo o
caminho da Sibéria até a Austrália? Que sabedoria, é esse magnetismo neles, o magnetismo que está na Mãe Terra… que lhes
diz: "Este é o caminho que vocês têm de ir." Então nós temos de cuidar desse magnetismo dentro de nós. O que nos torna
magnéticos… não é o que poderíamos ter, quais coisas não naturais nós temos, mas o que naturalmente nós alcançamos
interiormente… e não temos medo de expressar. No medo, você nunca é agressivo. Mas mesmo no destemor, você nunca é
agressivo. No medo, você talvez diga que você não tem medo, mas você poderia ser agressivo. Quando as pessoas parecem
muito assustadas, se você empurrá-las… ao extremo do direito, elas podem voltar. Mas se você é destemido, você é inocente,
você apenas fica em pé lá, observando. Destemor nunca significa agressão. Então a confusão de nossos conceitos… só pode
ser removida se houver luz dentro de nós. Para nós, se alguém está nos agredindo, então nós pensamos: "Se não agredimos a
outra pessoa, nós ficamos com medo deles," "não há vingança, então nós somos os mais fracos, "somos fracos, somos
pessoas fracas," "então devemos revidar." Mesmo quando vocês estão revidando, vocês são pessoas fracas. Se não fosse
assim, o que há para revidar? No destemor, você se torna a testemunha. Você vê a piada, a piada por trás… de todo esse
comportamento extremo de outra pessoa. E também você conhece a técnica, kaushalam. Yoga também significa kaushalam,
significa técnica, como administrar o show… pelo qual a ação da pessoa não o incomoda; se você quiser. Se você não quiser,
você pode até mesmo assumir a ação, para provar: "O que quer que você está fazendo é um pouco tolo e estúpido." Como
Cristo se deixando crucificar. Foi uma decisão sábia, porque se você tem de provar que a vida é eterna, a melhor coisa é morrer
e mostrar. E ser de forma pública, de modo que ninguém diga que Ele não estava morto. Ainda há muitas pessoas que estão
dizendo que Ele não estava morto. Ainda há pessoas que estão falando isto: "Ele não estava morto." "Ele estava vivo. Então Ele
saiu do lugar." Porque eles não sabem como explicar. Então Ele teve de morrer publicamente… e então Sua Ressurreição devia
ser vista por muitas pessoas. Esse drama tinha de ser encenado… para vocês terem a sabedoria de saber que a vida é eterna.
Isso não significa que Ele era fraco, de maneira alguma. Então a ideia de nossa agressão ou nossa opressão, ambas vêm… do
medo ou de algum tipo de prazer satânico de oprimir os outros. Assim, a sabedoria está em observar a si mesmo também.
Vejam como a sabedoria é tão importante. Por toda parte, se você verificar, em cada chakra reside o pranava, é a vida de cada

chakra. Porque é a sabedoria que lhe diz se você está em um chakra ou não. Então, como a sabedoria é importante de modo
que você até se torna um sakshi, se você tem sabedoria, caso contrário você não pode. Você se torna uma testemunha…
somente quando você tem esse ponto focal ajustado ao seu centro de gravidade. Isso é sabedoria. Quando as pessoas Me
falam sobre alguém que os prejudicou, eles pintam uma imagem tão sombria da coisa toda, como se fosse uma outra guerra
que foi travada. Então você vai e ouve o outro lado, eles pintam… uma outra imagem horrível desse lado. Entre essas duas
imagens, você se coloca. Você descobre que um está refletindo o outro, o outro está refletindo o outro. Não há fim para isso,
fica eternamente acontecendo deste para aquele, daquele para este. Como você acaba com isso? Somente através de sua
sabedoria, entendendo que é uma ilusão. A coisa principal é o espelho no qual isso é refletido, é apenas uma ilusão que está
aparecendo e nós ficamos preocupados com isso. Toda a ilusão desaparecerá assim que você vir o espelho… e não se
preocupar com os reflexos. Elas vêm e vão, é para você apenas testemunhar, só isso. Não é - o espelho é um espelho, que é
uma coisa sólida, e todos os reflexos são ilusões. É desse modo que perdemos toda a doçura do nosso próprio ser. A sabedoria
reside em entender que você é o Espírito. Você não é todas essas ilusões, você é o Espírito, você é o Espírito. Como animais, a
atenção estava apenas na comida, vocês podem dizer. Você estava consciente da comida, nada mais além da comida. Isso
cresce cada vez mais alto na consciência… do que você sente, chegava a um ponto onde a pessoa começava a pensar que é… o
primeiro-ministro ou é um ator ou uma atriz… e isso e aquilo, e todos os tipos de supostas coisas que eles alcançaram. Ou
talvez eles comecem a pensar: "Oh, eles são ateus," "agnósticos e todos os tipos de coisas, comunistas e socialistas." É um
drama que acontece o tempo todo. Elas estão usando perucas e mais perucas. Se elas gostam desta peruca, elas usarão, caso
contrário elas jogarão fora. Isso acabou com o romance completamente. Você começa a amar as perucas de uma pessoa. E
perucas podem ser compradas, elas podem ser trocadas. Você entra na loja, pode conseguir, digamos, cerca de dez tipos de
perucas. Supondo que você diga: "Oh, eu gosto desta cor de cabelo", então a senhora irá e usará isso e sairá, e então você
gostará dela por causa da peruca que ela comprou. Então uma outra pode usar a mesma. Ou essa mesma senhora, que fica
bem com uma peruca, poderia aborrecê-lo completamente. Porque não há nenhum dinamismo vivo, esse carisma. Cada
momento é tão belo, ele irrompe em novas ondas… de cores tão belas e bela música. Tudo isso está perdido com essas
imagens compradas. A cada minuto a imagem muda, com uma personalidade viva, em imensa beleza. Mas o primeiro ponto é a
sabedoria… para saber que nossas imagens não podem ser adquiridas… ou compradas ou criadas ou feitas, elas evoluem.
Então nós temos de somente observar nossa força em evolução: nós estamos mais perto ou estamos fora disso? Nós estamos
nos movendo com nossa força evolutiva ou ficando nós mesmos… crucificados com todas essas artificiais identificações
erradas que dizem: "Você é isso, você é aquilo, você é…"? Você não é nada além de um buscador. É uma categoria, Eu disse
muitas vezes que você é um buscador… e você tem de buscar. Agora, o que você busca? É o seu Espírito. E uma vez que você O
tenha encontrado, estabeleça-se nisso. Isso é o que você é. E saber que você é o próprio Espírito é tão gratificante; Ele próprio
fica emitindo sabedoria em você, o que é tão doador de alegria, e não é nada além de amor. É amor, Eu lhes digo. Quero dizer, Eu
não posso ir além disso. Não há nenhuma palavra na linguagem humana para dizer o que é o amor. Para Mim não é nada além
de silêncio, tudo cessa nesse ponto. Apenas sinta isso dentro de si mesmo; onde a sabedoria se torna amor… e o amor se torna
sabedoria, essa é a verdadeira integração da vida. Abram seus corações, permitam que Shri Ganesha… seja estabelecido nisso,
essa inocência que aprimora tudo. Olhem as crianças, como elas se aproximaram para Me dar flores: cada passo, cada
movimento era tão alegre, ficou criando uma onda tão bela e delicada em Meu coração. E está escrito como história para Mim,
ver esses pequeninos, doces, inocentes Ganeshas se aproximando. E a sabedoria se torna tão poderosa… que vocês conhecem
a fonte do amor como Ganesha em vocês. Para Ele, Ele não conhecia ninguém mais, exceto Aquela que é a fonte do amor.
Nunca questionou, nunca discutiu, nenhuma alternativa. Nenhuma ideia nova veio à mente Dele, apenas absorvendo.
Trabalhando isso dentro de você mesmo, a coisa toda simplesmente dá certo. Quanto mais você entrar nisso, você entenderá
que você realmente entrou… no Reino de Deus onde Ele cuida de tudo. Você quer uma casa? Tudo bem, tenha-a. O que você
quer? Você quer isso? Tudo bem, tenha isso. Você tem algum problema? Tenha isso. É tudo de Deus, a coisa toda. Quem é o
dono disso exceto Deus? Ele é Aquele que é dono de tudo e Ele é Aquele que desfruta tudo. E Ele quer que vocês desfrutem
tudo. Somente através do poder da sabedoria, vocês podem Me alcançar. Hoje, embora Eu tenha de mostrar um caminho…
dessa conquista em sua sabedoria na qual não há nenhuma coisa artificial, ela é tão natural. Mas natural não significa mais
baixo. Algumas pessoas acham… que ficar com raiva também é natural. Mas você é um ser humano e um Sahaja Yogi. O que
quer que seja natural para um Sahaja Yogi… não é o mesmo do que é natural para um búfalo. Nós não temos nada a aprender
com eles, eles têm de aprender conosco. Então, o que quer que seja natural para um Sahaja Yogi… tem de ser aprendido na
escola da sabedoria. Não através de qualquer regra de qualquer tipo ou qualquer coisa… que Eu diga: "Não faça isso" e "Faça
isso", "Você não deve fazer assim", "Você não deve fazer dessa maneira." Mesmo na mão, se você observar: esta parte é a

Austrália. Agora apenas vejam: esta parte é a fonte para todos os dedos, é o ponto de conexão, é este ponto, mas não exprime
nada. Por exemplo, este dedo significa algo, este polegar significa algo, este dedo significa algo, este significa algo, mas esta
parte não expressa nada, não faz nada. Mas sem isto, nada existe. Se isto for cortado aqui, você fica paralisado, todos os
movimentos são aniquilados. Este é o elo de conexão com o Divino e o elo orientador. Somente este diz qual dedo mover, onde
pegar, como contrair qual músculo. Todos os músculos são controlados nesta parte. Chegará o dia em que a informação
alcançará o mundo inteiro… através do despertar de Ganesha em Meus filhos, os Sahaja Yogis na Austrália. E o mundo inteiro
irá receber as bênçãos vindas de Shri Ganesha. Vocês sabem que a Kundalini está na Índia e somente lá a Kundalini pode se
elevar. Mas uma coisa vocês têm de lembrar: vocês estão realmente situados em um ponto muito crucial… e essa
responsabilidade é muita sobre vocês. A responsabilidade é manter toda a atmosfera pura… e enviar toda a fragrância do lótus.
Embora talvez vocês sintam que estão cercados apenas por lama e tudo mais, mas ainda assim, vocês têm de ser flores de
lótus muito fortes. Vocês têm de se elevar para o mundo inteiro… e emitir essa bela fragrância… do anúncio de que o Tempo de
Florescimento chegou. Eu estava perguntando o nome do rio, qual é o nome do rio. Eu Me pergunto se vocês pensaram sobre
isso. O nome do rio é Parramatta. "Para" em grego significa "acima, além"; deve ser, "Parra". E "Mata" significa "a Mãe". O nome
do seu rio é Parramatta. É uma palavra grega e como os gregos conheciam esta palavra "Parramatta"? Este rio tinha de estar
aqui, a própria Adi Shakti somente tinha de estar aqui… para abençoar o Ganesha o tempo todo que tem de trabalhar
arduamente. Ele é Aquele que seleciona, o Lambodara. O que você vê na Capela Sistina, muito bem apontado, o estômago
enorme. É realmente um caráter australiano, a personalidade, em pé lá, selecionando as pessoas, lançando para todos os lados.
É tão belo, Eu gostaria que vocês pudessem adquirir essa imagem algum dia. E vocês se surpreenderão, é um australiano. Você
pode ver isso perfeitamente, é o caráter australiano. Isso é Cristo, sem dúvida, um corpo australiano, em pé. Eu não sei como
Michelangelo pôde ver aquilo tão claramente, que Ele tinha de ser australiano assim. Foi tão belo vir, tão belo. É maravilhoso
para vocês, talvez, mas para Mim não é nada além de completa alegria, completa alegria. Eu tinha dito que Eu não faria nada
depois de três anos, Eu apenas vou Me estabelecer, porque não se supõe que a pessoa santa… se mude de lugares para lugares,
elas devem se estabelecer, elas devem ter seu próprio travesseiro ou assento, que é chamado de takiya, e você não deve deixar
isso. Mas Eu sou a Mãe de vocês, ótimo, se movendo por toda parte. E vocês podem imaginar, Eu estive em todos os lugares,
mas nunca na Austrália antes. Então, vir aqui, a primeira coisa foi tão grandiosa que mesmo hoje, Eu não tenho sido capaz de
colocar tudo isso em palavras. Que Deus abençoe todos vocês. Vocês são realmente os Ganeshas, a quantidade de comida que
vocês têm.

1981-0325, Muladhara e Swadishthana
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Muladhara e Swadishthana Sidney, Austrália, 25.03.1981 Eu Me inclino a todos os buscadores da verdade. Outro dia Eu lhes
falei um pouco sobre o primeiro centro, chamado de Muladhara Chakra e sobre a Kundalini, que é a consciência residente no
osso triangular chamado de sacro. Como Eu lhes disse, este é o Poder do Puro Desejo, o Poder do Puro do Desejo que ainda
não foi despertado… e que ainda não está manifestado dentro de vocês, que reside aqui, esperando pelo momento de
ascender… e lhes dar o seu segundo nascimento, seu batismo, isso os faz ficar em paz, isso lhes dá a sua Realização do Si.
Esse desejo puro é ser um só com o seu Espírito. Isso, a menos e até que seja satisfeito, aqueles que estão buscando… nunca
ficarão satisfeitos, seja o que for que eles possam fazer. Agora, este centro é muito importante porque foi o primeiro centro…
que foi criado quando o Ser Primordial começou a fazer o trabalho. Este é o centro da inocência, que é a santidade. A primeira
coisa que foi criada foi a santidade nesta Terra. Este centro é muito importante em todos os seres humanos, porque os animais
têm inocência, eles não a perderam, enquanto nós temos o direito… ou podemos dizer, nós temos a liberdade de abandoná-la.
Nós podemos fazer isso, nós podemos de uma forma ou de outra destruí-la… pelas nossas assim chamadas ideias de
liberdade. Agora, este centro tem o poder de nos dar sabedoria. Agora, a sabedoria é uma palavra que não pode ser explicada. A
sabedoria é o equilíbrio entre… a sua compreensão do que é bom e do que é ruim. Onde vocês realmente entendem o que é bom
para vocês, para o seu Espírito, é a sabedoria. E quando este centro está vivo e não está destruído, então vocês realmente
sabem o que é a sabedoria. Por exemplo, a pessoa que tem este centro… muito bem desenvolvido pode lhes dizer se é norte ou
sul, em razão do magnetismo que está na Mãe Terra, este centro é feito pelo elemento da Mãe Terra. Portanto, o magnetismo
que está na Mãe Terra está lá presente neste centro. Quando os pássaros voam da Sibéria para a Austrália, eles fazem isso com
a ajuda deste centro, porque eles sabem se estão indo para o norte ou para o sul. Eles têm uma sabedoria inata para saber em
qual caminho se mover… e é por isso que devemos saber que este centro também está dentro de nós, mas nós perdemos nosso
senso de julgamento, porque nós perdemos esse magnetismo dentro de nós. Uma pessoa inocente é realmente como um ímã e
isso atrai, ela atrai as pessoas para si mesma, exatamente como uma flor… atrai uma abelha para si mesma. Há alguns peixes
nos quais encontraram um verdadeiro campo magnético… e em alguns deles, encontraram até mesmo um ímã comum
colocado… em certos peixes, através do qual eles sabem… se eles estão indo para o norte, sul, leste ou oeste. Este centro em
nós… pode ser destruído de várias maneiras, como Eu lhes disse da última vez. Agora, se você observar de cima, há uma linha
azul descendo. Este é o poder do nosso desejo, através do qual nós desejamos, é o lado emocional de um ser humano. Quando
uma pessoa negligencia seu lado emocional… ou não respeita seu lado emocional, então este centro se perde. Ele fica muito
destruído. O lado emocional nestes tempos modernos… não é bem compreendido pelos seres humanos. Lamento dizer, mas é
verdade que quando você destrói este centro, a primeira coisa que se instala é a impotência ou o excesso de atividade… como o
estuprador e tudo isso é criado porque este centro é negligenciado. Ambas as coisas são exatamente iguais aos olhos de Deus,
qualquer extremo é errado. Agora, essas pessoas que dizem que você pode ser iluminado através do sexo… são realmente, Eu
não sei do que chamá-las, porque Ela é a sua Mãe sentada lá, Ela é somente a sua Mãe, Ela não tem nenhum outro filho e Ela é o
mais sagrado do sagrado. Ela é o Espírito Santo dentro de vocês e se vocês querem sexo com sua Mãe, quero dizer, Eu não sei
se as pessoas entendem isso aqui. Na Índia, é impossível, nós não conseguimos entender esse absurdo. Então é o mesmo
insulto a sua Mãe. Como por exemplo, algumas pessoas tentam insultar a Mãe Maria, colocando Cristo em uma situação muito
constrangedora com Ela. É algo assim, nós podemos dizer que… acontece quando vocês começam a falar desse jeito. É um
pecado muito grande fazer tal coisa com sua própria Mãe, que é a Kundalini, e é por isso que outro dia Eu lhes disse. Eu tenho
visto algumas pessoas terem a Kundalini de tal forma… que ficam o tempo todo balançando a cabeça delas… e quebrando todo
o corpo delas… e sentindo-se tão desamparadas, porque A tornaram tão fraca, porque a santidade de uma pessoa desapareceu.
Nossa ideia de santidade se tornou tão pervertida, tão pervertida, e para somar a isso, nós temos agora gurus para nos dizer:
"Isso é uma coisa muito boa de se fazer, vocês irão para o céu." Na verdade, eles são muito honestos, eles dizem: "Vocês irão
para um poço sem fundo." E poço sem fundo significa inferno. Por que vocês precisam de um guru para isso? Na verdade,
vocês dominaram essa arte. Quando Eu fui à Inglaterra, Eu fiquei surpresa… ao ver que eles têm sexo sobre - quero dizer, eles
falam de sexo e sexo e sexo, de manhã até a noite, não entendo como todas as pessoas importantes falam assim. É desse
modo que eles continuam falando sobre sexo, o tempo todo, não é nada além de sexo, é tão imundo, tão imundo. Eles falam de
sexo com os animais, sexo com as crianças, sexo com… Eu não sei o que está acontecendo com os seres humanos, como
podem ser tão imundos? Eu não ficaria surpresa que depois de algum tempo, nós teremos nossos banheiros dentro de nossas

salas de estar, há algo como nossa privacidade, algo como nossa sala de estar onde nos encontramos com as pessoas. Como
vocês podem falar sobre essas coisas? E como vocês podem discutir… essas coisas que são tão privadas e tão sagradas? E é
desse modo que vocês as perdem ou perdem o equilíbrio sobre elas. Essa é uma das coisas que está acontecendo conosco,
porque Deus nos deu liberdade interior, nós podemos fazer o que quisermos. Mas nós perdemos nossa sabedoria, perdemos.
Eu não sei por quê. Se é a Revolução Industrial ou não sei a quem culpar, mas nós perdemos nossa sabedoria para entender que
essas coisas são prejudiciais. Se não for logicamente, então podemos dizer: por que nós contraímos doenças? Com sexo livre,
todos os marinheiros, sob a lei, têm de ter em cada porto… medidas para receber injeções para todos os tipos… de
complicações que eles têm por causa da vida sexual. Por que vocês não se sentem saudáveis a cada minuto? Vocês perderão
toda a sua saúde, todo o seu encanto se foi do seu rosto, vocês ficarão extremamente abatidos e parecerão tão horríveis. É um
sinal muito bom, nesse instante ver como a natureza reage a isso. Assim, temos de ser sábios para entender que Deus deu isso
para nós… não para ser insultado, mas para nós levarmos uma vida de casado boa, normal, e não desperdiçar nossas energias
nesse tipo de coisa. Mas quando as pessoas começam a pensar sobre isso, então é ainda pior. Então o que acontece? Isso
muda a atenção de lá para o outro lado… e ela vai para o lado amarelo, vai para o cérebro. Quando vocês começam a pensar
sobre isso, é definitivo que vocês se tornarão impotentes, definitivo, sem dúvida em um estágio muito inicial. Porque isso é
espontâneo. E quando vocês começam a pensar sobre isso, quando seus olhos começam a vagar aqui e ali, certifiquem-se de
que sua atenção esteja voltada para algo… que é tão localizado, que é tão diferente e que ocorre apenas em um momento…
quando você está em uma certa espontaneidade emocional. É muito fora de moda falar dessas coisas às pessoas, mas se
vocês não tomarem cuidado com isso, vocês têm de descobrir as estatísticas dos jovens americanos… e vocês ficarão
surpresos ao ver quantos deles estão sofrendo de doenças horríveis. Quando Eu fui à América, Eu descobri que nove em cada
dez jovens… que vieram a Mim estavam sofrendo dessas doenças horríveis, e a maioria deles era impotente. É uma verdade
chocante. É preciso encarar do jeito que é… e não dizer: "Oh, eu estou bem, eu estou bem", esta não é a maneira de ver as coisas,
nós temos de ver as estatísticas… que estão sendo colocados diante de nós e saber que há algo errado sobre isso, e com sua
sabedoria, vocês têm de chegar a certas conclusões sobre isso. Agora, o segundo centro, que Eu chamo de Centro do
Swadishthana, é também um centro muito importante dentro de nós. O primeiro centro cuida de toda a nossa excreção, ele tem
quatro pétalas, da mesma maneira, no plexo pélvico, que é manifestado por este, que é um plexo grosseiro dentro de nós,
também tem quatro subplexos. Agora, o outro que nós temos é o Centro do Swadishthana, que é o segundo centro. O segundo
centro tem seis pétalas… e ele supre ou se manifesta no grosseiro, o plexo aórtico, que também possui seis subplexos. Agora,
este centro é muito importante para nós nos tempos modernos, é extremamente importante e Eu acho que negligenciar este
centro… pode criar muitos problemas. Agora, este centro, se vocês observarem, está conectado com o cérebro, e este centro é
responsável pela nossa ação, é o centro da nossa criatividade. Onde nós pensamos no futuro, quando nós fazemos qualquer
trabalho físico, nós usamos este centro para esse propósito e precisamos entender… que atualmente nós estamos contraindo
muitas doenças, porque nós não entendemos qual é a função deste centro. O principal centro, a principal função deste centro
é… converter as células de gordura para o uso da massa cinzenta na cabeça. Quando nós pensamos muito o tempo todo no
futuro, nós planejamos, continuamos planejando em todos os detalhes, o que acontece é que este pobre centro tem de
trabalhar muito… para produzir novas células uma após a outra para o uso de seu cérebro. Além disso, ele tem de executar
muitas outras funções. Ele tem de cuidar do seu fígado, ele tem de cuidar do seu baço, ele tem de cuidar do seu pâncreas, de
seus rins… e também do útero entre as mulheres. Se vocês começarem a pensar muito, o tempo todo pensando, se vocês não
conseguem parar seu pensamento, o tempo todo o seu cérebro continua pensando, uma espécie de… processo de pensamento
começa sem o seu controle, então este pobre centro tem de trabalhar tudo isso, seu fígado se apaga. Quando seu fígado se
apaga, vocês devem saber que o fígado é uma das coisas mais importantes… dentro de nós porque ele nutre nossa atenção,
Chitta. Ele nutre nosso Chitta. Agora essa atenção quando é estragada, ela é estragada porque existem certos venenos dentro
de nós. Qualquer um, podem ser venenos físicos, podem ser venenos mentais, podem ser venenos emocionais, qualquer tipo de
veneno que exista, especialmente os físicos e emocionais, eles vão para este fígado, que os separa. Esta é a função deste
fígado: separar isto. Mas quando você não está lhe dando energia suficiente, você a está perdendo através do pensamento,
então o pobre deste centro… é deixado para trás, ele não tem nenhuma nutrição, ninguém cuida dele, ele se torna preguiçoso.
Quando ele se torna preguiçoso, todo o calor se acumula no fígado, e uma pessoa assim não tem nenhuma febre até que ela
tenha cirrose e morra. Agora, quando o pensamento continua em demasia, as pessoas se cansam de pensar, pensando muito,
pensando muito. Então elas pensam: "Vamos tomar algo que nos levará…" "para longe do pensamento, que nos dará um chute
para fora disso". Então, elas tomam algum tipo de droga ou uma bebida ou álcool e tudo mais. Todos os santos do mundo
disseram que o álcool é muito perigoso para a vida. A razão é que ele vai contra a nossa consciência, isso é um fato, vocês

sabem que depois de tomar um drinque, nossa consciência fica desfocada ou excitada, não é normal, essa é a razão pela qual
eles disseram "não". Na Sahaja Yoga, Eu não digo: "Não faça isto e não faça aquilo." Eu somente quero… que vocês venham para
a Sahaja Yoga, obtenham sua Realização… e então vocês não pedirão isso. Essa é uma maneira muito melhor de fazer isso.
Mas por que Eles lhes pediram? Por exemplo, se vocês lerem Moisés, Moisés disse claramente que essas são bebidas fortes,
muito claramente, Eu não sei se as pessoas leem isso, e elas devem ser evitadas. Eu não sei se os judeus fazem isso. Elas não
devem ser tomadas, Ele disse isso muito claramente. Abraão disse a mesma coisa, que bebidas não são boas. Por que todos
esses profetas falam sobre isso? Porque todos Eles nascem nesta nossa porção verde, todos Eles estão situados nesta porção
verde, onde nós obtemos nossa sustentação, que são dez. Nós temos dez sustentações dentro de nós, como o ouro tem uma
sustentação… na qual ele não se mancha, da mesma forma, os seres humanos têm dez sustentações. E essas dez
sustentações são representadas pelos grandes profetas. O princípio é chamado de Adi Guru, em Sânscrito, o Mestre Primordial.
Ele encarnou nesta Terra como Abraão, Moisés, como Lao Tsé, como Confúcio, como Sócrates, recentemente Ele veio como Sai
Nath de Shirdi, não o outro sujeito, e outras grandes pessoas como Nanaka, Janaka. Todos esses grandes santos vieram a esta
Terra para nos dizer… como nos manter no centro, como manter nossa sustentação, como ser seres humanos. Assim como o
carbono tem quatro valências, nós também temos dez valências. Nós temos de manter essas dez valências dentro de nós, isso
é o que eles vieram nos dizer. Mas se alguém disser agora: "Não beba", metade do auditório ficará vazio. Se você disser: "Você
não pode ter sexo livre", cinco pessoas irão embora. Esse é o problema, aqui ninguém gosta de saber nada sobre isso, mas é
uma coisa perigosa de se fazer. Seja o que for, vocês têm de se manter no centro. Vocês têm de estar no centro, e o modo de se
manter no centro… é não ir a extremos, ser moderado, e a vida moderada é o melhor caminho. Mas mesmo que vocês não
tenham sido, não importa. A Kundalini está neste ponto em tamanha força que seja o que for que… vocês possam ter feito,
vocês obtêm a sua Realização razoavelmente bem. Portanto, é um ponto diferente, mas o que Eu estou tentando lhes dizer é
isto: Por que essas pessoas disseram isso? Por que Eles disseram? Agora, Profeta Maomé é outro que disse: "Não bebam." Ele
é um Deles, Ele é exatamente igual, não há nenhuma diferença, não há nenhuma diferença entre Moisés e Profeta Maomé, Eu
posso lhes provar isso nas vibrações, você mesmo pode saber… por meio da vibrações que Eles eram a mesma pessoa,
disseram a mesma coisa, não há nenhuma diferença de nenhum tipo. São somente as pessoas que estão lutando, Eu não sei
por quê, Eu simplesmente não consigo entender o que há para lutar entre esses Dois. Eles eram exatamente iguais, pregavam a
mesma coisa, e quando Moisés cruzou o rio e a ponte foi feita, essa ponte é a ponte que simboliza a Kundalini, que cria para
vocês cruzarem este Void dentro de nós. É muito simbólico, Eles trabalharam tão arduamente… para lhes dizer o que é a
sustentação, onde nós temos de estar no centro, porque se vocês estão na sustentação, como ele disse, apenas um fio desta
Kundalini se eleva. Não é somente um fio que deveria se elevar, na verdade, Eu tenho visto nas pessoas que tudo isso se eleva
deste jeito e fica lá… em muitas pessoas, mas o problema é Ela se elevar, porque não há espaço para se elevar. Nós liquidamos
com o Swadishthana… e com outro chakra que está no centro, que é o… tudo bem. No centro está… o chamado Nabhi Chakra,
significa o centro do umbigo. Então, quando vocês têm uma obstrução no centro, naturalmente a Kundalini, embora Ela se eleve
com força total, todas as coisas, todos os fios caem e apenas um de uma forma ou de outra se eleva… e abre o Sahasrara,
pensando: "Se pelo menos Eu abrir lá," "depois outros se elevam, a graça cairá e talvez ele abra mais." Portanto, esse é o
problema, é por isso que Eles disseram: "Levem uma vida que seja moderada e calma", e isso foi o que Eles pregaram também.
Agora vamos ver o que acontece… quando vamos a extremos. No centro, como nós vimos, está a sustentação dentro de nós.
Agora, se vocês tentarem ir além deste… lado ou daquele lado, o que acontece? Vamos ver. Além deste lado está o
subconsciente, se vocês forem, vocês entram no subconsciente coletivo. Se vocês se moverem no outro lado, este é o
supraconsciente, vocês entram no supraconsciente coletivo. Agora, dentro deste lado estão todas as pessoas, no canal
esquerdo, estão as pessoas que ainda estão insatisfeitas, muito ardilosas, pessoas sinistras, horríveis, que estão mortas, que
não querem nascer… e que ainda querem torturar pessoas, ainda existem lá. Estes são intrometidos, eles podem possuir vocês,
eles de fato possuem, e no lado direito, há indivíduos como Hitler, que são muito ambiciosos, que morreram por causa de suas
ambições… e coisas assim, eles ainda existem lá. Ou vocês entram neste lado ou vocês entram naquele lado… quando vocês
vão a extremos e vocês simplesmente ficam possuídos. É uma região muito perigosa em que vocês estão entrando.
Recentemente, Eu estava assistindo um programa da BBC… e alguns médicos tinham descoberto uma coisa muito interessante.
Eles disseram que o câncer é desencadeado, ouçam isso com muita atenção, o câncer é desencadeado por algumas proteínas,
eles chamam de… proteína 58, proteína 56 ou algo assim, quando essas proteínas nos atacam… de algumas áreas
desconhecidas dentro de nós, que são construídas dentro de nós desde a nossa criação. Quais são essas áreas? Quero dizer,
Eu tenho dito por muitos anos, são o canal esquerdo e o canal direito, os dois extremos. Agora, o que fazemos quando vamos
para o canal direito? O canal direito é a área onde você pensa demais, onde você se projeta no futuro. Agora, você continua

assim, então você começa a se tornar uma pessoa… que está mais interessada no futuro do que no presente. O centro é o
presente. Agora, você começa a projetar sua mente naquilo. Quando você começa a projetar demais sua mente naquilo, você
começa a se mover para dentro deste lado. Com isso, qualquer pessoa que seja uma pessoa austera, eles pensam que se você
é uma pessoa muito austera, leva uma vida de celibato… e todas essas coisas absurdas, tudo isso é totalmente sem sentido. Se
você leva uma vida de celibato, isso não irá lhe ajudar de forma alguma, pelo contrário, essa pessoa se torna… uma
personalidade extremamente seca, e no final, morre de ataque cardíaco. E uma pessoa assim é tão teimosa, tão
temperamental… que você deve pegar um mastro de barco antes de se encontrar com essa pessoa. Há muitos que são do tipo
que amaldiçoa, quero dizer, tão… alheios à saúde de outras pessoas ou a qualquer coisa, que eles podem amaldiçoar qualquer
um e este é o trabalho deles: amaldiçoar este e amaldiçoar aquele e amaldiçoar aquele. Eles são pessoas extremamente secas.
Eles talvez assumam o trabalho social em nome de Deus… ou eles trabalharão como nunca para os pobres, eles ficam achando
que estão salvando os pobres e fazendo isso e aquilo, e ao passo que se vocês os virem em qualquer outro momento, vocês
terão certeza de que essa pessoa está totalmente ardendo em fogo. Eles têm um fígado horrível, muito irascíveis, não há
nenhuma doçura neles, não há nenhum magnetismo neles, todas as pessoas fogem deles, são como "brotos fervidos",
sentados na cabeça de todo mundo. "Faça isso, faça aquilo, você não fez isso, o que você está fazendo?" Eles não dormirão e
não permitirão que ninguém durma. Eles acham que todo mundo deve trabalhar sob o domínio deles, e essas são as pessoas
que são muito orientadas ao ego, como mostrado ali, são as pessoas que se movem no canal direito. Quaisquer ideias austeras
sobre religião podem levá-los para este lado… e essa austeridade é muito perigosa para os seres humanos, porque os isola do
Todo. Essa pessoa pode estar presa em uma armadilha… ou possuída por algum tipo de personalidade no canal direito. Eu
conheço uma senhora que é muito famosa na Índia… e que ganhou um prêmio importante e isso e aquilo por seu trabalho
social. Aconteceu de Eu vê-la pela primeira vez em um avião quando ela não tinha… nenhum prêmio e tudo mais, ela veio com
algum tipo de coisa estranha com ela, e ela queria se sentar na poltrona da frente. Então, a aeromoça disse: "Lamento, este está
reservado para algumas crianças que estão doentes…" "e elas têm de ir neste avião e não podemos lhe dar esta poltrona," "e a
mãe está ali." Ela começou a brigar com a mãe: "Quantos doentes estão curados? O que você pensa de si mesma? ", e isso e
aquilo. E ela simplesmente ficava pulando daqui para lá e de lá para lá, e ela não permitia que o avião saísse e por meia hora, ela
ficou brigando… para se sentar lá e a quantidade de ofensas… que ela fez à aeromoça, Eu fiquei impressionada. E supõe-se que
ela seja uma mulher a quem deveria ser dado um prêmio pela paz… ou algo assim. Eu não sei, não havia nenhuma paz no rosto
dela… nem em volta dela, e todo mundo ficou tão perturbado… com o modo como ela estava falando muito sobre aquilo, foi
realmente chocante… ver essa pessoa que era tão irascível e tão meticulosa sobre as coisas, e ela ficou discutindo com ela:
"Este era o meu lugar e isto era isto e isto era aquilo." Graças a Deus, depois eles a tiraram e o avião deixou o local, mas Eu
estou lhes dizendo que pessoas assim podem ser tão… freneticamente irascíveis e podem ser tão alheias à presença de vocês
lá… que vocês têm de tomar muito, muito cuidado com elas. Essas pessoas podem parecer ser muito, muito bem-sucedidas na
vida, e quando elas andam, elas têm um nariz arrebitado e todos os tipos de coisas, mas não leva muito tempo para eles
perceberem que é tudo tolice acontecendo. Esse tipo de orientação ao ego pode levá-lo a nada além da estupidez. Um indivíduo
pode ser extremamente estúpido e ele não sabe que tem sido, o quão estúpido ele tem sido, porque é assim: "O que há de
errado?" Um senhor veio nos ver e ele tinha uma esposa, ela tinha apenas 16 anos de idade e o sujeito tinha 80 anos de idade.
Naturalmente Eu pensei que ele devia ser o avô, então Eu disse: "Ela é sua neta?" Então Meu marido Me beliscou e disse: "Esta é
a esposa dele." Eu disse: "Sério?" Eu disse: "Lamento, Eu não sabia que ela era uma…" "O que há de errado?" "Eu posso ter uma
esposa de dois anos, o que há de errado nisso?" Eu disse: "Nada de errado, a única coisa é que as pessoas rirão de você, só
isso". Todos os tipos de coisas estúpidas, as pessoas fazem neste mundo, e elas pensam: "O que há de errado?" Esta é a
melhor maneira… de conviver com a sua estupidez, até que eles descubram… que você é a pessoa mais estúpida cometendo
erros. Agora, essa estupidez vem desse ego, aflorando e envolvendo seu cérebro completamente, você não consegue ver mais
nada, você apenas vê a si mesmo: "Meu quarto, minha casa, meu, meu, meu, meu, meu." Você não consegue ver que há outros,
que você tem algum tipo de relacionamento com os outros, que você tem de ser gentil com eles, que você tem de compartilhar
coisas com eles, você o tempo todo pensa em si mesmo. E pessoas assim ficam possuídas… pelo estilo supraconsciente. O
que acontece na espiritualidade com essas pessoas? Elas começam a sentir que o corpo delas está deitado aqui e elas sobem…
e sentam em uma árvore, elas pensam que isso é a Realização ou a iluminação, imaginem só. Isso não é nada além do que um
espírito supraconsciente… que entrou e tirou o corpo e o colocou lá. Eu recebi, Eu lhes disse, três americanos vindos dos EUA… e
eles eram conhecidos por serem cientistas muito importantes. Eles vieram Me ver e disseram: "Mãe, a Senhora tem de nos
ensinar uma coisa." Eu disse: "O quê?" "Nós queremos voar." Eu disse: "Voar?" "Você já estão voando, por que vocês querem
voar?" Eles disseram: "Não, mas queremos voar com percepção extrassensorial", Eu disse: "Vocês não deveriam fazer isso,

porque se vocês o fizerem," "vocês serão escravizados por esses espíritos e vocês de fato querem fazer isso," "serem
escravizados por esses espíritos?" "Sim, seja o que for," "escravidão ou qualquer coisa, nós queremos ter isso…" "e queremos
obter isso, através do qual nós voaremos." Eu disse: "Por quê?" Eles disseram: "Porque a Rússia está fazendo isso…" "e os
russos estão fazendo experimentos com percepção extrassensorial." "Então nós devemos fazer isso também." Eu disse: "Se
eles estão indo para o inferno," "vocês também vão para o inferno?" Eles disseram: "Sim, o que há de errado?" Eu disse: "Não há
nada errado, vão correndo em dois saltos," "vocês podem ir muito rápido para lá, mas no que diz respeito a Mim, " "Eu não sou a
favor disso, Eu não irei condenar suas vidas para sempre." Então Eu lhes perguntei: "Quem mandou vocês para Mim?" E eles
disseram: "Um Patanjali." Há um sujeito chamado Patanjali, que é jornalista, Eu disse: "Este Patanjali mandou vocês?" "Sim, ele
nos enviou para Senhora." Ele era o homem que deixava seu corpo… e corria em todos os lugares. Ele era um jornalista, então
ele conseguia as notícias antes que alguém soubesse… e ele saia correndo de sua casa e a esposa ficava tão surpresa que um
dia… ele trouxe um pouco de areia e ele disse: "Você sabe onde eu estive ontem?" "Eu estava na praia, de lá trouxe a areia para
você." Ela tomou um susto, e ele tremia diante de qualquer imagem de Deus ou de Cristo ou de qualquer um. Ele tremia deste
jeito, então ela o trouxe para Mim, ela disse: "Este sujeito está tremendo, eu não sei o que está acontecendo," "ele está
chacoalhando, essa doença de Parkinson." "Eu não sei o que está acontecendo, e à noite ele desaparece," "Eu tranco tudo e
ainda assim ele desaparece," "eu não sei o que fazer, é muito chocante." Ele disse: "Às vezes eu vou e me sento em uma árvore."
Eu disse: "Sério?" Então Eu lhe disse: "Você está possuído." Ele disse: "Mãe, por favor, tire isso." "Eu não quero essa insensatez,
não se sabe aonde eu irei parar." "Amanhã eu poderia estar em qualquer lugar, pairando no ar." "Eu não quero mais fazer isso,
talvez meu corpo não retorne." Isso é o que as pessoas estão fazendo agora, elas tiram os espíritos. Quando elas tiram o
espírito de uma pessoa, elas o mantêm com elas. Como as crianças, crianças pequenas morrem em seu sono. Se uma mãe
está aqui e ela tem um filho nos EUA, e ela diz: "Eu quero falar com meu filho por meio de um médium", é uma coisa muito
perigosa, nunca fique envolvido com um médium, muito perigoso. E uma mãe assim, Eu conheço na Suíça. Ela fez isso com
uma criança e a criança morreu nos EUA durante o sono. Porque a distância é tal que onde há dia, há noite, e ela estava fazendo
isso durante o dia e a criança estava dormindo. Ela conversou com a criança, ela ouviu sua voz, ela fez tudo e a criança morreu.
"Nunca chegue perto dessas pessoas que lidam com espíritos", é dito por todas as grandes pessoas do mundo, mas não
ficamos preocupados: "O que há de errado?" Nós vamos aos espíritos, à percepção extrassensorial, aos nossos antepassados
que estão mortos, aos nossos irmãos e irmãs. Por que incomodá-los? Agora eles estão mortos, deixem-nos serem livres. Na
realidade, vocês torturaram suas vidas quando eles viveram nesta Terra. Por que vocês não os deixam livres? Deixem-nos irem
e terem seus nascimentos. Mas nós não estamos satisfeitos. Nós dizemos: "Não, nós devemos falar com eles. Nós temos
videntes cegos," "nós damos as mãos, chamamos os espíritos e fazemos isso." Mas vocês sabem o que acontece com eles?
Em primeiro lugar, nenhuma Realização. É muito difícil para essas pessoas. Mesmo que vocês obtenham a Realização… e tudo
mais, vocês têm muitos problemas, Eu tenho visto pessoas enlouquecerem, porque esses espíritos são criaturas obscenas.
Suponha que você tenha Me chamado, Eu sou uma indiana, então agora você está exposto à Índia. Você deve saber que fica
exposto à Índia… e você não tem controle sobre as pessoas que estão vindo… dessas regiões e você é simplesmente engolido.
Eles possuem vocês. Eles possuem vocês, sua família, tudo. E é um fato que essas criaturas horríveis que atuam… ou que
fazem contato ou que tentam mostrar que estão… ajudando vocês, são as pessoas que estão apenas tirando dinheiro de vocês.
Mas elas serão condenadas de uma forma muito pior do que qualquer um. As pessoas que são médiuns, que são clarividentes,
usavam essas coisas… e tudo isso diziam: "Nós chamaremos esses gurus do Tibete", não há nada assim. Qualquer pessoa que
seja uma alma realizada nunca fará isso. Qualquer alma realizada nunca entrará em ninguém. Nenhum guru pode entrar em
alguém, acreditem em Mim, porque eles conhecem o valor da liberdade. Eles nunca farão isso. É uma coisa muito cruel de se
fazer… a aqueles que estão mortos e a vocês que estão vivos, e é uma coisa tão bela criada por Deus. Você fica possuído por
todas essas coisas absurdas e magia negra e (…). Eu não sei como vocês, pessoas instruídas, podem aderir a isso, talvez vocês
sejam muito ingênuos, Eu diria que vocês são ingênuos, porque na Índia, nós sabemos disso, sabemos de tudo isso, sabemos
de toda essa materialização e todo o negócio, nós sabemos muito bem. É claro, quero dizer, todos os jovens não sabem agora,
porque Eu sou uma pessoa antiga, todos nós sabíamos sobre isso, chamamos isso de Branumati, chamamos isso de Preta
Vidya, Smashana Vidya, Bhoot Vidya, há livros e mais livros sobre isso, do que essas coisas são feitas. Existem magia negra,
vodu e todos os tipos de coisas que vocês chamam, mas vocês não têm conhecimento sobre isso. Agora por exemplo, nós
colocamos todos os cadáveres na igreja, isso é muito perigoso. Eu não sei quem disse, onde está escrito na Bíblia, Eu não
entendo, por que vocês deveriam colocar os cadáveres na igreja? Tudo bem, se vocês querem ter uma igreja para os cadáveres,
deixem-nos ficarem juntos com os cadáveres, vocês são pessoas vivas, por que vocês se sentam em cima dos cadáveres lá e…
têm todos os bhoots, esses demônios vindo sobre vocês e sentando em suas cabeças? Somente uma alma realizada é a

pessoa que deveria ser enterrada em uma igreja, somente uma alma realizada. Na Índia, é um costume que todas as pessoas…
sejam cremadas, exceto uma alma realizada, porque eles nunca tentam… possuir ninguém, nunca tentam perturbar, pelo
contrário, eles ajudam de muitas maneiras, eles não são as pessoas… que virão apenas para perturbar sua vida ou para… lhes
dar algum incentivo, às vezes vocês ficam muito felizes também com isso, porque vocês acham que, podemos dizer, sua
responsabilidade foi assumida, eles assumiram sua responsabilidade e vocês se sentem bastante aliviados, no começo vocês
se sentem muito bem, é uma sensação boa: "Oh, eu sinto paz dentro de mim", porque outra pessoa entrou em sua casa… e ele
irá usar toda a sua casa e você será deixado para trás. E então vocês se tornam ridículos. Vocês constatarão que essas
pessoas colocam a roupa na boca assim, parecem assim, e elas estão muito assustadas e com medo. É claro, diante de Mim,
elas tremem assim, todos os tipos de coisas acontecem. Agora, há outra tendência sobre isso, se você disser que essas são
pessoas possuídas e isso e aquilo, então os de canal esquerdo são ainda piores. Os de canal esquerdo são as pessoas que
entram no negócio de espírito, muito, mas há dois tipos de negócio de espirito, um pode trazer o supraconsciente… e pode
trazer até mesmo o subconsciente e o subconsciente… está muito facilmente disponível, porque todos esses espíritos são
intrometidos, estão na área do subconsciente, eles são intrometidos… e pessoas muito cruéis, ardilosas e obscenas. Por
exemplo, uma mulher morre jovem sem se casar, ela gostaria de perturbar uma mulher casada, ela tem inveja. E é por isso que
existem certas regras e regulamentos em nossa vida, devemos entender, através das quais vocês devem evitar todas essas
coisas. Peguem por exemplo seus psicólogos. Os psicólogos não sabem… o que eles estão enfrentando, eles tratam pessoas
loucas. Eu lhes falei sobre Freud, ele era falho, porque ele só sabia sobre este desejo. O poder do desejo, o qual ele chamou de
condicionamento e tudo mais. Mas ele não sabia que havia outro que é o nosso ego, então ele disse: "Tire todo o seu
condicionamento, não tenha nenhum tipo de condicionamento." Então, para onde você vai? Você chega em: "O que há de
errado?" Orientado para o ego. Então você forma um outro culto, dizendo: "Nós devemos destruir nosso culto." Você continua
dizendo para si mesmo: "Oh, você é imprestável, você é inútil", o tempo todo mata o seu ego, então você se torna um recluso,
essas duas coisas acontecem com os extremos desse movimento deste centro. Por meio deste centro, ou você vai para a
esquerda ou para a direita. Agora, qual é a coisa verdadeira? Este é o centro da criatividade. Criatividade e o conhecimento do
Divino. O conhecimento do Divino acontece quando você obtém sua Realização, vocês recebem essas vibrações frescas do
Espírito Santo, e vocês têm de saber como elevar a Kundalini dos outros, e vocês têm de saber como se corrigir, vocês têm de
saber… como conhecer todos estes centros e também vocês têm de descobrir… todas as perguntas absolutas que vocês têm
em sua mente. Isso tem de acontecer com vocês. Esta Realização tem de acontecer, porque isso é um direito seu que você está
recebendo. Agora, você é um ser humano e você tem de se tornar um super ser humano. Eu não estou fazendo nada sobre isso,
como Eu disse, Eu estou apenas "descontando um cheque de suas contas bancárias". Mas se as "contas bancárias" estão muito
à esquerda ou à direita, é bastante difícil, você tem de dar "créditos a mais"… e há alguns "saques a descoberto". Portanto,
temos de entender que é melhor estarmos no centro. Não ir a essas coisas. Por quê? Por quê? Para quê? O que você vai ganhar
com essas coisas? Você está indo para o seu Espírito? Você vai se tornar o seu Si? Por quê? Só para um pequeno ganho aqui e
um pequeno ganho ali? Por que você está indo a essas pessoas horríveis? Elas o levarão… a um extremo tão horrível que talvez
você não seja capaz de retornar. Em Londres, Eu fiquei surpresa, havia um médico que Eu conhecia, e ele veio Me ver e disse:
"Eu perdi todos os meus empregos," "tudo, porque eu estou muito deprimido, eu não consigo trabalhar." "Eu não sei o que
acontece comigo, estou extremamente deprimido." "Eu perdi o entusiasmo de trabalhar, não sinto nada," "eu simplesmente sou
um caso perdido, estou muito deprimido." "E toda vez que tento trabalhar, eu fico deprimido de novo, estou muito cansado." Eu
lhe perguntei: "Você foi a algum desses tântricas e a esse tipo de pessoa?" Ele disse: "Nunca, mas meu avô era tântrico." Ele
fazia esse negócio de magia negra e agora o neto está sofrendo por causa disso. Mais tarde ele foi curado. Nós temos um
australiano aqui que era um médico russo, sua avó tinha o hábito de levar a criança ao cemitério nos anos iniciais de sua vida.
Ele lembra muito bem disso, e depois de algum tempo, ele ficou tão deprimido, ele perdeu o emprego, não conseguia trabalhar,
ele tinha dor de cabeça… e todos os tipos de coisas aconteciam. Cãibras costumam vir em suas mãos. Quando ele veio a Mim,
ele ficou curado, mas demorou algum tempo, porque na infância, todas as impressões desses espíritos estavam presentes.
Portanto, temos de entender como manter os mortos longe de vocês. Vocês têm de estar no presente e não com os mortos.
Seja quem for que esteja morto está acabado. Você já reparou em um macaco? Se um filho de um macaco morre, antes da
morte, o macaco ficará gritando e berrando e fazendo todo tipo de coisas. Assim que ele morre, ele vai embora, não fica
preocupado. O mesmo com cachorros e com tantas criaturas, não se preocupam com isso, sabem que está morto. É por isso
que é dito que se alguém está morto, pense em Deus e cante canções e coisas assim, não sejam muito condescendentes com
isso. Mas nós esquecemos todas essas coisas… e a maneira como fazemos com as coisas mortas, às vezes vamos tão longe…
que na verdade a maioria de nós vive aquilo quando estamos fazendo tudo isso, nós vivemos apenas no passado. Nós vivemos

no passado e essas pessoas veem alguns fantasmas… e coisas assim e algumas delas que são assim viram Meu passado… e
tremeram diante de Mim, todos elas tremem diante de Mim exatamente assim. Elas ficam tremendo, elas não conseguem se
sentar eretas, elas ficam tremendo deste jeito, elas ficam tremendo daquele jeito, o tempo todo o corpo delas fica tremendo,
elas não têm controle sobre seu corpo. Assim, temos de entender que essas coisas são totalmente perigosas… para os seres
humanos. Nós somos seres humanos, não somos cadáveres, não somos isso. Mas a pior coisa é que aqueles que são
condescendentes… com essas coisas são atacados pelas proteínas que os médicos disseram, que não são nada além do que
esses espíritos mortos. Eles estão dizendo proteínas porque eles não entendem. Esses são os espíritos mortos, o câncer é
causado… somente pelo ataque dos espíritos mortos. Eu não encontrei um único caso de quem Eu tratei, Eu tratei muitos nos
quais não tinha acabado a influência dos espíritos. Agora, na Realização, quando vocês obtêm sua Realização, vocês
percebem… neste ou neste, estes são os dois Swadishthana que estão sinalizados. Agora Eu espero que vocês coloquem suas
mãos assim, vocês terão a sua Realização… também quando Eu estou lhes falando. Exatamente deste jeito, coloquem os dois
pés direto no chão, exatamente assim. Agora Eu estava lhes dizendo que quando vocês colocam suas mãos assim, primeiro a
brisa fresca começa a fluir. Tudo bem? Mas quando vocês tiverem a sua Realização, coloquem sua mão em direção a alguém
para testar isso, vocês captam neste aqui. Significa que isso não é autorizado. O trabalho não autorizado do Divino podem ser
áreas do subconscientes, podem ser supraconscientes, podem ser psicólogos… ou qualquer um pode captar isso, quando
vocês trabalham em sua mente. Sua mente é aquela que é o superego, ali, o azul é a mente e quando você foi, de uma forma ou
de outra, a alguma pessoa… ou você mesmo teve algo a ver com magia negra, então você bloqueia este, é o Swadishthana
Esquerdo, como o chamamos, e quando você bloqueia este, você tem de dizer que você acredita… no trabalho Divino, no puro
trabalho do Divino… e isso é chamado de Nirmala Vidya. Nirmala significa puro, o puro conhecimento da técnica de como elevar
sua Kundalini. Quando você diz isso, este fica bem e os espíritos vão embora. Há muitas pessoas que vieram a Mim que
estavam loucas, e elas dizem: "Como através da Kundalini, a Senhora cura os loucos?" "O que a Senhora faz sobre isso?" Nada,
Eu apenas lhes dou o despertar da Kundalini. Então, quando a Kundalini desperta, quando Ela vai para este centro, que é o
segundo centro dentro de nós, a iluminação ocorre. A Divindade da Criatividade é despertada… e com a luz, essa escuridão
dentro de vocês simplesmente desaparece. Simplesmente vai embora. A epilepsia pode ser curada. Se alguém está sofrendo de
epilepsia, existe um método muito simples de curar essa pessoa. Extremamente simples. Quando vocês vierem na próxima vez,
Eu lhes direi como ter essa pessoa curada. É muito simples. Sahaja Yoga é um método espontâneo vivo, pelo qual podem curar
as pessoas como um subproduto do despertar da Kundalini. Não é que Eu esteja aqui como uma curandeira e irei por aí:
"Deem-me dez, do que vocês chamam, dólares para a cura." Não é isso, é simplesmente quando a Kundalini desperta, vocês
ficam curados. Vocês adquirem uma boa saúde porque a Kundalini… passa por este centro que é responsável pelo lado físico.
Se o seu lado físico está bem, então sua saúde está bem. Mas há outras coisas dentro de vocês. Há o seu lado emocional e há
também o seu lado mental… e também vocês têm acima de tudo o espiritual. Todas essas coisas devem ser iluminadas por
meio do despertar da Kundalini. A primeira coisa que lhes acontece é que sua saúde melhora, sem dúvida. Todos os tipos de
coisas como paralisia, câncer, diabetes - a diabetes é curável pela Sahaja Yoga. Eu devo lhes explicar como a diabetes é curada.
Novamente, a diabetes é causada por pessoas que pensam demais. Quem pensa demais, então este, o centro tem de trabalhar
muito duro… e ele não pode dar atenção suficiente ao pâncreas, que está no canal esquerdo. Por causa disso, o canal
esquerdo… fica congelado e o canal direito fica trabalhando muito duro. Agora, como você cura sua diabetes? O único jeito é se
você for uma alma realizada, você dá vibrações ao pâncreas, e dá um equilíbrio à pessoa. Existe uma maneira de equilibrá-lo. Se
vocês puderem equilibrá-lo, as pessoas se livram da diabetes permanentemente. A artrite também pode ser curada, mas agora
Eu devo lhes falar sobre o baço, que é uma coisa muito importante dentro de nós e Eu acho que… cada um de vocês deve
entender isso de uma forma completa. O baço, nós não sabemos o quão importante ele é dentro de nós. Ele é o velocímetro. Ele
cuida da velocidade que temos. A forma como somos apressados hoje em dia, estamos realmente encurtando isso. Nós
falamos de forma abreviada, caminhamos de forma apressada. Nós somos pessoas muito apressadas. E essa pressa chega
em nós… quando o baço enlouqueceu. Como o baço enlouquece? É muito simples. Agora, o baço está lá para criar novos
corpúsculos de sangue, corpúsculos vermelhos para vencer todas emergências pelas quais você passa. Por exemplo: você está
comendo e isso é uma emergência. Você precisa de mais glóbulos vermelhos. Então esse baço começa a emitir mais glóbulos
vermelhos, mas ao mesmo tempo, você tem às 9:00hs notícias e você ouve algo horrível, outra emergência é criada. Então, de
repente, você come e sai correndo. A terceira emergência é criada. O pobre do baço fica totalmente louco. Ele não sabe quando
produzir quais células sanguíneas. Ele não sabe o que fazer com você, porque de repente você tem três ou quatro coisas juntas,
você tem tomado seu café da manhã, colocando um pé no carro, você tem tomado seu café da manhã, conversando com
alguém daquele lado. Aqui, fica alguém apenas dizendo: "Entre, entre!" E tudo isso acontecendo… simultaneamente. O coitado

desse baço não sabe para onde se mover. Então ele fica louco. E depois o ataque vem de alguma forma… e o câncer de sangue
está instalado. O câncer de sangue é o resultado da pressa. Então temos de ter muito cuidado de modo que nosso baço fique
bem. Eu estou lhes avisando como uma Mãe. Eu conheço esses problemas. Nós temos curado câncer de sangue, mas é uma
doença horrível e uma vez que ela domine, dentro de uma semana, eles dizem, acabou-se. Agora, nós curamos… muitos
pacientes com câncer de sangue que foram declarados como mortos… após oito dias. É só isto que eles dão: um atestado.
Após oito dias ou após um mês, você obtém este atestado no hospital: "Você morrerá." Mas na Sahaja Yoga, podemos tentar
curá-los. Eles foram curados e quando eles foram aos médicos, todos eles disseram: "Eu sei que foi extraordinário, mas não
podemos acreditar que foi a Sahaja Yoga." Mesmo que um médico seja curado, eles dizem: "Ah, esse médico ficou louco agora."
"Ele está falando assim, como pode ser?" Aqui, eles atestaram que a pessoa morrerá em oito dias… e lá, ele está curado e
ficando forte depois de dois anos ou mais. Eles dirão que deve haver algo, eles não querem aceitar, porque isso desafia o
conhecimento deles. Mas Eu não estou aqui para tirar a profissão deles. Eles podem ter muitos pacientes. Eu não estou aqui
para curar pessoas. São apenas os buscadores que vêm a Mim para a Realização que são abençoados… pela Graça Divina e
eles adquirem uma saúde muito boa. Eles são curados porque são buscadores. Eles são os homens de Deus… e eles têm de se
tornar os profetas. E quando eles se tornam os profetas nesta era, eles têm de converter os outros da mesma maneira e eles os
tornarão profetas. Foi dito por William Blake cerca de cem anos atrás. Ele descreveu todas essas coisas em Seu livro, Milton,
vocês se surpreenderão. Ele foi a tal limite de profecia e Ele era um grande visionário… que Ele até mesmo descreveu onde Eu
morei, em Surrey Hills: "Os primeiros faróis serão acesos em Surrey Hills", e também Ele disse onde nosso ashram seria nas
ruínas, porque não tínhamos dinheiro, então eles compraram um lugar destruído nas ruínas: "As fundações serão assentadas
em Lambeth Way", e aí está. Nosso ashram veio para Lambeth Way… e aqui está o… e… "E Seu tear vibra a cidade de amor". e
Lambeth Way e Lambeth Way, e Ele disse: "Isto irá se tornar a Jerusalém." Imaginem só, uma pessoa cem anos atrás pôde ver.
Ele era um grande visionário… e Ele escreveu tudo sobre isso, mas os seres humanos não são sensíveis às coisas. Eu fui ver Sua
exposição, Ele era um grande artista. Eu fiquei impressionada, eles estavam vendo como Ele mostrou mulheres nuas no inferno,
imaginem só. Vocês foram lá para ver isso? Quero dizer, é como se você fosse ver uma exposição de flores… e lá está você
colhendo toda a imundície e sujeira. É essa a forma de se ver as coisas belas? Veja por causa da beleza e pense na beleza e
então você é a beleza. Por que você deveria desejar essas coisas feias na vida? Por que você não desejaria algo que é tão belo?
E isso é o seu Espírito. Este é o segundo centro sobre o qual Eu lhes falei. Este é o que delimita, que delimita nossa religião no
sentido de nossa sustentação. Não a religião da maneira que vocês entendem. Porque todas essas religiões são exatamente
como flores… em uma única árvore viva. Elas foram arrancadas pelas pessoas… e elas dizem: "Esta é minha. Esta é minha. Esta
é minha!" E elas tornaram essas flores muito feias e essas flores estão deterioradas. Toda a atenção deve estar em se tornar o
Espírito. Se não for, então o resto não é trabalho de Deus. A trabalho de Deus é apenas para despertar a sua Kundalini, é o
trabalho vivo, porque se Ele é o Deus vivo, Ele tem de fazer o trabalho vivo. O trabalho Dele é transformar uma pequena flor em
um fruto, o que vocês não podem fazer. Da mesma forma, vocês não podem pulsar a Kundalini, mas Ela pulsará quando você
vier para a Sahaja Yoga. Você verá a olho nu a pulsação subindo aqui… e você poderá ver o seu batismo acontecendo. Isso foi
escrito por muitas pessoas, e elas disseram, como Kabir Das disse claramente, nós tivemos um grande poeta chamado Kabir
Das, que descreveu a Sahaja Yoga… cerca de 300, 400 anos atrás. E nós tivemos Adi Shankaracharya que claramente disse…
todas essas coisas que estou lhes dizendo. Mas este era um conhecimento limitado… a algumas pessoas. Até Krishna falou
para um só, Arjuna. Cristo falou para algumas multidões e eles O crucificaram, porque eles não podiam entendê-Lo, o que Ele
estava falando. O que havia para crucificá-Lo? Eles não O reconheceram. Moisés, quantas pessoas O reconheceram? Abraão,
quantas pessoas O reconheceram? Eles nunca foram reconhecidos, nunca foram compreendidos, esse era o problema, e isso é
o que devemos entender. A hora chegou agora para reconhecer, para compreender. Reconheça a si mesmo que você é o
Espírito, não este corpo, não esta mente, não este ego, mas você é o Espírito. E não os assim chamados gurus. Aquele que não
lhe dá a Realização espiritual não é um guru, não é um guru. Vocês devem entender que isso é coisa de Guru. O Mestre
Primordial é que lhes diz para ficar no centro, quem lhes diz todas as coisas que devem ser feitas em nome da religião. Em
nome da religião, Todos disseram a mesma coisa. Agora, Eu não digo nada assim, porque Eu sei como lidar com a situação.
Nós tínhamos um médico em Londres… que era um alcoólatra que veio a Mim. Ele obteve sua Realização… e no dia seguinte, ele
desistiu. Ele simplesmente não queria ter. Ele disse: "Agora estou me divertindo, não estou aborrecido, nem mesmo me lembro
disso." Mas ele foi para a Alemanha e disse que depois de dois a três meses, ele disse: "Eu gostava de um vinho, deixe-me tentar
ver como é." Então ele foi e bebeu aquele vinho. Quando ele o tomou, ele sentiu vontade de vomitar, totalmente, ele disse que
aquilo estava cheirando… como uma rolha colocada na água. Ele nunca sentiu cheiro assim antes, e apenas saiu com vontade
de vomitar, aquilo foi muito nauseante… e ele simplesmente abandonou isso. O que realmente acontece é que… quando vocês

obtêm o seu despertar, sua própria religião simplesmente é… iluminada dentro de vocês, então Eu não tenho de lhes dizer: "Não
roube, não fale obscenidades," "não faça isso", nada disso. Por exemplo, Minha própria filha, tenho uma neta que é uma alma
realizada. Duas crianças, duas netas são almas realizadas e uma delas veio… mais tarde, ela disse: "Vovó, a Senhora teve de ler
essa…" "coisa estúpida chamada de ciência moral?" Eu disse: "Não, por quê?" "Isso é tolice, não é? Eles nos dizem para não
contar mentiras." "não roubar, quero dizer, por que deveríamos contar mentiras?" "Por que eles deveriam nos dizer todas essas
coisas? Eu não gosto disso." Então a pequenina disse: "Oh, todas elas são pessoas estúpidas," "como podem dizer assim? Por
que deveríamos fazer isso?" Não há nenhuma tentação presente. Nós não precisamos lhes dizer esse tipo de tentação, vocês
estão despertados. Seu dharma está presente, sua sustentação está despertada. Por exemplo, nós somos seres humanos, se
tivermos de passar por uma viela suja, não conseguimos fazer isso. Nós nos sentimos péssimos, tapamos o nosso nariz, nós
sentimos o cheiro da sujeira… e da imundície. Mas peguem um cavalo, ele passará muito tranquilamente, ele não fica
incomodado, ele não distingue o cheiro. Da mesma forma, sua consciência fica iluminada. Então, tudo que é pecaminoso, vocês
não gostam. Vocês simplesmente não gostam. O que quer que o afaste do Espírito, vocês não gostam, porque vocês perdem
suas vibrações, perdem suas vibrações. Agora, um outro centro também é muito importante, que é para o nosso bem-estar,
chamado de Nabhi Chakra, sobre o qual Eu lhes falarei na próxima vez, porque Eu já lhes disse de forma bastante elaborada.
Além disso, Eu gostaria de receber perguntas de vocês hoje também, mas como da última vez, não continuem fazendo
perguntas… e a mesma pessoa perguntando. Uma pessoa deve fazer apenas… uma pergunta e uma pergunta sensata, porque
vocês são buscadores. Não desperdicem seu tempo e não desperdicem o tempo dos outros. Tudo bem? Muito obrigada.
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Nabhi Chakra Sidney, Austrália, 27.03.1981 Se vocês não Me ouvirem desta vez, por favor, Me digam. Sinto muito por estar
atrasada… para esta palestra, mas Dr. Warren teve tempo para lhes explicar sobre essa experiência. Às vezes é mais fácil
entendê-la de uma pessoa… que alcançou isso do que entender de uma pessoa… que está falando do décimo andar. Isto foi o
que Meu pai que Me disse: "Se alguém nasceu no décimo andar…" "e o resto deles está no primeiro andar," "se você começar a
lhes falar de lá, eles primeiramente não ouvirão," "nem entenderão o que você vê." Não é apropriado que nós tentemos dizer-lhes
algo de um nível… a um nível que ainda está lá estático na mente deles. Então a pessoa tem de elevar a consciência deles… dois
ou três andares de modo que eles comecem a ver que há algo além. Mas, ao fazer isso, muitos erros têm acontecido lá
anteriormente… e algumas pessoas fizeram isso deliberadamente, alguns estão mal orientados e alguns estão fazendo isso
deliberadamente. O resultado final é o mesmo. Mesmo que você dê veneno a alguém por engano… ou de uma forma
equivocada, o resultado é o mesmo. Da mesma forma, quer você esteja mal orientado… ou quer você faça isso
deliberadamente, seja o que for que esteja errado… tem um efeito sobre a Kundalini. Agora, a Era de Aquário é a palavra que Eu
peguei do Dr. Warren… que é tão verdadeira hoje. "Aquariano" significa "o portador da água", e em Sânscrito é chamado de
Kumbha. Kumbha é Aquela que chamamos de Kundalini, o Muladhara é a Kumbha, onde a Kundalini está, o poder da Kundalini
está lá. Então chamar isso de Era de Aquário deve ser algum… trabalho de alguma alma realizada que conseguiu ver que… nesta
era, a Kundalini será despertada, e que uma era começará de pessoas tendo a Kundalini delas despertada. Agora, Eu já lhes falei
outro dia sobre… este segundo centro, que é chamado de Swadishthana, que nos dá nossa sustentação e também nosso poder
de criar. A sustentação é criada internamente, esta parte verde, que é… representada pelos dez principais Mestres Primordiais, e
esses dez Mestres Primordiais tiveram uma outra… série de mestres que foram chamados de Princípios do Discípulo. Agora,
sobre essas pessoas, Eu lhes falei da última vez, mas hoje Eu gostaria de lhes falar… sobre outros centros, especialmente este
Nabhi, que é o centro do umbigo, que é muito importante nos seres humanos. Este é o centro através do qual nós buscamos.
Quando no estágio de ameba, nós buscamos a comida, em um nível mais elevado, nós começamos a buscar as alturas, como
quando eles se tornaram mamutes e todos esses… animais que queriam ter uma altura para alcançar acima das árvores, para
serem capazes de dominá-las e comer as folhas, mas eles se tornaram tão grandes com sua altura, que eles tiveram de se
tornar animais menores, como por exemplo animais inteligentes, e, como por exemplo, gatos e criaturas assim, família dos
felinos. E é desse modo que a evolução tem sido… trazida à existência através de nossa busca como ameba, depois como
animais e agora como seres humanos. À medida que nós evoluímos cada vez mais alto, nos tornamos cada vez mais sutis em
nossa busca. Por exemplo, as pessoas que estão buscando, digamos, poder, não são tão evoluídas… como as pessoas que
estão buscando seu Espírito, não há dúvida sobre isso. Porque vocês passaram por isso, vocês tiveram o suficiente disso.
Talvez nas vidas passadas, vocês podem ter sido reis e rainhas… e vocês devem ter visto todos os ridículos disso, então vocês
disseram: "Agora, tivemos o suficiente disso," "esse negócio de poder, nós não queremos ter mais," "tamanha dor de cabeça,
nós não queremos ter." As pessoas que estão buscando dinheiro também… são as pessoas que tiveram o suficiente disso… e
elas ficaram fartas disso, então elas disseram: "Agora nós tivemos isso." Assim, agora vocês são buscadores de algo além.
Sempre foi assim, nós buscamos algo além, mas essa busca além não está descrita… para muitas pessoas e elas não são
capazes de entender… o que está além, é por isso que este centro é muito importante… no processo evolutivo de vocês. Agora,
primeiramente, como Eu lhes disse, nós temos de estar em equilíbrio, esta é uma coisa que nós devemos ter: o equilíbrio na
vida. Quero dizer, no senso comum também, nós podemos ver, supondo que haja… um carro indo apenas com uma roda,
quantos gostariam de viajar nele? Qualquer coisa que você faz na vida tem de ter um equilíbrio, caso contrário, qualquer coisa,
mesmo pegando algo, segurando algo… ou pequenas coisas, mesmo andando de bicicleta, vocês sabem que vocês têm de ter
um equilíbrio. Então, se a Kundalini tem de se mover, vocês têm de ser uma personalidade equilibrada, uma personalidade com
uma natureza moderada… e devem ter uma atitude equilibrada em relação à vida. Isso é muito importante, mas caso não sejam,
vocês podem ser sugados para o canal central do Sushumna, no canal central de sua evolução. Agora, a evolução ocorre pela
permanência no canal central. Aqueles que vão aos extremos caem para fora dele. Agora, os vírus com os quais nós sofremos
muito comumente… não são nada além de uma espécie de vegetal que saiu da evolução. Agora, a planta que chamamos de
tabaco… sairá da completa evolução e vocês ficarão surpresos ao ver que depois… de alguns anos, vocês não acharão…
nenhum tabaco crescendo em nenhum lugar, porque ele sairá da evolução, graças aos seres humanos, pois eles entenderam
mal o papel do tabaco. O tabaco é um inseticida, deve ser usado… para matar os insetos e não para se matar. Mas, às vezes

esquecemos, que seja o que for que… Deus criou para o bem, às vezes nós podemos usar para nossa destruição. O mesmo com
o álcool. O álcool foi criado para polimento, é muito bom, por exemplo, se você tem de polir seu cristal, você deveria usar gim é
muito bom para diamantes ou qualquer coisa assim. É apenas um polidor, é um polidor para o - para qualquer coisa, ele dá um
polimento. O álcool é um polidor… e sua composição é tal que ele dá um polimento a uma coisa. Agora, Deus queria que vocês
tivessem superfícies polidas e coisas polidas… e toda a aparência limpa disso, então Ele lhes deu esse polidor. Agora, vocês
começaram a bebê-lo, agora o que fazer? Ele nunca lhes pediu para beber, mas se vocês beberem isso, então ele dá polimento
aos seus intestinos também. Mas o álcool tem sua própria natureza. Ele não tem nenhuma… ideia de moralidade, coitado, nós
não podemos culpar o álcool, porque é esperado que ele dê polimento, onde quer que você o coloque, ele dá polimento, certo?
Então ele dá polimento ao seu fígado também. E quando o fígado fica bem polido, então o que acontece… é que o calor do
fígado, que é para ser expulso do corpo, ele tem de passar pela corrente sanguínea, não consegue, porque há uma barreira e por
causa dessa barreira, o coitado do fígado não sabe o que fazer. Ele continua acumulando todo o calor dentro dele… e é desse
modo que seu fígado sai da circulação de qualquer coisa, e você tem problemas hepáticos e você se sente muito tonto, enjoado,
e o fígado é aquele que realmente limpa sua atenção. O que quer que você acumule de sua atenção, ele limpa. Então você se
torna horrível, quero dizer, você fica o tempo todo com raiva, irascível, você grita com as pessoas o tempo todo, toda essa coisa
é tipicamente de quem sofre do fígado. Nós ficamos alto, deste jeito, absolutamente eretos… e você se torna muito irascível. Às
vezes você pode ser como um falcão, as pessoas terão medo de se aproximar de uma pessoa assim, porque essa pessoa pode
ser uma personalidade muito seca… e é por isso que você perceberá que os bêbados, se eles estão muito bêbados, você chega
perto deles, eles simplesmente baterão em você por nada. Quero dizer, às vezes acontece de por acaso, se você for e perguntar
a algum bêbado: "Que horas são? ", à noite, você terá isso. Então, porque ele estraga a sua consciência… e nessa consciência,
um homem bom também poderia ficar assim, mas é claro, poderia haver um caso em que uma pessoa talvez se torne melhor.
Isso também é outra coisa que pode acontecer quando você fica possuído… por esse movimento do canal esquerdo, porque o
álcool reduz sua consciência… e você vai para o canal esquerdo, o movimento para o canal esquerdo… pode lhe dar um
sentimento: "Oh, eu estou muito melhor agora", e meio que você fica feliz, porque seu ego é diminuído e tudo está bem… e "Eu
estou realmente moderado agora, eu não posso bater em ninguém…" "e deixe-me tomar um pouco disso e descançar". Mas no
dia seguinte, há uma ressaca… e você se sente tão horrível com isso que você não sabe o que fazer, é algo assim, depois
novamente você quer beber isso à noite, porque você quer novamente ir para o mesmo reino no canal esquerdo. Agora, esse
reino do canal esquerdo aparentemente mostra que há… redução no peso do ego, mas não há, ele oscila. O que acontece é que
você vai para o superego no canal esquerdo, vejam ali… e o ego então acha que ele diminui porque o superego aumentou de
tamanho. Mas quando o superego aumenta, o ego é empurrado para baixo… e então quando você chega à sua condição de ego,
então ele empurra para baixo, assim há uma grande oscilação acontecendo… e essas pessoas ficam, no final, muito confusas.
Elas talvez acabem em um manicômio, Eu não sei o que elas fazem, mas mesmo quando elas estão sãs, você pode perceber
que elas perdem o controle sobre a vida, por exemplo, essas pessoas podem se tornar muito frívolas e… não conseguem sentir
a alegria da vida sem beber. O mais impressionante é que… as pessoas não conseguem desfrutar umas às outras a menos e
até… que haja um copo no meio. Quero dizer, os seres humanos são tão belos, e eles têm a capacidade de desfrutar muito uns
aos outros, eles são os únicos que são mais abençoados do que qualquer outro. Mas se há um copo o tempo todo no meio,
então eles só conseguem berrar uns aos outros, eles não conseguem desfrutar uns aos outros. A alegria deve ser completa
quando não há nada no meio. Agora, é sobre isto que Eu estava lhes dizendo, este Nabhi Chakra. Este Nabhi Chakra fica
arruinado também quando tomamos… álcool ou coisas sérias assim, drogas… e Eu até mesmo tenho visto que certos remédios
podem estragá-lo. Então você tem um problema com outras coisas como a digestão, você tem prisão de ventre, todos os tipos
de coisas acontecem, através das quais, você desenvolve problemas de gases e outros problemas… e depois problemas
cardíacos e isso continua um após o outro. Eu não digo que é somente o álcool que causará isso. Há outras causas também,
mas o álcool nunca pode ser útil… em lhes dar boa saúde. Algumas pessoas têm uma sensação… de que se você tomar álcool,
somente então você manterá boa saúde. É uma coisa errada, porque a saúde não é somente saúde física, também é saúde
mental. As pessoas acham que a saúde física é o fim de tudo, está totalmente errado porque nós não somos somente o ser
físico. Nós também somos o ser mental e o ser emocional. E quando você brinca demais com seu Nabhi Chakra, você tem o
maior problema e é este: você nunca pode ser bem sucedido na vida… no que diz respeito à alegria de suas conquistas. Por
exemplo, um indivíduo se torna rico, ele se torna excessivamente rico, é uma bênção, Eu devo dizer, do Nabhi Chakra no lado
direito. O Nabhi Chakra Direito pode lhe dar muita riqueza, muito dinheiro e você terá dez carros e quinze pessoas cuidando de
você, você talvez tenha tudo, mas isso não pode, isso não pode lhe dar a satisfação da vida. Você continuará acumulando e
terminará com um suicídio ou algo assim… e você não saberá por que você está disposto a cometer suicídio. É por isso que em

todos os países ricos, você percebe que as pessoas… estão planejando cometer suicídio, e quanto mais ricos eles forem, pior
será. Mas o canal esquerdo fica completamente seco. Agora, o lado esquerdo é o centro da vida familiar, a Gruhalakshmi, a
Deusa da família, do lar. Um indivíduo que corre demais atrás de dinheiro… esquece sua família. Ele não tem tempo para sua
família. O marido e a esposa talvez se encontrem em algum lugar no aeroporto… ou talvez apenas acenem um para o outro às
vezes, cruzando um com o outro, ou os filhos sofrem muito. E nesse caso, as mulheres também, então discutem com os
homens, elas competem: "O que há de errado? ", elas começam a copiar os homens, e ao fazer assim, quando eles competem
uns com os outros, então o que acontece é que essa vida familiar fica perturbada. A mulher no lar fica insatisfeita, o ego dela
não está satisfeito. Nos tempos antigos, o homem ia na selva e obtinha toda a madeira cortada, a trazia para casa e a dava para
a esposa e a esposa cozinhava. Não havia nenhum problema porque havia sistema de troca. Ele podia vê-la trabalhando na
casa. Agora o marido ganha o dinheiro… e a mulher gasta. Quero dizer, isto também requer… algum trabalho, não é? Gastar o
dinheiro. Mas para o homem, isso parece assim: "Eu sou o membro que ganha dinheiro e ela é a gastadora." Então ela diz: "Tudo
bem, eu também vou ganhar dinheiro." Mas nesse excesso de competição, muita competição assim entre os dois, o que
acontece é que a família sofre, os filhos sofrem… e essa pessoa terá problema com a esposa, a esposa terá… problema com o
marido e você sempre pode sentir este centro neste dedo, se este dedo está bloqueado, significa que há algo errado… com seu
relacionamento familiar, que você tem de se ajustar ou ele tem de se ajustar. É uma coisa importante. Porque vocês são como
as flores… que têm de produzir um fruto. É isso que a natureza quer. A natureza quer que vocês estejam lá para produzir os
frutos, que são seus filhos. É por isso que vocês são homens e mulheres. Isso é o básico. Agora, se vocês acham que… com
essa responsabilidade, vocês podem fazer outra coisa, vocês deveriam fazer. Mas a coisa principal é esta e se você não faz
isto… que é cuidar de seus filhos, dar-lhes alegria, ter um belo ninho para eles, então Eu devo dizer que vocês estão
negligenciando seu dever básico… e sua atenção está em alguma outra coisa. É por isso que tantos divórcios estão
acontecendo e os problemas estão lá, as mulheres pedem seus direitos, elas ultrapassam seus limites, elas se tornaram
dominadoras aqui, os homens se tornam dominadores. Essa não é a forma com a qual nós iremos resolver isso. Nós temos de
saber que nós somos as duas rodas, as duas rodas de uma carruagem, uma à esquerda, outra à direita. Agora, elas não são
semelhantes, elas não são semelhantes, elas são dois tipos: uma do lado esquerdo, outra do lado direito. Mas são iguais. Seja o
que for que eles façam é igual, eles devem ser respeitados igualmente da mesma maneira. E é sempre assim, por exemplo, Eu
recebi uma moça que veio a Mim… e ela era uma secretária particular, e ela Me disse: "Mãe, a Senhora diz isso, mas eu tenho
visto que todos esses homens vêm…" "e flertam com suas secretárias particulares." Então Eu disse: "Tudo bem, talvez seja
assim, mas o que isso importa?" Isso mostra que há algo errado com o homem, ele não entende, ele está doido, ele não
consegue desfrutar sua esposa… e ele fica correndo atrás de outras coisas. É como ter algo…. em sua casa e você fica olhando
para outras coisas. Como na Índia, se você for a alguns, alguém vem em sua casa, tenha cuidado com suas coisas, mas na
Inglaterra, Eu lhes digo, se alguém vem em sua casa, tenha cuidado com sua esposa. É apenas uma pequena diferença no meio,
mas a segunda é… uma coisa perigosa porque é fundamental, a esposa é fundamental, porque você não sabe o que ela fará,
como ela reagirá e você não sabe… como os convidados reagirão, porque isso é considerado como liberdade deles. Mas se
você tira algo da casa de alguém, isso não é liberdade: "Porque nós podemos tirar qualquer coisa da casa de alguém," "por que
alguém deveria nos prender?" Porque há um livre arbítrio para você fazer o que quiser, é permitido fazer o que você quiser, mas
nesse livre arbítrio, você está ferindo muitas pessoas e, no final, ferindo sua sociedade. Agora, essas duas rodas, como Eu
disse, são muito importantes para Deus, porque muitas pessoas grandiosas querem nascer nesta Terra. Muitas grandes almas
querem nascer nesta Terra, e se nos comportarmos de tal maneira… que o tempo todo essa carruagem fica desse e daquele
jeito subindo, Eu posso lhes dizer que nenhuma criança estaria desejando… nascer neste lugar, crianças que são pessoas
grandiosas. Somente as pessoas que são do pior tipo nascerão, eles serão vândalos, eles serão pessoas horríveis, com uma
natureza horrível… e eles estragarão toda a atmosfera dos país… onde marido e mulher não têm bom relacionamento. As
crianças serão tão arruaceiras e criaturas tão horríveis que vocês se surpreenderão, com a idade de oito e cinco anos, elas
estarão cometendo assassinatos… e fazendo todos os tipos de coisas assim que vocês ficarão chocados. Agora, entre Mim e
vocês, porque vocês também são maridos e esposas… e uma coisa deveria estar lá: "Nós não devemos brigar diante de nossos
filhos." "Nós devemos ter toda a decência de marido e mulher". Há muitas coisas que não fazemos na presença de nossos
filhos. Da mesma forma, nós não precisamos sentar… e discutir e dizer: "Eu te odeio e eu te odeio". Eu lhes digo, isso é algo que
vocês têm de mudar um pouco em nossa linguagem. Na Índia, se alguém diz: "Eu te odeio", é considerado, esse homem é
considerado como a pessoa mais mal-educada. Quero dizer, é muita falta de educação dizer: "Eu te odeio". Isso mostra que
você é um tipo muito baixo de pessoa para falar assim. Mas "eu te odeio", e daí? Se você odeia, e daí? Você não é Deus. Se você
me odeia o que importa. Na verdade, se alguém odeia alguém, e daí? Isso mostra que essa pessoa não é uma boa pessoa,

simplesmente odiar alguém. "Eu te odeio" é uma maneira de expressar algo, que é, Eu sinto, que é muito errado para o sistema
familiar, isso choca os filhos. As crianças olham para vocês como ideais. Quando elas nascem, vocês deveriam vê-las, a maioria
das crianças hoje em dia na Austrália nascem realizadas, Eu as vejo em volta. Quando fui ao aeroporto e vi que… elas nasceram
realizadas. E elas observam você e elas ficam surpresas… e emburram e se sentem muito tristes. Elas não gostam, elas não
tomam partido, elas não gostam que o pai brigue com a mãe, que a mãe brigue. E uma outra coisa que vocês devem entender,
uma certa gradação tem de existir. Uma mulher é o ponto mais forte da casa, assim como esta Mãe Terra é. Ela assume todos
os problemas para Si mesma. Ela, porque Ela é a mais forte. Quem mais pode suportar esse tipo de peso sobre Ela? É somente
a Mãe que pode fazer isso. Da mesma forma, uma mulher na casa é a mãe e ela tem de suportar. É bom ter um marido que
chega em casa e diz seja o que for que ele queira e… descarregar a raiva, toda a sujeira em você, do que ter um marido que é
muito doce, "Olá, olá" e lá fora ele vai como um tigre arrogante em todos. Um homem assim é, tem de ser, ele tem de – vejam,
eles são como crianças, Eu diria, eles são como crianças. Eles têm de descarregar suas tensões somente nas esposas, e você
deve ser uma absorvedora disso e esse é o sinal de uma mulher. Uma mulher forte não fica perturbada facilmente com essas
coisas. Ela não fica incomodada. Ela diz: "Tudo bem, você, bebezinho, venha cá." "Agora, eu tive quatro bebês, agora este é o
quinto, que é o menor, que veio." Deixe-o gritar e berrar, mesmo com as crianças, você tem de ser paciente, elas baterão em
você, elas farão qualquer coisa. Eu diria, dessa forma, na Índia, as crianças são tratadas muito gentilmente e elas são criaturas
especiais. Elas farão o que quiserem quando são crianças, mas quando elas crescem, nós não temos problema de
adolescentes, nós não temos problemas de crianças que não respeitam. Nisso, isso é um aspecto muito importante de nossa
vida moderna… que nós temos de entender, qual é o relacionamento de marido e esposa. Marido é como, digamos, um
cavalheiro que… definitivamente deve ser respeitado pela esposa. Mas se ela não respeita o marido, ela não pode obter respeito
de seus filhos. Mas o marido tem de ser um homem respeitável, isso é muito importante. Se o homem não é respeitável, ele não
pode ser respeitado facilmente. Mas é mais a mulher que tem de ser muito respeitável, se ela não mostra respeito. Você pode
lidar com qualquer tipo de homem, se você for inteligente o suficiente, bêbados, todos os tipos, eles mudam de ideia. Porque
afinal eles são seres humanos, não são pessoas más. Mas por causa de uma forma errada de lidar, eles simplesmente vão
embora… e a dominação dos homens é apenas um mito. Eles não podem dominar, eles são incapazes de dominar. Eles apenas
o fazem, porque eles querem… sentir que eles são superiores, só isso. Mas eles não podem dominar. Seja qual for a dominação,
qual é a dominação deles? São pequenas pequenas coisas aqui e ali. Exatamente como crianças, é isso o que é. Se as mulheres
entendem a maturidade delas e sua, sua responsabilidade como mulheres, porque elas são a shakti, elas são o poder da família,
e elas são a shakti potente para o marido assim como para os filhos, mas se elas ficam perturbadas, então o marido fica
perturbado e os filhos também ficam perturbados. Mas elas são a energia potencial, enquanto a energia cinética são esses
homens. Por exemplo, aqui tem a eletricidade, tudo bem, então dizemos: "Muito bom, lâmpada e eletricidade" e tudo mais, mas
de onde ela vem? A fonte está em algum lugar… silenciosamente enviando a fonte e se deleitando por dar essa fonte. Da
mesma forma, este é um centro muito importante. Por que Eu disse isso? Porque hoje Eu fui, Eu fui a Melbourne e o tempo todo
este dedo estava queimando até este ponto. Então isso significa que há algo errado com homens e mulheres… no que diz
respeito à sua vida familiar. Todos eles estão muito aborrecidos, Eu senti. O marido está aborrecido e as mulheres também.
Talvez as leis contra os homens, talvez aqui, Eu não sei. Mas na América, Eu percebi que um relacionamento de marido e
esposa é muito estranho. Por exemplo, Eu conheci uma senhora, eles são pessoas muito estranhas. Eu fui e fiquei com uma
senhora, ela tinha uma casa luxuosa, com uma piscina e isso e aquilo, uma empregada vindo para fazer tudo e cinco andares e
isso e aquilo, e ela disse: "Veja, um dos meus ex-maridos virá e se encontrará…" "com a Senhora em Los Angeles." Eu disse:
"Tudo bem, muito boa ideia". Então ele veio, ele era como um mendigo, andando assim, e ele disse: "Eu tenho um quarto alugado
onde eu estou hospedado, Mãe," "é muito difícil, tenho de compartilhá-lo com alguém." Eu disse: "Por quê?" "Aquela senhora que
estava lá," "ela tem uma casa muito grande, ela deveria ser sua esposa." Ele disse: "Aquilo é meu, eu Lhe digo, eu perdi para ela
em um julgamento". Eu disse: "Como você pôde perder aquilo em um julgamento?" "Porque ela pediu o divórcio e porque…" "ela
conseguiu que eu fosse considerado culpado", algo assim, "então ela ganhou" E ela se casou com mais três maridos, todos os
três maridos…. estão andando como mendigos e esta senhora está muito rica. Se você se casar com sete maridos, os sete
maridos estão liquidados para sempre, mas a mulher fica tão rica, sete vezes mais do que qualquer um deles. Então isso é um
tipo de lei, Eu não entendo. Em primeiro lugar, por que deveria haver uma lei, Eu não entendo, entre marido e mulher? Eu
simplesmente não entendo. Quero dizer, nós não temos leis assim na Índia, mas todo mundo se importa com a esposa, porque
ela é a pessoa mais próxima e querida que eles têm. De quem mais depender? Se a mulher é dedicada e devotada ao marido,
você acha que ele correrá atrás de qualquer outra mulher? Ele tem de voltar para ela. Ele ficará tão farto dessas mulheres que
só vivem por dinheiro… ou qualquer coisa assim e ele tem de voltar. Assim, nós temos de tomar uma decisão muito sábia,

porque vocês devem entender que vocês nasceram em uma conjuntura, na qual ou vocês serão destruídos completamente… ou
vocês serão salvos completamente. É uma coisa muito importante. Vocês têm de salvar a humanidade. Vocês nasceram… em
uma época em que vocês têm de salvar a humanidade. Não é somente o despertar da Kundalini que irá ajudar, porque vocês
talvez sejam salvos, mas vocês têm de salvar toda a sociedade, toda a família, o Todo, Eu diria, todo o Universo… ou toda a
criação não terá nenhum significado se vocês forem destruídos. Agora vocês - este é um dos caminhos da destruição: destruir a
família. Os filhos ficam loucos, o marido fica louco, todos eles acabam em orfanatos, isso é o que Eu tenho visto, eles estão na
maioria dos casos em asilos em sua velhice, não há ninguém para se preocupar com vocês. Então é uma questão de dar e dar e
dar. Agora, este centro da Gruhalakshmi está do lado esquerdo… e o outro é o centro de Rajalakshmi que está no lado direito.
Agora, este centro nos dá o poder de governar as pessoas… e nós ficamos muito nos extremos, nós podemos nos tornar muito
arrogantes… e podemos nos tornar muito, muito meio que autoritários e talvez nós… meio que acabamos em um funeral com
dez mil pessoas atrás de nós, tudo comprado do mercado e deixado lá atrás de você sem sentimentos, só isso, acabou-se. Com
esse homem morto, eles dirão: "Oh graças a Deus ele morreu, ele era um terror horrível para nós." Então, esse tipo de vida pode
surgir com Rajalakshmi. Mas no centro está a Lakshmi. Lakshmi é a Deusa, é o poder dentro de nós, através do qual nos
equilibramos, levamos uma vida muito equilibrada, através da qual ficamos satisfeitos. Agora, eles fizeram uma bela pintura
desta Lakshmi também, devemos entender que esse poder é uma Dama, é uma Mãe, e Ela está em pé sobre um lótus. Agora,
todos estes são símbolos que sugerem isto, esses símbolos estão esculpidos com um significado tão profundo. Ela está em pé
em um lótus. Significa, imaginem, quem pode ficar em pé em um lótus? E Ela é uma mulher muito saudável, uma mulher muito
saudável e Ela está em pé em um lótus. Significa que Ela nunca está colocando pressão em alguém. Um homem rico chega, ele
precisa buzinar seu carro… alto, porque ele é rico, então ele acha que deve buzinar mais alto, e um homem rico precisa ir em
uma grande limusine ou algum tipo de… coisa para mostrar que ele é muito rico. Se ele vier a qualquer programa, ele deve se
sentar na frente, ele deve ter o assento da frente, e ele faz com que ele seja conhecido em todos os lugares, todo mundo deve
sentir… o peso do homem rico. Ele pode fugir com dez esposas, com a esposa de alguém e ele pode ter um grande… barco para
si mesmo e ele pode conseguir qualquer número de mulheres… e ele pode estragar qualquer família que ele queira, porque ele é
rico. Esse tipo de coisa surge nas pessoas. Mas Lakshmi, Aquela que fica em pé no lótus, é a beleza e a glória das riquezas que
Deus deu a essa pessoa. Então, Ela tem duas flores vermelhas, flores rosas na mão, que são… flores de lótus novamente. Agora,
o lótus é considerado como uma flor… muito sagrada na Índia, porque ela é tão receptiva… a tudo que é grosseiro e estranho.
Primeiramente, ela nasce na lama. Apenas pensem nisso, na lama, na imundície, onde o cheiro horrível está saindo, o lótus
nasce. E um lótus dá a fragrância, a bela fragrância a toda a atmosfera… e elimina tudo que é sujeira e tudo mais, e cobre todo o
lago com suas grandes folhas, de modo que ele pareça um belo lago. É para isso que é o lótus. Mas esse lótus é um lótus rosa,
significa que rosa é o sinal de amor. Rosa é o sinal de amor. Então essa pessoa tem de ter… amor imenso e essa maciez do
lótus. Agora, dentro do lótus é muito macio e agradável… e um, Eu não sei do que vocês chamam isso, a abelha, a abelha negra,
uma muito grande que tem um horrível – não, a abelha negra, é deste jeito, que tem… pernas angulares e coisas assim, horrível,
você não pode tocar nela. Essa abelha pode encontrar seu lugar no lótus. Quando ela vai ao lótus, o lótus abre suas pétalas e a
leva para dentro… e a faz dormir na coroa que ele tem, uma muito macia, sobre a cama e cobre-a agradavelmente e dá a ela
uma… sensação agradável de balanço, de modo que ela sente que está no colo da mãe… e ela descansa. Mesmo a um animal
assim, ele dá um lugar para viver. Agora, o homem que é um Lakshmipati, aquele que é abençoado com a Lakshmi, tem de ter
um temperamento assim. Qualquer um que venha à casa dele, qualquer um, deve ser prontamente aceito. Eu tenho visto
pessoas assim. Eu tenho visto em Minha vida, devem ser aceitos e eles devem ficar… muito satisfeitos por ter essas pessoas na
casa e devem sentir: "Oh Deus," "que benção é esta, nós temos um convidado na casa." Mas nos tempos modernos, nós
descobrimos dispositivos e métodos… de como evitar convidados, os hóspedes são iguais a pragas. Eu estava em Londres, nós
estávamos morando em Surrey Hills… e tínhamos bangalôs, bangalôs separados, bangalôs muito bons, Eu devo dizer, havia
sete bangalôs. E os coitados dos maridos eram condenados a cortar a grama… e tudo mais e a esposa lhes dizia: "Agora venha,
faça isso apropriadamente." E o polimento do bronze, seja o que for que estivesse lá e tudo era muito bem feito. Mas Eu não vi
nem mesmo um rato entrar naquelas casas, nem mesmo um rato, quero dizer, ainda mais os seres humanos. Nada entrou
naquelas casas, somente essas duas pessoas saíam e entravam. E Eu não sei, eles talvez estejam tendo algo anual, algum tipo
de encontro social, talvez. Mas ninguém, enquanto Minha casa era… Naturalmente, Eu sou assim, então ela ficava aberta o
tempo todo, as pessoas entravam e saíam e isso e aquilo, e Eu ficava apenas desfrutando a companhia delas. E um dia, eles Me
perguntaram: "Qual é o problema em Sua casa?" "O tempo todo as pessoas ficam indo e vindo" e se perguntavam… o que está
acontecendo dentro dela. Eu disse: "Nada," "eles apenas vêm, tomam chá e vão, só isso, alguns apenas conversam," "um
relacionamento de amor. Mas o que é isso? Todas as portas ficam fechadas." Dessa forma, Eu devo dizer que as pessoas de

Sidney são de coração muito aberto, e elas são, elas gostam de estar juntas, há um companheirismo nelas. Mas com tudo isso,
se vocês não podem ter companheirismo… para desfrutar sua riqueza com os outros, então de que adianta toda a riqueza? Se
você tem riqueza, você irá à corrida de cavalos, esse também é o seu próprio prazer. Se você tem riqueza, você fará alguma
outra coisa que é tão individualista. Você não pode desfrutar sua riqueza a menos e até que você a compartilhe. Como Eu lhes
disse outro dia, Eu sou uma capitalista no sentido de que Eu tenho todos os poderes dentro de Mim. Mas Eu não consigo viver
sem compartilhar isso, então Eu sou a maior comunista, porque Eu simplesmente não consigo desfrutar, é por isso que Eu tive
de vir de tão longe para a Austrália… e hoje Meu marido foi tão insistente que Eu deveria voltar logo, Eu disse: "Não, Eu tenho de
conhecer todos os australianos ainda e depois irei." Então, a menos e até que você compartilhe esse amor depois da
Realização, você não desfruta. Todos os "ismos" desaparecem, porque você se torna uma combinação de ambos os extremos…
e você simplesmente começa a se deleitar. Agora, esse lótus está na mão e… a outra mão que a Deusa tem está assim. Ela tem
quatro mãos, e uma mão deste jeito. Agora, esta mão que está assim significa… que com isto nós devemos dar, devemos dar,
devemos ser generosos. Pessoas mesquinhas não podem ser as abençoadas, elas não podem ser. Rico mesquinho é a coisa
mais horrível que você poderia pensar. Se você vê uma pessoa mesquinha, Quero dizer, Eu não sei, Eu tenho uma dor de cabeça
com um homem assim, que continua contando cada centavo e medindo tudo, coisas mesquinhas horríveis e no final, quando
eles morrem, seus filhos tiram todo o dinheiro deles e simplesmente o gastam. Pessoas mesquinhas têm uma outra forma de
ter o dinheiro deles saqueado. Por exemplo, um ladrão pode entrar, se não um ladrão, então os filhos deles se tornarão muito
voluntariosos ou algo acontecerá, eles ficarão doentes e eles terão a mão quebrada… e pés quebrados ou algo assim, e eles
terão de gastar dinheiro. Assim, as pessoas mesquinhas são um grande incômodo para a sociedade. Elas não dão nada para a
sociedade, elas estão lá para si mesmas… e elas são apenas personalidades malignas. As pessoas que dão, não, é claro, Eu não
acredito em dar… a alguém gratuitamente, porque isso também pode estragar as pessoas. Se você der algo a alguém
gratuitamente, eles podem ficar completamente mimados… e eles não saberiam como usar esse dinheiro. Este é o problema…
com os seres humanos: eles não podem suportar nada. Se você lhes der dinheiro, ou eles se tornarão mesquinhos ou eles se
tornarão rebeldes. Se você lhes der poder, ou eles se tornam ditatoriais… ou eles se tornam destruidores. Quero dizer, você não
pode dar nada aos seres humanos sem a Realização. Qualquer coisa, eles vão ao extremo, eles ficam loucos. Essa é uma
palavra que você pode explicar. Agora, Krishna disse: "Yoga kshema mahatmyam". Ele disse: "Eu lhes dou a Yoga", que é a união
com Deus, a Realização do Si, "e então Eu cuido do seu kshema", e kshema significa seu bem-estar. Esse bem-estar é trazido
com essa Lakshmi, com uma mão que está doando, a outra é a proteção. Esta mão que doa, a outra mão não deve saber. Isso
deve ser feito tão graciosamente, com bondade. Hoje somente Eu estava contando a história para algumas pessoas… sobre
Meu próprio pai, que era o homem mais generoso que Eu já conheci. E ele tinha um hábito, em uma tarde de domingo, ele
costumava ir, ele chamava todas as pessoas e dizia: "Eu tenho de doar…" "muitas coisas, eu tenho muitas coisas em casa." Ele
tirava todos os cobertores, às vezes todos os utensílios… e às vezes a comida, qualquer coisa que ele sentisse vontade, ele
doava. Então as pessoas vinham e ele passava e sua cabeça ficava inclinada assim, e algumas pessoas lhe diziam: "De que
adianta? Algumas pessoas estão…" "levando três cobertores, algumas estão levando dois cobertores," "você nem mesmo vê o
que está acontecendo, você fica apenas doando," "por favor, pelo menos levante sua cabeça." Então ele dizia: "O problema é
assim, porque eu não dou, é Deus quem está dando," "Eu só estou no meio. E todos eles ficam dizendo: "Você está dando, você
está dando, obrigado, obrigado." "Então eu me sinto muito constrangido, antes de mais nada." "E em segundo lugar, é o olhar de
Deus que está dando essas coisas…" "para ver se um recebe dois ou um. Por que eu deveria me preocupar?" "Eu só estou no
meio, eu não deveria ver quem leva dois ou um." Uma tamanha generosidade Eu vi em Minha própria vida. E Eu vi, quanto mais
generoso ele era, mais generosidade voou para dentro de nossa casa. Quero dizer, isso é assim: se você abre esta porta, do
outro lado o ar começa a fluir. Mas algumas pessoas têm 60 camisas, mas ainda assim elas irão à loja… e comprarão camisas.
E elas dirão: "Oh, eu tenho uma fraqueza por camisas." Agora, Eu não entendo essa fraqueza de amontoar camisas e mais
camisas. É ridículo, não é? Algumas dessas coisas realmente são ridículas, "Eu tenho uma fraqueza por sapatos", agora você
vai… e vê sapatos de cima até embaixo, você pode abrir uma loja de sapatos ou… É assim, de que adianta comprar tantos
sapatos? Porque seu pé tem o mesmo tamanho há anos, ele não vai mudar, mesmo depois da Realização. Então não há
necessidade, quero dizer, se seus sapatos cederem, tudo bem. Mas Eu também tenho o mesmo problema. Meus discípulos
sabem que eles deveriam Me dar um sapato, Eu não sei por quê, eles Me dão um sapato, o tempo todo, Eu vou lá, eles Me dão
um chappal… ou um sapato ou algo assim. Eu disse: "Agora Eu tenho muitos, o que fazer?" Eles disseram: "Mãe, devolva para
nós, vamos guardá-lo por causa das vibrações." Eu disse: "Essa é uma boa ideia", porque Eu não tenho lugar… para guardar
todos esses sapatos, quero dizer, Eu não sou um sapateiro, Eu não posso fazer nada com isso. Então é inútil. A melhor coisa é
dar flores, de modo que Eu possa mandá-las de volta para algum oceano ou para algum rio. Então, mesmo ali, quando nós

continuamos acumulando: "Eu devo ter isto", você vai à loja, as pessoas ficam… deste jeito, deste jeito, vendo tudo. O que há
para ver? Seja o que for que você queira comprar, vá na loja, veja o que quer, compre-o. Mas meio que: "Eu devo ter isto, eu devo
ter aquilo." Eu conheci uma pessoa que tinha dez tábuas de passar roupa… e vinte ferros em sua casa, todos trancados. Eu
disse: "Para quem?" Então ela disse: "Talvez para meus filhos." Eu disse: "Você só tem um filho," "Deus tem sido muito
"avarento" em relação a você," "você tem apenas um filho. E agora o que você irá fazer com isto?" "É melhor jogá-los fora." E
com os aparelhos, quero dizer, os eletrodomésticos, eles estragam e tudo mais. Mas ela não conseguia. Ela não conseguia, ela
mostrava para todos: "Vejam, agora eu comprei isto." Não antiguidades, todas coisas modernas. E é desse modo que as coisas
continuam acumulando, que não tem esteticamente valor ou de qualquer forma. Na verdade, você deve comprar algo somente
para dar a alguém. Essa é a melhor maneira de desfrutar isso ao máximo. E alguém gosta disso, você diz: "Fique com ele." Essa
é a melhor maneira. É uma grande coisa, quero dizer, Eu lhes digo que é bastante difícil para vocês…. entenderem, mas Eu sou
um deles que faz isso… muito frequentemente e Minhas filhas e Meu marido ficam bastante preocupados: "Só Deus sabe o que
Ela doará da próxima vez." Mas vocês se surpreenderão, tenho tantas coisas, tantas coisas, apesar de tudo isso, quero dizer, o
tempo todo pensando no que dar a quem, ainda assim há tantas coisas na casa agora que temos de adquirir uma casa maior.
Eu não sei o que fazer com tantas coisas… e Eu tento empurrar as coisas sobre as pessoas: "Baba, pegue isto, você gostou."
Mas eles dizem: "Não, não, como a Senhora pode me dar?" Mas realmente isso Me dá tanto prazer e precisamos aprender como
fazer. Mas Eu tenho visto que os seres humanos são diferentes. Para eles mesmos, eles comprarão diamantes e para os outros,
eles comprarão coisas artificiais. Isso é muito comum. Eles comprarão, eles estão usando diamantes… e quando se trata de dar
aos outros, eles darão um artificial. Pelo menos, não usem nesse momento o diamante, pelo menos esse tanto de decência
deveria estar presente. Então quando se trata de dar, dê com todo o seu coração. Você somente sente esse amor de doar e
você se sente muito feliz, porque você se sente tão repleto em relação a si mesmo, como um oceano que está provendo tantas
nuvens e novamente… ele está recebendo esses rios nele e novamente transformando-os em nuvens, um tipo de círculo da bela
conversão em beleza, depois a beleza começa, é tão belo. E isto é o que devemos tentar nos tornar, uma parte desse círculo,
que é tão belo… e que é tão doador de alegria, para si mesmo também. E isso é o que é, e esta mão é para ashraya, significa
para a proteção. Você deve proteger as pessoas que são seus subordinados, que dependem de você, seus filhos. Por exemplo,
é uma coisa muito comum insultar seus filhos desde a infância deles: "Por que você estragou este tapete?" "Por que você fez
isso? Você não deveria ter dito isto." "Por que você fez isto?" Isso é uma coisa muito errada de disciplina. A melhor disciplina é
colocar dignidade nas crianças. Um bom lar na Índia, diríamos, é conhecido pela forma como as crianças são abordadas na
família. Por exemplo, em uma boa família, nós nos dirigimos às crianças como "sa". Um pouco assim, "ap’, significa "sa". Nós
nunca abordamos as crianças com indignidade, e nós as colocamos em um nível digno. E isso é uma coisa muito boa. Eu lhes
falarei sobre Minha própria neta. Alguém estava lhe dizendo um dia: "Há este rapaz e por que você não se casa com ele?" Ela
disse: "Por que você quer falar sobre casamento?" "Eu ainda não estou crescida de forma alguma para pensar em casamento,"
"e nós temos de ser dignos em relação às coisas." "Como podemos pensar no casamento quando não devemos pensar?" "E
minha Avó me casará e eu quero viver com uma pessoa digna." Uma garotinha de sete anos disse isso a essa mulher que era
muito… meio que pseudo-intelectual e ela tentou provocar Minha neta. Ela disse: "Isso não é digno". Apenas pensem nisso. Aos
sete anos, eles têm seu senso de dignidade. Se vocês falam com eles, vocês não precisam lhes dizer: "Não estrague o tapete",
mas lhes deem dignidade, eles nunca o estragarão. Vocês ficarão surpresos. Porque o tempo todo os cortamos, eles se tornam
tão maus. Eles querem - eles pensam: "Nós somos inúteis, não sabemos…" "o que fazer, o tempo todo, eles ficam nos falando
desse jeito." Ou mesmo se vocês têm de lhes falar, falem sobre alguma outra pessoa, por exemplo: "Aquele menino, ele era
totalmente inútil, ele não sabia o que fazer," "ele estragou todo o tapete, eu fui à casa dele e escorreguei." A criança
imediatamente capta a coisa. Mas diretamente, o tempo todo batendo na criança, dá a ela uma personalidade… que não retém
qualquer coisa substancial interiormente. Ela pode mais tarde se tornar uma pessoa muito arrogante… pegando um exemplo de
seus pais e ela pode se comportar da mesma maneira, mas ela não seria essa dignidade… que é apenas silenciosa e fica se
expressando e se manifestando. Deve ser uma dignidade silenciosa que apenas se manifesta, e quando as pessoas veem uma
pessoa assim, isso acontece, as pessoas veem e dizem: "Oh, que homem, que dignidade". Vejam, é isto, e eles se tornam uma
espécie de ideais para a sociedade. Eu acho que esta correção das crianças não é o caminho, não é disciplinar, mas é ficar
fazendo-as crescer. O que nós temos de dar aos nossos filhos é a alegria, é a felicidade da família, é a segurança completa, um
sentimento de segurança completa… e vocês verão que nunca terão problemas de adolescentes, nunca terão problemas de
adolescentes. Vocês ficarão surpresos, coloquem-nos em qualquer lugar, eles serão tão dignos e tão maduros que as pessoas
ficarão surpresas. Vocês não terão de lhes falar. Mesmo as crianças pequenas, Eu tenho visto, se você mantiver sua casa muito
limpa… e também sempre cuidar dela, as próprias crianças a manterão limpa. Elas gostariam de fazer, porque as crianças são

realmente as belezas florescentes. Quando as cortamos, nós as cortamos na raiz. Elas esperam tanto de nós, elas perdem toda
a dignidade delas e Eu lhes direi: tentem isso com seus filhos, deem-lhes dignidade, vocês ficarão surpresos ao ver como eles
se comportam. Nós dizemos que eles são mimados, Eu nunca vi crianças sendo mimadas… quando elas são dignas. Por
exemplo, Meu próprio neto é uma alma realizada, que é uma pessoa muito grandiosa e todos seus amigos têm cerca de 25
anos, ele é apenas um menino de cinco, seis anos de idade… e ele não gosta de usar qualquer roupa que tenha rostos estranhos
e tudo mais, ele diz: "Isso se parece com um palhaço, eu não sou um palhaço," "Eu não quero usar." Eu achei muito difícil em
Singapura comprar… uma calça para ele que não tivesse rostos estranhos, porque todos elas tinham o Mickey Mouse, isso,
aquilo. E Eu tenho observado Meus netos também, as filhas, há essas bonecas com este biquinho, o que vocês chamam um
tipo de cara de pato. Elas disseram: "O que há de errado com essas bonecas?" "elas deveriam saber como colocar os lábios
delas. Isso não é bom." Quero dizer, elas mesmas sabem que isso está errado. "Ela vai fazer birra." Isso é o que elas dizem.
"Esta pata vai fazer birra, é por isso que ela está se comportando assim," "ooh", desse jeito. Elas são bisavós, às vezes, pela
maneira como elas… fazem algumas coisas e a maneira como elas se comportam. Mas nós temos de lhes dar o amor
verdadeiro, a alegria e a felicidade, essa é a coisa que nós podemos dar aos nossos filhos… e vocês se surpreenderão ao ver
que a Austrália será abençoada com crianças… que são santos muito grandiosos, santos muito, muito grandiosos. Eu sei disso,
e vocês têm de cuidar delas com dignidade. Santos muito grandiosos irão nascer neste país, então Eu tenho de lhes pedir que
esqueçam seus problemas, problema de marido e mulher, não é nada. Cuidem de seus filhos, deem-lhes dignidade, deem-lhes
um ninho onde eles possam viver, esqueçam, porque Eu tenho visto na Inglaterra, Eu tenho visto… mesmo uma mulher de 80
anos de idade se comporta como uma noiva. Quero dizer, ela não superou o sentimento dela de que ela era uma noiva. Como
uma das "Grandes Esperanças", vocês devem ter lido Charles Dickens, onde havia uma noiva que ficava sentada o tempo todo…
pensando que ela era uma noiva. Eu vejo esse quadro mesmo hoje, o tempo todo elas estão em clima de noivado. Você é uma
mãe e você tem de tratar seus filhos com essa dignidade… e com esse amor que uma mãe deve dar. É muito difícil para
algumas pessoas… aceitar a posição de mãe, elas pensam: "Por que as mulheres devem ser as mães?" Eu disse: "Esta é a
melhor coisa, olhem para Mim." Olhem para Mim. Esta é a melhor coisa: ser a mãe, amar todos, que eles dependam de você
por… amor e orientação, só por amor. É uma coisa tão grandiosa sentir: "Oh Deus, veja o quanto eu posso dar, quantas taças eu
posso preencher," é uma sensação tão maravilhosa. Eu desejo que vocês saibam o que uma mãe é… e a maternidade, vocês
têm de aprender… com seus filhos e netos e expandi-la para todo o Universo. É uma coisa tão grandiosa que uma mulher tem,
da mesma forma, o pai tem de fazer muitas coisas sobre as quais Eu lhes direi quando formos… para o outro centro (chakra). Eu
acho que falei em detalhes sobre este centro, porque o tempo todo, o que Eu percebo é que estes dois centros… estão muito
bloqueados na Austrália. Então nós temos de falar sobre as coisas que estão bloqueando este e este. E hoje Eu vi cinco, seis
crianças com seus dois dedos assim, todas as crianças realizadas com estes dedos, elas estavam chupando, e elas estavam
Me mostrando novamente chupando assim. Então vocês podem imaginar o quanto é isso, e também este aqui e isso significa
que… vocês têm ido a alguma pessoa não autorizada. Se vocês estão indo a alguma pessoa não autorizada, este polegar ficará
bloqueado, é por isso que as crianças colocam seus dedos em suas bocas… e Freud tem sua própria teoria absurda, mas na
verdade, é o centro que está bloqueado, essas crianças nascidas realizadas estão lhes mostrando. Agora, por hoje, Eu talvez
não possa abranger tanto os outros centros, mas sim mais tarde, qual é a data que nós estamos tendo o programa? Próxima
segunda, quarta e sexta, são três dias a partir dos quais… Eu vou abranger todos estes centros e especialmente este de Cristo,
Eu gostaria de falar, porque Eu conheci algumas pessoas, quando Eu fui à América, Eu ficava dizendo às pessoas lá: "Vocês
devem nascer novamente," "vocês devem nascer novamente e vocês devem ter a sua Realização," então o que Eu percebi é que
em qualquer palestra que Eu dei, havia enormes, muito maiores do que estes, eles trouxeram para gravar… todas as Minhas
palestras e as pessoas que organizaram Meu programa Me disseram: "Mãe, é melhor patenteá-la ou não permita que eles a
gravem." Eu disse: "Por quê?" Eles disseram: "Eles publicarão, todos estes são escritores." Eu disse: "Muito bom, deixe-os
escrever." Mas alguns deles fundaram uma organização chamada "Nascido Novamente", imaginem. Agora, se Eu disse que
você tem de ser renascido, então você começa uma organização: "Nós já estamos autocertificados." É uma coisa que devemos
entender: você deve nascer novamente. Agora, Cristo disse: "Vocês nascerão através de Mim." É um fato. Onde está Cristo?
Está aqui. Esta é a porta, a porta estreita… e sua Kundalini tem de passar através dela. Agora, caso Ela não passe, você tem de
recitar o Pai Nosso. Você tem de recitar o nome de Cristo e você tem de adorá-Lo, somente então Ela passa, mostra que você
passou por Cristo. Você entra no reino de Deus que é a área límbica. Então, é um fato, quando Ele disse: "Vocês têm de passar
por Mim", Ele não quis dizer que as pessoas que são autocertificadas… podem dizer: "Tudo bem, este é Cristo, esta é a Bíblia,"
"este é Cristo", como se Cristo estivesse em algum lugar deitado lá, você só tem de girar uma pedra e você O terá lá. Cristo está
aqui. Como você se aproxima Dele é somente… através do despertar da Kundalini e Ela passa por Cristo. Esta é a porta. Agora,

digamos, todos vocês são cristãos ou talvez sejam judeus ou seja o que for, mas, na Índia, por exemplo, eles têm um
sentimento muito antagônico em relação ao Cristianismo. Agora, mesmo um hindu ou um muçulmano, se ele nega, ele diz:
"Tudo bem, eu não acredito em Cristo." Ele tem de acreditar. Eu tenho de dizer a ele: "Veja," "se você não acredita em Cristo, Eu
não posso lhe dar a Realização." "Você tem de pedir perdão e tem de pedir a Cristo, somente então Ela passará." Agora, eles
podem ser judeus ou cristãos, qualquer tipo, eles têm de saber que todos Eles estão aqui. Por exemplo, havia um médico que
veio de Teerã para Me ver, ele tinha câncer. E ele veio Me ver, ele tinha câncer de estômago, então Eu lhe disse: "Você acredita
que Profeta Maomé era o mesmo…" "que Dattatreya ou Nanaka?" Ele disse: "Não, eu nem mesmo acredito…" "quando a Senhora
diz que Ele era Moisés ou Abraão." Eu disse: "Ele foi Moisés, Abraão e Eles são personalidades muito poderosas." "A menos e
até que você aceite que Ele era Moisés e Abraão," "você não irá alcançar isso." Ele disse: "Ah, eu não posso dizer isso", porque
judeus e muçulmanos são assim. Eu disse: "Ambos são o mesmo, Eles são personalidades muito grandiosas," "você está
apenas lutando por nada. Eu sei quem é Moisés e sei quem é Abraão." Mas ele não aceitava, por oito dias, então sua esposa, ela
era mais sábia, ela disse: "É melhor você aceitar isso, você não está bem," "você vai morrer, é melhor aceitar isso". Então eles
vieram. Isso é o que acontece, eles são apenas compelidos. Ele veio: "Tudo bem, Mãe, o que quer que a Senhora diga, eu
aceitarei." Eu disse: "Não é assim, de coração, você tem de dizer", e ele foi curado, para sua informação, ele foi curado. Então
não tenham nenhuma ideia extrema, Eles estão todos lá e Eles são todos um só. somente nós ficamos lutando, dizendo: "Este é
meu, aquele é meu", então isso é apenas uma dica que Eu dei sobre este centro, porque Eu acho que é um centro muito
importante. Assim como Eu falei sobre o Void, sobre todos estes, Abraão, Moisés e todo o Velho Testamento, que é tão
importante. Como, e como Cristo é o Escolhido, Aquele que está aqui, Aquele que crucificou a Si mesmo para criar um
caminho… para que nós passemos, por que a crucificação Dele foi necessária? Então, Eu gastarei mais tempo neste mais tarde.
Eu espero que… vocês julguem conveniente para voltarem novamente, e Eu espero que vocês consigam um salão melhor, eles
estão sentindo muito calor aqui. Muito obrigada. Agora, novamente, nós podemos ter algumas perguntas, se vocês quiserem,
por dois minutos, não muito, porque isso causa… Agora nós podemos ter algumas perguntas. Porque as perguntas, agora vocês
perguntam, Eu lhes direi uma coisa: há certas limitações, porque Eu não falei sobre cada chakra… e sobre a coisa toda, certo?
Então, Eu falei muito pouco sobre… todo o assunto, então vocês têm de ouvir a coisa toda… e depois Me fazerem perguntas, é
muito melhor, mas se vocês tiverem algo substancial, vocês podem Me perguntar… e depois Eu gostaria de lhes dar a
Realização, isso é muito importante. Eu só quero saber, se o álcool é tão ruim para a Senhora, por que Cristo transformou a
água em vinho? Oh, esse é outro grande erro. Naquela época, o vinho não era esse tipo de vinho. As pessoas tomavam vinho
que é suco de uva. Mesmo hoje, se você for a Jerusalém, você adquire vinho que não é fermentado. É proibido. Na Bíblia, se
você ler Moisés ou Abraão, tomar essas bebidas fortes é descrito de forma muito clara, mas por que Cristo não falou sobre
álcool? Há uma diferença entre vinho e álcool, o vinho que é fermentado e vinho que é um verdadeiro vinho. De outra forma, Ele
teria dito vinho fermentado. E essa é uma bebida muito comum e Eu também gosto muito dela, Eu adoro uvas. Então, o suco de
uva comum era o vinho, mas sobre esse álcool, Ele não falou muito, porque agora Eu estou com vocês, Eu tenho de lhes dar a
Realização, então Eu estou falando sobre a Kundalini e a Realização, não é? Agora, Cristo não teve de lidar com a Kundalini
naquela época, mas Ele tinha de falar sobre a vida eterna, então Ele falou sobre isso, e Ele mostrou com Sua vida que a vida é
eterna através da Ressurreição Dele. Agora, Abraão e Moisés estão – todos esses Mestres Primordiais… estão preocupados
com a atenção de vocês e com a sua sustentação, então todos Eles, quer fosse Maomé ou qualquer um falaram contra o álcool.
Qualquer que fosse o trabalho Deles era cuidar da sustentação do estômago… e nós podemos ver claramente: como alguém…
que é da qualidade de Cristo pode lhes dar vinho para beber? O que vai contra a consciência de vocês. É impossível. Mas é
desse jeito que é. Nós não – vejam, nós moldamos tudo… de acordo com nossas ideias, mas vinho significa vinho comum.
Mesmo hoje, se você pedir vinho, mesmo na Suíça, você ficará surpreso ao ver que o suco de uva comum é chamado de vinho.
Mesmo a uva, essa trepadeira é chamada de vinho. A coisa toda é chamada de vinho aqui. Agora não há fermentação… no que
se refere ao vinho, mas isso era assim. Tudo bem? …no Princípio de Adi Guru, antes de Moisés, antes de Abraão, o que havia
antes? Ótima pergunta. Agora, veja, sim, sim, Eu diria… e se há mais Deles por vir, disse ele. Antes disso, esqueça, mas sobre o
passado, Eu lhes falarei uma coisa, porque o futuro está apenas se abrindo, porque Eu quero colocar… sua atenção no presente.
Mas ainda assim, se você fez a pergunta, é muito bom. Há cinco dimensões… nas quais esta área permanece dentro de nós
também. Então, a primeira é a área de Vaikunta, é o estágio onde Deus… apenas se encarnou, esse aspecto de Deus apenas se
encarnou como, nós podemos dizer, Vishnu ou Aquele representa a sustentação. Era essa a Divindade. E isso está em um – por
exemplo, nós sabemos… do Nascimento de Cristo nesta Terra, mas como Ele foi criado nos Céus, nós não sabemos. Portanto,
neste nível também existem cinco dimensões… nas quais essas coisas acontecem e então, no final, Ele veio à Terra. Tudo bem?
Da mesma forma, essas coisas são projetadas… no nível mais sutil, no estágio de Vaikunta e tudo mais. Então, tudo isso está lá,

e Eu acho que em uma de Minhas palestras sobre a Criação, Eu descrevi todas essas coisas. Espero que vocês consigam essas
palestras… da Inglaterra, e vocês poderão ouvi-las, nas quais estão todas essas coisas que Eu descrevi, bastante. Obrigada,
você é um filho Meu tão bom. Qual pergunta? Você tem de abandonar sua própria religião se você se tornar um Sahaja Yogi?
Agora, esta é uma questão que é sua. Onde quer que você nasça, torna-se sua própria religião. É uma identificação errada.
Suponha que você nasceu hindu, você se torna um hindu. Se você nasceu cristão, você se torna um cristão. Se você nasceu
muçulmano, você se torna um muçulmano. Agora, qual é a sua religião? Digamos que você seja um cristão, Cristo está muito
presente, mas em todas as dimensões Dele… e você vê todos os relacionamentos Dele com os outros. Você não pode ter
apenas Cristo isolado como "meu". Está errado. Isso é um mito. Você supera isso. Supondo que você tenha um problema de
estômago, você terá de recorrer a Moisés, você tem de se tornar um judeu ou você tem de se tornar um muçulmano. Agora,
supondo que você tenha um problema, você tenha uma dor de cabeça, você pensa demais, você tem de se tornar um cristão.
Agora, se você tem um problema em seu pescoço, o que muitos de vocês têm aqui, especialmente aqui, é sentir-se culpado, há
uma Divindade para isso… chamada de Vishnumaya, você tem de pedir-Lhe para ajudá-lo. Então, se você não obteve o poder de
testemunha devidamente exposto, então você tem de se tornar Shri Krishna, você tem de recorrer a Ele. E se seu pai morreu ou
algo está possuindo você, você tem de recorrer a Rama. É assim. Então, como você pode? Todos Eles estão dentro de você,
então como você pode se tornar apenas um? Você tem tantas coisas dentro de você, da mesma forma, o Ser Primordial… não é
apenas a Rocha de Gibraltar. Estes são diferentes aspectos de Deus… que são expressos em uma personalidade. Só existe um
único Deus, mas que se manifesta através de muitos aspectos, isso deve ser compreendido. Sobre isso também, se Eu tiver
tempo, Eu vou lhes dizer como Deus e o Poder Dele se separaram, e como o Poder Dele criou essas manifestações de Seu
aspecto. Por exemplo, nós somos um ser humano, mas nós temos nariz, temos olhos, temos uma cabeça, temos tudo. Nós
somos exatamente como uma rocha? Mesmo uma rocha não é a rocha, porque ela tem divisões. Mesmo esta escada, se vocês
a observarem, ela tem fibras e coisas assim, vocês podem ver. Portanto, nada é como uma coisa sólida. Nossa ideia sobre Deus
é uma coisa sólida: "Ele é Cristo… e Ele é nosso", não. Ele é o aspecto que é o Filho. Ele é o Filho de Deus. E há Deus. E há o
Espírito Santo. Já como cristãos, vocês também sabem; como judeus também, vocês sabem… que Jeová existe, Moisés existe,
Abraão existe. Mas o problema com tudo isso é este: todas essas Pessoas que nasceram nestes países árabes… não tiveram
chance de se expressar tão claramente. Ninguém estava lá disposto a ouvir. Agora, vejam o Profeta Maomé… ou digamos,
Abraão e Moisés, Eles estavam o tempo todo fugindo, fugindo, Eles estão em fuga, o tempo todo em fuga. Não havia tempo,
como um Maccabean Hall, onde se pudesse falar. Imaginem que vida o pobre do Moisés teve de enfrentar, Abraão teve de
enfrentar, apenas pensem nisso. Como Eles poderiam falar sobre todas essas coisas. Portanto, o conhecimento disso, apenas
vejam agora a correria. Vocês ficam apenas dizendo às pessoas: "Não façam isso e não façam aquilo", só isso. Mas hoje a
época é tal que vocês podem ver o Todo, a imagem inteira, porque a imagem inteira está lá, vocês podem ver. Vocês não devem
ter uma visão estreita, mas vê-Los em uma visão mais ampla. Vocês Os tornam mais estreitos através de sua própria visão
estreita. Não há nada como "sua religião". Existe apenas uma única religião, e essa é a religião de Deus que está dentro de
vocês, com a qual vocês transcendem. Quando esta religião se torna iluminada, vocês transcendem. Por exemplo, Eu não tenho
nenhuma tentação, de forma alguma. Eu não sei o que é uma tentação. Eu não sei o que é vaidade. Eu tento às vezes fazer um
show: "Agora, deixe-Me ser vaidosa, como Eu Me torno? Quais músculos Eu devo mostrar." Mas Eu não consigo fazer isso. Eu
não tenho esse tipo de maquinário dentro, vocês simplesmente se tornam além disso. Então vocês não precisam de religião,
porque vocês se tornam a religião. Eu não tenho de lhes dizer nada. Simplesmente acontece. Simplesmente acontece, vocês se
tornam isso. E "minha religião", o que quer que pensemos, se realmente acreditam nela, então tentem trazer quantos forem
possível que pertençam a ela. Há tantos erros que as pessoas estão cometendo em nome da religião. Muitos erros. Um
pequeno erro, Eu lhes disse, que é colocar todos os cadáveres no cemitério da igreja. Os cristãos fazem isso. Os judeus
cometem muitos erros, vocês sabem disso. Nós estamos cometendo erros após erros e devemos ver: "O que alcançamos?"
Nossos antepassados iam à igreja, eles iam à sinagoga e iam à sinagoga, e eles iam – o que eles alcançaram? Nada. Então,
vamos ver a coisa universal completa que está dentro de nós, onde todos Eles estão presentes, e nós temos de entender que…
não existimos sozinhos. Todos nós estamos lá como células em todo o Ser Primordial, o microcosmo e o macrocosmo. Nós
temos de apenas estar conscientes desse Todo dentro de nós. Qualquer coisa que proíba isso, que os torna menores e mais
estreitos, vocês devem abandonar e se tornar o Todo. Isso é uma coisa viva. Se ela o restringe, essa religião é sufocante. Não é
a que está permitindo que vocês cresçam. Portanto, não há nenhuma religião a ser abandonada. Pelo contrário, vocês devem
iluminar a religião e iluminar os outros. Todos vocês podem ser Sahaja Yogis e podem ser qualquer coisa, porque não há nada
como Cristo pairando em algum lugar… e Maria pairando lá. Não, Eles são partes integrantes do Todo. Eles estão presentes.
Vocês não podem simplesmente retirá-Los. E não pode haver muitas religiões, pode haver somente uma única religião, que é

uma religião humana, que os torna personalidades mais elevadas, faz vocês crescerem. Então vocês não têm de abandonar
nada, mas vocês mesmos não farão muitas coisas, vocês mesmos não farão muitas coisas porque vocês entenderão… que
tudo que está vivo está vivo, é isso que vocês começarão a seguir. Nós temos em nossas orações todas as orações, as orações
dos judeus… e as orações cristãs e hindus e todas as orações… de todas as religiões, porque todas são mantras, todas são os
cânticos, e elas são muito importantes para diferentes chakras. Então sua universalidade também se torna consciente de seu
próprio ser, expressados nessas diferentes, nessas grandes Divindades. Elas estão dentro de nós e estão despertadas e vocês
ficam surpresos. A Kundalini não se elevará a menos e até que vocês rompam isso. Alguns cristãos bloqueiam o Agnya.
Imaginem. Eles geralmente bloqueiam o Agnya. O Agnya Chakra é o chakra de Cristo. Por quê? Porque eles não O
compreenderam. Então, Ele próprio está zangado. Então vocês têm de fazer uma pergunta: "Cristo é o Filho de Deus?" Sim. E
então vocês têm de perguntar sobre o Meu relacionamento com Ele… e então vocês terão sua elevação da Kundalini. Eu estou
aqui para representar todos Eles, para explicar, para provar todas as Escrituras do mundo, que nada estava errado, ninguém era
falso, e Eu estou aqui para provar todos Eles para vocês, não denunciando ninguém nem se apoderando de qualquer coisa, da
mesma forma, vocês irão se tornar pessoas grandiosas. Tudo bem? Muito obrigada. Peça, peça a ele para perguntar. Tudo bem,
Eu falarei com você mais tarde. Isso é algo que só a experiência comprova. Nela, vocês descobrirão, nela vocês descobrirão…
que seus próprios poderes estão se manifestando, os quais não se manifestaram até agora. Essa é a questão. Nós fizemos
tudo que era possivel em nome de Deus… e estivemos buscando, mas agora pela primeira vez, vocês perceberão seus próprios
poderes se manifestando. Se sua Mãe tem poderes, o que isso importa? Alguém tem poderes, o que isso importa? Vocês não
manifestaram seus próprios poderes até agora. Se vocês têm o Espírito, então vocês devem manifestar seus poderes, não é?
Isso é o mais importante. E esta é a religião do Espírito. O Espírito está além de qualquer conformismo… ou de qualquer tipo de
estreiteza. Ele é universal. Então esta é a religião do Espírito… e no reino do Espírito, vocês ficarão surpresos ao ver… o trabalho
deste Poder Onipresente do Amor. Vocês descobrirão que tudo pelo qual vocês têm lutado… não é nada além de um mito e tudo
desaparecerá… e vocês ficarão surpresos com seus próprios poderes.
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Shri Ganesha Gauri Puja Sidney, Austrália 04 de abril de 1981
O dia de hoje é uma coisa única que aconteceu, é uma sorte fora do comum para os Sahaja Yogis da Austrália.
Este dia nunca foi celebrado antes... na história da Sahaja Yoga. Hoje é o dia de Ano Novo para os Sahaja Yogis, porque este é o
dia de Ano Novo... do calendário de Shalivahan. Como vocês sabem, Shalivahan é Minha dinastia, e eles são chamados de
Shalivahan... porque eles são os carregadores dos xales da Deusa, eles são chamados assim, porque do mesmo modo vocês
também... estão carregando muitas vezes Meus xales por toda parte. E eles eram chamados de Shalivahan. Assim, este dia de
Ano Novo é o primeiro dia do advento da Deusa. Existem nove dias. Então em outras épocas em que há a Satya Yuga, também
existem Dvapara, Treta, Kali Yuga, existem quatro yugas. Assim, em duas yugas, a Deusa encarnou, uma antes da Satya Yuga e
outra depois. Então, hoje é o dia para marcar completamente o primeiro dia... em que Ela encarnou nesta Terra. Este também é
o dia de Gauri, porque a Virgem é a primeira forma da Deusa.
E ela também criou Ganesha na terça-feira, exatamente começando esta semana. Qual é o dia? O dia de hoje é...? [Hoje é o
quarto dia.] Hoje... [Sábado, Mãe.] [Sábado.] Sábado. Agora, agora acabou. Não continue, tudo bem? Enquanto Eu estiver
falando, você não deve tirar fotografias Minhas.
É uma ideia muito errada, porque isso Me perturba. Além do mais, durante a palestra, enquanto Eu estou falando, e quando você
tira Minha fotografia, às vezes Eu tenho visto que as fotos saem muito estranhas. É melhor tirar fotos quando Eu não estiver
falando, porque o tempo todo tem o som, todo mundo se distrai... e a atenção não fixa. É uma coisa muito importante que Eu
estou falando, tudo bem? Agora, não tire nenhuma fotografia, por favor. Preste atenção no que estou dizendo. [Hindi] Assim,
terça-feira é o dia em que Ganesha foi estabelecido, e depois a Deusa começou a trabalhar. O primeiro dia, o dia especial em
que Ela começou foi quarta-feira. Ela começou a trabalhar na quarta-feira. Quarta-feira é o dia da ação, é por isso que Ela
começou na quarta-feira.
Hoje é, sob as circunstâncias, é sábado, mas Eu estou lhes falando sobre a contagem de tempo original. Porque quarta-feira é o
dia do Swadishthana, esse é o dia em que Ela começou a trabalhar a coisa toda. Então primeiramente, terça-feira é o primeiro
dia na Sahaja Yoga, Quarta-feira é o segundo dia. E vocês ficarão surpresos ao ver que... as estrelas também são do mesmo
modo, porque terça-feira é o dia de Marte, no qual Shri Ganesha reside. Quarta-feira é o dia de Mercúrio, e Mercúrio é o
Swadishthana. O terceiro dia – sim, o terceiro dia é o dia de Júpiter, que vocês chamam – que chamamos de guru, é o dia do
guru, é Júpiter, é o Professor. Agora, sexta-feira é o dia da Deusa. Agora, observem os chakras também, da Deusa, da Mãe da
Terra, da Mãe do Universo, Vênus. Mas em Sânscrito, os nomes dos dias... são exatamente os mesmos, correspondendo às
estrelas. Depois, sábado é do dia de Shri Krishna, Shani, é Saturno.
Depois, domingo é o dia de Cristo, o Sol. Segunda-feira é o dia de Sadashiva, da Realização, da integração. Esses são os sete
dias em que Deus criou o universo inteiro. Isto foi o que Eu falei ontem: neste modo estreito, vocês não podem entender o
Cristianismo. Vocês acharão que é tudo loucura, o que não é. Somente quando vocês lerem outras coisas, outras escrituras,
somente então vocês compreenderão o que Cristo disse. Assim, hoje é o dia – o primeiro dia, quando Ganesha foi criado, no
sentido de que, embora hoje não seja uma terça-feira, mas de acordo com o caledário lunar, hoje é o dia, o primeiro dia da lua
neste mês. [Marathi] Chaitra. Nós chamamos de Chaitra. Chaitra é o mês. E está é a época em que - [Marathi] Gauri é a Chaitra.
Assim, o estabelecimento de Gauri... acontece durante esses nove dias. Mas Ganesha tem de ser estabelecido antes de
qualquer outra coisa. Embora primeiro Gauri tivesse de vir, vocês podem ver isso. Gauri tinha de vir primeiro para estabelecer
Ganesha. Mas Ganesha é sempre colocado antes até mesmo de Gauri, Antes do pujana, da veneração de Ganesha, nada
começa, porque Ele é Aquele que remove todos os obstáculos, todas as negatividades, todas as barreiras que irão surgir, toda a
atenção que está aqui e ali. Então é por isso que primeiro veneramos Ganesha, apenas para Lhe pedir que nos proteja. Mas

primeiro Gauri tem de vir, e é desse modo que Gauri está nesses noves dias. Ela veio nesta Terra para lutar contra os diabos e
demônios, contra a negatividade para as pessoas transcenderem... o Bhavasagara, o Void, a maya, a ilusão. Quando estavam
orando, quando estavam fazendo qualquer coisa, as pessoas costumavam obstruir... e então eles atormentavam os bhaktas, os
devotos de Deus, os rakshasas atormentavam. Naquela época, os rakshasas eram separados... e os santos eram separados,
não havia uma mistura assim do jeito que existe hoje.
Nós percebemos nos santos que há negatividades sentadas lá. Nunca foi assim antes. Esta é a Kali Yuga. É uma tamanha
confusão que não há nenhum santo absoluto... ou não há nenhum rakshasa absoluto. Esses rakshasas vieram e estão sentados
em nossas cabeças. Eles estão dentro de nós, então a negatividade está presente, assim nós não somos santos absolutos. E
este é o grande problema da Sahaja Yoga, mesmo quando vocês estão Me venerando, tentem estar mais do lado dos santos do
que do lado negativo. Tentem ficar mais no lado santo. Porque vocês são santos, sem dúvida, mas essas coisas horríveis têm,
de uma forma ou de outra, penetrado em suas cabeças e elas estão sentadas... no seu superego e ego, essas negatividades
horríveis, as quais vocês devem realmente decidir hoje jogar fora. Porque vocês são realmente santos e essas são manchas
ruins, kalanka.
É a coisa que realmente arruina vocês, está dentro de vocês. Então tentem jogar isso fora, tentem se tornar positivos, serem
unos com o puja. A segunda coisa é a importância deste dia, Eu nunca celebrei este primeiro dia em nenhum lugar, até agora.
Era para ser na Austrália. É o direito da Austrália ter este dia aqui, celebrado aqui. Nós tivemos outros pujas, nós tivemos outros
Navaratris, com isso, Eu celebrei o primeiro, o segundo, o terceiro, nós fizemos mais do que nove dias. Mas nunca este Navaratri
assim, nós celebramos este dia em qualquer lugar, dia de Shalivahana. Embora em Londres eles tiveram um tipo de pequeno
evento sobre isso, que Eu - nós tivemos no dia 7 de abril, então Eu falei sobre isso, mas na verdade, neste dia nós não tivemos
nenhum puja antes. Assim, é merecido que isso acontecesse aqui. Eu estou muito feliz, porque aqui é onde Gauri estabeleceu
Shri Ganesha.
Agora, para hoje, nós temos duas coisas a serem veneradas: uma é Ganesha, porque Ganesha pode preservar nosso status,
nossa elevação em nossa Realização. Ele nos protege quando estamos recebendo nossa Realização, estamos nos elevando
alto, então Ele preserva e protege. E Ele cuida de nós e nos dá sabedoria... para termos a nossa ascensão de tal maneira... que
não desviemos para o canal esquerdo e direito, que tenhamos a dignidade plena, e que fiquemos completamente integrados
com nosso coração, com o Shiva Tattwa, com nossa Realização, e façamos isso de coração genuinamente. É por isso que
veneramos Shri Ganesha. Mas hoje, é na verdade o Puja de Gauri, isto é, da Kundalini. Assim, Shri Ganesha nós veneraremos
antes de tudo, e depois nós veneraremos a Kundalini, que é Gauri. Agora, felizmente Eu ganhei um sari, isso é realmente notável,
porque esta é a cor da Austrália. O verde é a cor de Gauri. Gauri usa o sari verde. E há também – este é o, este é o, este é o
símbolo de Gauri somente.
Este é o símbolo de Gauri, e este aqui dentro é Ganesha, é nesta cor, é impressionante este sari que Eu ganhei. Assim, este aqui
também é exatamente o oposto, mais da cor de Ganesha e menos da cor de Gauri. Esta é uma combinação muito tradicional...
no esquema de cor indiano, porque vermelho é a cor de Ganesha. É muito vermelho em vocês e pode se tornar mais carmesim,
pode se tornar completamente preto, pode ficar totalmente reduzido a nada. Mas em Mim, é da cor deste barro, porque Ele é
totalmente obediente, é totalmente unificado Comigo, assim, Ele é da cor do barro. E Gauri é a Mãe Terra. Este é o lugar onde
Gauri vive, na Mãe Terra, e é por isso que a cor é verde, porque a Mãe Terra está sempre coberta com verde, pelo menos Ela está
coberta. E a cor de Ganesha é a cor do barro, porque Ele foi criado a partir da Mãe Terra, o elemento é a Mãe Terra. Espero que
Eu tenha sido capaz de lhes explicar... o relacionamento simbólico. Vocês conhecem a história de como Ganesha foi criado por
Gauri?
Então Eu lhes contarei, e depois todos nós poderemos ter o Puja. Ela é muito interessante, é por isso que Eu disse que vou
tomar Meu banho aqui. É contado isto... [Com licença, Mãe, não conseguimos ouvir muito bem aqui atrás.] [Há alguma forma da
Senhora falar mais alto... ou de modo que possamos ouvir melhor?] - O que ela disse? - [Eles não conseguem ouvir.] - Você não
consegue Me ouvir? - [Não, Mãe.] Tudo bem, então terei de gritar. Não ouvem nada?
[Sim, um pouco, na maior parte do tempo...] Tudo bem. Eu devo usar isto? Tudo bem. Isto você consegue ouvir. Então agora Eu

irei lhes contar... a história do nascimento de Shri Ganesha. É muito interessante, é muito simbólico. Este é Cristo, isto é, Ele é
Ômega e Alfa, e tudo isso que eles falam, eles não sabem do que estão falando. Há uma forma tão reduzida do que a coisa toda
é. Eles não conhecem Ganesha de forma alguma, nada. Eles apenas pegam uma palavra aqui e ali, apenas falam desse jeito.
Assim, Ele é o primeiro que foi criado.
Agora, isto é muito simbólico: o puro poder... do desejo de estar unificado com o Espírito é simbolizado em Gauri. A Gauri
Primordial é esse poder... que se separou de Seu Senhor, nós podemos dizer. Em Suas vidas anteriores, Ela foi separada, e
novamente Ela nasceu como Parvati. E Ela quer estar unificada com Shiva, que é o Espírito. Assim, agora, o casamento
aconteceu, no sentido de que agora Ela pode encontrar-se com Ele. Os gravetos do casamento têm de ser acesos. Mas Ela
ainda não é casada, no sentido de que Ela ainda é uma Virgem. Mas por outro lado é casada, significa... que Ela está prestes a
se elevar. Antes disso, Ela quer tomar um banho, porque Ela tem de se encontrar com Seu Senhor. Então Ela deve tomar Seu
banho, o banho nupcial.
Ela é uma Virgem, totalmente Virgem, e Ela vai tomar Seu banho. Agora, Ela tem receio que alguém entre... quando Ela estiver
tomando Seu banho. Vejam a delicadeza da coisa toda: esse desejo que só tem como propósito o Espírito, não quer ficar
exposto para nada mais, nenhuma negatividade entrando, nada acontecendo desse jeito. Então Ela fecha a porta, mas ainda
assim Ela fica preocupada de que alguém venha detrás. Então Ela coloca este talco perfurmado, que nós usamos na Índia,
especialmente para a noiva, ele é o correto, e esfrega Seu corpo com ele, e Ela percebe... que sai muito dele. Então Ela cria
Ganesha a partir dele, agora, imaginem o quanto ele deve estar vibrado. Ela o coloca, ele é feito de cânfora... e com todas essas
belas coisas que são realmente celestiais, e o pó está completamente vibrado em Seu corpo. Ela cria um Ganesha e O coloca na
parte detrás do banheiro. Ela estava tomando Seu banho agradavelmente. Naquele momento, Shiva chega de repente e bate na
porta.
Ela não O escuta. Então Ele entra pela porta detrás. Lá Ele vê Shri Ganesha sentado. Ele pergunta a Shri Ganesha: "Quem é
Você?" Então Ele diz: "Eu sou o Filho de Gauri." Shiva não consegue entender, Ela é uma Virgem... e Ele está dizendo: "Eu sou o
Filho de Gauri." Observem agora a Imaculada Concepção, tentem entender. Então Shiva diz: "Como Ela pode ter um filho? Ela é a
Virgem." E Ele acha que Ele está caluniando Sua esposa que é uma Virgem.
Então Ele corta o pescoço Dele em fúria, e entra no banheiro. E Gauri está pronta para recebê-Lo. E Ela olha para fora e vê que
Seu Filho está morto. Então Ele pergunta para Ela: "O que é isto?" Ela diz: "Este é Meu Filho que criei a partir de Minha mala" - é o
que vocês chamam isto, todas as coisas que saem do corpo - "Eu O criei, e Eu O coloquei lá." "Como ousas matá-Lo?" Ela disse:
"Agora, o que fazer?" Ela disse: "Tudo bem, o que Você deve fazer é ir..." "e achar a cabeça de qualquer animal que esteja
disponível," "e nós a colocaremos neste corpo..." "e Ele será Meu Filho novamente." Está tudo pré-arranjado, porque esta criança
não devia crescer... dentro de um ego humano ou superego. Ela tinha de ser a corporificação da infância, a corporificação da
inocência infantil, porque Ele é a corporificação da inocência.
Então eles tiveram de conseguir a cabeça de um animal. Agora, o animal mais sábio nesta Terra é o elefante, e o elefante foi
salvo na evolução de uma maneira milagrosa, essa é também um outro detalhe que lhes darei mais tarde. Então uma elefanta,
uma mãe elefante... estava deitada de costas para seu filho, é por isso que na Ínida as mulheres nunca dormem de costas...
para seus filhos, nunca. A criança tem de ficar na frente, pudhe, na frente. Ela nunca deve ser colocada atrás da mãe, nunca. A
mãe se levantará e irá para o outro lado e mudará de lado, mas ela nunca colocará seu filho atrás. Então a cabeça daquele
pequeno animal foi cortada, e Ele a trouxe e a colocou em Shri Ganesha. E é desse modo que Shri Ganesha foi criado. Mas o
elevante é o veículo de Mahalakshmi. Assim, o corpo é de Mahakali, mas a cabeça é dada por Mahalakshmi, o poder evolutivo.
Agora, este Ganesha dentro de nós reside... no Muladhara Chakra. Algumas pessoas que tentaram todos os tipos de truques...
para encontrar Deus devem ter visto a tromba de Shri Ganesha, e devem ter pensado que aquilo era a Kundalini, porque como
uma Mãe, Eu dou a eles alguns sinais para isso, e é desse modo que eles começaram todas essas perversões... e coisas
erradas sobre Ganesha. Mas Ele é a corporificação da inocência, e mais tarde vocês devem ler no Devi Bhagwat... como Ele
encarnou nesta Terra como Cristo, e como Ele virá com Seus 11 poderes... nesta Terra como Kalki. É muito difícil para os hindus
aceitarem que Ganesha, uma personalidade tão dinâmica como Ele, se tornou uma pessoa como Cristo que se deixou

crucificar. E é impossível, pelo menos para os hindus terem um conhecimento mais amplo... e um senso mais amplo, mas é
impossível para cristãos fervorosos... compreenderem que Cristo pudesse ser esse menino elefante. Isso está além deles,
porque para eles, Cristo deve ser um homem... que não tem nenhum poder para matar ninguém. E depois eles dizem que Ele
está vindo nos matar, Eu não sei como eles lidam com essas coisas. Eles se agarram a uma única coisa, como por exemplo Ele
era Ômega e Alfa, acabou-se. agora, como eles estão autorizados? Só Deus sabe.
Mas seja o que for, eles não veem as outras coisas, que Ele tinha uma Mãe, que Ele falou sobre o Espírito Santo. Ele disse isso
de uma forma tão perfeita: "Eu lhes enviarei o Espírito Santo." E ele também disse: "Aqueles que forem," "aqueles que
cometeram pecado contra Mim ou Me insultaram," "tudo bem, mas contra o Espírito Santo, nada será tolerado", muito
claramente. Por que Ele disse isso? Ele é Alfa e Ômega, mas por que Ele disse isso? É claro, Ele foi o primeiro que foi criado, e
neste estágio, no estágio de Kalki, também é Ele que... estará lá no fim disso, sem dúvida. Mas isso não significa que porque
vocês são cristãos... vocês têm um direito especial. De forma alguma. Pelo contrário, Eu diria que muitos hindus... têm muito
mais direito sobre Ganesha do que vocês, porque vocês arruinaram a inocência de vocês. Eles não arruinaram a inocência
deles.
Assim, embora vocês chamem a si mesmos de cristãos, de cristãos e que lutam por Cristo, vocês não são, porque os
fundamentos básicos de Cristo são a inocência, que vocês arruinaram. Assim aqueles que – os Sahaja Yogis também – se
identificaram... com Cristo devem saber que essa identificação é na verdade... um condicionamento, não é realisticamente
assim. Se for, vocês têm de se tornar inocentes. Vocês devem reestabelecer sua inocência. Então vocês são realmente cristãos,
e são realmente assim. E Eu diria que as pessoas na Índia, na realidade, felizmente nós não nos tornamos tão avançados como
vocês. Nós nunca caímos nas armadilhas do progresso, felizmente: muito lentos, pessoas do tipo elefante, não poderíamos cair
nas armadilhas de nada. A Índia é grande como um elefante. Qualquer coisa que entre, simplesmente fica sendo... jogada deste
lado, daquele lado, nada é aceito. Nós nunca nos importamos com Freud.
Para nós, ele é um tipo de... sujeito lendário vivendo no paraíso dos tolos, nós nunca o aceitamos. Nada consegue penetrar
nessa coisa elefantina. Simplesmente ficam estourando todas as coisas que vêm em volta, então nada entra na cabeça deles.
Eles nunca estragaram a inocência deles, simplesmente porque eles são muito grandes e muito letárgicos... para novas ideias.
E é desse modo que eles têm isso, apesar de tudo, eles não são convertidos em cristãos, eles nunca ouviram falar de Cristo,
alguns deles. Eles mantiveram sua inocência muito mais... e a sinceridade de seu coração, porque eles não estão
desconectados. Quando Ganesha é destruído, você fica desconectado. Seu coração trabalha para um lado, seu cérebro trabalha
para outro lado. Assim, eles ainda não têm sido capazes de atingir... esse tipo de dissociação. E seja o que for que eles tentem,
eles sabem que está errado.
Eles podem tentar, quero dizer, como por exemplo, as pessoa roubam, mas elas sabem que é errado, da mesma maneira, elas
ainda sabem. Então para nós, nós devemos saber que temos de alcançar... nosso posição como pessoas inocentes. Mas sua
Mãe é muito bondosa, Ela é muito poderosa, Ela é muito amorosa, e Ela criou vocês no mesmo padrão de Ganesha. Vocês têm
todos os poderes que Shri Ganesha tem. O maior poder que Shri Ganesha tem... é que vocês podem chegar perto de Mim.
Nenhum outro deus pode vir tão próximo de Mim como vocês podem. A Kundalini não pode ser elevada por nenhum Deus,
nenhuma Encarnação, mas sim por Shri Ganesha. Ele tem de informar a Kundalini, senão a Kundalini não pode se elevar. E é
você quem tem o poder em seus dedos de elevar a Kundalini... Quantos poderes Eu lhes dei, vocês não têm nenhuma ideia, de
forma alguma. Eu os criei no padrão de Shri Ganesha.
Então vocês têm de estabelecer essa inocência dentro de vocês, que está sendo também estabelecida. Vocês recuperaram sua
inocência. Mas a segunda coisa que é muito importante sobre Shri Ganesha, que vocês têm de aprender é que... Ele não
conhece nenhum outro Deus, exceto Sua Mãe. Para Ele, nada existe, exceto Sua Mãe. Ele é tão dedicado. Existe uma história,
uma vez quando Parvati, Sua Mãe deu - Ela disse: "Eu Lhes darei um grande presente," "deve haver uma competição entre Vocês
dois, irmãos." O segundo era Kartikeya, um outro irmão Dele... que veio a esta Terra apenas para destruir Narakasura. Todos os
poderes destrutivos... foram combinados para criar Kartikeya. Então Ela disse: "Seja quem for que der a volta nesta Terra," "Eu
Lhe darei um prêmio." O veículo de... Kartikeya é muito rápido, é um pavão.

Então Ele montou em Seu pavão e começou a voar como um avião. E o veículo de Shri Ganesha é apenas um ratinho, então o
que Ele deveria fazer? Ele usou a sabedoria. Ele disse: "Quem pode ser maior do que Minha Mãe?" "Ela criou todos os deuses.
Ela é Mahakali, Ela é Adi Shakti." "Ela criou todos os deuses, Ela criou todos os universos," "Ela é Aquela que faz tudo, quem
pode ser maior do que Ela?" "Ela é a maior de todos." Então Ele simplesmente deu a volta Nela... só três vezes e ganhou o
prêmio. E Ele ainda estava voando, Kartikeya.
Ele lutou até mesmo contra Shiva. Ele lutou contra todos. É uma história muito interessante sobre como tudo isso aconteceu,
isso mostra a completa dedicação. E para os Sahaja Yogis, é importante compreender a completa entrega, dedicação, e
também um sentimento genuíno do coração. Eu pedirei a Raul Bai para algumas vezes lhes falar sobre o protocolo, isso é
importante, embora Eu seja tão próxima. Mesmo Cristo não diria nada, às vezes, a forma como as pessoas falam Comigo, Eu
fico surpresa. Certas coisas que vocês dizem para Mim, Eu fico surpresa. Como vocês dizem essas coisas para Mim, sabendo
quem Eu sou? Mas vocês esquecem. Portanto, é importante entender que Eles eram grandiosos... porque eles sabiam da
grandeza de Sua Mãe.
Da mesma maneira, todos vocês têm de aprender certos protocolos... que Raul Bai lhes ensinará, de modo que vocês não
cometam nenhum erro... de dizer coisas que não são apropriadas. Isso surge de um Vishuddhi ruim, sem dúvida, mas
conscientemente, se vocês puserem isso em prática, vocês farão bem a vocês mesmos, porque vocês sabem, qualquer coisa
contra o Espírito Santo não será tolerada, nada, vocês conseguem acreditar nisso? Que palavras fortes são estas. Apenas
pensem nisto: nada contra o Espírito Santo. Portanto, a pessoa tem de compreender o protocolo, para os Sahaja yogis, não
falem contra o Espírito Santo. Mas o protocolo está presente, o qual a pessoa deve compreender, e até que ponto ir, até que
ponto entender... é muito, muito, totalmente básico, elementar para a Sahaja Yoga. Assim, hoje nós temos um grande dia... da
Mãe de Shri Ganesha sendo estabelecida, encarnada. Hoje é o dia que Ela tomou Seu banho, nós podemos dizer, e é por isso
que Eu disse que viria e tomaria um banho aqui. Em relação a momentos e a horas, a pessoa deve saber que a Mãe conhece o
melhor, e tudo funciona na hora apropriadamente. Porque, vocês sabem, vocês estão à frente da Índia, e todos as marcações de
horas funcionam nessa maneira.
Então tudo tem de funcionar nessa maneira, na verdade a marcações de tempo são da lua, então vocês não tem de se
preocupar sobre qual é a hora, que horas acontece, isso, aquilo. Os relógios e tudo mais, na Sahaja Yoga, trabalham de acordo
com a Minha compreensão. Assim, a pessoa tem de relaxar e simplesmente desfrutar o puja. Eu creio que hoje vocês irão
receber muitas vibrações. Apenas as desfrutem, apenas as desfrutem. E se seu ego está presente ou qualquer coisa assim,
apenas peça-lhes para se calarem, só isso. Tudo bem? Agora, primeiro teremos o Ganesha Puja, como Modi estará fazendo, e
ele explicará o que deve ser feito. O modo como Ganesha é agradado com pequeninas coisas, vocês verão agora. [Hindi] Quem
virá para o – as crianças devem vir para o puja?
Deixem todas as crianças virem para o puja.
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Casamento Sahaja e Gruha Lakshmi Puja.
7 de abril de 1981, Sidney, Austrália. Hoje é o dia do aniversário de casamento, e Eu permiti que vocês o celebrassem, porque o
casamento é muito importante na Sahaja Yoga. É uma das coisas mais importantes para a Sahaja Yoga que a pessoa se case.
Primeiramente, o casamento sempre lhes dá um equilíbrio de entendimento, se vocês têm ideias apropriadas sobre o
casamento. Se vocês têm ideias estranhas e se vocês estão se casando apenas pela diversão e vocês não entendem o valor do
casamento, então isso é apenas uma brincadeira, não é um casamento. Mas na Sahaja Yoga, você realmente compreende o
valor do casamento antes de mais nada, o que ele significa. E então, felizmente hoje nós teremos alguns casamentos na Sahaja
Yoga, nos quais vocês verão como nós tentamos nos adaptar às leis divinas do casamento e casarmos sob essas leis. Aqui, Eu
noto que na Austrália, assim como em outros países, o casamento perdeu sua santidade. As pessoas não compreendem que
cometendo pecados contra o casamento, elas estão cometendo pecados tão grandes que muitas gerações sofrerão por esse
tipo de coisa. A pessoa tem de entender que a fidelidade é a base do casamento.
Se não houver fidelidade, o casamento não tem nenhum sentido. Se você não é capaz de ser fiel, isso significa que você ainda
não é um ser humano. Um ser humano tem de ser fiel, digno de confiança. No casamento, nós confirmamos que o problema
está acabado agora, nós acabamos com as escolhas que tínhamos, e agora, nós iremos nos estabelecer com uma única
pessoa. E o compartilhamento da vida, mesmo da vida absolutamente privada, é com uma única pessoa. Então você tem de
estar muito harmonizado com essa pessoa, e estar em completo entendimento e lealdade um com o outro. A pessoa tem de
desenvolver isso. Agora, o casamento é para reprodução das espécies, como eles dizem. Agora, como vocês são uma outra
espécie, vocês são Sahaja Yogis - é uma nova consciência - os casamentos entre vocês gerarão crianças de qualidade muito
elevada. Há grandes santos que estão ansiosos para nascerem nesta Terra, e se eles encontrarem bons Sahaja Yogis, marido e
esposa, que amam um ao outro, que são pessoas que progridem na Sahaja Yoga, que são pessoas dedicadas à Sahaja Yoga,
eles certamente virão para esta Terra através de vocês.
Então é muito importante e iminente nesta época que a pessoa entenda o valor, o valor do casamento da Sahaja Yoga. Muitos
casamentos aconteceram antes também, mas qual é a validade ou qual é a credibilidade desses casamentos, quando a pessoa
que os casa em nome de Deus não é uma alma realizada? Essa pessoa tem de ser um alma realizada para casá-los. Ela não tem
nenhuma autoridade em nome de Deus. Tudo bem, o registro de casamento é uma coisa totalmente diferente porque eles não
casam em nome de Deus, eles casam em nome de uma nação. Mas se você tiver de se casar em nome de Deus, você tem de ter
uma alma realizada para fazer isso. E a pessoa deve compreender cada parte do casamento que é realizado, o que você está
fazendo, por que você está fazendo. Há certas promessas que devem ser feitas. Nós adotamos esse sistema de casamento a
partir do antigo sistema de casamento, também muito alterado de acordo com a Sahaja Yoga, onde nós temos tentado usar
tudo, também certas cerimônias que são feitas nas igrejas e em outras religiões, mas principalmente ele é baseado na
Kundalini. Assim, a promessa é para o fogo, neste casamento, a promessa é para o fogo, porque o fogo é aquele que consome
tudo que é feio.
E a Kundalini é também como o fogo em um ponto, porque esta é a única energia que se eleva. Vejam, assim como o fogo vai
para cima, a Kundalini também se eleva. É por isso que Ela é comparada ao fogo. Mas o fogo é a energia que está no estômago,
que é o dharma, que é a religião. E a religião dos Sahaja Yogis é manter-se no centro, não ir para os extremos. E quando eles se
casam, pela compreensão que eles têm da Sahaja Yoga, eles puxam um ao outro em direção ao centro muito mais, e eles se
regozijam com o presente, o momento presente e o presente como ele é. Os casamentos na Sahaja Yoga podem ser realmente
fantásticos se os Sahaja Yogis que se casam são sensatos, são igualmente equilibrados, ou não ficam criticando um ao outro,
nem dominando. É possível para um Sahaja Yogi casar-se com outro para gradualmente aprimorar aquele Sahaja Yogi.
Também é possível piorar se outro Sahaja Yogi for mais poderoso ou tão negativo que possa piorar também outra pessoa. Isso
depende de sua qualidade, ser aprimorado ou piorado. Assim, o casamento é uma bênção muito grande na Sahaja Yoga, porque
todos os Deuses e todos os anjos estão vendo esses casamentos e eles cuidarão para que esses casamentos sejam

bem-sucedidos.
Mas se vocês estão dispostos a torná-los malsucedidos porque vocês ainda têm o mesmo tipo de consciência que tinham
antes, e vocês querem permanecer os mesmos, isso pode falhar também, como os animais. Se vocês vivem com os animais,
mesmo os seres humanos podem tornar-se como os animais. Portanto os Sahaja Yogis devem saber que a consciência deles
está mudada, eles são pessoas diferentes, eles têm de viver com os Sahaja Yogis e não com outros seres humanos que ainda
não são realizados. Eles podem conversar com eles, mas eles devem saber que os Sahaja Yogis estão em um nível muito
diferente de consciência. Se eles compreenderem esse ponto, se eles entenderem esse simples ponto de que a consciência
deles é muito diferente, eles se adaptarão muito melhor à vida de casado. Não há divórcio na Sahaja Yoga. Nós não
consideramos o divórcio, mas não há nada forçado. Quero dizer, se eles fracassam em viver juntos, é uma vergonha, mas até
agora, nós não tivemos nenhum divórcio. Mas como as pessoas estão vindo de todo tipo de cultura e coisas assim, há uma
possibilidade de que as pessoas queiram se divorciar legalmente. Mas na Sahaja Yoga, não há nada como o divórcio, mas não
coerção sobre ninguém.
A pessoa deve tentar compreender o casamento, que ele é a para sua alegria. Se você não consegue ter alegria, você não
consegue regozijar o casamento, então ele é inútil. Na Sahaja Yoga, deve-se assegurar que as pessoas regozijem os seus
casamentos, e vivam muito bem, felizes um com o outro. Isso é a responsabilidade de ambas as pessoas na Sahaja Yoga. Mas
digamos, em Meu caso, Meu próprio caso, Meu marido não era uma alma realizada, nem entendia a Realização, nem era um
buscador. Apesar de tudo isso... Ela gostaria de se aproximar de Mim para sentar-se em Meu colo agora! E apesar de tudo isso,
Eu não fiquei aborrecida ou qualquer coisa assim, Eu não o pressionei. Eu não pressionei ninguém. Eu disse: “Gradualmente ele
será capaz de ver isso claramente.” Portanto, mesmo se a pessoa, a outra pessoa não for uma alma realizada, pode-se lidar
com isso muito bem, e pode-se viver muito feliz. Mas no caso de ambos serem pessoas realizadas, então é muito melhor e deve
ser desfrutado.
Mas o interesse deve estar na Sahaja Yoga. Se você tiver outros interesses, então pode haver problemas, porque um Sahaja
Yogi não toleraria que sua esposa ou uma Sahaja Yogini não toleraria que seu marido desperdiçasse sua energia em coisas
insensatas. E um novo tipo de conflito começará entre a Sahaja Yoga e os Sahaja Yogis e as Sahaja Yoginis. Então, isso nunca
deve ser uma questão de conflito, porque nós temos agora tantas maneiras e métodos de descobrir qual é o problema conosco.
E se há qualquer coisa errada conosco, nós devemos tentar encarar isso e remover. Não devemos tentar limpar os chakras uns
dos outros, mas sim os nossos. Na verdade, nós não prestamos atenção em nós mesmos, nós começamos a prestar atenção
nos outros. Além disso, Eu devo dizer que os casamentos da Sahaja Yoga serão os casamentos mais bem sucedidos, têm de
ser. Eles restabelecerão a instituição do casamento em bases bem sólidas. Não há dúvida sobre isso.
E aqueles que se casarem na Sahaja Yoga serão de fato notadamente casais felizes. Mas haverá um ataque da negatividade
sobre eles assim que eles se casarem, porque não é uma coisa muito feliz para essas forças negativas verem que as pessoas
estão felizes casadas. E elas tentarão fazer o máximo para trazer todos os tipos de problemas, todos os tipos de complicações
no começo, para se certificarem de que esses casamentos sejam destruídos. E quando vocês começam a fazer o jogo deles,
vocês também estarão estragando as chances de terem boas almas realizadas para vocês, porque elas não aceitariam a
situação. Se vocês têm discutido no começo também, isso não é bom porque vocês caem na avaliação deles. Portanto, vocês
têm de ser muito pacientes, muito suaves e bons um com o outro, para se certificarem de que criarão uma atmosfera
convidativa para essas grandes almas virem à esta Terra. E se não for assim, então eles esperarão, eles não encarnarão, porque
eles não querem ter pais que fiquem discutindo, que fiquem brigando, que fiquem desconfiando, que fiquem perturbando um ao
outro. Agora, a pessoa tem de saber que o casamento na Sahaja Yoga tem uma razão definida. Não é para você casar-se
apenas por moda, você está se casando porque você quer ter filhos que são almas realizadas, para virem a esta Terra. Vocês
lhes darão uma casa, uma família para fazer isso.
E se você não compreende o valor desse casamento, então é melhor não ser casado na Sahaja Yoga. É melhor poupar a Sahaja
Yoga. Há somente um empecilho na Sahaja Yoga: todos vocês nasceram da mesma Mãe, então todos vocês são irmãos e
irmãs de certo modo. Mas quando vocês forem se casar uns com os outros, então esta questão torna-se um pouco estranha:
como um irmão casa-se com uma irmã? Agora, nós podemos dizer assim: Eu diria que seria melhor se vocês se casassem não

na mesma comunidade, mas se casassem com alguém de outro lugar. No máximo, um Sahaja Yogi de Sidney deveria se casar
com um Sahaja Yogi de Melbourne. Deveria ser uma distância assim, de modo que fosse mantido não como irmãos e irmãs,
seria melhor. Mas Eu tenho visto que quando isso acontece, há mais conflito, porque eles ainda mantêm a ideia que eles são de
Melbourne e o outro é de – como vocês chamam? – Sidney. Eu simplesmente não posso falar com eles sobre isso.
Sidney. Agora Sidney e Melbourne não deveriam ser uma questão de conflito. Porque assim que eles começarem a discutir, eles
dirão: “Oh, você é de Melbourne, eu sei que você é assim.” E ela dirá: “Vocês de Sidney são assim.” E imediatamente você fica
assim e começa a discutir sobre isso. Então, você deve saber que você não é de Sidney ou de Melbourne, mas você é somente
um Sahaja Yogi. E um Sahaja Yogi não tem casta, comunidade ou qualquer raça, nem qualquer, qualquer religião, nem também
nenhuma barreira de nação. Seja qual for a nação da qual você venha, você é um Sahaja Yogi, você é um ser universal, você é.
Você pode sentir as vibrações de qualquer um que esteja sentado aqui, quer ele seja do Havaí ou da América, não importa.
Assim, quando você pode perceber todos, isso significa que você não pertence mais a qualquer comunidade ou qualquer país
em particular, você é um ser universal. E é isto que nós temos que fazer: nós temos de criar mais seres universais. E para
facilitar isso, nós queremos ter essas grandes almas nesta Terra, então é um trabalho muito importante. Eles têm de estar nesta
Terra, porque eles são os grandes canais para este trabalho divino.
Uma vez que eles começarem a vir para esta Terra, os verdadeiros, tudo será facilitado, será um grande – vocês não sabem,
será um repentino aumento tão grande da Sahaja Yoga. Vocês ficarão surpresos ao ver como ela pode crescer mais rápido com
essas pessoas vindo. E nós devemos tentar fazer esses preparativos para que consigamos as verdadeiras bênçãos dessas
pessoas, para que elas venham para esta Terra. Isso é muito importante. Assim, Eu lhes pediria que pensassem sobre o
casamento por um novo ângulo e a partir de novas ideias pelas quais vocês realmente possam compreender o valor, o valor
desses casamentos. E então vocês o tornem um casamento bem sucedido, e não um fracasso ou uma insensatez. Isso é
cometer um grande pecado, porque vocês são casados diante de almas realizadas. Assim, não é uma questão de ser
simplesmente casados como as outras pessoas são, e depois elas colocam uma placa no carro delas dizendo:
“recém-casados” - e elas estão se encaminhando para um divórcio. Não pode haver uma coisa assim na Sahaja Yoga – é uma
coisa séria. Se você não for... suficientemente sério a respeito disso, é melhor não se casar.
Se você tiver expectativas sobre o casamento, é melhor não se casar. É melhor não se casar. Ninguém irá forçá-lo a se casar.
Apenas diga: “Não, de forma alguma, eu não irei me casar.” Mas se você for continuar desse jeito, você realmente está
prejudicando a Sahaja Yoga da pior maneira possível. É como apunhalar a Sahaja Yoga por trás. Portanto, não há nenhuma
necessidade de você se casar, caso você não queira fazer isso. Ao contrário, seria melhor que houvesse muitos casais que
pudessem gerar filhos e eles pudessem ter essas grandes pessoas nascidas deles. Mas se você pensa em adaptação e em
tudo que se refere a todos os tipos de ideias antigas sobre a vida de casado, é melhor que você não se case. É um novo
casamento celestial, para o qual você deve estar preparado para receber a beleza e as bênçãos, e também o maior dos maiores,
o supremo significado disso. Eu espero que vocês compreendam que a Sahaja Yoga está dando ênfase aos casamentos, e nós
não acreditamos em nenhum ascetismo, fugir da vida familiar.
Nós acreditamos que a vida familiar é a coisa mais importante. Nós temos de estabelecer isso muito bem nesta Terra, e nós
temos de nos certificar que nesses lindos ninhos do amor divino, nasçam essas grandes almas, e nós temos de continuar com
isso. Não há como escapar de ter uma vida de casado muito boa. E Eu desejo a vocês, a todos vocês, que tenham uma vida de
casado muito boa e feliz. E aqueles que não são casados, Eu desejo que eles também tenham uma vida de casado muito feliz.
Agora, Eu estou casada, Eu acho, há 36 anos, é este o Meu casamento hoje. Tantos anos se passaram, mas ainda assim, ainda
assim Eu Me sinto como uma noiva com Meu marido, porque realmente nós temos sido pessoas muito sábias para viver assim.
E é claro, há altos e baixo, mas ultimamente nos sentimos muito diferentes a respeito de tudo. Ele enviou uma linda carta hoje,
agradecendo todos vocês pelo seu carinho demonstrado por Mim, e por todo o carinho que vocês demonstraram por ele. Então,
nós devemos fazer o puja, hoje como Gruha Lakshmi, vocês estão Me venerando.
Como Gruha Lakshmi em vocês e que é essencial também, venerar-Me como Gruha Lakshmi, porque todos vocês têm um
problema com sua Gruha Lakshmi, isto é, o Nabhi Esquerdo. Assim, Eu espero que isso funcione melhor para vocês, e
começaremos com o puja. Após esse curto puja que faremos, nós começaremos com o Havan à Devi, porque não fomos

capazes de fazer esse Havan até agora e ele é muito importante. Nós temos de um modo ou de outro que conduzir isso hoje, se
possível. Nós devemos recitar os mil nomes, seria uma ideia muito boa. Quem mais está se casando? Você também? Leve
estes dois. Você vinha também? Por favor, venha.
Essas coisas são muito úteis, eh? Muito úteis. Agora, sentem-se todos. Sim, tudo bem. Venham, sentem-se. Agora, quem mais
está lá? Você pode sentar-se lá. Você pode ir para lá. Primeiro é o Ganesha Puja. Diga o significado disto.
Eles devem saber o significado. Isto é um – Eu disse para ele recitar isto hoje. Agora, isto é o que nós estávamos recitando,
Cristo é descrito resumidamente. Esta é uma descrição muito curta. E o que Ele é, na verdade, todos os aspectos Dele foram
descritos resumidamente, novamente de forma resumida, muito resumido. Ele ficará lendo estas poucas coisas e explicando-as
para vocês, enquanto vocês apenas lavam. Ganesha Atharva Sheersha é iniciado. Yogi: Agora, aqui nós veneramos o Senhor
Jesus em nome do Senhor Ganesha. Considera-se que Ele esteja em totalidade na essência de todos os princípios. Princípios,
todos os princípios.
Tattwa. Então, Ele é considerado kartasi. Aquele que faz. Então Ele diz: twameva kevalam dartasi, significa que Ele é o....
Suporte. Portanto, Ele é o suporte. Ele é Aquele que remove todos os problemas. Ele é Aquele. Ele é quem absorve todos os
problemas do universo. Brahma, Brahma. Brahma é este Brahma Shakti, vejam, este pranava.
Pranava. Está presente em vocês como o Espírito. Ele reside em vocês como o Espírito. É a verdade. Não é: “Ele diz a verdade”,
mas sim Ele é a verdade. Os discípulos. No princípio do discípulo. Ele existe em todas as direções. Ele é a completa literatura.
Alegria.
“Você é Aquele que é o Poder Onipresente dentro de nós.” “Sat chit ananda dvitiyosi”, significa “ninguém pode se comparar a
Você em Sua capacidade...” “de ser Sat Chit ananda.” Atenção. Ananda significa alegria. E “ninguém pode ser comparado a
Você.” O Criador. Destrói. “Tish thati” significa “que se mantém”, “o mundo inteiro se mantém por Sua causa.” “Contanto que
Você esteja presente, o mundo se manterá.” Quando você estiver completamente, o mundo inteiro é destruído, naquele
momento, somente Você está presente. Você é a Testemunha. Todos só podem experienciá-Lo e nada mais. Ele, através Dele,
através Dele. A água. Ele é o Akasha.
Ele é o céu, o éter. Todos os elementos. Guiado por Ele. Há quatro estágios do seu som, quando eles – “para”, “parashanti”,
“madhyama”. Há quatro estágios do seu som que começam daqui. Vejam, o som começa daqui. Isto é “para”. O som começa
de “para”. Ele começa daqui. Depois ele vai para “pashanti” e o coração simplesmente pulsa.
Mas é, “pashanti” significa “está apenas observando”. Aqui é “madhyama”. É o centro, significa que ele não, nem observa nem
outro coisa. E depois, na boca, ele se torna eloquente. Assim “todos esses quatro estágios do som...” “são governados por
Você”. Por Você. Não, não, as virtudes da gunas, “nahi”. Gunas significa “estados de humor”, qualidades. Tamo Guna e Rajo
Guna e Satya Guna, Ele está além deles, Ele transcende. Para Ele, não há pecado.
Todo que Ele faz é divino. “Você está além do Seu corpo.” “Você está além do tempo.” Muladhara Chakra. “Você é os três
poderes.” Os três poderes. Trigunatmika, significa todos estes três poderes: Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali. “ Sobre
Você”. O tempo todo. Ele é o Criador. Ele é o Sustentador. Ele é o Protetor também. Ele é Aquele que destrói.
Indra é o Deus dos Deuses. Ele é o som de Deus, Omkara. Ele é a junção de tudo isso. Gana significa todos os, todos os seres
celestiais no canal esquerdo são chamados de ganas, entendem? Eles são – o líder deles é São Miguel. Ele existe mesmo antes
deles, Ele nasceu mesmo antes deles. Ele é até mesmo mais elevado do que eles. Vejam, isto é que é Alfa e Ômega: Ele é, Ele é
a primeira Palavra que foi criada, e Ele é a última Palavra, Ele está acima acima da última Palavra criada. O “bindu” lhes dá a
salvação. Vocês veem as vibrações?
Eu não sei se vocês conseguem vê-las. Parecem com uma vírgula, “anusvarah” é “vírgulas”. Então, é desse modo que vocês –
em cada lado como pequenas, pequenas vírgulas. Se vocês conseguem vê-las... Vejam, o completo Omkara é: primeiro é

Ga-karah, é Ganapati, Ga. “Ga-karah purva-rupam”, o primeiro é, vejam, “Você assume a forma de Ganesha no começo”,
“purva-rupam”, Ganesha está nisso. Depois “Você assume a forma de Omkara”. E o último é quando “Você se torna
simplesmente uma vírgula”. Som são mantras. Para conhecê-Lo através dos mantras, vocês têm de aprender o Ganesha vidya,
é o conhecimento de Jesus. Se vocês têm de saber os mantras, vocês têm de saber através do conhecimento do qual toda
ciência é chamada, é o conhecimento de Ganesha. Ou vocês podem chamar de Vidya de Ganesha, significa a técnica de
Ganesha.
E se vocês têm de saber como os mantras funcionam, esta é a ciência. A ciência é chamada de Ganesha vidya, é toda a ciência
Dele. Ele, é por isso que Ele é chamado de Ganaka, Ganaka rishiri, é por isso que Ele é chamado, porque Ele é o mestre disso. Ele
é o mestre da arte dos mantras, os sons. Chandah. É o mantra. Gayatri é um dos mantras. E está no canal direito. Chandah é... a
música de todos os mantras. O ritmo, ritmo, ritmo.
Vejam, vocês têm de recitar os mantras com um certo ritmo e Ele é o ritmo. Como, como despertar essa divindade. Yogi:“Aum
Gam Ganapataye namah”, esse é o mantra para despertar esta divinade. Vejam, o Ganesha vidya. Um dente, porque com o
outro, Ele escreve. E Ele tem a tromba. É um dos laços. Vejam, Ele os controla com um laço. Se você tentar se comportar mal,
então Ele coloca um laço em volta de você e o puxa para trás. Sim.
Ankusha é aquilo que você usa no elefante, para controlar. No elefante. Ankusha. Mas é muito, é um instrumento de direção.
Proteção. Quero dizer, um animal muito humilde, muito humilde, é um rato para Ele. E para Cristo também, o burro, que é o
animal mais humilde. Roupas vermelhas. Pelo menos nos chakras Dele, nós devemos colocar o vermelho. Bom yogi, não um...
Não, não, “um yogi” significa qualquer um que vai à igreja, isso não é um yogi.
Vejam, um yogi... yoga. Vejam, “evam dhyayati” significa “pelo qual você sabe.” Somente os yogis, novamente. Inclinamo-nos a
Você. Porque Ele é a pureza. de Shiva. Shiva é o … Vocês conhecem Shiva, vocês conhecem. Você é Aquele, Você é a estátua de
bem-aventurança. Você é a estátua de bem-aventurança. Esta é apenas a forma resumida. Agora, isso não é nada para
compreendê-Lo.
Mas apenas é dito, é apenas no começo, para fazer... Vejam, Eles são Deuses. Vocês também são deuses agora, porque vocês
têm todos os poderes. Foi orado para – foi orado para Vishnu criar um poder pelo qual eles, todos esses horríveis demônios
pudessem ser destruídos. E então, uma Deusa foi criada. Essa história é melhor ouvi-la. Vocês conseguiram o “Devi Bhagwat”,
vocês o conseguiram? Mas Eu queria que vocês o tivessem lido. Tudo bem. Vocês conhecem a história? Tudo bem.
Então recitem os mantras. “Mahalahkshmi Stotram.” Raul Bai é muito exigente em relação ao ritual ser feito de forma
apropriada. Eu disse que o cérebro deve estar bem, antes de mais nada. Se vocês continuam fazendo tudo adequadamente,
fazendo isso, façam isso... Antes de mais nada, o ego deve ir embora, senão de que adianta? Há um pouco de iogurte nisto?
Vocês têm, dois pujas é demais! Vejam o raktagandha, Ele gosta de ser, Ele gosta de ser coberto com raktagandha. Vejam, o
tipo de árvore que conseguimos, chamada de raktagandha, que é como o sândalo, mas é vermelho. E Ele gosta de ficar o tempo
todo coberto com isso. É por isso que Eu tenho de Me cobrir, é para cobrir esta parte.
Lá Ele reside. Raktagandha. “Rakta” significa “sangue” e “gandha” significa este tipo particular de sândalo que é vermelho, que é
esfregado e colocado aqui. Isto é típico de Bali ou é australiano? Há tantas vibrações, todo o resto, Eu estou fazendo. Ela está
dizendo que vocês recitaram todos os mantras, ela está dizendo, agora ela acabou. Vamos ver quem consegue a melhor! Onde
está Bárbara? Venha, tire sua fotografia. Deixe-a tirar uma.
Vamos ver agora, e ela decidirá. Vejam, suas fotografias também dependem do estado de espírito de vocês, depende muito.
Pronto? Tudo bem? Que Deus os abençoe. Ele quer? Tudo bem. Você pode chegar mais perto, dos Meus Pés. Venha, você têm
de tirar dos Meus Pés também. Pronto?
Tudo bem. Da santidade do casamento. Que Deus os abençoe, e lhes dê a plena noção da santidade do casamento. Vamos
começar o... Agora, todos vocês têm de levantar-se daqui e algumas pessoas que vieram pela primeira vez devem vir à frente.

Se vocês vieram pela primeira vez, vocês devem vir à frente. E vocês podem também pegar um banco para vocês ou algo assim,
ou uma cadeira.

1981-0517, O Poder da Kundalini
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O Poder da Kundalini, Chelsham Road, Londres, Inglaterra, 17.05.1981 Hoje Eu lhes falei sobre a Kundalini, e que a Kundalini é o
Puro Desejo dentro de nós, que se manifesta ou é despertada… para nos dar a nossa Realização do Si. Significa que o desejo só
é realizado quando você obtém sua Realização do Si, caso contrário, Ela não é manifestada, está apenas dormente, ainda é
residual. Ela criou todo o Universo, mas a menos e até que você obtenha a Realização do Si, a menos e até que você se torne um
só com seu Espírito, você não alcançou a manifestação desse poder, o que continuará fazendo você correr e correr e correr,
pensando que você ainda não alcançou ou você não descobriu o seu significado. Ela estará lá, o tempo todo, dormindo, mas
dando-lhe um sentimento de vácuo. Então deve ser feito com que esse poder se manifeste, mas quando ele se manifesta… [Shri
Mataji pára para confortar uma criancinha] O que é isso? O que aconteceu? Bem, deixe assim, deixe-o sentar, venha. O que
aconteceu? Venha. O que está acontecendo? Hã? Está tudo bem. [Shri Mataji beija a criança] Tudo bem. Tudo bem? [A criança:]
"Sim". Bom. Agora é preciso ficar quietinho, tudo bem?" [Shri Mataji beija a criança]. Então, esse poder tem certas qualidades. A
primeira qualidade que ele tem é 'ungrahavati', significa que ele vai contra a gravidade. Ele vai contra a gravidade, se eleva, não
desce. Então, a pessoa deve, por natureza, ter aspiração. Se a pessoa não é do tipo que tem aspiração, a Kundalini não se eleva.
Porque, por exemplo, quando a comida passa pelo nosso estômago, ela pressiona os lados dos intestinos. Por meio disso,
esses movimentos de descer acontecem. Vocês entendem Meu ponto? Então, quando a Kundalini começa e começa a
pressionar os lados dos chakras, Ela cria uma sensação de lança-La cada vez mais alto, então os chakras A lançam para cima.
Todas as coisas pesadas, todas vão para baixo, mas a Kundalini se eleva cada vez mais alto, porque Ela é como o fogo. O fogo
nunca queima para baixo, ele sempre queima para cima. Ela também se parece com fogo e Ela tem a capacidade do fogo
dentro Dela. O fogo tem a capacidade de purificar e queimar tudo que pode ser queimado. Ele purifica as coisas que ele não
pode queimar… e queima as coisas que são inflamáveis, que podem ser queimadas. - Venha, venha para a frente. - Muito
obrigado. Assim, a qualidade do fogo que existe na Kundalini… queima tudo que é inútil. Como em nossa casa, nós procuramos
todas as coisas inúteis e as levamos… para o jardim e as queimamos, acabou-se, de uma vez por todas elas estão destruídas.
Assim, quando a Kundalini se eleva, Ela também queima todas as coisas inúteis que você tem, todos os seus desejos inúteis,
suas ideias inúteis de ação, todo tipo de acúmulo inútil de sentimentos e egos, e todo tipo de coisa sem sentido que está no
meio. Tudo é queimado rapidamente, porque eles podem ser queimados, eles não são eternos por natureza. Eles não são
eternos por natureza. Eles estão temporariamente lá. Tudo que é temporário, Ela queima, e é desse modo que Ela ilumina o
Espírito, porque o Espírito não pode ser queimado por nada. Mas esta queima é tão bela que queima tudo que é ruim,
estagnado, tudo que é poluente, tudo que é uma doença, e resfria o sistema. É muito interessante ver como esse poder do fogo
se transforma na brisa fresca, mas na ciência também você descobre que a eletricidade pode lhe dar… brisa quente ou brisa
fresca. Você pode transformar de uma para outra, mas não há um final para essas coisas, elas são sempre reversíveis. Supondo
que algo tenha magnetismo, você sempre pode converter em eletricidade, a eletricidade pode sempre ser convertida em
magnetismo. Mas a Kundalini é uma tal coisa que uma vez que Ela queime… tudo que está lá, é desse modo que você tem calor,
porque Ela está queimando. Mas quando Ela esfria e se torna fria, então Ela não é reversível. É por isso que é um processo vivo.
O processo vivo nunca é reversível. Todos os processos mortos podem ser reversíveis, mas qualquer coisa que seja reversível –
agora, supondo que você seja adulto, você não pode se tornar um bebezinho. Seja o que for que você tente, você pode fazer
qualquer quantidade de operações, você não pode se tornar um bebê. Agora você é adulto, agora você é moderno,
superdesenvolvido. Você pode tentar qualquer coisa para se tornar uma pessoa primitiva, você não pode. Você simplesmente
não pode, seja o que for que tente. Isso será tudo muito artificial. Você pode apenas sentir que se tornou primitivo por usar
algum tipo de roupa, sentindo: "Agora não há modernismo em nós e agora nos tornamos…" "muito, muito restringidos", nada do
tipo. É curável, mas não reversível. Mas é um processo vivo. Assim, a Kundalini dentro de nós acelera o processo vivo dentro de
nós… de nossa evolução. Assim, o poder da Kundalini é purificar, Ela nos purifica como o fogo. Ela não nos purifica como a
água, é surpreendente, Ela não nos purifica como a água. Agora, a água, o que a água faz? A água nunca queima nada, mas ela
dissolve certas coisas. Ela pode assimilar algo dentro de si mesma, entendem? Ela pode conter um pouco da sujeira dentro de
si. Supondo que você coloque uma cor na água, ela assume a cor. Mas a Kundalini não assume a cor. Ela queima. Vocês
entendem Meu ponto? Então, se você tem algo de errado dentro de você, Ela queimará isso, mas Ela não absorverá, Ela é pura.
Ela não pode absorver… essas coisas Nela que A poluirão. Ela não pode ser poluída. Esta qualidade do fogo - digamos, por
exemplo, se você colocar ouro no fogo, prata no fogo, você pode purificar essas coisas. A forma pura deles surge. É desse

modo que você sabe. Mas se você colocar ouro e fogo na água, nada acontecerá. No máximo, você pode lavá-los por fora. Mas
por dentro e por fora, você não pode fazer isso. Então exteriormente, você pode fazer com outras coisas, mas com a Kundalini,
você faz por dentro e por fora. O rosto também fica lindo, como se alguma vitrificação tivesse ocorrido no rosto, um novo rosto
brilhante. Ele não é pálido nem é horrivelmente ardente, nem é pálido e feio, mas ele torna-se radiante. Radiância, é isso que
Kundalini lhes dá. Isso parece também como se fosse um ferro derretido. Vocês já viram ferro derretido? Pilastra de – supondo
que você pegue um pilastra de ferro e a aqueça… a um ponto em que ela comece parecer como cobre, todas as cores nela, você
vê cor de cobre e todo tipo de cor, vê que é dourado, com cor de cobre e tudo mais, como uma fornalha. Mas muito
silenciosamente, muito silenciosamente Ela trabalha. Agora, o som da Kundalini, Eu lhes disse em uma de Minhas palestras,
como Ela cria o som. Por exemplo, no Vishuddhi, Ela cria o som de todas as vogais… que estão no Sânscrito. As vogais inglesas
são muito poucas. O Sânscrito é: a; aa; i; ii; u; uu; ru; ruu; lru; lruu; e; ai; o; aú; am; ah. Estes são os sons no Vishuddhi, nós
podemos dizer. Mas Ela cria sons em todos os chakras, mas quando Ela chega no Nabhi, isso se torna um 'vani'. 'Vani' significa
'informação', 'informação codificada', isto é o mais próximo que você consegue, 'informação codificada'. Primeiro é o 'Paravani',
que você não ouve. Quando isso se eleva do ponto da Kundalini, significa Muladhara Chakra e Muladhara, então isso não é
ouvido, não há som. Depois isso chega ao estômago, o Paravani começa. Depois isso chega no centro, onde, no coração, você
sempre o ouve, Madhyama, onde você pode ouvir isto: "Lab dab, Lab dab, Lab dab", exatamente como o coração,
adequadamente. Com um estetoscópio, você pode ouvir isso. Depois Ela chega ao Vishuddhi. Ela se torna uma testemunha,
significa 'Pashyanti', 'Aquela que observa'. Você mesmo pode ter notado que quando você está bloqueado no Vishuddhi, você
sente a coisa acontecendo aqui. Mas aqui, Ela observa. Então esse som, que é o som com o qual você fala, quando ele chega à
garganta, ele se torna Vaikhari, a pessoa fala. Isso é antes mesmo da Kundalini estar lá, o vani, a informação codificada, a
linguagem, que primeiro é apenas codificada, torna-se decodificada aqui, Ela é chamada de 'Vaikhari'. Ela fala. Mas após a
Realização, a Kundalini ilumina o vani, assim como Ela ilumina todo o resto. Por causa dessa iluminação, os mantras de vocês
se tornam iluminados. E é desse modo que quando você recita um mantra, ele é eficaz, é iluminado. Antes disso, qualquer
mantra dito não tem significado, é apenas vani comum, exatamente como em qualquer pessoa comum. Então, é chamado de 'o
mantra que é Jagrut', 'desperto'. Então, um mantra que é Jagrut não pode ser criado a partir de um mantra… que não é
iluminado. Por exemplo, se você tivesse, digamos, um pote de barro… ou uma coisa de barro como esta ou como isto aqui, e
você tem todo o óleo e tudo lá, ainda assim isto não fornecerá luz até que seja aceso. Da mesma forma, o mantra não é nada, é
apenas um pote morto. A menos e até que ele seja iluminado pela Kundalini, ele é de vani comum, que não pode dar-lhe a
iluminação e que não pode dar a iluminação aos mantras, e é por isso que esses mantras não têm nenhum significado de forma
alguma. Um indivíduo cujo Espírito é iluminado… e seu vani é iluminado, tal indivíduo, seja o que for que ele diga se torna
verdade. Tudo que ele pede acontece. Mesmo antes que ele diga alguma coisa, o desejo, o desejo dentro de nós, que é o
Paravani, que é a informação codificada do desejo que você tem, torna-se iluminado, e é desse modo que você obtém os
resultados. De repente você recebe algo, você diz: "Eu ganhei o grande prêmio," "e a Mãe fez isso". É desse modo que isso
funciona. Todo o sistema da Kundalini funciona dessa maneira. Assim, esta Kundalini pura cria pureza dentro de nós. Sem a
pureza, nós não podemos ver nada. Qualquer coisa que seja impura, digamos, digamos que Minhas mãos não estão limpas, Eu
não consigo ver a luz. Qualquer coisa que esteja suja, você não pode ver a imagem real daquilo, você não pode ver a realidade
se isso não for purificado. Mas, mesmo que seja superficialmente purificado ou pintado artificialmente, ainda assim, você
sempre pode dizer que é pintado artificialmente… e você não pode ver a beleza disso, porque isso é feito por fora. Mas essa
Kundalini queima tudo, bhasmasat, transforma tudo em cinzas, e seja o que for que reste é o ouro puro do Espírito dentro de
nós. É por isso que quando as pessoas tentam elevar a Kundalini por métodos errados, Ela mostra Sua ira. Na verdade, Ela
nunca fica com raiva. Se a Kundalini ficar com raiva, uma pessoa assim nunca poderia existir, é impossível, mas isso não
acontece normalmente. Mas é Shri Ganesha, que é a Divindade de Shri Kundalini, que fica irado, e Ele cria este problema de
calor, porque Ela é o fogo e Ele é a Divindade. Então o fogo dessa Kundalini trabalha de tal maneira… que seu sistema nervoso
simpático fica excitado com o calor, e a pessoa pode até ter bolhas e coisas assim, se tentar algum truque com a Kundalini,
qualquer comportamento profano… (palavras inaudíveis). O Urdhva-vati da Kundalini, a ascensão da Kundalini, é a natureza
Dela. Mas quando Ela vai e toca o Sahasrara, esse é um ponto importante. Se ela não toca o Sahasrara, então a Graça não é
derramada, e a Graça tem de entrar dentro de nós em ambos os lados do Ida e Pingala Nadi. É desse modo que você se sente
relaxado. Agora, quão importante é para nós preservarmos nosso ser… antes de chegarmos à Realização. Preservá-lo como ele
é, mas nós não preservamos, nós cometemos erros. A Kundalini não é perdão, Ela não perdoa. Ela não é Aquela que pode
perdoar, porque Sua natureza é quente, como o fogo. Ela não pode perdoar, somente o Espírito pode perdoar. Só o Atma pode
perdoar, pois Ela é Aquela que aponta todos os seus problemas. Ela é Aquela que o purifica. Ela tem de limpar você. Se Ela

começar a perdoá-lo, sua sujeira será deixada lá. Como nós fazemos, nós limpamos: "Isso não pode ser limpo, deixa pra lá, o
que fazer?". Ela não é assim. Se não for limpo, Ela queimará. O câncer é a causa da negligência do despertar da Kundalini. A
menos e até que a Kundalini seja despertada, você não pode curar o câncer de qualquer pessoa. Assim, se alguém, digamos,
tem uma boa sogra, ela pode ser um parente, e ela era uma boa senhora, ela também tentou assimilar vibrações e tudo mais, ela
era bastante idosa, talvez ela também seja uma buscadora. Mas isso atua melhor em buscadores, porque a Kundalini deve ser
despertada… e Ela não será despertada a menos e até que você tenha aspirações. E se você não tem aspirações, se você
apenas tentar receber isso para sua cura, você talvez seja curado pelo despertar Dela, mas é uma ação muito forçada. Não é tão
natural, não há nenhuma absorção nisso. Podemos dizer assim, supondo que nesta sala nós acendamos fogo, se não há
oxigênio, ele não existirá. Então nós temos de ter esse oxigênio de nossas aspirações dentro de nós. Se essa atmosfera não
existe, a Kundalini demora a ascender. A menos e até que você seja realizado, você não pode manter a Kundalini lá em cima.
Você talvez apenas toque isto, desce, novamente você o tocará, desce, novamente você o tocará, desce. Então, como resultado
disso, algumas pessoas começam a sentir-se culpadas. "Por que eu deveria ter feito isso? Eu não deveria ter feito isso", e tudo
mais. Mas depois da Realização, essa culpa é um grande problema. Mesmo antes da Realização, Eu percebo que é. Porque a
culpa é uma fuga, onde todas as coisas são acumuladas, as quais têm de ser queimadas. Todas as coisas se acumulam no
lado, muito bem armazenadas, armazenadas, bem guardadas lá, então elas não se defrontam com a Kundalini e ficam
queimadas. E é desse modo que o canal esquerdo de uma pessoa… continua recorrente o tempo todo, o tempo todo, através
desses dois pontos… do Nabhi Esquerdo e Vishuddhi Esquerdo. Permita que a Kundalini queime isso. Apenas coloque isso no
fogo. E quando você colocar isso no fogo da Kundalini, Ela queimará completamente. Não crie nenhum tipo de culpa, pelo
menos após a Realização. Antes da Realização, é claro, a pessoa tem de se preocupar um pouco. Mas, mesmo falando tudo
isso, é conveniente sentir-se culpado. Você evita todos os problemas sentindo-se culpado: "Eu não deveria ter feito isso," "me
desculpe", língua Inglesa. Muito simples: "Desculpe, eu não deveria ter feito." "Desculpe", Eu lhe digo que cometi um erro, tudo
bem. Mas você não fala assim: "Tudo bem, me desculpe, esqueça." Isso também deve ser adicionado. Quando você diz a
alguém: "Desculpe", ele dirá: "Tudo bem, esqueça isso". A outra pessoa também deve dizer: "Dentro de você, esqueça". Se você
não fizer, tente isso, isso é muito bem acumulado aqui o tempo todo, e esse sentimento de culpa é um método muito
conveniente… de escapar da verdade, mostrando que você está muito amedrontado, você está muito chateado, isso e aquilo, e
fica apenas armazenando a coisa toda aqui no Vishuddhi Esquerdo. Como você progredirá? Você não pode progredir… com
essa ideia de que você é culpado, mesmo que você seja, o que você irá fazer? O quê? Você quer ir para a cadeia? Dê dois saltos
correndo e vá para lá. Eu diria assim. Por que vir para a Sahaja Yoga? Apenas vá para o inferno, você pode ir muito rápido, não
há necessidade. Mas, se você deve ser salvo, aceite que você está salvo… e não crie esses problemas de Vishuddhi Esquerdo.
Isso está um pouco demasiado agora. Eu acho que chegou a hora de que devemos queimar, queimar todas essas coisas, essas
culpas, essas ideias erradas que sempre nos mantêm para baixo. É como colocar algo no pescoço, uma pedra pesada, e ficar
dizendo: "Eu não posso curar, o que fazer?" Agora, a pedra deve ser removida, como Mataji pode tirar você disso? O que quer
que Eu tente, há uma grande pedra e isso está puxando você para baixo. É um problema muito grande, Eu acho agora, porque a
Kundalini não sabe o que fazer e como alcançar seu Vishuddhi Esquerdo, queimar essa coisa sem sentido que você armazenou
muito docemente: "Eu estou assustado, estou com medo, me desculpe". Na Sahaja Yoga, alguns poucos usos da língua inglesa
não são permitidos, um desses é "eu tenho medo". Mesmo um político que é tão dominador dirá "eu tenho medo". Quero dizer,
do que vocês têm medo? Todo mundo tem medo de vocês. O que há para ter medo? Portanto, este uso não é permitido: "eu
tenho medo". Isto não é permitido de forma alguma: dizer "eu tenho medo". Do que você tem medo? Como Eu disse hoje: "A
recompensa do pecado é o medo". Tudo bem. Mas a recompensa do pecado é o medo, assim, se o pecado for removido, então
o medo deve ir embora ou não? Mas ainda é assim: há luz, mas você ainda se comporta como se você estivesse no escuro,
você ainda diz: "Eu não consigo ver, estou amedrontado". Arey Baba, há luz, veja por si mesmo. Esta é uma coisa que devemos
saber: sua Kundalini está despertada, seu Espírito está brilhando. Abra seu coração para isso, aceite isso, reconheça-O, saiba
que você é uma alma realizada agora e que a Kundalini o purificou. Agora, por favor, não acumule essa sujeira aqui, do lado
esquerdo, porque você gosta disso, porque é muito conveniente fazer "cara de coitado", dizer: "Oh, está tudo bem". Um
pouquinho de calor subindo, manda-o para cima aqui, vai assim. Isso será limpo. Deixe isso prá lá. Vamos enfrentar isso.
Alguém fica com um pouco de calor: "Estou novamente mal, novamente estou perdido," "Deus sabe o que eu fiz?" Correto? Isso
acontece, muito comumente. De repente Eu percebo as pessoas assim… sem que Eu diga nada. Apenas imaginem. "Bom dia,
bom dia!" "Bom dia [Shri Mataji imita uma pessoa desanimada]" - "Qual é o problema?" "Está muito quente." Esta é a maneira de
saudar sua Mãe? Vocês são os soldados, vocês são os guerreiros. Mas, o que Eu percebo? As mãos estão tremendo. Onde devo
colocar essas espadas? Esta é a Minha experiência agora: esta bolsa do Vishuddhi Esquerdo é uma coisa muito difícil. Meus

ouvidos também estão ficando totalmente entupidos com essas vibrações, tanto fluxo no lado esquerdo, todo esse Vishuddhi
Esquerdo, que Eu não consigo ouvir do lado esquerdo. Então pelo menos tenha um pouco de pena de Mim e abandonem essa
insensatez da culpa. Mesmo com algo minúsculo, vocês se sentem culpados, apenas olhem para fora… e olhem para os
pássaros cantando, olhem para o sol, olhem para a bela natureza… que lhes deu uma cor tão bela e tudo mais. Olhem para
isso… e apenas assimilem a beleza dentro e fora de vocês, desfrutem. E abandonem essa aparência infeliz. Vocês devem pelo
menos se parecer com pessoas realizadas. Parecer, pelo menos, se não sentirem. Assim, esse tipo de seriedade não tem
nenhum significado na Sahaja Yoga. Um Sahaja Yogi fica assim e fala assim e anda assim, normalmente. Portanto, sentir-se
culpado não é apenas especialidade dos ingleses, mas Eu tenho visto isso em todos os ocidentais, eles têm isto: "É muito boa
ideia se sentir culpado", todo mundo é assim. Eu fui à França, Eu lhes falei sobre os franceses. Assim que Eu cheguei lá, eles Me
avisaram uma coisa: "Mãe, nunca diga que…" "Você é a pessoa feliz, que vocês são pessoas muito felizes". Eu disse: "Por quê?"
"Porque Eu sou, Eu sou uma pessoa feliz, por que Eu deveria contar-lhes mentiras?". Eles disseram: "Eles nunca acreditarão e
pensarão que a Senhora é totalmente…" "ignorante da Verdade, que a Senhora é ignorante da realidade," "e que a Senhora é uma
pessoa sem instrução." "Que a Senhora não leu livros sobre choques para o futuro e coisas assim." Eu disse: "Tudo bem". Mas
então Eu realmente censurei todos os franceses sobre isso, e eles riram e riram de si mesmos. "Os Miseráveis", Eu disse,
"Vocês, todo mundo é infeliz por causa de vocês". Qualquer francês chegando em qualquer lugar, as pessoas não sabem onde
se sentar, eles não conhecem o camelo, de que lado ele irá se sentar, na cabeça de quem ele vai sentar e o camelo é muito
infeliz. E aqui todo mundo tem medo do camelo, de como ele irá se comportar. Sujeito muito difícil, se ele for francês. Em todos
os lugares internacionalmente, eles são conhecidos por serem difíceis. E agora, aqui estão vocês, com o que vocês estão
infelizes? E os ingleses assimilaram certas características dos americanos, as quais eles não precisavam ter assimilado e
algumas dos franceses. Eles não entendem que sua qualidade de mente é a melhor. Eles assimilaram daqui e dali, e é desse
modo que eles também estão se tornando franceses. Cultura de banheiro, isso é o que é. E vocês não têm de aprender nada
com eles. São eles, são eles que têm de aprender com vocês. O que eles têm? Eles têm eruditos? Muito poucos. E vocês, sua
fraqueza de se tornarem infelizes e culpados e tudo mais… está vindo de onde? Eu realmente não consigo entender, o que há
para ser infeliz? Se vocês não têm um emprego, vocês recebem auxílio desemprego. Em nenhum lugar do mundo, as pessoas
recebem auxílio desemprego, sabem disso? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar as pessoas recebem auxílio desemprego.
Enquanto vocês recebem bons auxílios desemprego, significa que não passam fome. Alemanha, França, em qualquer lugar,
você não recebe um bom auxílio desemprego. Então, o que há para ser infeliz? Pelo menos sejam pessoas felizes. Pelo menos
os ingleses deveriam mostrar o caminho. Sintam-se felizes dentro de vocês. Somente então vocês serão capazes de ver o
Espírito. Não sejam infelizes. Não há nada para ser infeliz. Nós somos pessoas especiais, que receberam as bênçãos do nosso
Espírito. Todos nós devemos cantar, rir, desfrutar, ficar jorrando vitalidade. Não há nada para se sentir infeliz. Depois de algum
tempo, você descobrirá que realmente terá de fingir ser infeliz. Será difícil para você ficar infeliz por mais de cinco minutos. Eu
posso apostar nisso. Comigo é o mesmo problema, Eu acho isso impossível. Eu tento ser muito séria: "Eu irei falar uma coisa
séria agora", de repente Eu explodo de rir, porque para Mim a coisa toda não é nada além… de uma grande brincadeira
acontecendo. Então não tenham essas ideias francesas em sua cabeça de se tornar infeliz… por nada. Sejam um povo feliz.
Emitam felicidade, alegria aos outros. Não há nada como "choque futuro", pelo menos para vocês. Não há nada como
problemas futuros. O futuro é belo, vocês simplesmente não fazem ideia. Mas não fiquem para trás com uma grande pedra
amarrada em seu pescoço. Para as pessoas que sabem que encontraram o Espírito, elas devem saber que encontraram a
alegria. O Espírito é a fonte da alegria e isso deve ser evidente quando vocês falam. Sem inibições, sem restrições, é liberdade
total. Mas não tentem se moldar nos moldes das pessoas que não são realizadas. Agora vocês são diferentes, vocês estão
mudados, é irreversível. Seja o que for que vocês tentem, digamos depois de dois ou três anos, todos vocês estarão
borbulhando de tanto rir. Mas por que não fazer isso agora? Se isso vai acontecer mais tarde, por que não ter o tempo do
florescimento agora? Nós começamos a pensar nisso, começamos a nos preocupar com isso, não há nada assim. Nossos
problemas são resolvidos, nossas vidas são embelezadas, tudo é tão belo e bom, só para fazê-los felizes. Se você ainda não
está feliz, se você ainda está preocupado, então o Divino recua, Ele recua. É como a luz do sol. Se você não quer estar em frente
à luz do sol, você não a recebe. Você tem de estar em frente à luz sol. Você simplesmente não a recebe. Cada árvore se move
para a luz do sol, cada folha tenta estar em direção à luz do sol. Elas tem sabedoria inatamente construída, da mesma forma,
vocês devem ser, e vocês verão que com isso, sua vida mudará completamente. Vocês desfrutarão cada momento, vocês
desfrutarão cada minuto da vida. Tudo que fizerem, vocês desfrutarão. Cada pequena coisa que fizerem, vocês desfrutarão. As
pessoas às vezes ficam impressionadas Comigo também. Uma vez Eu subi em um lugar chamado Palitana, onde a pessoa tem
de andar cerca de dez quilômetros, com Meu genro, filha, e eles disseram: "Se Você não consegue subir, é melhor sentar

naquelas liteiras", e tudo mais. "Não, não", Eu disse, "Eu posso andar, vamos, Eu andarei". E Eu estava apenas desfrutando,
nunca senti que estava andando naquela circunstância, porque Eu estava desfrutando a natureza, estava desfrutando as
pessoas, o modo como elas estavam descendo e como as pessoas estavam subindo e tudo mais, e os passos delas e coisas
assim e Eu estava apenas desfrutando tudo aquilo. E quando nós chegamos lá, essas pessoas que iam Comigo… estavam
totalmente exaustas e cansadas, elas se sentaram: "Aaaah". E Eu também Me sentei com elas, olhei para cima, Eu disse: "Olhem
para isto," "tantos elefantes que eles fizeram e a cauda de todos está torcida de maneira diferente." "Como eles devem ter
pensado em tantas permutações e combinações?". Meu genro disse: "Como Você pode ver a cauda de um elefante…" "quando
estamos tão cansados aqui?". Eu apenas espontaneamente vi a coisa, Eu disse: "Que surpreendente que eles tenham torcido a
cauda dos elefantes". Havia muitos elefantes criados, pelo menos deveria haver cerca de… cem elefantes naquele padrão, a
cauda de todos estava torcida de maneira diferente. Eu disse: "É assim". Quero dizer, imaginem, cem elefantes com caudas
torcidas… de maneiras diferentes, centenas de maneiras. É notável para Mim. Eles disseram: "Como Você pode ver a cauda?
Estamos tão cansados," "queremos um pouco de água!". Isso é o que é. Isso é inesgotável. Este poder de deleite é inesgotável.
Eu quero que todos vocês desfrutem isso, bebam esse néctar do seu Espírito… e esqueçam todos esses problemas artificiais
que vocês têm. Apenas desfrutem, porque agora vocês estão encharcados em seu Espírito. Então desfrutem isso. Por que se
preocupar? Algumas pessoas não alcançaram isso, elas também alcançarão. Não se preocupem com ninguém, todos eles
alcançarão, todos eles terão de alcançar isso, todos esses que são buscadores terão de vir. É bom que vocês chegaram mais
cedo, é uma coisa boa, mas agora não parem seu progresso… persistindo com essa carga em volta do seu pescoço. Deixem a
Kundalini levá-los para cima. Mas Ela gosta de coisas leves, Ela própria é uma coisa leve, é por isso que Ela se eleva. Tudo que é
pesado dentro de vocês, Ela queimará, mas não se tornem mais pesados. Que Deus os abençoe. Eu quero um pouco de água,
por favor. Você trouxe este cavalheiro (uma estátua) aqui? - Você o trouxe? Sim, Mãe. - É o lugar correto no templo? - Em
qualquer lugar está ótimo. Alguns ladrões entraram em nossa casa. E este cavalheiro pesado veio da Índia. Ele estava muito
vibrado. E os ladrões chegaram com algumas pratas colocadas na sala de jantar. Eles recolheram toda a prata, colocaram em
uma toalha de mesa… e colocaram a coisa toda na sala de jantar. E então, de repente, Deus sabe o que aconteceu. Eles
simplesmente fugiram, deixando aquilo lá. E este senhor estava lá, no corredor. Eles simplesmente fugiram. Vocês podem
imaginar? Aqueles ladrões, quero dizer, eles são ladrões, totalmente competentes, especialistas, ninguém conseguiria acreditar
nisso, exceto que nós vimos algumas pegadas e nossa porta estava aberta. Caso contrário, ninguém conseguiria acreditar. Aqui
não, em Oxted. Mas eles não levaram nem mesmo uma colher. Deus sabe o que aconteceu. Eu não estava lá. Recentemente
trazido da Índia. Coitados, eram pessoas muito fortes… que trouxeram nossa bagagem, deixaram lá e eles trouxeram este aqui.
Ela disse: "Este é um cavalheiro muito pesado da Índia". Eles estavam com calor e exaustos, mas a Kundalini deles tinha se
elevado. Este é Kartikeya. Hmmm! Este é o fogo de Cristo. Este é Aquele que virá. Verdade. O fogo de Cristo. O poder destruidor,
Rudras. Este é um dos Rudras de Cristo. Hmm, está bem quente, Eu acho. A Kundalini está trabalhando nisso. Ela está se
elevando. Como você está aqui? Tudo bem? Alisson? Hum. Venha, venha. Eu gostaria de ver todas as crianças em Meus Pés
hoje.
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Ontem Eu lhes falei sobre este chakra, que é um chakra muito flamejante, porque este chakra é ocupado por uma Divindade
muito furiosa chamada Jagadamba, é a Mãe do universo.
Ela tem de proteger Seus filhos que estão tentando nadar através do oceano de ilusão e que estão sempre sendo atrapalhados
pelas pessoas que são contra Deus, que são anti-Cristo, que são anti-Deus, que são demônios, que são chamadas de
rakshasas. E então Ela tem de protegê-los e é por isso que Ela é uma Deusa tão furiosa, como um tigresa. Na verdade, um de
Seus veículos é um tigre, outro é um leão. Depois deste, agora, hoje nós queremos saber sobre este chackra, que é o Vishuddhi
Chakra, Vishuddhi. A América no mapa do mundo é este centro, este Vishuddhi Chakra. É por isso que é importante entender o
que nós representamos, os americanos. Agora, este centro tem 16 subplexos e ele se manifesta no nível grosseiro no plexo
cervical, que cuida de todo o ouvido, nariz, garganta, os globos oculares e o pescoço, todos os problemas desta área. A
construção facial depende deste chakra. Seja qual for a condição deste centro, você tem a expressão em sua face. Como Eu
lhes disse, ele tem 16 subplexos e todas as vogais são criadas neste centro.
É claro, a língua inglesa tem as vogais que não são cientificamente satisfatórias. Mas o sistema de escrita Devanagari tem
todas as vogais, são 16 no total. E é por isso que todas elas são criadas aqui nesta área. Esse é o lado grosseiro deste centro. O
lado sutil deste centro é que este é o centro da coletividade. Quando o homem eleva sua cabeça, ele vê em sua volta seus
semelhantes, e ele começa a pensar: "Deve haver algo muito, muito comum entre nós." Nós somos partes integrantes de um ser
universal da grande personalidade primordial. O canal central do Sushumna de elevação cria este Ser Primordial no final, é o
final, é a forma completa dessa ascensão, da evolução, termina aqui. Assim, este é o Ser Primordial, Se dizemos que este é o
Ser Primordial e este é o Vishuddhi Primordial, estão este Vishuddhi é o que representa o que os muçulmanos chamam de
Akbar, o aspecto Akbar de Deus. O Grande Ser Primordial.
Em Sânscrito, Ele chamado de Virata. Agora, este Ser Primordial encarnou nesta Terra, como Eu lhes disse, todo esse aspecto
encarna, o aspecto central se encarnou nesta Terra como Shri Krishna. E Seu Poder era Radha. "Ra" significa "energia", "dha"
significa "aquela que sustenta". Radha significa aquela que sustenta a energia, é Radha. Então neste centro estão Shri Krishna e
Radha. No lado direito, está a imagem Dele como um rei, quando Ele foi embora de Gokul e Mathura depois de matar um
demônio chama Kansa, que era Seu tio na realidade. Ele foi para Gujarat e se estabeleceu lá e governou aquele país, lá Ele era
chamado de Vitthala, Vitthala e Rukmini. Eu estou lhes falando esses nomes porque quando vocês estão elevando a Kundalini,
se o chakra pára lá ou a Kundalini pára lá, você tem de recitar o Nome Dele. No lado esquerdo está Sua Irmã, que era
recém-nascida e foi morta novamente e Ela aparece para nós como um raio no céu.
Ela é chamada de Vishnumaya. Todos estes três centros são muito, muito importantes. Quando você é coletivo, então você está
ascendendo através deste centro. O poder está passando através dele. Na verdade, a raiz disto começa daqui. A raiz começa
daqui e cresce dentro disto e depois dentro disto, cruzando. O cruzamento acontece lá, mas a raiz do ego e do superego
começa neste ponto. Shri Krishna, como sabemos, apareceu para Arjuna como o Virata, como o Grande Ser Primordial. Ele O viu
como uma enorme personalidade. E ele viu Nele todos os seres humanos e toda a Criação movendo-se continuamente.
E ele não pôde suportar mais isso, ele disse: "Eu não quero ver isso novamente." Shri Krishna contou o Gita, falou do Gita
somente para Arjuna, somente para uma pessoa. Ele não falou dele nem mesmo para uma segunda pessoa, porque Ele nasceu
há 6.000 anos atrás. Naquela época, a maturidade das pessoas era tão baixa, que Ele não falou sobre isso a ninguém mais,
exceto para Arjuna. E isso foi ouvido por uma outra pessoa, que anotou, e Vyasa é o poeta que escreveu sobre isso. O Gita é o
Vedanta, significa o "fim dos Vedas". Os Vedas têm dois lados. O primeiro é onde os mantras existem para estimular o lado
direito ou, podemos dizer, os elementos e o fim disso é a filosofia. E Ele usou essa filosofia do Gita. Ele usou essa filosofia
Vedanta no Gita para explicar o que é o conhecimento, o que é Deus, o que é o Espírito, como alcançá-Lo e o que acontece.

Agora, o caráter basico de Krishna do Seu Advento, foi esse. Até aquele momento, quanto a Rama, Ele foi Aquele que viveu
como um ser humano, e estabeleceu um lugar especial ou, digamos, estabeleceu um caráter especial de um rei benevolente
para os outros reis seguirem. Mas este aqui, quando Ele veio, Ele percebeu que o lugar todo estava cheio de ritualismo, com
todos os tipos de atividades mortas de supraconsciente e de subconsciente, e as pessoas estavam se entregando às coisas
materialistas e estavam muito infelizes. Então Ele Se estabeleceu como a Encarnação da brincadeira, leela, o mundo inteiro é
apenas uma peça de teatro, é apenas uma peça e você é uma testemunha dele. Na verdade, o que acontece quando você
assiste uma peça é você sentir que você está dentro dela. Vamos supor que tenha um Napoleão ou alguém que esteja na peça.
Você começa a achar que é Napoleão e mesmo quando você vai para casa, você fala como Napoleão por algum tempo. Você
carrega a brincadeira com você. Mas é uma peça, é externo a você, não é você. Às vezes quando tem, digamos, um filme ou
algo que assistimos, nós nos identificamos tanto com a cena, que choramos, lacrimejamos, às vezes nos sentindo muito
estimulados.
Mas quando a peça acaba, então de repente nos daremos conta: "Oh Deus, era uma peça." Da mesma maneira, toda esta vida, a
vida humana é uma peça. E a peça toda só é vista quando você tem sua Realização, você se torna uma testemunha. Agora,
aqueles que tiveram a Realização devem entender que agora vocês se tornaram uma testemunha. Comecem observando tudo e
vocês ficarão impressionados, vocês sentirão: "Oh, eu estou tão distante, só estou testemunhando." Há uma Sahaja Yogini que
veio da Índia e ela nunca tinha viajado antes para nenhum lugar, mesmo de avião, ela nunca tinha viajado antes. E ela vem de
uma família muito tradicional, ela nunca esteve fora sem alguém ir com ela. Uma pessoa assim. Ela teve a Realização e veio
para os Estados Unidos. Ela Me disse: "Não senti que eu estava indo para os EUA," "que estava viajando de avião para algum
lugar," "que deveria estar com medo, nada desse tipo."
"Todos eles ficaram falando para eu tomar cuidado," "eu ficava me perguntando com o que eles estavam preocupados." "Eu
estava pouco me importando, a coisa toda parecia uma peça," "eu entrei no avião, cheguei aqui" "e havia um oceano de seres
humanos, eu não consegui ver meu irmão," "e eu achei que estava perdida." "Eu disse: 'Tudo bem, se estou perdida, não
importa.'" "Nunca me perco porque estou comigo mesma." "Então eu estava indo até o sujeito do taxi," "eu ia falar com ele:
'Leve-me para a casa de meu irmão'", então de repente o irmão foi até ela, foi até ela e a encontrou. Mas pelo contrário, ela
estava dizendo: "Eu estava tão relaxada," "estava pouco me importando," "o mais impressionante era que eu estava
testemunhando toda a peça," "sem dar nenhuma importância a ela ou estar consciente sobre ela," "ou estava apenas fazendo
isso automaticamente." Isso é o que acontece com você. Você vê a morte, e você vê a vida, e você vê a peça. E você não fica
envolvido com isso. Quando você não está envolvido com isso, então você fica completamente tranquilo e em paz.
Eu lhes dei um exemplo, que se você está na água, então você fica preocupado com as ondas. Mas vamos supor que você entre
no barco, então você vê as ondas como um divertimento. Ou se você sabe nadar, você também vê isso como uma diversão.
Assim, quando você tem a Realização, quando você têm a sua Realização, então a coisa toda se torna como uma peça de teatro
e você começa a desenvolver o seu desapego. Assim, Ele é o Yogeshwara. Ele é Aquele que é totalmente desapegado. Ele é um
total desapego. Embora Ele fosse um rei. Embora Ele estivesse tendo uma vida muito luxuosa, Ele era uma personalidade
desapegada. Agora, quando Ele veio nesta Terra, Ele tinha de ter Seus poderes com Ele.
E Ele não sabia como levar esses poderes aos seres humanos, porque Ele sabia que não era capaz de dar a Realização às
pessoas naquela época, há 6.000 anos atrás. Então Ele criou um método pelo qual Ele teve 16.000 esposas. E todas essas
esposas não eram nada além de pessoas carregando Seus poderes. E havia uma grande história sobre isso, a qual, Eu acho,
que todo indiano conhece e vocês também podem ficar sabendo. Ele tinha cinco, quero dizer, Ele se tornou o rei, Ele fez tudo
aquilo, e Ele tinha os cinco elementos como Suas esposas. Então Suas próprias rainhas, cinco delas, eram os cinco elementos e
as 16.000 esposas eram, na verdade, Seus próprios poderes manifestados como seres humanos. E Ele veio nesta Terra como
Krishna. "Krishi", "Krishi" significa "agricultura", na verdade significa "semeadura". Ele semeou a semente, Ele semeou a semente
da espiritualidade. Ele disse: "Nainam Chindanti Shastrani," "nainam Dahati Pavakah," "na Chainam Kledayanty apo," "na
Shosayati Marutah."

Significa "o Espírito não pode ser morto, não pode ser absorvido," "não pode ser destruído, nem pode ser transformado, Ele é
eterno." E para provar isso, Cristo veio nesta Terra nesse ponto, e Ele, através de Sua Ressurreição, provou que o Espírito não
pode ser morto. Agora, Eu lhes falarei sobre a vida de Shri Krishna como um diplomata. Ele era um diplomata. Ele era a
Encarnação da Diplomacia. E a melhor diplomacia é tal que você apresenta muitas condições que são absurdas. Se você
apresenta condições absurdas, então uma pessoa desaba sobre isso, e depois ela sucumbe. Porque se você aborda
diretamente alguém, então as pessoas são muito mal desenvolvidas, e elas começam a intelectualizar tudo e a racionalizar.
Então a melhor coisa é colocar uma proposição diante delas que seja absurda, e deixá-las descobrir por elas mesmas e então
elas chegam a vocês com a mente entregue. Agora, Eu lhes explicarei como.
Arjuna era discípulo Dele, e Arjuna quando foi à guerra contra os Kauravas, que eram as forças satânicas naquela época, ficou
abatido e ele disse: "Estes são meus parentes, são – há um de meus gurus," "que me ensinou como usar o arco e a flecha" "e
como eu posso lutar contra essas pessoas?" Então Ele lhe falou do Gita, naquele época, Ele falou do Gita para ele. E Ele disse
que – a primeira coisa que Ele disse foi: "Você deve descobrir o seu Si, você deve ter o autoconhecimento," "você deve ter a
Realização, você deve ter o conhecimento." Conhecimento não significa a ideia sobre esta arquitetura e tudo mais, mas
conhecimento é a consciência de seu Espírito. Então Arjuna sendo, naquela época, um medíocre, Eu devo dizer, um intelectual,
ele Lhe fez uma pergunta, como de costume os intelectuais são bons em fazer perguntas, nunca dando respostas. Então o
intelectual Lhe perguntou: "Você está nos dizendo para irmos à guerra," "e aqui Você está me dizendo para encontrar meu
Espírito." "Como essas duas coisas se encontram? Porque de acordo com muitas pessoas," - que estão falando hoje também "um homem que é realizado não deve lutar. Ele deve se sentar" "e suportar todos os impactos das coisas sobre si mesmo." "Ele
deve sofrer."
Então ele disse: "Como Você diz para eu me tornar o Espírito" "e depois eu tenho de lutar contra essas forças diabólicas?" "Por
que eu deveria lutar contra essas forças diabólicas também?" Então Shri Krishna disse "tudo bem" para ele que é uma pessoa
medíocre é muito dífícil lhe falar como fazer isso. Na verdade, é muito simples. Quando você é uma testemunha, você pode lutar
melhor. Você tem de lutar contra as forças diabólicas. Por que você é iluminado se você não consegue lutar contra a escuridão?
Você se tornou uma luz para lutar contra a escuridão e não para ficar feliz consigo mesmo: "Oh sou a luz, sou a luz, sou a luz."
Mas você tem de lutar contra a escuridão. E isso eles não aceitaram, "Por que devemos lutar contra a escuridão".
Então Ele disse: "Tudo bem." "O que você faz é fazer o que você quer fazer" "e colocar o fruto de sua ação aos Pés de Lótus do
Senhor." Agora, isso é absurdo, isso é uma condição absurda. Por exemplo, você faz seus karmas (as ações), mas coloca os
frutos disso aos Pés de Lótus do Senhor, o que é uma condição absurda, você simplesmente não consegue fazer isso. Por quê?
Porque você tem o Sr. Ego sentado lá. Toda vez que você faz alguma coisa, você sempre diz que você está fazendo isso. E
mesmo se você disser: "Oh, eu me casei com Cristo," "e este é o trabalho de Deus que estou fazendo." Você pode dizer isso.
Mas no fundo do seu coração não é assim.
Porque você não tem essa personalidade oca, onde não há nenhum ego. Você deve se livrar desse ego, senão você fica fazendo
o trabalho e fica consciente disso, isso é um mito, na verdade, o seres humanos não fazem nada, seja o que for. Isso é um mito.
Por exemplo, nós construímos esta bela igreja. Agora, o que você alcançou? Seja o que for que foi criado por Deus, você só
mudou as formas daquilo e o colocou, morto a partir do morto. Que trabalho vivo você fez? Você não consegue transformar
uma única flor em um fruto. Você consegue? Então isso é um mito.
Nós acreditamos que fazemos isso, fazemos aquilo, fazemos isso. Na verdade, você não faz nada. Você só muda as formas do
que está morto desta forma para aquela. E esse mito que você tem, de que você faz, se acumula aqui como esta coisa de cor
clara em sua cabeça. Isto pode ser bem grande, está mostrado aqui, pode ser tão grande quanto aquilo, ainda maior do que seu
corpo, maior do que esta grande cúpula. A pessoa que deve ter feito isto aqui deve ter sido - talvez haja uma coisa maior do que
isto, pode ser possível, e depois você anda deste jeito na rua, você não sabe como se equilibrar. Com toda esta coisa grande em
sua cabeça o tempo todo, este ego lhes falando: "Você é o máximo." E se você encontrar uma pessoa assim, é melhor tomar
cuidado. Mantenha-se afastado de pessoas que fizeram grandes trabalhos. Senão elas o usarão para alguma outra coisa.

Então mantenha-se afastado de todas essas pessoas. Isso é que é o melhor. Assim, este Sr. Ego se desenvolve em um grande E
quando ele se desenvolve, ele simplesmente lhe dá ideias, antes de tudo, ele o faz pensar: "Oh, você é maravilhoso," "voce é
muito importante." E depois, às vezes, você leva socos nele, porque as pessoas não aceitam você como alguém tão
maravilhoso assim como você acha que é. Então com um soco, ele fica ainda maior. com mais um soco, ele fica como um
balão de borracha, você soca, ele sobe novamente, você o soca, ele Ambas as formas são horríveis. Ele pode ser inflado ou
pode ser socado. E uma vez que ele seja socado, então ele pode ficar muito, muito grande, e depois você não sabe o que fazer,
então você recua para baixo dentro de seu Vishuddhi Esquerdo aqui. Então você dirá: "Oh, eu não deveria ter feito isso", porque
você acha que fazendo isso, seu ego fica ferido. Você simplesmente vai para lá para se sentir culpado, porque você acha que
fazendo isso, seu ego fica ferido. Sua imagem é estragada, sua assim chamada imagem deste grande balão é estragada, então
você se sente ferido.
Agora, esse acontecimento de oferecê-lo ou de entregá-lo aos Pés de Lótus do Senhor, só pode ocorrer quando sua Realização
acontece. Agora, para essas pessoas que obtiveram a Realização, o que você faz? Você diz: "Mãe, está indo, está vindo." "Não
está saindo, não está funcionando." Você se torna uma terceira pessoa. Você eleva a Kundalini. Digamos que você tenha um
amigo, você traz o amigo, seu amigo não obtém a Realização. Você não diz: "Eu dei a Realização", você não diz: "Eu elevei a
Kundalini", mas o que você faz é dizer: "Mãe, ainda não está funcionando, está um pouco quente deste lado," "há um este dedo
está queimando, este chakra está bloqueado." Mas você diz tudo na terceira pessoa. Você nunca diz: "Eu faço isso."
Mesmo se seu filho não for realizado ou seu pai não for realizado, você dirá: "Sinto muito, você não pode ter a Realização," "não
está funcionando." Você se torna a terceira pessoa. E isso é o que acontece quando Ela flui, você diz: "Está fluindo, está
funcionando, está lá." Essa é a teoria que Ele tentou, tentou propor que a coisa toda deve se transformar, o karma deve se tornar
akarma (sem ação), como o sol, o sol brilha, mas o sol não tem consciência de que ele está brilhando. Ele está apenas emitindo,
ele não está preocupado, não está consciente disso. ele vem, muda tantas folhas, lhes dá cor, fornece oxigênio, faz todos os
tipos de coisas e retorna, pouco se importando. Ele só fica apenas emitindo, ele não requer nenhum tipo de vaidade: "Eu fiz isso,
estou fazendo isso." Esse tipo de coisa deve lhe acontecer, quando você simplesmente se torna um akarmi. Isso é o que você
dirá. Essa é a Teoria do Karma de Shri Krishna.
Mas Ele disse que chegará um dia em que vocês obterão sua Realização e então esse karma será absorvido. Cristo é a
corporificação de tudo que Krishna profetizou ou disse. Ele veio nesta Terra para provar isso. A segunda coisa que Ele falou é
sobre a Bhakti Yoga. Que você deve – você venera através deste lado - que você deve venerar Deus, que você deve se entregar a
Deus. Agora, quando dizemos que nós oramos a Deus, nos pedimos para Ele, quero dizer, nós pedimos tudo. A forma como
pedimos a Deus o tempo todo, realmente é algo tão horrível, por exemplo, nós diremos: "Agora eu quero me divorciar," "quero
anular o casamento com minha esposa, ou fazer isso para" Nós pedimos todos os tipos de coisas. Nós dizemos que estamos
na guerra, nós devemos vencer, o inimigo deve perder, e todos os tipos de coisas nós pedimos a Deus. Deus deve estar farto
pelo modo como pedimos coisas. Assim, seja o que for é para entregar aos Pés de Lótus de Deus através de sua veneração.
Krishna foi diplomático novamente. Ele disse que se você tem de fazer veneração bhakti, isso deve ser ananya. Ananya. Agora,
esta palavra é a mais diplomática e Ele a usou repetidas vezes, a qual todos esses letrados e todas essas pessoas a perderam.
Ananya significa quando não há o outro, quando você está conectado. Você deve fazer essa entrega, quando você está
conectado. O que é verdade. Sem conexão, se você começa a fazer qualquer bhakti, a quem você está fazendo a bhakti? Se não
há nenhuma conexão, vamos supor que Eu estou em Londres. Vocês estão aqui.
Vocês ficam escrevendo cartas e mais cartas, cartas e mais cartas. Eu nunca as recebo, Eu nunca as leio, Eu não tenho nada a
ver com elas. Então de que adianta? Vocês devem ter alguma conexão com Deus Todo-Poderoso, então seja qual for a bhakti
que você faça, ela tem um sentido. Assim, antes da Realização, a bhakti não tem nenhum sentido. Como esses loucos "Hare
Rama Hare Krishna," "Hare Rama Hare Krishna." Dizendo essas coisas, se você conseguisse alcançar alguma coisa, então seria
a coisa mais fácil. Mas uma coisa é que você danifica este centro, danifica da forma mais grave e eles sempre contraem câncer
de garganta. A razão é que, antes de tudo, você danifica o centro. Você danifica o centro porque você segue dizendo: "Hare
Rama Hare Krishna" muitas vezes.

O que há para você recitar o Nome de Deus desse jeito? É uma coisa muito, muito vulgar. Se você é realizado, você não tem de
recitar o Nome de Deus desse jeito. Há um protocolo de Deus. Se você tiver de recitar Seu Nome, você tem de fazê-lo
adequadamente com um protocolo, mesmo depois da Realização. Mas você apenas fala sem parar: "Cristo, Cristo, Cristo,
Cristo, Cristo, Cristo" o tempo todo, Cristo ficará muito zangado com você. O que é isto? Ele é algo vulgar assim? Em primeiro
lugar, você danifica aqui, recitando o nome mecanicamente. Fisicamente, você danifica esta garganta.
Quando Eu também falo muito, Eu tenho de tomar algum tipo de coisa que dá alivio para Minha garganta. Então vocês podem
imaginar uma pessoa que não é realizada, que não tem nenhuma ideia sobre qual nome deve ser recitado, recita aquele nome o
tempo todo, os mantras, assim chamados, que são lhes dados. Você danifica isto, e mais, você danifica este chakra, porque
você danifica este lado esquerdo, porque você recitou o nome não autorizado de Shri Krishna. Então você está fadado a ter
câncer de garganta. Se você quer ter isso, é melhor se juntar a este "Hare Rama Hare Krishna". E eles acham que estão muito
próximos Dele. Como eles reconhecerão Shri Krishna? Mas este chakra é o melhor entre nós, por uma única razão, se este
chakra é danificado, por exemplo, fumar o danifica um pouco no começo. Se você fica fumando demais, ele se danifica muito
seriamente. Então a partir do plexo cervical, os nervos descem em ambos os lados.
E a sensibilidade nas mãos é tão pouca, que quando você começa a sentir as vibrações, talvez você sinta um jato de ar saindo
de sua cabeça, um grande jato. Mas nas mãos, talvez você não sinta nada, de forma alguma. De forma alguma. Há muitos que
simplesmente não sentem nada. No começo, eles simplesmente não sentem porque suas mãos não são sensíveis. Eles fizeram
um grande dano ao plexo cervical deles. E é por isso que este chakra fica bloqueado. Ele não lhe dá a sensibilidade. Embora a
Kundalini tenha passado através dele, mas gradualmente, depois a Kundalini se espalha nos lados e fornece energia a este
centro, que passa através do sistema, e então você começa a sentir na mão o Poder Onipresente, que é o conhecimento. Caso
contrário, as pessoas não sentem isso, elas talvez sintam na cabeça, mas não na mão.
Eu fiquei realmente chocada quando Eu vim para cá há nove anos atrás, este país não era nada além de uma chaminé. Naquela
época, todo mundo, quer fosse uma mulher ou um homem ou uma criança, todos fumavam. E fumavam tanto que realmente Eu
não sabia como este Vishuddhi, os Estados Unidos iriam viver. Por favor prestem atenção aqui, tudo bem? Não virem suas
cabeças. Agora, este centro deve ser usado de tal maneira que você mantenha sua coletividade. Uma pessoa que é
individualista, que se mantém afastada do ser coletivo, que não dá vibrações, se senta em casa diante de Minha fotografia, quer
ter vibrações e tudo mais. Uma pessoa assim não será capaz de progredir muito na Sahaja Yoga. Isto tem uma entrada e uma
saída. A menos e até que você doe, há uma saída, não haverá a entrada de vibrações.
Com suas mãos, você doa aos outros. Agora, a quarta coisa que Krishna disse é a Rajayoga, na qual você tem o despertar da
Kundalini, e você tem todos estes chakras atuando. Ele propiciou, na verdade, a ação com a qual eles se movem. Como quando
os bandhans acontecem, o modo como estes chakras vão e meio que se agarram a parte da Kundalini e A elevam, e como estes
bandhans acontecem, tudo Ele descreveu. É o evento que acontece quando a Kundalini põe-se em movimento. Por exemplo,
alguém pode descrever que quando o carro é ligado, ele começa a se mover, e todos os outros pequenos parafusos e porcas e
todas as coisas estão lá, elas também começam a se mover uma após a outra. O mecanismo inteiro, os mecanismos, você
pode dizer, começam a se manifestar. Da mesma maneira, dentro de nós, isso começa a funcionar. Isso foi o que Ele disse. Mas
as pessoas estão usando isso para a Kriya Yoga (yoga através da ação), que é insensatez.
Por exemplo, você se senta, prende seu estômago. Mas a Kundalini não se pôs em movimento. Por que você está prendendo
seu estômago? E prende seu nariz? Depois prende estes ouvidos? De que adianta? A Kundalini ainda não se pôs em movimento,
por que você está fazendo toda essa insensatez? Existe este Yogananda, que lhes ensinou essa insensatez da Kriya Yoga.
Horrivel! A quantidade de doenças que a pessoa pode contrair a partir disso.
Desnecessariamente você raspa sua cabeça. Por que você raspa sua cabeça? Raspando sua cabeça, você vai alcançar Deus?
Então por que Deus lhe deu cabelos? Eles raspam a cabeça deles. Isto é insensatez, totalmente, raspar suas cabeças. A ovelha
é raspada toda semana, duas vezes ao ano, e raspando sua cabeça, você não vai alcançar Deus. Todas estas ideias insensatas,

raspar sua cabeça, vestir roupas estranhas, andar seriamente deste jeito, e você alcançará Deus?e você alcançará Deus? A
pessoa deve entender que o acontecimento tem de ocorrer, o despertar da Kundalini tem de ocorrer, ele próprio é uma coisa
espontânea, é uma coisa viva. Fazendo todas essas coisas artificiais, você está se danificando completamente.
Isso acontece automaticamente. Mas você não tem de se preocupar com todo esse mecanismo, porque uma vez que a
Kundalini se eleve, isso acontece. O que na verdade, Eu agora sinto que Krishna nunca soube que os seres humanos seriam tão
loucos. Por exemplo, vamos supor, se seu carro não ligou, você começa a mover o mecanismo dele na mão? E acredita que o
carro começou a se mover? É a coisa mais absurda de fazer para danificar o carro. E isso é o que exatamente você faz quando
você tenta fazer essa Kriya Yoga. Há "Akria". Você não tem de efetuar nenhuma ação. A ação acontece por ela mesma, ela é
intrínseca, está dentro de você.
Eu lhes darei um outro exemplo. Vamos supor que haja uma semente, e você quer germiná-la. Você tentará arrancar o broto
dela? Ela germinará? É uma insensatez assim, Eu lhes digo. O modo como as pessoas tentam fazer todos esses truques,
ficando de cabeça para baixo e Deus nos deu pernas para ficarmos em pé, não a cabeça para ficarmos em pé. Eu não sei de
onde veio esta ideia de você ficar de cabeça para baixo. Através disso, a Kundalini nunca é despertada. É para uma determinada
doença que ficar de cabeça para baixo o cura, mas não para todo mundo. Isso é para a cura de uma doença, só isso.
Todos os tipos de ideias estranhas. As pessoas até mesmo bebem urina. Eles fazem todos os tipos de coisas, coisas
insensatas para obter a Realização. Havia uma senhora de um Baba, ele é um outro sujeito horrível, e ela veio a Mim, ela estava
assim, assim, assim. Eu lhe falei: "O que você fez lá? O que você fez com esse homem?" "Oh, Mãe, ele me abençoou
especialmente." Eu disse: "O quê?" "Ele me deu a água dele." Eu disse: "A água dele?
O que é esta água?" E essa foi a água que ela bebeu, por vários dias, por vários anos. E agora ela diz: "Eu não consigo me
esquecer dele." Imaginem, trazer Deus a esse nível. Quero dizer, pode haver uma blasfêmia maior e uma forma mais ridícula de
tratar Deus Todo-Poderoso, que criou vocês? Não há nenhum respeito. Nenhum respeito. Você não se respeita, não respeita a
sua castidade, não respeita suas partes íntimas. Como você pode respeitar Deus? Isso é o que acontece.
E eles os ensinam a não respeitar. E isso é o que acontece, quando você começa a ler o Gita. Todos eles são pessoas cegas,
pessoas cegas não podem ler o Gita. Pessoas cegas não podem ler a Bíblia. Elas nunca entenderão. Elas nunca entenderão o
significado interior disso, e elas simplesmente deturparão isso para seu próprio propósito. Agora, o canal esquerdo é o que lhes
dá o que vocês chamam de sentimento de culpa. Eu não sei a quem culpar agora. Por exemplo, digamos, as igrejas, as igrejas
católicas. Quando Cristo disse que você é culpado?
De onde eles tiraram isso? Eu não consigo dizer de onde eles tiraram isso. Cristo nunca poderia ter dito que você é culpado, que
você deve sentir-se culpado, que você deve sofrer. Desde a infância, se você fala com alguém: "Você é culpado", ele se tornará
culpado automaticamente, é um condicionamento sobre a pessoa. Ele imaginará métodos para descobrir qual culpa ele tem.
Afinal, você é um ser humano e você pode cometer erros. E você é cego, Deus sabe disso. E Ele também sabe que todos os
seus erros devem ser perdoados. Eles devem ser perdoados e deve ser lhe dada a Realização. Ele está preocupado com Sua
própria Criação, não está?
Ele vai eliminá-los somente porque vocês cometeram alguns erros aqui e ali? E que erros vocês podem cometer? Isso também
vamos ver. Ele é o Oceano de Amor. Ele é o Oceano de Compaixão. Ele é o Oceano de Perdão. Ele é o oceano e você é uma gota
no oceano. E quanta sujeira uma gota pode carregar que Ele não possa limpar? Pense nisso, pense nisso quando você diz que é
culpado. Essa é uma moda que foi desenvolvida aqui e às vezes Eu acho que essa culpa não é nada além deste Sr. Ego
enrolado nela, e diz: "Tudo bem, eu sou culpado", acabou-se.
Não está encarando o fato. Vamos supor que você tenha cometido o erro, de que adianta dizer: "Eu cometi o erro," "eu cometi o
erro, eu cometi o erro." Você o corrige? Você o corrige dizendo: "Eu cometi o erro," "agora eu cometi o erro"? Isso seria algo
assim, digamos, nos perdemos de carro e fomos por uma outra estrada. Agora, nós sentamos lá chorando: "Oh, nós cometemos
o erro, é melhor nos sentarmos." As pessoas aqui estão esperando por Mim, tudo bem, para o programa, e Eu fico sentada lá

chorando: "Nós cometemos o erro," "nós fomos pelo caminho errado, não deveríamos estar aqui." Se cometi o erro, Eu o corrigo
e retorno para o local correto. Continuo corrigindo-o. Ao invés disso, esta é a melhor maneira, sentar-se dizendo: "Nós
cometemos o erro, eu não deveria ter feito isso," "não deveria ter feito isso", se colocando para baixo, "não posso fazer isso",
parecendo ser sem autoconfiança o tempo todo, "oh, eu simplemente não consigo fazer isso."
Poderia ser muito perigoso, muito perigoso. Por exemplo, vamos supor, em um acidente, você feriu alguém. Você se senta lá:
"Oh, cometi o erro, cometi o erro." "Oh, por favor, tome conta dessa pessoa que você feriu," "leve-a para o hospital, trate dela."
Essa é a maneira pela qual nós não enfrentamos por sentirmos culpados. É uma forma muito grande do Sr. Ego se enrolar
dentro do Vishuddhi Esquerdo, e dizer: "Oh, você é culpado." Quem é você para se julgar? Por que você se julga? Como você se
julga? Você não tem nenhum método de se julgar.
O tempo todo você descobre maneiras e métodos de se sentir inseguro na vida. E pessoas inseguras assim, o que elas vão
fazer? Vocês têm de pegar em sua mão as espadas da honestidade e da dedicação ao trabalho de Deus. Lá eles estão em pé
com a espada deste jeito. Não conseguem nem mesmo manejar um pequeno graveto em sua mão, o que eles vão fazer?
Porque todos eles são pessoas muito culpadas, o tempo todo tremendo. Por que se sentir culpado tornando-se tão inseguro e
um guerreiro inútil do trabalho de Deus? Essa culpa é a pior coisa e na Sahaja Yoga, o primeiro mantra que Eu sempre tenho de
dizer é "eu não sou culpado". Não se julgue desse jeito. Você não tem direito de se condenar.
Deus o criou com muitas difículdades, agora compreenda isso. Você está acima de tudo que é (…), muito acima dessas coisas,
muito acima de todas estas flores, muito acima de todas as estrelas e de todo o céu que foi criado. E vocês estão aqui, como
tolos vocês estão se sentindo culpado e sentados em casa? E estragando o trabalho de Deus. Você tem de ter sua Realização.
Você tem de alcançar seu absoluto. Você tem de alcançar seu próprio ser. E se tornar o que você é e não desperdiçar todo o
trabalho que Ele fez aqui. Como Ele deve estar se sentindo. O quanto Ele fez para você se transformar, e você está aqui, em uma
pequena coisa, você simplesmente escorrega e estraga o trabalho todo.
É essa a forma de se comportar em relação a seu Pai? E em relação à sua Mãe? E em relação a Cristo, o Filho Deles? É essa a
maneira de tratar? Nós temos de nos erquer com coragem, com destemor. Isso lhe causa medo, aborrecimentos e
preocupações desnecessárias. E você começa a pensar sobre coisas que não existem. Tudo imaginário. O Vishuddhi Esquerdo
é uma maldição dos tempos modernos, e Eu pediria a todos vocês para se livrarem disso. Toda manhã, diga a si mesmo: "Eu
não sou culpado".
Você deve dizer isso três vezes de manhã e três vezes à noite. O que há para se sentir culpado? Eu queria que Cristo tivesse
pelo menos incluído na prece que você deve se perdoar antes de tudo. Ele nunca poderia ter imaginado que os humanos, os
seres humanos seriam tão estúpidos, quanto a dizer o tempo todo: "Eu sou culpado, não posso me perdoar." Os seres humanos
têm fugas para tudo. Agora, este é um novo método moderno que eles inventaram de fugir da realidade. A realidade é para ser
encarada e ser desfrutada. Isso é chamado de "Raj". É aquele que tem de permear na alegria. Você vem e se senta no trono e
desfruta.
Eu pude lhes falar resumidamente sobre o Vishuddhi Chakra. Vamos para um outro chakra aqui, que é chamado de Agnya
Chakra. O Agnya Chakra se situa no centro do quiasma ótico. O quiasma ótico é o que cruza um com outro, e no centro dele
está o centro especial chamado Agnya Chakra. É um centro muito sutil, e este centro é adornado por Nosso Senhor Jesus
Cristo. Ele é o Filho de Mahalakshmi. Ele é o Filho do poder inteiro que reside aqui. É a Mahalakshmi, a Viratangana, a esposa do
Virata. O Poder do Primordial. Ele é o Filho criado por Ela e está muito bem descrito no Devi Purana e em outros livros que ainda
não estão traduzidos, Eu acho, em inglês.
Como Mahavishnu, é chamado de Mahavishnu. Portanto a forma mais grandiosa de Vishnu, mas Ele é o Filho de Vishnu. Ele é o
Filho de Shri Krishna. Shri Krishna o descreveu como alguém que é o Adhara, é o suporte do Espírito Santo. Ele Lhe concedeu
uma posição mais elevada do que a Dele. E Ele disse: "Este aqui, quando Ele vier nesta Terra," "Ele provará tudo que Eu disse."
Ele provará, porque Ele será a essência. Ele será o Omkara, Ele será o Poder Onipresente. Ele andará sobre a água. Não somente
isso, mas Ele será ressuscitado.

Seu corpo será ressuscitado. Ele o descreveu lá completamente e Ele Lhe concedeu a posição mais elevada, Ele é o Adhara. Ele
é o suporte, porque Ele vive lá no Muladhara também. Como o suporte da raiz, e Ele reside - na verdade, Ele é o Vice-chanceler
desta universidade, podemos dizer, de modo que em cada ponto, nós temos de tê-Lo para certificar. Se Ele não estiver presente,
você não pode, você não pode despertar a Kundalini. Se você não acredita Nele, você não pode manter sua Realização. Ontem
uma senhora Me perguntou: "Nós podemos fazer isso sem Cristo?" Eu disse: "Sinto muito," "nao pode sem Cristo, porque Ele é
Onipresente, Ele é o Omkara," "Ele é Aquele que é o Poder," "Ele é Aquele que está fluindo em nós, Ele é o Espírito." Se você está
buscando o Espírito, como você pode fazer isso sem Ele? É uma pergunta absurda.
É Ele que veio neste corpo, e este sendo um caminho estreito. Ele teve de passar por ele para provar o que Krishna disse, que o
Espírito não pode ser morto, Ele foi crucificado. Foi um drama representado por Ele. Sua Mãe era o Espírito Santo, era uma parte
que é a Mahalakshmi, mas Ele não disse uma palavra sobre isso. Ele não disse, porque se Ele tivesse dito, as pessoas teriam
colocado a atenção Nela e Ele é provido de onze poderes de destruição. Ele é uma pessoa tão poderosa. Você pode mostrá-Lo
como um sujeito magro, porque isso satisfaz o seu sadismo. Você quer ver Cristo assim, Ele não era desse jeito. Ele foi, Ele só
foi pintado muito bem, Eu acho, por Rubens, mas o melhor é aquele na Capela Sistina, onde Michelangelo realmente,
corajosamente o pintou do jeito que Ele era. Ele era alto, não muito alto, mas bem alto e muito saudável e uma pessoa robusta,
com um grande estômago.
Ele é conhecido como "Lambodar", com um grande estômago. E Ele podia carregar uma enorme, uma grande cruz em Suas
costas. Então as pessoas, quando elas O mostraram, Eu fiquei impressionada ao ver como eles puderam mostrar Cristo em um
estado tão deplorável, como eles puderam fazer isso? É horrível. Isso é somente a própria expressão deles. É desse modo que
eles queriam que Ele fosse. Essas são as pessoas que devem certamente ter crucificado Cristo. Porque elas gostam de vê-Lo
tão sofrido e infeliz. Como pode uma pessoa que é uma alma realizada ser assim? Ela tem de ser uma pessoa alegre,
impetuosa, dinâmica, tem de ser uma pessoa saudável.
Vamos supor que uma pessoa infeliz fique diante de você e fale assim, você vai acreditar nessa pessoa? Mas essa é a forma
como eles trataram Cristo do início ao fim. Eles O caluniaram e O trataram assim lá e foi crucificado muitas vezes. Eu acho isto
impossível de acreditar, como essas pessoas renasceram, que O crucificaram, novamente e novamente e novamente, elas
estão crucificando. A crucificação não é a mensagem de Cristo. É por isso que Eu também não gosto que as pessoas usem a
cruz. Eu não posso ver a cruz. Ele é Deus. A cruz, é claro, é muito útil, porque se os maus espíritos verem a cruz, eles fogem.
Mas ela é a lembrança de algo que foi insuportável.
Porque a Mãe tinha todo o Poder, Ela era Mahalakshmi. Ele tinha os onze poderes, os onze poderes para destruir. Você pode
imaginar, Ele ainda tem esses poderes. E Ele teve de passar por tudo aquilo sem destruição. Ele se certificou disso. Agora, as
pessoas podem dizer: "Como Ele foi ressuscitado?" Antes de tudo, eles têm uma objeção à Imaculada Concepção. Eles têm
objeção a tudo. Ele não era um ser humano. Ele era o Poder Divino.
Eu concebi vocês em Meu coração. Vocês sabem disso? E Eu coloquei Minha Kundalini e os coloquei em Meu coração, de Meu
coração para dentro Dela e tirarei vocês de dentro Dela. O modo como vocês obtiveram seu segundo nascimento, da mesma
maneira, Cristo teve Seu nascimento imaculado, Ela O colocou no coração e dentro do útero abaixo, e Ela O criou. É muito fácil
duvidar Dele e dizer coisas contra Ele, porque Ele não está mais aqui. E os judeus devem aprender uma lição agora. Ele O
negaram uma vez e sofreram. Agora, não O neguem novamente. Vocês não podem negar a Pessoa, a Corporificação deste
Poder Divino. Os cristãos talvez sejam derrubados pelo vento.
Se eles o torturaram, esqueça-os, eles são exatamente o mesmo que vocês são, fanáticos, fanáticos, fanáticos. Quer eles sejam
cristãos ou sejam muçulmanos, Khomeini é igual a qualquer outra pessoa. Eu não noto nenhuma diferença, seja qual for.
Dogmático, ignorante, fanático. Esqueçam essas pessoas, elas não representam Cristo. O próprio Cristo disse, em Mateus,
segundo capítulo, segundo verso: "Vocês Me chamarão, 'Cristo, Cristo,'" "Eu não os reconhecerei. Quem sois vós?" As pessoas
que dizem: "Cristo," "nós somos os 'representantes legais' de Cristo," "nós somos as pessoas que estão encarregadas de Cristo."

Todas essas pessoas serão cobradas. E elas serão jogadas no inferno, pelo modo como elas lidam com as coisas sobre Cristo.
Alguns deles são genuínos, eles não sabem que isso é artificial, eles estão genuinamente, mas eles devem obter a Realização.
Eles devem pedir pela verdadeira Realização deles, e eles devem saber o que é Cristo dentro deles mesmos. Eles têm de
despertar este Cristo aqui. Agora, como Eu estava lhes falando, Cristo disse: "Vocês devem nascer novamente." "Eu devo nascer
em seu coração." Agora, o centro do coração está aqui assim como está aqui, porque o coração é controlado por este centro na
área óssea da fontanela. E isto é o que Ele disse: "Vocês devem obter a sua Realização", quando Ele disse: "Vocês devem
colocar no coração." Agora, as pessoas de vários países, até mesmo de seu país, foram para a Índia. E eles nunca falaram que
Cristo nasceu, que era o Mahavishnu. Porque Ele jà está descrito nos Puranas, que Ele é o Adhara.
Ele é Aquele que será, uma vez despertado na Kundalini, pela Kundalini, absorverá seus karmas. Eles nunca foram e falaram,
então os indianos continuaram com sua Teoria do Karma e esses gurus vieram aqui para lhes ensinar o karma. É
impressionante ao ver como vocês aceitaram todas essas teorias de insensatez. Por exemplo, eles dizem: "Você tem de sofrer,
porque você criou karmas ruins." Depois eles talvez digam: "Sim, você pode se equilibrar," "mas vá por este ou aquele caminho e
apenas se mantenha em equilíbrio." Se fosse assim, que você tem de ir de um extremo ao outro, então o que eles estão fazendo
aqui? Por que eles estão falando? Eles deveriam se calar, porque eles não podem fazer nada. Eles não podem lhe dar a
Realização. Eles não podem salvá-lo dessa situação.
"Então é melhor que você sofra." Mas por que eles dizem que você deve sofrer? Por que eles deveriam dizer? Por que eles
querem desfrutar seu sofrimento. Eles querem que você sofra, porque eles gostam disso. Muitos desses discípulos, que vieram
desses gurus horríveis, que disseram: "Você deve ter seus karmas e você deve sofrer", Me disseram que viram seus gurus
dando risadinhas deles e zombando deles. E eles Me mostraram algumas fotos que eles tiraram desses gurus, que mostra
completa zombaria desses discípulos estúpidos, que estavam sofrendo no corpo e sofrendo na mente na presença desses
gurus. Então eles tinham uma dupla satisfação. Uma do dinheiro, a outra do sadismo. E a terceria, a maior de todas, o propósito
deles é matar todos vocês e destruir todos vocês, porque vocês são os homens de Deus.
Isso eles alcançaram através da falsidade deles, porque vocês ficam impressionados com a falsidade deles. Agora vejam, se
houvesse algum falso guru aqui, este salão estaria cheio, a coisa toda estaria cheia, na estrada haveria um engarrafamento.
Mas o verdadeiro guru, Eu tenho visto não somente aqui, em todo lugar, isso começa bem devagar. É claro, em um lugar onde as
pessoas são muito simples e que são muito sensíveis, é um ponto diferente. Mas as pessoas em uma cidade especialmente,
elas são tão insensíveis à realidade e tão sensíveis aos demônios, que é supreenente, elas se sentem muito mais em casa com
os demônios, e muito mais perdidas com a realidade. Porque vocês estão na falsidade. Assim, você deve saber que você tem de
se tornar a realidade. Você tem de se tornar isto que é o Espírito, que não está tão distante, está brilhando em seu sistema
nervoso central, em sua consciência. E este é o Espírito, é o Escolhido, é Cristo. Agora, Eu também falei antes nas igrejas, mas
hoje pela primeira vez, Eu estou falando sobre Cristo em uma igreja.
E é por isso que Eu estava muito feliz, pois pelo menos nesta igreja, Eu diria algo que poderia estabelecê-Lo, e que quando as
pessoas vierem aqui, Eu espero que elas tenham a Realização, e que alguma coisa funcione aqui, que elas obtenham pelo
menos o despertar, porque muitos santos estão sentados diante de Mim, talvez esse dia chegue nesta igreja, talvez isto possa
dar certo: as pessoas conseguirão a Realização. A vida de Cristo foi só por três, quatro anos. Ninguém O permitiu viver mais do
que isso. Tudo que foi possível foi feito, mas pessoas tão estúpidas, pessoas tão estúpidas, você não conseguia falar com elas.
E é desse modo que elas O mataram. Ele não pôde mais falar com elas, e foi desse modo que Sua vida acabou. Mas nessa curta
vida Dele, que centelha que foi! Que centelha que foi! O modo como as pessoas se comportaram em relação a Ele foi desumano,
Eu devo dizer. Eu devo falar dos próprios apóstolos, porque esse Mateus, ele era tão intelectual, tão intelectual.
Ele não aceitava a ideia da Imaculada Concepção. Um homem muito dífícil, ele argumentava sobre isso, ele disse: "Se uma
virgem vai ter o filho," "então todo mundo vai dizer que" "é uma coisa muito, muito blasfema, é uma coisa muito, muito"
"ilegítima e isso não deve ser falado." Sujeito horrível e um melhor do que o outro. E quando eles assumiram a expansão do
Cristianismo, eles assumiram isso de uma maneira tão estranha, porque eles se tornaram pessoas do supraconsciente. Eles
começaram a falar os idiomas de muitas povos. Esta parte da Bíblia está errada, onde eles se tornaram não realizados, a parte

relativa ao vento está certa. Mas Eu tenho visto muitas pessoas que vieram ao Meu programa, quando elas vêm para a
Realização, elas sentem o vento por algum tempo e imediatamente elas se desviam e se tornam supraconscientes. Nós
veremos o que é a entrada supraconsciente e a entrada subconsciente. Agora, vejam que aqui há dois lugares. Estas são as
duas pétalas, uma controla, é claro, a pituitária, que controla o ego, e a pineal, que controla o superego.
Mas isto também tem a capacidade de estourar isto dessa maneira, e estourar isto dessa maneira. Vamos supor que você se
torne supraconsciente, ou comece, comece a pensar demais sobre algo do futuro, o que deve ser a galáxia, devemos descobrir
sobre isso, e você deve descobrir sobre as estrelas, e sobre todas essas coisas e sobre o futuro e sobre, digamos, profecias, o
que mais – astrologia e todas essas coisas futurísticas. A maioria de vocês é futurístico. Você tenta planejar e tenta - e todo
plano falha, é claro. Mas esse pensamento de planejamento em demasia pode empurrar isto para cima deste lado demais. Na
verdade, como mostrado aqui, é este lado, mas na verdade quando ele está situado, está situado deste jeito. O ego está situado
deste jeito e o superego está deste jeito. Aqui nós não conseguimos mostrar as três dimensões. Assim, detrás até este lado
está o superego, e daqui até aqui está o ego. Agora, este ego infla desta maneira, para dentro deste lado.
E quando ele infla deste lado, ele entra na área do supraconsciente. Então ele se eleva deste lado. Agora, a área do
supraconsciente lhes dá visões, alucinações, o LSD faz isso, o LSD faz isso. Então você começa a ver o olho de uma pessoa,
que está morta, mas uma pessoa muito ambiciosa. Por exemplo, você pode ter a visão de Hitler. Você pode ter a visão,
digamos, de todos esses reis horríveis que reinaram aqui. Você pode ver cores. Você pode ver auras. E aqui temos de entender
que essas auras começam a surgir para nós, porque nós nos deslocamos, nós nos desagregamos de nosso ser. É desse modo
que começamos a ver algo separado de nós.
Ver essas auras não é um bom sinal na Sahaja Yoga. Se você está vendo auras, temos de trazê-lo de volta à mesma posição,
porque você tem de estar no presente e não no futuro. Você fica desintegrado. Por exemplo, se há uma máquina, digamos, que
tira fotos das auras. Eu estava falando com alguém que tinha feito esse trabalho de fotografar auras. Agora, depois da
Realização, você não captura nenhuma aura numa pessoa. Não consegue capturar nenhuma aura em uma pessoa, porque ela
está integrada, completamente integrada. Mas quando ela está em um caos, você começa a capturar as auras. Por exemplo, se
ela tem câncer, você capturará as auras, se a pessoa é um alcoólatra, você capturará as auras. Esse tipo de auras malucas.
Uma pessoa normal pode ter auras não tão malucas. Mas você não consegue sentir as auras, quando a coisa toda está
integrada. Você pode ver, digamos, em uma luz. Se não há nenhuma aberração, isso significa que é uma luz boa. Se há
aberração, então ela é uma luz ruim. Todas as sete cores de uma luz tem de estar concentrada e tem de estar integrada. Se elas
são prismáticas e se elas estão se emitindo para você separadamente, então não é uma integração. E quando é uma integração,
então você não consegue ver sete luzes. Então a pessoa não está integrada. Todas essas auras surgem para nós, porque nós
somos feitos de sete tipos de casulos dentro de nós.
Mas as pessoas que estão no canal direito somente acreditam em cinco casulos. Eles os chamam de koshas. Eu não acho que
Eu tenha tempo para isso, mas estes são os koshas, são criados por - um é criado pelo primeiro centro, pelo segundo centro,
pelo terceiro centro, isso é como um crescimento físico. Pelo quarto, depois o quinto, e o sexto e o sétimo são as coisas que
não criam auras externas, eles criam auras internas próximas ao coração. E estas são criadas próximas ao coração, mas assim
que você tem a Realização, todas elas se tornam uma. Todas elas se fundem em uma e isso é o Espírito. É como se você
pudesse dizer que quando o Espírito existe em um estado prismático, então você tem as auras dos sete, mas quando isso se
torna integrado, de modo que você se torna unificado, todas as auras se tornam uma. Portanto a integração é o objetivo da
Sahaja Yoga, e agora, Eu acho, Eu lhes disse como vocês podem também ir para a área do subconsciente, da mesma maneira. A
área do subconsciente está no lado esquerdo. Se você se move dentro da área do subconsciente, digamos por exemplo, isso
pode desencadear câncer em você.
Através desse desencadeamento, você pode ter ataques cardíacos e coisas assim, como diabetes. Muitas pessoas acreditam
que o açúcar lhes causa diabetes, não causa. O açúcar não lhes causa diabetes. O que lhes causa diabetes é pensar demais.
Aqueles que não pensam muito nunca têm. Os fazendeiros indianos nunca têm diabetes, eles não sabem que doença é essa.
Em razão de você pensar muito, você trabalhar muito, este centro trabalha muito. Ele tem de criar sustento para o cérebro, ele

tem de repor os centros do cérebro. E estes centros do cérebro devem estar deslocados, para isso ele cria a partir da gordura os
novos centros, as células evoluídas, que são enviadas para aqui. E por causa desse trabalho, se isso for demasiado, ele
negligencia outras coisas, as quais ele tem de trabalhar por inteiro, um deles é o fígado, o outro é o pâncreas.
E quando ele negligencia o pâncreas, você contrai diabetes. Não por meio do açúcar. É claro, o açúcar, porque ele tem de
convertê-lo em gordura. Mas se você não tem açúcar, então ele tem um trabalho dobrado. Se você tem açúcar, ele o converte
em gordura e o torna usável para o seu cérebro. Mas se você pensa muito, então - e você não come açúcar, é uma ação
dobrada. Mas se você só come açúcar e não pensa também pode ser problemático, porque ele tem de converter muito em
gordura. Assim, é dado muito trabalho, não há nenhum equilíbrio. Então a pessoa tem de entender que muito açúcar não é bom,
mas você deve comer açúcar, porque o açúcar é necessário, e pare seu pensamento, como você para o seu pensamento?
Somente se elevando acima do Agnya Chakra.
Este é um ponto muito, muito importante no Agnya, em que você deve saber que o pensamento cessa. Agora, o pensamento
vem em você deste jeito, como uma onda. Ela eleva o pensamento e cai, um outro pensamento se eleva e cai. No meio, há um
lugar chamado Vilamba. Agora, quando o pensamento se eleva, ele automaticamente cai, você pode observar a elevação do
pensamento, mas não a queda. Agora, este espaço é o lugar do presente. O pensamento se eleva ou do ego ou do superego e
vai para o passado. No espaço do meio está o presente. Um é o futuro, outro é o passado. Agora, este espaço tem de aumentar.
Quando ele aumenta, então o que acontece é que o Agnya Chakra se abre mais e você fica em consciência sem pensamentos.
Você se torna consciente sem pensamentos. Você entra no presente, não há nenhum pensamento. E o pensamento é a barreira
entre a Criação e nós mesmos. Por exemplo, você olha para esta, digamos, uma bela pedra que está situada lá, ou qualquer
coisa. Você a observa. Agora, se você quer pensar: "Oh, ela parece com um homem, ela parece com um demônio" "ou ela parece
um deus", ou seja o que for, há um pensamento se interpondo. O que você faz quando é realizado, você só observa, você
observa. E seja qual for a alegria é colocada lá, do Criador, de um artista, fica completamente dentro de você, porque não há
nenhum pensamento. Não há nenhuma onda, não há nenhuma perturbação em um lago completamente silecioso.
Tudo que está em volta dele, toda esta Criação entra dentro dele, refletindo completamente, e você desfruta isso em
consciência sem pensamentos, chamado de Nirvichara Samadhi. Há o completo Nirvichara, onde você não tem nenhum
pensamento, e você começa a desfrutar esta Criação completamente. A alegria disso está lá, nada é perdido. Assim, a
consciência sem pensamentos entra em ação quando a Kundalini atravessa este Agnya Chakra. Ele tem um trabalho duplo.
Primeiro ele o torna consciente sem pensamentos. Em segundo lugar, porque a Kundalini, se Ela atravessou, Ela empurra estes
aqui e Ela preenche estes com a graça. A graça cai sobre estes aqui. Quando a graça entra, você começa a relaxar, estes
centros também relaxam. Estes centros estão em uma tensão.
Mas quando a graça entra, eles retornam ao normal. Então há mais um tipo de expansão e a consciência sem pensamentos
começa a se estabelecer no Agnya Chakra. Agora, o mantra do Agnya Chakra é o Pai Nosso. Ele tem dois lados, Ham e Ksham.
Ham significa "eu sou" e Ksham significa "eu perdoo". Supondo que ele esteja bloqueado, você tem de dizer "eu perdoo". Se há
ego dentro de nós, você deve dizer "eu perdoo". Se há superego dentro de nós, você deve dizer "eu sou, eu sou". Então, ele é Ham
e Ksham, é o bija, é a semente. É uma semente da oração, da oração do Pai Nosso.
Agora, há pessoas que estão recitando o Pai Nosso não estão bem. Quem é você? O que você sabe sobre isso? Tudo mundo
está desafiando todo mundo. O que você sabe? Qual é a sua autoridade? O problema é que todo mundo está intitulado para
fazer o que eles querem com a religião e com Deus. Embora eles não saibam nada sobre isso, eles são totalmente ignorantes,
mas eles acham que estavam certos. Porque não nenhum controle político sobre isso. Até mesmo Hitler pode falar sobre
Cristo, qualquer um pode falar sobre Ele, e sobre a oração que Ele lhes ensinou.
Quem é você para desafiar isso? Quem é você para desafiá-Lo? Eu não consigo entender, como você desafiam uma pessoa
sem saber sua posição em relação a Ele? Mas isso é uma coisa muito, muito comum que as pessoas fazem e é devido ao ego.
O ego o torna arrogante. E este é o pior tipo de arrogância em que você desafia Deus, você desafia Cristo, você desafia tudo que
você não compreende. Sua mente é limitada. Ela é um veículo muito limitado. Você não pode fazer nada com essa sua mente.

Você tem de ir além dela.
Alguém tem de desencadear você neste espaço. Você tem de entrar lá. Você tem de se tornar o Espírito. Somente tornando-se
consciente de seu Espírito, você pode ficar conectado com Deus, antes disso, você não está conectado. É por isso que você tem
de se tornar o Espírito. E o Espírito é a conexão, é a ligação com Deus. Não há nenhuma outra forma que você possa ficar
conectado com Deus. Se você quer se manter na ilusão, vá em frente com isso. Mas essa é a coisa real que Eu estou lhes
falando, a coisa verdadeira que Eu estou lhes falando, pela qual você deve saber que você não pode pagar, não pode comprar,
não pode exigir e não pode imaginar. A Graça de Deus tem de vir, cair sobre você para fazer isso, ou só uma pessoa que é
iluminada pode iluminá-lo.
Agora, se Eu tiver de falar sobre Cristo, uma vez Eu falei sobre Cristo por sete dias, um dia após o outro. Não há fim para isso.
Ele era uma encarnação tão grandiosa, que Eu simplesmente não sei como falar sobre isso. Eu falei tudo sobre isso. Na
realidade, nós temos muitas fitas em Londres, vocês podem encomendar. Nós vamos ter um centro aqui, Herman ofereceu sua
casa, e nós enviaremos essas fitas para lá, pelo menos 300 fitas, nós temos em Londres, as quais vocês podem ouvir, e verem
por si mesmos. E todas essas fitas estão muito boas porque elas, na verdade, são mantras. Elas trabalham os mantras e
também fiquem as ouvindo, abrindo seus chakras e tudo mais. Agora, o último, que é embaraçoso, porque ele também já lhes
falou isso, Supõe-se que Eu esteja aqui. Ele é a integração.
O final disto é a integração de todos estes sete centros. Todos estes sete centros estão situados em volta desta área chamada
de área límbica. Esta é a área límbica. Agora, se você cortá-lo, o cérebro, como esta seção transversal do cérebro, você
encontrará isto, é como um lótus. Você pode encontrá-lo, há uma marca que é como um lótus, aberto. E é chamado de "mil
pétalas", são deste jeito. Mas o colorido não está bom, vocês gostam muito destas cores específicas, então eles a usaram, mas
nós podemos dizer que uma espécie de mil pétalas está lá. Agora, está dito na Bíblia: "Eu apareceu diante de vocês como
línguas de fogo." E são estas, elas aparecem, todas elas aparecem. Mas estas são as muito largas e elas aparecem como vivas,
chamas vivas, em diferentes cores, começando de uma para outra e elas são mil em número.
Agora, os médicos argumentam que: "Nao pode haver mil," "tem de haver 192." Apenas imaginem essas pessoas tolas para
argumentar sobre isso. Mas eles não sabem que elas são mil em número, e elas estão situadas aqui. Mas na área límbica, todos
os sete centros estão cercados. Por exemplo, nós tivemos agora, vejam, daqui, este é o Agnya Chakra. Aqui. Atrás dele, aqui
atrás, exatamente aqui atrás está o Muladhara. Rodeando-o está o Swadishthana. Rodeando o Muladhara está o Swadishthana.
Se você está bloqueado no Swadishthana, você pode sentir isso dentro de você mesmo, o peso aqui.
Se você está bloqueado, digamos que você tenha diabetes, dando um exemplo. As pessoas diabéticas ficam cegas depois de
algum tempo. Elas perdem o poder dos olhos, porque isto aqui comprime o globo ótico, que é controlado pelo Moladhara
Chakra, nós o chamamos de Agnya Posterior. Esta porção atrás. Assim, este é o Swadishthana Chakra aqui atrás. No centro,
aqui, você encontra um osso, que é o Muladhara e em volta dele esta o Swadishthana Chakra. Depois aqui está o Vishuddhi
Chakra, é o Virata. É o Vishuddhi Chakra aqui. Quando você fica resfriado, você descobrirá que terá um problema aqui. Mas se
você aplicar alguma coisa aqui, você se sentirá melhor.
E este é o Vishuddhi Chakra, o qual está relacionado com sua gargante, este aqui. Agora, se você tem problemas com a
coletividade também, você pode encontrar uma grande obstrução aqui. Agora, na parte detrás dele está o Nabhi aqui, atrás.
Este Nabhi tem um lado esquerdo e um lado direito, como mostramos aqui, o Nabhi Esquerdo e o Nabhi Direito, há dois, o Nabhi
Esquerdo e Direito. Eu não sei se Eu lhes falei sobre o Nabhi Esquerdo e Direito, mas você pode descobrir no livro que há o Nabhi
Esquerdo e Direito. Então você tem um Nabhi Esquerdo e Direito. E também, às vezes, você sente o Nabhi aqui. Algumas
pessoas de fato sentem, quem tem problemas com seus gurus e coisas assim, então você sente isso. Mas o Void inteiro está
aqui. E este Void é chamado de Ekadesha Rudra.
Este Void. Toda esta parte. Ele é como um anel em volta disso. Em volta. E este anel é muito importante, porque você tem isso a
partir do Void. Se você vai a um guru ruim ou a alguém assim, você terá isso. E este é Aquele que é o cavaleiro, o cavaleiro,
Aquele que tem onze poderes de destruição, Aquele que virá para retalhar. Então Ele não virá para lhe dar algum conselho, Ele

não virá para redimi-lo, não dará nenhuma Realização. Ele retalhará aqueles que não são realizados. E Ele emancipará aqueles
que são realizados.
Este é o último, não perguntem agora. Nós temos algum tempo a mais para salvar mais pessoas, porque Ele não irá perguntar a
ninguém, Ele não lhe permitirá nenhum tempo a mais, e será a época da completa destruição de todas as forças satânicas.
Então este é o Ekadesha aqui. Que cobra, porque todos esses gurus horríveis estão aqui. Estes são os Ekadeshas. E esta é uma
coisa que deve ser compreendida: a pessoa deve se livrar disso muito facilmente. Agora, estes dois filhos de Rama, que
nasceram aqui, e eles estão dotados com o Sol e a Lua. O Sol e a Lua, ambos estão aqui. E o Sol se torna, por fim, como Eu lhes
disse, Buddha aqui, e Ele se torna, não por fim, Mahavira lá. Mas quando Eles estavam nesta Terra, Buddha falou sobre a
não-violência, e as pessoas acharam que era não-violência contra as galinhas, contra os insetos.
Essas pessoas de Mahavira, esses jainistas, nós temos uma comunidade horrível chamada Jainistas na Índia. E eles acreditam
no vegetarianismo a tal ponto que eles pegam um brâmane, lhe dão dinheiro, e o colocam em uma cabana e trazem todos os
insetos da vila, colocam todos na cabana e os insetos vivem desse brâmane. É um fato, mesmo hoje eles fazem isso. E depois
eles pagam para o brâmane, porque os insetos estão alimentados. Agora, apenas Me fale sobre este tipo insensato de
vegetarianimo. Eu vou dar a Realização às galinhas? Apenas pensem nisso. Ou aos insetos ou às minhocas? Vocês são seres
humanos, você deve comer uma carne que não seja de um animal maior do que você, porque isso é horrendo. Mas você pode
comer a carne de animais que são menores do que você.
Não há nenhum mal em comer isso, e este tipo de vegetarianismo insensato, "não façam nenhum mal aos animais", mas não se
importam de fazer aquilo. Os jainistas são os maiores nisso, eles são exatamente como sugadores. E eles não se importam de
matar pessoas por causa do dinheiro deles. Eles não se importam em ir para o que vocês chamam de shikhar, em uma caça. E
matar qualquer coisa, mas eles não comerão uma galinha ou nem mesmo o alho. Agora, o alho, como vocês sabem, é muito
bom para o coração. Mas eles não comem alho. Ele é muito bom para o coração, é muito bom para as pessoas que têm uma
tendência a enrijecimento das artérias, onde a circulação é um problema, é muito bom comer alho, e para o resfriado. Essas
pessoas que sofrem de resfriado, se elas comerem regularmente um alho fresco, digamos, à noite, escovar seus dentes, elas
ficarão muito melhor. Agora, enquanto falamos sobre isso, Eu diria - Agora, estes sete centros estão aqui.
Agora, na área óssea da fontanela está o centro do coração. Agora, apenas imaginem, ele está no centro. Então, onde Eu vivo?
Todos eles são sete centros, então Eu sou exatamente como uma bolha. Mas se Eu estou em seu coração, Eu estou lá. Assim, a
chave da Sahaja Yoga é que você tem de Me reconhecer. Se você não consegue Me reconhecer, não pode progredir na Sahaja
Yoga, Eu tenho de admitir isso abertamente. Porque ele já Me expôs. Eu não falo isso em Minhas primeiras palestras, mas Eu
tenho de dizer: por favor, agora Me reconheçam. Como sua Mãe, Eu lhes pediria para Me reconhecerem.
E você não tem de Me dar nada, apenas peguem coisas de Mim. Apenas tenha isso para você mesmo, mas Me reconheça. Se
você não Me reconhecer, então isto não abrirá, isto será sempre perturbado. É por isso que no fim, você diz: "Mãe, dá-me minha
Realização." Porque Eu vim a esta Terra para lhe dar sua Realização. Esse é Meu trabalho. É um dos piores trabalhos que
alguém pode ter, porque isso é tão dífícil com as pessoas, falar para elas, falar-lhes sobre isso, e elas ficam o tempo todo
armadas, elas são tão agressivas e começam a brigar. É um trabalho de Mãe, que é um trabalho ingrato, um trabalho totalmente
ingrato. Mas Eu tenho de fazê-lo. E também somente a Mãe pode fazê-lo, porque se você tivesse Cristo, Ele teria pegado todos
as onze coisas (poderes) e liquidado todo mundo.
Se vocês tivessem pedido a Krishna, Ele também tem o Samhara Shakti, Ele teria destruído. Mas para usar a coisa toda com
ideia integrada e equilíbrio, com uma compreensão dos seres humanos, você tem de ter uma Mãe. E é por isso que às vezes as
pessoas tentam se tornar muito íntimas, e começam a tirar vantagem ou ter liberdades, que é um coisa errada. Seja quem for
que Eu seja, Eu sou e Eu sou o Amor, Eu não consigo evitar isso, realmente não consigo evitar isso. Eu sou a Compaixão. Um dia,
Eu realmente fiquei muito desgostosa, realmente. Um dia, Eu realmente fiquei muito desgostosa com as pessoas com o modo
que elas eram e Eu só fiquei dizendo: "Esqueça isto!" E então de repente Eu vi Minha fotografia e vi Meus olhos, então Eu disse:
"Nirmala, Você é a Compaixão," "Você é a Compaixão, Você não pode evitar isso," "Você simplesmente não pode evitar isso." Eu
tenho de realizar isso. Eu sei que isso significa, significa muito às vezes, muito, mas Eu tenho de realizar isso.

Algumas pessoas aparecem com uma pergunta: "Por que a Senhora, Mãe?" Eu disse: "Por que não você? É uma boa ideia.
Venha e faça isso!" Será melhor para Mim Me aposentar, e Meu marido talvez lhe dê uma pensão por isso, ele ficará muito feliz
por Eu ter achado alguém que Me substituirá. Mas Eu ainda não achei alguém que Me substituirá. Eu queria que vocês
pudessem, seria uma boa ideia. Agora, o nome Nirmala em si significa "Imaculada". Significa "Aquela que é o poder purificador".
É um nome da Deusa também.
Na verdade, Meu nome de assinatura é Lalita, é o nome da Mãe Primordial, que é o nome da Mãe Primordial. Mas ser um ser
humano com todos estes centros em volta, você trabalhando, por exemplo, nos últimos três dias, vocês não sabem o quanto Eu
estou vibrando. Vocês podem perguntar a Warren e a outras pessoas, Eu lhes pedi para sentirem as vibrações e eles fizeram
deste jeito, onde eles não conseguissem Me tocar. Eles tentaram colocar a mão sobre a cabeça e eles simplemente ficaram
Eles não sabiam como Me tocar, até mesmo isto está vibrando muito. Então, não é tão fácil carregar isso, toda essa carga neste
corpo humano, aparentar como um ser humano, agir como um ser humano, se comportar como um ser humano, de modo que
haja um relacionamento próximo. Por que uma encarnação é necessária? Tem de haver um relacionamento próximo, porque o
Inconsciente não pode falar com vocês, seja o que for que você veja no sonho retorna para você mais tarde da área do
subconsciente, todas as ideias serão uma tamanha bagunça, tamanha confusão e você não pode decidir nada. Assim, ele tem
de vir a esta Terra como um ser humano, e lhes falar, com uma linguagem. Eu nunca soube inglês em toda Minha vida. Pela
primeira vez Eu aprendi inglês, mas ainda assim Eu não sei o inglês americano.
Eu espero ser capaz de aprender algo mais quando Eu viajar por aí, e é uma coisa que - é desejo de Deus que vocês sejam
realizados. Está tudo escrito na Bíblia, está tudo escrito em todos os livros das escrituras. Está amplamente escrito nos livros
de Adi Shankaracharya, que Me descreveu de maneira completa, de uma maneira bem completa. E é fácil para os indianos
terem acesso a Mim. Embora Eu não tenha muitos discípulos nas cidades, mas estão conscientes de Meu Advento e eles
sabem que Eu estou presente. A maioria deles sabem isso. Mas eles não conseguem entender porque Eu vim para a América.
Eles dizem: "Por que a Senhora veio para cá?" "As pessoas aqui não A aceitarão." Mas Eu não penso assim, porque acho que
vocês são grandes buscadores, buscadores muito grandiosos, nascidos neste país.
Vocês são um tipo especial e Eu tenho de trabalhar para vocês. Eu devo dizer que a transformação se estabeleceu nos Sahaja
Yogis ocidentais não foi tão alcançada pelos indianos. Embora eles tenham uma vantagem, porque eles nasceram em um país
que tem uma base, que mantém a atenção intacta. A atenção é muito mais intacta. Então é fácil realizar isso lá, aqui é dífícil,
isso não atrai as pessoas, mas ainda assim, todos vocês são pessoas grandiosas, muitos de vocês estão perdidos, mas todos
eles podem ser salvos, mas aqueles que estão aqui devem saber que vocês têm a maior oportunidade em suas vidas hoje de
serem realizados e de dar a Realização aos outros. Antes de tudo, vocês têm de ficar bem. Depois vocês podem dar luz aos
outros. Agora, a maior coisa que é necessária para a Sahaja Yoga é sabedoria. E logicamente, vocês chegarão a uma conclusão
e compreenderão que a Sahaja Yoga é o fim de todos os problemas do mundo. De todos os problemas do mundo.
Por exemplo, pegue o capitalismo e o comunismo. Agora, Eu sou uma capitalista porque Eu tenho todos os poderes e Eu sou a
comunista porque não consigo desfrutar isso sem lhes dar. Mas isso é espontâneo. Eu não tenho de fazê-lo, porque Eu penso
nisso, simplesmente funciona. É desse jeito. Todos os problemas, problemas políticos, problemas econômicos, tudo pode ser
resolvido. Krishna disse: "Yoga Kshema Vahamyaham." Quando você obtém sua Yoga, você obtém o seu bem-estar. Ele
prometeu isso. Ele podia ter dito: "Kshema Yoga Vahamyaham."
Ele não disse, Ele disse: "Yoga Kshema Vahamyaham." Primeiro praticar a yoga, primeiro unir-se, unir-se com o Espírito, depois
você é abençoado por todas essas coisas. Este é o centro da saúde material, da Lashmi, que trabalha. E todos os Sahaja Yogis,
que tem estado Comigo, são abençoados pela saúde material também, mas não tanto como Sr. Ford. Esse é um caso extremo,
isso é uma dor de cabeça, mas eles conseguem o bem-estar em todos os ângulos de uma forma equilibrada e integrada. Assim,
a última mensagem é da integração, que você fica completamente integrado. Seja o que for que você faça, seu coração suporta,
sua mente suporta, e seu corpo suporta. Você fica completamente integrado em um único ser, que é o seu Espírito. Que Deus
abençoe todos vocês. Assim, esta é a última palestra e Eu estou indo para Filadélfia, e rezem para que mais pessoas da

Filadélfia tenham a Realização e que consigamos mais pessoas na Sahaja Yoga e que eles se tornem iluminados.
Depois Eu irei para Houston, depois para Los Angeles e Vancouver por um dia. Se vocês têm amigos ou parentes lá, vocês
podem escrever para eles, deem o endereço, de modo que eles façam contato e venham ao programa. Que Deus abençoe todos
vocês. Normalmente Eu não falo de Mim mesma, mas hoje, ele Me expôs assim que Eu cheguei, Eu tive de falar, porque isso
não é diplomático. Não é diplomático dizer qualquer coisa. É melhor que vocês Me descubram do que Eu lhes falar, porque
Cristo foi crucificado, todos foram torturados. Eu não quero atrapalhar Meu trabalho, porque não faz nenhuma diferença lhes
falar qualquer coisa antes da Realização. É melhor lhes falar depois da Realização que Eu sou o Espírito Santo. Sem dúvida. Eu
sou Aquela sobre a qual Cristo falou.
Eu tinha falado para eles, Eu nunca tinha falado sobre isso de um palco, e Eu falei, então eles ficaram falando para Mim: "Mãe, a
Senhora deve dizer isso uma vez." Eu disse: "Nos Estados Unidos, Eu declararei." Hoje Eu declaro que Eu sou o Espírito Santo, Eu
sou o Espírito Santo, que se encarnou nesta Terra para a Realização de vocês. Que Deus os abençoe. Agora, perguntas? Sahaja
Yogi: "Mãe, eu só quero dizer que eu A amo." "e esta é minha pergunta importante: como posso acalmar meus pensamentos?"
Sahaja Yogi: "Como eu posso acalmá-los?" Apenas recite o Pai Nosso. Agora, diante de Minha fotografia.
Tudo bem? O Pai Nosso é a entrada, é a entrada, sem dúvida.
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Diwali Puja, Os Poderes da Gruha Lakshmi 01-11-1981 Hoje Eu lhes falei sobre a importância do princípio de Lakshmi… e dos
três processos pelos quais nós passamos. O primeiro é Gruhalakshmi. Na verdade, ele é celebrado geralmente no 13o dia da
Lua, quando dizem que deve ser dado um presente à esposa. E o melhor que ela pode receber é algum tipo de utensílio. Assim,
as pessoas dão a esposa alguns utensílios, na verdade, é uma coisa recíproca, porque se você dá um utensílio, é esperado que
ela cozinhe algo para você. É uma maneira muito doce de sugerir que ela cozinhe algo para nós. Então, o 14o dia é muito
importante, porque esse é o dia da Deusa como um poder, como um poder, Porque foi Kartikeya quem matou Narakasura, o
demônio. E ele foi o pior de todos os demônios, ele não podia ser morto. Então Shiva e Parvati se casaram… para este propósito
especial de criar este poderoso Shakti Putra, que significa o Filho da Shakti, conhecido como Kartikeya. E Ele somente nasceu
para matar esse demônio horrível, chamado Narakasura. E Ele o matou. Esse é o dia, o 14o dia. Esse dia é algo como o
Halloween. Porque esse é o dia em que abriram os portões do inferno… e colocaram todos os demônios no inferno. E é por isso
que nesse dia, deve-se descansar pela manhã o tempo que for possível, de modo que todos os demônios sejam colocados no
inferno de forma apropriada, porque alguns deles podem ainda ficar pairando por aí. É melhor deixar que todos eles vão
embora. Quero dizer, no reino em que vocês estão, vocês não percebem muito a existência deles. Mas se vocês estão no reino
da região do subconsciente… ou do subconsciente coletivo, as pessoas veem até mesmo alguns dos espíritos… e também
podem perceber a existência deles, vocês veem as manchas pretas e tudo mais. Assim, esse dia é muito perigoso. Mas porque
Narakasura foi morto, as pessoas celebraram. Essa celebração é expressada no ano seguinte, no dia seguinte, que é o Dia do
Diwali, eles dizem. Esse é o dia em que eles também veneram Lakshmi, porque eles consideram que… este é o dia que Lakshmi
nasceu nesta Terra a partir do oceano, como Eu lhes falei da última vez. Então, o dia do Ano Novo vem em seguida, porque na
Índia, no norte, essa é a época que as pessoas terminam a sua colheita… e elas consideraram que esse dia era muito bom para
celebrar… o Ano Novo. E isso é, na verdade, mais um tipo de, podemos dizer, um acontecimento social na Índia. Nós não
precisamos usar isso, não importa o que isso nos satisfaça. Vocês podem ter o seu próprio Ano Novo, porque no sul, digamos
em Maharastra, eles têm um outro Ano Novo, como Eu lhes disse. Onde Shalivahana, em sua dinastia, começou um outro
calendário e eles o celebram. Assim, todas essas coisas não devem ser rígidas… em relação a nada, vocês devem saber disso.
Nada é rígido. A rigidez vem da ignorância. É tudo para vocês, para sua alegria e felicidade. Todo o sistema de festivais existe
para sua felicidade… e não para a felicidade da época ou da data. É para vocês, portanto isso deve ser ajustável de acordo com…
as suas necessidades e compreensão. E também de acordo com a forma que você vive em sua nação. Não deve haver
nenhuma dependência… a qualquer tipo particular de cultura, a um tipo particular de idéias. É tudo para vocês. Todos esses
festivais são para vocês, não para os Deuses. Eles não têm esses festivais. É somente para vocês que esses festivais existem.
E quando vocês os celebram, é somente para sua alegria e felicidade. E é deste modo que vocês devem celebrar: de uma
maneira que lhes dê a maior quantidade de felicidade. E os festivais, todos os festivais do mundo devem ser celebrados.
Quanto mais vocês são festivos, mais felizes as coisas são. Por que perder a chance? Assim, como Sahaja Yogis, vocês podem
celebrar, vocês não podem colocar a si mesmos em [?] Apenas se mova um pouco para este lado, Eu acho. Aqui, apenas se
mova um pouco. Portanto, como um Sahaja Yogi, agora você não pertence mais… a nenhuma casta específica ou comunidade,
você pertence a casta universal. Uma vez que vocês comecem a pertencer a algo universal, então vocês podem celebrar todos
os festivais de todas as religiões… e ter o melhor disso. Por todo o ano, vocês podem celebrar todos os festivais. Saibam sobre
eles. Quanto mais vocês souberem, melhor é. E ter todos os tipos de doces, o que quer que usem, de qualquer espécie que
usem, de qualquer região, país e cultura. E é desse modo que nós devemos ser mais festivos. Agora, o último dia é muito
importante. É um dia universal, Eu diria, chamado de Bhaiya-Duja. Este dia, ou eles o chamam também em Marathi de
Vao-Dijum, (há) diferentes nomes. O dia do irmão e da irmã. Agora, o relacionamento entre irmãos e irmãs… tem de ser muito,
muito forte. E a pureza desse relacionamento tem de ser mantida. Não é necessário que vocês nasçam como irmãos e irmãs.
Não é necessário. Mas vocês nascem, porque se vocês são almas realizadas, vocês nascem como irmãos e irmãs. Essa pureza
deve ser mantida na sociedade da Sahaja Yoga. É muito importante que nós tentemos desenvolver… essa situação em que
irmãos e irmãs são algo muito puro. Os relacionamentos deles são muito puros. E não devem ser, de forma alguma, desafiados.
É de tal maneira que se você chamar alguém de irmão, ele é seu irmão. E quanto mais você desenvolve esse relacionamento,
melhor ficará seu Vishuddhi Esquerdo. Porque o Vishuddhi Esquerdo é o relacionamento… com Deus como um irmão e com a
Deusa como uma irmã. Assim, a irmã de Shri Krishna, como vocês sabem, nasceu de Nanda e o próprio Shri Krishna nasceu em

uma prisão. Então, houve uma troca. Eles tiveram de colocá-La no lugar de Shri Krishna. E depois quando Kamsa, o tio de
Krishna, tentou matar aquela menina, Ela foi até o céu e como um relâmpago, Ela disse: "Aquele que irá matá-lo ainda está vivo
em Gokul," "ainda está lá". Assim, esse relâmpago que nós vemos é o símbolo desse poder, o qual nós chamamos de
Vishnumaya, é o poder da irmã. Se os seus sentimentos de irmandade com relação às mulheres… são bons e fortes, o seu
Vishuddhi Esquerdo será muito bom. Isso tem muitas outras qualidades. Por exemplo, uma pessoa que tem um Vishuddhi
Esquerdo muito bom… é uma pessoa muito confiante. Não somente isso, mas o que quer que essa pessoa diga revela-se
verdadeiro. Mesmo que por engano ela diga algo, isso torna-se realidade. É um centro muito poderoso, o Vishuddhi Esquerdo.
Tal pessoa, toda vez que ela fala, digamos, para criticar algo ou para derrubar algo… ou para ficar contra alguma coisa, então a
sua fala tem o poder de estraçalhar tudo que ela não quer. Por exemplo, você pode dizer que… o Vishuddhi Esquerdo de Cristo é
expressado pelo… Seu relacionamento com Maria Madalena. Quando Ele se ergueu e disse: "Aqueles que não cometeram
nenhum pecado podem apedrejá-la". Portanto, esse é o Seu poder. O pecado das pessoas… simplesmente foi de encontro a elas
completamente, elas foram liquidadas, porque o pecado estava lá. E o pecado era do Vishuddhi Esquerdo. Não havia nenhuma
pureza. E quando não há pureza e uma pessoa que é tão pura diz tal coisa, todas aquelas pessoas perderam seus poderes, elas
não conseguiam nem mesmo jogar pedras. Agora, a irmã Dele nasceu mais tarde como Draupadi… e bem perto do local quando
estivemos em Vani, onde nós vimos…, Gavin, você se lembra de quando fomos para Nagpur? Ela nasceu próximo a Vani,
naquele lugar há um templo muito grande. Ela era chamada de Draupadi… e vocês sabem como Shri Krishna tentou salvar a
castidade Dela. Agora as pessoas, Eu tenho ouvido, estão tentando também falar coisas contra Maria Madalena… e contra
Cristo e todos os tipos de coisas. Este é o sinal da decadência de nossos cérebros, de nossa moralidade: nós não conseguimos
ver a pureza em nenhum relacionamento. Não conseguimos ver nenhuma pureza em nenhum relacionamento. Assim, nós,
como Sahaja Yogis, temos de desenvolver mais isso. Ao invés disso, o que Eu constato é que as pessoas, especialmente no
Ocidente, tentam pensar: Com quem nós vamos casar? Esses relacionamentos são formados. Isso está errado. Não há
nenhuma necessidade de continuar organizando casamentos… e fazer esses jogos românticos e tudo mais. Se o casamento
tem de acontecer, ele irá acontecer, mas não estraguem a atmosfera. Há algumas pessoas que são exatamente como
barbeiros, que tentam organizar casamentos e ficam bastante orgulhosas… de arranjarem casamentos deste com aquela,
daquela pessoa com a outra. Não é algo desejável, não se deve fazer isso. Não há nenhuma virtude nestas coisas, organizar
casamentos o tempo todo. Quando a hora do casamento chega, ele acontece. Agora, na época de Maomé, uma grande questão
foi levantada, porque havia muito poucos homens… e muitas, muitas mulheres de todas as faixas etárias. E eles não sabiam o
que fazer, como salvar essas mulheres. Porque muitos homens morreram na guerra. Então, eles perguntaram: "O que fazer
nessa circunstância." Em uma situação em que existe uma catástrofe dessas… e existem muitas mulheres e muito poucos
homens, então Ele disse: Tudo bem, vocês podem se casar com 4 ou 5 esposas… e de qualquer faixa etária. Porque se vocês
têm de viver com Dharma, isso significa casamento, significa consentimento coletivo, não sem o casamento. Então Ele disse: "
Tudo bem, vocês podem casar cinco vezes," mas vocês têm de casar. Sem o casamento, vocês não podem viver. E é por isso
que Ele era meticuloso com isso: toda pessoa deve se casar e não deve ter nenhum relacionamento… sem o casamento, era
pecado. Ao invés disso, agora os muçulmanos acham que têm… o direito de se casar com cinco pessoas, quero dizer, quando
existem mais homens e menos mulheres. Isso é algo errado. Vocês têm de encontrar a solução. E naquela época, mesmo os
relacionamentos entre irmãs… e irmãos tinham de ser delimitados, porque havia um grande problema. Então Ele disse: "Tudo
bem," "os filhos nascidos dos mesmos pais não podem casar", mas os primos podiam se casar naquela época. Mas foi mudado
naquele época, tudo bem, não estamos naquela época, não estamos em guerra. Não há nada como aquilo acontecendo, não há
nenhum problema assim. Portanto, vamos desenvolver agora o nosso puro relacionamento… de irmãos e irmãs. Na verdade,
quando tivemos pela primeira vez esta cerimônia do Diwali, Eu pedi às pessoas para encontrar uma irmã para elas mesmas.
Cada cavalheiro deve ter uma irmã, deve achar uma. E então, esse é o dia, Eu disse: Vamos começar dessa forma de tal maneira
que da próxima vez… quando nos encontrarmos em um outro dia chamado Rakhi Purnima, vocês podem amarrar um rakhi na
mão, os mesmos irmãos e irmãs. Na Índia, também fizemos assim e isso funcionou muito bem. Mas lá, os relacionamentos são
tão fortes que uma vez Dhuma, Eu acho que amarrou um rakhi em Raulbai. E agora, até mesmo se Eu disser algo para Raubai,
ele não gosta. Excede a esse ponto. É tão doce. E até mesmo a esposa de Dhuma respeita Raulbai como… uma irmã mais velha.
É muito doce. Desse modo, muitos relacionamentos são estabelecidos. E no ano seguinte, Eu acho, Raulbai tornou-se… irmã de
um de nossos administradores, que não está mais lá. E ela sempre preservou todos esses relacionamentos… e eles também,
imaginem. A coisa toda é assim, esse relacionamento é tão especial, tão próximo e tão puro. E um relacionamento assim deve
ser desenvolvido com uma senhora, com qualquer mulher ou com qualquer amigo que você queira ter. Deve ser lembrado que
isso não pode atravessar certo limite, tem de haver uma maryada. Senão, eles se tornarão irmãos e irmãs… e depois se casarão.

Isso não é possível. Portanto, nós temos de ter limites, isso é muito importante. Na Sahaja Yoga, nós temos de ter maryadas e
limites. E uma delas é: uma vez que você chame alguém de irmão ou irmã, esse é um relacionamento absolutamente puro.
Iremos um pouco mais adiante com isso. O relacionamento com, como Eu lhes disse antes, com, digamos, irmãos mais novos
do seu marido é exatamente assim: eles são como seus irmãos mais novos, todos eles, irmãos mais novos do marido ou
Sahaja Yogis mais jovens são seus irmãos, É ao contrário em relação a todas as mulheres, podemos dizer, para todos os
homens, as esposas dos outros, senhoras mais velhas, mais velhas que suas esposas, são como irmãs, como irmãs mais
velhas. Quero dizer, esse relacionamento é tão doce e lhe dá um certo… entendimento de quanta distância é mantida com
quem. Com quem ser livre e com quem ter a distância. E isso deve ser mantido de uma maneira tão bela que… essa pureza não
seja corrompida. Vocês mantêm padrões puros. Essa é a nutrição da Sahaja Yoga, é a nutrição do seu crescimento, a pureza. A
pureza é a coisa mais importante para nós. A pureza em todas as formas. Se você é puro, você não fará nada que seja falso, que
não seja, podemos dizer, que não seja puro. Assim, antes de tudo, você será puro consigo mesmo… e você aceitará a pureza,
você apreciará a pureza, você será sustentado pela pureza. Nenhuma impureza irá cooperar com você ou comprometer-se com
você. É por isso que Pureza é o nome de sua Mãe. Vocês sabem que Meu nome é Pureza. E essa pureza é tal que purifica tudo,
simplesmente purifica. A pureza deve ser tal que deve purificar, senão essa pureza não tem nenhum significado. Por exemplo, o
sabão purifica, tudo bem? Mas você não purifica o sabão. Você limpa o sabão? Para algumas pessoas loucas até pode ser. Eu
conheço algumas pessoas que lavam até mesmo a torneira e também a água. E é por isso, é por isso que essa água é o
purificador. A água é o purificador. A água nos purifica fisicamente. E também os venenos em nós são expulsos do nosso
fígado pela água. Água é um elemento muito importante na remoção de todos os problemas. Vocês usam a água para tantas
coisas, vocês sabem como isso dá certo. Assim, essa Lakshmi, que é a purificação, nasceu da água. É por isso que Ela foi
chamada de Maria, como Eu lhes disse. E Eu também sou chamada de Nira, que significa nascida da água. Portanto, deve-se
entender que a mensagem de hoje é esta: nós devemos incutir a pureza. Não devemos enganar a nós mesmos. É fácil enganar.
Mas nós devemos incutir a pureza dentro de nós como uma questão… de nossa própria maturidade, como nosso próprio
adorno, como nossa própria beleza. E não apenas porque é algo trabalhoso ou algo muito difícil, nada desse tipo. Deve ser
alcançada com muito prazer e felicidade. Como nós gostamos? Tomar banho ou estar limpos ou apresentáveis. Da mesma
maneira, nós devemos tentar limpar nossos pensamentos. Somente prestando atenção neles, nós podemos limpá-los. Os
pensamentos devem se tornar limpos. Antes de mais nada, afinal, por que ter pensamentos? Mas mesmo se vocês os tiverem,
tenham pensamentos limpos e puros. Mesmo que vocês tenham de tê-los, não tenham pensamentos cheios de arrogância,
agressão ou medo. Algumas pessoas pensam que se tiverem pensamentos de medo… é algo muito bom. "Oh! Eu estou
assustado, estou com medo." Isso é impureza. Por que você deveria ter medo? Isso significa que seu Vishuddhi Esquerdo está
bloqueado. Não há necessidade de ter nenhum medo de qualquer tipo. Nenhuma necessidade ter medo de qualquer tipo. Se
você tiver de ter medo, isso significa que há algo errado. Se você acredita que Deus está acima de tudo, que você é uma alma
realizada e que Deus irá cuidar de você, que Ele é seu Pai, que Ele abriu Seus portões para você, o que há para ter medo? Muitas
pessoas pensam desta maneira: se você tiver medo, você é humilde. A humildade é diferente de uma pessoa medrosa. É algo
totalmente diferente. Não tem nada a ver com humildade. Portanto, ser humilde é diferente e ser medroso é diferente. Para os
Sahaja Yogis, é muito fácil descobrir através de sua consciência vibratória, o que é medo e o que é humildade. A humildade lhes
dará vibrações… e o medo irá bloquear todo o seu canal esquerdo. Assim, a purificação de nossas mentes vem através de
certos… métodos de compreensão de nós mesmos. O primeiro entendimento que alguém tem de ter é: nós nascemos numa
família, nascemos numa sociedade, nascemos em uma assim chamada seita religiosa. Todas essas fixações têm colocado em
nós… uma certa quantidade de impureza, as quais podem nos dar ego, superego, qualquer coisa. Assim para manter a mente
pura e simples, use o elemento água tanto quanto você puder. Isso ajuda de ambas as formas, ajuda o ego, ajuda o superego.
Use o elemento água. E é isso que é Lakshmi. Lakshmi é Aquela que lhes dá o Mahalakshmi Tattwa. Somente a partir de
Lakshmi, o Princípio de Mahalakshmi entra em ação. E isso acontece depois da purificação… através do processo de Lakshmi.
Cristo disse: Se vocês quiserem, Eu posso lhes dar ouro, barras de ouro, vocês podem viver com isso. Mas somente aqueles que
Me amam entrarão no reino de Deus. "E eu vou cear com eles". Significa: "Somente aqueles que são puros, Eu irei cear com
eles." Eu não irei cear com pessoas que são impuras. Ele era tão., quero dizer, todas as Encarnações são conscientes… que Eles
têm de estar com as pessoas puras… e Eles têm de ajudar as pessoas puras. Mas Ele disse isto tão claramente: Se você quer
Lakshmi, você pode ter, isto é, dinheiro. Mas isso não é Mahalakshmi. Portanto, de Lakshmi para o estado de Mahalakshmi.
Vocês já receberam sua Realização, vocês não sabem o quanto já obtiveram. Vocês já estão tendo o Princípio de Mahalakshmi
dentro de vocês. E o que é o Princípio de Mahalakshmi? Esse é o ponto. Posso perguntar isso? O que é o Princípio de
Mahalakshmi dentro de vocês? É tudo para o Espírito. Não, não. Mas vocês têm um poder. Vocês têm os poderes de

Mahalakshmi dentro de vocês. Vocês sabem disso? O prazer que isso lhes dá. O prazer? Não, não, não. O poder de dar a
Realização. Vá em frente um pouco mais, um pouco mais. O prazer não é um poder. O prazer é o que vocês desfrutam. Mas
vocês têm o poder de Mahalakshmi. O poder de sustentar. Isso não é poder. O poder significa que você tem o poder de fazer
algo. O poder de difundir a Sahaja Yoga. Isso é muito vago. Algo específico. Evoluir. Mas evoluir pertence a vocês. O poder é o
que vocês fazem pelos outros. A coisa toda Eu disse a vocês agora mesmo: é purificar. Vocês têm o poder de purificar. Como
vocês curam as pessoas? Purificando-as. Tudo bem? Agora apenas pensem como vocês purificam os outros. Conversando
com os outros, vocês podem purificá-los. Tocando os outros, vocês podem purificá-los. Olhando para eles, vocês podem
purificá-los. Uma pessoa que é uma alma realizada purifica toda a atmosfera. A atmosfera é purificada. Desde que cheguei, tem
estado bastante quente. Vocês purificam tudo. Vocês purifica esta luz, vocês notaram isso? Vocês despertaram a luz. Agora,
quais outros poderes vocês têm? Elevar a Kundalini. Isso é o despertar. A Kundalini são muitos poderes, são multiplos. Vocês
purificam a si mesmos, os outros e a si mesmos. Existem mais alguns poderes. Agora, vamos, digam. Todos vocês têm esses
poderes e vocês não estão cientes deles, essa é a melhor parte disso. Agora, digam. Vocês não conseguem compreender isso.
Poder sobre o tempo. Arrumar tempo para lhes convir, Mãe. Poder sobre o tempo. Arrumar tempo para lhes convir. Esse não é
um poder de Mahalakshmi. Esse é um outro poder, Eu lhes direi quem faz isso. Equilíbrio. Propicia equilíbrio entre ego e
superego? Isso é verdade. Esse é um deles, mas é poder do guru. Esse é o poder do guru. O equilíbrio vem do guru.
Mahalakshmi é água, então agora, Me digam. Purificar. Isso é feito agora, a purificação é feita. O que mais a água faz?
Satisfação. Agora, tratando-se dessa parte. Ela sacia a sede, a sede espiritual. Você pode saciar a sede espiritual das pessoas,
um enorme poder, porque quando você dá a Realização, essa busca acaba. Tudo bem? Então um outro agora surge. Quais
outros poderes? Pensem na água. Nutrição, você nutre. Você dá a nutrição espiritual às pessoas através de seu poder, mesmo
que você esteja aqui, você está nutrindo os outros. Depois isso é uma dissolução, você dissolve o ego deles e você dissolve o
superego deles. Todos esses poderes são seus depois da Realização. Apenas pensem nisso. O que mais? Divindade. Isso é
muito vago, porque divindade… é como relacionar isso à água. As pessoas não entenderão isso, então vamos colocar isso ao
contrário. O que é? Acalmar as emoções. Acalmar as emoções. Você se torna uma pessoa calma, muito bom, muito bom. Você
se torna calmo, uma personalidade calma. Você tem efeito calmante, muito bom, o que mais. Você apoia os outros, você pode
apoiar os outros. Você pode, muito gentilmente… e também mergulhar alguns deles, mergulhar no amor, no oceano de amor.
Mas vocês também podem impulsioná-los… com dois saltos correndo, tudo bem. Isso também pode ser feito. Há uma outra
grande qualidade: a água permeia na menor partícula. Ela vai às raízes, quero dizer, é sugada pelas raízes. Assim, com o poder
de Mahalakshmi, você simplesmente vê as raízes… da pessoa, simplesmente sabe de onde o problema vem, você salta sobre
ele, na verdade, é a consciência, é a inteligência, suga a parte relativa à verdade, que fica iluminada. E você compreende agora
onde está o problema… e você simplesmente se aproxima da raiz… e absorve e você pode ser facilmente absorvido, você
permeia. Quando você está sentado próximo a uma pessoa, então você Me diz: “Mãe, há um bloqueio nas costas,” “a pessoa
não sabe.” Você permeou, sua personalidade permeou essa pessoa, ela não sabe. Você permeou essa pessoa e está sentindo
as raízes, onde está o problema. A água está fluindo dentro desse ser. A água divina esta fluindo dentro desse ser… e a
obstrução é sentida através dessa água divina… e você pode dizer que isso está bloqueado, aquilo está bloqueado. Então
permeia, fica permeando e o outro é o brilho… da água, é o seu brilho, sua pele torna-se muito radiante. E o último de todos é o
reflexo. A pessoa que vê você, vê o próprio reflexo dela, ela se assusta. Comigo, isso acontece às vezes. Eu não tenho má
intenção com ninguém, mas as pessoas ficam desnecessariamente assustadas Comigo, porque elas veem o reflexo delas.
Então quando elas chegam em você, elas veem que o reflexo delas pode… ser muito agressivo, porque elas veem o reflexo
delas. Elas podem ser muito rudes com você, porque elas veem o reflexo delas. E se é água cristalina, então você vê a
profundidade dessa pessoa. Se você é um Sahaja Yogi cristalino, você sente a profundidade claramente e eles podem ver, o
Espírito brilha. Essas são as qualidades da água dentro de nós. Quanto mais dela, Eu diria, especialmente em Meu corpo, Eu na
verdade suavizo a água para proteger os chakras. Se Eu não tivesse água no corpo, Eu talvez tivesse problemas. Então ela atua
como amortecedor, ela também acalma suas células epidérmicas, você pode dizer que ela abranda sua cegueira. Se não há
nenhuma umidade, você sente toda essa secura e tudo mais. Ela acalma todo mundo. E há outros tipos de poderes da água que
conhecemos, quando ela sai de seus olhos, ela expressa sua compaixão, seu amor, suas emoções. Ela é a única coisa… dentre
todos os elementos que expressa emoções. poder da água do sentimento. A água tem outras qualidades também… que os
físicos conhecem como hidrostática. Ela tem a pressão. Ela tem pressão e a pessoa que vive, como um Sahaja Yogi,
definitivamente colocará uma pressão nos outros, ele não, ele não agredirá, mas haverá uma pressão e mais pressão. E um
outro indivíduo, se ele recebe pressão, então ele recebe o benefício de você, mas se ele não quer receber isso, então ele se sente
pressionado e se sente um pouco dominado. Seus vizinhos, seus familiares, no começo, eles sentem uma pressão, porque o

corpo alcança um tipo de peso. E é desse modo que o Guru Tattwa é formado a partir de você. E se há sal, esse é o Princípio do
Guru, então o peso é ainda maior. Assim, hoje, em relação à água, realmente devemos… saber que a água é uma coisa muito
sagrada… e em nossos pujas também, nós usamos, especialmente isto aqui significa a Kundalini, isso significa que a Kundalini
é a jarra de água… ou a Carregadora de Aquarius. E esta é a era de Aquarius. Então como essa água é importante. E a água é a
carregadora do Amor Divino, é a melhor carregadora. E esta é a era de Aquarius… significa que a Kundalini é feita de água divina.
Assim, a ideia toda de celebrar hoje do dia da Lakshmi… é entender que em nós, Ela se tornou Mahalakshmi. Através disso, nós
temos muitos poderes, dos quais nós não estamos conscientes. Quero dizer, nós não sabemos também… que somos almas
realizadas. Alguns de nós, nós não sabemos… e que nós temos esses poderes dentro de nós, que podemos permear nos outros;
nós podemos projetar nossas personalidades nos outros; nós podemos descobrir o que está errado com eles; podemos
descobrir sobre nós mesmos; podemos penetrar em nós mesmos, nossa permeação é como a água se movendo, está fluindo o
tempo todo. E isto é uma coisa muito importante: nós devemos estar conscientes dos nossos poderes que alcançamos. Então
começaremos a nos respeitar, depois Rajalakshmi entra em ação… e depois a Gruhalakshmi entra em ação… e tudo entra em
ação quando nos tornamos conscientes… do que nós alcançamos, da nossa autoestima, da nossa dignidade. Então isso nos dá
dignidade, Mahalakshmi nos dá dignidade. E é desse modo que começamos a… compreender o valor da dignidade humana.
Nós devemos ter também a noção da dignidade humana, que nós não podemos insultar a dignidade humana. Como as pessoas
que estão importunando os outros o tempo todo. É contra seu ser ou o tempo todo se impondo sobre algo, tornando o tempo
todo a vida de todo mundo infeliz. Isso é contra a dignidade humana. Você tem de ornamentar a vida do outro, você tem de
torná-la bela, você tem de torná-la agradável… e feliz, tornar todo mundo feliz, não importunar o tempo todo. E se você
incomoda, essa não é uma Gruhalakshmi, essa não é uma Gruhalakshmi. Você não deve incomodar: “Faça isso, faça aquilo,”
“levante-se, o que está fazendo? Fique deste lado, faça, vá para aquele lado.” É tudo insensatez. Você percebe a pessoa fazer
isso; a dignidade humana é a coisa mais importante. Devem respeitar a dignidade humana. E isso é possível porque agora
vocês adquiriram o Poder de Mahakakshmi Aqueles que não têm dignidade também irão adquiri-la de vocês, porque vocês são
dignos agora. Se você tem senso de dignidade, você nunca insultará a dignidade dos outros. Por pequenas coisas, nós
insultamos os outros: “Por que colocou o sabão aqui? Por que fez isso? Por que fez aquilo?” E o outro lado poderia ser que os
outros não tenham nenhuma dignidade, então eles continuam fazendo coisas exatamente como animais. Ambas as coisas
estão erradas. Mas devemos respeitar e o respeito traz os melhores resultados, Eu tenho visto. Esse é o melhor resultado, uma
vez que você respeite e ame, então a confiança é aumentada e devemos manter a confiança. E é desse modo que a dignidade
humana cresce de todas as formas. Nós devemos respeitar todo Sahaja Yogi, porque todos nós somos santos, respeitar uns
aos outros, respeitar totalmente, porque todos vocês são santos, Eu não sei se vocês compreendem o que Eu estou dizendo.
Cada um de vocês é capaz de dar a Realização ao mundo inteiro, cada um de vocês, e se nós compreendemos, então devemos
nos respeitar e respeitar os outros. Vocês não devem falar de forma frívola sobre os outros, zombar. E especialmente com sua
Mãe, vocês não podem tomar liberdades com Ela. Isso é algo que temos de saber… no ocidente, é muito importante. Isto é
muito importante: temos de saber sobre isso. Outro dia Eu estava corrigindo alguém. Então Hugh disse: “Você é uma pessoa
muito afortunada,” “pois a Mãe está corrigindo você, você é muito afortunado,” “pois a Mãe está corrigindo você, lhe dizendo
algo,” “porque você é ingênuo, é por isso que você começa a tomar liberdades.” Antes de tudo, vocês devem respeitar a
dignidade de sua Mãe. Isso é muito importante. E isso lhes dá a maior dignidade. Eu estou lhes dizendo isso, porque a menos e
até que vocês façam isso, seu crescimento não pode progredir bem. Portanto, isso é um ponto muito importante… e por
exemplo na Índia, vamos supor que alguém está indo a um templo… ou eles vêm para – por exemplo, hoje. Ela veio ou alguém
veio, eles irão melhorar, eles usarão uma roupa elegante. Você está indo a um templo e eles usarão todas as joias, eles usarão
tudo. Esse é o dia que eles têm de mostrar toda a dignidade deles. Então a pessoa não deve vir com o cabelo despenteado ou
coisas assim. Isso não é uma coisa boa porque todas estas coisas são importantes: como você respeita; como você tem de
estar vestido; como você tem de estar apresentável, porque essas coisas, algumas pessoas dizem: “Oh, eu viverei do Espírito”.
Nós precisamos estar arrumados, porque nós vivemos do Espírito. O Espírito é a coisa mais arrumada. Ele arruma tudo. Ele
arruma tudo, penetra nas sínteses apropriadas, concordância apropriada. uma música bela, completa é criada a partir disso.
Como um indivíduo caótico pode ser chamado de homem espiritual? Não pode. Qualquer um que seja caótico, sua casa é
caótica, suas coisas são caóticas, vocês devem saber que há bhoots neles, sem dúvida. Mas você não deve ser o oposto, tão
meticuloso que come a cabeça dos outros. Esse é um outro lado. Assim, ambas as coisas não devem ser feitas. E Eu continuo
insistindo nesse ponto, porque ele é muito importante… para as pessoas orientadas ao ego, porque elas podem se tornar
qualquer coisa. Outro dia Eu estava indo pela King’s Road e fiquei impressionada ao ver… quais tipos de roupas as pessoas
estão usando… e elas pensam: “Seja o que for que vestimos, nós somos.” Isso significa que vocês devem ser macacos, vocês

usam roupas assim e vão por aí. Se vocês acreditam nisso, então vocês deveriam ser pessoas decentes, deveria haver decoro
nisso. Assim, hoje, nós aprendemos… sobre o crescimento e transformação da Lakshmi em Mahalakshmi, mas não é que
quando você se transforma em algo, o resto está liquidado, não é assim, algumas pessoas acham que elas se tornaram…
personalidades espirituais, agora o Lakshmi Tattwa não está lá, não é verdade. Você tem de ser uma pessoa decente,
apropriadamente vestida de acordo com seu status na vida, o modo como você vive. E não deve haver nenhuma, o que vocês
chamam, hipocrisia em relação a isso, nenhuma hipocrisia. Fazendo qualquer coisa insensata, como algumas pessoas acham
que se tornando primitivo ou qualquer coisa assim, vocês impressionarão os outros. Vocês nunca impressionarão, é uma coisa
de mendigo, fazendo mendicância, você arrumará alguns bhoots de mendigos dentro de você. Portanto, nós não devemos ser
mendigos nem temos de ser… um tipo de “almofadinhas”, mas nós somos Sahaja Yogis, pessoas dignas. Nós temos nossa
própria autoestima e vivemos com nossa própria dignidade, e é deste modo que devemos ser: puros, transparentes, honestos,
dentro de nós mesmos, devemos ser honestos, totalmente honestos. A água é tão honesta consigo mesma. Nós colocamos
qualquer coisa na água, ela mostrará. Coloque qualquer coisa na água, ela mostrará. Coloque lama, ela mostrará. Você tem de
ser muito honesto, honesto consigo mesmo. E a coisa toda deve dar resultado para ser uma personalidade… e ser harmoniosa,
bela, permeante, sem dúvida, mas muito belamente iluminada, porque o próprio Mahalakshmi Tattwa… é a iluminação em nossa
consciência. Uma pessoa assim não pode ser idiota, se há um idiota, ele não é um Sahaja Yogi, definitivamente ele não é. Um
pessoa idiota não pode ser um Sahaja Yogi. Bobos, desatentos, tudo isso tem de ir embora. Se todos vocês têm de ser Sahaja
Yogis, vocês não podem ser: “Oh, eu sei, eu sei, eu sei.” Toda essa insensatez não deve existir, não deve estar presente. Os
lakshanas ou o que vocês chamam, os (…) elevados, ou você pode dizer, o que vocês chamam de lakshanas? É a forma como
você pode distinguir um Sahaja Yogi, deveria ser… um Lakshmi putra, é o sinal de Lakshmi, ele vive como um rei. Isso não
significa que ele tem tudo para ele mesmo, não. Não significa isso, o rei doa, ele doa com generosidade, é conhecido por sua
generosidade. Ele não é conhecido por quanto ele se apropria de algo, ele é? Ele é um rei, na realidade, fica doando. Então ele
deve ser uma personalidade calma, ele não deve ser gélido, ele deve ser uma personalidade calma, não irascível. Aqueles que
são irascíveis, Eu tenho observado as pessoas aqui, elas primeiro adotam a violência. Quero dizer, a violência… é algo fora de
questão para os Sahaja Yogis, sem dúvida. Se alguém bate em você também, você não deve bater nele de volta. Nós temos
formas de “bater” neles, mas você não deve bater neles de volta. Você não deve enfrentá-los, mas se você é um Sahaja Yogi,
você não tem direito de ser violento com ninguém, mesmo com sua língua. Algumas pessoas são mais violentas… com a língua,
do tipo provocativas. Você deve saber que você deve corrigir todos esses pontos. Isso é importante, porque amanhã você vai
mostrar ao mundo… o que a Sahaja Yoga é, não Eu. Então nós temos de nos dedicar à nossa purificação, a nossa glorificação,
porque a água glorifica, dá-lhes glória. Todos vocês estão tão belos e brilhando na face… e Eu posso ver o Ganti Rupena
Samasthita. Ele disse: “Ya Devi Sarva Butheshu Ganti Rupena”, o brilho, a luz e isso está lá, Eu vejo em todos vocês. Isso já
apareceu, mas deveria estar dentro também. E essa pessoa que é uma alma realizada, ela não tem de fazer promessa para isso,
as pessoas simplesmente sabem que ela é uma alma realizada. Você não tem de contar a ninguém, as pessoas simplesmente
conhecem o modo como ela é. Tantos pontos, nós cobrimos hoje. Eu espero que vocês novamente os ouçam, porque a palestra
de Mataji entra por um ouvido e sai pelo outro. Graças a Deus, nós temos um meio de delimitar isso. Eu espero que vocês
peguem essas fitas e as ouçam todo dia, uma por uma, e também ajam, não planejando no papel ou no ouvido. Mas isso deve
entrar no coração. É desse modo que todos nós iremos amadurecer… belas crianças. Eu só estou contando, agora novamente
C.P. será eleito por quatro anos e depois Eu tenho de ir. mal se passará três anos e… Eu não poderei ir muito à Inglaterra. A
responsabilidade está muito sobre vocês. Eu espero que celebremos mais alguns Diwalis juntos. Que Deus abençoe todos
vocês. Mãe, eu posso Lhe fazer uma pergunta? Sim, sim, por favor, por favor. Frequentemente nos é dito para não enfrentar a
violência, e está tudo bem quando alguém está sendo violento com você. O que acontece quando alguém está sendo violento
com outra pessoa? - O que nós fazemos então? - O quê? Se alguém está sendo violento com outra pessoa, o que devemos
fazer? Devemos aguardar e permitir isso ou o que fazemos? Dê-lhes um bandhan. Nós temos nossas formas de combater
essas coisas. Dê-lhes um bandhan. dê-lhes um bandhan deste jeito, eleve a Kundalini deles. Obrigado, embora não seja
preocupação para mim, está tudo bem para mim… mas e quanto a uma criança? Observe a brincadeira. - Tudo bem? - Sim,
obrigado. Deixe-os brigarem, o que você pode fazer? Deixe-os decidirem entre eles mesmos, entende? Quanto ao serviço militar
em países desenvolvidos, Mãe? O quê? O que ele disse? Ele está perguntando sobre serviço militar. Essa coisa estúpida, você
tem de fazer. Porque você nasceu em um país estúpido assim. Foi sua própria decisão estúpida que você nasceu lá. Essas
coisas estúpidas você tem de fazer de acordo com seu país. Na Índia, nós também temos de fazer certas coisas estúpidas. Mas
não é desse tipo, mas sim de outro tipo. Assim, se você nasceu em um país estúpido como a França, é melhor fazê-lo. Um outro
é a Suíça, existe isso. Ninguém atacou essa Suíça até agora, mas ainda assim eles têm essa atividade militar, porque eles estão

roubando o dinheiro das pessoas e tendo esses bancos, então eles têm de mostrar que têm um exército para proteger o
dinheiro. Nós temos uma alternativa, podemos escrever para o governo e para… Não, não, é melhor dar-lhes um bandhan, é inútil
escrever. Novamente mental, faça shoebeating. Seu governo está mudando agora. Muito mudado. Bem… - Muito melhor agora. Talvez sim. Muito mais sensato, certo? Agora, orem por outros governos, está tudo dando certo. Todas essas coisas estúpidas
estão em volta, o que fazer? Você tem de ir agora para o serviço militar? Sim, talvez, Mãe. Eu sugeriria uma coisa. Se você tem
de fazer o serviço militar ou qualquer coisa, não importa. Você não está matando ninguém, é apenas uma simulação. É como
uma peça teatral, então não há nenhum mal, faça sua meditação, faça tudo. Não há nenhuma seriedade sobre isso, é tudo uma
simulação acontecendo. Tire umas férias. Vocês levam isso tão seriamente, vocês não estão indo para a guerra. Não haverá
nenhuma guerra, nunca mais. Deixe-os fazerem toda a simulação. Alguma outra pergunta? Isso se estabilizou muito. O poder da
água está se elevando atrás das costas de vocês. Então agora, devemos ter o puja? Agora, o puja de hoje, vocês devem inculcar
seu Makalakshmi Tantra. Todos esses poderem devem ser concretizados, é por isso que este puja é feito, tudo bem? Eu já lhes
expliquei o que é o Princípio de Mahalakshmi, e todos esses poderes devem ser elevados em vocês. Bom. Isto é permanente?
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"Marriage is meant to give joy". Chelsham Road Ashram, London (UK), 29 November 1981.
O casamento é uma ocasião auspiciosa, é a ocasião mais auspiciosa na vida dos seres humanos.
Ele é auspicioso, é por isso que ele dá alegria... e as vibrações fluem... com essa auspiciosidade pelo mundo inteiro. A alegria
dos Sahaja Yogis hoje na Inglaterra, em Londres... deve se espalhar pelo mundo inteiro. O casamento tem o propósito de dar
alegria, tem o propósito de dar contentamento, felicidade... e todas as coisas bem-aventurosas que podemos pensar em
alcançar... através de nossa combinação de dois seres humanos, nós podemos dizer. É um relacionamento muito próximo e
pessoal, que tem de ser respeitado. Ele não é para ser de forma alguma desonrado... ou de forma imprudente ser desperdiçado.
Aqueles que não conseguem respeitar seus parceiros na vida... nunca serão respeitados em nenhum outro lugar. Aqueles que
tratam mal ou de alguma forma... tentam estragar a imagem de seus parceiros... estão ferindo a si mesmos. Tentem entender
um ao outro, tentem adornar um ao outro, não a correção, mas o adorno. Como um ornamento, quando adicionado a uma
personalidade adorna essa pessoa, da mesma maneira, tente adornar a outra pessoa. Assim, o decoro e a decência da vida...
surge desse relacionamento auspicioso.
Isso deve ser preservado. O casamento é o elo que mantém a sociedade... em seu próprio lindo elo da Graça da Mãe. Abandone
todas as suas ideias antigas, todos os seus assim chamados métodos modernos, pelos quais nós arruinamos nossas vidas de
casado. Se você não consegue regozijar... sua própria esposa ou seu próprio marido, não há nada neste mundo que você
consiga regozijar, porque o relacionamento é o mais íntimo e muito sagrado. Então vocês têm de esquecer que vivem
independentemente, agora vocês vivem como uma única pessoa, uma única personalidade, sustentando a energia,
complementando um ao outro em completa concordância. Isso cria essa paz de que estamos falando. Se os casamentos de
duas pessoas não são bem-sucedidos, como podemos esperar que a nação inteira viva feliz? Pensem nisso. Nesse nível, as
sementes da paz são semeadas. Assim, nós temos de ser pessoas sensatas, esta é a parte principal do casamento: até que
ponto somos sensatos em relação ao casamento.
É fácil ter ataques de raiva, ficar com raiva, envolver-se em algum tipo de hábito indecente, indiscreto. Mas a pessoa que é
sensata... nunca cruza um certo limite dessa decência. Uma vez que você cruze, é muito fácil cruzar novamente. Isto é o que
lemos hoje sobre Rama: Ele é um maryada purushottam. A Maryada é o limite no qual a pessoa tem de se manter. Uma mulher
tem de se manter em seu limite... e um homem tem de se manter em seu limite. Agora, achar que a mulher é dominada pelo
homem... ou que o homem é dominado pela mulher... vem de um tipo de complexo e esse complexo deve ser abandonado.
Vocês são mutuamente complementares. Vocês adornam um ao outro. Nunca falem mal de seus maridos e nunca falem mal
de suas esposas.
Essa é a chave para ter uma vida de casado privativa. Se vocês começam a falar um do outro aos outros, essa privacidade, essa
confiança está acabada. Assim, vocês têm de confiar um no outro. A confiança em Deus, os filhos absorvem quando eles
começam a aprender de seus pais... o modo como eles confiam um no outro. Assim, vocês são o ninho onde as grandes
crianças de amanhã... devem nascer, ser estabelecidas e crescer como grandes santos. Assim, é um grande acontecimento que
nove casamentos tenham acontecido. Nove é um número muito auspicioso para Mim. Há nove planetas, há Nava Durgas. As
Nava Durgas estão presentes. As Nava Durgas são as nove formas de Durga.
As nove formas da Mãe. E isso é algo tão grandioso que aconteceu hoje. É um dia muito bom e todos vocês... devem
compreender o valor dos casamentos da Sahaja Yoga. Vocês têm de criar um casamento modelo para todos os ingleses, para
todos os americanos, europeus e também indianos. Porque os indianos aprendem de vocês todas essas coisas. Se vocês têm
casamentos modelos, eles se interessarão por casamentos modelos também. Então, é importante para as pessoas que vivem
na Inglaterra... compreenderem a profundidade dessa ocasião... e o respeito pelo que vocês significam... para o universo inteiro
e para a paz. A alegria é de vocês, é exclusiva. Mas na Sahaja Yoga, ela é tão coletiva, vocês puderam ver isso. Ela é tão coletiva,

vocês têm tantos irmãos e irmãs... e todos nós estamos regozijando a alegria de... vocês casais que se uniram como marido e
mulher.
Assim, a pessoa tem de entender que o casamento... não deve torná-lo bitolado ou egoísta... ou de alguma forma separado dos
outros. Todos os relacionamentos são belos em suas próprias formas. Por exemplo, vocês têm irmãos e irmãs, vocês têm
mães e pais, vocês obtiveram a Sahaja Yoga e tiveram filhos. A todos em sua própria forma deve ser dado o que eles merecem,
o que eles têm de ter, qual a coisa correta a ser feita. O casamento lhes dá agora uma alavanca... para serem dhármicos, para
serem morais. Isso os ensina como respeitar a castidade dos outros... e sua própria castidade. Nós temos de nos ensinar.
Vocês sabem o quanto de dano já foi feito... por haver maus casamentos, divórcios. Nós temos de nos ensinar, nós temos de
suportar os revezes um pouco, nós temos de educar, reeducar e... nos aperfeiçoar e não dizer: "eu sou assim, o que eu posso
fazer?" Vocês têm de trazer glória para o sistema de casamentos, porque é o sistema estabelecido por Deus Todo-Poderoso,
não é estabelecido pelos seres humanos, é uma ideia errada.
Ele é estabelecido por Deus Todo-Poderoso... para haver uma ocasião auspiciosa, onde uma coisa tão auspiciosa seja recebida,
a santidade disso deve ser mantida... e deve ser feito de tal maneira... que seja um relacionamento muito decente. Toda a
cultura, toda a beleza de uma vida benevolente... flui através de uma vida matrimonial feliz. Não vulgar, sem exibição, não
medíocre, mas um companheirismo digno, gratificante, alegre, acolhedor, generoso. Eu tenho certeza que todos vocês
compreendem a importância disso... e Eu tenho certeza que todos vocês devem ter se preparado... para esta ocasião. E Eu
gostaria de ver entre todos vocês, quem realmente mostra a completa aceitação de seus companheiros... como parte integrante
de seu ser... e a doçura com a qual vocês lidam com eles. Eu abençoo todos vocês. Todos vocês são santos... e santos se
casaram aqui. Todos os anjos e todos os seres celestiais... devem estar cantando louvores a vocês. Assim, tomem cuidado e
assumam, assumam suas posições, como dizemos em hindi "biraji", assumir essa posição em sua plena consideração e glória.
Todos nós estamos com vocês o tempo todo para ajudá-los a sustentar... seus relacionamentos.
Todos nós devemos nos certificar de que... sustentemos seus relacionamentos, fazê-los sentir a doçura da vida de casado.
Toda a brincadeira, e tudo que somar ao seu relacionamento... e toda a alegria do seu companheirismo... devem fluir para nós
como as ondas fluem em direção às praias... e novamente são repelidas de volta para o oceano, da mesma maneira, isso deve
ser um dar e receber... e uma coisa tão bela. Para isso, a chave da vida matrimonial é a pureza. A pureza é a única forma pela
qual você pode manter... a sua vida de casado totalmente bem. Seja o que for que aconteceu no passado, simplesmente
esqueça. Agora começa a nova vida. Depois disso, não escondam nada de sua esposa ou de seu marido. Tudo deve ser
contado, deve ser uma vida sincera. uma vida absolutamente sincera, extremamente pura. E essa pureza praticada todos os
dias... será vista muito em breve na vida, que os casamentos sempre elevam uma pessoa.
Mas a pureza é a chave da vida de casado. E Eu espero que vocês se lembrem dessas palavras. Tentem manter sua mente pura.
Não suspeitem de suas esposas, nem enganem, e vice-versa. Mantenham um relacionamento muito sincero... e aprendam
como ser dessa maneira, seus filhos aprenderão com vocês... e não há tempo a perder agora para o mundo inteiro ser
transformado, uma vez que aprendamos essa confiança. Não só no dinheiro, mas em todas as formas, uma confiança, uma
completa confiança. Assim como você confia em si mesmo, você deve confiar no outro, que não é mais o outro. Assim, aqueles
que se casaram antes, aqueles que são casados, que irão se casar, e aqueles que se casaram hoje, para todos eles, Eu os
abençoo... com uma alegria muito profunda dessa compreensão, a alegria de sua pureza, a beleza deve fluir por toda a vida de
vocês, eternamente. Que Deus abençoe todos vocês.
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Véspera de Ano Novo, Londres, Inglaterra, 31.12.1981 Então o Ano Novo está chegando, 1982. Espera-se que seja um ano muito
dinâmico… para a Sahaja Yoga e para os Sahaja Yogis. Tudo que é novo se torna velho e nunca mais se torna novo. Então seja o
que for que passou, passou. Deixem o passado ser passado. Houve memórias muito doces às vezes, às vezes também
bastante infelizes, mas no geral, nós estamos crescendo, todos nós estamos compreendendo, nos elevando. Nós fizemos um
bom trabalho em nos desenvolver de uma nova maneira. Novos Sahaja Yogis surgiram, Eu acho, agora, que se livraram de sua
letargia e sua mesquinhez, seus ciúmes, sua astúcia, sua sonolência e estreiteza de visão. Todas essas coisas devem ser
enterradas no passado. Elas são inúteis para nós. É uma carga que carregamos por nada. Hoje, aconteceu de Eu ler uma carta
muito bela… que estava Comigo que Eu não tinha lido, que foi enviada por Gregoire a Warren. Ela realmente tocou Meu coração.
Ele estava preocupado com os ciúmes que as pessoas sofrem… e o jeito que ele falou lá que esse ciúme é a coisa mais
pegajosa e mais feia, e isso surge como um desafio ao amor de vocês, desafio à sua compreensão ou algo assim, e então ele
começou a explicar. Essa explicação é totalmente racional. Na Sahaja Yoga, não há nada como o ciúme. Isso não existe. Não
existe no Reino de Deus algo chamado "ciúme", porque todos são parte integrante de uma única Pessoa. Então, uma pessoa se
tornar importante, outra menos importante, é apenas temporariamente. Por exemplo, quando você está cheirando uma flor,
naturalmente o nariz fica mais ativo do que os olhos, mas quando você está vendo a flor, então os olhos ficam mais ativos.
Portanto, não é necessário que nesse momento em que alguém é mais ativo, não significa que ele esteja mais perto de Deus e
outra pessoa que é inativa não esteja. Todo mundo está, mas algumas pessoas estão ativas em um ponto, outras pessoas
estão ativas em outro ponto. Ou algumas pessoas estão mais próximas, algumas pessoas estão um pouco afastadas, mas
todas elas são partes integrantes. Assim, esta é uma das coisas que temos de entender: não deve haver ciúme. Pelo contrário,
se você encontrar alguém que é espiritualmente mais elevado, você deve tentar entender e apreciá-lo, especialmente uma
pessoa que é mais sábia do que você, alguém que fala coisas sábias. Se você ouvir alguém dizendo algo sábio, tente anotar
isso, apreciar, desfrutar, você gostará disso. Às vezes até mesmo as crianças falam algo belo, os jovens podem dizer algo belo.
O que está acontecendo com as pessoas? Elas estão vindo de onde? Elas ainda foram deixadas abandonadas. Vocês iam levar
algo para elas? Alguém tinha de voltar? É o Norman? Norman foi embora? - Onde está Norman? - Todas as pessoas… ou vieram
para cá ou para o hotel. Cerca de seis pessoas foram deixadas de fora. Então nós poderíamos ter trazido... Sim. E elas estavam
tentando, duas delas tentaram, três delas tentaram se espremer em nosso carro. Um deles era Graham e isso e aquilo. Mas Eu
disse a Graham… para descer. Eu disse: "Estes outros foram deixados de fora, então venha com eles". Eu não sei, eles talvez
venham de… Nós podemos ligar para eles primeiro, antes deles… O telefone está... eles estão fora da casa agora. Todos eles
poderiam entrar. Quero dizer, Eu não sei. É apenas cerca de 25 minutos de metrô, Mãe. Eu sei disso, mas veja os hábitos, os
hábitos ingleses estão presentes, ainda persistindo. Sim, eles talvez permaneçam lá. Nós poderíamos sair e pegar o… Vamos
esperar um pouco e ver. Vamos esperar e ver. Vamos esperar e ver, Eu espero que vocês consigam, espero que vocês consigam
isso. Eles voltarão. Eu disse a eles para virem juntos, todos eles. Eles devem estar se envolvendo nisso, eles estarão aqui. Tudo
bem. Então a primeira coisa é o ciúme, que Eu não entendo. Alguns de vocês acham que Eu gosto mais de alguém do que do
outro. Para ser muito franca, Eu não tenho ideia do que é gostar ou não gostar, Eu não entendo isso, está fora de questão. É um
mecanismo muito diferente com o qual vocês estão lidando: essa pessoa que não fica envolvida em nada, não fica emaranhada
com nada. A única coisa que Eu estou tentando fazer é desemaranhar vocês. Se Eu fosse do tipo que fica emaranhada, como
Eu posso desemaranhar? Se Eu fosse a pessoa que tem de purificar vocês… e se Eu sou a pessoa que não pode purificar vocês,
então de que adianta Eu estar presente? Portanto, a pessoa que tenta purificar tem de ser, ela mesma, pura. Supondo que haja
um sabonete e o sabonete é o que fica sujo, então de que adianta um sabonete assim? Da mesma forma, Eu nunca fico
emaranhada com ninguém. Este é o Meu nome: é Nirmama. Para Mim, "mama" não existe, ninguém é Meu. Todo mundo é Meu.
Portanto, isso deve sair de sua mente com relação à Nirmama. Acho que esperaremos até 10,15 minutos, porque coitado do
Graham, também, Eu pedi a ele que saísse ao encontro daquelas pessoas e as trouxesse junto. Ele será capaz de fazer isso.
Nós podemos ir na van, Mãe, se eles não estiverem aqui... Apenas espere, apenas espere, vocês podem dar a eles cerca de 20
minutos a mais. - Eles disseram que estavam esperando a van? - Não, eles não disseram. Eles virão. Tudo bem. Assim, nós
temos de enterrar essa coisa inútil chamada ciúme. E ele pode ser uma coisa muito séria. Isso pode acontecer muito
seriamente com as pessoas. Eu tenho observado as pessoas, elas ficaram com ciúmes, então elas perseguiram outra pessoa,
depois elas perseguiram a Sahaja Yoga, depois Me perseguiram. E esse ciúme, não se deve permitir que rasteje em você.

Algumas pessoas são mais amigáveis às vezes, estão mais próximos da Sahaja Yoga, às vezes são mais prestativas, às vezes
elas são mais úteis, às vezes elas têm de estar lá. Às vezes, elas precisam de Mim mais que tudo. Algumas delas são pessoas
perdidas. Algumas delas estão realmente possuídas e em má situação, então às vezes é por isso que Eu cuido mais delas. É
Minha própria vontade. Eu não posso dizer, não posso justificar. Pode ser que alguma pessoa seja muito boa, Eu cuido. Pode
ser que alguma pessoa seja muito má, é por isso que Eu cuido. Portanto, nunca devemos ter ciúmes um do outro. Vocês só
devem ter a compreensão de que sua Mãe tem de trabalhar para todos vocês… e tem de melhorá-los, curá-los, fazer alguma
coisa sobre isso. Uma coisa que temos de enterrar é o ciúme que está dentro de nós. Nós enterramos algo e algo surge muito
bem, e o que é que surge desse ciúme? É que nós temos de nos melhorar… de modo que o ciúme que sai deveria existir assim
dentro de nós: "Oh, eu estou com ciúme de uma pessoa?" "Então o que há de bom nessa pessoa? Vamos ver." Agora, isso não é
externo, Sahaja Yoga não é externa. Se uma pessoa é exteriormente assim, exteriormente, isso não é tão interior. Se Eu corrijo
alguém, Eu corrijo essa pessoa… porque as vibrações dessa pessoa não estão bem. Essa pessoa pode ser extremamente doce
também para conversar, um tipo muito doce, pode ser extremamente rude, pode ser qualquer coisa, mas as vibrações dessa
pessoa tem de estar bem. Não tenho nada a ganhar com vocês, exceto que suas vibrações devem ser corrigidas. Portanto,
vocês não devem ter nenhuma identificação errada com vocês mesmos, algumas pessoas são muito dinâmicas, então acham
que podem fazer o que querem. Algumas pessoas pensam que são do tipo que voltam atrás, então elas acham que podem
fazer o que quiserem, está tudo errado. Em primeiro lugar, vocês não devem atingir a coletividade. Você está vindo de Bramham
Gardens? Não? Ele não veio. Para uma mãe, se alguns filhos são deixados para trás, seu coração fica lá, o tempo todo ela pensa
que eles foram deixados lá, eles deveriam estar aqui. Essa é a coisa principal, não para uma única pessoa. Como apenas pensar
em seu próprio filho ou pensar em sua própria esposa, pensar em seu próprio marido não é o ponto. Todos vocês são muito
queridos para Mim, os mais queridos para Mim, mas Eu não pertenço a ninguém, Eu sou um caso incorrigível. Simplesmente
desistam de Mim. Eu não pertenço a ninguém. Ninguém pode Me possuir. Eu não posso Me possuir, como vocês podem Me
possuir? Eu estou além da posse. Então, se for assim, não deveria haver ciúmes, ciúme está fora de questão ou de alguma
forma sentir ciúme um do outro. Apenas a beleza de desfrutar os outros deve estar presente, alguém tem algumas grandes
qualidades, desfrute essa qualidade nessa pessoa, você a absorverá. Na Sahaja Yoga, seja o que for que você desfrute, você
absorve, vocês sabem disso? O que quer que você desfrute, você absorverá, de um momento para o outro. Você deve ser capaz
de desfrutar isso. Agora, supondo que você goste de criar divisões nas pessoas, criando problemas nas pessoas, você mesmo
terá isso. Supondo que você goste de dizer coisas rudes para os outros, você absorverá isso, no sentido de que você terá mais
disso. O que quer que você queira, você terá. Cristo disse: "Se você quiser ouro, você terá ouro." Muitas pessoas que vieram
para a Sahaja Yoga saíram em busca de dinheiro, promoções, isso, aquilo, elas conseguiram. "Você terá ouro." "Mas aqueles
que são mais queridos para Mim," "comerão Comigo. Eles se sentarão ao Meu lado na Minha mesa." Isso é o que vocês devem
pedir. É para isso que estamos aqui, não para ter mais ouro, para ter mais dinheiro, ter mais isso, ter mais aquilo, mas sim isto:
você é parte integrante de Sua companhia. Agora, de alguma forma, Eu conheço cada um de vocês. De alguma forma, Eu não
sei como. Eu conheço cada um de vocês. Até que ponto você está em relação às coisas, Eu sei, não há nenhuma necessidade
de se justificar. Não há necessidade de dizer: "Isso não é assim, aquilo não é assim". Eu sei tudo. Eu deveria saber, caso
contrário, como Eu lhes darei algo substancial? Eu tenho de lhes dar algo muito, muito substancial… e para isso Eu tenho de
saber o que vocês precisam… e quando Eu sei, Eu os amo. A menos e até que você ame alguém, você não pode saber muito
sobre a pessoa. Eu conheço suas belezas e também conheço sua feiura, Eu conheço sua ternura, conheço sua aspereza. Eu
conheço todos os extremos que você é, que você tem sido, que você é e será. Portanto, é o conhecimento multidimensional de
uma pessoa. Eu espero demais de alguns de vocês, porque Eu acho que vocês são capazes, porque Eu conheço o seu passado.
Eu trabalho muito arduamente em vocês, vocês sabem disso e Eu trabalharei, Eu continuarei a trabalhar todos os anos, mas
1982 é um ano extraordinário, onde vocês agora devem trabalhar duro para a Sahaja Yoga. Eu já dei uma ideia em relação a
como trabalhá-la com Gavin, Eu falei com ele. Gavin sabe como nós iremos fazer isso dar certo de uma forma sistemática;
como abordar um determinado vilarejo ou um determinado distrito… ou onde quer que vocês vão, como ir lá, como ir propagar,
como estabelecer. Sempre que houver terreno macio, vocês devem se estabelecer, não no terreno duro. O terreno duro nunca
renderá frutos. Portanto, não continuem trabalhando em um terreno difícil. Coloquem sua atenção neste fato: "O que eu posso
fazer pela Sahaja Yoga?" Tire sua atenção de si mesmo. Por exemplo, vamos supor uma pessoa, agora há presentes todos
sendo embrulhados. Supondo que uma pessoa deseje um determinado presente, considere isso assim. É claro, os Sahaja Yogis
não são desse tipo inferior, mas ainda assim, vamos supor, considere o menor entre os menores, como as crianças, então você
não ganha aquele determinado presente. Agora, fazer tudo isso com todo o trabalho que Eu tenho feito lá, escolher e organizar
tudo isso, não é formidável? Assim, seja o que for que a Mãe pudesse fazer com tanta correria, com o nome de todos e tudo

mais, é muito para Ela ter feito, e se Ela fez isso, devemos apreciar o amor… que a Mãe quer lhes conceder e é tudo simbólico.
Mas alguém pode se sentar e começar a dizer: "Oh, eu deveria ter recebido isso." "Por que Ela não me deu isso? Por que Ela não
fez aquilo? Eu deveria ter…" Isso não é nada que alguém tenha feito ou qualquer coisa assim, apenas para dar algo a alguém. De
uma forma despretensiosa, Eu estou dizendo. Mas mesmo nessa forma despretensiosa, você está preocupado consigo
mesmo. Você tem de se preocupar com a Sahaja Yoga: "O que acontecerá com a Sahaja Yoga?" "Como ela crescerá?" "O que
você tem de trabalhar?" "O que nós temos de fazer?" "Quantos pujas nós temos de organizar?" "Como nós temos de fazer isso?"
Não sobre si mesmo: "Como eu devo melhorar a mim mesmo?" Esse ponto também, esqueça. O que nós iremos fazer para
propagar a Sahaja Yoga, nós temos de ver. Não ir para a vida pessoal: "Meu marido e minha esposa". Discutindo com eles.
Quero dizer, Eu já tive o suficiente disso. Quero dizer, não estou aqui para resolver seu desapontamento com o casamento.
Todas essas coisas sem sentido, esqueçam agora. É claro, se você tem um bom casamento, isso ajuda a Sahaja Yoga, sem
dúvida. Ajuda porque vocês têm filhos que são bons. Se o marido e a esposa não estiverem bem, vocês podem ter filhos muito
horríveis... que podem estar possuídos desde a tenra infância e serem muito difíceis. Eles serão almas realizadas, mas serão
crianças muito difíceis. Portanto, é importante que nos dediquemos à Sahaja Yoga hoje, para marcar a transição do velho para o
novo… que é dedicado à Sahaja Yoga, não a sua vida pessoal, não aos seus gostos e desgostos pessoais, mas ao que
acontecerá à Sahaja Yoga. E ser sincero sobre isso, seja sincero sobre isso. Muitas pessoas que organizam enlouquecem, Eu
tenho visto isso, de alguma forma. Você lhes dá algo para organizar, eles ficam prestes a terminar em um hospício. Você lhes
dá algo para organizar, torna-os líder, acabou-se. Acontece assim. Enlouquecem. De uma forma ou de outra, há uma rachadura
na cabeça. E isso ... Para onde você está andando agora? Tudo bem. Então a cabeça rachada começa a se comportar de uma
maneira tão estranha… que você não consegue imaginar até que ponto a pessoa pode ir. Vocês têm de organizar, vocês têm de
ficar no canal direito, vocês têm de trabalhar duro, sem dúvida, mas não precisam ser de canal direito. Se você trabalha com a
mão direita, você não se torna de canal direito, se torna? Você não aumenta suas orelhas, o nariz para um lado, aumenta? Nós
aumentamos? Não, você não aumenta. Quero dizer, realmente, a Natureza ainda mantém o corpo bem, Eu devo dizer, porque
algumas pessoas de canal direito deveriam ter um crescimento do lado direito, ou as de canal esquerdo deveriam ter um
crescimento do lado esquerdo, deveria haver, mas não é assim. A Natureza mantém isso bem. A Natureza mantém o rosto bem,
mantém tudo bem, Ela o mantém lá. Então temos de saber que quando você está tentando introduzir algo novo em você, no Ano
Novo, digamos, vamos falar das coisas novas, então seja o que for antigo e que sai deve ser mandado embora, deve ser jogado
fora, senão o novo nunca surgirá. Ele mudará daqui para aqui, daqui para aqui, o bhoot passa adiante. Graças a Deus você veio.
Eu estava o tempo todo pensando em você. Venha, venha. Assim, hoje é a lista de não se sentir culpado… e ficar pensando em
todas as coisas velhas, trapos velhos que você tinha sobre si mesmo, jogue isso fora, mude a si mesmo. A obstinação não
deveria existir. As pessoas são muito obstinadas, elas não querem mudar, não querem esquecer, não querem perdoar.
Abandonem essa obstinação. Obstinação não é a natureza do seu Espírito. Se você é o Espírito, você nunca será obstinado.
Vocês já Me viram sendo obstinada alguma vez? Vocês disseram: "Mãe, sente-se aqui", tudo bem. Disseram: "Sente-se lá", tudo
bem. Eu disse: "Não, Eu não Me sentarei aqui sozinha"? Nunca. Eu nunca faço dessa maneira. Vocês dizem: "Mãe, você comerá
isso? ", tudo bem. Mesmo que Eu esteja muito, muito satisfeita, Eu digo: "Tudo bem". Às vezes Eu deveria Me impor, mas não Me
imponho. Mas Eu digo: "Tudo bem, seja o que for que vocês digam, está tudo bem." Portanto, vocês também não devem ser
obstinados de forma alguma. Não deve haver obstinação, não deve haver fanatismo. É tudo uma peça teatral acontecendo,
então apenas interpretem dessa, daquela forma, daquela forma, dessa forma. Apenas desfrutando seu Si. Assim, isso é uma
coisa que se você for obstinado, você não pode se tornar uma nova pessoa. Para se tornar uma nova pessoa, você tem de
abandonar sua obstinação, completamente. Uma vez que você abandone sua obstinação, você ficará muito feliz em mudar, e
você deve mudar, você deve surgir como uma nova pessoa. A cada minuto, a cada segundo, você está mudando. Então Eu só ...
Olá, Atena, (um bebê), como você está? Os olhos dela ficaram brilhando assim que ela Me viu. Agora, no que diz respeito à
Sahaja Yoga na Inglaterra, Eu acho que ela criou boas raízes. A propagação tem de ser feita, ela tem de ser divulgada, tem de
ser falado sobre ela. As pessoas devem ser informadas de que vocês a encontraram. Vão e encontrem pessoas que são
buscadoras. Seja qual for o nível que vocês estejam. Supondo que vocês estejam lidando com um tipo particular de, digamos
que haja um advogado, um advogado deve se encontrar com todos os advogados; um psicólogo está lá, deveria ir e se
encontrar com os psicólogos. Uma pessoa no nível de vocês, quem quer que vocês encontrem, vocês devem falar sobre a
Sahaja Yoga com os outros: "Isto é o que é," "nós descobrimos, por que você não se agarra a isso?" E vocês só conseguem
alcançar essas pessoas que são realmente buscadoras. Mas vocês devem falar agora e isto é uma outra coisa: livrem-se de sua
timidez. É muito importante se livrar de sua timidez, falar com as pessoas. Mas Eu tenho observado as pessoas, quando elas
falam sobre a Sahaja Yoga, em vez de trazer um bom nome para a Sahaja Yoga, elas trazem má fama, porque quando elas

falam, falam de tal maneira como se tivessem chegado ao céu. Isso não é bom. Nós temos de dizer: "Nós somos exatamente
iguais." "Nós somos apenas os antigos e estamos apenas tentando lhes falar," "porque nós encontramos algo." Então os outros
não ficam magoados. Assim, para isso, vocês têm de se lembrar do passado agora: "Nós éramos assim e se alguém tivesse
falado conosco desse jeito," "nós teríamos ficado magoados. Nós temos de lembrar de nosso passado." Relembrar o passado
apenas para suas próprias táticas, só isso, não como uma parte integrante de vocês, mas apenas para sua tática, como lidar
com os outros. A menos e até que vocês se lembrem do seu passado, vocês não saberão como… lidar com os outros e vocês
não terão compaixão. Assim, isto é o que nós temos de ver: a importância do passado. O futuro neste momento presente é que
1982 é um grande ano, só isso, não mais do que isso. Vocês não têm de pensar em 1983, porque mesmo se você começar a
fazer isso em 1983, 1982 ficará em silêncio: "Nós faremos isso em 1983, Mãe. O que a Senhora acha?" "Eu acho, eu acredito..."
"que seria uma ideia melhor fazer isso em 1983." "O que a Senhora acha, Mãe?" Sugestões. "Eu tenho uma sugestão a fazer."
"Suponha que façamos isso em 1983?" Por que não hoje? Por que não agora? Façam uma pergunta: "Por que não?" Quando
uma coisa assim surge: por que não agora? E então, o que quer que vocês façam, vocês fazem totalmente, completamente até
o ponto de conclusão. Por experiência, senti-Me muito bem com vocês quando estávamos trabalhando naquela casa. Vocês
estavam esculpindo a casa e Eu estava esculpindo vocês. Vocês estavam construindo a casa e Eu estava construindo vocês, foi
muito bom, interessante, muito bom. Alguns de vocês realmente ganharam muito, realmente ganharam muito. Vocês realmente
se tornaram muito dinâmicos, muito belos, muito Sahaja. Muitos de vocês fizeram isso, Eu sei disso, e é realmente muito
elogioso o trabalho que vocês fizeram, qualquer um pode ver isso muito claramente. Vocês estão sendo descritos por Blake que
vocês serão os Construtores de Ouro. Claramente, tudo é feito pela pintura de ouro. Mas nisso, vocês têm de aprender certas
coisas, como agora, eles estão pintando isto, tudo bem. O pintor sobe para pintar. Ele pega um lugar para se sentar em cima.
Quando ele sai, a pintura está lá, mas com isso, toda a bagunça que foi feita ainda está lá. O pintor terminou a pintura, o
andaime ainda está lá, o assento está lá, a coisa em que ele estava sentado, a almofada está lá, todas as cadeiras que foram
retiradas estão lá, todo o tapete que foi mexido está lá e exatamente igual. Mal leva dez minutos para pôr em ordem. Portanto,
esse é o futuro, esse é o futuro. O futuro é este: quando você faz algo, certifique-se de que o futuro dessa pessoa esteja selado.
Certifique-se de que a situação esteja selada novamente. Se você der a Realização a alguém, certifique-se de que esteja
estabelecida. Portanto, lembre-se do passado para suas táticas e lembre-se do futuro… para selar isso, de modo que isso não se
perca no futuro. Essa é a importância de olhar para o futuro. A experiência anterior ou do passado deve lhes dar táticas, deve
lhes dar uma ideia em relação ao que deve ser feito. E quando você faz algo no presente, você deve compensar para o futuro, no
sentido de que nesse momento, você deve fazer algumas coisas… através das quais o futuro não seja arruinado. É desse modo
que a celebração do Ano Novo deve ser. 1982 é importante, em 1982 tudo que aprendemos do passado, nós lembraremos, não
cometeremos os mesmos erros. Não somente isso, mas também nos lembraremos de tudo que o passado nos ensinou. Nós
teremos compaixão pelas pessoas que foram como nós. Nós teremos amor por elas, teremos compreensão, faremos tudo que
for possível para elevá-las. Nós teremos preocupação, não seremos apenas Sahaja Yogis, Sahaja Yogis de fala doce, mas
faremos algo a respeito delas. Muitos estão perdidos em buscas intelectuais, muitos estão perdidos em buscas financeiras,
muitos estão perdidos em buscas políticas e… muitos estão perdidos nas chamadas buscas por trabalho. Todos eles
pertencem a alguma categoria e vocês pertenciam a uma dessas categorias, então vocês têm de pensar neles, tentar trazê-los
para fora, fazer algo sobre isso. Tenham uma personalidade mais ampla. Quando você tem uma personalidade pequena, você
pensa em sua esposa, em si mesmo, nada mais do que isso, ou em seus filhos no máximo, mas quando você têm uma
personalidade mais ampla, você apenas pensa: "O que acontecerá com as pessoas que pertencem a esse clã?" Quem pertence,
digamos, ao Catolicismo, aqueles que pertencem ao Judaísmo, aqueles que pertencem à Igreja Metodista… e aos jamaicanos e
aos... desse jeito! Tenha uma personalidade mais ampla. Não se preocupe com você mesmo. Conheço pessoas que virão e
perguntarão: "Mãe, onde devo encontrar minhas chaves?" "Mãe, onde devo colocar minha cesta?" "Mãe, onde eu devo enfiar
meu nariz?" "O que devo fazer com minha bagagem?" "O que devo fazer sobre minha viagem?" Eles virão e Me perguntarão
todas as coisas sem sentido. Eu não estou aqui para lhes dar tudo isso. Eles perguntarão cada coisa pequena. Agora, se você
lhes disser: "Por que você está fazendo isso?" "A Senhora disse isso." Eu não disse que você Me pergunte, que toda vez você
tem de levantar um dedo. "Mãe, eu posso levantar meu dedo? Posso fechar meus olhos? Eu posso sorrir?" Não é isso. Vocês
são as pessoas que aos Meus olhos são santos, vocês podem decidir por si mesmos, é claro. Vocês são santos. Vocês têm de
assumir. Vocês não sabem que vocês são santos. Assumam que vocês são santos. Este ato de assumir deve surgir em vocês…
neste grande dia auspicioso, que vocês são santos. E os santos têm de decidir por si mesmos e têm de fazer coisas sábias.
Eles fazem isso por si mesmos porque eles são santos. Se eles brigam, discutem entre si, então isso é estupidez, estupidez
absoluta, não convém. A pessoa está aqui para resolver os problemas dos outros. Quem sou Eu para lhes dizer qualquer coisa?

Vocês são santos, é só isso que Eu digo. Se vocês Me fizerem qualquer pergunta, a resposta é: "Vocês são santos, façam o que
quiserem." Seja o que for que quiserem, vocês terão. Seja o que for que vocês digam, acontecerá. Seja o que for que pedirem,
acontecerá. Seja o que for que imaginem, dará certo. Mas vocês imaginarão algo bom, dirão algo bom, vocês farão algo que é
Divino. Vocês são tão grandiosos, vocês são feitos assim, vocês são isso. Assuma, assuma esse poder de que você é um santo.
Como você pode dizer algo insensato? O Nirmala Vidya está à sua disposição, está ao seu comando completo, o Nirmala Vidya
completo. Imaginem, ninguém teve o Nirmala Vidya, exceto vocês Sahaja Yogis. Ninguém teve, mesmo Brahma, Vishnu,
Maheshwar nunca o tiveram. Vocês conseguem acreditar nisso? Eles têm Seus próprios poderes, mas vocês têm Nirmala
Vidya. E agora o que vocês querem mais? E então vocês Me perguntam: "Mãe, eu devo piscar?" ou "Será que devo sorrir? ", isso
é demais. Em primeiro lugar, você se deprecia e Me deprecia também. Comportem-se de maneira confiante, de maneira
adequada e se Eu digo algo, não comecem a tirar conclusões e coisas assim. Apenas entendam: "Seja o que for que Mãe esteja
dizendo não é para mim," "é para outros, talvez. E se for para mim, eu devo me corrigir." Coisa simples: "Se for para os outros,
por que eu deveria me preocupar?" "Se for para mim, então eu A agradeço muito e devo me corrigir". acabou-se. É simples
assim. Deve chegar o dia em que Eu não terei de falar, vocês têm de falar. Eu deveria dizer isso, Eu deveria ouvir todas as suas
sábias palestras, assim como Eu ouço as crianças quando elas Me dizem algo, elas são tão sábias, da mesma forma, Eu
gostaria de ouvi-los falando todas as coisas sábias, coisas boas uns sobre os outros, amorosos, sem medo de ninguém, muito
felizes uns com os outros, comportando-se como grandes cavalheiros e grandes damas, e com muito amor uns pelos outros,
cuidando uns dos outros, não terem rostos mal-humorados, carrancudos e estúpidos, mas charmosos. "Charme", não vou usar
essa palavra porque "charme" pode ser horrível, Eu ouvi isso antes, Eu diria. Mas rostos que estão iluminados com alegria,
felicidade e doação. Pessoas assim Eu quero ver. Pessoas assim deveriam estar presentes, pessoas amorosas, carinhosas,
boas, sorridentes. Isso deve ser assim. Isso é o que é a Sahaja Yoga. Aqueles que não querem tomar parte são totalmente livres
para sair, na verdade, eles são expulsos. Portanto, é difícil ficar grudado na Sahaja Yoga. É melhor entender… que ser um Sahaja
Yogi é uma coisa difícil, ser um não Sahaja Yogi é o mais fácil. Assim, isso é o que vocês têm procurado, o que vocês obtiveram,
que vocês são. Vocês devem assumir isso. E sejam felizes e alegres… e não aborreçam os outros, não perturbem os outros, não
digam coisas rudes, porque Nirmala Vidya pára no Vishuddhi Esquerdo. Sejam gentis com os outros e entendam: se vocês
precisam de alguma correção, Eu estou lá para lhes dizer. Até certo ponto, Eu direi, depois de algum tempo, Eu não direi. Uma
vez que os filhos estejam crescidos, a Mãe não diz nada. Ela apenas se senta e observa a beleza de Seus filhos… que estão tão
crescidos, tão amadurecidos, tão belos. Eu espero que chegará o momento na Minha vida… e Eu poderei ver pessoas tão belas
em volta, que estão crescidas, sabem como se comportar e como ser gentis e boas. Assim, para o Ano Novo de hoje, vamos
fazer uma promessa dentro de nós mesmos, que o egoísmo ou o egocentrismo ou a pequenez em vocês acabem. Agora a gota
se tornou o oceano. Vivam como um oceano e como um leão. Não rosnem para os outros, quero dizer generosos e não tenham
medo de nada. Tudo é cuidado, mas acreditem que tudo é cuidado. Às vezes vocês podem sentir que estão decepcionados, às
vezes vocês sentirão: "Oh, isso deveria ter acontecido." Não desejem nada. Seja qual for o seu desejo, não é correto, só isso. Se
o desejo for correto e for merecedor, ele acontecerá, cem por cento. Portanto, tudo de bom, e o melhor ano e felicidade e
alegria. Sintam sua responsabilidade, compreendam uns aos outros. E agora Eu estou indo. Amanhã Eu irei embora, assim
chamado. Não se preocupem com mais nada, mas se preocupem com a Sahaja Yoga... que tem de ser estabelecida no mundo
inteiro. Alguém fez um trabalho muito grandioso. É claro, quero dizer, vocês não podem dizer que alguém fez tanto quanto se
pode fazer, mas vocês podem fazer muito mais. Vocês podem se tornar muito dinâmicos… e vocês podem fazer isso. Tentem
pensar em maneiras e métodos de fazer isso. Que Deus abençoe a todos. Então, agora com todo este verde e azul, nós
devemos começar a dar presentes? Agora quem vai dar os presentes?

1982-0201, Shri Durga Puja
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Shri Durga Puja Rahuri, Índia, 01.02.1982 Hoje é um dia especial. Há uma combinação de duas coisas acontecendo. Primeiro
falarei em inglês, depois em Marathi. Primeiro hoje de manhã, às 8:50 da manhã, foi uma data muito importante que começou
às 8:50 da manhã, chamada de "Ratha Saptami", é o sétimo dia. E é dito que o Sol viaja… com suas sete forças, ou digamos, sete
cores em uma grande carruagem. E hoje eles celebram este dia como um dia em que… o Sol viaja com as vibrações divinas pelo
mundo inteiro e ilumina. Mas era muito cedo para qualquer um de vocês fazer isso, então até… Eu Me levantei muito cedo, é
claro, e realizei essa parte para vocês. A segunda coisa importante, que é uma combinação, que é uma coisa muito, muito
auspiciosa, é que vocês têm em um único dia, duas datas. Uma delas é Ratha Saptami, nesse dia você não pode fazer havan,
porque Surya já está presente. Então a segunda coisa que nós fazemos hoje… é um puja muito importante de Ashtami (oitavo
dia), é o dia em que a Deusa matou… nove rakshasas juntos com Suas oito mãos. Então hoje é um dia muito especial, para o
qual uma atenção muito especial é necessária. É somente a pedido dos bhaktas… que a Deusa tomou Sua forma e matou todos
esses rakshasas. Também com Suas oito mãos, Ela matou Mahishasura. É por isso que Ela é chamada de Mahishasura
Mardini. Ela é chamada de Nava Chandi, Aquela que matou nove Chandas, significa nove rakshasas que Ela matou. Assim, é um
dia muito importante e muito vital e muito profundo. É muito simples dizer: "Mãe, nós marcamos Seu Puja em tal e tal dia."
Ninguém pensa no que a Mãe tem de trabalhar por trás de tudo. Vocês não podem marcar Meu Puja, não é apropriado. Sou Eu
quem pode lhes dizer qual hora é a melhor para vocês fazerem o puja. Então ele começa às 12:02h. Então agora podemos
começá-lo e é por isso que Eu atrasei Meu banho. Mas ficaria tarde demais, então comecei Meu banho um pouco cedo.
[Marathi] Somente então nós podemos fazê-lo. Assim, hoje é o dia da Deusa, um dia muito importante em que vocês estão aqui.
De alguma forma, nós estamos tendo todos os pujas em nove dias, e é por isso que Eu estou usando este tipo especial de sari,
que deve ser usado para o Vahana de Ashta Bhuja, é um tigre, assim como um leão. Imaginem onde Eu estou hospedada, há
uma foto de um tigre e de um leão… naquele quarto. Você pode ir e ver por si mesmo. Normalmente vocês nunca têm isso, mas
está lá, é uma bela fotografia ampliada de um tigre e um leão. Então, de manhã, Surya estava muito bonito, Não sei se vocês
viram o sol da manhã. Pelo menos amanhã tentem ver. Não é importante por quanto tempo vocês dormem aqui, qual comida
vocês comem, se vocês a têm na hora certa e tudo mais. Vocês devem se livrar desses hábitos. É muito importante que essas…
regularidades e todos esses tipos mundanos de coisas, a limitação… do tempo e tudo mais, vocês devem se livrar disso, do
espaço e tempo, tudo. E não devem continuar se preocupando com as coisas, porque vocês ficam… muito exaustos, sem fazer
nenhum trabalho, vocês se sentem exaustos. Porque vocês estão tão presos, tão presos… que vocês não conseguem se livrar
desses hábitos. Enquanto os indianos não são presos assim, eles sabem que a Mãe sabe o melhor, Ela chegará na hora que o
puja tem de ser feito. Portanto, deve-se tentar entender que se Eu sou o Ser Supremo, então por que vocês deveriam se
preocupar? Mas Eu tenho um problema com a mente ocidental, é que se eles não conseguem compreender isso, começarão a
criticar. Em vez de se tornar cada vez mais sutil para compreender a beleza do Divino. Se você não alcança isso, você começará
a criticar em qualquer ponto, você pode se agarrar a qualquer coisa e começará a criticar. Assim essa não é a forma com a qual
nós podemos crescer. É por isso que… Eu estou lhes dizendo de antemão que este puja é muito importante, e neste puja, você
tem de pedir… que esses nove Chandas, que ainda estão presentes, devem ser mortos… e este Mahishasura também deve ser
morto, eles devem ser expulsos. E é desse modo que isso irá funcionar e é muito importante, muito importante, Eu tenho de
resolver isso Eu mesma. Isso não é fácil. Apenas organizar um programa como presidir algo, você só vem, não é dessa maneira.
É muito, muito mais profundo, tem um significado muito mais profundo, um trabalho muito mais profundo tem de ser feito.
Então, muitas coisas têm de ser realizadas. É uma coisa muito sutil. E quanto mais você discutir isso, mais você falar sobre
isso, você o perderá, você deve ficar calado e absorvê-lo. Então hoje não é um dia de um tipo tão mundano, é muito importante…
neste pequeno lugar, onde nós estamos sentados, estamos fazendo um trabalho imenso. E vocês, que sofreram muito por
causa desses rakshasas… devem ser totalmente intensos, tenham cuidado para que esses pecadores saiam. Algo tem de ser
feito, em vez de pensar em si mesmo… e em seus desconfortos, seus problemas e seja o que for que vocês os chamem, que
não são tão importantes de forma alguma. Vocês são santos e devem apoiar todo o trabalho divino… através do completo
entendimento. Pelo contrário, se você está muito preocupado com suas próprias coisas, quero dizer, você é inútil para si
mesmo ou para Sahaja Yoga. Assim, Eu diria que mesmo algumas pessoas verão que.. isso aconteceu, aquilo aconteceu.
Talvez o grupo é um pouco grande demais para acomodar em todos esses lugares. Eu sempre tive um sentimento de que o
grupo está aumentando um pouco demais. E nós não tínhamos nenhuma ideia de que tanta gente estava vindo. Mas não

importa, eles estão compartilhando, nós estamos acomodados, há um lugar para dormir. E se vocês conseguem entender que
essas coisas não são importantes, depois vão para a Inglaterra e apenas durmam ou vão para a Austrália… e apenas durmam.
Quero dizer, vocês têm todo o tempo para fazer tudo isso. Nesse instante, vocês estão aqui para se tornarem cada vez mais
sutis. Agora chegou a hora e o brâmane também veio na hora certa. Então nós temos de ser um só com as sutilezas. A Sahaja
Yoga não é possível se você quer vê-la… a partir de um nível grosseiro, você não pode entender a Sahaja Yoga. Eu já lhes disse
que sem a Realização, vocês não podem ter a Sahaja Yoga. Mas mesmo depois da Realização, se vocês ficam grudados nessas
coisas antigas… que pertencem à época do ovo, vocês não terão nenhuma vantagem. Então tentem se tornar cada vez mais
sutis e não pensem sobre isso. Vocês relaxarão, vocês se sentirão melhor, isso atuará. Isso de que você deve ter comida na
hora certa, você deve ter isso no momento certo, essa deve ser a comida, Isso é, quero dizer, é uma coisa tão grudada. Não
podemos ficar… grudados à comida, não podemos ficar grudados a todas essas coisas. Vocês estão chegando a um nível onde
ninguém alcançou. Com essa compreensão, se vocês se tornarem entregues, significa não Me dar nada, mas se livrarem de seu
ego e de suas ideias grudadas… que têm existido, seria uma coisa muito boa. Quando discutem também entre vocês, ninguém
deve discutir sobre desconfortos. Eu lhes disse que em um vilarejo é uma coisa muito difícil (…). Vocês não têm de ir aos
Himalaias, mas viajar pela Índia… não é uma coisa fácil. E Eu tinha dito a todos vocês. Eu vivo com muito mais conveniências… e
confortos do que qualquer um de vocês. Mas Eu posso Me adaptar muito mais, então vocês também devem tentar esquecer
isso. Não falem de seus desconfortos. Isso os tornará muito grosseiros. Somente aquele que se torna cada vez mais sutil pode
alcançar algo. Hoje é outro dia, é chamado de Bhishma Ashtami, é o dia em que Bhishma, que foi um grande santo, que fez uma
grande promessa e essa promessa ele cumpriu por toda a sua vida. Foi uma grande promessa que ele assumiu. Então hoje
também é o dia de uma promessa. Ele assumiu em um dia de Ashtami. No dia de Ashtami, ele assumiu uma promessa, então
hoje é mais um dia para vocês fazerem uma promessa. Então vocês também devem tentar fazer uma promessa… e com essa
promessa, vocês devem ser capazes… de alcançar algo que ainda não foi alcançado. Essa conquista não é somente para este
lugar, não é somente para Maharashtra, não é somente para a Índia, não é somente para o mundo inteiro, mas para todo o
Universo. Então vocês estão desempenhando um papel muito importante e vital… e devemos tentar melhorar a nossa qualidade
de vida, qualidade de personalidade. A menos e até que vocês tenham essa qualidade substancial, nada irá dar certo. Isto é o
que Eu estou dizendo a eles: vocês devem trabalhar de tal forma… que vocês se tornem substancialmente dedicados à Sahaja
Yoga. Não apenas para o seu bem, não apenas para sua família…. ou para o seu país, mas para todo o Universo. Assim, vocês
são as sementes que irão criar essa grande atmosfera… que irá gerar a grande mudança… que estamos esperando da
Mahayoga. É muito importante entender que muitas pessoas falaram sobre isso, e Eu encontrei por acaso um livro que foi
escrito há 2.000 anos atrás, que descreve esta Mahayoga, e o que irá acontecer, é muito interessante. Depois do puja e do
havan, acho que o Sr. Chauhan o traduzirá para vocês. e vocês poderão entender do que se trata. Então vamos começar agora.
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1982-02-20 Mahashivaratri Puja: O que faz a Mãe ficar satisfeita? Como um aniversário de Shiva, vocês podem dizer ou algo
assim. "Como pode ser isso?" Por que Ele é eterno, Ele está o tempo todo presente. Assim, o que demarca a celebração de
hoje… é o estabelecimento de Shiva nesta Terra, na célula material. Toda matéria tem sido criada… com uma Divindade… e essa
Divindade é estabelecida nessa matéria, como vocês sabem. Então quando isso foi pensado pela Adi Shakti, primeiro vocês
devem estabelecer Shiva, sem Shiva vocês não podem estabelecer nada. Primeiro Ele deve ser estabelecido, porque Ele é o
Absoluto. Portanto vocês têm de estabelecer Shiva, e agora, o que devemos fazer? Como estabelecê-Lo? Ele é o Deus do Tamo
Guna. Ele é o frio, Ele é o Deus de tudo que não é ativo. Então, antes de tudo, esta Terra, quando Ela recuou do Sol, que era muito
quente, Ela foi levada para muito próximo da Lua. A Lua é o cunhado de Shiva. Então Ela foi levada para tão perto da Lua que a
Terra inteira… ficou coberta de gelo. E Ela foi depois gradualmente movida em direção ao Sol. Quando Ela foi movida em direção
ao Sol gradualmente, então Ela começou a derreter. E o lugar que não derreteu de forma alguma… foi o lugar onde Shiva devia
ser estabelecido. Aquele era e ainda é esse lugar, e esse lugar é o Kailash. O gelo nunca derrete lá e se vocês observarem, a
montanha inteira parece a face de Shiva, os olhos, o nariz e tudo vocês podem ver claramente se mostrando, e no ano inteiro,
ela mantém sua forma do jeito que ela é. Foi desse modo que Shiva foi criado, e Ele foi colocado em um estado de testemunha,
como um Espectador de tudo que acontece nesta Terra, estando diante da Kundalini do Universo, os quais foram colocados na
Índia. Então Ele está olhando em direção ao sul. Ele está olhando para o sul com ambas as mãos assim, como um Espectador
assistindo o espetáculo da Adi Kundalini. Foi desse modo que Shiva foi criado. Portanto, embora digamos que o Coração… do
Universo é a Inglaterra, ainda assim Shiva reside no topo do Sahasrara, este é o assento. Assim como vocês têm o assento de
Shiva no topo de sua cabeça, mas Ele reside em seu coração, da mesma maneira, Shiva pertence a este lugar… e Ele observa o
corpo inteiro a partir deste ponto, então os Pés são o sul, este é o norte, este é o leste, perdão, o oeste, e este é o leste. É desse
modo que podemos ver o mapa inteiro do Universo, do mundo que é criado. Então agora – sente-se. - Sente-se. - Não se
levantem. Prestem atenção em Minha palestra, agora não tirem fotografias. Vocês devem ouvir Minha palestra atentamente. De
um modo meditativo, vocês devem Me ouvir. Vocês devem fazer uso completo de Mim, não é? Vocês devem estar meditativos,
então vocês podem Me ouvir muito claramente, vocês não têm de se preocupar, vocês têm de estar meditativos. Então este é o
sul. Então vocês estão ficando de frente para sul… como uma testemunha. Há pouco alguém Me disse que no sul, as pessoas
colocam a cabeça delas em direção ao sul… e colocam os pés delas em direção ao norte, imaginem. Os pés são colocados em
direção a Shiva, que está no norte, Kailasha está no norte, não é? Ele não está no sul. Então por que colocar seus pés em direção
ao norte? Quero dizer, devemos usar a lógica. Esses brâmanes lhes contaram todas essas histórias e vocês estão fazendo…
exatamente o oposto. Isso não deve ser feito. Às vezes Eu sinto: Deus salve este país dos brâmanes. Eles estão em todo lugar
agora, eles são nossos governantes, eles estão em todo lugar e eles não têm nenhuma ideia de quem é Brahma. Se eles forem
brâmanes verdadeiros, Eu tenho certeza que um dia, os verdadeiros brâmanes terão o controle deste país. Assim, agora, quando
compreendemos que Shiva é a primeira coisa… que é estabelecida na matéria, então em nós também, primeiro Shiva é
estabelecido. Quando o feto toma a sua forma, a pulsação no coração é o estabelecimento de Shiva. Esse é o sinal de que Shiva
foi estabelecido. No caso de pessoas… que nasceram com coração doente ou com problemas, temos de dizer que Shiva não
está totalmente estabelecido. Não que eles sejam pessoas ruins, mas não se supõe que eles vivam por longo tempo, e eles têm
de ter um outro coração mais tarde, talvez, ou talvez haja algum tipo de problema em suas vidas passadas, e se eles ficarem
atentos ao Shiva Tattwa, o coração deles pode ser curado. Portanto, o órgão mais importante no corpo é o coração. Se o
coração falha, você não pode permanecer nesta Terra. Portanto, a coisa mais importante é cuidar do seu Princípio de Shiva, que
é o Atma. Nós ficamos preocupados com todo tipo de coisa mundana. Preocupados com isso, preocupados com aquilo, mas
não ficamos preocupados com nosso Espírito. Esse é o maior problema conosco. Se vocês se preocupam com seu Espírito, se
vocês prestam atenção em seu Espírito, o Universo inteiro então vibra… com Parabrahma, que não é nada além de alegria.
Assim, sem, sem nenhuma atenção no Espírito, se vocês acham que podemos desfrutar a vida, vocês não podem. Vocês não
podem desfrutar sua vida… se vocês prestam atenção nas outras coisas insensatas… e vocês não prestam atenção no seu
Espírito. O completo silêncio entra em nós somente através do Espírito. Se o Espírito está despertado dentro de nós, esse
silêncio começa a atuar e vocês se sentem extremamente relaxados… e totalmente unificados consigo mesmos. Não há
nenhum problema, vocês não buscam outras coisas… que normalmente as pessoas buscam, vocês buscam sua própria
companhia… e vocês querem ficar algum tempo consigo mesmos. A única coisa que vocês buscam depois de encontrar o seu

Espírito… é a companhia de outros Sahaja Yogis… que também encontraram o Espírito, de modo que há um relacionamento
próximo… estabelecido entre Espíritos, que estão no coração. E esse Espírito é o Ser Universal dentro de nós, sobre o qual Eu
lhes falei, que uma vez que vocês se tornem um só com o Espírito, vocês automaticamente se tornam universalmente
conscientes. Há muitas qualidades de Shiva, do Shiva Tattwa, do Princípio de Shiva que Eu não preciso lhes dizer, mas hoje Eu
lhes falarei de uma outra dimensão… que Eu não abordei até agora sobre o Shiva Tattwa. O aspecto físico do Shiva Tattwa é
que… uma pessoa assim é mais um tipo frio de pessoa, no sentido de que uma pessoa assim não é… uma pessoa que emite
vibrações quentes, mas que tem muito disso às vezes, não em equilíbrio, emite em excesso, desenvolve um tipo de
temperamento que pode ser extremamente frio. Poderia haver pressão baixa com isso, poderia haver diarreia também, a
pessoa pode também ter diarreia… com excesso de força espiritual. E também poderia estar no lado do amor, por causa do
canal esquerdo. Porque o canal esquerdo é o "kapha", como vocês chamam isso, "kapha" é a fleuma, que é em maior
quantidade. Porque o canal esquerdo é demasiado, uma pessoa assim está sempre sujeita… a pegar resfriado e ter problemas
de resfriados. Então uma pessoa assim tem de se proteger de pegar resfriados e coisas assim, e os métodos a serem
empregados devem ser aprendidos… através da Sahaja Yoga. Mas para dar equilíbrio a isso, o Espírito, Ele próprio está além de
problemas de saúde. Mas o indivíduo de canal esquerdo que sempre pensa no Espírito… também pode se tornar de um só lado.
Quando ele tem de viver nesta Terra, ele tem de ser uma pessoa equilibrada. Então ele tem de ir para um outro lado e esse lado…
é a atividade do crescimento espiritual dentro dele mesmo. Um indivíduo que é muito desenvolvido espiritualmente… não pode
viver como um Shiva Tattwa nesta Terra. Ele tem de viver como uma personalidade equilibrada. E quando ele começa a
desenvolver esse equilíbrio dentro dele mesmo, o Espírito a partir de seu coração começa a se elevar e vai para o topo de sua
cabeça. Assim, esse é o segundo estágio que temos de alcançar. Aqui está a coletividade inteira, então quando você começa a
levar… seu amor e afeição para dentro de seu sistema nervoso central, vocês podem dizer, e coloca isso no topo de sua cabeça,
significa que assim que você coloca isso em seu Virata, quando isso começa a se espalhar através de seu Virata Shakti, através
de seu Ser Coletivo, somente então você é uma personalidade completa. De qualquer forma você é o Shiva Tattwa. O Shiva
Tattwa existe quer este Universo exista ou não. Ele existe mesmo quando o Universo inteiro está existindo, mesmo que ele
desapareça, tudo entra nesse ímã, nesse Shiva Tattwa. Assim, um indivíduo que tem aspirações espirituais deve saber que…
para elevar seu Shiva acima do nível do coração, ele tem de elevá-Lo gradualmente em um método muito desapegado… de
existência no topo do Sahasrara, onde há um equilíbrio completo, equilíbrio completo. Muitas pessoas, Eu tenho visto na Sahaja
Yoga, são extremamente amorosas, boas, pessoas muito gentis. Como em Delhi, Eu diria, as pessoas não são tão rudes… como
em Mumbai. As pessoas de Mumbai podem ser muito rudes, as pessoas de Puna são um pouco mais rudes também. Mas em
Mumbai e Puna, as pessoas são mais profundas. O motivo é que elas se equilibraram um pouco, e elas foram acima de
sentimentos de coração como pena. Não ser rude com alguém, não dizer nada rude a alguém, pode ser muito, muito estranho
às vezes, como ontem, Eu estava dormindo… no lugar onde todos vocês estavam dormindo. Agora, se Eu estivesse em qualquer
centro em Mumbai ou Puna, em qualquer lugar, você não conseguiria ouvir nenhuma voz, em nenhum lugar, nada, como um
leão, como um tigre numa floresta, ninguém ouvirá a voz de vocês. Se há um tigre, você pode saber que por vários quilômetros,
há um tigre em algum lugar, é tão silencioso. Mas se Eu estou em Delhi, então todo mundo fica falando, alguém estava falando
de dinheiro, disso, daquilo, todo tipo de tagarelice estava acontecendo, mesmo os Sahaja Yogis… estrangeiros tinham se
tornado Sahaja Yogis de Delhi. Eles ficaram falando tanto que Eu fiquei surpresa, como eles gostavam tanto dessa conversa lá?
Sempre falando, tagarelando, tagarelando. Pelo contrário, se Eu estou dormindo lá, todos vocês deveriam estar em meditação,
sentados e meditando. Ao invés disso, todo mundo estava ocupado com todas as conversas insensatas possíveis, como se
eles não tivessem nenhuma outra chance de conversar. E todos eles ficavam tagarelando, Eu não sabia o que dizer… e Eu
simplesmente não sabia o que fazer. Mas isto é o que temos de saber: a menos e até que vocês elevem suas atitudes de
empatia, como por exemplo, você fala algo com alguém: "Eu tenho tido um problema assim nesse negócio", digamos, por
exemplo, quero dizer, que tópico, mas não importa. Se você começar: "Eu tive um problema com isso", um outro dirá: "Sim, eu
também tive", vejam, empatia. "Eu também tive um problema, essas pessoas são tão ruins," "isso aconteceu, ele teve o mesmo
problema", a mesma conversa. Todos eles ficam falando sobre coisas que são irrelevantes para a Sahaja Yoga. Mesmo coisas
relevantes à Sahaja Yoga, vocês não devem falar quando Eu estou presente. Eu tenho de fazer um humilde pedido a todos
vocês: a maneira como vocês às vezes se comportam não é boa… e não é apropriada aos Sahaja Yogis. Mesmo ficar de boca
aberta na Minha frente não é uma coisa boa. Mas Eu não quero lhes falar com tais detalhes, mas são tantas coisas que existem
que vocês têm de aprender… antes de elevar seu Shiva Tattwa de seu coração. Vocês são bom em agradar as pessoas, na
organização vocês são excelentes, vocês organizam muito bem, não há discussões. Os Sahaja Yogis em Mumbai… discutem
muito e mesmo em Puna, os Sahaja Yogis são briguentos. Mas Eu devo dizer que em Puna, os Sahaja Yogis são muito

profundos, e em Mumbai, os Sahaja Yogis são muito profundos, individualmente, eles alcançaram algo. Agora eles têm de ir
além disso, é ir um pouquinho no coração novamente. Eles têm de ter a consideração de… se sentirem mais dessa forma,
porque daquela maneira, eles são muito, muito rigorosos com as pessoas. Mas uma certa quantidade de rigor deve ser aceita.
Por exemplo, se é falado para alguém: "Não toque nos Pés da Mãe", a pessoa se sente muito mal. Mas esse é um tipo muito
mundano de… compreensão da Mãe. Se Ela diz: "Não toque em Meus Pés", isso é o que vocês devem fazer. Vocês têm de fazer
exatamente o que Me agrada e não o que os agradará. Então vocês devem mudar sua atenção de agradar todo o público,
algumas pessoas dizem: "Com aqueles que vêm pela primeira vez, Mãe," "nós não devemos dizer isso." Você devem. Certas
coisas vocês devem dizer a eles, caso contrário, vocês Me farão aprasanna, isso causará problemas. Mas quando vocês falam
com os outros, vocês não precisam falar como as pessoas de Puna e Mumbai… na língua especial deles em Marathi, mas falem
em um estilo Urdu apropriado, de modo que as pessoas não se sintam mal, mas vocês devem dizer isso. Vocês não devem
colocar essas pessoas na Minha cabeça, em vez disso, vocês devem falar com elas de tal maneira… que as pessoas fiquem
bem. Então, para se aprofundarem dentro de vocês, vocês devem fazer também a meditação individual e samuhik. Eu não diria
que todos os Sahaja Yogis em Delhi são assim, mas nós somos muito bons em organizar, o que nossos Sahaja Yogis de
Mumbai e de Puna devem aprender. Eles discutem entre si e Eu realmente fico farta disso. E eles tratam uns aos outros mal, Eu
não gosto disso. Mas individualmente eles estão bem, então eles se tornam individualistas. Algumas pessoas se tornam
individualistas… e algumas pessoas se tornam públicas, elas agradarão o público. Agora, elas são dois extremos. O que um
Sahaja Yogi deve fazer? Eles têm de se tornar "viciados" na Mãe. Eles devem fazer o que sua Mãe gosta. Vocês entendem? Não
precisam agradar o público nem precisam agradar o indivíduo, mas façam o que sua Mãe gostaria. Isto é uma coisa muito
simples que Adi Shankaracharya lhes disse: "Apenas mantenham a Mãe satisfeita". Mas ninguém faz esse estudo. Tentem fazer
o estudo: "O que faz com que a Mãe fique satisfeita?" Então vocês verão que Eu sou muito facilmente agradada, entendem?
Como um Shiva Tattwa. Mesmo se vocês cometerem erros, tentem puxar suas orelhas, tudo bem. Mas não vão muito longe
com isso. Os erros que vocês cometem, está tudo bem, mas não tomem como garantido que vocês podem continuar
cometendo erros. Porque vocês terão uma grande corda, mas se enforcarão no final das contas, não é? Portanto, tenham medo
também da corda que é lhes dada, ela os enforcará muito melhor também. Então precisamos entender que vocês não devem
ser dependentes… da opinião pública ou da sua própria opinião. Ambas as coisas estão erradas. Vocês devem se comportar de
tal maneira… que isso deve agradar todas as Divindades dentro de Mim. No que diz respeito a Mim, Eu não existo. Eu não tenho
existência, realmente, acreditem em Mim, Eu não tenho existência de forma alguma. Eu só… É um conjunto de muitas
existências, vocês podem dizer. Por outro lado, Eu não existo, Eu não Me encontro em nenhum lugar neste corpo, Eu não Me
encontro em nenhum lugar, em nenhum lugar do Universo. Eu não estou em nenhum lugar, às vezes Eu noto: "O que é tudo isto?
Não é Meu", é tudo estranho para Mim. Mas ainda assim Eu permeio nisso, desfruto isso, vivo com isso, mas Eu não estou
nisso, em nenhum lugar. Se vocês apenas tentarem entender o que agrada sua Mãe, vocês desenvolverão sua dignidade porque
Eu quero que vocês sejam dignos. Isso desenvolverá sua alegria porque Eu quero que vocês sejam felizes. Isso lhes dará mais
capacidade para obter mais vibrações… dentro de si mesmos porque é isso que Eu tenho feito. O que quer que seja bom para
vocês, se vocês o fizerem, isso Me agradará. Mas o que Eu acho que é bom para vocês, vocês podem não achar. Vocês podem
ter suas próprias ideias, individualistas novamente. Ou talvez no âmbito público. Por exemplo, Eu lhes disse: "Por favor, não
organizem Meu programa…" "antes das 7h da noite." Então vocês podem dizer: "Isso não será conveniente ao nosso público."
Não importa, isso não é conveniente para Mim, esse é o ponto principal. Porque Eu tenho somente certos horários em que Eu
posso realmente estar muito bem. Esse tempo que Eu tenho para dar a uma outra pessoa é fixo. Então não marquem Meus
horários de acordo com os seus. De manhã antes das 11h, nenhum programa deve ser marcado. De manhã cedo, se vocês
marcarem, marquem às 5h, Eu não Me importo. Eu tenho certos horários que tenho de usar para algum outro propósito. Então,
vocês têm de entender que seja o que for que Me convenha deve ser feito, porque isso é para o seu bem também, porque há
mais benefícios. Eu estou apenas lhes dizendo Meus próprios truques, para que vocês tirem mais proveito de Mim. Mas eles
insistem que as pessoas que vão ao escritório não poderão vir, essas pessoas não devem vir de forma alguma. Se houver um
filme às 7h, elas irão nesse filme ou não? Então, por que vocês deveriam tornar sua Mãe tão inferior… de modo que isso deve
atender a conveniência deles? Se houver poucas pessoas, é ainda melhor para nós, nós teremos melhor acomodação no Reino
de Deus, então não Me tornem inferior. Isto devemos entender: não Me vulgarizem, mantenham a dignidade de sua Mãe. O que
quer que seja alcançado, Eu concordo que todos os irmãos e irmãs devem ser ajudados, todo o público deve ser ajudado, mas
não podemos nos livrar… dos "kacharas" (sujeira sutil) também, entendem? Há muitas coisas que devem ser simplesmente
jogadas fora. Portanto, nós não devemos nos preocupar com a parte "kachara". O que quer que seja melhor, nós teremos, mas
para ter isso, também não devemos falar asperamente. Novamente Eu direi para não usar palavras ásperas. A forma como as

pessoas falam: "Saia, saia, saia", não se deve falar desse jeito, mudem sua linguagem. Vocês devem se educar em como falar
com as pessoas de maneira suave, de maneira adequada. Isso é muito importante para a Sahaja Yoga, porque se vocês
continuam insultando, talvez insultem algum santo. Portanto vocês não devem fazer dessa forma. Entendam isso… e tentem
tornar seu ser individual tão capaz que quando vocês forem ao público, vocês sejam capazes de colocar a percepção correta, o
conceito correto, a conduta correta, o comportamento correto e o conhecimento correto. Aqui Eu não quero dizer correto
racionalmente, mas sim o correto que é absoluto. Shiva é o Absoluto, Ele é o Doador do conhecimento absoluto, Ele sabe o que
Me agrada. No momento em que algo acontecer que realmente Me desagrade, Ele encerrará o show. Ele está apenas assistindo
isso para Me agradar. No momento que Ele descobrir que isso não está dando certo, Ele encerrará o show inteiro e dirá:
"Fechem isso, acabou-se." Então, embora Eu possa dizer que o Espectador é Shiva, mas Ele é simplesmente o Juiz e Ele vê
essas coisas. Então tentem ficar bem, Eu tento fazer um belo espetáculo… para agradar Shiva, de modo que Ele continue a ficar
lá, e isso permita que o Universo seja um bom lugar para ficar, no qual vocês ascendam e alcancem essa vida eterna que lhes é
prometida. Mas precisamos entender o que agrada a Mãe. Algumas pessoas têm o hábito de ficar apenas… olhando
diretamente para Mim o tempo todo, não é a maneira de se fazer. Abaixem os olhos, o tempo todo, vocês simplesmente não
podem Me encarar, é estupido. Além da estupidez, isso não Me agradará. Agradará vocês se Eu começar a encará-los o tempo
todo? Eu não encaro vocês, Eu tento agradá-los fazendo todos os tipos de coisas. Por que vocês não aprendem algo Comigo
como Eu tento agradá-los? Vocês não podem fazer todas essas coisas, é claro, Eu sei, porque alguém diz: "Mãe, nós fomos lá, a
casa nos foi dada", isso, aquilo, além disso, vocês não podem alcançar a si mesmos para Mim. Se Eu tenho uma dificuldade,
vocês não podem resolver Minha dificuldade, não é? Mas Eu posso resolver suas dificuldades. Então Eu posso agradá-los muito
facilmente, porque Eu tenho muitos métodos de agradá-los. Por sejam quais forem os métodos que existam, através dos
quais… a pessoa não deve positivamente desagradar, essa é a única coisa. Vocês não fazem nada de especial. Mas não façam
algo extraordinário apenas para desagradar. Se vocês entendem esta coisa simples: não tentem fazer nada que desagradará,
vocês Me agradarão, é tão simples. Não precisam fazer nada extra, apenas tentem ser amorosos, afetuosos, dignos, e Eu ficarei
muito feliz com tudo isso. Na realidade, Eu estou muito feliz, estou muito feliz com vocês. Mas Eu tenho de lhes dizer o que a
pessoa tem de alcançar… e como a pessoa tem de ir acima dessas coisas. Assim, é necessário agora para as pessoas de
Delhi… se elevarem do coração ao Sahasrara. E é necessário para as pessoas de Mumbai e Puna… ir do coração, ir do Sahasrara
ao coração. Eu diria que as pessoas de Rahuri estão no meio. As pessoas Rahuri estão no meio. Elas são muito boas
organizadoras e não criam problemas para Mim… no que diz respeito aos indivíduos. Então Eu acho que Rahuri é um lugar,
talvez seja Minha Meca, que é tão bom, seja o que for. Mas todos nós podemos ser assim. Todos nós podemos mudar e
informar uns aos outros e melhorar… e nos educar. Toda essa educação pode vir a nós, se realmente nos amarmos e cuidarmos
da nossa evolução. Nós não precisamos nos preocupar muito com isso, se realmente nos importamos. Gradualmente, todas
essas coisas darão certo e o equilíbrio pode ser estabelecido. Essas pessoas que falam demais não devem falar tanto. O que Eu
sinto é que quando vocês falam demais, quando vocês pararão? Simplesmente parem. Isso está entre: quando é necessário,
vocês devem falar; quando não é necessário, vocês não devem falar. Assim, esse tipo de personalidade, gradualmente vocês
podem desenvolver com a Sahaja Yoga, de modo que vocês desenvolverão essa sabedoria de até onde ir, até onde não ir. Não ir
é a qualidade de Shiva. Ele não faz nada, Ele fica apenas sentado lá e fica assistindo toda a brincadeira. Ele não faz nada, mas
ainda assim, é Ele quem tem de assistir, se Ele não assistir, então o show todo termina. Se vocês entendem que não fazendo
nada, o quanto Ele está fazendo. Vejam o contraste: Ele não está fazendo nada, mas Ele está fazendo todos dançarem para
agradá-Lo. Da mesma forma, de uma só vez, vocês têm as duas naturezas, como Sahaja Yogis, vocês podem alcançar esse tipo
de personalidade equilibrada. É para o seu bem, para a sua evolução, para o seu desenvolvimento. Então, hoje, todos vocês têm
uma grande chance… de evoluir individualmente dentro de si mesmos este Shiva Tattwa, que no final permeia o Todo. Kabira
disse isso em um belo poema, Não sei se vocês entenderam, é: "…baahar laoonga". "Eu vibrarei a compaixão do meu coração."
"Eu a revelarei; eu vibrarei a compaixão do meu coração." "Eu a relevarei; [Hindi] e a colocarei nos cinco elementos." Vejam
Kabira, vocês entendem o quanto ele é grandioso? As pessoas falam de Kabirdas, ele diz: "Tirem-na do coração…" "e a coloquem
em todos os cinco elementos." Isso é o que é a Sahaja Yoga. Se vocês entendem isso, então vocês não têm de entender mais
nada. Você obteve isso em seu coração, torne-se o capitalista em seu coração… e torne-se um comunista externamente. Se
vocês puderem alcançar esse equilíbrio apropriadamente, vocês o fizeram… e nós podemos fazê-lo, todos nós juntos o faremos,
podemos alcançar isso e podemos mostrar ao mundo que todos podem alcançar isso. Todos os seres humanos comuns,
assim chamados, poderão se tornar extraordinários. Assim, hoje nós temos de decidir sobre nós mesmos que iremos fazer isso,
seremos educados sobre isso de uma forma espiritual, de uma forma Sahaja. E em cada momento, se vocês observarem a si
mesmos, vocês podem fazer isso. E não se explicar ou dizer: "Isso aconteceu comigo, aquilo aconteceu comigo." Essa não é a

questão. Muitas pessoas falam Comigo assim, isso é um absurdo. Desafie a si mesmo: "Como isso pode acontecer com você?"
"Por que você não faz isso? Você deveria fazê-lo. Por que você não pode fazer isso?" Dessa forma você se repreende e pode
trabalhar isso, Eu tenho certeza, porque você obteve o poder de fazê-lo. Eu abençoo todos vocês… para o seu desenvolvimento
espiritual e para a sua coletividade. Ambas as coisas devem ser cuidadas. Se vocês têm o desenvolvimento espiritual e não têm
nenhuma coletividade, é inútil. Se vocês têm coletividade e nenhum desenvolvimento espiritual, é inútil. Combinem isso
devidamente. Então nós temos de nos dedicar a Shiva e estabelecê-Lo no Virata. Isso é o que nós temos de fazer, e se vocês
entenderem esse ponto, seus relacionamentos com os outros também serão bons, permanentes, de uma natureza muito
substancial. E a qualidade de vida dos Sahaja Yogis será algo muito, muito grandioso. Que Deus abençoe a todos.
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Shri Rama Navami Puja, Londres, Inglaterra, 02.04.1982 Então primeiramente começaremos falando sobre energias, essas
energias estão se movendo… dentro de nós e o modo como elas ativam… e falaremos sobre a terceira energia que é aquela que
nos evoluiu… e é desse modo que nós estamos aqui. E nós falaremos sobre seu Si, a parte controladora, que está controlando
você, o Espírito. Assim, se você seguir em uma linha abstrata, isso será muito atrativo. Então em seguida, quando falamos sobre
energias, isso, aquilo, uma vez que as pessoas – isso está dentro de vocês, elas meio que sentirão o ego, este ego: “Nós temos
essas energias,” “nós podemos utilizar essas energias, fazer isso, fazer aquilo.” E depois vocês as imporão para a Sahaja Yoga,
mais tarde. Mas primeiramente é melhor falar do abstrato, porque os indianos são diferentes, os ocidentais são diferentes. Eles
estão fartos de religião, estão fartos de tudo isso. Assim, se você fala de religião, isso cria um problema. É por isso que no
começo, os Vedas, eles foram escritos. Eles não falaram de Deus ou de Divindades, de forma alguma. Eles falaram sobre Deus,
Deus o Criador, mas somente sobre Brahmadeva, do início ao fim, Hiranyagarbha, Brahmadeva, falaram do canal direito. E a
coisa toda é dita, o mantra é assim: “Bhur, Bhuvah, Swaha”. Três coisas. Agora, Bhur é na verdade… o Muladhara, é a Terra sobre
ele, o Muladhara. O Muladhara Chakra e o próprio Muladhara. Depois Bhuvah. Bhuvah é aquele que é chamado de antariksha
(atmosfera), é aquele em que tudo é criado, nas falas de Brahmadeva. Depois Swaha. Swaha é capacidade de queimar… de agny
(fogo), entendem? É tão surpreendente e depois eles falam de mahatapa, tapaha e maha. “Bhur, Bhuvah, swaha, maha tapa”.
Então quando eles falam de swaha, eles falam de maha. Maha é o que vocês chamam de o Grande, Allah Hu Akbar, e falam de
tapa. Tapa é aquele onde você tem de se tornar um tapasvi, significa uma pessoa que vai fazer penitência, essa de Cristo. E eles
dizem que você tem de penetrar através de Surya. E a coisa toda é um tamanho obstáculo, e então você tem seu moksha.
Assim, eles falaram de todos os chakras. Mas se você fala sobre a parte abstrata disso, as pessoas não têm nenhuma objeção,
eles dão ouvidos a isso. ouvem como (…), não há nenhuma religião propriamente dita. Hoje especialmente, Eu estou falando
sobre os Vedas… e desses havans que fazemos. Quando fazemos o havan, isso é um Yagnya. Yagnya significa “através do qual
você sabe”, “nya” significa “saber”. Yagna. E isso é feito quando você usa “Swaha” como a palavra. Isso significa que você usa o
princípio do fogo… para queimar tudo que está errado em você, Swaha. E você o desperta recitando os diferentes Nomes de
Deus. E isso começou na época de Rama. Hoje é o Rama Navami. Eu devo dizer que isso não começou, devemos dizer, mas foi
muito invocado quando Rama viveu… e eles costumavam fazer Yagnyas naquela época. A razão era que as pessoas tinham
apenas começado a se dar conta… de que há algo mais elevado… e você tem de venerar esse Si mais elevado, os profetas
disseram, e eles acharam que a melhor coisa é fazer Yagnyas. No canal esquerdo, é claro, as pessoas começaram a
veneração… a Deus e a dedicação a Deus e todas essas coisas, isso é bhakti, mas principalmente o que eles fizeram… antes de
Rama foi os Yagnyas, os Vedas, com os quais eles oravam a diferentes elementos, os elementos formaram nossos chakras, e
tentaram evocar as Divindades dos Elementos. Mas na verdade isso é essencialmente o mesmo. Então como uma criança,
Rama estava estudando com um grande santo. e quando Ele estava estudando com ele, Vashishta era o nome do grande santo.
E Vashishta tinha um ashram onde Rama e Seus Irmãos estudaram. Venha, venha, entre, aproxime-se. Deem-lhe uma cadeira
para ela sentar. Você pode? Há uma cadeira aqui? Eu acho que Gavin pode ir, muitas cadeiras estão lá. Rama estava estudando
com Vashishta… e eles costumavam passar as férias na casa do pai. Então Ele tinha a capacidade de matar um demônio com
uma única flecha. Isso é chamado de “ekabani”. Uma flecha de Shri Rama era suficiente. E Ele era uma criancinha, digamos com
cerca de sete, oito anos de idade. E as pessoas ficaram surpresas ao ver como Ele podia fazer aquilo. Então toda vez que eles
tinham um yagnya – agora, esses yagnyas… foram criados para despertar, evocar as Divindades… dentro da coluna espinhal, na
verdade. E para esses yagnyas, eles se sentavam… e faziam todos esses havans da forma que nós fazemos. Mas naquela
época, os rakshasas vinham… e tentavam estragar os yagnyas, porque os yagnyas devem ser feitos com o coração puro… e com
estado de pureza e com pureza, isso não deveria ser insultado, há um protocolo sobre isso. Enquanto eles pensavam: “Se
insultarmos as Divindades lá,” “então as Divindades desaparecerão e os yagnyas deles serão estragados.” Agora, esses
yagnyas eram feitos nos tempos antigos, mesmo, mesmo quando… Rama não estava aqui. Mas na época de Rama também,
havia alguns rakshasas… que tinham um prazer especial em estragar esses yagnyas… e Rama, como uma criança, ia e protegia
as pessoas dos demônios. E os demônios assumiam algum tipo de forma estranha… e vinham como criaturas invisíveis e
colocavam alguns ossos… de animais e coisas assim no yagnya. E isso estragava os efeitos do yagnya. E Rama protegia aquilo
como uma criança. Imaginem, como criança Ele fazia isso. Eles ficavam fazendo o yagnya e Ele ficava sentado do lado de fora…
com todos os Seus irmãos menores em Sua volta… e Eles matavam os demônios que tentavam destruir os yagnyas. Essa é a

infância de Rama na qual vocês veem… como Ele mostrou, como uma criança também, uma grande… perícia, vocês podem
dizer, com arco e flecha. Agora em qualquer momento que vocês virem uma estátua, a forma de distinguir uma estátua de Shri
Rama… é ver se há um arco e flecha, então ela é uma estátua de Rama. Agora, Sua vinda a esta Terra, nos deu o
desenvolvimento do canal direito… e então os yagnyas também eram no canal direito. Porque primeiramente, quando os seres
humanos vieram a esta Terra, eles ficavam com medo de todos os animais que os atacavam… e de todos os tipos horríveis de
rakshasas e de todas essas pessoas… e forças negativas que os perturbavam. Assim, naquele estado, eles precisaram… criar
um rei, um governante, que era um rei ideal… e ele governaria de acordo com as leis do Dharma. Então Ele foi Aquele que estava
no comando daquela era, a qual chamamos de Satya Yuga, vocês podem dizer, mas na verdade, Ele esteve aqui na Treta Yuga.
Essa era a época em que Ele estava aqui, essa era a Treta Yuga, e Krishna veio na época da Dwapar Yuga. E hoje é a época –
quando Eu vim era Kali Yuga, mas agora, hoje é a época da Krita Yuga, a Yuga onde o trabalho será feito. “Krita” significa “o
trabalho será feito”. Essa é a época em que o trabalho será feito. Então como as coisas mudaram de uma para outra? Agora, no
Dwapar Yuga, quando Shri Rama veio, a ideia de monarquia e governo começaram. Então a maior ênfase era na boa vontade do
povo. O povo tinha de ter boa vontade… para com as pessoas e com o rei e para a melhoria da humanidade. A vontade que é o
canal direito. Então como criar a boa vontade no povo? Primeiro o líder tem de se sacrificar e mostrar o quão longe ele pode ir…
no sacrifício para manter a moral e a boa vontade do povo. Então o canal direito foi criado pelo advento de Shri Rama, porque
Ele mostrou um caminho de criar… entre as pessoas a consciência de que elas deveriam ser governadas, que elas não deveriam
ser anarquistas, que deveria haver um líder que deveria ser capaz… de organizar, coordenar e realizar uma coisa coletiva.
Quando pensamos em um rei, nós queremos depô-lo, porque não gostamos da ideia de sermos governados por alguém. Talvez
porque ele não seja um bom rei… ou ele não represente essa vontade do povo, que é uma vontade comum que cria esse rei…
que governa pela manutenção dessa boa vontade. Isso é uma expressão simbólica da boa vontade de vocês. Então quando
você cria uma lei, ela é também a expressão, a expressão comum de todas as pessoas comuns, do sentimento comum de que
eles devem obedecer à lei. Não vem a sua mente que você é um escravo… ou que você deve ser dominado ou que você tem de
ser humilhado, mas é somente a sua vontade comum, que é boa. O desejo de todas as pessoas do que é bom, correto, encarna
como Shri Rama e Ele cuida dessa vontade, porque vamos supor que um indivíduo comece a dizer: “Isso não é bom, isso não é
bom.” Um indivíduo pode assumir uma atitude diferente sobre as coisas. Mas você deve ter um símbolo dessa bondade
colocado em alguém. E esses símbolos foram criados para simbolizar sua retidão, seu senso do que é bom, de modo que você
mesmo possa ser salvo. Vamos supor, hoje alguém vem e bate em você. Tudo bem? Agora, você pode sentir como é ruim… ser
golpeado por alguém ou morto por alguém, então você decide que deveria haver uma lei o protegendo. Mas amanhã talvez você
faça a mesma coisa. Então o que você faz é extrair sua boa vontade, representá-la como um reino ou um rei ou um corpo
governamental. Então o governo na realidade representa, deveria representar… também de ambas as formas, não é que ele
sempre represente. Talvez ele não represente de forma alguma, talvez não, possivelmente. Mas o próprio governo deveria
representar o bem em você, a pureza em você, o puro desejo de ser bom, de ser protegido. E você também deve obedecer a
isso. É uma coisa mútua. Mas o que acontece é que quando você começa a eleger alguém assim… ou tornar alguém assim ou
designar alguém assim, como de costume, ele entra em uma viagem do ego. Um coisa simples assim. É totalmente uma
simples viagem do ego. O governo entra em uma viagem do ego, o povo fica impressionado como as pessoas se comportam.
Eles elegerão, supondo, um Primeiro Ministro e de repente… você descobre que o Primeiro Ministro se comporta… como um
bruto e você não consegue entender: “Nós elegemos alguém…" "como Primeiro Ministro achando que ele faria o bem para nós.”
É possível. E então as revoluções acontecem, enquanto o povo se revolta, luta. Novamente a vontade do povo luta contra isso e
corrige. Venha, venha, venha aqui à frente, você pode vir à frente. Portanto nós temos de ter algo absoluto, porque todos esses
valores estão mudando a cada momento. Não é? Nós achamos que esse governo não agiu tão bem. Por exemplo, nós
pensamos assim, então queremos demolir esse governo. Então trazemos um outro e descobrimos a mesma coisa
acontecendo. Quer você traga um comunista ou traga um socialista… ou traga um democrata ou… tenha uma monarquia, seja o
que for que você possa ter. Mas ainda assim, o que acontece é que… todas essas coisas que surgem e vão embora… Gavin
venha aqui. Gavin, você pode se mover um pouco para frente… de modo que todos fiquem sentados? Todas essas mudanças
que acontecem… continuam criando um sentimento no homem… de que nós devemos ser anarquistas. “Por que deveríamos ter
um governo? Por que deveríamos ter um rei?” “Por que devemos ser governados por alguém?” Porque você acha que a pessoa
que está governando não está a altura… e ele só está tentando enganá-lo. Nesse ponto, você tem de ter alguns padrões
absolutos. Se você tem um padrão absoluto, então você pode sempre julgar… que esse rei está se desviando do caminho
correto, não está fazendo o que um rei deveria fazer. Um rei tem de ser como Rama, ele tem de ser como Rama. Representando
a vontade de vocês, a boa vontade de vocês, seu senso de julgamento apropriado, justiça e retidão. Se o rei não é correto, então

sua boa vontade coletiva… irá contra o rei. Você vai e derruba um após o outro. Digamos, Eu tenho visto agora, por exemplo, na
França. Nós tivemos um tipo de Primeiro Ministro. Ele fez muitas coisas que não eram boas, então ele foi posto para fora. Então
vocês tiveram um outro tipo de Primeiro Ministro. Ele está fazendo uma outra coisa, então ele vai ser posto para fora. E nós
ficamos apenas nos enganando. Primeiramente nós dizemos: “Governo Trabalhista”. Não gostamos dele. Então depois nós
temos um outro governo, “Governo Conservador”. Não gostamos dele. Colocamos para fora. Continuamos jogando… com isso o
tempo todo. Mas nessa relatividade, nós estamos melhorando, certamente. Estamos mais conscientes, compreendendo o valor
dessas pessoas, e também o povo está compreendendo. Mas depois, quando muitas dessas pessoas que são negativas
chegam, elas também derrubam a vontade, a vontade coletivo fica muito baixa. E as pessoas começam a se identificar com
esses… autocratas ou com essas pessoas que são orientadas ao ego, que não têm nenhum valor moral, que não têm nenhum
temor a Deus, que negam a religião, que negam a evolução, e o governo começa a se comportar de tal maneira… que você fica
impressionado: como este é o governo? Como no Chile e na Argentina, o modo como o governo está se comportando… e como
estão reprimindo as pessoas. Todas essas coisas estão acontecendo. Vocês não sabem. É uma terminologia tão relativa.
Como em El Salvador, você não sabe o que fazer lá agora, a quem apoiar. Se é para apoiar os americanos… ou para apoiar os
russos e tudo mais. Agora, sob essas circunstâncias, um Sahaja Yogi pode se levantar e dizer: “Agora, o que fazer? Devemos
nos unir a esse ou a aquele?” Tudo isso é um desperdício. É apenas um jogo acontecendo. Deixe-os quebrarem suas cabeças.
Eles são imprestáveis, pessoas inúteis. Portanto vocês não podem resolver esses problemas… e vocês não devem resolvê-los.
Eles devem obter a Realização e estabelecer o Reino de Deus, de modo que Rama realmente governe nesta Terra… e não esses
reis horríveis que mudam a moralidade deles todo dia, que mudam as ideias deles todo dia, aqueles cuja vontade é às vezes por
algo materialista. Por exemplo, Eu diria agora que em nosso país, nós achamos que teremos a Sra. Thatcher. Bom, muito bom,
ela está progredindo bem, Eu deveria dizer, ela está dizendo algumas coisas boas, como moderação e tudo mais, essas coisas,
ela está falando coisas boas. Mas, e quanto a ela mesma seguir isso? Shri Rama não somente propunha o que era bom, mas Ele
seguia isso. Ele se sacrificou por isso e estabeleceu Seu próprio símbolo… como um símbolo puro dessa vontade correta, que
está dentro das pessoas, que é a vontade coletiva correta. Agora, por exemplo, você pode ver claramente… como as coisas
orientadas ao ego trabalham, antes de mais nada, através das identificações erradas que podemos ter. Agora, se você é um
comunista, você tem de ser inteiramente comunista. Você não pode ter conciliação entre métodos democráticos e comunistas.
Eles não conseguem achar nenhuma integração. Eles acham que se você tem de ser isso, você tem de ser totalmente isso. Se
você tem de ser aquilo, você tem de ser totalmente aquilo. Mas na Sahaja Yoga, o que você percebe é que ambos estão
integrados, porque você tem o capital completo e tem agora de distribuí-lo. Essa é uma integração completa aqui. Todos esses
“ismos” e tudo mais são experimentos do artificial, da mente, apenas uma projeção da mente, tudo que é feito pelo homem é
artificial, vocês sabem disso. Mas o que é feito por Deus é todo integrado, de modo que seja o que for… que você tenha dentro
de você, você deve dar aos outros. Agora, observem a administração também, o que acontece após a Sahaja Yoga. Digamos, Eu
sou sua Mãe, aqui, sentada. Vocês gostam que Eu os guie. Vocês gostam que Eu os governe. Vocês gostam que Eu os corrija,
vocês gostam que Eu os repreenda… e até mesmo ir… a tal ponto de certificar que a vida de vocês melhore. Vamos supor que Eu
diga: “Tudo bem, Eu desisto, não quero incomodá-los.” Vocês não gostarão. Nenhum de vocês gostará desta situação… onde Eu
digo: “Tudo bem, vocês são um caso perdido,” “não tenho nada a fazer, vão embora.” Ninguém gostará dessa situação. Vocês
querem que Eu os governe, vocês querem que Eu cuide de vocês, vocês gostam disso. Automaticamente vocês começaram a
gostar disso. Não há nenhuma dominação, mas vocês querem Minha dominação. Vocês querem que Eu os domine. Vocês
querem que todo o Meu desejo seja dominado, automaticamente. Por que vocês sentem: “Tudo bem, isso é muito bom,” “se a
Mãe tem interesse em mim, me corrige, isso é um privilégio”? Por que vocês pensam assim? Porque através disso, há um bem
geral criado. É um bem geral criado em vocês, porque vocês se tornaram integrados. Seu corpo, sua mente e sua alma, todos
eles pensam da mesma maneira. Todos eles querem o mesmo, não há nenhuma diferença. Uma vez que haja integração, você
descobrirá que a Sahaja Yoga é a forma mais fácil de viver. Mas se não há, então não é. Por exemplo, se você é uma pessoa
preguiçosa, digamos por exemplo, ou você é uma pessoa muito irascível… ou você é um tipo de pessoa dual… ou você fica
pregando peças em si mesmo, fica fazendo jogos, então você não gostará da Sahaja Yoga. Enquanto essas situações estiverem
em você, você não gostará da Sahaja Yoga. Mas uma vez que essa situação seja superada, então você gostará dela, porque
então você saberá que tudo que é bom para o seu Espírito… é para o bem-estar de todos vocês e de todas as pessoas. Uma vez
que esse bem-estar entre em ação, todos se sentem totalmente nutridos e renovados. Então a parte relativa ao governo é
agradável. A parte relativa à correção é ainda mais agradável. E você estar na atenção de sua Mãe… é um sentimento tão grande
dentro de você que: “Sim. Não, nada dará errado comigo, Ela cuidará de mim.” “Ela está presente para cuidar de mim.” Mas essa
parte da integração surge muito tarde… por causa de problemas de ego. Vocês construíram egos por causa de… tipos errados

de pessoas administrando vocês. Desde a sua infância, vocês talvez tiveram pais ruins… que nunca falaram de Deus, das coisas
boas da vida. Eles próprios não levaram uma vida de sacrifício. Pais muito condescendentes podem criar um problema assim.
Eles nunca lhes proporcionaram um tipo correto de vida, um sistema de valores adequado que deveria estar presente. Eles
nunca educaram sobre como desfrutar a retidão, as virtudes na vida. Possivelmente mais tarde, o país no qual você nasceu, as
outras pessoas que o cercavam talvez também tenham feito isso. Também o seu governo, seja qual for que você conheceu,
deve ter feito isso. Então quando essas coisas mudam, quando você descobre que alcançou… esse tipo de integração dentro
você, seja o que for que seu corpo goste é bom para seu Espírito também. Como por exemplo, Eu mesma não gosto de certas
coisas. Eu não gosto de bebidas, não gosto disso. Eu simplesmente não gosto disso, ninguém pode Me tentar. Está fora de
questão a tentação, simplesmente não gosto. Eu detestarei as coisas que são realmente ruins para o Meu Espírito,
automaticamente, não tenho de falar para Mim mesma, simplesmente existe. Mentir, Eu não gosto porque isso Me fere. Eu não
gosto disso. Seja o que for bom para seu Espírito, automaticamente trabalhará… assim que essa integração se estabelecer… e
esse é o trabalho da Sahaja Yoga hoje. É por isso que Eu disse que esta é a Krita Yuga, é para ser feito. E essa integração deve
ser alcançada dentro de nós mesmos. Então às vezes você tem de fazer seu corpo chegar a esse nível. Talvez você esteja sob a
influência de alguns bhoots, seu corpo não o ajuda. Um pouco de tapasya ou penitência… é necessária depois da Sahaja Yoga
para tornar isso possível. E depois, uma vez que você comece a desfrutar isso, então você gostará. Como dirigir um carro, no
começo é difícil, ou nadar, qualquer coisa, quando você tenta fazer, é muito difícil no começo. Se Eu disser: “Esqueça isso agora,
seja o que for que você fez no passado," "esqueça agora, alcance coisas novas agora. Você tem de fazer isso.” Então você tem
de colocar sua mente nisso com todo o seu entusiasmo. “Tudo bem, se meu corpo não está me ajudando, tudo bem,” “então eu
tentarei melhorar o corpo porque eu não sou o corpo.” “Se minha mente não está me ajudando, eu devo melhorar minha mente.”
“Se meu intelecto está no caminho,” “eu terei de corrigir meu intelecto,” “porque afinal eu tenho de estar integrado.” “Se eu não
estiver integrado, eu não vou desfrutar nada…" “nem vou fazer nada de bom a mim mesmo ou aos outros.” “Então por que estou
aqui? Por que estou tentando me destruir?” Mas quando você está desintegrado, você ficará surpreso ao ver… que uma ação
sua destruirá sua segunda ação, e a segunda ação destruirá a terceira ação, quando você está desintegrado. Eu lhes darei um
exemplo. Vamos supor que agora Eu esteja sentada aqui… e alguém Me fale: “Isto queimará você”. Essa é Minha própria maya.
Mas o corpo quer se queimar. Ele diz: “Não, tudo bem, não deem ouvidos a isso, apenas se queime.” Agora, quando Eu digo isso,
parece absurdo. Mas, digamos, a mente diz que você não deve beber álcool, mas ainda assim, você irá ao bar, então você está
desintegrado. Gradualmente, uma vez que você comece a dar ouvidos ao seu corpo em demasia, sua mente simplesmente
cede, ela simplesmente cede. Em cada coisa que você faça, se você estiver integrado, você ficará surpreso ao ver que você
realmente se tornará dinâmico. A integração não é nada além de sua completa conexão com seu Espírito. O Espírito começa a
fluir nisso. Em cada classe social, você ficará surpreso ao ver como… você se tornará dinâmico se você estiver integrado.
Apenas a conexão deve ser totalmente alcançada com seu Espírito. Toda vez que você pensar em algo: “Isso é bom para meu
Espírito?” Algumas pessoas têm o hábito de pensar que a vida espiritual… é tal que você fica suspenso por um cordão em algum
lugar, no ar, e não há nenhuma conexão com a vida diária. Muitas pessoas pensam desse jeito, elas acham que um homem
assim… deveria ser uma criatura magra, miserável, pendurada em alguma árvore ou algo assim, e deveria estar totalmente em
um estado paranoico ou algo assim, de modo que ele fique com medo do mundo inteiro, não pode falar com ninguém, é tão
inacessível que ele se torna um recluso. Essas ideias absurdas devem ser abandonadas pelos Sahaja Yogis. Você tem de estar
muito presente, totalmente presente entre todos eles. Mas algo assim: você deve ser raro, um tipo diferente, uma personalidade
única. Você deve estar presente com todas essas coisas que estão acontecendo. Agora, as pessoas estão com medo, mesmo
dos Sahaja Yogis, eles estão com medo dos Sahaja Yogis. Eles veem alguém negativo, eles dizem: “Oh, isso, aquilo.” Confronte
essa pessoa. Confronte: “Como você pôde ousar fazer isso, uma coisa assim?” “Você é um Sahaja Yogi. Levante-se! O que você
quer dizer com isso?” Você tem de combater isso. Enquanto for possível, você deve tentar salvar uma pessoa, falar-lhe dessa
maneira. O outro lado disso é que quando você fala com os outros, quando eles vêm a você, então tem de haver um tipo… de
sinceridade muito grande dentro de você. Se você está fazendo com essa sinceridade, as pessoas saberão que você está
fazendo com sinceridade. Quando você fala com uma pessoa, eles devem saber que há sinceridade, que seu coração está
presente. Por exemplo, você talvez fale com essa pessoa muito gentilmente, mas seu coração talvez não esteja presente e a
pessoa pode pensar: “Oh, ele só está buscando votos.” Certo? Mas se você fala com alguém com sinceridade, vocês dirão:
“Como você pôde fazer uma coisa assim? Você não consegue ver a si mesmo?” “Você não consegue trabalhar isso?" "Isso é o
que é. Você está aqui para isso.” Agora, falando assim, sua sinceridade, que está vindo de seu coração, deve ser vista e esse é
que é o caráter de Shri Rama. Ele ficava no lado direito do coração, significa o coração colocado em atividade. Vocês entendem
isso? Onde Kabira disse: “Mana mamata ko thira kara Lau.” “Eu criarei minha compaixão do meu coração, mana, do meu

coração”, a compaixão torna isso firme. “Aur pancha hi tattva milau,” “e colocá-los nos cinco elementos.” Da mesma maneira,
quando você está no Coração Esquerdo, essa é a sua sinceridade, é seu sentimento profundo. Mas o sentimento profundo, de
que adianta? Há muitos Sahaja Yogis… que realmente sentem que este mundo é horrível… e algo deve ser feito, a Sahaja Yoga
deve ser introduzida. Mas quantos de vocês estão realmente colocando isso em ação? Totalmente em ação? Sem isso, o seu
Rama Tattwa não pode ser aprimorado. O Rama Tattwa só é aprimorado quando… você coloca todas essas coisas em ação,
que exatamente Shri Rama fez. Assim, na ascensão do homem, quando ele se elevou ao local de Rama, o Advento de Rama não
foi no centro, mas no lado direito. Ele se moveu ao lado. A tal ponto que Ele esqueceu o Seu passado. Ele nunca mencionou que
Ele era uma Encarnação. Ele nunca falou com Seu pai, nunca falou com Sua mãe. Ele nunca falou com ninguém que Ele era uma
Encarnação. É claro, era evidente que Ele era. Seu Irmão sabia disso. Agora, Ele teve dois irmãos. Muito interessante, quero
dizer, Ele teve outros irmãos também, mas um foi Bharat e o outro foi Lakshmana. Esses dois irmãos estavam com Ele. Agora,
Eles mostram os dois lados de um ser humano. Um foi Lakshmana e Ele era do tipo furioso. Ele não conseguia suportar
ninguém se comportando mal em relação a Rama. Ele não conseguia suportar alguém falando… de forma muito mundana com
Shri Rama. E Ele ficava tão zangado com todas essas pessoas… que Ele simplesmente aparecia como um grande raio… sobre
alguém que tentasse dizer qualquer coisa sobre Shri Rama. Até mesmo Parashurama estava presente, uma encarnação
contemporânea do próprio Shri Rama foi Parashurama. É uma história muito interessante sobre isso. Mas Ele não podia
suportar Parashurama de forma alguma… [N.T. :gravação é interrompida] …Ele é Shesha, como eles O chamam. A serpente que
dorme no bhavasagara, sobre a qual Shri Vishnu descansa. O mesmo Shesha nasceu como Shri Lakshmana. Agora, para uma
mente ocidental, para eles, serpentes são um tipo de… Se você falar sobre serpentes para eles, eles somente sabem… da
serpente de Adão e Eva, só isso, eles não entendem nada. E eles não conseguem entender por que as pessoas veneram
serpentes. As serpentes são como cobra e tudo mais, elas são como reis. Elas são os reis do subterrâneo. E Shesha é Aquele
que dá suporte ao universo inteiro. Então Shesha é venerado… como as serpentes são veneradas em muitas vilas na Índia,
mesmo hoje, porque elas não perturbam ninguém lá. Porque elas são como divindades, são veneradas na Índia. E às vezes elas
picam, mas na maioria das vezes, elas não picam um bom homem religioso. Há uma história de Sai Nath, onde um encantador
de serpentes… recebeu muito dinheiro só para matar Shri Sai Nath. E porque Sai Nath à noite, de repente subia para sua rede
que Ele tinha feito, cerca de dez metros acima do chão. Só Deus sabe, ninguém sabia como Ele ia para lá. Mas eles O
encontravam dormindo lá em cima. Então essa serpente foi levada por aquele encantador de serpentes… e ele colocou a
serpente sobre Sai Nath. E a serpente foi lá e Sai Nath falou com ela e disse: “Oh Deus, você veio aqui para se encontrar
Comigo…” "depois de tanto tempo, qual é o seu trabalho?” Ela disse: “Esse encantador de serpentes horrível me pediu para
picá-Lo.” “Então eu vim para Lhe dizer para tomar cuidado com essas pessoais.” O encantador de serpentes ficou olhando com
espanto, pois Ele estava falando com ela. Ele disse: “Tudo bem, vá agora.” Ele falou para a serpente. Essas são serpentes
antigas. Então a serpente foi e picou o encantador de serpentes. Mas depois Ele desceu de Sua rede e Ele sugou o veneno e o
jogou fora. “Porque, afinal,”, Ele disse: “a serpente está zangada com você…” “porque você tentou esse truque.” Então Ele sugou.
Isso é compaixão, isso é compaixão. E Ele sugou o veneno e o sujeito ficou completamente mudado, e ele disse: “Agora eu vou
anunciar isso para todas as pessoas…” “quem esses brâmanes tentaram matar”, pois eles queriam matar Shri Sai Nath. E por
quê? Por que eles tinham tanto medo desse homem? Ele vivia fora das vilas e eles tinham tanto medo Dele, porque eles
estavam fazendo todas as coisas erradas em nome de Deus. Então todos eles tinham medo que eles fossem expostos. Assim,
isto é o que é: Ele dorme sobre Shesha. E Shesha é aquele que às vezes é expressado nos Sahaja Yogis, Eu tenho visto, como
ira, quando vocês tentam não seguir o protocolo… ou quando tentam ser esquisitos ou não se comportam. Isso é Shesha neles.
Isso é também às vezes necessário. Você tem de ser um Shesha às vezes porque… senão as pessoas começarão a se
comportal mal… e através disso, elas serão prejudicadas. Não que Eu serei prejudicada, mas eles serão prejudicados. Portanto
esse tipo de temperamento é também necessário. Mas o outro é muito interessante, é Bharata, o Irmão. Ele mostrou como Shri
Rama concedeu o reino para Ele, por causa da discussão de Sua mãe. E Ele não sabia o que fazer. Então Ele se voltou para
Rama e disse: “Pegue de volta o Seu reino.” “Eu não quero nada, Você é Aquele que deve governar.” “Por que Eu deveria tê-lo?”
Então Rama disse: “Tudo bem, você apenas será responsável pelo reino.” “Eu tenho de obedecer Meu pai, Eu tenho de obedecer
Minha mãe,” “porque Eu lhes fiz uma promessa.” Assim, uma outra grande qualidade de Shri Rama… era que uma fez feita uma
promessa, ela deve ser mantida. Esta é uma outra qualidade que nós temos de ter: se você prometeu qualquer coisa, você tem
de mantê-la. Se você disse: “Eu farei isto”, você deve fazê-lo. Você não deve achar desculpas para evitar isso. É uma atividade
totalmente anti-Deus evitar fazer… coisas que você prometeu. Suas Divindades nunca ficarão contentes. Você deve se
certificar… de que seja o que for que você prometeu, você deve cumprir. Agora, quando Bharata foi enviado de volta por Ele, Ele
disse: “Tudo bem, dê-Me Suas sandálias que Eu colocarei lá.” “E Eu as usarei como se este fosse o símbolo de Você estar

presente.” E Ele colocou aquelas sandálias no trono… e governou aquele reino e cuidou, Bharata. Apesar de quando Ele estava
indo ver Rama, então Lakshmana O viu chegando e disse: “Olhem para isso!” “Ele está vindo para cá para invadi-Lo agora. Ele O
expulsou…" "do reino e agora Ele está vindo para invadi-Lo.” Assim, isso também acontece, Eu tenho visto, que existe entre
Sahaja Yogis, os Sahaja Yogis que são como Shesha… não conseguem ver também a bondade de outros Sahaja Yogis, que são
pessoas muito boas, pessoas boas que se sacrificam muito, mas as intenções delas não são compreendidas, são mal
compreendidas, o que é uma coisa muito triste. Você deve ver as intenções do outro tipo de pessoa também, que talvez não
seja tão irascível, talvez não seja tão zangada, mas as intenções delas são muito boas. Eles vieram, na verdade, pedir as
sandálias de Shri Rama. Assim, entre esses dois tipos de pessoas, Eu tenho visto, há sempre um grande mal-entendido
acontecendo. Portanto ambos os tipos de pessoas devem tentar entender… que nós, ambos somos necessários para a Sahaja
Yoga. Eu não posso fazer só com um tipo de pessoas. Nós temos de ter ambos os tipos de pessoas… que cuidarão de ambos
os estilos. Mas quando você está lidando com os outros, devemos seguir como um só. Por exemplo, se um indivíduo está vindo
ao Caxton Hall… e ele diz algo, então você deve pesar se ele é um novato ou um antigo. Se ele é um novato, então você deve
mostrar toda a gentileza, bondade, todos os tipos de coisas exteriores que o agradarão. O motivo é que… ele não é uma alma
realizada, ele não vê o seu aspecto sutil. O que ele vê é o que você é, externamente. Como você está vestido, como você fala
com eles, como você se comporta em relação a eles. Todas essas coisas, eles veem primeiro. Eles não veem o que você obteve
interiormente. Eles não conseguem ver seu coração, não conseguem sentir suas vibrações, então você tem de ser muito gentil
com eles, tem de ser muito doce com eles. Eu recebi uma carta de alguém dizendo: “Os Sahaja Yogis…” “têm sido muito, muito
rudes comigo e zangados.” Como outro dia, alguém veio e ficou sentado atrás, eles estavam tentando salvar, salvar o que vocês
chamam… de pessoas que estão perdidas pelos cultos ou seja o que for. Ele estava sentado atrás e quando Eu disse: “Venha à
frente.” E ele não veio, então vocês disseram: “Saia!”. Vocês não devem dizer. Deixem-Me dizer. Nesse momento, você deve
ficar calado. Ninguém deve dizer: “Saia! Se você não está indo.” Porque a coisa é: se dissermos, “Nós não nos importamos com
pessoas que não são humildes”, então eles vão estar perdidos de qualquer modo. Vamos lhes dar uma oportunidade justa.
Vamos lhes dar uma oportunidade justa para virem para a Sahaja Yoga, primeiro através do comportamento de vocês. Agora,
algumas pessoas têm o hábito de falar com eles… um pouco demais. Eles não devem falar. Essa é uma coisa que Eu sinto… que
enquanto damos vibrações e tudo mais, no máximo você deve perguntar: “Você está sentindo alguma brisa fresca?”, Essa é
uma coisa, Eu sinto… É por isso que ao dar vibrações e tudo mais, no máximo você deve perguntar: “Você está sentindo alguma
brisa fresca?” de uma forma muito humilde. E essa é uma outra qualidade de Shri Rama, é um sankoch. Não há nenhuma
palavra em inglês, porque vocês têm “formalidade”, que é uma palavra muito insípida para descrever “sankoch”. Porque não há
nenhuma integração entre o seu coração e formalidade. Mas se você pensar em uma “formalidade do coração”, então do que
você chama isso? O que você chamará na língua inglesa? A formalidade do coração. Sinceridade. Não, sinceridade é diferente.
Isso é uma ação. Sinceridade é uma coisa abstrata, mas formalidade do coração. Como dizer uma coisa assim? Honestidade,
Mãe, honestidade. Não, não, não é honestidade. Todas essas são palavras abstratas. Em ação. Digamos por exemplo, agora, Eu
estou sentada. Agora, se eles me trouxerem uma xícara, tudo bem? É uma xícara quebrada, por exemplo, você vai à casa de
alguém, e está um pouco quebrada. Assim, se um indiano estiver lá – Eu não sei sobre o estilo ocidental – ele beberá. Ele não
dirá nada: “Está quebrada”, ou qualquer coisa assim. Mas talvez alguém diga: “É uma xícara quebrada!” Ou digamos, você vai à
casa de alguém… e você não gosta de um esquema de cores ou algo assim. Então para um indiano, não seria apropriado…
imediatamente dizer assim – para um indiano. “Formalidade do coração.” Não dizer algo de tal maneira que… você toque o lado
errado da pessoa é “sankoch”. Agora, a tal ponto, Shri Rama tinha isso, há uma história boa, Eu acho que a contei antes também,
mas novamente Eu a repetirei para vocês, que está descrita em outro Ramayana escrito por Tulsidas. Embora Tulsidas não
fosse uma alma realizada, mas alguns pontos ele salientou muito bem. Ele conta que Shri Rama estava lançando as flechas…
contra as cabeças de Ravana. E ele tinha dez cabeças. E ele tinha uma bênção que… a cada cabeça caída, uma outra cabeça
surgirá. Ele tinha uma bênção assim. Então o irmão de Shri Rama diz: “O que você está fazendo? Você sabe que ele não pode
morrer…” “lançando flechas contra sua cabeça.” “Você tem de inseri-la no coração dele, senão ele não morrerá.” Então o
sankocha entrou em ação Nele e Ele disse: “Veja, em seu coração ele tem Minha esposa,” “porque ele A ama e Ela está sentada
em seu coração.” “Como Eu posso atingi-lo no coração? Ela será ferida.” Vejam a delicadeza de Sua compreensão. Então Ele
disse: “Então atingindo sua cabeça, ele vai ser morto?” Ele disse: “A atenção, uma vez que ela vá para sua cabeça,” “sua atenção
será retirada de seu coração.” “E uma vez que a atenção seja retirada,” “Minha esposa não estará mais lá,” “então Eu o atingirei
e o matarei.” Vejam o sankoch! Então você compreenderá… como nós somos rudes e arrogantes. Esse tipo de arrogância e
grosseria… surge em nós porque não temos nenhum sankoch. Nós não devemos dizer tudo para todo mundo, não precisamos.
Deveríamos dizer tudo? Digamos por exemplo, em seu puja, talvez vocês estejam fazendo algo que não deveria ser feito. Eu sei

que está errado. A menos e até que esteja totalmente errado, Eu não direi. Eu disse: “Gradualmente eles aprenderão.” Porque
senão você se tornará assim, tenso. Vocês devem ver o rosto de Linda se Eu lhe digo qualquer coisa. Ela entra em… Assim, esse
sankocha, essa compreensão surge se você ama alguém… e compreende. Agora, vocês têm de amar todos os buscadores do
mundo. Eles cometeram erros, eles fizeram todos os tipos de viagens do ego, eles cometeram todos os tipos de erros, mas a
Mãe de vocês os ama… e vocês têm de amá-los. Se eles tiverem de ser corrigidos, Eu farei isso. Apenas não façam daquela
maneira em que eles se sentem feridos. Coloquem um sankocha. Enquanto estiverem falando uns com os outros, eduquem-se,
treinem-se para dizer coisas que são gentis e boas, que farão a outra pessoa sentir… que essa pessoa é… uma pessoa
apropriadamente educada na tradição da Sahaja Yoga. Assim, nós temos uma tradição Sahaja Yoga também, na qual quando
falamos uns com os outros, nós temos esse sankocha de Shri Rama dentro de nós. E se você não tem esse sankocha, você
bloqueia o Coração Direito. E esse bloqueio no Coração Direito é uma coisa muito perigosa… em um país como a Inglaterra,
onde o clima é tão ruim, porque ele lhe causa uma coisa horrível chamada asma. Eu não estou amedrontando vocês, mas é
verdade. Você contrai asma se seu Coração Direito está bloqueado. Não necessariamente a asma surge somente do Coração
Direito, pode também surgir do Coração Central, mas se você bloqueia o Coração Direito, você certamente contrai asma. Assim,
a atitude por exemplo com seu pai. Eu ouvi pessoas falando com o pai também de uma maneira tão estranha. Você não pode
falar com seu pai… desse jeito. Eles falam Comigo também muito grosseiramente. Eu tenho visto pessoas, Sahaja Yogis, às
vezes de forma chocante, em um nível muito mundano ou você pode dizer, de uma forma muito sem protocolo, você entrará
numa situação difícil no Coração Direito. Portanto temos de aprender esse sankoch, a maryada, significa os limites de seus
relacionamentos. Nós amarmos uns aos outros não significa… você continuar agredindo a privacidade dos outros. A que
extensão vocês amam uns aos outros, não significa… que você continue numa forma com a qual você tenta transgredir… todas
as belezas e toda a privacidade de uma outra pessoa. Se alguém entra no quarto diretamente, essa não é a forma que deveria
ser a Sahaja Yoga. Eu não preciso falar. Mas você deve bater na porta se você tem de entrar. E bater na porta… no momento que
você precisa. Bater na porta o tempo todo… ou segurar-se firmemente em alguém o tempo todo não é apropriado. O sankocha é
um negócio cultural completo. Assim, nós temos uma tradição cultural que temos de aprender com Shri Rama. Ele é conhecido
por seu sankocha. O tempo todo: "Como dizer isso," "não posso dizer aquilo". Nós temos isso muito enraizado dentro de nós. As
crianças devem ser educadas dessa maneira e uma vez que… elas sejam educadas dessa maneira, elas aprenderão o sankoch,
e isso lhes dará uma compreensão apropriada da vida social. Como agora vocês veem, esta vela está aqui. Se você colocar seu
dedo nela, ela pode queimar e você talvez remova o seu dedo. Mas se você está com uma outra pessoa… e se você tentar tomar
liberdades com essa pessoa, talvez chegue um dia que essa pessoa se comportará mal ou irá ferir você… ou fazer algo com
você. Mas ainda assim, você não perceberá… que é porque você não tem nenhum sankoch que isso aconteceu. Assim, esse
sankoch tem de ser trabalhado… muito belamente de todas as maneira, em agradecimento, em aceitar a gratidão de alguém, na
expressão do seu amor por outra pessoa, de uma forma que seja sankoch. Agora, Shri Rama é conhecido por Seus limites. Ele
não cruza o limite. Ontem, outro dia, Eu lhes falei sobre… comida, para você não transpor os limites da comida, como ser
compassivo com insetos e mosquitos. Da mesma maneira, em cada coisa, o discernimento do coração deve estar presente.
Agora, não há nenhuma palavra para “discernimento do coração”… na língua inglesa, que é maryada. Discernimento do coração
é compreender, digamos por exemplo, que se você é rude com seu pai, o que você ganha? Você não ganha nada. Mas se você é
humilde com seu pai, talvez você ganhe. Mesmo que ele seja um homem ruim. Porque o que acontece em reação se você disser
psicologicamente: vamos supor que você seja filho de um pai… que está fazendo algo errado e você é obediente a ele, ele
sempre terá medo de que ele perderá você… se ele decair em seus ideais, Assim, através dessa humildade, você o elevará. Se
você é humilde, se seu comportamento em relação… aos seus pais é como o de Shri Rama, não há nada a perder. Você não faz
concessão em seus princípios ou em qualquer coisa. Nas coisas do dia a dia, deste jeito: seu pai está sentado… Quero dizer, na
Índia, se o pai está lá, você não se sentará antes dele, você não sentará, custe o que custar. Até que ele lhe fale dez vezes, você
não se sentará antes dele. Isso ajuda. Então isso reage no pai: “Supondo que eu me comporte mal em demasia, meu filho não
me respeitará.” Assim, o senso de respeito também surge de seu coração. Isso só é possível se você conhece essa maryada do
seu coração, até onde ir. Qual é a necessidade de ser rude com seu pai? Não há nenhuma necessidade, de forma alguma, custe
o que custar. Qual é a necessidade? Ou com seu marido ou com sua esposa? Por que dizer qualquer coisa rude a alguém? Qual
é a necessidade? O que você vai ganhar com isso? Dizendo alguma coisa rude, Eu não tenho visto que as pessoas melhoraram.
Somente quanto o guru é severo ou, quero dizer, a mãe ou o pai são severos com os filhos, isso ajuda. Em nenhum outro lugar,
isso ajuda nos relacionamentos comuns. Como irmãos e irmãs, isso não ajuda, e maior e menor. A pessoa mais nova tem de
suportar a rispidez dos mais velhos, se eles querem melhorar. Não há nada disso. Afinal eles não vão estrangulá-lo. Supondo,
mesmo que ele diga algo ruim para você, não importa, tudo bem. Tente. E nisso, o que nós temos de lembrar é… o que Cristo

nos disse: você deve oferecer a outra face. Portanto, use o discernimento do coração, até onde ir com a pessoa. Com efeito
disso, você será uma pessoa muito, muito poderosa… em sua família, na Sahaja Yoga, em qualquer lugar. Essas pessoas que
são obedientes a Mim… são Sahaja Yogis muito poderosos. Vocês sabem disso. E aqueles que não são decaem muito rápido.
Eu tento salvá-los, através de tudo, mas Eu tenho visto, aqueles que são desobedientes, que não Me ouvem, que são grosseiros
Comigo, que não entendem o protocolo, decaem muito na Sahaja Yoga. Totalmente, deste jeito. Em um segundo, Eu percebo
eles decaindo… centenas de metros. É verdade. Porque o que está faltando em você é o discernimento, a maryada, até onde ir. E
esta é uma outra coisa que temos de aprender: nos educar. Assim, a educação de Shri Rama, como ela era, Eu lhes disse: Ele
podia matar um demônio com uma única flecha. Vocês não têm de bater neles 108 vezes, uma pancada deveria ser o
suficiente. Mas vocês têm de ser pessoas poderosas… e o poder de uma pessoa aumenta aplicando a maryada. Supondo que
você tenha trigo e apenas o espalhe, ele se espalhará por toda parte, os pássaros virão e o comerão, ele acabará. Mas se você
colocá-lo em um saco, ele terá um peso, ele terá um tamanho, ele aumentará em altura… e ele será útil, ele terá respeito. Mas a
coisa que está toda espalhada por toda parte, que não tem nenhuma maryada, nunca será respeitada. Nada dá certo sem
maryada. Até mesmo a luz se mantém em uma maryada. Você tem de manter suas maryadas. Isso é parte do nosso
treinamento. Digamos por exemplo, existe um avião… e ele não está limitado por nenhuma maryada. Ele não está limitado.
Quando ele voar, estará tudo acabado. Todas as nossas ideias de liberdade devem ser limitadas pela maryada. Se a liberdade
não tem nenhuma maryada, isso é depravação, é insensatez, não vai nos ajudar. Então nós temos de criar a partir dos Sahaja
Yogis grandes políticos. Foi profetizado que se a Sahaja Yoga não se espalhar, então a terceira guerra mundial é inevitável. As
pessoas sofrerão muito com a terceria guerra mundial. É possível evitá-la, se as pessoas adotarem a Sahaja Yoga em grande
número. Mas se elas não adotarem, haverá uma terceira guerra mundial… e os efeitos disso irá ferir tanto as pessoas… que no
final são os Sahaja Yogis que serão chamados… para uma conferência e não os diplomatas. Os Sahaja Yogis serão
consultados, e eles decidirão o que deve ser feito pelo mundo… e eles se tornarão os governantes do mundo de amanhã.
Portanto nós temos de ter uma ideia completa de como sermos… governantes como Shri Rama. Nós temos de ir muito mais
longe conosco, nos treinando, nos educando, livrando de nossos egos… e compreendendo que nós temos de crescer. É uma
tarefa muito grande, é uma tarefa importante e às vezes vocês talvez pensem: “Como a Mãe pode esperar que façamos isso?”
Mas Eu acho que vocês são as pessoas que são escolhidas para isso… e vocês têm de alcançar isso e fazer dar certo. Assim,
nós temos de nos treinar para sermos primeiro… bons governantes de nós mesmos e os governantes dos outros. Primeiro nós
temos de aprender a nos governar. Aqui, somente neste corpo, vocês aprenderão como se governar. Conforto, se você gosta
muito de conforto, faça seu corpo trabalhar isso de modo que não haja… necessidade de nenhum conforto. Se seu corpo é
condescendente com comer muito ou qualquer coisa, faça seu corpo aprender que não é bom ser condescendente com isso. Se
você fala muito, conversa muiito, se você é rude, apenas diga: “Não vou dizer uma palavra de manhã até de noite.” Adote mauna
(silêncio). Então a tapah, é o momento da penitência, está agora em nossa frente. Com essa penitência, a coisa mais grandiosa
que vai ajudá-lo é ir e falar… da Sahaja Yoga, transmitir a mensagem do Meu Advento, e também falar sobre como a
transformação, o momento do florescimento surgiu, Isso você tem de fazer, ademais você tem de aprender como se governar…
e depois como governar os outros através de seu coração, não através de sua mente. Vocês têm de governar através de seus
corações, aprendendo todas as qualidades do coração, que Eu lhes falei. E Eu devo parabenizá-los pelo artigo que vocês
escreveram sobre… o Tempo de Florescimento. Eu o li do começo ao fim, realmente o desfrutei inteiramente. Ele o fez muito
bem. Que Deus os abençoe. E Eu acho que ele terá um bom efeito. Eu estou surpresa ao ver como eles o publicaram. Eles
mudaram mudaram de ideia ou o que aconteceu? É surpreendente. Vocês viram esse artigo? É maravilhoso. Venham, venham à
frente E muito obrigada pelas belas trepadeiras que Me enviaram. Elas são tão belas, elas ainda estão em choque, porque Eu as
removi do seu cuidado gentil para o Meu. E o Meu é um pouco meio que irreverente agora. Mas hoje nós tentamos tratá-las
apropriadamente. Eu tenho certeza que elas serão. Nós lhes demos um bandhan. Você quer dizer que você quer ser mais
inteligente? Não, livrar-se do lixo, Mãe. O lixo que está na cabeça? O melhor, em Sânscrito, é dito: “Ya neti neti wachane nigamor
avochus.” Significa, fale sem parar com sua mente: “Não é isto, não é isto.” Qualquer pensamento que venha em sua mente,
continue falando: “Este não é o pensamento. Este não, este não, este não.” Então a inspiração começa a surgir. O que Eu sinto é
que as pessoas não estão inspiradas. Eles têm medo, por um lado. De repente, você lhes faz algo, eles ficam com medo, um
trauma. Ou então, se você tenta ser bom com eles, eles entram em uma viagem do ego. Assim, para ficar no centro, o que você
tem de fazer… é falar sem parar: “Este pensamento não” e “este pensamento não.” Então você será um Sahaja Yogi profundo. O
melhor é isto. Porque o intelecto não é nada, o assim chamado intelecto. Somente Deus tem inteligência, ninguém tem. Para ser
bem franca. É uma grande piada, não é? Todo mundo acha que é inteligente, mas não são, eles são estúpidos. Toda estupidez é
considerada inteligência atualmente. Por exemplo, a astúcia, ela nunca lhes paga dividendos. O que é o intelecto? A única

compreensão do intelecto é… como Adi Shankaracharya colocou: “Na yoge, na sankhya,” Todas essas coisas são imprestáveis.
Somente servir sua Mãe é o melhor caminho. Pergunte ao seu intelecto: “Isso está servindo a minha Mãe?” O intelecto lhe
falará, o assim chamado intelecto dos seres humanos, para enganar você, ele engana você, ele lhe dá fugas, ele engana você. O
tempo todo o intelecto está trabalhando, dizendo: “Isso pode ser bom, aquilo pode ser bom”, mas o que é realmente bom, ele
nunca vê. É um truque do ego, truque do ego. São as escolhas. O ego gosta de escolhas. “Então isto é bom, aquilo é ruim, eu não
gosto disto, daquilo.” Todo esse negócio de “eu” deve ser abandonado e digam: “Este não, este não, este não.” O “nós” deveria
entrar em uso, “nós”, não o “eu”. Agora vocês não são mais os “eus”, vocês são “nós” agora. É desse modo que o intelecto irá
embora. Porque esse intelecto acumulou todo tipo de insensatez… e ele não existe. Essa é a maior maya. Ele não existe. Não há
nenhuma inteligência de forma alguma. O que é a inteligência? É apenas entender que… não há nada como esse intelecto, você
não é nada. Explicar o intelecto Dele seria algo… como explicar a civilização humana para uma formiga. Até isso é mais fácil. É
assim, o intelecto Dele. E Ele é tão inocente, tão simples, qualquer um fica impressionado ao ver como pode ser isso. Portanto a
pessoa mais inteligente é aquela que sabe… que nosso intelecto é apenas uma viagem do ego. Esse é o sinal da pura
inteligência, é o sinal da pura compreensão… de que o coração é o governante, lá reside o Espírito, que é a coisa mais inteligente
dentro de nós. E a inspiração do Espírito é a manifestação… do puro intelecto de Deus. E o que Eu lhes falei hoje é o intelecto do
coração. Mas o do cérebro, zero. Mas então para que serve o cérebro? Por que ter cérebro? Por que não ter somente coração?
Isso seria ótimo. Mas o cérebro é aquele que age. O coração dá a inspiração, mas o cérebro age sobre ela, ele fica
comunicando. Mas a inspiração, a fonte é o coração, é o Espírito. Novamente, conecte-se com o Espírito. Inteligentemente,
como você explicará o despertar da Kundalini? Deixe de lado a Kundalini, como você pode explicar a germinação… da semente?
Inteligentemente, através de seu intelecto. Explique, explique por quê, como. A germinação da semente, uma coisa simples…
que você vê milhares de vezes. Como você explicará? O intelecto é que diz: “Eu não consigo explicar.” Uma coisa muito limitada,
é o ego, nada além de ego. E uma vez que você se livre dele, então o intelecto puro começa a surgir. Vejam, com Yoga Singh,
você ficará surpreso, quem é. Quero dizer, ele veio a nós como um bhoot, totalmente, ele está tão mudado. Agora ele fala, Eu
lhes digo, ele fala como um santo. Eu fiquei impressionada. Ele fala tão bem às vezes que Eu quero citá-lo às vezes, o modo
como ele fala sobre certas coisas. Eu fico surpresa ao ver como ele começou a falar assim. Então seja o que for que vocês
tenham de dizer, relacionem isso com o Espírito, vocês falarão como santos. Relacionem isso com o Espírito, com nada mais,
relacionem isso com o Espírito e você ficarão impressionados. Ele Me disse: “Há muitas pessoas neste mundo que são
absurdas.” Eu disse: “Como você sabe?” Ele disse: “Porque eles não querem saber nada sobre a Senhora.” “Eu não sei por que
eles estão aqui e por que a Senhora os criou.” Ele era uma pessoa com muitos bhoots em sua cabeça. Ele é um homem tão
belo, Eu lhes digo. Ele diz isto: “Este é o seu servo, tudo bem,” “mas ele tem de aprender certas coisas se ele tem de viver bem.”
“Ele não tem asseio, porque a mente dele não é pura.” “Ele tem de ser uma pessoa mais pura, mas sua mente não é pura.” “Seu
coração está bem, mas sua mente não é pura.” Eu fiquei impressionada com ele. Ele não é um homem instruído ou qualquer
coisa assim, apenas uma pessoa comum. Mas eles começam a falar como profetas. Eu acho que seria melhor vocês lerem
alguns dos profetas, vocês também começarão a falar como eles. Leiam Kabir, Khail Gibran, todas essas pessoas. Quem é
Blake? Ele era um profeta também. Vocês podem falar como Ele. Por que não? Ele falou através de Seu Espírito, não foi? Pura
inteligência. Então vocês se tornarão Shri Rama se puderem fazer isso. Hoje é um grande dia. Eu estou feliz que todos vocês
puderam vir. E isso deu tão certo que é…, Eu estava vindo para cá e para falar sobre Shri Rama… e Eu desejo que todos vocês O
sigam. Respeite-se! E é sua responsabilidade ser bom, ser desse jeito, trabalhar isso dessa forma. Que Deus os abençoe. Tudo
bem, vocês queriam fazer um pequeno Puja. Vocês podem lavar Meus Pés. E vocês conseguiram alguma coisa de Shri Rama?
N.T: Gavin Brown lê o capítulo 86 do “Ramayana de Valmiki”.

1982-0411, "Puja de Páscoa e Havan, A Criação do Senhor Jesus"
View online.
"Puja de Páscoa e Havan, A Criação do Senhor Jesus" Nightingale Lane Ashram, London (UK), 11-4-1982 Hoje nós estamos
celebrando o dia... que é um assunto muito, muito importante, sem dúvida o dia mais importante, nós podemos dizer, quando
um acontecimento tão grandioso aconteceu. E isso tinha de acontecer dessa maneira, porque tudo de um certo modo foi muito
severo. Em Minhas últimas palestras, Eu lhes falei como Cristo foi criado, primeiro no céu. No Devi Mahatmya, se você lê-lo, Ele
foi criado como Mahavishnu... e está muito claramente mencionado que primeiro... Ele foi criado como um ovo. Isso está
escrito nesse livro, que talvez foi escrito cerca de 14.000 anos atrás. É um livro que profetizou sobre Cristo, e é por isso que as
pessoas especialmente no ocidente, oferecem um ovo uns aos outros como sinal de amizade. Assim, primeiro a existência
manifestou-se nesta Terra como um ovo, que era Cristo, e parte dele foi mantido nesse estágio... e o resto dele foi usado pelo
Espírito Santo, por Mahalakshmi, para criar Cristo a partir dele. Nesse livro antigo, Ele foi chamado de Mahavishnu, significa "a
forma maior de Vishnu". Mas, na verdade, Vishnu é o Pai... e Ele é o Filho criado pelo Espírito Santo. Depois de Minha palestra,
Eu gostaria, se vocês tiverem o livro, de ler isso para eles, o texto inteiro sobre como Cristo foi criado. E quando Ele foi criado,
Ele clamou por Seu Pai, do mesmo modo que Ele também clamou na cruz uma vez. E Ele clamou por anos. E depois, Cristo, no
estado de Mahavisnhu, foi abençoado pelo Seu Pai... que disse: "Sua posição será colocada mais elevada do que a Minha..." "e
Você será o Adhara", significa "O Suporte do Universo." Vejam como a partir do Muladhara, Ele se tornou o Adhara. Tudo foi feito
no estágio celestial, no estágio de Vaikuntha, você pode dizer. Então Ele nasceu do Espírito Santo, que era a Mãe de Cristo nesta
Terra, que era a Encarnação de Makalakshmi, significa que Ela era Radha. Ra - dha. "Ra" significa "energia", "dha" significa
"Aquela que sustenta a energia". Há muitos aspectos da Páscoa que temos de entender, mas principalmente: por que Ele
morreu... e por que Ele ressuscitou? Nesse ponto Eu ainda não toquei, talvez, tão claramente. Esse é o ponto sobre o qual Eu
quero lhes falar hoje. É somente vocês que podem entender a importância da vida de Cristo. E quando é dito que você tem de
obter... sua Realização através de Cristo, isso significa que Ele tinha atravessar o Agnya Chakra. Ele tinha de estar lá. Se Ele não
tivesse criado essa abertura na porta, nós nunca poderíamos ter a Realização. É por isso que é dito que você tem de passar
através... dos portões do céu somente com a graça de Cristo. É claro, isso não significa igrajas, não significa de forma igrejas...
igrejas. Isto vocês compreendem como Sahaja Yogis: você tem de passar através do Agnya Chakra. Por fim, esse é o ponto
mais difícil... por onde os seres humanos têm de passar, porque no Agnya Chakra, seu ego e superego estão completamente
desenvolvidos. Somente no estágio humano, esse ego está desenvolvido. Agora, como superar o ego era uma questão. E para
superar o ego, Cristo tinha de fazer isso. Quando Ele foi criado no começo como Shri Ganesha - vocês conhecem a história de
como Ele foi criado – que a mala... que é proveniente do corpo de Parvati, o Espírito Santo, foi tirada porque antes do
casamento Dela, Ela estava - Ela tinha de se cobrir para Seu banho com muitas coisas perfumadas. E isso foi tirado, todas essas
coisas, e as vibrações Dela saíram. E Ela criou essa criança apenas para proteger a castidade Dela. Ela O colocou na parte de
fora de Seu banheiro. E vocês conhecem toda a história sobre isso. Agora, havia uma parte do elemento da terra nessa criança,
pruthivee-tattwa estava presente. Todos os outros centros, todos os outros centros têm alguns elementos neles. Alguns
elementos como pruthivee-tattwa estão presentes, o elemento terra, depois vocês têm o elemento água, depois vocês têm o
elemento ar, e quando você chega aqui, é o elemento luz, é a luz. E neste ponto, no Agnya Chakra, Ele tinha de atravessar o
último elemento, que era o elemento luz. Isso significa que Ele tinha de se revelar... somente na verdadeira forma do Poder
Divino, o Omkara, as vibrações, vocês podem chamar assim, ou o absoluto, vocês chamam isso de "logos" ou algo assim. O
primeiro som, Brahma. Então Ele tinha de se tornar o Princípio de Brahma. Para se tornar o Princípio de Brahma, Ele tinha de se
livrar de... todos os outros elementos dentro Dele. Então o último também era o elemento luz, através do qual Ele tinha de
atravessar. Assim, Ele tinha o elemento terra Nele, visto que Ele foi feito da "mala"... e tinha todos os outros elementos dentro
Dele. Mas quando se trata do Agnya, Ele tinha de abandonar todos os elementos, Ele tinha de morrer, ter a morte de todos esses
elementos que estavam dentro Dele, para tornar-se completo, totalmente o puro Espírito. O que Ele fez na forma sutil teve efeito
na forma grosseira... e para fazer isso, Ele tinha de morrer. E seja o que for que morreu Nele, foi esse pequeno elemento terra e
os outros elementos, e o que surgiu Dele foi o puro Espírito. Foi o puro Espírito que foi ressuscitado, o puro Espírito, o puro
Brahma Tattwa que tinha formado o corpo de Cristo, que era o corpo de Cristo. E esse acontecimento ocorreu, Cristo fez o que
foi profetizado sobre Ele, Ele era um Salvador, porque Ele passou através dessa porta... para levar as pessoas dessa existência
corpórea, quer dizer, aquele que depende dos elementos, para essa existência que é o Espírito. Assim, a ressurreição acontece
quando você se torna, a partir de sua atenção, você salta para dentro da atenção do Espírito. Quando você sente sua atenção,

quando você se torna o Espírito, esse é o acontecimento que ocorreu a você também. Mas Ele se tornou o puro Espírito, o puro
Brahma Tattwa... quando Ele ressuscitou, e a Ressurreição é um acontecimento do Poder Divino... que veio do Muladhara
Chakra como simplesmente o elemento terra, começou a crescer. Nasceu de lá, veio até o Agnya Chakra. Lá Cristo foi criado...
para passar através de todos os elementos, por fim, entrar no Sahasrara... para se tornar um completo Brahma Tattwa. E isso
foi uma coisa muito dífícil, foi muito experimental. E o experimento era muito perigoso. Isso poderia ter falhado também, porque
Ele tinha Nele esse elemento humano, o elemento corpo que sofreu. E Ele sofreu, porque esse elemento corpo sofre, não o
Espírito, o Espírto não sofre. O elemento corpo sofre. Então Ele tinha de sofrer com esse elemento corpo... e superar isso,
livrar-se disso, e para livrar-se disso, Ele teve de ter uma enorme coragem. Era uma operação tão dífícil. Sem Ele, ninguém
poderia ter alcançado. Ele sabia que isso estava predestinado, mas era uma das coisas mais dificeis de acontecer. Eu Me
pergunto quantos cristãos conhecem o significado de um ovo. Agora, o ovo significa o estágio onde você está antes da
Realização, quanto você está em sua concha do ovo, em que você é Sr. X, você é Sra. Y, e tudo mais. Mas quando você
amadurece completamente dentro, o pássaro está pronto, e esse é o momento em que você sai do ovo. Esse é o momento em
que você tem o segundo nascimento. Então, na verdade, a Ressurreição de Cristo significa isso... e é por isso que damos esse
ovo para as pessoas, dizendo: "Você é um ovo", uma lembrança disso, "e esse ovo pode tornar-se o Espírito." E também está
escrito que isso era um ovo quando Ele veio. Primeiro Ele foi criado como um ovo. Metade dele permaneceu... como Shri
Ganesha e metade dele se tornou Mahavishnu. Então Ele veio nesta Terra... e Ele partiu com todos os Seus elementos... e as
puras vibrações formaram Seu corpo. e Ele permaneceu lá, dentro de todos vocês, para ser despertado, e quando a Kundalini
leva sua atenção através deste ponto, lá você também se torna o Espírito. É por isso que Ele disse: "Eu sou a passagem, Eu sou
a porta." Ele não disse: "Eu sou a destinação". Ele disse: "Eu sou a porta", porque você não pode se tornar Cristo. É por isso que
Ele não disse: "Eu sou a destinação", que você tem de alcançá-Lo, mas Ele criou esse espaço para você. Você pode se tornar
espiritualmente despertado, você pode se tornar seu Espírito. Mas Cristo é uma Encarnação, Ele era o Filho de Deus. E então Ele
é uma Encarnação e essa Encarnação veio nesta Terra... apenas para tirá-los de seus elementos, fazer vocês se tornarem o
Espírito. Agora, como é que isso foi a coisa mais dífícil? Porque os seres humanos tinham criado em suas cabeças... todos os
tipos de barreiras artificiais; observe que tudo que pensamos e tudo que fazemos com nossa mente é tudo morto, é feito pelo
homem, é artificial, porque a realidade está além de sua mente, ela não está em sua mente. Você não pode concebê-la, você não
pode retê-la. Tudo que está em sua mente não é a realidade, ela está além. Assim, para um ser humano aceitar algo que está
além da mente... tinha se tornado tão dífícil na época de Cristo por causa dos romanos... e de todas aquelas pessoas surgindo.
E nós estamos repetindo a história novamente. Eles eram tão orientados para o ego, eles eram tão cheios de ego... que para
destruir o ego deles, alguém tinha de fazer isso para criar uma passagem. Através de Sua morte, muitas coisas são provadas,
todos aqueles que O crucificaram eram pessoas estúpidas, elas eram orientadas para o ego, elas eram cegas. Elas não
conseguiam ver o que Ele era. Elas não podiam ver que personalidade genuína Ele era. Elas O cruficaram. Quero dizer, isso é a
maior estupidez E elas O cruficaram, tudo isso ficou conhecido porque dessas pessoas... eram tão estúpidas, que elas
simplesmente O crucificaram, o que mais elas poderiam fazer? Porque elas não podiam suportar com seus pequenos egos,
alguém que é tão simples, que é tão genuíno, que é tão verdadeiro. Então elas O crucificaram... e essa crucificação veio como
um grande avanço evolutivo para nós. Mas a mensagem para nós é a parte da Ressurreição. A mensagem para nós é a
Ressurreição e não a crucificação. A crucificação não é a mensagem, porque Ele fez isso por nós. Esse é o ponto que os judeus
devem compreender. Outro dia Eu estava lendo – hoje - uma discussão que aconteceu com o arcebispo de Canterbury. E o
sujeito que estava lhe fazendo perguntas, o estava fazendo... como se ele estive perguntando a Deus. De certo modo, ele disse
também: "Eu faria esta pergunta a Deus:" "Por que tantos judeus foram mortos?" Eles pediram isso. Eles desejaram sofrer...
porque eles não deram crédito ao sofrimento de Cristo. Eles pensaram: "Todos nós temos de sofrer." Ego. É ego. "Como alguém
ousa sofrer por nós? Nós devemos sofrer separadamente." Eles não podiam dar esse crédito a Cristo e... todo o pensamento
posterior foi: "Nós devemos sofrer." Assim, seja o que for que você pense... entra em ação nesse nível grosseiro, então Sr. Hitler
nasceu e os fez sofrer. E a estupidez dos seres humanos... é responsável por todos os problemas que são criados nesta Terra.
A outra questão era: "Como as crianças contraem leucemia?" Ele perguntaria a Deus: "Como as crianças contraem isso?" Se os
pais não muito frenéticos e apressados, as crianças acabam contraindo isso. Se você não é uma pessoa relaxada quando você
é casado... e quando você vai ter um bebê, você fica pensando em divórcio e todo o tipo de insensatez, esse frenesi atuará
sobre a criança. Psicologicamente é um problema de canal esquerdo e a criança acaba... se tornando um paciente com
leucemia assim que nasce. Isso é o que acontece. Assim, os problemas são criados pelos seres humanos... por causa da
estupidez deles. Não existe nenhum problema que Deus tenha criado para vocês. Ele resolveu todos os seus problemas. Todos
os seus problemas, Ele resolve. Vocês têm visto na Sahaja Yoga... o modo como Ele resolve até mesmo seus pequeninos

problemas. Mas nós criamos problemas para nós mesmos por nossa estupidez, por nosso vício aos elementos, a coisas
materiais, a hábitos materiais. A matéria nos domina. Isso acontece, podemos dizer, no nível do elemento terra. Depois nós
temos outros problemas como por exemplo apegos emocionais: "Esta é minha filha; este é meu filho; isto é meu; esta é minha;"
"eu sou tão apegado a meu filho." Depois "este é meu país, este é seu país." Nós criamos problemas. Estas Ilhas Malvinas...
Essa coisa das Ilhas Malvinas... é um problema artificial, você pode ver isso. Quero dizer, quando aquelas pessoas foram lá,
aqueles espanhóis, todos eles deveriam voltar para a Espanha. E todos que vieram para o Brasil deveriam voltar para Portugal.
O que eles estão fazendo lá? Se essa é a situação. Mas todos eles são seres humanos. O que é esse negócio de território?
Deixem os seres humanos viverem felizes onde quer que estejam. O que eles estão ganhando com esse negócio de território?
Deus nunca criou a Argentina, o Chile, a Inglaterra e tudo isso, Ele criou uma estrutura homogênea, e é para cuidarem uns dos
outros. Por exemplo, um coração é criado, um fígado é criado, um cérebro é criado, um nariz é criado. Se eles começarem a
brigar, digamos que este olho comece a brigar... com este olho Nós rimos, mas nós, seres humanos, fazemos a mesma coisa.
Estamos o tempo todo agindo assim. Essa é a estupidez dos seres humanos, que está criando problemas. E quando vocês se
tornam muito estúpidos, alguém horrível tira vantagem disso... e vem nesta Terra exatamente como Hitler, e ele tenta corrigi-los.
Vocês não precisam de tudo isso. Vocês só precisam de sabedoria... e de sua Realização. E isto é o que é feito hoje: vocês
tiveram a Realização. Assim, a Páscoa para os Sahaja Yogis no mundo inteiro... é o acontecimento mais importante, porque se
isso não tivesse acontecido, não teria sido possível dar a Realização às pessoas. Eu acho que Gavin lerá mais tarde... o que está
escrito sobre Cristo no Devi Mahatmya. Esse livro foi escrito cerca de 14.000 anos atrás por Markandeya. Assim imaginem, há
14.000 anos atrás Ele sabia, sendo um profeta, exatamente como Blake, o que iria acontecer quando Cristo viesse. Mas Ele era
chamado de Mahavishnu. Ele não era Vishnu, Ele era o Filho de Vishnu. E vejam o modo como os cristãos entenderam isso em
relação a Páscoa. Eles não entenderam. Eles - isso é - O Cristianismo hoje não é nada além de uma atividade mental, só isso,
que é morta, é insensatez. Exatamente como qualquer outra religião insensata, ela se tornou uma outra religião estúpida,
absurda que... não tem nenhum sentido. A menos e até que você tenha a sua Realização, a menos e até que você sinta as
vibrações, a menos e até que você sinta este Poder Divino que está em volta, como você compreenderá? Porque essa é a única
coisa que é verdade; essa é a única coisa que é realidade, e a menos e até que você alcance isso, como você saberá sobre
Cristo? E lutando em nome Dele, como você pode lutar? Eu realmente não consigo entender. Para Mim, é a estupidez indo a um
outro extremo. Através disso, o que você faz na verdade é usar... todas essas grandes Encarnações para matarem-se uns aos
outros. Vocês podem imaginar? As coisas que vieram para elevá-los, para transformá-los em seres mais elevados, agora são
usadas, as mesmas coisas, os nomes são usados para matar uns aos outros, humilhar uns aos outros. No máximo, se você
chega a um ponto onde você não compreende, então eles começam a dizer: "Isso é um mistério." Qual é o mistério? Na Sahaja
Yoga não há nenhum mistério. Tudo simplesmente está lá. Para Mim, os seres humanos são um mistério. Eu não os
compreendo. Eu não consigo compreender. A Ressurreição de Cristo tem de ser agora a ressurreição coletiva. Isso é que é a
Maha Yoga. Tem de ser a ressurreição coletiva... e para essa ressurreição coletiva, antes de tudo, os Sahaja Yogis devem
decidir ser coletivos. Porque através do despertar da Kundalini, você transpõe, sem dúvida, você passa através, mas você entra
na área da coletividade. E se você não permite essa coletividade... permeá-lo internamente, então você decai. Vamos supor que
você fique em um estado além do elemento, o estado em que você é um ser coletivo; você está consciente do ser coletivo; você
está consciente de que você é parte integrante do todo; você está consciente de que você tem de ajudar seu nariz e seus olhos,
porque você é parte integrante do todo. Você alcança esse estágio onde você compreende: "Eu sou tão importante quanto às
outras células," "e as outras células devem ser ajudadas por mim.." "e elas têm de me sustentar, nós somos um." Deve haver
completa concordância. Essa consciência surge após a Realização... e se você não entende que essa consciência, que essa
conciencia coletiva, é a única forma pela qual você pode ficar nessa área, senão você sai, você começa a ter seus pequenos
poços e simplemente cai dentro deles. Quanto mais você começa a se expandir, você se eleva mais alto... e depois você fica
novamente com seus badhas ou seja o que for. Mas se você pensa: "Eu tenho de viver para o todo." "Eu sou responsável pelo
todo." "Eu sou responsável por criar o núcleo de uma célula," "que vai cuidar do todo," "e se eu decair, o resto também sofre." "Eu
não tenho nenhum direito de decair," "porque eu fui ressuscitado até esse ponto." "Eu entrei no estado da coletividade," "onde
meu ser, que é o Espírito," "é o ser coletivo e eu tenho de ficar lá," "eu tenho de estar lá, eu não posso cair," "esse não é o modo
como eu posso viver." Mas eu tenho visto que também após a Realização, as pessoas não conseguem sair de suas conchas.
Elas ainda se mantêm na concha. Elas não conseguem expandir suas asas e cantar... e se livrarem de suas conchas... e
simplesmente voar. Elas não conseguem fazer isso. Elas ainda ficam grudadas em seus pequenos modos de vida, em hábitos
menores, sob todos os aspectos. Em um feriado você sai. Você quer ter um feriado separado. Por quê? Esse é o momento do
feriado, dia sagrado, como eles dizem. Dia santo. Esse é o dia sagrado. Quando você está com outros Sahaja Yogis, você

realmente está desfrutando um feriado. De outra forma, onde você desfruta seu feriado? Qual é a outra forma? Estar com eles é
o verdadeiro dia sagrado. E é por isso que temos de entender... que você deve expandir sua coletividade. Se você não expande
sua coletividade, você é simplemente um desperdício. Vocês são uma criação desperdiçada de Sahaja Yogis, que, sinto muito
dizer, decairá. Pessoas assim também mostram, no começo, que gradualmente elas começam a ficar cada vez melhores. E
uma vez que vocês estejam presentes no estado pleno, vocês realmente desfrutam a companhia uns dos outros... sem ter
nenhum medo em relação a eles, sem nenhuma possessividade em relação a eles, sem ter nenhum tipo de expectativa, mas
apenas regozijando uns com os outros. Isso tem de acontecer. Todas as nossas células em nosso corpo são assim. Se elas
podem fazer isso, por que nós não? Porque nós temos muito mais consciência, pelo menos nós achamos que temos mais
consciência do que as células. Pelo menos isso é esperado, porque nós evoluímos muito... da forma unicelular a esse estado. E
depois vocês são a quintessência da criação de Deus, vocês são as pessoas mais elevadas. Então por que não? Quando você
tem a ressurreição, a primeira coisa que deve lhe acontecer é compreender que você não é mais um indivíduo, mas você é um
ser coletivo. Você não é mais um indivíduo. Todas as coisas que o faz cortar ao redor sua indivídualidade, jogue-as fora. Você
não é mais um indivíduo. Todos os problemas que chegam a você... como problemas indivíduais são totalmente inúteis, falsos,
sem valor. Pense nos problemas coletivos. Eu gosto de pessoas assim. Como outro dia, Fergie estava ansioso para saber...
sobre a cidade de Bristol, que pontos existem lá... que estão gerando vibrações da Mãe Terra. Ele está preocupado com Bristol
inteira, com todos os jamaicanos, depois com todo o povo britânico, e então você deve estar preocupado com o mundo inteiro.
Isso é o que a pessoa deve pensar. A pessoa não deve pensar: "Como minha filha se casará?" "Como eu consigo uma passagem
para ir lá?" Todas essas ideias insensatas devem ser abandonadas, porque você agora entrou no Reino de Deus... e Ele cuidará
de você. Porque esse estado você estabelece dentro de você, de que você é um ser coletivo. Todas as outras coisas
desaparecerão. Gradualmente todos serão moldados. Mesmo o mais dífícil, Eu tenho visto que melhorou. Mas e quanto a você?
Aquele que está melhorando todos os outros, e quanto a você? Até que ponto você está lá? Até que ponto em sua fé você sabe
isto: "Eu entrei no Reino de Deus..." "e cada ação minha é cuidada e guiada pelo poder Dele..." "e eu estou consciente disso." "Eu
estou consciente de que eu entrei no Reino de Deus," "que é expressado através de minha coletividade." Assim, a coletividade é
a natureza de um Sahaja Yogi. E isso é o que a pessoa tem de compreender. Que Deus os abençoe. Está tudo bem agora? Na
hora certa. Como administrei isso sem olhar para o relógio?
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Puja do Sahasrara Paris, França, 05.05.1982 Hoje é um grande dia para todos nós, os buscadores, pois o último trabalho do
Divino… de abrir o último centro… no Grande Ser Primordial foi feito em 5 de maio de 1970. É o maior evento de todos os
acontecimentos espirituais do Universo. Ele foi feito com um cuidado muito grande e grandes ajustes. Não está nos limites da
compreensão humana… como as coisas são trabalhadas nos Céus. Foi o destino de vocês e o Amor de Deus… que realizou esse
milagre maravilhoso. Sem esse acontecimento, não poderia ter havido… uma possibilidade de dar a Realização em massa às
pessoas. Alguém poderia ter feito isso para uma ou duas pessoas aqui e ali, mas dar um despertar em massa assim não
poderia ter sido possível. Como vocês sabem, no Sahasrara, há os assentos dos sete chakras principais. Há mil nadis ou, como
eles chamam, chamas, e todos eles têm cada um 16 mil poderes. Cada nadi lida com um tipo particular de pessoa… e com as
permutações e combinações… de todos esses nadis, os seres humanos são cuidados. Assim que o Sahasrara foi aberto, toda a
atmosfera foi preenchida com imenso chaitanya… e havia uma imensa luz no céu, e a coisa toda veio sobre esta Terra… como
se fosse uma chuva torrencial ou uma cachoeira, com uma força imensa, como se Eu estivesse inconsciente e fiquei perplexa.
O acontecimento foi tão inesperado e tão magnífico que fiquei atordoada… e fiquei completamente em silêncio diante de sua
grandeza. Eu vi a Kundalini Primordial se elevando como uma grande fornalha, e a fornalha era muito silenciosa, mas tinha uma
aparência ardente, como se você esquentasse um metal e ele tivesse muitas cores, da mesma maneira, a Kundalini apareceu
como uma enorme fornalha, vocês podem dizer, uma fornalha que é como um túnel, onde essas usinas que vocês têm para
queimar carvão para gerar eletricidade. E se estendia como um telescópio um após o outro, Ela saiu, disparou, disparou,
disparou, deste jeito. E as Divindades vieram e sentaram-se em Seus assentos, em Seus assentos dourados, e então Elas
levantaram a cúpula toda… como um grande domo, e a abriram. E depois essa chuva torrencial… Me encharcou completamente,
e Eu comecei a ver tudo aquilo e fiquei absorta na alegria. Era como um artista vendo sua própria criação realizada. Eu senti a
alegria da grande realização. Depois de sair dessa bela experiência, Eu olhei em volta e vi seres humanos tão cegos… e fiquei
totalmente em silêncio. Então Eu desejei que Eu pegasse os cálices para encher com esse néctar. Mas Eu vi todas as pedras. O
Sahasrara é a parte mais bela do seu ser. Ele é um grande lótus com mil pétalas de diferentes cores… aparecendo como
chamas infladas. É uma coisa que é vista por muitas pessoas, mas vê-lo derramar aquela chuva torrencial… era como essas
chamas se tornando uma fonte, uma fonte de cores e de fragrâncias. Vocês podem imaginar uma flor derramando sua cor e
sua fragrância ao redor? As pessoas escreveram muito pouco sobre o Sahasrara, porque seja o que for que elas viram é de
fora… e não é possível para elas virem de dentro. Mesmo que vocês acessem de dentro, se todo o Sahasrara não estiver aberto,
vocês não podem ver a beleza dele, porque quando ele está fechado, todo ele, o total, então vocês apenas passam por uma
pequena abertura e saem dele. Mas apenas imaginem um enorme lótus de mil pétalas… e vocês estão sentados dentro, na
coroa e olhando para todas essas pétalas, tudo muito belamente colorido e perfumado, e pulsando com a bem-aventurança e a
alegria. Permanecer no Sahasrara, nessa posição, é a situação ideal. Mas então, depois do silêncio, vocês se enchem de imensa
compaixão e amor… e vocês são atraídos para as pessoas… que ainda não souberam o que é ter olhos. E desse modo vocês
tentam colocar sua atenção… no Sahasrara de milhões de pessoas. E então vocês começam a ver os problemas que existem no
Sahasrara. E mesmo se vocês desejarem abrir o Sahasrara, é uma coisa muito difícil, porque a canalização do Divino para os
seres humanos… tem de ser através dos seres humanos. O poder pode estar com vocês, mas ele tem de ser canalizado através
do elemento humano. Em toda a Minha vida, Eu não tinha conhecido muitas almas realizadas. Como consegui-las? Como fazer
isso dar certo? Então Eu comecei a procurar as pessoas… e conheci uma senhora de 70 anos, e ela estava muito perturbada
com algo muito grosseiro. E quando ela veio a Mim, ela se sentiu muito tranquila. O Sahasrara dela estava muito desgastado. E
na Minha companhia, ela pensou em alguma outra coisa, não no Espírito. E seu cérebro estava coberto de nuvens… e escuridão.
Repetidas vezes, Eu tive de iluminá-lo, mas ela não obteve sua Realização. A maioria das pessoas que vieram a Mim no início
vieram para serem curadas. Essa capacidade Eu tinha desde a infância. E Eu também pude dar a Realização a algumas pessoas
antes, mas elas tinham de ser muito sinceras, fervorosas. Eu não conheci ninguém dessa qualidade, porque Eu não estava
vivendo na floresta, Eu estava vivendo como um ser humano normal entre outros seres humanos normais, e eles não eram tão
sinceros, esse aartha, e Eu tive de fazer esse trabalho entre eles. Como falar com eles sobre o mundo real que existe e o falso
em que eles vivem? E uma senhora, a primeira que obteve a Realização, apenas veio Me ver… porque ela estava possuída com a
ideia de buscar, ela pensava isso, e funcionou nela. Aquele não foi o dia mais feliz, porque ela é uma daquelas que obtém a
Realização individualmente. Com esse grande acontecimento, muitos deveriam obter de uma vez. Nós tivemos um programa

em Bordi, em 1970. E lá, primeiro, um cavalheiro obteve a Realização à noite. No dia seguinte, havia forças negativas atuando no
período da manhã… e eles começaram a falar de favoritismo. Eu pude ver na atmosfera que as vibrações estavam indo mal. À
noite, Eu assumi uma atitude muito forte e firme. Eu estava em uma grande fúria. Eu nunca tinha entrado em tamanha fúria
antes… e Eu bati neles. Surpreendentemente, doze deles obtiveram a Realização, Esse foi o maior momento. Depois muitos
obtiveram, um por um. Três deles que estavam viajando de volta obtiveram a Realização. De repente, no trem, eles sentiram as
vibrações. Então começou a evolução em massa. O Sahasrara é a sua consciência. Quando ele é iluminado, vocês se envolvem
na técnica do Divino. Agora, há duas técnicas: a técnica do Divino e a técnica que vocês seguem. Vocês não podem atuar como
o Divino, mas podem usar o poder Divino e manuseá-lo. Por exemplo, o Divino cuida de todos os acontecimentos universais,
cada partícula minúscula é controlada pelo Divino. Quando seu Sahasrara se abre… e sua Kundalini toca a área óssea da
fontanela, uma espécie de força de ignição fica preparada em seu Sahasrara. E assim que a área óssea da fontanela se abre
através do Brahmarandhra, a graça de seu Espírito ativa essa força de ignição… e seus nadis ficam iluminados, não todos eles,
muitos deles, não toda a extensão, mas bastante nas periferias. É desse modo que vocês obtêm sua iluminação. Muitas coisas
acontecem, por causa também de seus sete centros estarem no Sahasrara. Com a luz, vocês veem as posições relativas deles.
Quero dizer, vocês não veem, mas isso atua em sua mente consciente. Sua mente consciente sente essa integração dentro de
vocês. A racionalidade que está separada do coração torna-se uma só com o coração. Torna-se uma só com a sua atenção.
Onde quer que sua atenção vá, você atua de uma forma coletiva. Todas as atividades de sua atenção são abençoadas. A
própria atenção é eficaz. Sua atenção é muito importante, seus desejos são ainda mais importantes. Porque é uma coisa tão
integrada, seus desejos e sua atenção se tornam um só. Tudo que é bom para o Espírito, vocês desejam… e sua atenção vai
para a coisa, para tudo que está emitindo o poder espiritual. As prioridades mudam muito rápido. Essas pessoas que são
primitivas e não evoluídas… talvez não percebam esse acontecimento, mas aqueles que são superdesenvolvidos mentalmente,
eles realmente têm uma atenção com a qual eles tentam testar isso. Eles primeiro querem ver como elevar a Kundalini, eles
querem ver que isso é lógico. Para uma pessoa equilibrada, não há questionamento de forma alguma. Nós temos algumas
pessoas assim entre nós. Elas simplesmente se transformaram e nunca questionaram. Elas simplesmente se estabeleceram.
Elas são inocentes, são inteligentes, acima de tudo são espirituais. Mas seja qual for o defeito na qualidade… pode ser corrigido
através do seu Sahasrara. Antes de tudo, vocês têm de abaixar seu ego, porque se o ego está lá, ele pressiona o Sahasrara.
Também o superego deve ser reduzido, porque ele também pressiona o Sahasrara e causa dor. Então, para manter o Sahasrara
em seu estado saudável, a pessoa tem de entender que as prioridades devem ser mudadas. Algumas pessoas levam tempo,
então elas têm de colocar algum esforço deliberado. Há muitos livros, se vocês os lerem, eles sugerem atividades anti-Deus.
Um Sahasrara iluminado não gosta disso, ele se fecha novamente. Isso é como um veneno. Ele não gosta que nenhum
pensamento venenoso venha à mente. Se você andar por aí com o veneno, então ele se fecha novamente. Da mesma forma, as
pessoas que são irascíveis, muito irascíveis… e têm todos os outros problemas do ego, se elas tentarem suprimir o Sahasrara,
também o Sahasrara começa a fechar. Essas pessoas que tinham condicionamentos de gurus errados… e livros errados, de
pais errados talvez, de um país errado, de um modo de vida errado… também não permitem que o Sahasrara cresça em sua
maneira saudável. É apenas o Sahasrara que tem de crescer, não o Espírito. Quanto mais sensível for o Sahasrara, mais ele
recebe as qualidades espirituais do Espírito. Na verdade, a paz é sentida no Sahasrara. A bem-aventurança também é sentida no
Sahasrara, porque esse é o cérebro e o cérebro é a quinta-essência de nosso sistema nervoso, do sistema nervoso central, da
consciência em si. Assim, apenas meramente abrindo o Sahasrara, o trabalho não é feito. Nós temos de ter mais e mais
canais… que atuarão nesses nadis com seus diferentes poderes… e que possam trabalhar isso de uma maneira sistemática
adequada. Mas essas pessoas que são condescendentes com hábitos prejudiciais após a Realização… obstruem o fluxo dos
nadis… e realmente são muito prejudiciais para o Virata. Essas pessoas deveriam realmente deixar a Sahaja Yoga e nos poupar.
Ou essas pessoas devem ser convidadas a sair… e deve-se ter relacionamentos severos com pessoas assim… que estão se
colocando contra o trabalho tão grandioso do Divino. Alguém que quer se desenvolver no Sahasrara deve saber… que ele não
deve ter má companhia, mas sempre ter a companhia dos outros Sahaja Yogis. Ele não deve ter suas próprias férias e seu
próprio tempo, mas a maior parte do tempo, ele deve passar… na companhia de outros Sahaja Yogis. Após o Sahasrara, quando
vocês estão acima do Sahasrara, então vocês podem… ver que é muito importante que todos esses nadis sejam mantidos
juntos. E todos os centros e as Divindades devem ser mantidos despertos e integrados. Isso pode ser feito mesmo com um
esforço consciente, observando a si mesmo, seus pensamentos. Você começará a ver seu ego e seu superego. Você será
capaz de ver como você se engana e é desonesto consigo mesmo, como você está se convencendo de que você é muito bom,
como você está desfrutando uma viagem do ego. A Sahaja Yoga é para pessoas que são o Espírito, então todas as outras
coisas devem desaparecer. Todas as identificações erradas devem ser abandonadas. A pessoa pode fazer isso através da

mente consciente, como Eu disse, de modo que você pode realmente se corrigir, porque após a Realização, tudo que você
deseja se torna uma parte do desejo Divino… e tudo que você faz torna-se uma parte da ação Divina. Então temos de lembrar
que com esforço consciente, nós podemos nos averiguar e ver se somos realmente honestos sobre isso. Se a pessoa é
honesta, ela pode ver que a coletividade… é a única maneira de expandir o Sahasrara de vocês. Para isso, a tolerância é
necessária, é preciso sabedoria, e é necessária uma estatura de um profeta, o que vocês são, e vocês devem falar como um
profeta. Na verdade, vocês têm de se educar. Como um profeta fala? Como um profeta fala? Isso não é insincero ou encenação,
porque agora vocês estão despertos. Quando vocês não estão despertos, então tudo que vocês fazem assim é artificial. O
Sahasrara é a força controladora, orientadora e evolutiva. E então para mantê-lo totalmente pronto para o crescimento e
expansão, temos de observar nosso próprio crescimento. Nunca justifiquem suas ações erradas. Se vocês começarem a
justificar, vocês estão, na verdade, pensando nisso. Nós não temos tempo para pensar em nós mesmos. Vocês têm de pensar
nos outros, porque os outros também estão no cérebro de vocês. E quando vocês começam a pensar nos outros, falando com
eles sobre a ressurreição deles, seu Sahasrara definitivamente aumentará em tamanho e em sensibilidade. A sensibilidade
também aumentará, a profundidade também surgirá. É como uma árvore, quando ela cresce, suas raízes se espalham muito
fortes. Assim, vocês têm de sair de suas conchas… e abrir suas asas. Todas as pequenas coisas da mente… devem ser
abandonadas. Vocês têm de viver como uma personalidade muito grande, enorme, que tem de dar suporte, orientação, ajuda… e
o despertar para milhares. Se este Dia do Sahasrara na França… estabelecer um novo dinamismo… neste país, Eu tenho
certeza… de que isso atingirá o pensamento das pessoas, ressoará nos cérebros delas. O inconsciente delas transmitirá isso no
ser delas… e elas começão a pensar de outra maneira. Agora, novos grandes avanços ocorrerão… e as pessoas começarão a ir
em direção à verdade logicamente. Elas chegarão a conclusões corretas. Elas abandonarão tudo que é inútil e destrutivo. O
Sahasrara é o trono para o Espírito… e quanto maior é o rei, maior é o trono. A maneira como vocês tratam seu Espírito… é
expressa através da maneira como vocês têm seu Sahasrara. Na realidade, os sete chakras estão estabelecidos no Sahasrara,
vocês se tornam o mestre de todos esses sete chakras. E é desse modo que vocês podem dar a Realização. E então vocês
podem se tornar um ser sutil. Através de seu esforço consciente, vocês podem entrar nos seres dos outros e elevar a Kundalini
deles e corrigi-los. A iluminação do Sahasrara também lhes dá uma nova visão… para ver todos os sukshmas, todas as coisas
sutis na atmosfera. Quando vocês começam a se desenvolver cada vez mais alto, vocês podem ver as vibrações como luzes ao
seu redor. Vocês podem não ter nenhum interesse em muitas coisas, mas se surpreenderão ao ver como vocês se tornam o
mestre de muitas coisas. É como se seu cérebro estivesse materializando tudo que vocês têm desejado. E isso é o que Krishna
prometeu, quem na verdade é o Virata. Então vocês se tornam o mestre do seu cérebro, porque na verdade o Espírito é o mestre
do cérebro. Quanto mais vocês começam a trazer o Espírito em sua atenção, mais o Sahasrara aumenta de tamanho. E a luz
disso se expande… e você se torna um Sahaja Yogi mais poderoso. Esta é a maior coisa também para Deus Todo-Poderoso: ver
que isso aconteceu, de modo que Ele possa, por enquanto, adiar Sua fúria e ira, de modo que Ele possa perdoar os seres
humanos pelos erros deles, pela obstinação deles… e pelas brincadeiras infantis. Que o ser humano se eleve… para ver a glória e
a grandeza de seu Pai. Que ele tenha tanto poder que possa suportar a compaixão de Deus. Que o Sahasrara se desenvolva em
tamanhas dimensões… de modo que possa executar… o trabalho do Divino através de sua própria mente consciente. O
Sahasrara tem um mantra, que é “Nirmala”, devemos mantê-lo limpo, puro e imaculado. Este é o trabalho de vocês: tentar
mantê-lo puro e limpo. E isso definitivamente marcará um outro passo, um outro salto acelerado… dentro de uma nova
dimensão de muitos mais seres humanos. É um prazer muito grande estar hoje em Paris, de modo que a atenção do mundo
inteiro deve estar em Paris, na França, neste país que realmente está sendo amaldiçoado, negligenciado por todas as
Divindades, porque os seres humanos realmente se desencaminharam. Que todas as Divindades se estabeleçam neste país,
porque este país é a atenção, e atenção, qualquer que seja a atenção que prestamos, é comunicada a nós através do Sahasrara.
Assim, o Sahasrara da França pode ser aberto, então a atenção da França deve ser direcionada para o Espírito… e para a vida
eterna. É um país muito importante. É por isso que Eu decidi que este dia fosse celebrado aqui. Agora, a responsabilidade dos
Sahaja Yogis franceses é muito maior. Eles têm de mudar seus métodos… e estilos. Eles devem ser muito suaves, gentis… e
pessoas saudáveis, mas ao mesmo tempo, eles devem ser Sahaja Yogis muito fortes, de modo que quando os outros os virem,
percebam essa superioridade neles. Antes do dia do Sahasrara, nós tivemos uma palestra tão bem-sucedida. Eu estou muito
feliz com vocês. Que Deus abençoe a todos. Agora Eu abençoo todos os outros centros… que oraram e estão orando, para dar a
eles um Sahasrara muito desenvolvido, um Sahasrara iluminado, que os separará de suas pequenas conchas. Que eles se
expandam tanto… de modo que eles se tornem um só, um só com o Todo. Que Deus abençoe a todos.
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Palestra para os Sahaja Yogis Brighton, Inglaterra, 12.05.1982 E primeiro vocês têm essa experiência, que eles são buscadores,
eles estão desencaminhados, eles são seus irmãos e irmãs, e eles foram realmente levados às garras da negatividade. Vocês
têm de agir muito, muito cuidadosamente em relação isso, muito cuidadosamente. Antes de tudo, eles devem sentir o amor e a
consideração de vocês. Isso é muito importante. Então, em vez de perder a paciência com eles ou ficar com raiva deles, vocês
realmente devem ter compaixão, porque eles são tão desafortunados. Eles são tão desafortunados. Aqueles que não estão
vindo para a Sahaja Yoga e estão indo no caminho errado… são pessoas tão desafortunadas, são pessoas perdidas. Seja o quer
for que eles digam, mas eles estão perdidos, e vocês sabem disso. Eles são pessoas perdidas. E com esse mito no qual eles
estão vivendo, eles estão indo para o inferno, na verdade. E eles perderiam todas as chances… de obter a Realização se eles não
entenderem a Sahaja Yoga. Vocês têm de falar com eles assim: "Como vocês o reconhecem como seu guru?" "O que ele fez por
vocês?" "Quais poderes ele lhes deu?" "Vocês podem ser seu próprio guru". Não comecem falando sobre Mim, primeiramente.
Não, não muito. Vocês devem dizer: "Ela não faz nada. Ela apenas nos torna nosso próprio guru," "e nós sabemos qual é o nosso
problema, conhecemos o problema de vocês," "vocês podem resolver isso, não é difícil." "Mas afinal, se vocês são buscadores, o
que descobriram até agora?" Quero dizer, se há alguém que tem orientado, vocês devem ver o que ele fez aos outros. Eles talvez
falem, eles talvez digam: "Oh, nós encontramos o caminho, nós o fizemos." Mas qual caminho? Uma coisa devemos perguntar:
"O que obtivemos em nossa própria consciência?" "Em nossa consciência humana, o que obtivemos?" "O que nós alcançamos?"
"E é desse modo que vocês saberão," "porque, vocês não estão manifestando seus próprios poderes." "Vocês podem estar
falando o que o guru diz, o que está escrito naquele livro." "Qualquer um pode fazer isso, o que é tão formidável?" "Vocês não
estão manifestando seus poderes de forma alguma." "Vocês não têm poderes de nenhum tipo, vocês são pessoas fracas." É
apenas uma insensatez em massa acontecendo… em que as pessoas apenas seguem alguém e um outro segue, outro segue,
mas a pessoa não vê que o que está acontecendo é que todos estão correndo. A pessoa não quer esperar e ver: "Onde nós
estamos? Quais são as nossas amarras?" "Você devem descobrir. Nós devemos descobrir por nós mesmos." "E vocês dizem
que estão se sentindo melhor, isso pode ser mimos para o ego." "Isso não é o que importa. O que aconteceu com sua
consciência é o ponto principal." "Você pode julgar os outros? Você pode se julgar em pontos absolutos?" "Se você está em
pontos absolutos e você julga e supondo que você diga…" "que você julga assim, você tem certeza que o outro julgará da
mesma forma?" Quando vocês colocam uma pergunta direta como esta, então eles responderão. Vocês dizem: "Não tentem se
enganar, nós nos enganamos da mesma maneira." Se vocês começarem com isto: "Nós éramos assim, fomos enganados,
cometemos todos esses erros", então eles entenderão. Alguns de vocês devem dizer: "Nós fomos para o lado das drogas, para
o canal esquerdo, em hipnose. " "Era hipnose, primeiro não sabíamos que era hipnose, estávamos hipnotizados." "Nós não
sabíamos, estávamos tão encantados com o jeito deles," "com o comportamento exterior e isso e aquilo," "que nunca
entendemos que aquilo era hipnose." Mas logicamente também, vocês devem entender… que se nos organizamos como algo,
nós estamos realmente querendo dizer isso ou é outra coisa artificial? Exatamente como uma igreja ou exatamente como
qualquer outra organização. Não é a organização de Deus. Se é assim, vocês entendem? E então com a Sahaja Yoga, vocês
devem dizer: "Nós podemos sentir a Kundalini de vocês, podemos sentir nossa Kundalini," "conhecemos nossos chakras,
conhecemos os chakras de vocês, podemos sentir isso." "Até as crianças podem sentir isso, se elas forem almas realizadas."
"Nós falamos a mesma língua." "Nós elevamos a Kundalini dos outros, através da qual nós temos curado pessoas…" "de câncer,
de muitas doenças, doenças mentais, doenças emocionais." "Vocês podem fazer isso?" Vocês devem dizer: "Vocês não têm
nenhum conhecimento da técnica de Deus". "A técnica do Divino é diferente de nossa técnica." "Apenas sentar, ficar de pé, pular,
gritar, isso não é uma técnica." "A técnica é que vocês devem saber para onde nós estamos nos movendo." Então, vocês
também podem falar sobre as pessoas de canal direito, que dizem: "Nós somos do governo mundial de Deus e uma Encarnação
nasceu". "Onde ele está? Ele está morto agora." "Quem são vocês? Nada, exceto que vocês têm um pouco de dinheiro." "Há
muitas pessoas que têm dinheiro." "Mas organizando o morto não é a maneira de organizar." "Vocês estão se enganando por
esse tipo de conversa sem sentido." "Isso tudo é insensatez, está tudo escrito nas escrituras." "Se vocês sabem como ler as
escrituras," "vocês podem apenas interpretá-las e colocá-las como quiserem…" "e se vocês sabem como impor e falar, vocês
podem escrever muitos livros." "Não é nada extraordinário. Mas vocês conseguem ler seu próprio livro?" "Vocês podem sentir
seus próprios chakras?" "Vocês conseguem ler os chakras de outra pessoa?" Esse é o ponto principal. Vocês devem dizer:
"Nossa Guru não quer nenhum dinheiro." "Ela nem mesmo é um Guru, Ela é uma Mãe, é tão carinhosa." "Ela não aceita nenhum

dinheiro, Ela não faz nada. Pelo contrário," como Bala disse, "Ela nos dá presentes, Ela cuida de nós." Mãe, eu estava
conversando com um senhor, ele não é Sahaja Yogi, mas ele é muito conhecido na região de Brighton, e eu disse a ele: "Como
você vê a Sahaja Yoga?" "E como outras pessoas que ouviram falar da Sahaja Yoga se sentem sobre ela?" E parece que ainda
estamos sendo - nós não somos muito conhecidos… e as pessoas ainda nos veem como uma seita, Mãe, porque, com todo
respeito, Mãe, quando, quando eles veem a foto de alguém com um nome, imediatamente a resposta é: "É apenas outra
organização, é uma seita". Por quê? Quero dizer, Minha foto, esta foto não parece assim, não é? Não, Mãe. Você deveria colocar
esta foto. Quero dizer, há uma diferença, você deve falar com eles: "Não é uma seita, porque nós não temos organização, não
temos membros," "nós não pagamos nada, primeiramente. Então nós, todos nós somos…" "pessoas que estão conscientes de
uma nova dimensão em nossa consciência." "Até crianças pequenas vêm. Nós sabemos, elas sabem." "Seita é uma coisa que
cria fanatismo." "Nós não temos fanatismo, estamos abertos a todos. Todos podem vir." Eles têm de receber a Realização, é o
ponto principal. Toda a nossa atitude é totalmente sutil e devemos dizer de forma muito, muito… espiritual, porque nós dizemos:
"Vocês devem obter a sua Realização". Nós não dizemos: "Vocês devem pagar". Entendem? "Vocês devem obter sua
Realização". Em segundo lugar, vocês falam… em criar grandes fundos e coisas assim para o crescimento. Tudo bem? "Mas,
nós queremos a transformação." "Nós queremos a transformação de vocês, isso é importante." "O que transforma a pessoa, o
que transforma os outros." "Transformação. Portanto, é uma coisa viva." "E as coisas vivas não podem ser seitas, entendem? É
uma coisa viva." "O que queremos é que vocês obtenham uma nova consciência…" "na qual vocês devem crescer e vocês devem
se tornar efetivos, entendem?" A Sahaja Yoga não é muito conhecida porque nós não somos uma seita. Esse é o principal
motivo. Mãe, essas são pessoas grosseiras e… o sentimento geral entre elas é que se é indiano tem de ser uma seita. Quem?
Porque é indiano, entende? Porque a Senhora nasceu na Índia. E quanto as seitas que eles estão tendo na América e por toda
parte? Sim, bem, eles veem o Maharishi e o sujeito de laranja… e eles apenas pensam: "Oh, é apenas mais um!" É apenas o que
eles dizem. Vocês devem falar sobre a Índia, que a Índia é o lugar que tem as raízes… e nós somos os galhos, não há dúvida
sobre isso. Eles não entendem em qual nível eles estão. Sim, é verdade. A Índia toda não é uma seita, não é toda uma seita.
Existem pessoas verdadeiras e existem pessoas falsas. E as pessoas falsas estão no mercado. Mataji não está no mercado, Ela
é um templo no mercado. Essa é a diferença. Ela não está no mercado, Ela não está vendendo nada. Entendem? Mas, o templo
tinha de ser estabelecido no mercado, porque no mercado as pessoas estavam procurando em nome de Deus. Então Ela é a
única Guru que veio, que é uma pessoa verdadeira, que é uma pessoa realizada, que não é uma pessoa de seita, mas chegou ao
mercado… e Ela é o templo, o que é uma coisa mais difícil. E vocês podem dizer: "Nós vimos, na verdade, com nossos próprios
olhos," "a ascensão da Kundalini. Nós vimos pessoas sendo curadas com a Sahaja Yoga," "saindo dos hospitais, como não
acreditar?" Por Sahaja Yogis. Christine se curou de um câncer no sangue agora. Eles estão muito confiantes. Não que somente
Eu tenha curado, mas Christine se curou agora, Christine e - qual é o nome dele, o outro? Eles, eles curaram, então vocês não
podem simplesmente dizer - Herman. Mas vocês também podem curar. Então isso não é um culto. Nossa saúde melhorou. Nós
abandonamos todos os velhos hábitos, o alcoolismo, automaticamente; nós estamos economizando dinheiro, de todas as
maneiras, nós estamos em melhor situação. Na seita isso não acontece, vocês somente começam a se comportar… de maneira
estranha, todo mundo fica se tornando estranho. Nós somos pessoas muito normais, nós não somos estranhos. Pelo contrário,
nós abandonamos toda a nossa esquisitice. A seita é uma coisa estranha. Mas se vocês andarem em qualquer lugar, não serão
chamados de estranhos, de forma alguma, pelo contrário, serão chamados de pessoas muito saudáveis e felizes. Nós fomos a
uma… loja na Itália. A dona de uma loja muito grande. Assim que ela viu, ela disse: "Ha, ha, venha." Sim, ela não sabia o que
estava acontecendo com ela. "Ha, por favor, entre. Oh, venha." Muito feliz, "venha." Ela não sabia o que estava acontecendo com
ela, a maneira como ela estava se expressando, tão engraçado. E depois, isso aconteceu na França, e depois nós fomos a uma
outra loja. Eles disseram: "Vocês parecem muito felizes," "pessoas muito felizes, tranquilas. Então quem é a Senhora?" E um
homem que Me viu no aeroporto, ele era do Congo, e ele simplesmente Me seguiu. Havia três, quatro outros que Me seguiram e
eles vieram ao aeroporto. Nós estávamos sentados no aeroporto e… ele perguntou a eles, ele é do Ministério das Indústrias do
Congo, e ele perguntou: "Quem é esta Senhora?" "Ela parece tão serena…" "e vocês parecem tão felizes, o que é tudo isso
acontecendo?" E agora, depois ele foi ao ashram; agora ele vai levar isso para o Congo. Então vocês devem dizer: "Ou vocês são
buscadores ou não são." "Se vocês são, vocês devem buscar isso assim como nós buscamos." "Nós passamos por todas essas
coisas sem sentido." "Nós viemos somente para lhes dizer, porque vocês não devem ficar perdidos." Sim? Eu ainda vejo a luz
divina nas pessoas, outro dia, Mãe, e eu estava falando com elas… sobre o que a Senhora vive dizendo sobre as experiências. Eu não consigo ouvir. - Eu estava falando com eles, certo. Eu estou tentando meio que fazer com que eles venham ao pavilhão,
certo, e… - Fale de Richard, Mãe. Estava tentando falar do encontro, Mãe. - Sim, Eu sei. - E eles disseram algo como: "Bem, nós
ouvimos todas essas histórias sobre como…" "as pessoas têm bloqueios em seus chakras e começam a tremer." "Como você

sabe o que está acontecendo em todo esse tipo de coisa?" A Senhora poderia nos dar algum tipo de contra-argumento bom,
racional a isso? Porque eles estão tão envolvidos com o guru deles que pensam que o deles… está certo e se você sentir dores
nos chakras, eles disseram que… é porque você está todo bloqueado e não eles, entende? É muito simples. Dê em si mesmo um
bandhan e você pode discernir. Se você apenas der um bandhan em si mesmo, então você poderá discernir. Sim, mas para isso,
para satisfazer a mente deles. Não, isso deve estar bem claro para você também, não é? Então, se você der um bandhan em si
mesmo, você pode distinguir isso. - Sim. - Você pode ir e falar com eles. Você deve dizer: "Em qualquer caso, venham e ouçam a
Mãe." "Ela lhes dirá se vocês têm algum problema, talvez não sejamos tão bons ainda, talvez." "Mas nós definitivamente
sentimos." "Ainda temos de aprender porque temos de nos transformar e conhecer toda a técnica." Então, isto é o que você
deve aceitar em uma situação: "Talvez nós não saibamos." Apenas dê em si mesmo um bandhan e você saberá. E depois você
não tem de fazer isso também, imediatamente você sabe… qual é o seu e qual é o deles. Por que você não vai e fala com eles?
Leve uma ou duas pessoas daqui, de novo. As pessoas do subúrbio e de Londres podem ir, as pessoas mais antigas podem ir e
dizer. Oh, mas nenhum deles veio aqui de… Gavin, todas essas pessoas, ninguém. Vocês podem ir e falar, todos vocês são
bastante experientes nesse sentido. Vocês podem dizer a eles, podem fazer bandhan em si mesmos, podem sentir isso. Tudo
bem? Se houver três, quatro pessoas, então se uma é demasiada, porque eles são pessoas negativas, então eles tentam meio
que humilhá-los. Mas se há uma pessoa assim, outra pessoa pode se levantar e dizer: "Isso é isso." Outro pode dizer: "É isto". É
desse modo. Mas não deve haver brigas entre os Sahaja Yogis lá. Isso é importante. Caso contrário, isso seria ridículo. Mas é
desse modo que acontecerá, isso vocês podem distinguir. Mãe, a Senhora também foca Sua atenção na pessoa que está a
frente, não é? Colocando a atenção e então se a Senhora capta… Sim, está certo. Minha atenção está lá em Brighton, sem
dúvida, mas o que Eu estou dizendo é que… vocês são os canais agora. Vocês têm de fazer o trabalho. Eu sou a fonte, mas
vocês têm de ser os canais. Os canais têm de estar bem. Digamos por exemplo… Vejam isto. A verdade é o que vocês usam, é o
seu grande… Brighton. Agora está melhor. Está melhor agora? Como está? E quando eles lhes fazem tais perguntas também,
vocês devem dizer: "Mas vocês nem mesmo conseguem ver esses bloqueios, não conseguem ver nada." Vocês devem dizer:
"Vocês nem mesmo viram a olho nu…" "a Kundalini se elevando, nada. Nós vimos isso!" Pelo menos vocês veem que estão
progredindo. Talvez o conhecimento não esteja completo, mas nós estamos vendo isso. É a concretização, não é apenas fala.
Se você levar três, quatro pessoas é sempre melhor em uma discussão. Vocês devem dizer: "Olhem, vocês querem alcançar
isso ou não?" "Vocês não têm de pagar nada." "Nada deve ser entregue, nada." "Vocês só precisam vir e ver por si mesmos."
"Afinal, o que Ela irá ganhar com vocês? Nós temos de ganhar com Ela." "Então por que não?" Melhor. Vocês têm de dizer a eles
sobre a preocupação que vocês têm. Vocês devem dizer: "Vocês não irão obter isso, essa não é a maneira." "Vocês não estão
manifestando nenhum de seus poderes. " Se nós estamos tecnicamente bem, uma pessoa pode estar bem, tecnicamente, quem
entende a técnica, a técnica divina, outro que pode argumentar, outro que pode falar sobre… outros gurus e coisas assim, três,
quatro pessoas. Todos vocês devem ter um centro de treinamento adequado, Eu acho, para isso. Sentem-se, conversem,
conversem, descubram como propagar, como falar. Todas essas coisas, vocês têm de fazer. Como Warren fez e realizou
maravilhas. Mas o próprio Warren se interessou muito por isso e ele realmente aprendeu. Apenas dediquem-se a isso,
descubram o que é o quê, o que é o quê, o que é o quê. É desse modo que ele pode fazer muito melhor. Adquiram todos os livros
da Sahaja Yoga, isso, aquilo, tudo. E pratiquem-na, descubram isso, aquilo, todo tipo de combinação e essas coisas. E então
também, quando vocês começam a fazer isso, vocês adquirem o conhecimento. O Advento, nosso Gregoire escreveu, e Eu lhe
perguntei: "Como você conseguiu todas essas citações?" Ele disse: "Eu apenas as obtive". "Quando eu estava escrevendo, elas
simplesmente vieram a mim," "ou eu li no livro ou em um jornal," "de repente, naquele momento somente, eu obtive isso." Então
é desse modo que o conhecimento chega até você. Por exemplo, hoje somente Eu comprei uma camisola da Shonu ou algo
assim, então Rustom disse: "Mãe, a Senhora nunca usa". Eu disse: "Não, não uso, Eu uso sari. " Ele disse: "Eu sei, porque a Devi
não deve dormir de camisola". Devi, entendem? Eu estou de plantão 24 horas. Quando Eu deveria Me despir? Está correto. Ele
Me disse isso: "Como pode uma Deusa se despir durante a noite?" "Porque Ela não tem noite e Ela não tem dia." A forma como
ele estudou é realmente notável, entendem? A forma como ele estudou todos os nomes da Deusa, os significados e tudo mais.
Dá a vocês uma força imensa e a identificação com isso. Ele disse: "Como pode a Deusa se aposentar? Ela não tem
aposentadoria." "Quando Ela dorme, Ela está trabalhando ainda mais arduamente." É um fato. E toda essa compreensão vem
pela identificação… de você mesmo com o Criador. Porque superficialmente… parece estranho que Eu deva dormir de sari,
vocês estão certos. Mas se vocês fixarem um ponto: tudo que a Mãe faz é algo divino, então tudo começa a se revelar para
vocês, por que Ela faz isso. Agora, essa coisa, como a Coca-Cola. Eu, Eu, primeiro Eu nunca a tomava. Agora, há algo que
melhorou nela, algo foi removido dessa Coca-Cola, que estava errado lá, agora Eu posso tomá-la. Eu nunca bebia Coca-Cola. Em
coisas pequenas, em grandes coisas, vocês podem ver, hoje em apenas um ponto, Eu disse: "Eu acho que vocês estão indo

numa direção errada." Em apenas um ponto Eu disse. É claro que Eu disse a ele qual caminho seguir e tudo mais. Mas em
apenas um, e foi nesse ponto que ele cometeu um erro. Muitas coisas, Eu tenho de fazer. Eu tenho de administrar essa coisa
grande. É uma tarefa muito difícil. Ser um ser humano é a tarefa mais difícil, Eu digo. Mas Eu estou lidando com isso muito bem
e vocês devem usar isso. Vocês devem usar isso para Me camuflar, no começo, muito. Vocês devem dizer: "Exatamente como
nós, Ela é totalmente humana." "Ela bebe chá, Ela se senta conosco, Ela fala conosco." "Não é desse jeito, e nós sabemos o que
estamos fazendo, cada palavra." "Somente em uma seita, vocês se tornam fanáticos e não sabem o que estão fazendo." "Não é
desse jeito, nós sabemos tudo." "Nós sabemos como as pessoas são hipnotizadas." "Nós sabemos quais são os chakras, nós
sabemos tudo sobre isso." "Seita é ignorância. Isso é conhecimento." "E nós não queremos que vocês sejam pessoas infelizes".
"Nós não queremos que vocês reinem a si mesmos em completo terror…" "e fiquem sob o reinado do terror e da agonia e da
frustração." Vocês devem perguntar às pessoas que estiveram lá por doze anos, treze anos, nesses movimentos: "Onde elas
estão?" "O que aconteceu?" Elas estão apenas na Sahaja Yoga. A maioria dessas pessoas mais antigas de todos esses gurus
estão na Sahaja Yoga. O movimento carismático. Vocês deveriam ter visto os carismáticos, bapre! O sujeito entrou em… você
não estava lá? - Eu não sei. Na França, eles entraram em uma grande, nós nunca vimos uma epilepsia assim. Por quanto tempo,
vocês sabem? Longo tempo. Mais de meia hora, eu acho. Pelo menos meia hora. Sim. Estavam chorando e doentes e tudo
mais. Além disso, o corpo todo ficava tremendo. Em total convulsão. E ele ficou curado. Eu apenas lhe disse: "Levante-se
agora." Olá. Jason está aqui? Sim. Oh, ótimo. Olá, Jeremy. Como você está? Bem? Margaridas e margaridas, atualmente.
Apenas vejam. Eu nunca vi uma margarida assim antes. Mãe, você pode levar? Que cor! E aqui o Sahasrara é muito forte, vocês
veem isso? É belo. E as margaridas são muito perfumadas atualmente, muito perfumadas. - O nome da babá é Daisy. - É por
isso. Todos eles sabem. As margaridas têm maior variedade agora, Eu acho. Eu irei ver na… Eu não sei, quando eles irão ter essa
exposição de flores de Chelsea? Semana que vem? Próximo mês? Uma semana? Ou Eu não sei quando. - É em maio. - Muito em
breve. Muito em breve, Mãe, este mês. Eles estavam construindo todas essas coisas, hoje nós vimos. Mas talvez na próxima
semana, talvez. Vocês devem dizer: "Esses argumentos não têm nenhum sentido," "não lhes dão nenhuma força. Não se deixem
enganar. Não é bom." "Vocês podem rotular qualquer pessoa como uma seita, mas o que ganharão com isso?" "Não há dinheiro,
não há organização, não há membros." "Como pode ser uma seita? E somos pessoas muito normais, não somos estranhos." "A
primeira coisa é que eles deveriam ser pessoas estranhas fazendo algo estranho." "Nós não fazemos nada estranho." Eles
talvez digam que vocês movem suas mãos e coisas assim. Vocês devem dizer: "Quando o poder começa a fluir de nossas
mãos," "nós temos de usar nossas mãos, nós podemos sentir o poder fluindo". Tudo bem? Quando você foi? Para ver quem? Eu
acabei de vê-los, não fui vê-los, simplesmente os vi por acaso. Apenas aconteceu de eu vê-los, não fui vê-los, Mãe. Apenas
aconteceu deles estarem lá, na hora que eu estava passando, ao mesmo tempo que eles estavam. Então nos envolvemos em
uma conversa natural. Vá e fale com aquele sujeito, que é bem conhecido… ou seja ele quem for. Qual é o nome dele? Eu tenho
trabalhado nele, Mãe, falando com ele algumas vezes. O nome dele é John Noyce, Mãe. O nome dele é John Noyce, Mãe. E …
Deixe Phil e todas essas pessoas irem vê-lo. - Sim - É uma boa ideia. Nick está lá, qualquer um acha que é normal, leve três,
quatro pessoas e fale. Sim, Mãe. Danny está lá. Agora, qualquer um. E não precisa ser pessoas, digamos, de Brighton. Se você é
do mesmo lugar, ninguém tem nenhum respeito por você. Você deve levar as pessoas de… Todas essas são psicologias
humanas. Vocês devem praticar isso. Eu acho que devo dormir agora, 11:30. Certo? Se vocês tiverem o calibre, conseguirão
falar, vocês verão. Não o coração. Se vocês disserem isso, vocês os ferirão. Mas é um calibre. Isso é verdade, mas é preciso ter
esse calibre, de uma busca. Se vocês são buscadores superficiais, então é bastante difícil, Eu acho, é melhor. Mas se vocês
estão buscando profundamente, então isso dará certo, sem dúvida, nós temos visto isso. Vocês não podem dizer "você", mas
vocês devem dizer: "Nós temos visto algumas pessoas que são do tipo muito superficial." "Elas realmente não se fixam, elas
simplesmente vão embora." Mas nós temos algumas pessoas de calibre muito alto. Elas simplesmente entram e têm o padrão,
elas simplesmente se encaixam nele assim. É um fato. Nós não estamos contando mentiras, entendem? Mas isso instigará os
desafios deles e eles ficarão melhor. Tudo bem, então se vocês não se importam, Eu queria tomar um banho. Agora, Eu terei
isso amanhã de manhã. Eu estava dizendo que amanhã de manhã, as crianças gostariam de ir… a essas coisas de crianças ou
algo assim? Muito bom, Mãe. Eu disse a ela. Ela, ela se interessou tanto por Mim, de repente. Nós estávamos na mesma mesa,
ela simplesmente ficou Me encarando… e havia outras oito pessoas ao todo, uma mesa pequena. Mas ela se interessou tanto
por Mim, não sei por quê. Ela Me fez várias perguntas diferentes, diferentes, ela Me fez tantas perguntas. E uma delas era - ela
perguntou - Eu disse a ela que éramos muito felizes, os indianos ficaram muito felizes… quando vocês disseram coisas boas
sobre os indianos estabelecidos aqui. "Oh, eu estou falando sério, falando sério." "Eles são pessoas muito dotadas de
espiritualidade." "O modo como vivemos nossa vida, nós fazemos uma bagunça de nossas vidas," "eles são sensatos, seus
filhos são educados, são pessoas muito sólidas…" "e eles têm, eles têm muito -" "eles têm dado muitas contribuições para o

crescimento deste país. ", ela disse. Então ela disse: "O modo como eles administram esse lado espiritual." Eu disse: "É como
um - o desenvolvimento de vocês é este do galho, Eu acho," "e talvez nós estejamos no lado da raiz ". "Oh, deve ser isso." E então
ela fez uma outra pergunta a eles: "Eu tenho visto pessoas que são muito boas do ponto de vista acadêmico." "Elas, eu não sei,
elas ficam ocidentalizadas às vezes." "Eu não sei o que acontece com elas." "Elas são muito boas como indivíduos, elas são
multo bem-sucedidas." "Elas são individualistas, mas o que acontece com elas mais tarde na vida, eu não sei." Então ela
perguntou a elas: "Elas dizem, há alguém que está dizendo…"
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condicionamentos. De certo modo, do mesmo modo, você pode ter bons hábitos e maus hábitos. Se os hábitos impedem ou
obstruem a sua ascensão, eles também podem ajudar a estabilizá-lo. O condicionamento chega a você a partir da matéria, com
a qual nós estamos lidando todos os dias. Quando um ser humano vê a matéria, ele a agride e ele quer usar essa matéria para
seu próprio propósito. Ele modifica as formas da matéria para seu próprio propósito. Ele começa a acostumar-se com a
matéria, como conforto ou como uma ajuda ou um guia na vida. Quanto mais você começa a depender da matéria, mais a sua
espontaneidade é destruída, porque você está lidando com o que é morto. A matéria, quando está morta, então somente, nós
lidamos com ela. Quando ela está viva, nós não nos preocupamos tanto com ela.
Assim, a morte dessa matéria se instala dentro de nós, quando nós começamos a usar essa matéria para o nosso próprio
propósito. Mas, de outra forma, como nós sobrevivemos? É uma pergunta que as pessoas podem fazer. Se Deus nos deu essas
coisas materiais e essa matéria para ser usada, nós não devemos usá-las? E nós não devemos nos regozijar com elas? Mas nós
não nos regozijamos. Nós… antes da Realização, você não consegue regozijar-se com nenhuma matéria. Você só consegue
formar um hábito e pode tornar-se um escravo dessa matéria, antes da Realização. É um princípio, um princípio básico da
economia, que os desejos, em geral, nunca são saciáveis. Significa que, hoje você quer comprar algo, como, por exemplo, um
tapete.
Tudo bem, você o compra. Então, agora aquele tapete se torna uma dor de cabeça, porque é uma posse sua, você tem que
cuidar dele. Você tem que colocá-lo no seguro, você tem que se preocupar com ele, para que ele não se estrague, antes de mais
nada. Em segundo lugar, você começa a ter vontade de comprar alguma outra coisa. Agora, você comprou o tapete, acabou.
Depois você tem que ter outra coisa, depois você tem que ter outra coisa, depois você tem que ter outra coisa. Assim, isso não o
sacia. Isso não lhe dá o regozijo. A matéria nunca pode lhes dar regozijo. É o Espírito que lhes dá regozijo.
E quando a ascensão acontece, quando você se torna o Espírito, então a matéria assume um outro sistema de valores dentro de
nós mesmos. O sistema de valores da matéria é muito diferente. Eu tenho certeza de que Jason deve ter contado a vocês que,
quando vocês obtêm a sua Realização, então vocês começam a sentir a brisa fresca na mão. No relacionamento com a matéria,
é muito útil ser uma alma realizada, porque, imediatamente, você sabe o que é bom para você e o que é ruim para você. Por
exemplo, você come algo que não é bom para você. Imediatamente, você perderá suas vibrações ou ficarão quentes. Até
mesmo olhando para ela, isso pode acontecer. Você quer se sentar em uma cadeira na qual alguém que é um tipo muito errado
de pessoa se sentou, imediatamente, você sentirá: “Oh! Há algo errado” “neste lugar”. Com suas vibrações, as quais são algo
definitivo e absoluto.
E esse condicionamento só pode ser eliminado, esses hábitos só podem ser superados se você se tornar o Espírito, porque o
Espírito está sendo sempre dominado pela matéria. E o Espírito tem que superar essa dominação da matéria. Na verdade, o
Espírito não pode ser dominado por nada. Mas o que Eu quero dizer é que Ele está coberto, como o Sol pode estar coberto pelas
nuvens. Do mesmo modo, toda a nossa dominação ou, podemos dizer, toda a nossa escravização à matéria faz com que nós
dominemos nosso Espírito no sentido de que nós o encobrimos. As nuvens estão lá, nós não podemos ver o Espírito. Nós não
podemos senti-Lo. Nós não sentimos a espontaneidade, que é a beleza do Espírito, numa pessoa. Assim, ao julgar uma pessoa,
o que nós julgamos? Como é a aparência daquela pessoa, o que ela está vestindo, como ela anda.
Quais são seus modos formais. Ela sabe dizer “obrigado”, “sinto muito” ou não? Entendem? Todas essas coisas nos
impressionam muito. Que tipo de carro ela tem, que tipo de casa ela tem. Talvez nós possamos não perceber, nós podemos não

notar um santo. Nós podemos não notar Cristo novamente, porque Ele era filho de um carpinteiro. Como nós estamos para
saber quem é Cristo? Há algum meio de descobrir quem é Cristo? Muitas pessoas estão dizendo agora: “Cristo virá.” “Ele
aparecerá na televisão”.
Você pode pôr qualquer um lá como Cristo. Como nós iremos identificar? Pela sua roupa ou por algum tipo de coisa que eles
tenham feito? A maioria das pinturas de Cristo e a maioria das estátuas Dele que Eu tenho visto, em parte alguma são próximas
de Cristo, em parte alguma próximas de Cristo, vejam. Elas são horríveis. Eu não sei o que elas são. Assim, como vocês irão
identificar que este é Cristo ou não? Ou este é um tipo de sujeito embromador ou algum tipo de pessoa que veio
deliberadamente para nos iludir em relação à realidade. Não há saída para descobrir o que é a verdade, porque nós estamos tão
acostumados com as formas materiais que nós temos. Por exemplo, nossa ideia de arte também é, da mesma maneira,
moldada.
Nós gostamos desse tipo de arte. Se vocês lhes perguntarem: “Por quê?” “Porque, sabe, isto tem este tipo de coisa,” “harmonia”.
Ou talvez, “isto é mais proporcional” e tudo mais. Mas como você sabe? Você sabe porque você leu certos livros ou talvez você
tenha sido informado por alguma outra pessoa que isto é arte, isto é bonito. Quero dizer, você rotula algo como belo, mas é
realmente? Se isso é a beleza, deve ser o Espírito, porque o Espírito é a beleza e a beleza é o Espírito. Assim, isso é, isso é a
beleza? Como você distingue se essa arte é bela ou não? Por exemplo, de acordo com todas as ideias normais de feminilidade,
Eu não acho que a Mona Lisa é uma mulher bonita.
Quero dizer, nestes dias você vê mulheres parecidas com mosquitos sendo consideradas bonitas. Assim, como eles chamam a
Mona Lisa de tão bela? O que está acontecendo? Milhares de pessoas se reuniriam para ver aquela pintura. Por quê? O que é
isso? Somente as vibrações lhes dirão que ela emite vibrações. Ela atrai o seu Espírito sem o seu conhecimento. Você não está
consciente disso. Ela atrai o seu Espírito.
É por isso que universalmente aquela pintura é apreciada. Mas quando este condicionamento se torna coletivo, qualquer
condicionamento assim se torna coletivo e vocês aceitam: “É desta forma que é a beleza, é desta forma” “que é a realidade, é
desta forma que é a espontaneidade.” Então a confusão começa. A confusão começa nesse ponto, quando isso se torna algo
coletivo. Por exemplo, Eu encontrei alguns seguidores de alguns gurus. E Eu lhes perguntei: “O que faz vocês acreditarem que o
seu guru é verdadeiro?” “O que ele tem lhes dado?” Ele disse: “Porque sentando em minha cadeira, eu simplesmente começo” “a
pular sozinho. Eu não faço isso, mas acontece, é espontâneo.” E em Minha presença, o modo como o seu corpo estava se
movendo era tão horripilante. Qualquer um teria uma enorme compaixão e preocupação por tal pessoa que não consegue
sentar-se direito por cinco minutos... Uma mulher na plateia diz: Desculpe-me, não era espontâneo, era o nervo... Sim, é isso que
Eu estava dizendo... Mulher: Você está errada no que Você disse. O quê? Mulher: Sobre tudo. De onde você vem?
Mulher: Da rua de cima. É isso. É melhor você ir. Mulher: Não se preocupe. Eu estou indo. Vejam isso. Ela irá para o bar agora.
Você deve tentar compreender as sutilezas, entendem? Se você está firme nisso. Agora, vamos supor que alguém comece a
pular em algo.
Como ela diz, é verdade – (são) os nervos. Isso significa que você não está no controle dos seus nervos, não é? Você não acha?
Você não está no controle. Você não tem controlado. A espontaneidade é uma coisa que não o torna um escravo. Essa é a
questão que Eu estou tentando trazer. Ela não o torna escravo; ela o torna um mestre. A espontaneidade deve torná-lo um
mestre e não um escravo de alguma coisa. Ela deve ter vindo da Meditação Transcendental porque os praticantes da Meditação
Transcendental pulam desse jeito.
E eles acabam como pessoas epilépticas. Eu curei muitos deles. Eu não sei se alguém veio de lá. Até mesmo o líder da
academia deles na Escócia que – academia da esquadrilha voadora, como Eu a chamo, onde as pessoas pagam três mil –
agora este senhor sentado aqui é um dos que sofreram. Quando eles sofrem, então eles sabem o que é isso. Outro dia, nós
vimos alguém com ataques epilépticos muito frequentes. O coitado mal tinha vinte e seis anos de idade, um jovem que deveria
desfrutar da sua vida, estava passando por esse trauma, vocês não podem imaginar. E se isso está acontecendo a alguém que
está indo a um guru, que paga por isso, como isso pode estar próximo ao Espírito? Isto é o que Eu estou tentando lhes dizer, que

o Espírito lhes dá a espontaneidade, na qual vocês são o mestre. Você é o mestre de si mesmo, completo mestre.
Não há nenhuma escravidão de qualquer tipo, nenhuma formação de hábito. Todos os hábitos são abandonados. Você se torna
tão, tão espontâneo que Eu não tenho que lhes dizer. Você simplesmente abandona todos os hábitos e torna-se o mestre de si
mesmo. Isso deve acontecer com você. Em vez disso, se você se entregar a coisas que o escravizam, você gostará disso por
um tempo, porque não pode evitá-lo. Mas se você realmente se sentar, você saberá que isso não é o que você queria. Você
queria ser o mestre de si mesmo. Agora, aqui neste mapa, como nós mostramos, nós temos dois poderes, poderes do canal
esquerdo e do canal direito. O poder do canal esquerdo é o poder que nos dá os condicionamentos – canal esquerdo, o
subconsciente, o subconsciente coletivo.
Isso nos dá os condicionamentos. Agora, se você tentar dizer não a tudo isso, então o canal direito é ainda pior. Ele nos dá a
ação, mas com a ação, nós podemos nos tornar muito orientados pelo ego. Portanto, ambos caminhos podem ser
problemáticos. Vamos supor que você diga: “Tudo bem, eu não terei nenhum” “condicionamento de momento algum. O que há
de errado em fazer isso?” “O que há de errado em fazer aquilo?” E se você simplesmente prosseguir com essa ideia, com essa
liberdade, será depravação, isso pode não ser liberdade. Porque a liberdade deve ter a sabedoria por trás dela. Portanto, ambos
os lados, os movimentos em ambos canais estão errados. Então o que está bem? No centro, você não fica condicionado a nada
e não fica orientado pelo ego.
Mas como fazer isso é o problema. O problema é como fazê-lo. Ser espontâneo é ser completamente livre. Agora, Eu
consideraria esses dois poderes como, digamos, um freio e um acelerador no carro. Agora, você usa ambos poderes. Você usa
o freio primeiro, você usa o acelerador. Você tenta controlar esses dois poderes. Mas, antes de mais nada, é difícil compreender
como você pode usar esses poderes. Gradualmente, com a prática, você fará isso. Você sabe como dirigir o carro, você se torna
um bom motorista.
Depois de se tornar um bom motorista, você ainda não é o mestre da direção, mas depois, você se torna o mestre. Assim, hoje o
mestre dentro de nós, dentro de nós é o Espírito. Mas antes da Realização, você não é o mestre, porque o mestre não veio em
nossa mente consciente, não está se expressando em nossa mente consciente, no sentido de que nós não estamos dotados
dos Seus poderes. O Espírito existe. Ele tem Seus próprios poderes. Mas nós não temos sentido esses poderes dentro de nós.
Uma vez que nós sintamos os poderes do Espírito, nós ficamos dotados dos nossos próprios poderes que estão lá. Os poderes
estão dentro de nós. Esses são os nossos próprios poderes. Nós não temos que pedir emprestado a ninguém, pedir a ninguém,
eles estão dentro de nós mesmos.
O Espírito está dentro de nós. A única coisa é que o Espírito tem que trazer a luz em nossa, em nossa consciência, tem que vir
em nossa consciência. Na terminologia médica comum, nós podemos observar, dizer que o Espírito deve manifestar a Si
mesmo em nosso sistema nervoso central. Em nosso sistema nervoso central, de modo que nós saibamos o que estamos
fazendo. Não que nós comecemos simplesmente a pular na cadeira. Ou algumas pessoas disseram: “Oh, simplesmente
começamos a fazer isso”. Isso é hipnose. Isso não é correto. Você não está mentalmente consciente. Você está fazendo isso
como resultado da hipnose.
A hipnose pode estar vindo de uma força externa. Não é a sua força, a sua consciência, a sua compreensão, o seu poder. É de
alguma outra pessoa, porque você não está fazendo isso. Assim como a matéria tem um poder de nos subjugar, dominar, do
mesmo modo, há algumas coisas materiais, Eu diria, que são muito perigosas, que são colocadas. Agora, tome o câncer como
exemplo, o câncer o domina. É algo muito sério. O câncer o domina, você não consegue dominar o câncer. Pegue um exemplo
bem concreto. Agora, como ele é causado? Os médicos dizem: “Deste modo, daquele modo.” Nós, a Sahaja Yoga pode curar o
câncer, definitivamente, ela pode curar 100%, ela tem curado.
Muitos Sahaja Yogis têm curado o câncer. Como? É muito simples. Você se torna o mestre de si mesmo e você controla a
doença também, você domina a fundo qualquer coisa. Porque o mestre está dentro de você, isso não veio em sua mente
consciente, é o único elo que está faltando e quando isso acontece, a Yoga ocorre, a união ocorre. Nós devemos, agora, nos
limitar completamente à Realização do Si. Sobre Deus, Eu lhes falarei na próxima vez. A Realização do Si significa trazer seu

Espírito para sua mente consciente. Agora, como o câncer é causado? Vamos ver aqui o que acontece.
Ele é causado pela atividade do canal esquerdo. Agora, atividades do canal esquerdo são traumas emocionais, problemas
emocionais, grandes transtornos emocionais, inseguranças emocionais. Qualquer tipo de insegurança pode levá-lo para o canal
esquerdo. Um movimento a mais pode ser esses horríveis gurus, porque eles hipnotizam vocês. Eles os colocam no canal
esquerdo. Eles colocam algum espírito em vocês ou Eu não sei o que eles fazem, mas eles os colocam no canal esquerdo. Em
qualquer uma dessas atividades que vocês adotam, que não são autorizadas por Deus, vocês vão para o canal esquerdo,
porque vocês não conseguem ascender no canal central. Assim, ou vocês vão para o esquerdo ou para o direito. Quando vocês
excedem nessas coisas, como magia negra, vocês têm outra coisa aqui, que Eu tenho ouvido, um tipo de organização e o rapaz
costumava ver tudo se movendo na casa. Ele veio para a Sahaja Yoga e o seu jarro de água estava se movendo lá, e isso estava
se movendo lá e ele não conseguia explicar o que estava acontecendo na sua sala.
Ele estava sentado e notou algo se movendo daqui para lá. Isso acontece. O que é isso? O que é que está fazendo esse tipo de
coisa que você não pode controlar? Novamente, nós chegamos ao mesmo ponto: algo que você não pode controlar. Assim você
entra no reino, dentro do reino onde você é controlado e você não está sob seu próprio controle e esse reino, quando você entra
nele, Eu sempre tenho visto que todos os pacientes de câncer são aqueles afetados por isso. A maioria deles. Eles não estão
cientes, eles não sabem como entraram nisso. Vamos supor que uma mulher está sofrendo de uma insegurança em relação ao
marido ou talvez por algo, ou talvez ela pense que o seu marido pode deixá-la a qualquer momento. Ela o ama.
Seja o que for, uma mulher assim pode contrair câncer de mama, porque as inseguranças se alojam em um dos centros ali, o
qual vocês podem ver aqui, o centro do Coração. O Coração Central como nós o chamamos. Agora, se este centro fica
danificado, se uma mulher sente insegurança por qualquer coisa que seja, ela é capaz..., ela fica vulnerável a ser atacada e ela
pode contrair câncer. Portanto, nós temos que entender a vida na totalidade e não em um único aspecto. O total impacto da
vida, o total efeito da vida, o total relacionamento com a vida devem ser compreendidos. Agora, nenhum médico sabe disso. Ele
saberá? Quando ele tratar da paciente, digamos, com câncer de mama, ele saberá que essa mulher é insegura? Há uma outra
doença, anorexia. Muitas garotas sofrem disso.
Elas simplesmente não comem. Elas simplesmente param de comer. Agora, vocês não sabem por que isso acontece. Os
médicos não conseguem curar essa doença. Ninguém consegue curá-la. Qual é a razão? O relacionamento da garota, da filha
com o pai. Digamos que o pai morra e a filha não veja o pai ou, de coração, ela ama o pai, mas ela não consegue expressar isso
ou há um relacionamento ruim que surge entre o pai e a filha, vocês contraem esse distúrbio – anorexia. Vocês ficarão
impressionados, mas é impossível para os médicos entenderem. Nós temos alguns médicos sentados aqui.
É impossível para qualquer ciência médica chegar perto disso. Porque nós não vemos um ser humano em sua totalidade. É um
instrumento muito delicado que Deus criou. O modo como somos ríspidos com os outros, o modo como algumas vezes
tentamos perturbar os outros, como tentamos fazer os outros se sentirem inseguros ou incorretos, injustos Sem o nosso
conhecimento, nós realmente lhes proporcionamos uma enorme insegurança e essas inseguranças podem resultar em
doenças incuráveis, das quais nós não estamos cientes. Assim, para compreender a totalidade, o que deve acontecer conosco?
Nós devemos atingir esse estado no qual nós possamos ver a totalidade. Como, por exemplo, se Eu tivesse que ver agora toda
Brighton, o que Eu deveria fazer? Eu deveria ir de avião e vê-la daquela altura. Eu posso ver o todo. Da mesma forma, em sua
consciência, em sua compreensão, vocês devem elevar-se àquele ponto a partir do qual vocês possam ver o todo.
Se vocês não puderem ver o todo, a visão parcial ou, podemos dizer, você vê uma pequena parte dela, pode criar confusão, pode
criar problemas e alguns deles podem ser de natureza muito, muito séria. Porque como seres humanos, nós não sabemos o que
nós somos. Esse é o grande problema dos seres humanos, que eles dirão: “eu não gosto disso”. Agora, quem é esse “eu”. É o
seu Espírito ou é o seu ego? Qual é a parte que não está gostando disso? Ou é o seu condicionamento, porque você é criado de
uma maneira específica, portanto você não gosta disso. Qual parte de você não está gostando disso? E você ficará surpreso,
pois não é o seu Espírito, porque se o Espírito gostar, como você saberá? Somente através das suas vibrações.
Quando você puder sentir as vibrações, somente então você dirá: “Sim, meu Espírito gosta disso”, porque as vibrações emitiram

isso. Assim, nós ainda estamos num estado de transição como seres humanos. Nós não alcançamos aquele estado o qual é
chamado de estado de Realização do Si, onde você se torna o Espírito – o ato de tornar-se é a questão. Quando você se torna o
Espírito, você sabe o que você gosta. Você realmente sabe o que você realmente gosta, porque agora você é a realidade, você
não é nenhum condicionamento, você não é mais um ego, mas você é o que você é realmente, e isso é o seu Espírito. E,
surpreendentemente, esse Espírito é um ser coletivo. Não é nenhuma coletividade artificial dentro de nós, que também: “tudo
bem, nós pertencemos a Brighton,” “então nós somos um” ou “nós pertencemos a uma rua, então nós somos um.” Não é assim,
mas é algo que vocês são. Sem dúvida, vocês são um ser coletivo e vocês começam a sentir essa coletividade dentro de vocês,
com esses diferentes centros trabalhando isso. E vocês podem sentir isto: os outros. Vocês podem sentir os outros nas pontas
dos seus dedos.
Vocês podem acreditar? Na Bíblia, está escrito que suas mãos falarão. A descrição destes dias é que suas mãos falarão. Por
que as pessoas não vão e descobrem como isso acontece? Como suas mãos podem falar? Isto é o que acontece, que nas
pontas dos seus dedos, vocês começam a sentir e a compreender o que é a realidade, o que é a beleza, o que é a alegria, o que é
o amor. Este é o canal esquerdo que nós temos e finalmente, com esses problemas de canal esquerdo, nós contraímos dores
físicas. É muito doloroso, ter problemas de canal esquerdo. É muito, muito doloroso. A dor não pode ser explicada, ninguém
consegue entender, ninguém consegue curá-la.
Você não pode contar a ninguém e as pessoas pensam que você está exagerando. Eles lhe dão tratamento psicológico. Você
simplesmente não entende por que essa dor está dentro de você. E essa dor aparece em você a partir do canal esquerdo, do
subconsciente. Mas além do subconsciente está o subconsciente coletivo. E esse subconsciente coletivo é aquele dentro do
qual está tudo que foi criado, desde o começo até hoje, na criação. E uma vez que você vá para o subconsciente, você
simplesmente se perde lá. Você fica tão dominado por esse poder do subconsciente que está além de você compreendê-lo,
está além de você livrar-se dele e está além de você não sucumbir a ele. E ele continua aumentando. Como, por exemplo, Eu
perguntei a algumas pessoas: “Por que você continua fazendo isto, quando você sabia que não era” “você que estava fazendo
isto, alguma outra pessoa estava fazendo?” “Mesmo assim, porque você continua fazendo isto?” Eles disseram: “Mãe,
estávamos na ignorância,” “estava escuro, nós não sabíamos onde nós estávamos nos movendo” “e nós simplesmente
continuamos e continuamos e continuamos.” E, como Eu lhes disse da última vez, sentir-se culpado é o maior bloqueio.
É o maior bloqueio, porque uma vez que você comece a sentir-se culpado, este centro no lado esquerdo fica bloqueado e isso é
muito difícil. E você não sabe por que você está se sentindo culpado. O tempo todo você está se sentindo culpado, mas você
não sabe por que você está se sentindo culpado, por que essas ideias de culpa estão vindo a você, de modo que esse
sentimento de culpa o mantém afastado da alegria, de desfrutar qualquer coisa, de ser espontâneo. Por quê? E isso explica por
que nós, algumas vezes, ficamos infelizes sem nenhum motivo. Na verdade, Deus não nos criou para sermos infelizes. Ele nos
nos criou tão belamente, tão cuidadosamente. Ele nos criou com tanto amor e compaixão, não para nos fazer sentir infelizes,
não para nada disso. Ele não nos propicia nenhuma doença, nenhum problema. Mas nós temos feito essas coisas a nós
mesmos, indo aos extremos no (canal) esquerdo ou no direito.
Como Eu estou, hoje, falando apenas sobre o esquerdo, Eu diria que sentir-se infeliz sem nenhum motivo é algo errado, é ser
injusto consigo mesmo. As pessoas que são canal esquerdo devem saber que elas são o Espírito, que elas são essa beleza que
tem que surgir, que tem que se expressar. Que elas não são as pessoas que têm que sofrer o tempo todo e viver como pessoas
infelizes. Elas não são. Mas porque elas assumem tantos encargos sob sua responsabilidade, elas suportam tanto (peso) sobre
si mesmas, elas se tornam assim. E para evitar suportar isso, elas podem adotar alguns outros hábitos. Muitas pessoas
refugiam-se no álcool também por essa razão, porque elas não conseguem suportar os sofrimentos da vida, elas não
conseguem suportá-los. É por isso que elas adotam esse hábito... Mas uma vez que o Espírito é despertado dentro de você,
você se torna tão forte, você se torna tão alegre, tão espontâneo, que todas essas coisas desaparecem, todas estas coisas, as
assim chamadas doenças, os assim chamados hábitos, simplesmente desaparecem e você se torna uma nova personalidade
em pleno florescimento. Agora, os fundamentos de ter este centro dentro de vocês, vocês podem responsabilizar Deus por isso:
“Por que Ele nos deu” “estes centros no canal esquerdo? Qual era a necessidade?” “Ele não devia ter nos dado esses centros no
canal esquerdo,” “assim nós teríamos ficado exatamente no centro para seguir.” Mas o problema é que os seres humanos têm
que saber, em sua própria liberdade, como lidar com eles mesmos.

Eles têm que aprender de um modo um pouco árduo a (ter) sabedoria. Eles têm que aprender que indo aos extremos, eles têm
sofrido. Eles têm que compreender isso, porque se eles têm que se tornar verdadeiramente, totalmente livres, eles têm que se
elevar em sua sabedoria. Se eles não são pessoas sábias, então eles não podem entrar no Reino de Deus, porque eles serão
pessoas devassas, desregradas. Digamos, as pessoas que são desregradas, que não compreendem nenhuma lei ou regra, se
vocês as receberem na Inglaterra, nós teremos que colocá-las na prisão. Do mesmo modo, os seres humanos que não
adquiriram essa sabedoria dentro de si mesmos, só aprendem através do sofrimento, mas nós não devemos procurar
sofrimento. Quando nós procuramos sofrimento, nós estamos, na verdade, primeiramente procurando erros. Como você irá
sofrer, se você não cometer erros. Portanto, quando nós procuramos sofrimentos, nós estamos cometendo erros. Assim, o que
devemos procurar é somente o nosso Espírito, e se você procurar o seu Espírito, Ele é seu e você tem que alcançá-Lo.
É seu direito alcançá-Lo. De maneira alguma, Eu estou fazendo um favor para vocês ou fazendo algo especial por vocês. Está
tudo lá. Vocês são como uma lâmpada que simplesmente deve ser iluminada, porque Eu sou uma lâmpada iluminada e vocês
se tornam uma lâmpada iluminada. Vocês podem iluminar as outras lâmpadas também. É muito simples. Se vocês se tornarem
uma lâmpada iluminada, vocês podem iluminar as outras. Você não tem que se preocupar com mais nada depois. Você mesmo
se torna uma lâmpada iluminada, esse é o ponto. Tudo está lá, é tudo seu, você simplesmente tem que ter isso.
É simples assim, não há nada muito complicado como essas pessoas o tornam ou nada que esses filósofos tenham exposto
diante de vocês, nada desse tipo. É muito simples, está dentro de você, é espontâneo, é um processo vivo. Assim como num
processo vivo vocês se tornaram seres humanos, vocês irão se tornar super seres humanos. É totalmente espontâneo, você não
pode pagar por isso. Como você pode pagar? Quero dizer, isso é um absurdo! Se é um processo vivo, como você pode pagar?
Quanto você paga para a árvore crescer? Quero dizer, em qualquer coisa viva, nós pagamos algo? Quanto nós pagamos ao
nosso nariz para respirar?
Nós podemos pagar por isso? É absurdo, é ridículo. Nós não podemos pagar por isso, nós não podemos. É um processo vivo,
você tem que se tornar, um ovo tem que se tornar um pintinho. Agora, quanto vocês pagam para um ovo se tornar um pintinho?
Ou quanto o ovo paga para a mãe para se tornar uma galinha? É ridículo assim, mas nós nunca entendemos que as coisas vivas
são tão espontâneas. Nós nunca vemos as coisas vivas, nós vivemos com a matéria, nós vivemos com aquilo que é morto, não
com as coisas vivas. Se vocês começam a observar uma árvore, vocês começam a observar uma flor, como ela se transforma
num fruto. Vocês não podem sequer observar, porque ela faz isso tão lentamente, vocês não podem sequer observar uma flor
transformando-se num fruto.
Subitamente, vocês percebem tudo brotando. Como por exemplo, quando Eu vim da Índia para Londres, Eu notei que todas as
árvores estavam desfolhadas, totalmente, como gravetos secos, totalmente como gravetos secos. No espaço de uma semana,
o que Eu notei foi o verde brotando. E, na segunda semana, estava tudo exuberante, vocês não podem acreditar. Nós nunca
sequer notamos, nós não damos o devido valor a isso. Está acontecendo. Como isso acontece? É algo milagroso. Se você
observar isso, é um milagre como essas flores, por exemplo, essas flores específicas se encontram somente numa
determinada árvore, outras se encontram em outra árvore. Como isso acontece?
Quem as escolhe? Quem as coloca na forma apropriada? Quem organiza tudo isso? E isto é o que temos que reconhecer, que é
o Poder Onipresente de Deus que faz todo o trabalho vivo. E uma vez que você se torne isto – o Espírito – então esse Poder
começa a fluir através de você. Você sente o Poder através de você, assim como Cristo foi tocado, e Ele disse que um pouco do
Poder foi para alguém, dessa forma. Você simplesmente se torna um veículo desse Poder fluindo. Mas você esta capacitado a
direcioná-lo, a controlá-lo, a compreendê-lo. Você o conhece completamente, você sabe como dá-lo, você sabe como colocá-lo
em prática, você sabe como curar os outros, como se curar. Você conhece o trabalho completo do seu mecanismo.
Além disso, você obtém os poderes para superar todos os problemas do seu próprio mecanismo também. É tão fantástico.
Tudo parece muito fantástico, porque nós nunca vimos isso antes. Mas para nós, não parece fantástico quando nós vemos
todas essas flores, subitamente, se tornando frutos. Isso não parece fantástico. Mas nós vemos seres humanos se tornando

frutos, então isso parece fantástico. “Como isso pode acontecer?” Isso nunca aconteceu antes. Somente uma única pessoa
recebia a Realização e era algo tão difícil e ninguém a recebeu. Como é hoje? Eu digo que é o momento do desabrochar, que
tem sido prometido, que já foi profetizado.
Até mesmo um grande poeta em seu país, William Blake, profetizou isso. Ele disse: “Esses tempos virão em que os homens de
Deus” “se tornarão profetas” ”e esses profetas terão poder para tornar” “outras pessoas profetas.” Quero dizer, ninguém poderia
ser mais preciso do que Blake, Eu lhes digo. Ele era tão grandioso para dizer que isso aconteceria e isso é o que nós temos que
esperar quando nós procuramos alguém que está buscando. Nós nos tornamos profetas? E o que é um profeta? Profeta é uma
pessoa que é um ser coletivo, que sabe tudo sobre isso, que é o mestre. Nós chamamos de profeta um mestre. E é isso que
você tem que tornar-se, o mestre. E essa maestria é muito simples, porque está tudo formado dentro de vocês, isso só tem que
ser conectado. Como qualquer coisa como um aparelho de televisão deve ser conectado à corrente elétrica, está tudo formado
internamente, está lá, simplesmente começa a funcionar.
Da mesma forma, vocês são assim, vocês são assim. Isso simplesmente deve ser conectado. Seja qual for a sua casta,
comunidade, raça, nacionalidade, aspecto, estatura, qualquer coisa, seja o que for que vocês sejam, não faz nenhuma diferença,
porque todos vocês alcançaram essa coisa grandiosa dentro de vocês, esse poder de um renascimento e vocês devem nascer
novamente e vocês irão nascer novamente. Por que não hoje? Não há nada para ficar zangado, porque as pessoas ficam
zangadas, às vezes, porque elas não gostam que alguém lhes fale sobre algo pelo qual elas mesmas estão se sentindo mal.
Elas não gostam disso. Por exemplo, se há um bêbado e ele bebe muito, ele é um alcoólatra, ele não gosta disso e ele se sente
mal. E se alguém diz para ele, mesmo da maneira mais gentil: “É melhor você parar de beber”, ele não gostará disso. Mas o que
Eu estou dizendo não é que você não deve fazer isso, Eu disse que irá acontecer, que isso simplesmente desaparecerá. Eu não
digo: “Não faça isso” ou “Não faça aquilo”, mas isso simplesmente acontece.
E vocês devem, primeiro, entender qual é o problema e como o problema é superado. É por isso que Eu tenho que falar, senão
não há nenhuma necessidade de falar sobre tudo isso. Isso simplesmente funciona, simplesmente funciona porque vocês
simplesmente estão prontos para ter a Realização e vocês alcançam isso. Eu não faço nada. Eu sou apenas um catalisador. Eu
devo dizer que isso funciona. Eu espero que vocês Me façam algumas perguntas sobre isso, primeiro, antes de fazermos a
prática da Realização. Se tiverem quaisquer perguntas, por favor, façam. Vocês devem perguntar. Sim?
Homem: Há alguma diferença entre o que a Senhora está dizendo e o que o guru Maharaji... Quem? Homem: Guru Maharaji
Agora, Eu lhe direi uma coisa. Quando você fala sobre algum guru, Eu não quero entrar em nenhuma controvérsia. Tudo bem?
Essa é a primeira coisa que Eu lhe direi, mas Eu lhe direi para perguntar a si mesmo ou perguntar a alguém: “O que ele tem feito
por qualquer pessoa?” Ele tem sido capaz de lhes dar algum poder ou dar a alguém o poder? Tudo bem? Agora, Eu posso
dizer-lhes tudo isto: dentre os que estão aqui, quem são almas realizadas que estão aqui. Eles dão a impressão de serem
exatamente como você. É claro, pelo semblante, você pode identificar que eles são pessoas muito tranquilas e muito felizes.
Mas eles podem curar as pessoas, eles podem dar a Realização às pessoas, eles sabem tudo que está errado com vocês e com
eles mesmos também.
Então, o que ele fez para a sua consciência? Nada. Agora, os discípulos dele, o que eles alcançaram? Pergunte a eles: “Onde
está a Kundalini dessa pessoa?” “Qual é o problema dessa senhora ou o que está afligindo” “a sua mente?” Eles não serão
capazes de dizer. Se você não consegue sequer identificar o que está errado com outra pessoa ou consigo mesmo, como você
irá ajudar? Todas essas pessoas, o que elas fazem? Vamos ver. Uma coisa comum é que eles podem hipnotizá-lo. Você pode se
sentir feliz por algum tempo – é exatamente como beber. Você sabe, se você beber, você se sente feliz.
Mas, bebendo o que nós alcançamos? Nós nos tornamos mestres? Todos eles são assim. Vejam. E esse cavalheiro é tão
obviamente assim, porque ele pediu um Rolls Royce. O que é um Rolls Royce para um profeta? Quero dizer, que importância tem
isso? Você compreende Meu ponto de vista? Isso é tão óbvio, quero dizer, isso é tão logicamente óbvio. Antes de mais nada,
qualquer um que tire dinheiro de vocês é um parasita, simples assim.
E pedir um Rolls Royce é a coisa mais surpreendente de todas, vejam. Vocês tiveram Cristo. Vocês podem ver a partir da vida de

Cristo, Ele iria querer seus Rolls Royces? Para uma pessoa assim, Ele é um Rei. Ele não se preocupa se Ele tem um Rolls Royce
ou não, se Ele dorme no chão ou não, não faz diferença. Uma pessoa assim não quer nada, porque Ele está em bem-estar, Ele
alcançou o Seu próprio conforto. Ele é um homem que tem auto-respeito. Você acha que Ele pediria qualquer coisa, seja qual
for? Quero dizer, isso é tão óbvio, para vocês isso é tão óbvio. Mas quando Eu falo para algumas pessoas desse guru, o guru
específico do qual você está Me falando, eles dizem: “Mãe, nós damos o dinheiro para ele e ele nos dá o Espírito”.
Pode haver uma troca? Vocês podem comprar o seu Espírito? Use a sua lógica, tudo bem? Deus nos deu cérebros para nós
compreendermos, logicamente nós podemos usá-los. Você pode comprar? Você pode comprar o Espírito? Não é tão simples?
Nós não podemos pagar por isso, Meu filho, não podemos. Se você quer Me dar uma flor, tudo bem. É apenas uma expressão
do seu amor e só isso.
Mas você não pode Me comprar. Você não pode. Seu amor pode Me comprar, tudo bem, isso é diferente. Mas você não pode
Me comprar com metal e dinheiro, você pode? O que é um Rolls Royce? Quero dizer, Eu não sei o que são todas essas coroas e
essas coisas. Para que elas servem? Elas não lhes dão felicidade. Vá e pergunte às pessoas que usam coroas. Outro dia Eu
estava com a Sra.
Thatcher. Coitada, ela estava tão infeliz. Sim, ela estava! Vocês sabem, Eu tentei purificar as vibrações dela. Ela estava muito
infeliz. Nós estávamos exatamente uma em frente à outra, conversando. E o que Eu estava fazendo era equilibrá-la. Coitada, ela
estava muito, ela estava muito angustiada. Portanto, vocês devem compreender, vocês são pessoas muito simples, vocês são
buscadores de tempos antigos. Vocês não são buscadores desta época atual, vocês são buscadores de tempos antigos.
E este momento lhes foi prometido antes, também. E agora vocês têm que encontrar isso. Agora, vocês devem manter sua
lógica clara. Quero dizer, qualquer um que pede um Rolls Royce, esse é um dos exemplos extremos, Eu diria. Ele não pode ser
um guru. É o mais extremo (exemplo), sem dúvida, um dos ... Mas há alguns mais sutis. Ele não é tão sutil. Você se livrará disso
num piscar de olhos, Eu sei, todos vocês. Mas os mais sutis são ainda piores. Alguns deles podem nem sequer pedir dinheiro.
Podem não pedir. Eu não conheço nenhum, mas há alguns, porque Eu ouvi sobre alguém que, agora, não aceita dinheiro, na
Índia. Ele ganhou dinheiro aqui e agora ele foi para a Índia e não aceita dinheiro deles. Mas aquele que realmente não tem
recebido dinheiro, aquela pessoa que Eu conheço, tem usado mulheres. Ele não está interessado na parte do dinheiro, ele está
usando suas mulheres. Portanto isso é o que ocorre, vocês devem entender. O interesse dele não é em seu Espírito, mas em sua
carteira de dinheiro ou em suas mulheres. Imaginem. Como pode a santidade ser combinada com esses hábitos obscenos,
sujos das pessoas? Isso significa que eles próprios estão sob o controle de seus desejos que são anti-Deus.
Todas essas são atividades anti-Deus. E vocês sendo pessoas tão ingênuas, Eu lhes digo, vocês são tão ingênuos! Se você
disser a um indiano que um guru recebe um Rolls Royce, ele diz: “Eh”. Imediatamente, eles responderão. Eles não querem esse
tipo (de guru). Como eles podem? Ninguém dará isso a nenhum guru na Índia. Os gurus têm que pagar as pessoas algumas
vezes. Primeiro para atraí-las. Com indianos ocidentalizados é diferente.
Mas aqueles que são indianos verdadeiros, vocês veem que eles são. As pessoas vivem com as mães e elas sabem das coisas.
Vocês sabem? Ninguém pode enganá-los, eles são pessoas muito experientes. Sim, Minha filha? Mulher: Você pode ser curado
pela fé? A fé é de dois tipos – o que nós chamamos em sânscrito de Shraddha é diferente daquilo que vocês chamam de fé. Em
inglês, eles usam os termos “fé cega” e “fé”. Tudo bem? Nós podemos deduzir isso assim.
Agora, a fé cega é esta: “Eu tenho fé em Deus” “e Deus irá me curar”. Essa é uma fé. Tudo bem? A outra é a fé que é iluminada,
onde Eu digo que você é o Espírito quando você está conectado. Agora, se você diz: “Eu tenho fé em Deus”, você não deveria
sentir-se magoado quando lhe digo a verdade, está certo? Porque se ela é uma fé cega, significa que você ainda não está
conectado com o Poder. Não está conectado. Veja, agora, vamos supor que Eu comece a dizer: “Cristo, Cristo, Cristo, Cristo!”
Cristo não está no Meu bolso. Eu não posso, nem mesmo, encontrar um primeiro-ministro ou uma rainha sem ter um protocolo
ou uma conexão ou um tipo de cargo ou, podemos dizer, uma autoridade, não é? Agora, quando falamos de alguém assim,
algumas pessoas continuam dizendo sem parar: “Rama, Rama, Rama.” “Krishna, Krishna”.

Vejam, todas Essas são Encarnações e Cristo é o Filho de Deus, Ele é o Filho de um Rei e você simplesmente não pode
encontrar-se com Ele. Você não pode simplesmente chamá-Lo. Ele não está às suas ordens, Ele não é seu criado. Está certo?
Agora, tendo uma fé como essa quando você não está conectado, se você for curado, você é curado por outros meios, não por
Cristo. Mas se você for uma Alma Realizada e depois você for curado, então isso é feito por Cristo. Eu lhes direi uma diferença,
uma nítida diferença de cura. Nós temos na Inglaterra – nós tínhamos, Eu não sei agora se vocês têm essa organização
chamada Centro Internacional de Cura do Falecido Dr. Lang. Agora, esse Dr Lang estava morto, quero dizer, ele estava falecido,
mas ele tinha um centro de cura. Vejam, e esse senhor morreu e um homem no Vietnã foi possuído por ele, um soldado, não seu
próprio filho, mas um soldado.
Agora, esse soldado foi informado por esse rapaz – quero dizer, eles são pessoas muito honestas, sendo ingleses, eles são
honestos e eles dizem a verdade, vejam. Eles não dizem: “Nós fazemos isso por meio de Deus” ou algo assim. Então ele disse
que há muitos médicos – Eu espero que os médicos não se importem – que morreram e que eram muito ambiciosos, que ainda
estão querendo curar as pessoas. E ele disse: “Vá até meu filho e conte para ele” “toda a história, que eu me alojei em você e
meu filho acreditará.” Então ele disse: “Como ele irá acreditar em mim?” Ele disse: “Não, não. Eu lhe direi alguns segredos” “que
somente ele e eu, nós dois compartilhamos.” “Então ele certamente irá acreditar em você.” Então esse rapaz concordou. Ele era
um rapaz muito saudável. Na verdade, esse espírito se apossou dele quando ele teve um choque súbito, algo que ele viu que o
chocou na guerra e esse espírito entrou. E ele foi levado por esse espírito, de um modo ou de outro, para a Inglaterra, onde ele
encontrou seu filho e lhe contou a história toda. E o filho teve que acreditar, porque ele sabia muitos segredos. E eles fundaram
esse centro de cura.
Agora, como Eu vim a saber do falecido Sr. Lang é a questão. Eles curaram uma senhora que estava na Índia, há muito tempo
atrás, foi em 1970, Eu estou lhes dizendo, e ela veio Me ver e ela estava toda tremendo, nervosa, ela estava assim. Eu disse: “O
que é isso?” Ela disse: “Eu estava enferma, com uma determinada doença e” “eu estava com medo de uma operação e eu
soube” “dessa organização. Eu escrevi para eles” “e eles me escreveram dizendo: “Neste momento, nesta data,” “nós nos
alojaremos no seu corpo”. Abertamente, quero dizer, eles não dizem: “Nós somos Deus” ou algo assim. “Nós nos alojaremos no
seu corpo e você se sentirá” “um pouco trêmula, não importa” “e você se restabelecerá pelo sono e nós resolveremos esse
problema”. E ela disse: “Eu fiquei curada daquela doença”. Mas depois de três anos aproximadamente, o corpo todo começou a
tremer e ela não conseguia aguentar mais isso e ela veio Me ver. Foi desse modo que Eu vim a saber sobre o Dr. Lang, vejam,
que ele tinha... Essa pobre senhora foi torturada por três anos, ela sofreu tanto e depois ela veio Me ver. Então, depois do Sr.
Lang se alojar no corpo dela, Dr Lang, isso foi depois de seis anos que ela veio Me ver porque por três anos ela ficou bem, e
depois de três anos isso começou.
E foi desse modo que Eu vim a conhecer todos os espíritos que se alojaram nela, os médicos e tudo isso. Foi um caso horrível. É
claro, ela foi curada, mais tarde, sem dúvida. Porque quando você se torna o Espírito, você está em sua fortaleza, ninguém
consegue se alojar no seu corpo. Você se torna algo que não fica contaminado, não fica subjugado, que ninguém pode dominar.
E foi desse modo que ela ficou curada. Assim, com fé, se alguém diz: “Oh, você será curado”, vejam, eles começam a berrar e a
gritar e isso e aquilo, e de repente você pode sentir, talvez, que haja um espírito. Eles substituem, também, algumas vezes, esses
espíritos, é muito surpreendente. Eles podem recolocar um espírito de um para o outro. Eu tenho visto esses casos também.
Todos os tipos de coisas, Eu tenho visto nos espíritos. Outro dia, apenas há oito dias atrás, não foi isso Marie, quando o rapaz
carismático chegou? Há oito dias atrás, na França, um senhor chegou. Um jovem, devia ter por volta de 24 anos
aproximadamente. Ele entrou numa grande agitação e começou a chorar. E um tipo de coisa estranha que Eu nunca tinha visto.
Um espírito se alojou nele. O corpo todo estava tremendo. E, quero dizer, ele caiu no chão, ele começou a chorar, a lamentar,
todos os tipos de coisas aconteceram. E ele disse: “Eu fui para o movimento Carismático” “onde eu adquiri isso.” E então eles
adquirem isso e acham que o Espírito Santo entrou neles.
Agora, imaginem só. Como pode o Espírito Santo torná-lo infeliz? Eu não sei de onde essas ideias vêm. E coitadinho, sabem, ele
sofreu tanto. Agora ele está bem. Mas ele não conseguia acreditar que pudesse ficar bem, porque ele pensou... E depois eles

dizem: “Esses são seus pecados e você tem que superá-los.” “É por causa disso que isso está acontecendo com você.” “Você
ainda tem gerado karmas ruins e isso e aquilo”. Mas os seus karmas ruins e todas essas coisas podem ser resolvidas quando a
Kundalini se eleva. Há um centro especialmente para isso que, de fato, está sendo adornado por Jesus Cristo aqui. Vocês lhes
falaram sobre esse centro? Tudo bem.
Então, este é o centro e quando a Kundalini o atravessa – é por isso que dizem que você tem que atravessá-lo – Ele (Jesus
Cristo) desperta e quando Ele desperta, todas estas duas bolsas que vocês veem ali do ego e superego, seus condicionamentos
e seus problemas de canal esquerdo e problemas de canal direito são absorvidos. É por isso que eles disseram que Ele morreu
por nossos pecados. Ele é descrito nas antigas escrituras indianas como Mahavishnu. Mas, vejam, os missionários foram para
a Índia. Eles deram uma imagem muito errada de Cristo, uma imagem totalmente errada. Então, eles ainda estavam esperando
Mahavishnu chegar. E é isso que acontece. Ele é considerado, de acordo com os missionários, como Alguém que converte as
pessoas e toda essa insensatez. Entendem? Isso não é algo verdadeiro.
Ele deve ser despertado dentro de vocês. Ele disse isso. Ele disse: “Eu tenho que nascer dentro de vocês.” E é isso que ocorre.
Quando a Kundalini se eleva, Ela desperta este centro dentro de nós e todos os nossos condicionamentos e egos são
absorvidos. Um espaço é criado aqui na área óssea da fontanela, através da qual a Kundalini entra e você pode sentir a brisa
fresca saindo da sua cabeça. Isso é o que ocorre e você sente isso em suas mãos. Não é simplesmente você ficar louco atrás
de alguém, entendem? Não é desse modo. Não é dessa maneira, nada desse tipo. Você se torna uma personalidade que tem
auto-respeito, normal e digna, de grande valor espiritual, a qual você é. Tudo bem?
Portanto, isso é o que é a fé e o que é a fé cega. Sim, Meu filho. Homem: Parece muito difícil o conceito de que a Realização do
Si não envolve algum esforço pessoal. Ela pode realmente acontecer a qualquer um, a despeito de quão materialista eles
sejam? Eu estou entendendo isso? Sim, isso parece, a julgar pelas aparências, muito difícil. E o modo como as pessoas são
materialistas é verdade, sem dúvida. Mas o Espírito é muito mais forte do que a matéria e quando Ele tem que Se expressar, Ele
destrói completamente tudo isso e Ele surge. Agora, aqui a maioria de vocês são ingleses, Eu diria, ocidentalizados. Pessoas
muito materialistas estão lá, Eu diria, quero dizer, vivendo neste mundo.
Elas podem não ter sido tão materialistas assim, porque se elas não fossem buscadores, elas não teriam vindo a Mim. Mas um
novo ser nasceu. Se você examinar um ovo, você sentirá: “Oh, que coisa dura é esta!” Mas se ele se quebra no momento certo,
com o correto entendimento, ele se torna um pássaro. Porque um processo vivo é tudo. Somente a última ruptura,
transformação tem que acontecer. Aparentemente parece difícil, mas para Mim não é. Talvez Eu conheça o trabalho. Tudo
bem? Sim, parece… Muitas pessoas têm dito todos os tipos de coisas sobre a Kundalini, também. Eu devo dizer que alguns
livros que Eu tenho visto têm chocado. Vejam, se você não conhece o trabalho, tudo... Vamos supor que uma outra pessoa não
saiba como dirigir um carro, veja, e ela entra no carro.
O modo como ela descreveria isso seria apavorante. Você nunca chegaria perto de um carro, não é? É desse jeito. Aquele que
não está autorizado e que não conhece o trabalho, não deveria fazê-lo. Mas isto é o que acontece com você: você se torna o
Espírito, você se torna o seu próprio mestre e você se torna o mestre dessa arte, o mestre dessa arte. Sim, Minha filha? Eu não
pude ouvi-la. A Senhora mencionou a hipnose anteriormente e também disse que Se considerava um catalisador e a Senhora
não acha que o hipnotizador também se considera um catalisador? Sim, sim, sem dúvida. Sim, sim, isso é verdade, mas a
diferença é esta: o hipnotizador o coloca sob o poder dele, ele não lhe dá nenhum poder nem nenhuma dimensão à sua
consciência, você percebe?
Há uma enorme diferença entre os dois. Veja, você obteve seu próprio poder dentro de você. Digamos, por exemplo, tudo bem,
seu Espírito está lá. Agora, Eu sou um catalisador. Veja, você pode usar uma colher para dar um veneno ou poderia usá-la para
dar néctar. Tudo bem? Assim, se você der o néctar, então isso é algo grandioso, e se você der o veneno, é horrível. É desse jeito.
Agora, o hipnotizador usa a hipnose. Como ele hipnotiza é a questão.
O que ele faz é empurrar você para dentro do seu subconsciente, para dentro do seu subconsciente coletivo, onde ele domina
você. Você fica sob o poder dele. Ele diz: “transforme-se numa criança” e você se torna como uma criança. “Mame na

mamadeira”, você faz isso. O que é tudo isso? Mas aqui você se torna o Espírito, no sentido de que você se torna coletivamente
consciente. Não é nenhuma hipnose, porque você, você mesmo pode sentir isso. Agora, digamos, por exemplo, que você pegue
dez crianças que são Almas Realizadas. Há algumas crianças que são Almas Realizadas, mesmo crianças pequenas. E você as
leva para perto de uma pessoa que está sofrendo de algum distúrbio, está certo?
Agora, você amarra uma venda nos olhos delas e lhes pergunta: “Qual é o problema desse senhor?” Elas irão levantar o mesmo
dedo, todas elas irão levantar o mesmo dedo e dizer: “Este está queimando”, porque você sente uma sensação de calor, de
dormência ou de brisa fresca. Uma nova consciência de natureza vibratória nasce em você. Não com hipnose, pelo contrário,
depois da hipnose, você se sente tão cansado e acabado, como se alguém estivesse montando no seu cavalo. É exatamente o
oposto. E você começa a crescer e tornar-se você e compreender. Você pode curar as pessoas, você sabe quais são os centros
que estão bloqueados, você sabe quais são os centros da outra pessoa que estão bloqueados. No começo, algumas vezes as
pessoas ficam confusas, Eu tenho visto que elas não sabem: “será que esses são meus centros” “ou os seus centros”. Agora,
nós temos meios e métodos pelos quais você pode distinguir. Você pode perceber quais são os seus centros que estão
bloqueados e quais são os centros da outra pessoa que estão bloqueados. Você também sabe como colocá-los em bom
estado.
Você também sabe como dar a Realização para os outros e dotá-los com os poderes deles próprios. É exatamente o oposto.
Mas um catalisador poderia ser aterrorizante e um catalisador poderia ser simplesmente celestial, divino. Pergunta: Algumas
pessoas podem, elas mesmas, terem a Realização do Si com seus próprios esforços? Com seus próprios esforços? Eu não
creio que isso seja possível, veja, porque somente uma lâmpada que é iluminada pode iluminar outra lâmpada. Mas, o que Eu
estou dizendo é que mesmo supondo que Buddha, veja, Ele teve Sua Realização quando Ele estava totalmente cansado e Ele
teve que tê-la. É claro, o Espírito Santo fez isso. Ele não poderia ter feito isso Nele, mas Ele obteve a Realização lá, porque era
uma circunstância diferente que Ele teve que viver. Ele não teve que falar sobre Deus, Ele não teve que falar sobre tudo, porque
as pessoas estavam tão empenhadas em falar de coisas grandiosas como Deus e sobre todos os tipos de Divindades, isso,
aquilo, havia uma grande confusão.
E alguém devia ser Realizado naquela época, que iria simplesmente delimitar isso e dizer: “Somente a Realização do Si, não fale
de Deus ou nada disso, esqueça isso.” É por isso que Ele obteve a Realização desse modo. Mas você não pode ter a Realização
simplesmente assim. Você só consegue ter uma possessão. Você não pode. Alguém que é uma alma iluminada, uma alma
iluminada assim não recebe dinheiro de vocês. Normalmente, vejam, as pessoas não querem dar-lhes a Realização. 99%
daqueles que são realmente Realizados jogarão pedras em vocês. Eles não terão nada a fazer, porque as experiências deles
com os seres humanos são horripilantes. Se você for e conversar com eles, eles Me dirão, eles Me disseram: “Espere por doze
anos.” “Veja, Mãe, todos eles irão destruí-La, eles irão matá-La,” “eles farão isso.” “É muito arriscado lidar com os seres
humanos porque” “eles são muito egoístas e eles nunca A aceitarão.” Mas se você receber deste modo, como alguém que sabe
que é uma ajuda, não é? E a Realização não é possível, não é possível ser feita por você mesmo.
Não é possível, porque, digamos, se uma vela que não está iluminada quer se iluminar, a luz tem que ser trazida, não é? É tão
simples assim. Mas a pessoa não deve se sentir mal sobre isso, realmente. Vejam, Eu não sei dirigir. Alguém Me trouxe aqui
dirigindo. Eu não Me senti mal por ele ter que dirigir para Mim, senti? E Eu só conheço um trabalho. Eu não conheço muitos.
Muitos trabalhos, Eu não conheço. Eu não sei como operar um banco, Eu não sei como preencher um cheque, Eu não tenho jeito
para muitas coisas.
Eu não sei como abrir uma lata, talvez. Mas Eu sei como dar acesso à Kundalini. Tudo bem? Portanto, se Eu conheço um
trabalho, por que você deveria se importar? Afinal, nós dependemos uns dos outros para tudo, não é? Então, por que não, se Eu
conheço o trabalho, que mal há nisso? E você saberá também. Você saberá também. Mas isso não pode ser feito por você
mesmo. Mas, na verdade, nisso você não é obrigado a nada.
Eu simplesmente faço isso porque Eu amo isso. Simplesmente emite. De qualquer maneira, Eu não faço. Eu estou
simplesmente fluindo, Eu não sei como isso acontece, simplesmente está fluindo. Eu simplesmente amo por amor ao amor.
Você não consegue acreditar que uma pessoa assim possa existir, mas Eu realmente existo, Eu sou assim. Algumas vezes

vocês, até mesmo alguns dos Sahaja Yogis, realmente sentem que Eu sou muito compassiva e que Eu deveria ser, de
preferência, severa com as pessoas e coisas assim, vejam. Eles vêm e Me dizem algo prudente em relação a isso. Vejam, eles
acham que Eu não sou tão prática, mas essa é a coisa mais prática. Sim, Eu sei que eles cometem erros, porque eles não sabem
que estão caminhando na escuridão.
Se você está caminhando na escuridão, você baterá em alguma coisa. Então, a única coisa que você pode fazer é ter compaixão
por eles, porque eles não podem ver, eles estão cegos. Não é? Como você pode ter alguma raiva ou irritação? E, além disso, Eu
pediria que você não tivesse nenhuma identificação incorreta com quem quer que seja. Você tem que alcançar o seu Espírito,
isso é o principal. Se você ainda pensa em alguém, veja, como aquela senhora ... Eu não sei, alguém deve tê-la enviado aqui,
talvez. Eu não sei porque ela ficou com raiva. Eu não disse nada para ofendê-la. Talvez ela esteja possuída.
Eu não sei porque ela ficou zangada Comigo e ela simplesmente se levantou e saiu irritada dizendo: “Tudo que Você está
dizendo é mentira.” Por que Eu deveria lhes dizer mentiras. Eu não tenho que receber nada de vocês. Mas por que isso
acontece? Porque ela não é sensível, ela não é sensível à Divindade. Ela não compreende quem é Divino, quem é... Eu não a
recrimino. Ela não adquiriu a sensibilidade. É um calibre. Eu tenho visto Sahaja Yogis, agora, de diferentes tipos que têm vindo a
Mim. Alguns deles são de tamanho calibre que você não pode sequer acreditar. Eles obtêm a Realização, eles sabem o que ela
é, eles têm o padrão exatamente igual a um diamante, eles a obtêm e eles a alcançam.
Eles são pessoas formidáveis. Há alguns que dão golpes por trás. Alguns deles que receberam a Realização, ainda continuam
duvidando. Há todos os tipos. Não importa. Eu amo todos eles. Sim, Meu filho? Ele é um Sahaja Yogi? Se antes da Realização,
nós éramos uma pessoa tão horrível que nós causamos câncer em todas as pessoas que encontramos ou algo assim, depois
da Realização, os efeitos disso são retirados, ou o que acontece? Sim.
Eu sei disso, tantas coisas têm acontecido. Nós temos alguém em Brighton, você se lembra – ele está aqui neste instante, Eu
acho – que estava bêbado quando ele entrou. Ele estava muito zangado Comigo, vejam, primeiramente. Ele disse: “Como eu
posso me livrar deste problema?” “Eu não posso acreditar em Você”, e tudo mais. E ele está bem, perfeitamente bem. Sua
mudança é tão bela, você não pode... Ele está ali? Yogi: Sim, eu estou. Que Deus o abençoe. Ele é tão gentil agora. Outro dia ele
veio Me ver.
Eu disse: “Vejam isso. Ele está tão gentil”. Ele estava muito gentil, não estava? Mas algo o tinha possuído, o tinha tornado
angustiado, veja, de tal maneira que ele se tornou alcoólatra, veja. Ele está bem. Somente a compaixão pode fazer você
compreender que há uma razão para isso. Ele é uma pessoa muito gentil, uma pessoa muito gentil, sem dúvida. Mas algo deu
errado com ele. Tudo bem. Portanto, isso acontece, é verdade.
Os Sahaja Yogis compreendem isso. Alguns, é claro, Eu devo dizer, compreendem um pouco. Não importa. Eles vão progredir,
todos eles irão, Eu tenho certeza disso. Todos são feitos para isso. Na verdade, o Divino está ansioso para dar-lhes a
Realização, muito mais, muito mais ansioso do que vocês estão. Se houvesse mil pessoas hoje, Eu teria dado a Realização para
elas melhor. Mas muito poucas pessoas aderem à realidade, vocês veem agora. Aquele guru Maharaji, milhares de pessoas
estão como loucas seguindo-o, não é? Ele não está dando nada às pobres pessoas.
Mas para a realidade, há muito poucas pessoas. Como outro dia, alguém Me perguntou: “Mãe, por que a Senhora não faz isso
para todos?” Eu disse: “Onde estão eles, todos?” “Eles estão ocupados. Onde eles estão?” “Em Brighton, quantos existem?”
“Quantos estão aqui?” Tudo bem? Este é o problema. Leva tempo para as pessoas amarem a realidade, leva tempo. É algo tão
belo. E mesmo que eles recebam a Realização, depois eles se afastam, vejam. Eles dizem: “Oh, eu estou bem agora. Eu estou
bem.” Depois de um ano, eles irão aparecer. Esta não é a maneira.
Você tem que ter a maestria dessa arte, ter a absoluta maestria dela. É tudo gratuito, absolutamente gratuito. Agora eles todos
estão sentados aqui, eles podem dizer isso. A Senhora poderia falar um pouco mais sobre a Realização do Si e o que é
necessário para aprimorar isso? Sim, sim, Eu o farei na Minha próxima palestra, um por um. Agora Eu estou falando do canal
esquerdo, do canal direito e depois do central e depois também, é claro, sobre o Espírito. Definitivamente, uma centena de

vezes, isso é o que Eu tenho que fazer. Mas gradualmente, Eu tenho que formá-los. Está bem? Definitivamente, Eu irei.
Vocês não irão acreditar, Eu acho que Eu já dei quinhentas palestras em Londres, no mínimo. E não termina. Toda vez eles
dizem. A última vez que Eu falei, eles disseram: “Mãe, sem dúvida foi sobre uma nova dimensão” “que a Senhora falou”, vejam.
Eu não sei, Kerry Me disse que na primeira vez ele se sensibilizou muito com suas vibrações em Minha palestra. Eu não sei com
que Eu o sensibilizei tanto. Sim, é surpreendente. Ele é da Austrália. Os australianos se saem bem. É um trabalho muito rápido.
Então, todas as perguntas acabaram agora? Devemos ter a Realização? O que são os karmas? Karmas são quando você faz
qualquer trabalho ou qualquer coisa com sua ação do canal direito, então os efeitos disso se acumulam dentro de você como
um ego, porque você pensa que você está fazendo isso. Na verdade, nós não fazemos nada substancial. O que nós fazemos é
um trabalho morto, como Eu disse, nós fazemos uma cadeira a partir de uma árvore morta. Isso é tudo o que fazemos. O
trabalho que nós fazemos é uma ideia que nós temos de que nós estamos fazendo um trabalho. Que trabalho nós estamos
fazendo? Vocês podem transformar isto numa fruta?
Nós nem mesmo podemos colocar fragrância nisso. Assim este mito, trabalha como ego dentro de nós como é mostrado aqui,
sobre o qual Eu falarei amanhã, está bem? E isso é o que nos faz pensar que nós estamos fazendo este trabalho, aquele
trabalho e esse ego pensa que se vocês fizeram um mau trabalho ou um bom trabalho, nós temos que sofrer. Vejam, um tigre
não pensa dessa maneira. Se um tigre tem que comer, ele precisa matar. Ele mata o animal, o come e acabou-se. Ele não se
senta e fica emburrado, “Oh Deus, eu não deveria” “ter feito isso. Eu deveria me tornar vegetariano.” Ele não acumula nenhum,
nenhum, nenhum karma nele, está certo? Mas nós, seres humanos, acumulamos. Por quê?
Porque nós estamos fechados. Nós estamos fechados. Vejam aqui, nós estamos fechados. Eles estão abertos. Seja o que for
que eles façam, eles não ficam preocupados. Mas nós ficamos preocupados com o que fazemos porque pensamos que nós
fazemos. E quando, como Eu disse, este centro é aberto, Ele absorve nossos karmas e os assim chamados karmas não são
nada mais do que pecados, vejam, numa linguagem bíblica, nós o chamamos de pecado, vejam. E todos eles são absorvidos
por esta Divindade poderosa de Cristo despertado dentro de nós. E vocês vão além disso porque é o ego que cria o karma.
Quando o seu ego é liquidado, onde estão os karmas?
Eles são liquidados também. Então você não diz: “Eu fiz isso”. O que você dirá é: “Mãe, isto não está dando certo.” “Não está
ascendendo.” Agora, o que é este “isto”? Ele se torna uma terceira pessoa. “Está fluindo.” “As vibrações não estão vindo”.
Vejam, você não diz: “Eu, eu estou dando a Realização.” “Eu estou elevando a Kundalini.” Eles não falam assim. Eles dizem: “Não
está se elevando”. Você se torna uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa é o Espírito. Onde você não diz: “Eu devo fazer isto”.
Mesmo se ele for seu filho, você diz: “Mãe, é melhor ele ter a Realização”. Tudo bem. Vocês verão. Tentem isso. Não funcionou?
Tudo bem, então Eu deveria dar um certificado? Ele disse: “Como Você pode dar um certificado, Mãe?” “Como alguém pode? A
Kundalini não se elevou.” Todo mundo sabe, vejam, quer seja seu pai, sua mãe, sua irmã, qualquer um. Se eles não são
realizados, eles sabem que eles não são realizados, e daí? Eles simplesmente sabem.
Essa Minha neta, que era … Ela está aqui agora, ela nasceu realizada e ela mal tinha cinco anos de idade, Eu acho, quando eles
foram para Ladakh. Havia um lama sentado com a cabeça raspada e tudo isso, usando... e tudo isso. Todos estavam tocando
os pés dele e os pais dela também não eram realizados. Minha filha não é realizada, então ela também tocou os pés dele. A
Minha neta não pôde mais suportar aquilo, aquilo foi demais para ela. Ela estava sentada num bloco mais alto, ela veio, pôs
suas mãos para trás e olhou para ele, vejam, e lhe disse. Ela disse: “O que você pretende pedindo a todo mundo” “para tocar
seus pés? Você não é nem mesmo uma alma realizada.” “Usando essa sua roupa e raspando sua cabeça,” “você pensa que
pode pedir às pessoas para tocarem seus pés?” Uma criança pequena de cinco anos, no entanto, ela compreende. Nós tivemos
uma vez um programa na Índia, onde eles Me receberam como convidada de honra e Ramanmash, ela era uma alma realizada.
E um senhor da liderança do ashram de Ramakrishna estava sentado com seu grande manto laranja, vejam, sentado ali.
E Minha outra neta estava sentada na fileira em frente. Ela não pôde suportá-lo mais, então ela gritou de lá: “Mãe, aquele que
está usando um vestido longo,” “Vovó, por favor peça-o para sair,” “ele está transmitindo calor para todos nós”. Então, vejam,

havia muitos Sahaja Yogis que estavam sentindo o calor vindo deste sujeito e ele pensa que é um homem muito espiritualizado.
Ela disse: “Peça a ele para ir, ele está usando um vestido longo”. Ela não compreendia que era um manto ou algo assim. Até
mesmo as crianças sabem quem é uma alma realizada e quem não é, se elas nasceram Realizadas. Há muitas crianças que
nasceram Realizadas nestes dias, o momento do julgamento. Este é o momento do julgamento. É claro, sobre isso, Eu lhes
falarei mais tarde. A Senhora se importa se eu Lhe fizer algumas perguntas?
Tudo bem, Eu não importo. Mas o que acontece é que se você fizer muitas perguntas, algumas vezes, isso se torna uma
atividade mental e pode retardar a Realização algumas vezes. Portando Eu o aconselharia, se não for tão importante, é melhor
afastá-las porque, vejam, responder a pergunta é somente no nível mental. Eu estou falando de algo muito além. Assim, é algo
que, logicamente, se vocês Me compreenderam, tudo bem, vamos tê-la. Se irá funcionar, funcionará. Se não funcionar, não
importa. Eu vou ficar aqui por três ou quatro dias e vamos fazer isto funcionar. Tudo bem? Portanto, é melhor manter sua mente
em descanso.
Diga à mente: “Você fez muitas perguntas antes,” “você pensou sobre muitas coisas, agora é o momento para” “você receber as
bênçãos do seu próprio ser.” Tudo bem? Se você disser à sua mente, ela irá descansar. É uma coisa maravilhosa, a mente. Se a
mente souber o que você quer, e se ela for a realidade, ela o apoia e o ajuda muito. A mesma mente que pode extraviar-se,
vejam, algumas vezes, Eu digo que ela é como um burro, como Cristo usou um burro apenas para sugerir para a mente que se
você deixar que ela se extravie, ela irá levá-lo para todo tipo de coisas, mas se você controlá-la, ela o leva lá onde você tem que
ir. Apenas a faça ficar quieta. É melhor ficar quieto no nível da mente. E foi por isso que Eu respondi às suas perguntas, porque
mais tarde, quando a Kundalini estiver se elevando, naquele momento, a mente não deve ficar questionando, para dizer: “Eu não
fiz esta pergunta”. É por isso. Apenas para acalmá-la, não há necessidade, mas apenas para acalmá-la, Eu faço isso.
Tudo bem? Assim, a melhor coisa é ter a Realização. É a melhor coisa. Senão esta mente fica muito perturbadora. Ela pode
entrar no momento certo. Quando você vai atingir seu último avanço, ela pode cessar. Tudo bem? Portanto, se você tiver
alguma pergunta imediata, pela qual você está realmente oprimido, então você deve Me perguntar. Mas se não for tão
importante, apenas descarte. É muito importante?
Então, tudo bem. Ele compreendeu.
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Eu sugeriria que primeiro deixem que eles façam perguntas hoje.
Então, Eu ficarei ali... Se vocês tiverem quaisquer perguntas, é melhor que perguntem para Mim primeiro, de modo que suas
mentes fiquem tranqüilas. Eu estou bem ficando em pé... É melhor para ver as pessoas. É melhor Eu ficar aqui ou no chão?
Agora, antes de mais nada, é melhor que façam perguntas porque ontem quando nós começamos essa sessão de perguntas, as
pessoas se desviaram um pouco. É melhor que façam as perguntas que tiverem agora, porque vocês todos são buscadores.
Vocês todos são buscadores e vocês têm buscado, portanto é melhor perguntar agora, assim Eu poderei responder no meio de
Minha palestra. Nenhuma pergunta? Isso significa que os Sahaja Yogis se tornaram muito competentes para explicar a Sahaja
Yoga e Eu estou muito orgulhosa deles. Quando Eu fui para a Austrália, os jornalistas Me perguntaram: “Mãe, todos os Seus
discípulos são eruditos?” Eu disse: “Não, eles são pessoas muito comuns."
"Eles têm que ser pessoas muito comuns e normais.” Mas eles disseram: “A forma como eles sabem das coisas,"
"surpreendentemente, nós pensamos que todos eles fossem eruditos.” Eu disse: “Toda sabedoria, conhecimento está dentro de
vocês mesmos.” Todo o conhecimento está dentro de vocês mesmos. Se vocês apenas conseguirem ter a luz lá, vocês poderão
ver todo esse conhecimento dentro de vocês. Vocês não têm que ir a nenhum lugar para ter o seu conhecimento. Está tudo
dentro de vocês, tudo está incorporado. Vocês são tão belamente formados para se tornarem o Espírito, que Eu não tenho que
fazer muito a respeito disso. Simplesmente funciona. A única coisa é que temos que saber é o que devemos esperar. Ser o
Espírito é o que deve ser a nossa expectativa. E isso também, logicamente, vocês devem compreender. Deve ser uma conclusão
lógica.
Não apenas porque Eu digo algo, porque vocês têm que se tornar membros de algum grupo, porque vocês pagaram em algum
lugar. Não é dessa maneira. A realidade é o que é. E logicamente, tem que ser a realidade. Outro dia, Eu lhes falei sobre o canal
esquerdo, sobre o passado, sobre o subconsciente, sobre o subconsciente coletivo e os problemas do subconsciente e os
condicionamentos que nós adquirimos das coisas materiais, da matéria. A matéria está sempre tentando dominar o Espírito. E
essa matéria está nos dominando porque viemos primeiramente da matéria. Mas como o Espírito surge disso? O que acontece
para que nos tornemos o Espírito? As pessoas têm falado sobre a Realização do Si. Muitas pessoas têm falado sobre o
segundo nascimento.
Todos disseram que vocês têm que nascer novamente. Existem muitas pessoas que vão de um lugar ao outro dizendo: “eu sou
duplamente nascido”, certificado por si mesmo. Vocês podem encontrar todos os tipos de pessoas neste mundo, que estão
sabendo que algo tem que acontecer, algum grande avanço tem que se estabelecer, que temos que buscar algo. Imaginem, na
época de Cristo não havia muitas pessoas que estavam buscando. Ninguém podia falar muito aos discípulos também. Eles
eram apenas pescadores comuns, pessoas muito simples. Mas hoje é a época em que vocês encontram tantos buscadores em
todo o mundo. Buscando o quê? O que vocês estão buscando? A busca é por seu Espírito.
Agora, este também é um termo muito vago, dizer que você está buscando o seu Espírito. Agora, o que supõe-se que seja este
Espírito? E por que nós deveríamos buscar este Espírito? Em nossa evolução, nós somos seres humanos, a nossa consciência é
esta de seres humanos e esta consciência de seres humanos não é a última. Se ela fosse, nós não estaríamos buscando. Não é
o final disso. Nós temos chegar a um ponto onde algo mais tem que acontecer. Agora, como nós abordamos o assunto
logicamente? Em nossa evolução, o que tem acontecido a nós? Nós éramos animais, a partir de animais, nos tornamos seres
humanos.
O que é tão especial nos seres humanos comparado aos animais? Há uma nova dimensão na consciência do homem. Por
exemplo, você pode levar um cavalo através de uma viela suja que ele não sente nada, a sujeira ou a imundície ou a beleza, as

cores, nada. Não faz nenhuma diferença. Mas se você levar um ser humano através de uma viela suja ou de uma casa suja,
imediatamente ele percebe, ele não gosta disso. Portanto, o que adquirimos não é nada mais do que, em nossa consciência,
uma nova dimensão comparada aos animais ou, nós podemos dizer de uma forma bem cientifica, que em nosso sistema
nervoso central, nós desenvolvemos uma nova consciência. Seja o que for que esteja em nosso sistema nervoso central, nós
somos os mestres disso. Vamos supor que Eu sinta que isto está quente, todos sentirão que isto está quente. Se Eu disser que
esta cor é desse determinado pássaro, todos dirão a mesma coisa. Portanto, seja o que for que esteja na consciência de um ser
humano, consciência Eu estou dizendo, não o mito, não a alucinação, mas a realidade no que diz respeito aos seus órgãos
sensoriais é exatamente a mesma.
Uma pessoa que sente calor não diz que sente frio, nem uma outra pessoa virá e dirá que está frio, todos eles dirão que está
quente. Assim, uma coisa existe, a verdade é única, não pode haver duas. E o que quer que tenha que acontecer agora na nossa
evolução, tem que ser em nossa consciência. Como um peixe tornou-se uma tartaruga. Se um peixe tornou-se uma tartaruga, o
que aconteceu com ela? É na sua consciência de tartaruga que ela começou a sentir a Mãe Terra. Ela perdeu algo que o peixe
tinha e começou a sentir algo novo. Da mesma maneira, se algo tem que acontecer na nossa evolução, nós temos que ser algo
mais na consciência, mais dinâmicos. Para isso, nós podemos pegar a ajuda de trabalhos escritos de muitas pessoas. Por
exemplo, nós podemos considerar Jung como um deles que falou a respeito disso.
Jung disse que quando o grande avanço acontecer, os seres humanos se tornarão, se tornarão coletivamente conscientes, se
tornarão. Ele não disse que vocês todos começarão a fazer a mesma coisa ou começarão a se comportar da mesma maneira.
Não, ele disse que vocês se tornarão, que vocês serão conscientes disso, não inconscientes. Portanto, quando você está
procurando o Espírito, se o Espírito tem que iluminar você, em sua consciência, você saberá algo mais do que você soube até
agora. Por exemplo, você pode sentir que isto está quente e frio hoje, mas talvez, com essa consciência, você sinta algo
diferente em relação a isto. Ele disse muito claramente que vocês têm que se tornar coletivamente conscientes. Portanto,
tornar-se é o ponto principal em nossa evolução, nada mais, nós nos tornamos algo. Em Sânscrito, por exemplo, eles dizem que
uma alma realizada – para os indianos é um conhecimento muito comum, não é nada tão difícil de compreender – é chamada
de dwijaha, aquele que é nascido novamente. E um pássaro também é chamado de dwijaha, porque um pássaro nasce primeiro
como um ovo e depois ele se desenvolve, amadurece e depois, de repente, ele se transforma em um pássaro. E esse é o
paralelo da Realização.
Vocês também sabem que no dia de Páscoa, nós damos ovos. Isto tem o mesmo símbolo: nós somos ovos e temos que nos
transformar em pássaros. Portanto, exatamente agora neste estágio em que somos seres humanos, estamos simplesmente
limitados como um ovo para se desenvolver até o ponto onde nós nos tornamos pássaros. Todos os tipos de coisas que as
pessoas falam não são a Realização. Como por exemplo, Eu posso dizer: “Tudo bem, se Eu hipnotizar vocês," "Eu posso lhes dar
mamadeiras e vocês podem começar" "a sugar as mamadeiras exatamente como crianças.” Mesmo sabendo que vocês estão
fazendo algo estranho, vocês ficam fazendo isso. Vocês serão compelidos a fazer isso porque estão hipnotizados. Qualquer
dessas atividades às quais vocês se entregam não é a Realização, porque o que quer que tenha acontecido a vocês como seres
humanos, vocês não fizeram nenhuma atividade, seja qual for. Nós não cortamos nossos rabos como macacos para nos
tornarmos seres humanos. Isso aconteceu espontaneamente como uma flor se transforma em um fruto. É um processo vivo.
Não se compreende que o que quer que tenha que acontecer a vocês é um processo vivo, não é um processo morto. O que nós
podemos fazer é tudo morto. Por exemplo, nós podemos ficar de cabeça para baixo, nós podemos pular, podemos correr,
podemos fazer todos os tipos de coisas, mas isso não é o processo vivo. O processo vivo ocorre quando vocês se transformam
em algo. E essa transformação deve ser pedida por todos os buscadores honestos. Se vocês não são honestos, então é difícil
ou mesmo se vocês são honestos e estão identificados incorretamente com certas idéias que leram, porque pagaram pelo livro
ou pagaram para uma organização ou pagaram para alguém, isso não irá ajudá-los. O que nós temos que observar é o que nos
tornamos e isto é o que Eu lhes disse ontem, que vocês se tornam o mestre. Vocês se tornam o profeta como Blake disse: “Os
homens de Deus" "se tornarão os profetas e eles terão" "poderes para transformar os outros em profetas.” Portanto, para ser
muito honesto consigo mesmo, vocês devem dizer: “eu me tornei um profeta e eu posso transformar os outros em profetas?”
Essa é uma forma muito simples de avaliar a nossa Realização e isto é o que vocês são capazes: tornarem-se os profetas.
Porque tudo está dentro de vocês, todo mecanismo está dentro de vocês, vocês são como um computador, vocês somente têm

que se conectar à fonte de energia e isso começará a funcionar. Vocês apenas têm que se tornar aquilo.
E se vocês não se tornarem, então todas as outras coisas, formar uma organização e qualquer uma dessas coisas, são inúteis,
não são de nenhum valor, é tudo, Eu posso dizer, má orientação. O que vocês próprios obtiveram? Vamos supor, se Ray tiver que
dizer algo: “Oh! A Mãe viu uma luz, e isso e aquilo aconteceu." "Ela tem estes e aqueles poderes.” É tudo inútil. O que é isso para
vocês? Eu posso ser o rei de qualquer coisa, o que isso importa para você? O que você se tornou é o importante e para essa
transformação, se Eu disser que existe tudo instalado dentro de você, Eu tenho que provar isso, é tudo. Na verdade, esse
conhecimento não é estranho para nós. Tudo tem sido descrito desde a época de Moisés.
Por exemplo, Ele diz: “A árvore de fogo.” Agora, o que é essa árvore de fogo? Ninguém sabe, eles simplesmente dizem que
existiu uma árvore de fogo. Mas se vocês virem a Kundalini completamente iluminada, se vocês puderem vê-La, Ela realmente
se parece com uma árvore de fogo. E depois, também é dito na Bíblia: “Eu aparecerei diante de vocês como línguas de fogo.”
Agora, o que é isso? Ninguém explica, ninguém sabe, essas línguas de fogo não são nada mais do que estes centros quando
estão iluminados, vocês os vêem exatamente como línguas de fogo. Mas vocês não precisam vê-los porque quando estão de
fora do pavilhão, vocês conseguem vê-lo, quando vocês estão dentro, vocês não o vêem, vocês somente vêem o salão. E é por
isso que devem entender que não é o que nós pensamos que deve acontecer, mas é o que irá acontecer verdadeiramente que
nós devemos aceitar. Portanto, primeiro devemos nos livrar de todas as identificações erradas com nossas idéias de que isso
irá acontecer, que aquilo irá acontecer e que isso deve acontecer, “eu devo ver a luz," "eu devo voar.” Existem muitas pessoas
que estão pagando para flutuar no ar. É um absurdo. Por que você quer flutuar no ar?
Eu não compreendo. Pagar muito mais dinheiro para isso do que deveria pagar para dar a volta ao mundo. Eu realmente lhe digo
que se você tiver que viajar de avião, não será tão caro quanto você pagar por esse negócio de voar, este negócio de “pelotão
voador”. E o que é isso? Nós temos que entender. O que é isso? Quando nós buscamos este “vôo”, em que estamos nos
envolvendo? E este método de hipnotismo é tão sutil que você não pode entender. Você simplesmente continua nisso.
Semelhante ao negócio de “pelotão voador”, nós tivemos um senhor que era o diretor da academia, com epilepsia, sua esposa
tinha epilepsia, o filho tinha epilepsia, e eles todos vieram a Mim.
Eles perderam suas casas, perderam tudo, ficaram sem um tostão. Isso é o que aconteceu pela brincadeira toda do vôo. Agora,
vocês têm que compreender que não podem pagar por sua evolução, vocês não podem pagar. É muito simples de entender.
Como Eu lhes disse ontem, se você pagar para esta flor, ela se tornará um fruto? É um processo vivo pelo qual nós não
podemos pagar, ele não compreende dinheiro. Os processos vivos não compreendem o dinheiro. Eu não conheci nenhum ser
humano, que sofresse, vamos supor, de indigestão, que colocasse algum dinheiro lá, dizendo: “Agora, eu pago para você," "meu
estômago. Agora você vai digerir a minha comida?” Nós fazemos assim? Da mesma forma, este é o mais elevado dos mais
elevados processos vivos, pelo qual vocês não podem pagar.
É algo muito sutil para ser compreendido pelos seres humanos, porque eles acreditam que para tudo nós temos que pagar,
senão não funciona. Vejam, você procura por uma máquina, você quer ter, digamos, uma boa máquina, você tem que pagar. Ela
funciona. Se não funcionar, você pode tê-la de graça. Mas aquela que funciona, nós temos que pagar. Qualquer automóvel que
seja de graça, significa que é uma sucata, você não pode tê-lo. Nós temos que pagar para tirá-lo do ferro-velho. Portanto, está
sempre na mente dos seres humanos que devemos pagar. E isso é muito errado, você não pode pagar. Eu estou falando dos
processos que estão além do humano.
Os seres humanos não os estão fazendo. Por exemplo, nós não podemos transformar uma flor em um fruto, o processo vivo,
em si mesmo, está além do alcance humano. Mas quando você se torna, quando você se torna um super-humano, você pode
lidar com eles. E isso deve acontecer a vocês. Se não acontecer a vocês, o resto das coisas está errado. Eu estou lhes dizendo
com grande preocupação, porque as pessoas que estão no mercado, que estão vendendo mercadorias, estão fazendo isso
muito bem. Eles sabem como induzir, seduzir vocês. Eles sabem como impor idéias a vocês, como lhes transmitir
identificações erradas e vocês ficam simplesmente identificados com eles até que eles se retirem completamente. E depois
vocês são abandonados. Vocês dizem: “Oh!

Deus, o que aconteceu?” Uma coisa existe: o seu Espírito não é perdido. Ele está lá. Apesar de quaisquer que forem os erros,
seja qual for a busca, o Espírito reside dentro de você apesar de tudo, enquanto você viver. E este Espírito deve ser trazido para
a sua mente consciente, quer dizer, para o seu sistema nervoso central. Você deve sentir os poderes do Espírito em seu Ser. Isto
é o que é a Sahaja Yoga. Sahaja, como devem ter-lhes falado, significa nascido com você. Agora, ontem Eu lhes falei sobre o
canal esquerdo, que é o poder do desejo. E através desse poder, temos todos os nossos condicionamentos e toda receptividade
à matéria, às coisas materiais e também, vocês podem dizer, o que nós coletamos do nosso passado. O passado depois se
estende através do subconsciente coletivo.
Eu também lhes falei ontem que o câncer é uma doença causada pelo comportamento extremo de canal esquerdo das
pessoas. Aqueles que entram no comportamento extremo do canal esquerdo contraem a doença chamada câncer e ele pode
ser curado. Se você conseguir trazer este caso extremo para o centro, ele pode ser curado, não há dúvida a respeito disso.
Agora, o segundo lado é o canal direito, sobre o qual Eu lhes disse hoje que falaria. O cavalheiro que fez tantas perguntas não
está aqui. Ele está aqui? Ontem, ele ficou ocupado somente fazendo perguntas. Ele não está interessado na busca, Eu acho.
Tudo bem, agora o segundo canal no lado direito é o poder pelo qual nós agimos. Primeiro nós desejamos e depois nós agimos.
Agora este poder, o poder do canal direito, é expresso dentro de nós como o sistema nervoso simpático direito. A ciência
originou-se do mesmo. A ciência está no grosseiro. Todas essas são coisas sutis que estão dentro de nós. Agora, este poder do
canal direito que existe dentro de nós, nos dá o poder para a nossa capacidade mental e física atuar. Agora, essa ação acontece
quando nós desejamos algo. Nós queremos realizar aquele desejo, então nós entramos em ação. Temos que entender que tipo
de poder é esse. Esse poder é chamado de prana shakti em Sânscrito. Prana, e o outro, o da esquerda, chamado de mana shakti,
é o poder das emoções ou, podemos dizer, da mente.
Mas vejam, a língua inglesa não é tão clara em relação a isso. Assim, Eu diria mana shakti e prana shakti, esses são os dois
poderes que existem dentro de nós e começamos a usá-los como poderes do canal esquerdo e direito. Nós podemos dizer,
como um freio e um acelerador e, então, nos tornamos o mestre da direção. Mas, enquanto nos tornamos isso, nós cometemos
erros. A mente humana tem a peculiaridade de ir a extremos. Vamos supor que Eu fale com alguém: “Agora, você tem que
meditar.” Eles irão meditar por 5 horas. Não há nenhuma necessidade de meditar por 5 horas ou algo assim. Mas, se você lhes
disser: “Vocês têm que ficar de cabeça para baixo”, eles farão isso por 10 horas. Assim, não há nenhuma necessidade de ir a
extremos. Nós temos apenas que estar no centro, sermos gentis com o nosso corpo, sermos gentis conosco.
Não há nada para ficar frenético, desvairado. Não há nada para ficar exasperado. É apenas algo muito simples que tem que
acontecer a vocês. Por exemplo, pense em uma semente que foi semeada com uma música muito alta ou, digamos, em um
lugar onde todo mundo está apressado, berrando, gritando, o que irá acontecer a essa semente? Ela nunca irá germinar. Se for
uma lugar tranqüilo, um lugar apropriado, não em um vaso tombado, então ela definitivamente se desenvolverá em uma bela
árvore ou em um belo arbusto, no que quer que ela tenha que se desenvolver. Da mesma maneira, se nós estamos muito nos
extremos, nós vamos para a esquerda e para a direita. Agora, indo para o canal esquerdo, Eu lhes disse ontem o que acontece:
todas estas coisas como hipnose e percepção extra-sensorial, a maioria dos gurus tentam esses truques. Por exemplo, eles
simplesmente hipnotizam vocês e as pessoas se tornam completamente loucas com o guru: “ele é nosso guru.” E elas se
comportam exatamente como pessoas sem nenhum cérebro. “Oh!
Agora, eu sinto, eu me sinto ótimo.” Eu vejo que a razão disso é que vocês sentem que há um tipo de segurança incorporada
neste senhor: “se eu o estou seguindo, vejam," "ele está indo para o Céu e eu estou indo com ele para o Céu.” Não acontece
assim. Vocês têm que individualmente ir para o Céu por si mesmos e vocês têm que se tornar o seu próprio guru e têm que
saber tudo sobre isso. Não é que alguém possa colocar um trailer atrás e colocar algumas pessoas dentro e dizer: “Agora
venham, eu estou indo para o Céu.” A maioria dessas pessoas estão na verdade indo para o Inferno e vocês as seguirão muito
rapidamente. Então, nunca é assim, acreditem em Mim: alguém que diz que seguindo um certo guru você irá para o Céu está
completamente enganado. Vocês devem seguir o Princípio e todo guru que é um guru verdadeiro sempre lhes dirá, sempre lhes
dirá que vocês têm que se tornar algo. Ele simplesmente nunca dirá: “Tudo bem, você me deu dinheiro," "tudo bem, você é um
membro, agora você é meu filho," "agora você é meu discípulo e eu lhe dou o meu amor." "Vamos ter amor.” Onde está o amor?

“E dê mais dinheiro, dê-me Rolls Royces," "dê-me isso, dê-me aquilo.” E como loucos, vamos fazendo isso pensando que
podemos barganhar essas coisas. Agora, como nós somos buscadores, nós temos todo o direito de encontrar o nosso Espírito
e nós não devemos ser iludidos por nenhum desses truques e trapaças dessas pessoas ou, Eu diria, pelos métodos muito
sinistros que eles estão empregando. Não somente para admitir você por dinheiro, Eu não me importo que eles sejam
contrabandistas, deixe-os ter dinheiro, o que eles queiram ter, mas eles estragam as suas chances de terem a Realização, o que
vocês não percebem.
E uma vez que suas chances estejam estragadas, é muito difícil dar-lhes a Realização. E se você realmente, positivamente, não
trabalharem isso, será uma situação impossível. Eu tenho visto pessoas que sofreram por conta disso. Agora, essa ação dentro
de nós atua para nossas capacidades mentais e físicas em nosso canal direito. Por exemplo, nós pensamos no futuro, então o
planejamento começará, este planejamento: “Nós devemos fazer isto amanhã, ou depois de amanhã" "teremos que fazê-lo.” E
nós começamos uma conferência: “Agora eu irei lá e encontrarei isso e depois eu pegarei" "um ingresso e então irei lá.” A nossa
mente está trabalhando para o futuro. Trabalhando tanto que nós nos tornamos completamente futurísticos, a tal ponto que
algumas vezes encontrei pessoas que são futurísticas que esqueceram até mesmo os seus próprios nomes. Vocês podem
acreditar nisso? Elas nem mesmo se lembram do nome do pai delas. Tudo bem, mas até os seus próprios nomes, elas
esquecem. Quero dizer, elas são como pessoas loucas porque não lembram dos seus próprios nomes e não sabem onde elas
estão, o que estão fazendo.
Eu tenho encontrado pessoas desse tipo que realmente são doentes porque elas se tornaram tão futurísticas que elas não
sabem nada a respeito do seu passado. Agora, esse comportamento futurístico começa em uma sociedade onde as pessoas
sempre pensam no futuro. “O que farei? O que devo fazer amanhã?" "O que devo alcançar amanhã?” E todas essas coisas,
quando elas começam a fazê-las, a atenção delas vai para o extremo do canal direito. Agora, neste lugar, nós estamos muito
perigosamente localizados. Muito perigosamente localizados, quando nós começamos a buscar pelo futuro e a visão do futuro
é uma coisa imaginária. É completamente imaginária, porque o que vocês pensam sobre o futuro não existe. O que existe é o
presente. Vocês têm que estar no presente, não no futuro.
Mas as pessoas dirão que vocês têm que estar no presente, mas como? Nós não conseguimos. Ou estamos no passado ou no
futuro. Porque quando a onda de pensamentos surge, ela sobe e desce. Uma outra onda de pensamento surge, ela sobe e
desce. Agora, essa onda de pensamentos quando surge, nós vamos com ela, mas não vemos que ela está caindo. Uma outra
onda de pensamentos que surge, nós a vemos, mas não vemos onde ela termina. E portanto, nós estamos saltando na ponta
desses pensamentos e nós não sabemos se estamos no passado ou no futuro. Mas no centro desses dois pensamentos, está o
presente e nós não sabemos como levar a nossa atenção para lá, que é algo muito difícil e apenas dizer que você deve estar no
centro não é possível. E todas estas coisas: “você deve fazer isso, você deve fazer aquilo”, não irá funcionar a menos e até que
haja luz.
Por exemplo, não há nenhuma luz nesta sala e você diz: “Ande reto”, você não pode andar porque não consegue ver onde está a
passagem, como andar. Mesmo se você ordenar, faça tudo que quiser, você simplesmente não consegue andar reto sem tocar
algumas dessas cadeiras porque não há nenhuma luz, você não consegue ver. Assim, temos que entender que na vida
futurística, quando nós vivemos e planejamos demais o futuro, na verdade o que estamos fazendo é que nós estamos vivendo
em um mundo imaginário. Nós temos muitas histórias de pessoas que viveram em mundos imaginários e como elas
descobriram que tudo estava destruído. E há pessoas que realizam isso através de seus esforços físicos e quando elas entram
em seus esforços físicos, elas criam um outro problema para elas, porque elas se tornam apenas pessoas orientadas
fisicamente. E se você é apenas orientado fisicamente, o Espírito fica irado com você. Assim, o movimento do canal direito é
para as pessoas que são muito meticulosas, as quais vocês podem chamar de pessoas que são muito minuciosas em relação
ao tempo e são muito firmes em relação às coisas, que são pessoas muito secas e muito diretas e não tolerarão nenhuma
insensatez. É um tipo de pessoa que normalmente vocês encontram e esse tipo de pessoa se torna uma dor de cabeça e elas
são muito enfadonhas. Você simplesmente não consegue suportar a companhia delas, elas podem ser pessoas muito
enfadonhas. E elas lhes dão grandes sermões sobre como ser franco, direto e como andar absolutamente na linha.
Na natureza, nada é metódico. Tudo se move tão belamente porque a natureza é criada a partir das variedades e a variedade

traz a beleza. Essas pessoas não pensam na beleza, elas não pensam no amor, na compaixão, em nada. Para elas, é um mundo
muito meticuloso e é desse modo que elas vivem. Tais pessoas estão desenvolvendo um grande ego nelas, como vocês podem
ver lá, é uma coisa amarela na cabeça chamada ego. Pela ação do canal esquerdo, o lado emocional, nós desenvolvemos o
superego, mas pela ação do canal direito, nós desenvolvemos o ego. Agora, esse ego não é fácil de ser visto. Porque se você
tem superego, você tem dores no corpo, você é uma pessoa infeliz, você tem rugas no rosto e você parece estar completamente
esgotado. Mas se você tem ego, então você parece ser muito dinâmico. Nós podemos dizer que Hitler foi o extremo desse caso
de ego.
E ele colocou em sua cabeça que ele era um tipo de encarnação divina e que ele tinha que salvar as pessoas e ele era aquele
que sabia sobre as raças e tudo mais e ele devia salvar uma raça. Esse tipo de idéia vem dessas pessoas que são canal direito.
Elas são muito agressivas, elas podem ser muito boas para falar, elas podem parecer muito humildes, podem ser muito bons
homens de negócio, podem ser qualquer coisa, mas elas não sabem que elas têm esse senhor Ego surgindo em suas cabeças
exatamente como um grande balão e ficam flutuando no ar. O desfecho do ego é a estupidez. Vocês ficarão surpresos, o
resultado do ego é a estupidez. Tais pessoas são condescendentes com todos os tipos de coisas estúpidas e elas dizem: “O
que há de errado?” Por exemplo, Eu conheci pessoas idosas se comportando de formas tão estúpidas e elas dizem: “O que há
de errado?” Vocês sabem, um homem idoso, digamos de 90 anos, que não consegue nem mesmo andar sem uma bengala,
adere a essas danças que vocês fazem e depois cai no chão e ele pensa: “O que há de errado?” Como uma senhora que Eu
conheci. Ela tinha por volta de 85 anos, ela morreu devido à queda de um cavalo. Naturalmente, quero dizer, o que mais você
espera aos 85 anos. Isto é evidente, para uma senhora de 85 anos, ela deveria ficar em casa, cuidar dos netos, talvez ela tivesse
ótimos netos. Ao invés disso, por que ela quer ser uma mulher de 25 anos que monta um cavalo?
Assim, todas essas coisas estúpidas eles fazem e depois eles dirão: “O que há de errado? Não há nada errado na estupidez, o
que há de errado?” Mas tais pessoas são um transtorno para a sociedade, para os outros. As pessoas que têm superego são
incômodas para elas mesmas, mas aquelas que são egoístas são incômodas para os outros. Elas estão todo o tempo
corrigindo os outros, torturando os outros, impondo suas idéias em outras pessoas. E tais pessoas podem ser muito, muito
bem-sucedidas porque nada tem sucesso como o sucesso. Eles seguem martelando coisas nas cabeças das pessoas, dizendo:
“Agora, isto é verdade, isto é verdade”. E quando você segue dizendo isso, de repente, você acredita: “Sim, deve ser assim.” E
tais pessoas são muito mais perigosas, Eu diria, do que as do tipo superego. Mas para as pessoas que não conhecem os
truques do superego, as pessoas de superego podem ser muito, muito perigosas porque elas são muito sutis, vocês não
conseguem perceber esses truques, elas hipnotizam e podem possuir vocês e elas podem ser muito furtivas e podem por em
prática todos os tipos de métodos dos quais vocês não estão cientes. Portanto, não é fácil escolher qual é melhor, qual não é
melhor. Ambos estão errados por ir a extremos para direita ou para esquerda.
Agora, vamos ver o que acontece fisicamente. Assim como Eu lhes falei sobre o câncer no canal esquerdo que nós criamos,
fisicamente, o que acontece às pessoas que são futurísticas? Nós temos um centro especialmente para o comportamento
futurístico chamado Swadishthana Chakra, que está na manifestação densa do plexo chamado plexo aórtico dentro de nós.
Agora, este Swadishthana Chakra é muito importante para os seres humanos, especialmente para as pessoas que são
desenvolvidas. Na verdade, com este chakra, nós convertemos a gordura do estômago para o uso do cérebro. Agora, este é o
centro de Surya, do Sol. Agora, quando nós começamos a pensar, essas células são convertidas de tal forma que elas se
tornam úteis para o cérebro. Agora, se você fica pensando todo o tempo, todo o tempo você está pensando, então o que irá
acontecer? Quero dizer, chifres não crescerão a partir disso. Você está consumindo tudo, então você está consumindo todas
essas células.
Você tem que ter a reposição delas. E para essa reposição, este Swadishthana Chakra tem que trabalhar muito arduamente
para converter as células para o uso do seu cérebro. Agora, quando está fazendo isso, há outras coisas que este Swadishthana
Chakra tem que cuidar, por exemplo, o seu fígado, o pâncreas, o baço, os rins, todos devem ser cuidados por este centro. E
também o útero nas mulheres. Agora, quando é dado somente um trabalho para este Swadishthana Chakra e ele não pode fazer
nenhum outro trabalho, então as outras coisas são negligenciadas, então você desenvolve uma terrível doença chamada
problema de fígado. O problema de fígado é uma outra coisa que você não percebe por si mesmo, os outros sabem que você
sofre do fígado pela forma como você é irritado, a forma como você é nervoso, a forma como você sempre fala de modo ríspido

com as pessoas e a forma como você nunca está satisfeito com nada, a forma como você critica os outros, tudo isso é sofrer
do fígado e essas pessoas que sofrem do fígado nunca estão felizes consigo mesmas, porque o fígado cuida da sua atenção e
aqueles que têm problemas de fígado, a atenção deles é horrível, move-se assim, vejam, você nunca consegue manter a sua
atenção firme, em ordem. Na rua, você andará direto em direção a um carro, porque você está olhando para algo que não devia
olhar. Mas o tempo todo, vocês estão olhando desse jeito, vocês não conseguem andar. Vocês não encontrarão nenhum animal
desse jeito, que anda desse jeito, mas somente os seres humanos fazem isso. Se você vê-los na rua, você ficará surpreso.
Para onde eles estão andando? Eles não andam reto, eles não olham direto, mas os seus olhos se movimentam deste modo,
daquele modo, porque a atenção está oscilante. A atenção está oscilante por causa de um fígado ruim. Portanto, o fígado é algo
muito, muito importante. Agora, o fígado tem uma capacidade especial de extrair todos os venenos do corpo como calor. E o
calor no corpo deve ser transformado ou deve ser transportado para o sangue ou para a água no sangue. E isso tem que ser
tirado do seu corpo talvez como transpiração ou em outra forma. Mas, o que acontece é que quando este fígado está sem
funcionar, ele não pode fazer isso. Ele não pode passar esse calor pela corrente sangüínea e o calor permanece no corpo e você
realmente se torna irritado, esquentado e esse calor cria todos esses problemas para você. Assim, na Sahaja Yoga o que
acontece é que quando a Kundalini se eleva, Ela modifica a forma do sangue.
O hidrogênio e o oxigênio que estão dispostos, por causa desse calor, de uma maneira muito estranha, desse jeito, ficam assim.
E eles começam a receber esse calor dentro deles. É por isso que essas pessoas que têm fígados ruins sentem um pouco de
calor quando a Kundalini se eleva. Mas pode-se curar isso dando paz e conforto para o fígado e você pode, definitivamente,
curar o seu fígado. Não há dúvidas a respeito disso. Depois a segunda coisa que acontece a vocês é o pâncreas lhes causar
diabetes. Somente uma pessoa que pensa muito contrai diabetes. Por exemplo, um fazendeiro indiano não sabe o que é
diabetes. Mas depois vocês param o consumo de açúcar, mas essa não é a maneira de deter a diabetes. A diabetes surge em
você porque você pensa, pensa, pensa, pensa, pensa muito.
Os médicos não compreenderão isso, é por isso que eles dizem que é incurável, porque eles não conseguem relacionar o
pensamento com a doença. E isso é o que acontece quando você está todo o tempo pensando como um louco, então ocorre a
diabetes. E essa diabetes também é curável se você obtiver a sua iluminação. Vocês também podem curar a diabetes de outras
pessoas, mas por causa deste poder vital, que está integrado a todos estes três poderes que fluem através de vocês, e vocês
podem reabastecer, vocês podem dar mais aos outros que estão exaustos e alguns de vocês podem reabastecê-los com este
poder e vocês podem curar. Mas o terceiro é o pior de todos que acontece às pessoas: o câncer de sangue por causa do baço.
O baço é algo muito importante, ele é o centro da paz dentro de nós. Aquele que não tem um baço adequado não pode ser uma
pessoa tranqüila, pacífica. Agora, é algo muito simples, mas os médicos não conseguem relacionar isso, nem todas as pessoas
orientadas para a ciência conseguem relacionar isso a algo muito, muito simples. E a coisa simples é que quando nós
comemos a nossa comida, se nós estamos frenéticos, acabamos tendo problemas com o baço e nós podemos contrair câncer
de sangue. Agora, se a mãe é desse temperamento ou o pai é desse temperamento, os filhos podem nascer com câncer de
sangue.
Ficaremos felizes de lhes contar que em Nova York, nós tivemos uma caso de câncer de sangue e, quando Eu estava na Índia,
em uma vila, alguém veio e Me contou que um determinado garoto estava doente, ele tinha somente 16 anos e com câncer de
sangue e os médicos declararam que ele iria morrer dentro de duas semanas. Eles sempre declaram, eles são bons somente
em declarações. E quando esse caso veio a Mim, Eu lhes disse: “Eu não posso fazer nada, Eu estou em uma vila, mas você
pode" "telefonar para uma das Sahaja Yoginis." "Ela estava na Inglaterra, agora ela está em Nova York" "e ela cuidará deste
caso.” Vocês ficarão surpresos, o garoto ficou curado completamente, ele saiu do hospital, ele veio Me ver e agora ele voltou
aos estudos. Nós temos curado muitos casos de câncer de sangue, mas nós não estamos aqui para curar pessoas por
nenhuma..., ou curar ninguém, este não é o nosso trabalho. Isso acontece espontaneamente como um subproduto do despertar
da Kundalini. A coisa principal é que nós temos que torná-los médicos, nós temos que torná-los pessoas com muito
conhecimento, nós temos que torná-los seres humanos coletivamente conscientes que têm que entrar no Reino de Deus, para
residir lá em Sua paz, glória e felicidade. Agora, também estes problemas de rins, de pressão alta, todos eles são devido a isto:
as pessoas se preocupam, elas são frenéticas e esse frenesi surge em nós apenas como uma questão de hábito. Eu conheci
pessoas que tão logo você diga: “Oh! Você tem que ir de avião para algum lugar.” De repente a palavra avião dispara esse

frenesi: “Oh!” Eles ficam loucos.
Eles não sabem o que fazer. Eles esquecerão o passaporte, eles esquecerão a bagagem, eles esquecerão isso, eles ficam
frenéticos. Se você for no aeroporto, você perceberá este Nabhi Esquerdo, como nós chamamos este centro. O baço funciona
freneticamente. Agora, quando você come ou faz qualquer trabalho assim, cria-se uma emergência e mais sangue é necessário
para digerir a comida. Assim, este baço, pobre coitado, trabalha muito duro para criar essa quantidade extra de células
sangüíneas. Mas, ao mesmo tempo que você está comendo, você também, digamos, está lendo um jornal, essa é a pior coisa
que alguém pode fazer de manhã. Horrível. Você lê o jornal, você está comendo, o seu baço dispara porque uma outra
emergência surge. Depois, você andar em sua bicicleta com um sanduíche na mão é ainda pior do que aquilo.
E você está apressado para o trabalho, de repente, você encontra um grande engarrafamento no caminho, então você ainda
está muito mal situado nessa circunstância e você fica tão nervoso e você não entende e a pessoa que está na sua frente segue
dizendo: “O que está errado com esse sujeito, por que ele não pode dirigir mais rápido?” E o mesmo sujeito está dizendo
exatamente o mesmo que um outro sujeito que está indo na frente. Assim, essa loucura está no ar, toda essa corrida de ratos
está no ar e, se você está comendo com tanta pressa e com tanto nervosismo, você desenvolve essa doença que é muito
perigosa chamada câncer de sangue e entre pessoas jovens é muito comum. Agora, o último mas não menos importante é o
problema de coração. Quando você presta muita atenção em todas essas coisas externas, em coisas materiais, em todo o seu
progresso material, em seu progresso físico e em tão demasiada computadorização de seu cérebro, então você negligencia a
atenção necessária ao seu Espírito que reside em seu coração. E então, o Espírito se retira e quando o Espírito se retira, você
tem um ataque cardíaco. Somente uma pessoa que é canal direito tem um ataque de coração e nunca uma pessoa que é canal
esquerdo. Eu disse isso a um médico e ele disse, surpreso, que em hospital psiquiátrico nunca é necessário fazer cardiograma,
você não precisa disso. Eles nunca têm um ataque cardíaco. Um homem louco nunca tem um ataque cardíaco,
surpreendentemente. Uma pessoa que é louca está usando mais o seu coração, o seu canal esquerdo, as suas emoções e o seu
coração deveriam se esgotar, mas não, o seu cérebro se esgota.
Vocês podem imaginar? E aquele que usa o cérebro, o seu coração se esgota. Esse é um equilíbrio criado pela natureza em nós.
Vejam como, de forma inteligente, a natureza está tentando nos guiar para o centro: não vá aos extremos, mantenha-se no
centro. Mantenha-se no centro e depois, quando você estiver completamente no centro, então você obterá a sua evolução muito
rapidamente. Assim, este é o canal direito que temos, o lado futurístico e, como vocês sabem, nós todos somos, por
temperamento, muito futurísticos. Esse futurismo não pode ser curado dizendo: “Oh, agora não pense.” Você não consegue
fazê-lo, você simplesmente não consegue fazê-lo. Se Eu lhe ordenar: “Agora, é melhor você parar de planejar”, você
simplesmente não pode fazê-lo, você não consegue evitar isso. Você tem que fazer aquele tipo de planejamento. E você
descobre que todos esses planos falham porque eles não estão relacionados com os planos do Divino.
O Divino tem alguns outros planos, enquanto você tem alguns outros planos e eles nunca se combinam e é desse modo que
você descobre que todos os seus planos falham e você simplesmente fica frustrado, deixado sem auxílio. E você não
compreende como isso tem acontecido. Para a sua compreensão, temos que saber que há um Poder Divino. Você pode gostar
disso ou não. Todo este trabalho vivo que é feito, milhões e milhões de flores que estão se transformando em frutos, uma
semente se transformando em árvore, uma determinada semente se transforma em uma determinada árvore, todas as seleções
que são feitas, todo o modo organizado como a química atua, a forma como a química é feita de leis periódicas, tudo que você
vê neste mundo é tão bem organizado, tem que haver alguém fazendo isso. Assim, há um Poder Divino que está em volta de
nós, não há dúvida a respeito disso. Mas nós ainda não O percebemos, isso é tudo. Se nós não O percebemos, não significa que
não exista. Ele de fato existe e atua. Nós temos visto com a nossa própria experiência que tantas coisas vivas estão
acontecendo.
Nós simplesmente não damos o devido valor, nós não nos importamos. Vejam, na própria vida humana, para uma criança
nascer, então um feto é mantido no corpo. Normalmente, a lei da ciência médica é esta: se entrar qualquer coisa estranha no
corpo, ela é imediatamente jogada fora, todas as forças estão formadas para jogá-la fora. Mas o que nós descobrimos é que
quando um feto é formado, o sistema inteiro trabalha para nutri-lo, para cuidar dele, realmente se preocupa com ele. Muito
cuidadosamente, a água é formada em volta dele de modo que ele não seja perturbado. E todo tipo de cuidado é tomado pelo

corpo para cuidar do feto. E quando o feto está pronto, ele é colocado para fora. Quem faz isso? Quem faz isso? Nós temos que
fazer essas perguntas para nós mesmos às vezes.
Afinal, por que nós nos tornamos seres humanos? Qual foi a necessidade? Qual foi a necessidade? E se nós não tivemos a
resposta, isso significa que estamos ainda em transição e nós temos que chegar lá onde nós obteremos a resposta. Nós fomos
criados como seres humanos para sentir este Poder Divino, para manejar este Poder Divino e, deste modo, desfrutar da
felicidade da Divindade. Este Poder Divino é o Ser Coletivo, que nos dá a coletividade. O Espírito em nosso coração é Aquele que
é o Ser Coletivo dentro de nós, que manifesta este Poder Divino para fluir e é desse modo que, quando estamos conectados
com a fonte de energia, nós começamos a nos tornar o que devemos ser. Por exemplo uma máquina, quando ela é ligada à rede
elétrica, ela tem o seu propósito. Mas essa máquina, embora esteja ligada à rede elétrica, não está ciente da eletricidade, da
Minha voz, de nada. Mas, quando um ser humano se conecta com a fonte de energia, então ele se torna consciente e isso é o
que vocês devem perceber.
Quando você obtém a Realização, você pode elevar a Kundalini dos outros, você pode dar a Realização aos outros. Ray, por si
mesmo, tem feito tanto. Até mesmo em Riyadh, ele fez isso. Ele fez isso em todo lugar, onde quer que ele fosse. Ele é
exatamente como vocês, ele é um engenheiro, ele é exatamente como vocês, ele era exatamente como vocês e agora vocês
ficarão surpresos com o quanto ele sabe sobre si mesmo e sobre os outros. Uma mudança completa tem acontecido, porque
quando você se torna o Espírito, quando você se torna o mais elevado, todas essas coisa mundanas vão embora e você se torna
o mestre de si mesmo. Não há mais escravidão a nenhum hábito ou a qualquer coisa, simplesmente funciona belamente. Mas,
temos que dar uma oportunidade a nós mesmos e devemos ter paciência. A pior parte da assim chamada inteligência é que
você zomba de tudo. Esta é a forma mais fácil: zombar de tudo e livrar-se disso.
Antigamente, quando eles queriam enfrentar a realidade, como quando Cristo veio, eles não zombaram Dele. Mas eles o fizeram
no momento em que Ele foi crucificado, eles simplesmente negaram. Mas agora esse não é basicamente o problema. Esse
problema não existe porque negar, vejam, requer mais esforço, portanto é melhor zombar. Isso é estupidez. Novamente, como
Eu disse, é estupidez zombar de algo porque você é aquilo, você é o Espírito. Você é aquele que têm que alcançar isso. E se
você só sabe zombar, então vá brincando com isso. Por toda a sua vida, você continuará assim. Por todas as suas vidas, você
continuará assim, de que adianta?
E se você não obtiver a Realização, nas palavras de seu julgamento, você falhou, você falhou e há uma chance para você. Você
pode ser confortado e você pode ser aconselhado, você pode ser redimido, mas ninguém pode fazê-lo sentir o sabor da beleza
de seu próprio ser. Você tem que fazê-lo por si mesmo. Se você não quiser fazê-lo, tudo bem. Está perfeitamente bem. Você é
livre para fazer isso, faça o que você quiser. Mas se você quiser fazer isso, então por favor pare o seu guru shopping e a sua
oscilação. Pare e veja por si mesmo o que você precisa. É algo sério que deve acontecer. A menos e até que os seres humanos
sejam evoluídos, nenhum dos problemas do mundo será resolvido, nenhum dos problemas, acreditem em Mim.
O que quer que eles tenham feito através dos seus pensamentos, por exemplo, eles criaram a democracia, eles criaram o
comunismo, isso, aquilo. Toda essa insensatez não tem nenhum sentido na realidade, não tem nenhum sentido. Porque, por
exemplo, você pode dizer que Eu sou muito poderosa, então Eu sou capitalista. Mas, Eu não consigo viver sem doar aos outros,
então Eu sou comunista. Eu sou capitalista e comunista. Tudo existe dentro de Mim. E essas idéias são todas artificiais. Você
torna algum grupo de pessoas democráticas e algumas pessoas como tal coisa. Porque enquanto elas forem apegadas ao
egoísmo, a todas essas coisas, elas não irão fazer nenhum bom trabalho a partir disso. Agora, o desapego acontece porque
você se torna um com o Espírito, que não é apegado, que lhes dá essa luz, esse desapego a partir de onde você pode ver tudo
exatamente como uma peça teatral acontecendo.
E você põe isso em prática tão bem. Você se torna tão dinâmico, tão dinâmico que fica impressionado com o seu próprio
dinamismo. Além disso, temos que reconhecer que se há um Poder, que é um Poder Onipresente, esse próprio Poder pensa,
organiza e cuida de você. Tantas coisas têm acontecido aos Sahaja Yogis que se Eu lhes contar sobre tudo isso, vocês ficarão
surpresos. Coisas surpreendentes têm acontecido. Mas Krishna disse muito claramente: “yogakshema vahamyaham,” significa:
“quando você obtiver a yoga, você obterá o bem-estar.” Depois da yoga. Ele disse primeiro a yoga, primeiro a união deve

acontecer, depois você obterá o bem-estar. Agora, Eu tenho visto pessoas que vão aos assim chamados gurus e que estão
doentes. Vocês vêem as suas faces pálidas, completamente acabadas, elas são inúteis, pessoas completamente infelizes. E
como tais pessoas podem estar em yoga?
Não somente fisicamente, mentalmente pessoas em yoga estão em paz, elas são cheias de compaixão e amor. E a compaixão
não fala, mas simplesmente flui, ela flui, ela emite, você pode dar a sua compaixão até mesmo às flores. Se as flores estão
morrendo, vocês podem dar-lhes compaixão e elas viverão por algum tempo. Se há, digamos, árvores que estão morrendo, se
vocês lhes der compaixão, elas irão progredir. Se vocês derem compaixão aos animais, eles ficarão diferentes porque pela
primeira vez, após obter esse poder, você está devolvendo algo para a natureza. Até agora, você sempre esteve tirando da
natureza. Agora, é a primeira vez que você começa a dar algo para a natureza. Porque a compaixão simplesmente flui, ela não
recebe nada, ela simplesmente flui para os outros e isso deve acontecer a vocês. Não fiquem satisfeitos com coisas de pouco
valor, com coisas insensatas, que sejam um tipo de imitação ou idéias massificadas. Eu estou falando da coletividade onde
cada indivíduo está consciente.
Não é uma atividade massificada, é coletividade. Possa Deus abençoá-los. Eu espero que hoje muitos obtenham a Realização e
tornem-se unos com seu Espírito e sintam a sua coletividade. Essa é somente Minha esperança. Eu situo Brighton como um
lugar muito elevado na Inglaterra e Eu sempre disse que a Inglaterra é o coração do Universo. É muito importante que ela seja o
coração, sem dúvida, e é por isso que Blake disse que a Inglaterra tem que se tornar Jerusalém. Há muita verdade no que Ele
disse. Há muitas coisas que Ele disse sobre a Sahaja Yoga que são absolutamente verdadeiras. Mas o coração está indolente.
O coração está dormindo, é algo doente.
Por exemplo, Eu disse que a Europa é o fígado e ela está bebendo, vocês podem imaginar qual será estado dessa questão ainda
pior, se tudo for contra a sua própria essência? E a essência do inglês é esta: é o coração. Isso significa que articula, que circula.
Seja o que for que aconteça na Inglaterra é absorvido gravemente. Vamos supor que vocês se tornem, todos vocês, pessoas
estúpidas, o mundo inteiro se tornará estúpido. A responsabilidade é muito grande sobre vocês, da qual vocês não se dão
conta. É algo muito importante o que nós estamos fazendo. Parece ser muito pequeno neste país, porque há muito poucas
pessoas que realmente vêm para a Sahaja Yoga e se estabiliza. Muito poucas pessoas, há muito poucas pessoas desse calibre,
Eu acho. Há pequenas crianças, muitas surgirão, digamos, em dez anos ou mais.
Eu tenho certeza que haverá pessoas de muita boa qualidade que virão. E os buscadores que estão aqui também estão um
pouco nervosos porque eles querem aprender dos americanos e dos europeus. Não há nada para ser aprendido deles. São
vocês que irão circular, que irão transmitir a mensagem. Eu sei que é um país muito importante e de algum modo foi arranjado
para que Meu marido pudesse ter sido escolhido para vir para Inglaterra e nós estamos aqui nos últimos oito anos, podem
acreditar nisso? E Eu estarei aqui, talvez novamente, por mais quatro anos, no máximo. Assim, Eu espero que algo aconteça e
Brighton, que é um lugar muito bom, Eu tenho certeza que aqui muitos obterão a Realização e ajudarão na emancipação dos
seres humanos. Muito obrigada. Possa Deus abençoá-los. Se vocês tiverem quaisquer perguntas, vocês devem fazê-las a Mim.
Com toda a franqueza, Eu tenho que lhes dizer que Eu sou a sua Mãe. Eu nunca Me sinto ofendida, se vocês Me fazem uma
pergunta. Isso é importante, porque na verdade Eu não tenho nenhuma pergunta. Vocês têm que Me fazer perguntas, Eu não
tenho nenhuma pergunta.
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O Canal Central Brighton, Inglaterra, 15.05.1982 Eu tenho certeza de que Phil deve ter lhes explicado… o mecanismo de nossa
evolução. Como vocês veem diante de vocês, há diferentes centros em níveis diferentes do corpo... e todos estes centros
marcam... nossos diferentes estágios de nossa evolução. Estes centros não podem ser vistos. Há centros sutis localizados na
medula oblongata, significa na coluna vertebral e também no cérebro. Como Eu lhes disse ontem, Deus nos criou para um
propósito... e a coisa toda foi feita muito belamente, com grande compaixão, cuidado. Foi feito muito delicadamente. E todos
estes centros marcam dentro de nós o tipo de crescimento... que tem se manisfestado um após o outro. Mas no estágio
humano, nós ainda estamos em um estágio de transição, porque nós não sabemos o significado de nossa vida. O significado de
nossa vida só será conhecido... quando nos tornarmos conectados com esse poder que nos criou, o poder que nos evoluiu, o
poder que desejou a nossa criação, que ativou a nossa criação e aquele que nos evoluiu. Estes três poderes estão mostrados
nestas três linhas. Do lado esquerdo está o poder do desejo, o qual cuida do passado, o subconsciente... e o subconsciente
coletivo, e o outro que ativa está no lado direito, o qual cuida de nossa ação, da ativação, da criação... até o estágio em que a
vida começou a tomar sua forma. Depois vem o átomo do carbono. O átomo do carbono é um elemento pivotal muito
importante... que foi criado... num ponto onde ele tinha quatro valências das quais ele não podia... se apartar ou receptar. Isso
veio como um catalisador especial, nós podemos dizer, que começou a criar a vida. Agora, a vida foi criada, mas depois de criar
essa vida como um animal unicelular, nós tínhamos de nos tornar seres humanos. As cadeiras não crescem, este auditório não
irá crescer, nada que está morto irá crescer. Mas seja o que for que esteja vivo cresce e evolui. Nós nos tornamos seres
humanos em um estágio... onde este centro está perto do pescoço, quando nós elevamos nosso pescoço, quando os animais
colocaram sua cabeça para cima. Um novo sistema começou a ser construído dentro de deles mesmos, através do qual
ocorreu um cruzamento... e este cruzamento de energias criou estas duas bolsas... chamadas ego e superego. Porque não
havia nenhum escoadouro. Os animais têm os dois pés e as duas mãos no chão, os quais surgem dos membros posteriores... e
passam pelas pernas dianteiras. Mas nos seres humanos, quando ele elevou sua cabeça, então um novo sistema se
desenvolveu dentro de vocês, através do qual ele criou o ego. Quando ele trabalhou, quando ele agiu... por meio de suas
capacidades mentais e físicas, ele desenvolveu um sistema chamado ego. Na verdade, o ego é um completo mito. Porque nós
realmente não fazemos nada. Como Eu disse, nós somente fazemos trabalho morto. Nós não podemos fazer um único trabalho
vivo. Nós não podemos fazer nenhum trabalho vivo. E então, o ego que está dentro de nós... é apenas um mito de que estamos
fazendo alguma coisa. Então, esse mito se eleva e o superego, no estágio animal, é pressionado para trás... e quando os dois se
combinam no topo de sua cabeça, até por volta da idade de 12 anos, a calcificação acontece e você se torna você mesmo, você
se torna completamente independente. O "eu-ismo" se desenvolve. Isso significa que você se torna como um ovo. Agora, você é
uma entidade separada, uma entidade livre, que pode trabalhar o canal esquerdo ou o direito, que são como o freio e o
acelerador de um carro... e você aprende a como usá-los... para desenvolver o equilíbrio dentro de você, cometendo erros,
experimentando, você desenvolve sua sabedoria no centro. Às vezes os seres humanos vão aos extremos, como Eu lhes disse
ontem, o modo como eles vão para o canal direito aos extremos… e quais doenças eles desenvolvem e quais problemas eles
desenvolvem. Da mesma forma, Eu lhes disse há um dia atrás... que quando vocês vão para o canal esquerdo, como vocês
desenvolvem... seus problemas do lado emocional e até mesmo uma doença como o câncer... chega a vocês dos extremos do
canal esquerdo. Agora, no canal central está o processo evolutivo, é o poder da evolução, é o poder de sua sustentação. Por
exemplo, o carbono tem quatro valências, isso significa que o carbono tem a sustentação de quatro. Os seres humanos têm dez
sustentações, as quais são expressadas na Bíblia como os Dez Mandamentos. Esses são para a sustentação dos seres
humanos. Quando Moisés estava nesta Terra, naquela época, era tão cedo para falar sobre a Realização do Si, sobre o Espírito.
À medida que a árvore foi crescendo, a árvore da vida, Ele falou sobre a árvore da vida, a árvore de fogo, Ele de fato falou sobre a
Kundalini. Mas Ele falou mais sobre a sustentação, sobre a manutenção do equilíbrio do ser. Ele era mais específico nesse
ponto, porque aquela era época em que as pessoas tinham de aprender... a estar em equilíbrio. Ele não falou do batismo, por
exemplo, os judeus não acreditam no batismo. Mas Ele de fato falou que alguém viria, Maseeha, e que Ele lhes dará o Espírito.
Ele lhes dará a Realização. Mas os judeus, como vocês sabem, negaram Cristo, eles não acreditaram Nele... e foi desse modo
que Cristo foi crucificado. Agora, Cristo é um advento nesta Terra muito, muito importante. Apesar dos outros adventos,
primeiramente, Eu lhes falarei sobre Cristo, o quanto Ele é importante... e como Ele desempenha um papel muito importante nos
seres humanos. As pessoas apenas falam sobre Cristo, Cristo, Cristo. Devemos ir à igreja, dizer: "Cristo, Jesus Cristo é aquele

que eu vejo." Há tantos cartazes dizendo "Jesus Cristo está dentro de você," "Jesus Cristo está vindo, Jesus Cristo está aqui",
mas onde? Onde Ele está? Onde Ele reside dentro de nós? Ele reside no centro, que é o sexto centro, chamado Agnya. Este
centro está situado entre as glândulas pituitária e pineal, é um centro muito sutil e têm dois subplexos. Ele encarnou lá como a
corporificação da inocência. É por isso que Ele é uma divindade tão poderosa que se encarna... e se estabelece nesta área. Sua
vinda nesta Terra foi muito importante... porque o ego e o superego tinham se cruzado um com o outro... e não havia nenhum
espaço para a Kundalini passar. Esta é a cruz onde Ele foi crucificado. E quando Ele veio nesta Terra, quatro mil anos antes
disso, Shri Krishna descreveu que o poder... que é divino não pode ser destruído. O Espírito não pode ser destruído, Ele não pode
ser queimado, não pode ser eliminado. E é por isto que Cristo tinha de vir nesta Terra... para estabelecer essa verdade. Ele era
Aquele que era o "Om", Aquele que era o som Primordial... e é por isso que Ele podia andar sobre as águas. Somente o som
pode viajar sobre as águas... porque não há nenhuma gravidade para cair. Isso foi uma criação especial de Jesus Cristo nos
Céus, está descrito em vários livros, livros Indianos, escrituras, Ele é descrito como Mahavishnu. É claro, as pessoas que
chamam a si mesmas de cristãs... fizeram seu Cristianismo a partir de várias fontes... e elas interpretaram isso da forma que
quiseram. Por exemplo, São Paulo na Bíblia... não é uma alma realizada, nem tinha nada a ver com Cristo. Nada. Ele nunca se
encontrou com Cristo, ele não tinha nada a ver, ele se apresentou, ele estava matando cristãos, ele era meio judeu e meio grego,
e ele subornou as pessoas para obter um visto romano ou algo assim. E ele estava lá como um soldado romano. E ele estava
matando as pessoas, estava matando cristãos. E de repente, ele disse que viu uma luz e se autonomeou... e Eu não sei porque
ele está na Bíblia, ele não deveria estar lá. Ele é uma personalidade muito enganadora... e essa má orientação está hoje agindo
contra, contra Cristo. Na verdade, Eu tenho um sentimento de que sempre... quando um grande homem vem nesta Terra, e o Seu
trabalho começa, algumas forças negativas... se tornam muito sutis e se apresentam para ajudar a causa... e na verdade elas
são contra Deus. Isso Eu lhes provarei mais tarde, porque Eu estou falando assim. Mas, Jesus Cristo, Ele próprio, veio nesta
Terra... porque nós tínhamos um problema, o problema era de ego. O problema era que seja qual for o trabalho que fizemos,
sejam quais forem as coisas ruins que fizemos, criou uma instituição do pecado, nós nos tornamos pecadores, isso nos tornou
uma personalidade que ficava pecando. E Ele veio nesta Terra para absorver todos os pecados de nós. Está tudo prometido nas
escrituras antigas, que tal personalidade virá e quando Ele vier, Ele é despertado pela Kundalini e se Ele for despertado na
Kundalini, então Ele absorverá os seus pecados. Então não haverá nenhum karma, não haverá nenhum pecado, de forma
alguma. Então Ele veio a esta Terra para... absorver nossos pecados, para retirar nossos pecados, Ele morreu por nossos
pecados, todos nós dizemos isso. Então por que você ainda tem essa idéia de pecado? Por que você vai e confessa os seus
pecados? Porque se Cristo está presente e se Ele está despertado, Ele definitivamente absorverá nossos pecados. E a segunda
idéia que as pessoas tinham... era de que nós temos de sofrer. Esta era uma idéia que veio dos judeus: "nós temos de sofrer,
todos nós devemos sofrer." Isso deve ter vindo da época em que Moisés estava lá. Agora, milhares de anos se passaram desde
a vinda de Moisés... e isto foi prometido: "Alguém virá e sofrerá por vocês de uma vez por todas." "E Ele absorverá todos os seus
sofrimentos." Uma personalidade tão grandiosa foi a de Cristo. Ele veio a esta Terra, Ele passou por todos os sofrimentos... e
ainda assim os cristãos continuam dizendo: "Nós temos de sofrer". Por quê? Ele não sofreu o suficiente por vocês? Vocês irão
sofrer um pouco mais do que Ele? Por que vocês têm de sofrer? A única coisa que tem de acontecer dentro de você... é que
Cristo deve ser despertado. Se Cristo for despertado dentro de você, você ficará surpreso ao ver... que todos esses chamados
sofrimentos desaparecerão rapidamente. Não há mais nenhum sofrimento nunca mais. Nós temos visto pacientes de câncer
que estão sofrendo muito, a quem os médicos disseram: "Você morrerá em duas semanas." É um fato. Agora, se a Kundalini
deles for despertada, o câncer desaparece, toda a dor deles desaparece, toda a agonia deles desaparece... e eles se sentem
muito leves... e sentem que se tornaram coletivamente conscientes, que eles estão salvos. Todos eles sabem que estão salvos.
Uma vez que isso aconteça, então imediatamente, a leveza da mente toda, a leveza do corpo, a leveza do seu ser é sentida e
você se sente tão leve... como se você estivesse flutuando na alegria de Deus. E isso é o que foi prometido e nós devemos
esperar por isso. Mas o que de fato fizemos foi voltar para a mesma coisa antiga, que ficou milhares de anos sem ser
compreendida, que se isso foi o crescimento, se isso foi o processo vivo, o processo vivo sempre... transforma a pessoa de um
estágio para outro estágio. Por exemplo, nós podemos obervar uma semente, a semente se torna uma raiz, a raiz então tem os
brotos e os brotos têm outras partes, uma por uma até que se transforme numa flor desabrochada, numa árvore florida e depois
essa árvore produz os frutos. E então esses frutos também caem. Da mesma forma, se a vida tem de crescer através do
processo evolutivo, tem de haver estágios através dos quais nós temos de nos mover, não é que o tempo todo alguém vem e
começa uma nova religião. Como pode ser? Cristo disse: "Aqueles que não estão contra Mim estão Comigo." Quem são essas
pessoas que estão com Ele? Ele disse muito claramente. Mesmo Maomé aceitou Cristo como uma alma grandiosa… e disse:
"Vocês devem esperar pelo Dia da Ressurreição." Mas quem está falando sobre o dia da ressurreição? Entre os muçulmanos,

ninguém fala disso, eles apenas falam do dia do Juízo Final. Eu não sei porque os seres humanos são tão ansiosos... para
chegar esse dia do Juízo Final sem chegarem à ressurreição. Nós estamos aqui para termos a ressurreição... e sermos
redimidos e isso é o que é a Sahaja Yoga. A Sahaja Yoga não somente lhes aconselha, ela lhes fala sobre tudo isso, ela lhes dá a
redenção e o conforto, um conforto em relação aos pecados... e às preocupações da vida. Isso é o que é a Sahaja Yoga. Agora
há outras divindades que estão estabelecidas em outros centros, sobre as quais podem ler no livro, isso está mostrado muito
claramente. Mas as pessoas ficam chocadas com isso, quando Eu lhes disse... que essas divindades estão localizadas aqui, ali
e ali. Por exemplo, se falo com os indianos, eles acham que estou pregando... sobre Cristo, que estou dando apoio a Cristo, que
estou tornando todos cristãos, é desse modo que eles começaram... a olhar para Mim. E quando Eu lhes falo sobre Shri Krishna,
vocês dirão o mesmo a Mim, porque os seres humanos têm o hábito de formar um clube. Agora, se você está seguindo Cristo,
então você não consegue ver nada além, você apenas se fecha deste jeito. Mas você nem mesmo vê: o que essa Igreja Cristã
fez para você? Eu mesma nasci em uma Igreja Cristã... e Eu sei que eles não fizeram nada, seja o que for. O mesmo sobre os
hindus, o que os seus templos fizeram por alguém? Vá a esses muçulmanos, o que eles fizeram por esses muçulmanos? Nada.
Exceto construírem enormes mesquitas e igrejas... e templos e Me disseram que a Igreja é dona da metade da Inglaterra. Como
eles irão reconhecer Cristo? Quando Cristo vier, vocês irão reconhecê-Lo? Como você poderá? Qual é o caminho? Há muitos que
dizem: "Nós rezamos para Deus, nós dizemos a Deus:" "dê-nos um emprego agora", usamos Deus para toda terceira pessoa.
Deus não está em seu bolso. Você tem de estar conectado a Deus. Você tem de estar unificado a Ele. Senão você ficará preso.
Sem conexão, você não pode se aproximar de ninguém com autoridade, como você pode se aproximar Daquele que é a
Autoridade... de todas as autoridades, sem ter nem mesmo uma conexão ou protocolo? Todas essas pessoas que deveriam
estar encarregadas de Cristo, encarregadas de Shri Krishna, encarregadas de Shri Rama, todas estão simplemente, Eu devo
dizer, estão falando mentiras, porque elas não são. Elas não têm nada a ver com Eles. Nenhuma delas pode realmente cumprir o
prometido. Ao contrário, se você for e lhes falar... que este é o tempo do julgamento, e este é o momento em que vocês têm de
aceitar... que vocês devem ser redimidos, esta é a coisa mais importante, vocês devem ser redimidos, se vocês não forem
redimidos, então todas essas coisas são totalmente inúteis... para os seres humanos. A emancipação dos seres humanos tem
de se realizar, se ela não puder ser feita, então abandone todas... essas idéias insensatas e dogmas e lutas e se eleve... e veja
por si mesmo qual é a realidade. Mas eles não farão isso, porque eles existem em nossa ignorância, eles existem... porque nós
somos ignorantes sobre isso. A força existe dentro de você, o Espírito existe dentro de você, você não tem de ir a esses
lugares... onde não se fala sobre o Espírito de forma alguma, não se fala sobre a Realização do Si. Em toda religião, é dito que
você tem de obter sua Realização do Si, você deve nascer novamente, vocês têm de nascer novamente. Na América, Eu
encontrei tantas pessoas e elas Me disseram: "Mãe, eu sou nascido duas vezes." Eu disse: "Como?" "Nós pertencemos a uma
organização que é nascida duas vezes." Eu disse: "A organização inteira é nascida duas vezes ou o quê?" E eles acreditam
nessas coisas tão míticas de que são nascidos... duas vezes. Eu disse: "Qual é o sinal de um nascido duas vezes?" "Como vocês
conseguem distinguir um nascido duas vezes?" Qualquer um pode se levantar e dizer: "Eu sou nascido duas vezes." Vocês vão
acreditar nessa pessoa? Algumas pessoas são tão simples que qualquer um diz qualquer coisa, elas simplesmente acreditam,
mas não é assim. Um nascido duas vezes tem de ser uma pessoa coletivamente consciente... e um nascido duas vezes tem de
lhes dar o poder... do Espírito de vocês e quando você se torna nascido duas vezes, você deve ser capaz de fazer isso pelos
outros. Como Blake disse: "Os homens de Deus se tornarão profetas..." "e esses profetas terão poderes de tornar os outros
profetas." Ele disso isso tão claramente para vocês ingleses, mas Eu não acho que vocês gostem muito Dele. Porque Eu tenho
visto poucas pessoas que realmente apreciam Blake... e algumas delas disseram que ele é louco. Naturalmente, entre todos os
loucos, uma pessoa sã pode parecer louca também. Mas Ele é Aquele que disse tão claramente... e neste país, esse grande
homem deveria nascer... e deveria falar sobre Jerusalém, é extraordinário. Porque vocês não conseguem pensar, na Inglaterra,
onde as pessoas... só pensam em dominar outros países, em usar o seu poder... para dominar os outros, você poder ter
Jerusalém estabelecida. Mas o que Ele disse foi sobre estes dias, quando essas falsas idéias foram reveladas. Quando as
pessoas não pensam em dominação, elas não pensam no materialismo, elas estão fartas de todas essas coisas e hoje elas
estão buscando. E quem são esses buscadores? Esses buscadores são os homens de Deus. Então, reconheça a si mesmo.
Antes de tudo, você deve reconhecer a si mesmo antes de reconhecer qualquer outra pessoa, reconheça que vocês são
buscadores e são os homens de Deus. A menos e até que você tenha encontrado Deus, você não será feliz através de todas
essas... alternativas insensatas que as pessoas estão oferecendo. Outro dia, Eu disse que há algumas pessoas que estão
apenas pulando, dançando, é dessa forma que você se tornará duplamente nascido? É um absurdo. Como você pode ser
assim? Como você pode acreditar... que essa coisa tão absurda que você pode fazer, se quer pular, o que há nisso? Apenas
levante sua perna, você consegue pular. O que é tão grandioso? É pulando e gritando e berrando... e falando coisas insensatas,

é isso? O que você irá alcançar? Ao contrário, você irá alcançar algo... que tornará sua consciência muito mais alerta, a
consciência que será a consciência coletiva. Em sua consciência, você deve ser capaz de perceber os outros. Você deve ser
capaz de perceber a si mesmo, seu próprio ser. E isso é o que é importante. Agora, esses outros métodos impressionam as
pessoas. Eu não sei porque esse circo as impressiona. Se elas dizem que há dez pessoas dançando na rua, na Oxford Street,
com um dhoti, eles estão cantando "Hare Rama Hare Krishna", as pessoas dizem, "Oh, que divino, são pessoas divinas." Eles não
têm de fazer propaganda disso nas ruas, na Oxford Street... e vestir aqueles roupas estranhas e dançando modo estranho, é
dessa forma que você vai chegar a Deus? Usem seus cérebros. Vocês são um dos povos mais inteligentes do mundo inteiro.
Usem seus cérebros e descubram, é dessa forma que irão fazer isso? Algo tem de acontecer dentro de você e esse
acontecimento interior... é exatamente agora, o momento é hoje, você tem de alcançar isso. Eu estou muito feliz de ver que
tantas pessoas vieram hoje... e que elas estão tão ansiosas em receber a Realização. Agora, após a Realização, quando essa
ascensão acontecer, quando a Kundalini se elevar e você começar a sentir... a brisa fresca saindo daqui, as pessoas talvez
digam: o que há numa brisa fresca? Essa é a brisa fresca do Espírito Santo. Está por toda parte, é onipresente. Você pode
senti-la por toda parte, na verdade algumas pessoas... começam a olhar para a janela, se ela está vindo da janela, se a janela
está aberta. É assim. Ela é muito clara para algumas pessoas. Agora, quando você começar a senti-la, você deve usá-la. Você
deve estabelecê-la. Se você começar a usá-la, somente então você saberá o valor dela. Se você não a usar, como você saberá o
que é isso? Esse é o Espírito se manifestando... e você tem de descobrir se ela é verdadeira ou não, usando-a. Vamos supor que
Eu lhe dê cem rúpias, que é o dinheiro indiano, então você não sabe o que as rúpias são. Você deve usá-las no mercado... e
somente então você saberá o valor disso. Da mesma maneira, quando Eu digo que a Realização só acontece através de um
único método, e é o método do despertar da Kundalini dentro de você, como um broto numa semente se eleva somente por um
método, não há dez métodos para a semente germinar. A semente tem um broto que tem de germinar... e ela gera essa árvore
que vocês veem. Sejam quais forem os tipos de árvores ou qualquer coisa, a única forma que ela germina é através do broto, da
mesma maneira, quando sua concretização tem de acontecer, esta Kundalini que está... localizada no osso triangular tem de se
elevar. E quando Ela se eleva e atravessa sua área óssea da fontanela, você realmente obtém o seu verdadeiro batismo. Não é
artificial. Você não pode dar um batismo artificial. Na verdade, Blake disse: "O padre Me amaldiçoou em Minha cabeça." É
verdade, porque ele não tem o direito de tocar a cabeça Dele. Ele não é uma alma realizada. O padre não é uma alma realizada,
eles se autointitulam. Você não pode se tornar um padre... em uma universidade teológica ou em qualquer coisa feita pelo
homem, é tudo artificial. Seja o que for feito pelo homem é artificial, não é? Seja o que for feito por Deus é verdadeiro... e Deus
fez as coisas que estão dentro de você. Mas depois da Realização do Si, quando você está estabelecido, você mesmo tem
poderes supremos, pode fazer tantas coisas depois disso, que você fica impressionado com os seus próprios poderes. Você
fica impressionado consigo mesmo, pois você é tão glorioso, tão belo, tão maravilhoso... e tão abençoado. Você se torna como
um ímã para os outros. As pessoas ficam surpresas com você, todas as suas prioridades mudam, todos os seus hábitos
desaparecem, todos os tipos de coisas insensatas que ficavam o perturbando tanto simplesmente desaparecem. E com isso,
todos estes centros são iluminados. E cada centro tem uma bênção para dar. Por exemplo, o Nabhi, que está no centro aqui, no
centro do umbigo, tem a bênção de Krishna que disse: Yogakshemam Vahaamyaham, que acontece quando você alcança a
yoga, a primeira yoga, Ele não disse Kshema Yoga, então quando você obtém a união, você obtém o bem-estar. Agora, o
bem-estar é a sua conquista. Não que você se torne muito rico como Ford, isso é extremado, é insensato, é uma dor de cabeça.
Mas você se torna uma pessoa satisfeita. Você é cuidado, Deus cuida de você. Nós não acreditamos em Deus da forma como
Ele é realmente. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus com todos os poderes e Seus poderes... estão fazendo todas essas
coisas maravilhosas que nós vemos, que são coisas vivas. A cada segundo, bilhões e bilhões de flores estão surgindo... e você
não consegue imaginar a que extensão isso é poderoso. E esse poder, quando você o sente dentro de seu alcance, você pode
manobrá-lo, usá-lo. E ser glorificado por isso. A Sahaja Yoga está aqui para estabelecer... todas as religiões do mundo em uma
única linha, para integrar todas elas... e integrar todas as grandes Encarnações do mundo em uma única. Porque Elas estão
dentro de nós, Elas não estão separadas, Elas estão todas juntas, Elas são uma única família, nós apenas viemos em diferentes
níveis de nossa evolução. E As julgamos mal, As compreendemos mal e estamos brigando. Como Eu disse muitas vezes, que
das árvores, nós removemos as belas flores... que são cultivadas e nutridas... e desenvolvidas por uma seiva na árvore. E depois
nós brigamos... por essas flores que estão mortas, feias: "esta é minha, esta é minha." E isto é o que é muito importante de
compreender: Deus criou este mundo não para odiarem uns aos outros, Ele criou vocês não para odiarem uns aos outros, mas
para saber o quanto Seu amor é ilimitado, o quanto Sua compaixão é eterna, o quanto Ele é grandioso e com qual cuidado Ele
criou vocês. Você ficará impressionado, quando obtiver sua Realização, você ver o seu lado interno, como ele funciona, como
ele se mostra, como ele indica, você pode decifrar isso, supondo que quando você pergunte a uma pessoa, você percebe que

este dedo está queimando, você é uma alma realizada, e você pergunta à pessoa: "E quanto a seu pai?" "Eu não tenho nada a ver
com meu pai agora," "estou muito zangado com ele", isto, aquilo. Este dedo está queimando, este é o dedo do pai. Você tem de
dizer: "Você tem de perdoar seu pai." "A menos e até que você perdoe seu pai, a Kundalini não se elevará". "Ela gravou tudo
sobre você." "Você não tem o direito de ficar com raiva do seu pai, apenas perdoe." Então, a Kundalini se eleva. Agora, nós
recitamos o Pai Nosso. Por quê? Para quê? O que é o Pai Nosso? É um mantra. É um cântico neste centro. Sem recitar o Pai
Nosso, se seu chakra está bloqueado, você não consegue fazer a Kundalini se elevar. É a coisa mais surpreendente, o modo
como nós somos feito, todos nós juntos e como nós somos partes integrantes do todo. É muito surpreendente, o modo como
isso atua em nós e como isso nos convence... de que o que estamos fazendo é a forma que temos de estar. Não é como
nenhuma outra assim chamada organização de Deus, onde vocês podem pagar, se tornarem membros e vocês ficam acabados
lá. Ou vocês idolatram o seu guru. O seu guru é grandioso e isto e aquilo, é insensatez. Não é assim. É você que tem de se
transformar. É você que tem de saber. É o seu próprio poder. E isso é o que tem de ser compreendido. É claro, você não pode
pagar por todas essas coisas insensatas, quero dizer, Eu simplesmente não entendo... como vocês pagam para essas pessoas
inúteis. Quando vocês não podem pagar para Deus, por que deveriam pagar por qualquer coisa para essas pessoas horríveis?
Não há nenhuma necessidade de pagar, mas vocês de fato lhes pagam. Vocês pensam que estão comprando o seu guru,
qualquer guru que está aceitando tal coisa, que é comprado, não é um guru, mas sim um parasita, ele é um parasita comum,
nada além de um parasita. Há muitos parasitas por aí agora. Porque vocês são tão simples. Vocês são ingênuos de certa
maneira, que vocês não entendem que uma pessoa que pertence a Deus apenas doa. Ela não pode tirar, ela não pode tirar nada.
Mesmo se você der alguma coisa, ela lhe dará dez coisas... como recompensa por isso, então ela não pode tirar. E isso é o que
é tão simples de entender. Tudo é extremamente simples, mas os seres humanos se tornaram muito... complicados e essas
complicações definitivamente criam um problema... para o despertar da Kundalini, sem dúvida. Mas não importa. Sejam quais
forem as complicações, conhecemos todos os truques agora. Todas as permutações e combinações, e Eu tenho certeza que
nós seremos capazes de fazer isso dar certo. Muito obrigada. Eu gostaria que vocês Me fizessem algumas perguntas... antes
de irmos adiante com isso. Que Deus abençoe todos vocês. Por favor, Me façam perguntas. Vocês não devem ficar com medo
de Mim... ou não devem ficar de forma alguma constrangidos. É claro, vocês não devem tentar ser rudes ou ridicularizar algo,
isso não é bom, não há nada para ridicularizar ou ser rude. Isso não é muito bom, não é útil para sua Realização. Por favor,
façam perguntas, se tiverem quaisquer perguntas. Senão nós começaremos com o programa da Realização. Sim, Meu filho.
Você tem de trabalhar duro, você pensou isso. Tudo bem. É uma boa ideia porque todos nós pensamos dessa maneira. Nada
novo. Todo mundo pensa em como você pode obter isso facilmente. Agora, você de fato obtém isso, sem dúvida. Mas como?
Talvez Eu saiba o truque. Deve haver algo especial em relação a Mim. Presume-se que Eu faça isso. Eu conheço isso, tudo bem?
Eles falam, falam, falam. Um homem – alguém estava na Califórnia. Ele cortou a língua deles, vocês conseguem imaginar? Para
puxá-la para traz, dentro daqui, isso é chamado de "kecheri avastha". Imaginem, cortar a língua deles aqui. E agora essas
pessoas idosas então balançando suas línguas... exatamente igual a cachorros na Índia. Eles ainda estão lá. O sujeiro está
morto. Ele ficava falando da Kriya Yoga e tudo mais. Ele está morto agora, mas aquelas pessoas têm suas línguas para baixo,
nenhuma Realização do Si, nada. Pessoas têm ficado de cabeça para baixo, nenhuma Realização, nada. Agora, Eu lhes contarei
uma coisa simples. A pessoa deve saber... que nós não fizemos nada para nos tornarmos seres humanos, fizemos? Assim, se
vocês têm de se tornar super seres humanos, vocês também não têm de fazer nada, porque isso é um processo vivo. O que
fazemos para um processo vivo? Uma coisa muito simples. Se você quer germinar uma semente, você a coloca na Mãe Terra.
Ela conhece todo o trabalho e faz isso para você. Você faz algo? Você fica de cabeça para baixo ou corre? Ou você faz algum
tipo de exercício físico... para ver se a semente germina? Nada disso. É um processo vivo. Para processos vivos, você não tem
de fazer nada. Mas, após a Realização, isso é uma coisa única. Depois de um ser humano obter a Realização, então ele sente o
poder fluindo, ele não é mais um animal, não mais uma coisa inanimada, como este aparelho não sabe que estou falando nele.
Ele não sabe que está carregando a eletricidade, no mínimo, ele não pode fazer nada por si mesmo. Mas aqui, você sabe que o
poder está fluindo através de você. Você saberá como manipulá-lo, você também terá completamente o controle dele. Isso é o
que estou dizendo, é fantástico, não é? Mas para um som, o que pode haver de errado? É para um som. Sim, Eu concordo, é dito
que você tem de fazer isso, até mesmo o despertar da Kundlini, Deus, Eu li um livro tão grande assim, não consegui ler toda
aquela insensatez, mas nesse livro, eles disseram que a Kundalini está no estômago. Vocês podem imaginar? Qualquer coisa
sobre Deus, Hitler pode escrever, Napoleão pode escrever, qualquer um pode escrever. Mas Eu tenho de dar as raízes, Eu tenho.
Por exemplo, Eu sou banqueiro e tenho a chave Comigo, a qual Eu tenho de devolver para você, só isso. Uma outra coisa
simples, Eu diria que esta vela está acesa... e aquela não está, supondo. Então esta luz... tem apenas de se aproximar daquela,
porque ela já está pronta. Mas se Eu não posso ver, Eu não sei nada sobre isso, talvez Eu pegue está vela acesa ou talvez não

pegue esta vela acesa, faça todos os tipos de coisas que podem ser absurdas. E é por isso que você continua assim. Por
exemplo, em um vilarejo, um vilarejo indiano, aqueles que não viram a eletricidade, eles chegam e você lhes fala: "Desliguem a
luz". Eles irão e começarão a soprar isso. E a noite inteira, eles ficarão soprando e dirão que é muito difícil... assoprar esta luz.
Porque eles não conhecem o truque. Isso é um mistério, mistério das igrejas cristãs. Eles falarão de mistério. Qual é o mistério?
Porque você não sabe nada, então você chama isso de mistério, muito bom. Não há nada misterioso. Você verá tudo
claramente. Você verá tudo acontecendo claramente. Você pode ver a elevação da Kundalini, você pode vê-La fluindo, mas eles
não querem aceitar, eles são muito fúteis, isso é o que acontece. O mesmo com todo tipo de pessoa religiosa, não é só com
uma, mas eles também são fúteis e não querem aceitar isso. E eles estarão perdendo todas as chances. A chance é agora, o
momento é agora. Porque eles querem continuar com esse estado. Sim, você deve saber que na Índia, nos vilarejos, há milhares
de Sahaja Yogis, milhares. Quanto mais você for ocidentalizado, quanto mais você é desenvolvido, você é menos propenso à
realidade. Você prefere o modo plástico do que a realidade, Eu acho. E é por isso que há menos pessoas, mas uma qualidade
muito boa de Sahaja Yogis nós temos no ocidente, uma qualidade muito boa. Porque eles são inteligentes, lógicos, uma vez que
eles encontrem a verdade, eles ficam grudados nela. E eles a colocam em prática. Eles são pessoas muito inteligentes. Você
realmente precisa de pura inteligência para entender isso. Mas se você tem uma mente preconceituosa, então é muito difícil.
Mas ainda assim, quando isso funciona, até que ponto você pode continuar negando? A melhor coisa é: você é um buscador e
deve buscar isso. Vamos supor, Eu fiz a comida, esqueça como Eu a fiz, é melhor comê-la. Se você está com fome, você a
comerá, não é? Você tem de comê-la, você tem de prová-la, não Eu. Alguma outra questão por favor? Será extremamente
simples. Até mesmo a palavra "simples" pode ser complicada. Tatkshana. Em Sânscrito, é Tatkshana. Nesse momento, isso
acontece. Mas, às vezes você é tão complicado... que a coitada da Kundalini não pode se elevar, você é tão complicado. Assim,
isso é também simples. Nós temos de limpar isso. Algumas pessoas que vieram ontem obtiveram a Realização estão... hoje
sentados aqui bem qualificados para dar a Realização aos outros. Eles vão dar a Realização agora. Isso é extremamente
simples. Não se preocupe com isso de forma alguma. Está tudo bem agora? Ela irá. Mas você também tem de entender... que
você obtém a Realização porque a Compaixão de Deus... decidiu fazer isso. Mas você também deve entender o seu próprio
valor. uma vez que obtenha a Realização, você não deve desaparecer, você deve tentar crescer mais nisso... e dominar essa arte
da Kundalini. Dessa maneira, em Brighton, acho que demos a Realização a muitas pessoas. Mas elas não se dedicam à Sahaja
Yoga, porque elas não querem dar a Realização aos outros. Elas só querem manter isso para si mesmas, depois de um ano,
está tudo perdido. Então novamente elas vêm a Mim: "Mãe, nós perdemos as vibrações." Mas as vibrações foram lhes dadas
para vocês darem aos outros, vocês têm de ajudar os outros. Vocês não podem - não é uma coisa individualista. Vocês têm de
compartilhar. Isso é como Eu tornar você capitalista... e você compartilha o dinheiro com todo mundo, senão você não
consegue regozijar. A menos e até que você dê aos outros, você nunca regozijará. Cristo disse: "Você não acende a vela e a
coloca debaixo da mesa." A situação é exatamente essa. É claro, nós temos alguns grandes Sahaja Yogis aqui em Brighton...
que estão fazendo um trabalho maravilhoso e todos vocês, Eu tenho certeza de que obterão a Realização e cumprirão... o
propósito para o qual vocês obtiveram a Realização. E simplesmente não se percam. Isso é muito errado, Eu acho, é ingratidão
com Deus... que lhe deu a Realização, então você deve tentar dar a Realização aos outros, senão esse movimento não se
espalhará, eles só se manterá até você, não irá adiante. Você tem de aprender o método, é muito simples. Mesmo as crianças
podem dar a Realização. Então isso não é difícil, você deve colocar-se à disposição, ceder algum tempo para isso. E deve ir
adiante com isso. Isto seria muito egoísta: obter a Realização só para você mesmo... ou se você está doente, conseguir se
curar. Isso é muito egoísta. Outro dia, tivemos uma mulher, ela tinha um braço deslocado, você se lembram disso? E ela ficou
curada. Ela nunca mais mostrou sua face novamente. Ela veio só para ter seu braço curado. Amanhã, se ela tiver alguma outra
coisa, ela retornará novamente. Esta não é a forma: extrair ou explorar a compaixão de Deus. Porque os seres humanos estão
em completa privação... de saúde espiritual e como Deus nos deu meios e métodos, nós devemos tentar dar às pessoas o que
recebemos. Tudo bem, vamos ter a Realização agora. É muito simples, como Eu disse. Essa é a melhor maneira. Uma salva de
palmas para eles. Vejam agora, este é o tipo de pessoas que você consegue. Este é o tipo de pessoas. Apenas pensem nisso.
Eles não querem a Realização. Eles não a querem. Estes estão bem. Mas olhem para essas quatro pessoas que vieram. Apenas
olhem para elas. Elas não querem a Realização. Elas devem estar amarradas a alguns outros gurus ou algo assim, até que elas
estejam completamente arruinadas, elas não virão para a Sahaja Yoga. Elas têm de decair até esse nível... onde não veem
nenhuma saída, nessa condição, então elas vêm para a Sahaja Yoga, o que é muito para... Mim também, não é? Quando você
está saudável, quando você está bem, é melhor alcançar isso. Tudo bem, tirem seus sapatos, por favor. A coisa principal é que
não podemos dar a Realização a pessoas... que não a querem. Para ser bem franca, nós não podemos. A sua completa
liberdade que é respeitada. Se você não a quer, é melhor você ir embora. Outro dia, ontem, havia um senhor... que veio aqui. Eu

lhe disse para apenas colocar as mãos assim, ele não fez nada, estava apenas sentado assim. Eu disse: "Por que você está
aqui? "Eu vim aqui para ver". Eu disse: "O quê?" Não há necessidade de nenhum observador aqui, você tem de vir para obter sua
Realização. E eles não entendem, se é gratuito, não significa que você tome liberdades conosco, isso não é apropriado, isso não
é ser justo e honesto conosco. Apenas vir aqui e nos incomodar desse jeito não é uma coisa boa. Porque se você não quer a
Realização, é melhor ir embora. Mas se você a quer, você deve se sentar e recebê-la. Porque é um grande fardo para nós, essas
pessoas que obstruem, obstruem o movimento da Kundalini, elas simplesmente obstruem. Elas não conseguem ter a
Realização, não conseguem ir em frente, é melhor elas irem embora e não perturbar os outros. É uma ideia muito melhor do que
tê-las aqui, quem não quer ter a Realização. Porque as Divindades também... não gostam de pessoas assim, que vêm aqui só
para se sentar. Elas não gostam disso, não gostam de pessoas assim de forma alguma... e é muito difícil continuar com o
trabalho... se houver pessoas que meio que não querem a realidade. Por favor coloquem suas mãos assim, exatamente assim.
Tirem seus sapatos por favor. E apenas coloquem suas mãos agora. O motivo de tirarem seus sapatos é muito simples, porque
quando você tira seus sapatos, você toca o solo, o solo da Mãe. Apenas coloquem assim no chão. Coloquem ambas as mãos
retas. E fechem seus olhos, só isso. Apenas fechem seus olhos. Mantenham seus olhos fechados. Porque quando a Kundalini
se eleva... acima dos centros sutis, então há a dilatação das pupilas, é por isso que você tem de manter seus olhos fechados,
porque a Kundalini não se elevará se seus olhos estiverem abertos. Então uma coisa é certa: não há nenhum hipnotismo.
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Eu sou realmente uma Mãe orgulhosa ao ver tantos Sahaja Yogis.
E devemos compreender que mesmo se vocês conseguissem poucas pessoas como novatos, eles poderiam ser poucos, mas
temos que compreender que cada um de vocês é agora uma alma realizada. Cada um de vocês têm crescido tanto que vocês
mesmos podem criar um núcleo. E depois crescer de uma forma coletiva juntos. Agora, individualmente, as mudas se
transformaram em brotos fortes e eles podem certamente ser transferidos para diferentes lugares e fazer isso funcionar,
porque cada um de vocês é um profeta. Eu Me pergunto se vocês compreendem isso ou não. É claro, vocês obtiveram a alegria
da Realização, a bem-aventurança, vocês obtiveram tudo, vocês se desenvolveram para isso. Devagar e firmemente, vocês
alcançaram isso, e como vocês têm crescido como uma árvore agora, cada um de vocês é tão importante e tão poderoso. Eu
sei que poucas pessoas entram de uma forma coletiva e vocês acham isso difícil no começo, como lidar com eles, porque eles
ainda não se desenvolveram o suficiente. Eles ainda não atingiram o ponto em que eles realmente compreendem a sua própria
importância. Mas todos vocês devem compreender a sua própria importância e sua própria condição, o alto nível que vocês
alcançaram.
Em quaisquer outras assim chamadas falsas organizações -- por exemplo, digamos, a igreja -- há somente um padre. Em toda a
redondeza, só existe um padre, embora ele não saiba nada sobre isso, não importa. Mas ainda assim, há somente uma pessoa
que é autorizada pela igreja. Todo mundo tem que ouvir uma única pessoa. Mas aqui, agora, todos vocês são pessoas
dinâmicas: cada um de vocês é capaz de dar uma boa palestra. É claro, todos vocês podem dar a Realização muito bem, não há
dúvida sobre isso. Em todos os seus grupos, vocês devem tentar ser independentes. Tentem em seus próprios grupos. Pensem
em todas as dimensões dentro das quais vocês podem se lançar. Porque agora, vocês estão prontos, vocês são agora os
profetas.
Vocês não têm que depender de ninguém assim, ou vocês não têm que depender do próximo para isso, individualmente, vocês
podem fazê-lo. Embora vocês estejam conectados uns com os outros, vocês todos compreendem a mesma linguagem, vocês
alcançaram a verdade juntos e vocês todos estão juntos, mas o dinamismo deve surgir individualmente em vocês, e cada um de
vocês em sua própria esfera, em sua própria linha, pode realizar isso, porque vocês sabem tudo sobre a Sahaja Yoga. Agora,
aqueles que estão imaturos podem não saber. Eles ainda estejam, talvez, racionalizando algo, não importa, eles também ficarão
bem. Mas no que se refere a todos vocês, todos vocês são profetas, e como profetas, vocês devem se erguer. Onde quer que
vocês forem, falem da Sahaja Yoga, digam-lhes: "Isto aconteceu conosco, esta é a luz." "Nós sabemos tudo." Quero dizer, vocês
não têm nenhuma dúvida sobre isso, não é? Mas o problema é que vocês acham que os outros podem não compreender, eles
são pessoas estúpidas, eles são pessoas tolas ou eles são orientados para o ego ou eles são agressivos ou eles farão isto com
vocês ou farão aquilo com vocês. É verdade, mas vocês precisam saber que não há somente uma pessoa lutando até o fim, há
milhares pelo mundo todo que conhecem sua linguagem, que conhecem seu assunto, e todos eles sabem a mesma coisa.
Portanto, vocês não estão sozinhos lutando até o fim. Uma vez que vocês saibam disso, então ficarão surpresos ao ver quanto
poder começará a fluir em vocês. Quanto mais vocês pensarem sobre isso, meditem em seu Si agora, Eu diria, e saibam que
vocês próprios são os profetas. E então, vocês verão as dimensões dentro das quais -- são tantas as Minhas dimensões
sentadas aqui, Eu posso ver isso. Assim, em cada campo, em cada camada social, onde quer que vocês frequentem, vocês têm
que falar sobre isso e informar às pessoas. Agora, há certas coisas, nós fizemos certas regras e regulamentos para a Sahaja
Yoga, para os Sahaja Yogis. Isso é somente para ver quantos estão realmente imaturos e quantos estão plenamente maduros.
Desse modo, nós fizemos certas regras e regulamentos, porque aqueles que estão de fato plenamente maduros as aceitarão
sem quaisquer dificuldades, eles estão totalmente lá. Agora, nas circunstâncias atuais, nós sabemos que há muitas categorias
de pessoas que se aproximam de nós. As pessoas que são de categoria elevada entram na Sahaja Yoga sem quaisquer
dificuldades, elas são pessoas de alta categoria.

Elas alcançam seus poderes, elas assumem seus poderes, elas começam a expressar seus poderes, elas simplesmente
tornam-se isso. Como nós dizemos, nós temos o modelo completo do anel conosco, e só temos que colocar o diamante lá.
Vocês encontram o diamante, tudo bem. Eles simplesmente se estabilizarão com isso. Mas algumas pessoas, mesmo depois
da Realização, vão um pouco para este lado, para aquele lado, não importa. Todas elas mudarão de direção. Mas aquelas que
são pessoas de alta categoria ainda são, Eu devo dizer, são muitas. Quero dizer, Eu posso dizer-lhes que Eu conheço tantos
gurus que são gurus verdadeiros, não aqueles; aqueles não verdadeiros, esqueçam, e os falsos, esqueçam, mas os verdadeiros
também, eles não conseguiram nem uma única pessoa assim, nem sequer uma única pessoa. Por exemplo Gagangad Maharaj,
ele Me disse muito francamente, Eu disse: "Por que você não dá a Realização a eles?" Ele disse: "Quem me deu a Realização?"
"Eu tive que trabalhar duro", isso, aquilo. "Tudo bem." Eu disse, "você tinha uma guru que lhe deu a Realização," "portanto como
um guru, é seu dever dar a Realização." E ele disse: "Eu a dei a uma pessoa." "Eu trabalhei nele por 25 anos." "Eu limpei o seu
Agnya, eu limpei tudo," "dei-lhe a Realização." "E o que ele está fazendo agora?" Ele disse: "Agora, a Senhora o encontrará, Mãe,
algum dia." "A Senhora deve ver esse sujeito, ele está horrível," "e ele é aquele que está agora ganhando dinheiro," "correndo
atrás de mulheres." Depois da Realização, depois de 25 anos de seu trabalho!
Ele disse: "Eu não tenho nada a ver com esse homem." Agora, esse sujeito era chamado de Anaa Maharaj. Eu disse: "Tudo bem,
Eu darei uma olhada nele," "se ele vier a Mumbai." Então, ele veio a Mumbai, e uma de Minhas discípulas o tinha convidado para
sua casa. Ela é uma senhora muito rica, e ela disse: "Mãe, Anna Maharaj chegou" "e a Senhora disse que gostaria de Se
encontrar com esse homem," "então ele veio aqui. A Senhora poderia vir?" Eu fui lá. Ele, é claro, tocou Meus Pés corretamente e
tudo mais, mas ele estava fumando em Minha presença, imaginem só. Ele tocou Meus Pés e se sentou. Ele disse, ele começou
a falar mal de seu guru, antes de mais nada, aquele que trabalhou nele por 25 anos, podem imaginar?
Quero dizer, vocês são pessoas muito gentis, vocês não falam mal de Mim. Eu não trabalhei por 25 anos em vocês, e olhem
para ele, ele estava falando mal do guru dele. E ele disse: "Veja, meu guru," "por que ele deveria ir, por que ele deveria ir a
Mumbai?" "Agora, para que isso?" Porque esse sujeito estava ganhando dinheiro em Mumbai, então ele não queria que o guru
dele fosse lá falar contra ele. "E por que ele deveria ir a Mumbai?" "Ele não deveria sair do lugar onde ele mora." "Ele estava bem,
no topo da montanha." "Qual era a necessidade dele descer?" E todos os tipos de coisas, ele estava falando lá.
Eu disse: "É mesmo?" "Este é o seu guru, você não deve falar mal dele." Ele disse: "Mas isso é verdade." "Ele não precisava sair
do lugar onde ele morava, entende?" E ele ainda estava fumando ali. Eu disse: "Tudo bem, Eu tenho que ir." Estava com muitas
mulheres em sua volta apertando os pés dele, isso, aquilo, tomando muito leite e deleitando-se e fumando, e falando de uma
forma muito condescendente com os seus assim chamados discípulos. Coitadinhos, eles eram pessoas simples, vocês sabem.
Eu disse: "Tudo bem, Eu tenho que ir agora." "Então, apenas coloque um pouco --" "Eu colocarei um pouco de kumkum em sua
testa."
Assim, Eu peguei um pouco de kumkum e coloquei em sua testa. Então o Agnya dele estava simplesmente queimando, oh,
totalmente, Meu dedo ficou deste jeito! Eu disse: "Pronto." Agora, Eu disse, "tudo bem, agora você pode? -- Estou indo agora,"
"coloque um pouco em Minha testa." E Eu suguei seu dedo para dentro, ele não podia movê-lo. Deste jeito, o dedo estava todo...
E ele disse: "Me larga, me larga," "Mãe. Eu sinto muito, eu sinto muito!" Eu disse: "Agora, apenas prometa que não falará mal do
seu guru." "Somente então Eu o largarei."
Ele disse: "Está bem, está bem, está bem!" "Por favor, me largue!" Então Eu soltei o dedo. Mas vejam agora, a Sahaja Yogini que
estava lá, que tinha sido salva de muitos problemas porque ela era uma clarividente, ele lhe disse uma mentira, é completa
mentira. Ele disse: "Eu estava dando poder à Mãe." Vejam, eles viram aquilo à distância. "Então, eu estava tremendo porque
estava dando poder", quer dizer que aquela tremedeira estava Me dando poder! Mas essa senhora deveria ter entendido que
quando você treme, significa que há algo errado com você. E vocês sabem, ela disse: "Agora, eu lhe darei" "também esses
poderes como aconteceu com a Mãe." Naquela época, era apenas o começo da Sahaja Yoga, Eu diria, bem no começo.

"Assim agora, seria melhor vocês terem um YAgnya Hom." "Para isso, todos vocês devem trazer" "um e um quarto "tola" de
ouro", isso é por volta de dez gramas, "e deem-no para mim." Isso foi o começo do fim. Agora, todo o dinheiro deles, todas as
propriedades deles, tudo, ele sugou de alguma forma. E a irmã dela encontrou-se Comigo quando Eu estava viajando uma vez
de Delhi para Mumbai, e ela simplesmente caiu aos Meus Pés e começou a chorar. Eu disse: "Qual é o problema?" Ela disse:
"Mãe, esse sujeito nos roubou." Eu disse: "Quem?" "Anaa Maharaj." Eu disse: "Como?"
"Mas naquele dia, você o viu tremendo." "Essa é a questão." Então como ela foi enganada por esse sujeito, que lhe disse uma
completa mentira? Se ela tivesse visto as vibrações desse homem, estaria tudo bem. E isso é o que os Sahaja Yogis esquecem.
Eles são profetas, eles têm os seus poderes, mas o poder deles é o seu Espírito, é suas vibrações, e eles esquecem disto o
tempo todo: "Nós alcançamos uma nova consciência, a consciência vibratória." "Nós temos que julgar tudo pelas vibrações." E
esse é o único ponto falho de todos os profetas. Se não for verdade -- Eu sou muito inocente, vocês sabem, Eu sou muito
simples, ingênua. Eu simplesmente não entendo as coisas de forma alguma.
Eu não reconheço a prática desonesta do homem, como ele fica dando voltas e conta mentiras e tudo mais, mas pelas
vibrações, Eu sei como é que é isso, sem dúvida. Vocês podem me contar qualquer história: com toda a sua trapaça, com toda a
sua inteligência e toda a sua perspicácia especial, Eu sei do que vocês são capazes, porque simplesmente Eu sei disso pelas
vibrações. Mas, fora isso, Eu sou muito simples, Eu não consigo, racionalmente ou qualquer coisa, Eu não consigo entender,
mas através das vibrações, Eu sei onde vocês estão. Da mesma forma, desenvolvam a sua consciência vibratória, a
sensibilidade dela, e tentem entender as coisas através da consciência vibratória. Se vocês puderem fazer isso, então vocês
serão profetas perfeitos. Vocês serão profetas perfeitos. Agora, entre nós também, vocês notarão que há pessoas que não
estão à altura da posição. Nunca se deve confiar nessas pessoas, nunca se deve confiar porque elas são não estão no ponto,
elas podem tornar-se negativas, elas podem tornar-se positivas. Assim, não se deve confiar nelas e elas devem ser tratadas
com um pouco de reserva. Uma vez que elas fiquem bem, então vocês podem aceitá-las em seu próprio grupo.
Por exemplo, recentemente, uma moça casou-se com alguém que é um grande Sahaja Yogi. Agora, porque ele disse que a
amava e toda essa insensatez, então Eu disse: "Tudo bem, baba, case-se com ela." Mas Eu sabia que aquela mulher não era boa,
mas o que dizer? E então essa mulher tentou -- na verdade, ela viajou Comigo e tentou até mesmo agarrar Meu coração com os
bhoots que ela tinha, sem dúvida. Duas vezes, ela fez isso. Tão maliciosa, os espíritos são tão maliciosos nela, que quando ela
voltou para a Austrália, vejam, ela fez uma encenação de tal maneira: "Oh, ela é tão insegura" "e o marido dela não não se
importa com ela", e isso e aquilo. E aquele ashram todo, imaginem só, estaria perdido. Mas Eu soube que algo estava
acontecendo, então Eu fiz uma ligação interurbana. Imediatamente, Eu descobri. Eu lhes disse: "Agora, vejam as vibrações dela!"
Eles disseram: "Mãe, nós não achamos nada de errado com ela." Isso significa que eles nunca perceberam as vibrações dela,
para começar; porque o que acontece é que uma vez que as vibrações se perdem, você não consegue perceber nada. Ela
envolveu tanto todos eles que eles não conseguiam perceber nada em relação a ela. Vocês podem imaginar? Então,
racionalmente, Eu fiz uma pergunta: "Vocês podem substituir o Warren pela mulher dele?" E eles levaram um susto. Portanto, a
pessoa tem que estar muito, muito alerta em relação a isso, extremamente alerta em relação a essas pessoas que não estão no
ponto. Elas sempre tentarão puxá-los para baixo. As pessoas que não estão no ponto sempre tentarão puxá-los para baixo, a
menos e até que vocês sejam firmes o bastante para puxá-las para cima. Porque elas não estão fazendo isso, elas não estão
conscientes disso, mas elas estão sob a possessão dessas pessoas, e quando elas fazem algo, elas tentam fazer todas
atividades anti-Deus.
O outro caso que lhes contarei foi em Genebra. No começo, Eu não falo abertamente sobre uma pessoa. Tanto quanto possível,
Eu não falo abertamente, porque não é apropriado. Dê-lhes uma chance, eles se elevarão, isso dará certo, não importa. Eu posso
lidar com isso. Mas quando a perturbação se torna uma coisa coletiva, então alguém tem que falar sobre isso abertamente,
vejam, porque essas pessoas irão até uma pessoa, dirão algo; a uma outra pessoa, dirão algo; a uma terceira pessoa, dirão algo.
Então, vocês têm que estar muito alertas. E elas não estão conscientes disso, quase todas, elas não estão conscientes do que
estão fazendo. Como por exemplo, essa mulher em Genebra continuaria perguntando a todos: "O que vocês acham do Sr. X ou
do Sr. Y?"

Tudo bem. Então você diria algo: se você for negativo, ela se agarraria a isso. Antes de ontem, Eu fiquei muito feliz quando Ray
Me contou algo bom sobre Pamela. Ele disse: "Pamela é uma mulher muito artística." Quando vocês começam a ver os pontos
bons nos outros, isso Me dá grande satisfação, isso Me dá felicidade, isso Me dá alegria. Mas se vocês começam a ver os
pontos ruins no outro, então Eu não gosto disso. Algumas vezes, é claro, quando vocês -- Eu também os testo nesse ponto.
Algumas vezes, Eu direi algo, vejam, deliberadamente, Eu direi: "Tudo bem, há algo errado com Ray", Eu posso dizer. Eu sei se
está errado ou certo, apenas para julgar até que ponto vocês podem julgar aquela pessoa. Então, se você, digamos, defender a
coisa certa que ele está fazendo, então Eu sei que você está bem.
Eu gosto disso, Eu o aprecio, Eu realmente o adoro por isso. Qualquer que seja a verdade, vocês devem Me dizer, porque Eu
conheço a verdade, mas Eu simplesmente brinco com vocês para ver o que vocês pensam dessa outra pessoa. Portanto,
tentem ver os pontos bons no outro. Mas um ponto, vocês devem entender, se uma pessoa é briguenta, está tentando dominá-lo
-- Em Birmingham, nós temos um problema desse tipo, o qual Eu ainda não expus ou falei também. Eu ainda tenho mantido
segredo, mas Eu estou dizendo para as pessoas que em Birmingham há um problema, e esse problema vem de uma pessoa
que não está consciente disso. Eu falarei com essa pessoa, direi para ele que ele deve se livrar desse problema. Mas se ele não
se livrar, então Eu terei que falar sobre isso abertamente, porque Eu não quero que o centro de Birmingham se perca. Nós
teríamos perdido Genebra, Eu lhes digo, nós a teríamos perdido. Todos ficaram uns contras os outros e grandes problemas
foram criados, por uma única pessoa. Embora vocês estejam bem desenvolvidos, vocês ainda não estão tão coletivamente
conscientes e reconhecedores das qualidades dos outros como vocês deveriam ser.
Todos vocês são um só. Não somente admiração, mas vocês não podem ficar uns sem os outros. Assim, devagar e constante
como o caráter inglês é, o qual é um caráter muito bom, mas pode ser muito lento. Devagar e constante, você deve se elevar
acima de sua própria concha e ver a beleza de outro Sahaja Yogi e ver os pontos bons naquela pessoa, de modo que você
assimile. Algumas pessoas têm certas capacidades. E surpreendentemente, depois Eu falei com Pamela sobre Ray e ela o
elogiou muito e isso realmente Me fez ficar muito feliz; entretanto, Eu devo dizer que Brighton pode não ter sido tão brilhante
ontem no programa, havia poucas pessoas, mas não importa. Isso dá muita energia, ver que os Sahaja Yogis apreciam uns aos
outros. Agora, alguém tem um problema: digamos, as pessoas de canal esquerdo sempre têm um problema em Minha palestra,
elas adormecem -- naturalmente, elas têm que fazer isso. Não importa, seja o que for, Eu estou trabalhando nelas, mesmo se
elas estiverem dormindo. Mas quando Eu trabalho nelas, Eu mesma tenho que adormecer para entrar nelas, entendem?
Então, esse empecilho está lá, não importa, isso irá melhorar. Há meios e métodos de trabalhar isso. Mas isso não é tão
importante para Mim. O que é importante é: vocês estão dormindo em relação aos seus semelhantes, aos seus companheiros
Sahaja Yogis? Vocês estão alertas em relação a eles? Eles são exatamente como suas mãos, olhos, nariz, tudo. Todos vocês
são um só. Vocês não podem ficar uns sem os outros, porque vocês são as únicas pessoas que agora obtiveram olhos para ver.
Vocês são as únicas pessoas que estão conscientes. E nós não somos poucos.
Nós achamos que somos muito poucos. Vejam, talvez outros gurus possam conseguir milhares deles, eles são inúteis. Assim
como eles vão, eles saem, talvez eles tenham rabos e chifres acrescentados a eles. Mas eles não são pessoas conscientes. E
vocês são conscientes. Por um lado, vocês têm que tirar as pessoas que não estão tão conscientes; por outro lado, vocês têm
que apreciar as pessoas que estão mais conscientes. E isso é que temos que entender. Com um pouco menos do que é. Eu
tenho que lhes dizer: vocês devem dizer isso com um pouco mais, se vocês têm que fazer o touro se mover, entendem? Digam
um pouco mais do que vocês podem dizer, porque seja o que for que vocês digam não é a mais, e isso é o Infinito. Mas isso não
deveria ser também tanto que eles não possam aguentar.
Como por exemplo, Warren teve uma experiência sobre a qual Eu lhe disse: "Somente conte para os Sahaja Yogis, não conte
para mais ninguém," "porque eles não acreditarão nisso." Não havia gasolina em seu carro e ele tinha que tentar conseguir um
trabalho de propaganda. E ele deu voltas e fez todo o seu trabalho de propaganda em oito dias, e quando eles voltaram, não
havia gasolina disponível. No posto de gasolina, o sujeito disse: "O seu tanque está cheio, porque você quer por gasolina?" Por
que não? Isso pode ser feito. Mas não contem a mais ninguém, porque eles simplesmente dirão que isso é uma história

absurda. Vocês ouviram a história do pão e dos peixes. Porque está na Bíblia, nós acreditamos. Por que não hoje?
Vocês têm visto tantas coisas assim acontecendo, quero dizer, tantas coisas em toda sua vida. Mas se vocês lhes contarem
todas essas coisas, eles não acreditarão. Portanto, a sua sabedoria está em acreditar que vocês estão no reino de Deus e Ele é
Todo-Poderoso, e Ele lhes dará tudo que vocês quiserem e aspirarem. As pessoas não acreditarão nisso, Eu sei. Mas é verdade,
seja o que for que vocês desejem, vocês podem obter, mas se vocês contarem para as pessoas, elas não acreditarão. Mas no
que se refere à Sahaja Yoga, vocês têm que fazer um relato que não é reservado, mas aberto, com confiança. A falta de
confiança que é colocada nesse relato, é porque essa educação não é boa. Com confiança: "Sim, isto é assim, isto é assim!"
"Isto é o que acontece." Por exemplo, primeiro, quando Eu fui para a Índia, Raul Bai, vocês conhecem essa senhora idosa, uma
senhora indiana -- eles se sentiam um pouco acanhados em relação a tudo.
Ela é aquela que estava com a mão para cima. Ela estava gritando: "Bolo Mataji Nirmala Devi!" E Modi olhou para ela; ele não
conseguia levantar sua mão, vejam. Ele estava um pouco acanhado. Mas ela fez isso três vezes e depois ela levantou a mão
dele e disse: "Qual é o problema com você, um homem alto assim?" "Por que Deus lhe deu altura, para quê?" "Apenas para
levantar sua mãos." E o pobre rapaz teve que levantar sua mão. Então isso é o que acontece. Tenham ousadia, tenham
completa confiança em si mesmos, de que vocês são almas realizadas, de que vocês são profetas.
Não para ficarem aflitos ou preocupados com as coisas, mas vocês são profetas agora. Assumir! Em sânscrito é dito viraj. Isto
é, a energia é permeada, viraj, significa: desfrutem essa energia dentro de vocês. Viraj. "Ra" é energia; "viraj" significa: desfrutem
essa energia daquele trono, assumam isso. Vocês são os reis agora, comportem-se dessa maneira. Não é arrogância de forma
alguma. Uma pessoa que é um rei nunca é arrogante, se ele for um verdadeiro rei. Vejam, se eles são reis usurpadores, então é
diferente.
Mas se eles são reis verdadeiros, eles nunca podem ser arrogantes. Assim, com esse tipo especial de comportamento real,
vocês atrairão as pessoas. Não é fazendo um espetáculo, vocês são! Ao contrário, essa reserva que vocês estão tendo, é para
quê? Vocês não precisam se vestir como mendigos ou como almofadinhas, mas as suas roupas devem ser de tal forma que
transpareça que vocês são reis, não preocupados. E vocês ficarão impressionados, isso dará certo. Vocês são as pessoas que
têm a maior parte do Meu tempo e companhia, e também, Eu sei o idioma de vocês. Eu tenho dado mais palestras em inglês do
que em Minha própria língua, Minha própria língua materna ou em hindi, vocês podem acreditar nisso? E muito indianos agora,
que não deram muita atenção para a língua inglesa depois da independência, estão tentando aprender inglês agora; e eles estão
receosos que um dia o inglês possa substituir o Sânscrito, pela forma como a Mãe sabe inglês. Assim, Eu tenho que fazer um
pedido muito, muito simples para vocês: assumam, assumam seus poderes.
Assumam. Você não são mais escravos. Vocês são almas realizadas agora. Com essa personalidade, vocês realmente
realçarão a beleza da Sahaja Yoga. A menos e até que existam flores na árvore, a árvore não tem sentido. E as flores têm que
estar em evidência! Elas não se escondem. Vocês já viram alguma flor se escondendo? Elas cobrem todo o corpo das árvores, e
perfumam, assumindo os seus próprios poderes. E a fragrância surge.
Todo mundo sabe que as flores estão em evidência, todas as abelhas estão em volta. É desse modo que vocês têm que ser.
Assumam seus poderes, internamente, externamente, de ambas as formas. Não somente internamente, mas externamente. E
eles ficarão surpresos com a confiança de vocês, com a sua compaixão, com as suas habilidades; e o mais importante de tudo,
a completa vidya, o completo conhecimento da Sahaja Yoga, o completo conhecimento da Kundalini, o completo conhecimento
do Divino que vocês têm. Tudo bem? Agora Gavin, de qualquer maneira que você queira, você pode fazer o puja. Gavin, venha...
Você deve ter os nomes e coisas assim. E Marcus. Yogi: Ganesha Puja, Mãe?
Ganesha chegou. Vocês também sabem Sânscrito... Ambos estão aprendendo Sânscrito. Yogi: Todos aqueles que não fizeram
o Seu puja antes devem ser chamados? Tudo bem, mas não pessoas totalmente novas. Não totalmente novas, mas aquelas...
Se eles quiserem fazer isso, tudo bem. Mas vejam, o problema é que eles são totalmente novos. Mas na França é trabalhado...
Yogi: Algumas pessoas vieram de fora e podem não ter participado de um puja. De fora, de onde? Sim, há um senhor de Devon,
Mãe.

Há? Bom, isso é bom. E também, vejam, na França, isso realmente foi compreendido lá. Nós tínhamos um puja no dia seguinte e
chamamos aquelas pessoas que tiveram a Realização. E elas realmente compreenderam, vejam, elas eram muito sensatas
porque eram buscadoras. Elas compreenderam o significado e não foi somente aqueles algerianos. Aqueles muçulmanos,
como eles eram bons, totalmente de alto nível. Pessoas de alto nível. Qual é o nome dele, daquele advogado? Aychala.
Ele é um homem maravilhoso, não é? A esposa dele... E ele disse: "Este é o Tempo da Ressurreição," "o que há para questionar?"
E ele é um advogado, e sua esposa também? Eu lhes digo, ele trouxe 14 pessoas de avião. Sim, ele fez isso. Tudo bem. Assim,
se as pessoas novas não formarem nenhuma barreira, tudo bem. Elas podem vir e lavar Meus Pés. Isso sempre ajuda. Mas se
vocês têm barreiras, não o façam.
Simplesmente não o façam. Vejam, isso não Me ajuda, ajuda vocês. Algumas pessoas acham que ao lavarem Meus Pés, Eu
posso economizar um banho ou seja o que for. Assim, isso é um privilégio, e se vocês têm que fazer isso, vocês devem fazê-lo -é bom para vocês. Vocês imediatamente se estabilizarão em sua Realização. Então, aqueles que são novatos podem vir. E
vocês têm que lavar Meus Pés, em primeiro lugar. Ele compreende tanto, Eu lhes digo. Meus netos, eles são -- eles
compreendem muito o protocolo. Ela tirou Minhas meias e as colocou no topo da cabeça dela.
Elas compreendem tanto, é... Nick estava falando Comigo que nós temos que aprender com as crianças muitos protocolos. Ele
a tirou para Mim hoje, ela disse: "É para a noite do puja e eu acho que deixarei isso para usar." Então, aquelas pessoas que são
novas, por favor venham. Elas devem fazer o puja. Elas têm o privilégio, não aquele que... Quem veio de Devon? Ótimo! Venha.
Venha, venha. Bom. Assim como as de Brighton, que são as pessoas que devem vir e lavar Meus Pés, porque essa é a melhor
maneira de estabilizá-los em sua Realização.
Ele deve ser o primeiro? Eles compreendem os privilégios. Muito bom. Eu acho, Paul, Eu acho que você deveria lavar Meus Pés,
é melhor lavar Meus Pés. Bom. Isto está bom. É melhor recitarem um mantra. A propósito, a quem Eu dei aquele utensílio que
Eu trouxe para vocês naquele... dia? Para lavar Meus Pés? A quem Eu dei aquilo?
Eu dei aquilo para vocês? O utensílio grande. Não, não, recentemente. Pergunte a Marcus. Marcus, nós tínhamos aquele
utensílio de prata, o grande? Um utensílio grande deste jeito? Não, não, não é este. Era da Inglaterra. Eu acho que de Lane. Deve
estar lá.
Yogi: A Senhora me deu um em Sua casa, Mãe, para dar para Nightingale Lane. Eu dei? Onde ele está? Você deve trazê-lo.
Vejam, este é um utensílio muito bom. É impressionante que Eu o tinha Comigo. Isto era da Inglaterra, e Eu o trouxe de volta
para vocês. Feito na Inglaterra, vocês podem imaginar? Em Sheffield! Então, Eu o trouxe de volta para vocês, de modo que vocês
podem usá-lo.
Assim, da próxima vez, tragam isto, porque aço inoxidável não é tão bom como este utensílio, entendem? Então agora, vocês
recitarão os mantras, não? Com o mantra a Shri Ganesha, em primeiro lugar. Você conseguiu isto? Então, como você fará isto
nos Meus Pés? Use o ghee em Meus Pés com isto. Um pouco deste coco deve ser guardado para depois disto... Tudo bem. Os
108 nomes. Mas ele arranjou a tradução, é necessária também. Oh, aquele.
Deixe-o ler a tradução dele, porque isto é para as pessoas novas. Este é Shri Ganesha que encarnou como nosso Senhor Jesus
Cristo, e isto foi escrito a 14.000 anos atrás. Foi traduzido, então vocês podem ver agora como a vinda Dele já estava descrita lá,
e como as coisas que estão escritas aqui mostram a descrição completa de Cristo -- o qual Ele é, o que as pessoas não sabem.
Eles falam de Cristo, Cristo, Cristo -- o que é Cristo? Vamos ver. Agora, Gavin, você pode ficar em pé e ler isto? Não, não, tudo
bem, passe adiante isto, apenas passe adiante isto. Agora, quem irá -- Por que você não pede a alguém para ler? Porque nós
temos que vir... Jeremy? Leia isto, em voz alta.
Deixem todas as crianças lavarem Meus Pés. Deixem as crianças fazer isto primeiro. Isso é melhor. Shona! Deixe Olympia vir.

Olympia, venha aqui. Venha, venha. Quem mais está aí? Você terá que lavar Meus Pés. Tudo bem?
Todos têm que lavar Meus Pés. Venham. Agora sente-se lá. Todo mundo irá lavar Meus Pés. Tudo bem? É isto. Agora, venham.
Pegue a água. Amit, sente-se. Tire os seus sapatos.
Precisa tirar os sapatos. Sentem-se, sentem-se. Sentem-se, sentem-se. Sentem-se aqui, exatamente assim. Por favor,
sentem-se. Agora, vocês se sentarão! Sentem-se! Sentem-se. Agora, coloque a água, venha. Coloque a água, apenas venha...
Agora veja, todo mundo está fazendo isso.
Venha. Aha! Quem fará isso? Oh, oh, tudo bem. Palmas para ele. Onde está este -- Katie? Apenas a chame. Mão direita, mão
direita, dê a mão direita. Não, não, não, não chore. Não chore, não chore.
Onde está Katie? Chame Katie. Agora, lave-o, lave-o. Venha, venha. Venha, venha. Ela pode fazer isto. Ela pode fazer isto. Ela
está grande agora. Ela pode fazer isto. Tudo bem agora, veja, é a brisa fresca vindo.
Bom, bom, bom. Venha, Katie, venha. Katie veio, estão vendo? Agora, Katie veio. Venha Katie. Venha Katie, faça isto. Vejam,
todos estão fazendo isto. Todas as crianças estão fazendo isto. Tudo bem. Vejam, esta que é a questão: quando vocês têm a
Realização, o Espírito é despertado -- isto é, Cristo -- e desse modo vocês ouvem.
"A presença Dele dentro de vocês", com isso, vocês ouvem. Quer dizer, com o Espírito, vejam, a questão é essa. Foi isto que Ele
disse: "O Confortador virá," "e Ele, ou Ela, seja o que for," "os confortará de tal maneira que vocês" "morarão para sempre em Meu
Pai --" "ou se lembrarão de Meu Pai para sempre." Esse é o Espírito do qual vocês se lembram. Este é o Espírito, entendem?
Vejam agora, ouçam isto. Vocês podem imaginar? Ele está aqui! Você nunca o lavou. Grace, esfregue com suas mãos na água.
Apenas esfregue-o. Venha. Apenas esfregue-o, na água. Esfregue com força. Você tem que esfregar com seus dedos. Vejam,
Meus Pés estão perfeitamente bem. Nada acontece com eles. Esfregue tão forte quanto você puder. Yogi: Os nomes da Deusa,
como Shri Lalita. Agora, levante-se e... Você faria isto?
Boa ideia, porque...Você pode colocá-lo para ele? Tudo bem, apenas fique aqui. Traduzam, senão estas pessoas não
entenderão. Você pode se sentar? Seria melhor. Nós podemos... Mãe Terra... vibrações. Bem alto agora. Você pode colocar
"sakshat"? Seria melhor... Não tanto. "Mataji Nirmala Devi" seria melhor... No começo, digam.
Uma vez que tenham dito isso, tudo bem. Agora, vocês terão certeza disso, tudo bem? Que Deus os abençoe. Ela tem certeza
disso. Está melhor agora. Esses são todos os segredos de... Tudo bem, mas vocês não veem que... Todas as coisas horríveis
que vocês têm escolhido para ler. Ra, Ra-dha: é para... significa aquela, "Ra" é a energia... que permeia, permeia. Radha é... Ra é
energia de Radha. Novamente, coisas horríveis agora. No começo, eles diziam todas as coisas horríveis para estabilizá-los, Eu
acho, é por isso que... Tudo bem.
Tudo bem, agora vão em frente. O açúcar agora. Ela é os elementos causais. Elementos causais, entendem? Causal. Como por
exemplo, o elemento causal da Mãe Terra é a fragrância. A fragrância é o elemento causal da Mãe Terra. Vejam, a emissão de
vibrações através da aura engole todas as outras auras dentro Dela. Toda a Mãe Terra. Isso significa... Ela é a lua cheia de
almíscar.
Ela é a lua cheia de almíscar. Eles, vejam, eles tentaram colocar todas as ideias poéticas para descrever alguma coisa. Vejam, o
fato é que há uma diferença: é a beleza e a auspiciosidade. A auspiciosidade é a face, vejam, que lhes dá shubha, shubha
significa "aquilo que traz boa sorte." A face lhes traz boa sorte. Isso é conhecido como auspicioso. É claro, quero dizer, as
pessoas modernas não acreditam numa face como essa, que poderia haver uma face. Mas pode haver uma face, a qual se
vocês a olharem, então ela lhes traz boa sorte. É auspicioso. Yogi: Saudações a Ela, cujos diamantes do nariz brilham mais do
que até mesmo as estrelas.

É por isso que Eu não uso nada lá. É da alegria da beleza. Assim, os Sahaja Yogis desfrutam a beleza dessas flores que Ela usa.
Por causa das vibrações, é isso. Vejam, isto é uma coisa simples: qualquer coisa que vocês toquem tornar-se vibrado, e se
vocês veem essa flor em particular, vocês ficam mais felizes, porque ela tinha vibrações. Vibração é aquilo que somente dá isto.
Sim, existem. Lótus de -- o lótus do amor... Que significa, que surge do kapol. Isso é a descrição. Kapol é este aqui, então isto é a
parte que eles estão descrevendo.
Vejam, padmaraag, padmaraag é a fragrância do lótus. É o raag, significa que a energia do lótus está saindo da testa Dela. Não,
a partir disto, do kapal e isto é kapol. Kapol é -- sinto muito, isto é kapal, isto é kapol, bochechas. A energia que flui das
bochechas é a energia de raag, significa, raag na verdade significa amor, compaixão -- de um lótus. Como as folhas novas. Vidru
é "folhas novas", vejam. Como as folhas novas. Qual é a tradução? É uma coisa muito grande, mas é muito poético, é muito
constrangedor.
É muito constrangedor. Tudo bem. Azul. Como as folhas azuis, vejam, desta cor. Vejam a cor das folhas novas, não é rosa
avermelhado? Não é? Assim, os lábios Dela são dessa cor, os quais ruborizarão até mesmo estas flores azuis, as folhas
recém-nascidas, vejam, as rosadas. Sim, mas eles são os controladores do Nirmala Vidya; Shuddha Vidya, o puro
conhecimento. Estas são -- os dentes são a manifestação, eles manifestam o puro conhecimento. São os brotos de todos os
Vidyas.
Os brotos. A cânfora deve ser aplicada. E a bétel (tipo de pimenta) deve ser comida, a qual Eu não como, vejam. Sanlap significa
auspicioso. Alap é o relatório, relatório. Relatório. Assim... Vejam, para ser franca, isso é muito constrangedor. Seria melhor
você ler isso... Não, não, é o que está escrito lá: como a música de veena, a divina música de veena. Saraswati. Vejam, vocês
devem ver todas essas coisas na forma mais sutil.
Vocês não veem isso, todos os tons. Em uma forma mais sutil, os diamantes são as coisas que irradiam, eles irradiam. Assim,
quando eles dizem "os diamantes em volta do pescoço", não é uma questão de usá-lo externamente, é uma questão de irradiar
esse amor. Assim o colar, o colar é útil. Mas agora, vocês são Meus diamantes em Meu colar, assim porque Eu usaria outros
diamantes mais? Cósmico, é isso. Vejam, quando Ela não tinha os Seus próprios diamantes, e o único que Ela de fato tinha, Ela
costumava usar aqueles diamantes, tudo bem. Mas agora, vocês têm diamantes vivos, então qual é a necessidade? Eles eram
usados para irradiar o poder Dela. Agora, vocês não precisam de nada.
Vocês são aqueles que irão irradiar os poderes. Yogi: Nós somos os ornamentos de Mataji, isso é o que nós devemos entender
e devemos tentar nos manter limpos de modo que nós irradiemos o máximo... Yogi: joias que se limpam a si mesmas. É isto.
Tudo incorporado. Eu acho que seria melhor não traduzirmos isso, é melhor não. É mais sobre o seio da Mãe. Porque os filhos
estão preocupados com relação ao seio, então está descrito aqui, assim é melhor não traduzir. Não, não, não, melhor não.
Vejam, isso foi escrito por pessoas como Markandeya, e eles descreveram a Mãe em detalhes. Eu não sei como eles
perceberam a Mãe daquele jeito, vejam, porque eles são os filhos.
Vejam, então eles eram os filhos. Assim, os filhos sabem tudo sobre a Mãe em detalhes, então eles descreveram todo o
nascimento. Há três dobras. A Mãe é... três dobras. É por isso que é chamada de... É muito constrangedor! Kamesha é... Ele é o
Deus de todos os desejos. "Kama" é "desejo". É por isso que Ele está situado no Coração. O pé é muito arqueado. Não posso
usar sapatos modernos.
Eles tiraram uma fotografia, vocês estavam lá. mas uma das fotografias onde eles simplesmente viram as chamas saindo dos
Meus Pés... Maha Shivaratri. Vejam, tudo isso está sendo dito porque ao dizer essas coisas, vocês estimulam esses poderes.
Eles se sentem felizes, eles ficam muito animados. E não é nada especial para Mim, porque se isso é Meu, não é nada especial.
Está simplesmente lá. Mas a pessoa tem que saber por que vocês obtêm a Realização tão rápido, porque deve ter algo especial
em relação a Mim. Por que vocês obtiveram a Realização tão rapidamente? Eu pareço com vocês, Eu Me comporto como vocês,
tudo é parecido com vocês. Mas há algo muito sutil nisso, que é muito dinâmico, e vocês precisam entender a natureza cósmica
da Mãe.

É desse modo que isso explicará como todos vocês estão obtendo a Realização, como vocês estão dando a Realização aos
outros. É por isso que todas essas descrições estão sendo dadas pelos profetas, que são pessoas de uma qualidade muito
elevada, vejam. Eles são muito mais sutis, mas quanto mais sutil vocês crescerem, mais vocês compreenderão os Meus
poderes e os seus próprios poderes também. Mas é uma compreensão tão recíproca, vejam. Como por exemplo, quanto mais
vocês abrem os seus olhos, mais vocês veem a luz do sol. Do mesmo modo, isso acontece. Mas deve haver algo em relação a
Mim, de modo que vocês estão obtendo a Realização, e esse algo está nessa descrição. Yogi: Eles dizem que a Deusa é tão
grandiosa que até mesmo o Senhor Ganesha olha somente para os Pés Dela. Ele nunca olha para cima para ver a face Dela.
Mas não os Sahaja Yogis, eles tudo bem.
Eles são perdoados. Eles estão destinados a isso mais do que quaisquer outras divindades, e eles são tratados desse jeito.
Primeiro, com as crianças, vejam, as divindades também são muito, muito boas, muito, muito gentis. Elas sabem que as
crianças estão em cena e elas devem ser cuidadas, e elas são, portanto, Minhas favoritas. Yogi diz que há uma outra descrição
em que as unhas dos pés da Deusa não precisam ser cortadas, porque elas são aparadas pelas joias das coroas das divindades
no momento em que Elas se curvam aos Pés Dela. É verdade, Eu raramente faço isso. Mas algumas vezes, Eu acho que Eu
tenho que fazer, porque quando vocês se aproximam de Meus Pés -- vocês não são Brahma, Vishnu, Maheshas -- vocês não
devem se ferir. Vejam, vocês não têm nenhuma coroa. Vejam, no momento certo. Mulheres casadas de Brighton.
Yogi: Saudações a Ela, cujo Deus está dentro do poder Dela. Imaginem só. Yogi: O significado disso é que uma pessoa só pode
se aproximar do Absoluto através de Mataji. Este é o poder Dela. Vejam, mesmo o, mesmo dizer que o controle de Shiva,
Sadashiva, está nas mãos da Mãe não é verdade, a esse ponto. Yogi: Mas a Senhora é a manifestação do poder Dele. É verdade,
mas veja, o Meu amor é, a compaixão é muita, muito mais. Eu não sou furiosa. Mas se vocês se comportarem muito mal, então
Ele fica furioso. Eu não sou capaz de controlar.
Então, Eu tenho que testemunhar a ira de Deus. Ele é compaixão, Ele é amor, Ele é inocência, tudo está presente, mas Ele fica
furioso. Portanto, tomem cuidado com o que vocês querem fazer.
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Ego e Humildade Londres, Inglaterra, 07.06.1982 Nós tivemos uma sessão muito boa, Eu devo dizer, e uma viagem de muito
sucesso a Portugal e ainda melhor à Espanha. Portugal é um lugar onde os gurus influenciaram muito, porque as pessoas são
muito simples, Eu acho e… porque elas são muito simples, elas são afetadas muito fortemente. E Eu fui realmente confrontada…
com muitas pessoas doentes lá que foram a gurus… que estão há apenas dois, três anos com elas, são gravemente afetadas e…
surpreendentemente, o modo como a coisa toda é exposta… para que possamos agir muito melhor em Portugal. Agora, os
portugueses têm muito vinho. Eles bebem muito, eles realmente bebem. Quero dizer, eles têm todos os tipos de vinhos em seu
país. É um problema muito grande daquele lugar, é que tem muitos vinhos… e Eu acho que a embriaguez os torna extremamente
letárgicos… e essa letargia derrubou aquele império. Nós podemos ver que é um lugar imenso. Quero dizer, os edifícios, se
vocês virem, são muito belamente feitos, muitos edifícios com muita arquitetura, e tudo aquilo é como um lugar desolado. O
motivo é: as pessoas que eram muito ricas na época… estavam prosperando, gradualmente o desemprego começou a se
estabelecer, muitas greves, exatamente a mesma coisa que Eu sinto que está acontecendo… neste país, e desemprego e
chegando à fome extrema. Primeiro, eles recebiam auxílio desemprego e tudo mais, como recebemos aqui, gradualmente isso
parou. Agora é tão ruim que todos eles têm de depender de seus pais. Não tem jeito. Eles não têm fonte de renda, muito poucas
indústrias. É um dos países mais pobres em toda a Europa. Isso Me fez pensar na Inglaterra, nós temos de saber que este país
também pode enfrentar uma fase, se não nos prepararmos agora. Tudo bem em desviar sua atenção para as Malvinas… e tudo
mais, mas isso não pode alimentá-los. Então, nós temos de entender, todos os Sahaja Yogis devem entender… que todos eles
devem ter algum tipo de diploma… ou algo no papel, isso é muito importante. E embora todos vocês sejam almas realizadas… e
vocês sejam tão espiritualmente dotados, tudo está presente, mas vocês têm de pensar no Todo. Se o país… decai
completamente em sua produção… e em sua capacidade de se ativar, vocês também decairão. Então, sua atenção deve estar
agora - é claro, vocês não devem ser materialistas - deve estar direcionada em colocar mais atividade em vocês, mesmo na
Sahaja Yoga, na meditação, em trabalhar em você mesmo. Portanto, a letargia não vai compensar. E isso é uma coisa, é uma
tamanha inércia, uma tamanha inércia que existe, que a menos e até que vocês realmente coloquem toda a força de vontade,
essa inércia pode não ser combatida, pode ser muito difícil, mesmo na Sahaja Yoga. É muito fácil escapar e explicar, você vê a
si mesmo: "Oh, eu me levantei da cama e isso aconteceu, aquilo aconteceu". Mas, Eu acho que os sintomas são de um tipo
muito perigoso… e como Sahaja Yogis, vocês têm de ser muito patrióticos em relação a isso, e vocês têm de pensar sobre isso.
Afinal, vocês são símbolos do povo inglês. O que quer que funcione em vocês começará a funcionar no resto. Então, como
vocês se comportam em relação a si mesmos… e se comportam em relação ao ambiente geral é muito, muito importante.
Agora, em relação à Sahaja Yoga também, a atitude… tem de ser compreendida muito claramente. Como um marajá na Índia,
que vive com um grande conforto, antes de tudo, vive como um nobre e dá ordens, e depois tudo é perdido. Mas ainda assim,
ele fala como um nobre, ele se comporta como um nobre. Toda a condição dele está do mesmo jeito. Não é que o reino esteja
lá, que ele seja o governante, mas ele falará assim com todos, porque os hábitos estão formados. Eu acho que a mente também
formou um hábito. A atmosfera toda… está carregada com tamanho ego há muito tempo, e é por isso que em relação à Sahaja
Yoga também, a atitude tem de ser… mais humilde, muito mais humilde, porque sem humildade você não pode agir. Essa é uma
coisa que vocês devem entender. Não é questão de… vocês ficarem racionalmente dizendo algo sobre isso ou explicando sobre
isso. Mas basicamente, temos de ser extremamente humildes. Em primeiro lugar, é um grande privilégio obter a Realização.
Vocês sabem disso. É um privilégio maior ainda crescer com isso… e o maior de todos é ser um Sahaja Yogi. É um privilégio
muito grande que vocês têm, o qual muito poucas pessoas têm… e vocês são aqueles que são especialmente escolhidos. Mas,
a parte da humildade ainda está faltando em relação à Sahaja Yoga, em relação à Sahaja Yoga. Por exemplo, nós devemos
pedir: "Torne-me um Sahaja Yogi melhor," "um Sahaja Yogi mais humilde, um Sahaja Yogi compassivo," "um Sahaja Yogi mais
gentil, dissolva meu ego." Isso é muito importante, nós devemos entender, porque seja o que for que der certo em vocês, dará
certo neste país. A arrogância é algo… que com o ego, vocês nunca podem entender que têm sido arrogantes. A modo como
falam com os outros, o modo como se comportam em relação aos outros, vocês nunca entenderão, porque existe ego. Se
vocês estão na escuridão, a luz está lá, mas está coberta com algo. Como vocês entenderão onde está a luz? Portanto deve
haver humildade, porque vocês têm cérebros muito desenvolvidos, muito desenvolvidos, cérebros superdesenvolvidos, e esse
cérebro pode sempre lhes dizer: "Oh, você é melhor do que os outros", sempre. "O outro é imprestável e o terceiro é inútil." "Você
é o melhor." Isso é típico dos ensinamentos do cérebro. E quando isso começa a ter efeito, é muito difícil… ver que aquele que

está dizendo isso não está em lugar nenhum, porque do ponto de onde você vê, você não consegue ver o que está dizendo. O
que você vê é a coisa toda como se você tivesse de comandar, você tem de pedir. É claro, a qualidade está mudando muito
agora, todo mundo está se tornando muito, muito, muito doce e sóbrio… e ninguém agora exige nada de Mim como por
exemplo: "A Senhora deve me dar isso, Mãe. A Senhora tem de fazer isso." "A Senhora tem de cuidar de mim. Afinal, eu estive no
Caxton Hall uma vez e…" "como a Senhora se atreveu a não cuidar de minha mãe quando ela sofreu um acidente?" Algo assim.
Isso acabou agora, acabou. A qualidade está melhorando agora e vocês começaram a aprender agora… como rir do seu próprio
ego e isso e aquilo. Mas Eu pessoalmente acho que vocês têm de perceber que… se vocês representam este país para sua Mãe,
então isso ainda tem de melhorar: "Eu ainda tenho de melhorar, tenho de ir em frente," "eu tenho de ir mais longe e tenho de
desenvolver essa beleza da humildade." Como em Portugal, eles Me falaram de Lord Byron, a quem Eu considero ser um sujeito
inútil, totalmente imprestável… e Eu Me arrependi a cada minuto de por que razão ele foi criado nesta Terra, ele foi e disse que…
ele foi e disse: "Cintra é um lugar muito bonito." "Cintra é bom demais para ser desperdiçada com portugueses." Isso deve ter
sido do Sr. Lord Byron, seja ele quem for. Apenas vejam, é típico. E isso fere todo mundo. Todo mundo sente. Mas imagine se
você é a pessoa sobre quem ele falou. Então, a pessoa tem de desenvolver uma espécie de humildade: "Eu ainda tenho de
receber, ainda tenho de entender, isso tem de dar certo." Agora, quando se trata desse tipo de atitude, então você se volta,
volta-se para si mesmo. O que você tem feito pela Sahaja Yoga? Uma pergunta, pergunta simples: o que você tem feito pela
Sahaja Yoga? A quantas pessoas você deu a Realização? Quantas pessoas você foi capaz de curar? Quanta paz você adquiriu
dentro de si mesmo? O quanto você é feliz? Quanta compaixão você adquiriu? Quanto perdão e paciência você tem pelos
outros? O quanto você consegue compartilhar? Esses são os sinais dos Sahaja Yogis, de modo que vocês quebram sua casca,
vocês se tornam o coletivo. O quanto você entende os outros? E o quanto você entende de doar aos outros? O que você deu aos
outros, mesmo no nível material? Vamos ver. Essas perguntas devem ser colocadas a você mesmo. Em um nível muito material,
essas perguntas devem ser feitas, em um nível muito material, porque a luz desce até o nível material. Quantas pessoas você
consegue perdoar? Vocês são almas realizadas, vocês são profetas, sem dúvida. Vocês podem tornar os outros profetas, mas
vocês têm de ser a qualidade também. A qualidade de um profeta é sua nobreza, ele é tão nobre. Nobreza. Em comparação com
outras pessoas, que não são almas realizadas, ele é mais nobre; ele é mais digno; ele é muito mais misericordioso. Portanto,
toda a maneira de lidar com os outros mudará. Ele é obediente. Nós temos de obedecer na Sahaja Yoga. Nós temos de
obedecer à nossa boa vontade. Do contrário, vocês são pessoas difíceis. É impossível. Ninguém pode fazer nada por vocês. Se
você é como um espinho, como alguém pode ajudá-lo? Portanto, a qualidade de um Sahaja Yogi é medida por outro tipo de
medida. Não é a forma como os seres humanos medem a qualidade de outros seres humanos. Como por exemplo, alguém tem
um bom gosto, por exemplo, assim chamado. Então as pessoas dizem: "Oh, ele é grandioso, com um bom gosto". Ou se ele tem
um carro grande, então: "Oh, ele é um homem importante." Ou ele fala desse jeito ou anda desse jeito ou diz isso, aquilo e todas
essas coisas. Ou uma pergunta como esta: "Por que você falou desse jeito?" Todas essas palavras, elas parecem muito difíceis
para Mim. "Por que você age desse jeito?" Este tipo de linguagem em si… não estava lá nesta língua inglesa. Hoje em dia a
linguagem está tão mudada e muito rude, muito arrogante e muito danosa. Então, primeiro perguntem a si mesmos, porque a
Sahaja Yoga se expandirá - é claro, lentamente e continuamente, Eu espero - apenas através da imagem de vocês. Vocês são os
refletores. Vocês colocam milhares de pôsteres Meus. Eu sou tão única, vocês sabem. Eles dirão: "Tudo bem, o pôster desta
personalidade única foi retirado." "É inútil. E quanto aos discípulos?" Assim, na verdade, o que quer que esteja nos animais de
nível inferior é importante, como nos animais de nível inferior, o rei é o escolhido. Digamos, o tigre tem de matar um animal, um
animal grande. É somente ele quem pode matar. Até o estágio humano também talvez seja assim. Aquele que pode realmente
dominar os outros, a sobrevivência do mais apto, é o governante. É o contrário agora. Isso mudou completamente. O quanto
vocês são livres em suas ideias… enquanto vocês ainda estão identificados com ideias antigas? Mas "livre" não significa
depravação, de forma alguma. Liberdade significa que vocês respeitam a liberdade dos outros. A primeira e mais importante
coisa da liberdade é que… vocês devem respeitar a liberdade dos outros. Até mesmo Deus respeita sua liberdade. Ele não pode
lhes dar a Realização se vocês não a quiserem. Ele não pode forçá-la. Portanto, respeitem a liberdade dos outros. Mas isso não
significa que respeitando a liberdade dos outros deve haver depravação. Se alguém é depravado na Sahaja Yoga, ele sai de
circulação da Sahaja Yoga. Isso não está entrando tão relevantemente, Eu lhes disse centenas de vezes. É a parte dela de
expulsar isso. Às vezes, Eu sinto que deveria usar um pouco de cola para grudar. Talvez o volante possa girar muito rápido e
alguns dos "meio crus"… podem ser jogado novamente de volta no forno. Então, Eu sinto que nesses países para onde Eu fui, a
Espanha, eles dizem isso: a Espanha, ainda meio em desenvolvimento; Portugal, em desenvolvimento. Não sei o que vocês
pensam sobre a Itália, seja do que for que ela seja chamada. Pessoas muito humildes, muito humildes desde o primeiro dia.
Qualquer um que vem desde o primeiro dia, eles são muito humildes e porque são humildes, eles são sensíveis a Mim, porque

vocês têm de ser realmente muito humildes para serem sensíveis a Mim, isso é um fato, porque Eu sou muito simples, ingênua,
como se Eu não entendesse nada. Eu pareço assim, quero dizer, como se Eu não tivesse conhecimento de nada, uma mulher
muito simples, fala de uma forma bem simples, é muito amigável, tudo bem. Então, para Me entender, vocês têm de ser
extremamente humildes… e se não conseguem chegar a esse nível de humildade, vocês não podem Me ver… e não podem Me
entender. E quanto mais vocês começam a entender, mais humildes vocês se tornam, naturalmente, porque vocês sabem o que
é isso. Assim, Eu lhes falei muitas vezes sobre a parte da humildade disso, mas Minha experiência desses países foi quando Eu
fui lá. Eles são pessoas muito humildes, muito humildes em relação à Sahaja Yoga, eles eram extremamente humildes. Mesmo
os novatos eram muito humildes. Os espanhóis a mesma coisa, extremamente humildes. Dawn Me disse que eles têm o ego de
um toureiro, mas aquele que veio dessa vez era tão humilde, Eu fiquei surpresa. Até mesmo se Eu pudesse tocá-los, isso seria
suficiente para eles. Ninguém puxou Minha mão, nada. Então, isto é o que é: nós temos de entender que… nós temos certos
rótulos de nosso passado que precisam cair. A linguagem deve ser uma linguagem extremamente humilde. Tentem ler… Eu não
sei de quem a língua é tão humilde. Talvez a Minha, Eu não sei. Mas tentem ler livros onde as pessoas falam uma linguagem
humilde, têm uma maneira humilde de falar. Vocês desfrutarão isso, realmente desfrutarão. A humildade é a glória dos Sahaja
Yogis, é a única maneira pela qual eles crescerão. É como colocar suas raízes cada vez mais para baixo. As pessoas que saíram
daqui ficaram impressionadas… com a humildade das pessoas que estavam lá, muito impressionadas, a maneira como as
coisas estão dando certo lá fora, a maneira como eles nos ajudaram… e fizeram tudo por nós. E Eu tenho certeza que agora na
Espanha, nós teremos um centro muito bom, muito, muito bom. É claro, o embaixador é um homem muito, muito humilde, vocês
o conhecem, muito humilde, e ele talvez esteja vindo para cá, e um dia Eu quero chamá-lo para cá, para o ashram também. Ele e
sua esposa ficarão aqui. Então, o embaixador foi muito gentil… e ele Me chamou para sua casa, nos convidou e ele nos ofereceu
um chá. Ele chamou os indianos e tudo mais e os indianos disseram, eles Me pediram uma coisa, você ficarão chocados. Eles
disseram: "E quanto a algo do qual possamos depender?" "Nós podemos ter Suas fotografias, algo assim? Deve ter algumas
vibrações." "Nós devemos usar Suas fotografias para nossa veneração?" Vocês podem imaginar? E a princípio Eu disse: "Tudo
bem, isso dará certo", porque Eu não queria dizer: "Você tem de tirar Minha fotografia". Então ela ficou tão desapontada, a
senhora. Ela disse: "Não, deve haver…" "uma fotografia ou algo que possamos usar. Afinal, como pode ser isso?" Apenas
imaginem. E aqui, a primeira coisa que surge, como uma grande cobra: "Por que a fotografia da Mãe? Ela deve nos dar a
Realização," "Ela deve resolver todos os nossos problemas, todas as nossas doenças, tudo," "mas por que a fotografia Dela?
Isso é demais." Nisto vocês podem ver o ego das pessoas. Tão doce. Agora, a respeito do ashram, Eu pedi a Nick, Eu tinha lhe
pedido para fazer certas regras e regulamentos. E Eu devo dizer que, é claro, Nick deveria dizer coisas, alguém Me disse que ele
deveria ter sido um pouco mais suave com isso… e tudo mais. Mas, supondo que alguém não seja suave também, vocês devem
saber que isso é enviado pela Mãe… e vocês devem fazer isso. Na verdade, quando vocês dizem "não" para ele, vocês estão
dizendo "não" para Mim também, não é? Porque Eu o enviei. Eu falei com ele e lhe disse: "Você deve cumprir essas tarefas." Se
vocês não permitirem que ele cumpra, ele talvez tenha de ser rigoroso. Por meios mais suaves, supondo que algo falhe, então o
que fazer? Mas Eu realmente não sei. Após a Realização, mesmo se você não fizer as coisas, o que nós devemos fazer? Vocês
podem sugerir? Quero dizer, vocês devem respeitar a todos. Mas digamos, mesmo que vocês respeitem, as pessoas se
levantam às oito horas da manhã. Então o que vocês devem fazer? O que deve ser feito? Apenas nos digam. John, diga-Me.
Quero dizer, é realmente surpreendente. Vocês são agora profetas. Vocês entendem a sua qualidade? O que vocês são? O que
Eu lhes dei? Então o que devemos fazer sobre isso? Essas são coisas tão simples, como as crianças também. Se vocês estão
em uma pousada, vocês são forçados a se levantar de manhã, tomar banho, ficar prontos, sair. Quero dizer, se vocês não
escutam ninguém, quero dizer, é simples. Então, o que deve-se fazer com os profetas? Simplesmente Me digam. Este não é o
problema nem mesmo na Austrália. Mas o inglês indo para a Austrália cria problemas. Eu tenho visto. Sally, que problema. Ba
pre. Você podia ver em contraste, o ego dela. Absolutamente, em contraste, Eu podia vê-lo claramente, muito egoísta. Embora
ela tenha dito que estava em ─ em que lugar ela estava? Jersey, e lá os bhoots a pegaram. Mas todos os bhoots eram egoístas.
Esse é o ponto. Que contraste. Se nós tivermos de crescer como um único corpo e vocês forem iluminados, parte e parcela,
parte e partícula do mesmo corpo, supondo que este dedo diga: "Não, não, eu não farei isso." Agora, alguém está, digamos,
fazendo um grande ataque ou algo assim, e esta mão diz: "Não, não irei trabalhar", então o que fazer? Na verdade, é um dilema
muito grande para Mim, porque uma mão que é forçada a fazer isso nunca o fará apropriadamente. Se você não força, então o
que acontece com aquela mão? Quero dizer, apenas vejam, o empenho é muito importante. Nós não devemos tomar as coisas
como garantidas. Não nos damos o devido valor, não damos o devido valor a tudo, isso não é apropriado. Nós temos de
trabalhar duro. Temos de resolver isso nós mesmos. Mesmo se vocês tiverem dez mil Sahaja Yogis aqui, o que irá acontecer? A
qualidade é tão pobre, não é? Vocês têm de se levantar de manhã, fazer a meditação. Vocês têm de crescer. Vocês têm de

crescer ainda muito mais. E vocês sabem que vocês são tão poucos, Eu tenho de usar somente vocês. É claro, ninguém pode
forçá-los. E mesmo se vocês forçarem, um trabalho forçado não irá ajudar na Sahaja Yoga, acreditem em Mim, não pode. Então,
essas pessoas não estão em lugar nenhum, onde elas estão situadas? A qualquer um que você diga o trabalho. Digamos,
Warren estava na Austrália. Havia ciúmes por causa disso, ciúmes terríveis. "Por que ele deveria me dizer?" Porque não há
ninguém para lhe dizer dentro de você. Esse é o problema. Então esse que está dormindo, Eu investi em um único homem:
"Tudo bem, este homem irá falar". Mas então essa pessoa lhes fala, depois as pessoas ficam com ciúmes. Quero dizer, esses
não são os sinais de um profeta. Um profeta nunca tem ciúme, porque ele sabe que alcançou seus poderes agora. Ele está em
seu próprio poder e seu poder é de entrega. Não é de opressão. Vocês não conseguem ver o outro lado disso. Vocês acham que
poder significa sentar na cabeça de alguém, depois: "Eu sou muito poderoso". Como uma mulher, se ela consegue fazer… com
que seu marido dance conforme a música dela, então ela pensa: "Oh, eu sou a mulher mais poderosa que já existiu." É o
contrário, a mulher é tão amorosa que o marido não consegue ficar sem ela, esse tipo de poder. Ela é tão doce que o marido não
consegue se virar sem ela. Esse tipo de poder deveria ser o poder de um profeta. E essas coisas são muito profundamente
colocadas em nós. Portanto, enfrente isso e remova isso. Todo o sistema de valores está de cabeça para baixo. Eu lhes digo,
todo o sistema de valores está de cabeça para baixo. Vejam Minha vida, Minha própria vida. Como esposa de tal e tal, é
esperado que entre em lojas de diamantes, compre diamantes, use, Me torne uma senhora importante com saltos assim e ande
com o pescoço assim, e faça todos os tipos de coisas. Quero dizer, essa é a coisa normal. É esperado. E grite com o chofer e
grite com os empregados… e grite com todos e se comporte dessa maneira. Quero dizer, isso é o que é, o poder é. É desse
modo que a mulher expressa os cargos de seus maridos. Mas, ao contrário, é a situação de um profeta. O profeta afirma seus
poderes por meio do amor. "O quanto você pode me odiar? Eu o amarei em dobro." "Sempre, seja o que for, você me odiará, eu o
amarei em dobro." Então o que acontecerá? Mas para amar, a pessoa tem de sacrificar, a pessoa tem de dar, a pessoa tem de
suportar. O amor não fica pendurado no ar. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Amor não é só falar de amor… ou
se você for um pouco gentil com alguém não é o ponto. Mas mesmo esse ato de suportar é uma alegria, porque, em última
instância, você está fazendo isso por amor. Se o amor é a coisa que dá alegria, então esse ato de suportar não é muito. Você
está fazendo isso por amor. Porque o amor, a menos e até que ele seja compartilhado, você não consegue desfrutar. Então,
primeiro nós temos de ser rigorosos conosco, Eu acho, seria uma boa ideia, e amorosos com os outros. Essa pode ser a
maneira com a qual nós podemos fazer isso dar certo. Pela graça de Deus, nós temos um lugar muito bom como um ashram.
Nós podemos conseguir um lugar ainda melhor. Vocês são as pessoas abençoadas de Deus. Ninguém consegue acreditar que
nós poderíamos ter um lugar tão bom. Mas, o que estamos dispostos a fazer por isso? Esse é o ponto, nós devemos dizer. Não
se acomodem achando que as coisas estão garantidas, Eu devo adverti-los. Eu sei que a Inglaterra é o coração, mas nos Reinos
de Deus, pode-se criar muitos corações, não é tão difícil. Assim, mais harmonia deve ser introduzida. Vocês ficarão até mesmo
surpresos… ao ver que na França é tão harmonioso e tão belo. Descubra falhas em você mesmo o tempo todo. Agora, sob
certas circunstâncias, Eu tenho de designar alguém, como Eu diria muito pessoalmente, Eu diria, Nick. Porque Nick não está
fazendo… nenhum trabalho hoje em dia, ele é uma pessoa bastante sistemática, ele está bem. Ele tem alguns problemas, Eu sei.
Vocês também têm problemas, certo? Mas ele é o único disponível hoje e ele é o que irá fazer isso. Digamos, pegue um caso.
Agora, vocês devem entender… por que a Mãe designou alguém? Tudo bem. Aceitem isso. Porque… É uma grande dança, tudo
bem. Eles estão tentando entreter. Olhem para essa dança. Eles estão sentindo a tensão da situação, então estão tentando
entreter. É isso, isso é amor. Eles querem relaxá-los, eles querem relaxá-los, eles querem que vocês se sintam bem, que estejam
alegres. Olhem para eles, da mesma forma, nós devemos agir. Eu tenho certeza, Eu tenho certeza agora, daqui em diante. Eu
acho que a melhor coisa é fazer alguns poemas. Isso pode ser uma solução, certo? Vamos ver. E deixem que todos comecem a
escrever poemas, seria uma boa ideia. E então isso deve dar certo. E cantem a canção de louvores. É um maneira muito
pequena, apenas uma maneira muito pequena, exatamente lá em seu coração reside a fonte de toda a beleza. É só virar o seu
rosto em direção a isso. Isso dará certo. Eu tenho certeza de que dará certo. Isso não é muito distante. Deixem-na também ficar
lá, ela gostará. Agora, outro ponto era que vocês estão indo para aquela missão de paz ou algo assim. Que paz? O que se supõe
que seja isso? Vocês estão em Brighton? Festival da paz, tudo bem. E Me disseram que Kay escreveu um artigo sobre isso, paz.
Vocês sabem que a paz não é nada externo, ela está dentro de vocês mesmos… e se vocês conseguem sentir sua paz, somente
então vocês podem começar… a sentir paz em relação aos outros. A Sahaja Yoga é o único caminho, não há outra saída.
Entendem? No nível de, digamos, peguem a situação das Malvinas. Agora, vamos ver, as Ilhas Malvinas são um problema
imediato. Agora, nesse nível, não há solução. Não há solução. Eles estão bastante justificados em atacar as Malvinas, porque
aquelas pessoas estavam ilegalmente lá, porque aquele não é um país democrático. Eles destruíram… muitas de suas próprias
pessoas. Então, os ingleses estavam justificados. É claro, todo o Meu apoio era para eles, porque eles estavam… corretos em

questão de justiça. Isso é verdade. Mas, a justiça está um pouco mal concebida, porque por quem lutar? Por essas almas não
realizadas? O direito delas, para quê? Mesmo se você tiver democracia, se for "demoniocracia", de que adianta ter democracia?
Quero dizer, se através da democracia, vocês estão criando apenas demônios, este reino demoníaco, então de que adianta ter
democracia também? E quanto a esse assim chamado comunismo? Todos eles pessoas estúpidas. Aos Meus olhos, todo
mundo é estúpido. E eles não podem alcançar nada nesse nível. Vocês podem dizer um pouco: "Sim, correto. Afinal, aquele era
o povo deles…" "que estavam lá sob a democracia. Essas pessoas deveriam ter ido…" "porque eles já mataram muitas pessoas
na Argentina," "eles não têm direito e, é claro, a lei despótica é contra," "totalmente contra a Sahaja Yoga". Portanto, a
democracia é a mais adequada, sem dúvida. Nós temos de apoiar a democracia. Mas, mesmo a democracia, para quê? Por que
ter democracia? Para ter a liberdade mais elevada. Se vocês não podem ter a liberdade mais elevada… e ela significa apenas
depravação, democracia significa que um homem idoso pode se casar com uma jovem… e todos os tipos de coisas absurdas,
então é melhor não ter. Portanto, a democracia é somente adequada para pessoas que são dhármicas, que estabeleceram seu
dharma. Caso contrário, você realmente precisa… de um país comunista que estabelecerá mais o dharma de vocês, para evoluir
a partir dele. Mas as pessoas acham que… a democracia é para arruinar o seu dharma, você tem liberdade… para arruinar o seu
dharma como quiser. "O que há de errado?". É muito, vejam, vocês não podem dizer. É um dilema novamente. Eu não sei que
caminho seguir. É um outro dilema. Então, para acabar com o dilema, vocês têm de falar com as pessoas, que embora aquilo
fosse justificado naquela época, digamos, a situação das Malvinas, a agressão é pela paz, porque da próxima vez, eles não
farão tal coisa novamente. É realmente pela paz, porque da próxima vez, eles talvez não tentem uma coisa assim, esses
déspotas, e há todos esses alemães que foram e se estabeleceram lá. Então, é uma coisa boa. Mas, ainda assim não é paz, isso
matou muitas pessoas, essa situação aconteceu. Por quê? Porque as pessoas não são almas realizadas. Entrem, entrem.
Entrem, há muito espaço aqui, movam-se. Todas as pessoas que vêm primeiro devem entrar nisto. Vocês podem se mover
deste lado? Não fiquem aí. Assim, todas essas instituições políticas são uma grande piada, sem a Realização, eles ainda não
são plenamente seres humanos, eles não estão totalmente desenvolvidos, porque não encontraram seu Espírito. Vocês devem
encontrar seu Espírito. A menos e até que tenham encontrado seu Espírito, nenhum problema será resolvido. Uma vez que seu
problema seja resolvido, isto é, encontrar seu Espírito, todos os outros problemas são resolvidos. Como agora? O que
acontecerá? Vamos ver. O que acontecerá se estabelecermos um reino das almas realizadas? Vamos ouvir o estudioso. O que
deve acontecer? É claro, todo mundo se levantará de manhã cedo, não há dúvida sobre isso. Afora isso, essa é a coisa mais
difícil. Digam-me. O que quer que vocês digam acontecerá, então isso é o que Eu estou perguntando. Ninguém atacará tal país.
Não haverá nenhum país. Deus não criou nenhum país. Isso é uma loucura. Eu lhes digo, quando Eu nasci, Eu fiquei surpresa.
"Oh Deus, o que aconteceu?" Deus não criou nenhum desses países. É uma coisa muito diferente do que Eu esperava. Deus
criou uma bela terra, tudo bem, como esta aqui, um só sari assim. Agora, vocês têm de ter algum design, padrão, então Ele fez
algumas belas montanhas… e algumas regiões belas, vocês podem dizer. E algumas são desertas, alguma são ricas. É para
criar. O sistema todo, se vocês observarem, trabalhou de tal forma que vocês têm o Equador, e vocês têm o sol lá, então os
ventos começam a se mover. É tudo criado tão belamente, então vocês têm diferentes tipos… de países e diferentes tipos de
lugares, isso, aquilo. Agora, depois de criar isso, os seres humanos, como eles são estúpidos, eles se dividiram. Quero dizer, é
estúpido. Eu lhes digo, realmente não há nenhuma necessidade de dividir assim. Então, eles criaram países. Não havia nenhuma
necessidade de criar um país. Mas aconteceu assim: no início eles criaram o país, porque queriam ter uma, vocês podem dizer,
uma cabana para se protegerem, depois uma aldeia, depois uma cidade, agora um país. Agora, depois do país, qual é a próxima
situação? O mundo inteiro. O coletivo, esse é o grande avanço. É um único mundo, é, Eu acredito que é. Para Mim, é um absurdo
vê-lo em tantos… Eu não consigo entender, andando na, vejam, essa alfândega e tudo mais, carregando seu passaporte, esse
número de criminoso de fulano de tal, e além disso, você carrega sua fotografia… e depois conta tantas coisas. Oh, a propósito,
Meu passaporte… está completamente preenchido, agora tenho de conseguir outro. É assim. Onde quer que você vá, você
parece um criminoso. Eles olham para o seu rosto e depois carimbam você. "Tudo bem, você está carimbado. Vá em frente." É
terrível, é indigno, sem dúvida. Isso significa que não resta mais nenhuma dignidade nos seres homens. Quero dizer, esta terra
não pertence a vocês de forma alguma. Esta é uma terra de Deus. Vocês são de Deus e a terra é Dele. Nada pertence a vocês,
na verdade, para ser muito franca, lamento dizer. É verdade. Então, o que é um país? Isso é sem Estado (país). Mas "sem
Estado" também significa que há estado nisso. Eu digo que este é um único mundo. Ele é, foi, é e será. Quero dizer, vocês
podem em seu mito, ter alucinação, pensar que é diferente e lutar. Eu às vezes sinto que vocês estão apenas lutando contra
suas sombras. Vocês criaram sombras e as sombras estão lutando, e apenas para fazer as sombras lutarem, vocês lutam.
Caso contrário, as sombras não lutam. É tudo uma sombra. Não há nenhuma verdade nisso. Para Mim, isso parece assim. É
tudo loucura. O que há para lutar? Este é um único mundo. Todos são abençoados por Deus. Todos eles deveriam desfrutar as

Suas bênçãos, entrar no Reino de Deus. Ele é o Rei. Ele é Aquele que é o Governante. Em Seu Reino, não há nada como um país.
Então, esse é um mundo muito diferente no qual vocês estão entrando. Não há alternativas lá. É apenas um estado da mente
absoluto, onde você se torna o Espírito, só isso. Não haverá nenhuma agressão. É estúpido ser agressivo. Não haverá nenhuma
opressão. É estúpido fazer isso. Ninguém será oprimido e ninguém adotará qualquer opressão. Todo mundo … Por quê? Vocês
encontram isso na natureza? Ninguém faz isso. É uma vida harmoniosa na natureza, mesmo no reino animal. Eles sabem que
um tigre tem de alimentar-se de um animal, está tudo bem, esse gado tem sua própria vida, acabou-se. Até mesmo eles podem
entender a necessidade, mas os seres humanos não. A necessidade deles é do Espírito, e o Espírito detesta, na verdade detesta
a agressão. Ele não pode. Ele não pode. Mesmo que Ele queira, Ele não pode. É indigno agredir alguém, para um Espírito, é
indigno, totalmente, é desprezível. Então, isto é o que é: todos nós desfrutaremos o amor, o amor de Deus, Suas bênçãos e
todas as nossas limitações desaparecerão. Os chamados bhoots, como vocês os chamam, todos eles fugirão. É uma
atmosfera de realidade muito diferente. Isso tudo é irreal, é totalmente irreal, é uma ilusão, Eu lhes digo, porque vocês sabem
que Brahma, as vibrações divinas Dele estão fazendo tudo. Elas estão trabalhando tudo, até mesmo as coisas materiais. Elas
podem alcançar tudo. Além disso, elas lhes dão essa fonte de alegria… que os leva a essa atmosfera onde vocês vivem e
desfrutam. Todas as ilusões criadas pelos seres humanos desaparecerão. Isso tudo é ilusão. Acreditem em Mim, é tudo ilusão.
Não há nenhuma verdade nisso, de forma alguma. Mas, por meio da ilusão, vocês podem fazer dar certo. É uma coisa muito
interessante que somente através da ilusão, vocês podem fazer dar certo, porque quando Eu estou falando com vocês, Eu tenho
de manter uma ilusão de estar aqui. Caso contrário, vocês não prestarão atenção. Vocês não Me veriam, vocês não Me
reconheceriam, não falariam Comigo. Então, vocês têm de ter uma ilusão. Mas Eu sei que isso é ilusão. Só isso. Viver neste
mundo, nessa ilusão, se vocês sabem que é uma ilusão, está feito. Vocês serão os cidadãos de amanhã, sem dúvida, de nível de
qualidade muito alto. Chegará o dia em que eles terão de nos consultar bem contentes. Vocês já viram como Eu estou pregando
peças nos EUA. Vocês ouviram a maneira como a senhora cometeu erros, as coisas estúpidas? Vocês perceberam isso? Eu vi a
fotografia dela e disse: "Oh, essa mulher estúpida." Ela simplesmente levantou sua mão assim. Agora eles estão
compreendendo, eles não sabem o que acontece… e então de repente o modo como eles enlouquecem. Todos ficarão loucos e
então eles terão de descobrir… como eles devem ser controlados, o que aconteceu, como aconteceu. Todos esses truques, a
pessoa tem de pregar, com todos eles. Agora, depois da última guerra, talvez as pessoas não possam se mostrar… com
palavras muito agressivas, talvez, talvez, porque isso será impopular. Mas eles farão essas coisas estúpidas… para provar que
eles são inúteis. Tudo isso pode ser feito. Mas vocês devem saber que é uma ilusão, todos vocês, porque vocês são criaturas
diferentes, vocês estão vendo através de olhos diferentes. Vocês sabem o que é Brahma. Então, vocês devem saber disso. E
elevem sua qualidade. Elevem sua qualidade. Na vida normal, supondo, por exemplo Eu direi que… alguém é um peão, então ele
se veste de uma determinada maneira. Depois de repente, ele se torna um oficial. Então ele fica com um estilo diferente, anda
de uma maneira diferente; seu modo de andar muda, o estilo muda. Então, agora vocês se tornaram profetas. A coisa toda tem
de mudar. Ou não aceitem essa posição, mas se vocês são aceitos nessa posição e são pagos por ela, então é melhor ser isso.
Quero dizer, você não pode se vestir como um peão se você for um oficial, pode? É tudo ilusão, completa ilusão, a coisa toda é
uma ilusão. Todos esses seus reis e rainhas são como bonecos diante de vocês. Especialmente o Sr. Papa, que veio aqui. Meu
neto diz: "Sr. Poke (soco) veio aqui." Eu disse: "Poke (soco)?" Ele disse: "Sinto muito, Pork (porco)." "Ele estava falando
besteiras." Eu disse: "Como você sabe?" "Porque todos os chakras dele estavam bloqueados." E ele deveria ser o Papa no
comando. Agora, o Bispo de Canterbury é outro homem estranho. Eu o observei em uma coisa. Ele era agnóstico em relação a
tudo. Eu não sei em relação a Cristo também, talvez. Ele disse: "Eu sou agnóstico." Qualquer pergunta que você lhe faça: "Eu sou
agnóstico." É uma fuga muito boa que ele arrumou. Ele é agnóstico em relação a tudo, porque ele diz: "É um mistério para mim."
Então, o que você está fazendo aí? Quero dizer, se é um mistério para você, você é agnóstico. Eu simplesmente não entendo
como ele está lá. Então algumas pessoas assumiram essa cruzada, Eu acredito, e falar com ele, quero dizer, como você pode
falar com sua sombra? Você pode? Então as pessoas vivem no estado de sombra, e vocês não devem se simbolizar como
sombras. Vocês devem se simbolizar como realidade e olhar para eles como sombras. De certa forma, de uma forma muito
digna: "Isso é uma sombra." Apenas entendam isso, mas não de uma forma agressiva, mas tenham compaixão por eles. Digam:
"Não, não, senhor, não é assim. Você está lamentavelmente errado." "Você vê a sombra da vida." Todo o Cristianismo está
condenado, porque eles começaram a correr atrás das sombras. Este Sr. São Paulo, Eu não sei como ele entrou na Bíblia. Agora,
você é um teólogo. Diga-me, John. Como ele entrou? Quero dizer, qualquer um que diga que viu Cristo, ele deve entrar na Bíblia?
Como ele fez? Quero dizer, a fala dele e as palavras dele e as cartas dele… são consideradas as cartas da Bíblia, depois de
Cristo. Antes de Cristo, tudo bem, mas depois de Cristo. Qual é a validade? Eu não entendo. Qual é a credibilidade… desse
indivíduo entrando nisso como uma autoridade? Como? Quando ninguém o contestou. Ele era um homem que estava matando

muitas pessoas antes. Então, de repente, ele se torna uma pessoa importante e começa a dizer: "Estou fazendo o trabalho de
Cristo" e isto e aquilo e escreve uma carta aos Coríntios… e a todas essas pessoas e tudo mais. E por que essas cartas que ele
escreveu… se tornaram uma Bíblia? Vocês podem imaginar? O que ele fez em sua própria vida? Metade dela ele gastou
matando e metade dela ele foi um impostor. Eu estou feliz que isso tenha chegado ao seu conhecimento. Mas a pessoa pode
perguntar: "Por quê? Por que ele está lá?" Agora, ele começou essa coisa carismática, ele está fazendo tudo isso. Eu vi isso pela
primeira vez na Índia. Há uma Igreja de São Paulo. Todos eles são pessoas possuídas e um dos Meus tios era o sacerdote
daquilo. Ele era um homem muito possuído, muito irascível, horrível. E quando Eu vi aquilo, Eu quis ver a Bíblia de São Paulo,
sobre o que ele escreveu. Eu fiquei chocada. Mas Eu disse: "Deixem vocês lerem e verem por si mesmos". E esse movimento
carismático horrível… é atividade anti-Deus, absolutamente atividade anti-Deus. Então, se vocês têm de falar com o cavalheiro,
vocês têm de lhe falar sobre isso, que isso é possessão. O Adventista do Sétimo Dia e qual outro? Essa Pentecostal, não é nada
além disso. Os jamaicanos estão fazendo, todos eles são… "grandes pessoas desenvolvidas espiritualmente", espiritualmente
no bar. Quero dizer, deveria haver certas normas, não é? Sobre uma pessoa que supõe-se ser um profeta ou algo assim, algo a
ver com Deus. O mundo está chegando a uma posição em que eles estão entendendo, mas uma vez que eles comecem a
desconsiderar, o perigo é este: uma vez que eles comecem a desconsiderar essas coisas… porque elas são mitos e falsidades,
eles também desconsiderarão Deus… e toda a verdade sobre Deus, eles podem se tornar comunistas. Essa é a maneira mais
fácil. Depois não há retorno. É uma situação perigosa. Quando vocês falam com ele, vocês têm de lhe dizer, avisá-lo. Já estão
vendendo suas igrejas aqui, ninguém vai à igreja. Agora, sobre o meio ambiente. Eles estão tendo uma reunião sobre meio
ambiente. Isso também só é resolvido por meio do Espírito. Todos os problemas ambientais podem ser resolvidos somente
espiritualmente, se vocês tiverem a ascensão espiritual. Caso contrário, vocês não podem. Tentem qualquer coisa, é como
remendar o céu. Agora é uma coisa muito enraizada… que não entendamos que o Espírito é a coisa mais prática. Nós
pensamos no espírito, pensamos que é como um bêbado. O homem espiritual, ele é uma seita, ele é um bêbado, é o mais
anormal, ele é estranho ou ele bate nas pessoas ou foge delas. Essa é a ideia que temos sobre uma personalidade espiritual.
Mas apenas vejam que você é espiritual. Vocês descobrirão que é impossível usar plásticos depois de algum tempo, porque
vocês saberão que os plásticos lhes proporcionam vibrações horríveis. Depois de algum tempo, vocês realmente acharão isso
repulsivo. Tudo bem se sentar em um trem por um tempo em um banco de plástico, tudo bem, mas sentar em sua casa em um
plástico o tempo todo… seria horrível e usar um casaco sintético o tempo todo, nosso corpo recusará. Assim, quando as
pessoas forem despertadas espiritualmente, elas abandonarão todas essas coisas insensatas. Então elas talvez digam: "O que
acontecerá com as máquinas?" Agora, as máquinas são para nos servir, nós não estamos aqui para servir as máquinas. Este é
outro conceito: tudo que é criado é para nos servir e não estamos aqui para servir isso. Tudo bem, não importa. Nada dará
errado com as máquinas. As máquinas devem ser usadas para qualquer coisa que seja um serviço público. Como por exemplo,
para seus carros, para seus trens, bondes, todos os serviços públicos que são externos. No máximo para casas, vocês podem
usar máquinas. Mas, para coisas pessoais, vocês devem usar coisas artesanais, coisas artesanais. Para pessoas espirituais,
vocês gostam de usar algo… que seja artesanal ou verdadeiro. Eu não consigo usar um sari de nylon. Não que Eu seja muito
exigente com as coisas, mas simplesmente não consigo vestir. Depois de algum tempo, se Eu não tirar Minhas meias, que são
apenas nylon, o que fazer? Minhas vibrações ficam bloqueadas, completamente. Então, vocês não conseguirão usar perto da
sua pele, perto da sua pele, perto do seu corpo, comendo sua comida, tudo em plástico, cozinhar em plásticos. Quero dizer, é
demais. Graças a Deus, Eu acho que cozinhar não é possível, não é? Mas o alumínio é outra coisa. É muito ruim. Alumínio, você
não conseguirá usar. Ou você tentará usar cobre ou latão, Eu acho que sim. Agora, nós podemos ter coisas artesanais, porque
são feitas à mão, então elas têm vibrações. As pessoas gostariam de ter coisas artesanais. É uma parte, então através disso,
nós removemos a disparidade do mundo. Os países em desenvolvimento podem fazer coisas artesanais. Vocês não podem
superá-los com computadores, podem? Vocês vão em frente como loucos com seus computadores. Vocês terão de voltar.
Vocês devem compreender o Todo. Se vocês não compreenderem o Todo, isto é o que está acontecendo: como loucos, os
computadores estão indo em frente. Onde? Na vala, em uma grande montanha. Agora eles criaram grandes montanhas de
plásticos… e eles não sabem o que fazer com isso. Então, e agora com o computador, o que eles farão? Eles criarão montanhas
maiores de plásticos. Talvez um Himalaia possa ser criado, com o computador. Portanto, os países em desenvolvimento não
devem tentar seguir esses loucos… de um lado. Eles devem desenvolver suas coisas artesanais e tudo mais, porque eles terão
de voltar. Agora, as coisas artesanais… neste país são tão importantes e tão caras. Vocês não se importam se é caro ou não.
Mas na Índia, você tem de usar nylons, porque eles dizem que nylon… é um símbolo de desenvolvimento, não de
superdesenvolvimento, talvez, mas de desenvolvimento. Então eles devem usar nylons e plásticos e aço inoxidável… e alumínio,
se possível. Isso é o que nós estamos fazendo. Quando vocês têm menos coisas consumidas assim, vocês usam menos

coisas… da sua terra natal, porque com artesanato, vocês não podem continuar loucos… como uma máquina que vai como um
rakshasa devorando tudo e produzindo mais. Ela tem de viver assim. Não é econômico. Então, quando vocês têm coisas
artesanais, vocês dão mais valor para suas coisas, vocês cuidam delas melhor, vocês se sentem melhores, vocês se sentem
confortáveis… e vocês não precisam ser tão espertos, feitos à máquina. Essa ideia de esperteza vai diminuindo. Portanto, os
países em desenvolvimento também devem aprender uma lição. Eles estão perseguindo vocês, eles estão correndo rápido, eles
tentam correr mais rápido, eles não podem. Graças a Deus, eles não podem. Mas eles devem ficar grudados àquele lado. Uma
parte do país… tem de fazer uma coisa, outra parte tem de fazer outra coisa. Mas vocês têm de cuidar do lado das máquinas,
tudo bem. Quero dizer, coisas artesanais, o que vocês podem fazer? Algumas cerâmicas, Eu acho. Desculpas, alguns pedidos
de desculpas por isso. É melhor vocês fazerem o que vocês sabem melhor… e deixá-los fazer o que eles podem fazer melhor e
compartilhar isso. Se esse equilíbrio é estabelecido, não há agressão. O desemprego pode ser resolvido. Todos os problemas
podem ser resolvidos, se vocês adotarem coisas artesanais. Nós devemos adotar coisas artesanais… o tanto que for possível.
Os Sahaja Yogis devem usar coisas artesanais. Quero dizer, não os carros, mas sim para seu uso pessoal. Eu até mesmo diria
que os sabonetes que vocês usam são horríveis. Os sabonetes que vocês compram na Inglaterra não são feitas para a… pele de
vocês de forma alguma, para a pele dos Sahaja Yogis. Não consigo suportá-los. O que vocês têm de usar são sabonetes
naturais que vocês adquirem de… qualquer país que vocês queiram, mas sabonetes naturais, que vêm de óleos naturais. Os
alimentos também, vocês devem comer alimentos naturais, mais comida natural do que artificial. Tudo isso lhes dará uma vida
melhor… e isso é chamado de alternativa, tudo bem. Essa alternativa é importante, mas isso não significa que vocês vão em um
carro de boi. Vocês podem exportar seus trens para a Índia, ou seus carros para a Índia e obter khadi de lá. Tudo bem?
Entendimento mútuo, porque nós somos parte integrante de um único mundo… e nós simplesmente não podemos viver
somente para nosso crescimento, porque então nos tornamos malignos. Uma célula devora a outra. Vocês tem de devorar. Se
vocês têm uma máquina, vocês têm de devorar a outra. Porque vocês produzem muito, vocês devem encontrar mercados para
elas, vocês devem abastecê-las, vocês devem enviá-las… e então vocês devem ter outros países para explorá-los. As pessoas
têm um imenso respeito por Mahatma Gandhi, mas Eu não sei se as pessoas entendem o que ele disse sobre máquinas. Isso
não significa que as pessoas que estão trabalhando com máquinas… devem abandonar isso, de forma alguma, mas algumas
delas, eles podem fechar. Por exemplo, brinquedos de plástico para crianças é terrível. Vocês nem mesmo conseguem
brinquedos de madeira agora, nada, apenas plástico. Elas estão tocando o plástico. imaginem, vocês não podem sentir nenhum
plástico. Então, isso é o que um Sahaja Yogi mentalmente são tem de entender. É desse modo que vocês podem resolver o
problema do meio ambiente também. Graças a Deus, de alguma forma com sua riqueza e muito maquinário, todos os
ocidentais, Eu fico feliz em saber, mesmo em Portugal, percebem o valor das coisas artesanais. Mas na Índia, se você oferecer
algo a alguém em algo artesanal, eles dirão: "Oh Deus, eles não têm dinheiro." Mas aço inoxidável, "ótimo". Em aço inoxidável,
em vidro, eles lhes darão chá. Isso é muito importante. Se vocês derem chá em uma cerâmica: "Oh, o que é isso? Artesanato de
aldeia?" Deve ser falado a eles. Mas, se vocês criarem uma demanda, eles ficarão bem, eles cuidarão do artesanato deles. E
aqui vocês não podem fazer muito. Eu tenho observado que esse esmero, esse primor não existe, está faltando, todos perderam
isso. Muito poucas pessoas ainda têm isso nelas. Mesmo que eles tenham de cortar um casaco com as mãos, não conseguem
fazer isso. Eles têm de usar uma máquina, que corta vinte e cinco casacos de uma vez. Então este problema de vocês terem de
ter uma silhueta exata, porque estes casacos só podem caber em certas silhuetas. Vocês não podem ter sua própria silhueta
independente. Tudo isso é como uma coisa de máquina, Todos vocês devem ter essa silhueta, caso contrário, não cabe. Então,
essa é uma silhueta ideal. Então todo mundo faz ginástica para isso. Há uma nova máquina surgindo para esse tipo de coisa,
então surgem novos estilos. É uma coisa tão artificial, tudo feito pelo homem, artificial. De sua democracia, de sua política à sua
economia, a todas as suas chamadas ideias de criatividade, tudo se torna tão artificial. Agora as pessoas não conseguem
pintar. O que elas pintam, se vocês virem, vocês ficam horrorizados. Você não sabe o que supõe-se ser aquilo. E é suposto que
seja, de modo que parece: "Há uma mão, não é?" "Você não consegue ver isso?" "Sim, eu posso, está mostrando um pouco."
Eles não conseguem fazer nada. Não podemos ter Shakespeare, não podemos ter Gauguin, não podemos ter ninguém desse
tipo. Não podemos ter, digamos, Abraham Lincoln. Você pode ter apenas máquinas, parafusos e porcas, bem encaixados. Você
é consertado, você é consertado, você é consertado, você é consertado. Todo mundo bem consertado. Para onde esse cérebro
vai? Para onde irá este coração? O que ele fará então? Ele não pode entrar em colapso. Quero dizer, enquanto você estiver
vivendo, o coração tem de bater. Portanto, toda essa artificialidade deve ser superada pelos Sahaja Yogis. A responsabilidade é
tão grande. Um edifício tão grande que vocês têm de carregar nos ombros, e as pedras da fundação têm de se levantar de
manhã… para serem esculpidas apropriadamente. Assim, Eu termino Minha palestra de hoje. Que Deus os abençoe. Agora estou
ficando constrangida. Você pode desligar isso? Tudo bem. Agora, hoje…
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É bom estar de volta novamente a Hampstead.
Eu realmente gosto daqui, Hampstead, porque como Eu lhes disse, em Londres, muitas pessoas que eram... de grande
espiritualidade viveram nesta região. Elas preferiram aqui a outros lugares. Assim, Eu acredito que muitas pessoas que vivem
nesta região... também devem ser espiritualizadas, elas devem ter nascido com a ideia de alcançar a Realização do Si. É uma
época muito importante em que vocês nasceram. É a mais importante na história do universo. Você é criado como um ser
humano para se tornar seu Espírito. Não há nada no meio. Se você tem inteligência, a pura inteligência, você pode ver através de
tudo isso. Você tem de testar sua inteligência a respeito disso. Seja o que for que pensemos, e seja o que for que concebamos,
e seja o que for que tentemos organizar dentro de nós mesmos, na maioria dos casos vem de nossos condicionamentos, não
do Espírito, porque nós não tocamos o Espírito.
Mas, de forma inata, nós adquirimos uma consciência para saber... que estes são tempos muito importantes, que deve haver
algo grandioso na atmosfera, que há muitas pessoas que estão buscando. É algo extraordinário. Quero dizer, se isso faz perder
sua atenção, significa que você não está alerta. Existem pessoas de todos os tipos, de toda espécie, mas buscadores... desse
calibre têm havido muito poucos. Agora, a Inglaterra tem seus próprios problemas... e Londres tem suas próprias
peculiaridades. Apesar do fato de Eu estar em Londres por cerca de... oito anos e meio, Eu sinto que... a receptividade à Verdade
tem sido muito, muito pobre. Pode ser que Eu seja mais afortunada que os outros. É o condicionamento, novamente, Eu diria, de
um outro tipo... que prevalece nas mentes. Primeiro nós tivemos, digamos cerca de 25 anos atrás, o condicionamento da
ciência, mas os próprios cientistas a têm refutado. Eles mesmos têm desafiado a ciência... e eles mesmos sabem que não é um
negócio tão venturoso... apenas ser um cientista.
Depois vêm os intelectuais. Os livros começaram a jorrar no mercado, todos os tipos de livros. Você pode ler sobre tudo, todos
sabem de tudo, e uma vez que você comece a ler sobre eles, você concebe algo, suas concepções são construídas sobre a
verdade também. A coisa que você nunca viu, a coisa que você nunca sentiu, você não pode concebê-la. Isso tem de ser
percebido. Por exemplo, Eu nunca tinha visto Hampstead antes... e a primeira ideia de Meu marido foi comprar uma casa em
Hampstead. Surpreendente. Eu fiquei muito feliz naquele momento. Então, Eu disse: "Vamos ver". Sem vê-la, se Eu tivesse
alguma concepção em relação a ela, ela estaria errada.
Minha visão é diferente dos outros, Eu devo dizer. Eu gostei do lugar imensamente, mas ele, do ponto de vista de distâncias e
tudo mais, disse: "Não é bom." E naturalmente as ideias dele prevaleceram, não importa. Mas ver por si só faz você entender.
Mas o que é a Realização do Si? Não é somente ver. Quando você vem a Hampstead, você não a vê, você a sente. Você a sente.
Agora, muitas pessoas dizem: "Você pode sentir", mas a ideia de sentir é muito condicionante também. Por exemplo, algumas
crianças gostam de abraçar uma pequena boneca.
Elas sentem a boneca, mas só Deus sabe até que ponto elas sentem isso. Talvez elas sintam isso fisicamente... ou
emocionalmente, talvez elas também sintam algum tipo de... segurança com a boneca. Psicologicamente, elas podem estar
obtendo alguma alegria... daquela boneca ou talvez a imagem... tenha um certo tipo de atração... de algum tipo de coisa que
está formada dentro do inconsciente delas, de forma que elas se sentem tão próximas daquilo. Mas uma pessoa que é uma
alma realizada... não percebe uma boneca dessa forma, mesmo que seja uma criança. É surpreendente. Você tem de ver uma
criança realizada... lidando com uma boneca, é muito surpreendente. Por exemplo, Eu trouxe duas bonecas de Londres para
Minhas netas... e elas as rejeitaram completamente. Elas disseram: "Que tipo de bonecas são estas?" Eu disse: "Por quê?" "Elas
são tristes".
Eu disse: "Elas não estão tristes". "Não, veja seus lábios." "Veja os lábios das bonecas aqui são exatamente como um bico de

pato." Elas disseram: "Elas têm ressentimento, elas estão com raiva," "elas não são realizadas". É isso. Se você é uma pessoa
feliz, toda a aparência de sua face muda, e elas puderam ver isso, elas puderam sentir isso, elas rejeitaram: "Nós não queremos
estas bonecas". E depois, na vez seguinte, quando Eu tive de ir, Eu tive de andar por todos os lugares. Em primeiro lugar, os
plásticos, elas não gostam de plásticos. Elas não gostam de plásticos. De algum modo, as pessoas realizadas não gostam de
plásticos, automaticamente.
Elas não vestiriam roupas sintéticas, roupas de nylon, não vestiriam roupas de tecidos mistos. É muito difícil. Elas precisam ter
roupas de algodão. Mesmo se tiverem só uma, elas a vestirão o dia inteiro, de manhã, de tarde, o tempo todo a mesma roupa. É
uma sensibilidade diferente que nós não temos antes da Realização. Elas têm uma sensibilidade diferente... e elas gostam do
coeficiente de uma boneca que emite vibrações. Mas é muito difícil conseguir bonecas assim hoje em dia. É impossível, porque
onde estão esses... artistas que eram almas realizadas, que costumavam fazer bonecas? Eu as vi fazendo suas próprias
bonecas de alguma coisa, algumas vezes elas usarão Meus saris ou algo assim... e dormirão com elas. Isto é algo para ser
entendido: depois da Realização, o que você sente não é o que você sente através de seu coração... ou de seu
condicionamento.
Os adultos também, talvez. Por exemplo, se você estivesse vivendo com uma mulher... de olhos azuis por muitos anos, então
talvez você goste de uma boneca com olhos azuis, é provável, porque você tem essa imagem em sua cabeça que talvez você
goste, ou você pode ter uma babá de olhos azuis, e talvez goste de uma boneca assim. É tudo psicológico, isso é um
condicionamento muito profundo em você. Mas o Espírito não tem nenhum condicionamento. Ele é um ser livre. O que Ele
sente? Ele sente a alegria da criação, a qual não podemos sentir. Antes da Realização do Si, nós não podemos senti-la. Quando
nós vemos alguma coisa, onde está a alegria? Agora, por exemplo, se um homem exigente demais vem aqui, ele dirá: "Oh Deus,
que coisa.
Vou ter de tirar meus sapatos..." "e sentar deste jeito, e as cadeiras são horríveis..." "e eu não conseguiria sentar, muito
desconfortável..." "e são todas brancas, eu não posso suportar isso." E Eu não sei, todos os tipos de coisas. Os pensamentos
começarão. Se você compra algo, é a mesma coisa. Se você vê algo, é a mesma coisa. Não há nenhuma alegria. Você
simplesmente começa a pensar ou se não, para evitar isso, talvez você comece a fazer uma poesia sobre aquilo. Às vezes,
algumas das poesias são tão artificiais, tão artificialmente expressas, que você pode ver claramente que aquele homem é
somente um sádico, ele quer fazer você chorar, como Lord Byron. Você pode ver tão claramente... que esse homem não tem
nenhuma sinceridade de propósito. Ele não é sincero.
Essa falta de sinceridade, você não pode sentir... a menos e até que você seja realizado, porque você não gostará de forma
alguma de um poema assim, quer você entenda o idioma ou não. Todo o tom dele emitirá vibrações horríveis. Sem dúvida, a
essência de tudo não é nada além de vibrações. Tudo não é nada além de vibrações. Todo o resto é nada. Nós somos somente
nossas vibrações, que são... emitidas porque agora nós estamos conectados com o Espírito. Mas, de outra forma também, quer
você esteja conectado com... o Espírito ou não, você emite vibrações. Mas essas são as vibrações sem a luz nelas, e você pode
sentir as vibrações de uma pessoa inteiramente. Você pode sentir, sentir como elas estão. Você pode sentir nos seus centros.
Todos os seus centros se tornam ativos... e você começa a sentir em seus centros. Isso significa que todos estes cinco centros,
seis, sete centros, você começa a sentir. Mesmo que talvez você não sinta em seus dedos. Alguns de nós, Sahaja Yogis,
também podem não sentir isso, mesmo hoje, depois de tantos dias, porque o Vishuddhi Chakra deles está muito ruim. Eles
devem ter fumado, Eu acho, por dez vidas, e devem ter sido um Vishuddhi Chakra horrível... e talvez seja por isso que tudo esteja
num moinho de nervos, de forma que você não pode sentir. Esse é um ponto diferente. Mas, você sentirá em seus centros, e a
sensação nos centros... é emitida em seu sistema nervoso... e quando tem a ver com isso, você sente em seus centros... e você
sabe, você simplesmente sabe. E você conhece isso como consciência vibratória. Essa consciência vibratória tem de crescer,
sem dúvida. Essa sensibilidade tem de crescer, sem dúvida.
Mas primeiro você tem de entrar em contato com ela. Se ela não é nem mesmo entrou em contato com ela, então como ela
pode crescer? Mas nós somos tão condicionados que adotamos coisas... que superficialmente são muito apelativas. A Sahaja
Yoga não é assim. Ela é a Verdade. Ela é a Realidade. É claro, você não pode pagar pela Realidade. Como você pode pagar? Se é

a Realidade, você não pode pagar por ela, isso é uma coisa simples. Você não pode artificialmente dizer que você é uma alma
realizada, você não pode, mesmo se você disser.
Havia uma moça. Eu Me encontrei com ela em Portugal, uma moça maliciosa. E ela queria ficar grudada nos Sahaja Yogis,
porque ela era muito negativa e queria perturbar os Sahaja Yogis. Ela veio ao programa e Me disse: "Oh, estou me sentido muito
bem, Mãe, estou sentindo as vibrações." Eu só olhei para ela. Eu fiquei calada, porque Eu sabia que ela não estava sentindo. Eu
não disse nada. Eu não quis criar um problema, mas no segundo dia, quando ela apareceu, Eu disse: "Por que você está Me
dizendo mentiras?". "Não, não, não!" Eu disse: "Sim, você está Me dizendo mentiras."
"Você tem de ser sensata. O que você irá ganhar?" "Digamos que você seja maliciosa, que você esteja fazendo o jogo..." "das
forças negativas, qual é o seu ganho? Você é o Espírito." "O Espírito está dentro de você. Você tem de se tornar o Espírito." "Ele é
sua própria alegria, é seu, é o seu próprio Si," "o qual não é conhecido por você." "Por que não ser honesta em relação a Ele e
alcançá-Lo," "em vez de fazer trapaças consigo mesma..." "e depois fazer trapaças com outros Sahaja Yogis?" "De que adianta?
Qual é o ganho?"
"Por que você está fazendo o jogo das forças satânicas?" "Por que você não faz o jogo da Força Divina?" Ela disse: "Não, não,
Mãe, eu estou sentindo." Eu disse: "Veja, não Me diga mentiras. Eu sei em definitivo que..." "você não está sentindo e se você
não for honesta," "você não virá ao Meu programa de forma alguma." "Você tem de ser honesta consigo mesma." "Se você não
for honesta, Eu não irei recebê-la aqui." Mas a desonestidade alguma vezes chega a limites absurdos, porque a honestidade
existe somente até o ponto... em que você pode perceber. Por exemplo, você pode ver que a cor é branca. Tudo bem, até aí você
é honesto.
Mas se você começa a dizer: "eu sei quem pintou isso" e "eu sei quem fez o trabalho" e... "eu sei de quem é a empresa" e tudo
mais, isso não é verdade. Assim, a honestidade vai até o ponto em que você sabe. Além disso, se você começa a dizer coisas,
porque você leu algo... em algum lugar ou porque você ouviu alguma coisa, isso é errado, isso não é ser honesto. Assim, nós
temos de ter honestidade e mente aberta. Você tem de ser receptivo e honesto, de modo que você veja por si mesmo, porque,
como Eu lhes disse, aqui não é igual a outros lugares onde vocês podem simplesmente ir... e tornarem-se membros. Nada
disso. Primeiro, você tem de ter sua Realização. Em segundo lugar, você tem de crescer nela. Aqueles que não conseguem fazer
isso serão deixados de fora. Você não pode evitar isso.
Até que ponto você pode ir com as pessoas? Até que ponto você pode falar com elas? Veja, não existe nenhuma força que
amarra. Você é completamente livre para deixar ou aceitar isso. Se você quer aceitar isso, tudo bem. Se você não quer aceitar
isso, ninguém irá forçá-lo nisso de forma alguma, porque você não pode forçar. Você pode forçar um cavalo a comer. Isso é
possível. Mas você não pode forçar nenhum ser humano a ser uma alma realizada. Você não pode.
Não somente isso, ele tem de pedir pela Realização, mas também ele tem de mais tarde trabalhar por ela. Ela é uma coisa
fabulosa que você está pedindo... e é a coisa mais grandiosa que você está alcançando. Isso foi tornado fácil, Eu devo dizer, os
tempos são tais... que isso parece fácil, mas não é tão fácil. Na Sahaja Yoga, há mais desistentes do que pessoas que
permanecem. Naturalmente, porque você tem de ser honesto. Você tem de ser muito honesto com ela e você tem de
experimentar Por exemplo, na Espanha, Eu Me encontrei com cerca de seis, cinco ou seis senhoras e dois homens que vieram
Me ver. Quando Eu saí, Eu fiquei muito relutante de ter de fazer... alguma coisa com eles. Mas todos os Sahaja Yogis estavam
muito impressionados. Eu não sei por quê. "Oh, Mãe, eles são tão bons," "a Senhora não sabe, eles vieram e olharam Sua
fotografia," "e fizeram isso", e tudo mais.
Eu disse: "Agora, tudo bem se vocês quiserem tentar," "mas, de algum modo, Eu não acho que vai dar certo." E eles acharam que
tinham encontrado um grupo maravilhoso... de pessoas, que são verdadeiros Sahaja Yogis e tudo mais. Eu disse: "Vocês viram
as vibrações deles?" Disseram: "Não, Mãe, nós estávamos esperando pela Senhora." Eu disse: "Tudo bem, não importa, nós os
receberemos," "nós daremos uma olhada neles." E eles disseram, a primeira pergunta que eles fizeram foi: "Mãe, por que os
Sahaja Yogis não fumam?" Eu disse: "Porque eles não querem." Isso é uma pergunta que se faça? Se você fuma, isso é muito
normal? Eu simplesmente não pude entender essa pergunta.

Ela disse: "Não, nós não queremos perder nossa liberdade de fumar e de beber." Eu disse: "Você pensa que é livre? Você é uma
escrava." "Você não consegue parar, mesmo se você quiser." "Eu posso libertá-la disso," "ou a sua Kundalini pode libertá-la, mas
você não pode." "Mesmo que você queira, você não consegue abandonar isso." "Mas, aqui eles simplesmente abandonam o
vício." "Eu não falo com eles, Eu nunca os forço," "mas simplesmente acontece, porque se você obtém o néctar da vida," "você
não liga para outras coisas insensatas. É simples assim." Mas, eles estavam com tanto medo do estilo de vida dos Sahaja
Yogis, no sentido que aquelas pessoas não fumam e bebem toda noite, eles disseram: "Isto é impossível".
Eles desistiram. Vocês podem imaginar? E na primeira conversa que tivemos. Mas depois, nós tivemos pessoas de um caráter
maravilhoso... que vieram ao programa. Eu fiquei muito feliz, extremamente feliz e alegre. Todos disseram: "Mãe, por quê?" Eles
eram poucos, algumas vezes não tão receptivos, talvez de acordo com os Sahaja Yogis. Mas Eu pude sentir Minhas vibrações
sendo absorvidas por eles, fluindo totalmente, a energia simplesmente entrando neles e, de repente, eles disseram: "Ah,
entendi!" E pessoas maravilhosas, algumas delas muito instruídas também, mas extremamente bem versadas sobre o que nós
temos de alcançar. Eu fiquei surpresa.
Na Espanha, há pessoas que sabem Sânscrito... muito bem e tudo sobre Chaitanya e tudo mais. Eles conhecem muito bem. É o
mais surpreendente. E Eu achava que só existia eruditos... na Inglaterra. Não. Eu fiquei surpresa. Todos eles sabiam sobre os
chakras, eles sabiam o que isso significa... e tudo eles tinham esmiuçado o assunto. Eu disse: "Quando vocês começaram?"
Eles disseram: "Eu acho que quando tínhamos de 10 anos de idade." Eu disse: "10 anos de idade?
Como?" Eles disseram: "Simplesmente..." "não conseguíamos ficar satisfeitos com as respostas que havia aqui". "Pessoas tão
maduras", Eu disse. Desde os 10 anos de idade, tantos deles. E vocês deviam ter visto... o jeito que eles eram, e eles
reconheceram a Sahaja Yoga... e o enorme efeito que ela tem e o trabalho que deve ser feito. Vocês ficariam surpresos ao ver o
modo como essas pessoas... se comportaram em relação à Sahaja Yoga. Então, Eu disse: "Da próxima vez, Eu não vou ficar em
Londres," "e sim na Espanha". Ah! Realmente, Eu lhes digo. Havia um tipo de receptividade, não havia nenhuma barreira... de
forma alguma na mente deles, é uma inteligência tão pura, aguçada.
Ver isso é o ponto. Para onde estamos correndo? E realmente Eu percebi que desperdicei 8 anos neste país, naquele momento.
Realmente por um momento, Eu simplesmente senti: "Oh, Deus!" Mas vocês sabem que a importância deste país é tão grande,
porque ele é o coração do universo. Eu tive de trabalhar através dele e há tamanha letargia e inércia. E explicações, os
intelectuais têm uma forma muito boa, uma forma cômoda de olhar para as coisas, uma forma muito cômoda de olhar para as
coisas. Eles são políticos muito acomodados. "Bem, isso é muito interessante." Muitas vezes Eu ouvi: "É muito interessante,
sabe Mãe," "o que a Senhora nos deu.
Muito bom! Sim, sim." Isso é muito comum. Mas lá, para eles, foi um presente celestial, porque eles sabiam o que era. De que
adianta toda a erudição de Lord Byron, quando você não consegue reconhecer Cristo? Quando você não consegue reconhecer a
Verdade? Para que essa educação? Eu fiquei surpresa com aquelas pessoas. Elas nunca foram à Cambridge e elas não eram
"oxbridges". (N.T.
"oxbridges"= das universidades de Oxford ou de Cambridge). Muito surpreendente! E elas eram pessoas de grande inteligência,
muito bem versadas, e na Espanha, vocês podem imaginar? O mesmo Eu direi da Itália. Os italianos são considerados serem
muito desonestos, isso e aquilo, Eu ouvi falar. Ninguém foi desonesto Comigo, no que Me diz respeito. Muito corretos, sinceros
e pessoas formidáveis. Bastou a Minha fotografia para convencê-los. Eles disseram: "A Face mostra". Eles odeiam o papa.
Eles odeiam as coisas papais. Eles sabem tudo sobre o papa, sabem de tudo, eles selecionaram tudo. Mas, saber tanto sobre os
chakras e coisas assim, Eu fiquei surpresa. Eles sabiam sobre o tantrismo, sabiam que Hitler usou tantrikas, eles sabiam que
Hitler usou todas essas coisas. Na verdade, eles Me disseram tudo isso. Eu fiquei surpresa. Como eles sabiam? Eu não ousei
falar sobre isso antes, porque todos os que seguem... todas essas tantrikas teriam ficado zangados Comigo. Mas foi isso que
Hitler fez. E eles sabiam tanto.

Um dos rapazes era apenas, vocês podem chamá-lo de hippie... ou seja o que for. Ele saiu na rua gritando: "Oh! A Mãe chegou
agora!" "A Mãe chegou! A Santa Mãe veio! O que vocês estão fazendo?" "Venham para o programa." Ele ficava gritando na rua
deste jeito "Eureca!" E um homem instruído, no verdadeiro sentido da palavra. É um grande prazer conversar com eles, um
grande prazer, Eu lhes digo.
Eu penso que é o momento em que os ingleses devem descer um pouco. Realmente. Novamente a Austrália, simplesmente
vejam os australianos. Supõe-se que eles são condenados. Supõe-se. Eu não consigo entender. Essa arrogância ou podemos
chamar de condescendência... em relação a algo não é apropriado, não é apropriado. Vocês devem se tornar humildes, senão
as coisas não darão certo, Eu posso lhes dizer. Vocês têm de se tornar humildes. Vejam, vocês têm - tudo bem, nós temos a
cidade de Hampstead, e daí?
Nós temos Blake, e daí? O que vocês fizeram a Blake? Vocês conseguem Me entender? Vocês sabem quem Ele foi? Vocês
sabem o que Ele quis dizer, o que Ele quis comunicar? Mesmo em Seu programa, onde Eu fui para ver Suas belas pinturas, as
pessoas estavam olhando quantas mulheres nuas e homens nus Ele criou. Com tudo aquilo e esse nível, Eu simplesmente não
conseguia entender. Vocês devem entender a santidade, devem entender a auspiciosidade. Vocês devem entender as coisas
sublimes, algo grandioso que está além de agora, mas que está a seu alcance, porque você é sublime. Você não é um animal de
baixo nível.
Você é sublime. Você é o Espírito. A menos e até que você realmente assuma essa posição, com esse orgulho e glória, para
Deus, você não é nada, você é simplesmente zero, inútil. E é isto que Eu percebo sempre: novas pessoas vindo, mesmo em
Hampstead, Magda, e elas simplesmente desaparecem. É assim: "É uma palestra gratuita, tudo bem, vamos ver a Mãe", só isso.
Toda essa experiência, mesmo em um país como Portugal. Portugal. O modo como as pessoas têm praticado a Sahaja Yoga, é
notável. Eu vou lá só por três dias. Somente por três dias no ano, devo ter ido somente duas vezes até agora.
Olhe para eles. Jovens assumindo a responsabilidade, trabalhando isso pelo seu país. Eles entendem muito de auspiciosidade.
Como nós perdemos todo esse senso de santidade e auspiciosidade? Vocês estão correndo atrás de pessoas que estão
cobrando dinheiro... de vocês, dando a vocês um circo. Como pode ser isso? Como vocês não conseguem perceber que isso
não é a Verdade? Que vocês têm de ser a Verdade? Que vocês são algo grandioso? Por que nós não conseguimos assumir essa
posição?
Nós não somos nosso ego. Não, nós não somos. Nós somos o Espírito, o sublime, o grandioso. E é isto que Eu percebo: muitas
pessoas novas vindo, depois elas desaparecem, depois elas vêm depois de dez dias, depois elas vêm depois de um mês, elas
têm esse problema, aquele problema. Então, por que não crescer? Quando iremos crescer? Quando iremos nos tornar
plenamente isso? O tempo é muito curto, Meus filhos. O tempo é muito, muito curto. Acreditem em Mim.
Algumas pessoas Me avisaram: "Mãe, a Senhora tem de ser muito rígida"... e tudo mais. Eu não sei como uma mãe pode ser
rígida. O que Eu devo fazer? Porque você não pode forçar isso em ninguém. Vocês veem o problema? Minha incapacidade de
fazer isso? Eu não posso forçar isso em vocês. Isso é um grande problema. Vocês precisam entender isso. Vocês são
buscadores, buscadores de tipos muito grandiosos, nascidos neste grande país, mas tão condicionados.
Isso é para vocês aceitarem dentro de vocês mesmos, o que vocês são e alcançar isso. Isso é algo que não pode ser forçado.
Eu não posso maliciosamente fazer algo ou espertamente fazer algo... ou astutamente dizer alguma coisa para convencê-los.
Não é assim. É algo que tem de acontecer dentro de vocês, de tal maneira que... vocês têm de ser algo mais do que são. Essa é
a Minha preocupação, porque esse é o Meu trabalho. Isso Me mantém aqui. Você tem de conhecer o seu verdadeiro Si, o qual
está buscando, o qual está buscando a Verdade. Ele nunca ficará satisfeito com todos essas macaquices... com as quais as
pessoas estão sendo condescendentes. Não existe nenhuma macaquice.
Você não se torna um macaco, dançando, pulando, cantando. Não é isso. Esse não é o ponto. Em sua consciência, em seu

sistema nervoso central, você deve sentir a presença de seu Espírito. É isso. Se você descartou o Cristianismo, como muitas
pessoas Me escreveram: "Mãe, eu tenho muitos problemas. Primeiro começa com o Cristianismo." Onde você fica? Mesmo se
você descartar o Cristianismo, você não pode ficar sem Cristo. Cristo está presente.
Cristo é nossa Alma, nós não podemos ficar sem Ele. Então, você fica envolvido em outra coisa, depois você cai em outra
armadilha, depois cai em outra armadilha. Você perde a essência disso toda vez que você cai nessas periferias. A essência está
no centro disso e esse centro está dentro de você... é o seu Espírito. Você pode Me fazer uma centena de perguntas, Eu lhe
darei duzentas... respostas, não faz nenhuma diferença, de forma alguma, Eu lhe digo. Não é de jeito nenhum de alguma
utilidade para você, não há nenhuma benevolência proveniente disso. Acredite em Mim. Você tem de ser o que você é. A menos
e até que isso aconteça e você o estabeleça dentro... de si mesmo, é um desperdício tão grande de vida, desperdício desta
Criação. Eu sinto que tudo é desperdiçado.
Então, Eu tenho de lhes pedir muitas vezes. É claro que em Londres agora existem alguns Sahaja Yogis grandiosos, sem dúvida,
nós temos, mas, o modo como isso tem progredido. Se Eu estivesse em qualquer outro país, Eu lhes digo, as coisas teriam sido
muito diferentes. Eu posso lhes garantir esse ponto. Qualquer outro país. Os Estados Unidos, Eu estive lá só uma vez. Vocês
podem acreditar nisso? Há muito tempo atrás, também só por cerca de quatro, cinco dias, e naquela vez, quando Eu fui, Eu
dificilmente fiquei... em qualquer lugar por mais do que três dias. Por exemplo, Houston, apenas por três dias... e quantas
pessoas existem lá, vocês não sabem. Perguntem a Gavin, ele lhes dirá.
O que está errado conosco? Vamos ver. Eu simplesmente não posso entender... por que não conseguimos crescer. Por que não
conseguimos abandonar nossos condicionamentos facilmente... e adotar a Verdade e ficar interessado por ela? Nós não
entendemos, é isso? A importância deste momento? A natureza vital deste acontecimento? Ou nós perdemos esse senso de
seriedade, onde uma emergência desse tipo surgiu atualmente, a qual nós não sentimos ou não compreendemos a fundo? Ou
nós simplesmente pensamos que é somente uma brincadeira... que está acontecendo? Ou a nossa vida, nós a tratamos
somente como uma brincadeira... ou como algo frívolo?
O que é isso? Eu ainda não consigo entender o que impede esse crescimento. Está além de Mim. A terra é fértil, bela. Eu não
semeei Minhas sementes em um terreno errado, Eu sei disso, mas não cresce. Não cresce. Não ganha forma. Qual é o
problema? Hoje há pessoas novas, Eu fico feliz em saber, mas Eu tenho de fazer um pedido humilde a todos vocês. Se vocês
têm de vir para a Sahaja Yoga, vocês têm de ser pessoas que entendem... que a Realidade não é uma brincadeira, não é algo
frívolo.
Você tem de se tornar uma alma realizada... e você tem de crescer na luz dessa Realização. E você tem de ter a maestria dessa
arte. Nós precisamos agora de mestres por toda parte. Não que alguma outra pessoa seja seu mestre, mas torne-se seu próprio
mestre. Pessoas assim são necessárias para canalizar a energia de Deus. Eu tenho certeza... que Warren deve ter falado a
todos vocês sobre isso. Ele é um outro grande caráter, Eu tenho muito orgulho dele. A forma como ele se sente responsável
pelo mundo inteiro, o modo como ele optou. Ele se sacrificou muito. Muito, quero dizer nós - Eu não preciso de nenhum dinheiro
dele... ou de qualquer coisa assim, mas mesmo no que se refere ao dinheiro, Eu tenho certeza que ele deve ter feito algo.
Eu não sei, porque Eu nunca recebi nenhum dinheiro dele. Mas, mesmo lá, Eu tenho certeza. Ele estabeleceu um ashram, ele
estabeleceu as pessoas, ele foi até elas, ele trabalhou isso. Isso é notável e o modo como as pessoas o seguiam, vendo-o do
jeito que ele é. Ele não tem nenhuma vida particular, exceto desfrutar essa privacidade do Espírito com os outros. E se vocês
virem seu passado, ele lhes dirá que sabia que era um buscador, mas na busca, ele cometeu muitos erros, muitos erros. Mas,
vejam a sensibilidade dele. Ele sabe onde a Kundalini está, ele sabe como corrigir isso, e não só ele, mas a maioria das pessoas
da Austrália... sabem isso muito bem. Não é nada mundano. Seria muito triste e pesaroso... se vocês obtivessem a sua
Realização e a perdessem... e não se desenvolvessem nela. Eu não sei qual seria a categoria de pessoas assim, a quem Deus
deu a luz e elas não deram a luz a ninguém.
Eu não sei. Qual deveria ser a posição? Hoje Eu estou muito preocupada. Muito preocupada, porque Eu voltei desses três
países. Eu fiquei impressionada! França! Formidável! Os franceses! Eu costumava sempre dizer: esses "les miserables", e tudo

mais. Nada disso.
Há um padre que teve sua Realização. Ele formou uma associação chamada "Salvando as pessoas dos gurus". Muito
inteligente. E ele ainda é um padre, mas ele é inteiramente um Sahaja Yogi, e o que ele faz com essas pessoas que vão até ele...
e falam contra o Cristianismo, ele diz: "Por que você não vai para a Sahaja Yoga?" Qualquer um que ele salva, ele manda para a
Sahaja Yoga. Tudo isso, mas outro dia, ele disse: "Mãe, por que devemos ter o Papa?" E ele permanece na igreja e trabalha para
a Sahaja Yoga. Vocês conseguem superar isso? Porque ele acha que tem de salvar as pessoas que estão escravizadas. Ele faz
isso.
Nós temos pessoas desse calibre. Um outro que nós encontramos, outro Sahaja Yogi muito grandioso... em Portugal. Ele Me
disse que o senhor da Meditação Transcendental... queria estabelecer seu reino em Portugal, ele comprou uma grande área e
tudo mais. E ele me contou todos os segredos. Ele disse: "Eu vou conversar com as pessoas encarregadas aqui," "elas são
sensatas." Eu disse: "É mesmo? Você tem certeza?" Eu disse: "Se você for e falar com alguém aqui em Mentmore," "eles não irão
escutar." "Eles estão muito satisfeitos com os muitos metros de ternos pretos..." "que eles estão usando..." "e com a assim
chamada ideia de sentar-se em uma cadeira de ouro." "Toda essa estupidez".
Ele disse: "Não, não em Portugal, eles são pessoas muito sensatas." "Eles são realizados. Eu vou falar com eles," "porque todos
eles estão sofrendo." Tão cedo, eles estão praticando por somente três anos. Todos eles estão sofrendo do canal esquerdo. Os
ouvidos deles estão arruinados, os olhos de alguém estão arruinados, o problema de alguém é no canal esquerdo, alguém tem
problema de Void Esquerdo, e tudo mais. Eu curei, é claro. Mas, eles disseram: "Todos nós estamos sofrendo." Isso significa
que eles também são muito sensíveis por sofrerem... tão rapidamente. E estão percebendo que eles estão atingindo todos eles,
mesmo seus administradores.
Todos estão percebendo que há algum... tipo de insensatez acontecendo nesse negócio. Imaginem só. Quando Eu voltei, eles
estavam tão transformados e mudados. Um senhor tinha um olho assim. Está todo aberto, exatamente igual ao outro, tudo, a
face tão transformada. Eu disse: "Eu não consigo reconhecê-lo." "O modo como você está mudado." Em tão pouco tempo, em
oito dias. Eles fizeram dar certo. Portugal é um país conhecido pela evasão hoje em dia.
Não há ninguém que nós pudéssemos chamar de portugueses... verdadeiros, eles fugiram daquele país. Eles se estabeleceram
no Brasil. A Espanha. As pessoas não têm muitas esperanças em relação à... Espanha politicamente. É um pais sem esperança,
eles dizem. A Itália é o pior de todos, eles têm a máfia. E nessa lama, esses lindos lótus para vermos. Que felicidade. Que
felicidade, vocês não podem imaginar. Até mesmo o nosso embaixador na Espanha disse: "As pessoas aqui estão muito
diferentes, Mãe."
Ele disse: "Eu falei com algumas pessoas," elas disseram: "Quando Ela vier, você deve nos chamar." Eu disse: "No próximo ano,
vocês terão um grande programa." "Este ano, vamos ter somente os indianos," "mas no ano que vem, é claro, vocês podem ter."
Todos de lá que estão aqui querem ter a Realização. Todas as pessoas importantes, pessoas eminentes, apenas venham no
próximo ano e vocês verão todos elas. Aqui, vocês imaginam alguém? Um embaixador, vocês podem imaginar? Eu não posso
imaginar. Pessoas muito estranhas. Uma vez Eu conheci um homem importante em um jantar, onde um dos Sahaja Yogis é o
presidente da Alta Corte de Haia, é claro, um indiano, Dr. Nagyensi.
E ele disse para aquele senhor: "Esta Senhora é uma líder espiritual..." "da Índia muito conhecida, e Ela tem dado a Realização a
muitos..." "e Ela deu a Realização para mim também." Ele olhou para Mim e disse: "Não, eu também sou uma alma realizada". O
que dizer? Ele disse: "Cristo me deu a Realização." "É Cristo quem me dará." Então Dr. Nagyensi disse em Hindi: "Não há
vibrações, a Kundalini está congelada." E este homem está dizendo: "Como Cristo pode dar a Realização a ele?" Eu disse: "Isso é
uma fuga, porque Cristo não está mais aqui." "É claro, Cristo lhe dá, mas onde está Cristo? Dentro dele."
Então, ele perguntou ao homem: "Onde Cristo está dentro de você mesmo?" "Cristo conhece a Si mesmo." Ele disse: "Eu não
conhecia essas pessoas que eram tão fanfarrões." Realmente essas foram suas palavras e Meu marido então não conseguiu...
aguentar mais e disse "Agora, esqueça isso". Era um homem tão cego. Na Índia, as pessoas podem não ter a Realização, talvez

não, mas eles sabem o que é a Realização. Eles sabem quem é verdadeiro. Eu tenho de dizer, quer eles sejam embaixadores ou
presidentes, não faz nenhuma diferença, eles sabem disso certamente. Mesmo o presidente da Índia, digamos, se ele Me vê, ele
não se senta. Eles ficam em pé.
Eles têm esse senso. Essa humildade básica está faltando. É por isso é que nos sentimos atraídos por pessoas que mimam...
nosso ego, por pessoas que são insensatas, nos sentimos atraídos por pessoas que nos enganam. Somente os egoístas podem
ser enganados. Se você não é egoísta, ninguém pode enganá-lo. Como você engana uma pessoa? Mimando o ego. Então, nós
temos de entender que a menos e até que desenvolvamos... essa humildade básica dentro de nós mesmos, nós não seremos
bem sucedidos na Inglaterra. Isso é para todos os Sahaja Yogis assim como para as pessoas... que vieram aqui hoje. Esse é um
problema muito, muito sério... e vocês foram colocados na parte mais vital deste universo, que é esta Inglaterra.
Ela é o coração. E se vocês agora, de qualquer maneira, escaparem de sua responsabilidade, vocês serão responsabilizados. Eu
estou lhes dizendo agora de forma muito enérgica, porque hoje... Eu recebi grandes reprimendas das pessoas dizendo: "Mãe, a
Senhora não fala as coisas de forma enérgica..." "e as pessoas devem ser amedrontadas". Eu não quero meter medo em vocês,
mas vocês serão responsabilizados, acreditem em Mim. Vocês nasceram nesta Terra, neste grande país, para um propósito
muito grandioso: criar Jerusalém a partir desta terra, e agora, se vocês não se levantarem, vocês serão responsabilizados. É
assim que é. É um trabalho enorme que deve ser feito, para o qual vocês devem se preparar. Abracem isso. Até aqui, Eu posso
lhes dar a Realização, só isso, mas Eu não posso dar-lhes força de vontade. Você não pode fazer o cavalo ficar em pé em suas
quatro pernas, pode? É uma situação muito, muito desesperadora às vezes, pela forma como as coisas acontecem.
Afinal, vocês devem saber que Minha vinda aqui tem um significado. Eu não vim aqui porque Eu escolhi vir aqui, do modo como
as pessoas, os gurus entram em seu país. Eu vim até aqui porque alguma coisa aconteceu espontaneamente. Eu tive de ficar
aqui. Eu tive de trabalhar para vocês. Eu tive de lhes implorar, e lhes pedir, e lhes dizer... de todas as maneiras possíveis a sua
responsabilidade. Mas depois não venham Me falar, porque Eu não falhei nas Minhas obrigações no que diz respeito a Mim.
Disso Eu tenho certeza. Mas, agora Eu deixarei isso para vocês, porque Eu posso não ficar aqui no próximo ano. O que vocês Me
dizem?
Depende da disposição. Mas, nós temos de ver o que vocês farão pelo mundo todo. Por toda a emancipação dos humanos.
Primeiro você tem de encontrar sua própria beleza... e você têm de dar essa beleza aos outros. Esse é o maior trabalho artístico
que você tem de fazer... como um grande mestre de arte na vida divina. Você tem de se tornar divino. É você quem tem de se
tornar divino. Não se preocupem Comigo. Eu não tenho de alcançar nada, esse é o único problema. Eu não tenho de alcançar.
Eu só tenho de alcançar vocês. Eu só tenho de ter formas e maneira... pelas quais Eu possa realmente fazê-los crescer. Tudo
isso é possível. Eu farei, mas vocês têm de se sustentar sobre suas próprias pernas, vocês devem pedir à Mãe. É um grande
problema, não para os outros, mas para Mim, porque os outros não têm nenhum problema assim. Eles não querem que vocês
se sustentem sobre suas próprias pernas, eles querem que vocês rastejem e querem que vocês desapareçam. Isso é uma coisa
diferente. Eu desejo que vocês cresçam. Não porque Eu queira, mas porque o Divino quer isso. A Criação toda quer isso, caso
contrário ela não terá nenhum significado.
Portanto a responsabilidade dos Sahaja Yogis ingleses, Sahaja Yogis britânicos, é muito grande. Repetidas vezes Eu lhes pedi...
e Eu lhes disse de todas as maneiras possíveis: estabeleçam a si mesmos. Vocês estão ficando para trás. Eu posso lhes dizer
que os espanhóis terão que vi... e ensinar-lhes Sahaja Yoga. Já temos alguém da Austrália para ensinar a eles. Abandonem suas
ideias antigas e seus condicionamentos. Todo sábado, domingo, vocês precisam sair do país, sair de Londres? Londres é o seu
lugar, onde vocês têm de trabalhar. A menos e até que vocês chamem para si a responsabilidade, isso não vai funcionar.
Algumas pessoas têm de fazer isso.
Alguém. Eu estou procurando pessoas assim, para as quais esse é o desejo delas. Nós falamos de grandes coisas, se você fala
com uma pessoa. Eu tenho visto em grandes festas, eles falam: "Oh, o que é isto?"... e "devemos nos tornar países pacíficos;
nós devemos fazer isso..." "e aquilo deve acontecer". E mesmo que você escute o discurso... de nosso grande presidente dos
EUA, você acha: "Oh Deus, um anjo está falando ou é o quê?". Eles falam como um anjo. Angélico. Profético. Palavras tão

grandiosas.
Eu não consigo entender, mesmo isso não viria à boca do próprio Deus. Mas o modo como essas pessoas falam. No final, o que
resta é nada. Então, vamos ser aquilo que nós falamos, nós podemos ser. Todos nós podemos ser. É muito simples. Vocês têm
de decidir. Vocês têm de realmente decidir. O momento chegou. Eu simplesmente oro: "Que Deus lhes dê força para se
sustentarem na Verdade".
Isso não é difícil. Isso dá muito alegria. Mas sustentem-se nela. Cresçam nela. É isso que vocês são. Muito obrigada. Agora, se
vocês tiverem alguma pergunta, podem Me fazer... e nós devemos ter a Realização. Olá! O que é isto? O que é isto aqui?
O Swadishthana Direito. Ela está mostrando o Swadishthana Direito. Tudo bem, agora pegue este aqui. Eles estão lutando. Eles
estão lutando, vejam. Fazendo isto. Todos eles estão lutando. Como está sua filha Graham? É a mesma coisa? O seu Agnya.
Você a trouxe? Não, hoje à noite não, porque ela acabou de sair do hospital... depois de duas ou três semanas. Tudo bem, no
Meu caminho de volta, se Eu tiver tempo, primeiro irei vê-la. Aquela criança está lutando. Que sofrimentos desde o mais tenro
início da vida. Aquela casa, também acho que tem problemas. Nenhuma pergunta? Eu estou presente. Algumas perguntas por
favor. Sim?
Eu sou da Holanda e estou em dúvida se devo tentar ficar... na Inglaterra, em Londres, ou em outro lugar na Inglaterra para
arranjar emprego. É difícil encontrar? Eu estou em dúvida se devo tentar encontrar um trabalho... na Inglaterra ou em outro
lugar. A Senhora entendeu o que...? - Você é inglês? - Não, holandês. - Você é? - Holandês. - Holandês? - Sim.
Nós precisamos de pessoas na Holanda. Eu ainda não fui lá. Eu ainda não fui à Holanda. Eu não tenho ido lá. Eu fui lá uma vez
há muito tempo atrás, mas nós temos de ir à Holanda. Há muitos buscadores, sem dúvida, mas bebem demais. Eles bebem
demais, eles Me disseram, como a Escócia. Chana! Tudo bem, coma chana. E nós temos de tomar conta deles, sem dúvida.
Existem muitos buscadores desencaminhados, existem. Na Holanda, nós temos uma grande alma. Ele é um rapaz de 16 anos
Eu acho. Korain é o nome dele. E Eu lhe perguntei sobre seu pai, mãe e ele disse: "Meu pai é exatamente igual aos outros pais".
Eu disse: "Verdade? O que ele faz?". "Durante o dia ele bebe cerveja, à noite ele bebe uísque". Eu disse: "Verdade?". "Todos os
pais fazem isso, Mãe".
"E quanto aos filhos?". "Alguns de nós, nossos amigos, nós meditamos," "mas a maioria deles também estão bebendo cerveja".
Ele veio pela primeira vez quando tinha doze anos. Eu acho que ele tinha doze ou oito anos quando veio aqui, Eu acho. Sim, e ele
deve ter 16 agora. Sim. Um homem maravilhoso. Ele está crescendo lá. Eu lhe disse: "Reúna mais pessoas que pensem como
você". Ele deve ter reunido.
Éle é uma grande pessoa. A mãe dele é francesa e o pai divorciado e há uma outra mãe, todos os tipos de problemas. Agora,
seria muito melhor na Holanda, sem dúvida, mas tenham a Realização, estabilizem-se aqui... e nós devemos criar um centro na
Holanda e no ano que vem, Eu irei lá. Certo? A Holanda é um local que Eu não estive. Eu não fui à Áustria. Agora nós temos um
Sahaja Yogi muito poderoso lá, então Eu irei este ano. Há poucos países que Eu não abordei. Nós não devemos ir embora de
nosso país, nós devemos trabalhar lá. Esse é o local onde nós temos de trabalhar, qualquer que seja a situação.
A Suíça agora está indo muito bem. A Suíça está indo muito bem. Aqueles que estavam se suicidando, estão agora vindo para a
Sahaja Yoga. E estão indo muito bem. Eu disse: "Da forma como vocês estão..." "se suicidando, se vocês puderem praticar a
Sahaja Yoga uma vez," "ficará tudo bem". Porque eles sempre fizeram um trabalho perfeito... com sua fixação em suicídios. Eles
planejavam isso tão bem, planejar o suicídio de tal maneira que não cria nenhum problema... para ninguém, é o tipo de coisa
que você vê. Eles costumavam pensar nisto o tempo todo: como cometer suicídio, e com grande planejamento. Mas, olhem
para Suíça. É um desafio para todos vocês.
Agora, essa é uma boa ideia. Tenham a sua Sahaja Yoga aqui, se estabeleçam, adquiram mestria sobre ela e vão à Holanda.

Vocês serão um dos - Eu dei a Realização uma vez a um senhor... chamado Augustera. Ele era o presidente de uma de suas
grandes empresas. Ele era um homem muito importante, sem dúvida, mas ele Me disse: "Eu não posso falar sobre isso para
ninguém," "eles acharão que eu enlouqueci". E ele faleceu. Ele era um senhor muito idoso quando Eu Me encontrei com ele. Ele
tinha cerca de 80 anos quando Eu o encontrei pela primeira vez. Mas ele era um grande buscador, um grande buscador
Certamente, Eu irei à Holanda, sem dúvida. E agora nós chegamos a Bruxelas também.
Assim, em Bruxelas e Holanda, nós podemos fazer isso, não é? De Bruxelas é mais fácil para ir a Amsterdã. Onde você ficará na
Holanda? Eu não tenho nenhum local fixo na Holanda. Mas, você se estabelecerá na Holanda? Eu devo voltar à Holanda? Sim,
você deve. Você deve. Você deve. Eu lhe peço.
Uma vez que você se torne um Sahaja Yogi, você deve ir lá... e nós enviaremos algumas pessoas para ajudá-lo também. Existe
alguém muito poderoso em Bruxelas, muito poderoso em Bruxelas, que o ajudará. Muito poderoso. Vocês se lembram daquele
rapaz que veio do Rajneesh? Oh, ele é tão poderoso. Vocês precisam ver isso. Ele trouxe cerca de 10 pessoas de Bruxelas para
Lille. Vocês podem imaginar? Ele já abriu seu próprio centro. Nós só podemos trabalhar nos países democráticos, não é?
E Eu acho que a Holanda é muito importante, e quem está lá é o Dr. Nagensing, ele próprio está na Holanda. Ele está em Haia.
Ele está em Haia. Ele é o presidente da Corte Mundial.
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Quem irá Me traduzir?
Por que você não pega um destes, Gregoire? Mãe, aquele é o microfone direcionado ao público – eles não poderão ouvi-La. Este
é para a gravação na fita. Então como eles irão ouvir este? Sim. Então como você irá traduzir? Em francês. Mas em voz alta. Eu
acho, por que você não fica em pé e vê ali? Você pode ficar em pé lá.
Sim, lá. E você pode falar em voz alta, esta é a melhor maneira. Tome cuidado com aqueles... Que Deus os abençoe. Olá – sim,
sim! Obrigada, obrigada. Aradhana veio. Vá e os veja. Lá, lá! Na época mais auspiciosa, que é chamada de Krita Yuga, nós todos
estamos reunidos aqui para entender os meios e métodos de estabelecer nosso Princípio de um Mestre. Krita Yuga.
“Krita Yuga” significa o tempo em que vocês têm que fazer alguma coisa. “Krita”: quando isso foi feito. Assim, vocês são os
canais daquilo que é feito, fazendo o trabalho de Deus. Vocês são os canais de Deus Todo-Poderoso e Seu Poder. Por um lado,
você tem que transmitir a dignidade, a glória e a compreensão de que você é um guru. Por outro lado, vocês têm que ser
completamente entregues ao seu Deus Todo-Poderoso. Toda a sua dignidade, sua autoridade vem Dele. E a terceira coisa é que
a forma como Ele criou este universo e vocês, num clima de brincadeira, vocês têm que ver o jogo Dele. Assim, um tipo de
estado de espírito que é cheio de alegria deve realmente estar borbulhando através de vocês. Até agora, a ideia de guru era que
uma pessoa assim nunca ri, nunca sorri, está sempre de mau humor.
Isso estava certo para gurus que não tinham nenhum contato com o público, mas penduravam-se com uma corda em algum
lugar nos Himalaias. Mas aqui, nós estamos diante do universo inteiro que tem que receber os jorros borbulhantes do seu amor.
Mas isso não quer dizer que vocês devem ser frívolos, porque vocês não podem ser. O jogo Divino não é frívolo, é alegre, e a
alegria não tem essa dualidade. Assim, para alcançar o estabelecimento do seu Princípio do Guru, primeiro nós devemos saber
como ele é destruído. Como acontece, qualquer coisa que não é cuidada ou mantida é destruída. Se nós não prestarmos
atenção, digamos, nessas belas plantas aqui, elas serão destruídas. Até mesmo a matéria que não é cuidada é destruída.
Assim, antes de mais nada, nós temos que saber que nós devemos ser atentos e alertas, de modo que se nós não nos
preservarmos, nós seremos destruídos. Porque a preservação não é pelo bem da preservação, é para impedir a destruição do
seu Principio do Guru.
Quando nós somos negligentes ou preguiçosos em relação a isso, nós somos responsáveis pela destruição do nosso Principio
do Guru. Portanto, a atenção que nós temos deve ser dada para a preservação deste Principio do Guru. Os gurus têm a
capacidade de preservarem a si mesmos e preservarem os outros. No começo, quando os gurus tentaram estabelecer este
principio de preservação, eles colocaram regras e regulamentos muito, muito fortes. Se você ler a Bíblia no capítulo de Levi,
você encontrará todos os shariats que são descritos, que eles estão seguindo agora em Riyadh ou nos países árabes. Para
manter esse princípio dentro de você, está escrito em linguagem muito forte, como “uma pessoa que não fizer isso” “deve ser
morta;” “uma pessoa que faz qualquer coisa errada desse tipo” “deve ser morta por apedrejamento”. Isso era bem no começo,
assim para as pessoas naquele estágio de evolução, era exigido esse tipo de medo. Isso não era destinado, de forma alguma, a
insultar ou ferir ou tirar a liberdade dos seres humanos. Mas, era destinado para as pessoas terem uma ideia grandiosa da
importância do Princípio do Guru dentro delas mesmas. Naquele estágio, eles usavam métodos amedrontadores, Eu diria,
épocas horrivelmente perigosas.
E naquela época, as pessoas obedeciam também. Depois um outro estado evolutivo aconteceu em que um estágio começou,
as pessoas pensaram que elas deviam se tornar austeras e começaram a preservar a si mesmas por meio de uma enorme
austeridade. Então, isso era auto-projetado. Não era projetado em direção aos outros, mas projetado em direção a eles
mesmos. Nós podemos dizer que a primeira onda começou quando o Guru, o Guru Primordial disse que se você não fizer isso,

então você será morto. O segundo estágio foi quando os discípulos aceitaram isso dentro deles mesmos, e começaram a dizer
para si mesmos: “Se nós não fizermos isso, nós nos mataremos.” A austeridade começou com base na sabedoria e não na
obstinação. Mas depois isso tornou-se um fanatismo, então foi para um extremo. Isso começou com a ideia de preservação.
Começou com a ideia de preservação. Mas a preservação em si mesma tornou-se impossível, ou talvez eles pensaram que eles
não estavam sendo capazes de preservar, eles ficaram confusos, e para eles as regras e regulamentos tornaram-se mais
importantes do que a preservação em si mesma.
Deste modo, você descobre que eles se destruíram. A sabedoria ou a essência do Guru Tattwa é o equilíbrio. Como quando
você preserva uma planta, se você não lhe der água, ela morrerá. Se você lhe der muita água, ela morrerá. Então a sabedoria
reside em compreender quanta água deve ser dada para a planta, de forma que ela cresça na sua melhor forma. Agora, essa
sabedoria tem que ser alcançada através da sua consciência vibratória. Vocês estão situados nas circunstâncias mais
afortunadas, em que vocês são almas realizadas antes que o seu Guru Tattwa esteja plenamente estabelecido. Vocês têm
todos os poderes que qualquer guru pode aspirar, sem terem o estabelecimento do Guru Tattwa. Especialmente, vocês estão
sob a completa cobertura de nuvens do amor de sua Mãe. Mas, de forma alguma, o amor da Mãe irá permitir que vocês
destruam o seu Princípio do Guru.
Como Eu lhes disse, o Princípio do Guru é algo muito sensível e é destruído se você mesmo não tentar preservá-lo. Em primeiro
lugar, a destruição começa a partir da fonte de nosso ser. Quero dizer que o nosso ser é criado pelos cinco elementos, e os
cinco elementos têm a capacidade o tempo todo de serem destruídos. Qualquer um desses elementos, se eles não forem
cuidados, eles são destruídos. Essa é a capacidade inerente dos elementos ou da matéria, como vocês podem dizer. Assim,
preservá-los é importante. Algumas pessoas têm uma ideia de que quando você se torna um guru, você não precisa preservar
tudo, isso é mantido por si mesmo. Não é. Concordamos que o Espírito definitivamente aumenta a beleza e a saúde desses
elementos; mas no nível humano, há sempre uma força maior que está tentando destruir isso. Assim, até nós termos
completamente nos tornado o Espírito, há sempre a chance dessa destruição funcionar. Alguém pode dizer, por que este
equilíbrio é necessário?
E esta é uma pergunta importante, que nós devemos ser capazes de responder a todas as pessoas que nos perguntam. Sem o
equilíbrio, você não pode ascender. Se você não puder ascender, de que adianta nos tornarmos seres humanos? Por exemplo,
tudo é Deus, mas ninguém está consciente. No nível humano, você se torna consciente: quer dizer, tudo existe, tudo está lá, mas
não está consciente. Digamos, há uma pedra, isso também é Deus, mas ela não está consciente. Por exemplo, digamos, esta
área está completamente escura e estamos cegos. Não há nada para ser visto, para ser sentido ou experienciado quando vocês
estão nesta condição. Na verdade, uma pessoa pensa que a escuridão é a verdade, que a ignorância é a verdade. Mas quando o
sol surge e a luz entra e seus olhos se abrem, você começa a ver tudo.
Você começa a se tornar consciente. Assim, no nível humano, você está consciente no ponto mais elevado. Agora, essa
consciência tem que se tornar a consciência do Espírito. Isso tem que acontecer com vocês – vocês sentiram o Espirito. Mas o
equilíbrio ainda não está presente. Sua Mãe os tirou e os tornou aquilo, mas ainda há desequilíbrio interior. Se você for
ligeiramente para o esquerdo, você pode ser destruído; se você for para o direito, você será destruído. Assim, vocês têm que
experimentar as duas coisas, como Eu tenho lhes dito, os métodos, os quais Eu irei explicar. Antes de mais nada, vocês têm que
ser austeros consigo mesmos. Simplesmente separem-se de si mesmos.
Separe-se como Espírito e observe o seu ego e superego. Agora você começa a observar, você começa a observar o ego e o
superego. Não mantenha isso – eles são as forças destrutivas. Agora, quando você observar o jogo como uma testemunha
dessas forças destrutivas, você saberá também como preservar-se melhor. Separar-se de si mesmo é mais fácil quando você
adota a austeridade. A pior coisa que os elementos fizeram com vocês é que vocês formaram hábitos, todos os tipos de ideia
fixa. Algumas pessoas gostam muito de tomar banho, algumas pessoas gostam muito de não tomar banho. Algumas pessoas
gostam de levantar-se cedo de manhã, às quatro da manhã, e cantar músicas e acordar todo mundo e algumas pessoas são
boas em dormir até as dez hora. Algumas gostam de roupas de cores claras, algumas gostam de roupas de cores fortes. Se
você for inglês, então você quer ter tudo num estilo inglês, uma comida horrível e insípida.

Se você for francês, você quer tomar vinho, um pouco. Se você for italiano, você quer comer carboidratos, muito. Se você for
espanhol, você quer comer muita gordura. Se você for indiano, você quer comer muitos condimentos. Assim, para mudar esse
hábito, você têm que antes de mais nada abrir mão de todos os extremos que gosta. Agora, se você disser: “Eu gosto de comida
insípida” – comida insípida – então você deve dizer: “Eu devo comer muitas pimentas”. Se você disser: “Eu gosto de cores
pálidas”, então use cores muito fortes. Vá de um extremo ao outro, para começar. Mas Eu tenho visto que as pessoas quando
vão de um extremo ao outro, elas ficam presas ao outro lado também. Assim, nós temos que ficar no centro, não nos extremos.
Um homem que é um avadhuta, aquele que é um grande mestre, nunca pode ser detido por qualquer ideia fixa. Ele não pode ser
dominado por quaisquer ideias de que: “Eu gosto disto”. Ele vê a beleza numa vegetação exuberante e ele vê a beleza nas
árvores que estão desprovidas de quaisquer folhas. Agora, a tendência a ir para a austeridade, de um modo muito estranho,
começou no Ocidente. Como, por exemplo, se você pentear seu cabelo, então você não é bom; se você não tiver mau cheiro no
corpo, então você não é bom; se você não se parece com um porco, você não é bom. Todos os tipos de ideias estranhas que se
infiltraram na mente, porque eles estão indo para o outro extremo. Mas nós temos que aprender com a natureza. A natureza
enfeita-se quando ela tem que saudar a primavera e quando é inverno, ela simplesmente fica completamente despida, Eu diria,
porque as folhas tem que ir para a Mãe Terra e o sol tem que atingir a Mãe Terra. Ela não é apegada a nada.
Surpreendentemente, ela é muito mais elemental do que nós somos; enquanto que nós, que somos espirituais, não devemos ter
nenhum apego.
Mas esta ideia é também uma ideia mental, que é o pior apego. É um apego muito engraçado que Me faz rir, é o maior cômico
que Eu tenho visto, que as pessoas ficam apegadas a ideias mentais. É como acreditar que seja o que for que você pensar
mentalmente simplesmente acontecerá com você. Digamos, se uma pessoa mental tiver que ir a um piquenique, ela
mentalmente colocará em sua mente que ela irá levar isso, aquilo, aquilo e aquilo. Ela pode até mesmo abrir um fichário e
anotar: “Eu vou levar isso e isso e isso comigo.” E quando ela for ao piquenique, ela perceberá que está desamparada, porque
ela não levou nada com ela, está tudo no fichário. Sua Mãe é boa no discurso e Ela fala com vocês, mas isso não deve ser seu
apego mental. Como por exemplo: “Sim, a Mãe disso isso”, e todo mundo discute com um grande entusiasmo, isto é assim, mas
isso não se torna parte integrante do seu ser. Mas é um apego muito comum atualmente, com todas as pessoas sabendo sobre
tudo e não tendo nada. Este apego mental deve ser realmente combatido. Tornar-se é ver, tornar-se é experienciar; tornar-se é
ver, é experienciar.
Como, por exemplo, se Eu tenho que vir a este lugar, Eu preciso vir e vê-lo. Se Eu somente tiver pensamentos sobre isso e uma
ideia mental, uma imagem mental, isso não é bom, Eu posso – isso não é Meu, isso não é a verdade. Quando vocês se tornam
conscientes, na verdade, o que acontece é que vocês vêm isso por si mesmos – então vamos ver. Saiam dessa concepção
mental de que vocês já sabem sobre isso. Vocês não sabem, porque o que vocês sabem é apenas mental. Isso deve ser uma
parte integrante do seu ser. Agora, como fazer isso? Alguns dirão: “Nós apenas continuaremos sendo austeros em relação a
isso.” Então isso se tornará novamente uma outra obsessão. Alguns dirão: “Tudo bem,” “a Mãe disse que devemos nos divertir,
então iremos apenas nos divertir.” Como atingir o equilíbrio, é o grande problema, mas não deve ser assim com as pessoas que
tem a consciência vibratória. Nisso também vocês podem ficar obcecados.
Eu tenho visto pessoas falando como se elas fossem grandes Sahaja Yogis e não havia nenhuma vibração, e dizendo que elas
estavam tendo vibrações. Isso é tão enganoso. Assim, temos que pensar que nós temos que crescer além disto e ver mais e
mais e saber sobre isso. Mas se então, você perguntar aos franceses: “Como você está?” Então sob a influencia disso, eles
falarão deste jeito, isso significa que eles estão sempre em desequilíbrio. Se você perguntar a um inglês, ele dirá: “Eu não sei.”
Ou eles dizem: “Eu sei”, não há nada entre os extremos. Agora nós temos que entender que nós estamos carregando a luz em
nossas mãos. E a luz não deve tremer. Nós temos que segurar bem a luz e nós temos que ter uma atenção concentrada em
relação à preservação da luz. E depois, dizer para nós mesmos que nós temos que ver, não apenas compreender mentalmente.
Devemos estar realmente conscientes; porque vocês são completos também, vocês são parte integrante do todo.
Vocês são. Mas a única coisa é que vocês ainda não viram isso. Vocês aceitaram mentalmente, mas vocês não se tornaram
isso. Porque a projeção mental vem do pensamento; isso significa que vocês estão no nível do pensamento. Vocês tem que se

tornar sem pensamentos. Mas se vocês vivem com base no pensamento, então vocês ainda estão abaixo do Agnya Chakra.
Todas as ondas de pensamentos devem ser cessadas, antes de mais nada, e devem dizer: “Tudo bem, vamos ver agora.” Assim,
do Nabhi Chakra, vocês se elevam ao Agnya Chakra. Depois, além disso, vem o terceiro problema da destruição, é o emocional.
O emocional é uma destruição muito sutil. Como, por exemplo, algumas pessoas, Sahaja Yogis, sentarão com um violão e
começarão a cantar, como se eles todos fossem periquitos, vejam!
O que é isso? O que é isso? Venha. Venha, venha. O que aconteceu? Por quê, por que você está chorando? Venha até Mim,
venha até Mim. Tudo bem. Apenas leve-a embora. Ela está bloqueada.
Assim o problema mais delicado é o emocional. Esse problema emocional é a coletividade em uma camuflagem. Por exemplo,
quando os Sahaja Yogis se encontrarem, eles se abraçarão, se beijarão, e serão muito, muito gentis uns com os outros, vejam, e
se sentarão e cantarão músicas como hippies. Pegam o violão nas mãos e balançam no ritmo do amor. Isso é na verdade, o
Vishuddhi no ponto coletivo, e isso certamente é algo muito difícil de se livrar, porque lhes dá um sentimento muito confortável.
E as pessoas ficam confusas com as emoções, elas pensam que isso é alegria. A alegria só pode ser alcançada através do
completo desapego, o desapego que é sem ego e sem superego. Mas agora, o problema que os seres humanos começaram a
enfrentar é assumir que eles são gurus. Eles começam a falar sobre a Sahaja Yoga, conversar sobre a Sahaja Yoga e eles
começam a achar que eles já se tornaram Shri Krishna. Eles têm até mesmo um ego maior do que a pessoa que é na verdade
ignorante sobre a Sahaja Yoga.
Eles começam a falar com um ego tão enorme que Eu mesma fico assustada com eles: “Quanto eles sabem sobre a Sahaja
Yoga?”, às vezes Eu penso. E eles começam a afirmar tanto isso que é assustador. Tudo isso pode ser dito também, que eles
acham que o protocolo não está correto, e deveria haver um protocolo adequado, então “nós estamos cuidando do protocolo,”
“nós somos guardiões do protocolo”, e todas essas coisas estão presentes. Agora, aqueles que estão no lado emocional veem
o ego dos outros, enquanto que aqueles que estão no lado do ego veem as emoções dos outros. Assim, um critica o outro, mas
eles não veem a si mesmos, que eles estão caindo na armadilha de um dos extremos. Assim, a menos e até que você seja
desapegado, você não pode ver isso. Eu não direi que Eu cometi um erro, mas aconteceu de ser um erro. Pelos primeiros três
anos da Sahaja Yoga, Eu nunca falei sobre um bhoot. Eu pensei que Eu poderia manejar sem isso. Mas uma senhora que estava
possuída entrou na Sahaja Yoga e tentou todos os tipos de truques tântricos, então Eu tive que dizer a eles.
Agora cada Sahaja Yogi é um monte de bhoots! Você pergunta a qualquer Sahaja Yogi: “Por que você fez isso?”, “Deve ser um
bhoot.” Se você diz: “Como você fez uma coisa dessas?” Então eles dirão: “Eu não sei, foi um bhoot que fez isso.” Eles nunca
estão lá – todos os bhoots estão lá. Agora, Eu não entendo como lidar com isso mesmo como uma Guru, porque se Meus
discípulos estão lá, Eu posso lhes dizer, mas se eles são bhoots, o que Eu direi a eles? Eu posso falar com Sahaja Yogis, mas
não com bhoots, eles não Me ouvirão. Assim, essa é a maior fuga que os Sahaja Yogis encontraram agora, que é a pior, que
nunca aconteceu antes. Assim, algumas vezes, Eu acho que foi um erro Eu ter introduzido essa palavra “bhoot”. Eles desculpam
a si mesmos apenas dizendo: “Mãe, é alguma negatividade.” A menos e até que haja algo em vocês que contenha a
negatividade, como pode haver negatividade? Se vocês forem desapegados, como uma pedra, então vocês não podem conter
essa água negativa em si mesma, nela. Vocês não se tornam mais a negatividade, vocês se tornam mais um guru. Agora,
quando Eu digo que vocês não devem ser negativos – vamos supor que sob tais circunstâncias, vocês não devem ser um bhoot,
vocês devem ser vocês mesmos – então eles começam a se sentir culpados.
Assim, todos os tipos de truques anti-guru estão acontecendo. Eu sou sua Guru e é contra a sua Guru, fazerem esses truques
com vocês mesmos. Agora, vocês farão esses truques Comigo, de que adianta? Vocês têm que ganhar algo, vocês estão
fazendo truques contra si mesmos se vocês estiverem fazendo-os contra Mim. Vocês têm que ser mais conscientes. Vocês não
devem ser destruídos. Além disso, vocês têm que salvar os outros. Como vocês farão isso, caso vocês não aceitem que este é
seu privilégio, que é a sua sorte, que vocês foram escolhidos para serem o canal do trabalho de Deus? Algumas vezes, Eu acho
que todos os bhoots vieram a Mim para a realização e agora Eu Mesma irei Me tornar um bhoot. Bhoot também significa
bhootnath – é o nome de Shri Shankara, Shri Shiva, porque Ele persegue os bhoots o tempo todo.
Mas vocês têm que ser o presente e não o bhoot, “bhoot” significa o passado. Então, o que há para saber? Você se torna. Então

você está no presente, você simplesmente começa a tornar-se, evoluir, florescer. Tente ficar no presente. Não fuja do presente,
encare-o. Não se sinta culpado nem culpe o bhoot; as duas coisas irão afastá-lo do presente. Agora, simplesmente observe toda
a natureza, todo o Poder Divino, seu desejo ardente por eras – tudo está do seu lado. O tempo chegou. Você está simplesmente
lá.
O que nós temos que fazer? Apenas permaneça no centro, no eixo. Tente manter-se no eixo, e depois apenas observe a periferia
se movendo, você não se importa. Quando você vê a si mesmo se comportando mal de alguma maneira, puna-se. É melhor você
se punir do que o Divino puni-lo, porque essa é uma punição severa. Mas não se sinta culpado, porque você não fez nada errado,
foi o bhoot que fez! Assim, nós chegamos a um ponto em que devemos compreender que nós somos gurus e nós não podemos
ser bhoots. Nós temos que mudar o nosso exterior também, para nos tornarmos bons gurus Por exemplo, nós temos que
aprender boas maneiras. Depois, essas boas maneiras se tornam a sua natureza. Algumas vezes, para as pessoas que gostam
muito de comida, Eu sempre lhes digo que elas devem jejuar.
Seja o que for que você goste muito, tente abrir mão. Tente vencer a sua doença dos apegos, dos seus hábitos. Uma vez que o
seu Guru Tattwa seja estabelecido, você será aceito como um guru. Não haverá nenhuma necessidade de você dizer que você é
um guru, as pessoas saberão que você é. Nós não temos que então escrever em nossas testas que vocês são gurus, as
pessoas saberão que este é um guru andando; vocês podem ver a divindade andando, vocês podem ver a dignidade andando, a
glória surgindo. Vocês têm que mudar a partir de dentro, e a luz dessa iluminação interior será mostrada externamente. Mas
não deve ser uma ideia mental ou uma ideia emocional, mas deve ser um acontecimento, o tonar-se, a consciência. Você tem
que experienciar através da sua experimentação sobre si mesmo. Até mesmo Eu faço isso. Quando Eu não consigo alcançá-lo
por uma extremidade porque você é um bhoot, Eu o alcanço pela outra. Se alguém diz que é um bhoot, então Eu Me certifico de
que ele sofra um pouco e encare isso, o bhoot nele.
Por exemplo, alguém, Eu digo para alguém: “Por favor, faça isso”, e ele esquece completamente disso, e ele diz que foi um bhoot
que fez. Então, depois ele perde a sua carteira e depois Eu digo: “O bhoot deve ter levado a carteira!” Mas Eu experimento
Comigo Mesma. Eu primeiro vejo como Eu devo abordá-los. Se não funcionar, Eu tento outra coisa dentro de Mim Mesma,
porque é uma época muito ardilosa esta em que nós estamos. Se nós tivéssemos conforme o shariat do capitulo de Levi, todos
os bhoots não deveriam estar aqui. Talvez nenhum Sahaja Yogi pode ter sido esquecido também. E esta projeção mental é uma
coisa tão comum que é difícil de desapegar as pessoas disso, mas o único meio pelo qual Eu faço truques com vocês é Eu
Mesma os submetendo a testes. Do mesmo modo, vocês devem jogar consigo mesmos e tentar colocar a si mesmos numa
caixa experimental. Hoje é o dia do Guru Puja, o dia em que vocês têm que venerar o seu Guru. Vocês são realmente
afortunados por terem um Guru que é uma Mãe.
E Minha Mãe e Guru é esta Mãe Terra, que Me ensina como lidar com os seres humanos. E Ela é Aquela que também em cada
estágio de dificuldades Me ajuda a corrigir Meus próprios métodos de nirmala vidya. Ela tem sido uma Mãe tão gentil e uma
guru gentil para Mim. E Ela é uma personalidade tão tranquilizadora. Isto, todo este verde, embora seja dado a Ela pelo sol como
eles dizem, é apenas para tranquilizar todos nós. Ela usa o verde sobre Si mesma e o verde é o Princípio do Guru. Ela é a
personalidade desapegada. Ela é o magnetismo, Ela atrai. Quando as pessoas estão andando sobre Ela, Ela está cuidando
delas. Ela cria a partir dos Seus swayambus, o Si – o que devemos dizer para swayambhu?
– Ah, sim, pedras auto-manifestadas. Vejam, a atração Dela e o zelo Dela é tão grande que sem Ela, nós estaríamos pendurados
no ar. E Ela Me mantém nos pregos de metal, como eles dizem – na realidade. Se Eu quisesse, Eu poderia ser somente o
Espírito e não preocupar com mais ninguém. O modo como Ela tolera os nossos pecados, o modo como Ela sempre cuida de
nós e nos nutre, apesar de tantos defeitos nossos: do mesmo modo, um guru deve fazer. Ela é extremamente misericordiosa;
mas Ela explode como um terremoto e algumas vezes cálcio quente e potássio quente podem sair Dela. Ela produz enxofre para
vocês, para a sua cura. Se o solo da Inglaterra tornar-se vibrado, então este solo pode ser usado como remédio. Na Índia, as
pessoas usam argila como remédio, para todo tipo de tratamento. A compreensão sobre o Guru Tattwa, a pessoa pode ter da
Mãe Terra, então vamos tocar a Mãe Terra e nos inclinarmos a Ela.
Que Deus os abençoe. Ela é sutil! No Kundalini Shastra, a Mãe Terra é a Kundalini. O Muladhara é a, é a Mãe Terra. Assim, para

nós, a Kundalini é a coisa mais importante. Nós não temos que nos preocupar com o que eles falaram no Levi, que vocês não
devem roubar, vocês não devem dizer mentiras; o que nós temos que nos preocupar é em manter a Kundalini elevada. Assim, o
guru tem que ser uma pessoa que é absolutamente prática. Ele deve ter bom senso e ser absolutamente prático, ele não pode
ser uma pessoa sem senso prático. Uma pessoa que não tem senso prático não é um guru. Mas o senso prático, na forma
comum, é compreendido como um homem que é astuto, que sabe como desviar-se do caminho correto e tudo isso – essa é a
coisa mais sem senso prático a fazer.
Algo absurdo, algo de forma inesperada, não é o modo como um guru tem que se mover. Existe todo um bom senso que deve
guiar um guru no modo de lidar com uma pessoa, e o bom senso é a coisa que não é astúcia de jeito nenhum. A fonte do bom
senso é o Espírito. A expressão de um guru é muito, muito paradoxal – paradoxal. Por exemplo, um guru será extremamente
prático, vamos supor que ele tenha que construir sua própria casa, ou uma casa ou um ashram ou qualquer coisa, ele será
extremamente prático. Ele será muito econômico, ele criará algo do nada; as pessoas ficarão surpresas ao ver como ele a fez
de forma tão prática. Mas ele será tão desapegado, que se esse ashram tiver que ser doado para alguém, em um segundo, ele o
doará. Para comprar – digamos, por exemplo, para comprar um candelabro, o guru será muito prático, ele conseguirá o melhor e
mais barato e mais bonito. E ele será muito enérgico em relação a isso. Mas quando trata-se de doar, ele irá ser mais intenso
em relação a isso, de modo que quando ele doar, ele doará com a mesma intensidade.
Ele encontrará todos os métodos práticos para doar, também para entregar. Assim, sua compra é na verdade doação. Ele
compra para doar, é deste modo que ele é o mais prático. Vocês sabem que nós não podemos levar nada conosco. Somente o
guru pode levar algo com ele, ninguém mais pode levar. Somente o guru tem todos os discípulos e discípulos e discípulos e
discípulos por eras, que cantam o louvor. Nenhum outro relacionamento é eterno assim. Ele continua refletindo por eras e eras e
eras. É uma onda que cai e depois desaparece; em cada coisa que você fizer, cada onda tem que desaparecer, mas não a onda
do conhecimento de um guru. É até mesmo mais elevada do que o Princípio Divino, porque ela explica.
O Princípio Divino não pode explicar – é o guru que explica isso. Não que ele manifeste, mas ele explica e isso funciona,
portanto ele é o mestre do Poder Divino. Assim, de certo modo, o Poder Divino é igual ao significado do guru. Como a palavra
tem o significado, e a palavra – Eu sinto muito, a palavra tem o significado e a palavra serve o significado. Mas num Princípio do
Guru, o Divino serve o guru. Tudo está à sua disposição. Tudo está à sua disposição. Quando você é um guru, todos os seus
chakras estão à sua disposição. Todo o universo está à sua disposição, porque você é o guru. É como o diretor de um show – o
homem do palco, o homem que está encarregado das luzes, o homem que está encarregado do alto-falante, todos têm que
servir o diretor, porque ele está treinando os atores.
Mas o Princípio do Guru tem que ser incontestado. Ele deve ser de tal capacidade que ninguém possa contestá-lo, deve ser de
uma personalidade tão capaz que ninguém possa ser capaz de contestar o guru. Somente então ele funcionará. Assim, vocês
têm que trabalhá-lo de tal modo que vocês sejam absolutamente incontestáveis. E vocês são especialmente afortunados por
vocês poderem ver a si mesmos e se corrigirem, o que ninguém pôde fazer antes – vocês são seu próprio guru. Esta situação
nunca, nunca aconteceu. Vocês são seu próprio guru – e Me deixem ser sua Mãe. Isso será o melhor para Mim. Assim, hoje é o
dia em que devem determinar até que ponto você é um guru, primeiro ponto. Você tem que fazer uma promessa de que você
estabelecerá o seu Princípio do Guru, o segundo ponto.
Em terceiro lugar, você tem fazer uma promessa de que você estabelecerá o Principio do Guru nos outros. Em quarto lugar, você
tem que saber que há um pequeno empecilho que sua Guru é uma Mãe. Ela é muito gentil para ser um guru, muito suave para
ser um guru e extremamente tolerante. Assim, é melhor que você assuma a austeridade sobre si mesmo, e cuide de si mesmo.
Que Deus os abençoe. Assim, tornem-se seu próprio guru. Em todo dia do Guru, Eu tenho um problema, e um dos problemas é –
você pode traduzir, Gregoire, um pouco mais ainda, se você não se importa – em todo dia do Puja do Guru, Eu acho que Eu devia
Me tornar um Guru completo, e pelo menos em um dia, Eu não deveria ser uma Mãe. Mas toda vez que Eu tento esses truques,
isso atua contra Mim! No ano passado, na Índia, Eu disse a eles: “Desta vez, Eu vou ser somente Guru” “e vocês só têm que Me
dar um xale” “e Eu não receberei nenhum sari e nada assim como uma Mãe.” E Eu estava muito inflexível com eles, e Eu disse:
“Custe o que custar, Eu não receberei um sari,” “seja o que for que vocês façam.” E eles estavam muito infelizes porque eles
tinham comprado um sari para Mim, e eles disseram: “Nós também costuramos uma blusa e uma anágua,” “e Mãe, a Senhora

deve aceitar. A senhora é a nossa Mãe também.” Então Eu disse: “Eu serei muito dura como um guru” “e nada feito, hoje nada
irá Me convencer.” Porque novamente, você se torna a Mãe, e a coisa toda torna-se novamente aquela coisa suave!
[Yogi: Mãe, eu não posso traduzir isso!] É melhor você dizer a eles! Então Eu fui abrir a torneira – porque na Índia, nós não
acreditamos em pias – para lavar Minhas mãos. E as torneiras indianas, como elas são, vejam, ela cedeu e Eu fiquei
completamente encharcada. E Eu saí e disse: “Por favor, dê-Me o sari para usar!” Hoje Eu decidi ser uma verdadeira guru e uma
guru severa. Então o Warren veio dizer: “Mãe, alguém comprou um sari,” “e isto e aquilo.” Ele deu muitos argumentos. E Rustom
e Warren estavam tentando, vejam, colocar-Me no Meu lugar. Mas então eles usaram o maior argumento para Me vencer.
Primeiro eles disseram: “O sari é lindo, isso, aquilo” – Eu estava bem então. Mas depois eles disseram: “As vibrações são tão
boas.” “Mesmo antes de abrir o sari, as vibrações estavam lá.” Assim, todos os Meus esforços fracassaram.
Este é o jogo da doçura do Divino, que é chamado de madhurya. “Madhurya” significa a doçura, a doçura. E este é um jogo que é
semelhante ao esconde-esconde da alegria na vida e isso é o que Eu aceitei. Assim, primeiro nós teremos o Puja à Mãe. Shri
Ganesha Puja. Primeiro é Shri Ganesha e depois Gauri Puja hoje; por causa do Puja do Guru, nós teremos o Gauri Puja. [Yogi:
Todos aqueles que nunca lavaram os pés de Shri Mataji e que gostariam de fazer isso, de ter este grande privilégio, devem vir à
frente para fazer o puja.] É melhor você gostar disso! Não deixe isso à liberdade deles, é melhor gostar disso! Se você deixá-lo à
liberdade deles... E alguém deve Me dizer os nomes deles, veja; Eu gostaria de saber os nomes deles, todos aqueles que estão
lavando Meus Pés, isso seria bom.
Se você estiver dos lados, é melhor deste jeito... Está bem, são os 21 nomes. Está bem, se você tiver terminado aquilo, então
eles virão. Oriente-os. Em voz alta. Tudo bem. Agora, deixe – oriente a vinda aqui, um por um. Dois deles podem vir. Do mesmo
país, seria melhor, assim eles podem Me dizer seus... Você quer bênçãos?... Obrigada, obrigada. Olympia?
Hah! Tudo bem, é isso. Que Deus os abençoe. Hah! Bom. Tudo bem. Esfregue Meus Pés. Todos esses nomes têm a ver com as
várias qualidades com as quais Ele governa os ganas. Os ganas são os soldados do canal esquerdo, que são os protetores do
Senhor Shiva e da sagrada Gauri. Que persegue os bhoots deles!
Venha. Venha à frente, sim. Venha à frente por favor. Agora, diga-me os nomes. Margaret. Sim, qual é o seu nome? Você é de
onde? De onde?... Bem forte. Esfregue-os bem forte, está bem?
Esfregue-os com força. Forte, muito forte. Hah! Agora!... Ainda está lá. Tudo bem? Agora não haverá nenhum problema. Agora,
diga-Me os nomes delas. Catherine. De qual país?
Agora, venha, esfregue Meus pés. Esfregue-os com força. Mais forte, forte. Tudo bem? Bom? Que Deus os abençoe. Hah!
Melhor? Digam-Me os seus nomes. Agora, de que país vocês são?
Tudo bem, agora esfregue Meus Pés. Com ambas as mãos. Com força, realmente com força, muita força. Forte, bem forte.
Mais forte. Bom. Aha! Que Deus os abençoe. Bom. Veja você mesmo.
Veja suas mãos. Tudo bem. E quanto a você? Tudo bem. Que Deus os abençoe. Maria? De que país? França. Você tem que Me
dizer muito claramente, porque você está dizendo para as Divindades, está certo? Agora.
Esfregue os Meus Pés. Esfregue os Meus Pés com força. Com força. Bem forte. Tremendas! Hah! Bom. Deixe-Me ver. Tudo
bem? Agora, digam-Me seus nomes.
De onde? França. Novamente? Novamente? Da França. Vocês têm que Me dizer porque Meus ouvidos têm que escutar, assim
as Divindades devem escutar, está certo? Agora, por favor, esfregue Meus Pés. Forte, forte, forte. Bem forte. Sim, é isso.
Forte, forte... Coloque suas mãos em direção a Mim. Tudo bem? Que Deus os abençoe. Olá, como você está? Que Deus a
abençoe. Como você está agora, melhor? Como está o bebê? Agora, bom. Digam-Me seus nomes muito claramente, em voz

alta. Sally, da Austrália.
Diga assim. Tudo bem. Você também é da Inglaterra, originalmente? Tudo bem, então diga isso... Tudo bem, esfregue Meus
Pés. Esfregue Meus Pés com força. Bem forte. Você foi a algum falso guru? Hah! Melhor? Agora, vocês têm que Me dizer seus
nomes e os nomes dos seus países, está certo?
Agora, diga o seu nome, seu nome? De onde? De onde? Tudo bem. Venha. Esfregue com força, bem forte. Veja suas mãos
agora. Tudo bem? Que Deus a abençoe. Você tem que lhes dizer o seu nome, e o nome do seu país.
Da África? Da Índia, perdão! Forte, bem forte. Mais forte. Bem forte. Tanto quanto você puder. Mais forte, bem forte. Forte. Bem
forte. Tanto quanto você puder.
Venha. Como você está.? Lave Meus pés. Este aqui, lave-o. Olá, como você está? … Como você está? Eu preciso vê-la. Por
quanto tempo você ficará aqui? Tudo bem, venha. Leve bastante tempo, está bem?
Bom, bom, bom. Agora veja, apenas veja as vibrações. Veja como estão as suas mãos. Ah, tudo bem? Bom. A irmã pegou isto.
Agora, ela pegou isto. Ele pegou isto. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus os abençoe.
Que Deus os abençoe. Isso é bom. Agora, diga-Me o seu nome, e também o país de onde você vem. Diga-Me. Tudo bem.
Esfregue-o com força, bem forte. Bem forte. Tudo bem? Bom. Agora, coloque suas mãos em direção a Mim.
Tudo bem? Ótimo! Que Deus os abençoe. Venha. Eles lavaram Meus pés, mas Eu terei que abençoar a criança. Ah, então qual é
o nome? Ah, veja os olhos, ah? Este é o sinal. Esta sou Eu, os olhos são Eu, você pode ver? Eu posso tomar um pouco d'água?
Então, qual é o nome? James, eh? A Senhora lhe dará um outro nome? Você pode chamá-lo de Ewan, Ewan, para o Inglês, tudo
bem? E para o nome indiano... Gyanadev. Ele sorriu, ele sorriu! Você está sorrindo, Gyanadeva – Gyaneshwara. Que Deus o
abençoe. Ele está sorrindo, veja – tão feliz! Tudo bem.
Você pode enxugar Meus pés? Agora, dê-Me tudo aquilo ali, dê tudo. Só isso. Não use leite. Você pode adicioná-lo mais tarde, o
leite. Sadkara. Sadkara. Sadkara. Agora diga o mantra: “Guru Brahma, Guru Vishnu...”, três vezes. Dê-Me a toalha.
Muito lentamente, você deve diminuir o ar muito lentamente, está bem? Ele pode ser colocado para baixo, de modo que eles
possam fazer isso. Danielle, venha. Abaixe isso. Venha. Danielle irá ajudá-lo. Coloque o sinal nele, certo? Muito obrigada. Todos
vocês têm que colocar alguma coisa lá. Venham!
Obrigada. Desçam, desçam.
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Temos que compreender que os tempos modernos são os tempos de confusão. Vocês não sabem o que querem. Vocês não
sabem o que querem perguntar. Vocês não sabem se o que estão fazendo está certo ou errado. A confusão é necessária. Sem a
confusão, nós não ficamos desesperados. Sem o desespero, nós não buscamos. Mas a confusão só é visível... quando uma
pessoa alcança uma certa área da consciência ou podemos dizer, um grau de consciência. Digamos, no estágio quando Moisés
veio a esta Terra, em que o desespero era diferente, em que eles queriam livrar-se da escravidão, era um tipo diferente de
compreensão que eles tinham. Como organizar uma sociedade em um determinado padrão... de modo que você alcance o
máximo de eficiência a partir dessa sociedade.
E era uma emergência. Era uma situação muito crítica para os judeus naquela época. Isso aconteceu em muitos países, em
muitas gerações, em que eles chegaram a um estado onde se sentiram... extremamente desesperados. A escravidão do
homem era muito evidente naquela época. Mas antes disso, as pessoas não se sentiam mal em relação à escravidão. Elas a
aceitavam. Elas a aceitavam naturalmente, sem questionar. E então veio o momento em que elas perceberam: “Isto é
escravidão..." "e nós não teremos mais isso.” E um líder veio, esse líder realizou isso para eles. Hoje, nestes tempos modernos,
temos um tipo muito sutil de escravidão... que está nos devorando a cada dia, que é tão autodestrutiva... que não temos nem
mesmo consciência dela. E nós somos destruídos.
Essa destruição está atuando de tantas formas que, se nós realmente não despertarmos para a Verdade, há uma possibilidade
de não restar nada desta Criação. Existem pessoas que dão grandes palestras. Eu tenho Me encontrado com muitas pessoas
importantes... das Nações Unidas e de todas essas grandes agências. Elas falam sobre a destruição iminente, o choque do
futuro... e que isso irá acontecer, eles escrevem livros, livros volumosos. Eles discutem. Eles estão na rua, eles discutirão. Eles
estão em um bar, estão discutindo. Eles estão em uma festa, estão discutindo. Mas eles não se dão conta do que isso significa.
Essa destruição é um tipo de destruição... que nunca aconteceu antes.
Porque essa destruição está vindo de dentro... e não de fora. Nós atingimos uma certa profundidade em nossa consciência... e
se nós não tocarmos a fonte de nossa sustentação, essa destruição irá se realizar. Agora, para muitas pessoas é assim: “Oh!
Esqueça isso, esqueça isso." "Nós trataremos disso.” Algumas pessoas são desta opinião: “Tudo bem, esqueça isso. O quê?"
"Destruição? Tudo bem, não importa." "Veremos isso amanhã.” E algumas delas, Eu tenho visto sentadas esperando: “Oh! Deus,
graças a Deus há uma destruição, assim tudo isso se acaba."
"Nós não temos de preocupar nossas cabeças." "Graças a Deus há uma destruição prometida.” Seja qual for a atitude que
alguém possa tomar, devem compreender... que essas coisas são muito sérias. A Criação atingiu o desenvolvimento máximo
agora. O desenvolvimento está expresso como seres humanos. Estes seres humanos são os atores no palco. Toda a natureza
está executando esse novo acontecimento. Agora, a única coisa que tem de acontecer a vocês... é que vocês têm de estar
conectados com o Divino. Vocês têm de estar conectados com o Todo. Vocês têm de saber o seu próprio significado... e
conhecer o seu propósito. Se isso puder acontecer a vocês, então vocês estarão em outro mundo.
Vocês são feitos para isso. Você é criado como um ser humano com um propósito. Nós devemos refletir. Todos os cientistas
devem pelo menos uma vez perguntar: “Por quê?" "Por que nós fomos criados como seres humanos?" "A partir do estágio
animal, por que chegamos a este estágio? Qual é a razão?” Essa pergunta está inserida no inconsciente de cada buscador hoje.
É desse modo que nós temos tantos buscadores em todo o mundo. E esses buscadores... estão apenas tentando descobrir
porque estamos aqui. Alguns deles encontram uma resposta, às vezes, em algum bem-estar material.

Por exemplo, nossas greves hoje em dia. Estradas de ferro. É uma visão muito estreita de toda a coisa, uma visão muito
estreita. Vocês querem ter salário maior? Tudo bem, tenham. Depois, e daí? Aqueles que falam de comunismo... Eu estive em
Moscou, Eu estou voltando novamente. Se vocês lhes perguntarem, eles dirão: “Oh! Ainda não obtivemos a felicidade.” Eu não
sou contra o comunismo ou contra a democracia. Ambas as coisas são somente brincadeiras para Mim.
Vocês não são comunistas nem democratas. Somente após a Realização, vocês podem se tornar... ambos simultaneamente,
porque vocês não têm nenhum poder para ser capitalista ou democrata, vocês não têm nenhum poder para votar. Vocês não
sabem nada a respeito de si mesmos. Em que vocês estão votando? Vocês não conseguem ver. A menos e até que haja luz, a
menos e até que nós possamos ver, como nós iremos votar? Por exemplo, nós votamos em uma pessoa, para quê? “Oh! Ele é
um homem muito bom”, tudo bem. O que é bom a respeito dele?
Como vocês sabem que ele é um homem bom? Como vocês sabem que ele não será um homem ruim? Vocês podem dizer que
hoje alguém que parece ser uma pessoa muito boa, não irá lançar escorpiões ou cobras em tudo em volta dele? Uma pessoa
que aparentemente parece ser uma bela personalidade, pode tornar-se uma pessoa horrível. Não existe uma forma absoluta de
julgar ninguém. Portanto, como nós vamos votar em algum deles? Se vocês acham que sabem como julgar, então Eu acho que
vocês ainda têm de aprender. Porque até que você cometa muitos erros, você não irá admitir que: “eu não sei”. Essa é a
questão. Uma vez que você alcance este estágio de dizer: “eu não sei," "eu digo que este é um bom homem, mas eu não posso
dizer," "eu não tenho certeza em relação a essa pessoa.” Esse é o ponto que vocês alcançam quando não têm certeza sobre
isso, em que vocês querem saber seguramente... se algo é realmente verdadeiro e honesto.
Nosso senso de honestidade e tudo mais é tão superficial, é tão superficial. Para nós, honestidade significa: “Se você me der
cinco libras," "devolverei cinco libras para você.” Está feito, acabou-se, é honesto. Tudo é tão superficial. É por isso que nunca
conseguimos ficar satisfeitos, mesmo se você ganhar 10% a mais de salário ou 20% a mais de salário, você não ficará feliz.
Acreditem em Mim. Coisas materiais não nos dão felicidade, nunca. Mas, Eu não digo que nós não precisamos de coisas
materiais. Nós precisamos de coisas materiais. Mas a matéria é como uma taça que tem o néctar nela. Se você está com sede,
você não pode beber algo de uma taça vazia, nada.
Pode ser uma taça de ouro, o que importa? (Faz) diferença para você? Você precisa ter algo para saciar a sua sede... e a menos
e até que essa sede seja saciada, você não será feliz. E o que é essa sede? É isto: você ainda não conheceu a si mesmo. É uma
sede muito inconsciente. Ela surge, você não sabe o que está procurando, você não sabe por que está infeliz, você não sabe o
que você quer. Este é o inconsciente que está trabalhando. Mas, o momento chegou em que vocês devem saber o que vocês
são... e o que é a sua glória, o que é a sua grandeza, quais são os seus poderes. Todos eles estão formados dentro de vocês
mesmos.
Todos esses dias em que vocês cresceram em seu processo evolutivo, todas essas coisas foram formadas dentro de vocês...
como é mostrado aqui. Todas essas coisas estão lá. Na verdade, Eu sou apenas um catalisador, vocês podem dizer. Apenas
uma vela que está iluminada. E esta vela, quando toca uma outra vela que está pronta, a torna iluminada. Vocês podem dar a
isso um nome científico importante, eles criam uma personalidade encarregada disso, daquilo... Eu não entendo. É muito
simples para Mim. Nós todos estamos prontos para isso. Eu simplesmente toco vocês e vocês se tornam iluminados e vocês
obtêm luz. E quando vocês tocam alguém, essa pessoa também se torna iluminada.
Agora, vocês podem dizer: “Mãe, como pode ser tão simples?” Tantas pessoas dizem: “Mãe, a Senhora é tão simples." "Como
pode ser?” Eu simplesmente não entendo. O que Eu dever ter, duas trombetas... ou alguma coisa para tornar isso complicado?
Tudo que está vivo é a coisa mais simples. Esse é o sinal da vida. Vocês têm visto as flores? Como é simples cultivar uma flor.
Simplesmente funciona. Você apenas pega algumas sementes, as semeiam e você obtém as plantas. Como é simples.
Em algum momento, nós pensamos como isso funciona? Parece muito complicado, se você começar a pensar sobre isso. Você
ficará louco, se começar a analisar isso. Mas é tão simples. Da mesma maneira, esse acontecimento é também algo muito,
muito simples. É chamado Sahaja. Sahaja tem dois significados. Sahaja significa simples, também significa algo que é nascido

com você. Sahaja é algo simples porque é nascido com você. O seu nariz nasceu com você, tudo bem, é algo simples.
Você não tem de fazer nada, pressioná-lo ou, de alguma maneira, fazer qualquer coisa para ele respirar. Está lá. Da mesma
maneira, esse processo formado está dentro de você, está simplesmente lá. Para Mim, é absolutamente simples... e para você
também será simples tão logo vocês o obtenham. Assim, essa discussão sobre ser tão simples, Eu mesma simplesmente não
entendo. Por que deve haver uma discussão? Supondo que você coma dessa maneira, por que deveria perguntar: “como pode
ser tão simples comer dessa maneira?" É tão simples porque é tão vital. É tão importante. Todas as coisas vitais são simples e
facilmente disponíveis, como a sua própria respiração.
Se para isso, você tivesse que fazer algo especial, então essa respiração seria impossível. Quantas pessoas sobreviveriam?
Agora, esta coisa simples, este método simples... é o método do Poder Divino Onipresente, o Espírito Santo. Este Poder Divino
Onipresente é a Shakti, o Poder Primordial que realiza isso. Nós percebemos como esta Shakti trabalha também? Nós alguma
vez observamos uma flor se transformando em fruto? Quem faz isso? Não uma flor, mas vocês devem ter visto milhões e
milhões, bilhões e bilhões... dessas flores se transformando em frutos. E quem faz isso? Nós nunca pensamos.
Nós não damos atenção, somos indiferentes a isso. Todas as coisas vivas são criadas por este Poder Divino. Os seres
humanos não conseguem criar nada que esteja vivo. O que eles conseguem fazer é algo que está morto... ou morrendo. Como,
por exemplo, as greves são uma coisa morta. O que nós podemos fazer é criar algo como uma mesa, uma cadeira, se a árvore
estiver morta. Nós não estamos fazendo nada além de trabalho morto. E essas coisas mortas nos dominam porque formamos
hábitos. Nós formamos hábitos. Com esses hábitos, essa matéria nos domina.
E o Espírito, que é algo vibrante, que é a fonte, que é algo que controla, torna-se adormecido, inativo. Esta força adormecida, se
de algum modo se torna iluminada... e nossa atenção se torna iluminada, nossa atenção se torna iluminada, nos tornamos uma
pessoa diferente. Nós nos tornamos um yogi. Nós nos tornamos uma pessoa que está unida com Deus. Para isso, você não
tem de vestir roupas esquisitas. Não faz nenhuma diferença qual tipo de roupa você veste. Não faz nenhuma diferença como
você penteia o seu cabelo... ou qual tipo de comida você come. É algo tão interno, não tem nada a ver com essas coisas
externas. Todas as nossas idéias, até mesmo sobre caridades... e sermos gentis com os outros e todas essas coisas, são muito
superficiais. Quando você se torna a luz, a compaixão, quando você se torna o amor, então você não tem de dizer para si
mesmo, de forma alguma.
Você não tem de argumentar. Simplesmente se torna. Simplesmente flui. A compaixão flui, ela atua. Você não tem de
argumentar sobre isso, não tem de falar para si mesmo: “eu devo ser compassivo, eu devo ser gentil”, você simplesmente se
torna. Eu fui à Itália e havia três, quatro pessoas... que ficaram interessadas nos Sahaja Yogis, mas elas disseram: “Nós não
queremos participar da Sahaja Yoga.” Eu disse: “Por que?” “Porque essas pessoas não fumam.” Eu disse: “Nunca lhes disse
para não fumar. Perguntem a eles, Eu disse?" "Eu nunca disse: não fumem." "Apenas perguntem para eles: vocês fumam ou
vocês pararam de fumar..." "ou sua Mãe forçou vocês a não fumar?” Eles disseram: “Nada disso." "Nós costumávamos fumar
pacotes de cigarro," "nós costumávamos beber, nós éramos viciados em drogas," "mas algo aconteceu a nós, apenas
abandonamos, não sabemos como."
"É tão simples." "A Mãe nunca nos disse, nós simplesmente nos tornamos assim." O que há para dizer? Uma vez que
encontraram isso, uma vez que viram a luz, vocês não estão preocupados. Vamos supor que vocês vejam uma corda aqui.
Vocês podem ficar com medo, vocês podem achar que é uma cobra, porque não há nenhuma luz, vocês não conseguem ver.
Vocês podem sair correndo precipitadamente, a casa inteira pode desabar, mas uma vez que a luz está lá, vocês dizem: “Oh! É
uma corda. Tudo bem.” Portanto, todos os medos vão embora, porque vocês viram a corda. Todas as pressões vão embora.
Todos os problemas emocionais vão embora. Seja o que for anormal vai embora. E vocês se tornam uma pessoa
completamente normal, uma pessoa absolutamente normal. Isso é o que vocês têm de se tornar. Mas é muito, muito mais que
isso. Não é somente que vocês obtêm bom estado físico, muitas pessoas foram curadas, Telas devem ter lhes contado que o
câncer é curado. Sim, verdade, o câncer é curado. Muitas doenças são curadas, doentes mentais são curados, se vocês foram a
gurus horríveis, vocês são curados. Todas essas coisas acontecem, mas não é o fim disso. Esta é somente a parte da redenção.

A parte da redenção é que vocês são libertados... de todos esses problemas físicos, mentais e emocionais. Mas a outra parte
disso é que vocês próprios adquirem o poder. Vocês se tornam os profetas.. “Os homens de Deus se tornarão profetas.” Foi isto
o que o grande poeta William Blake disse: “Os homens de Deus se tornarão profetas e eles terão o poder..." "de transformar os
outros em profetas.” Esse é o sinal. Ele lhes deu o sinal. Vocês se tornam profetas, isso quer dizer que adquiriram o poder para
fazer tudo isso, vocês próprios. Cada indivíduo pode fazer isso. Mesmo as crianças pequenas podem fazê-lo. Mesmo a
pequena Olympia pode fazê-lo. Quando vocês se tornam o profeta, vocês também sabem tudo sobre isso. O que vocês estão
fazendo, como devem fazer, como elevar a Kundalini, como atravessar todos os diferentes centros que estão doentes, como
mantê-La lá.
Vocês se tornam, sem dúvida, o mestre. Agora, os profetas eram, nós podemos dizer, como William Blake era um profeta, tudo
bem. Ele era um profeta visionário. Ele viu o futuro. Ele mencionou tudo que iria acontecer com a Sahaja Yoga, sem dúvida. Eu
não sei quantos estão cientes disso. A maioria das pessoas pensou que Ele era um louco. Não conseguiam acreditar Nele,
quando Ele falou sobre todas estas coisas, que Jerusalém irá se estabelecer nas pastagens da Inglaterra. Ninguém conseguia
acreditar, eles disseram: “Deve ser louco.” Mas o momento chegou. Jerusalém deve ser estabelecida.
Há algo especial sobre a Inglaterra... e Ele viu há cem anos, claramente, todo o quadro. Mas ninguém o compreendeu. Ele era
um profeta. Ninguém entendeu o que Ele disse. Aqueles que entenderam também tinham um tipo acadêmico de interesse
Nele... e algumas pessoas de fato perceberam que podia haver algum tipo de verdade no que Ele dizia e descrevia. Então, você é
mais do que um profeta, de um modo... que você não está interessado em ver o futuro, mas você fica no presente. O que eles
descreveram, o futuro para eles, o qual eles não desfrutaram, é o seu presente... em que você mesmo se torna o mestre. Todos
esses grandes profetas tinham um problema muito grande. Eu tive um diálogo com um embaixador recentemente... que era um
homem muito culto da Índia... e ele estava Me dizendo que o maior problema era... com a racionalidade, com as explicações,
até que ponto nós podemos ir? Vamos supor que você diga que há o Poder Onipresente, eles dirão: “Como?
Como nós vamos acreditar nisso?" "É tudo história absurda." "Prove isso para nós." Pela argumentação, é claro, você não pode
provar isso, mas para ter a experiência você também não consegue comprovar isso. Então, eles costumam desistir. Como Adi
Shankaracharya, no ponto que ele alcançou, ele escreveu sobre Viveka Chudamani e todos esses tratados... e depois ele
desistiu e começou a descrever a Mãe. Ele disse: “eu desisto. Isso é tudo.” E eles disseram que ele foi intelectualmente
maleável, porque ele não conseguia ir em frente com suas filosofias, então ele começou a louvar a Mãe. Ele disse: “O que está
errado?” A mesma coisa acontece com a Bíblia, com o Alcorão, com tudo... que as pessoas pensam. Ou vocês os seguem com
fé, com fé cega, Não questionam nada, apenas aceitam tudo que eles estão dizendo.
Tornam-se fanáticos, matam-se uns aos outros, morrem. Então, tudo bem. Ou então vocês simplesmente desistem. Vocês se
tornam comunistas, “Sem Deus.” Se vocês precisam ter os seus cérebros vivos, então é melhor desistirem de todas essas
religiões, Nós deveríamos dizer: “é tudo insensatez”. O Cristianismo está perdido por causa dessas igrejas, o Islã é inútil por
causa do fanatismo, isso é inútil por causa disso e daquilo. O Hinduísmo é outra insensatez. Porque nesse nível, parece ser
assim. Neste ponto, parece ser assim, não tem nenhum sentido, é insensatez. As pessoas não podem aceitar essa fé cega. Os
cientistas dizem: “O que é esta fé cega?"
"Nós fomos à Lua, é tudo exatamente o mesmo. O que há lá?" "Nós fomos à Lua, nunca vimos Deus." "O que vocês estão
falando sobre Deus?" "Como nós vamos acreditar que Deus existe?” Mas, nós temos, agora, que provar a existência de Deus.
Nós temos de provar a existência deste Poder Onipresente. Nós temos de provar a existência deste Espírito dentro de vocês.
Deve ser provado. Deve ser concretizado. Assim as argumentações cessarão.
Com argumentações, não se pode alcançar isso. Com fé cega, não se pode alcançar isso. A racionalidade não pode levá-lo lá...
nem essa ligação emocional o levará lá. É uma concretização, é um acontecimento que realmente o transforma naquilo
(Espírito). A realidade... que está, na verdade, se expressando dentro do seu sistema nervoso central é que irá convencer as
pessoas. Mas não é pelo convencimento. Por exemplo, se você não está convencido, o Divino não está interessado. Como

essas pessoas que estavam dizendo: “Mãe, colocando poster," "essas pessoas sabem a respeito da Senhora, que a Senhora
existe.” Eu disse: “Tudo bem, tudo bem." Nós falamos com eles, nós passamos a mensagem. Agora, se eles vierem, muito bem.
Este é o nosso trabalho: informar. Se eles vierem, se eles obtiverem a Realização, muito bem. Se eles se estabilizarem, melhor
ainda. Trabalharemos duro para isso, mas nós não podemos forçar isso. Nós não podemos forçar isso. Nós não podemos ter
nenhuma forma artificial de impressioná-los. Como, por exemplo, não podemos fazer disso um circo. Vocês têm de ter a
sensibilidade de sua própria compreensão... da importância disso e a sua inteligência pura deve lhes dizer... que isso é o
principal. Pelo contrário, nós não podemos cair... aos seus pés e dizer: “Oh! Por favor.” Nós não podemos implorar, nem
podemos ir contra a liberdade que lhes foi dada.
É em sua própria liberdade e em sua própria glória... que vocês têm de ascender, porque vocês são a essência, vocês são a
quinta-essência desta Criação. Ninguém pode forçá-los a fazer isso. Se vocês querem ir para o Inferno, tudo bem, dêem dois
saltos sucessivos e vocês podem decair. Se vocês querem ir para Céu, isso também é possível. Portanto, essa época em que
estamos aqui, nós não nos damos conta de como ela é instável, de como ela é vital, e estes são os momentos mais
importantes... pelos quais nós estivemos esperando. O momento mais importante na vida da Criação é hoje, em que as pessoas
estão buscando... e a Sahaja Yoga está se manifestando em massa escala. Isto é algo tão afortunado: vocês são buscadores
por séculos, reunidos aqui e a Sahaja Yoga veio a vocês como uma bênção do Divino, porque o próprio Divino está ansioso para
se manifestar. Mas as pessoas que vêm a Mim estão em níveis diferentes. Alguns são medíocres, alguns são completamente
vulgares. Aqueles que são totalmente vulgares dirão: “Mãe, e sobre o meu emprego?"
"Eu pedi isso, agora talvez algo um pouco melhor.” Ou algumas pessoas podem dizer: “Mãe, não estou bem, isso, aquilo.” Tudo
bem, isso também pode ser feito. Mas aqueles que são de uma qualidade muito elevada, qualquer que possam ser os seus
problemas, quaisquer dos chamados pecados que tenham cometido, está tudo completamente perdoado internamente. Não
sentir culpa de forma alguma. Na Sahaja Yoga, o primeiro mantra que alguém tem de dizer é: “Mãe, eu não sou culpado”, pelo
menos três vezes. Portanto, vocês têm de entender que estão prontos para isso, vocês são glorificados para isso e vocês têm
de obtê-lo. Vocês não têm de dizer: “O que eu tenho feito?" "Eu tenho cometido tantos erros por minha causa?” Nada desse tipo.
Eu estou aqui como um banqueiro. Eu tenho de descontar os seus cheques e vocês recebem isso, sem dúvida. Você não sabem
quanto dinheiro vocês têm no banco, sabem?
Eu sei, portanto não julguem a si mesmos. Deixem isso para Eu julgar. É Meu julgamento. E depois quando isso acontecer, se
tiverem a inteligência pura, compreenderão que isso é assim... e vocês têm de se tranqüilizar com isso. É claro, vocês não
podem pagar por isso. Tudo isto são idéias absurdas: “Nós podemos pagar por isso. Quanto tempo temos para nos salvar?"
"Deveria haver uma organização.” Nós não temos nenhuma organização, vocês sabem disso muito bem. Nós não podemos
organizar Deus, não podemos organizar essas coisas. Nós nem sequer temos membros, nada desse tipo.
É claro, nós mantemos uma lista de vocês... porque se tivermos programas, nós os informamos, isso é algo diferente. Além
disso, na Sahaja Yoga, não é exposta a todos a coisa completa, não é exposta. Primeiro é dado a eles a Realização, depois eles
são postos na balança, até que ponto eles foram, depois, gradualmente, quando crescem, eles recebem verdades mais
elevadas. Porque algumas vezes eles podem ficar chocados. Não é fácil suportar a verdade, algumas vezes é muito difícil.
Como por exemplo, quando Eu lhes disse que não há nenhuma diferença entre o que Cristo ensinou e o que Krishna disse. Pelo
contrário, Krishna disse que vocês não podem ser destruídos, o Espírito não pode ser destruído por nada... e isso foi provado
por Cristo. E todos os hindus estavam prestes a Me matar, eles não puderam suportar isso. Mas, se Eu digo algo sobre Krishna,
todos os cristãos estarão lá para Me criticar, é um grande problema. Vejam, se você falar com eles sobre Krishna, os cristãos
não gostam.
Se você falar sobre Cristo, os hindus não gostam. Se você falar sobre o Sikhismo, o Islã, os muçulmanos não gostam. E se você
falar sobre Maomé, os Sikhs não gostam. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para falar-lhes a verdade
sobre Eles. Eles são todos um só... e como pessoas tolas e estúpidas, estamos lutando uns com os outros. Não há nenhuma
diferença entre Eles. São todos um só. Absolutamente um só. Existe tamanha concordância e entendimento entre Eles, que
vocês não podem separá-Los.

Eles são tão unificados uns com os outros como o luar é com a Lua ou a luz do Sol é com o Sol. É somente a nossa ignorância
que faz esse tipo de alegação contra Eles e isso vocês irão compreender na própria Sahaja Yoga. Isso será provado pela
elevação da sua consciência. Através da sua Kundalini, será provado, tudo que Eu estou dizendo será provado cientificamente...
porque a Kundalini, quando Ela se eleva e pára, vocês têm de superar suas idéias míticas, senão Ela não se elevará. Vocês
mesmos aprenderão gradualmente que o que estou dizendo é a verdade. Tudo que Eu estiver dizendo sobre Maomé é a
verdade... e vocês aprenderão isso. Nós já tivemos lutas o suficiente, já tivemos insensatez o suficiente. Vejam, agora o que
está acontecendo é isto: os israelenses estão matando os palestinos e tudo isso. Vocês acham que mantando-os irão alcançar
Deus? Todas essa idéias falsas têm de desaparecer.
Temos de nos tornar seres universais. Tornem-se, tornem-se isso. Quer alguém seja muçulmano ou hindu ou cristão ou
qualquer coisa, quando você se torna um ser universal, você pode sentir a pessoa, onde ela está em seus dedos. Cristo disse:
“Suas mãos falarão, suas mãos falarão.” Nós não temos de contestar nenhuma escritura, nós temos de ver a luz interior em
tudo que está descrito, o qual está nos tornando separados, é na verdade o fator de união. A diversidade tem uma unidade tão
bela dentro de nós, mas somente pode ser vista pela elevação da Kundalini. Não há outra saída, porque quando a Kundalini se
eleva, a integração acontece... e vocês começam a vê-La como uma experiência verdadeira. Eu espero que vocês tenham
compreendido o que Eu disse. Mas argumentações não irão lhes dar a Realização. Isso tem de acontecer. Não importa, você
pode ser um príncipe... ou pode ser um rei ou pode ser qualquer coisa, não faz nenhuma diferença.
É o seu acontecimento pessoal que tem de ocorrer. Esta é a sua Mãe individual dentro você. Isso é o Ruh sobre o qual Eu estou
falando. Apenas pelo ritualismo, vocês não podem alcançar Deus, vocês têm de estar conectados com Deus. Para todas as
pessoas do mundo que compreendem e que pensam... que é importante saber... que deve haver uma verdade a qual podemos
concretizar, isso foi prometido em todas as religiões e escrituras... e tem de acontecer. Que Deus abençoe todos vocês. Eu
gostaria de receber algumas perguntas de vocês. Se for possível, Eu tentarei respondê-las. Por favor, perguntem-Me, será uma
boa idéia. Novamente, Eu sinto muito por chegar tão atrasada, mas vocês entendem a maneira como ficamos engarrafados.
O trânsito... Sim, por favor. (...) há diferença entre Sua Yoga com a Hatha Yoga e a Raja Yoga? Oh! Eu lhes falarei sobre isso. É
uma pergunta muito boa. É sobre a Hatha e a Raja Yoga. Agora, a moderna Hatha Yoga é algo que Eu simplesmente não
entendo. Mas Patanjali Shastra, aquele que escreveu Ha Tha, isto é, Ha e Tha não é nada além destes dois canais que vocês
têm, os quais devem descritos a vocês. E existem ashtangas, significa que há oito aspectos da Hatha Yoga, de acordo com
Patanjali que escreveu sobre isso. O mais importante, o primordial e o primeiro... é Ishwara Prahnidhana, significa o
estabelecimento de Deus dentro de vocês.
Nessas coisas acrobáticas que fazemos, nós não temos nenhuma noção de Deus, Nós nunca falamos disso, esquecemos,
esquecemos Deus. Vocês só têm de emagrecer, é tudo. Porque todos eles querem ser atores e atrizes. Eles não querem ser
yogis. É um estilo diferente de coisas. Era Ishwara Prahnidhana, primeiro vocês devem obter a sua Realização. Dentre esses oito
(aspectos), um é Yama Niyama. Em Niyama, há somente um exercício físico, isso também depende onde a Kundalini está. Nós
também usamos a Hatha Yoga, de certo modo. Supondo que a Kundalini esteja parando em um ponto, em um certo centro,
devido a problema físico, nós fazemos pequenos asanas que são necessários ou algum exercício... para isso.
Mas aquilo é algo muito diferente. A nossa Hatha Yoga moderna é assim: vamos supor que Eu tenha que vir de Londres para
Birmingham, tudo bem? Eu não ligo Meu carro, nada disso. Mas Eu viro o volante para esquerda e para direita, permanecendo lá,
imóvel. E Eu acho que cheguei a Birmingham. Eu só tenho o mapa, Eu irei à direita, à esquerda, essas coisas. Ou ainda pior que
isso, Eu lhes farei uma analogia: é como tomar todos os remédios juntos... sem saber qual a doença que você contraiu. É muito
indiscriminado. Nenhum desses professores tem a Realização, como eles irão compreender a importância da Hatha Yoga? Eu
não compreendo isso.
Na Índia, um Guru é uma pessoa que é uma alma realizada. Ele poderia ser um muçulmano, um hindu, ele poderia ser qualquer
um, mas, antes de tudo, ele tem de ser uma alma realizada. Um brâmane é uma alma realizada. Nestes dias, os brâmanes

podem ser mantidos como cozinheiros. Portanto, o conceito inteiro é muito superficial na atual Hatha Yoga. Então a Raja Yoga
é... Agora, portanto, vocês compreendem que a Hatha Yoga é uma noção. O início da Hatha Yoga começa com a Sahaja Yoga,
onde ela é estabelecida, mas a Hatha Yoga é algo auxiliar. Onde quer que nós precisemos, nós podemos usá-la, onde quer que
precisemos de parte dela, nós a usamos. A segunda parte é a Raja Yoga. Raja Yoga é uma outra concepção errada que as
pessoas tiveram.
Quando a Kundalini se eleva vocês vêm, vocês devem ver que isto é um acontecimento fabuloso que acontece: a Kundalini
ascendendo para cima. Não é o trabalho da gravidade, é o movimento para cima. Para isso acontecer, deve haver alguns
acontecimentos ocorrendo. Por exemplo, quando Ela se eleva, a partir daqui você percebe. Quando Ela atravessa o segundo
centro, ocorre um tipo de aumento lá, então a Kundalini não desce. Isso é chamado de bhandas. Esses bhandas, o aumento,
podemos dizer, o fechamento do centro. Então Ela eleva-se mais alto, começa o fechamento destes centros. Ela penetra no
Vishuddhi Chakra, lá toda a energia tem de ser acionada. O estado de Kecheri acontece em que a língua se coloca um pouco
aqui.
Mas você não sentirá nada, é muito rápido. É tão rápido que você não sentirá. Quero dizer, Eu não consigo fazer uma outra
analogia como esta: mesmo se você disser “Concorde”, você de fato sente algo em relação a isso, mas supondo que haja um
avião em que você simplesmente embarca... e fique lá. Em uma fração de segundo, a Kundalini pode simplesmente disparar.
Então, você não sente nenhuma dessas coisas. Por exemplo, a Terra inteira é tão grande, mas você não vê que ela é redonda. A
circunferência em relação a algo que você vê é tão pequena... que você não vê que ela é redonda. Da mesma forma, a Sahaja
Yoga é um método muito rápido... de elevar a Kundalini. Quero dizer, não há nenhum outro método. Mas a Sahaja Yoga de hoje,
Eu devo dizer, é tão rápida... que você não sente nada, mas acontece, seus olhos também se dilatam.
Mas Eu tenho visto essas pessoas loucas chamadas Raja Yogis, ele colocam até atropina em seus olhos para dilatar as pupilas,
porque é dito que seus olhos devem dilatar. Eles cortam suas línguas, puxam-nas para trás. Vejam, havia um nos Estados
Unidos que... costumava cortar a língua das pessoas, elas ficavam balançando suas línguas, mesmo hoje, há pessoas
influenciadas por esse “grande” guru... cujas línguas ainda estão balançando assim. E elas costumam colocar de volta suas
línguas no lugar. Você quer dizer que fazendo todos esses truques... você irá elevar a Kundalini? Alguns seguram suas coisas.
Não há nada a ser feito, é espontâneo. É sem esforço. Está no cuidado amoroso de Deus. Por que vocês querem quebrar seus
pescoços por nada?
Qual é a necessidade? Primeiro Eu costumava pensar: “São como crianças”. Quando querem impressionar a sua mãe por algo,
elas têm esses ataques de raiva, vejam, apenas para atrair a atenção da mãe. Mas agora Eu acho que eles são muito sérios em
relação a isso. É muito surpreendente. Indo a esse extremo, isso estraga os seus chakras. Estraga a sua posição na Sahaja
Yoga... como um bom Sahaja Yogi e um mau Sahaja Yogi. Um Sahaja Yogi que alcança isso rápido, coloca a si mesmo lá e
domina a fundo isso. É uma pessoa que cresce rápido. E uma pessoa que tem arruinado seus chakras requer atenção.
Temos que aturar muitos problemas para melhorá-la, para cuidar dela. Assim, todas essas idéias só podem ser esclarecidas...
quando você tem a Realização. Está bem? Que Deus os abençoe. O Bhagavad Gita e os oito Ashtangas de Patanjali podem
ajudar? O que é? Bhagavad Gita? (…) Patanjali ajuda? Não, a menos que você seja Realizado. Eu estou dizendo, vamos supor
agora algo assim: antes de ligar seu carro, se você movê-lo para direita e para esquerda e depois ligá-lo, isso irá ajudar a ir para
Birmingham?
É um desperdício. Antes de tudo, quero dizer, pode já ter até quebrado as suas rodas. Não há nada para se preocupar, Eu devo
dizer, nada para se preocupar com isso. Tudo bem? Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe. Vejam, Eu não culpo ninguém
ou Me sinto mal. Porque, afinal de contas, vocês são buscadores, vocês sabem. Vocês são buscadores. Como vocês saberiam?
Vocês todos são buscadores. Como vocês saberiam? Essas pessoas escreveram tantos livros. É fácil escrever qualquer livro,
não é? Nestes dias, o que é isso? Se você tiver dinheiro, você pode escrever qualquer coisa. Você pode publicar qualquer coisa,
tudo que você queira escrever. O que é necessário para escrever? Eu sou a única pessoa que não escreveu nada até agora. Há
pessoas escrevendo sobre Mim ou sobre a Sahaja Yoga, isso é diferente.

Eu não escrevi nada até agora. Cristo não escreveu nada. Shri Krishna nunca escreveu nada. Rama nunca escreveu nada. Mas,
Eu terei que escrever, Eu acho. Eu escrevi algo e as pessoas disseram: “Isso vai além de nossas mentes, Mãe," "porque assim
que nós lemos isso, ficamos sem pensamentos." Agora, o que fazer? Tudo bem. Qual é a próxima pergunta, por favor? Muito
boa pergunta.
Qual é a próxima pergunta? Mais cinco minutos. Sim? Podemos fazer perguntas a Deus quando estamos conectados? Nós
podemos...? Você pode fazer perguntas a Deus quando você está conectado? Sim. Podemos fazer perguntas a Deus quando se
está conectado? Sim. É claro.
É claro. Eu entendo, porque estão conectados. Ponham suas mãos em direção a Deus e digam: “Deus existe?” Se você fizer tal
pergunta, tremendas vibrações fluirão. Você... Não somente isso, mas você quer perguntar, digamos, sobre o seu pai, como ele
está. Supondo que ele não esteja aqui. Você sentirá um calor em algum lugar por aqui. Estes são os seus centros.
imediatamente, você saberá qual centro está bloqueado... e se você souber decodificar, imediatamente, você saberá qual é o
problema que ele tem. Você saberá sobre qualquer pessoa desse jeito. Não somente sobre Deus, sobre você mesmo e sobre os
outros.
Isto é o que esta se tornando a Consciência Coletiva, em que você se torna um ser universal. E nós seremos capazes de ver
Deus como eu sou capaz de vê-La? Não é ver Deus. Não é esse o ponto hoje. Porque ver, em qualquer caso, não é ser. Você
compreende a diferença? Você é..., qual é o seu nome, por favor? Bippin. Bippin. Agora, você é o Sr. Bippin.
Consegue ver a si mesmo, Sr. Bippin? Agora, quando você se torna Sr. Bippin, você não consegue ver. Quando você se torna
parte integrante de Deus, você não consegue ver nada, mas você pode atuar. Ver é ser separado. Então, a Senhora está
realmente dizendo tornar-se uno com Deus? Sim, este é o ponto. Você se torna uno com Deus, com o Ser Primordial. Você se
torna, se torna o Seu poder ou você se torna o Seu instrumento. Veja, não devemos entrar em dogmas, porque pode haver uma
discussão em relação a isso que já está ocorrendo. Ou você se torna o instrumento Dele ou Ele se torna seu instrumento... e
tudo mais.
Então Eu não quero cair nessa armadilha, mas o que Eu diria é que você começa a sentir o poder. Vamos deixar isso de lado,
você se torna o Espírito. É por isso, vocês sabem, que Buddha nunca falou de Deus. Ele disse: “É melhor não falar de Deus,"
"porque depois outras questões irão começar." "É melhor falar-lhes então: tornem-se o seu Espírito, acabou." "Primeiro deixe-os
se tornarem o Espírito, depois falaremos mais.” Alguma outra pergunta, por favor? E a Senhora vê espíritos? A Senhora vê
espíritos? O que é isto? Espíritos?
Por que você quer ver? (...?) Eles existem, sem dúvida, mas nós não temos nada a tratar com eles. Eles são o passado. Eles
estão liquidados. Eles estão mortos. O que nós somos para nos incomodar com eles? É claro, quero dizer, que eles estão lá, o
que fazer? Eles são pessoas muito incômodas. Nós temos tido muitos problemas por causa deles.
Todos esses gurus os estão usando. Está tudo liquidado. Está lá. Existe o que chamam de (...)? - Espíritos bons? - Sim. Não!
Não! Nós não devemos ter nada a tratar com eles, porque agora você é uma pessoa que vive no presente. Bom ou mau, nós não
temos nada a tratar com eles.
Como você sabe quem é bom, quem é mau? Uma vez que permita que um homem bom entre, um louco pode entrar também.
Como você saberá? Então, é melhor não ter nenhum deles aproximando-se de vocês. É melhor estar sozinho no que se refere a
eles. Gradualmente, você saberá a respeito de todos eles... e você ficará surpreso como você saberá... como manter-se
afastado dessas pessoas. Kundalini (...)? Eles não lhes disseram o quê? Vocês não disseram? Nós mencionamos isso,
explicamos, mas a Senhora explicou diferente.
O que observar? (...) algum tipo de energia (...)? Sim, é energia. É a energia do nosso desejo que ainda não está manifestada. E

qual é esse desejo que ainda não está manifestado dentro de nós? É o desejo de ser tornar o Divino. Logo que esta energia é
manifestada, é por isso que ela é chamada de residual, então esse desejo é manifestado. Você tem de criar e imaginar essa
energia? Não, não, não, não! Ela existe.
Está lá. Nada é imaginário. Não é para ser feito nada por você. Está tudo lá exatamente como um broto em uma semente. Ela
existe lá. Vocês não têm de imaginar. Não há nada disso, vocês sabem, coisas imaginárias, nada disso. Está realmente lá. Você
pode ver a pulsação. Você pode vê-La pulsando.
Você pode vê-La se elevando. Você pode sentir a pulsação no topo de sua cabeça. Você pode ver a abertura dele. Você pode
perceber a brisa fresca saindo de sua cabeça, o verdadeiro batismo acontecendo. Está tudo lá. Está tudo lá. Não é necessária
nenhuma imaginação, de forma alguma. Não é pensar. Pensando você não faz isso. Se você pensar sobre uma semente: “eu
imagino que esta semente irá brotar” Ela irá brotar?
Não, ela tem de brotar. Da mesma maneira, isso tem de acontecer. É um processo vivo. Quando compreendemos que temos o
desejo, isso virá gradualmente a nós? O quê? Se nós tivermos o desejo e nós não o reconhecermos, isso virá gradualmente a
nós, de qualquer maneira? Sim, bom. Mas esse desejo só é manifestado... pelo despertar da Kundalini. Esse desejo está lá, é
claro. Está lá no Inconsciente.
Gradualmente, torna-se um desejo muito consciente. Então você busca por ele, você sai a procura dele, mas só é manifestado
quando a Kundalini se eleva... e abre a área do osso da fontanela. É isso. Como alguém realmente estimula (...)? - O que
estimula? - Como alguém estimula essa energia? Ela simplesmente fica estimulada. Existe, Eu acho, algo especial sobre Mim...
e então você se torna o mesmo ser especial. Você também pode fazer isso. É a questão que Eu lhes disse: uma vela acende
uma outra vela, tudo bem, da mesma maneira.
(…)? Ele disse que... a Senhora falou da Hatha Yoga como sendo uma yoga física, a Raja Yoga como sendo uma ioga mental, a
Senhora poderia falar sobre o processo desta yoga? Ah! Não, não. Eu não estou dizendo que é físico, nós a estamos usando
para um propósito físico. Não é físico, nem esta Raja Yoga é mental. Todas essas coisas são parte integrante desta Sahaja
Yoga, que é um acontecimento espontâneo. Nisto, esta Kundalini, que é a energia residual... dentro de nós, a energia do desejo
dentro de nós, desenrola-se... e alguns fios Dela começam a se elevar... como uma pulsação, você também pode ver isto, a
elevação. Ela se move para cima gradualmente, iluminando estes centros... e abre o último centro, o sétimo centro aqui, pelo
qual o Espírito, que na verdade está sentado no coração, torna-se iluminado... porque a sede, o assento do Espírito está no topo
da cabeça. Tudo bem?
Nenhuma pergunta? Tudo bem. Então agora, Eu acho que nós devemos ter a Realização. O que vocês dizem? Melhor termos a
Realização, tudo bem. Apenas coloquem suas mãos assim...

1982-0710, Public Program, From Mooladhara to Void
View online.
Public Program, "Mooladhara, Swadishthan, Nabhi, Void". Derby (UK), 10 July 1982.
Eu agradeço a todos os Sahaja Yogis de Derbyshire e Birmingham, por Me darem esta oportunidade de falar aos buscadores
deste lugar.
Nós temos buscadores nos tempos modernos, é algo único. Nós nunca tivemos buscadores antes, pelo menos não tantos.
Havia pessoas que buscavam o dinheiro, assim como há muitos que estão buscando nestes dias, que buscavam em países
após países, o poder. Havia muitos que estavam buscando essas... poucas pérolas da bem-aventurança de Deus, muito poucas.
A razão era a consciência, a consciência coletiva dos seres humanos... não os fez pensar que, talvez, fossem capazes disso...
ou, talvez, necessitassem de alguma busca. Mas hoje é uma combinação tão bela... em que existem buscadores de qualidade
muito elevada... nascidos nesta Terra. Aqueles que são buscadores são em grande quantidade. Eles não são um ou dois aqui e
ali, sentados no topo de uma montanha, em uma caverna ou algo assim e tentando meditar. Mas há tantos que estão buscando,
que se sentem insatisfeitos consigo mesmos, com o que quer que eles tenham. Eles acham que deve haver algo além.
Aqueles que sentem de ainda não encontraram o seu significado, aqueles que sentem de têm de encontrar o propósito de suas
vidas, aqueles que sentem de tem de haver algo... mais elevado do que aquilo em que eles estão inseridos. Todas essas
pessoas são buscadores, não de hoje, mas de milhares de anos. Na época de Cristo, não havia nenhum, Eu diria, porque mesmo
aqueles que Cristo tomou como Seus discípulos, eles eram, na verdade, forçados a isso. E Ele tinha de procurá-los e
encontrá-los e falar-lhes sobre isso. Assim, nós temos de dizer que estes são momentos muito importantes... na história da
Criação, onde há tantos buscadores. Mas o problema com os buscadores hoje é este: eles não sabem o que estão buscando.
Eles não têm nenhuma ideia do que buscar, como buscar, o que esperar, É uma área desconhecida na qual eles estão entrando.
É muito desconhecida para eles. E essa área desconhecida, que eles estão buscando, é agora representada por muitas
pessoas. Todos dizem: "Eu sou aquele que irá cumprir o prometido."
Um outro diz: "Eu sou aquele que pode fazer isso." Naturalmente, a confusão está criada. Do jeito que está, os tempos
modernos são tempos de confusão, de grande confusão. E quando há tamanha confusão aproximando-se, somente então, nós
descobrimos... uma grande solução também, uma solução permanente... para resolver o problema de uma vez por todas.
Nunca houve tamanha confusão nas mentes dos seres humanos, do jeito que existe hoje, em relação ao correto ou ao errado.
Nunca houve tanta confusão. O que quer que fosse dito: "Isto não é bom", eles faziam. Conscientemente, eles estavam
cometendo erros... e eles fossem pessoas boas, eles diriam: "Tudo bem, isto é bom, nós faremos o bem." Mas todo mundo
sabia que isso era errado ou certo. Eles podiam fazê-lo.
Mas hoje, ninguém sabe o que é errado e o que é certo. Além do que está errado e do que está certo, é muito além disso, você
tem de conhecer a si mesmo. Porque esta consciência está dentro de nós: nós não nos conhecemos, nós não conhecemos o
Absoluto. Nós vivemos em um mundo relativo. Todo mundo parece estar consciente. Pode ser no subconsciente ou pode ser no
inconsciente, mas, definitivamente, há um sentimento em cada um de nós: "Nós não conhecemos." E é um sentimento muito
honesto. É um sentimento muito sublime: "Nós temos de conhecer algo mais." Agora, quando dizemos a palavra "conhecer", nós
achamos que se Eu disser: "Eu não conheço Derbyshire", Eu nunca estive lá. Agora, o que isso significa?
Eu não sei nada sobre Derbyshire. Quero dizer, o que Eu não sei sobre Derbyshire? Eu posso ler em livros, Eu posso descobrir. Eu
posso conhecer toda a história de Derbyshire. Eu posso descobrir quem eram as pessoas... que estavam fazendo belas
porcelanas aqui. Eu posso descobrir tudo sobre a sua história. Eu posso ler sobre tudo. Ainda assim, por que Eu deveria dizer
que Eu não sei nada... sobre Derbyshire? Porque Eu não estive em Derbyshire antes. Eu não estive em Derby, Eu não estive nesta
região, Eu não vi este lugar, Eu não o visitei, Eu não tive nenhuma experiência neste lugar, então Eu não sei nada sobre ele.
Esta é exatamente a situação. A situação é esta: nós não sabemos a respeito do Divino. Nós temos lido a respeito disso. Nós

temos ouvido a respeito disso. Muitas pessoas têm escrito a respeito disso. Quando eles sabem que existe uma indagação a
respeito disso, eles publicam livros, livros e mais livros. Eles têm escrito milhares de livros. Quantos deles são verdadeiros e
quantos deles são inverídicos? É impossível descobrir, porque nós, na verdade, não sabemos. Vamos supor que alguém diga...
que o Duke de Bedford nasceu em Derbyshire.
Tudo bem, como Eu saberei disso? Eu não saberei até que Eu encontre alguém... que realmente pertença a este lugar, que sabe
a respeito disso. Da mesma forma, também o conhecimento que temos... a respeito do Divino é muito confuso. Mas isso não é
conhecimento. Isso jamais é o conhecimento. A noção de conhecimento vem a nós... como se fosse um tipo de resposta às
nossas perguntas, a qual é racional, a qual nós podemos entender inteligentemente... através de nossa inteligência. Mas agora,
esta área está além da inteligência, além da racionalidade. Além de tudo que é limitado, é a área ilimitada. Todas essas áreas
ilimitadas só podem ser conhecidas... através da experiência de sua consciência. Agora isto que devemos entender é uma coisa
muito delicada: como saber algo, uma experiência de nossa consciência.
Não uma experiência, como de repente, eles veem uma luz e portanto isso... é uma experiência. Quero dizer, vocês sempre
podem ver uma luz. "É tão grandioso." As pessoas sentem isso, que elas viram alguma luz de repente cintilando diante delas.
Nada tão grandioso. Poderia haver alguma área de onde o brilho pudesse vir... e talvez isso seja inútil para você, mas você
apenas pode sentir que experienciou. Assim, devemos saber que ver não é experienciar. Por exemplo, um cachorro vê este
instrumento, mas o que ele sabe a respeito dele? Ele o vê. A consciência, a consciência humana... em tantas coisas grandiosas
a respeito dela... comparado à consciência animal.
Por exemplo, nós podemos dizer que os animais... não têm a consciência da beleza, os animais não têm... a consciência do
asseio. Os seres humanos têm isso... incorporado dentro deles próprios. Eles podem sentir isso. Eles podem perceber isso em
seu sistema nervoso central. Assim, o que quer que seja, a sua consciência é para ser percebida... em seu sistema nervoso
central. Não é apenas algo imaginário ou uma discussão intelectual: "Sim, sim, eu sei, eu sei." Não desse jeito. O conhecimento
deve vir a vocês através de suas percepções. Como por exemplo, Eu posso sentir que isto é quente ou frio, mas uma pedra não
sentirá nada. Da mesma maneira, a percepção tem de vir do seu sistema nervoso central.
Isso significa que a sua própria consciência tem de ser abastecida. Ela tem de adquirir uma nova dimensão. A sua própria
consciência tem de adquirir uma nova dimensão. Todas as outras experiências, sejam quais forem, não têm nenhum
significado na evolução, se você observar. No processo evolutivo, é a consciência que se aprimora, que recebe dimensões cada
vez melhores. E essas dimensões alcançaram o máximo delas... na época em que você se tornou um ser humano, onde a sua
consciência está simplesmente pronta para receber... a consciência do Ser Universal, do Ser Coletivo, de modo que você se
torne o Ser Coletivo. Eu gostaria de lhes falar sobre isto: como estamos estabelecidos... dentro de nós mesmos. Para todos
efeitos práticos, vocês não devem Me aceitar como um fato que não precisa ser confirmado. Mas vocês também não devem
negar o que Eu lhes digo. É como entrar em uma nova universidade.
Nós ouvimos o professor e tentamos segui-lo. Vamos supor que ele propôs, que ele proponha uma hipótese diante de vocês,
então vocês começam simplesmente a avaliá-la, a colocá-la em prática. Se for verdadeira, então vocês a chamam de lei. Da
mesma maneira, nós devemos considerar essa nova compreensão... observando-a primeiro, não a rejeitando. Então, se for
verdadeira, nós temos de acreditar nela. Não deve haver nenhuma fé cega em relação à Sahaja Yoga. Fé cega não ajuda de
forma alguma. Nem deve haver uma rejeição. E com essa atitude animadora, se vocês apenas Me ouvirem... como uma
hipótese, o que quer que Eu esteja lhes dizendo, vocês não precisam aceitar isso exatamente agora. Mas então, chegou o
momento para Eu provar a Verdade para vocês.
E a Verdade pode ser provada para vocês. Chegou o momento para provar a existência de Deus. Para provar, não para provar
que Eu lhes dei uma palestra importante... ou os levei para um tribunal, algo desse tipo. Mas como Eu vou provar isso em sua
consciência? Será uma experiência plena de sua consciência... em que você irá sentir Deus Todo-Poderoso. O momento chegou
para comprovar as escrituras, todas as escrituras. O momento chegou para provar a sua própria conexão com Deus, o seu
próprio relacionamento com Ele, o seu próprio relacionamento com este Ser Primordial, quer você O chame de Deus ou de
qualquer coisa, isso não faz nenhuma diferença para Deus. Quer você O chame por qualquer nome, Deus existe. E este Deus

não é da maneira como você concebe Deus. Não é da maneira como você compreende Deus ou como você reconhece Deus,
mas é Deus como Ele é.
A menos e até que você mesmo O sinta, você não irá acreditar Nele. Mesmo se você acreditar sob algumas circunstâncias, é
uma crença que é cega. Não tem nenhum sentido para qualquer pessoa inteligente... e chegará o dia que tal pessoa irá
condenar esse tipo de fé cega. Assim, agora, dentro de nós mesmos, como Eu disse, existe um sistema formado que vem a
nós... através de nossa ascensão em nossa consciência em diferentes estágios, o qual é como uma história escrita dentro de
nós, de como nos tornamos seres humanos. Nós fomos divididos em diferentes estágios. Em primeiro lugar, o estágio do
carbono, no qual nós nos transformamos em vida, o que é morto se transforma em vida. Isso está localizado neste ponto. Está
abaixo deste grande poder dentro de nós... que está no osso triangular, o qual chamamos de Kundalini. Este poder é também o
poder descrito na Bíblia... como a Árvore da Vida: "Eu aparecerei diante de vocês como línguas de fogo." Mas na Bíblia, sendo
algo microscópico, não pode ser explicado o simbolismo disso.
A menos e até que vocês adquiram sua nova consciência... ou a consciência vibratória, isso não pode ser explicado. Agora, este
poder é o poder do desejo, do desejo supremo, o único desejo, o verdadeiro desejo... que temos dentro de nós. Todos os outros
desejos tornam-se inúteis. Vejam agora nos países muito ricos, as pessoas alcançaram a riqueza. Elas são ricas, abastadas,
mas elas não são felizes. Pessoas que são extremamente ricas como na Suécia... e na Suíça, elas estão competindo entre elas:
quantos jovens irão cometer suicídio? Recentemente, Eu fiquei sabendo que os suíços são "os melhores". Muito mais suíços
estão cometendo suicídio... que os jovens na Suécia. Essa é a circunstância em que nós devemos compreender essa riqueza.
Se ela fosse o nosso desejo, não é o desejo verdadeiro, porque quando nós obtemos a riqueza, nós deveríamos ser pessoas
muito felizes e contentes, mas nós não somos.
E os fundamentos da economia são que... os desejos em particular podem ser saciáveis, mas em geral, eles nunca são
saciáveis. Significa que a matéria não pode satisfazer seus desejos. Portanto, o que é o desejo? A busca que a pessoa tem está
escondida neste poder... e essa é a busca de tornar-se unificado com Deus, a Yoga, a união com Deus. O que nós chamamos de
batismo. No Alcorão, é chamado de pir. Você tem de se tornar o pir, o nascido duas vezes. Está descrito em várias línguas, mas
a mesma coisa que eles descreveram, é o mesmo em todas as escrituras. Se você tentar compreender o que isso significa,
você ficará surpreso ao ver que todos eles disseram a mesma coisa. Agora, alguém pode dizer: "Podem existir alguns outros
métodos, Mãe."
"Pode ser que alguma outra coisa consiga realizar isso." Não há nenhum outro método, porque isso tem sido trabalhado por...
milhares e milhares de anos dentro de vocês, desde que vocês se tornaram carbono. E está tudo organizado dentro de vocês
pela natureza. Por exemplo, alguém pode dizer que uma semente tem de germinar... por algum outro método. Não há nenhum
outro método para uma semente. A semente se torna um broto e o broto tem de ser despertado, é a única maneira de funcionar.
Da mesma maneira, isso irá funcionar em todos vocês. Este poder deve ser agitado dentro de vocês. Deve ser despertado
dentro de vocês. Se ele for despertado dentro de vocês, ele se eleva.
Mas, o que é este poder? Este poder é de tornar-se unificado com o Espírito. Assim, este poder sabe que tem de se tornar...
unificado com o Divino. Agora, nós temos muitos outros desejos. Então, nós podemos dizer: "Como isto está relacionado com
aquilo?" É deste jeito que nós temos de dizer: "Venham a Derbyshire e encontrem todas as pessoas." Agora, nós vimos por todo
o caminho, chegamos até Guildhall, chegamos até aqui e não os encontramos. Então, toda a Minha vinda, toda a Minha viagem
é inútil, porque Eu não os encontrei. Não tem nenhum sentido, seja qual for. Da mesma maneira, todos os outros desejos... são
apenas para realizar este desejo, o desejo supremo, o desejo de tornar-se unificado com o Divino.
Muitas coisas podem ser ditas sobre a Kundalini. Eu devo ter falado centenas de vezes sobre a Kundalini. E para saber mais
sobre isso, vocês têm de ter a Sahaja Yoga e saber mais sobre isso. Mas, agora mesmo, Eu lhes falei resumidamente o que é a
Kundalini... e como Ela está localizada lá. Agora, acima disso está o segundo. Na verdade, o segundo nós tratamos como o
terceiro, ele aparece aqui. É o poder de, Eu diria, este é o centro de nossa busca. Este centro é chamado de Nabhi Chakra... que
nos proporciona a nossa busca. Quando nós estamos no estado animal, então nós buscamos pela comida através do nosso
estômago. E vocês ficarão surpresos que depois, quando nos tornamos seres humanos, nós também buscamos por dinheiro

através do nosso estômago.
Nós podemos nos desviar um pouco aqui e ali, mas por último, nós buscamos o nosso Deus através do nosso estômago. Em
volta do estômago, está a área que temos de atravessar... e esta área é, na realidade, a área dos Mestres. Todos os Mestres
Primordiais nasceram nesta área, como Moisés, Sócrates. Há dez principais Seres Primordiais que vieram a esta Terra, que
vieram para nos dar uma noção referente à nossa busca, sobre o que nós temos de fazer. Basicamente, Eles vieram aqui para
nos ensinar como nos equilibrar, como equilibrar e assim podermos ascender. Agora, todos estes grandes Profetas ou Seres
Primordiais, devemos dizer, Eles eram os Mestres. Eles vieram para nos comunicar... que se nós formos demais para o canal
esquerdo ou o canal direito, então vocês estarão decaindo em sua sustentação, em sua qualidade como um ser humano. Com
um ser humano, você tem de ter uma sustentação... e este é o centro que, gradualmente, desdobra... a sustentação do estágio
animal para os animais superiores... e para o estágio humano, onde uma pessoa começa a compreender... que estas
sustentações existem dentro de nós. É desse modo que todas as nossas leis surgiram. Os Dez Mandamentos da Bíblia... são as
dez sustentações que estão dentro de nós.
Estes são os dez Gurus que vieram a esta Terra... para salvar os seres humanos de saírem do caminho do meio, indo mais para
a esquerda e mais para a direita. Agora, o canal esquerdo, como vocês veem aqui, é o lado emocional dentro de nós, é também
o poder do desejo. É o lado emocional que nos dá o nosso subconsciente... e além dele, está o nosso subconsciente coletivo.
No lado direito, nós temos um outro poder, o poder da ação. Nós tentamos colocar o nosso desejo em ação... e esse poder da
ação nos dá o nosso futuro... e sustenta nossas atividades físicas e mentais. Como resultado disso, nós desenvolvemos uma
instituição... em nossa cabeça chamada ego. Todo mundo tem isso. Não há nada a temer. Quando nós fazemos algo, nós
achamos que o fizemos... e isso é um mito, mas ainda assim, nós continuamos com o mito... porque ainda não vimos a
realidade. O outro é o poder do canal esquerdo dentro de nós, por meio do qual nós recebemos a agressão dos outros, por meio
do qual nós temos o nosso passado.
Ele nos dá uma instituição como um subproduto de nossa atividade, atividade emocional, uma instituição, como um balão, que
você verá lá, chamado superego. Essas duas coisas encontram-se na cabeça exatamente assim, conforme você cresce e
ocorre a calcificação... no topo de sua cabeça, próximo à área óssea da fontanela... e esta área macia, que fica pulsando na
infância, fica completamente coberta. Desse modo, vocês desenvolvem o "eu-ismo". Vocês se tornam o Sr. X, Y, Z e tudo isso.
Vocês desenvolvem a sua própria liberdade. Esta é a liberdade que vocês alcançaram: ser o Sr. X, o Sr. Y, o Sr. Z. Após alcançar
isso, vocês começam a utilizar o segundo centro, que é o centro de sua criatividade, o centro de sua ação. Os animais não têm
nenhum ego. É claro, se eles viverem com os seres humanos, eles podem desenvolver. Mas fora isso, eles não têm ego de
forma alguma. E se vocês fizerem algo errado, vocês se sentem mal, vocês se sentem culpados.
Os animais nunca se sentem culpados... porque está em sua natureza matar outros animais, está em sua natureza comê-los,
então eles nunca se sentem culpados. Somente os seres humanos dirão: "Oh, eu não deveria ter dito isto, eu não deveria ter
feito isto." Esta é uma característica unicamente humana que é nos sentirmos culpados. É uma característica unicamente
humana, agredirmos os outros. Assim, o segundo centro entra em ação, por meio do qual vocês pensam e pensam sobre o
futuro, vocês planejam. O seu... Acho que está demais agora, você pode pará-lo? Você pode pará-lo? É melhor parar com a luz,
está demais. Eu estou recebendo isso durante todo tempo, está demais. E você pensa.
Para esse ato de pensar, você precisa de energia. E essa energia, vocês a obtêm das células de gordura... que estão no
estômago, que são convertidas para uso do cérebro. E quando essa conversão acontece, o coitado deste centro tem de
trabalhar duro. Quando vocês pensam, este centro entra em ação. Ele tem de trabalhar muito, muito duro para uma única tarefa,
que é cuidar do suprimento de células de gordura. Há muitas luzes ali. Você poderia desligar aquelas luzes. Está ligado, quero
dizer, Eu... não, não, não, estas três aqui... Obrigada... Estas ainda estão muito... estas três, se você puder desligá-las, seria
melhor. Não, estas três. Estas três estão demais.
Não tem nenhuma necessidade, há três, o que tem lá? Quero dizer, eles podem Me ver também. Você não consegue Me ver? É
como você ter vontade de filmar! Assim, este centro é o que chamamos de Swadishthana. É o centro que lhes proporciona o
futuro, a energia para pensar em seu futuro, o seu planejamento, que lhes dá a energia para gerar a manifestação do trabalho

físico, do exercício físico ou trabalho físico. O coitado deste centro tem de trabalhar para uma única tarefa: converter a gordura
para o uso do cérebro. Agora, se um centro que tem de fazer muitas outras coisas, começa a fazer somente uma única tarefa,
todas as outras coisas são negligenciadas. Como resultado disso, vocês desenvolvem problemas, porque o Swadishthana tem
de suprir o seu fígado, o seu pâncreas, os seus rins, o seu baço. E uma vez que ele dedique sua ação para um único trabalho
canalizado, ele se torna programado para isso... e então, ele não pode tomar conta dessas coisas.
É desse modo que vocês desenvolvem um fígado ruim, vocês contraem diabetes, problemas nos rins, pressão alta. Também
vocês contraem uma doença muito séria chamada câncer de sangue. Agora, a Sahaja Yoga pode curar todas essas doenças. É
somente físico, mas ela pode curar até mesmo problemas físicos, porque se este centro é trazido para o seu comportamento
normal, se for feito com que ele se comporte de uma forma bem normal, vocês podem facilmente curar todas essas doenças...
que resultam de seu excesso de atividade, excesso de pensamento, excesso de imaginação. É algo muito perigoso pensar
sempre sobre o futuro. Por exemplo, agora nós estamos sentados aqui, nós devíamos estar confortavelmente sentados... e
conversando uns com outros. Ao invés disso, nós estamos agora... pensando: "O que eu vou fazer amanhã? ", ou "O que vou
fazer quando eu for para casa? ", "Como eu irei cozinhar? ", "O que eu irei comer?
", ou "Como eu irei pegar o meu trem?" Todos esses comportamentos futurísticos os levam a ter... uma personalidade muito
estranha. Vocês se tornam tão futurísticos que se esquecem do passado. Eu encontrei um senhor que esqueceu até o seu
próprio nome. Ele esqueceu o nome de seu pai. Ele esqueceu o nome de sua mãe e também, para o desalento de sua esposa,
esqueceu o nome dela. E ela começou a chorar. Ela disse: "Agora o que fazer? Ele esqueceu tudo." Ele está em uma área
futurística.
Ele conhece somente o futuro. Então, ele teve que ser trazido de volta novamente para o centro. Depois, gradualmente, ele
começou a se lembrar. Depois, ele Me disse que ele é o presidente de um dos conselhos... de um grande distrito na Índia. E ele
disse que ele era... ele disse: "Não, eu sou". Eu disse: "Isso é bom, isso é melhor." "Agora você está no estado em que você diz
'eu sou'." Portanto, isso é o que acontece... e isso é o que irá acontecer às nossas sociedades daqui, que são muito futurísticas.
Assim, para reduzir isso, pode-se tentar qualquer coisa. Vocês podem tentar qualquer coisa, por exemplo, vocês podem mostrar
figuras do passado e coisas assim, mas isso não trará de volta o cavalo.
Ele está correndo muito rápido. A única coisa que pode dar certo... é o despertar da Kundalini. Quando a Kundalini desperta por
Si mesma, Ela torna o centro iluminado... e o centro por si mesmo retoma a sua forma normal, o seu comportamento normal e
sua condição normal. Além disso, ele adquire um poder dinâmico... ou uma manifestação em que este centro... que cuida de
nossa atenção torna-se iluminado... e nossa atenção torna-se iluminada... E a atenção que está iluminada torna-se dinâmica.
Nesse sentido, agora, sentados aqui, vocês podem prestar atenção em qualquer um, apenas prestar atenção, não têm de fazer
nada. Apenas prestem atenção naquela pessoa... e vocês podem descobrir nas pontas dos seus dedos... qual é o problema
com ela, pode estar a milhares de milhas. Quando Nixon estava tendo problemas, de repente, Eu não sei, Eu disse: "Descubram
a respeito de Nixon. Como ele está?" E eles disseram: "Mãe, ele está numa confusão terrível." Cristo disse: "Suas mãos falarão."
Este momento chegou. Estas mãos que parecem tão simples, mas são tão complexas... e feitas de forma tão complexa, que os
terminais nervosos... são tão microscópicos que nós não conseguimos compreender... o quanto eles podem nos informar, até
que ponto eles podem nos informar. Quando o despertar acontece, vocês começam a sentir as vibrações em volta de vocês, o
Poder Onipresente que vocês nunca sentiram antes... através destas pontas dos dedos. Estas pontas dos dedos que nós
negligenciamos, nós fazemos mal uso delas, nós as usamos para coisas erradas. Estas pontas dos dedos, elas próprias se
tornam iluminadas... e vocês começam a senti-las. Isto é o que Eu disse: vocês têm de obter a sua consciência, a qual é
iluminada. É a consciência que tem de manifestar-se. E é desse modo que vocês começam a sentir as vibrações em seus
dedos. "Isso está errado aqui, aquilo está errado ali." Vocês podem perceber... onde está o problema.
Agora, tudo isso está relacionado com seus centros. Estes são os cinco, o sexto e o sétimo. Sete no lado esquerdo e sete no
lado direito. Assim, este é relativo ao seu lado emocional... e este é relativo ao seu canal direito, ao seu lado físico e racional, ou
vocês podem dizer, ao lado mental. Assim, você pode identificar uma pessoa, como ela é, simplesmente sabendo se você está
recebendo calor daquela pessoa, se você está sentindo calor vindo daquela pessoa, se os dedos estão ficando adormecidos, se

eles estão ficando pesados. E o relacionamento é estabelecido... com o Poder Onipresente que o informa, que leva as
mensagens. E as mensagens são tão precisas... que até mesmo se você tiver dez crianças que são almas realizadas... Há
muitas crianças nestes dias que nasceram como almas realizadas. Nós não compreendemos as crianças atualmente, mas
atualmente há crianças grandiosas... e elas nascem nesta época atual porque o momento chegou. Este é o tempo do
Julgamento. Este é o tempo da Ressurreição.
Este é o tempo sobre o qual as pessoas descreveram... em todas as escrituras. Assim, pessoas grandiosas estão nascendo. E
essas crianças, se você vendar seus olhos... e perguntar-lhes sobre uma pessoa que está sentada diante delas: "Qual é o
problema com esta pessoa?" Todas elas levantarão o mesmo dedo. Todas elas levantarão o mesmo dedo, mesmo se seus
olhos estiverem vendados, mesmo se estiverem de costas para a pessoa, elas podem simplesmente recuar suas mãos e dizer.
Elas são tão boas, as crianças são tão boas. Vejam, quando elas colocam seus dedos na boca, nós alguma vezes pensamos...
Eu não sei, Freud, a quem Eu chamo de uma pessoa muito imperfeita, falha, não sabia muito sobre Deus e sobre a vida e sobre
nada de forma alguma. Ele era muito..., ele sabia muito pouco. Ele disse que isso tem algo relacionado a sexo, Ele não era nada
mais do que uma questão sexual e ele quer que... todo mundo se torne um caso sexual, não um ser humano. Então esse sujeito,
seja o que for que ele diga, mas a verdade é que não tem nada a ver com sexo.
É que elas sentem o calor em seus dedos. Elas realmente o sentem. E é desse modo que elas colocam o dedo na boca. Há
crianças bem pequenas, Eu tenho visto. Nós temos uma aqui que veio da Inglaterra, de Londres, e há uma outra que é de algum
lugar daqui, e todas elas, se vocês lhes perguntarem, elas imediatamente dirão onde está o bloqueio, qual chakra está
bloqueado. Agora, vocês não conseguem enganar as crianças. Todas elas lhes dizem a mesma coisa: "Isto é o que está
acontecendo." Portanto, a sua consciência está iluminada e suas mãos, que têm aqui os terminais do sistema nervoso
simpático, lhes falam. Nós podemos dizer que agora em nosso sistema nervoso central, nós podemos perceber os outros e nós
mesmos. Agora, vamos supor que você esteja sentado aqui e Eu lhe pergunte: "Qual é o problema com você?"
Você dirá: "Eu não sei qual é o problema comigo," "eu não sei." Mas, Eu posso ser capaz de lhes dizer qual é o problema. Se você
for consultar o médico, ele dirá: "Sim, este é o problema. Como você sabe?" Vocês não têm de fazer nenhum exame, fazer todos
os exames patológicos, onde todos os seus dentes são arrancados, os olhos são arrancados e quando terminar, eles lhes
dizem que você é o homem mais saudável. Você não tem de ir a todas essas coisas horríveis. Você não tem de gastar nenhum
dinheiro... e tentar todas essas coisas frustrantes. Apenas colocando suas mãos, você saberá a respeito de si mesmo. E as
pessoas que são Sahaja Yogis lhes dirão: "Isto é o que esta errado com você e é desse modo que você se cura." Agora, o
momento chegou.
Este é um momento tão fantástico. Com a Sahaja Yoga, nós temos curado muitos pacientes de câncer, muitos pacientes de
câncer de sangue. Recentemente, uma Sahaja Yogini... em Nova York curou um paciente de câncer. Este rapaz estava prestes a
morrer. Eles declararam que ele iria morrer. Eles deram esta declaração de que... por cerca de 15 dias, eles disseram que ele
poderia viver... e depois ele iria morrer. Quero dizer, esta é a única coisa que eles podiam fazer. O pobre rapaz teve que passar
por todas essas coisas. O rapaz veio da Índia, todo o dinheiro foi gasto... e este foi o atestado que ele obteve: ele morrerá em
quinze dias. Agora, de algum modo, essas pessoas entraram em contato Comigo e... Eu lhes falei para entrar em contato com
uma Sahaja Yogini em Nova York.
E, eles disseram: "Esse rapaz está lá," "seu nome é Rahul, ele mal tem 16 anos," Ele tinha câncer de sangue. O rapaz não
somente ficou curado, ele veio para Londres Me ver e voltou para sua casa. Parece fantástico como uma pessoa que não é um
médico, que não tem nada a ver com a medicina, possa curar. Além desses remédios, além de todas essas coisas... está o
poder sutil, o Poder Divino de onde tudo surgiu. Se você, de uma forma ou de outra, tornar-se o dono disso... ou tornar-se a
pessoa que sabe como lidar com isso, você pode curar qualquer um que você queira. Não é que Eu estou curando atualmente,
Meus discípulos estão curando. Eu não sei quantas pessoas o Dr. Warren, que era um médico, curou através da Sahaja Yoga, a
qual não é uma ciência médica. Quantos pacientes ele próprio curou, ele não será capaz de contar. Assim, todo o sistema irá
mudar. Agora você irá se tornar o mestre de si mesmo, de seus poderes e todos esses poderes... serão liberados a partir de
você.

Agora, quando nós dizemos que houve gurus que podiam curar, que houve gurus que conseguiam parar o desenvolvimento... de
uma doença horrível e coisas assim, nós achamos que não é possível. Nós achamos que é algo impossível. "Como pode ser
isso? Como podemos acreditar nisso?" "Isso é uma história absurda." Mas quando você próprio observar isso manifestando,
você ficará surpreso. Uma vez Eu estava viajando de navio... e Eu dei a Realização ao capitão do navio. E então aconteceu que
um dos tripulantes do navio... entrou no congelador e ele teve um choque (térmico) e pegou pneumonia. É claro, Eu estava em
uma situação... em que Eu estava viajando porque Meu marido... era o presidente daquela empresa. Assim, ele não pediu para
que Eu descesse.
Ele pensou que seria demais pedir para Mim. Eu disse: "Tudo bem, se você não permite que Eu desça," "é melhor que você desça
até o lugar onde ele está." "Não envie nenhum S.O.S para chamar um médico ou algo assim," "apenas vá e coloque a sua mão no
peito dele..." "por cerca de cinco minutos." A pneumonia dele foi curada completamente e esse capitão... não conseguia
acreditar nisso. Ele disse: "Como isso pôde acontecer?" Eu disse: "Acontece. Isso aconteceu a você." "Agora você se tornou isso,
aceite." Vocês devem assumir esse poder, o que quer que tenha sido dado a vocês. Em Sânscrito, nos dizemos "viraj".
Assumam isso. Vejam, mesmo se Eu lhes der um trono, se não souberem como assumir o poder do trono, como acreditar nisso,
então, igual a um mendigo, se vocês o colocarem em um trono, ele ainda vê as pessoas vindo e coloca a sua mão estendida:
"Dê-me cinco rúpias, dê-me cinco rúpias." A menos e até que você assuma esses poderes, você ainda fica em dúvida. Mas você
os obteve. E este é o ponto que é muito difícil, especialmente na mente ocidental, porque eles não conseguem acreditar que
podem ter esses poderes. Eles simplesmente não conseguem acreditar nisso. Você lhes fala, mas eles dizem: "Como pode ser
isso?" Mas é assim. Agora, por exemplo, este instrumento. Se você levá-lo a um vilarejo e falar-lhes... que isto irá transmitir suas
vozes ao redor, ou se você levar, digamos, uma televisão... e dizer-lhes: "Vocês podem ver todos os tipos de filmes", ou
podemos dizer, uma peça ou música com isso, eles não acreditarão nisso.
Eles dirão: "Esta caixa?" "Isto parece uma caixa de madeira comum." Mas quando você a liga, ela mostra o seu poder. Da
mesma maneira, você vê os seres humanos... como algo muito, muito comum e mundano, nós não damos o devido valor a nós
mesmos. Nós não sabemos quão glorificados nós somos, quão grandiosos nós somos, como Deus nos criou com tamanha
dificuldade, com tanto cuidado, com tanto amor para um propósito muito especial: Ele quer conceder a vocês todos os Seus
poderes, Ele quer que vocês entrem no Reino de Deus... e regozijem Suas bênçãos, Seu amor. É algo que não conseguimos
acreditar. Nós estamos tão frustrados, estamos descontentes conosco, com a sociedade, com tudo. Mas não é assim, não é
assim. Isso simplesmente tem de acontecer. Você deve estar simplesmente ligado à fonte e isso atua, isso funciona.
Tem funcionado. Tem funcionado com milhares e deve funcionar com você. Mas as ideias absurdas que as pessoas têm, a
concepção que elas têm é de que vocês podem pagar por isso. Como você pode pagar por algo que é vivo? Você já pagou por
algo que é vivo? Como por exemplo, você pagou para obter uma fruta a partir de uma flor? Você pode pagar para a flor? "Tudo
bem, eu lhe darei uma libra, dê-me uma fruta." Isso irá funcionar? É absurdo assim.
Você não pode pagar pelo Deus vivo, você não pode pagar pela experiência viva... e você não pode pagar pelo processo
evolutivo. É espontâneo. Está dentro de nós mesmos. Funciona. Mas nós entendemos tanto de dinheiro... que nós não
conseguimos entender que isto é gratuito, embora nós tenhamos obtido tantas coisas de graça. Tantas coisas nós obtivemos
de graça, ainda assim, nós não compreendemos a importância das coisas gratuitas, porque achamos que tudo que é gratuito
não pode ser grandioso. Na realidade, todas as coisas grandiosas têm de ser gratuitas, caso contrário, nós não existiríamos,
nós não viveríamos. Se não tivéssemos ar para respirar livremente, nós não existiríamos. Se alguma vez isso acontecesse em
um avião ou em algum lugar, vocês veriam então que as pessoas perceberiam... a importância dessas coisas gratuitas, às quais
nós não damos o devido valor. Assim, temos de compreender que a concepção... que temos em relação a Deus, sobre
alcançá-Lo, sobre entrarmos em contato conosco, também é falha.
Nós achamos que se nós ficarmos de cabeça para baixo, nós alcançaremos isso. Quero dizer, se pudermos alcançar Deus
ficando de cabeça para baixo, então em todo processo evolutivo, eles deveriam ter ficado de cabeça para baixo. Ou nós
achamos que correndo nessas competições, nós O alcançaremos, ou que comendo este tipo de comida ou aquele tipo de

comida, ou fazendo isso ou aquilo, nós O alcançaremos. Está errado. Mas depois, vocês podem perguntar: "Por que todas essas
pessoas nas religiões disseram:" "não cometerás isso; não farás aquilo?" Eles disseram isso porque essas são as coisas... que
são requeridas para a nossa sustentação, para o nosso equilíbrio como seres humanos. Nós perderemos o nosso equilíbrio se
não fizermos essas coisas. Nós temos de ter equilíbrio, é por isso que foi dito: "Não faça isso." Os seres humanos têm a
capacidade de ir a extremos. Quero dizer, você lhes fala algo, Eu tenho conhecido pessoas, você apenas lhes fala que para curar
este determinado centro, você tem de fazer este asana ou você tem de fazer este tipo de coisa, eles o farão centenas de vezes,
milhares de vezes em um único dia.
Quero dizer, Eu nunca lhes pedi isso. Eu apenas disse: de vez em quando, façam isso... ou uma vez por semana. Eles o farão
centenas de vezes. Nós vamos a extremos. E é por isso que para atingir o equilíbrio, essas pessoas nos disseram: "Não faça
isso, não faça aquilo, não faça aquilo." Mas depois em nosso ego, dizemos: "Por que não? O que há de errado?" Tudo bem, vão
em frente. Quando falamos para as crianças: "Não fumem." "Por que não?
Todos os nossos amigos estão fumando, eu fumarei." Tudo bem, vão em frente. Fumem, contraiam câncer, então vocês terão
um buraco aqui, respirarão através disso. Depois de algum tempo, isto desaparecerá, o nariz desaparecerá. E vocês estarão se
movendo como uma máquina olhando para todo mundo. Vocês não conseguem falar, não conseguem viver como... uma
pessoa normal. Então compreendem: "Oh! Deus, eu não deveria ter fumado." Mas na Sahaja Yoga, nós não dizemos: "não
fumem", porque metade das pessoas irão embora. Nós nunca dizemos: "não bebam", nunca dizemos nenhum "não faça".
Nós dizemos: "Tudo bem, você está fazendo isso, tudo bem." "Deixe acontecer." Tão logo aconteça, simplesmente desistem por
si mesmos, porque quando vocês descobrem o mais elevado, então vocês não se importam com todas essas coisas pequenas.
Todos os seus hábitos vão embora automaticamente. Eu não tenho que forçá-los a isso. Vocês têm tudo dentro de vocês, este
poder, assim vocês se elevaram. Como um lótus que surge do lodo através de sua própria força, vocês se elevam e sua
fragrância... preenche este lodo e vocês mesmos ficam surpresos com isso. Primeiro vocês estão identificados com este lodo...
e acham que isto é o que é. Mas, não é assim. Quando ele surge, esse lótus espalha suas belas pétalas... e a fragrância nos
proporciona essa personalidade... que se expande por todo lugar. E isso é o que irá acontecer a vocês.
Todos vocês irão ser esse lótus que parece estar escondido, que está completamente invisível dentro de vocês, que irá se abrir
e a fragrância de sua Divindade irá se espalhar. Agora, hoje Eu não posso abordar todos os centros, porque se Eu começar
abordando todos os centros, ficará muito longo. Eu abordei três centros, como vocês devem ter visto: o Muladhara Chakra, o
Swadishthana e o Nabhi Chakra. E os outros, Eu abordarei mais tarde, amanhã. Mas Eu devo falar sobre o Espírito, sobre o qual
nós estamos falando há séculos, agora nós temos de nos tornar o Espírito. Na língua inglesa, como vocês sabem, "espírito"
pode ser qualquer coisa. É uma palavra muito ambígua, até mesmo álcool, nós chamamos de espírito, até mesmo almas
mortas, nós as chamamos de espíritos... e até mesmo o Espírito, isto é, o que nós somos, o puro ser que é chamado de Atma...
em Sânscrito, nós o denominamos com a palavra "espírito". Aqui, Eu estou falando sobre este Espírito... que é o puro Ser dentro
de vocês, que é um ser desapegado dentro de vocês, que é a testemunha dentro de vocês, que os vê o tempo todo, que os
observa, que reside dentro de vocês como regozijo e felicidade no coração. Ele reside no coração. Este Espírito não está em
nossa mente consciente, não está em nosso sistema nervoso central, não está sob nosso controle.
Para fazer uma analogia, Eu digo que... o canal esquerdo dentro de nós é como o freio... e o canal direito é como o acelerador
em um carro. Agora, nós estamos no carro aprendendo a dirigir... sentados no banco da frente e há o professor observando
atrás... e olhando toda a ação. Agora, o que você faz é ir para a esquerda, quer dizer, às vezes você freia, às vezes você acelera,
comete erros e então você aprende a dirigir. Este aprendizado de como dirigir é a parte da sabedoria... que vem a nós através do
equilíbrio de nossas vidas. Antes de mais nada, o equilíbrio é a coisa mais importante. Mas mesmo que você não tenha
equilíbrio, Eu tenho visto na Sahaja Yoga, pessoas muito desequilibradas... entrarem em equilíbrio. Agora, este equilíbrio dos
canais esquerdo e direito... ou, digamos, do freio e do acelerador, lhes proporciona uma situação onde vocês podem dizer...
agora que dominaram a direção. Mas ainda há o mestre sentado atrás. Então você se torna o mestre. O mestre é o Espírito
dentro de você.
Você se torna o Espírito... e começa a observar a si mesmo como um motorista. A coisa toda se torna como uma peça, uma

peça de teatro, em que você se separa de si mesmo e começa a observar... tudo acontecendo diante de seus olhos, tudo
acontecendo exatamente como uma peça teatral externa... e você não é parte integrante disso. Assim, você entra na região do
seu eixo... e a periferia perde o impacto sobre você. Você se torna uma pessoa silenciosa, feliz, tranquila e... observa a periferia,
o movimento da periferia, mas você não está nela. É desse modo que você se torna o mestre. É desse modo que você se torna o
profeta. Mas a Sahaja Yoga atualmente tem o poder... e transformar em profetas os homens de Deus... e esses profetas terão o
poder de transformar os outros em profetas, como diz William Blake, o grande poeta deste país. E isso é exatamente o que é a
Sahaja Yoga. Ele previu isso há cem anos atrás... e hoje, se você vier para a Sahaja Yoga, você ficará impressionado com o que
você é. O que quer que Ele tenha previsto sobre a Inglaterra... ser a Jerusalém de amanhã, esse amanhã é hoje. Este país de
vocês, a Inglaterra... – que até agora Eu não sei se as pessoas compreendem... ou estão conscientes do que este país é, o qual
é o coração do Universo, o qual é a parte mais importante do Universo – este país tem de se tornar Jerusalém.
Para isso, os ingleses têm de sair de sua inércia... para ver quais são os seus potenciais, para elevarem-se até este ponto e isso
irá funcionar. Já está funcionando muito bem em Londres. É claro, nós não podemos ter muitas pessoas, porque plásticos
podem ser produzidos nas máquinas... aos milhares, mas se você tem de ter algo vivo, isso leva tempo. Mas uma vez que isso
leve tempo, uma vez que isso alcance a sua maturidade, Eu tenho certeza de que este grande país irá assumir... este status de
tornar-se Jerusalém, o lugar de veneração onde as pessoas tem de vir para venerar. É muito surpreendente as coisas que estão
acontecendo com a Sahaja Yoga. A flor margarida que nunca teve fragrância, se vocês forem ver, agora tem fragrância. A
maioria das flores inglesas não tinham nenhuma fragrância, elas eram conhecidas por isso. A maioria das flores têm agora
muita fragrância. Vocês podem ver por si mesmos. Todas essas coisas são trabalhadas pela natureza, são elaboradas.
Elas estão surgindo, mas, e quanto aos seres humanos? Onde eles estão? O que eles estão fazendo? Onde eles estão perdidos?
Isso é algo muito triste. Eu vim para Londres apenas por acaso, Eu devo dizer, ou talvez isso foi arranjado previamente. Meu
marido foi nomeado para esse cargo e teve que vir. E esta agência da ONU está localizada somente aqui, na Inglaterra, em mais
nenhum outro lugar. Vocês têm somente uma agência da ONU que está na Inglaterra, para a qual Meu marido foi nomeado e por
isso Eu estou aqui. De outra forma, Eu não acho que Eu poderia ter vindo aqui como um Guru, porque Eu não tenho nenhum
outro interesse, exceto este.
E Eu não poderia ter vindo para cá de outra forma, porque Eu não viria para um país sem ser convidada, mas Eu vim para cá
como uma pessoa convidada. Tudo está dando certo. Só que vocês têm de realizar isso por si mesmos... e compreender não
apenas o dinamismo, a vitalidade, mas o mais importante é que... neste ponto, vocês estão se colocando... à beira da destruição
ou da construção. E os ingleses têm um lugar especial. Eles têm de se elevar, porque eles são as células do Coração. Eu farei
esta palestra amanhã novamente. Eu espero que vocês venham e fiquem confortáveis. Peço desculpas pela Minha garganta. Eu
tenho dado palestras dia após dia, todos os dias. Muito obrigada.
Se tiverem quaisquer perguntas, Eu gostaria de respondê-las. Eu posso ouvir as perguntas de vocês e depois Eu as responderei.
A Senhora disse que pode curar após a Realização do Si. O problema dele é que a mãe dele é surda. A Senhora pode resolver
este problema de audição? Veja, esta questão é de tal maneira... que faz você achar que Eu sou uma pessoa... que tem de curar
todo mundo. Você está lamentavelmente errado. É um sub-produto do despertar da Kundalini, você ser curado. Eu sinto pena
por isto, que você tenha esta compreensão de que... Eu estou aqui para curar todas as pessoas. Eu devo Me estabelecer em um
hospital?
Mas o principal é que a Kundalini tem de ser despertada... para você se curar. Tudo bem? Se sua mãe estivesse aqui, nós
poderíamos realizar isso. Mas o aspecto principal que você precisa compreender... é que Deus tem muito bom senso assim
como nós temos. E Ele está interessando somente nestas luzes... que nós somos, as quais irão realizar o trabalho Dele. Aquelas
pessoas que estão, digamos, muito doentes, extremamente doentes, podem ser curadas em um segundo. Você ficará
impressionado, Eu lhe digo. O nosso presidente da Índia... foi para os Estados Unidos para tratamento... e eles falharam e ele
voltou para a Índia. E Eu fui vê-lo como a Senhora "fulana de tal". Mas o alto comissário disse a ele que... Eu sou tal pessoa e ele
tinha ouvido falar Meu nome na Índia.
Sua esposa disse: "Por que a Senhora não cura meu marido?" E ele simplesmente estava nas últimas, eles prepararam tudo para

sua extrema-unção na Índia. Eu apenas coloquei a Minha mão em suas costas por 10 minutos. Você não acreditará. Ele não
tinha dormido por vários dias com dor. Ele disse: "Minha dor foi aliviada. Eu quero dormir." E ele levantou-se da cama. Ele estava
perfeitamente bem. Ele caminhou, as pessoas tinham trazido macas e outras coisas.
Ele simplesmente caminhou. Eles não podiam acreditar em seus olhos. Mas isso aconteceu porque ele será usado para o
trabalho de Deus. Em nossa casa, se nós temos lâmpadas que nunca irão iluminar, nós não nos preocupamos com elas. Nós as
mandamos para a sucata. Da mesma maneira, o Divino não cura as pessoas, todas elas. Ele cura milhares, mas para algumas
pessoas que estão muito doentes, Ele diz: "Tudo bem. Passe pelo segundo ciclo." "Tudo bem? Retorne purificado," "descansado
e então isso se realiza."
Portanto, não necessariamente todo mundo será curado, não necessariamente. Mas tantos têm sido curados... e isso tem se
realizado. Mas este não é o nosso trabalho principal: curar as pessoas. Não. É dar a Realização às pessoas... e como um
sub-produto, como você disse, é claro que se ela obtiver a Realização, a sua surdez irá embora. Muitas pessoas curaram a
surdez delas. Não somente a surdez, mas até mesmo em pessoas calvas cresceu cabelo. Ele não tinha nenhum cabelo em sua
cabeça quando ele veio a Mim. Mas Eu não poderia supor que após a Realização... e antes da Realização, é um acontecimento
tão fantástico... que é melhor tirar fotografias antes da Realização e ver por si mesmo. Algumas vezes após a Realização,
vejam, elas tiraram fotografias antes da Realização, elas as jogaram fora.
É diferente. Mas o principal não é curar, é a Realização do Si, essa é a parte principal. E não tem problema a idade. Ontem, Eu
acho que em Birmingham, nós demos a Realização a alguém que era muito, muito idoso. Portanto, a idade não importa, a saúde
não importa, nada desse tipo. Todos podem ter isso e devem tentar ter isso. Tudo bem? Assim, se você puder trazê-la, nós
realizaremos isso. Mas Eu não prometo nada. Tudo bem?
Que Deus o abençoe. É claro, a Realização do Si Eu prometo, isso Eu prometo. Se você tiverem paciência consigo mesmos
como Eu tenho com vocês. Vocês têm de ter paciência. Alguma outra pergunta por favor? Ele tem um problema no tórax há
quatro ou cinco anos. Existe alguma forma da Senhora ajudá-lo? É claro, isso pode ser curado. Sim, problemas no peito como
problema respiratório ou o quê? Problema respiratório?
Ele é indiano? Asma. Você é indiano? Ah! Os indianos, sabem, eles tomam muito banho. Eles ainda pensam que estão na Índia.
Todos os dias tomam banho de manhã e depois saem. Não é? Isso não deve ser feito. Aqui é a Inglaterra.
Nós devemos tomar banho à noite. Nós devemos viver como os ingleses. Eles tomam muitos banhos. Os indianos tomam
muitos banhos, entendem. Eles têm de tomar banho todos os dias... quer esteja zero graus ou doze graus negativos. Eles têm
de tomar banho. Vejam, isso é um hábito que eles adquiriram. Eles não se sentem bem sem um banho... e é desse modo que
eles contraem (essa doença), mas de qualquer forma, nós curaremos a sua asma. Tudo bem? Vamos ver, não é tão difícil.
Mas não se deve tomar tantos banhos na Inglaterra. Eu sugeriria que se você quer tomar banho, tome-o à noite... como os
ingleses fazem, porque o clima é muito incerto. E se você tomar banho e sair, você por certo vai pegar estes problemas no tórax.
Não somente isso, mas também artrite e todas essas coisas... que surgem a partir disso. Isso é feito de forma indiscriminada
neste país. O clima é de tal maneira que você tem de ser cuidadoso. Quero dizer, não se deve adiar o banho para sempre.
Porque, vejam, quando Eu digo algo, Eu tenho que apresentar o outro extremo também. Mas nós tomamos muitos banhos, sem
dúvida. O asseio pessoal é exagerado nos indianos, é exagerado.
Mas a limpeza geral... ou, vocês podem dizer, a limpeza coletiva é maior aqui. Como aparar a grama e cuidar da limpeza das
estradas e tudo mais é muito melhor. Quero dizer, nós temos de associar essas coisas. É importante. Isso pode dar certo. Tudo
bem? Asma não é um problema tão grande. O que mais? De que maneira isso funciona? Nós temos um centro dentro de nós...
que é o centro de Shri Rama, no lado direito.
Nós o chamamos de Coração Direito. E se você puder curar este centro em você, você ficará bem. Tudo bem? Nós faremos isso
dar certo. Nós lhe diremos como fazer isso. A Yoga remonta a um período de quantos milhares de anos? Ela disse. A qual Yoga

você se refere? A Yoga tem existido, a Yoga espontânea tem existido... desde o início. Veja, o que é espontâneo é vivo.
E o processo vivo têm existido desde o início. Portanto, nós não podemos dizer quando começou. Nós podemos dizer quando
se separou. Quando Deus e Seu Poder se separaram e Deus começou a observar tudo como uma Testemunha, Deus
Todo-Poderoso e Seu Poder começaram a trabalhar. Ele criou todos os Universos, Ele criou o nosso Universo e a partir do qual,
criou os seres humanos. E agora tem de se tornar Um novamente. Esta criação tem de conhecer o seu Criador. Uma, duas, três,
quatro pessoas – sempre houve poucas pessoas... que obtinham essa conexão, mas hoje é o momento da evolução em massa.
Para o crescimento da vida, você não pode estipular nenhum tempo. Você não pode dizer quando isso começou, há quantos
anos tem existido.
Mas, hoje é o tempo de florescimento... em que muitos têm de obter as bênçãos da yoga. Tudo bem? Obrigada. O quê? A
Senhora falou sobre a Kundalini. Para uma pessoa comum, Ela é muito difícil de ser despertada. Ah! Quem lhe disso isso? Não é
assim. Vejam, essas pessoas anormais... quando falam sobre a Kundalini, elas chamam isso de anormal, porque elas não
sabem como fazê-lo.
É a coisa mais fácil de fazer. É a coisa mais fácil de fazer se você for uma pessoa despertada. Até mesmo uma criança pode
fazê-lo. Essas pessoas que dizem que a Kundalini é algo muito difícil são as pessoas que não têm nenhuma noção da Kundalini,
de forma alguma. Elas não são mestres. Para um mestre, o que é difícil? E até mesmo uma pessoa comum pode se tornar um
mestre, então o que é difícil? Essas pessoas não são mestres. Estas são pessoas completamente inexperientes, imaturas, que
querem ganhar dinheiro, pessoas inúteis. Elas escrevem livros sem saber nada a respeito da Kundalini.
Elas estão enganadas. É a coisa mais fácil de fazer. Ela simplesmente se moverá sob sua mão e você A verá se movendo para
cima e pulsando na cabeça. Não é difícil de forma alguma. Eu lhe disse que isso é a coisa mais vital que tem de acontecer... e
tudo que é vital tem de ser gratuito e fácil, Sahaja. Por que na Índia nós tivemos Nanaka que disse: "Sahaja samaadhi laago.
Sahaja samaadhi laago."? Ninguém disse que é difícil. Kabira nunca disse isso. Ele disse: "Paacho pachiso pakar bulau ek hi dor
bandhahu."
"Eu juntarei 25 pessoas e irei colocá-las num só fio." Aqueles que têm autoridade sempre falaram assim. Ninguém disse que é
difícil. Somente estas pessoas que não conhecem a tarefa, que não têm nenhuma autoridade, falam assim. Não acredite nelas.
É a coisa mais fácil de fazer. Você verá por si mesmo. Mas supondo que seja mais fácil, então por que nós devemos recusá-la?
Vamos supor que Eu tenha conseguido m diamante para você gratuitamente, você não irá vê-lo? Você não irá tê-lo?
Ou nós pensaremos: "Oh! É muito difícil. Como podemos fazer? ", quando Eu estou dizendo que é fácil. Você não tem de pagar
por isso. Tudo bem? O quê? Você está certo, isso está correto. Sente-se, sente-se. Tudo bem, tudo bem.
Por favor sente-se. Eu lhe direi. Esse foi o método que as pessoas tentaram. Não funciona dessa maneira. Digamos, por
exemplo o seu carro, há algo errado com seu carro, tudo bem? Agora, você pode limpá-lo sentado dentro dele? Você pode
colocá-lo em ordem? Você tem de sair dele. Assim, primeiro a elevação da Kundalini tem de ser feita. Vejam, as pessoas
confundiram tudo.
Mesmo na Hatha Yoga, onde existem as ashtangas, primeiro é o Ishwar Pranidhana. Primeiro é o estabelecimento de Deus.
Primeiro você tem de estar conectado a Deus. Mesmo no Cristianismo, você tem de ser batizado primeiro. É claro, é uma coisa
artificial, esqueçam isso, mas você tem de ser batizado. Mesmo como um hindu, você tem de ser batizado de certa maneira, o
que você chama um Yagnopavita é feito... aos oito anos de idade. Isso é o que a Realização é. Ou Maomé e todas essa pessoas
usam Sumta (liberdade de pensamento... e consciência) que é a mesma coisa. Portanto, a primeira coisa é obter a sua
Realização. E isso não significa que você se torna um mestre. Mas despertando a Kundalini e depois com o crescimento da
Kundalini, você se torna um mestre.
Esse era o processo verdadeiro, mas agora eles colocaram isso de cabeça para baixo. Como você pode se purificar a menos e
até que se livre disso? Vamos supor que Meu sari esteja estragado, Eu tenho que tirá-lo e limpá-lo, não é? E é por isso que é

difícil. É isto. Eles criaram uma confusão. E não acredite em todas essas histórias. Se você tentar anular seu ego, ele se sentará
na sua cabeça. Ele nunca irá embora. Se você tentar anular o seu superego, isso nunca o ajudará.
Mas aqui, isso acontece automaticamente. E como isso acontece, Eu lhes direi amanhã. Despertando estas Divindades dentro
de vocês, essas coisas são absorvidas. A Kundalini desperta e faz isso. E por último, se vocês quiserem que Eu admita, há algo
especial em relação a Mim: Eu posso fazer isso. Deve ser alguma coisa. Se vocês não Me crucificarem, Eu direi esse tanto, não
mais que isso. É melhor que vocês descubram, senão a primeira coisa... que vocês farão é Me crucificar. E Eu não quero mais
isso. Tudo bem?
Que Deus os abençoe. Sim, Meu filho? Não é necessário nenhuma cirurgia para isso. Na Sahaja Yoga, nós temos técnicas,
técnicas Divinas através das quais nós podemos abrir o nosso coração. A confusão está também em uma outra linha... e essa
confusão tem nos levado a problemas. Vejam, a confusão é sobre como os nossos relacionamentos... devem ser conosco, com
os outros e com a sociedade. Existe uma grande confusão que começou há muito tempo atrás... quando os Smritis foram
escritos, ou podemos dizer, quando a religião era praticada, isso era exatamente o oposto. Nós começamos a fazer de tudo... e
é desse modo que perdemos essa capacidade. A atitude em relação a nós mesmos... deve ser esta: nós devemos tentar nos
aperfeiçoar. É absolutamente tirânico, Eu lhes digo.
Quando Eu tento aperfeiçoar a Sahaja Yoga, Eu sou tirânica em relação a Mim mesma. A quantidade de trabalho que Eu
demando deste corpo... e a quantidade de esforço que Eu posso investir neste corpo, esticando muito Minha paciência, Eu
realizo isso. Quero dizer, normalmente as pessoas simplesmente ficam pressionadas, "Oh! Mãe, isso é demasiado. Nós não
podemos suportar." Vocês têm visto isso por si mesmos. Mas vocês têm de ser realmente tirânicos para se aperfeiçoarem.
Essa deve ser a forma como nós devemos trabalhar isso... em relação a nós mesmos. E em relação aos outros, deve ser um
relacionamento ideal. Por exemplo agora, você tem um irmão, ele é o seu irmão, deve ser um irmão ideal.
Se ele é seu pai, ele deve ser um pai ideal. Mas há uma tamanha confusão! Quanto mais iluminado você se torna, quanto mais
elevado você se torna, acontece a confusão: quem é sua irmã? Quem é sua mãe? Quem é seu pai? Então o relacionamento entre
Sahaja Yogis também se torna confuso. Vocês são Sahaja Yogis, vocês todos são profetas, vocês devem respeitar uns aos
outros, vocês todos são profetas, vocês falam a mesma língua. Vocês têm de amar uns aos outros. Isso não é racional, isso tem
de acontecer com vocês porque o relacionamento tem de ser estabelecido, este relacionamento, este relacionamento ideal.
Muitas pessoas agora, vocês souberam disso, ficam irritadas Comigo: "Mãe, a Senhora é muito paciente..." "com os Sahaja
Yogis."
Mas eles são Meus filhos. Eu tenho que aperfeiçoar a Mim mesma... e o Meu relacionamento com eles deve ser ideal. Eu tenho
que perdoá-los muito, de modo que eles se elevem. Portanto, o relacionamento com os outros deve ser ideal. Você é um pai
ideal? Você é uma mãe ideal? Você é uma irmã ideal e m irmão ideal? Você é um cidadão ideal em relação aos outros? Mas a
sociedade tem de ser pragmática. A sociedade tem de trabalhar de forma pragmática... e o trabalho pragmático vem através da
mudança.
Vamos supor, hoje Eu diria que na Índia, nós não precisamos de vegetarianismo, na Inglaterra, nós precisamos de
vegetarianismo. É tudo pragmático. A sociedade tem de ser pragmática. Aqui, nós somos pragmáticos em relação a nós
mesmos... e não em relação à sociedade. Somos pragmáticos em relação a nós mesmos. Tudo funciona assim: "O que há de
errado?" Uma mulher que tem filhos irá fugir com outro homem: "O que há de errado?" Ou uma mulher que tem filhos pode
vender o país... por causa de seus filhos: "O que há de errado?" Assim, essa confusão dentro de nós cria esse problema. E é
desse modo que não sabemos como nos abrir.
Se nós pudermos nos livrar de nossas confusões, isso poderia ficar bem. Isso pode ser feito por meio da Sahaja Yoga. Todas
essas confusões têm sido criadas pelas pessoas imperfeitas, Eu diria. Não há nada errado com as Encarnações, com os
profetas, não há nada errado com Eles, Eles são pessoas perfeitas. O que está errado conosco é a nossa atitude. E se nós
pudermos usar com discernimento a nossa atitude... em relação a nós mesmos, em relação aos outros e em relação à
sociedade, tudo irá funcionar. Será belo. Por causa dessa confusão, o nosso coração está fechado. Nós temos medo dos

outros. O que há para termos medo?
O relacionamento é ideal. O que eles podem fazer? O seu relacionamento, no que diz respeito a eles, o seu relacionamento, o
seu coração é ideal. Seja o que for que eles façam não é a questão. Seja o que for que Eu faça para eles deve ser o ideal. Eu
tenho que continuar a amá-los. Eu tenho que continuar a admirá-los, a encorajá-los, a sustentá-los... e dar-lhes o que Eu tiver que
fazer assim como Meu relacionamento. Digamos por exemplo, uma fonte de água que está sob a Mãe Terra, ela pensa sobre
que tipo é a árvore, que tipo de coisas ela está fazendo? Ela apenas doa a Sua fonte, a Sua água. Da mesma maneira, por vocês
serem a fonte, então o relacionamento tem de ser ideal.
Essas confusões têm acontecido... e, racionalmente, nós temos aceitado todas essas confusões. E isso tem nos levado a este
tipo de armadilha... na qual nossos corações ficam fechados. Tudo bem?
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Eu estou feliz pelo Dr. Warren ter podido explicar para vocês... aqueles chakras sobre os quais Eu lhes falei ontem, porque em
uma única palestra curta, você não pode cobrir todos esses pontos.
E se você receber a sua Realização... e progredir bem, então você pode ouvir Minhas fitas, que são centenas... e você pode
entender que o conhecimento é vasto como um oceano. Como Eu lhes disse ontem, quando você tem a iluminação, você se
torna o conhecimento. Essa é uma afirmação muito confusa; as pessoas não compreendem... o que significa "tornar-se o
conhecimento". Outro dia um senhor veio a Mim e disse-Me: "Meu guru já me deu o conhecimento". Eu disse: "Como?" "Porque
ele me disse: eu lhe dei o conhecimento". Eu disse: "Mas ainda assim, como é isso, esse conhecimento?" "Como você acredita
que ele lhe deu o conhecimento?" Então ele disse: "Não, Mãe, ele me tocou na testa" "e eu vi uma luz". Eu disse: "Então, mas
ainda assim você pode ver a luz de outra maneira também."
"Como é que você teve o conhecimento?" Então ele começou a pensar sobre isso. Ele disse: "O que deveria acontecer se eu
obtivesse o conhecimento?" Eu disse: "Veja, esta outra pessoa sentada perto de você," "é um Sahaja Yogi." "Ele sabe o que é a
Kundalini;" "além disso, ele sabe como elevar sua Kundalini." "Ele sabe qual é o seu problema," "quais chakras em você estão
bloqueados." "Ele também sabe quais são os problemas dele." Então ele Me perguntou: "Como ele sabe?" Eu disse: "Ele se
tornou o conhecimento." Como Eu lhes disse ontem, no seu sistema nervoso central, você deve ser capaz de sentir os outros e o
seu Si que está dentro.
Agora, por exemplo, uma pessoa que é louca, quando ela começa a ficar louca, ela não percebe. Ela não percebe que ela já está
possuída e que está ficando louca... e que ela deveria se tratar. Ela não percebe nada. Gradualmente, ela fica louca e fica num
hospício. Ou uma pessoa que contrai câncer não sabe que desenvolveu um câncer, até que eles digam: "Agora você deve
morrer em apenas 15 dias" . Isso é no nível físico, no nível mental. Uma pessoa que é egoísta não sabe que é egoísta, que está
oprimindo os outros e que os outros são parte integrante dela. Como por exemplo, Hitler nunca percebeu... que ele era um
demônio tão horrível... e que ele iria para o inferno... e aqueles que estavam ao redor de Hitler naquela época não perceberam
que um demônio estava crescendo naquela sociedade, que um demônio iria surgir. Ninguém percebeu nada e, de repente,
depois de onze anos, ele surge... como uma horrível e destrutiva força satânica. Assim, se você ler os livros escritos antes do
regime dele, eles estavam, na verdade, apoiando-o.
Porque eles disseram: "Nós estamos ficando decadentes," "nossa sociedade está decadente" "e nós precisamos de uma pessoa
que nos faça adotar práticas rigorosas" "e que nos tornará um pouco disciplinados." "Nós precisamos de disciplina, nós
devemos ter disciplina." E então, eles gostaram dele. Até mesmo os jovens estudantes gostaram dele, quando ele foi às
universidades, ele os fascinou dizendo: "Nós devemos ter disciplina, nós devemos ser austeros". "Vocês não devem comer esta
comida, não devem comer aquela comida," "vocês devem tornar-se muito austeros." E isso era muito apreciado pelos jovens.
Eles não perceberam se esse homem era um demônio ou não. Agora, o conhecimento é tão grande que nele você vê o aspecto
sutil de si mesmo e o aspecto sutil dos outros. E o aspecto sutil de nós mesmos... e o aspecto sutil dos outros reside nos
chakras. Estes são os chakras que residem dentro de nós... e estes chakras são aqueles... que suprem a necessidade de
quaisquer emergências que tivermos.
Por exemplo, se nós tivermos que correr muito rápido, nós podemos correr muito rápido. Nosso coração começa a bater, o
sistema simpático entra em ação, então estes chakras o trazem de volta ao normal... fornecendo a energia adequada... àquela
parte que tem sido super utilizada. Eles o trazem de volta ao normal, uma vez que, digamos, no canal esquerdo e no canal
direito, nós temos duas fontes do sistema nervoso simpático. Uma vez que essa fonte está demasiada nos chakras, estes
chakras se separam e há uma Divindade em cada chakra. E quando essa Divindade adormece, há uma separação do todo,
porque é desse modo que nós estamos conectados como o todo. Vejam, vamos supor que esta é a vértebra, deste jeito. Uma

vez que ela se quebre, você fica separado do todo, o controle é perdido. Uma vez que o controle seja perdido, então você
começa a trabalhar sozinho. Uma vez que uma célula comece a trabalhar sozinha, ela se torna maligna. Ela perde esse
relacionamento com o todo... que lhe dá equilíbrio, lhe dá um senso de proporção e coordenação, até que ponto crescer e é
desse modo que o câncer se instala.
Na sociedade também, hoje em dia, porque a sociedade está se tornando orientada pelo ego, nós seguimos dizendo: "O que há
de errado?" "O que há de errado nisso, o que há de errado nisso?" Como hoje, agora mesmo Warren estava lhes dizendo que
existe um Dharma dentro de nós. Nós obtivemos dez dharmas, os dez sustentadores dentro de nós, os Dez Mandamentos que
nós temos de obedecer. Por quê? Porque se você se afasta deles, então você entra em desequilíbrio. E se o desequilíbrio
aparece, então você pode desenvolver qualquer um desses problemas... que surgem dos desequilíbrios. É desse modo que não
podemos curar o câncer, porque nós não conseguimos fazer com que as células... voltem ao seu estado normal. No máximo, o
que nós podemos fazer é remover as células... do corpo que começam a atacar as outras... e que também as tornam orientadas
para ego. Mas nós não conseguimos torná-las células normais novamente.
Somente por meio das vibrações, você consegue fazer isso, porque quando você vibra esses centros, eles se tornam mais
poderosos, eles expandem a aura deles. Então o círculo que era pequeno torna-se maior, envolve ambos os lados e os une... e
novamente as Divindades são despertadas e as células começam a receber a mensagem do todo. Este é um princípio simples,
que é um princípio sutil. Mas uma pessoa que contrai um câncer, como ela vai saber se ela contraiu um câncer ou não? Porque
não há meio de saber isso. Mas quando você se torna o conhecimento, você começa a desenvolver esta sensação em seus
dedos... e há palavras decodificadoras, uma linguagem decodificadora que lhe diz... quais são os centros bloqueados e como
curar isso. Imediatamente, você fica em alerta, porque você sabe que isso está acontecendo. Agora, as pessoas que têm,
digamos, problemas mentais, elas não sabem que têm problema mental. Algumas delas não estão, de forma alguma,
conscientes, mas depois elas percebem que elas têm problemas mentais. Um psiquiatra veio Me ver hoje.
Somente hoje ele esteve Comigo. Ele é um Sahaja Yogi e tratou algumas... pessoas com deficiências mentais. Ele é um
psiquiatra. Então ele percebe sempre este dedo tremendo diante de Mim. Este dedo e este polegar, se este está queimando e
este está tremendo, isso significa que há uma possessão atuando nele, uma coisa simples assim. Agora, esta pessoa pode
remover a possessão, porque um Sahaja Yogi... leva apenas dois minutos para removê-la. Mas a pessoa que adquiriu esse
bloqueio também pode ter isso... removido, porque uma vez que você saiba qual é o centro... e se você souber as Divindades
que devem ser despertadas... e se você souber como despertá-Las, você remove isso. É desse modo que as pessoas loucas
também podem ficar curadas. Agora, aqui há um louco na rua, agora mesmo, quando ele estava falando, Eu estava na sala... e
ele estava dizendo: "Você tem de buscar Cristo, tem de buscar Deus", e todas aquelas coisas na rua. Ele próprio é louco.
Um louco guiando os outros para onde? Para um hospício? Ele está falando deste jeito, aos berros: "Você tem de buscar o
Senhor, você tem de buscar Deus." Como? Como você busca? Apenas dando palestras: "Busque o Senhor, busque Deus", esse é
o modo? Se Eu disser agora: "Agora, coloquem sua atenção dentro." Neste instante, vocês estão sentados na Minha frente, é
simples, sua atenção está em direção a Mim, agora, voltem sua atenção para dentro. Vocês podem fazer isso? Vocês podem
dizer: "Sim, nós estamos fazendo isso."
Isso está errado. Vocês não estão fazendo isso de forma alguma. Algo tem de acontecer interiormente. A menos e até que algo
aconteça, sua atenção não pode ir para dentro. Muitas pessoas simplesmente acreditam em algo falso, continuam acreditando
nisso, até que elas sofram por causa disso. Eu tenho visto pessoas que são assim, fanáticas. Em sua velhice, elas se tornam,
sem dúvida, pessoas violentas ou inúteis ou agressivas ou maçantes. Algumas delas se tornam realmente meio loucas e
algumas delas totalmente loucas. Portanto, acreditar em algo sem o conhecimento sobre isso é um jogo muito cego. Agora,
tem de haver a sustentação.
Agora, podemos dizer que, na Índia, nós temos o Sikhismo, que é uma grande religião. Mas as pessoas que pertencem ao
Sikhismo não devem beber, de forma alguma. Afinal, Guru Nanaka disse: "Vocês não devem beber", porque Ele sabia sobre isso,
Ele sabia o que Ele estava dizendo em relação a isso. Ele era uma encarnação do Ser Primordial. Ele era o Mestre Primordial e
Ele disse: "Vocês não devem beber." Agora Eu fui informada que, na Inglaterra, os sikhis bebem mais do que até mesmo os

escoceses. É o mais surpreendente. Imaginem. O mesmo em relação ao Islã, porque Maomé... e Nanaka são a mesma pessoa,
as mesmas pessoas. Ele disse a mesma coisa.
Moisés disse a mesma coisa. Perguntem aos judeus o que eles estão fazendo? Ele disse: "Bebidas fortes, bebidas alcoólicas,
todas devem ser evitadas." Na época de Maomé não havia nenhum cigarro, então Ele não disse nada sobre cigarros. Então os
Muçulmanos dizem: "Oh, cigarros tudo bem, não tem importância." Vejam, essas coisas são assim, há tantas brechas. Na Índia,
nós temos comunidades e comunidades como essas, onde você vai e vê. Vocês ficariam impressionados. Como os jainistas,
eles não irão comer carne, mas eles irão beber. Vocês podem imaginar?
A bebida vai contra a sua consciência, isso é um fato. Enquanto Mahavira nunca falou sobre nada além de Chaitanya, Buddha
nunca disse: "Não comam carne." Isso não significa que vocês devem comer carne, mas o que Eu estou dizendo é que Ele
nunca falou sobre isso. Isso não é tão importante. Ele próprio, o próprio Buddha... morreu porque Ele comeu uma carne de porco
crua. Ele foi a uma casa... Vejam, Buddha era uma alma realizada, uma personalidade grandiosa, Ele era uma reencarnação... e
Ele foi a uma casa como convidado. De repente, Ele apareceu lá e a pessoa era apenas um caçador e disse: "Oh Buddha, Você
veio à minha casa," "o que devo Lhe oferecer, o que devo fazer?" Ele disse: "Eu tenho" "muito pouco tempo, seja o que for que
você tenha, ofereça para Mim." Ele disse: "Eu matei um javali," "mas a comida ainda será preparada e levará algum tempo." Ele
disse: "Tudo bem."
Ele disse: "Dê-Me metade dela, agora", e Ele morreu por causa disso. Até mesmo no Jainismo, vocês ficariam surpresos ao ver...
que Naminath foi o primeiro sobrinho de Shri Krishna. Em seu casamento, houve uma grande festa... e muitos pássaros foram
comprados, eles eram jainistas. Imaginem! E os pássaros e tudo aquilo, quando ele viu tantos pássaros mortos, ele teve um tipo
de sentimento contra isso e disse: "Tudo bem, isso nunca mais." Mas eles foram para o outro extremo do vegetarianismo. Eles
próprios podem ser muito cruéis, mas eles não se importam com isso. Eles podem ser vegetarianos... a tal ponto que você não
pode imaginar. Assim, este tem sido o problema com a religião: você vai ao extremo das coisas. A coisa principal em relação à
religião é não ir aos extremos.
Essa é a base de toda religião. Para o Cristianismo, vocês sabem, Cristo disse: "Mantenham-se..." "afastados dos mortos, não
tenham nenhum envolvimento com os mortos." Ele removia os espíritos mortos e os colocava nos porcos... e lançava os porcos
no mar. Todos vocês conhecem essa história, mas toda igreja tem recebido todos os mortos... enterrados sob seus pés. Vocês
não sabem como andar na igreja, todos eles estão enterrados lá embaixo. Felizmente, Eu tenho vivido ou infelizmente, Eu devo
dizer, vivido perto da igreja o tempo todo que Eu tenho estado na Inglaterra... e à noite Eu vejo todos eles saindo de seus
túmulos... e Eu digo:"Oh Deus." E aqui as crianças se sentam, rezam para Deus e tudo mais. Agora, o que elas recebem? Não é
de admirar que o Catolicismo esteja causando tamanha catástrofe, todo esse assim chamado Cristianismo. Os fundamentos de
cada religião têm sido contraditos... pelos discípulos.
Em primeiro lugar, Cristo é Aquele que controla os mortos. Ele é Aquele que absorve os efeitos causados pelos mortos... e Ele
os baniu completamente. Em qualquer lugar que você vá, qualquer igreja. Somente na Índia, eles não fazem isso, por alguma
razão, Eu não sei como eles têm lidado com isso. Mas aqui, em qualquer igreja que você vá, há cadáveres perambulando. Os
Sahaja Yogis agora não vão à igreja porque eles ficam assustados. Uma vez que um Sahaja Yogi fique envolvido por um
espírito, imediatamente ele sabe. Ele fica com dor de cabeça, não quer ir lá. Mas uma pessoa que não é um Sahaja Yogi vai a
uma igreja. Ela capta um bhoot, ela não sabe.
Uma de Minhas discípulas tinha uma mãe que era uma senhora católica, uma católica muito firme e ela tinha Mestrado em
Matemática e coisas assim, e uma católica muito firme. Ela veio Me ver e Eu lhe disse: "Você deve abandonar todo esse
fanatismo" "sobre ir à igreja, porque na igreja..." "há todos esses cadáveres colocados lá." Mas ela não Me ouviu. Agora então,
depois da velhice, por volta de 60 anos, eles ficam realmente loucos, realmente. E ela começou a usar o seu bidê como vaso
sanitário... e todos os tipos de coisas, de problemas surgiram. Mas ela se levantava na manhã de domingo, ficava pronta, ia à
igreja e voltava muito agradavelmente. Toda tempo era um domingo, ela se levantava, vestia-se bem formalmente, ia à igreja e
voltava. Como se alguém a estivesse levando lá... e alguém a estivesse trazendo de volta. Mas um dia aconteceu que ela se
perdeu... e a filha dela telefonou para a polícia e disse: "O que fazer? Esta senhora está perdida e minha mãe está perdida", e ela

ficou muito preocupada.
Ela telefonou para Mim. Eu disse: "Você irá encontrá-la. Ela está bem, mas ela voltará". Depois de três dias ela veio de algum
lugar, só Deus sabe, voltou e novamente ela começou a fazer as mesmas coisas, usando isso para aquilo e aquilo para aquilo...
e, sem dúvida, como uma pessoa louca. Mas a polícia disse: "Não há nada a fazer. Agora é melhor colocá-la..." "num lugar para
idosos loucos." Então ela a colocou num desses lugares... onde as pessoas idosas vivem. Agora, esta Marie, Minha discípula,
disse-Me que o mais surpreendente... é que as pessoas que estão lá são, na maioria dos casos, católicas... ou cristãs. Todas
elas são loucas desse jeito. As enfermeiras estão tendo momentos difíceis, mas todas essas pessoas se aprontam no
domingo... e vão à igreja, que é feita especialmente para elas.
Vocês podem imaginar? Simplesmente vejam essa obsessão, é uma obsessão conosco. Nós temos de saber que essas são
obsessões, nós não somos pessoas livres. Nós somos escravos dessas coisas. Agora, uma vez que você venha para este lado,
o outro lado da escravidão são os nossos hábitos. Eles nos escravizam. Eles nos escravizam. Agora, Eu tenho visto pessoas
assim. Nós tivemos, uma vez, um ministro sentado Comigo... e um ministro Russo, um homem muito poderoso também. E, de
repente, ele se levantou, ele era o anfitrião.
De repente, ele se levantou: "Oh, eu preciso ir." Eu disse: "O que aconteceu?" Ele disse: "Eu sou..." "um homem doente." Eu disse:
"Qual é o seu problema?" "Sou um fã de futebol e não posso ficar sentado nem mais um minuto." "O jogo de futebol deve ter
começado." Imaginem, ele era o principal anfitrião, tantas pessoas estavam lá e ele não conseguia ficar sentado lá. Ele não
podia colar-se na cadeira e ele queria se levantar e andar... e ele simplesmente não sabia o que fazer. Eu fiquei impressionada.
Ele não tinha nenhum equilíbrio, nenhum controle sobre si mesmo.
Eu simplesmente pensei: "Deve ser alguma possessão..." "desse futebol que está nele, ou o que é isso?" Mas uma pessoa
adulta, madura comportando-se desse jeito. Isso não é nada. Outros hábitos que nós temos são muito piores, são muito piores
e todos eles nos escravizam. Nós não podemos viver sem eles. Qualquer coisa que existe neste mundo está aqui para nós, nós
não estamos aqui para as coisas. Se alguma coisa puder nos escravizar, nós deveríamos saber que nós somos os mestres de
todas as coisas. Se uma cadeira não faz com que você fique... confortável ou desconfortável, isso não é importante. O que é
importante é que isso não o escraviza. Nada deve escravizá-lo.
Aquele que é um rei, que é o imperador... não está nem um pouco preocupado. Se você colocar essa pessoa na rua, ela dormirá
bem. Se você a colocar em qualquer lugar, ela ficará feliz. Essa é a pessoa que é um verdadeiro imperador. Mas não o
imperador que não consegue viver sem o total conforto. Se ele é um escravo do conforto, então ele não é um imperador. Todas
essas coisas, nós podemos aprender... quando o nosso centro aqui, o Nabhi Chakra, está despertado, quando a luz se espalha
nesta área, no Void, a cor verde que vocês veem. Então o que acontece imediatamente é que nesta luz, você não vê nada, mas a
luz atua. A iluminação é tal que ela entra em ação, a própria luz atua, vocês podem imaginar? A própria luz atua em você.
Nós tivemos um médico que gostava muito de vinho, de suas bebidas e tudo mais. Eu nunca lhes digo: "Não bebam." Eu nunca
digo isso, porque Eu não quero que as pessoas saiam correndo. Não, não, nada desse tipo. "Sente-se confortavelmente,"
"simplesmente receba a sua Realização," "depois nós veremos a respeito disso." Esse rapaz parou de beber no dia seguinte,
mas depois ele teve que ir para a Alemanha e ele pensou: "É melhor eu experimentar algum tipo especial de vinho", que ele tinha
gostado. Então, ele o experimentou e depois ele vomitou, vomitou, vomitou, não conseguiu aguentar. Ele disse: "O gosto era tão
ruim. Eu nunca provei uma coisa tão suja." Eu nunca lhe disse, isso simplesmente aconteceu.
Ele poupou dinheiro, ele pôde comprar coisas com o dinheiro... que ele poupou e ele estava livre como um pássaro. Mas Eu não
tenho de lhes dizer isso, porque nós somos tão viciados e identificados... que mesmo se você disser: "Isso pode acontecer com
a Sahaja Yoga", muitas pessoas a rejeitariam. Nossas identificações têm se aprofundado tanto dentro... do nosso ser,
aprofundado tanto dentro do nosso ser, nossas ideias fixas, obsessões, que não somos de forma alguma pessoas livres. Pode
ser que nós sejamos livres politicamente, tudo bem, mas isso é tão superficial. O Espírito é a única coisa que é livre
interiormente, que não tem nenhuma ideia fixa, obsessão, que não tem nenhum hábito, que não fica grudado a nada, é
completamente desapegado e emite alegria para nós. É algo que torna o nosso Espírito, a nossa atenção tão iluminada. Agora,

a atenção iluminada, como Eu disse, não é a atenção como nós a entendemos: "Há uma luz, nós vemos a luz", nada desse tipo.
Mas com essa atenção iluminada, a nossa consciência torna-se iluminada, de modo que começamos a perceber as outras
pessoas em nossas mãos. Como, por exemplo, a outra pessoa sentada aqui ontem, vocês deviam ter visto. Outro dia, um
senhor estava aqui e ele Me disse: "Suas energias são diferentes da minha".
Nada disso. Se você tiver energias negativas, temporariamente, você irá tremer. Certamente, você irá tremer por algum tempo,
sem dúvida, se você tiver muitas energias negativas. Como, por exemplo, uma vez nós tivemos um programa... e algumas
pessoas estavam lá, alguns brâmanes, e eles eram muito contra Mim, porque Eu não sou um brâmane. Eles disseram: "Nós não
admitiremos o programa da Mãe." Eu não sabia de todas essas histórias, eles nunca Me contaram, mas eles vieram diante de
Mim e começaram a tremer deste jeito, então Eu disse: "Por que vocês estão tremendo tanto?" Eles disseram: "Nós somos
brâmanes e nós entendemos que..." "Você é a Shakti, então nós estamos tremendo." Eu disse: "Por que estão tremendo?
Ninguém está tremendo aqui." Então, eles apontaram para outras quatro pessoas.
Eles disseram: "Veja, elas também estão tremendo." Então Eu disse: "Vá e descubra de onde elas vêm." Eles foram e
descobriram que aquelas pessoas vieram... de um hospício. Eu disse: "Comparativamente, você devia observar quem está
tremendo," "quem são essas pessoas, ninguém mais." Portanto, se há forças negativas, você de fato treme um pouco, mas nós
devemos observar novamente para que serve, para que serve obter essa energia dentro de nós? Isso é muito importante, porque
nós somos... pessoas orientadas pela utilidade. Tudo tem de ter uma utilidade, de qualquer maneira, o que nós temos que tem
utilidade neste mundo? Nada. Se nós tivéssemos algo que tivesse uma verdadeira utilidade, nós não desejaríamos
ardentemente nada mais. O desejo ardente ainda está presente.
Então, nós devemos concluir que seja o que for que obtivemos, não é o supremo. A utilidade do supremo é que, uma vez que
você alcance o supremo, tudo torna-se relativo, tudo torna-se relativo. Isto é, o que torna-se relativo... são todas essas coisas
inconstantes, todas essas coisas que são perecíveis, todas essas coisas que tentam nos escravizar, todas essas coisas que
são externamente atrativas, mas interiormente elas são como cobras. E o que nós nos tornamos é uma personalidade
desapegada. (Hindi) Há algum problema acontecendo... Agora, nossa ideia sobre qualquer... compreensão a respeito da religião
é que nós vamos a um igreja limitada e a uma sociedade limitada, um clube restrito, fazemos exatamente a mesma coisa,
vestimos o mesmo tipo de roupas, usamos o mesmo tipo de capuz. Pensamos que pertencemos a uma única religião. Não há
nada assim. Tudo isso é feito pelo homem, é tudo artificial. O que quer que seja feito pelo homem é artificial, vocês sabem
disso. Eles escrevem isso também para todas... as roupas que são feitas pelo homem, dizem: "tecido feito pelo homem",
portanto não é feito por Deus.
Criamos nossas próprias religiões e estamos lutando por isso. As religiões têm algo dentro de vocês mesmos, dentro do seu
ser. Não tem nada a ver com o tipo de insensatez que nós temos criado a partir disso. Esta é a qualidade de uma pessoa, assim
como o carbono adquiriu quatro valências, vocês adquiriram estas dez valências. E se essas valências estão faltando, então o
que acontece é... que assim como na combinação das composições químicas... que vocês têm visto, se uma valência está
faltando, então ela se torna negativa e depois ela combina com outra. Assim, há valências negativas e positivas. Assim, se você
tiver algumas valências adicionais com você, você irá pular em outra pessoa. Se você tiver menos, então você capta alguma
outra pessoa. É exatamente o mesmo que acontece em um composto químico. Essas valências dentro de nós devem estar lá
para nos dar um equilíbrio e foi isso que o Warren lhes disse que isso significa.
Quando você obtém sua Realização, o seu Dharma, seus Dez Mandamentos ficam iluminados. Significa que você fica dotado de
poder, você se torna isso. Você vai além da religião. Você não tem de seguir ninguém, você simplesmente se torna. Você se
torna tão integrado. Por exemplo, para algumas pessoas não é conveniente comer, digamos, batatas, elas simplesmente não
gostarão disso, simplesmente não gostam. Antes da Realização, é exatamente o oposto, se elas não devem comer batatas, elas
comerão mais batatas. Depois da Realização, você simplesmente não as comerá. Você não as comerá, você fica tão integrado.
A sustentação dentro de nós fica tão iluminada, que nossas prioridades mudam completamente.
Nós começamos a julgar tudo pelas vibrações. Agora, nós temos uma garotinha, vocês viram, Olympia, ela come muito pouco,
praticamente ela não come alimento sólido. Mas se Eu der qualquer coisa para ela comer, ela comerá, de ninguém mais. Mas se

Eu der qualquer coisa para ela, ela irá pedir mais e comerá. É surpreendente. Ela compreende as vibrações. Se você
compreende as vibrações, então é muito fácil manter suas valências intactas, porque você está dotado de poder. Não somente
isso, mas você simplesmente não gosta de nada errado, porque você gosta que as vibrações fluam. Quando as vibrações estão
fluindo, o Espírito está emitindo, através do seu sistema nervoso central, a alegria, que é a qualidade do seu Espírito. Você
começa a sentir a alegria, e quando você começa a sentir a alegria, então você não quer desistir por nada, simplesmente você
não quer desistir, você quer regozijar.
Então você se torna o conhecimento. E a atenção, que está, na verdade, localizada nesta área... e mantida pelo seu fígado,
torna-se iluminada. Como Eu lhes disse ontem, sentando-se aqui, se você quiser perceber qualquer pessoa, você pode
descobrir. Como, por exemplo, agora mesmo Eu vi um senhor... sentando-se desajeitadamente. Eu pensei: "Ele não está..." "se
sentando adequadamente." Eu disse: "Sente-se corretamente." Mas depois, Eu prestei atenção nele. Eu sabia que ele... não
estava bem, então Eu disse: "Você está com algum problema?" Ele disse: "Sim." Eu disse: "Então, tudo bem."
Assim, com atenção, você imediatamente compreende a pessoa, qual é o problema com aquela pessoa. Sentando-se aqui, você
pode perceber as vibrações de qualquer pessoa. Por exemplo, agora nós podemos dizer se não há nenhum russo que... Eu devo
dizer ou não? Brezhnev está possuído, ele é um homem possuído. Eu irei para a Rússia. Eu espero remover suas possessões.
Ele é um homem possuído. Eles estão lidando com esta parapsicologia. O mesmo irá acontecer nos Estados Unidos.
Acontecerá em todo lugar... onde você tentar praticar esse (contato com) espíritos, os médiuns e tudo isso que chamamos de
preta vidya, smashana vidya e tudo isso que é, sem dúvida, uma coisa horrível, chamando-os com nomes sofisticados como
parapsicologia e chamam isso - de que outros nomes eles chamam isso?
Os movimentos carismáticos e todo tipo de coisa assim. Isso não é nada mais do que (contato com) espíritos, nada além do
que contato com espíritos. Todas essas pessoas... estão praticando nada além do que contato com espíritos. Eles fazem surgir
os espíritos mortos... e chamam isso de Espírito Santo, imaginem. Este movimento carismático é outra coisa horrível, Eu não sei
como falar-lhes sobre isso, mas Eu tenho de dizer que toda a ciência... tem se tornado tão sutil que ninguém sabe que... este é o
scorpious, horrível, uma força satânica... que está atuando através de nós e nos atraindo para esses espíritos. Algumas pessoas
dizem: "Mãe, há espíritos bons e espíritos maus." Mas, por quê? Por quê? Por que recorrer aos mortos? Vocês não sabem qual é
bom e qual é mau.
Como vocês saberão? Por que recorrer aos mortos? Nós temos de ficar no presente, nós não temos de ficar no passado. Assim,
essa coisa acontece... quando você perde suas valências, de modo você vai para o canal esquerdo. Quando você vai para o
canal direito, você pode ser muito austero, você não come essa comida, aquela comida e isso e aquilo, você pode se tornar uma
pessoa muito orientada pelo ego. Você vai para o outro lado, chamado supraconsciente, o supraconsciente coletivo. O canal
esquerdo é o subconsciente coletivo... e o canal direito é o supraconsciente coletivo. Quando Eu comecei Meu trabalho, Eu
decidi não falar sobre esses espíritos mortos. Eu disse: "Eu lidarei sem isso." Mas, isso não é possível.
Por três anos, Eu nunca falei sobre isso. Eu não falei sobre as Divindades, Eu não falei sobre nada. Por três anos, Eu consegui
fazer isso, mas depois apareceu uma senhora entre nós que estava praticando... todas essas coisas e muitas pessoas foram
possuídas por ela. E milhares de pessoas costumavam ir até ela. Ela dizia que cavalo chegaria em primeiro lugar, onde estava o
dinheiro perdido. Todos os tipos de coisas. E milhares de pessoas costumavam se aglomerar, Aqui nós temos tão poucas
pessoas, mas deixe algum tantrika chegar, vocês não serão capazes de controlar o trânsito. Essa será a situação, com qualquer
uma dessas pessoas horríveis vindo. E essa senhora realmente Me fez falar dessas coisas e isso é o que acontece. Eles
existem.
Assim, indo para o canal esquerdo ou para o canal direito, você se mete em um problema, porque você penetra em uma área
desconhecida que é muito perigosa, muito perigosa. Para sua informação, o câncer é causado pelo movimento do canal
esquerdo. Eu não tenho visto um único paciente de câncer... que não tenha tido essas experiências. Por exemplo, esses falsos
gurus... ou essa iniciação por essas pessoas horríveis, ou a leitura de livros dessas coisas de canal esquerdo como, por
exemplo, qual é o nome dele? Rampa Sampa e todos esses assim chamados budistas, qualquer uma dessas coisas podem
causar câncer. E recentemente, Eu vi um filme muito bom sobre isso, pela sua televisão aqui, a televisão inglesa. Eles

mostraram onde alguns médicos fizeram... uma investigação e eles disseram que viram... que o câncer é ativado por algumas
proteínas que eles reconhecem. Eles as chamam de proteína 52, 58 – esse é o nome que eles dão. Mas eles reconheceram que
elas estão vindo... de uma área que está formada dentro de nós desde a nossa criação. Então, é o subconsciente coletivo... e
eles têm fotografado também, fotografias.
Assim, apesar de - quero dizer, o que Eu disse... cerca de dez anos atrás, eles estão dizendo agora. Mas eles estão chegando
naquele ponto... em que eles têm que apenas cruzar o limite. Eles precisam apenas ter a Realização. E visto que os médicos não
podem, eles próprios, atingir esta área, eles não podem curar o câncer. Quando muito, eles podem detê-lo. Eles podem tentar
reduzir as possibilidades e tudo isso, mas a cura completa, eles não podem proporcionar, porque eles não podem tirar as
pessoas daquela área, completamente. Eles podem sempre ser puxados para dentro disso, se essa área for feita deste jeito. É
muito interessante ver como essas coisas são causadas dentro de nós. Este centro é um dos mais importantes centros, porque
ele nos propicia a nossa busca... e a nossa pura busca deve ser pelo Espírito, por nada mais. Mas aquelas pessoas que se
desencaminham, tudo que você vê nessas pessoas... que têm inclinado suas testas diante de pessoas erradas, elas
desenvolvem uma saliência na cabeça delas e existem 11 centros aqui... que simplesmente se elevam como uma cordilheira.
E esses são os 11 centros chamados de... Ekadasha Rudras, os quais são responsáveis pela destruição, a destruição final. O
Kalki, como nós chamamos ou o que vocês chamam de Mattreya... ou o próximo Cristo... no cavalo branco. Essa saliência,
quando aparece, começa a se desenvolver cada vez mais... e a destruição está próxima. Eu devo dizer que muitas pessoas têm
ideias provenientes do inconsciente. Eu tenho visto pessoas desenhando ou mostrando algumas figuras, onde elas mostram
uma pessoa muito demoníaca, com essa coisa horrível aparecendo e uma coisa mais ou menos quadrada. Eu não sei como
elas têm essas ideias, mas isso é um fato. Agora as forças destrutivas também estão em ação. Elas também estão
desenvolvendo suas forças. temos de ser muito cautelosos, nós estamos numa posição muito precária. Antigamente, se você
fosse muito para o canal esquerdo e direito, você não ficaria tão mal... e as pessoas não se importavam tanto também.
Mas hoje, vocês estão numa posição tão precária, perigosa... e vocês são tão sensíveis e vulneráveis, que vocês têm que ser
extremamente cautelosos. A marcha da destruição está muito rápida... e a marcha da construção tem de tornar-se muito mais
rápida. Se você observar agora, quero dizer, quando Eu observo, o que é construtivo? Nada. Se você ler o jornal, de manhã até a
noite, uma única notícia boa irá aparecer, que a princesa deu à luz a um belo menino. O resto é horripilante. Você lhes pede para
publicarem algo bom... Eu lhes disse para publicarem sobre a Sahaja Yoga, eles não estão interessados. Eles ficam
interessados se houver uma desgraça, um acidente, algumas pessoas mortas, algumas pessoas assassinadas. Eles querem
colocar todas estas fotografias de como... as pessoas foram assassinadas e que guerras aconteceram, isso e aquilo. Eles não
têm nenhum tempo para algumas notícias boas.
Alguma mensagem boa, algo que traga esperança, eles não querem. É desse modo que você vê qualquer organização... que
está funcionando hoje, como eles estão criando organizações orientadas para o ego. Mesmo cada organização de caridade...
não é nada além do que orientada para o ego. Eu Mesma estive em muitas organizações como essas... e trabalhado com elas.
Eu fiquei impressionada. Essas pessoas não têm nenhuma caridade nelas. A caridade é algo que deve surgir como compaixão,
deve simplesmente fluir de você, mas é algum tipo de camuflagem... para ganhar uma posição social melhor ou um melhor
status. E toda essa insensatez está acontecendo. Uma pessoa que é caridosa é, na verdade, uma pessoa... que simplesmente
flui. "Quem é o outro para ser caridoso?"
"Se eles são parte integrante de mim," "com quem eu serei caridoso?" Se este dedo está doendo, Eu vou ser caridosa com este
dedo? Eu devo cuidar dele muito bem, porque ele está Me causando dor. Eu tenho de esfregá-lo, o que for necessário, Eu tenho
de fazer. E isso é o que as pessoas não entendem. Todo esse tipo de fachada um dia cairá... e nós descobriremos que
estivemos desperdiçando nossa energia... com algo muito, muito insignificante. Na verdade, o Poder Onipresente faz tudo. Não
temos de fazer nada, acreditem em Mim, não temos de fazer nada. Quantas flores estão se transformando em frutos agora
mesmo? Quem está fazendo esse trabalho?
Quantas sementes estão brotando neste momento, agora mesmo? Quem está fazendo tudo isso? Quantas crianças estão
nascendo neste momento? No corpo humano, nenhum corpo estranho pode permanecer, nenhum corpo estranho. Ele tenta

sempre expulsá-lo, mas quando se trata do feto, não somente o corpo o mantém lá, mas também o sustenta, o nutre, cuida dele,
o faz crescer e, quando o momento certo chega, ele o coloca para fora. Quem faz isso? Nós aceitamos tudo com indiferença,
não damos o devido valor. Tome como exemplo os nossos olhos. Se você for a um médico, você pode ver que coisa complexa
foi criada para ser os olhos, de modo que vejamos as pessoas através desses olhos. Quem fez isso tudo?
Nós fizemos isso? Nós podemos fazer ao menos um único olho? E nós vemos tantos tipos diferentes de olhos. Isso é a
Compaixão de Deus, isso é o Poder de Deus que é Onipresente. Na primeira vez, quando você recebe a Realização, na primeira
vez, você sente essa compaixão, você sente essas vibrações, você sente esse Poder Onipresente. Você pode saber agora que o
Poder Onipresente existe... e então você pode ver o direcionamento Dele. Você pode fazer isso funcionar, você pode fazer isso
funcionar. Use-O. Você é o instrumento, como Eu disse. Você é o mestre, você só tem de tornar-se.
Assuma esse poder. Warren, Eu espero, disse-lhes como ele veio a Mim. Eu não sei se ele lhes contou, ele simplesmente veio
com um telefonema. Ele tinha o número do Meu telefone... e a pessoa que o enviou lhe deu uma ideia grandiosa a Meu respeito:
Ela não é acessível, isso é assim, todo tipo de insensatez. Eu sou a pessoa mais acessível. Então simplesmente fale com ele,
Me chame, e Eu disse: "Venha." Ele chegou à Minha casa e recebeu sua Realização e agora, na Austrália, ele tem transformado
tantas pessoas. Nós temos ashrams em sete cidades da Austrália. A Inglaterra é a mais letárgica, Eu devo dizer. Sete cidades
da Austrália estão lá agora, prontas para receber isso.
Há tantas pessoas realizando isso, porque quando você recebe a luz, você a dá aos outros. Então, agora, nós nos movemos
para o outro centro acima deste. É o centro da Mãe do Universo. O Pai reside neste centro, no centro anterior, o Nabhi Chakra, e
se eleva e, depois, estabelece-se no canal direito. Esta é a paternidade. Digamos, um senhor Me disse ontem que... tinha um
problema de asma. Eu não sei se ele voltou ou não. Ele está aqui? Sim, bom. Agora, este senhor tem asma.
É claro, Eu lhe disse que ele tinha problema... por causa do sistema da Índia de tomar muitos banhos. Nós indianos, vocês
sabem, tomamos muitos banhos. Além disso, a asma surge por causa da dor pela morte do pai. Seu pai tinha morrido e o
próprio pai... não está querendo deixá-lo, ele está preocupado com ele. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, se um
homem for rude com seu filho. É um princípio paterno. Se o filho for rude com o pai, então o pai é ofendido. É o Princípio
Paterno. Se esse princípio for perturbado, por algum acaso, ou se, subitamente, o pai morre e você sente o aperto disso... por
toda a sua vida, tudo isso pode atuar aqui... e você adquire esse bloqueio no Coração Direito. Com isso, você contrai asma.
É dito que na homeopatia, eles acreditam que com mais tensão, você contrai asma, porque se você está mais tenso, você se
lembra do seu pai. Se ele estivesse aqui, ele o teria ajudado. No subconsciente, algumas vezes, isso atua. E é desse modo que
isso é somado ao problema. É tão simples de resolver, que você ficará impressionado ao ver que se você simplesmente...
fortalecer o Princípio Paterno numa pessoa assim, que pode ser um pai deprimido, abatido, que pode ser um pai cruel, que pode
ser um filho que perdeu o pai, pode ser qualquer coisa, de modo que você simplesmente tem de colocar sua mão naquela
parte... e simplesmente dizer um mantra, um cântico... que irá fortalecer ou irá despertar a paternidade... em sua máxima
perfeição e você fica curado. É muito simples. O Coração Central é governado pela Mãe do Universo. Ela nos concede o senso
de segurança. Quando você está com a idade de 12 anos, o osso que está aqui na frente começa a liberar anticorpos, ele cria
anticorpos dentro de você até a idade de 12 anos... e então esses anticorpos são, na verdade, os soldados da Mãe do Universo.
Nós A chamamos de Jagadamba em Sânscrito.
E eles se espalham pelo corpo todo e onde quer que haja um ataque, eles informam uns aos outros e eles o combatem até o
fim. Esses anticorpos são criados no osso esterno na frente das... costelas, podemos dizer, onde as costelas se encontram, na
região torácica, esta parte. Eles ficam lá e são criados até a idade de 12 anos. Agora, o que acontece nas mulheres
particularmente, elas são mães também, quando a maternidade delas é desafiada, elas adquirem um problema. Por exemplo
uma mulher, digamos que o marido dela é um paquerador, ele tem olhos que vagueiam, esse tipo de coisa, e ela fica insegura.
Então essa maternidade é desafiada... e quando ela é desafiada, a mulher adquire um problema aqui... e ela contrai - então, ela
contrai uma doença da mama. Câncer de mama e tudo isso é causado pela insegurança da mulher. Se uma mulher é insegura,
ela pode estar insegura com alguma razão, ela contrai câncer de mama. Havia uma garota que era casada, ela era casada com
um católico ou alguém assim. E era um casamento inter-religioso... e os parentes do lado do rapaz tentaram perturbá-la muito.

Isso é muito comum, na Índia, mas aqui também, Eu vejo que é assim. E eles tentaram dizer essas coisas para eles, para ela,
para os pais dela e coisas desse tipo e ela desenvolveu essa insegurança dentro do coração dela, de modo que ela contraiu
câncer de mama. Agora, quando somos cruéis com os outros, nós não sabemos que estamos lhes causando câncer. O que é
necessário para sermos gentis com uma garota... que está casada em nossa família, que veio para nós? Somos especialistas
em dizer coisas que ferem os outros. Aprendemos desde a infância como falar com as pessoas... de modo que elas fiquem
realmente magoadas. Magoando-as, nós lhes causamos câncer, mas isso você só percebe quando você tem a Realização.
Então, você realmente entende o quanto uma pessoa está sofrendo, porque você também sente um pouco de dor lá. Todo seu
estilo de falar, todo seu estilo de comportamento, de se relacionar com os outros, muda completamente. Este centro é muito
importante.
No lado esquerdo, é o lado da Mãe... e se a própria mãe for uma louca, você adquire um problema lá. Você pode adquirir isso,
chamamos esta parte de "Coração". Há dois corações, um é o Coração do Espírito e o outro é o Chakra do Coração. Se uma
mãe é fanática, ela é uma mulher que é muito fanática em relação à comida dela, coisas assim, então os filhos adquirem esse
problema. É uma coisa perigosa agir com as crianças desse jeito, ter total disciplina sobre as crianças... e mantê-las assim:
"Você deve caminhar direito, como um cavalo," "coloque as duas coisas e...". Devemos permitir que as crianças tenham sua
liberdade. Na verdade, quando as reprimimos demais, elas se tornam vândalas. Nesse aspecto os indianos são melhores, eles
sabem como criar seus filhos. Eles permitem de seus filhos tenham toda a liberdade. Apenas lhes dão a noção de dignidade.
E quando as crianças são tão livres com os pais na infância, no período em que estão com cerca de 4 ou 5 anos, elas se tornam
extremamente dignas. Por exemplo, Eu vejo crianças dizendo expressões como: "Saia! Vá embora!" De onde elas aprendem
essas expressões? Elas aprendem isso dos pais delas ou aprendem com os amigos ou com alguém, elas devem estar
aprendendo, porque essas expressões não são normalmente ditas pelas crianças. "Dê o fora!" Eu vi uma criança pequena
dizendo isto: "Dê o fora!" Quero dizer, é muito para se dizer a alguém. Mas acontece desse jeito, porque nós não entendemos... o
que devemos falar na frente das crianças, o quão decentemente. Nós podemos ser as pessoas mais indecentes, não importa.
Nós podemos ser pessoas totalmente deterioradas. Até mesmo um dacoit (bandido) sabe que deve se comportar
adequadamente diante de seus filhos, porque senão os filhos se tornarão dacoits. Até mesmo uma prostituta, até mesmo uma
prostituta entenderá que... ela não deve se comportar de uma maneira... que leve a criança à prostituição. É um bom senso. O
que quer que façamos, as crianças pegam tão facilmente, então seja o que for que você queira dar a elas, seja o que for que
você queira comunicar para elas, é desse modo que você deve se comportar diante delas. Mas agora, como a sociedade está
hoje, as pessoas não estão... prestando tanta atenção em seus filhos, de forma alguma. Elas são assim, quero dizer, as
mulheres ainda são, as mães ainda são como noivas, ocupadas em encontrar novos maridos. Os maridos ainda são como
noivos, procurando novas esposas... e as crianças, pobrezinhas, não sabem para onde olhar. Só Deus sabe em que orfanato
elas têm que terminar suas vidas. Até mesmo a indústria é assim.
Ontem, Eu queria comprar um vestido de puro algodão para uma criança pequena. Eu não consegui encontrar em lugar nenhum,
Eu não consegui nem um único vestido em toda Derbyshire... e também em Londres, para sua informação, que fosse de puro
algodão. Nós não achamos que as crianças não conseguem... suportar esses tecidos artificiais feitos pelo homem. É muito
perigoso, é muito ruim para a pele delas. Quando vocês eram jovens, vocês usavam algodão. Vocês tinham fábricas de algodão
aqui. E por que dar essa coisa horrível para seus filhos, que vocês nunca tiveram? Quando elas crescerem até terem a sua idade,
elas terão todas as manchas em suas faces. Elas estarão... Eu não sei que doenças de pele elas podem ter. Ninguém percebe
que este tipo de roupas íntimas que... vocês estão usando, o tipo de coisas que vocês estão vestindo nelas é muito perigoso.
Eu não sei o que acontecerá com elas. As coisas que elas estão usando, vocês nunca as usaram quando vocês eram jovens,
acreditem em Mim. E estes são tempos em que elas requerem... total atenção e estes são tempos em que elas são, sem dúvida,
torturadas. Mesmo a indústria não está preocupada com elas. Por que não fazer algumas roupas de algodão para crianças
pequenas? Na verdade, Eu diria que o governo deve aprovar uma lei em que... nenhuma roupa de criança deve ser feita com
qualquer coisa artificial. Vocês podem ter os mais velhos com isso, não importa. Mas para as crianças novas, vocês não podem

dar-lhes bombas atômicas para usarem. Isso é demais e estes tempos modernos, Eu acho que são os mais cruéis para as
crianças. É por isso que muito poucas crianças querem nascer... nesses países desenvolvidos.
Nós temos de carregar o fardo na Índia. Se vocês não forem amáveis com as crianças... Imaginem, duas crianças são mortas
por seus próprios pais. Que tipo de sociedade nós temos? Toda semana na própria cidade de Londres. Eu achava que era na
Inglaterra, mas eles Me disseram que é na cidade de Londres, duas crianças são mortas pelos pais... e Eu não ouvi um único
caso desses na Índia. Com essa crueldade em relação às crianças, Eu não sei de que mulheres estão à altura. Onde elas irão
levar a aparência delas.. e a beleza delas e tudo isso na presença de Deus? Tamanha crueldade existe, tamanho egocentrismo.
Então, com tudo isso, as crianças desenvolvem... este conflito e elas têm palpitações, e elas têm corações muito fracos. Elas
estão sob sua guarda.
Deus lhes deu crianças tão belas, de modo que vocês deveriam agradecer-Lhe por isso. Elas não são quantidades excedentes
que vieram para vocês. É uma bênção para vocês que Deus lhes tenha dado filhos. Se uma mulher na Índia não tem filho, ela irá
chorar, lamentar e pedir a cada Deus... e a cada Profeta e a todos para que ela tenha um filho. Enquanto que, na Alemanha, o
crescimento será próximo de menos 5% agora. Eles pagam a uma mulher que tem cinco filhos... tanto quanto o Primeiro
Ministro ou até mais do que isso, mas ela não terá. Ela diz: "Eu perderei minha forma." Aonde você vai levar essas formas? Eu
não entendo. Para que são essas formas e quem está interessado em suas formas?
Por que, por que, por que deveríamos nos tornar tão vulgares? Nós somos mães e devemos nos orgulhar da nossa maternidade.
A maternidade é a coisa mais elevada que a mulher pode alcançar. Quero dizer, Eu alcancei isso, porque Eu sou Mãe de
milhares. E Eu acho que a coisa mais grandiosa... que pode acontecer a uma mulher é ser mãe. E Mãe e Guru, vocês podem
imaginar Meu dilema? É muito pior que você tenha que dizer aos seus filhos... algo que deve ser feito e você os ama tanto... que
você não quer dizer isso, então você tem de fazer alguns doces truques... com eles para fazê-los voltar a si. É uma vida tão
interessante e bela, ser uma mãe, nós deveríamos ser mães orgulhosas. Mas Eu diria que os homens também devem ser
recriminados, porque eles não estão interessados em mães, eles estão interessados em garotas cada vez mais jovens. Isso é
um sinal de perversão, Eu lhes digo, é um sinal de completa perversão.
Na época de Maomé, havia muitas, muitas mulheres e poucos homens, porque muitos homens foram mortos, então Maomé
não sabia o que fazer. Então Ele pensou – Eles eram pragmáticos, como Eu lhes disse ontem, de forma que, com a sociedade
temos de ser pragmáticos. Então Ele disse: "Tudo bem," "então nós temos de ter casamentos", porque... sem casamento,
qualquer relacionamento de... qualquer tipo é adhármico, é contra as valências. Então Ele disse: "Nós temos de ter
casamentos." "Tudo bem, agora nós temos muitas mulheres," "então vamos permitir uma divisão das mulheres" "de acordo com
os homens que temos." "Se tivermos mais homens, então teremos o oposto." "Mas temos de casar, significa que temos..." "de
ter um consentimento coletivo," "uma sanção coletiva tem de haver para ser abençoado." Então Ele disse: "Tudo bem, case-se
com cinco mulheres." Mas Ele próprio ficou surpreso ao ver que... as pessoas naquela época eram tão sensíveis que... elas não
se casavam com garotas jovens, os homens velhos não se casavam com garotas jovens. Eles diziam: "Como podemos nos
casar com essas garotas jovens?"
Então Ele disse: "Não, tudo bem, Eu me casarei com uma," "porque aonde essas garotas jovens irão?" "Não restaram homens
jovens, então o que fazer?" Mas hoje em dia, se você perguntar a um homem de 80 anos, ele estaria desejando muito casar-se
com uma garota de 18 anos. Velho estúpido e tolo, Eu o chamo, porque ele não entende. Ele não entende que esta garota não
vai respeitá-lo como marido e ele não conseguirá desfrutar da vida de um marido. Ele é um avô, ou chamem-no de bisavô, ele
deveria comportar-se como um bisavô. Esse é o relacionamento ideal... que ele deveria ter com uma garota jovem. Todos esses
ideais estão confusos hoje em dia, nossos relacionamentos com os outros. Toda mulher tem de ser atraente, por quê? Todo
homem tem de ser atraente, por quê?
Para quê? O que vocês vão alcançar com isso? Qual é a utilidade? A qualidade de ser atraente é correta, contanto que você não
seja repulsivo, contanto que você mantenha o relacionamento ideal com os outros. Se o relacionamento se torna nada mais do
que igual ao de um cachorro ou de uma cadela, é melhor não ter esse tipo de ideia. É totalmente errado correr atrás de algo que
não é o nosso caminho. Os seres humanos têm que viver com dignidade... e com completo senso de idealismo... no que diz

respeito ao relacionamento com os outros. Se você simplesmente disser: "O que há de errado?" Então isso é um argumento.
Tudo está errado e tudo está errado, não é uma única coisa errada, mas tudo, tudo está errado.
Mas se você quiser ter uma sociedade florescente, então você deve manter-se fiel aos seus ideais de sua vida familiar, essa é
uma coisa muito importante. Mas isso acontece com você assim que você tem a Realização. Eu não tenho de fazer um sermão
sobre isso, você simplesmente faz isso. Você simplesmente se torna um bom marido e uma esposa muito boa. Belas famílias
podem surgir da Sahaja Yoga. Há tantas, vocês as verão. Há tantas belas famílias agora na Sahaja Yoga... e, agora, as crianças
maravilhosas, os grandes sábios que querem nascer estão nascendo nessas famílias. Muitas crianças maravilhosas querem
nascer na Inglaterra. E há muitas que nascem, mas Eu não sei como elas são tratadas, se as pessoas as compreendem ou não.
Elas não têm nenhuma... vibração para perceberem se elas são sábias ou não.
Mas crianças que nascem Realizadas, são tantas na Inglaterra... que Eu lamento, algumas vezes, pelo modo como elas são
tratadas. Ninguém sabe que elas nascem Realizadas. O modo como elas falam, elas não dizem nada além de sabedoria. Todas
essas crianças estão sendo insultadas e humilhadas por nós, que somos tão ignorantes a respeito delas. Eu devo dizer que elas
são muito valentes, elas são muito corajosas por nascerem... em países onde elas não são valorizadas e cuidadas. O outro
extremo acontece em nosso país, Eu devo dizer, onde as pessoas venderão o país inteiro... em benefício de seus filhos. Isso
está indo muito longe. Essa é outra insensatez que nós fazemos. Mas o ponto entre esses extremos é que você ama seus
filhos, respeita-os, eles estão sob sua guarda, eles são Almas Realizadas, eles são sábios. Eles são as fundações do novo
mundo que virá... e isso é o que uma mãe tem de aprender.
A dignidade de uma mãe deve ser respeitada. Eu tenho certeza que todos vocês devem ter respeitado muito suas mães. Mas
agora, como mães, Eu não sei se vocês serão respeitadas. Quando isso for estabelecido, que uma mãe é, por si mesma, a
posição mais elevada que uma mulher pode alcançar e ela deve ser respeitada, todas as prioridades mudarão, entre as
mulheres também. Por que o que elas podem fazer? Elas não têm nenhum lugar como mães, então elas simplesmente ficam
fartas dos seus filhos. Elas pensam: "Para que serve essa maternidade? É um trabalho ingrato." Tudo isso só pode mudar
quando o homem mudar interiormente, quando a transformação acontecer. Agora mesmo, este é um dos sermões... que você
poderia ouvir em algum lugar, Eu diria, num lugar muito ortodoxo.
Mas toda esse conservadorismo se torna parte integrante... de vocês e vocês ficam tão sintonizados com isso, totalmente
sintonizados com isso. Vocês gostam disso. Vocês gostam de amar sua esposa e ninguém mais daquele jeito. E o marido
gosta de amá-la de um modo especial, enquanto a esposa quer amar o marido de um modo especial. Isso acontece. Não há
nenhuma insegurança. Senão, você volta para casa e descobre que sua esposa... fugiu com outra pessoa. Imaginem, que
situação! Desde que Eu cheguei e no primeiro ano, Eu tive um choque enorme. Nós tínhamos uma vizinha, ela tinha 48 anos de
idade e seu filho tinha cerca de 22 e ele tinha um amigo de cerca de 20 anos.
Essa mulher fugiu com aquele rapaz de 20 anos... e ela tinha três outros filhos que ela deixou. A casa foi vendida, toda a casa,
porque de acordo com a lei, ela recebe metade, metade da propriedade ou algo assim. E as três filhas agora estão nas ruas. As
três crianças mais novas eram filhas e estão na rua. Quem irá cuidar delas? A mulher, uma mulher de 48 anos de idade, ainda
por cima noiva, indo à igreja e casando-se. Não há nenhuma dignidade nisso, nenhum amor, nenhuma afeição. Nós seguimos
Cristo. Cristo disse: "Vocês dizem: não cometereis adultério." "Eu digo: não tereis olhos adúlteros."
Ele foi até esse estágio sutil. Nós seguimos Cristo, usamos a cruz, vamos à igreja. Onde nós estamos? Então, Eu chego a um
outro centro agora, que é o Vishuddhi. Este é um centro muito importante nos seres humanos, porque quando este centro está
despertado, você se torna a testemunha. Você se torna o coletivo. Este é o centro do Ser Coletivo. Você se torna, novamente Eu
digo, você se torna o Ser Coletivo, quando este centro é despertado. É um centro muito importante... e, agora, como Eu estou
com vocês, Eu devo falar sobre... o que nos afeta e o que afeta os indianos. O que afeta os orientais, é outra coisa.
Por exemplo, os orientais são afetados por falar demais - Vishuddhi Direito, nós o chamamos. E os ocidentais são afetados por
não falar de forma alguma, especialmente os ingleses, eles nunca falam. Na verdade, você tem de beliscá-los. E eles nunca
riem. Este é o problema com isso. Eles apenas sorriem e isso é considerado boas maneiras, mas algumas vezes é muito

enfadonho. Agora, o Vishuddhi Esquerdo é algo... que é muito, muito mais sutil do que nós pensamos. É uma situação muito
estranha em que você adquire um (bloqueio no) Vishuddhi Esquerdo... e isso você adquire muito comumente entre os
ocidentais, porque eles desenvolveram um novo sentimento de culpa. Quero dizer, todos são culpados. Sem ir aos tribunais,
sem ter nenhuma culpa, todos se consideram culpados o tempo todo.
Como, por exemplo, uma senhora: "Oh, eu sou tão culpada." "O que aconteceu?" "Eu não disse 'obrigada' para ela." "Então, não
importa. O que há para sentir-se culpado afinal?" "Oh, eu sou tão culpada." "O que aconteceu?" "Eu derramei um pouco de café."
"Então, tudo bem, não importa." "Isso pode ser limpo, o que há para sentir-se culpado?"
Mas é uma culpa desconhecida que as pessoas têm. Elas não sabem por que sentem-se culpadas, por que elas estão, o tempo
todo, tendo esse sentimento. "Oh Deus, eu não devia ter feito isso," "eu não devia ter feito aquilo." Que culpa? Que culpa
podemos ter. E essa culpa é uma coisa horrível. Eu tenho visto, a começar pelos Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Espanha,
Itália, todos esses, Suíça, em todos esses lugares, nada mais do que o bloqueio do Vishuddhi Esquerdo... é o primeiro e principal
problema e o último que Eu tenho de vencer. Uma senhora levantou-se e disse: "Mãe, eu sou culpada por causa do Vietnã." Eu
disse: "Vietnã? Acabou há muito tempo atrás."
"Agora, o que você fará a respeito disso?" "Não, mas eu me sinto culpada em relação a isso." "Mas por quê?" "O que você vai
fazer a respeito? Como você está preocupada com isso?" "Qual é a sua ligação com isso? Por que você está se sentindo
culpada?" "Eu simplesmente me sinto culpada." Eu disse: "É uma insensatez." Desse modo, todo mundo tem desenvolvido isso.
Agora, de onde vem isso? Vamos ver a origem. A principal origem vem da Bíblia, a qual é muito mal interpretada, dizendo: "Você
é um pecador, nasceu pecador." É um absurdo. O que isso quer dizer é que... vocês são os únicos que estão conscientes dos
pecados, não os animais. Vocês são os únicos que estão conscientes da sua ignorância, não os animais. Vocês são os únicos
que estão conscientes da sua cegueira, os outros não, os animais não estão. Por quê? Porque dentro de vocês está
desenvolvido esse "eu-ismo". Esse "eu-ismo", como Eu lhes disse ontem, é desenvolvido por causa do ego e do superego
encontrando aqui, porque vocês ergueram sua cabeça, porque este chakra teve que ser iluminado.
Vocês ergueram sua cabeça e esse ego e superego estenderam-se e encontraram aqui, isso calcificou. Vocês adquiriram seu
"eu-ismo" e é por isso que vocês pensam: "eu errei" ou "eu acertei." Os animais não pensam desse jeito, eles não estão
preocupados. Eles têm que fazer o que eles fazem, eles querem fazer isso. Eles nunca se sentam e dizem: "Eu sou culpado."
Vocês já encontraram algum animal que diz isso? Exceto os seres humanos, o tempo todo. Agora, isso se trata de um mito, é
um mito muito grande com o qual vocês estão vivendo, é sem dúvida, acreditem em Mim. Não há nada semelhante à culpa... e
essa culpa está consumindo vocês o tempo todo, está criando em vocês uma inércia, uma apatia, está fazendo vocês se
sentirem muito perdidos. E é muito importante que este centro seja aberto.
Em primeiro lugar, antes de começar qualquer programa, Eu falo para eles: "Vocês devem dizer um mantra: Mãe, eu não sou
culpado," "Mãe eu não sou culpado", 16 vezes. Essa é a punição por sentir-se culpado. Se você é culpado, você deve ter uma
punição, certo? Então, esta é a punição para você - é dizer: "Mãe, eu não sou culpado. Mãe, eu não sou culpado." Diga isso 16
vezes e desse modo você se livra disso. É tão prático, funciona. Com essa culpa, você contrai espondilite, você tem dor no
coração, você fica com essa mão, o que vocês chamam, mão rígida. Todos esses problemas, você adquire com isso e tudo isso
é por causa desse mito da culpa... que você está desenvolvendo. Agora, outro mito aparece.
A origem dele, Eu acho que é o psicólogo, o assim chamado psicólogo. Eles não têm nenhuma percepção da psique, porque
eles não têm nenhum meio de entrar na psique. O que eles estão fazendo é registrar, descobrir... e tentar curar as pessoas.
Quantas pessoas loucas eles curaram? A Sahaja Yoga deve ter curado centenas. Quantas pessoas eles curaram? Eles não
curaram ninguém. Pelo contrário, se você for a um psicólogo, talvez você fique mais louco, pelo modo como eles próprios são
loucos. Porque esses psicólogos, quando eles falam com as pessoas, eles não sabem que eles estão lidando com casos
patológicos, casos anormais. E quando você lida com casos patológicos, você próprio fica intoxicado por isso... ou você pode
dizer que há uma contaminação.

E você não sabe como se proteger. Jung é o único psicólogo, Eu diria, porque ele era realmente uma pessoa perfeita. Depois
que ele teve a Realização, ele falou sobre isto, que um médico pode ficar doente. Agora, eles começaram a se tornar
patológicos... como o coitado desse Freud, ignorante. Ele é aquele que começou a falar sobre sexo... e coisas desse tipo, mas
ele próprio era um homem pervertido. Ele morreu de câncer, o que ele alcançou em sua própria vida? Ele era um homem tão
pervertido. Imaginem, ele era uma alma miserável que morreu de câncer. Como ele pode orientar alguém para qualquer objetivo,
seja qual for? Agora, o que quer que ele tenha dito, nós o aceitamos como uma Bíblia, mais do que Bíblia.
As pessoas acreditam em Freud. Mais do que em Cristo, elas acreditam nele realmente, e se você reduzir isso... a uma frase
mínima, você pode dizer que ele tornou todo mundo um caso sexual. Você não é nada além disso, nada mais do que isso, nada
mais a não ser isso. Imaginem, reduzir sua dignidade a esse nível. Como uma mãe, simplesmente lhe concedo... um sinal de
misericórdia, dizendo... que o pobre coitado deve ter lidado com casos patológicos... e ele se envolveu e transmitiu essas ideias
erradas às pessoas. Ele lidou somente com a psique, com o canal esquerdo que também começa ali, mas termina ali, termina
no seu superego. Assim, o vício em sexo os conduz ao superego, quer dizer, os leva à sua mente subconsciente... e ao seu
subconsciente coletivo. Agora, todos os problemas que vocês estão tendo em relação ao sexo são por causa disso. O
comportamento emotivo e todas as perversões... os levam ao subconsciente coletivo. Havia uma garota na Índia que era muito
anormal.
Ela veio a Mim e disse que ela queria ficar... com garotas e queria casar-se com uma garota, ela queria vestir-se como um
homem. Eu lhe disse: "É mesmo?" Então Eu lhe dei um tratamento da Sahaja Yoga... e Eu descobri que havia um homem nela.
Ela foi reduzida a nada, este era um homem que a estava possuindo... e ela estava propondo essas ideias através daquele
homem e foi desse modo que ela estava falando. Ela era uma pessoa possuída. Todas essas anormalidades surgem porque
vocês ficam possuídos. Havia uma garota em Cuba, que veio Me ver. De Cuba, na América. Uma garota muito pequena, baixa,
uma garota de boa aparência e ela Me disse, o marido dela Me disse: "Mãe, é surpreendente, minha esposa" "pode tomar uma
garrafa de uísque puro deste jeito, de uma só vez." "Ela o bebe em um gole só."
Então Eu disse: "Tudo bem, sente-se." Eu dei um bandhan nela, como nós o chamamos, e Eu vi um homem grande, enorme
parecido com um Globe Trotter, realmente um enorme homem negro saindo dela... e Eu olhei para ela. Eu disse: "Você conhece
algum negro?" Ela disse: "Mãe, a Senhora o vê? A Senhora o vê?" "É ele quem bebe, eu não bebo", ela Me disse. E quando ele foi
retirado dela, ela se tornou uma esposa muito doce para seu marido. Todos esses comportamentos anormais, quando vocês
excedem nisso, conduzem-nos ao subconsciente coletivo, onde vocês captam todas essas pessoas horríveis. Isto também
pode levá-los ao supraconsciente coletivo, se vocês se tornarem muito, muito egoístas. Então vocês podem se tornar como
Hitler.
"O que há de errado?" "O que há de errado? O que há de errado com Hitler?" "Nada errado, ele estava perfeitamente correto..."
"quando ele disse que tinha vindo para salvar toda a raça Ariana..." "e seu nariz era um nariz especialmente modelado." Quero
dizer, Deus deve ter ficado surpreso ao ouvir isso. Quero dizer, você tem de criar alguma variedade, não é? Mas isso é o que
acontece, essas coisas absurdas que fazemos em nossa vida como dizer: "O que há de errado?" Nós pulamos dentro desses
fossos de onde vocês não conseguem retornar sem algum fardo em sua cabeça... e esses fardos resultam em todas essas
coisas... e vocês se tornam essas pessoas anormais. Então vocês vão ficar em pé na rua e vão gritar como um louco. E se
vocês os provocarem, eles ficam ainda piores, então é melhor não falar com eles e não discutir com eles.
Esqueçam-nos. Todos esses fanáticos que nós vemos... não são nada além do que pessoas possuídas. A maioria deles estão
possuídos. Eu diria que tantos presidentes e estas pessoas despóticas, a maioria delas estão possuídas. Eu Me encontro com
eles, Eu aperto a mão deles, eles tremem diante de Mim... e Eu sei que eles são pessoas possuídas. Como eles estão lá? Eles
não deveriam estar lá, eles estão possuídos, eles possuem outras pessoas, eles as fazem trabalhar e toda essa agressividade
começa... através de seus poderes de possessão. Assim, este centro é aquele que o traz de volta ao normal e depois, quando a
Kundalini se eleva e toca... a área óssea da fontanela e a abre, então a partir da sua mão, através deste centro, essa
personalidade coletiva começa a se manifestar. Você se torna a personalidade coletiva, você se torna. Novamente Eu digo, esta
é a concretização.

Não é que: "Nós somos irmãos e irmãs." "Vamos formar as Nações Unidas e ganhar um bom dinheiro com isso." É uma
concretização em que... você sente a outra pessoa dentro de você mesmo. E isso é o que é mais importante. Este centro...
Quero dizer, Eu posso falar sobre isso, Eu não sei quantas horas, mas este centro tem 16 subplexos... e ele cuida dos seus
olhos, nariz, ouvidos, nariz, garganta – tudo, pescoço. Até mesmo o seu rosto e tudo isso é regido por este centro. Uma pessoa
coletiva, um ser coletivo tem um rosto que tem um coeficiente, de modo que até mesmo a face pode emitir vibrações, mas isso
deve ser percebido somente através das vibrações. Você saberá quem é o ser coletivo. O mais importante é a parte da cabeça,
onde Eu lhes disse que, quando vocês se curvam a coisas erradas, essa é a maior obstrução. É a lâmina inferior do cérebro que
é chamada de Murdha em Sânscrito.
Isso é muito importante. Ela fica inchada... e uma grande barreira é construída... e você se torna uma pessoa totalmente
separada... do Poder Onipresente. Todas as proteções, toda a orientação, todas as coisas que nutrem, tudo começa a
desaparecer da sua vida. Agora, nós prosseguimos com esse centro até o centro aqui, o qual é muito importante, Eu devo lhes
dizer, embora esteja no momento de terminar esta palestra. É o centro do Agnya... que está localizado no... centro da pituitária e
da pineal, que controla o nosso ego e superego. Entre o quiasma óptico, existe um centro muito sutil. Algumas pessoas o
chamam de terceiro olho, mas o terceiro olho que elas veem não é aquele do qual... Eu estou falando. Terceiro olho significa o
olho... que vemos interiormente, não externamente. Este centro é muito importante e é adornado pela Divindade... de
Mahavishnu, conforme o nome indiano. E o nome inglês é Senhor Jesus Cristo.
Este é um centro muito importante. Agora, busquem o seu Senhor. Onde você O busca? Onde Ele reside? Ele deve ser
despertado e Ele reside aqui. Devido ao fato de que a maioria de vocês está vindo desta formação, Eu quero falar sobre isso,
embora Mahavira e Mahabuddha, ambos também residem dentro de nós. Mahavira reside aqui e Buddha reside aqui, mas Cristo
reside aqui no centro, dentro do cérebro. Agora, isto é algo muito importante... que todas as instituições cristãs não têm
percebido sobre Cristo: que Cristo deve nascer dentro de nós, que Ele deve ser despertado dentro de nós. Isso só é feito por
meio do despertar da Kundalini e, quando Ele é despertado, neste ponto, o ego e o superego, ambos, são absorvidos por Ele,
como resultado do Seu despertar e isso é algo muito grandioso. É por isso que Ele disse: "Eu sou a porta".
Mas, eles O crucificaram. Mas essa crucificação também foi um drama, um teatro, porque o ego e o superego pressionaram
estes pontos... tão fortemente... que, para passar através disso, você precisava que alguém... fosse simplesmente Divino e Ele
era o próprio Omkara, a personalidade Divina que jamais morreu e passou através disto. Krishna disse, Aquele que está neste
ponto, disse: "Nayanam chidanti shastrani," "nayanam dahati pavaka." Ele disse: "Este Poder Divino, este Omkara," nunca pode
ser morto por ninguém, não pode ser destruído por ninguém. E o próprio Omkara nasceu como Jesus Cristo, para criar esta
passagem para nós. E isto foi o que Ele provou, que isso não pode ser morto. Mas todos Eles são Um só e estão relacionados
uns com os outros. Isso vocês descobrirão na própria Sahaja Yoga, porque quando a compreensão é estabelecida, você tem de
fazer perguntas. Qual é o relacionamento entre Jesus e Krishna? E você descobre isto pelas vibrações: todos Eles estão
relacionados uns com os outros, muito proximamente.
Cristo disse: "Aqueles que não estão contra Mim estão Comigo." Ninguém tentou descobrir quem eram aqueles. É dito na Bíblia:
Eu aparecerei diante de vocês como línguas de fogo. Ninguém tentou descobrir o que era isso ou a Árvore da Vida. Esta é a
Árvore da Vida. Assim, Ele deve ser despertado dentro de vocês. Este é o principal ponto que Ele falou: Alguém virá e despertará
isso, de modo que vocês conhecerão Meu Pai para sempre. Agora, quais dessas instituições... que estão funcionando em nome
de nosso Senhor Jesus Cristo... estão fazendo esse trabalho? O que elas estão fazendo é ter uma celebração ou um carnaval,
coletar dinheiro, edificar igrejas, isso, aquilo. Você tem de edificar cada ser humano como uma igreja, despertando Cristo neles.
Isso era o que significava o batismo. Mas quem faz o batismo, no verdadeiro sentido, é o despertar Kundalini, quando Ela vem à
área óssea da fontanela, a qual é chamada... de brahmarandhra e a atravessa. Quem fez isso? Ninguém. Eu fui a uma igreja
chamada Igreja da Unificação. Eles uniram todas as igrejas, Eu creio, e também todos os fantasmas do mundo. Todos os tipos
de falsos gurus estão lá, todos os tipos. Eles não têm nenhum discernimento de qualquer tipo. Eu fico tão impressionada,
entendem? Cristo, Ele não era tão diplomático, Eu diria, por causa do modo como Ele chicoteou essas pessoas e depois Ele

disse: "Se as pessoas estiverem quentes nós podemos lidar com elas."
Significa que "se estiverem quentes", significa que estão bloqueadas, nós iremos lidar com elas, se elas estiverem frias, nós as
iluminaremos. Mas se estiverem mais ou menos, "Eu as cuspo para fora da Minha boca." Essas são Suas palavras. Porque
essas pessoas mal desenvolvidas... se comprometendo com o diabo e falando de Deus, como elas vão cumprir o prometido?
Por que não despertar Cristo dentro de você mesmo e ver por si mesmo? Você ficará surpreso ao ver que quando você elevar a
Kundalini... e a Kundalini vier até este ponto, Ela não conseguirá ir adiante. Entre todos os cristãos, esse é o problema. Você tem
de pedir-lhes para recitar o Pai Nosso e isso funciona. Esse é um mantra. No momento em que este seu centro estiver
bloqueado, visto que Krishna é um Ser Coletivo, "Allah hu Akbar" quer dizer o mesmo.
Vocês têm que colocar seus dedos em seus ouvidos e dizer: Allah hu akbar como Almas Realizadas, e a Kundalini se elevará.
Vocês podem ver a pulsação da Kundalini no osso triangular, vocês podem ver a elevação da Kundalini, podem sentir a
Kundalini abrindo o Sahasrara... neste ponto, onde Ela vem e rompe. Então, você entra pelo portão de Cristo, que absorve essas
duas instâncias psíquicas... e cria o caminho aqui e quando a Kundalini se eleva acima do Agnya, você fica sem pensamentos. A
área límbica é o Reino de Deus, a partir do qual você é guiado e a Kundalini a atravessa. Esse é o último trabalhado que deve ser
feito e agora isso é feito. Isso é feito agora, em massa. Isso tem de ser feito, isso devia ser feito, isso foi prometido, o momento
chegou. Mas onde estão as pessoas? Algumas vezes Eu Me pergunto. Eu estou na Inglaterra agora com vocês.
Vocês ficarão impressionados... ao saber que na Índia, estas pessoas viram, milhares e milhares estão lá para receberem a
Realização nas vilas. Aqui Eu acho que as pessoas não querem a realidade, você deve ter um circo. Pelo menos os ingleses
vêm, mas os indianos, muito poucos... e eles nunca aderem a isso, é tão surpreendente que Eu não consigo compreender. É
surpreendente como as coisas funcionam. Quando nós vamos aderir a isso? Quero dizer, é gratuito, você não tem de pagar
nada, é seu, é espontâneo, está lá. Mas apesar de eles terem a Realização, eles se perdem. É algo tão surpreendente. Eu tenho
trabalhado aqui, vocês não irão acreditar, há dez anos agora. Oito anos?
Oito anos. Por quatro anos, nos primeiros quatro anos, Eu tinha seis pessoas, elas se elevavam, decaíam, se elevavam, decaíam.
Eu disse: "Que tipo de pessoas são estas?" Quatro anos, vocês podem imaginar? Na Índia, Eu vou por três meses e Eu consigo
milhares. Será que há muito poucos que serão salvos, como foi dito por João. Ele disse que apenas alguns milhares serão
salvos. É isso que nós vamos fazer no Ocidente? Mas a Inglaterra é a menor, vocês ficarão surpresos ao saber que até a Itália é
melhor, a Suíça, Genebra, muito melhor. O que está acontecendo?
Aqui eles correm atrás de um homem que está pedindo um Rolls Royce, um sujeito que pede um Rolls Royce 59. Eles próprios
morrem de fome... e mandaram fabricar um Rolls Royce para ele e quando ele veio, eles lhe deram o Rolls Royce, imaginem?
Eles dizem que ele é um mestre perfeito. Não resta nenhuma inteligência pura na mente... para compreender: como você pode
alcançar o Espírito por esse Rolls Royce despropositado? Pelo menos Derbyshire não é assim, as pessoas de Derbyshire... não
devem ficar muito impressionadas com isso, porque elas o fabricam aqui. Vocês não podem fabricar Deus, podem? Vocês
podem fabricar Rolls Royces, tudo bem. Vocês podem trocar o Rolls Royce por Deus? Eles estão correndo atrás dessas coisas
horríveis, como, por exemplo, outra coisa horrível: alguém está tentando ensiná-los como flutuar. A esposa do diretor está
sentada aqui, cuja filha está sofrendo de epilepsia, seu marido contraiu epilepsia, sua filha contraiu epilepsia, todos eles eram
epilépticos e estavam pagando milhares de libras, três mil libras para flutuar... e eles próprios começaram a pular como um
sapo.
Imaginem! Com inteligência pura, você deve pedir... a esse guru para ele próprio cair da Torre inclinada de Pisa... – Eu acho que
ela foi feita só para isso – e ver se ele consegue flutuar sequer a uma polegada de altura. Por que não usam sua inteligência?
Vocês deveriam ser as pessoas mais equilibradas... e inteligentes. Ontem, Eu lhes disse que vocês estão localizados... no lugar
mais importante do Universo, que é o Coração. A Inglaterra é o Coração do Universo e o Coração está letárgico. O que Eu posso
fazer? Vocês têm que Me dizer, o que Eu devo fazer? Bombear este Coração para dentro da realidade. Existem buscadores, Eu
não diria que não existem buscadores.
Quando se trata do movimento hippie, milhares se tornaram hippies. Mas todas as coisas absurdas, eles aceitam muito

facilmente... e por que não aquilo que vocês estão buscando? Está além da Minha compreensão. Eu não consigo entender.
Agora, Eu não vim para este lugar como uma imigrante, como Eu lhes disse, Eu só vim aqui porque algo aconteceu... e Meu
marido foi escolhido para vir para este país, que era importante, o que estava, Eu acho, estava predeterminado. Tinha de ser.
Mas tenho de implorar a vocês, agora, para adotarem isso e... compreenderem que isso é o que William Blake lhes disse: Os
profetas viverão neste país, de modo que os homens de Deus se tornarão profetas... e eles terão o poder de formar outros
profetas. Isso é a Sahaja Yoga, não há nada além disso. Ele prometeu tantas coisas. Ele até mesmo descreveu a casa onde Eu
moro, Ele descreveu a casa na qual nós estamos residindo agora, a localização exata.
Ele descreveu o ashram onde nós colocaremos nossas fundações, com tantos detalhes que Eu fico impressionada ao ver que
um sábio... e profeta tão grandioso nasceu neste grande país e ninguém quer perceber. Agora, o que Eu devo fazer? Eu espero
que muito em breve as pessoas percebam... que elas têm que assumir um grande papel, um papel muito importante e vital... na
transformação de toda a humanidade... e salvá-la dessa época desastrosa. Elas são aquelas que têm que guiar as pessoas ao
Reino de Deus. Eu espero e abençoo isso. Que Deus os abençoe. Felizmente, nós temos um nível muito bom... de Sahaja Yogis
em Derbyshire, realmente é surpreendente. E Blake mencionou muito Derbyshire. Eles queriam que Eu viesse a Derbyshire. Eu
disse: "Birmingham foi suficiente para Mim..." "e Eu não irei para Derbyshire."
E eles disseram: "Mãe, por favor." E depois ele disse: "Blake mencionou que a Senhora viria a Derbyshire." E é desse modo que
Eu estou aqui... e Eu espero que este centro crie definitivamente... Sahaja Yogis muito bons. Grandes profetas podem ser
criados como resultado disso, afinal Blake mencionou Derbyshire muito intensamente. Ele a recomendou. Mas o que Eu
percebo hoje, quando Eu fui dar um passeio de carro, é que há muita magia negra. As pessoas estão se entregando a coisas
horríveis, horríveis. Eu fiquei preocupada, bastante preocupada. É uma coisa muito perigosa. É muito perigosa para vocês, para
seus filhos, para suas famílias, para todo mundo.
Eu encontrei aqueles batedores de carteira. Eu fiquei impressionada ao ver como eles estão prosperando aqui. Que Deus dê
força e a sabedoria adequada... para vocês entenderem como vocês estão situados em relação... ao grande trabalho de Deus.
Agora, se vocês tiverem quaisquer perguntas, podemos fazê-las por cerca de cinco minutos. Ontem muitas pessoas fizeram
muitas perguntas. Na verdade, somente no primeiro dia permito que as pessoas façam perguntas porque no segundo dia é
realmente uma perda de tempo. Agora, não façam perguntas pessoais, pelo amor de Deus, não façam nenhuma pergunta
pessoal. De modo que nós daremos atenção a elas depois, pessoalmente, elas podem ser atendidas. Mas qualquer coisa geral,
se vocês quiserem perguntar, por favor façam uma pergunta genérica. - A Senhora viu Deus?
- Por que você faz essa pergunta? Você está autorizado a fazer essa pergunta? Primeiro você percebe o seu Espírito e depois
nós conversamos sobre isso. Por que você deveria fazer uma pergunta dessas? Você é indiano? Então pelo menos tenha um
pouco de educação. Por favor fique sentado. Este tipo de pergunta arrogante não deveria ser feita: "Você viu Deus?" Por que
você deveria Me fazer uma pergunta dessas? Que autoridade você tem para Me fazer essa pergunta?
Eu tenho de lhe fazer uma pergunta: você sentiu o seu Espírito? Tudo bem, primeiro sinta o seu Espírito. É por isso que Buddha
nunca falou de Deus, Eu apenas lhes falei ontem, porque de repente você quer ver Deus. Você tem olhos para ver Deus? Você
não consegue sequer Me ver, agora como você pode ver Deus? Antes de mais nada, torne-se o seu Espírito, depois
conversaremos sobre isso. Uma criança pequena não irá... e conversará com um rei e dará um tapa na cara dele, dará?
Espera-se que ela faça isso? Nós temos de conhecer nossos limites, nossas maryadas. Especialmente os indianos devem
conhecer, às vezes fico surpresa.
Fazer uma pergunta como esta: "Você viu Deus?" Se Eu O vi ou não, por que Eu devo lhe dizer? Mas o que ele disse? Não
convém, não lhe convém. É muito arrogante. Eu estou surpresa que você tenha aprendido esses modos aqui. Isso nunca é feito
por um indiano. É muito embaraçoso. Simplesmente imagine. Se Eu O vi?
Ele irá acreditar em Mim? Ou não O vi. [Hindi] Tudo isso vem e vem algumas vezes, Eu acho. Quero dizer, que pergunta é esta:
"Você viu ou não?" Mas ele tem mestrado pela Universidade de Benares... e tudo isso, mas na Índia você não encontrará
pessoas assim. Eu não sei de onde essas pessoas materialistas... e totalmente grosseiras são. Isso é pergunta que se faça para

Mim? Isso nunca é feito. Eu estou aqui para lhes dar a Realização do Si, só isso. E você deve recebê-la, esse é o seu direito.
Este é um banco, Eu diria, e Eu tenho de assinar seus cheques, só isso. Se vocês recebem seus cheques assinados, isso é tudo,
acabou-se. Esse é o Meu relacionamento com vocês. Eu não vou lhes falar sobre Mim mesma para ser crucificada novamente.
Cristo tentou dizer algo sobre Ele mesmo e eles O crucificaram. Agora, se Eu lhe disser: "É claro, Eu sei sobre Deus," ele não irá
aceitar isso. Se Eu disser: "Eu não sei", então ele não irá aceitar. Estúpido. Os indianos não são estúpidos, de forma alguma, são
pessoas muito sábias, Eu devo dizer. Eu estou surpresa ao ver de onde veio essa estupidez.
Muito sábios. Os indianos são muito sábios por que isso é uma Yoga Bhoomi. É um país tão antigo, o nosso, vocês conhecem
as glórias desse país que Eu posso... Não os julguem pelas pessoas que vocês veem, não, não, não. É um país muito grandioso,
um país muito grandioso espiritualmente, um país totalmente espiritual. Vejam estas pessoas, Eu não sei qual é o problema
com elas. Pessoas muito superficiais têm aparecido, extremamente superficiais. Há algumas grandes almas também, Eu digo.
Mas não julguem, não julguem aquele grandioso país. Uma vez Eu estava indo para a Índia com Meu marido e Eu lhe disse: "Nós
chegamos em nosso país." E ele disse: "Como Você sabe?"
Eu disse: "Veja, as vibrações!" O país inteiro está vibrando, a atmosfera está vibrando. Ele disse: "É mesmo?" Eu disse: "Vá e
pergunte ao piloto." Nós estávamos na primeira classe, ele foi e perguntou para ele. Ele disse: "Senhor, nós chegamos
exatamente há cerca de... "um minuto atrás." Um país tão grandioso como aquele. Toda, a Kundalini do Universo reside naquele
país, vocês podem imaginar? A Kundalini. E eles não têm nenhum desejo de buscar, esse é o Poder do Desejo que reside lá... e
eles não têm nenhum poder para buscar.
Vocês podem imaginar? Eu Mesma fico surpresa. E aqueles que vieram também como gurus, pessoas horríveis enriquecendo,
Eu fico envergonhada, por Eu ser, por um acaso, uma indiana ou, como Eu fico envergonhada, algumas vezes, Eu penso: "O que
eles fizeram com aquilo que nós tínhamos?" Eles têm uma herança tão gloriosa. Vocês são somente um broto, vocês são
somente o externo, vocês são a árvore, nós somos as raízes. Vocês não podem viver sem nós, somos suas raízes e essas
raízes que Eu vejo, não consigo entender. Apesar de estar tudo bem, é a preocupação de uma Mãe. Vamos ter a Realização.
Coloquem suas mãos em Minha direção, por favor. Todos vocês tirem os seus sapatos.
Vocês devem ter buscado. Se vocês não tiverem nenhuma busca, de que adianta vir ao Meu programa?
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Shri Bhoomi Devi Puja Birmingham, Inglaterra, 12.07.1982 Hoje Eu estava falando com Rustom… que nós deveríamos fazer, é
claro, o Puja de Bhoomi, porque Ela está zangada, na realidade, porque Ela produziu belezas paisagísticas tão lindas… nesta
parte do país e enquanto as pessoas que viveram aqui… não compreenderam a beleza que Ela lhes deu, e tentaram aderir ao
feio… e a métodos muito pecaminosos de invocar… as forças satânicas e negativas. E isso A tornou muito zangada. Eu senti
isso outro dia quando nós saímos. E isso é feito através da ignorância das pessoas, sem dúvida, mas ainda assim, algumas
delas, mesmo sabendo, são… condescendentes com coisas como essas. É uma coisa muito séria, porque vocês estão
convidando, convidando as forças satânicas para realizar a destruição de vocês. Essas forças nunca foram suas amigas, elas
são destrutivas, elas nunca podem ser suas amigas, porque vocês surgiram da construção de Deus, e elas são as destruições e
elas nunca podem ser suas amigas. Então a natureza tem de estar aborrecida com isso, e eles acham que este país não merece
um puja. É a própria decisão deles sobre isso, que eles estão sugerindo que este país não merece. Talvez eles achem que Eu
não sei o que este país fez, esta parte do país e o que Eu devo fazer em relação a eles. Punir alguém é muito fácil… e ficar
zangada é ainda mais fácil. Mas ter serenidade e compreensão e compaixão é difícil. A paciência de uma mãe, eles não
conseguem ter, tudo bem, Eu posso entendê-los, mas eles têm de obedecer. Algo tem de ser feito, tem de ser feito. Nós temos
de resolver. Mesmo que Eu vá para o inferno, Eu terei de resolver isso, esse é Meu trabalho. Isso é o que todos eles e vocês,
todos juntos têm de Me ajudar. Porque toda essa raiva, tudo, perecerá. O que restará é a conquista, a conquista que nós
alcançamos… através de nossa perseverança e de nossa paciência. Então uma vez que nós nos dermos conta da conquista… e
da importância da conquista, nós não cederemos a esses humores temporários, nós temos de ser totalmente tranquilos e
compreensivos sobre isso. Temperamento explosivo não é adequado Também daquela maneira, nós fazemos o jogo das
forças negativas, porque elas querem ficar perturbando e nós fazemos o jogo deles na raiva. Portanto, na verdade, quando nós
estamos com raiva, na verdade estamos indo contra nós mesmos. Vocês estão fazendo o jogo do negativo. Então de que
adianta ficar zangado ou mostrar raiva? Isso está endereçado a essas coisas naturais iradas. Tudo bem, agora nós devemos
começar nosso Puja, porque Eu acho que devemos começá-lo e isso acalmará depois com o Puja. Na realidade, quando Eu vim
pela primeira vez à Inglaterra, Eu disse que há uma grande maldição da Deusa sobre este país. Verdade. Naquela época, o clima
era exatamente assim. E você não podia nem mesmo sair de sua porta. Nós estávamos em Alwich, Eu Me lembro. E o carro mal
estava cerca de, digamos, três metros, e nós não sabíamos como chegar no carro, estava ventando muito. E nós estávamos
usando casacos e tudo mais, mas tudo estava… totalmente em um estado de muito ventania. E então Eu disse que este país
está realmente sob a maldição da Deusa. Mas aquele que amaldiçoa também pode retirar a maldição, não é? Mas essa é
Vishnumaya, sempre muito zangada. Na verdade, Ela é uma pessoa muito, muito zangada. Quando Ela fica com raiva, Ela tenta
mostrar Sua raiva. Então, na realidade, vocês sabem, isso é parte integrante de Mim, mas Minha própria parte integrante indica,
como por exemplo, supondo que haja algo queimando… e Eu coloco Meu pé sobre isso. Ele indica, Meu pé Me indica que isso
está quente, é melhor não colocar Seu pé, é desse jeito. Então vamos ver como o Puja atua hoje. É um grande desafio para
todos nós. Vamos fazê-lo com shraddha, não tenham ashraddha, então isso dará certo. Eu tenho certeza de que dará certo.
Vocês são os Meus melhores filhos. Que Deus os abençoe.
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Dedicação Através da Meditação Cheltenham, Inglaterra, 31.07.1982 Hoje, pela primeira vez, Eu vou Me arriscar a dizer algo que
Eu deveria ter dito muito antes. Hoje Eu lhes digo que é necessário que vocês Me reconheçam. E esse reconhecimento é fixo,
essa condição é fixa. Eu não posso mudar isso. Como Cristo já tinha dito: "Qualquer coisa contra Mim," "qualquer coisa contra
Mim será tolerada, será perdoada," "mas contra o Espírito Santo não será." Isso foi uma grande advertência, uma advertência
muito grande. Talvez as pessoas não se deem conta do que significa isso. É claro nenhum de vocês é contra Mim, Eu sei disso.
E vocês não fazem nada contra Mim, isso é muito verdadeiro. Afinal de contas vocês são Meus filhos, Eu os amo muito e vocês
Me amam. Essa é a única advertência que Cristo lhes deu. Mas deve-se refletir: "Por que nós não estamos progredindo tão
rapidamente como deveríamos." Quando as pessoas são hipnotizadas, elas caem completamente estendidas no chão… em
frente a seus gurus, totalmente. Elas abandonam seu dinheiro, abandonam tudo, lares, casas, famílias, filhos e ficam
simplesmente estendidas no chão, quando elas estão hipnotizadas. Sem fazer nenhuma pergunta, sem entrar em nenhum
detalhe, sem tentar descobrir sobre a vida de seu guru. E todas essas pessoas muito rapidamente vão em direção à escuridão, à
maior escuridão e à completa destruição. Mas vocês são Sahaja Yogis e vocês têm de construir a si mesmos. Eu não quis
destruir seus egos anteriormente, nunca lhes dizer nessas palavras. Talvez esta seja a primeira vez que estou lhes dizendo isso,
que vocês têm de se dedicar completamente a Mim, não à Sahaja Yoga, mas a Mim. Sahaja Yoga é somente um dos Meus
aspectos. Deixando tudo, vocês têm de se dedicar. Dedicação completa, caso contrário, vocês não podem se elevar nem um
pouco mais. Sem questionar, sem discutir, a completa dedicação é a única maneira pela qual vocês podem alcançar isso. As
pessoas ainda ficam bloqueadas, ainda se envolvem em problemas. Qual é a razão? Muitas pessoas Me perguntam: "Mãe, uma
vez que obtivemos a Realização, por que decaímos?" A única razão é que a dedicação não é completa. Essa completa
reverência e completa dedicação… não têm sido estabelecidas. Vocês ainda não reconhecem que Eu sou Divina, a essa
extensão em que deveriam saber. Eu não digo que são todos vocês, mas ainda assim se vocês olharem no seu coração e
olharem em sua mente, vocês descobrirão que a devoção completa que vocês tinham… por, digamos, Cristo ou por Krishna… ou
por qualquer um Daqueles que existiram, não está lá. Krishna disse: "Sarva dharmanam parityajya maamekam sharanam vraja."
"Esqueçam todas as religiões do mundo." Religiões não significam religiões como Hinduísmo, Cristianismo, Islamismo, mas Ele
estava se referindo a todas as sustentações. "Esqueçam todas as sustentações…" "e dediquem-se completamente a Mim." Isso
foi há seis mil anos. E ainda há muitos que ainda diriam: "Nós temos nos dedicado completamente a Shri Krishna." Onde Ele
está agora? Mesmo aqueles a quem Eu dei a Realização dizem isso. É claro, não existe nenhuma diferença entre Ele e Mim, mas
hoje Eu sou Aquela. Eu sou Aquela que lhes deu a Realização. Mas a nossa primeira consideração pode ser o nosso trabalho,
nossos próprios problemas, os nossos problemas de família, nossos problemas financeiros. E a dedicação vem por último. Eu
sou ilusória, é verdade, Meu nome é Mahamaya. Eu sou ilusória, sem dúvida. Mas sou ilusória somente para poder julgá-los.
Agora a dedicação é uma parte muito importante da ascensão. Por quê? Porque quando vocês estão posicionados de forma
precária, quando há perigo imediato para sua existência, nesse momento, quando o mundo inteiro está em uma posição
precária, onde ele será destruído completamente, é muito importante que vocês se agarrem a coisas que irão salvá-los, com
força total e completa fé. Por exemplo, você está ficando encharcado com água, não importa. Mas se você está afundando no
mar… e há uma questão nesse momento de existência, e nesse momento de destruição, nesse momento, se uma mão
aproxima-se para tirá-lo para fora, não há mais tempo para você pensar, mas agarre-se a ela, com toda sua força, com toda sua
fé. Quando temos badhas, quando estamos cercados pela negatividade, tomamos consciência disso e ficamos um pouco
confusos. E é nesse momento que queremos nos agarrar. Mas os badhas lhes dão idéias que são prejudiciais. Então, uma
grande luta é estabelecida. Nesse momento, qual é o melhor caminho? O melhor caminho é esquecer tudo. Esquecer que você
está possuído ou que existe um badha… ou qualquer coisa. Com toda a sua força, seja o que for que esteja lá, você tem de se
segurar em Mim. Mas, o nosso estilo de dedicação segue muito a moda e é moderno, no qual a Sahaja Yoga é "de passagem"…
e a Mãe é muito "de passagem". Sinto muito, isso não irá dar certo. Eu não tenho de dizer isso aos indianos, porque se vocês
lerem o Devi Mahatmyan, é o suficiente. Mesmo se vocês lerem os mil nomes da Deusa, é o suficiente. Ela somente pode ser
alcançada através de bhakti. Ela somente pode ser alcançada através da dedicação. Ela gosta muito somente dos Seus
bhaktas, os devotos. Em nenhum lugar está escrito que Ela gosta mais das pessoas… que conseguem falam bem, que podem
argumentar melhor, que se vestem melhor, que vivem melhor, que têm vizinhanças melhores, mas sim de Seus devotos. E essa
devoção e dedicação não devem ser um frenesi… ou algo assim, mas deve ser sustentada, ser contínua, sempre fluindo, sempre

crescendo. Essa é a única maneira, agora, para o desenvolvimento mais adiante. Para nós, tantos problemas pequenos são
importantes: alguém tem uma casa, alguém tem a admissão na faculdade, alguém tem um trabalho a ser feito. Todas essas
considerações são dharmas que Shri Krishna descreveu: "Sarva dharmanam parityajya maamekam sharanam vraja".
Abandonem todos os dharmas, todos esses assim chamados dharmas, como o patni dharma, que é o dever da esposa, depois
o pati dharma, o dever do marido, em seguida o putra dharma, o dever do filho, o pita dharma, o dever do pai, o dever do cidadão
e o dever do cidadão do mundo. Todos esses dharmas têm de ser abandonados completamente… e vocês têm de se entregar
de forma plena a partir do seu coração. Eu sou o que sou e Eu fui e Eu serei. Eu não vou crescer mais ou menos. Esta é uma
Personalidade Eterna. É o momento para vocês obterem de Mim tudo que for possível; fazerem o melhor uso do seu
nascimento nestes tempos modernos; crescerem até o seu amadurecimento completo; serem capazes de realizar o projeto
completo… que o Divino quer executar através de vocês. Assim que a dedicação comece, vocês se tornam dinâmicos.
Agarrem-se a isso. Para isso, a meditação é o único caminho, Eu devo dizer. É claro, racionalmente vocês podem fazer muitas
coisas. Vocês podem racionalmente Me aceitar. Emocionalmente, vocês podem se sentir mais próximo de Mim no seu coração.
Mas através da meditação, a entrega. A meditação nada mais é do que a entrega. É a completa entrega, a qual é uma tarefa
difícil para o homem moderno nos países ocidentais. Eles somente se entregam às pessoas que hipnotizam, que os hipnotizam
completamente, eles se tornam escravos… das pessoas que os hipnotizam. Mas na sua própria liberdade, o ego deles é mais
poderoso do que o Espírito deles, em sua própria liberdade. É por isso que todos os países livres se deterioraram, porque o ego
quem desempenha o papel, não o Espírito. Eles não conseguem dominar o ego deles quando eles são livres. Somente se
alguém consegue confundir o ego deles… e hipnotizá-los, então eles estão bem, eles ficam fechados. Eles se entregam
completamente. E é tão óbvia a maneira que essas pessoas falsas dominaram… a arte de criar escravos a partir de vocês. Em
sua liberdade total, completa liberdade, vocês têm de se entregar. Liberdade não significa ego, deve-se entender isso. A
liberdade é morta pelo ego. Não somente morta, mas desfigurada e desonrada, ela se torna feia. Liberdade na sua forma mais
sutil é a completa ausência de ego, sem nenhuma aresta, completo vazio, exatamente como a flauta, desse modo a melodia de
Deus pode ser bem tocada. Essa é a liberdade completa, sem obstáculos. Temos de nos dar conta de que estamos num
lamaçal, lamaçal de ignorância, lamaçal de pecado. A ignorância traz o pecado. Como você está para se livrar do lamaçal?
Qualquer pessoa que tente nos tirar, também cairá no lamaçal. Qualquer pessoa que queira até mesmo se aproximar, entrará no
lamaçal. Ela se torna parte inegrante do lamaçal. Quanto mais tentamos pedir ajuda dos outros, nós os empurramos mais no
lamaçal e nós vamos mais fundo nela. Portanto, a árvore da Kundalini tem de crescer. E a partir dessa árvore, o próprio
Paramatma, o próprio Parabrahma, tem de tirá-los. Isso cresce a partir do lamaçal… e Parabrahma tem de tirá-los, um por um,
pegá-los pela mão e tirá-los de lá. Mas mesmo assim quando vocês são tirados, a força com que vocês agarram não é
suficiente… e vocês escorregam novamente. Vocês saem parcialmente e novamente afundam. É muito agradável estar fora
disso, mas os pés ainda não saíram de lá completamente. Vocês ainda não estão completamente limpos. A menos e até que
estejam limpos, como poderão ser completamente abençoados? Vocês têm de ser completamente abençoados pelo Divino,
cobertos pelo amor de Deus. É surpreendente ver como as pessoas que vão a esses falsos gurus… ficam grudados a eles ou
ficam grudados a elas… com tamanha dedicação que vocês ficam espantados, eles se tornam exatamente como vegetais. Até
que estejam completamente arruinados, eles simplesmente continuam entregando tudo que possuem. Mas quando as pessoas
vêm para a Sahaja Yoga, elas não se entregam, mas elas são nutridas, elas são cuidadas. A saúde delas melhora, riqueza delas
aumenta, a mente delas melhora, os relacionamentos delas melhoram, elas se sentem melhor de todos os modos, as suas
condições melhoram. Elas estão o tempo todo obtendo os benefícios. Nós temos ashrams que são bonitos, que são os mais
baratos. E a comida. Todas as vantagens disponíveis, o melhor possível. Sente-se. Tudo está lá. Mas não nos damos conta de
para que é toda essa nutrição. Para que são todas essas bênçãos? Para a sua mais elevada ascensão, para saírem
completamente do lamaçal. Agora, vocês têm de manter-se fiéis, vocês têm de ser dedicados, vocês têm de ser devotados. Nós
temos reservas, escondemos coisas, tentamos ser espertos. Essa é uma situação perigosa. Todos vocês devem, dentro de
vocês mesmos, tentar ver que parte é tão furtiva. Quais condicionamentos os estão mantendo fora da dedicação? O que está
fazendo você ter restrições? Quais medos? Qual ego? Quais pontos de vista ainda estão prendendo vocês ao lamaçal? Quais
apegos? Quais relacionamentos? Vocês têm de se livrar disso. A menos e até que se livrem completamente disso, isso não irá
dar certo. Não existe espaço para coisas pela metade. É uma questão de agora ou nunca. Cristo disse isso. Ele disse isto:
"Deem-Me a sua devoção e a sua dedicação e deixem o resto Comigo." Eu sei quem está progredindo em dedicação e devoção.
Eu tenho visto pessoas melhorarem muito. Vocês não precisam estar diante de Mim, não precisam Me ver. Eu não preciso estar
lá pessoalmente. Está tudo no Poder Onipresente. Essa é toda a Minha Luz que sabe tudo sobre vocês. E somente através da
sua bhakti, através da sua devoção… e dedicação que vocês podem Me alcançar. A Minha realização é a completa

manifestação… do Poder Divino de vocês. É muito simples, feito tão simples. Eu somente sou agradada pelas pessoas que são
simples, inocentes, que não são astutas, que são amáveis, afetuosas umas com as outras. É muito fácil Me agradar. Quando os
vejo amando uns aos outros, falando bem uns dos outros, ajudando uns aos outros, respeitando uns aos outros, rindo alto
juntos, desfrutando juntos a companhia uns dos outros, Eu obtenho a Minha primeira bênção, primeira felicidade. Tentem amar
uns aos outros, em dedicação a Mim, porque todos vocês são Meus filhos, criados a partir do Meu amor. No útero do Meu amor,
vocês todos residiram. Do Meu coração, Eu tenho lhes dado essas bênçãos. Eu fico perturbada, Minhas mãos tremem e vocês
caem… novamente no lamaçal quando os vejo discutindo entre si. Ciúmes e coisas insignificantes que pertencem à sua vida
passada. A ajuda não é tão palpável de modo que seja sentida. Mas é um senso de segurança muito profundo… que é dado a
seus irmãos e irmãs. Um amor profundo deve existir. O egoísmo não tem lugar na Sahaja Yoga. A avareza não tem lugar, não
tem lugar. A avareza é sinal de uma mente muito pequena. Não estou dizendo para vocês Me darem dinheiro, é claro, mas a
maneira como nós consideramos o dinheiro, a maneira como nos apegamos a ele, às coisas materiais, à riqueza material, aos
objetos materiais, aos bens. O maior bem que vocês têm é a sua Mãe. Através Dela, vocês têm seus irmãos e irmãs. Livrem-se
dessa vida passada, esse passado é o lamaçal. Isso deve acabar agora. Vocês estão muito conscientes de como… através do
poder do Meu amor, Eu tenho protegido todos vocês. Vocês sabem como em todos os momentos, Eu os tenho ajudado. Em
todos os pontos do seu desejo, Eu tenho Me oferecido para satisfazê-lo. Como Eu disse, esse é um dos lados da nutrição. Mas
agora, a sua ascensão tem de vir de vocês. A sua elevação tem de vir de vocês. Isso tem de ser realizado por vocês e por vocês
sozinhos. Não por nenhum outro Sahaja Yogi ou por Mim. Eu posso somente dar-lhes sugestões. Não somente sugestões, mas
também advertências. E tudo está ao alcance das mãos. Tudo tem funcionado tão bem. Eu estou numa forma física. Eu estou
numa forma física diante de vocês. Vocês não têm de ir a lugar nenhum. Tudo está dentro de vocês. Vocês não têm de dar
dinheiro, não têm de dar nada. Mas desenvolvam essa dedicação dentro de vocês. Vejam, esse homem que Me entrevistou
disse… que as pessoas desempregadas são manobradas pelos políticos. Deixem Deus manobrar vocês. Mas como? Vamos
supor que Eu tenha um pincel em Minha mão, Eu quero pintar alguma coisa e Eu não consigo manejar o pincel. O pincel é
anguloso, é incômodo, é inconveniente para usar ou você pode dizer que é desconfortável, é desajeitado, é malfeito. Como
vocês podem usá-lo? A dedicação é a maneira mais fácil de você se livrar de todas… as suas arestas, de todos os seus
problemas, de todos os seus badhas. Agora fiquem atentos e observem dentro de vocês: vocês são dedicados? Aqueles que
estão Me seguindo fanaticamente… também não estão corretos. Não deve haver nenhum fanatismo em relação a isso. Tudo se
torna completamente lógico. Não há nenhum fanatismo em relação a isso. Como, alguém está agora…, tem de ir ao médico,
consultar o médico. Então uma pessoa fanática pode dizer: "Oh! Eu não, eu não vou consultar o médico, eu não vou," "porque a
Mãe disse que Ela vai cuidar de mim." E quando essa pessoa fica doente, ela virá à Mãe e irá brigar: "Mãe, a Senhora disse que
ia cuidar de mim…" "e como é que eu fiquei doente?" Isso é fanatismo. O que é a entrega? Lá no fundo, vocês devem dizer: "É a
Mãe, Ela está presente," "Ela é o meu médico. Quer Ela me trate ou não," "quer Ela me cure ou não, eu não tenho nada a dizer."
"Eu somente A conheço, eu não conheço ninguém mais." É muito lógico. A lógica é: A Mãe é o que existe de mais poderoso que
vocês conhecem. Logicamente isso é verdade. "E se Ela é isso, Ela vai me curar." "Mas se Ela não me curar, esse é o Seu poder,
essa é a Sua vontade." "Se Ela quiser me curar, Ela irá me curar. Se Ela não quiser me curar," "como eu posso impor a minha
vontade sobre Ela?" Como, por exemplo, a dedicação de Shri Ganesha. Quando sua Mãe disse: "Tudo bem, entre os dois irmãos,
Kartikeya e Ele," "Aquele que primeiro der a volta na Mãe Terra," "ganhará o primeiro prêmio." Agora, pobre Ganesha tinha
apenas um ratinho… para se movimentar, mas Ele tinha sabedoria. E Kartikeya tinha um pavão muito rápido… com o qual Ele
costumava voar. Shri Ganesha olhou para o pavão e disse: "Quem é maior do que a Minha Mãe? Ela é a Adi Shakti." "O que é esta
Terra? Quem criou esta Terra?" "Foi a Minha Mãe quem A criou. Quem criou o Sol? A Mãe o criou." "Quem é maior do que a
Minha Mãe? Ninguém mais." "Por que não dar somente uma volta em torno da Minha Mãe?" "Qual é a necessidade de dar a volta
na Terra inteira." E muito antes de Kartikeya chegar, Ele estava sentado com o presente em Sua mão. A Sua inocência Lhe deu
essa sabedoria para entender. Isso é que é a lógica. É muito lógico. E também é lógico: "A Mãe sente a minha dor mais do que
eu a sinto." O que vocês diriam quando Cristo foi crucificado em prol de Sua Mãe? Ela era a própria Mahalakshmi. Tão poderosa.
Ela fez com que Seu Filho sacrificasse a vida Dele, sofresse como um ser humano. Foi algo demasiado. Fazer o Seu Filho se
sacrificar quando você possui todos… os poderes em Sua mão para destruir todos ali. Mas foi um trabalho muito delicado criar
este Agnya Chakra. O que significa isso? Significa que faltava algo Nele em Sua devoção? Pelo contrário, Ela tinha tanta certeza
sobre Ele, de Sua devoção, que Ela pôde pedir a Ele que fizesse aquilo. Então quando esperamos que a Mãe faça alguma coisa
por você, há pessoas que dizem: "Certo, Mãe estou Lhe entregando essa tese," "eu preciso, eu preciso concluir." Está certo, dê
um bandhan, você terá a tese. "Mãe, Eu estou tentando descobrir tal coisa." Tudo bem, você tem isso. "Mãe estou tentando
conseguir esse emprego." Você tem isso. Agora, é o contrário. Quantos têm a dedicação de Cristo? Ninguém, isso é um fato.

Por que Ele é o irmão mais velho? Porque ninguém é como Ele. Ele passou por tudo aquilo, por aqueles sofrimentos horríveis,
porque Ele era parte integrante de Sua Mãe. Ela sofreu muito mais do que Ele. Ela também…, Ele também passou por aquele
sofrimento… por um objetivo maior, por uma felicidade maior, por uma vida maior, por uma vida mais saudável. Essa é a
dedicação verdadeira. Mas as pessoas falsas podem tirar vantagem disso. Quando eles fazem as pessoas sofrerem, eles
dizem: "Afinal, vocês têm de sofrer." Vejam como eles fazem isso: "Vocês têm de sofrer, porque, afinal, vocês têm de sofrer,"
"senão vocês não podem se elevar." É um entendimento muito sutil, é muito sutil. Isso fará…, isso fará ficar claro para vocês,
que na Sahaja Yoga primeiro vocês são nutridos, vocês são criados, vocês são treinados, vocês são corrigidos. E todas as
coisas que vocês passam depois, os sofrimentos, não são mais sofrimentos para vocês porque se tornaram o Espírito.
[Sânscrito] "Não pode ser morto por nenhum instrumento." "Não pode ser jogado fora ou ser levado por nenhum vento." "Não
pode ser queimado por nenhum fogo." Não há nenhuma maneira de ser destruído, esse é o Espírito que vocês são. Portanto, a
nutrição foi dada agora. Vocês cresceram. Vocês estão nutridos. Quando as pessoas veem os Sahaja Yogis, elas dizem: "Oh,
eles são como flores! Vejam suas faces, elas brilham." "Como eles são confiantes, dignos, belos." Mas para quê? Para serem as
rodas da carruagem de Deus. Vocês têm de suportar os impactos e os sacrifícios, que não são mais sacrifícios para vocês
porque o Espírito doa, Ele nunca se sacrifica. Sua qualidade é doar. Assim, vocês não se sacrificam, vocês simplesmente doam.
Primeiramente a mãe tem as dores do parto, tudo bem, ela tem todos os problemas, tudo bem. Quando o filho cresce, então ele
dá apoio à mãe. Ele é o filho orgulhoso. Ela está orgulhosa. Ela se orgulha dele e ele se orgulha dela. E eles permanecem juntos,
eles lutam a batalha juntos. Isso só é possível se a completa dedicação e preparação… para a vida futura de um Sahaja Yogi,
você aceitar. Uma vida que externamente parece ser uma luta, um problema, mas internamente é a que mais dá satisfação.
Uma vez, quando Sahaja Yogis vieram a Mim, para eles, até mesmo sentar-se no chão é um grande sacrifício. Até mesmo tirar
os sapatos é um grande sacrifício. No programa de ontem, três pessoas saíram… porque lhes foi pedido que tirassem os
sapatos, como se alguém tivesse fazendo com que elas ficassem carecas. Elas simplesmente saíram. Mas, por que crescer na
Sahaja Yoga? Crescer para se colocar como grandes filhos de uma Grande Mãe. O trabalho é enorme. Não é para pessoas
medianas, medíocres fazer esse trabalho. Pessoas assustadas, medrosas, arrogantes, insolentes, elas não podem, elas não
possuem nenhuma qualidade. Portanto, a dedicação na meditação, a completa dedicação na meditação deve ser praticada.
Agora não é para o seu bem que vocês estão fazendo, o assim chamado "seu próprio bem". Primeiro vocês eram um bebezinho,
uma pequena coisa, mas agora são esse Ser Coletivo, então vocês não estão fazendo nada para vocês mesmos, mas sim para
esse Ser Coletivo. Vocês estão crescendo para… estarem conscientes deste Todo ao qual vocês virão a se tornar. Seus
trabalhos, seu dinheiro, suas esposas, seus maridos, filhos, seu pai, mãe, parentes, essas considerações terminaram agora.
Todos vocês têm de assumir a responsabilidade da Sahaja Yoga. Cada um de vocês é muito capaz. Vocês foram criados para
isso. Façam de todos os modos que quiserem. Sejam quais forem as suas capacidades. Com total dedicação, vocês
conseguirão. Dedicação é o principal. Completa dedicação é a única maneira… pela qual vocês podem ir mais adiante. Existem
alguns Sahaja Yogis que estão mal desenvolvidos, nós temos de abandoná-los, não podemos ajudar. Vocês não devem ter pena
deles, é inútil. Se eles demonstrarem estar bem, iremos trazê-los de volta, mas deixem isso para Mim. Não ponham o seu
esforço ou a sua atenção neles. Vocês têm de elevar-se. Vocês eram buscadores, então vocês encontraram. Agora vocês
progrediram nisso. Agora vocês estão crescidos. Para quê? Para se erguerem. Assim como Eu estou encarando vocês hoje,
vocês têm de encarar os outros. Vocês têm de encarar as pessoas. Dedicação não significa que vocês não falem da Sahaja
Yoga. Muitas pessoas pensam que manter-se em silêncio é a maneira de se dedicar. Vocês devem estar somente em
meditação. Mas vocês têm de sair dessa concha. Digam a todas as nações e a todas as pessoas, por toda parte, a grande
mensagem, que o tempo da Ressurreição está aqui agora, neste momento. E vocês todos são capazes disso. Se alguém tentar
desprezá-los por isso, com compreensão, com sabedoria, tentem falar as coisas. Os gostos e desgostos individuais devem ser
sacrificados. "Eu gosto disso" e "eu gosto daquilo" devem ser abandonados. Isso não significa que todos vocês vão se tornar
como máquinas. Não. Mas a escravidão a esse "eu" deve ser abandonada. A escravidão aos hábitos deve ser abandonada.
Vocês ficarão impressionados. Uma vez que sejam dedicados, vocês não comerão muito. Vocês podem às vezes não comer de
forma alguma. Vocês não se lembrarão nem mesmo da comida. Vocês não se lembrarão nem mesmo do que comeram. Vocês
não se lembrarão de onde dormiram, como dormiram. É uma vida em que vocês serão um telescópio, expandindo-se. Vocês
criarão suas próprias visões e as concluirão, irão realizá-las. Vocês parecem tão simples, pessoas comuns, mas vocês não são.
Na dedicação, em completa devoção, vocês têm de fazer isso agora, não para seu próprio benefício, para suas próprias
conquistas, isso agora está acabado. Isso é para vocês saírem completamente do lamaçal… e ficarem na terra, cantando em
voz alta em louvor a Seu Pai. Aqueles que estão no lamaçal, que música eles podem dar? Que músicas eles podem cantar? Que
segurança eles podem dar? Que ajuda eles podem prestar aos outros? Vocês têm de sair disso, completamente. A sabedoria

firme é necessária para isso, sabedoria firme. Em todos os momentos. Vocês não precisam culpar o canal esquerdo e o canal
direito por isso. Nada disso. Vocês simplesmente saem disso. Agarrem-se a Ele. Parabrahma veio para cuidar de vocês.
Agarrem-se a Ele. Até a morte tem de recuar, então, o que dizer sobre essas coisas insignificantes? Agora, o Nome da Sua Mãe
é muito poderoso. Vocês sabem que esse é o Nome mais poderoso do que… todos os outros nomes, o mantra mais poderoso.
Mas vocês devem saber como usá-Lo. Com a essa completa dedicação, vocês têm de usar esse Nome. Não como qualquer
outro nome. Vocês sabem que na Índia, quando eles usam o nome do Guru, eles puxam as orelhas por usarem o nome do Guru.
Significa: "Enquanto eu usar o Seu nome, se eu cometer algum erro," "por favor perdoa-me." Significa isso. Esse mantra é um
mantra muito poderoso. A única coisa de que precisam é a dedicação, a dinamite da dedicação. Hoje Eu disse a Rita que todas
as margaridas na Inglaterra têm… fragrância agora. Ela não podia acreditar. Ela disse: "Eu nunca soube disso. Pelo contrário, Eu
sempre senti…" "que as margaridas não tinham fragrância…" "e que eram flores com um cheiro muito estranho." Eu disse: "Certo,
essas margaridas que você tem," "apenas vá e as cheire." Quando ela as cheirou, ficou surpresa. O Nome. Como isso é sutil.
Hoje em dia elas são as flores mais cheirosas da Inglaterra. Somente o Nome. O que significa Nishkalanda? O que significa
Nirmala? O que significa completamente sem qualquer mala? O que é essa mala? É esse lamaçal. Sem nenhum lamaçal, Nih.
Absolutamente. A alegria do Sahasrara é chamada de Nirananda há muito tempo. Desde tempos antigos, ela é chamada de
Nirananda ou Nirmala Ananda. Muitos a chamam Nirmala Ananda ou Nirananda. Essa alegria é a alegria que vocês desfrutam…
mesmo quando vocês são crucificados. Essa alegria, você desfruta mesmo quando você é envenenado. Mesmo em seu leito de
morte, você desfruta essa alegria. Essa alegria é Nirananda. Portanto, estejam preparados para a segunda fase. Vocês estão no
fronte. Eu preciso de muito pouco tempo. Mas preciso realmente de pessoas com sabedoria e dedicação firmes, inabaláveis.
Nem por um instante, você deve ir para esse lado ou para aquele lado. Então, nós podemos progredir rapidamente. Podemos ir à
frente para lutar a batalha. Talvez agora, vocês estejam conscientes das sutilezas das negatividades, como elas trabalham,
como elas usam o poder delas - é claro, é limitado - para destruir o trabalho de Deus e como vocês devem estar alertas,
equipados e dedicados. Isso Eu só posso dizer a vocês. Eu não posso dizer para as pessoas que vêm a Caxton Hall. Algumas
delas estão mal desenvolvidas, outras são totalmente novas, ingênuas. E outras são absolutamente de terceira categoria. Mas
aqui, como vocês estão diante de Mim hoje, Eu quero dizer-lhes muito francamente, como Krishna falou somente para Arjuna,
sarva dharmanam parityajya, maamekam sharanam vraja. Não existe outra saída. Vraja significa aquele que é nascido duas
vezes, como uma personalidade sólida. Quando vocês são sólidos, então vocês devem se dedicar. Quando vocês são perfeitos,
então vocês devem se dedicar. Isso os ajudará a se livrarem desse lamaçal… e então isso irá ajudar a grande causa. Ninguém
entende que: "Por que a Mãe está tentando nos ajudar?" Eles pensam que Ela é muito generosa. Eu não sou. Eu tenho muito
bom senso. Porque vocês são aqueles… que são capazes de manifestar a alegria de Deus nesta Terra. Vocês são as flautas que
irão tocar a melodia de Deus. Vocês serão usados e manobrados por Deus. Eu estou fazendo tudo isso para aperfeiçoá-los, para
serem o mais belo instrumento de Deus. Para serem o correto instrumento de Deus. Eu não sei se vocês compreendem quão
doce, bela a vida seria. A vida de dedicação, com compreensão, lógica, completamente dedicada, extraindo toda a nutrição… e
dedicando isso para um propósito mais elevado. Algo como as folhas que extraem os raios solares e dão a cor, alcançam a cor
para elas próprias, para um propósito mais elevado, para que possam ser usadas pelos seres humanos mais tarde. Nada nesta
Terra funciona ao contrário. Tudo funciona para um propósito, mas para um propósito tão altruísta, tão amplo, tão grandioso e
tão dinâmico. Vocês se tornam o oceano, vocês se tornam a Lua, vocês se tornam o Sol, vocês se tornam a Terra, vocês se
tornam o éter, o firmamento e vocês se tornam o Espírito. Vocês trabalham para todos eles. Vocês se tornam todas as estrelas
e o universo. E assumam o trabalho deles. É isso o que é, porque vocês atingiram o seu Princípio, o seu Tatwa. É dessa maneira
que atingimos o Tatwa de todas as pessoas. Mas sejam dedicados nesse Tatwa, porque Eu sou o Princípio de todas essas
coisas. Eu sou o Tatwa, Tatwamasi. Eu sou o Princípio. Mantenham-se fiel ao seu Princípio. Eu sou a Kundalini. Eu sou a
Essência. Só podemos entender a dedicação a algo… que parece grande na forma grosseira, que aparenta ser grande na forma
grosseira. Mas não conseguimos nos dedicar a algo que seja tão mais sutil, que seja minúsculo, que seja muito mais profundo,
que seja tão efetivo, que seja tão dinâmico, tão universal e tão eterno. Nós não conseguimos pensar em nos dedicar a isso.
Podemos nos entregar a alguém que se parece com uma montanha, que venha nos oprimir como uma montanha, que é como
Hitler, que é como um falso guru. Mas entregar-se ao seu Ser mais sutil, que você não pode ver com seus olhos, que não é
audível, mas que, efetivamente, é tão poderoso. Como a bomba atômica quando o átomo é dividido. Quando não está dividido,
ele está em todos os lugares. Mas no ponto mais sutil, ele é tão dinâmico que quando você o separa, ele se torna uma tamanha
força dinâmica de destruição. Como a sua atenção agora penetrou no lado mais sutil deste universo, aprofunde-se mais e mais
nisso. O ímpeto que leva o final da raiz para a fonte de água, é o mesmo da fonte. A sua Kundalini é a mesma que a Adi
Kundalini e Seu poder, o Parabrahma. Todas essas coisas são compreendidas… depois da Realização e depois do

amadurecimento. Antes disso, não é possível. É por isso que nos últimos oito anos Eu não falei essas coisas para vocês. Eu
estava sempre em uma expressão muito protetora e muito doce com vocês. E Eu sempre os fiz sentir que vocês estão Me
fazendo um favor. Não existe nenhum favor. Além de todos essas concepções, vocês tornaram-se vocês mesmos, agora
prontos para serem responsáveis, para se tornarem aquilo para o qual vocês foram criados. Como o navio, que é construído,
trazido ao mar, testado e preparado para enfrentar o mar, para navegar agora, no mar. Assim, essa é a segunda fase, onde
vocês têm de navegar, onde vocês sabem tudo sobre o navio, tudo sobre o mar. Com completa liberdade e sabedoria, vocês
agora têm de navegar, sem medo de nenhuma tempestade… ou de tempestades de granizo ou de tufões, porque agora vocês
sabem, seu trabalho é atravessar. Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe. Então meditemos por algum tempo. Você pode
acender as luzes? Se vocês quiserem forma uma corrente, façam do jeito que quiserem.
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Shri Adi Shakti Puja, Cheltenham, Inglaterra, 01.08.1982 Apenas o ajudem, uma só pessoa não pode fazer isso, alguma outra
pessoa, Marcus, Nick, qualquer um, apenas o ajudem, isso é demais para uma só pessoa, apenas o ajudem, por favor. O que há?
Alan, vá e diga a Bai para trazer Meu lenço de minha… Eu trouxe Minha bolsa - não, não, está tudo bem, ele está aqui, em Minha
bolsa, você a trouxe? Sim, está aqui. Não se preocupe, não se preocupe. Aqui está sua bolsa, Mãe. Os americanos vieram?
Aqueles que fizeram o Puja, eles vieram? - Sim, Mãe. - Eles estão aqui? Ah, eles estão aqui. Então está tudo bem. E, nesses
novos centros, vocês começaram com Puja em algum lugar? Não, o de vocês está bem, estou perguntando sobre a Inglaterra.
Algum centro na Grã-Bretanha? Onde há pessoas novas. Cheltenham, por exemplo. Onde está Alan? Perguntem a ele. Ele
acabou de sair por um momento. De algum centro na Grã-Bretanha, há alguma pessoa nova aqui, agora? Se vocês os
introduziram ao Puja, não Me importo, mas se nunca foi introduzido o Puja a eles, então vocês devem ter cuidado. A partir do
bom ponto de vista deles. Eu lamento ter de dizer isso, porque ontem a carga foi muita, Eu não conseguia nem mesmo falar, e
levantar a Kundalini era como levantar cem burros na sua cabeça, aquilo foi demasiado. E todas essas pessoas mal
desenvolvidas são de tal forma… que são como pessoas maldosas, desmancha-prazeres, elas não o terão e não permitirão que
outros o tenham. Elas discutirão antes do programa, antes do encontro começar, antes do puja começar, especialmente.
Porque elas não querem que vocês desfrutem os frutos do puja, elas estragarão a atenção de vocês, elas argumentarão,
discutirão. Por favor, sente-se. O que há para discutir na Sahaja Yoga? Você tem de aceitar, esse é o ponto, você tem de aceitar,
não há nada para discutir. O quanto você aceita é o ponto. E a pior parte é que elas não querem crescer e querem rebaixá-los.
Portanto, a menos e até que lhes seja introduzida de antemão a ideia de puja, então elas começam a entender o valor do puja,
caso contrário elas não entendem, como elas entenderão? Isso está além delas. Então, vocês não devem fazê-las participar de
nenhum puja, no mínimo, e também de seminários, Eu diria, porque os seminários são para pessoas… que estão intensamente
na Sahaja Yoga, para intensificar a consciência delas. Não para as pessoas que são mal desenvolvidas, que são céticas, todos
esses tipos de pessoas são totalmente inúteis, vocês nunca devem trazê-las para um seminário. Quer seja seu filho, pai, irmão,
mãe, irmã, marido, esposa, de maneira nenhuma. Vocês não devem trazer ninguém que não seja… um Sahaja Yogi totalmente
desperto, porque os seminários são destinados a trabalhos muito intensos. E o que Eu percebo é que essas pessoas sempre
discutirão Comigo, elas são as primeiras a questionar, elas têm algo a dizer, elas são as que fazem isso. Os Sahaja Yogis ficam
em silêncio e recebendo isso. Eu não Me importo nem mesmo com isso, mas o que acontece no seminário… é que vocês têm de
receber mais. E elas não recebem, a atenção delas está no externo, ficam perturbando todo mundo. Portanto, os seminários são
até mesmo, de certa forma, mais importantes do que um ashram, porque no ashram, não há nenhum outro problema, exceto
lutar contra eles. Mas aqui, em um novo lugar que vamos, nós temos de lutar contra todo o ambiente, o lugar em si tem de ser
limpo, tudo tem de ser feito. Além disso, você tem essas pessoas horríveis ao seu redor, que você tem de convencer. Se elas
não estão convencidas, por que elas estão aqui? Por que elas gastaram tanto dinheiro para vir? Tenham certeza, elas vieram
aqui para nos perturbar. Lamento por termos de fazer dessa maneira. Eu gostaria que as pessoas pudessem ser simples,
diretas, descomplicadas e sensíveis, mas elas não são. Elas não são pessoas sensíveis, não entendem do que são capazes.
Através disso, elas se destroem, sem dúvida, mas destroem parte de vocês também, e também Me perturbam. Ontem estava
muito pesado, vocês sabem disso. Um assunto tão profundo e foi tão pesado para Mim. Se eles disserem que se sentem mal,
tudo bem, diga-lhes: "Desculpe, nós não podemos ajudá-los". Há certos pontos em que temos de ter nossa liberdade… para
permitir aqueles que podem entrar. Esse é o ponto em que fechamos a porta. E não há nada de errado nisso, porque você tem
de se equipar mais para retirá-los. Isso sempre foi nossa prática, desde muito tempo, não há nada de novo nisso, todos sabem,
não só na Inglaterra ou em qualquer outro lugar, mesmo na Índia, nunca permitimos que alguém venha para o Puja que não seja
uma alma realizada… e que não seja um Sahaja Yogi, desde o início. Onde quer que tentamos isso, nós descobrimos que era
muito difícil. Então Eu espero que não haja ninguém sentado aqui com uma mente incrédula. Se há alguém, ele deve com toda
sinceridade deixar o auditório… e nos deixar em paz para a ascensão. Qualquer um que tenha dúvidas deve ser gentil e generoso
em relação a isso. É um trabalho muito sério que estamos fazendo. Não é para ganhar dinheiro… ou para lançar um
empreendimento ou construir uma casa ou algo assim. Não é nem mesmo apenas fazer criações de mundos, é muito mais que
isso, é um trabalho muito sério que estamos fazendo… e não queremos que ninguém corte nossa atenção. Mesmo alguns dos
Sahaja Yogis, Eu sei, são mal desenvolvidos. Eles devem ser corrigidos, tudo bem, não importa, mas eles têm sido expostos a
pujas, então isso lhes fará bem, não mal. Mas algumas pessoas são apenas anti-Deus e têm alergia a Deus. Qualquer trabalho

que você comece a fazer em nome de Deus, elas são tão alérgicas que reagem. Essas são alergias anti-Deus… e elas se
expressam por métodos diferentes, estranhos. Agora, todos os Sahaja Yogis devem saber disso, então vocês não irão longe
demais com elas. Vocês devem descobrir em qualquer pessoa se existe essa alergia. Vocês devem dizer: "Desculpe, não temos
nada a ver com você". Então isso é para as pessoas que têm de ter o privilégio dessa veneração. Hoje é especialmente um
grande privilégio, porque não foi tão planejado, mas deu certo, simplesmente deu certo. Ontem nós fizemos muita limpeza.
Agora, hoje digam à sua mente… para descansar por um tempo. Digam aos seus pensamentos para pararem por um tempo e
recebam, recebam mais. Todo mundo se beneficiou ao receber, mas vocês têm de receber mais. Há uma capacidade dentro de
vocês para receber. O Puja, como Eu disse muitas vezes, não é para Meu benefício, de forma alguma, acreditem em Mim. Eu
estou muito melhor sem ele, porque quando as Divindades entusiasmadas começam a emitir vibrações… com o seu pedido porque vocês são santos, Elas são excessivamente entusiasmadas. E as Divindades estão sentadas lá, "bisbilhoteiras", estão
sentadas em silêncio esperando por uma chance para emitir vibrações, para salvá-los, as Divindades querem apenas se
apressar. Elas emitem tanto que desperdiçam: "Apenas aguardem, apenas aguardem". As Divindades querem salvá-los, querem
lhes dar, estão tão ansiosas, na ansiedade Delas, Eu gosto disso, ver o jeito que estão ansiosas. Mas vocês não absorvem isso e
Eu tenho um problema. Uma vez que Elas deram, Elas não querem pegar de volta. Vocês não absorvem, então isso tem de ir
para a atmosfera, tem de desaparecer em algum lugar. É direcionado para vocês e vocês não recebem, então para onde vai? Cai
em Meus tecidos, causa-Me dor. Então, a absorção deve ser maior, a absorção deve ser maior. E logo antes do Puja, vocês
devem dizer: "Mãe, torna-me de tal forma…" "que eu absorva mais do Divino". Apenas orem, com sinceridade, de coração,
apenas digam isso. Há outro belo gesto que Eu vi no Uzbequistão, é muito bom. Eles colocam as duas mãos no coração assim
e apenas o pressionam, inclinando a cabeça deles, pedindo. Isso cria um vácuo. É desse modo que eles se curvam. É lindo! Isto
está muito bom hoje. Então, deixem as crianças virem aqui. Venha, a irmã veio, a irmã veio. Agora, sentem-se aí, todos vocês se
sentem, tudo bem? Sentem-se agora, sentem-se. Agora, venham, Matthews também está vindo, sentem-se aí, sentem-se,
venham, vamos ver, sentem-se. Agora, todas as crianças são muito doces… e irão se sentar. Venham, sentem-se, sentem-se,
tranquilamente. Onde está a irmã? Onde está a irmã? - No andar de cima. - Lá em cima! Ainda não veio? Tudo bem, agora, vocês
devem Me dar as flores agora, então será melhor para vocês receberem vibrações, obrigada. Muito obrigada, muito obrigada.
Pobre Rishi não tem nenhuma. Agora, dê-Me isto, para Mim, dê-Me agora. Dê-Me. Dê-Me, para a Mãe. Tudo bem, dê isso
também. Mas você tem um. Dê também. Então obrigada, Obrigada. Muito obrigada. Tudo bem, é só pegar isto. Tudo bem, então
agora o que devemos fazer? O Pujari está aqui. Basta colocar um tikka para ele. Coloque para todos, não para o Pujari. Entendi.
Tudo bem. Tudo bem. Isto é kajal? Não, não coloque kajal. Ele ficará como Bhairava. Bom. Que Deus os abençoe. Tudo bem.
Agora, as crianças devem sentar-se assim, tudo bem? Nos lados, para o Ganesha Puja, assim, eretas. Assim todos podem tirar
fotos também, sentem-se assim, tudo bem? Eles têm de tirar fotos. Sim, bom, bom. Agora sentem-se aqui. Sentem-se,
sentem-se, tudo bem. Bom, está muito bom. Mas você tem de tirar os sapatos. Veja, não pode ter sapatos aqui, tire os sapatos.
Tire os sapatos, todos tiraram os sapatos, tire, tire, tire os sapatos. Sim. Então venha. Sente-se assim, nas laterais. Shuddhi
mein Ganesha Puja? - Sim, Shri Ganesha Puja. Antes de tudo, faremos primeiro a invocação do puja, depois o puja para o Senhor
Ganesha. E será seguido pelo puja à Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi. No Devi Bhagavat Purana está escrito que o puja à Adi
Shakti… é o maior puja que pode ser feito por qualquer ser. É por isso que vocês são privilegiados. - Nem os Deuses fazem isso.
- Nenhum Deles. Eles apenas tocam Meus Pés. Nenhum Deles fez Puja para Mim. Acreditem em Mim. Muito bom. Tudo bem,
sente-se. Om Twameva Sakshat, Shri Ganesha Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagavati Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala
Devyai Namoh Namah. Uma pessoa deveria recitar, depois vocês podem repetir, é melhor. - E Aradhna, onde ela está? Ela não
veio? - Ela está lá em cima. Vamos começar de novo. Primeiro Senhor Ganesha, depois Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali.
Depois Senhor Kalki e depois Senhor Kalki e Sahastrara Swamini. - Três vezes Shri Ganesha? - Hã? - Quantas vezes o mantra
Ganesha? - Uma vez, quero dizer. Om Twameva Sakshat, Shri Ganesha Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagavati Sakshat,
Shri Mataji, Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Om Twameva Sakshat Shri Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali
Trigunatmika, Kundalini Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagavati Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devyai Namoh
Namah. Om Twameva Sakshat Shri Kalki Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagavati Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala
Devyai Namoh Namah. Om Twameva Sakshat Shri Kalki Sakshat, Shri Sahastrara Swamini Moksha Pradayini Mataji, Shri
Nirmala Devyai Namoh Namah. Agora os nomes do Senhor Vishnu. Om Shri Keshavaya Namah, Om Shri Narayanaya Namah,
Om Shri Madhavaya Namah, Om Shri Govindaya Namah, Om Shri Vishnuve Namah, Om (Shri) Madhusudanaya Namah, Om Shri
Trivikramaya Namah, Om Shri Vamanaya Namah, Om Shri Shridharaya Namah, Om Shri Hrishikeshaya Namah, Om Shri
Sankarshanaya Namah, Om Shri Vasudevaya Namah, Om Shri Pradyumnaya Namah, Om Shri Aniruddhaya Namah, Om Shri
Purushottamaya Namah, Om Shri Aghokshajaya Namah, Om Shri Narasimhaya Namah, Om Shri Achyutaya Namah, Om Shri

Janardanaya Namah, Om Shri Padmanabhaya Namah, Om Shri Damodaraya Namah, Om Shri Upendraya Namah, Om Shri
Haraye Namah, Om Shri Krishnaye Namah. Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Por
que esses 21 nomes são recitados antes de cada puja, antes mesmo da renovação de hoje disso? Primeiro você tem de venerar
Shri Ganesha. Mas mesmo antes de venerar, por que esses nomes são recitados? É importante entender, tudo tem um porquê.
Porque estes são os 21 canais dentro de seu Sushumna, 21 canais, nós devemos dizer, nestes… Ida, Pingala e Sushumna Nadi
completos. Então, para elevar vocês, absolutamente, para lhes dar a ascensão, 21 canais no Ida, Pingala, Sushumna. então
podemos dizer sete canais no Sushumna Nadi. Mas esses sete canais são multiplicados por sete vezes três. Assim, cada canal
tem 21 canais internos. Então o Sushumna Nadi também tem 21 canais. Os Nadis do canal esquerdo são, como vocês sabem,
talvez vocês saibam, Eu não sei se vocês sabem os nomes ou não. E o canal direito também, como Gayatri, Parvati e todos
estes estão do canal direito. E os do canal esquerdo são chamados de Chamundi, e todas essas coisas do canal esquerdo, há
sete delas. Agora, o canal central tem 21 canais e tem 21 poderes. E suas Divindades são nomeadas… de acordo com os 21
aspectos de Shri Vishnu. E é por isso que esses 21 aspectos são recitados primeiro, de modo que, dentro de vocês, todos esses
21 canais sejam despertados. Dentro de vocês, antes de tudo. O Puja é uma coisa dupla, em que uma taça tem de ser feita… e
depois essa fonte tem de ser aberta. Então vocês são a taça. O Sushumna é o canal que vocês têm, pelo qual vocês absorvem.
Então, para abrir o Sushumna, esses 21 nomes são recitados. Agora, por que primeiro Shri Ganesha? Porque Shri Ganesha é o
começo do desejo e o fim do desejo. Vocês começam com Ganesha e terminam com Ganesha. E é por isso que Shri Ganesha é
venerado. É o contrário agora, é a fonte. Quando vocês dirigem sua atenção para a fonte, você veneram, e quando vocês querem
incitar ou abrir seu próprio ser, então vocês recitam. Essa é a diferença entre veneração e um mantra. Se vocês simplesmente
recitarem o mantra, vocês se abrem. Mas quando vocês veneram e recitam, então vocês destampam a fonte. Eu não sei se Eu
disse isso antes ou não. - Não, não, não. - Não? Tudo bem. É desse modo que vocês entendem a parte do puja. Agora, aqueles
que são novatos, a taça deles é completamente inútil. E quando vocês estimulam as Divindades, Elas ficam ocupadas abrindo
as taças Delas, as taças de todos também. Então é um trabalho duplo. Mas se sua taça estiver pronta, é muito fácil enchê-la.
Então agora, esses 21 nomes, Eu acho que vocês deveriam recitar de novo… com o entendimento, é melhor. Tudo bem. Om Shri
Keshavaya Namah, Om Shri Narayanaya Namah, Om Shri Madhavaya Namah, Om Shri Govindaya Namah, Om Shri Vishnuve
Namah, Om (Shri) Madhusudanaya Namah, Om Shri Trivikramaya Namah, Om Shri Vamanaya Namah, Om Shri Shridharaya
Namah, Om Shri Hrishikeshaya Namah, Om Shri Sankarshanaya Namah, Om Shri Vasudevaya Namah, Om Shri Pradyumnaya
Namah, Om Shri Aniruddhaya Namah, Om Shri Purushottamaya Namah, Om Shri Aghokshajaya Namah, Om Shri Narasimhaya
Namah, Om Shri Achyutaya Namah, Om Shri Janardanaya Namah, Om Shri Padmanabhaya Namah, Om Shri Damodaraya
Namah, Om Shri Upendraya Namah, Om Shri Haraye Namah, Om Shri Krishnaye Namah. Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati
Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Agora. Agora nós temos o mantra para pranayama. Este é o Gayatri, o canal direito. É
o canal direito e estes são todos os sete centros no nível físico. - Pranayama. Pranayama é a mesma coisa. É para - Prana é o
canal direito. É o lado físico. Vocês estão abrindo o canal direito. Este mantra Gayatri, recitem: Bhur Bhuva Swaha e todas essas
coisas. Agora, Bhu é Pruthvi, Bhuva é Antariksha. Desse jeito, são todos os centros, a essência dos centros, entendem? Agora,
Antariksha, vocês ficarão surpresos ao ver que vocês são a essência de toda Antariksha, seus centros são. Sim. Pranavasya
Parabrahma rishi. Paramatma Devata, Devi Gayatri Chandah. Pranayame viniyogah. - Você faz isso apenas com uma narina? Ambas as narinas. Ambas as narinas. Prana, Prana é o canal direito. Prana shakti é o canal direito, Mana shakti é o canal
esquerdo. Então vocês estão estimulando o Prana shakti, porque este prana é aquele se espalha no corpo, dá-lhes o equilíbrio,
que absorve e dá. Agora nós temos o mantra Gayatri. Aum bhū, Om bhuvah, Aum swah, Aum mah, Aum janah, Aum tapah, Aum
satyam, Aum tat-Savitru-varenyam, bhargo devasya dhī-mahi Dhiyo-yo’nah prachodayāt Aum āpo jyotiras’omṛutam Brahma
bhūr-bhuvah swar’om Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Om Sriman
Maha-Ganadhipataye namah, Ishta devata-bhyo namah, kula-devata-bhyo namah, grama-devata-bhyo namah. Tudo isso
pertence a vocês. Kula Devata é a sua dinastia, de onde vocês vêm. Há um deus que cuida disso. Depois Grama Devata, deste
vilarejo. Há um deus que cuida disso. É tudo para vocês, pertencente a vocês. Kula Devata? Ishta Devata. Ishta, o Único, o Ishta
Devata de vocês sou Eu. "Ishta" significa "a quem veneramos". Sthana-devata-bhyo namah. O Deus, o Deus que reside nesta
área. Significa a parte Divina que reside nesta área. Vastu-devata-bhyo namah. Aquele – Eu não sei se eles fazem vastu aqui,
mas em todas as casas na Índia, eles colocam uma espécie de vastu, significa que eles colocam certas coisas… dentro da
fundação para proteger a casa. Mata pitrubhyam namah. E a mãe e o pai de vocês, eles devem ser venerados, eles devem ser
saudados, porque você é parte deles. Shri Lakshmi-Narayanabhyam namah. Sarvebhyo devebhyo namoh namah. Sarvebyo…
Lakshmi Narayan é, por que… vejam, novamente, Lakshmi Narayan. Mais insistência em Lakshmi Narayan, de novo, por causa
do Sushumna, novamente. O vazio. Lakshmi Narayana. Sarva devobhyo Gurubhyo… Sarva gurubhyo Namah. Tudo para a

ascensão de vocês, entendem? Sarvebhyo-brahmanebhyo namah. Todos aqueles que são almas realizadas devem ser
realmente saudados. Tudo tem a ver com a ascensão, entendem? Como isso é claro. Agora os 12 nomes do Senhor Ganesha.
Agora, os 12 nomes de Ganesha, porque Ganesha deve ser… despertado primeiro dentro de vocês, antes de mais nada. Ele deve
ser antes de tudo e depois abrir a fonte do Ganesha. Vamos fazer isso. Nirvighnamastu, Sumukhasch Ekdantascha, Kapilo
Gajakarnakah, Lambodarascha, Vikato, Vignanasho Ganadhipah Dhumra-ketur-Ganadhyaksho, Bala-chandro Gajananah
Dvadash-aitani Namani, yah patet shrunu-yad-api vidya-rambhe vivahe-cha, praveshe nirgame tata sangrame sankate-chaiva,
vignas tasya na jayate. Depois todos os mantras dos vários Devas e Devis. Shukl-ambara-dharam devam, shashi-varnam
chatur-bhujam prasanna-vadanam dhyayet, sarva vignopa-shantaye. Sarva-mangala mangalye, Shive sarva-arta sadhike
sharanye tryambake Gauri, Narayani namostute. Sarvada sarva karyeshu, nasti tesham amangalam yesham hridisto bhagavan,
mangalayatanam harih. Tadeva lagnam sudinam tadeva, tara-balam chandra-balam tadeva vidya balam daiva-balam tadeva,
lakshmi-pateh tenghri yugam smarami. Labhas-tesham jayastesham kutastesham parajayah. Tesham. Labhas-tesham, para
Eles. Labhas-tesham. Yesham indivara shyame hridayaste janardanah. Tudo, tudo sobre Shri Krishna. Tudo sobre Shri Vishnu.
Vinayakam, Gurum bhanum, Brahma-Vishnu-Maheshwaram Saraswatim pranamyadau sarva karyarta siddhaye. Abhipa-sitartha
siddhyartham pujito yah surah suraih sarva-vighna haras tasmai Ganadhi pataye namah. - Mantras de Shri Ganesha. Sim. [Mais
mantras] - Agora dizemos onde este puja está sendo… - Sim. Srimad bhagavato mahapurushasya vishnurajnaya
pravartamanasya, adya brahmano-dvitiya parardhe vishnupade, sri svetavaraha kalpe, vaivasvata manvantare - Krita Yuge Inglaterra varshe – Europa kande - Cheltenham deshe. - Agora por que foi o que… - Por que foi o quê - Manvantare, Mãe. - Accha
(Sim). - Krita Yuge. Krita Yuga. É Krita Yuga, esta é a época em que você tem de fazer alguma coisa. Alguma coisa se
concretizará, alguma coisa dará certo. Esta é a Krita Yuga. Thames uttara tire, varshaa grishme, shraavana mase, shukla pakshe,
navami thatau… (Mantras continuam) [Enquanto isso Shri Mataji diz: "Sim" para uma criança enquanto… a está ensinando a
manter as mãos abertas.] Mataji Nirmala Devi priityartam - Sarva devi deva… … Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri
Nirmala Devyai Namoh Namah. (Mantras continuam) Shoda Shopachaar. Shoda, é dezesseis. - Sim. Shoda Shopaar. - Sim.
"Tudo que eu obtive, meu conhecimento, tudo que obtivemos," "nosso conhecimento e seja quais forem as coisas que
obtivemos," "tudo que obtivemos, significa tudo que temos conosco," "nós Te adoramos, ó Mãe." "Com nossas 16 formas de
veneração, nós fazemos a Ti." (Mantras continuam) Agora começamos o Ganesha Puja. Tudo bem. Por favor, sentem-se
confortavelmente, tudo bem? Todos vocês devem sentar-se tranquilamente. (Hindi) Tudo bem. Venham, todas as crianças.
Wakra tunda mahakaya suryakoti sammaprabha nirvighnam kuru me deva sarva karyeshu sarvada. Mantras a Ganesha Lavem
Meus Pés. Om Bhur Bhuvah Swaha Shri Mahaganapatayé Namah Asanathe Akshatam Samarpayami. Om Bhur Bhuvah Swaha
Mahaganapatayé Namah Padyam Samarpayami. Om Bhur Bhuvah Swaha Mahaganapatayé Namah Arghyam Samarpayami. Om
Bhur Bhuvah Swaha Mahaganapatayé Namah… Demais. Façam isso depois, você e Kalpana, Aradna, certo? Apenas espere aqui.
Basta lavá-lo, lave-o. Om Bhur Bhuva Swaha Mahaganapatayé Namah Snanam Samarpayami. [Mais mantras para Shri
Mahaganapati são recitados] Om Bhur Bhuva Swaha Mahaganapatayé Namah Yajnopavitam Samarpayami. [Mais mantras para
Mahaganapati] Om Bhur Bhuva Swaha Mahaganapatayé Namah [Mais mantras para Shri Mahaganapati são recitados] Om Bhur
Bhuvah Swaha Mahaganapatayé Namah Alankarathe Akshatam Samarpayami. [Mantras continuam] Aradhna. Agora, deixe-os
fazer isso, venha. Agora. Este é o Shri Ganesha Atharva Sheersham. Isso é um pouco (…) Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati
Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Melhor, ela ficará melhor. Terminou o Ganesha Puja - Agora, Gavin? - Terminamos o
Ganesha Puja. Ganesha Puja. - Terminou o Ganesha Puja. - O quê? - Ganesha Puja terminou agora. - Terminou agora. Recitemos
dois mantras. [Hindi] - Levamos esta água? - Leve-a para limpar Meus Pés. Esta água pode ser… Melhor colocá-la no Sahastrara
de todos. Especialmente das crianças. [Hindi] Agora deixe-os fazer isso. Aradhna? … Hindi ou faremos o puja. Não há nada
além, hã? É a veneração da imagem como uma representação do Universo… que está presente na frente na forma de Shri
Mataji. [Mantras] Agora o mantra da Terra para estabilizar nosso puja. [Mantra para Pruthvi] Agora nós estamos pedindo que
todas as coisas horríveis vão embora, os bhoots e… [Mantras]. Agora nós fazemos seis coisas para purificar nosso corpo,
tocamos seis partes do nosso corpo. Om Bhur Bhuva Swaha Hridayaya Namah. Primeiro é o coração, é importante. Em seguida,
a cabeça. Om Bhur Bhuva Swaha Shirsay Swaha. Em seguida, a parte de trás de sua cabeça. Om Bhur Bhuva Swaha Shikayay
Vashak. OM – o próximo para formar uma proteção ao nosso redor. Vashak, é assim, veja, Vashak. É um bandhan. Om Bhur
Bhuva Swaha Shikayay Vashak. - Depois o kavach, Shri Mataji. - Kavach. É um bandhan, sim. - Você pode fazer assim. - Om Bhur
Bhuva Swaha Kavachaya Swah. Em seguida, os olhos e o Agnya Chakra. Om Bhur Bhuva Swaha Nitrayaya Vashak. Em seguida,
fazemos um bandhan. Om Bhur Bhuva Swaha Astraya Phat. Façam assim. Astra. Astra significa a arma. [Mantras] Agora
invocamos todos os rios. Gange cha yamune chaiva godavari Sarasvati narmade sindhu kaveri jale'smin sannidhim kuru. Agora
saudamos o vaso, kalashaya namah [Sânscrito]. Agora veneramos a concha. Em seguida, o sino. O que é? - Gantha. Isso

significa a chegada de todos os Devas e a partida de todos os rakshasas. Próxima oração para a lamparina. Agora o puja
principal, o puja começa. [Mantras] Agora os mantras da Deusa. Namo Devyai Mahaa-Devyai Shivaayai Satatam Namah Namah
Prakrtyai Bhadraayai Niyataah Prannataah Sma Taam. [Mantras] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Avahanam
Samarpayami. Agora o Avahana. Depois de despertar a si mesmo, despertando todos os seus canais, agora o Avahana é o
chamado, agora você está convidando sua Mãe. Este é o nimantranam, esta é a maneira que você está convidando. [Hindi].
[Mantras] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Asanathe Akshatam Samarpayami. [Mantras] Mataji Shri Nirmala Devyai
Namoh Namah Padyam Samarpayami. Padyam é a lavagem dos Pés da Mãe Divina. [Mantras] Mataji Shri Nirmala Devyai
Namoh Namah Arghyam Samarpayami. Agora, é muito interessante, em Sânscrito, quando você está usando a água… para lavar
os Pés da Deusa, então é chamado de Padyam. Quando você está dando água para a Mãe beber, é Arghyam. A palavra muda.
Quando é para a Deusa ou para os Deuses, então a palavra é diferente. Para outras pessoas, é apenas água, eles chamam de
nira, jalam, qualquer coisa. Mas para a Deusa. é padyam. Arghyam. Asanam. Udaka, Udaka também. Derramar a água. A água
que é derramada é chamada de Udak. Nenhuma outra língua tem isso. Nenhuma língua, exceto apenas em inglês, Eu acho, eles
chamam Deus de "Vós", - talvez. Esse é o limite. - Esse é o limite. - Esse é o limite. Não mais. Para Deus, se chamamos "Vós",
vocês devem ficar satisfeitos. Sim, bom. Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Acchamanayam Samarpayami.
Acchamanayam, tudo que for for usado… em goles, Acchaman é "em goles". Da Mãe, é chamado de Acchamani. [Nomes dos
rios indianos em Sânscrito] "Todos esses rios eu trago aos Teus Pés para banhar-Te." Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah
Snamayam Samarpayami. Nós estamos perto das nascentes de dois grandes rios deste país aqui. - Quais são? - O Thames e o
Severn começam muito perto daqui. - Aqui? É o Tamisa e…? - Severn não começa aqui. Não, mas há um afluente para ele
apenas… Sim. - O Tamisa começa a partir daqui? - Mas a mais (…) famosa de todas as fontes que surgem da terra é
Cheltenham, Mãe. Spa. - Spa, ah! Agora oferecemos ghee para Shri Mataji. Devemos pegar outro para Senhora? O Ghee deve ser
oferecido. Se vocês quiserem usar a água dos pés desta vez, então façam isso, é bom, tudo bem, comecem. Melhor fazer isso, é
bom. [Mantras] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Ghruta snanam samarpayami. Shuddhodaka snanam samarpayami.
Em seguida vem o leite. Shuddhodaka, agora a água deve ser derramada. Pura, não apenas isso, água pura. Mas Shuddhodaka tudo bem, água pura. Shuddhodaka, nem mesmo água, é a água que deve ser purificada, derramada, é Shuddhodaka; e Shuddha
é o puro. [Mantras] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Paya snanam samarpayami. Shuddhodaka snanam samarpayami.
Em seguida, oferecemos coalhada para Shri Mataji. Um pouco quente, mais água quente. [Mantras] Mataji Shri Nirmala Devyai
Namoh Namah dadhi snanam samarpayami. Shuddhodaka snanam samarpayami. Em seguida, mel. Agora oferecemos mel a
Shri Mataji. [Mantras] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah madhu snanam samarpayami. Shuddhodaka snanam
samarpayami. Tem de ser mais, mais leite. Tudo bem, você pode colocar mais leite agora. Está fora de proporção. Vamos
manter o leite aquecido, é melhor, não importa. Tudo deve desaparecer quando você colocar o açúcar. Em seguida, oferecemos
açúcar a Shri Mataji. Foi refinado da cana-de-açúcar. [Mantras] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah sharkara snanam
samarpayami. Shuddhodaka snanam samarpayami. Agora esfregue nos Meus Pés. Seria melhor. Depois os dedos, apenas ainda estão lá, bastante. São os chacras. Em seguida, oferecemos a Shri Mataji três coisas auspiciosas… misturadas em água:
cânfora, pasta de sândalo e perfume. [Mantras] Agora nos Pés. Apenas despeje. Agora despeje a água. Muita. Sim ali. Agora
devemos oferecer a Shri Mataji sindhur, folhas de tulasi e açafrão em pó. Tulsi, folhas de tulsi, primeiro. Só isso, depois retirarei
Meus Pés. Ofereça folhas de tulsi. Você tem tulasi aqui? Manjericão. Você conseguirá mais tarde. Tudo bem? Bom. [Mantras]
Agora apenas limpe Meus Pés, tire isso e Eu os colocarei no chão, agora pode colocar… Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh
Namah bhupam samarpayami. Agora espalhe algo aqui embaixo, coloque aqui alguma outra coisa, seque isto. Sim. Apenas o
sindhur e esta coisa, estas coisas, coloque em Meus Pés. E você deve colocar keshar, keshar você não tem. Eu deveria ter
trazido Keshar. - Vamos tentar, açafrão. - Porque aqui neste país podemos conseguir. Açafrão você consegue bastante. - É bem
fácil. Muito fácil. O açafrão é muito bom. Agora. Nós devemos tirar algumas fotos? - Nós devemos tirar algumas fotos? - Sim.
Antes… até mesmo dos Sahaja Yogis… Mataji Shri Nirmala… Primeiro coloque o que está seco, você tem o seco? Apenas
akshata, misture com isso, tudo bem. Apenas isso. Pouco, sim. Só isso. - Agora o que mais? - Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh
Namah Bhupam Samarpayami Deepam darshayami. [Mantras] Agora é só colocar aquele, sim. Faça assim, Gavin. Sim. Tudo
bem. Agora para as cinco formas de Pranayami. Agora o karpura (cânfora), um pouco. Esfregue. Agora a oferenda de tudo que
tenho para comer. Vocês têm algo (…) doce ou farão chana? Chana, chana é absolutamente o melhor, Eu adoro chana. Isto é
Naivedhyam, apenas (…). Só os brâmanes comem tudo, os Deuses não comem nada. Tudo bem. - Om Shri Pranaya swaha. Chana. Om Shri Apanaya Swaha. Om Shri Bhyanaya Swaha. Om Shri Uddhanaya swaha. Om Shri Samanaya swaha. Om Shri
Brahmané swaha. Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji - Use esta coisa. Apenas use isto. Isto. - Deveria usar isto. [Mantras]
Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Mantra Pushpam Samarpayami. Namaskaranami [Mantras] Agora chegamos ao puja

principal. Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Abhisheka Snanam Samarpayami. Eu sei. [Mantras] Isso, na verdade, é
quando a pessoa está em uma estátua. Você só pode fazer tudo isso quando a pessoa estiver em uma estátua. [Mantras] Agora
podemos - o sari, Mataji, vastaraya. - Vastra. - Vocês têm algum sari? Que sari? O que é isto? Não, não, não. O sari está fora de
questão. Qual vastran, então? Qual deles eles abriram agora, qualquer coisa. Não, agora, qualquer vastaran, você pode usar
este. Olímpia… Bom. [Mantras] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Vastran Samarpayami. Aum – Sandália. [Mantras para
oferenda da sandália] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah chandanam samarpayami. Então um pouco mais de akshata,
Mataji. Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Akshatam samarpayami. Agora. [Mantras]. Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh
Namah haridram samarpayami. Faça oferendas de sindhur (kumkum). [Mantras] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah
kumkumam samarpayami. [Mantras] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah kajalam samarpayami. (Oferernda de kajal)
[Mantras] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah kantha sutram samarpayami. (Oferenda do sutra para o pescoço) [Hindi]
[Mantras] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah kankanam samarpayami. (Oferenda de pulseiras) [Mantras] [Hindi] Vamos
fazer o Sahastranama (…), Lalita Sahastranama? [Hindi] "Puja… Havan… Havana… - Devi Mahatmya…" - Devi Mahatmyam.
Quando Mahishasura foi morto, isto aqui foi lido. Então, o começo disso - e depois recitá-lo, lê-lo em inglês, seria melhor.
[Sânscrito] - Se você ler em inglês seria melhor. - Leia em inglês. Assim, seja o que for que esteja em inglês é a história. É melhor
que eles entendam. [Hindi] Tudo bem, levante-se e leia. Este é o grande hino à Deusa quando Ela matou Mahishasura, quem,
como todos sabemos, está de volta em Bangalore. Para aquele Ambika que é digno de veneração por todos os Devas e sábios,
e que permeia este mundo pelo poder Dela, e que é a personificação de todo o poder, de todas as hostes de Devas, nos
curvamos em devoção. Que Ela nos conceda coisas auspiciosas. Que Chandika, cuja grandeza e poder incomparáveis,
Bhagavan Vishnu, Brahma e Hara são incapazes de descrever, conceder Sua mente em proteger o mundo inteiro… e em destruir
o medo do mal. Oh Devi, nós nos curvamos diante de Ti. Que é Tu mesma a boa sorte… nas moradas dos virtuosos e a má sorte
nas moradas dos vicios, a inteligência no coração dos eruditos, fé no coração dos bons, e modéstia nos corações dos nobres.
Que Tu protejas o Universo! Ó Devi, como podemos descrever Tua forma inconcebível… ou Teu valor abundante e inigualável
que destrói os asuras, ou Teus feitos maravilhosos exibidos em batalhas… entre todas as hostes de Deuses, asuras e outros? Tu
és a origem de todos os três mundos, embora Tu possuas as três gunas, Tu não és conhecida por ter qualquer uma de suas
qualidades relacionadas. Tu és incompreensível até mesmo para Vishnu, Shiva e outros. Tu és o refúgio de todos. O mundo
inteiro é composto… de uma porção infinitesimal de Seu Si. Tu és verdadeiramente o Prakruti Primordial Supremo. Não
transformado. Ó Devi, Tu és swaha, em cuja elocução… toda a assembleia de Deuses obtém satisfação em todos os sacrifícios.
- Tu és o swadha… - O mesmo. Agora, estes são os mantras do swaha: Bhuh é pruthvi, é o Ganesha Tattwa. - Então você disse
swah. - Sim. Om Bhuh Bhuvah Swah. Swah é a satisfação. Bhuvah é o Antariksha, o Universo inteiro. Tu és o swadha que dá
satisfação aos manes… "Swa-dha", "swa" é você mesmo, "dha" significa "Tu sustentastes Ti mesma com o Teu Si". Swadha é a
qualidade do Nabhi Chakra. Portanto, Tu és cantada pelas pessoas. Ó Devi, Tu és Bhagavati, o Supremo Vidya, que é a causa da
libertação e das grandes penitências inconcebíveis. Tu és o Conhecimento Supremo, que é cultivado por sábios que desejam a
liberação, cujos sentidos são bem contidos e que são devotados à realidade… e tirou todas as manchas. Tu és a alma de
Shabda-Brahma, Tu és o repositório do muito puro… Logos, você chama de logos? O Shabda-Brahma. OM. - "Tu és a alma
disso". - OM. Todos os Vedas vêm disso (…). Tudo é criado a partir desse OM. Shabda-Brahma é OM, e a partir disso, todo esse
Brahma, significa Brahmanda, é criado a partir do OM. - Shabda-Brahma. - Todas as escrituras. Tu és o repositório dos hinos
muito puros de Rik e Yajus… e dos hinos Sama, a recitação dessas palavras é bela com o Udgitha. Tu és Bhagavati,
incorporando os três Vedas. E Tu és o sustento pelo qual a vida é mantida. Tu és a Suprema Destruidora da dor de todos os
mundos. Ó Devi, Tu és o intelecto, pelo qual… a essência de todas as escrituras é compreendida. Tu és Durga, o barco que leva
os homens através do oceano difícil da existência mundana, desprovida de apegos. Tu és Shri, que invariavelmente tomou Tua
morada no coração de Vishnu. Tu és realmente Gauri, que se estabeleceu com Shiva. Delicadamente sorridente, pura,
semelhante ao orbe da lua cheia, bela como o esplendor do ouro esplêndido era o Teu rosto. No entanto, era muito estranho
que, sendo influenciado pela raiva, Mahishasura não pôde suportar isso. Muito estranho é que depois de ver Teu rosto, ó Devi,
terrível com Teus olhares irados e vermelhos em matiz como a lua nascente, de modo Mahishasura desistiu imediatamente da
vida dele. Pois quem pode viver depois de contemplar a Destruidora enfurecida? Ó Devi, seja propícia. Tu és Suprema. Se
enfurecida, Tu destróis imediatamente as famílias (de asuras)… para o bem-estar do mundo. Isso foi conhecido no momento
exato… em que as extensas forças de Mahishasura foram levadas ao seu fim. Tu és sempre generosa para aqueles afortunados
com quem Tu estais satisfeita, Tu és de fato o objeto de estima no país, deles são as riquezas, deles são as glórias e os atos
deles de justiça não perecem; eles são realmente abençoados e possuem filhos devotados, servos e esposas. Por Tua Graça, ó
Devi, o indivíduo abençoado faz diariamente… todas as ações corretas com o máximo cuidado e através disso alcança o céu. Tu

não és, portanto, ó Devi, A que concede recompensa em todos os três mundos? Quando lembrada em uma situação difícil, Tu
removes o medo de cada pessoa. Quando lembrada pelos que estão felizes, Tu concedes uma mente ainda mais piedosa. Que
Deusa senão Tu, ó Dissipadora da pobreza, da dor e do medo, tem um coração sempre solidário para ajudar a todos? O mundo
alcança a felicidade da aniquilação desses inimigos; e embora esses asuras tenham cometido pecados o suficiente… para
mantê-los por muito tempo no inferno, deixe-os chegar ao céu encontrando a morte eventualmente em batalha Contigo.
Pensando assim, é que Tu, ó Devi, certamente destrói nossos inimigos. Tu não reduzes a cinzas todos os asuras pela simples
visão? Mas Tu diriges Tuas armas contra eles de modo que até os ímpios, - purificados pelos projéteis, talvez alcancem mundos
superiores. - Sim. Tamanha é a Tua mais gentil intenção para com eles. Leia este de novo. Tu não reduzes a cinzas todos os
asuras pela simples visão? Mas Tu direcionas Tuas armas contra eles de modo que até os ímpios, purificados pelos projéteis,
talvez alcancem mundos mais elevados. Talvez alcancem, talvez. Essa é a Tua intenção mais gentil em relação a eles. Não foi
prometido. Se os olhos dos asuras não tivessem sido cegados pelos terríveis clarões… da massa de luz que sai de Tua espada…
ou pelo brilho abundante de Tua ponta de lança, é porque eles viram também o Teu rosto semelhante à lua, emitindo raios
frescos. Ó Devi, Tua natureza é subjugar a conduta dos ímpios; esta é Tua beleza inigualável inconcebível por outros; Teu poder
destrói aqueles que roubaram os Devas das proezas deles, e assim manifestastes Tua compaixão até para com os inimigos.
Com o que Tua proeza deve ser comparada? Onde se pode encontrar essa beleza… mais encantadora, mas infligindo medo nos
inimigos? Compaixão no coração e implacabilidade na batalha são vistas, ó Devi, Ó Doadora de bênçãos, somente em Ti, em
todos os três mundos. Através da destruição dos inimigos, todos os três mundos foram salvos por Ti. Depois de matá-los na
frente de batalha, Tu levastes até mesmo aquelas hostes de… inimigos para cima, e Tu dissipastes nosso medo dos inimigos
alucinados dos Devas. Saudações a Ti. Ó Devi, protege-nos com Tua lança. Ó Ambika, protege-nos com Tua espada,
protege-nos pelo som do Teu sino e pelo som da corda do Teu arco. Ó Chandika, proteje-nos no leste, no oeste, no norte e no
sul, pelo movimento de Tua lança, ó Ishwari! Protege-nos e à Terra com essas Tuas belas formas, movendo-se nos três mundos,
assim como também com Tuas formas terríveis. Ó Ambika, protege-nos de todos os lados com Tua espada, lança e clava… e
quaisquer outras armas que Tua mão suave tenha tocado. Amém. Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devyai
Namoh Namah. Muito bem. Tudo bem. Somente vibrações, são demais. - Havan? - …Aarti… Aarti. [Hindi] Vamos cantar o Aarti
para Shri Mataji agora. Não toquem esses… qual era o que vocês estavam tocando ontem? Qual sino vocês tocaram ontem?
Ontem qual foi tocado? Qual você usou ontem? Era um som ruim. - Estes pequenos latões. - Estes? Algo mais estava lá. Alguém tinha algo diferente… - O que é isto? Estes vocês usaram ontem? Estes estão bem. - Ontem algo mais estava aqui. - Eles
são de metal, Mãe, não são de latão. Deixe-Me ver. Esses são de onde? Este é bom. - Estes são da Índia? - Alguns presentes da
Índia, sim. - Eles foram dados aos Sahaja Yogis em Mumbaim, eu acho. - Quem deu? Alguém na Índia, eu não sei. - Não, não está
correto, Este não está bom. Tudo bem, tudo bem. E você não precisa tocar este. Só este servirá. Para isso, você tem um bem
grande, que vai com o completo, porque o movimento - da próxima vez, eles os presentearão com este sino, sino grande, e o
antah gharial (…). Muitas vibrações, Eu lhes digo. Sarva Devi Deva Maha Moksha Pradayini Mataji Shri Nirmala Devi ki! Yogis: Jai!
Om twameva Sakshat Shri Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika Kundalini Sakshat Shri Adi Shakti Sakshat Shri
Bhagavati Sakshat Shri Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Om twameva Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Adi Shakti
Sakshat Shri Bhagavati Sakshat Shri Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Om twameva Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri
Sahastrara Swamini Moksha Pradayini Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Shri
Nirmala Devyai Namoh Namah. Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Bolo Shri Parameshwari Mata Shri Mataji Shri Nirmala Devi
ki! Jai! Bolo Shri Mahadevi Mataji Shri Nirmala Devi ki! Yogis: Jai! Nirmala Shakti Mataji Shri Nirmala Devi ki! Yogis: Jai! Hoje Eu
os abençoo especialmente para que vocês encontrem todos os Meus bhaktas, e a Sahaja Yoga crescerá muito rápido, no
mundo inteiro. Eu também os abençoo, essas pessoas que tentarão atacá-los… se tornarão Sahaja Yogis. O mais elevado de
tudo, Eu os abençoo com o poder de se purificar, e purificar os outros com seu amor, com sua devoção, com sua dedicação.
Que a Adi Shakti os abençoe então. Jai Mataji! Mataji Nirmala Devi ki! Jai! Que Deus os abençoe. Mãe, quaisquer que sejam os
erros que cometemos… Quanto tempo temos para o almoço? A que horas vocês almoçaram? Ontem foi por volta de 12h45,
Mãe. Eles comerão às 13h se você lhes falar? Então podemos terminar? - Normalmente é às 13h. 13h. - Entendem? Por favor,
peça-lhes para manter às 13h. Tudo bem. Ou 13h15, 13h15 seria melhor. Ou 13h. Tudo bem. Mãe, ele me disse 12h45… (…)antes do puja. - O que é isso? O diretor me disse 12h45 para o almoço. 12h45. O diretor disse a ele 12h45, antes de iniciar o
puja. - Apenas peça a ele… - Nós poderíamos mudar. - Vamos apenas mudar, mude para 13h. - 13h, sim. Diga que Eu fui e disse a
eles, porque é sempre às 13h, então é melhor às 13h. Vamos descer. Não deve haver objeção porque, por ser mais cedo, as
pessoas.… - Não, não, não. - [Hindi]. - Já existe algum preparativo? - Não. Para o havan? Na verdade não temos - na Índia você
não consegue (…). O que é isto? É bastante particular. Acho que é uma liga de metal. - Hã? Acho que é uma liga de metal, liga de

metal, mistura de metais. Ah, metal…
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Por favor, fiquem sentados. Que Deus te abençoe. Outro dia, Eu lhes falei sobre a importância da dedicação na Sahaja Yoga e
sobre a devoção que a pessoa deve ter. Na verdade, quando estamos próximos à montanha, nós não podemos vê-la muito, e é
por isso que não nos damos conta do volume que está tão perto de nós, da grandiosidade que está diante de nós. Essa é uma
das ilusões que surge para as pessoas que não percebem isso mentalmente, que não sabem o que as espera, onde elas estão,
o que descobriram, o que é a Realização do Si, qual é sua magnitude, até que ponto elas têm de ir, porque elas foram escolhidas,
qual é o seu propósito de vida, até que ponto elas têm de se elevar, até que ponto elas podem compreender. Todas essas coisas
estão além do alcance, e a pessoa fica atônita, ela não sabe o que lhe aconteceu quando ela teve a Realização realmente. É por
isso que para compreender isso, somente é possível se você puder compreender como se dedicar, como se entregar. Se você
quer analisar qualquer coisa nas bases de sua racionalidade, você fica tão atônito. Isso está além de você, é fantástico, é
demais. Está realmente além de você. Agora, pense nisto: você teve a Realização, você consegue acreditar nisso?
Isso você pode, em sua vida – se alguém tivesse lhe falado isso, você nunca teria acreditado, como você pode ter sua
Realização nesta Terra? É claro, você estava buscando, porque as pessoas ficaram dizendo que você tem de buscar, você
também sentiu que tem de buscar, mas você nunca pensou que isso se materializaria desse jeito, que você obteria sua
Realização. Depois de obter a Realização, você não poderia sentir o que era isso. Como se você tivesse caído dentro do oceano
e você não sabe qual é a dimensão desse oceano. Até que ponto entrou nele? O que é isso? Onde nós estamos? Qual é nosso
propósito? Para somar a toda essa bagunça, nos tornamos sem pensamentos. Então você não pode nem mesmo descobrir,
com relação à racionalidade, o que é isso.
Assim, a imensidão dessa experiência, a glória de sua Mãe chegando, ou o precioso presente de sua Realização do Si, nada
pode ser compreendido através de sua percepção. Tente pensar: o que você obteve? Você consegue mensurar isso com sua
percepção? Você consegue compreender o que aconteceu? Não, você não consegue. Porque a racionalidade não lhe dá as
dimensões nas quais você caiu. A racionalidade está, na verdade, partida. Não há mais nenhuma racionalidade agora nem
mesmo para comunicar no que se refere ao que você tem buscado e onde você aterrissou. Assim, o único método você
conseguiu agora, ou a única maneira que restou para você, para uma gota que se tornou um oceano, é se dissolver mais no
oceano, de modo que você pelo menos sinta o oceano. E para se comunicar com outras gotas de tal forma que você conheça o
todo através de todos eles.
Então, primeiro é uma completa devoção. Isso é muito importante. Somente nesta encarnação, isso é muito importante, porque
você teve a Realização. Se você não tivesse a Realização, tudo bem. As almas murmurantes, tudo bem. Pessoas mal
desenvolvidas, tudo bem. Um pouco de mal comportamento, tudo bem. Isso pode ser perdoado, isso pode ser perdoado, tudo é
perdoado. Ao olhar para isso, todos pensam: "A Mãe está nos perdoando." Esse não é o ponto.
Eu estou perdoando por causa de Minha própria natureza. Mas você não dá o devido valor a isso. Você está se prejudicando ao
aceitar esse perdão. Se você o tempo todo pensa: "Oh, Mãe, a Senhora é tão misericordiosa," "por favor, me perdoe." Você já
está perdoado, de todo o jeito. Uma vez que você Me chame "Mãe", você é perdoado. Mas qual é a vantagem? Você não tem
nenhuma vantagem a partir disso. Você é um perdedor. E nesse ponto, se pelo menos racionalmente você entender, então você
entenderá o que é uma devoção.
Assim, na devoção da Sahaja Yoga, a pessoa tem de compreender que as coisas que estão na Sahaja Yoga, que você tem visto
na Sahaja Yoga, estão além de sua mente, a primeira coisa. Definitivamente, elas estão além da concepção humana. Assim, no
nível humano, você não as discute e não fala sobre elas. Mas no nível coletivo, você pode falar. E quando se trata do nível
coletivo, então você tem de compreender que o relacionamento Comigo é mais estabelecido, é melhor estabelecido, se você
estabelecer seus relacionamentos com os outros de uma forma muito coletiva e homogênea. Como Eu lhes disse, a gota se

transforma no oceano, e a gota tem de se transformar no oceano dissolvendo todo o seu estado com as outras gotas. E todas
as gotas pingando se transformam no oceano no final. Então veremos que a devoção tem dois lados: um lado é a devoção de
um para com outro, e o outro é a devoção para com sua Mãe. Na Sahaja Yoga, seja o que for que Eu veja, vocês não podem ver.
Isso está provado ou não para vocês?
Ou vocês querem mais provas? Agora, está provado que a Mãe vê muito além de nós, e seja o que for que Ela veja, acontece.
Assim, qualquer um que tente enganar a Mãe, na verdade está enganando a si mesmo. E não tentem Me enganar, ou vocês
pensam "A Mãe perdoa muito, então Ela nos perdoará", você realmente está se torturando, você está, isso é prejudicial a você.
Existem muitas pessoas que dirão: "É o meu Swadishthana Esquerdo." Alguns dirão: "Eu estava possuído, havia um bhoot."
Alguém culpará alguma outra coisa. Seja quem for que você esteja culpando, na verdade, quem está lhe pedindo explicação? É
somente você que está pedindo a si mesmo. Você não está encarando a si mesmo.
Assim, a devoção a Mim significa, na verdade, encarar a si mesmo. Encare a si mesmo, antes de tudo, e veja por você mesmo o
que você está fazendo. Você é o seu próprio inimigo. Ninguém é o seu inimigo. Sua Mãe não é, certamente. Ela não é seu
inimigo de forma alguma. E nenhum bhoot é seu inimigo, de certa maneira, se você não os permite, eles não podem estar lá.
Nenhum indivíduo mau é seu inimigo, porque ele não pode ser efetivo se você está espiritualmente equipado. Portanto você é o
seu próprio inimigo, está decidido agora. A única forma de se livrar desse seu inimigo é você se dedicar.
Vamos supor que você diga: "Eu tenho fé na Mãe", ou em Deus. Então você está se agarrando em algo, não está? E você está
descartando algo. Mas essa pegada tem de ser muito forte. Racionalmente, você neste momento em que está se afogando,
você racionalizará: "Se eu segurar a mão desta pessoa" "que está salvando, é correto ou não?" Não você simplesmente irá - sua
pegada será muito forte. Você será extremamente forte e a agarrará com força total, com total fé de que "de uma forma ou de
outra, salve-me!" E todo tipo de sentimento deve estar dentro de nós: "Eu sou uma pessoa que está afogando por causa de mim
mesmo." "E se eu devo ser salvo, eu devo estar" "totalmente, completamente submerso na Sahaja Yoga." "Eu tenho de me tornar
totalmente unificado com ela," "somente então, eu posso ser salvo."
Porque neste nível, onde vocês são almas realizadas de um nível mais elevado para um próximo salto agora, como Eu estava
lhes dizendo, é a devoção. Qualquer outra coisa tem de ser secundária, sob as circunstâncias. Se aquilo é primário e sua
atenção ainda está naquilo, então você não pode ter esse segundo salto. O primeiro salto, você já fez, você teve a sua
Realização. Mas do primeiro salto para o segundo salto, você trabalhou duro, você chegou ao segundo salto, no segundo salto,
você tem de enfrentar isso. Você não deve ficar desgostoso consigo mesmo, nem desanimado consigo mesmo, ou nada disso.
Mas trate a si mesmo como uma entidade separada. E a dedicação é, na verdade, voltar-se para si mesmo e ansiar pela
personalidade divina em você. Uma vez que exista a personalidade divina em você, não há nennhum problema de devoção.
Você simplesmente ficará unificado com isso, você começará a regozijar isso.
Mas essa racionalidade é a pior coisa que prega peças em você, que o desvia da compreensão de que seja qual for a vida que
você levou até agora, tem sido uma vida muito material, grosseira. Você veio disso, você se desenvolveu a partir disso, você
surgiu disso. Agora, para florescer, para se tornar fragrante, você tem de abandonar a racionalidade. Isso é uma ligação (…).
Tente evitar a racionalidade, tente evitar argumentos, tente evitar dar explicações e mesmo agora, Eu percebo às vezes que os
Sahaja Yogis dão uma explicação psicológica: "Ela deve ser insegura, Mãe." Isso é tipicamente de algum lugar lido em um livro:
por causa da insegurança, alguém faz isso. Na verdade, agora nós temos visto na Sahaja Yoga que a maioria dos assim
chamados inseguros são as pessoas mais agressivas. Eles enganam os outros, estragam suas vidas e gostam disso. Eles são
os maiores sádicos que já nasceram. Nós temos visto essas pessoas.
E é desse modo que eles enganam a si mesmos. Agora, uma vez que você compreenda que você não deve enganar a si mesmo,
por que você quer enganar a si mesmo? Você tem de ser o seu Si, só isso. Nós não devemos ser nossos próprios inimigos. Nós
somos? Uma vez que você comece a encarar a si mesmo, você gostará de si mesmo. Você não se sentirá desapontado. Porque
isso é o que – estou falando sobre seu Si – é glorioso, é belo, é sem nenhuma kalanka (mancha) nele, é totalmente desapegado.
Mas antes de tudo, sua atenção tem de aceitar isto: "Esse desapego é minha vida, eu sou uma personalidade diferente," "o
desapego é minha nutrição." Desapegue-se.

Um senhor veio Me ver em Minha casa. Eu tinha um belo candelabro e ele gostou. Eu disse: "Fique com ele." Ele ficou tão
impressionado. Sua esposa Me telefonou: "Como pode ser isso? Como a Senhora deu um candelabro tão bom?" Eu disse: "O
que há nisso? Eu vou carregá-lo Comigo quando Eu morrer?" "Ele vai Comigo?" Apenas vejam racionalmente.
Se ele gostou dele, é melhor ficar com ele, tenho muitos candelabros na casa, se ele levar um, o que isso importa? Ela disse:
"Mas veja, eu perguntei ao meu marido," "você daria este candelabro para Ela dessa forma, se você o tivesse?" Ele disse: "Não,
eu não daria." "eu realmente não daria", ele disse. Ele foi muito honesto. Ele disse: "Eu não daria." Mas, ainda assim, Eu não
consigo entender, por que não? Assim, até o último instante, nós ficamos nos segurando a algo muito pequeno lá. Mesmo uma
pequena parte está prendendo o sari, vocês sabem disso, isto pode prender o sari inteiro. Mesmo uma pequena parte está
prendendo este sari, o sari pode ser amarrado.
A coisa toda, você pode segurá-la com um pequeno alfinete. Todos estes alfinetes pequenos que estão lá, as neuroses, devem
ser negadas, devem ser observadas mais adiante. Observe-se. "Oh, este é o Sr. Ego? Tudo bem, agora regrida." "Deixe-me ver,
como você retrocede?" Observar todas essas coisas, você deve se observar como um jogo. E então você prega peças com seu
ego e superego. Na verdade, eles estão pregando peças em você. Uma vez que você seja um mestre, você prega peça neles.
Eu tenho visto muitas vezes, Eu disse muitas coisas e eles ficam assim novamente, então depois de algum tempo, as pessoas
começam a falar sobre isso. Dentro de um ou dois meses depois disso, isso surge como uma prova científica ou coisas assim.
Vocês têm visto isso, muitas vezes isso aconteceu. Agora, quando Eu digo algo, Eu tenho certeza sobre isso. O que Eu digo, Eu
nunca digo nada, exceto a verdade. Eu sei que Eu estou dizendo somente a verdade. Mas Eu não vou interiormente e descubro
se é verdade ou não. Eu não leio um livro para descobrir. Eu não pergunto a vocês. Eu tenho fé em Mim mesma, completa fé em
Mim mesma.
Seja o que for que Eu diga é a verdade. Eu sei por definitivo que seja o que for que Eu diga surge da verdade. Mas esse não é o
seu caso. Este não é o seu caso: seja o que for que você diga é a verdade. Então primeiro você tem de estabelecer este estado:
"Seja o que for que eu diga será a verdade." Agora, como você faz isso? A língua deve ser tal que seja o que for que você diga
deve ser a verdade. No final, isso surgirá como verdade. E é por isso que deve existir a dedicação. "Qual dedicação?
Por que devo dizer mentiras?" Não há nenhuma necessidade de dizer mentiras. Mesmo se Eu disser mentiras, isso se tornará
verdade, em Meu caso, as assim chamadas mentiras, elas nunca são mentiras. Se Eu digo a alguém: "Ele é um homem ruim",
aparentemente para você: "Oh, Mãe, ele é um homem tão distinto." "Como a Senhora pode dizer tal coisa dele?" Nós tivemos um
Sr. Michael assim. "Oh, ele é uma pessoa tão amável, Mãe." Alguém disse: "Mãe, a Senhora está com ciúmes dele?" Até esse
ponto. Mas quando ele mostrou seus dentes, então as pessoas perceberam.
Assim, para desenvolver esse tipo de compreensão da verdade, antes de tudo, você deve se firmar totalmente na verdade. E a
verdade é que você é o instrumento de Deus, você teve a Realização, você obteve uma consciência especial que as pessoas não
têm. Sustente-se nisso. E proclame isso. Você não deve ter medo disso. Você teve a Realização, sem dúvida. Você a sentiu.
Diga: "Eu tive a Realização. Nada disso, eu sei que sou realizado." Firme-se nisso.
Nessa expressão da verdade, você tem de ser como a luz. A luz se impõe. Ela não somente se impõe, mas ela mostra aos
outros também que ela brilha. Ela mostra aos outros: "Eu sou a luz," "ande em minha luz," "e se você não tentar fazer isso, eu
posso queimá-lo." Então eles têm que – do que vocês chamam isso, Eu não sei qual é a palavra – tejasvita. Tejas, acuidade da
luz. Esse tejasvita está presente, essa acuidade da luz. Essa é a prova de sua verdade. Você não fica com medo de qualquer
Primeiro Ministro, ou de qualquer ministro, ou de qualquer rei, ou de qualquer um. "Mas este é o fato, esta é situação."
"Eu sei que sou uma alma realizada, eu sou a verdade." Se você disser: "Eu sou a verdade", seja o que for que você diga será a
verdade, não há dúvida sobre isso. Seja o que for que você fizer, será a verdade. Mas diga: "Eu sou a verdade." Mas para isso, a
verdadeira purificação é necessária em relação a se encarar completamente em dedicação. Significa que você está se

segurando em sua Mãe, você está se segurando na Sahaja Yoga, você está se segurando nessa verdade que você descobriu. E
aqui, você está enfrentando os outros. Sem isso, você não pode fazê-lo, sua fonte é essa. Você está se sustentando na verdade.
E isso é um tamanho poder, uma tamanha força.
Se vocês observarem todos Eles, Cristo tinha esse poder, Maomé tinha esse poder, todas essas grandes pessoas tinham esse
poder para dizer a verdade, com completa coragem, com essa asserção, as pessoas aceitarão isso. E Eles sofreriam, mesmo
para isso, Eles não se importariam. Mas seja qual for, a verdade tem de ser dita. Este é o primeiro ponto que devemos saber
sobre dedicação: você é dedicado completamente, você não tem medo de ninguém. Você não fica preocupado com suas
perdas. Algumas pessoas perderam suas cabeças, também, cortaram completamente suas cabeças. As pessoas as
torturaram. Algumas pessoas tiveram todo seu dinheiro roubado, foram torturadas de todas as formas, mas elas acharam que
aquilo era a verdade, elas se sustentaram nela. Alguns deles era todos estúpidos, eles se sustentaram em algo que não era a
verdade. Eles fizeram isso.
Mas agora, você sabe que você está se sustentando na verdade, e para isso, você deve estar desejando sacrificar qualquer
coisa, os assim chamados sacrifícios, porque você não está sacrificando a verdade. O que você está sacrificando é a inverdade.
Para isso, você precisa de pessoas de força e coragem, e não dessas pessoas mal desenvolvidas. Vejam, de manhã até a noite
pedindo o perdão da Mãe. O que é isso? O que há para pedir perdão? Porque Eu estou perdoando você a cada momento. Mas o
que você está fazendo para si mesmo? Qual tipo de pessoa você é? Pense sobre isto: você tem de se sustentar na verdade.
Para isso, você tem de ser uma pessoa forte, corajosa, com essa acuidade, esse tejasvita dentro de você, da luz do farol. Mas
ao mesmo tempo, você tem de ter completa dedicação. Vamos supor que não haja nenhum óleo nisto, ele acabará. Ele tem de
ter óleo. Ele apagará. Assim, a parte relativa à dedicação é o óleo em você, é o apego, o completo apego à sua fonte. Isso é a
dedicação. Mas essa dedicação não deve lhe dar quaisquer outras ideias, mas sim uma luz que brilha, que corrige os outros,
que guia o caminho de outras pessoas. Se não for assim, então a fonte que você está fazendo uso não está vindo a você
completamente, e essa sua luz não está queimando apropriadamente. Assim, quando você passa a ter dedicação, você não
deve pensar que é alguma entrega, a assim chamada entrega, na qual você se torna como um vegetal.
Esta é a ideia que as pessoas têm: você se torna como um vegetal. Mas você se torna dinâmico. Você se torna o poder
verdadeiro, não de destruição, mas de construção. Para a destruição, você não precisa de muito poder. Somente para
construção você precisa de poder. Para destruição, quanto você precisa? Muito pouco. Você pode destruir a coisa toda num
piscar de olhos. Mas, para a construção, você realmente precisa de grande poder. E esse poder, poder que sustenta, poder que
floresce, tem de existir.
Para isso, a dedicação é necessária. Agarre-se à sua fonte de poder, você tem de se sustentar firmemente, corajosamente, sem
nenhum medo. Essa é a verdade. Essa é a verdade que você tem de alcançar. Isso é muito importante. Mas esse é somente um
lado da história. Isso não é o suficiente. Apenas sendo a verdade, o aspecto de um lado está presente. Mas o outro lado disso é
que quando essa fonte chega a você, você se torna a compaixão. A verdade e a compaixão são uma única coisa.
Você não acreditará nisso, mas é assim. Por exemplo, o pavio e o óleo se combinam para formar a luz. É a queima do óleo que
lhe fornece luz. Da mesma maneira, a compaixão lhe propicia a verdade. Não há nenhuma diferença, seja qual for. Somente o
estado é diferente em que você não consegue ver a luz que está no óleo, e o óleo que está queimando. Assim, a compaixão é
aquela que é a fonte assim como é seu estoque. Portanto, a partir da fonte de compaixão, você obtém sua compaixão. Tenho
observado as pessoas, elas querem que Eu tenha compaixão por elas, querem que Eu as ame. Mas, reflita isso de volta, elas
amam os outros desse jeito?
Eu conheci pessoas que, por exemplo, para uma pessoa dizem coisa rudes para outra, e vem e Me pedem: "Mãe, perdoe-me por
isso", ou fazem algo rude só por capricho da mente. "Mãe, perdoe-me." Mas quando vocês pedem isso, Eu gostaria de saber:
você tem tido compaixão por uma outra pessoa? Mesmo após receber o perdão de Mim, dessa Fonte de Perdão, dessa Fonte
de Compaixão, você tem tido compaixão pelos outros? Você tem sido compassivo com os outros? Veja, isso não deve ser
unilateral. Se você está tirando vantagem de Minha compaixão, isso não deve ser unilateral, de modo que você a use para seu

próprio benefício e esqueça. Então você nunca crescerá. Você nunca crescerá. Se você tem de crescer, então você deve
amazenar essa compaixão dentro de você.
Seja qual for a compaixão que Eu tenha lhe dado, amor que Eu tenha lhe dado, você deve armazenar dentro de você. E dá-lo de
volta aos outros. Senão você estará acabado, você não estará em lugar nenhum. É o crescimento que é sustentado não
somente absorvendo de um lado, mas dando aos outros. Senão você ficará estagnado. Tem de haver o fluxo. Mas isso é uma
coisa muito dífícil, porque as pessoas são muito boas em receber compaixão da Mãe. Ou mesmo se elas forem compassivas,
elas serão compassivas no máximo com as pessoas que estão, digamos, no Vietnã, não no ashram. Elas estão mais
preocupadas com os vietnamitas: "Oh, Mãe, estamos preocupados com os vietnamitas," "estamos arrecadando dinheiro para
eles," "estamos tentando enviar dinheiro para o Vietnã." E aqui, entre os ashramitas, ficam brigando.
Isso não é compaixão de forma alguma. Os Sahaja Yogis entre eles mesmos são uma raça diferente, e eles devem apoiar uns
aos outros o tempo todo, e cuidar deles. Quando percebo Sahaja Yogis criticando Sahaja Yogis, Eu fico impressionada. Eu
realmente fico impressionada, porque você é parte integrante do mesmo Ser. Como você pode criticar? Um olho criticando uma
outra pessoa, Eu simplesmente não consigo entender. Eu posso criticar, tudo bem, mas por que vocês deveriam? Por que vocês
deveriam criticar uns aos outros? A única coisa que vocês têm de fazer é amar uns aos outros. Cristo disse isso três vezes, Eu já
devo ter dito isto 108 vezes: vocês têm de amar uns aos outros, essa é a única forma de ficarem expressando compaixão.
Se Eu lhes dei amor em algum momento, vocês têm de ter paciência com os outros, amor pelos outros. Eu às vezes tento
persuadir as pessoas, e Eu acho que as pessoas imediatamente surgem com algum tipo de criticismo com os outros ou algo
assim. Agora, a coisa básica é que nossa compaixão, se ela está fluindo, somente então nós podemos receber compaixão da
Mãe. Não há mais lugar, Eu tenho feito muito esse negócio de compaixão, e o que Eu percebo é que agora a menos e até que
você a flua, como Eu fico para lhe dar compaixão? Não resta mais nenhum espaço agora. Então é melhor dá-la, esvazie-se um
pouco, então Eu posso lhe dar mais compaixão. É um negócio simples. Nesse aspecto, a pessoa tem de entender que a fonte
não pode fluir a menos e até que ela expanda o fluxo. Como o rio Tâmisa. Nós fomos ver o rio Tâmisa, o lugar onde ele começa.
É um pequeno córrego vindo de sete córregos, pequeno, muito pequeno, nós podemos dizer, escoando. E ele se transformou no
rio Tâmisa. Supondo que ele não se alargue, ele pararia no começo. Ele não poderia brotar, ele não poderia fluir. Não é porque
ele está com raiva ou aborrecido ou qualquer coisa assim, mas pela natureza de seu fluxo somente, ele não pode fluir, o que
fazer? Assim, isto é o que deve ser: a pessoa tem de dar compaixão aos outros. Não deve ser uma compaixão formal ou fingida,
mas deve ser uma compaixão natural, muito natural, um sentimento espontâneo de dentro. Ela não é uma expressão de seu ego
ou superego ou excesso de sentimentalismo, mas é um tipo de compreensão de que ele é um Sahaja Yogi, você é um Sahaja
Yogi, vocês são irmãos. Não da forma como os irmãos têm sido, mas um tipo diferente de irmãos que são irmãos espirituais.
Vocês são pessoas espirituais.
Essa compaixão tem de existir, e a menos e até que você desenvolva esses sentimentos compassivos, paternais ou maternais
pelos outros - quero dizer, sou Mãe de uma pessoa que tem cerca de 108 anos de idade. Você realmente tem de agir como mãe
com os outros, e ter esse sentimento de compaixão e amor pelos outros. Você não tem de pensar sobre seu próprio conforto,
você não tem de pensar sobre suas próprias vantagens, mas você tem de pensar sobre o conforto dos outros. Você tem de
pensar: o que você pode fazer para tornar os outros confortáveis, ao invés de ver o que fará você confortável. Assim, esse fluxo
de compaixão, quando ele começa, a dedicação é completa porque "seja o que for que recebemos da Senhora, Mãe," "nós
estamos dando aos outros." Isso é a dedicação. Assim, o fluxo de dedicação não é unilateral. Ele é bilateral. Fique colado em
alguma coisa, fique conectado a algo para conseguir alguma coisa a partir disso, e dê aos outros. E no final, isso alcança o Ser
Coletivo, significa que alcança a fonte.
É nessa luz que nós temos de entender. Exclusividade, ou "devemos nos casar agora, devemos ter um lugar separado,"
"devemos viver separadamente". Tudo bem, você deve ter um pouco de privacidade como casados, Eu não estou dizendo isso.
Mas no que se refere à compaixão, como casados, vocês têm de ser mais compassivos. Mas você somente ficará preocupado
com seus próprios filhos, com seu próprio conforto, com seu próprio marido, com sua própria esposa. Na Sahaja Yoga, não há
lugar para pessoas assim. É tudo coletivo. Quando você trás doces para seu próprio filho, traga para as outras crianças no

ashram. Vocês são uma família e a família toda tem de se mover com as mesmas ondas. Eu tinha lhes falado antes que nós
não podemos ter organização de comidas separadas, isso separado e aquilo separado.
Da mesma maneira, nós não podemos ter padrões separados de vida para diferentes pessoas. Todos nós temos de desfrutar
tudo que é desfrutado por todos nós. Isso deve ser assim. E isso deve ser alcançado no nível material. No nível emocional,
qualquer casamento que seja absurdo, que torna tudo mundo infeliz, é inútil. Mas casamentos são feitos para tornar todos
felizes. Antes de você decidir se casar, pense que você não esteja pregando peças. Pregar peças na Sahaja Yoga é muito, muito
perigoso. não fiquem pregando peças com seus casamentos, não fiquem tentando envolver alguma outra pessoa, achando que
a Mãe o perdoará e tudo mais. Eu perdoarei.
Mas sua ascensão fica dífícil. Então não tente pregar peças com nada que você esteve fazendo antes, mas mude a si mesmo
completamente, transforme-se completamente. Agora, mude sua atitude em relação à vida. Você pode, porque ela já está
mudada. Se você tentar ser outra pessoa, você não pode ser. Agora você se tornou uma flor, agora, você não pode de repente se
tornar a folha. Agora, você é uma flor, e você tem de viver como uma flor. E isto é o que você tem de se lembrar: a compaixão é
um tamanho fluxo, é uma coisa tão natural para um Sahaja Yogi. Não é natural para mais ninguém. Outras pessoas que falam
de compaixão, ou disso e daquilo, na verdade, não são de forma alguma compassivas.
Elas estão fazendo isso por dinheiro, por posição social, para satisfação do ego. Mas você está tendo compaixão porque você
tem de tê-la, muito bem. Ela está fluindo, a compaixão, porque ela tem de fluir. E você está tendo compaixão por causa da
compaixão. Não há nenhum outro propósito por trás disso. Somente isso lhe dará algo que é de natureza permanente, de
natureza sthayi. Eu tenho visto pessoas, como Eu estava lhes contando de manhã, que foram para uma organização, fizeram
uma bela organização a partir disso, e quando elas deixaram, a organização acabou, porque eles não deram nada substancial a
essa organização. E o que deve ser dado é um grande coração de compaixão. Se você não der isso, quando você for embora, o
resto deles fica novamente infrutífero. Isso não é crescimento.
Por exemplo, se você trouxer água e plantar coisas, e dar água para essa área, então ela fica muito bela, e você pode dizer que é
um crescimento muito viçoso. Mas assim que a fonte de água é removida, ela fica novamente seca. Mas a Sahaja Yoga é
diferente. Na Sahaja Yoga, você não somente cresce como uma planta. mas também como a fonte da planta. Se essa planta é
removida daqui, colocada em algum lugar, ela fornecerá água a outras plantas. Você conhece essa nova dimensão que você
tem dentro de você? Uma vez aque essa planta é arrancada pela raiz daqui e removida, ela não morrerá, de forma alguma. Ela
crescerá, mas ela fará outras crescerem. Esse é um outro tipo de crescimento que nós temos.
E é uma posição muito diferente que estamos, e isso é o que agora Eu quero, que todos vocês, mesmo se forem arrancados
pela raiz e colocados em qualquer outro lugar. Eu tenho visto, quando Eu pergunto às pessoas que é melhor você mudar daqui
para ali, elas simplesmente ficam apavoradas. "É melhor você ir lá e fazer isso." Elas ficam apavoradas. Você é uma planta que
não somente pode ir e prosperar em qualquer lugar, mas você fornecerá a nutrição necessária para as outras plantas. Isso é o
que você é. Não fique grudado a um único lugar. Se você ficar grudado, então pense que deve haver algo errado com o lugar.
Como uma cola, se você ficar grudado a um lugar, isso é muito perigoso. E tenha certeza que você deve ir embora desse lugar
que gruda você. Isso não significa que as pessoas que estão aqui, elas nunca fiquem em casa, o tempo todo saindo correndo.
Não significa isso. Novamente Eu tenho de bater nesse ponto. Porque senão as pessoas que estão aqui ficam o tempo todo
fugindo de suas casas. Esse não é o ponto. O ponto é que vocês não devem ficar grudados a nada, e não ter medo de deixar
nenhum lugar, porque agora vocês são Sahaja Yogis. Vocês se juntaram ao oceano, e o oceano pode levá-los a qualquer lugar.
Apenas se prepare para se mudar para qualquer lugar, porque você tem de levar essa compaixão a todo lugar e prosperar o
Reino de Deus, você tem de servi-Lo. E esse servico só é possível se você souber que está aqui para uma tarefa universal muito
grande. Não somente para a Inglaterra, para a Índia ou para os EUA, mas você está aqui para uma tarefa global, a qual é o ápice
de nossa evolução. Essa é a coisa mais elevada que temos de fazer por nossa criação e por nosso Criador, e você foi escolhido
para isso.
Então não desvie sua atenção para nada que não seja a concretização de sua própria manifestação. Descarte tudo isso. Não

desperdice sua energia. E sua manifestação é sua compaixão, seu amor. Mas ainda assim, isso não deve ser mantido racional.
Seja o que for que Eu lhes disse é apenas para colocá-los em uma condição onde vocês começam a absorver as vibrações
assim como dar vibrações. É uma ação, que é um acontecimento que deve ocorrer dentro de vocês. Isso não é racionalidade,
não é pensar sobre isso. Somente dizendo essas coisas, Eu realmente atordoo seu pensamento. Você deve permitir isso lhe
acontecer.
Somente com a consciência vibratória, você deve se julgar, "Eu sou o que está dando vibrações aos outros?" "Eu sou o que
guardou essas vibrações ou estou ficando arruinado?" Tudo isso lhe dará um grande significado e um emprego, como Eu disse:
"Empregado por Deus". Se vocês tiverem perguntas, Me façam. Quando ficamos com raiva, a nossa raiva é só uma tendência de
reagir assim? Se você fica com raiva dentro de si mesmo, e se você tem certeza de que não está fazendo nada errado, para um
Sahaja Yogi, não há nenhuma necessidade de dizer: "Externamente você está com raiva". Não há nenhuma necessidade. Essa
ira por si só é um poder. E você deve dar um bandhan e qualquer coisa que você queira fazer. Mas você não deve mostrar que
você está com raiva.
Você deve ficar totalmente em silêncio, porque você pode estar, você está no eixo, você não está na periferia. Na verdade a
raiva é apenas para observar sua raiva, e use essa raiva para esse propósito. E uma vez que você comece a fazer isso, essa ira
por si só trabalhará. Essa ira por si só trabalhará a pessoa. E você ficará impressionado, como ela Mas você deve aprender a
observar sua ira que está trabalhando. Todas essas coisas são importantes. Vocês têm visto que às vezes só gritando com os
bhoots, eles fogem, e muitos loucos têm sido curados dessa forma. Mas vocês não devem fazer tudo isso, isso é para Mim.
Vocês sempre devem ser decentes, com decoro e tudo mais. Mas se a ira é por causa de sua natureza ou uma tendência ou é
fora de controle, então isso é uma coisa ruim.
Se ela está fora de controle, então ela é uma coisa ruim. Se você fica zangado porque a ira está fora de controle, então isso é
uma coisa ruim. Eu posso ficar muito zangada, mas Eu estou totalmente sob controle. Eu sei porque estou com raiva, onde o
bhoot está, como ele está fugindo, Eu posso ver isso. Mas vocês não podem ver o bhoot, vocês não podem ver nada. Então não
há nenhuma necessidade de ficar com raiva, mostrar raiva. Mas se você tem raiva, digamos por exemplo, que o torna
descontrolado, então existe um mantra para isso: Shanti. Ya Devi sarva bhuteshu, Shanti rupena samsthita. Você deve pedir
essa bênção, essa paz. Esse é o mantra para vocês.
Para controlar sua ira, você tem de dizer para si mesmo: Ya Devi sarva bhuteshu, Shanti rupena samsthita. Portanto, Shanti é o
ponto, o ponto do eixo é esse, de onde você testemunha tudo. Você está em Shanti, você está em completa paz. Você não está
em um tumulto, mesmo se você estiver com raiva. Você não está em um tumulto. Seja qual for, a ira é o poder, e o poder está
tomando conta. Mas a menos e até que isso seja alcançado, o que você tem de fazer é colocar-se em uma posição em que você
fique calmo. Assim, Eu acho que é um mantra muito bom para recitar: Ya Devi sarva bhuteshu, Shanti rupena samsthita. Vocês
podem recitá-lo? Ya Devi sarva bhuteshu, Shanti rupena samsthita.
Namastasye, namastasye, namastasye, namoh, namaha. Portanto, Shanti é sua fortaleza. Mas tranquilidade nunca significa
covardia. Nunca chame covardia de paz. Uma pessoa que é pacífica nunca é covarde, porque nada pode transgredi-la, nada
pode dominá-la. Nunca, nunca é possível que covardia e paz possam andar juntas. Mas seu poder está dentro, não fora. Então
não mostre o poder de sua ira externamente. Mas apenas uma pequena raiva com alguém, você verá que isso trabalhará. Mas
primeiro estabeleça essa posição dentro de você, onde você está no eixo, onde você não permite que a ira o domine.
Esse é o crescimento. Esse é o crescimento em que você está em paz. Uma outra pergunta também? Tudo bem? Satisfeito
agora? Ambas as formas, você deve conhecer, uma é a raiva que é desapegada, está perfeitamente bem. A raiva que envolve
você, trabalhe-a. Portanto, julgue a si mesmo com relação ao que é isso. Boa pergunta. Façam algumas perguntas.
Grandes intelecutais estão sentados aqui, Me façam algumas perguntas. Quais são os planos da Senhora? Quais são Meus
planos. Eu não planejo. Vejam, Eu não planejo, porque Eu não sei até que ponto Meus intrumentos estão prontos, entendem?
Primeiramente agora, Meus únicos planos, se Eu tiver algum, é realmente preparar bem Minhas armas. Uma vez que elas
estejam bem, então as ajustaremos. A menos e até que você saiba a que distância sua "bomba" pode cair, como você pode

planejar isso? Então, antes de tudo, Eu devo mensurar o poder de Meus filhos, o quanto eles estão poderosos. Isto é o que estou
tentando fazer agora: torná-los conscientes de seus poderes, para utilizar.
Por exemplo, vejam Hanumana, quando Ele nasceu, e quando Ele cresceu, Ele esqueceu naquela época, Ele esqueceu Seus
poderes. Então Ele foi lembrado: "Você é uma pessoa tão poderosa;" "Você não sabe quais poderes Você tem." "Você engoliu
Surya inteiro. Você fez isso na Sua infância." "Você nasceu com esse poder, mas agora, depois de crescer," "Você meio que
esqueceu isso," "e também, Você estava com receio de usá-los," "e isso meio que parece com" "uma posição dominante. Mas
está presente." "Se você simplesmente tentar se lembra deles, isso surgirá." Eles têm enormes poderes, essa pessoas têm
enormes poderes. Mas eles têm de assumir e se sustentarem nisso. Se não fizerem isso Se Eu lhes disser: "Vá a esta casa
agora."
"Oh, Mãe, talvez haja um bhoot sentado lá." Uma pessoa chega possuída no ashram, todos eles trancam suas portas. "Oh, Deus,
esse bhoot chegou", ou algo assim, então de que adianta? Alguns Sahaja Yogis usam a devoção deles para oprimir os outros.
Seja quem for, você quer que Eu (…). Há alguém? Depois a mesma coisa, Jamil. É a mesma coisa. Você tem de fazê-lo. Todos
aqueles que estão agindo dessa maneira, Eu só estou apontando para todos eles.
Se você está usando, digamos, sua devoção a Mim para oprimir os outros, tudo bem? Portanto, é para você observar. Não há
ninguém que possa ser oprimido, porque seu Espírito não pode ser oprimido. Por exemplo, há uma pessoa X e uma pessoa Y.
Agora, Y é uma pessoa que está tentando oprimir X, tudo bem? O que ele irá oprimir? Ele não pode oprimir seu Espírito, pode?
Primeiro ponto. Evidente. Agora, esse sujeito, se ele tem de ter apego a Mim, ninguém pode detê-lo. Todos vocês têm
relacionamento direto Comigo, não através de alguém.
Se você quer aceitar o intermédio de alguém, então Eu não posso ajudá-lo. Mas, pelo contrário, todos vocês têm um acesso
direto a Mim. Todos vocês podem desenvolver seus Espíritos, ninguém pode dominá-los. Todo mundo tem completa liberdade
para desenvolver seu Espírito, para conhecer seu Espírito, quero dizer. E o Espírito é algo que não pode ser dominado por
ninguém. Agora, vamos supor que alguém tente oprimi-lo. Em que eles o oprimirão? De que forma? Eles dirão: "Tudo bem, não
teremos este tapete, teremos aquele tapete." Tudo bem, tenham!
Alguem dirá: "Eu vou pular no mar." Pule! Pule agora. Em que eles o oprimirão? Apenas observe isso. Não em seu crescimento
espiritual, eles podem? E é desse modo que o problema começa. Vejam, em coisa material, digamos, em um ashram agora,
alguém diz: "Tudo bem." "Nós gostaríamos de ter uma foto da Mãe ali." O outro dirá: "Não, nós a teremos ali."
Quer você coloque aqui ou ali não faz nenhuma diferença. Minha fotografia irá trabalhar. Mesmo em assuntos de puja, Eu tenho
visto as pessoas que dirão: "Não, a Mãe está sentada lá, não coloque seus pés em direção à Mãe." É uma coisa comum, todo
mundo sabe que não se deve colocar os pés. Mas ainda assim, eles dirão: "Não, nós queremos colocar." Tudo bem, deixe-os
colocar. Na próxima vez, eles não colocarão, porque eles saberão que é errado. Eles descobrirão. Portanto, ninguém pode
oprimir ninguém. Eu estou aqui para corrigir.
Uma vez que você entenda que você não é perfeito, que o outro não é perfeito, que todos nós estamos nos aperfeiçoando, que
todos nós estamos crescendo, que a Mãe está presente para cuidar de nós, então nós nunca pensaremos assim. Agora, Eu
também tenho visto as pessoas dizerem que há dois Sahaja Yogis falando de outros Sahaja Yogis. Agora, um é muito opressivo,
o outro fica chateado ao ver que aquele é opressivo. Agora, para esse propósito, se você fica calmo, silencioso, você sempre o
dominará. As pessoas ouvirão você, não ele. Mas mesmo se você começar a dizer: "Oh, eu não falo desse e daquele jeito", eles
acharão que são galos de briga. Então, nesse momento, seu aspecto mais sábio dará para a pessoa uma chance de
compreender. Mas o que acontece é que uma pessoa domina, uma outra pessoa tenta dominá-los através de coisas externas, e
o show inteiro acaba. Não há nenhuma necessidade de dominar uma outra pessoa através de coisas externas, ela se
estabelecerá por si mesma, se você mostrar a dignidade de seu silêncio e de sua compreensão da Sahaja Yoga. Não há
nenhuma necessidade nesse momento de dizer: "Cale-se," "sente-se, não faça isso".
Isso é totalmente errado. Eles fazem isso, Eu tenho visto. Em Minha presença, Eu tenho visto. Porque nós ainda vivemos meio

caminho lá e meio caminho aqui. O modo como resolvemos o problema, por exemplo, você tem de fazer um negócio. Há duas
pessoas fazendo o negócio. Uma pessoa diz algo, e a outra diz: "Por que você falou desse jeito? Você não deveria dizer." Então
essa pessoa diz a outra pessoa: "Você não deveria me corrigir." Desse jeito, a briga continua.
Mas isso não ajuda de forma alguma, nesse ponto também. Mas na Sahaja Yoga, isso nunca ajudará. A outra pessoa só pode
ter êxito através de sua dignidade, através de seus métodos tranquilos, abordando uma pessoa adequadamente. É desse modo
que os líderes surgirão. Eles não surgirão derrubando uma outra pessoa. De forma alguma, por algum acaso, isso não é
possível. Não é uma boa líderança. A boa líderança é julgado pela forma como você lida com a situação. Não pela forma como
você briga com um outro homem. Muitas vezes vocês viram que Eu fico simplesmente calada.
Isso funciona. Não é necessário que você naquele momento grite. Não há nenhuma necessidade. E isso cria uma impressão
muito ruim, e uma líderança muito ruim. Antes de tudo, você não pode ser dominado, isso é um fato, é uma verdade. Você pode
crescer em sua espiritualidade, seja o que for que as pessoas tentem dominar nas coisas mundanas. Graças a Deus, nós não
temos nenhuma organização. Graças a Deus nos não temos secretárias, secretárias assistentes, subsecretárias,
vice-secretárias, secretárias superiores, secretárias inferiores, nós não temos nenhuma insensatez. Senão até mesmo isso teria
sido dominador para as pessoas. Então eles teriam brigado por isso.
Assim, nós não temos esse problema. Nós não temos nenhum problema com dinheiro, porque não temos todas essas ideias
insensatas. Eu resolvi esses problemas não tendo nenhuma instituição, nenhum cargo. Todo mundo tem cargo. Mas o cargo
mais elevado é do seu Espírito, que você estabelece. A atenção não está lá, é mais orientada ao ego. A coisa toda é orientada ao
ego. Você não pode lutar contra o ego com o ego. Você não pode. Você só pode lutar contra o ego ou superego com o Espírito.
O quanto Eu os domino? Eu absorvo toda a sua agressão também. e o quanto Eu os domino? Se Eu tenho de corrigi-los, Eu vou
em frente e faço isso, e lhes digo que Eu estou os corrigindo, quer vocês gostem ou não. E vocês veem o resultado, fica tudo
bem. Mas se você tem essa capacidade, faça-o. Então está faltando em você isso, você não consegue agir dessa maneira,
então fique preparado para pelo menos não estragar a apresentação da Sahaja Yoga. Uma pessoa está falando muito, tudo
bem, os outros dirão: "Ele é inútil, mas o outro é sensato." Mas se ambos estão brigando, então Eu não sei. Isso não mostra
nenhuma sabedoria ou crescimento, nada disso.
Mostra? Aqueles que acham que dominando em pequeninas coisas vão alcançar algo estão errados. Na verdade, Eu tenho
visto, os Meus netos são almas realizadas, eles não se preocupam com essas coisas. Eles não fazem isso. Esse tipo de briga,
eles não têm: "Onde guardar isso? O que fazer?". Isso, eles não têm. Nada disso. No máximo, eles talvez briguem por um
chocolate ou algo assim, no máximo. Mas em questões espirituais, eles nunca brigam.
Em questões espirituais, eles nunca brigam. Esse é o lugar onde não se deve brigar, não se deve argumentar. Esse é o ponto que
não é para ser argumentado, porque a verdade é única. O que há para argumentar? Vocês têm visto todos esse santos, esses
que falaram sobre Mim. O que eles dizem? Todos dizem a mesma coisa sobre Mim. Não pode haver nenhuma briga entre
santos, pode? Se a verdade é única, como pode haver briga? Mas porque um é inadequado, um outro é dominante, ambos
devem alcançar esse estado.
Mas o melhor é se comportar de forma mais digna, mais adulta, mais protetora. As pessoas certamente simpatizarão com você,
porque você se tornará o líder. Argumentos não irão levá-lo a lugar nenhum, Eu posso lhes dizer esse tanto. Não adianta
argumentar entre vocês mesmos. Se você tem de argumentar, você tem de argumentar com os outros, não entre vocês
mesmos. Pelo contrário. Agora, o que mais? Qual é o dia? Alguma outra pergunta? Como lutamos contra o ego?
Como lutamos contra o ego? Veja, você nunca deve lutar contra o ego. Se você tentar lutar contra ele, ele o dominará mais. Essa
não é a forma de combatê-lo. Há ego e você luta contra seu ego: "Oh, eu vou esmurrá-lo", então ele crescerá mais. Quanto mais
você o esmurrar, mais ele crescerá. Nunca lute contra seu ego. A única forma é observá-lo. Sua atenção é muito importante.
Sua atenção está agora iluminada.

Seja o que for que você veja, trata-se do tamanho correto. Trata-se do tamanho correto. Por exemplo o ego, se ele cresceu
demais, apenas observe o seu ego. O melhor é observar-se no espelho e dizer: "Oh, Sr. Ego, como você está?" Então ele reduzirá.
Mas não lute contra ele. É apenas para ser observado. Todos os tipos de egos podem existir. Se você for muito instruído, você é
egoísta. Se você não é instruído, você é egoísta, porque você precisa mostrar que você é importante.
Existem todos os tipos de ego. A melhor coisa é observar por si mesmo. É por isso que Eu digo: "Encare a si mesmo." Seu Si
significa seu Espírito. Mãe, é a mesma coisa para o superego? Sim, muito mesmo. Para o superego também, é não ficar
amedrontado. Você deve apenas dizer: "Saia!" "Eu posso vê-lo muito claramente, você está aí." "Saia daqui.
Como ousa me assustar? Eu sou o Espírito." "Eu sou o Espírito. Como ousa fazer isso." É dessa forma. Vejam, o ego os torna
idiota, totalmente. O ego o torna idiota, torna-o idiota, totalmente. E o superego torna-o covarde. Ele o torna covarde. Agora,
como lutar contra o ego: "Eu não vou ser um idiota", se você disser isso, o ego irá embora.
Se você quer ser um idiota, então ele estará lá para ajudá-lo. Se você quer ser um idiota, tudo bem, chame o Sr. Ego. Você se
tornará um idiota sem difículdades. É a forma mais fácil. É a forma mais fácil, se você quer se tornar um idiota, a coisa simples
é chamar o ego: "Venha Sr. Ego, e se estabeleça em mim", e imediatamente É uma composição muito simples. E o superego, se
você é um covarde, então ele o domina. Diga: "Eu não vou ser." Ham, Ksham, como Eu lhes disse, o mantra no Agnya. Ou você
tem de dizer "eu sou". Para o outro, Eu digo: "Eu o perdoo."
[Um homem fala para Shri Mataji que ele está preocupado com comida.] [E está com medo de ficar gordo.] Tudo bem, faça uma
coisa neste momento. Coloque sua mão esquerda em Minha direção, e a mão direita para fora. Ele tem o Hamsa bloqueado. Lá,
veja, o Hamsa. Diga-lhe para vir. Venha, venha! Sinto muito. Corrija o Hamsa e ele verá claramente.
Olá! Estamos esperando por vocês. Venham à frente, vocês podem vir um pouco à frente, muitas pessoas estão lá (…). Uma vez
Eu lhes disse que o relacionamento consigo mesmo deve ser tirânico. Você deve "chicotear". Você deve tornar totalmente claro
para você mesmo: "Eu tenho de me aperfeiçoar, se tenho de dar isto," "meu ser, para Deus. Ele tem de estar perfeito." Em
segundo lugar. Se você tem de ter relacionamentos com os outros, ele tem de ser um relacionamento ideal. Sahaja Yogi com
Sahaja Yogi, significa algo grande.
O maior relacionamento é esse. Com sua irmã, com seu irmão, ele deve ser ideal. E na coletividade, nós temos de ser
pragmáticos. Na coletividade, nós podemos mudar nosso rumo, tomaremos o caminho que quisermos, isso muda o caminho,
nós lidaremos com ele. Mas, pelo contrário Vejam, por exemplo, pegue um avião. Ele tem a mesma coisa. O avião, quando ele
está no ar, ele pode ir onde quer que ele queira. Mas os parafusos estão fixos no avião, estão fixos de modo ideal. Eles não
podem simplesmente partir. Como o assento do piloto não vai para trás, e a parte de trás não vai para frente.
A relação é mantida. Tudo bem? E os parafusos que são fabricados ou tudo que é fabricado está perfeito. Mas o avião não fica
fixo. O avião pode ir para o sul, norte, a qualquer lugar que queira. Somente as coisas que estão nele estão correlacionadas
umas com as outras numa tal proporção que elas não podem se mover de suas posições ideais. Eu estou dando esse exemplo
porque vocês estão aqui. Vocês compreenderão isso melhor agora. E essas coisas que vocês produziram, elas próprias são
perfeitas. Se elas forem imperfeitas, haverá um problema.
É desse jeito. Se você compreender essa coisa muito simples sobre relacionamentos e atitudes, você nunca terá problema. Seu
relacionamento com o Sahaja Yogi tem de ser um relacionamento totalmente ideal. Senão algum parafuso está solto. Tente
tornar isso ideal. Por exemplo, há uma pessoa. Você percebe que a pessoa é muito egoísta ou algo assim. Tente ver o que está
errado com você, antes de tudo: "Eu sou perfeito?" "Eu estou bem ou estou igualmente dominando?" "Eu sou igualmente
egoísta?"
"Tudo bem, se eu sou, então é melhor eu me corrigir. Mas se não sou," "se sou uma pessoa boa, dessa maneira eu não estou
dominando," "então eu devo reduzir o ego dele fazendo coisas gentis para ele," "fazendo um bom relacionamento com ele."

Tente ser gentil com ele, de modo que o ego dele reduza. Administre, de um modo ou de outro, para estabelecer o
relacionamento ideal. É absolutamente simples. Quero dizer, Eu não entendo o que Eu tenho de dizer neste caso, você sabe
tudo, que isso tem de ser apropriado. Agora veja, o relacionamento entre Mim e esta chama tem de ser adequado, de modo que
ela não Me queime, não é? É sem dúvida, na vida também, nós temos de fazer a mesma coisa. Esse relacionamento um com
outro tem de ser ideal para criar os melhores resultados. Isso é tão prático, Eu não sei o que há para falar sobre isso.
E você tem de ser perfeito, porque você é a unidade. E a coisa toda pode ser pragmática, somente então isso pode ser assim.
Mas aqui, é exatamente o oposto. Os parafusos são pragmáticos, o relacionamento é imperfeito, e a coletividade é totalmente
estática. Não se move. A coletividade, afinal todos nós somos coletivos, ligados um ao outro. "Como podemos nos mover, Mãe?
Somos estáticos agora." "Estamos ligados um ao outro, não podemos nos mover, entende?" Exatamente como a Rocha de
Gibraltar.
Agora, você sendo um engenheiro aeronáutico, você deveria entender isso melhor do que qualquer outra pessoa, esse exemplo.
O que mais? Qual é a pergunta? Como você está? Tudo bem? Eu estou perguntando. Que outra pergunta? Shri Mataji, a Senhora
poderia falar algo sobre manter nossa atenção, de modo que ela fique onde deve ficar. Rustom fez uma pergunta muito prática,
é verdade: "Manter a atenção onde ela deve estar." Para tudo, você tem de fazer algum exercício, abbhyas, não antes da
Realização, depois da Realização.
A melhor forma é aprender como se observar. Exatamente agora, sentado aqui, apenas coloque-se numa posição de onde você
se observe. "Agora, o que eu estou fazendo?" Isso é o abbhyas, isso é o estudo. Além dos mantras, além de qualquer coisa, o
abbhyas é a prática, pratica de se tornar uma testemunha. E a testemunha é o estado do Espírito. A atenção deles não irá
embora. Quero dizer, você verá tudo, isso está lá, mas a atenção estará dentro. Tente praticar isto: "Eu sou uma testemunha?"
Por exemplo, algumas pessoas dizem: "Ó Deus, tive um momento horrível."
"Mãe, isso, aquilo aconteceu." Você não é uma testemunha. Como você pode ter um momento horrível se você é o Espírito?
Você só tem um momento horrível quando você não é o Espírito. Se você puder observar a coisa toda com uma peça que é
representada, então você não fica tendo um momento horrível, mas é externo a você que está tendo um momento horrível, o
qual você está observando. É desse modo que a atenção pode ser firmada muito bem, se você praticar abbhyas, pratique o
tempo todo ser uma testemunha. Por exemplo, você sai, vê algo. Apenas tente observar, não pense sobre isso. Seja uma
testemunha da coisa toda. A alegria será completa, e também você se tornará totalmente calmo.
Sua atenção será completamente iluminada. E depois a inspiração que você obterá será enorme. Vejam, está funcionando. Está
funcionando. Tente observar. E há uma grande memória, se você souber como observar. Para Mim, se Eu vejo algo, quero dizer,
para Mim, é exatamente como um filme em Minha mente. Se Eu vi esta sala, agora Eu sei o que está neste projeto, Eu sei tudo.
Como vocês estão sentados, qual posição vocês assumiram, como vocês estavam, o que era isso, tudo é como um projeto.
Vejam, isso vem a Mim exatamente como um quadro, sem dúvida.
Não desta vida, mas de vidas. Porque este é um sistema de gravação que grava melhor. Se há pensamentos, é como existir algo
no meio. Vejam, ele está tentando Me gravar no filme, e se há algo no meio se movendo, nada chegará no filme. Mas quando
não há nada no meio e você está somente vendo, você está gravando tudo que é importante. Além do mais, você ficará
surpreso, você não grava coisas não importantes. Por exemplo, para as pessoas agora, elas vão a um vilarejo, ou a qualquer
lugar, elas ficarão gravando: "Oh Deus, aquilo era muito sujo, e" "isso aconteceu e fomos lá e havia chão de cimento para
dormir", por exemplo. "E depois nós entramos" "e não havia nenhuma cadeira adequada para se sentar." "E a cadeira era tão
dura e minhas costas começaram a doer." Eles se lembrarão de todas essas coisas.
E depois, o que aconteceu? "Oh, Deus! Eu não consegui ter a Realização." Tudo que é ruim, exatamente como um jornal, todas as
notícias ruins. Mas para uma pessoa que é uma alma realizada na forma verdadeira, ela não vê, quero dizer, você não sente
cheiro de nada sujo. Você sempre sente cheiro de algo bom. Você nunca sente cheiro ruim, você não pensa em nada sujo. Em
todo lugar que você vai, é belo. Mesmo se você apenas vir a areia, você vê o padrão. Mesmo se você vir um morro árido.

Eu observei algumas pessoas que tinham ido, Eu disse: "Olhem a beleza destas colinas", no Maharashtra. Elas disseram: "Mãe,
qual é a beleza? Não estão cobertas com árvores." Eu disse: "Essa é a beleza, apenas vejam os padrões." Elas não conseguiam
ver os padrões que Eu estava vendo. Mas se você Me perguntar: "Qual é esta colina?" Eu também sei isso. Porque Eu conheço
os padrões de todas as colinas, como se moveram, como foram feitos os padrões e coisas assim. Porque eles não veem isso,
eles não conseguem ver a beleza, porque eles estão olhando os defeitos. Ou relativamente, "as árvores inglesas são melhores
que as árvores X, Y, Z."
"Então esta não é melhor." Eles começam o relativo. Mas você está no ponto absoluto, você está obtendo o absoluto de tudo.
Tudo é seu. O que há para julgar? Mãe, talvez a Senhora possa ver a beleza, porque a Senhora é a Artista. Eu sou a Artista e Eu
sou a Arte. Mas e quanto a vocês? Quem são vocês? Você é aquele que é criado e você pode criar, e você pode se tornar o
artista.
Isto é o que estou dizendo: você não é somente a luz, mas sim a luz que fornecerá luz aos outros. E também, você sustentará
essa luz que você forneceu. Essa é a diferença agora entre você e as outras pessoas. Não somente você será o artista, mas
você regozijará a arte do artista. Isso é o que você obteve, você não sabe, você não está consciente de seus poderes. É uma
coisa dinâmica que lhe aconteceu, a qual você deve se dedicar. Mas nossa atenção está onde a sujeira está vindo, onde a
sujeira está vindo, onde a feiura existe. Se sua atenção está na feiura As pessoas Me falam: "Havia, aquilo era feio." Eu disse:
"Eu não vi." "Eu apenas vi a forma como o elefante estava em pé," "o modo como ele levantou sua perna, e ele estava elevando
sua tromba."
"Eu nunca vi a parte suja disso. Onde ela estava?" "Na parte detrás dele." Eu disse: "Eu nunca fui atrás." Se sua atenção está na –
mesmo a descrição de uma pessoa. Eu perguntei a uma pessoa: "Como ele é?" Todos os pequenos detalhes estranhos dele
virão a sua cabeça. Até mesmo os fotógrafos, Eu tenho visto. Eles só tirarão fotos quando você estiver de um modo estranho.
Quando seu rosto estiver um pouco virado.
É uma busca pela feiura, busca pelos erros, busca por alguma coisa errada. Se o tempo todo você age assim, você não pode ser
uma pessoa feliz, o tempo todo tentando descobrir defeitos e falhas e erros e sujeira e feiura. Você está prestes a ter uma
doença. Você está pedindo isso. Como uma pessoa que estava dizendo: "Há 34 valas" "neste lugar." Eu disse: "Você saltou
dentro de uma delas?" "É melhor saltar, desse modo de uma vez" "por todas você não verá nenhuma outra vala." "Você não vê os
terrenos planos," "você só fica vendo as valas. Para quê?" A mesma coisa pode parecer feia para uma pessoa que é desse tipo
de atitude que quer ver tudo feio.
Julgue suas atitudes. Tente ver o bem nos outros. Tente ver. Não dentro nem estar em - Eu não estou falando para as outras
pessoas, mas estou dizendo que pelo menos com os Sahaja Yogis você pode fazer isso. Tente ver o bem neles. Que bem eles
têm feito para a Sahaja Yoga. O que você lhes deve. Como relacionar-se bem com eles. Por que não ver o bem neles?
Dando-lhes encorajamento, sendo bom com eles, você está ajudando a Sahaja Yoga.
Mas você quer ajudar seu ego, porque você é muito instruído. Então somente apreciando uma outra pessoa, você tem
relacionamentos melhores. Isso é um fato muito simples. Você vê qualquer filme, há duas pessoas falando uma com a outra
como se elas estivessem latindo uma com a outra. O que custa ser amável, ser gentil, dizer coisas agradáveis? Assim que eles
virem uma pessoa: "Oh Deus! Você ficou muito feio." Esse é o melhor elogio. Esta é a natureza humana: ver as falhas nos outros,
ver as coisas erradas nos outros. Eles descobrirão em qualquer coisa.
Alguém é muito arrumado, então essa pessoa é ruim. Alguém é muito desarrumado, essa pessoa é ruim, todo tipo de coisa.
Mas por que você não faz algo em relação a si mesmo que há algo dentro de você que não está arrumado? E é dentro de você
que é muito perturbador. Para Mim, isso não faz nenhuma diferença, vocês têm visto isso. Não faz nenhum diferença. Se você
disser, Eu dormirei aqui. Se você disser, Eu dormirei lá na grama. Para Mim, não faz nenhuma diferença. A qual banheiro Eu vou,
Eu não Me lembro de todas essas coisas.

O que há para se lembrar de um banheiro e isso e aquilo? É tudo insensatez. Eu não tenho nenhuma memória para toda essa
coisa. Mesmo se você quiser que Eu saiba, Eu não lembrarei. Se você Me perguntar: "Como a Senhora foi ao banheiro?" "Qual?"
"Aquele." Eu digo: "Tudo bem, Eu estive lá." Depois a comida. Que tipo de sabor ela tinha, e qual era a comida, e todos os tipos de
coisas as pessoas continuam pensando.
De que adianta? A comida toda simplesmente vai ser digerida no mesmo estômago. O que há para ficar tão preocupado com
tudo isso? Estamos desperdiçando nossa energia. Eu não desperdiço Minha energia. Eu não tenho energia para desperdiçar. Da
mesma maneira, por que você desperdiça sua energia? Por que você não vê o lado melhor do homem? Vendo o lado ruim, se
você puder curá-lo, tudo bem. Mas se você não pode curá-lo, você vai ficar mal.
Se você pudesse curá-lo, nada acontece, mas você não pode. Também, uma pessoa sempre diz: "Eu não, eu não faria isso." Mas
você faria alguma outra coisa que a outra pessoa não faria. Quando julgar os outros, a pessoa tem de saber que deve julgar a si
mesmo antes de tudo. Porque com o que você está julgando? Com seu ego ou com seu superego. Eu tenho visto, é uma falha
muito comum que não deve existir nunca mais. Agora vocês são almas realizadas, vocês são santos. E os santos - embora os
santos antigos talvez estivessem fazendo, seja o que for que eles fizeram, esqueçam-nos. Mas vocês não irão ver as falhas um
no outro, mas os pontos bons de cada um.
Eu tenho visto coisas simples. Alguém fala uma palavra inglesa errada, ou uma palavra em Sânscrito, ou algo errado,
imediatamente, você captará isso. Mas ele dá uma grande palestra, tudo bem, isso ninguém escuta. Sua mente fica
trabalhando: "Que coisa errada ele vai dizer?" A atenção deve estar no que ele disse de tão belo. E então você desenvolverá uma
atitude como a Minha. Você nunca verá os defeitos dos outros. Nunca. Nunca saberá isso. Você não terá olhos para ver isso.
Minha condição é desse jeito, Eu lhes digo. Será assim. É muito dífícil. Por exemplo, alguém diz: "Venha e jogue cartas com
apostas." Eu nunca Me lembro. Eu perderei sempre, então Eu disse: "De que adianta jogar?" "Eu não Me lembro." Todo mundo
diz: "Você tem tanta inteligência também," "então Você não consegue se lembrar destas três cartas?" Não consigo. Meu cérebro
pára de funcionar, esqueço todas elas.
Eu não sei. Eu pareço uma tola quando jogo esse jogo. Por que Eu deveria jogar? Para qualquer coisa assim, Eu sou totalmente
inútil. Então isso é uma coisa que as pessoas sabem: "Oh, Ela não serve para isso, esqueça-A." Mas isso deve se tornar
automático em você também. Então é tão gratificante, o modo como somos belos, pois tudo é tão belo em nossa volta, ver que
tamanha beleza existe e não a vemos. Uma alegria tão grande. Toda bem-aventurança está presente, fluindo dentro de nós. E
nós não sabemos, não a notamos.
É uma coisa tão alegre, é uma coisa tão bela. "Oh Deus! Uma tamanha fonte de alegria" "estava simplesmente próxima a mim,
eu nunca soube." "E eu simplesmente me virei e vi essa fonte. Me virei." Vire suas costas a todos os seus condicionamentos, às
ideias que você tem, não julgue, a primeira coisa. Grandes críticos de arte e tudo mais, por favor, Eu lhes peço, não faça
comentários a qualquer coisa o tempo todo. É o ego pregando peça. Apenas observe-o. Como ele está fazendo com que você
ache que é alguém muito importante.
Tome cuidado. Havia algumas pessoas vindo dos EUA, elas vieram? Elas não vieram. Então depois decidiremos quando eles
chegarem aqui o que deve ser feito. Linda, para o seu problema, o que deve ser feito? Você se livrará de seus problemas
pessoais ou não? Agora, Eu estou falando com Linda. Eu sugeriria que você ficasse com sua mãe. Ela precisa de você. Ela é
uma mulher idosa, ela precisa de você.
Você deve servi-la. Não há nada errado nisso. Não, não, não. Você é inadequada. Não que ela seja inadequada. Você tem de
servi-la. Dar-lhe amor, afeição. Ela é solitária. Ela se comporta assim porque ela é solitária. Você é inadequada.
Eu não diria nada a ela. Ela nunca teve amor e você é a única filha que ela tem. Você deve amá-la. Dar-lhe mais amor, mais
afeição, e também o que ela diz sobre Peter, você deve fazer isso. Dará a ela consolo. Ela está ficando louca por causa disso.

Deixe-a falar. As falas dela, nada importa. Você vê que não é nada. Isso é apenas uma fuga.
Porque você está obcecada, é por isso que ela pensa assim. Mas você deve se estabelecer com mais paciência, com mais amor
e afeição. Ela disse uma centena de vezes "pratique a Sahaja Yoga". O quanto que ela mudou a atitude dela porque quando você
foi lá, você ficou obcecada. E você é muita obcecada às vezes, Eu tenho visto. Antes de tudo, você deve ser uma pessoa
arrumada, uma pessoa alinhada, deve cuidar dela. Você deve assumir a responsabilidade de cuidar dela. Ela é uma mulher idosa
que não teve nenhum amor em toda sua vida. O que ela quer é amor, e um filho, uma filha, você deve lhe dar amor. Seja o que for
que ela seja, você não pode deixá-la sozinha.
Se você lhe der amor, Eu tenho certeza que você pode curá-la. Assuma isso como um desafio e lhe dê um bandhan. Todos
podem dar um bandhan para ela e corrigi-la. Você não pode ser incapaz assim para fugir de seus deveres em relação a sua mãe,
Eu nunca permitirei isso. Você pode ir para Chelsham, começar um centro lá, Frequentá-lo, fazer isso. Você tem de fazer. Ela
deveria morar com sua mãe? Sim, é claro. Por que não? Ela é sua própria mãe.
Ela não é uma mulher tão cruel. Eu não penso assim. Eu a vi. Mas você fica obcecada, você mesma. Eu sei. Eu sei disso. É desse
modo que você se testará. Você deve viver com ela, afinal ela está muito idosa agora. Qual é a idade dela? Veja, agora, aos 63
anos, ela foi deixada sozinha naquela casa.
O que ela fará? Fale para ela: "Eu decidi fazer o que você me disse sobre Peter". Tudo bem. Seja o que for. Ela ficará bem. Veja,
tente falar-lhe essas coisas, ela ficará bem. Fale com ela exatamente assim: "E agora eu vou cuidar de você," "você está muito
doente, você não está bem. Tome cuidado." Você falou com ela gentilmente algumas vezes? Não, você não falou.
Você não falou, isso é o que acontece. Como um Sahaja Yogi, você tem de ser extremamente gentil e compassiva em relação a
ela. Ela é uma mulher idosa, não teve nenhum amor de seu marido. Ela sempre tentou fazer alguma coisa por você. Então, como
uma filha, você tem o dever. [Linda fala que ela está preocupada como sua filha, Bumble.] O que aconteceu com Bumble? Se
você por fim a isso a partir de você mesma, ela não porá fim a isso desse jeito. Veja, quando você cria um problema entre você e
ela, antes de tudo, não deve haver nenhuma lacuna. Se não há nenhuma lacuna, então não haverá nenhum problema.
O problema existe porque você é um problema e ela é um problema, então a criança sofre. Mas se você não tolerar nada, se ela
fala - pelo contrário, se uma criança falar qualquer coisa a respeito de sua mãe, você deve dizer: "Não fale assim com ela, ela é
minha mãe." Amanhã, ela voltará e lhe falará assim. Acredite em Mim. Ela é muito mais sensata nisso do que você. Você não
deve falar com ela nada sobre sua mãe. Você deve dizer: "Ela tem sido muito gentil comigo e boa para mim." Se isso for
comunicado para ela, através de Bumble, as coisas ficarão bem. Quanto tempo ela vai viver com esse tipo de vida que ela tinha?
Tudo bem?
Onde você vai experimentar sua Sahaja Yoga, se você não consegue experimentar em sua própria mãe? Não, essa não é a
maneira. Não é externo, é interno. Você não tem de fazê-lo externamente, você tem de fazê-lo internamente com ela. Seja
amável, seja gentil, seja útil, no máximo, ela gritará algumas vezes, não importa. Perdoe-a, perdoe-a. [Linda diz que sua mãe não
consegue dormir à noite,] [ela fica vagando falando sozinha.] Veja, tudo bem. Se ela não dorme, então você pode recitar alguns
mantras em seu coração. Você sabe que existe o mantra de Nidra e tudo mais.
Levante o canal esquerdo e abaixe o direito, ela dormirá. Faça tudo isso que ela dormirá, você deve recitar isso três vezes
expressivamente, você dormirá. Quando ela estiver falando também, se você dormir, ela não vai acordá-la novamente. Apenas
adormeça lá e ela dirá: "Tudo bem, vá e durma agora." É muito simples lutar contra essas coisas. Ela precisa de você, muito. Ela
não consegue dormir. Imaginem só, uma mãe não poder dormir. Como você pode fugir dela. Apenas veja a condição dela.
Ela é sua mãe. Então como você pode abandoná-la? Você não pode. Você não pode abandoná-la. Não, Eu não diria isso. Você
não pode abandonar sua mãe. Kathy quis vir Comigo. Você se lembra da Kathy? Eu lhe disse: "Você não pode deixar sua mãe no
hospital," "e vir Comigo para a Índia. Não, você não pode."

Ela perdeu aquilo completamente, Eu lhe disse: "Fique com sua mãe." Ela está aqui, apenas pergunte a ela. Eu de fato lhe falei. E
ela estava com câncer, essa coisa com a Sahaja Yoga, e tudo mais, e ela cuidava dela, ela ficou. Não, você não pode abandonar
seus pais desse jeito. Os pais são muito importantes. Depois de uma certa idade, você tem de cuidar deles. Seja o que for que
eles sejam, você deve cuidar de seus pais. Isso é muito importante na Sahaja Yoga. Seu Coração Direito não pode ficar bem,
Shri Rama não pode ficar bem, se você não cuidar de sua mãe.
Ela não é uma mulher tão má. Eu Me encontrei com ela. Se ela fosse muito cruel, horrível, esse tipo de coisa, então Eu teria dito:
"Esqueça-a." Ela não é assim. Ela não é tão Ela está bebendo porque ela não tem nenhuma companhia, ela não sabe o que fazer
com ela mesma. Ela está tentando fugir de si mesma. É muito simples entender. Seja amável e gentil. Dê-lhe algum valor, que
ela é importante para você, ela ficará bem. Eu a vi, ela não é uma mulher má.
Muito dela chegou a você também. Sua bondade. [Linda fala a Shri Mataji algo sobre o irmão de sua mãe.] O quê? Eu já ouvi
isso. Eu conheço essa história, seja o que for que ela fez, seja o que for, não importa. Abandonando-a, você vai ajudá-la com
isso? Você deve preencher o lugar desse irmão. Você deve dizer: "Não importa, se o irmão morreu, eu estou aqui" "para cuidar
de você, mãe." Por que ela está desejando muito o irmão?
Ela acha que se o irmão estivesse vivo, ele cuidaria de uma mulher idosa? Mas só Deus sabe se ele cuidaria, ele teria fugido,
também. Por que você não pode preencher o lugar do irmão? Você pode. Por que não? Assuma a responsabilidade. Você pode
fazê-lo, Eu sei. Tudo bem? Tenha consideração por ela como você tem consideração por Mim. Por que não?
Apenas tente. Vale à pena. Vale à pena. Seja boa e gentil. Diga coisa boas, coisas agradáveis para ela. Mostre interesse em sua
vida. Na verdade, você vê que tudo isso veio desses psicólogos também. Pessoas horríveis. Não, eles sempre dizem: "A mãe fez
alguma coisa." Todos que Eu vi disseram: "Minha mãe é como" Eu disse: "Como a mãe de todo mundo pode ser tão cruel?"
Poderia ser a mãe de algumas pessoas, mas não a mãe de todo mundo. E também, se elas se desviaram do caminho correto, é
porque elas nunca tiveram o amor delas, elas nunca tiveram o lugar delas na vida. Os maridos devem tê-las tratado mal,
torturado suas vidas e devem tê-las perseguido, ou talvez elas tiveram alguns outros problemas com os pais delas ou algo
assim. "A mãe de todo mundo torturou." É uma psicologia, Eu acho. Dessa forma, uma mãe está sempre de uma certa maneira,
se você olhá-la de um ângulo errado, ela parecerá sua inimiga. No ocidente, a figura da mãe é horrível. As guerras também,
coisas aconteceram nessa geração. As pessoas foram despedaçadas em seus valores. Vocês devem entender que tipo de vida
essa sociedade ocidental horrível pode dar às mulheres que são boas.
As mulheres boas são realmente torturadas nessa sociedade. Somente as espertas e as que são muito arrogantes e as que
sabem como corrigir homens e colocar as mulheres em seus lugares podem sobreviver, isso é o que acontece. É uma briga
corrente aqui. Qualquer mulher boa é torturada nessa sociedade. Se ela sobrevive e ela realmente vive, é algo surpreendente.
Pergutem a Maria, ela lhes falará. Perguntem a ela como eles as humilham, como eles as insultam, Quero dizer, tudo mundo viu
isso acontecendo aqui. Mas não culpem a mãe o tempo todo. Nesse estágio, vocês devem cuidar dela. Agora, qual é a próxima?
A Senhora poderia casar eu e minha namorada? O que é? Quem é sua namorada? Ela não é uma Sahaja Yogini? Ela é uma
Sahaja Yogini. Então você quer ter um casamento no Krishna Ashtami? Alguns casamentos a serem realizados? Agora, quando
é o Krishna Ashtami? Próximo domingo. Em algum momento no futuro, não O melhor lugar para se casar é na Índia.
É muito fácil e você tem um sensação verdadeira, porque você vem em.. um cavalo e isso e aquilo, entendem? Mas mesmo se
você quiser casar no dia do Krishna Ashtami, Eu não sei, se você pode realmente conseguir alguém para fazê-lo - se pudermos
conseguir alguém, nós deveríamos fazê-lo. Há pessoas que querem se casar, mas você vê que não é dado o devido valor ao
casamento na Sahaja Yoga. Eu tenho visto pessoas que não têm essa compreensão, e é muito perigoso brincar com isso, é
muito perigoso, entendem? Assim, Eu acho que se você deu algum tempo para si mesmo, Eu certamente o casarei. Acho que a
melhor coisa é deixar as pessoas terem algum tempo e decidirem, porque você observa que é muito estranho, ninguém se sente
responsável por isso. Eles virão com uma explicação: "Oh, eu não entendi" "e eu não estava em uma situação para fazer isso,"

"eu ainda estava possuído por um bhoot e eu casei com um outro bhoot." [O yogi fala para Shri Mataji que ele apresentará] [sua
namorada para Ela.] Veja, você deu tempo suficiente agora. Mas veja, uma coisa é eles vivendo no ocidente, são pessoas
simples, mas se você lhes falar "casamento", oh Deus.
Eles enlouquecem. Eles enlouquecem. Se for um casamento, "ahhhh". Pergunte a David Prall, ele lhes contará. Porque a vida é
tão horrivelmente estranha aqui, "casamento, oh Deus," "isso significa coisas horríveis. Você tem de se separar." "Se você tem
de se divorciar, a primeira coisa sobre um divórcio," "terá de dar muito dinheiro. Metade do dinheiro, a esposa levará embora."
"Ela me matará." Eles mostram que o marido mata a esposa, a esposa mata o marido, todos os tipos de coisas, o tempo todo,
isso continua assim neste país.
É uma loucura em relação ao casamento. Assim, Eu acho que é uma boa ideia. Eu gostaria se vocês pudessem providenciar,
porque o Krishna Ashtami é uma boa época para casar as pessoas. Nossos 16 casamentos, qual fracassou? Da última vez.
Para os 16. Não, os 16 aqui em Londres. Quem eram as 16 pessoas? Vamos ver. Todos primeira classe?
Todos primeira classe, sim? Sim. Bom. Então para o próximo lote de casamentos, alguns ficarão para trás como Nick, Eu
gostaria de casá-lo. Agora você não está tão apavorado, não é? Nick? [Hindi] No dia de Dashehra, nós podemos ter casamentos.
O dia de Dashehra, esse é um outro dia que podemos casar. Krishna Ashtami, o dia de Dashehra, é claro, após o Diwali, após o
casamento de Tulasi, somente então as pessoas começam, mas o dia de Dashehra é muito, muito bom. É muito auspicioso.
[Hindi] Então teremos casamentos no dia de Dashehra. Até lá preparem as pessoas para o casamento. Tudo bem? O dia de
Dashehra será por volta do fim de outubro. Tudo bem? Vamos ver onde Eu estarei. Então é só isso. [Um homem está na Sahaja
Yoga por algum tempo,] [mas ainda não sente a brisa fresca ou os bloqueios,] [pergunta para Shri Matai o que ele e outros como
ele] [podem fazer para sentir as vibrações.] Não, não. Antes de tudo, isso tem algo a ver com seus nervos, tudo bem?
Assim, se seu sistema nervoso está perturbado, você pode não senti-la, de forma alguma. Para o sistema nervoso, a melhor
coisa é fazer massagem. Alguém deve fazer massagem nas suas costas, mãos. Eu também falei muitas vezes para você
esfregar bastante suas mãos com azeite de oliva vibrado, e esfregue estas coisas, então elas ficam sensíveis. Poderiam estar
com insensibilidade, mas se eles conseguem sentir os bloqueios no corpo, significa que eles estão bem, somente o Vishuddhi
deles não está bem. Esfregue isso no Vishuddhi. Trabalhe no Vishuddhi, limpe-o. E para o Vishuddhi, você pode usar, digamos,
manteiga para esfregar aqui e esfregar todos estes músculos, com isso, todas essas coisas trabalharão para sua mão. Mas
vamos supor que não haja nenhuma brisa fresca saindo da cabeça, possivelmente, então a Realização ainda não está
estabelecida. Outras pessoas devem dizer se há uma brisa fresca saindo, porque a pessoa que não é realizada pode não sentir
isso.
Vamos supor que ele não sinta e você sinta, então ele é realizado. A única coisa é que os chakras dele devem ser purificados. É
uma categoria diferente de pessoas. Depois há algumas pessoas cuja Kundalini não se elevou, ainda há Sahaja Yogis assim.
Talvez, Eu não sei se há algum. Essas pessoas que não estão casadas por longo tempo, elas são pessoas muito dificeis, porque
elas nunca sentem a brisa fresca na mão, são bastante assim. Mas você vê que não é assim, elas são almas realizadas. De
qualquer forma, elas podem não sentir isso, mas elas são almas realizadas, porque um tipo de suavidade, um tipo de equilíbrio é
desenvolvido após o casamento, que não existia. E é desse modo que algumas pessoas não sentem a brisa. Há várias razões.
Algumas pessoas que são mais orientadas ao ego, elas devem levantar o canal esquerdo e baixar o direito muitas vezes. Elas
devem descobrir a partir das mãos. Uma mão é maior, outra mão é menor, isso significa que se o lado esquerdo é menor, você
tem de levantar o canal esquerdo e baixar o direito. A partir do tamanho das mãos e tudo mais, você pode observar. Colocando
uma mão em direção a foto, uma outra mão fora. Trabalhe isso de muitas formas, porque você tem permutações e
combinações de certos erros. Mas isso não significa você desenvolver este Vishuddhi Esquerdo por algum acaso, porque essa
é a pior coisa que pode acontecer. Se você desenvolve o Vishuddhi Esquerdo, então é uma situação muito dífícil. Agora, para
esse tipo de coisa, Eu acho que lhes darei uma palestra completa um dia, completa, com relação a ver quais permutações e
combinações de diferentes chakras podem ser criadas. Tudo bem?

Mas os sintomas são externos. Os sintomas são na maioria externos. Não há nenhuma necessidade A partir de uma pessoa,
você pode ver o que ela está bloqueando. É um problema muito grande com as pessoas, que elas não sintam as vibrações.
Algumas pessoas simplesmente não sentem. Há quantos que são assim? Quem nunca sentiu vibrações? Nunca sentiu?
Levantem suas mãos. Eu sei Kevin.
Você a sentiu algumas vezes? Tudo bem. [Um homem falando para Shri Mataji] [que quando ele está trabalhando no ashram,
suas mãos ficam quentes.] Qual delas? Ambas as mãos ficam Qual trabalho você está fazendo no ashram? Tudo bem, você
tinha um bloqueio no canal esquerdo. Você pode ver claramente que sua mão direita está muito brilhante. No canal esquerdo,
há um problema. Este dedos não estão tão brilhantes como as coisas são. Você tinha um problema de canal esquerdo, Se você
se lembra disso, tudo bem?
Assim, isso é uma luta. No ashram, as vibrações estão lutando, é por isso que você sente quente. Não há nada errado com isso.
Isso corrigirá, terá brisa fresca. Coloque sua mão direita sempre para cima e a mão esquerda em Minha direção. Isso corrigirá.
Quando você veio?
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Shri Krishna Puja Chelsham Road, Londres, 15.08.1982 Hoje é um grande dia para todos nós... ficarmos exultantes, pois o
próprio Ser Primordial... encarnou nesta Terra como Shri Krishna. Muitos aspectos de Seu Ser... têm sido descritos em muitas
de Minhas palestras para todos vocês, mas o maior dos maiores de todos aspectos... deste Ser Primordial era que Ele era o
Yogeshwara. Ele era o Deus da Yoga, Yogeshwara. Ele era o Senhor de nossa união com o Divino. Sem Sua permissão ou sem
Seu consentimento, nós não podemos ser Sahaja Yogis. Ele era Yogeshwara, e o verdadeiro yogi é uma pessoa... que tem este
Yogeshwara despertado dentro dele. A palavra "yoga", que nós entendemos, é a união de nossa atenção com o Divino. Mas
ainda assim, nós não nos damos conta das implicações. O que isso significa? O que deve nos acontecer? É claro, você adquire
poderes. Logo que você se torna o Espírito, você adquire poderes. Um dos poderes que você adquire é o da consciência
coletiva, isso também é a dádiva de Shri Krishna, e você começa a sentir a coletividade. Seu ego e superego são absorvidos,
então você se livra de seus karmas e de seus condicionamentos, e um novo florescer da nova vida da nova era começa. Mas
ainda assim, qual é a especialidade, a grandiosidade de Yogeshwara? Porque Ele é o Ishwara para vocês. Ele é o Ishwara de
todos os yogis, e qual é a capacidade Dele? Qual é a natureza Dele? É que para Ele, tudo é um jogo, Leela. Para Shri Rama, a vida
não era um jogo. Para Ele, a vida era um palco no qual Ele tinha de demonstrar... como levar uma vida muito dhármica como
Maryada Purushottama. Mas Shri Krishna surgiu para mostrar que Ele é o Leeladhara, Aquele que joga a Leela, o jogo. A coisa
toda é um jogo, o universo inteiro é um jogo. Tudo isso é criado pela Adi Shakti, todas essas três gunas não são nada além de
um jogo. E isso é o que Ele manifestou em Sua própria encarnação. Mas ainda assim, o que é Yogeshwara? Leeladhara é Aquele
para quem este universo inteiro é um jogo, do qual Ele é o eixo e para toda a periferia não é nada além de um jogo. Porque tudo
é falso. Exceto o seu Espírito, tudo é falso. É tudo uma brincadeira acontecendo, vocês podem dizer, uma peça teatral
acontecendo, nada tão sério. O Espírito é a única verdade dentro de nós, todo o resto é inverdade. Não pode haver muitos tipos
de verdades. Em Sânscrito, há somente verdade ou inverdade, satya ou asatya, não há dez palavras para verdade. Assim,
quando isso acontece, esse grande acontecimento se estabelece dentro de você, quando você se torna unificado com o
Espírito, você adquire poderes, sem nem mesmo sua maturidade alcançar esse estágio, sua compreensão atinge esse estágio e
seu coração se abre. Você adquire os poderes, tudo bem, antes de mais nada, desse modo você tem fé com compreensão
aberta. Você deve ter fé com a experiência disso, então isso começa. Quando você começa a usar seus poderes, você vê isso se
manifestando, você fica algumas vezes surpreso ao ver... como você eleva a Kundalini das pessoas, como você as amarra,
como você lhes dá a Realização, como você cura as pessoas. Você fica impressionado ao ver como isso tem acontecido. Então
nós podemos dizer que tudo isso que está formado dentro de você começou a se manifestar. Mas há muito mais que ainda tem
de se manifestar, que tem de se estabelecer e fazê-lo crescer. Um dos pontos muito importantes é o Yogeshwara... e nesse
ponto, nós devemos entender que... a menos e até que você siga o caminho de Yogeshwara, você não pode se estabelecer
plenamente. Então Krishna disse: "Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam vraja", "Abandonem todos os seus
relacionamentos...", "dharma" é relacionamento. Por exemplo, sua irmã, seu irmão, esses são dharmas, como Sri dharma, o
trabalho de uma mulher. Então também podemos dizer que há Rashta dharma. Hoje é o dia da libertação da Índia. Então nós
temos o Rahsta dharma, somos patriotas. O patriotismo ao seu próprio país é Rashta dharma. Depois vocês têm o Samaj
dharma, que é o dever em relação à sua sociedade, é Samaj dharma. Depois vocês têm o Pati dharma, os deveres do marido, os
deveres da esposa. Os deveres de todo mundo são chamados de dharmas, porque isso é o que você tem de fazer, você é
compelido pelo dever, os deveres formam seus dharmas. Mas Ele disse: "Abandonem todos esses dharmas," "abandonem
todos os deveres," "apenas se entreguem totalmente a Mim", "Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam vraja". Porque
vocês têm de se tornar agora o ser coletivo, agora vocês se tornaram unificados com Ele, agora Ele cuida de seus dharmas, Ele
cuida de seus relacionamentos, Ele limpa seus relacionamentos, Ele purifica seus relacionamentos, então apenas se entreguem
totalmente a Ele. Ele disse isso somente a Shri Arjuna, não para todo mundo. Ele não disse isso para todo mundo, eles não
mereciam isso, ou Ele achou que não era apropriado dizer-lhes. Mas Eu acho que vocês são as pessoas adequadas para saber
isso, então Eu estou lhes dizendo: esqueçam todos os demais deveres para com todas as outras coisas, mas cumpram seu
dever com seu ser coletivo, com sua coletividade. Mas Ele é Yogeshwara. Esse é o ponto principal. E para cumprir o dever com
Ele, a primeira coisa é: você tem de desenvolver essa pureza de um Yogeshwara. Para Ele, a sublimação não era necessária, Ele
era sublime. Ele era a fonte de sublimação. Ele não precisava de sublimação... dos instintos mais básicos dos seres humanos.
Ele não precisava de nada para fazer, para ser feito para Ele próprio, para elevá-Lo fora da maya, como eles chamam isso.

Especialmente no Ocidente, como vocês sabem, nós temos criado um inferno para nós mesmos, um verdadeiro inferno. Todos
os tipos de ideias pervertidas estão dentro de nós. Para um Yogeshwara, isso não é nada além de maya, absolutamente
imundície. Nunca vem a Ele que essas coisas são possíveis, eles ficam chocados. Em Seu aniversário – Eu diria que se hoje
fosse o dia do nascimento Dele... e se Ele nascesse como Ele era naquela época – Ele teria voltado imediatamente. Ele teria
dito: "Não, sinto muito, não tenho nada a fazer, tive o bastante." E isto também, se Ele tivesse encontrado a cultura ocidental, Ele
teria ficado chocado, Ele diria: "Oh Deus, não, de maneira alguma, Eu não virei aqui." A despeito das vezes que Ele nasceu onde
havia dharma, havia pessoas que compreendiam o que era certo, o que era errado, quando não havia nenhuma dessas coisas
insensatas, Ele vinha como Yogeshwara, puro. A história Dele é esta: uma vez, Sua esposa quis ir – para Ele, o que eram as
esposas? Nada, apenas um jogo. Para Ele, nenhum pecado pode ficar apegado. Ele se casou porque Ele tinha de se casar com
Seus cinco princípios... ou os cinco elementos. Então, Ele transformou os elementos em mulheres e se casou. Ele tinha de se
casar com 16.000 mulheres, porque Ele tinha de ter 16.000 poderes, e Ele tinha de canalizá-los através de alguns corpos, então
os poderes vieram como mulheres. Para Ele, isso não era um relacionamento com uma esposa, mas um puro relacionamento.
Para Ele, sexo não tinha nenhuma existência, de forma alguma. Ele estava além disso. Então está fora de discussão tentações e
perversões, está fora de cogitação. A história é esta: uma vez, Suas cinco esposas queriam ir e orar para um santo... que tinha
chegado, um grande santo, orar para a cidade delas. Mas ele ficou no outro lado do rio. Então quando elas quiseram ir e
venerá-lo, e elas acharam que era um momento muito bom... em que elas poderiam ir e vê-lo. Então quando elas chegaram
perto do rio, elas disseram: "Ele está inundado, não podemos atravessá-lo," "não é o momento em que se possa atravessá-lo."
Então elas acharam que seria muito não auspicioso se elas não fossem... e aquele era um momento tão auspicioso, elas
queriam ir naquele momento e venerar aquele guru. Então elas foram a Krishna e disseram: "Agora, como poderemos
atravessar? O rio está inundado." Ele disse: "Verdade? Não importa. Vão e digam para o rio..."- aquele é o rio Yamuna, não, Tapi,
rio Tapi – Ele disse: "Vão e digam ao rio: se temos um marido que é Shri Krishna," "que é um Yogeshwara", "significa Aquele
nunca se entregou a nenhuma atividade sexual." Yogeshwara significa uma pessoa que nunca se entregou... a nenhum
relacionamento sexual. Isso não é possível. Uma pessoa não pode pensar em tal coisa. Significa: embora Ele tenha consentido,
Ele nunca se entregou a isso. Embora Ele estivesse nisso, ainda assim Ele não estava lá. Era como um lótus. Se Ele não se
entregou a nenhuma ação assim – Isso só é possível para Ele, para ninguém mais. É por isso que Ele é uma encarnação, Ele não
é um ser humano. Somente as encarnações podem fazer isso. Se algum ser humano começa a dizer: "eu sou Shri Krishna,
então estou fazendo isso e aquilo", desse jeito, há uns muito enfáticos, vocês devem ter ouvido falar deles. Eles não se tornam,
é somente uma encarnação que pode fazer isso. Isso significa que Yogeshwara é Aquele que se encarnou. Então elas foram e
disseram ao rio: "Se Ele é o Yogeshwara, então por favor abaixe." E ele baixou. Então elas foram para o outro lado, fizeram o puja
ao guru e voltaram. Novamente o rio estava inundado e elas não podiam atravessar. Então elas foram ao guru. Esse é o sinal de
um bom guru ou um guru verdadeiro, um guru encarnado. E elas disseram: "Não podemos atravessar, o rio está inundado."
Então ele disse: "Verdade? Como vocês vieram?" Elas disseram: "Shri Krishna nos pediu para perguntarmos:" "Se Eu sou
Yogeshwara, ele baixará, perguntem." Então ele disse: "Tudo bem, agora vão e perguntem..." "que se eu sou o bhukta," "bhukta."
"Isso significa que se eu comi toda a comida que vocês me deram," "mas eu não a desfrutei, eu não me entreguei a isso," "então
deixe o rio abaixar." Elas foram e disseram ao rio, quero dizer, elas não podiam acreditar nisso porque elas o tinham alimentado.
"Seja qual for a comida que oferecemos a ele," "se ele não comeu nada, então abaixe." E o rio abaixou. Então, a moral da coisa
toda é que o seu ideal, o seu ideal, novamente, a esse respeito é Shri Krishna. Não pense que você é o ideal do resto. Esse é o
grande erro que os Sahaja Yogis cometem. Eles pensam imediatamente que agora eles se tornaram Shri Krishna... ou se
tornaram mais importantes... ou que há um ideal... que eles absorveram dentro deles mesmos, não é assim. Uma coisa a
pessoa tem de saber, que este é um ideal que você tem de alcançar... e seus olhos devem ficar em direção a esse ideal ... e o
movimento deve ser em direção a ele. Antes disso, se você cai em qualquer coisa assim, como perversões e coisas sexuais
insensatas e tudo mais, você deve saber que está decaindo muito seriamente. É uma possessão que está atuando em você.
Aquele é um ideal, Eles são encarnações. Vocês não são encarnações nem podem se tornar encarnações. Mas Eles são a luz
que está iluminando o caminho de vocês, no qual vocês estão andando. Eles os estão levando ao reino onde eles são os Reis,
são os Senhores. Ele é Ishwara, Ele é o seu Ishwara. Vocês não são Ishwaras. Mas vocês pelo menos são os Yogis. Nós temos
de ser Yogis primeiro, depois Ele é nosso Ishwara. Senão Ele não quer governar vocês. Então o que temos de fazer é nos tornar
os Yogis primeiro. E um dos sinais de um yogi é ... que ele é em sua vida sexual extremamente puro. Pureza absoluta deve
existir... e depois de algum tempo, a pessoa deve ir além. Nos seus relacionamentos com outras pessoas, quer seja sua irmã ou
irmão ou qualquer outra mulher... ou qualquer outro homem, deve haver completa pureza. E isso é extremamente importante.
Agora, em países como a Índia, as pessoas são extremamente corruptas, muito corruptas, extremamente corruptas. Você pode

lhes dar cinco rupias e comprar qualquer um lá. É muito corrupto, no que se refere ao dinheiro. Mas as pessoas não são tão
imorais, elas sabem que isso é imoralidade, quero dizer, elas sabem. Quero dizer, se as pessoas fazem uma coisa imoral, elas
sabem que aquilo não é moral. No ocidente, a imoralidade se tornou uma regra geral. Para eles, a palavra "moralidade" deve
desaparecer agora. Ela não existe como moralidade. Fazem qualquer coisa, seja o que for que queiram, as pessoas não pensam
na imoralidade. Elas não querem falar disso, "isso é vitoriano". E se alguém diz que a pessoa deve ser moral, eles começam a
pensar que ele é um hipócrita. Eles não não conseguem pensar que pode haver alguma conexão... entre o ser humano e a
moralidade de uma forma genuína. Esse é um grande problema que temos. É o maior problema que temos. Agora, a corrupção
é algo que você pode evitar, porque se você não é corrupto, tudo bem, você consegue viver. Mas a imoralidade é uma tal coisa
que... se você vive em um mundo imoral, isso afeta todo mundo. Por exemplo, uma mulher moral está andando na rua... e há um
homem cheio de luxúria e tudo mais olhando para ela. De qualquer maneira, ela perde a castidade dela. Ela não tem a intenção
de atraí-lo ou qualquer coisa assim, não quer perder a castidade dela, mas a forma como ele a está olhando, embora os modos
simples dela estejam presentes, ela pode ser responsável de uma forma distante em arruinar... a castidade dele, a moralidade
dele. Mesmo uma criancinha, que é uma criança simples, inocente, mas se há um homem obsceno com olhos obscenos, ele
pode ter sentimentos muito obscenos em relação à criança. Então, embora, é claro, essa pessoa ela própria seja obscena e tudo
mais, nós não podemos dizer que a criança não é afetada. Mas, de certo modo, isso se torna um objeto, um tipo de Vastu, vocês
podem chamar. Uma coisa que... torna uma outra pessoa ainda mais baixa do que ela é. Até mesmo uma fotografia comum,
que não tem nada a ver com isso, é colocada lá. Qualquer coisa estranha que esteja... causando alguns sentimentos sujos.
Porque hoje em dia, Eu tenho visto que muitos símbolos surgiram, que com Meus olhos, Eu nem mesmo vejo se há alguma
coisa errada, pois aos Meus olhos, Eu não consigo ver porque Eu sou muito inocente. Meus olhos não conseguem ver que há
alguma coisa errada. Mas alguém que é perito nessas coisas imediatamente dirá: "Oh, olhe isso." É realmente impossível
entender como a mente humana realmente... teceu seus fios por toda parte... e criou esses padrões para se arruinarem e
arruinarem os outros. Portanto, para venerar Yogeshwara, nós devemos saber que nossos relacionamentos... com todos neste
mundo têm de ser puros. Ele brincou com muitas coisas em Sua vida. Na época que Ele veio, o país inteiro estava totalmente...
afogado em ideias fanáticas sobre a religião. Se Freud estivesse lá, ele teria dito: "Oh, é tudo sem sentido." "O que há de errado?
Vá em frente." Krishna não fez isso. Ele quis quebrar todas as correntes insensatas das tradições... e as correntes do falso
fanatismo. Mas Ele fez isso de uma maneira muito bela mantendo... o relacionamento totalmente puro. Agora, as pessoas
perguntam: "Mãe, Ele era casado com Radha?" Vocês sabem, Ele é eternamente casado com Ela, não importa. Mas Ele, na
verdade, realizou o casamento... exatamente no dia que Ele nasceu. Ele foi levado por Seu pai através do rio e foi colocado na
margem do rio, quando o próprio Shri Brahmadeva veio a esta Terra. É por isso que Ele veste uma coisa amarela, sempre, como
uma bênção de Brahmadeva para cobrir Sua parte inferior, abaixo da cintura, com uma roupa. Esse é o sinal. É por isso que Ele
sempre veste amarelo. Ele próprio veio, transformou-O em homem e O casou com Radhaji. Depois novamente, Ele tornou-se
uma criança... apenas para parecer uma criança. Alguém pode parecer uma criança. Para alguns de vocês, Eu aparento ser uma
menina de 16 anos de idade, como vocês dizem, mas Eu não sou. Apesar de Eu ter, de acordo com a contagem, Eu posso ter 60
anos, mas Eu não tenho. Minha idade é eterna. Eu não posso dizer qual é a Minha idade. Eu poderia ter dois anos de idade ou
poderia ser uma anciã. Poderia ser qualquer coisa. Assim, em toda Sua vida, tudo que Ele fez, Ele fez com a pureza da
compreensão. Então, Radhaji casou-se com Ele primeiro. E depois, quando Ele voltou como uma criança, quando Ele era uma
criança, Ele fez todos os tipos de travessuras e coisas assim. Aquilo não era nada além de Sahaja Yoga. Não era sentar-se deste
jeito e falar seriamente sobre as coisas. Mas com um pouquinho aqui e ali, Ele tentou melhorar os chakras deles e elevar a
Kundalini deles. É claro, a Realização não era possível em um jogo. Você não pode fazer isso. Vamos supor que Eu apenas
brinque com vocês, vocês não poderão ter a Realização porque no estágio do Sahasrara, vocês têm de reconhecer totalmente.
Tem de ser um... jogo de serenidade. É claro, vocês podem só elevar sua mão e dar a Realização às pessoas, mas vocês têm de
levá-las ao nível de serenidade. Se vocês apenas vêm e dizem: "Tudo bem, brinque agora", estaria tudo acabado. Vocês têm de
sentar-se e meditar. Embora Ele tivesse dito que no Gita, vocês têm de fazer isso. Portanto, a pessoa não podia dizer isso o
tempo todo. Se vocês ficam brincando, se vocês ficam apenas cantando músicas... ou se apenas ficam em um clima feliz, um
clima alegre, então é o fim da Sahaja Yoga. Não é isso. É um assunto sério. Então, Ele não deu a Realização a eles, mas Ele
reduziu a tensão nas mentes deles... do assim chamado dharma e suas correntes de fanatismo, e Ele tornou isso relaxado e
depois... Ele quis que compreendessem que o dharma não irá escravizar vocês. Vocês têm de se elevar acima do dharma, se
tornarem o próprio dharma. Mas... Yogeshwara deve ser venerado com o coração puro. Nesta atmosfera é difícil, Eu sei. Você
apenas sai e vê uma coisa horrível lá. Você abre qualquer página da revista, há uma outra coisa horrível. Em qualquer lugar que
vocês façam Minha divulgação no jornal, a próxima página que viro, Eu acho a insensatez de uma discoteca acontecendo lá. O

que vocês podem fazer? Vocês simplesmente não podem evitar isso. E tudo isso está acontecendo, quero dizer, se você
observar isso, como a coisa toda é grosseira, imunda, obscena. Para aumentar os problemas, os psicólogos se apresentarão.
Eles próprios são afetados pelos métodos deles e tudo mais, eles são muito possuídos e o senso de moralidade deles... está
absolutamente em completa confusão. Não há dúvida sobre isso. Vocês conhecem Freud, o que aconteceu com ele? Ele estava
tendo relações com a mãe dele. Ele não podia nem mesmo compreender isso, imaginem o quão adhármico ele deve ser, um
sujeito horrível, desprezível, ele não tinha nem mesmo essa pureza... para compreender o relacionamento com uma mãe.
Imaginem. É um antecedente tão claro desse homem. Mostra o quão errado ele deve ter sido. Porque o que existia nele era
tamanha obscenidade, tamanha imundície que... ele não podia nem mesmo olhar para a mãe dele com o coração puro. Deve ser
toda a lama nos olhos dele... ou Eu não sei como ele é para ver coisas assim. Vocês já estão tremendo com Minhas vibrações.
Agora, quando pensamos Nele como Yogeshwara, isso significa que somos Yogis e Ele é nosso Ishwara. Ishwara deve ser
venerado, Dhayaati, vocês têm de venerá-Lo. Vocês têm de venerá-Lo pela qualidade Dele como Yogeshwara, porque Ele é o seu
Ishwara, então vocês têm de venerá-Lo. Agora, qual louvor podemos Lhe dar? Ele nasceu hoje. O que deveríamos fazer em uma
ocasião tão grandiosa em que Ele nasceu? Nós temos de decidir que Ele é nosso Ishwara. Ele é o aspecto do Ishwara. E se Ele é
nosso Ishwara, então nós temos de purificar nossa atitude em relação ao sexo, em relação ao estilo de vida grosseiro que
desenvolvemos, simplesmente evitar isso e jogar fora. Totalmente. Não pode haver condescendência com isso, senão você não
pode ser um Yogi, você não pode ser um Yogi. Vocês podem tornar-se muito poderosos, talvez temporariamente. Porque Eu
brinco com vocês, vocês ficam com ideias de que são muito poderosos e tudo mais. Mas isso não é verdade. Assim como Meu
nome é Nirmala, assim como Meu nome é Pureza, vocês têm de ser Yogis puros. Ninguém diz que vocês não devem se casar.
Ninguém diz que vocês não devem ter... relacionamentos sexuais apropriados com suas esposas, isso não é feito. Mas essa é
uma coisa que as pessoas talvez evitem e estraguem. Mas a outra coisa, que é a mais importante, é que sua atenção deve ser
pura das atracões sexuais de qualquer tipo. Sua atenção nunca deve ir para qualquer coisa assim. Para Mim, quero dizer,
presume-se que agora Eu seja uma Senhora idosa, Eu não vejo coisas que normalmente as pessoas veem. Isso é algo
surpreendente. Eu vejo alguma coisa e Eu não sei... o que está acontecendo, e todo mundo ri de Mim em casa. Eles não
entendem como Eu não vi a situação. Mas Eu não entendo essas brincadeiras porque a atenção... nunca vai para essas coisas
sujas, nunca vai para essas coisas. Eu não consigo perceber até que alguém Me fale que "isto é isto". Mas eles têm de explicar
dez vezes. Assim, todos esses métodos sofisticados de insensatez, de obscenidade e de sujeira que acumulamos aqui, por
favor removam isso, lavem suas mãos. Essa é uma coisa que não será tolerada na Sahaja Yoga. Eu devo dizer para todo Sahaja
Yogi. Por si só, o sexo não pode ser desfrutado, se vocês vivem desse jeito. Vocês não podem! Vocês não desfrutam o sexo de
forma alguma neste país. Nenhum deles. Somente em um país onde as pessoas são inocentes, vocês podem desfrutar. Se
vocês estivessem desfrutando, não correriam de uma mulher para outra, não correriam de um homem... para uma mulher e de
homem para homem, e depois para todos os burros, para todas essas coisas. É impossível que você possa ser um yogi... com
todas essas ideias imundas, obscenas. E depois vocês não podem amadurecer, mesmo uma pessoa normal não irá
amadurecer. Na Índia, uma pessoa que tem cerca de 40 anos se torna um pai maduro. Deixem qualquer garota com ele,
qualquer uma com ele, nem mesmo... entrará em sua cabeça que alguma coisa poderia existir entre eles. Uma vez que você
seja casado, isso não deveria acontecer. Eu tenho visto meus dois genros, eles nunca têm essas ideias na cabeça deles. Então
tentem colocar sua atenção na trilha correta... porque o seu Ishwara é Yogeshwara. Agora, o outro lado de Shri Krishna, as
pessoas não conhecem. É um jogo, tudo bem. Mas Ele é Samhara-shakti. Ele é o poder da destruição. Isso é muito bom, Ele está
presente, vem com tudo para nos proteger. Mas Ele também obteve o Sudarshan Chakra. Sudarshan, "su" significa auspicioso,
"darshan" é visão. Ele nos dá visões auspiciosas. Se você tenta fazer truques com Ele, aquilo dá voltas em seu pescoço... e
depois você tem darshans auspiciosos de si mesmo, pois você fica pendurado no ar em algum lugar. Então, esses são os
métodos de Shri Krishna. Por um lado Ele é um Leelamayi, Ele é misericordioso, Ele defende Seus bhaktas, Ele vem a esta Terra
para restabelecer o Dharma. Se o Dharma decai, Ele vem para levantá-lo. "Yada yada hi dharmasya", "Toda vez que há o declínio
do Dharma." Mas o Dharma não se refere somente à corrupção, não se refere somente à honestidade e à desonestidade.
Basicamente, ele se refere ao Muladhara. Isso é o começo do fim. E Ele veio para "sa sansthapana arthaya", novamente para
estabelecer o estado sagrado. Ele vem a esta Terra para elevar os seres humanos a esse nível. Isso é o que Ele faz. Assim, se
somos Sahaja Yogis, nós somos partes integrantes de Seu Ser. Nós somos instrumentos em Seu trabalho. Então nós temos de
estabelecer o Dharma, mas aquele que não tem nenhum Dharma dentro dele mesmo, qual Dharma ele irá estabelecer em
qualquer lugar? Vocês vieram nesta Terra para estabelecer o Dharma... em seu aspecto sagrado. Não como a Igreja Católica
Romana ou outra Igreja Pentecostal... ou essas atividades religiosas Hindus... ou esses templos Hindus ou o estado Islâmico.
Mas o Dharma em seu estado puro, vocês têm de estabelecer. Mas se não há nenhum Dharma dentro de nós, como iremos

estabelecê-lo? Assim, Ele vem a esta Terra toda vez... para estabelecer o Dharma no nível de Vishnu. Mas no nível de Shri
Krishna, Ele vem como Yogeshwara. Esse é o ponto sobre o qual muitas pessoas nem mesmo pensaram. Para Vishnu, eles
talvez não digam "Yogeshwara". Isto é, Ele é o Ishwara dos yogis, assim como Ganesha é o Ishwara dos Ganas. É Ganapati
quem cuida dos Ganas. E Ele é nosso Ishwara. Isto é, nós temos de tê-Lo como nosso ideal. Com a compreensão que hoje é o
dia – à noite por volta das 12:00hs, agora deve ser por volta das 12:00hs na Índia também, por volta disso, então corresponde –
Ele nasceu nessa hora à noite, porque era a verdadeira noite simbolicamente, sob circunstâncias horríveis. Ele veio... numa
época quando Seu próprio nascimento foi colocado em perigo. Ele foi salvo e depois, em Sua infância, Ele matou rakshasas.
Mas tudo isso Ele fez porque Ele era uma Encarnação. Ninguém está lhes pedindo para matarem rakshasas, não é? Na Sahaja
Yoga, Eu lhes pedi para matar alguns rakshasas? Pelo contrário, Eu somente fico dizendo: mantenham-se protegidos. Houve
uma rakshasin que veio, o nome dela era Putana e ela quis envenenar através de seu seio, e ela pegou a criança e começou a
amamentar. Ele era um bebezinho. E quando Ele começou a sugar o seio dela, ela se mostrou em sua forma verdadeira e
morreu. Porque Ele era, afinal de contas, Ele era uma Encarnação. Algum de nós pode fazer isso? Quero dizer, os Sahaja Yogis?
Então como uma criança, Ele era muito travesso. Ele comeu um pouco de argila, Eu acho. Quer Ele tenha comido aquilo ou não,
Sua Mãe suspeitou. Ela ficou muito zangada e disse: "Abra Sua boca," "Eu gostaria de ver, Você comeu aquilo?" Quando Ele
abriu a boca, Ela viu um universo inteiro movendo em Sua garganta, por causa do Vishuddhi Chakra. Ela viu, porque Ela podia
ver, Ela tinha poder para ver, Ela podia ver. Não que todo mundo consiga ver isso. Aqueles que têm poderes conseguem ver. Nós
não temos nem mesmo os poderes tanto quanto Ela tinha... para ver o universo. Assim, temos de entender que primeiro, como
Sahaja Yogis, nós obtemos os poderes muito antes de termos passado, realmente, pelo teste dos Sahaja Yogis. É exatamente o
oposto. Na universidade, primeiro eles lhe darão a graduação, o certificado e depois vocês conseguirão um emprego, talvez não
consigam um emprego também, atualmente. Aqui vocês conseguem o emprego antes de tudo, vocês obtêm todos os poderes
pelos quais vocês foram "pagos", mas a graduação ainda não é certa. Qualquer um anda por aí como Sahaja Yogi, no dia
seguinte Eu o encontro surgindo com alguma outra coisa. Eles são Sahaja Yogis certificados, Eu tenho visto. Eles se tornam
depois certificados em alguma outra coisa. Só Deus sabe como. Então, esta é a situação da Sahaja Yoga: você pode se tornar
um Sahaja Yogi... mesmo sem ter o certificado verdadeiro. É definitivamente assim. E o certificado é dado, como vocês sabem,
pelo Senhor Jesus Cristo. Ele não dá o certificado facilmente. Dessa maneira, Ele é muito, muito rigoroso. Ele não irá lhes dar.
Ele é extremamente rigoroso no que se refere aos Sahaja Yogis, Ele não lhes dará certificados, Ele os julgará. E a natureza
básica Dele é que Ele é a inocência. Ele irá julgá-los na inocência de vocês. Se você tem um superego, você pode dizer, "Oh, eu
fiquei possuído por um bhoot, e o bhoot fez isso." Então Ele dirá: "Tudo bem, vá ao bhoot para conseguir o certificado, não a
Mim." Mesmo quando os Yogis brigam, Eu tenho visto, eles Me dizem: "Mãe, deve ser meu bhoot e o bhoot dele que devem ter
brigado". E o que vocês estavam fazendo? Eles estavam "testemunhando" como Shri Krishnas. Com todas essas coisas
acontecendo, Eu recebo uma grande promessa às vezes: "Mãe, tudo bem, agora nós não iremos discutir," "não haverá nenhum
problema, descanse tranquila," "todos nós viveremos em harmonia." Então de repente, Eu noto que alguém está brigando por
causa... de um banheiro ou um sabonete ou alguma coisa assim. Não é para um Sahaja Yogi se comportar assim. Antes de
mais nada, você tem de ser uma pessoa satisfeita, uma pessoa de grande dignidade e tolerância, senão o que você irá suportar?
"Eu o amo muito, mas ele não devia ter pego minha toalha." Por pequenas, pequenas coisas, se você continua insistindo, tenha
certeza de que você não é um yogi até agora. Se você fica brigando pelas coisas, então você não é um Sahaja Yogi de forma
alguma. Que importância tem essas coisas? Eu nunca digo nada sobre coisa alguma, Eu digo? Que "Eu devo ter isto, devo ter
aquilo, como você preparou isto?" Embora seja algumas vezes errado e sem protocolo. Eu nunca digo: "Por que vocês
trouxeram essas bananas," "elas não são boas, Eu não as comerei." Eu falei assim? Mesmo as flores que vocês usam podem
não ser auspiciosas. Eu conheço algumas flores que não deveriam ser usadas para o Puja. Mas Eu não abri Minha boca. Se Eu
tiver de lhes dizer, Eu apenas lhes digo porque... vocês têm de saber que é para o seu bem, não para o Meu bem. Assim, um dia
como este, que é um dia de grande alegria para o mundo todo, e felicidade, vocês devem saber uma coisa: quando Cristo
nasceu, Ele nasceu em um lugar muito humilde, mas quando Krishna nasceu, Ele nasceu nas circunstâncias mais horripilantes.
É o mesmo caso dos Sahaja Yogis hoje. É uma situação de grande alegria e júbilo, sem dúvida, pois Ele veio e nos deu o poder
de Seu Vishuddhi, mas nós devemos entender que nascemos... em uma época muito instável, perigosa. Eu tenho dito isso
muitas vezes. Não há somente um Kamsa lá. Muitos estão lá. Há uma grande luta acontecendo, aqui vocês estão encarregados
disso. Vocês são aqueles que estão empregados por Deus, vocês são aqueles aos quais foi dado esse grande trabalho. Vocês
têm poderes. Assim como Shri Krishna, quando Ele estava atravessando como uma criança, Ele foi colocado em uma cesta... e
o pai estava carregando a criança na cesta, e quando Seus pés tocaram o Rio Yamuna, o rio abaixou. Porque estava inundada, a
água abaixou. Da mesma maneira, vocês também têm todos esses poderes. Krishna lhes deu todos os poderes. Entretanto,

esses poderes serão realmente conhecidos por vocês, somente quando Senhor Jesus Cristo os aceitar como Sahaja Yogis. Isso
é importante, porque vocês têm de ser inocentes. A pureza deve ser introduzida. Da última vez, neste grande dia, nós tivemos 16
casamentos. A maioria deles se mostraram bons. Não todos, mas a maioria deles foram muito bons... e Eu estou realmente
muito feliz... por esses bons casais virem naquele dia. Foi muito auspicioso. E o casamento lhes dá um senso de pureza. E é por
isso que nosso casamento é importante na Sahaja Yoga. Mas essa não é a última palavra, como esse não é um território de
caça para todo mundo, "estou procurando este marido ou aquele marido." Isso deve acabar completamente. Deixem isso para a
Sahaja. Vocês não devem procurar suas esposas dentro da Sahaja Yoga, não, de forma alguma, nem maridos. Esqueçam isso.
Se você tem feito algo assim, então você pode ser prejudicado. Não fique em busca disso ou qualquer coisa assim. O momento
chegará, quando você encontrar, Eu mesma lhe direi: "Tudo bem, case-se com esta pessoa." Isso ainda acontece entre Sahaja
Yogis, Eu soube de pessoas que simplesmente tiraram pessoas e... tentaram namorar. Isso não é necessário na Sahaja Yoga,
nenhum namoro é necessário. Tivemos tantos casos em que o casamento foi decidido desse jeito, eles se casaram, estão mais
felizes casados do que as pessoas que... tinham namorado, feito isso, seleções, e indicações e eleições e tudo mais. E depois
disso, você descobre que dentro de dois dias, eles estão divorciados. Na Sahaja Yoga, isso é espontâneo, instantâneo. Vocês
não têm de fazer todas essas coisas. Com todas essas deliberações, o que vocês alcançaram? É simplesmente espontâneo.
Então você não tem de se preocupar... e não tem de pensar. Você não tem de dizer: "Oh Mãe, eu tenho de encontrar uma garota
para mim." Vocês não têm. Deixem isso para Mim, é Minha dor de cabeça. Mas uma vez que vocês estejam casados na Sahaja
Yoga, vocês devem saber o que isso significa. E ambos devem fazer isso dar certo apropriadamente... e é para o bem de todos.
Deve ser bom para todos. Assim, isso é o que acontece. E Eu diria que neste dia, vamos fazer uma promessa, decidir que nós
veneraremos Yogeshwara. Nós temos de venerá-Lo. Significa que nossos relacionamentos... em relação a essas coisas têm de
ser puros. Nós não devemos nos envolver nisso, não é nada importante. É exatamente como comer sua comida, você tem de
estar com sua esposa. É a necessidade do corpo. Mas você não come nas estradas, come? Você não come em pratos sujos,
come? Você quer ter um prato limpo. Você quer ter um prato que você mesmo usou, o seu próprio prato que deve ser limpo. Se
você puder ter um prato mais limpo, você gostaria de ter; se você puder ter um prato de prata, você gostaria de ter. Se for um
prato de ouro é ainda melhor. Da mesma maneira, nós devemos também ter... uma compreensão muito pura de que isso é a
necessidade do corpo, o corpo que pode ser muito sutil. Então não vamos simplesmente continuar buscando isso... em todo
lugar, selecionando: "Oh este é aquilo, este, aquele", depois descarta este aqui. Isso tem de vir a você especialmente. E todas as
coisas grandiosas acontecem de repente. Sempre. Quanto mais deliberações você fizer, pior será. Então não forme ideias, não
planeje sobre isso. Acontecerá. Não é tão importante. Isso lhes dará muita pureza. O ego de vocês será perfeito. Eu sei de
alguém com quem ninguém queria se casar. E quando Eu sugeri alguém, que concordou com grande dificuldade, ela disse: "Eu
não quero casar." É estranho. É muito estranho isso, o modo como o nosso ego está trabalhando. Porque quando estamos
considerando uma outra pessoa... para casar ou qualquer coisa assim, nós não estamos pensando em Yogeshwara. Nós não
pensamos que é Yogeshwara que fará tudo por nós, ficamos pensando que temos de fazer isso. Tudo bem, então nós vamos...
em frente com isso, aquilo, e estragamos nossa atenção completamente. "Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam
vraja." Nessa parte de sua decisão, se você conseguir deixar para Deus, seria melhor. Eu lhes digo, se você conseguir fazer isso,
você atravessou meio caminho do seu ego. Porque pelo menos 50% do ego é usado nisso. No ocidente especialmente. Na
Índia, essa questão não aparece muito. Porque aqui os pais não podem decidir, ninguém pode decidir, você tem de decidir por si
mesmo. É uma grande responsabilidade e uma grande coisa para você. Então 50% do seu problema de ego acabará, Eu lhes
digo, uma vez que você apenas desista dessa responsabilidade de escolher... uma noiva ou um noivo para você mesmo.
Apenas esqueça isso. Tamanho desperdício de energia, Eu lhes digo. Quando vejo pessoas, jovens fazendo todas essas coisas,
Eu desejo que eles consigam compreender o valor de suas vidas, a estima por suas vidas. O Ishwara deles é Shri Krishna. Ele
não é Ishwara de todo mundo, somente de yogis. Qualquer um que tente dizer "Hare Rama, Hare Krishna"... contrairá câncer de
garganta. Qualquer um que tente chamá-Lo que não seja um yogi... terá um problema na garganta, vocês sabem. .Assim Ele só
está disponível para vocês, Ele é o Ishwara somente de vocês. Ele se manifesta somente para vocês. Ele é de vocês. Ele não
atuará para qualquer um. Talvez você seja um primeiro ministro, você pode ser um rei... ou uma rainha, isso não faz nenhuma
diferença para Ele. Para Ele, somente um yogi, somente um yogi pode chamá-Lo. Somente um yogi pode pedir a ajuda Dele. Ele
não está preocupado com mais ninguém. E se um yogi recomenda, somente então Ele pode cuidar de alguém. Senão Ele não se
preocupará com a pessoa. Assim Ele é na verdade o Rei de vocês, que está sempre presente, cuidando de vocês. Quando vocês
O chamam, Ele vem com todos os Seus poderes para apoiá-los. Mas você tem de ser um yogi. Se você não é um yogi, que seja,
é claro, certificado pelo Senhor Jesus Cristo, então Krishna não tem nada a ver com você. Assim, antes da entrada de Shri
Krishna, embora Ele não seja Aquele que irá julgar a inocência de vocês, na porta reside o Senhor Jesus Cristo. Quando você

entra, então está tudo bem. Mas entrar também é difícil porque Ele está sempre expulsando você. Shri Krishna disse: "Você será
o...", para Jesus, Ele disse: "Você será o Adhara, o Suporte do Universo." Significa que a inocência é o suporte de vocês, a
inocência. Se essa inocência não está estabelecida em você, então Shri Krishna não pode ajudá-lo. Ele fica impossibilitado.
Porque você não se torna um yogi, então Ele não é seu Ishwara nunca mais. Agora, uma pessoa pode dizer: "Mãe, o Agnya
Chakra está aqui e Ele está aqui." Tudo bem, mas quando você atravessa o Agnya Chakra, Ele está aqui. Quando você atravessa
seu Agnya Chakra, isso significa que Ele está sentado lá e o Virata está sentado aqui. Então, a menos e até que você transponha
seu Agnya Chakra... apropriadamente, você não pode alcançar o Virata. E Yogeshwara é o Virata. Esse é o aspecto que temos
de venerar, nós temos de venerar. Venerar não significa você se torne aquela pessoa. Você Me venera, você não se torna Eu. O
que você faz quando venera? Você entrega tudo que Eu não gosto, no fogo, na água, para fora. Você os joga fora nos
elementos. E você Me traz para o seu coração. Isso é que é venerar. Da mesma maneira, nós temos de venerar... o aspecto de
Shri Krishna em Mim, que é Yogeshwara. Eu sou Yogeshwara. As coisas não entram em Minha cabeça de forma alguma, Eu não
vejo coisas assim. Eu não sei o que é tentação, o que é atração, Eu simplesmente não entendo. Ao contrário, essas coisas Me
repelem, repelem totalmente, Eu vomito. Mesmo ouvir essas coisas, Eu não quero abrir Meus ouvidos, Meus ouvidos ficam
surdos. Eu não consigo ouvir essas coisas. Eu não consigo entender nenhuma piada suja. Não tenho cérebro para isso. Meu
cérebro se recusa a entender. Eu Me torno uma pessoa "lerda", totalmente. Surda-muda. Pessoas têm escrito livros e mais livros
sobre essas coisas, Eu não sei o que elas devem estar escrevendo. O que há para escrever sobre isso? Assim hoje, nós temos
de saber… que nossa vida pessoal tem de ser extremamente pura. Encaremos a nós mesmos a cada momento… e
descubramos dentro de nós mesmos: nós estamos realmente venerando Yogeshwara dentro de nós, que reside dentro de nós?
Vamos desenvolver essa pureza. Então a inocência será estabelecida em nossos olhos. Nós seremos inocentes. Os olhos
falarão de inocência. De que adianta ter olhos que ficam o tempo todo se movendo, você não sabe para onde eles estão indo,
olhos oscilantes, deste jeito, deste jeito, deste jeito. Você não pode confiar nesses olhos de forma alguma. Mas os olhos que
são inocentes... não recebem nada, eles apenas doam. Eles apenas doam. A inocência é muito penetrante, muito purificante,
muito tranquilizante e muito bela. Nós temos de nos tornar belas pessoas. Hoje Eu disse todas essas coisas... porque Eu fico
algumas vezes perturbada com o modo como... as pessoas não compreendem que a pureza da vida sexual... é tão importante
para a Sahaja Yoga, especialmente no ocidente. As pessoas não compreendem. Para os indianos, esta palestra não tem
nenhum sentido, eles pensarão: "Por que a Mãe está desperdiçando tanto a Sua energia?" Porque eles não compreendem. Mas
para Mim, ela é muito importante aqui. Por tudo que Eu tenho visto e ouvido, e Eu vejo por toda parte. Eu acho que a mensagem
de hoje deve ser de Yogeshwara. Vamos venerar Yogeshwara com nosso coração. Quando vocês Me venerarem hoje, deve ser a
veneração de Yogeshwara e nada mais. Que Deus os abençoe.
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Programa Público Caxton Hall Londres, Inglaterra, 16.08.1982 Hoje em dia, quando você lê os jornais, quando você encontra
pessoas, você tem a sensação... de que todo mundo está esperando por um desastre... ou por algum tipo de solução que tem
de vir. Esse sentimento que vem em nós é também algo inato, algo do nosso inconsciente, porque a situação que vemos ao
redor parece ser bastante perigosa. Não que nós fiquemos aborrecidos com os problemas financeiros... ou com outros tipos de
problemas mundanos que temos tido, mas o que aflige as pessoas é... que os seres humanos se tornaram exatamente como
máquinas. Eles estão enlouquecendo, eles estão correndo de manhã à noite. Eles não têm tempo uns para os outros. Não há
nenhum sentimento às vezes de entender uns aos outros, e é como se todos nós estivéssemos nos tornando insensíveis... aos
problemas uns dos outros. Além disso, essas pessoas que são inteligentes e amorosas... sentem que as pessoas no comando
dos negócios... não se sentem responsáveis pela humanidade de forma geral. Então a pobreza e outros problemas que são
grosseiros... ainda nos preocupam muito. De um lado a riqueza, do outro lado a pobreza; de um lado, a abordagem científica da
vida, do outro lado, o que a ciência tem criado, coisas como bombas atômicas. Tudo isso cria uma espécie de confusão em
nossa mente. Todo mundo parece estar confuso. Eles não sabem se o que for que eles estejam fazendo é certo ou errado, se
eles estão indo para o caminho certo ou para o caminho errado. A pessoa se sente muito frustrada, descontente às vezes... e
não sabe por que nós estamos nesta Terra. A confusão é a primeira impressão que se tem... quando se visita o nosso mundo a
partir de fora. As pessoas estão totalmente confusas... e também muito inseguras, extremamente inseguras. Se você observar
os ricos, eles são inseguros porque eles têm muito dinheiro. Os pobres são inseguros porque eles não têm dinheiro. Todos os
tipos de insegurança resultam em um imenso mundo de confusão. Agora, vamos ver como nós somos criados desde a ameba
até este estágio. Nós nos tornamos seres humanos sem entender nada sobre isso, e nós devemos evoluir, evoluir mais... para
alcançarmos algo mais elevado, para nos livrarmos dessa confusão, ou devemos ser dissolvidos com essa confusão em nossa
mente? Essa confusão é importante de certa forma. Se não houver confusão, nós não iremos buscar nenhuma solução a partir
disso, e é por isso que as pessoas sentem que alguma solução tem de surgir. Nós estamos confusos porque não temos valores
absolutos. Nós não temos sentido os valores absolutos. Alguém diz: "Ser honesto é uma ideia muito boa", mas descobrimos:
"Não, se formos muito honestos, não vale a pena." Alguns dizem que ser devotado, dedicado e leal é a melhor política, mas não,
isso não funciona dessa maneira. Mas deve haver algo que decida se nós estamos certos ou errados. Isso é o que nós
pensamos, tem de ser assim. Afinal, toda essa criação foi criada... com tanto amor e cuidado, com tanta delicadeza. Se você for
a um médico, verá como belamente você foi criado por dentro, cada nervo, como ele se desenvolveu belamente em uma célula
sensível, como o corpo todo foi criado, como esses olhos foram criados com tanta precisão. Nós vemos câmeras e mais
câmeras neste mundo criadas por nós, nenhuma câmera pode ser comparada aos nossos olhos. Um maquinário tão
maravilhoso foi criado dentro de nós com tanto cuidado, descartando muitos outros. Muitos saíram de circulação da evolução...
e então, este homem, a grande personalidade de um ser humano surgiu disso. Para quê? Para ficar confuso? Para ficar
aborrecido? Para ficar inseguro? Como pode ser isso? Não é verdade, não pode ser. Afinal, por que nós somos seres humanos?
Deus nos criou com um propósito, não há dúvida sobre isso. Há um propósito em nos dar esse tipo de corpo, esse corpo ereto.
Há um propósito em tudo que nós temos hoje como seres humanos. Até mesmo a confusão, como Eu disse. Hoje é o dia para
as pessoas buscarem. Milhares de pessoas estão buscando. Elas estão fartas de tudo que elas têm estado fazendo, elas estão
fartas disso. Elas não estão buscando por moda. Muitas pessoas pensam que é uma moda, que elas são uma raça perdida, e
elas são isso e aquilo. Isso não é verdade. Nunca houve tantos buscadores como há hoje, e eles estão buscando. Talvez eles
não saibam o que estão buscando, mas eles não estão satisfeitos com a situação deles, e eles estão procurando algo mais
elevado. E esse "mais elevado" é o Absoluto, é o Absoluto. Agora, esse "mais elevado", se é o Absoluto, tudo deve se relacionar a
Ele. O ponto absoluto significa que tudo está relacionado. Por exemplo, se você tem uma fita métrica aqui, se você disser que
são cinco metros, isso significa que são cinco vezes... a barra de ouro que você tem em Paris, que é chamada de "um metro".
Tudo tem de estar relacionado a esse absoluto, e esse relacionamento então estabelece o relacionamento uns com os outros.
Por exemplo, no lado religioso, se você observar, houve tantas religiões, uma após a outra. Nós tivemos o Judaísmo,
Cristianismo, Hinduísmo, Sikhismo, Budismo, Jainismo, Islã, muitas religiões. Todas elas devem se relacionar com o Absoluto.
Nós devemos descobrir quantos "metros" cada uma delas têm, onde elas estão em relação a esse Absoluto, têm de estar. Não
pode ser apenas algo como as pessoas disseram: "Oh, nós temos o Absoluto, Mãe, somos almas realizadas," "nascemos duas
vezes." Então como vocês dizem? "Porque eu vejo uma luz na minha cabeça". O que isso significa? Não é absoluto quando você

pode ver a luz como ela está lá. Se você desmaia, você também pode ver uma pequena luz de curto-circuito lá. Pode haver
alguns outros que dizem: "Sim, eu obtive o conhecimento." "Como? O que é isso?" "Porque, Mãe, eu não penso mais." Então Eu
disse: "Você deve estar bêbado". Tudo que buscamos tem de estar relacionado a todo o resto. Caso contrário, a solução não
estará lá. Para encontrar o valor absoluto de qualquer coisa, nós devemos saber que não há nada além disso. Essa é a única
coisa, essa é a única, essa é uma unidade, não pode ter o paralelo. Algumas pessoas pulam na rua e dizem: "Nós encontramos
o Final". Então por que vocês estão pulando? Agora, essa coisa absoluta tem de ser algo... que deve vir em sua consciência, se
isso for um processo evolutivo. Em nossa evolução, tudo que alcançamos veio em nossa consciência. Isso significa que isso
deve se tornar uma parte integrante de nossa consciência, parte integrante de nossa consciência. Assim como Eu posso vê-los,
Eu posso senti-los, da mesma forma, vocês devem ser capazes de ver. E por meio dessa luz, nós devemos ser capazes de
explicar tudo. Por exemplo, nesta sala, se há escuridão e Eu não posso vê-los, Eu não sei quem está sentado, onde, qual é o
relacionamento de todos. Mas quando a luz entra, você imediatamente sabe... que este cavalheiro é o terceiro na fileira, ou
aquele cavalheiro é o quinto na fileira. Além disso, você sabe que tipo de fisionomia e cor a pessoa tem. Seja o que for que
possa ser visto através destes olhos, pode-se ver se há luz. Mas essa luz não é suficiente porque nós já a adquirimos, não há
nada mais em nossa consciência com isso. Nós temos de pensar em uma luz que nos dê uma ideia completa... quanto a qual é
o relacionamento entre nós e nosso Criador. Qual é o realcionamento entre todos aqueles que vieram a esta Terra... para nos
falar sobre esse relacionamento? Qual é o relacionamento dos seres humanos uns com os outros, com diferentes países, com
diferentes pessoas, com diferentes rostos, raças e crenças? Qual é o relacionamento entre o homem e a natureza? Qual é o
relacionamento entre o homem e todos os elementos ao redor? Aqui nós ficamos apenas no ar, não sabemos... se temos
qualquer relacionamento, seja qual for, com o Sol. Ele nos dá luz, mas e quanto a nós? Nós temos algum controle sobre o Sol ou
não? Existe alguma conexão sutil entre nós e ele ou não? Todas essas conexões têm de ser estabelecidas nessas descobertas
absolutas, caso contrário, isso não é absoluto. Nós não devemos ficar satisfeitos com algo extremamente vulgar, que vocês
podem comprar com dinheiro, essa é a coisa mais vulgar, Eu acho que é a coisa mais vulgar, muito fácil comprar algo com
dinheiro. As pessoas podem dizer: "Nós não temos dinheiro". Isso não é o ponto essencial, porque os que têm dinheiro podem
comprar. Mas isso deve ser algo que não pode ser comprado com dinheiro. As pessoas não entendem. Quando fui para a
América pela primeira vez, eles disseram: "Mãe, como a Senhora está dizendo que não pode aceitar dinheiro por isso?" Quero
dizer, imaginem o absurdo. Uma coisa tão absurda, eles não conseguiam entender. Vocês não podem pagar por isso. Agora,
vocês não podem controlar e manobrar isso. Se vocês pudessem, então seria artificial. Tem de ser algo natural, espontâneo,
vivo, porque o homem não pode fazer o trabalho vivo. Por outro lado, vocês não deveriam se preocupar. Vocês deveriam dizer:
"Eu não estou preocupado, não me importo com isso." É desse modo que deveria ser, mas nós ficamos muito satisfeitos... com
algo que está absolutamente disponível facilmente para nós, que é o que nós realmente podemos pagar, ou se ficamos de
cabeça para baixo, nós achamos que devemos conseguir isso. Eu perguntei a um senhor, que costumava ficar de cabeça para
baixo todos os dias, Eu disse: "Por que você está fazendo isso?" Ele disse: "Eu estou buscando Deus". Eu disse: "O que faz você
pensar que ficando de cabeça para baixo..." "você alcançará Deus?" Ele disse: "Porque nenhum dos animais faz isso," "então
para ser um animal superior, estava pensando se eu ficar de cabeça para baixo," "seria uma ideia melhor." Mas não pode ser,
apenas pensem nisso, algum tipo de acrobacia física, quero dizer, muitos podem fazer isso. No circo, as pessoas fazem todos
os tipos de coisas, se você vê-los, a maneira como eles saltam sobre os cavalos, é surpreendente. Não é fácil de fazer. Eles
adquirem todos os tipos de técnicas... através das quais eles podem saltar em um cavalo, andar sobre um fio de arame, eles
conseguem fazer todos os tipos de coisas, mas vocês acham que isso é algo divino? Assim, esse ponto absoluto tem de ser
algo espontâneo, algo vivo, deve entrar em nossa consciência, deve se expressar em nossa consciência. E quando falamos
essa palavra "consciência", nós devemos entender... que a própria consciência humana, nós não compreendemos. A diferença
entre nós e os animais é imensa. É imensa. Eles não entendem muitas coisas, eles não entendem a beleza, eles não entendem
de seguros, eles não entendem muitas dessas neuroses que nós acumulamos. Muitas coisas estranhas que nós fizemos, eles
não entendem. Os seres humanos têm uma capacidade... de explorar a natureza para seus próprios propósitos, usar a natureza
para seus próprios propósitos, o que os animais não podem fazer. Apesar de tudo isso, nós nos sentimos tão impotentes, tão
desamparados... e discriminados. Mas se esta criação tem algum significado, essa luz tem de surgir, essa luz tem de trabalhar,
ela deve atuar. Mas, agora, como já lhes foi falado sobre a Kundalini, esse instrumento está dentro de vocês, já está esperando.
Chegou a hora, isso alcançou a maturidade, vocês têm de ter a Realização, é por causa dessa maturidade na mente humana que
vocês estão buscando, porque vocês estão tão amadurecidos agora que vocês não conseguem viver sem isso. Digamos,
quando você é uma criança, você não entende muitas coisas e então você cresce. Você cresce, alcança um ponto, digamos, um
ponto onde você entende o casamento, então você quer se casar. Depois você alcança um ponto em que quer ter uma casa,

você tenta ter uma casa. Mas essa maturidade que está surgindo em nós... é extremamente sutil, de muitos aspectos,
abrangendo muitos aspectos da vida, Eu devo dizer, todos eles. Não é apenas um único lado que irá amadurecer. Não é que
apenas algumas folhas irão aparecer de uma árvore em crescimento. Não é só que alguns novos galhos irão surgir de repente.
Não é que muitas flores irão aparecer. É que as flores amadureceram tanto agora que elas têm de se tornar o fruto. Essa
maturidade chegou em nós... através do nosso método de tentativa e erro, nosso próprio método. Isso é feito pelos seres
humanos. Os animais fizeram o mesmo pela evolução deles, e os seres humanos também fizeram isso, a tentativa e erro deles,
novamente eles cometem erros, eles tentam corrigi-los, novamente eles tentam e novamente cometem erros. É desse modo
que nós amadurecemos agora. Nós alcançamos um estágio de compreensão da beleza do equilíbrio na vida. Nós estamos
tentando nos estabilizar, e a insegurança está atuando, um método negativo, é claro, mas é um desafio, um desafio à
maturidade de vocês, quer vocês estejam amadurecidos ou não, quer sua busca seja verdadeira ou não. A maturidade pode ser
julgada... apenas quando vocês estão presentes para se tornarem o fruto. Vocês têm de se tornar o fruto. Vocês têm de se
tornar o Espírito. Vocês têm de ser o Espírito. Vocês têm de nascer de novo. Mas muitos disseram isso, muitos estão dizendo
isso. Eles dizem que já renasceram. Mas qual é a diferença? A diferença é que um tem uma consciência... que é coletivamente
consciente, que é, ele se tornou, é a transformação, ele não fica apenas conversando sobre isso, falando sobre isso, é a
transformação. E o outro é aquele que apenas acredita nisso. "Eu acredito…" O que é esse "eu" que acredita em algo? Eu apenas
estou pedindo que vocês se sentem. Quem acredita é o "eu" que não se conhece. Assim, apenas uma fé de qualquer tipo não é a
fé verdadeira... a menos e até que ela seja parte de sua consciência. "Eu acredito em Deus", muitas pessoas falam como se
estivessem fazendo um favor a Deus por acreditar Nele. O que isso significa? "Eu acredito em Deus", então tudo bem, vocês
devem ter uma vida equilibrada, tudo bem. Mas só acreditar, mas alguém pode perguntar: "Por quê?" "Por que acreditar em
Deus?" "Por que ter equilíbrio?" "Qual é a necessidade de levar uma vida que é chamada de 'vida correta'?" "Escravizando-se a
essas ideias, por quê?" Alguém pode fazer uma pergunta desse tipo e muitos estão fazendo essa pergunta. Vocês têm de se
equilibrar se vocês têm de ascender. Mas por causa dessa confusão, a pessoa não pode esperar ter uma vida muito equilibrada,
porque todo mundo parece estar tateando no escuro. Então vocês não conseguem acreditar que as pessoas estão totalmente
equilibradas. Vocês não conseguem simplesmente pensar dessa maneira, isso estaria errado. Assim, eles têm de ter um
equilíbrio e têm de ter uma ascensão. Para ter equilíbrio, as pessoas têm tentado muitas coisas. Por milhares de anos eles
falaram de religião, eles falaram de sustentação, dos Dez Mandamentos, dessa coisa, daquela coisa, nada deu certo com os
seres humanos. Todo mundo pulou para fora do seu equilíbrio. Portanto, agora tem de haver um método que automaticamente
lhes dê... um equilíbrio assim como uma boa ascensão... e um pouso feliz no Reino de Deus. Isso tem de acontecer. Agora,
vocês estão formados dessa forma, isso é o que é, mas novamente, vocês não têm essa fé em Mim, nem no que nós estamos
dizendo. Porque novamente: "Eu acredito em Mataji", há muitos que acabam nisso. Vocês têm de ter fé em seu Si, em seu
Espírito, experienciando-O. É uma coisa, uma coisa dinâmica que tem de acontecer dentro de vocês, uma coisa tremenda. Não é
nada como apenas a sua crença mental: "Hoje nós somos comunistas, amanhã somos capitalistas", e no terceiro dia alguma
outra coisa. É algo que tem de se tornar, novamente eu digo "tornar-se" e novamente "tornar-se". E essa transformação é agora.
O momento chegou. Este é o tempo da ressurreição, esse é o Juízo Final, acreditem ou não. Não vai haver outro momento para
isso. Esta é a forma como seremos julgados: nossa maturidade, nosso equilíbrio, nossa capacidade. Muitas pessoas vêm aos
nossos encontros, poucas obtêm a Realização, ou muitas obtêm a Realização, não faz nenhuma diferença para Mim, para
qualquer um ou para a Sahaja Yoga ou para vocês. Porque se há sementes que são apenas germinadas e são desperdiçadas,
elas são desperdiçadas como se não tivessem germinado. Elas não crescem. Elas são apenas como quaisquer outras
sementes... que não foram tocadas pelo Divino. Mesmo que vocês obtenham a Realização, que agora é muito fácil para as
pessoas obterem, elas estão a favor disso, porque o Divino está ansioso, porque o seu Criador está ansioso para Se manifestar,
mas estabelecer-se como uma alma realizada é difícil. Eu tenho de lhes dizer desde o início... que se vocês têm de amadurecer
nisso, vocês têm de compreender a si mesmos. Vocês devem ter sua autoestima. Se vocês estão aqui apenas para passear:
"Oh, tudo bem, vamos ouvir a Mãe também", essa não é a maneira com a qual isso irá dar certo. Se vocês são pessoas daquele
calibre, somente então vocês podem ascender. Não há mais nada necessário de vocês. Vocês podem ser um primeiro
ministro... ou vocês podem ser uma rainha ou podem ser apenas uma empregada doméstica, não faz nenhuma diferença para o
Divino. Vocês podem ser um socialista, comunista ou capitalista, não faz nenhuma diferença. Vocês podem ser dessa cor,
daquela cor, não faz nenhuma diferença. Mas vocês têm de ter o calibre de um verdadeiro buscador, que seja inteligente o
suficiente para ver... que ele não veio a esta Terra apenas para ser desperdiçado. Se você faz muitos instrumentos e se eles são
simplesmente desperdiçados, eles não são ligados à rede elétrica, eles são inúteis, eles têm conexões muito frouxas, Ele
apenas dirá: "Cancelem todos esses," "parem essa fábrica. Não adianta mais ter criações." Somente aqueles que são maduros o

suficiente, que têm autoestima, mesmo a idade, vocês ficarão surpresos, não importa. Eu tenho visto pessoas com 80 anos de
idade que podem ser muito estúpidas... e pessoas que são muito jovens, crianças bem pequenas também, podem ser
maravilhosas. Portanto, é a qualidade interior de uma pessoa, sua maturidade... que importa na Sahaja Yoga. Eu sei que isso é
muito difícil de entender: "Por quê? Se é Sahaja, se a Kundalini se eleva tão facilmente em nós," "por que demoramos a nos
estabelecer?" O motivo é muito simples. Nós não somos pessoas simples, nós não somos, somos muito complicados, nós
complicamos nossas vidas com tantos problemas. Agora, o câncer é uma doença que não pode ser explicada pelos médicos.
Nós podemos explicar na Sahaja Yoga. É causado pela hiperatividade do sistema nervoso simpático. Se você conseguir
acalmar a atividade excessiva do sistema nervoso simpático, você pode curar o câncer. Mas, digamos, essas pessoas que vão
a médiuns, essas pessoas que vão a falsos gurus, essas pessoas que se entregam à magia negra... e a outras atividades de
natureza negativa, recebendo espíritos e coisas assim, são mais suscetíveis, são realmente os suscetíveis. Se uma pessoa que
é louca e lunática... e o marido ou esposa de tal pessoa tem relacionamento com essa pessoa, ele pode desenvolver esclerose
múltipla. A Sahaja Yoga pode curar a esclerose múltipla. O que chamamos de Muladhara Chakra, se esse centro estiver
bloqueado com outros chakras, a pessoa pode desenvolver esclerose múltipla. A maneira como nós temos nos atirado em
áreas desconhecidas, nós realmente nos tornamos muito complicados. No campo científico também, nós fomos ao outro
extremo, acreditando que a ciência é nossa própria criação, e criamos problemas como a bomba atômica que podemos ver tão
claramente, mas o que temos feito a nós mesmos, nós não conseguimos ver. Nós não somos pessoas simples. Cristo disse:
"Você tem de ser como uma criança..." "quando você deseja entrar no Reino de Deus." Agora, algumas pessoas que Eu
encontrei, elas acharam que usando roupas... como pessoas primitivas, elas se tornariam simples como primitivos, não se
tornarão. O cérebro deles é moderno, como eles podem se tornar primitivos? O cérebro fica o tempo todo pensando, pensando,
pensando, há a combustão de pensamento acontecendo a cada minuto, a cada segundo, a cada fração de segundo. Mas
mesmo as pessoas primitivas não são muito boas para a ascensão delas. Essa também é uma ideia errada. Vocês têm de
alcançar um ponto de equilíbrio, onde vocês cruzaram seus condicionamentos... e vocês não entraram no ego, que é apenas
uma pequenina parte de um espaço. Se vocês não estão muito distantes, está tudo bem desta ou daquela maneira. Mas se
vocês estiverem muito distantes do centro, então vocês devem ser trazidos. Mas o que vai a favor dos tempos modernos é
que... grandes buscadores nasceram nesta Terra. É claro, com outras pessoas, eles se complicaram. Eles não se mantiveram
fieis à sua própria personalidade, à sua própria compreensão. Eles se complicaram com outras pessoas. Quaisquer tendências
que chegaram, quaisquer coisas que aconteceram, eles fizeram, eles são políticos, isso, aquilo, ou são desse lado, eles
pertencem a esse culto ou àquele culto, e outros se tornaram "membros do clube", todos os tipos de coisas. Eles não
mantiveram sua personalidade, como eles eram. Como Kabir Das disse: "Jaisi kee taisi rak deeni chadariya", "Assim como eu
tinha este chadar no meu corpo, eu o mantive como era." Nós estragamos isso, complicamos, está preso a muitas coisas. Nós
temos uma grande vantagem de que vocês são grandes buscadores, grandes buscadores de eras nasceram. Essa é uma
vantagem muito grande, e é a busca de vocês somente que trouxe a Sahaja Yoga a esta Terra. Mas existe uma desvantagem,
que nestes tempos modernos, nós nos complicamos muito, por causa da confusão, talvez, ou talvez por causa do nosso ego, de
modo que queríamos experimentar tudo... e não dávamos ouvidos a mais ninguém: "O que há de errado?" Seja o que for, nós
complicamos. Também nós não sabemos quais doenças estão se desenvolvendo dentro de nós, qual é a nossa condição
mental. Nós não sabemos como estamos situados conosco. É desse modo que nós somos complicados. Quando a Kundalini
se eleva e vocês obtêm sua conexão com o Divino, Ela atua, resolve as coisas, atua, sem dúvida, atuará, mas vocês têm de ficar
crescendo com isso. Se vocês não crescerem com essa ascensão, então, novamente, essa pequena conexão que vocês
estabeleceram romperá. Como as raízes alcançaram a fonte, mas a árvore tem de crescer de acordo com o suprimento,
compreendendo que a raiz tem de crescer mais também. É desse modo que vocês realmente se estabelecem. E Eu realmente
lhes peço e peço muito humildemente, com grande preocupação, por favor, não tenham falta de confiança em si mesmos.
Vocês já criaram um problema sentindo-se culpados, graças a esses psicólogos horríveis... que nos deram essas ideias. Não
tenham falta de confiança. Vocês são buscadores de qualidade muito grande, sem dúvida, mas há complicações que podem
ser resolvidas. Vocês se colocaram distantes do seu Ser, e vejam por si mesmos que este Espírito é o seu Ser, não isso que é
complicado, isso é apenas o exterior, o qual pode ser corrigido pela Kundalini, pelo poder espiritual de vocês. Vocês podem
agora corrigir, será lhes dado poderes para isso. A Sahaja Yoga é grandiosa. Aqueles que se estabeleceram são pessoas
maravilhosas hoje na vida. Elas estão se deleitando, são pessoas muito felizes, existem relacionamentos tão bons, eles são
belos. Mesmo seja o que for que Eu tenha na Inglaterra, Eu estou muito feliz e surpresa, não esperava tanto. Eles têm
compaixão, eles não conseguem desfrutar esse néctar da vida sozinhos, e eles querem que todos vocês se juntem a eles. Eles
estão aqui para ajudá-los de uma forma muito humilde, assim como eles foram ajudados. Gradualmente, isso tem sido

construído agora, e é para vocês entenderem... que muitos seres humanos que são criados serão perdidos... se eles não
entrarem no Reino de Deus. Esse é o único propósito da Sahaja Yoga. Como vocês sabem, o assunto é tão vasto, o
conhecimento tão grandioso, não há fim para isso. A qualquer momento que vocês obtiverem a Realização, Eu espero que a
obtenham agora, hoje, e quando vocês se estabelecerem, vocês ficarão surpresos, vocês mesmos se tornarão a biblioteca de
todos os conhecimentos, porque vocês se tornam essa coisa sutil que dá conhecimento. Vocês alcançam esse ponto absoluto
que fornece todo o conhecimento. Vocês serão capazes de ver o que é conhecimento, o que não é conhecimento. Suas
prioridades mudarão imediatamente, porque vocês terão essa luz dentro de vocês. Mas, como Eu digo, é uma transformação.
Eu não posso simplesmente dizer: "Tudo bem, você é uma alma realizada, tudo bem, dê cinco libras..." "e você está fora." Não é
dessa maneira, Eu devo lhes dizer. Essa é a Minha incapacidade para fazer as pessoas entenderem... que vocês não podem
simplesmente se tornar almas realizadas, vocês não podem ser certificados, é uma coisa que... deve acontecer com vocês,
deve ser seu. Você deve ser capaz de manobrar a si mesmo, você mesmo deve ser capaz de lidar com isso, deve ser o seu
próprio poder que deve expressar isso. Eu simplesmente não posso dizer: "Tudo bem, pronto!" "Agora você é um membro da
Sahaja Yoga." Você não pode. Eu devo lhes dizer que isso é o que vocês devem entender, afinal vocês são pessoas sensatas.
Vocês não podem exigir isso. Mesmo se vocês lerem, mas Eu não posso fazer isso, isso tem de acontecer. E depois de
acontecer, não tomem isso como certo. Tenham cuidado com isso, Eu devo lhes dizer, Eu tenho visto pessoas... que apenas
chegam, obtêm a Realização e se perdem. E depois de cinco anos, elas aparecem novamente, todas esfarrapadas e rasgadas,
acabadas. Isso é o que vocês têm buscado por todas as suas vidas. E isso deve ser alcançado. Eu estou aqui apenas para lhes
dar o que lhes pertence. Isso também Eu não tenho de lhes dar, Eu devo dizer, está dentro de vocês. Talvez uma vela possa
acender outra vela, só isso, como um catalisador. Portanto, não façam seu ego se levantar: "Por que a Senhora, Mãe?" De todas
as coisas, é um trabalho ingrato, Eu devo lhes dizer. É um trabalho que Eu tenho de fazer. Eu não faço isso por nenhum
agradecimento. Eu só faço isso porque Eu tenho de fazê-lo, essa é a Minha natureza. Eu não consigo superar Minha natureza.
Não há nenhuma desavença entre Mim e vocês, de forma alguma. Eu estou aqui apenas para lhes dar o que vocês têm. Vocês
não podem Me pagar, vocês não devem se sentir mal com isso. Vocês não podem Me subjugar nem Eu irei subjugá-los. É um
relacionamento, como uma vela ou uma luz têm com a mão. É apenas para ajudá-los a encontrar seu caminho. Eu espero que
nessas ideias modernas, Eu seja capaz de lhes dar essa coisa fantástica, porque as pessoas não conseguem entender. Eu
fiquei impressionada, não sabia que era assim. Eles não conseguem entender que qualquer coisa possa dar certo sem dinheiro,
que pode haver algo como amor por amor ao amor. Todo mundo ama alguma coisa. Eles não conseguem entender uma "louca"
como Eu... que simplesmente ama porque ama, Ela não consegue evitar isso também. As pessoas não acreditam em pessoas
assim. Elas simplesmente não conseguem imaginar tal coisa. Mas nós temos tantas pessoas que partiram, que fizeram isso
por vocês. Embora elas estejam na história, mas não estão perdidas. Pode haver alguém assim e talvez todos vocês sejam
assim muito em breve. Isso deve acontecer a todos vocês. Muito obrigada. Agora Eu gostaria de gastar algum tempo com
perguntas, mas não muito, e houve uma sugestão de que se a Realização for dada assim, o que é uma coisa fácil para Mim, de
algum modo, então as pessoas não valorizam a Realização. Assim ela deveria ser dada após dois, três encontros. Então eles
darão maior valor a isso, porque de acordo com as pessoas... que Me dão sugestões, elas entendem os seres humanos melhor
do que Eu. Se você lhes dá a Realização, então eles simplesmente começam... a viver no ar, e eles querem fazer qualquer coisa
sobre isso até que eles realmente toquem o chão. Eu ainda acredito na sanidade de vocês, em sua sabedoria, em sua justiça
para consigo mesmo e para com o seu Criador. Portanto, Eu ainda sinto que vocês devem obter sua Realização hoje. Mas não
significa que vocês irão abandonar isso. Você tem de dar seguimento, por isso em prática. Não significa que vocês têm de dar
dinheiro ou qualquer coisa, não significa isso de forma alguma. Não significa nada mais do que estabelecer isso,
compreendendo: "O que é isso que nós obtivemos? O que é esse poder?" Agora nós podemos ter algumas perguntas? Sim, por
favor. E quando a Senhora soube que é difícil conseguir pessoas. - Eu? - Sim, a Senhora. Eu sabia há muito tempo. Eu sou muito
idosa, anciã. Mas, sobre Mim, Eu não quero falar muito... por uma questão de prudência, é melhor vocês descobrirem
gradualmente. Porque se Eu digo qualquer coisa, as pessoas não gostam. Isso é um fato, o que quer que Eu seja, Eu sou, mas
Eu não Me atrevo a dizer, as pessoas não gostam. É um mundo estranho. É melhor que vocês vejam por si mesmos e Me
reconheçam. O que Cristo disse? O que Ele disse é verdade absoluta. Ele disse que era o Filho de Deus. Nós podemos provar
isso através da Sahaja Yoga, você saberá que... Ele era o Filho de Deus. Isso era um fato e era a verdade, o que Ele disse era
verdade. Se Ele não tivesse dito aquilo, não seria verdade. Então eles O crucificaram, O torturaram. O que Maomé disse? O que
Nanaka disse? Nada para prejudicar vocês, apenas para ajudá-los, porque Eles podiam ver muito mais do que vocês podem ver.
Mas ninguém gostou. Se você disser a um homem cego, irascível: "Eu posso ver a cor vermelha e a cor amarela e a cor azul", ele
baterá em você, ele simplesmente não consegue suportar isso. Mas isso não é ponto de superioridade ou qualquer coisa assim,

é gentil, é isso que vocês têm dentro de vocês. É seu, Eu estou novamente dizendo, é seu. Então, sobre Mim, quanto menos for
dito, melhor. Porque supondo que Eu diga algo sobre Mim, por que vocês deveriam aceitar também? Se eu disser: "Eu sou o
governador", vocês Me aceitarão? Vocês não aceitarão. Eu sei que vocês não aceitarão. Tudo bem. Talvez aceitem, mas mesmo
que vocês aceitem, o que acontece? Vocês não obtêm a Realização aceitando essa colocação. Seja o que for que Eu diga,
vocês não precisam aceitar como Eu disse, mas vocês não devem fechar sua mente. Obtenham a Realização primeiro. Suas
mãos devem falar e então vocês saberão o que Eu sou, quem Eu sou, como Eu sei. Vocês mesmos saberão tudo sobre Mim.
Tudo bem? Isso é uma promessa. Como devemos estabelecer isso? Nós lhes diremos. Primeiro a Realização deve ocorrer e
depois, gradualmente, nós lhes diremos, porque suas mãos falarão. Vocês saberão o que está acontecendo com vocês, onde
estão os problemas, em quais centros. Como vocês podem ver claramente ali, quais são os problemas. Vocês saberão quais
chakras estão bloqueados, qual é o bloqueio, onde está o seu bloqueio. Depois vocês também saberão como desobstruir o
bloqueio, depois vocês mesmos também saberão como mover a sua Kundalini. Vocês também saberão como dar a Realização
aos outros. Logo após a Realização, vocês podem até mesmo curar pessoas, imediatamente vocês podem começar a curar.
Mas isso não é muito. Após o estabelecimento, vocês podem dar a Realização às pessoas. E como estabelecer, tudo é tido,
novamente, gratuito. Porque aqui, a única coisa que está atuando é a consideração, nada mais. Então, como estabelecer, tudo
será dito. Agora, por exemplo, nós temos livros, mas nós não os damos a pessoas que ainda não tiveram devidamente a
Realização. Vocês têm de ir um pouco de um estágio ao outro. Mas isso não é nem mesmo um curso regular. Assim, não há
nenhum curso nas coisas vivas, mas como vocês veem, primeiro a semente germina... e depois as mudas são tiradas e
plantadas, e depois elas se transformam em árvores e depois crescem adequadamente. Primeiro elas são protegidas e depois
são expostas à natureza. Da mesma forma, vocês serão muito cuidadosamente estabelecidos... e vocês mesmos saberão que
estão ficando estabelecidos. Você se certificarão, Eu não tenho de dizer nada. Tudo bem? Eu estive pensando agora, depois de
obter a Realização, temos de entrar em contato com pessoas que administram um curso formalmente? Não, isso não é um
treinamento, mas vocês têm de entrar em contato, o contato com o Divino tem de ser mantido e vocês conhecerão o Divino. O
estabelecimento do contato, vocês sentirão através da brisa fresca... soprando em suas mãos, por meio dos seus dedos
ficando sensíveis... e vocês podem sentir quais chakras estão bloqueados. E para manter esse contato, vocês têm de manter
contato... com outras pessoas que sabem sobre isso. E elas lhes contarão como elas fizeram isso. Então vocês mesmos
podem ir e fazer esse trabalho sozinhos. Eu fui a Vancouver e as pessoas obtiveram a Realização, muitas pessoas a obtiveram.
Não havia ninguém que falasse com elas... e Eu fiquei lá apenas por um dia. Então nós enviamos alguém da Austrália, ela foi
para lá sozinha. Ela criou um belo centro em Vancouver... e agora nós também temos um em Toronto. Apenas uma pessoa. Há
uma pessoa que deve ter dado a Realização... para pelo menos dez mil pessoas na Índia, que obtiveram a Realização. Primeiro
vocês têm de obter a Realização, amadureçam, estabeleçam, depois vocês mesmos podem fazer isso. Vocês se tornam o
mestre, um mestre perfeito para fazer isso. Todos os recursos estão dentro de vocês. Vocês não sabem o que vocês são, como
Deus os criou tão belamente. Isso levará um tempo muito longo? - Perdão? - Vai demorar muito? - Eu não entendi. - Isso vai
demorar? Pode demorar uma fração de segundo. Para estabelecer? Não leva muito tempo, Eu não acho, hoje eles estavam Me
perguntando: "Quanto?" Eu disse: "Três semanas no máximo". Deveria ser, após a Realização, três semanas deve ser o máximo
para estabelecer, de acordo com Meu próprio julgamento até agora. Mas no começo, Eu não deveria dizer, isso talvez os
perturbe. Levou realmente quatro anos para trabalhar com seis deles. Agora não é tão difícil. Agora nós podemos lidar com
muitas permutações e combinações de problemas... com muita facilidade. Não se preocupem com o tempo, simplesmente não
se preocupem. Isso está além do tempo. Tudo bem? - Qual é a flor da Índia? - O quê? A flor da Índia? - Eu não entendi. - Flor… Poder? - Não, flor. - Qual é a flor? - Da Índia. - Qual é a flor da Índia? - Índia, sim. - O que você quer dizer? - Índia. Qual é a flor da
Índia? - Que pergunta é essa? - Bem, essa é a pergunta. Bem, Eu não estou falando com vocês aqui como uma indiana, é uma
ideia errada. Lótus é a flor que aceitamos como nossa flor nacional, mas Eu não sou uma indiana aqui, sou uma inglesa, tudo
bem? Inteiramente. Qual é a flor da Inglaterra? A rosa ... rosa. Está errado, deveria ser a margarida. De uma forma muito sutil,
deveria ser uma margarida, porque a Inglaterra é o Coração do Universo... e o coração reside no Sahasrara, e o Sahasrara não é
como uma rosa, é como uma margarida. Vocês tiveram alguma experiência com as margaridas que estão desabrochando...
atualmente na Inglaterra? Elas têm fragrância maravilhosa. Talvez seja a rosa, porque vocês tiveram a "Guerra das Rosas" ou
algo assim, mas a rosa não é a flor de vocês. Eles entenderam mal, Eu acho. Há margarida em todos os lugares, de todas as
espécies, de todos os tipos, de todas as cores, lindas. Tudo bem? Quando se alcança a Realização, é necessário abandonar
alguma coisa? Acho melhor você Me falar daqui, Eu não consigo entender neste ponto. Ele está perguntando: é necessário
abandonar alguma coisa... a fim de alcançar a Realização? Não, nada. Nós abandonamos algo... porque nós temos a ideia de
que estamos nos agarrando a algo, entendem? Mas quando vocês descobrem que não estão se agarrando a nada, é

simplesmente abandonado. Como algumas pessoas que vieram a Mim, disseram: "Mãe, a Senhora está vivendo..." "em uma
vida familiar e como a Senhora diz que..." "a Senhora tem algo a ver com o Divino?" Eu disse: "Por quê?" Ele disse: "O que a
Senhora abandonou?" Eu disse: "O que vocês mesmos abandonaram?" Eles disseram: "Nós abandonamos nossas famílias,
abandonamos os tapetes..." "e casas e isso e aquilo." Eu disse: "É mesmo?" "Agora vocês podem levar qualquer coisa desta
casa..." "que seja igual a poeira dos Pés de lótus do Senhor?" "Levem qualquer coisa." Ele não conseguiu encontrar nada, apenas
olhou em volta. Eu disse: "Deve ser pelo menos igual à poeira." Quando você não está se agarrando a nada, o que há para
abandonar? Toda a atitude se torna desapegada. Você não abandona, mas observa, como se a peça teatral acabasse. Na peça
teatral, você fica chorando, lamentando, com o herói, você se torna Napoleão, às vezes matando pessoas e batendo, então de
repente você descobre que a peça teatral acabou. "Agora, oh Deus! Eu estava apenas desempenhando o papel de Napoleão,"
"enquanto eu estava apenas assistindo a peça teatral." Automaticamente esse mito de envolvimento se dissolve, tudo bem?
Então vocês não abandonam nada, vocês apenas observam. O que há para abandonar? O quê? Ele não quer abandonar o álcool,
Mãe. - Abandonar o...? - Álcool. Não, não, nunca! Eu disse isso? Perdão por isso. Eu disse em Minha palestra para abandonarem
o álcool? Eu nunca disse isso, mas isso acontece, eles simplesmente abandonam. Eu não disse isso. Tudo bem? Isso
simplesmente acontece. Eu não digo, nunca digo isso. Você quer dizer que Eu não quero que você seja realizado? Dizer uma
coisa dessas? Eu nunca disse: "Não faça isso". Eu acabei com os Dez Mandamentos agora. Nada, isso simplesmente acontece,
vocês mesmos se tornam os Dez Mandamentos. Vocês simplesmente se tornam. Então, mesmo se Eu lhes pedir, vocês dirão:
"Mãe, não, não, não." Porque quando vocês obtêm o mais elevado, vocês não querem mais nada. Por que nós bebemos? Nós
estamos extremamente entediados com a vida. Não bebemos porque queremos administrar uma indústria de bebidas,
bebemos? Não, simplesmente não bebemos, bebemos porque estamos entediados com a vida, nós não sabemos o que fazer,
como matar o tempo. Mas depois a coisa toda muda. Vocês se deleitam tanto que esquecem... que vocês têm uma garrafa
esperando lá. Não, Eu não digo assim, nada tem de ser abandonado, mas vocês simplesmente abandonam muitas coisas por si
mesmos. Por exemplo, Eu conheço uma pessoa que veio a Mim em uma condição que... simplesmente era, nós podemos
chamar de coma, que tomou todos os tipos de drogas, experimentou tudo. Ele nem mesmo conseguia Me ver quando veio a
Mim. No dia seguinte, ele abandonou automaticamente. Automaticamente, Eu não lhe disse. Nessa condição, o que há para
dizer a uma pessoa... que não conseguia nem mesmo ver você? Você não podia nem mesmo falar com ele, ele não podia Me
ouvir. Mas ele simplesmente abandonou. Essas são alternativas para esse absoluto, mas vocês descobrem o verdadeiro, vocês
abandonam todas essas alternativas automaticamente, tudo bem? Fale mais alto. Nós temos de gastar muito tempo meditando
regularmente? Você está preocupado demais com o tempo. Nós vamos além do tempo. Nós somos o tempo. A pessoa está
perguntando por quanto tempo nós temos de meditar. Por quanto tempo ele tem de meditar? Isso é o que Eu estou dizendo, ele
está muito preocupado com o tempo. Agora você vai além do tempo, você está em meditação. Não, não, você está em
meditação, Meu filho, o tempo todo. Não há questão de tempo. Você vai além do tempo. Não, não, esse não é o ponto, o que Eu
estou dizendo é que... não se preocupe com todas essas coisas, não seja futurista. Vamos ficar no presente. Antes de tudo,
obtenha a Realização, Estabeleça-se, um a um, tudo bem? Agora, nós não devemos falar muito sobre o futuro. As pessoas
futuristas podem ficar muito loucas, Eu posso lhes dizer, melhor não ser futurista. Vocês esquecem todo o passado, às vezes as
pessoas esquecem até mesmo seus nomes, Eu tenho visto, porque elas são tão futuristas que pensam em seus nomes futuros.
Então elas esqueceram seus próprios nomes. Portanto não sejam futuristas, vamos criar o presente. Neste momento, vocês
têm de obter a Realização. Não se preocupem. Vocês nem mesmo precisam usar relógios. A hora não é importante. É a hora do
Ser. É o tempo eterno no qual você se move. É um espaço de consciência sem pensamentos atemporal. Tudo bem? Vocês têm
de ver por si mesmos, primeiro obtenham a Realização, coloquem a atenção nisso. Há muitos que estão simplesmente
aguardando por isso. Apenas pensem nisso, não se preocupem com o futuro, também sobre o trem que vocês têm de pegar ou
qualquer coisa assim. Apenas fiquem no presente nesse instante, é importante, Eu estou lhes dizendo, porque a sua Realização
é muito mais importante do que qualquer outra coisa, então apenas obtenham a Realização primeiro, essa é a coisa principal.
Tudo bem? Então, nós não teremos mais perguntas agora... e nós só temos mais uma hora para ficarmos aqui, não é? De novo
o tempo. Agora, isso pode dar certo em uma fração de segundo, mas como existem complicações, pode haver um problema.
Agora, por favor, façam como Eu lhes falo, não há muito a ser feito. Como Eu lhes disse, esses dedos devem ser sensíveis, nós
temos apenas de colocá-los exatamente deste jeito. De uma forma bem relaxada e sentem-se também de uma forma relaxada.
Não deve haver nenhuma tensão, nós não devemos fazer nada. Agora, outro pedido que Eu tenho de fazer é que tirem seus
sapatos. Eu espero que vocês não estejam identificados com seus sapatos, isso também é outro problema. Tirem seus
sapatos, porque vocês ficam melhor conectados com a Mãe Terra... se não estiverem de sapatos. É muito simples assim, tirar
os sapatos será uma boa ideia, coloquem seus dois pés no chão, deixem tocar o chão, embora haja um tapete... e isso e aquilo,

não faz nenhuma diferença, mas tirem seus sapatos. Coloquem sua mão em Minha direção. Por favor, fechem seus olhos.
Sejam humildes em seu coração. Vocês têm de ser humildes. Vocês não podem exigir isso. Então, sejam humildes de coração.
E conforme a Kundalini se move, Eu serei capaz de lhes dizer... onde está o problema, onde está o bloqueio, o que deve ser dito.
Apenas sigam isso e será melhor.
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Shri Ganesha Puja. Troinex, (Geneva, Switzerland), 22 August 1982. Há alguém aqui que possa traduzir? Uma pessoa experiente.
Você pode sentar-se aqui. Mas ele não veio? Ele deveria vir ao Puja, você sabe. Todos devem entrar. Quando todos eles
estiverem aqui, então Eu começarei. Venham para frente. Há espaço aqui. Aqueles que puderem sentar-se no chão, podem
sentar-se na frente. Por favor venham. Bom! Você gosta disto? A cor está boa? Onde está... Tudo bem, então venha. Você traduz
para o francês e ela pode traduzir para o italiano. veio? Vocês estão lá. Quem mais? As crianças podem sentar-se na frente.
Deixem as crianças sentarem-se na frente. Todas as quatro crianças poderiam vir mais tarde quando começarmos o puja.
Todos chegaram? Ah! Automóveis! Ótimo! Exatamente, é isso! Tudo bem. Primeiro, Eu gostaria de lhes falar sobre o significado
do Puja. Há dois aspectos. Um é o aspecto no qual vocês obtiveram as suas próprias Divindades dentro de vocês mesmos. E
essas Divindades devem ser despertadas dentro de vocês. As Divindades são os diferentes aspectos de um Deus único. Então,
por um lado, vocês têm as Divindades, significa os aspectos de Deus, que estão o tempo todo despertos. Por outro lado, vocês
têm suas próprias Divindades, que algumas vezes estão despertadas, algumas vezes meio despertadas, algumas vezes
adormecidas, algumas vezes doentes. Então vocês têm que usar dois métodos: um é agradar as Divindades de Deus e
pedir-Lhes para abençoarem suas Divindades ou pedir para despertarem suas Divindades. Assim, fazendo o Puja, significa que
quando vocês oferecem algo que trouxeram para oferecer, qualquer coisa que vocês ofereçam, por exemplo flores, se vocês
quiserem oferecer flores a Deus, vocês não têm que dizer nada, vocês têm que simplesmente oferecê-las, “Isto é para Você.”
Qualquer um pode entender o oferecimento, quer dizer que para isso, vocês não têm que ter nem mesmo uma língua. Mesmo se
um homem cego estiver lá, se ele quiser lhes dar algo, ele pode simplesmente lhes oferecer assim. E essa expressão é
suficiente para qualquer um ser convencido de que pode oferecer isso. Vocês não têm que dizer nada sobre isso. Assim, agora,
quando vocês oferecem uma flor a Deus, mesmo que vocês não digam um mantra, ela é oferecida, tudo bem, está dada. Mas,
se ela é aceita ou não é a questão. Mas agora, quando você é uma alma realizada e oferece algo, isso pode ser aceito por Deus,
mesmo que você não diga nada. Mas, e quanto a você ter alguma recompensa por isso? Depois da Realização, quando você
oferece alguma coisa a Deus, Ele aceita, porque está vindo de uma Alma Realizada, então Ele aceita. Agora, como nós somos
abençoados por Ele ao oferecer uma flor a Deus? Agora, se você não disser nada sobre isso, você apenas oferecer uma flor,
então você pode ser recompensado com muitas flores na vida automaticamente. Ou quaisquer que sejam as coisas materiais
que você ofereça, você pode ser abençoado materialmente. Então, de uma maneira mais sutil, se você disser algo, assim como
você diz ao oferecer a alguém, daquele jeito humilde de dizer: “Eu ficarei feliz se Você aceitar isto”, ocorrerão resultados ainda
mais sutis disso talvez, os quais podem ser mais amplos, talvez mais profundos. Agora, vocês fazem algo simbólico, que é a
verdadeira essência, o princípio de algo, como as flores são… elas representam o principio da Mãe Terra. Agora, assim, o
simbolismo de todas as coisas que nós podemos oferecer a Deus tem sido objeto de reflexão e tem sido descoberto. Assim,
eles usam cinco coisas, chamadas de Panchamruta, como nós temos aqui. Porque se você atingiu o princípio, então você
realmente atingiu o todo. Porque o bem-estar espiritual é um bem-estar total. Não é apenas parcial: o seu bem-estar material ou
o seu bem-estar físico ou seu bem-estar emocional ou o seu bem-estar mental, é o bem-estar total, completamente equilibrado
dentro da totalidade. Agora, quando você oferece essas outras coisas, como o que vocês chamam de Akshadas, nós os
chamamos... como vocês o chamam? Açafrão, arroz com açafrão, vejam, essa coisa amarela. Quando vocês oferecem isto, a
cor amarela é a do Swadishthana Chakra. E o arroz é muito apreciado por todos os Deuses. Agora, há um truque nisso, porque é
um truque humano. Os Deuses gostam muito disso. Então, eles colocam açafrão no arroz, significa: “Nós Lhe oferecemos um
arroz que está colorido de amarelo”, significa: “Você deveria nos dar as bênçãos da criatividade.” Quando vocês comerem esse
arroz, mais criatividade fluirá e seremos abençoados por aquela Divindade. É um truque. Tudo do Puja é um truque dos seres
humanos santos, vejam, como agradar Deus para proporcionar mais bênçãos. Mas seja o que for que Deus goste, deve ser
auspicioso e sagrado. Assim, fundamentalmente, isso funciona por causa da santidade dos santos e do coração puro deles.
Agora, o Puja não pode ser feito por uma pessoa que não é uma alma realizada. Uma pessoa que prega também tem que ser
uma alma realizada, aquele que faz namaz tem que ser uma alma realizada, aquele que ora tem que ser uma alma realizada.
Assim, todos os utensílios que são usados devem ser, de certo modo, venerados. Esses utensílios devem ser coisas sagradas,
devem ser coisas respeitadas. Vocês não podem usar qualquer coisa, digamos, vocês estão usando algo no banheiro e usam a
mesma coisa para o Puja, isso é um absurdo. Três coisas são muito importantes, uma é ghatah, significa vaso, recipiente, o
recipiente que contém a Kundalini, o recipiente que contém o desejo primordial dentro de nós de alcançar Deus é o primeiro a

ser venerado, o nosso desejo. É ghatah, é aquele feito aqui. E no topo é chamado de shripala. Shripala significa que isso
também tem água nele, vejam, significa que este coco tem, isto é, isto representa, o coco representa a mesma coisa. Agora, na
forma mais sutil, isto é a água de todos os rios do mundo, rios. E o coco é a água de todos os oceanos. A água do oceano ou do
mar se eleva através do tronco do coqueiro, e se torna a água doce no coco. É uma coisa simbólica. Então este é o vaso
chamado ghatah-puja, este é o ghatah-puja. Agora, Eu não quero entrar em detalhes hoje, porque nós temos que falar sobre
Ganesha. O mesmo... Agora isto é a água, tudo bem. Depois nós temos que venerar mantra e shankar, estes dois estão
representando o som. A concha. Na verdade, o shankar representa o éter. Depois nós temos o deepa, significa o quê? É a luz,
representa o elemento luz, chamado de tejas. Normalmente também, eles dão para a Deusa um leque, que representa o
elemento ar. Assim, é deste modo que todos os cinco elementos são agradados de antemão, usando-os. Então elas, as
essências destes elementos ou as essências causais destes cinco elementos devem ser agradadas neste momento, devem
estar dando suporte ao puja. Agora, há também todos os tipos de outras coisas, como as divindades da sua família. Vocês
podem estar venerando em sua família algumas divindades. Elas não devem ficar também perturbando o puja; ou talvez os
antepassados que estão mortos. Todas essas coisas devem ser aquietadas, de modo que deve ser dito a elas: “Este é um puja
assim” “e não nos perturbem neste momento.” Significa que nem mesmo os pensamentos devem surgir, os pensamentos deles
ou qualquer perturbação deles. Então, tudo deve ser primeiramente feito em paz. Agora, este é um aspecto sobre o qual Eu lhes
falei resumidamente, porque é um assunto muito longo. Se Eu tiver que falar sobre isso, Eu terei que falar pelo menos três vezes
e por três horas em cada vez, ainda assim, o assunto pode não terminar. Agora, nós chegamos ao segundo aspecto, sobre o
qual Eu lhes perguntei: como vocês se beneficiam com isso? Então, independentemente desta técnica, para ter o melhor efeito
das bênçãos ou o melhor fluxo de graça dentro de nós, nós recitamos mantras. O som dos mantras, o som, o som ecoa dentro
do Ser de Deus. E eles são reverberados em nossos chakras, e depois os chakras começam a se abrir mais. Assim o fluxo da
Graça de Deus é recebido. Mas somente uma alma realizada deveria entoar um mantra. Porque sem conexão, como isso
alcançará Deus? É um círculo vicioso. Agora, alguém pode dizer: “Mãe, não se pode ter a Realização” “a menos e até que você
obtenha a Graça de Deus.” “E os chakras não serão abertos por uma pessoa” “que não é uma alma realizada.” “E sem abrir os
chakras, não se pode ter a Realização.” É deste modo que o jogo da Mãe entra em ação e de todos os santos, como vocês. Eu
diria que os Sahaja Yogis têm que quebrar esse círculo vicioso. Vocês mesmos têm que elevar a Kundalini. Uma vez que vocês
elevem a Kundalini, a Kundalini abre um pouquinho os chakras, porque vocês deram as suas vibrações aos chakras. Assim, uma
vez que Ela saiba que há um Sahaja Yogi diante do buscador, Ela se eleva. Ela sabe que vocês são seus irmãos e irmãs, e que
pertencem à mesma família assim como Ela. Ela conhece o solo onde Ela deve crescer, vejam, então Ela pode sentir isso, e
então Ela se eleva em Sua dignidade. É desse modo que Ela quebra esse círculo vicioso. É por isso que no começo, nós não lhes
falamos sobre os mantras, porque nos mantras, vocês têm que Me aceitar como a Divindade. Neste Meu advento, é obrigatório
que vocês Me reconheçam, porque esta é uma época muito instável, o Tempo da Ressurreição, nos podemos chamá-la assim,
ou o tempo do Juízo Final. Primeiro, a Realização tem que ser dada sem nenhum reconhecimento. Mas não para aqueles que
estão negando ou Me insultando. Sob quaisquer circunstâncias, eles não podem ter a Realização, seja o que for que vocês
possam tentar. Mesmo depois da Realização, se as pessoas começarem a pensar contra Mim, as vibrações cessarão por causa
do Sahasrara. E o coração tem que estar completamente em uníssono, em harmonia Comigo, senão o Sahasrara é fechado.
Agora, aquelas pessoas que são simples, de coração plenamente aberto, vejam, essas pessoas Me entendem muito bem e elas
simplesmente Me colocam no coração delas. Depois da Realização, depois de passar pela compreensão da Sahaja Yoga
através da atividade mental deles, também os intelectuais Me entendem e Me reconhecem de um modo um pouco tortuoso.
Depois do puja, quando eles recebem as bênçãos em um estado de muita bem-aventurança, eles alcançam. Então eles
compreendem o valor do puja também, mais tarde. Agora, na Índia, onde o sistema de puja surgiu tradicionalmente e tem se
mantido bastante, eles o entendem sem nenhum processo mental. Mas quando eles encontram alguém, um intelectual que se
tornou um Sahaja Yogi, vejam, eles não os compreendem. Eles não querem ouvir sobre isso, toda a conversa fiada de todo o
movimento do cérebro. E alguns deles que tentam, vejam, um pouco ocidentalizados, eles tentam, eles desenvolvem um
complexo de inferioridade e vão para o canal esquerdo. Mas, não há nenhuma necessidade de entender isso com a mente,
quero dizer, o tempo todo analisando através de seu processo mental, e depois entender tudo, e depois tornarem-se Sahaja
Yogis com o coração aberto, é muito tortuoso. Mas o que fazer? Eles foram por esse caminho, então eles têm que vir por esse
caminho. Porque mesmo que eles se tornem Sahaja Yogis, eles começarão a questionar e a pensar sobre isso, e preocupar-se
com isso. Assim, as pessoas falsas simplesmente os hipnotizam e tiram proveito dessa hipnose. Assim, não devem se sentir
mal. Se vocês têm, se vocês têm vontade de analisar, vocês devem ir em frente com isso, porque Eu não posso deter a sua
velocidade, Eu não irei hipnotizar vocês. Na Sahaja Yoga, a liberdade deve ser respeitada. Mas nós não permitimos que venham

ao puja pessoas que não atingiram uma certa compreensão mental da Sahaja Yoga, pessoas do ocidente, não na Índia, mas
aqui, há uma restrição. Porque vamos supor, na Índia, Eu não explico para eles, eles não querem saber. Eles sabem que eles
obterão as vibrações. Eles já sabem sobre as vibrações, então Eu não tenho que lhes dizer: “Vocês obterão mais vibrações.” Se
eles obtêm mais vibrações, eles sabem que Eu sou a Adi Shakti, isso é tudo. Eu não tenho que explicar isso. Assim como vocês
podem distinguir qual é o melhor vinho, eles podem distinguir quem é a pessoa verdadeira. Eles sabem disso. Agora, uma vez
em um puja, cerca de seis mil pessoas tocaram Meus Pés. Então Eu disse: “Agora em um puja, por favor não toquem,” “as
pessoas não precisam tocar Meus Pés.” Eu disse isso. Mas eles acharam que foi Dhumal que sugeriu isso, então todos eles
foram atrás dele. Eles disseram: “Só você quer receber as bênçãos” “dos Pés da Mãe e não quer que nós as recebamos”, e eles
o perseguiram. Outra coisa é que no ocidente, Eu nunca costumava fazer o panchamruta com Meus Pés, mas sim com Minhas
Mãos, porque aqui as pessoas pensariam: “Os pés são uma coisa suja” “e nós não deveríamos tomar isso dos pés”, vejam. Mas
na verdade, os Pés são muito poderosos e eles nunca podem ser sujos. Por exemplo, o Rio Ganges tem vibrações. Se você
pegar a água do Ganges, você verá que ela nunca ficará suja. Pelo contrário, seja o que for que tiver dentro dela, porque ela
nunca é mantida mais ou menos limpa, qualquer sujeira que entra nela, se deposita e não a suja de forma alguma. É uma água
muito limpa, vibrando o tempo todo. Assim, devemos entender que tudo que for puro, que for responsável pela pureza, que for a
fonte de pureza, pode limpar qualquer impureza. Então, como isso pode ser impuro? Mas se você pensar sobre isso com o
cérebro, ele é tão limitado que você não pode pensar em algo que é simplesmente a corporificação da pureza. Esse é o ponto
em que chegamos agora, onde Eu acho que Eu devo falar sobre o Absoluto. Que é Shri Ganesha. Hoje é o Puja Dele. É algo
muito importante que estejamos fazendo este Puja em Genebra, na Suíça. Genebra é o Coração Direito, Eu acho. De certo modo,
Genebra é contra o Coração Direito. A vida de todo mundo é uma tragédia como Rama e Ayodhya. E é por isso que é muito
importante que Shri Ganesha seja venerado aqui. Agora, Shri Ganesha, como vocês sabem, é a corporificação da inocência.
Agora, a cor de Ganesha é vermelho ou alaranjado. Porque a criança, quando é concebida como um feto, a primeira cor que ela
vê é o laranja da parede vermelha do útero da mãe. Isso é o sangue. Na Sahaja Yoga, agora vocês devem ter aprendido que cada
ação tem uma reação, que atua. A cor do Ganesha original, nós podemos dizer do Ganesha Primordial, é exatamente a do barro,
porque Ele é feito da Mãe Terra. Agora, quando Gauri, a Mãe de Ganesha, O criou para proteger a castidade Dela enquanto Ela
estava tomando banho, Ela O coloriu de vermelho, porque todos poderiam ver que havia alguém sentado lá para protegê-La.
Assim, quando vocês veem como um feto a cor vermelha ao redor de vocês, então vocês absorvem essa cor e o Ganesha de
vocês fica colorido de vermelho, da mesma bela maneira. Simplesmente, há uma reação daquilo ficar vermelho e isso atua.
Significa que a cor vermelha de um Ganesha, que aquele que tem a cor vermelha de um Ganesha assusta os outros. Eles sabem
que há um Ganesha sentado lá. Uma personalidade pura, casta, com todo o ímpeto de Ganesha está lá. Agora, esse Ganesha,
quando Ele está na infância, como vocês veem, quando a criança nasce, as crianças são extremamente protetoras ou furiosas,
vocês podem dizer, em relação a qualquer pessoa que macule a inocência delas. Quando elas são muito novas, elas não estão
nem mesmo conscientes disso. Mas gradualmente, assim que elas começam a crescer, elas tornam-se muito conscientes e
elas não gostam que suas roupas sejam tiradas na presença dos outros. Elas são muito tímidas por causa da inocência delas.
Quero dizer, tímidas não, não é timidez no sentido de sua nudez, muito acanhadas com sua nudez, de modo que a inocência
delas não deve ser atacada. Se a inocência delas não é atacada e se elas são puras, quando elas veem uma mulher nua, elas
fecham os olhos. Elas não gostam de ver uma mulher nua ou um homem nu. Assim, essa é uma compreensão inata, uma
compreensão intuitiva de que é importante que elas preservem a inocência delas. Agora, o que é a inocência dentro de nós? O
que ela faz por nós? Na realidade, Eu já lhes disse que ela nos dá sabedoria. Nós fazemos todos os tipos de estupidez com
nosso ego, assim como o presidente que Eu estava descrevendo e tantos outros daquela idade e com cargos daquele nível.
Isso acontece porque está faltando Ganesha completamente. Nós fomos a Brighton, onde eles têm uma praia, um tipo de praia
onde podem fazer nudismo. E minha empregada é inocente, nós fomos lá e ela não conseguia entender. Ela Me perguntou:
“Mas por que eles estão fazendo isso?” Mas, como você perceberá, no ocidente, é difícil encontrar uma pessoa realmente sábia.
Você pode dizer que as pessoas são muito instruídas e que elas são bem equipadas com outra compreensão do lado material
da vida e tudo isso. Mas no que se refere à sabedoria, você sabem, quero dizer, podemos ficar chocados com o modo como
eles são. Eu simplesmente não consigo entender, qual é a sabedoria por trás disso? Porque toda a sabedoria deles tornou-se
nada além de sexo. Eles sempre pensam em sexo e sempre querem entender toda a insensatez do sexo. Se você começar a
pensar sobre sexo, naturalmente a sua inocência será destruída ali mesmo, porque você não pode usar sua inteligência para o
sexo. Eu não compreendo a sabedoria no modo como você pode racionalizar o sexo. Isso é algo tão espontâneo. E pensando
sobre isso, você irá desfrutá-lo? Como você pode? Seria como dizer que nós podemos transformar uma flor numa fruta pelo
pensamento. E a coisa mais séria é este modo: vamos supor que você diga “eu posso” – é claro, você nunca poderia pensar

deste jeito, assim Eu espero, que você pode transformar uma flor em um fruto, assim Eu espero. Mas algumas pessoas podem
pensar: “Eu posso transformar”, digamos por exemplo, “isto daqui nisto daqui, com minha mente, eu posso transformar isso.”
Ou materializar coisas. Assim, você tem certeza que pode fazer isso, você acredita que pode fazer isso, porque algumas
pessoas fizeram isso. Mas como Sahaja Yogis, vocês sabem que isso é feito por bhoots, por espíritos mortos, eles fazem isso
para você, porque eles são intrometidos tentando ajudar você. Agora, a mesma coisa acontece no que se refere ao sexo.
Quando você quer ter relações sexuais através de suas atividades intelectuais, você tem somente os bhoots para fazer isso por
você. Porque quando você projeta demais sua mente, então ela entra em áreas onde você capta os bhoots. E eles são algumas
vezes muito ardilosos, algumas vezes depravados, algumas vezes agressivos. Você acumula todos os tipos de coisas, e o
resultado disso é que o sexo torna-se uma insensatez. Muitas pessoas depravadas ficam satisfeitas quando elas o atacam, e
você tem ou uma excitação sexual tão grande que mesmo que você violente uma centena de mulheres, você não fica satisfeito,
ou você terá uma impotência do pior tipo. Assim, quero dizer, você sempre fica insatisfeito no canal esquerdo. Todas essas
pessoas quando morrem, elas também tornam-se os mesmos bhoots, esperando por algum sujeito ligado ao sexo aparecer e
saltar nele. Pessoas inocentes também podem não ter nenhuma atividade sexual por vários anos, mesmo depois do
casamento, porque elas são muito inocentes. Isso pode ser assim também com pessoas muito ingênuas, infantis. Mas aqui,
isso é uma ciência que é ensinada desde a infância, imaginem só. Qual é a necessidade? Os animais têm que aprender qualquer
coisa sobre sexo desde a infância? Eles geram filhos também. O que você disse? Assim, o ascetismo não é o que Eu estou
ensinando. Primeiro, a inocência é protetora e vermelha, digamos, até a idade de no máximo 50 anos. Depois gradualmente, se
a pessoa for amadurecendo adequadamente, não as pessoas estúpidas, mas aquela que está amadurecendo adequadamente,
depois dos 50 anos, o vermelho começa a tornar-se laranja. Ele torna-se laranja. Significa que quando você se casa, esse
processo desse tom vermelho desaparece e ele torna-se, começa a se tornar laranja. Isso significa que a parte relativa à
proteção está terminada. Significa que antes do casamento, a virgindade tem que ser preservada. Até que você encontre a
pessoa com a qual você se casará, esse tom vermelho é a proteção da virgindade. Então, quando você é casado, a parte relativa
à proteção disso não é necessária. Mas isso tem que ser somente em relação a uma única pessoa, isto é, seu marido ou sua
esposa. Então, a maturidade adequada se estabelece e quando você tem por volta de 50 anos de idade, isso torna-se laranja,
significa que há desapego. Você não tem mais vontade de ter vida sexual. Não há nenhuma necessidade também. E depois,
você desenvolve, o que vocês podem chamar de uma adequada inocência madura que pode ser comparada com uma cerâmica
devidamente cozida. Assim, a velhice é realmente a idade de ouro, em que uma pessoa adquiriu essa sabedoria resplandecendo
através de todo o comportamento dela. Mas por que – novamente, por que ter essa maturidade? Por que ter essa inocência?
Novamente, por vocês serem pessoas racionais, então alguém pode fazer esta pergunta: por quê? A inocência é a maneira pela
qual você realmente proporciona diversão aos outros, cria a parte divertida disso. A diversão é criada somente através da
inocência. E a inocência é a única maneira pela qual você pode realmente emitir a alegria. Imaginem este mundo sem nenhuma
diversão, o que aconteceria? Mas as pessoas estão muito confusas em relação à diversão e ao prazer. O prazer no início é bom
e horrível ao final. Mas a diversão é um tesouro. Qualquer coisa que é muito divertida, você se lembrará por toda sua vida, você
pode contar aos outros, é uma corporificação da criação de diversão. Yogi: Não há nenhuma palavra em francês para “fun”
(diversão)! Vocês podem imaginar, essa língua francesa é diplomática – nenhuma palavra para “fun” (diversão)! Eu lhes darei
um exemplo simples de como essas crianças criam diversão a partir de alguma coisa. Elas transformam tudo em diversão. E
agora, vejam, mesmo quando elas falam ou dizem coisas, elas também criam uma grande brincadeira a partir disso. Outro dia,
Minha neta mais nova, Anupama, ela mal tem seis anos agora, estava brincando e subiu no telhado da casa em algum lugar, e
então nós ouvimos uma grande pancada. E Minha filha, ela é uma mãe muito nervosa, sempre preocupada com o bem-estar de
seus filhos. Diversão, hein? E ela não conseguia nem mesmo andar, vejam, as pernas dela ficaram pesadas com a preocupação,
e ela foi andando para descobrir o que estava despencando. Então ela gritou para a filha e a criança veio correndo, ela estava
muito bem. Então, ela gritou com ela e disse: “O que aconteceu? Aonde você foi? Por que você subiu?” Ela simplesmente
começou a gritar com ela. Então, essa criança olhou para ela, bastante desconcertada, e ela esperou que sua mãe parasse de
gritar. E ela disse muito calmamente: “Eu não vim de Riadh para cá para morrer!” Assim, há tantas coisas que vocês escrevem, é
tudo divertido, e é uma diversão natural que elas têm com tudo. Nós podemos pegar como exemplo agora todas as crianças
que estão aqui. Há tantas coisas que vocês podem escrever sobre elas, sobre como elas estão fazendo coisas belas e sobre
como há um brilho de travessura em seus olhos, de modo que elas querem criar diversão a partir de tudo. A diversão é doadora
de alegria, ela lhes proporciona alegria. Não é somente, de forma alguma, um tipo de bajulação, ou de forma alguma algo para
ferir nem há qualquer coisa sádica nisso, mas é apenas um florescimento. Yogi: Mãe, a Senhora acha que é possível nós não
traduzirmos mais, porque isso toma muito tempo. Nós explicaremos no final para eles. Os poucos que não entenderem, nós

explicaríamos para eles no final, Mãe. Tudo bem para vocês? Porque Eu estou terminando, Gregoire, Eu termino às 12:30 hs,
então vamos fazer isso hoje. Mas da próxima vez, Eu acho que é uma ideia melhor traduzir mais tarde. Nós podemos apenas
traduzir um pouco mais, porque estamos terminando. E é por isso que tomou tanto tempo, senão seria um terço do tempo.
Vamos somente traduzir esta parte. A diversão não é nada além de florescimento. Ela não incomoda ninguém, não fere
ninguém, não perturba ninguém, mas apenas desabrocha tudo em fragrância. É o truque Divino. Há algo mais elevado do que
isso também: se você for inocente, você realmente pode sentir a alegria. Assim, uma pessoa inocente pode sentir a alegria de
algo que é muito sério e uma pessoa racional pode nunca perceber. Uma pessoa inocente pode rir alto de uma coisa que para
outras pessoas, pode não ser algo engraçado. Assim, a criação de diversão não uma coisa dúbia, ela é um florescimento muito
direto, simples e espontâneo. Agora, em Genebra, as pessoas são realmente muito sérias em relação a tudo. As mais sérias da
Suíça. De tal maneira que elas cometem suicídio como resultado disso. Porque vocês são orientados para o dinheiro e vocês
também são um tipo de... assumem o papel de socorrer o mundo inteiro. Significa que vocês são muito orientados para o ego,
porque vocês querem socorrer o mundo inteiro. Quem são vocês para socorrer alguém? E em terceiro lugar, vocês têm um
exército estúpido aqui, que não é necessário de forma alguma. Yogini: Mãe, perdoe-me, a Senhora sabe que ontem estava nos
jornais que novamente um avião militar bateu na Suíça, com dois mortos. Yogi: Com a foto da Senhora perto da reportagem! É
muito para Me culparem! Yogi: Ele disse que foi durante um show onde eles queriam exibir toda a força militar. Essa é a graça,
essa é a brincadeira, entendem? Então, todo mundo está achando graça disso, vejam, isso é algo que vocês veem que é
engraçado. Agora, para contribuir mais ainda para a diversão, nós temos Hanumana. Ele contribui para a parte divertida de Shri
Ganesha. Assim como Ganesha prega peças nas pessoas que são canal esquerdo, Ele prega Suas peças nas pessoas que são
canal direito. Por exemplo, havia uma pessoa que estava chorando muito, o marido dela morreu: “Agora, o que fazer? Eu estou
acabada”, isso, aquilo, vejam, e de repente, ela viu o marido dela andando na sala! Mas Ele somente faz isso com as pessoas
que são inocentes. Mas com as pessoas astuciosas, Ele pune. Ele continuará derramando todos os tipos de sofrimentos, um
mais do que o outro, e Ele dirá: “Agora chore mais, e chore mais. Você quer chorar?” “Tudo bem, sofra mais e mais.” E
Hanumana, em Seu lado – Assim, por exemplo, quando Lakshmana adoeceu e Ele tinha que trazer um remédio de uma grande
montanha, Ele trouxe a montanha inteira! Porque Ele disse: “Eu não tenho tempo para procurar isso,” “então é melhor resolver
isso agora”, e trouxe a montanha inteira. Ele também é do mesmo estilo, pode ser muito destrutivo quando se trata de pessoas
egoístas, como Ravana – a cidade inteira de Lanka foi queimada. Se Ganesha está pintado de vermelho, Ele está pintado de
laranja. E como Ganesha tem que se estabelecer permanentemente em um lugar, Ele usa São Miguel para correr para cima e
para baixo o canal esquerdo. Enquanto Hanumana pode correr para cima e para baixo, Ele não precisa se estabelecer em um
lugar. Mas embora Ele seja uma Divindade fixa, Ele é Aquele que tem que ser estabelecido. Uma vez que Ele esteja estabelecido,
então Ele emite vibrações que vão a todos os lugares. Ele é a fonte da inocência. Ele é a fonte das vibrações. Ele é tudo, de certo
modo. Ele se eleva aqui como Mahaganesha dentro de vocês e em Deus, Ele desce como Ganesha – a partir daqui, atrás. Assim,
quando você pensa muito sobre sexo, seus olhos ficam arruinados, porque você está usando Mahaganesha. O seu
Mahaganesha é danificado e seus olhos começam a oscilar. Os olhos perdem a inocência, a pureza, e eles começam a absorver
tudo que é imundo, obsceno. Os olhos que são puros e inocentes proporcionam a inocência aos outros. Não somente isso, mas
eles são os olhos, são os olhos através dos quais o Espírito olha para o exterior. Há muitas associações sobre as quais Eu não
tenho tempo para lhes dizer, mas é algo muito ruim as pessoas terem esses olhos impuros, olhos de bhoots. E qualquer pessoa
que tiver bhoots, as pessoas ao redor dirigirão seus olhos para aquela pessoa, porque é um jogo do demônio que está atuando
neste momento, é o negativo. E isso é o que fazemos quando não colocamos Ganesha nos lugares certos. Se nós temos que
refletir Ganesha em nosso estado de Mahaganesha neste ponto, nós devemos tentar manter nossos olhos muito puros, de
modo que a sede de Mahaganesha fique limpa. No Puja de Shri Ganesha, vocês devem trazer grama macia também, por causa
de durvah, Ele gosta muito de durvah, isso é chamado de durvah, porque a grama macia é calmante para os olhos. Não somente
isso, mas ela lhes dá a parte verde do Swadishthana Chakra. Porque Ele existe quando nós não começamos a pensar, quando
vocês não começaram o processo do pensamento. Isso sugere que parte do Swadishthana, quando vocês não estão pensando,
a parte verde dele, a parte inferior do Swadishthana é verde. Assim, o verde é aquela parte. Nesse estágio, nós não nos
tornamos seres humanos. Nesse estágio, ele representa o verde do Swadishthana, onde foi criado todo o universo, tudo. Até
esse ponto, ele é verde. Depois, quando começa a criação do ego, ele torna-se amarelo, onde ele usa o sol, a parte relativa à
ação, não “usa” o sol, mas torna-se ativo, representando o lado solar. Assim, o verde representa, na verdade, a parte relativa a
Ganesha. A parte relativa a Ganesha de um certo modo, porque até então, você não está pensando. Você está no nível onde
você está próximo à Mãe Terra, vejam. Assim, a Mãe Terra está doando. A parte relativa ao sol não começou quando havia o
verde, porque a Mãe Terra concede esse verde. É claro, o sol torna-A verde, esse é um ponto diferente, mas você não começa

fazendo isso. Quando você começa a fazer algo no nível humano, ele todo torna-se amarelo. Assim, o Swadishthana tem dois
lados, o lado físico e o lado mental. O lado físico é o lado verde e o mental é o lado amarelo. Então, agora nós estamos hoje aqui
para venerar Shri Ganesha. Agora, Eu gostaria que vocês conseguissem um pouco de grama da relva, um pouco de grama
macia, porque essa é uma parte importante. Agora, vocês devem colocar seus olhos no verde para melhorar o seu Ganesha. E
quando estiver muito quente, então vocês podem também andar de pés descalços no gramado pela manhã, quando há orvalho
nele. Aqueles que são hiperativos devem adotar a dieta vegetariana. Isso os ajudará a ficarem mais em direção ao lado
equilibrado. Não como um fanatismo, mas comer mais vegetais e comer animais que são bem menores. Assim tudo fica bem.
Mas hoje, Eu não falei sobre o vahana Dele e tudo mais, porque Eu falei sobre isso em outras palestras. O vahana Dele, o veículo
Dele, Eu não falei sobre isso, porque falei sobre isso em outras palestras Minhas sobre Shri Ganesha. Este é o melhor, se você
puder encontrá-lo, como este tipo muito fino... Este tipo, este é bom. Este está bom... Vocês podem conseguir mais agora,
apenas... Com isto, a água é borrifada nos Pés. Aqueles que não lavaram Meus Pés devem lavá-Los hoje. Oh, isto é bom, é isto!
Ele conseguiu exatamente o que Eu tinha em mente, exatamente a mesma coisa Este é muito bom, sim. Oh, mas alguns deles
ainda estão duros, não importa. É deste tipo que tem os arredondados, os talos arredondados. Você poderia tirá-los, alguns
deles? Estes talos arredondados, os talos arredondados. Este é o arredondado, não o achatado, mas o arredondado. Não com a
ponta, mas eles são arredondados. Agora, deixe-o fazer isso. Eles são arredondados, não são? Arredondados? Sim, é isto, é isto.
Aquele servirá. Eles também não estão arredondados. Os arredondados. Tudo bem? Todos eles estão achatados. Há um
arredondado. Não, este também está achatado. Eu não acho que vocês tenham aqui neste país. Eu acho que deveríamos
arranjar alguns... Este servirá. Apenas os amarrem com um barbante, só isso. Isso servirá, é o suficiente, apenas amarre com
isto, um tipo de graveto. Apenas amarre-o com um barbante pequeno em volta dele e use-o para borrifar a água. Eles são
chamados de durvan gulah, significa mudas, mudas disto. Mãe. Os ovos de Páscoa para as crianças, elas os colocam neste tipo
de grama. Apenas veja. Oh, está correto! Bom. Obrigada. Amarre isto, este também. Bom. Você poderia amarrar este com o
barbante? Está bom, está bom. Vocês conseguiram mais alguns? É melhor usar os maiores, tudo bem? Porque nós não tivemos
muitas opções. Agora, aqueles que têm que lavar os Pés. Aquelas pessoas que não lavaram Meus Pés devem vir à frente.
Deixe-a vir, deixe-a vir. Eu estou muito feliz porque você pôde vir! Que bom encontrar você! Tudo bem. Agora, venha aqui.
Alguém deve lavar e alguém deve começar a fazer isto. Você pode pedir a ele. Sim, venha. Bom, bom, bom. Agora, isto será
depois do puja, tudo bem? Assim, todas as quatro crianças, onde elas estão? Onde está Anand? Elas têm que lavar-Me primeiro.
Agora, deixe-Me ver. E quanto a estas quatro coisas que Eu lhes dei, para as crianças? Tudo bem, onde as crianças foram,
quatro delas? Não, uma... Tudo bem, teremos estas quatro. Venham. Tudo bem, agora venham. Você... Em primeiro lugar, as
crianças devem vir e lavar Meus Pés, venham, antes de todos. Todas as crianças, venham, venham! Aguardem. Lavem Meus
Pés. Tudo bem. Coloquem um pouco de água. Eu acho... Onde está ela? Maria Amelia, Maria Amelia? E também aquela toalha
amarela, traga de lá, uma amarela... Esfregue-o com força, esfregue-o com força. Que Deus abençoe todos vocês. Bom. Agora,
Wyson é mais novo que ela, não é? Barbara é a mais nova, tudo bem. Então agora... Olá... Isto é para você... Tudo bem? Barbara,
o dakshina deve ser oferecido? Tudo bem, de acordo com os tamanhos, Eu os dei a cada um. Tudo bem... Pronto, pronto! Agora,
apenas tire isto. Isto deve ser dado às pessoas para por na cabeça – alguns líderes. Peça às crianças, elas o farão, como
colocar isso na cabeça. Peça a Lawrence para fazer isso. Tem que ter algo sob Meus Pés, uma toalha, alguém deve fazer isso.
Eu acho que alguém que conhece isso deve ficar aqui. Alguém para enxugar Meus Pés. Você poderia? Aquele que não tem uma
câmera. Venha. As toalhas podem fica ali, apenas para enxugar Meus Pés. Aqui, apenas coloque isto aqui. Diga a eles para não
deixarem derramar. Apenas coloquem ali. Assim, eles não podem ser (…), tem que ser Chaturthi, de acordo com os indianos.
Vejam, Chaturthi. Tem que ser... Também poderia ser. Quando era (…)? Há 16 dias atrás. Então, isso é depois de (…) É dois dias
depois na lua nova. Mas tem que ser Chatur Dashi, o quarto dia, tem que ser no período de tempo indiano, porque ele
estabeleceu o dia de Chaturthi. Porque o indiano, vejam, é um pouco diferente. Deve estar começando agora. Às 12:00 hs em
ponto. Então, vocês precisam de tradutores. É o Chaturthi, tem que ser. Vejam como isso funciona. Agora, aqueles que não
lavaram Meus Pés devem vir. Agora, o que você faz para levar isto... agora primeiro. Use isto para a água... Aqueles que não
lavaram, por favor, venham... Água fria para eles lavarem Meus Pés. Vocês têm que lavar Meus Pés. Você tem que esfregar.
Você tem esfregar Meus Pés com força, com força. Esfregue-o. Esfregue-o. Você esfregou o Meu pé direito, a parte mais baixa,
a parte mais baixa. Esfregue-o, sim, esfregue-o. Esfregue-o com força. Com força, com força, com força. Esfregue-o aqui. Com
força, com força, com muita força. Aqui... Apenas guarde esta água para beber, não para colocar... Mas guarde-a em algum
lugar, numa garrafa ou algo assim. Bom, agora. Todos vocês estão bem. Tudo bem? Está bom. Agora, vocês compreendem que
esfregando Meus Pés, vocês receberam mais vibrações, assim, racionalmente, vocês compreendem. Que Deus os abençoe.
Vocês estão recebendo mais vibrações agora? Que Deus os abençoe. Agora, os outros podem vir. Não para segurar, mas para

esfregar mais. Não para segurar muito, mas para esfregá-lo. Você tem ido ao Hare Rama, tem ido? Não, ele não tem ido. Mas
ele faz os mantras... Sim, ele estava em Roma e estava antes também, ele é da Sicília. Por que o Vishuddhi dele está bloqueado?
O Vishuddhi Direito? Ah, sim, antes ele fumava, Mãe, mas ele não fuma mais... Está melhor agora? Bom. Agora, ele tem que ler o
Ganesha Atharva Sheersha. Seus dedos devem ser esfregados, seus dedos devem ser esfregados deste jeito. Seus dedos estão
fazendo isto, não Eu. Você tem que esfregar seus dedos de modo que eles fiquem mais sensíveis, tudo bem? Venham aqui,
venham... Agora, ouçam o que ele está dizendo, tudo bem? Agora, ele está lendo. Agora ouçam-no. Isto significa o despertar de
Cristo dentro de nós, o despertar de Shri Ganesha dentro de nós. Agora, divirtam-se! Há muitas flores amarelas aqui. O que é
isto? Agora, as flores? Você pode colocar estas primeiro, Eu acho que absorverão facilmente. Termine isto com as toalhas. Uma
em cima. Agora, o que é isto, Gavin? Antes de mais nada, a lavagem precisa ser feita, é melhor fazê-lo então, e pushpam... Toda
a lavagem deve ser feita primeiro, depois isto. Assim, vocês gostariam que eles lavassem Meus Pés ou Minhas Mãos? Eles
pediram para lavar Seus Pés. Tudo bem. Venham aqui. Deixe alguém que está desocupado. Venha, você pode fazer. Sim. Venha
você também. Estes dois podem... vocês dois aqui. Assim, o que nós podemos fazer é que nós podemos pôr em prática, porque
eles têm que ser suíços – ponha isto ali, tudo bem – e ela é alemã. Venha deste lado, tudo bem? Agora, derrame a água. Você
ficará encarregado da água, tudo bem. Agora eles farão o resto. Diga a eles que qualquer que seja o puja... Seja o que for que
Gavin diga. Derrame um pouco de água na mão. Veja, há uma colher aqui em algum lugar, uma colher. Então faça isso. Você
tem que derramá-la lá, depois derrame mais água. Isto é (…) de modo que sua Mãe não sinta sede, tudo bem? Agora, o que é
isto? A mesma coisa é sobre o Amrut. Agora, nós faremos o banho dos cinco néctares. É chamado de Panchamrut, os cinco
néctares. Primeiro o ghee. Vocês precisam de mais leite, mas um pouco de leite quente. Leite quente. Alguma coisa quente. O
segundo é o leite. O leite deve ser o último, é melhor. Vejam, porque agora eles estão esquentando. Qual é o próximo. Agora,
eles trouxeram o leite? …com um pouco de água. Eu já pedi isso, Mãe. O próximo é o açúcar, Mãe? Deve ser último, porque é...
Eles o conseguiram... Está muito quente, Mãe. Coloque um pouco de água. Coloque um pouco de água... Está tudo bem, Eu
espero. Está razoável. Pegue um pouco de água fria, então. Está tudo bem. Está tudo bem agora, não está tão quente. E se ficar
quente, Eu lhe digo. Coloque um pouco de açúcar, Eu acho, no meio, seria melhor e isso reduzirá um pouco a temperatura.
Agora, derrame um pouco de água em cima de tudo. Água. Derrame um pouco mais de água, um pouco mais. Então, é melhor
limpar isso. E nos dedos dos pés. Obrigada. As vibrações estão muito boas. Agora, traga as toalhas. Dê a ela uma, dê a ela uma
toalha. Pronto. Há tantas vibrações e as mãos estão tremendo! Coloque isto ali... porque as mãos estão tremendo com as
vibrações! Apenas coloque isto ali em baixo. Há tantas vibrações. Tremendas! Não são? Que Deus os abençoe. E isto tem
vibrações também. Apenas coloquem isto nos seus rostos, vocês perceberão as vibrações. Que Deus os abençoe. Vocês
podem colocá-los ali em baixo. Deixe-os perceberem. Eles podem perceber as vibrações no rosto. Que Deus os abençoe. Vocês
têm que estar aqui conosco. Vocês têm que oferecer flores, vejam. Agora, as mulheres casadas. Tudo bem. Agora, ofereçam
o... Eu acho que primeiro as não casadas deveriam colocar o kumkum. As mulheres não casadas. Na Sahaja Yoga, dificilmente
vocês as acham! Nós temos sete, Eu acho. Três, quatro, cinco, seis, sete, bom. Annie, venha, você não é casada. Ou você é
casada? Simplesmente você tem que experimentar isso, só isso. Vejam agora, o que vocês têm que colocar é tudo isto...
Primeiro faça a linha da frente, o melhor é fazer a linha reta, deste jeito. Primeiro faça a linha. Não, a linha da frente, sim. É
melhor fazer a linha da frente, então fica melhor. E agora... Está muito vermelho hoje, hein? De onde vocês conseguiram isto? É
muito vermelho, não é? Este kumkum é muito vermelho. Este é um kumkum especial. Shri Ganesha está presente! Mãe, nós
podemos ler estes nomes agora? Sim – não, são de Ganesha? Mas Eu terei que fazer o Havan mais tarde. Vocês podem recitar
os 108 nomes da Devi. Vocês podem ler os nomes da Devi, aqueles que Gregoire lhes deu. Estes são bons. Os nomes de Gauri,
sim. Ela é Gauri, vejam, Ela é a Virgem. A Virgem é a Mãe de Shri Ganesha. Então, Seus nomes podem ser lidos. Então, coloque
suas mãos com o... Com sua mão esquerda... Esfregue-o. Esfregue-o. Vocês podem ler os nomes da Virgem, que Gregoire lhes
deu. Vocês podem lê-los em francês, alguém, e em inglês. Gregoire pode fazer isto, Gregoire fará isto. Eu leio em Latim e depois
traduzo para o inglês? Sim. Agora, as mulheres casadas. Quantas... estão aqui? Quantas de vocês vieram? Mulheres não
casadas, quantas estavam aqui? Sete. Então, vocês poderiam trazer aquelas plantas? Sete plantas devem ser dadas àquelas
pessoas não casadas. Sete plantas de fora... As plantas, as plantas que compramos... Sete delas, sim. Vocês têm? Tudo bem,
Eu darei a elas. Venham. Eu quero que vocês cuidem delas. As não casadas... Que Deus as abençoe... Tragam mais uma. E
agora, vindo do Coração! Esta é a alegria! Mais uma. Eu darei mais uma. Nós temos mais uma. Mais uma. Sim, ela está lá. Há
mais duas? Mais duas? Mais duas destas. Duas, tragam mais duas. Outras duas, as duas virgens que estavam aqui no começo.
Barbara e a outra menina. É isto. Ambas, sim. Elas estão em um dia especial das virgens e as crianças... Que Deus as abençoe.
Agora, aonde a Barbara foi? Genevieve nunca casou? Genevieve e Madeleine. Elas também são virgens. Elas nunca casaram.
Madeleine foi casada? Você foi casada? Uma outra virgem. E você pode... quantas mais agora, Gregoire? Quatro? Tudo bem.

Mais três, tudo bem. Guarde isto agora, nós cuidaremos disto. Mãe, eu estou fora da...? Mas ainda assim você é uma virgem.
Uma virgem é uma virgem e deve ser respeitada, qualquer que seja a idade, tudo bem? Ela quer um. Agora, há dois meninos,
restam três meninos, não é? Deixe-os dar, deixe-os dar, os três meninos. Vejam, eles não devem ser deixados de fora. Isso
resolve o problema, vejam! Vocês nunca devem fazer com que eles fiquem tristes. Venham agora, vocês são exatamente três,
para os três meninos! Venham, os meninos, onde eles estão? Hoje é o dia deles! Tudo bem, que Deus os abençoe. Cuidem desta
planta, tudo bem? Agora, onde estão os outros? Os outros dois meninos. Agora, há um, o Matthew que... Mathew nunca veio
para o Puja? Aqui. Mas eles não veio no momento de lavar os pés. Ele deveria ter vindo. O que ele está fazendo? Onde você
estava, Matthew, naquele momento? Mas, por que você não veio? Você é um menino, um menininho, tudo bem? Agora isto, nós
podemos passar para o Wyson, Wyson como você o chama. Ele está bem, porque... não pode cuidar da planta. Você tem que
cuidar dela imediatamente, Eu acho. Onde ele foi? Apenas chame Wyson, só isso. Ele é como um anjinho! Este tem o toque mais
delicado... E com quanta seriedade ele eleva a Kundalini. Vocês deviam ver o modo como ele A eleva e como ele A amarra. É
maravilhoso ver como ele faz isso. É a coisa mais maravilhosa! E quanto a ele agora, ele vai ficar terrível agora. Algumas flores?
Uma rosa? Ou algumas flores? Está bem, está bem. Ele a esqueceu. Essa é a beleza dos jovens! Qual é a coisa certa? Cânfora?
Nada, nada sério. Nada sério. Deixe-o comer alguma coisa. Agora, Eu comi alguma coisa, agora vocês podem dar para todo
mundo, para as crianças especialmente, deem isso para as crianças, o prasad. Eu comi o prasad. Agora, o que mais? Agora,
para as mulheres casadas. Mulheres casadas? Para as crianças, para as crianças, apenas para as crianças. Onde estão as
outras mulheres casadas? Genevieve, venha. Todas vocês que são casadas. Agora vamos ter dois grupos de pessoas. Todos
vocês podem ficar sentados. Há quantos? Tudo bem. Nós podemos lidar com todas. Quem mais está aí? Bom. Todas as
mulheres casadas venham à frente. Tudo bem. Vamos fazer isso. Primeiro, usem estas pulseiras. Há algumas pulseiras. Tudo
bem. Pulseiras. Vejam, passe isto para todas as mulheres, uma por uma, e depois estas pulseiras ficam lá. Há uma outra verde
também. Isto é para – não, não é para você, é para Mim! Tudo bem, há um outro conjunto. Há mais um. Ela ficará com isto.
Agora, pronto. Agora vejam, coloquem em Minha Mão. Agora, a vermelha. Agora, a verde. Agora, a vermelha. Agora, a verde.
Obrigada Agora, a vermelha. A verde. Agora, a vermelha. A verde. Agora, a vermelha. Agora acabou? Vermelha. Vermelha. Verde.
E vermelha. Agora, ah! Agora elas ficam tilintando, estão vendo? Elas criam divertimento! O que é isto? O que é aquilo? Abram
um pouco isto. Agora, isto é... Coloque isto em Meus Pés. Isto é como... Só isso. Agora acabou. Pronto. Agora, Minha Mão deve
ser feita. Desenhem uma linha antes de tudo deste jeito, e o resto, vocês tem que preencher com isto. Vejam, desenhem a linha,
vamos fazer isto, e depois somente isto... e aqui, somente até aqui, desenhe a linha, e depois preencha-a. Tudo bem? Com este
dedo, o dedo do Agnya. Todo o resto, nós podemos preenchê-los agora.
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Hoje é o primeiro dia em que nós estamos tendo este Puja na Áustria.
Este país é um país histórico que passou por diferentes insurreições para aprender muitas lições na vida. Mas os seres
humanos são de tal maneira que eles não relacionam as calamidades com seus erros. É desse modo que eles continuam
repetindo os mesmos erros novamente e novamente. A visita à Viena foi protelada e Eu vim no dia em que nós tínhamos que
celebrar o aniversário de Machindranath. É muito auspicioso para todos vocês que ele complete hoje seu primeiro ano de vida.
Eu o abençôo com todas as flores, as mais seletas flores da beleza e da felicidade, a ele e à sua família, todos os seus parentes
e sua família. Há tantas coisas que têm sido feitas pela primeira vez. Eu devo dizer que pela primeira vez Eu vim para Viena,
para Áustria, e pela primeira vez Eu vim para o aniversário de uma criança, em seu primeiro aniversário. E em um Ashtami, que é
hoje, que é o oitavo dia da Lua, da Lua crescente, shuklapakshi, em que pela primeira vez todas as armas da Deusa devem ser
veneradas. Esta foi uma grande idéia porque essas armas que trabalham o tempo todo, não apenas para matar o mal, mas para
proteger o bem, nunca foram veneradas antes.
E hoje, se os seres humanos reconhecessem a sua importância e significância, então muitos dos problemas de bombas
atômicas e todas essas coisas que têm sido criadas poderiam ser resolvidos, redirecionando-as para a direção correta,
usando-as para a destruição das forças do mal e não do bem, também para proteger a vida humana, para nutrir a vida humana.
As mesmas armas podem ser usadas em uma direção errada, mas corretamente utilizadas, elas podem ser dedicadas para o
uso do trabalho de Deus. Tudo que é criado pelos seres humanos que parece ser aparentemente um instrumento de destruição,
mas se os seres humanos usarem sua sabedoria, eles descobrirão que todas essas invenções que têm surgido para eles a
partir da sugestão do Inconsciente, são para o trabalho de Deus. Toda pesquisa científica, tudo que tem sido feito, todos estes
instrumentos que vocês têm produzido, são para o uso de Deus. De certo modo, podemos dizer que os seres humanos têm
trabalhado para criar métodos, assim como instrumentos como as instituições sociais, econômicas e políticas para
desenvolver o mecanismo do trabalho de Deus. O Inconsciente tem trabalhado através dos seres humanos. Todas essas
instituições, se elas forem colocadas no lado correto da sua atividade e não para atividade satânica, todas elas podem se unir
para, juntas, completarem o trabalho do Divino. Como, por exemplo, no Oriente as pessoas acreditam que Deus criou este belo
corpo dos seres humanos e é para os seres humanos criarem belas roupas artísticas para realçar a beleza do que Deus criou,
para enobrecer a beleza que Deus criou, para respeitar a beleza que Deus criou. E isso é o que tem acontecido em muitas
esferas da vida, das atividades humanas, e deveria ter acontecido com todos eles, se eles tivessem usado sua sabedoria. A
questão do conhecimento que Eu discuti antes é muito importante que seja compreendida.
O conhecimento que foi proibido uma vez, assim como para Adão e Eva, tem sido um grande problema para os seres humanos
compreenderem. Foi o caso quando Deus criou os seres humanos pela primeira vez, além dos seres celestiais que eram
perfeitos, Ele queria observar: se esses seres humanos pudessem crescer em população e em sua consciência, em sua
inocência, eles se tornariam Realizados. Mas isso foi um experimento e os seres humanos falharam com Deus naquela época,
porque eles ouviram os estímulos mais baixos ou as incitações mais degradantes. É desse modo que eles fracassaram e
perderam sua inocência. E a perda da inocência é o pecado que foi cometido primeiro e esse pecado desviou os seres humanos
para um caminho diferente. Agora, aquele conhecimento, do qual Eu falei, não é o conhecimento verdadeiro. Aquele era avidya,
o conhecimento artificial, o conhecimento de que “eu sou importante”, “eu sou aquele que faz”, o ego. Até o estágio animal, não
havia ego e depois o ego começou a crescer. Nós podemos dizer que esse foi o início do pecado original: “eu sou importante;"
"eu estou fazendo algo;" "sou eu quem pode fazer isso”. Tudo bem?
Então Deus disse: “Vamos ver. Vamos observar a sua pouca coragem" "e deixá-los decidir”. Então os planos foram mudados;
alguém teve que pensar: agora nós deveríamos ter Encarnações nesta Terra para ajudar essas pessoas, para guiá-las, para
colocá-las em equilíbrio, para colocá-las na correta compreensão do Dharma, de modo que elas mantenham esse equilíbrio.

Mas toda vez esse “eu” recusou-se a aceitar o equilíbrio. E esse “eu” afasta-se muito da realidade. Hoje também, quando nós
chegamos na Sahaja Yoga, Eu vejo pessoas que não crescem muito rapidamente. Por causa desse “eu”, elas têm perguntas,
elas têm dúvidas, elas têm problemas. Por causa desse pecado original, as pessoas não conseguem crescer muito
rapidamente. Este: “eu sou único, eu sou livre." "Por que aquilo?
Por que isso?” Quem é você para fazer perguntas? Quem o criou? Você criou a si mesmo? O que você fez para se tornar um ser
humano? Por que este tipo de comportamento egoísta em relação a Deus? “Por que Deus nos criou? Por que isso?” Quem é
você para fazer qualquer pergunta? Mas é desse modo; o interrogatório continua e tais pessoas são muito perigosas para a
Sahaja Yoga. Se elas vierem para o Puja, Eu fico preocupada, não porque alguma coisa acontecerá no Puja, mas nós podemos
perdê-las completamente. Essas pessoas egoístas e estúpidas se perdem.
Como uma Mãe, Eu tenho mera compaixão e amor por elas e Eu fico triste por que elas poderiam ter sido salvas. Mas essa
mente questionadora delas pode afogá-las. Esse é o pecado original básico que os seres humanos criaram. Além disso, nós
tivemos o problema de termos vindo do estágio animal até este estágio. Assim, há condicionamentos animais brutais dentro de
vocês. Depois nós passamos por outros condicionamentos que foram criados na história pelo mesmo “senhor eu” que fundou
instituições, que começou a formar instituições religiosas. Tomemos como exemplo o Cristianismo: Cristo veio aqui para
quebrar o ego de vocês. Ao contrário, as pessoas construíram um grande ego a partir disso. Agora, há alguns Sahaja Yogis que
acreditam que a Sahaja Yoga é uma Sahaja Yoga Cristã ou uma Sahaja Yoga Hindu. Isso ainda persiste, isso persiste, que é uma
Sahaja Yoga Cristã.
Para os Cristãos, tem que ser uma Sahaja Yoga Cristã; para os Hindus, deveria ser uma Sahaja Yoga Hindu. Para os
Muçulmanos, é uma Sahaja Yoga Muçulmana; ela deve estar relacionada ao Islã, porque eles não podem se livrar dos seus
próprios condicionamentos, assim ela deve estar relacionada com isso, ela deve explicar tudo o que está lá. Eles não
conseguem se livrar, vocês percebem? Poderia ser também uma Sahaja Yoga Católica ou uma Sahaja Yoga Protestante.
Poderia ser até mais intenso do que isso. Desse modo, vejam, isso continua. Assim, vocês puxam a Sahaja Yoga para dentro
das suas próprias categorias, para dentro das suas próprias pequenas taças. Mas é exatamente o contrário. A Sahaja Yoga é o
oceano, é algo universal, é uma Maha Yoga. Ela não se destina aos Cristãos, Hindus, Muçulmanos; ela se destina aos seres
humanos como eles eram.
Vocês tiveram animais que eram Cristãos, Hindus ou Muçulmanos? Tudo isto surge somente por causa do pecado original: “nós
somos importantes, nós somos Cristãos," "nós somos Hindus, nós somos Muçulmanos”. Na Sahaja yoga, nós temos que
entender que todos os rios, quer sejam o rio Ganges ou o rio Yamuna ou o rio Tâmisa ou o rio Danúbio, qualquer rio, todos eles
fluem em direção ao mesmo oceano e tornam-se o oceano. Eles dizem que quando todos os rios chegam ao rio Ganges, todos
eles são chamados de Surasari, significa “o Rio dos Deuses”. Nenhuma pessoa mais os chama pelos diferentes nomes dos
afluentes que estão lá. Do mesmo modo, a Sahaja Yoga é o oceano. Você não pode dar-lhe um nome. Não tente encontrar a
similaridade dela com outras coisas. Se você começar a fazer isso, então sua mente começará a se tornar aquela pequena taça.
E, além disso, se você está vindo de alguma religião constituída, é muito importante compreender que religiões constituídas
tornam a sua taça ainda mais forte, ela não dissolve.
Se for uma religião não constituída, então é uma taça de cerâmica a qual pode se dissolver neste oceano. Mas se for uma sólida
e bela porcelana, Meissen, não há nenhuma possibilidade. Então você está aderindo a todo esse condicionamento, toda essa
solidez, e então é muito difícil. O tempo todo vocês têm que introduzir Cristo ou vocês têm que introduzir Maomé ou vocês têm
que introduzir Zoroastro ou alguém assim que deve estar presente para guiá-los. Agora o seu guia é o seu Espírito, o qual é
ilimitado, portanto vocês não têm que introduzir nenhum Deles. Todos Eles estão dentro de vocês, Todos Eles são parte
integrante de vocês. Mas ficar preso a uma única pessoa é novamente um sinal de que vocês não estão expandindo. Vocês
sabem que vocês são Todos. Vocês obtiveram Shri Krishna dentro de vocês, que está despertado, vocês obtiveram Cristo
dentro de vocês, vocês obtiveram Ganesha dentro de vocês, vocês obtiveram Brahmadeva dentro de vocês e vocês obtiveram
Maomé dentro de vocês. E vocês obtiveram todos Eles: Moisés, todos, dentro de vocês.
Então, como vocês podem estar identificados com uma única pessoa? A razão é: vocês ainda estão condicionados e vocês

querem introduzir isso em seu próprio condicionamento. Assim, tentem trazer isso para uma posição em que não haja
condicionamento. Nós podemos ver nosso condicionamento piorar muito com nosso estilo, porque, como seres humanos, nós
temos o hábito de formar uma seita fechada, quer seja em nós mesmos, primeiro nós nos fechamos como “eu”, “eu sou XYZ”.
Depois nós podemos nos reunir juntos como, digamos: “nós somos, digamos, pessoas que usam garfo e facas”. Poderia haver
pessoas que simplesmente usam o garfo e faca deste modo, que podem se associar. Os outros que usam deste modo podem
ser de outro modo. Vejam, isso acontece assim; todos os tipos de estupidez de que os seres humanos têm que se associar.
Tudo bem, usem do jeito que quiserem, não faz nenhuma diferença. Vocês comem a mesma comida, ela é digerida do mesmo
modo, funciona de forma idêntica.
Mas, no que diz respeito ao externo, quando isso surge na atividade humana eles usam o garfo e a colher de um modo diferente,
alguém usará suas mãos, os dedos e alguém, Eu não sei, poderá usar adagas. Eu não sei como eles podem dar um jeito para
chegar a que limite. Assim, isso é o que acontece. Ao fazer algo, ao fazer qualquer atividade, então somente os seres humanos
fazem disto um circuito fechado: “é desse modo que nós fazemos isto. É desse modo que eles fazem isto”, como é o método de
outro grupo ou de outras pessoas. Essa formação de grupos é a pior de todas e é contra as leis da natureza. Você pode ser
único no que diz respeito à sua aparência, no que diz respeito à cor do seu cabelo, ou no que diz respeito à cor dos seus olhos;
isto é, Deus os criou desse jeito. Mas todas as outras coisas que vocês criaram são mortas. Todos os métodos de associação
que vocês criaram são totalmente sem nenhum valor. Eles são simplesmente fictícios.
Não há nenhuma verdade neles, nada que valesse a pena considerar. É simplesmente um mito. Assim, deve-se entender que
não há nada como uma Sahaja Yoga que é uma Sahaja Yoga Cristã, uma Sahaja Yoga que é uma Sahaja Yoga Protestante ou
uma Sahaja Yoga Católica. Eu noto isso num ponto muito sutil, onde as pessoas falam de coletividade, que elas não
compreendem que nós não somos coletivos, porque nós temos tantos rótulos presos a nós, como os condicionamentos de
nossas próprias ações. Poderia ser na Suíça, poderia ser na Áustria, poderia ser em Roma ou poderia ser na Índia, em qualquer
lugar. Nós temos que nos livrar desses condicionamentos. Nós devemos saber que nós somos seres humanos, criados por
Deus e o que quer que esteja dentro de nós que é real, criado por Ele, é a única coisa que nós temos que ser; e todo o resto dos
condicionamentos, nós devemos tentar eliminar. Tudo é complementar; deste lugar, você tem que aprender algo, daquele lugar,
você tem que aprender algo. Cada lugar tem algo para se aprender e compreender. E não há nada que possa ser mantido por
algumas pessoas como algo superior ou inferior.
Mas, é claro, onde esse ego se desenvolveu mais, esse pecado original se desenvolveu mais, há uma possibilidade de que tais
seres humanos tenham criado mais condicionamentos. Evidentemente, há muito mais condicionamentos. Ou onde eles não
têm progredido de forma alguma em relação à religião, em relação a Deus e têm ficado emperrados, como por exemplo, vocês
podem dizer, na África e todos esses lugares, poderia ser que o condicionamento pudesse existir por outras forças chamadas
de Adibhautik, significa aqueles que são criados a partir do que Deus criou. Como, por exemplo, se eles virem a Lua, eles ficam
com medo da Lua, se eles virem as árvores, eles ficam com medo das árvores. Idéias um tanto míticas a respeito da própria
natureza. Vejam, então há dois estilos, como vocês sempre sabem. Um é onde eles criam idéias míticas sobre a natureza, o
lado mítico da natureza, isso é Adibhautik. E Adidaivik são as idéias fictícias sobre o que você pode produzir, ‘você’ é Deus,
‘você’ é os Devas, e ‘você’ quer criar isso, “eu sou isso, eu sou aquilo.” Assim, existem dois tipos de condicionamentos que
acontecem e nos tempos modernos é uma coisa tão confusa, que ambos os lados, Eu não sei onde eles atuam. Por exemplo,
outro dia Eu estava chegando perto de um cemitério em Viena e Eu fiquei surpresa, pois era um cemitério, mas estava
bloqueando o Swadishthana Direito. Então Eu disse: “todos os bhoots devem estar agindo agora," "porque Eu não posso
entender como pode" "um cemitério causar bloqueio no Swadishthana Direito?"
É desse modo que isso pode ser explicado, que todos os bhoots estão ativos agora; ou talvez eles tenham nascido novamente,
vejam. Eles devem ter estado mortos centenas de vezes, eles devem ter criado túmulos após túmulos e há somente túmulos
vazios e eles estão ativos agora. Ou talvez os próprios bhoots estejam ativos, eles não estão mais lá; todos eles desapareceram
de lá; poderia ser isso. Assim, nós temos que julgar, agora, pelas vibrações e não pelo nosso entendimento ou pelo que
pensamos ou pelo que nós entendemos através deste cérebro. Fazendo perguntas e falando muito sobre isso, você não pode
compreender a Sahaja Yoga. Para a Sahaja Yoga, você tem que ter esse super estado da mente, onde você pode receber as
vibrações, pode sentir as vibrações e tem que estar totalmente comprometido com elas. Se ainda existe o rótulo desse ego

tanto que você ainda questiona a Sahaja Yoga e pensa que não há limite para você mesmo, é melhor que essa pessoa não
compareça aos Pujas, não participe dos Pujas. É bom para ela mesma. É para ser boa consigo mesma, que essa pessoa que
tem dúvidas não deve participar do Puja, porque o Puja é somente destinado a pessoas que alcançaram, receberam esse
estado da mente o qual é chamado de Nirvikalpa, onde não há nenhuma vikalpa, onde não há nenhuma dúvida em sua mente.
Se ainda há dúvidas em sua mente, sua mente é ainda muito poderosa e irá esmagá-lo.
Assim também antes do Puja, diga à sua mente para ficar quieta. Diga-lhe para não falar agora. “É melhor ficar quieta, agora
tenho ascender" "e eu tenho que receber as bênçãos do Divino." "Então, simplesmente fique quieta e se você não puder ficar
quieta," "então eu não consigo ascender.” Eu tenho lhes dito muitas vezes que ela é como um burro, a mente é como um burro,
Se você for atrás do burro, ele te dá um coice, ele lhe dirá que você é um homem mau, que você é o pior homem e a autopiedade
surgirá em você. Se você for na frente do burro, então ele colocará suas orelhas para você, você poderá segurá-lo como um ego,
veja; você pode ir aonde quer que você queira, fazer o que você quiser. “O que há de errado?”, isso não irá controlar você. Se
você se sentar em cima do burro, ele ainda irá jogar com você, para ver como você se sai. Portanto, se você permitir que a sua
mente vá aqui e ali, através dos seus olhos ou através da sua atenção, ou em qualquer lugar, ou através de sua língua ou dos
seus sentidos, ele dirá: “tudo bem”, ele irá comer a grama pelos lados, ele não se moverá; ele moverá para este lado, comerá um
pouco de grama, para aquele lado. 'Nesta etapa, enquanto a Senhora fala sobre isso,' 'eu poderia rapidamente traduzir para os
franceses' 'que não entendem inglês?' Oh, você quer traduzir tudo?
'Eu posso fazê-lo em dois minutos.' Eu acho que depois seria melhor, Gregoire, se você puder traduzir, porque o fluxo está
melhor agora, tudo bem? Assim, esse burro, o burro quer comer a grama. Ele sabe que você não se importa que ele coma a
grama. Tudo bem, ele dá voltas, come grama, todo tipo de coisa suja, imunda, seja o que for, o que quer que você permita que
ele coma, continua comendo, todas as coisas imundas, todos os pensamentos imundos, todos os pensamentos sujos e todo
tipo de coisa, sem questionar, entendem? Somente na Sahaja Yoga, eles vêm aqui e questionam, mas não quando eles têm que
comer sujeira e imundície e todos os tipos de coisas profanas e coisas pecaminosas, eles nunca questionam. Depois eles dirão:
“o que há de errado?” Mas quando diz respeito à Sahaja Yoga, eles irão questionar, a qual é a mais sagrada dentre as sagradas,
a qual é a maior dentre as maiores. Somente esses portões estão abertos para vocês. É desse modo que vocês alcançam isso,
caso contrário não alcançam, é proibido a todas as pessoas alcançar isso. A água que lava os Meus pés é a ambrosia, é a tirtha,
que era proibida até mesmo aos doutores nos tempos antigos.
Vaidyas não eram autorizados e eles tinham que lutar por isso. Somente os Deuses eram autorizados a bebê-la. Somente os
Deuses eram autorizados a bebê-la. Hoje vocês são colocados na condição de Deuses. Mas vocês estão aptos a isso? Vocês
estão merecendo isso? Ou vocês ainda estão questionando? Vocês ainda têm problemas? Então é melhor que vocês sejam
proibidos. É uma coisa rara que vocês bebam essa ambrosia.
É no Devi Purana Bhagavatam, se vocês o leram, que eles foram proibidos de tomá-la. Assim, isso é o que acontece, que a
mente segue como um burro. Mas se o burro conhece aquele que é o cavaleiro, conhece os seus caminhos ele (o cavaleiro)
sabe como controlar a mente e ele sabe onde tem que trabalhar, o mesmo burro, os mesmos instrumentos, as mesmas
instituições, as mesmas coisas que você teve em torno de você o levarão lá com uma velocidade maior, com algo muito
confortável. Então digam à sua mente, hoje, que nós estamos fartos disto, de jogar com a mente. Agora nós queremos estar lá
no Reino de Deus. Digam à sua mente, totalmente, digam à sua mente. Isso é importante. Esta é a mente que os tem levado a
todos os tipos de coisas. Ela tem lhes dado toda a imundície e sujeira e tudo isso. Portanto, apenas digam à sua mente.
Que Deus os abençoe. Assim, para o tema de hoje, nós devemos dizer que nós temos que alcançar a nossa inocência dentro de
nós mesmos e sentir a inocência do Virata. A questão do Ganesha Virata, podemos dizer, ou Virata Ganesha, onde, no Virata,
nós temos que sentir a inocência, de modo que nos tornemos inocentes, nossos pecados sejam eliminados, que nós sejamos
purificados por essa inocência, de modo que esse “eu-ismo” suma de vocês, esse pecado original seja removido de nós e nós
nos tornemos este belo ser que é o imponente filho de Deus que é o prêmio desta Criação. Que Deus os abençoe. Agora você
pode traduzir, Gregoire. Está tudo bem. Você pode traduzir. Eu sei que é longo, mas algumas vezes Eu acho que se o fluxo não
for mantido... 'Eu sinto muito, Mãe, eu não deveria ter interrompido.' Não, está tudo bem, está tudo bem. Você pode repetir a fita
novamente e, neste fundo, você será capaz de manter o som baixo, de modo que você possa espontaneamente continuar

dizendo algo.
Ficará bem? Repetir? Isso lhe dará uma apropriada... 'Eu estava apenas pensando em três minutos para o francês' 'e três
minutos para o italiano,' 'de uma maneira muito resumida, Mãe.' Você consegue? 'Eu consigo, sim.' Tudo bem. Muitas pessoas
Me perguntam, antes também perguntaram: “Mãe, por que nós nos tornamos assim?" "Por que Deus simplesmente não nos
criou conscientes de nós mesmos," "sem cometer todos esses erros?" "E por que nós tivemos que passar por todo esse círculo
vicioso?” Naquela época, Eu não queria dizer que vocês cometeram o pecado original, que vocês desobedeceram Deus. Caso
contrário, as coisas teriam acontecido de um modo diferente, não teria sido tão longo.
Porque se você lhes disser isso, então há uma outra coisa que lhes acontece, isto é, eles ficam canal esquerdo de modo que
começam a se sentir culpados em relação ao pecado original, vejam. Assim, nós temos que saltar do ego para a parte do
pecado original dele. Mas essa parte de vocês evita. Somente, pode-se dizer, no começo, que a evolução poderia não acontecer
sem que essa liberdade fosse dada a vocês, vejam, porque a liberdade foi primeiramente testada: a liberdade foi dada a vocês,
vocês tinham um belo lugar para viver, vocês viviam sob a completa proteção de Deus, no Jardim do Éden, vocês podem dizer,
no belo... tudo era maravilhoso. Nada estava faltando lá. Mas, apesar disso, os seres humanos, quando eles tiveram a liberdade,
a liberdade apenas ia ser testada, imediatamente, eles se entregaram a essas coisas degradantes, vejam. E esse era o modo
que Deus teve que, então, mudar todos os planos, porque as coisas degradantes da vida eram atrativas, mesmo com todas as
bênçãos que eles tinham. Toda a animosidade e, podemos dizer, todas as sensações animais, podemos dizer, ainda eram
atrativas aos seres humanos e isso é o que era mais surpreendente. E quando essas coisas aconteceram, naturalmente a
própria liberdade teve que passar pelo teste do aperfeiçoamento. E esse teste foi toda essa completa criação dos seres
humanos que ocorreu.
Mas ao dizer-lhes tudo isto, que é somente o pecado original que criou um problema, então eles pensam depois: “Oh, Deus, por
que o Senhor criou o pecado original?” Então é melhor dizer-lhes que isso é inevitável para o seu processo evolutivo, que sua
liberdade deve ser testada, porque se você tem que participar da liberdade suprema, você primeiro deve saber se você pode
arcar com ela ou não. E ao ver isso… Então levaram tantos anos para os seres humanos tornarem-se isso, para entenderem que
o homem não consegue arcar com nada. Ele não consegue sustentar a liberdade, ele não consegue sustentar o dinheiro,
sustentar a posição social, ele não consegue sustentar o conforto, ele não consegue sustentar nada. E é isso que nós estamos
vendo agora na Sahaja Yoga também: quando eles obtêm conforto, eles simplesmente se acomodam novamente. Quando eles
recebem quaisquer bênçãos de riqueza material, acontecerá o que ocorreu, novamente o mesmo: o Jardim do Éden está
retornando a vocês e quando ele começa a voltar para vocês, novamente vocês retrocedem ao mesmo estágio. Isso não é bom.
Agora, vocês devem entender que vocês têm que ser supremos, vocês devem adquirir maestria sobre tudo isso. Nada é
importante, nada é importante, somente o Espírito é importante. Somente então podem livrar-se... Isso também pode atuar
como uma tentação para vocês, vejam. Todas as bênçãos que estão vindo para vocês são tentações.
Portanto vocês devem estar preparados. Nada é mais importante do que o Espírito, vejam. Estamos preparados para qualquer
tipo de coisa para alcançar o Espírito. Não estamos preocupados com quais bênçãos recebemos ou com qualquer coisa. Mas o
que nós queremos é a liberdade do Espírito, o qual não está desejando ardentemente nada, desejando ardentemente coisas
materiais, de modo que vocês serão como uma lamparina que está fornecendo luz sem ficar envolvida com a própria lamparina.
Quer ela seja de ouro ou de prata ou de qualquer coisa, ela pode acender a luz, mesmo que ela seja feita de barro. Isso é o que
deve ser alcançado pelos Sahaja Yogis, é o que deve ser compreendido. Porque este é um estágio muito precário, instável, onde,
Eu percebo, as pessoas estão novamente sendo levadas para baixo. Portanto, agora nós temos que nos tornar humildes para
dizer: “Eu não sei de nada até agora Mãe, do que eu tenho que saber”. Porque este é o conhecimento da Raiz, sobre o qual vocês
não sabem.
Este é um novo conhecimento para vocês. Sobre o que vocês podem questionar? Vocês não sabem nada. Vocês têm que saber
sobre o conhecimento da Raiz. Assim, tornem-se humildes e somente depois vocês receberão as bênçãos desse novo
crescimento. Esse é o crescimento que é interno, interior, a Antar Yoga. A menos e até que vocês se tornem humildes, ele não
funcionará. Vocês têm que se tornar humildes, porque logo que vocês começam a fazer perguntas, é o seu ego que está
fazendo perguntas. Assim, tornem-se humildes e transformem-se nisso e sigam adiante com o conhecimento das raízes. É

surpreendente que somente na Índia esse conhecimento tenha sido, de fato, muito procurado e as pessoas tenham se
aprofundado muito.
É por isso que cada um Deles teve que vir para a Índia. Mesmo Cristo veio para a Índia para saber como as pessoas estavam
buscando isso, para apoiá-las, para ajudá-las. Portanto é importante que o conhecimento da Raiz tenha que ser feito na região
onde seja mais possível. É mais fácil fazê-lo onde as raízes não estão perturbadas e isso é o que era a Índia, um país onde as
pessoas buscavam isso. Mas quando eles começaram a crescer externamente, novamente eles se tornaram estúpidos e tolos e
quando nós os observamos, nós vemos que eles são superficiais. Mas nós não vemos o enorme trabalho ao qual os profetas se
dedicaram na Índia, enorme. Quero dizer, escolha um Deles e é suficiente para dar-lhes uma completa idéia da Sahaja Yoga.
Peguem o exemplo de uma pessoa simples, uma pessoa muito simples como, digamos, Sai Nath, que era, ao olhar para Ele,
muito simples, mas que enorme oceano de conhecimento Ele tinha. Ele não era instruído ou nada assim. Ninguém sabe onde
Ele nasceu, o que aconteceu, de onde Ele veio e onde Ele viveu e como Ele chegou àquela idade.
Ninguém sabe sobre os Seus antecedentes. Ou peguem o exemplo de Adi Shankaracharya ou vocês podem pegar Kabira ou
qualquer um. Por exemplo, peguem Machindranath. Se vocês lerem sobre Machindranath, vocês não saberão, vocês pensarão
que é um tipo de conhecimento misterioso que ele está transmitindo. É um trabalho imenso que Eles fizeram. Eles penetraram
em todo o canal esquerdo e no direito e eles fizeram tudo, todos os tipos de experiências. Se vocês virem os livros que Eles
escreveram sobre os Nav Naths, os Nove Nathas, e sobre a vida de Machindra. Machindranath penetrou em tamanha
profundidade e ele descobriu tanto sobre os lugares onde as mulheres eram governantes. Eu acho que deve ser um lugar na
Bélgica em que ele deve ter estado, onde as mulheres eram governantes e os maridos eram simplesmente como repolhos, e
isso e aquilo e todos os tipos de coisas que Ele descobriu. E depois o que aconteceu e como Ele tentou curar aquilo.
É o movimento em outra direção, vejam, na direção da raiz, de como essas raízes se perderam e deram origem a árvores tão
horríveis aqui e ali e é desse modo que Ele trabalhou. E é uma coisa tão simbólica, que para vocês entenderem o trabalho Deles,
vocês têm que ser realmente muito profundos e muito perspicazes, para o qual a mente humana, até agora, não é capaz de ver
a quantidade de trabalho que Eles fizeram. Não é possível ver. Como, por exemplo, se vocês virem as descrições de Adi
Shankaracharia ou mesmo as descrições de Markandeya sobre sua Mãe, é extraordinário como Ele pôde ver coisas tão
pequenas. De onde, de que ângulos. E cada pequena parte da Mãe, Ele pôde ver, como um filho veria, sem dúvida, perto da Mãe.
Isso significa que a inocência era completa e perfeita. Caso contrário, você não pode ver esses pontos que Eles viram, todas as
pequenas coisas como os três vincos da Mãe. Como alguém pode ver? Mas uma criança pode ver que os três vincos da Mãe
estão lá, que Ela tem três vincos em Seu corpo.
Somente uma criança pode ver. É maravilhosa, Eu lhes digo, é maravilhosa essa inocência, perspicácia e a coragem Deles. É
necessária uma verdadeira coragem para tornar-se tão perspicaz assim. Assim, a inocência é o que uma pessoa tem que
atingir, antes de mais nada, mas não deve ser assim, por meio de Cristo ou por meio de Ganesha, deve ser você que deve tê-la.
Significa que você é, você é a inocência. Você não tem que dizer isso, você não tem que superar alguém, você é isso, você
simplesmente pode ter diretamente. Aquele negócio é destinado a pessoas que não são Realizadas, destinado a pessoas que
são estúpidas, destinado a pessoas que não podem alcançar diretamente. Vocês todos podem alcançar isso diretamente, essa
é a sua bênção, essa é a coisa mais grandiosa que vocês podem alcançar tudo isso diretamente. Mas vocês têm que chegar a
esse estado de inocência, pelo qual vocês se tornam tão sutis, tão sukshma, porque a inocência é a coisa mais sutil, de maneira
que vocês penetram em todas as áreas para entender o conhecimento das raízes, o conhecimento da Árvore da Vida. E isso não
é destinado às pessoas estúpidas, egoístas e insensatas.
Elas se tornam rakshasas, Eu lhes digo, elas são rakshasas. Portanto, nós não vamos seguir o caminho delas, nós temos que ir
no caminho oposto. Assim, nós temos que nos tornar humildes interiormente. E tentem despertar a sua inocência, uma vez que
esta é a sagrada inocência, esta pavitra, a inocência dentro de vocês. Em Sânscrito não há nenhuma palavra para inocência,
vocês ficarão surpresos. Porque, para eles, o que quer que seja sagrado, auspicioso, tudo está nela. Não há nenhuma palavra
separada para inocência, porque eles conseguem imaginar que possa haver inocência existindo no ar, deste jeito. Ela tem que
estar dentro de algo, vejam, é sempre um tipo de taça que somente pode conter a água deste jeito. Portanto, eles não
conseguem imaginar, eles não conseguem imaginar a água suspensa no ar deste jeito, vejam. Tem que ter alguma taça.

Então, eles dirão: “momento auspicioso”, “pessoa auspiciosa” ou “coisa auspiciosa, noite auspiciosa”, “dia auspicioso”, tudo
está contido, um recipiente, como um recipiente. O recipiente que pode ter inocência, vejam. Assim a auspiciosidade,
novamente, auspicioso é um adjetivo. Não há nada como, por exemplo, dizer que esta é uma sólida inocência, shubbha. A
própria shubbha é um adjetivo, não há nenhum substantivo para inocência. Pode ser inocente, mas a inocência em si mesma
não existe para eles, Porque isso existe em todo lugar que é inocente. É uma idéia mais ampla, é uma idéia mais ampla do Virat
Ganesha. Quando Ele está em todo o Virata, como vocês podem denominar isso de “inocência”? É tão sutil, é tão sutil para ser
transformado em um substantivo, é uma coisa muito sutil. E nós temos que nos tornar tão sutis assim.
Que Deus abençoe todos vocês. Vocês podem começar lavando Meus Pés. Primeiro, o que nós podemos fazer, aqueles que não
lavaram Meus Pés, por favor levantem as mãos. Até agora, ele não lavou? Tudo bem, venha. Estes são os 21 nomes, estes são
os 21 nomes de Shri Vishnu, que é o aspecto de sua evolução, do seu Dharma. Primeiro a sustentação e depois a evolução. Este
é o Pai dentro de vocês. E então, primeiro porque vocês todos estão buscando a sua evolução, nós invocamos os 21 poderes,
21 poderes deste aspecto paterno de Deus. Vinte e um poderes.
Estes são os 21 nomes que representam os 21 poderes de evolução dentro de nós. O canal Sushumna adquiriu 21 poderes.
Você pode traduzir em francês, é melhor. Vishnu, Vishnu. É o Poder de Vishnu ou, podemos dizer, Narayana. Vishnu é o Pai. Krita
Yuga. Esta é a Krita Yuga. Krita significa quando e onde será efetivo, quando e onde irá ser efetivo. O trabalho será feito.
Esta é a Yuga, os tempos em que isso será feito. Krita Yuga. Esta é uma época especial que está entre a Kali Yuga e a Satya
Yuga, é a Krita Yuga, onde as coisas serão feitas, o trabalho será feito. O tempo da Ressurreição em que suas mãos falarão.
Esse é o acontecimento. Vejam, traduzam isso. Krita Yuga, “Kri” significa “fazer”. Vejam, svatojayte, significa o princípio. Vocês
despertam o princípio de todo o Universo, o princípio do Universo e Pratye significa que concede também a experiência disso,
de modo que Ele é Aquele que gera o princípio e também Ele lhes dá a experiência. Pratye, pratye é a experiência que prova, que
prova a sua existência, vejam.
Você concede a sua própria pratye, significa que você concede a sua experiência, pela qual ela prova que você existe. Deveria
ser: “Você é Deus no homem”, seria melhor. Deus no homem... Ele não é o homem, por um acaso, como vocês podem
chamá-Lo?
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Eu Me inclino a todos os buscadores da Verdade.
Vocês conseguem ouvi-la lá? Até o fim? Ou vocês podem usar isto. Melhor. Eu falarei. Tudo bem. Eu estou muito grata aos
Sahaja Yogis de Viena, que Me convidaram para vir a este lugar, e esta é a Minha primeira visita à Viena. Este é o último país que
Eu tinha que sensibilizar na Europa... e assim, Eu devo dizer que muito trabalho já foi feito... na Sahaja Yoga em outros países.
De algum modo, aconteceu de Eu ter de vir à Viena... depois de tanto tempo. Eu realmente estou muito feliz ao ver que há
tantos... buscadores em Viena.
E eles são buscadores da Verdade. Mas antes de tudo, nós temos de compreender o que é a verdade. Seja qual for a verdade
que temos até agora como seres humanos, tem sido conhecida por nós através de nossa consciência, através de nosso
sistema nervoso central. Por exemplo, se você observar as flores, as flores são brancas. Nós podemos ver que elas estão lá,
essa é a verdade para nós. Eu toco este aço e Eu sei que ele está frio, então Eu sei... que é aço e sei que ele é frio, é um fato para
Meus dedos. Não é nenhuma imaginação ou uma projeção mental, pensar que isto é a flauta de Shri Krishna. Porque Eu posso
ver, Eu posso ouvir e posso sentir que Eu sei... que isto é a verdade, porque Eu sei através de Minhas experiências... no sistema
nervoso central. Em Minha própria consciência com um ser humano, Eu sei que... há fragrância nas flores. Em Minha própria
compreensão, Eu percebo a estética deste lugar.
Se você leva um cavalo através de um beco sujo, ele não percebe a sujeira, a imundície e o mau cheiro... daquele lugar. Mas um
ser humano, quando ele passa por aqueles becos, ele sabe que é sujo, ele não consegue aguentar isso, porque a consciência
dele é assim. Essa é a diferença da consciência em nossa evolução... que temos alcançado como seres humanos. Assim,
temos de saber que, seja o que for que aconteça conosco, tem de acontecer em nossa consciência; que seja o que for que
alcancemos ou que chegue em nosso... sistema nervoso central é absolutamente lógico e... pode ser experienciado; que nós
podemos comprovar isso. Isso não é como um beco escuro no qual você se move por vários anos, não é como um beco escuro,
beco escuro, escuro, mas é um caminho iluminado onde você está consciente... das mais elevadas capacidades dos seres
humanos. Qual é a capacidade mais elevada de um santo? Não é o tipo de roupa que ele veste ou o modo como... ele anda por
aí. Mas a capacidade mais elevada de um santo é que ele é coletivamente... consciente. Porque ele está conectado com o
Espírito, que é um ser coletivo dentro de nós. Desse modo, alguma coisa tem de acontecer em sua consciência... de modo que
você deve se tornar, novamente Eu digo tornar-se, concretizar a experiência da consciência coletiva.
Como Maomé disse claramente: “No tempo da ressurreição, suas mãos falarão.” Ele disse que você pode sentir em suas mãos.
O que as mãos... irão falar, não haverá nenhum lábio aqui, mas você sentirá algo em suas mãos... que irá falar por vocês. Agora,
quando alcançamos a verdade, nós temos de saber sobre suas outras alternativas... e a falsificação dela. Toda verdade pode
ser falsificada. Toda flor que está viva pode ser feita como flores de plástico. E fazer flores de plástico é muito fácil, vocês
podem fazê-las aos milhares. Mas as verdadeiras flores são raras e são reais, porque... elas são flores vivas verdadeiras a partir
de uma energia viva de vida. Assim, a evolução é um processo vivo do Deus vivo. Se isso é verdade, então nós devemos
entender que... seja o que for que aconteceu conosco até agora em nossa evolução, aconteceu espontaneamente, da mesma
forma, algo tem de acontecer conosco, espontaneamente. Como uma semente, se ela tem de brotar, você tem de colocá-la na
Mãe Terra, porque... Ela tem a qualidade, Ela tem a autoridade de germiná-la.
Nós pagamos para a semente brotar? Como você pode pagar por Deus? Eu não consigo entender a ingenuidade dos ocidentais,
que não compreendem que vocês não podem pagar a alguém... que acha que pode lhes dar a vida espiritual. Todos eles são
parasitas, e se vocês querem ter parasitas como seu guru, vão em frente com isso. Ninguém pode controlá-los nesse ponto,
porque vocês têm a liberdade. A outra escola de pensamento que está se revoltando contra... esse tipo de falsificação poderia
ser: todos eles são falsos, tudo é falsidade, não há nenhuma verdade. Isso também está errado. Muitas pessoas que têm

passado... pelo circo de guru-shopping chegam à conclusão de que... nós devemos nos tornar comunistas agora. Esse é
também outro extremo. Essa é uma negação da verdade.
Assim, é no centro que existe a verdade, não há dúvida sobre isso, mas não é algo que vocês podem comprar no mercado.
Especialmente no Ocidente, as pessoas são mimadas, o ego delas é mimado, acham que se vocês podem pagar por algo... ou
comprar algo, vocês podem possuir alguma coisa. Mas Eu disse: “Vocês não podem pagar por Deus.” Qualquer um que recebe
dinheiro em nome de Deus... e vive disso é um parasita. E aquele que é um parasita não pode ser seu guru, ele é muito inferior a
vocês. Vocês mesmos não viverão como um parasita. E o segundo ponto, Eu lhes disse. Uma vez que é um processo vivo
dentro de vocês, então vocês devem saber que não podem empregar nenhum esforço. É algo simples como uma flor se
transformar em um fruto. Agora, pule diante dela ou fique de cabeça para baixo... ou tire suas roupas ou vista qualquer roupa,
ela se transformará em fruto? O quanto é exigido para pular ou para mudar isso ou para ter... um corpo meio nu?
O quanto é exigido? Qualquer um pode fazer isso. A Sahaja Yoga é um caminho para os verdadeiros buscadores, e não para
pessoas que correm atrás de coisas falsas e não querem encarar isso. É para uma categoria de pessoas que são homens de
Deus, que estão buscando a verdade, e que não aceitam... nada que seja falso. E é uma categoria de pessoas corajosas,
pessoas valentes, que podem descartar tudo que é ideia fixa... ou condicionamento nelas. Que conseguem descartar, que
conseguem abrir mão. Assim, Deus tem lhes dado tudo. Enquanto formava vocês como seres humanos, em Seu cuidado
delicado, Ele os criou como um belo ser humano... e todas as raízes estão dentro de vocês. Agora, quando vocês tentam fazer
esforço para encontrar Deus, então vocês não são espontâneos. É tudo feito pelo homem.
E nesse esforço, vocês começam a se mover para o canal esquerdo ou direito. Amanhã, Eu lhes falarei em detalhes sobre o
canal esquerdo... e o canal direito, mas hoje, Eu apenas lhes direi que... quando vocês se movem para o canal esquerdo, vocês
caem na armadilha... do seu subconsciente ou dentro do subconsciente coletivo. Em Sânscrito, isso é chamado de Adi Bhautik,
Adi Bhautik. Bhautik. Significa o subconsciente coletivo dentro de nós. Vocês são arrastados para dentro dele e começam a
ficar perdidos e... completamente hipnotizados e sofrem lavagem cerebral. Se vocês entram numa viagem do ego no lado
direito, vocês pode ser vítimas disso também. Os seres humanos aceitam condicionamentos muito rapidamente.
Condicionamentos. Houve uma experiência com 20 pessoas na Inglaterra.
Eles falaram para dez pessoas se comportarem como prisioneiros... e para dez pessoas se comportarem como carcereiros.
Simplesmente foi falado: “Isso é um teatro, vocês têm de ficar” “lá por um mês e nós queremos ver...” “se há alguma mudança
em seu comportamento.” E foi falado para eles muitas vezes: “Isso é uma representação," "não é a realidade, é apenas uma
representação.” Mas quando eles entraram na prisão, os carcereiros tornaram-se... muito arrogantes e egoístas, e os
prisioneiros... tornaram-se totalmente submissos e passaram por todas as... provações que aquelas pessoas orientadas pelo
ego despejaram... sobre eles. Dentre vinte, somente um se revoltou contra isso, porque ele foi espancado pelos assim
chamados carcereiros... que estavam representando. Espancado de verdade. Eles saíram da prisão e ficaram perplexos... com
o próprio comportamento. Os prisioneiros ficaram tão fracos que foram... internados no hospital por causa de todas as
torturas... que tiveram que passar. E os outros dez tornaram-se tão orientados pelo ego, que talvez... eles tenham ingressado
em algum partido político. Essa é a situação dos seres humanos. Agora, com tudo isso, os gênios mestres do mal... vêm como
falsos gurus. E vocês são tão ingênuos, vocês fazem esse jogo.
Eles têm o controle de muitos espíritos diabólicos com eles. E eles podem hipnotizá-los tão bem que vocês farão todos... os
tipos de coisas estúpidas, o que quer que eles queiram que vocês façam. Assim, eles ganham o dinheiro deles, eles têm
mulheres, eles bebem, eles desfrutam a vida mais do que qualquer rei... ou presidente ou qualquer homem rico do mundo.
Enquanto os pobres discípulos são arruinados em toda a sua... riqueza, dinheiro, saúde. Eles parecem pessoas doentes. temos
de entender que quando vocês obtêm a sua Realização, os seus próprios poderes devem se manifestar. De modo que vocês se
tornam coletivamente conscientes e que... vocês são o Espírito, manifestam o poder dessa... consciência coletiva. Agora, o
problema com as pessoas é que elas ainda não... têm o conhecimento da Kundalini no sentido verdadeiro. Eu tenho lido, quero
dizer, Eu tenho visto e não lido detalhadamente, mas Eu li alguns dos livros escritos pelos alemães... e pelos ingleses e por
todas os ocidentais, e Eu fiquei chocada. Eles não tinham nenhum conhecimento sobre a Kundalini.

Não interfiram no conhecimento. Eles não tinham nenhum poder do Divino para despertar a Kundalini. Eles não tinham o caráter
de um santo, que é exigido... para elevar a Kundalini. Eles eram escravos horríveis da ganância e luxúria deles, e estavam
usando esse conhecimento... apenas para ganhar mais dinheiro. Agora, para compreender a natureza básica da Kundalini, a
pessoa tem de saber que Ela é sua Mãe. Me disseram que os alemães chamam a terra natal deles (“terra mãe”)... de pátria
(“terra pai”), mas o Pai é apenas um espectador do teatro. Somente Shakti Dele, o Poder Dele, a Mãe Primordial, o Espírito Santo,
faz todo o trabalho para agradar esse Espectador, que está sentado sozinho e assistindo a peça. Ele reside em seu coração
como Espírito. E a Kundalini é o Espírito Santo... refletido dentro de vocês. A natureza da Kundalini é que Ela é o puro... desejo
supremo.
Esse poder é chamado de residual, porque ele ainda não se manifestou. O desejo supremo de cada alma humana é... tornar-se o
Espírito. Vocês podem fazer isso, podem fazer aquilo, podem tentar... tudo, por fim, vocês chegarão à conclusão: “Eu não me
tornei o Espírito.” Assim, quando vocês se tornam o Espírito, somente então... a manifestação dessa Kundalini acontece, a
ascensão Dela acontece e Ela é quem... cria a condição de yoga, a união com o Divino. Isso é a yoga. Yoga também significa
kaushalam, significa “a habilidade”, “a habilidade”, como lidar com a Kundalini dos outros. Todo o conhecimento das leis divinas
e... da manifestação divina, é também yoga, é também chamado kaushalam. Há todos os tipos de yogas atualmente, assim
como há todos os tipos de gurus. Agora, a yoga física é um outro tipo de coisa que as pessoas... acham que é o resultado final
para a vida espiritual. Essa yoga originou-se de Patanjali, que viveu... há milhares de anos atrás na Índia, onde tínhamos um...
sistema de vida bem diferente. Até a idade de 25 anos, as crianças viviam... na floresta com almas realizadas como seus gurus.
Lá, o celibato era tão preservado e a inocência... tão respeitada que as pessoas que pertenciam à mesma... universidade não
podiam casar umas com as outras. Da mesma universidade; a inocência; os estudantes da mesma universidade não podiam se
casar. E essas universidades eram chamadas de gotras. Mesmo hoje, vocês não podem se casar na mesma gotra. O yama
niyama, o vyayama, aquela yoga em que você faz... o exercício, era somente feita por pessoas que... não eram casadas, de
acordo com a necessidade de um centro específico... que estava com problemas. Nós também usamos esses exercícios onde
quer que seja necessário. Mas o sistema de yoga de hoje que vemos não é nada parecido, não é nada mais do que tomar a
caixa inteira de remédios ao mesmo tempo, sem nem mesmo descobrir qual é o seu prakruti, quer dizer... qual é o seu
temperamento, qual é a necessidade específica... do seu corpo, onde está a Kundalini, o que você tem de fazer para abrir um
determinado chakra... onde você está bloqueado. Quero dizer, ninguém tem esse conhecimento de forma alguma. É um
processo tão mecânico que começou, em que todos nós queremos ser do mesmo tamanho, exatamente como... uma máquina.
Essa prática é um movimento muito perigoso, porque... cria problemas para a Kundalini ser despertada.
As pessoas que se entregam demais à atenção física... e se exercitam demais em atividades físicas e... mentais, tornam-se
pessoas futurísticas. Elas tornam-se muito superficiais e secas, ásperas. Com pessoas assim, há uma possibilidade de
termos... pessoas se divorciando, brigando e discutindo. O maior hatha yogi que conheci na Minha vida foi Hitler. E ele usou
trantrikas do Tibet para ter... o poder de controlar o ego das pessoas. E ele as tornou tão violentas que elas não conseguiam
ver... o elas estavam fazendo. Há muitos gurus que agem dessa maneira hoje também. Eles podem torná-los tão violentos que
vocês não conseguem ver... o que vocês estão fazendo. Ou eles podem torná-los realmente vegetais, de modo que vocês
perdem todo o seu Ser e tornam-se uma outra pessoa. Mas isso é tão bem feito... que as pessoas que não têm o
conhecimento... sobre a Kundalini e o Espírito podem ser facilmente capturadas.
Eu chamo o Ocidente de “progresso do galho”, da parte externa da árvore. Eles conhecem a ciência, a política, a economia muito
bem. Eles podem criar bombas atômicas para se matarem. Eles podem criar coisas até mesmo piores do que isso. Eles não
obtiveram o conhecimento das raízes, nas quais eles estão crescendo. E o conhecimento da raiz só pode ser entendido...
quando vocês se tornam o Espírito, esse é o ponto de partida. Essa é uma grande desvantagem para os santos que nascerem...
neste belo lado da Terra. Tantos buscadores nascem no Ocidente. Como o desejo de Deus deve ter sido dar-lhes... uma vida
confortável, torná-los desocupados, de modo que eles... possam ser usados para o trabalho de Deus, o Amor, eles arranjaram
relógios para ver, para poupar tempo, poupar tempo, poupar tempo. Para quê?
Para ir a um bar? Ou ler uns livros horríveis? Ou desperdiçar sua vida com esses gurus horríveis? Assim, no Ocidente, nós temos

os santos; no Oriente, nós temos a sabedoria. No Ocidente, as pessoas estão buscando porque... elas são buscadoras. Elas são
uma categoria especial de pessoas que nascem no Ocidente. Mas falta nelas a sabedoria básica para entender o que é a
verdade. O que nós temos de alcançar? O que nós temos de nos tornar? Essa sabedoria básica não pode ser mostrada para
vocês pelas pessoas... que querem ganhar dinheiro de vocês.
Elas querem fazer disso um negócio. E portanto, há um grande problema para os santos de hoje. Como vocês pertencem a essa
área que Eu chamo de “galho da árvore”, as pessoas podem ficar encantadas por... coisas superficiais. Vocês podem ficar
impressionados por alguém que tenta mimar o seu ego. Mimar, mimar. Ou poderia ser alguém que os domina, como Hitler.
Assim, é uma grande responsabilidade de todos os buscadores... no Ocidente aderirem à sabedoria, em primeiro lugar.
Logicamente, vocês devem chegar a conclusões corretas. Conclusões corretas. Assim, quando se trata de espiritualidade,
vocês estão preparados.
Vamos supor que Eu venha para Viena de alguma lugar, desorientada, como Eu vou saber que esta é Viena, a menos e até que
alguém diga... que este é o caminho para ir para Viena? E como Eu vou saber que é Viena? Porque Eu preciso... saber como
Viena é na realidade, antes de mais nada. Assim, chegamos a uma outra conclusão: a descrição da consciência coletiva... já
deve existir nas escrituras... que foram escritas há muito tempo atrás. Isso tem de estar correlacionado às descobertas da
psicologia, como a psicologia junguiana. Isso tem de estar correlacionado a muitas previsões. Por exemplo, há milhares de
anos atrás, havia um livro chamado... Nadi Granth, escrito por Bhrigu, que foi o pioneiro da nossa astrologia. Devemos descobrir
a partir de outras fontes, como os grandes poetas, como William Blake. Eu sei inglês. Ele escreveu claramente... sobre a Sahaja
Yoga.
Tantas pessoas realizadas, pessoas maravilhosas, como Dante, você pode citar como exemplo, Homer, você pode citar como
exemplo, escreveram sobre a Sahaja Yoga de tantas maneiras. Se nós adotarmos todas essas coisas, então saberemos que...
esta é Viena. Mas nós não devemos sofrer lavagem cerebral por pessoas... que somente nos mostram grandes histórias ou
leem algum livro e... convertem isso em algum outro conhecimento, e dizem: “Isto é isto, isto é isto,” e simplesmente falam,
falam, falam. Agora, o momento chegou, para nos transformarmos. Agora, o momento chegou para este Poder Divino se
manifestar. Nós vemos uma flor transformando-se em um fruto, bilhões e bilhões delas em suas estações. Nós nos vemos
respirando, nós nos vemos digerindo, nós não pagamos por isso, pagamos? Então, quem está fazendo tudo isso? Que poder é
esse que está fazendo isso? Nós nem sequer pensamos nisso.
Nós simplesmente não damos o devido valor a isso. Vejam estes olhos que foram criados, eles são as melhores... câmeras que
vocês podem conceber, tão avançados. Vejam este corpo humano, tão fantástico. Vejam este cérebro humano, tão vasto. Por
que tudo isso foi feito? E quem fez isso? Por que nós nos tornamos seres humanos a partir da ameba? O que é tão grandioso
nos seres humanos para que eles sejam a quinta-essência de toda a Criação? É somente para se sentar e sentir-se culpado em
relação a todas as pequenas coisas insensatas? Ou para lamentar-se por todas as coisas mundanas?
Lamentar-se. Não, é para se tornar algo que seja o instrumento, para saber algo que lhes dará o poder. Este Poder Onipresente
deve tornar-se o seu poder. O poder está sempre conectado com violência de algum modo, neste nível de existência humana.
Mas Eu estou falando do Poder do Amor Divino... que transforma esta flor em um fruto, que transformou vocês do estágio de
ameba para este estágio, e que irá transformá-los em seu estado de Realização. Como um ovo torna-se um pássaro? E como no
momento certo, o pássaro aparece completamente transformado a partir de... um ovo comum? Este poder é o Poder do Espírito
Santo. As pessoas não gostam quando Eu falo sobre Cristo. Outro dia na Bélgica, uma senhora Me perguntou por que Eu
deveria... falar sobre Cristo de uma maneira indiana.
Eu lhe disse: “Cristo nasceu na Bélgica?” “Ou Ele nasceu como um ocidental?” Muitos sabem que Ele viveu na Índia e não na
Inglaterra. Por quê? Vocês pegaram o contrato Dele, de modo que vocês sabem tudo sobre Cristo? Vocês ficarão surpresos ao
ver que foi escrito sobre Cristo... há 14.000 anos atrás na Índia. A Bíblia não é suficiente para conter uma personalidade tão
grandiosa. Dizer: “Nós amamos Deus, amamos Cristo...” “e Cristo é amor”, isso é tudo comportamento imaginário. É apenas
uma fantasia. A realidade é que Cristo existe dentro de vocês... e Ele deve ser despertado dentro de vocês. Foi Ele quem disse:
“Vocês devem nascer novamente.” O que estamos fazendo em relação a isso? Nós chamamos alguém e dizemos: “Tudo bem,

eu batizarei...” “seu filho.” Artificialmente, você pega um pouco de água, derrama-a... na cabeça da criança e diz: “Ele está
batizado.” Isso é totalmente artificial.
Então, quando as pessoas ficam desiludidas desse tipo... de comportamento artificial, elas caem em uma outra confusão.
Vocês não têm de ir a lugar nenhum. O seu Espírito reside dentro de vocês. Vocês não têm de ir para a floresta em busca disso.
A sua Kundalini está dentro de vocês. Os seus centros estão lá. A Kundalini se elevará e os tornará almas realizadas. Assim
como um ovo se torna o pássaro transformado, vocês se tornarão o Espírito. Vocês não têm de sair em busca disso. Mas a
primeira coisa que devemos saber é que temos de saber... tudo sobre isso, antes de mais nada.
Se vocês ainda estão ocupados com suas leituras e ocupados com... suas ideias e seus condicionamentos, isso não dará certo.
Isso atua melhor com pessoas que são simples e não tão complicadas. Eu lhes pediria que Me fizessem algumas perguntas
sobre isso. Hoje, Eu lhes dei apenas uma introdução resumidamente. Vocês podem Me fazer perguntas, mas as perguntas
devem... estar ligadas à sua busca, isso seria melhor. Se vocês pertencem a algum culto ou a alguma crença, é melhor
pensarem sobre isto: o que vocês alcançaram com isso? Eu estou aqui. Eu estou dizendo que vocês têm de ser o seu Espírito
e... isso pode acontecer por meio da Sahaja Yoga. Sahaja significa acontecimento espontâneo, e yoga é a união. E isso é o que
Eu acho que nós temos de alcançar, e isso é o que vocês querem.
Mas Eu tenho visto tantas pessoas que vêm somente para... discutir Comigo, enquanto elas não obtiveram nada, exatamente
como advogados de defesas não pagos, porque elas não conseguem aceitar que pode ter havido algum erro. Afinal de contas,
os seres humanos cometem erros, não há nenhum mal nisso. Eles não devem se sentir culpados em relação a isso. Eles não
devem se sentir culpados em relação a nada, seja o que for, porque Eu estou falando de Deus, que é o oceano de amor, que é o
oceano de compaixão, que é o oceano de perdão. Mas nós nem mesmo compreendemos esse oceano, o quanto ele é
grandioso. Como belamente ele nos purifica, nós dá um banho agradável, belamente nos captura num agradável calor afetuoso,
e nos leva ao Seu Reino. Isso está acontecendo em massa atualmente. Está acontecendo em outros países. Especialmente na
Índia, milhares de pessoas têm recebido a Realização nos vilarejos. E isso deve acontecer a todos vocês aqui.
Mas se você não está buscando, Eu não posso forçar. Você não pode levar o cavalo, você pode levar o cavalo... até o rio, colocar
a boca dele no rio, mas o cavalo tem de beber a água e desfrutar a satisfação. Tudo isso é sua liberdade. Vocês têm de alcançar
isso em sua liberdade. Eu não posso forçar isso em ninguém. Assim, não há nenhuma necessidade de serem de, alguma forma,
agressivos. Porque mesmo se Eu quiser, Eu talvez não seja capaz... de lhes dar a Realização. Isso tem de dar certo em algum
momento para algumas pessoas. Assim, Eu tenho que lhes pedir: sejam gentis e justos consigo mesmos. Você é um buscador
e você tem de ter a sua Realização.
E é por isso que Eu estou aqui. Eu vim para lhes dar algo. Isso não deve de forma alguma desafiar o seu ego. Como Eu estava
dizendo esta manhã, Eu não entendo... de leis, Eu não entendo de direito autoral, Eu não entendo de seguros, Eu não sei dirigir.
Mas uma coisa Eu entendo, a Kundalini. Assim, vocês não devem se sentir mal se Eu conheço isso, mas vocês conhecerão a si
mesmos. Vocês serão capazes de fazer isso por si mesmos. Há uma pessoa na Índia que teve a Realização e, até agora, ela deu
a Realização a 10.000 pessoas. Amanhã, Eu também lhes falarei sobre como o despertar da Kundalini, como um subproduto,
evidencia a cura de doenças... incuráveis como câncer e outras doenças. Como Ela cura doenças mentais e como Ela os tira...
das garras de seus maus hábitos.
E como vocês se tornam o seu próprio guru. Assim, Eu gostaria de receber algumas perguntas de vocês. Se vocês precisam
fazer quaisquer perguntas, por favor Me perguntem, sem nenhum receio. Muito obrigada. Que Deus os abençoe. Mataji, ele
perguntou sobre a diferença entre Purusha... na língua indiana e Espírito Santo? Purusha? Purusha é Deus Todo-Poderoso. O
Espírito Santo é o Poder Dele que manifesta este universo... e é a Kundalini dentro de vocês. Isso é o Espírito Santo.
Ele é chamado de Adi Shakti. Adi Shakti significa Poder Primordial. Ele pergunta que tipo de meditação a Senhora solicita. Eu
lhes falarei sobre isso. Uma boa pergunta. Isso é o que Eu lhes direi. Mãe, ele perguntou sobre as manifestações que ocorrem
quando... a Kundalini se eleva. Eu lhes falarei sobre isso mais tarde. Sobre a coisa toda. Não é isso.

É um assunto completo que Eu irei tratar. Eu estarei aqui para três palestras em Viena. Assim, em uma palestra, Eu pensei em
lhes dar a introdução, e mais tarde, Eu certamente lhes direi... todas as coisas a respeito disso. Tudo. Sem segredos. Ele
perguntou sobre o que se sente fisicamente... quando a Kundalini se eleva. Eu lhes falarei sobre isso, agora mesmo, Eu lhes
falarei. No primeiro momento, vocês sentem o Poder Onipresente... como a brisa fresca do Espírito Santo. Saindo de sua
cabeça também. E em seus dedos, vocês começam a sentir isso em tudo em volta de vocês.
Ele perguntou sobre o que acontece com a respiração e com o coração. Vocês se tornam muito normais. Ele disse que não é
Kundalini então. Por quê? O que deveria acontecer? Você deveria morrer? Você leu algo. Agora, veja por você mesmo. Ler não é
a forma de ser convencido, é uma mediocridade. Você pode continuar lendo milhares de livros.
Você não pode obter a sua Realização dos livros. Mãe, a Senhora acredita que, em geral, nós não precisamos de um guru? Não,
você de fato precisa de um guru, no sentido que... somente uma vela acesa pode acender outra vela. Mas onde estão os
verdadeiros gurus? Todos eles estão se escondendo nos Himalaias ou... em outros lugares, e quando Eu falo com eles, eles
dizem: “Nós não estamos interessados nessas pessoas,” “elas não são buscadoras.” As pessoas que estão somente
interessadas em seu dinheiro... estão aqui, no mercado. Com grande persuasão, Eu enviei u m guru para os Estados Unidos, que
retornou em três dias. Ele disse: “ Eu estou farto desses americanos,” “pessoas horríveis.” “Eles só entendem dólares, eles não
querem ter a Realidade.” “Eles não têm tempo para isso.” Mãe, ele pergunta se ter a Realização, somente é possível... depois de
certa meditação, ou se você pode preparar... as pessoas para terem essa experiência. Se você é um ser humano, você pode
obter a Realização. Você já está preparado porque você é um ser humano. Mas, se a sua sustentação humana está um pouco
danificada, então a Kundalini, embora Ela se eleve, pode descer... um pouco, subir um pouco, e Ela irá se estabelecer.
Mãe, ele não compreende. Como ele chega à experiência espontânea. Ele acha que ele tem de meditar ou algo assim. Você não
pode meditar, você entra em meditação. Isso é muito simples, Eu lhe direi o que acontece realmente. Você tem de colocar suas
mãos em Minha direção, deste jeito. Assim como você vê as folhas ficarem verdes, do mesmo modo, você coloca suas mãos
em Minha direção... e, como Eu sou uma Alma Realizada, a informação passa por estes dedos. Através deles, a informação vai
para a Kundalini... e Ela se eleva. Espontaneamente. Como a Mãe Terra, quando você coloca a semente... na Mãe Terra, a
semente sabe que é a Mãe Terra e o broto... – o poder de germinação – ergue-se por si mesmo.
Então você está em meditação. Você não tem de fazer... meditação, você está em meditação. Quando isto está obstruído em
algumas pessoas, você pode ver a olho nu a pulsação da Kundalini no osso sacro. Você pode ouvir a elevação da Kundalini...
com o estetoscópio, você pode até mesmo ver... a olho nu, se há obstrução. Quando Ela atravessa este Agnya Chakra, então
você fica... em consciência sem pensamentos. Você está consciente, mas não há nenhum pensamento. Há muitas pessoas que
falam sobre a consciência sem pensamentos, mas elas nunca a alcançaram. Então, você vai além. Quando Ela vem acima da
cabeça aqui, você sente a pulsação em sua cabeça aqui. E depois, você começa a sentir a brisa fresca saindo da sua cabeça.
Temos de saber que o que conseguimos fazer, como por exemplo pular, fazer todas as outras coisas, pode ser feito por todo
mundo. Mas a energia viva faz algo que nós não podemos fazer. Nós não podemos fazer a brisa fresca sair da nossa cabeça,
podemos? E você não deve ficar satisfeito, dar um falso certificado relativo a isso. Você tem de certificar a si mesmo. Então
seus dedos ficam iluminados. Porque estes são os sete centros – cinco, seis e sete. Sobre os quais Eu lhes falarei amanhã em
detalhes. Todos eles ficarão iluminados. E a partir dos dedos deste jeito, você pode identificar... qual chakra de uma pessoa
está bloqueado.
Se o canal esquerdo está bloqueado, isso significa que há... um problema emocional; se o canal direito está bloqueado, significa
que há... um problema físico ou mental. Então vocês podem também saber as permutações... e combinações que são
decodificadas, vocês podem verificá-las. Sentado aqui, você pode descobrir sobre qualquer pessoa, mesmo as pessoas
mortas... – elas eram realizadas ou não? Se elas eram realizadas, você começará a sentir uma brisa fresca. Esse é o
relacionamento próximo estabelecido com o Divino. Faça qualquer pergunta absoluta, e se a resposta... for 'sim', então você
sente uma brisa fresca fluindo. Se alguém é uma pessoa falsa, você sente queimando. Se ele é um gênio do mal, você pode até
ficar com bolhas, um pouco. Se alguém vai morrer, então você fica com dormência nos dedos. Se alguém vai morrer, então você

fica com dormência nos dedos.
Assim, uma vez que você saiba sobre os chakras, então você precisa... saber como corrigir isso. Todo esse conhecimento é
seu, e deve ser dado a você. Isso tem de ser totalmente gratuito, como Eu disse. tem de ser totalmente gratuito, como Eu disse.
É, Eu diria, Eu sou como um caixa do banco. E Eu estou apenas dando a vocês o que vocês já têm... dentro de si mesmos.
Também o conhecimento para saber as coisas que vocês têm. E como usá-las. Não se pode acreditar que poderia haver alguém
assim. Têm havido muitos outros assim, Eu sou Um deles.
Que Deus os abençoe. Que tipo de religião a Senhora tem, Mãe? É a religião de todas as religiões. Porque é a essência de tudo.
Na verdade, todas as religiões começaram... somente com a energia vital. Todas as encarnações e profetas eram verdadeiros...
e todos conectados. Em concordância absoluta. E é uma coisa tão coordenada dentro de nós mesmos... e eles estão
estabelecidos dentro de nós mesmos. Mas todas essas belas flores que brotaram na... Árvore da Vida foram tiradas por cada
uma das religiões... e eles disseram: “Isto é meu, isto é meu.” As flores estão mortas e feias. Mataji, muitos de nós aprenderam
que é extremamente... perigoso despertar a Kundalini, eu tenho certeza que a Senhora sabe disso.
Sim, sim, todos eles dizem isso. Essa é a única saída que eles conseguem ter, Minha filha. Essa é a única saída que eles
conseguem ter. Isso é uma coisa muito difícil, que são seus karmas, suas coisas. Veja, se Eu tiver que manusear esta câmera,
Eu direi que é muito difícil, está além da Minha capacidade. Mas Eu devo ser honesta para dizer: “Eu não sei nada sobre isso.”
Eu devo estar sabendo algo obre a Kundalini, por isso Eu falo tão positivamente. Três perguntas. Uma por uma, agora, este
cavalheiro... perguntou, deste lado. Há qualquer conexão com esses poderes parapsicológicos? Não, isso é Adi Bhautik.
Parapsicologia. A parapsicologia tem de lidar com Adi Bhautik, que é o canal esquerdo, o subconsciente coletivo. Você não
consegue explicar nada, o que você está fazendo. Veja, você fica voando, o que você está fazendo, você não sabe. Como você
está curando, você não sabe. Você está cego. Mas na Sahaja Yoga, até mesmo uma criança sabe. Se ela nasceu realizada, ela
sabe. Ela sabe quais chakras das pessoas estão bloqueados. Se elas são almas realizadas muito elevadas, elas também sabem
sobre a Kundalini.
Há muitas crianças nascidas atualmente que são almas realizadas. Mas quem não são realizados são os pais, e eles não
compreendem os filhos deles. Grandes santos estão nascendo nesta Terra atualmente. Até que você obtenha a Realização,
você não os compreenderá. Se tivermos que discutir sobre cores com pessoas cegas, como poderemos? Se nossos olhos
estão abertos, se a luz está acesa, nós podemos ver tudo. Isso é apenas um salto bem pequeno, o grande avanço, um
pequenino salto. É um salto bem pequeno para o grande avanço. Mãe, isso tem a ver com a geometria? Há algum poder nas
formas geométricas?
É claro. Sim, sim, é claro. Tudo tem poder. Mas você não conhece a essência de nada. A matemática tem poderes. Como você
obtém suas fórmulas? Sua fórmulas, por exemplo, para o número pi? (Yogi anuncia as palestras s eguintes em Urania, Viena.)
Agora, nós podemos dizer que – o que você disse Gregoire? Gregoire: Eu estou somente sugerindo que como a maioria das...
perguntas serão respondidas em Suas próximas palestras... É melhor anotar.
Vejam, Eu lhes responderei, é melhor. Em Minha palestra, Eu lhes darei as respostas sobre isso. Mas além disso, este é o
oceano de conhecimento. Quando vocês próprios tiverem a luz, vocês poderão ver através de vocês mesmos. Agora, há
também alguns livros escritos por Sahaja Yogis... para os buscadores da Sahaja Yoga. Mas nós não os damos para as pessoas
que ainda não estão... estabilizadas. A menos e até que sua Realização esteja estabilizada, esses livros não são dados a vocês.
Porque eles podem parecer com qualquer outro livro, e vocês podem negligenciar o seu crescimento. O que Gopi Krishna
escreveu sobre a Kundalini...? Gopi Krishna.
Vende-se barato esse livro. Quem é Gopi Krishna? Ele deu a Realização a alguém? Qual é a autoridade dele para escrever sobre
a Kundalini? Ele escreve como um aldeão que toca uma tomada elétrica... e diz que a eletricidade queima você. Ele é assim – vá
e veja a vida pessoal dele, que tipo de vida ele leva. Pelo menos, você deve saber que quando ele fala sobre a Kundalini, ele fala
como se ele fosse uma terceira parte. Como um choque. Veja, por exemplo: eu digo que levo um choque com isto, significa...

que não sei nada sobre isto. Você quer levar um outro choque?
Por que você acredita nele? O que ele tem feito? Veja, apenas por causa da leitura de um livro, você fica satisfeito, Meu filho?
Você é um buscador, por que você deveria ficar satisfeito com um livro? Por que você não vê por si mesmo? Novamente, Eu
disse, ele só comprou um livro, e ele está desperdiçando o tempo de todo mundo por causa de um livro. Ele não fez nenhum
bem a ninguém. O bem que ele fez foi somente conseguir 65... lakhs de rupias do governo indiano para um assim chamado
centro de pesquisa na Índia, que ainda não começou a funcionar. Porque o então ministro que estava no comando... era
também um kashmiri. Eu tenho que lhes dizer uma coisa: os indianos são um povo muito inteligente... e se eles vão para a
desonestidade, ninguém consegue superá-los.
Eles são peritos, eles são peritos profissionais. Eu sinto também em relação aos indianos, que os ataques que vocês fizeram a
eles como povo da raça branca, foi um ataque grosseiro, brutal, externo. Agora, este é um ataque sutil que está vindo a vocês
deles, o qual vocês devem compreender. Em voz alta. Assim, não se deve simplesmente acreditar em algo que está publicado.
Quanto tempo leva para criar um livro? Porque você leu um único livro, você não tem o direito... de tomar o tempo dos outros.
Isso não é educado. Obrigada. O que mais, por favor?
Mãe, ele acha que é necessário uma certa maturidade... de caráter para elevar a Kundalini. É claro, não há dúvida em relação a
isso. Mas essa maturidade, você a obtém com o poder do seu Espírito. Quando o seu Espírito brilha, a sua atenção torna-se
iluminada. E então, você cresce em diferentes áreas. Nós podemos dar-lhes o exemplo de um pássaro que sai de um ovo. Na
verdade, em Sânscrito, um pássaro é chamado de dvija, e uma pessoa realizada também é chamada de dvija. Significa
duplamente nascido. Primeiro o pássaro sai do ovo, depois ele tenta... voar um pouco, e por fim, ele recebe o poder e fica
confiante e estica suas asas em volta. Mas no começo, a mãe pássaro cuida do bebê pássaro.
Ela se esconde atrás e chama o passarinho, então o passarinho toma coragem para voar. E é desse modo que isso funciona.
Agora, nós temos muitas pessoas da Itália, da Inglaterra, da Suíça e da Austrália, que vieram para Me ajudar aqui. Elas são
almas realizadas, elas sabem como nadar. Assim, da próxima vez, Eu não terei de “importar” pessoas de fora, Eu espero por
isso em Viena, porque vocês mesmos crescerão e se transformarão em belas pessoas, totalmente poderosas e totalmente
gloriosas. Eu tenho certeza, Eu posso ver isso. Mas sejam sinceros. Sejam honestos consigo mesmos e gentis consigo
mesmos. Porque vocês são buscadores e não conhecem o seu passado. Assim, obtenham a sua glória suprema... e regozijem
a eterna bênção dos céus.
Tudo bem. Agora, Eu acho que devemos participar da experiência. Não tomará muito tempo. Então, devemos participar disso.
Sem fazer nenhum esforço, vocês têm de apenas colocar suas mãos deste jeito. Tirem seus sapatos, somente para a Mãe Terra
nos ajudar. Coloquem seus pés no chão. Por favor, coloquem seus pés no chão, diretamente. E apenas estendam suas mãos,
exatamente deste jeito. E fechem seus olhos.
O cavalheiro que fez perguntas, s e ele quiser ir, ele poder ir embora, ou se ele tiver de se sentar aqui, é melhor colocar suas
mãos deste jeito. Porque aqueles que são inflexíveis estragam as vibrações dos outros. Eles só estão aqui para perturbar. Se
eles querem tomar choques, deixem-nos tomar choques. Tudo bem, coloquem suas mãos deste jeito. Fechem seus olhos, por
favor. Vocês têm de manter seus olhos fechados. É exatamente o oposto do hipnotismo. Agora, mantenham suas mãos retas,
relaxadas em seu colo. E mantenham seus olhos fechados. Fiquem confortáveis.
Não façam nenhum esforço, por favor. Apenas mantenham seus olhos fechados, isso é importante. Porque quando a Kundalini
se eleva acima do seu Agnya, se seus olhos estiverem abertos, ele ficará obstruído. Agora, Eu lhes darei algumas instruções...
sobre como elevar a sua Kundalini. Mas não abram seus olhos. Coloquem sua mão esquerda em direção a Mim... e a mão
direita no seu coração. A mão em direção a Mim deve ficar em seu colo, do jeito que estava antes. Em seu colo, para cima.
Agora, colocando a mão no Espírito, façam uma pergunta em seu coração: “Mãe, eu sou o Espírito?” Perguntem isso três vezes.
O que você está sentindo?
Por favor, coloquem sua mão direita no lado esquerdo de seu pescoço, a mão direita. Pela frente. Diga isso novamente. Agora,

este é o problema do Ocidente: o tempo todo, Eu encontro pessoas que se sentem culpadas por nada. E digam em seu coração:
“Mãe, eu não sou culpado.” Apenas digam isso oito vezes: “Mãe, eu não sou culpado.” Agora, coloquem a mão abaixo, no
estômago... e perguntem: “Mãe, eu sou o meu próprio guru?” Perguntem dez vezes. Coloquem a mão direita em seu estômago...
e perguntem: “Mãe, eu sou o meu próprio guru?” A mão esquerda em direção a Mim... e no estômago, perguntem: “Mãe, eu sou
o meu próprio guru?” A mão esquerda deve ser mantida no colo. Onde está seu colo? Perguntem dez vezes. Fale em voz alta.
“Mãe, eu sou o meu próprio guru?” Agora, apenas coloquem a mão novamente no coração... e digam: “Mãe, eu sou o Espírito.”
Digam isso 12 vezes. Esse é o numero de subplexos que nós temos.
“Mãe, eu sou o Espírito.” Agora, coloquem esta mão novamente no pescoço e digam três vezes: “Mãe, eu não sou culpado.” Isso
é muito importante. Agora, coloquem a mão direita na testa transversalmente. Agora, vocês têm de dizer: “Mãe, eu perdoo a
todos.” Com seu coração, com honestidade, digam isso duas vezes. Agora coloquem a mão no topo de sua cabeça, tocando no
centro com seus dedos, onde você tinha a moleira, e mova-a no sentido horário. Mova seu couro cabeludo no sentido horário,
para trás e para frente. Agora, elevem sua mão e vejam se há uma brisa fresca saindo. O que é isso? Mais acima. Mais acima.
Melhor.
Morno. Está quente. Então agora, coloquem sua mão esquerda no topo de sua cabeça... e vejam se está fresco. Melhor.
Novamente, elevem sua mão direita e coloquem a mão esquerda no fígado. Ponham sua mão direita na cabeça. Fígado. Mão
esquerda no fígado. Está errado. Bom.
Coloquem-nos da esquerda para direita agora, se vocês puderem. Coloquem-nos da esquerda para direita. Se vocês puderem,
coloquem-nos da esquerda para direita. E depois elevem-na. Da esquerda para direita, da esquerda para direita. Está tudo bem.
Agora vejam se há um brisa fresca saindo. Ah, melhor. Agora, coloquem as duas mãos em direção a Mim. Agora vejam se há
uma brisa fresca saindo de suas mãos.
Apenas observem isso. Deem a volta. Tudo bem? Vejam se ele consegue sentir isso. Mais abaixo. Pressione forte. Pressione
forte. Apenas sinta a cabeça dele. Peça-lhe que fique confortável. Por favor, não se sintam culpados.
Irá funcionar. Como está? Começou? Hah. Certo. Não pensem sobre isso. Começa a funcionar. A brisa fresca está saindo de
muitas pessoas. Apenas perceba a sua, levante sua mão e perceba por você mesmo. Diga que a brisa fresca está saindo da
cabeça de vocês... em muitas pessoas e percebam por si mesmos.
E não pensem sobre isso. Certo. Shri Mataji envia brisa fresca através do microfone. Está melhor agora. Primeiro vocês sentirão
no topo da sua cabeça, e depois vocês a sentirão em seus dedos, conforme vocês forem se desenvolvendo. Mas alguns de
vocês podem sentir as duas coisas. Eles estão sentindo? Está melhor? Está melhor agora? Coloque-a no coração.
Um pouco mais alto. Pressione com força. Deste lado. Mova-a no centro do coração. No centro, no centro do coração, deste
lado, no centro do coração. Pressione-o com força. Coloque-a na Kundalini. Coloque sua mão na Kundalini. Pressione-o com
força. Um pouco mais alto.
Deste jeito. Coloque a outra mão assim para fora. Swadishthana Esquerdo? Swadishthana Direito. Alguns de vocês têm de dizer
novamente: “Mãe, eu não sou culpado.” Agora vocês têm de dizer: “Mãe, por favor, dá-me a Realização.” Vocês têm de pedir,
porque Eu não posso passar por cima... da sua liberdade. Coração Direito. Peçam sete vezes, por favor. Quando vocês sentirem
a brisa fresca, vocês irão amarrar … Todos os Sahaja Yogis devem amarrá-las. Aqueles que estão sentindo a brisa fresca sobre
a cabeça, por favor, levantem suas mãos, todos vocês. Vocês podem ver por si mesmos.
Apenas movam sua mão para cima e para baixo. Ele obteve isso. Levantem sua mão se vocês tiveram brisa fresca na mão.
Levantem as mãos. Você teve? Horrível. Mas isso vai sair. Você tem de abandonar aquele homem. Mas para mantê-La elevada
e para estabilizá-La, você tem de nos ouvir. Você obteve isso por causa da sua busca, mas Ela descerá caso você tenha
problemas ou caso você esteja fazendo coisas que não deveriam ser feitas.

Portanto, por favor, nos ouçam. Novamente amanhã, por favor, venham e vocês crescerão mais... e vocês perceberão a
diferença amanhã novamente. Vocês devem tirar tudo que estiver em sua roupa à noite. Tirem os seus relógios. Fiquem livres. E
eles lhes darão a fotografia. Você trouxe? Hoje? Tudo bem, amanhã eles lhe darão a fotografia. E amanhã novamente, nós
temos de restabelecer.
Por favor, não pensem sobre isso e não discutam isso. Isso está além do pensamento. Mantenham o seu comportamento
tranquilo. Que Deus os abençoe. Eu lhes ensinarei agora como elevar sua Kundalini. Fiquem com os olhos abertos. Coloquem
sua mão no centro da Kundalini, a mão esquerda. E agora comecem a girar a sua mão direita. Esta é a mão da ação. Deste jeito.
Coloque-a para frente, para baixo, para trás e para cima. Agora coloquem suas mãos para cima tanto quanto vocês
conseguirem... e deem um nó em sua Kundalini. Esta é a primeira vez. Agora deem outro, despertando. Movam sua mão
novamente da mesma maneira, lentamente. Sua mão irá girar sozinha. Quando estiver em ordem, ela moverá mais rapidamente,
mas não a forcem. Agora levem-na ao topo da cabeça e deem um nó, lentamente. Girem-na bastante e deem um nó e
abaixem-na. Agora façam outra vez.
Esta é a última e a terceira vez. Agora levem suas mãos o mais distante possível... e deem uma grande volta. Agora amarrem
esses nós. Um, dois e três e abaixem. Ponham suas mãos assim. Ponham para fora tudo e agora observem. Agora observem o
fluxo nas mãos. Estão sentindo a brisa fresca? Alguns de vocês, sem dúvida, sentirão isso. Vocês se sentirão muito tranquilos,
confortáveis... e vocês dormirão muito bem.
Usem roupas lisas, roupas frouxas à noite. Usem roupas frouxas e lisas; lisas; quer dizer, não coloridas... e quando vocês vierem
amanhã, não discutam isso. Ficarei aqui dois dias... e tenho certeza que estabelecerei isso antes de ir. Eu tenho que fazer um
humilde pedido... às pessoas que estão usando roupas alaranjadas e tudo mais, que por favor, tirem-nas. Se houver tempo
amanhã, Eu lhes direi o segredo... disso também. Ouçam-Me por seis ou sete dias quando vocês estiverem Comigo. Eu sou sua
Mãe e Eu vim aqui para lhes dizer... algo que é a Verdade. Então apenas Me ouçam, usem roupas simples. Amanhã venham com
uma roupa simples, não roupas apertadas, de modo que a Kundalini seja f acilmente... Algo normal, usem algo normal, o que
quer que seja normal para as pessoas de Viena, eles devem vestir-se dessa maneira. Nada anormal.
Que Deus os abençoe.
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Eu Me inclino a todos os buscadores da verdade. Em minhas últimas palestras, Eu lhes falei sobre estes centros que estão
localizados da parte inferior do corpo. Hoje, Eu gostaria de abordar os outros três centros que ficam aqui, aqui e aqui. Estes são
centros muito importantes para os seres humanos. Quando o homem, como um ser humano, ergueu sua cabeça, este centro
estabeleceu uma nova dimensão. Este centro é chamado de Vishuddhi Chakra. E ele tem 16 pétalas que manifestam, no
sistema nervoso simpático ou parassimpático, 16 plexos, que cuidam de nossos olhos, do nariz, da garganta, e de nossa língua,
de nossos olhos, parte dos olhos, e de toda expressão facial. Quando o homem é orientado para o ego, ele coloca a cabeça para
trás assim. E quando ele é orientado para o superego, ele coloca a cabeça dele para baixo deste jeito.
Este centro é extremamente importante para os seres humanos e para a Sahaja Yoga, porque as mãos desempenham um papel
importante na Sahaja Yoga. Para termos uma linguagem universal, nós temos que usar nossas mãos. Essa é a melhor coisa
para, por exemplo, as pessoas que são cegas, que são surdas e mudas; a melhor coisa para elas é usar as mãos. Assim, estas
mãos, embora nós nos expressemos movendo os dedos e com gestos, ainda não estão iluminadas. Quando este centro se
ilumina, então estas mãos tornam-se iluminadas também. Este centro tem dois lados, um no direito e outro no esquerdo. O
centro do lado esquerdo fica bloqueado quando uma pessoa se sente culpada e obstrui a ascensão da Kundalini. É por isso que
Eu sempre peço a todos os buscadores ocidentais para primeiro dizerem de coração: “Mãe, eu não sou culpado.” Esses são os
condicionamentos que surgiram em nós das assim chamadas religiões, dos assim chamados psicólogos, e de outras pessoas
que são responsáveis pelo nosso desenvolvimento na infância. Quando as coisas materiais foram muito importantes para os
pais, eles gritam o tempo todo com os filhos e os corrigem, dizendo: “Não estraguem o tapete; não estraguem isto,” “não
estraguem aquilo.” E é desse modo que nós desenvolvemos um tipo de culpa dentro de nós. Quando nós crescemos, nas
escolas e faculdades, isso pode ser fortalecido expressivamente dentro de nós, também.
A educação tem que ser passada para as crianças com grande amor e compreensão. Há um grande sentimento, especialmente
nas pessoas que são muito desenvolvidas, de que as crianças devem ser controladas através de lavagem cerebral. Mas essa
lavagem cerebral resulta nesse problema estranho chamado culpa. Do mesmo modo, os psicólogos que discutem esse tema da
culpa não estão realmente entendendo os efeitos desse tipo de discussão. Esses psicólogos, quando falam sobre o problema
da culpa, eles não sabem que esses são casos patológicos. Isso não é normal, é um caso anormal. Mas se você começa a
discutir sobre esses casos anormais de uma forma geral, isso torna-se uma doença geral. Eles mesmos trabalham com
pessoas doentes, que estão possuídas, e eles não têm nenhuma forma de se protegerem dessas pessoas doentes. É desse
modo que eles próprios tornam-se doentes. E depois, quando eles desenvolvem essa doença dentro deles, eles começam a
gerá-la em áreas mais amplas ao dizerem que uma pessoa desenvolve uma culpa, e isso acontece como resultado da culpa,
aquilo acontece como resultado da culpa.
Agora, Deus criou os seres humanos à Sua própria imagem. Não há nenhuma necessidade para os seres humanos se sentirem
culpados por nada, de forma alguma. Se esses juízes humanos não têm sido capazes de julgá-los culpados, como pode esse
juiz, que é somente compaixão, rotulá-los culpados? Vocês vieram da ameba para este estágio, e Deus criou vocês como a
quinta-essência de toda a criação. E agora, neste estágio, vocês começam a sentir-se culpados. Quando Ele deseja que vocês
adornem o trono de seu Espírito nesse grande momento, vocês ficam se sentindo culpados, é simplesmente muito
desapontador, a coisa toda é extremamente desapontadora. Todos esses eventos evolutivos têm acontecido dentro de vocês,
não para fazê-los se sentirem culpados. Isso seria como um príncipe que fosse agora ser consagrado como um rei, de repente
parasse, e dissesse: “Oh, eu sou culpado, eu não posso me tornar o rei.” Auto-piedade é pior que o suicídio. O problema de canal
direito é exatamente o oposto do canal esquerdo. Isto é, uma pessoa que fala com agressividade, que tem uma personalidade
que fala de tal forma que impressiona as pessoas e as humilha.
Tal pessoa desenvolve uma personalidade muito áspera e rude. Eu conheço um dentista que veio Me ver. Ele era dentista, mas

ele Me disse: “Mãe, eu perdi até mesmo a capacidade de sorrir.” “Eu não consigo sorrir agora.” “Meus músculos não entram em
um estado de humor de sorrir de forma alguma.” “Eu tenho me tornado tão sem sentimentos que não consigo rir nem chorar.”
Então, ele foi a um assim chamado santo, e o “santo” disse: “Oh, você foi além de tudo agora.” Essa é a ideia errada que nós
temos das pessoas que são muito famosas na espiritualidade. Tal pessoa tem que ser um oceano de compaixão, um oceano de
amor e um oceano de perdão. Acima de tudo, ela deve ser capaz de dar alegria às pessoas e não sofrimentos, tristezas.
Normalmente, onde quer que Eu veja uma pintura de um santo ou uma estátua de um santo, ele parece o mais infeliz para Mim.
Seja onde for que alguns artistas, arquitetos tenham esculpido os papas e bispos e tudo mais, eles parecem ser tão infelizes
que ninguém gostaria de ficar no lugar deles. Às vezes, essas pessoas agressivas, como resultado da agressão delas, também
desenvolvem bloqueios no canal esquerdo, porque elas se sentem culpadas pelo modo como elas têm falado com os outros.
Com isso, vocês desenvolvem problemas em ambos os lados do centro, do chakra. Se eles estão desequilibrados, vocês
desenvolvem um bloqueio no chakra de tal maneira que um problema físico chamado espondilite pode se desenvolver.
Se você se sente culpado ou se sente agressivo, de ambas as formas, isso pode acontecer. Especialmente se você se sente
culpado, então também um problema de coração chamado angina – algo desse tipo se desenvolve. E também você desenvolve
uma mão esquerda rígida com isso. Agora, resumidamente, Eu lhes falei sobre o Vishuddhi Chakra, porque nós temos que
abordar três chakras. E Eu quero lhes falar hoje sobre o Espírito. Acima deste, está o centro do Agnya. O Agnya Chakra situa-se
na região das glândulas pituitária e pineal. Ele está localizado exatamente no centro do quiasma ótico. Uma das janelas do
Agnya Chakra é mostrada aqui em Minha testa com este sinal, e uma outra janela está atrás da cabeça. Agora, este centro é
também extremamente importante, porque ele controla o seu ego e superego.
Este é o centro onde Jesus Cristo, nosso Senhor, reside. Muitos padres ficaram chocados quando Eu lhes disse isso. Mas, a
cruz Dele é o símbolo dessa cruz onde o ego e o superego se cruzam e estão extremamente fechados. Este é o lugar onde
Cristo devia estar localizado e concedido à pessoa. E isso devia ser consumado por meio da crucificação Dele, de modo que o
corpo mais sutil Dele entre nessa área de nossa consciência. Quando Cristo disse na cruz: “Agora, foi estabelecido”, Ele quis
dizer que essa consumação é o estabelecimento de Cristo neste centro, que é muito, muito sutil e difícil de penetrar. Ele era, o
corpo Dele, o corpo Dele era feito só das vibrações que vocês sentem. Essas vibrações são chamadas ou de Om ou de
Chaitanya em Sânscrito. Uma vez que Ele é constituído somente disso, Ele podia andar sobre a água. Outro dia, alguém Me
disse que Cristo nasceu em algum lugar e agora Ele irá aparecer na TV.
Então Eu disse: “É melhor pedir para ele andar sobre a água e” “então você irá desmascará-lo.” Agora, esse estabelecimento era
importante e na época da crucificação, quando Ele estava naquele estado, Ele disse somente uma frase, que mostra que
alguma coisa tinha que ser consumada por meio da crucificação Dele. Ele não disse: “Tudo está consumado”, Ele disse: “Foi
consumado.” Ele falou do futuro, sobre o Espírito Santo, que tudo será perdoado, tudo que for feito a Ele, porque foi feito na
ignorância, mas nada contra o Espírito Santo será perdoado. Ele disse: “Eu lhes enviarei um Conselheiro” “que explicará tudo
para vocês.” “Eu lhes enviarei um Redentor, que os redimirá.” “E um Consolador, que lhes dará consolo.” A terceira coisa que Ele
disse foi: “Vocês têm que nascer novamente.” Ele foi o único que disse isso em toda a Bíblia, nem Moisés e todas essas
pessoas, foi Ele quem disse: “Vocês têm que nascer novamente.” Porque Moisés, como Eu lhes disse outro dia, e Abraão
estavam ocupados estabelecendo o equilíbrio de vocês nesta parte verde do corpo. Mas esse despertar de Cristo dentro de
vocês, o despertar do poder de vocês como um segundo nascimento foi dito somente por Cristo. Então, nós começamos a dar o
batismo às pessoas. Vocês pegam um pouco de água de algum lugar, nomeia alguém como clérigo, coloca a água na cabeça
de uma pessoa e diz: “Você está batizado.” É uma coisa tão artificial, porque não aconteceu nada. Vocês apenas colocaram um
pouco de água, qualquer um pode fazer isso. Mas para obter o batismo, você tem que elevar a Kundalini para alcançar êxito.
Cristo não disse: “Pegue água e coloque” “na cabeça de alguém”, Ele disse isso? Mas o segundo nascimento tem que
acontecer.
E o segundo nascimento, o nascimento propriamente dito significa um processo evolutivo, ou vocês podem chamá-lo de um
processo vivo que tem que acontecer. Em Sânscrito, um pássaro é chamado de dvijaha, e uma alma realizada também é
chamada de dvijaha, significa “nascido duas vezes”. Como um pássaro que é um ovo, em primeiro lugar, depois ele cresce
dentro da casca do ovo, e depois ele se desenvolve, rompe a casca e sai como uma personalidade transformada, como uma
outra coisa, sai do ovo totalmente como uma outra coisa. Na Páscoa, nós damos ovos às pessoas para lembrá-las: “Você é um

ovo agora e” “você tem que tornar-se o pássaro.” Mas, Eu não acho que as pessoas sabem disso, porque a ressurreição é a
mensagem de Cristo. A crucificação é a consumação, mas a Ressurreição é a mensagem Dele. E a forma como nós estamos
fazendo com que Cristo pareça tão sofredor, é algo que Eu simplesmente não posso compreender. Eles só mostram o
esqueleto de Cristo pendurado, com pele lá – um esqueleto pode carregar uma cruz tão grande? Michelangelo foi uma outra
alma realizada que pintou Cristo da forma que Ele era, uma pessoa enorme, uma pessoa que era saudável, cheia de vigor e
alegria, e não uma caricatura infeliz digna de pena. Eu acho que as pessoas que são sádicas gostam deste tipo de coisa, ver
alguém infeliz, agonizante. Talvez, essa seja a razão pela qual exatamente debaixo daquilo, Eu vi um esqueleto deprimente
colocado lá como Cristo sobre a mesa.
A vida espiritual não é infeliz de forma alguma. Foi algo soberbo, Cristo ter vindo a esta Terra, porque quando Ele está
despertado dentro de nós neste ponto, Ele absorve o ego e o superego. Isso significa que Ele retira todos os nossos
condicionamentos e nossas ações, os karmas. Isso significa em palavras cristãs, que nós podemos dizer que Ele absorve todos
os nossos pecados. Ele morreu por nós. Ele passou por todos os sofrimentos. Ele não deixou nenhum sofrimento para nós
passarmos. Não há nenhuma necessidade de ninguém ser infeliz agora. Por exemplo, os judeus disseram: “Oh, nós...” – ele
negaram Cristo e foi deste modo que eles disseram: “Oh, nós devemos ter sofrimentos.” “Nós temos que sofrer.” Então eles
sofreram bem. Quando Hitler entrou em ação, ele os fez sofrerem.
Isso que eles estavam pensando que era a vida religiosa, era isso? E hoje, as mesmas pessoas que sofreram se tornaram o
outro lado disso e elas estão fazendo todos os tipos de coisas sem nenhuma relação com a religião delas. Porque o maior dos
maiores Mandamentos é: “Não matarás.” E então, como você explica essa milícia cristã em nome de Cristo matando tantas
pessoas indefesas? Criancinhas, criancinhas inocentes, mulheres, por nenhum crime delas. Em nome de Deus, em nome de
Cristo, em nome de Maomé, essas pessoas estão somente utilizando-se do sadismo delas. Onde está a palavra que é expressa
como amor e compaixão de Deus? Maomé falou de Rahamat, o tempo todo de Rahamat, Ele chama Deus de Rahim. Rahamat
significa compaixão, Rahim significa a corporificação da compaixão. Não se consegue entender essas nações, o que eles têm
feito de Deus e dessas Encarnações, ninguém consegue explicar. Aqueles que seguiram Buddha, como os japoneses e
chineses, o que eles estão fazendo?
Nós temos alguns seguidores de Mahavira. Eles se tornaram vegetarianos tão extremos que eles tentam salvar mosquitos e
todos os pequenos vermes na rua. Eles são tão estúpidos que fazem com que alguns insetos suguem o sangue de uma alma
realizada de modo que os insetos se tornarão realizados. Esse vegetarianismo absurdo. Uma pessoa deveria compreender, nós
daremos a Realização a galinhas? Nós somos mais gentis com os animais ou com nossas mesas ou cadeiras do que com
nossas próprias crianças. Os seres humanos estão indo na direção errada. A direção correta é estar no centro e ficar atento à
Última Ascensão. E quando a Kundalini se eleva, Ela os leva através deste portão de Cristo, só através Dele, Ela os leva. É por
isso que Eu disse que através Dele, todo mundo tem que passar para entrar no Reino de Deus, que é a área límbica dentro de
vocês.
O superego e o ego representam o seu passado e o seu futuro. Um pensamento surge, eleva-se e declina e um outro
pensamento se eleva e declina. Um é passado e o outro é futuro. Nossa mente pula no cume desses pensamentos. Nós temos
que estar no centro desses dois pensamentos, que é o presente, nós temos que estar. Mas apenas dando palestras e dizendo:
“Agora, fique no centro”, vocês simplesmente não se transformam. Dando palestras ou crachás ou fundando organizações ou
tendo algum tipo de cartão postal com sua foto colado em sua testa, você não se transforma nisso. Todos os buscadores
honestos devem saber que tudo isso é externo, não tem nada a ver com o interior. Se vocês são verdadeiros buscadores, sabem
que todas essas coisas são “paparicação” do ego, e são muito enganosas. Isso tem que ser compreendido em sua perspectiva
correta, na própria sabedoria de um ser humano.
Agora, quando você atravessa o seu Agnya Chakra, você se torna consciente sem pensamentos, porque você estabelece sua
atenção no presente. Mas, novamente, Eu tenho que lhes dizer uma coisa, que isso não é um mito, é uma concretização que tem
que acontecer; isso tem que acontecer com vocês. A sua consciência tem que ser iluminada. Não é só ficar dizendo: “Eu sou
um ser iluminado”, dando um certificado falso para você mesmo. Então, a Kundalini passa através deste último chakra, o
Sahasrara, de 1.000 pétalas, e se abre para dentro da energia sutil de Deus, de Seu amor e de Sua compaixão. Nesse momento,

você está consciente sem pensamentos, mas você está em pleno estado de bem-aventurança e relaxamento. Você sente o
Poder Onipresente pela primeira vez como a Brisa Fresca. Essa é a brisa fresca do Espírito Santo descrita no Alcorão como
“Ruh”, nas escrituras indianas como “Chaitanya Lahari”, significa ondas de consciência. Nós podemos lançar ondas de
consciência iluminada. Há livros e mais livros escritos sobre isso em Sânscrito, mas eles não estão traduzidos.
Algumas pessoas que foram à Índia para estudar Sânscrito só estavam interessadas nas brechas da cultura. Assim como um
ladrão está interessado em todas as fraquezas de um banco, eles estavam lá para estudar o que eles poderiam conseguir para
dar suporte às fraquezas deles. No seculo VI em nosso país, uma grande revolta contra Deus irrompeu como tantrismo, em que
insultavam a divindade e o comportamento profano tornou-se a marca do tantrismo. Eles se comportaram de tal maneira que
com aversão a isso, as divindades desapareceram. E eles criaram uma área em torno deles onde eles podiam ter todas as
forças negativas, satânicas para lidar. Isso é chamado em Sânscrito de bhoota vidya, preta vidya e todo mais que,
resumidamente, significa o conhecimento do cemitério. Por favor, não perturbe os outros. Agora, esse vidya foi praticado, essa
ciência foi praticada por pessoas que queriam seduzir e hipnotizar as pessoas e ganhar dinheiro. Mas as pessoas que foram
para lá só estudaram essas coisas eróticas e imundas, que não têm nenhum sentido para a filosofia lá. Eu fui ao Nepal duas
vezes com Minhas filhas, nós nunca vimos nada errado lá.
Mas depois, um dos Sahaja Yogis Me disse que o Nepal está cheio dessas coisas, de imagens eróticas. Eu disse: “Onde elas
estão? Eu não consigo ver.” “Olhe ali”, ele disse, “no topo do templo”. Todos aqueles japoneses que tinham lentes teleobjetivas
as levantaram lá para ver aquilo. Eles trouxeram tipos especiais de escadas, vejam, tipos especiais de escadas para escalar,
para tirar a “fotografia especial” de “cérebros especiais”. E os nepaleses Me disseram que essas pessoas estúpidas estão
fazendo uma coisa tão profana e não santificada. Eles não têm nenhum senso de santidade. E Eu disse: “Não é assim.” “Eles
têm, mas eles a perderam agora,” “eles conseguem ganhar dinheiro com isso.” Mas, eles ficaram surpresos, eles disseram:
“Quem irá comprar essas coisas não auspiciosas para por dentro de casa?” “Elas trarão todos os bhoots para dentro de casa.”
Mas esses tantrikas convenceram esses pobres artistas: “Façam essas estátuas no topo do templo,” “de modo que a Deusa do
trovão é uma virgem,” “e Ela receberá” – Ela nunca chegará perto daquilo, porque é tão obsceno, vejam. Assim, temos que
entender que Deus é pureza, Ele é santidade, e Ele é sagrado. Ele é sagrado.
Agora, com essa noção, Eu irei lhes falar sobre o mais sagrado, e o mais sagrado que reside dentro de vocês, a beleza que está
dentro de vocês, a bem-aventurança que reside dentro de vocês, e a luz que toma conta de vocês. É o seu Espírito. É um reflexo
de Deus Todo-Poderoso em seu coração. E o Espírito Santo é o poder de Deus Todo-Poderoso. Deus é a Testemunha do jogo do
Espírito Santo. A Mãe de Cristo era Ela própria uma Encarnação disso, mas isso não foi mencionado na Bíblia, porque se
aqueles romanos ou judeus soubessem que Ela é a Encarnação, eles A teriam cortado em pedaços e A atacado. Assim, isso
não foi dito porque Cristo tinha que representar esse drama da crucificação. Mas vocês podem descobrir após a Realização
através de sua consciência vibratória que tudo que Eu estou dizendo sobre Eles é a verdade absoluta. Porque o seu Espírito, que
é o Absoluto, lhes dá as respostas absolutas. Ele não lhes dá respostas relativas.
Ele os tira desse mundo relativo. E vocês conhecem o absoluto através de sua nova consciência, que é a consciência vibratória.
Nós podemos dizer a consciência santificada, a consciência sagrada. Quando esta Kundalini Se lança através deste ponto, Ela
ilumina o Espírito, porque a sede do Espírito é aqui. Em nosso cérebro, todos estes sete centros estão localizados deste jeito.
Todos as sedes dos centros estão no cérebro. Assim, quando a Kundalini sai por este centro, todos os centros ficam integrados,
porque o Espírito integra você. Por exemplo, na sala, quando não tem nenhuma luz, vocês ficam brigando por diferentes lugares,
diferentes coisas. Mas quando há luz, você sabe onde você se encontra e com o quê. Assim, a relatividade é retirada.
Mas quando você se torna o Espírito, sua atenção torna-se iluminada dentro da consciência coletiva. Ela torna-se, porque este
Espírito em vocês é o ser coletivo. O Espírito de cada pessoa está conectado um ao outro. Ele transmite uma mensagem que é a
mensagem coletiva. Agora, quando você coloca suas mãos em direção a si mesmo e tenta descobrir colocando sua aura em
uma limitação adequada, então você pode descobrir sobre si mesmo. Se é um desequilíbrio físico e mental, então a mão direita
mostra nos dedos os diferentes centros. E quando é um problema emocional, a mão esquerda mostra. Todas essas vibrações
que você recebe aí como sensações são decodificadas e você pode verificar tudo. Sentado aqui, você pode sentir as vibrações
de qualquer pessoa. Outro dia, Eu disse que Mozart nasceu realizado.

Então eles disseram: “Como sabemos disso?” Eu disse: “Apenas coloquem suas mãos e pensem em Mozart”, e imediatamente,
tremendas vibrações começam a fluir. Quando essas almas realizadas tocam qualquer música ou pintam qualquer quadro, para
uma pessoa realizada, isso é a maior fonte de alegria, porque você não pensa sobre isso. Mas a essência do criador dessa
alegria tornar-se unificada com a essência de vocês. Vocês sentem a bem-aventurança fluindo em vocês. E vocês desfrutam
isso somente por causa da alegria, porque o Espírito é a alegria dentro de vocês. O Espírito é a alegria, significa que Ele não é
nem a felicidade ou a infelicidade, mas é uma coisa simples, a alegria. A felicidade surge quando o seu ego é mimado, e a
infelicidade surge quando o seu superego sofre. Vocês saem da dualidade desses dois e tornam-se a alegria, que é única, que
acontece porque vocês tornam-se a testemunha do jogo. Vocês não ficam mais envolvidos nisso. Vamos supor que você esteja
dentro d'água, então você tem medo de se afogar, porque você vê as ondas em volta.
Mas vamos supor que você entre no barco e fique firme, você está firme no barco, então você desfruta as mesmas ondas. Essa
é a maestria que vocês têm que alcançar. Eu lhes darei uma outra comparação muito grosseira, mas não levem sua mente ao
extremo. Num carro, você tem um freio e um acelerador. Da mesma maneira, nós temos o acelerador e o freio. O motorista
humano tenta equilibrar ambos. Então, ele torna-se o motorista perito. Depois, automaticamente, ele dirige. Agora, o mestre está
sentado atrás, isto é, o Espírito. Então, este motorista perito torna-se o mestre e vê que o motorista nele dirige.
Agora, quando você se vê como uma terceira pessoa, você não fica envolvido na brincadeira. Vocês devem ter visto algumas
criancinhas falarem como uma terceira pessoa. Por exemplo, elas dirão: “Este John não irá lá.” Atualmente, há tantas almas
realizadas nascidas na Europa e na Inglaterra, na América, que nós devemos ter a Realização para cuidar delas. Há grandes
santos nascidos nesta Terra. Eles falam uma outra língua da consciência vibratória. Se eles têm um problema, eles chupam o
dedo para transparecer isso. Muitos santos querem nascer, mas nos países onde as crianças não são compreendidas,
respeitadas e amadas, eles evitam nascer. Todos os Sahaja Yogis que estão casados agora tiveram grandes santos que
nasceram como filhos deles, pessoas maravilhosas. Desse modo, Eu pediria a vocês, a todos vocês, que saibam que o Tempo
da Ressurreição chegou, o tempo de seu julgamento chegou. Muitas pessoas Me perguntavam o tempo todo: “Que tal nos
purificarmos antes” “de vir para comer, nós ainda não estamos prontos.” Vocês não têm que se julgar.
Vocês fizeram todas essas coisas em suas vidas anteriores, vocês não têm que fazer mais isso agora. Além disso, nós temos
que saber que Aquele que criou este universo está muito mais preocupado em salvar esta Criação. Todos os aspectos Dele
estão ocupados em ajudá-los, se Ele tem que salvar Sua Criação. Ele tem que salvar os seres humanos. E este tempo de
florescimento chegou em que muitas flores se tornarão frutos. A Sahaja Yoga tem existido desde tempos imemoriais. Todos
aqueles que obtiveram a Realização obtiveram por meio da espontaneidade, não há outra saída, assim como toda semente
germina por meio de sua energia viva. Mas na Árvore da Vida, havia uma ou duas flores primeiramente. Mas hoje, há muitas
flores. Assim, isso tem que ser um acontecimento em massa.
Muitos de vocês que estiveram na Índia Comigo, viram milhares de pessoas obtendo a Realização, porque nas vilas, há pessoas
que não são tão complicadas. E isso acontecerá a muitas pessoas nesta Terra. Uma entrevistadora Me perguntou: “Como isso
chegará às pessoas que a Senhora não encontrar?” É muito simples, porque quando Eu estive em Hong Kong, uma mulher que
era dona de um canal de televisão Me pediu para Eu Me levantar e dar vibrações às pessoas. E naquela cidade movimentada,
horrível, muitas pessoas tiveram a Realização através da televisão. A ciência tem desenvolvido tantas coisas como uma câmera
que pode tirar uma fotografia que tem as vibrações. Há tantas maneiras pelas quais nós podemos difundir isso muito mais
rápido do que Cristo poderia ter feito, ou alguém poderia ter feito nestes tempos modernos. Mas isso é difícil porque está se
transformando. As pessoas gostam de um tipo conveniente de yoga. Se você falar para elas ficarem de cabeça para baixo, elas
ficarão felizes. Mas se você lhes falar somente: “Vocês têm que colocar suas mãos”, elas simplesmente não compreendem.
Mas todas as coisas vitais deste mundo são feitas de uma maneira tão simples. Exceto pela sua evolução, sua respiração, sua
visão, tudo é tão simples. É tão vital, então tem que ser simples. Assim, as pessoas que gostam de ter muitos impulsos mentais
com a Sahaja a acham difícil de aceitar. Eu não digo para vocês fecharem seus cérebros ou, pelo contrário, abri-lo,
completamente. Logicamente, cheguem às conclusões, não às cegas, não com fé cega. Mas uma vez que vocês cheguem à

conclusão lógica, vocês não podem lidar com este cérebro limitado, porque vocês têm que entrar no ilimitado. E para isso, nós
temos que deixar este aspecto limitado para trás. Mas uma vez que você se ilumine, tudo torna-se lógico. Você pode comprovar
tudo.
É tão simples, como por exemplo, para as pessoas cegas, nós não podemos falar sobre as cores, nós podemos apenas dizer:
“Tudo bem, deixe os olhos abertos, então você poderá ver.” E isso é o que é tão simples como obter a Realização do Si. Não há
nenhum perigo, nenhum problema. Que Deus abençoe todos vocês. Hoje é o último dia, e Eu agradeço muito vocês por Me
darem essa oportunidade de estar com todos vocês, grandes buscadores. E Eu tenho certeza que no próximo ano, Eu virei
novamente. Mesmo que vocês não obtenham a sua Realização hoje, todos vocês a obterão, nós iniciaremos um centro aqui e já
temos um encontro de continuação. Como não há nenhum envolvimento de dinheiro, vocês mesmos têm que organizar isso em
Viena, e na Áustria. E isso é uma responsabilidade de vocês. Mas todos vocês podem escrever todos os seus problemas para
Mim em Londres. Que Deus os abençoe.
Hoje é o último dia, e se vocês quiserem, podem fazer perguntas por cerca de cinco minutos, aproximadamente, mas o melhor é
termos a Realização. Vocês podem vir aqui na escada. Eu acho que alguns podem descer, porque há mais alguns entrando.
Venham para este lado, por favor. Não fiquem em pé na porta, venham para este lado. Como Eu lhes disse, isso pertence a
vocês. Isso é sua propriedade. É apenas uma luz acesa que pode acender uma outra luz. Não há nenhuma obrigação de
nenhum tipo. É como se Meu dedo estivesse doendo e Eu o esfregasse, não há nenhuma obrigação em relação ao Meu dedo.
Como vocês não são o outro, não há nenhum outro para Mim. Então, se Eu estou apenas pressionando Meu dedo e aliviando-o,
não há nenhuma obrigação de nenhum tipo, é melhor Eu fazer isto. Agora, seja o que for que Eu lhes disser, por favor Me ouçam
e cooperem Comigo, só isso. Primeiro vocês devem saber que vocês têm que ter um temperamento alegre. Não há nada para
ser sério em relação a isso, nem ser frívolo, mas fiquem alegres, porque vocês terão a última ascensão agora. Agora, coloquem
suas mãos em direção a Mim de uma forma bem relaxada, mantenham-nas em seu colo, mas antes disso, é melhor vocês
tirarem seus sapatos, porque eles são apertados e eles impedem a conexão com a Mãe Terra. Também vocês podem afrouxar,
se houver algo apertado em seu pescoço ou em sua cintura, se houver algo muito apertado, significa que vocês devem ficar
confortáveis. Ou se houver algum colar pesado ou algo assim, algo que esteja pesando sobre os chakras, porque isso é uma
coisa muito sutil. Vocês podem tirar até seus óculos, ficará bem. Agora, todos têm que fazer isso.
Aqueles que não irão fazer, devem sair. Todos têm que fechar os olhos. Se alguém mantiver os olhos abertos, isso perturba as
vibrações, então Eu lhe peço, no interesse de todos, que seja educado e é melhor sair. Vocês também têm que ser gentis
consigo mesmos. Agora, por favor, fechem seus olhos. E não coloquem nenhuma pressão de sua atenção ser levada para
qualquer lugar. Apenas deixem-na relaxada. A concentração e tudo mais não é para ser feita de forma alguma, em lugar
nenhum. Apenas deixem sua atenção absolutamente relaxada. Deixem-na pensar, deixem-na fazer o que ela quiser.
Não coloquem nenhuma pressão nela, por agora. E agora, vocês devem saber que a mão esquerda de vocês é a expressão do
seu poder do desejo. E a mão direita é o poder da ação. Então, nós temos que usar a mão direita para a ação e a mão esquerda
é mantida em direção a Mim, com os dedos um pouco esticados. E mantenham sua mão bem relaxada. Agora, a mão direita,
como Eu lhes disse: primeiro nós temos que nos livrar dessa assim chamada culpa vindo de nossas mentes, então ela deve ser
colocada no lado esquerdo de seu pescoço, pela frente. Mas não abram seus olhos e mantenham a mão esquerda esticada em
direção a Mim, mas no colo. Agora, ao colocar a mão, apenas digam: “Mãe, eu não sou culpado.” Por favor, digam isso várias
vezes: “Mãe, eu não sou culpado.” Isso é importante, porque esse é um dos grandes problemas nos países ocidentais. Agora,
coloquem sua mão direita em seu coração. E digam, com total compreensão e com seu coração, façam uma pergunta: “Mãe, eu
sou o Espírito?” Façam essa pergunta três vezes. Sobre o coração, um pouco mais acima.
O coração é um pouco mais acima, sim. Façam uma pergunta três vezes. Porque vocês são, mas apenas façam uma pergunta.
Agora, por favor, coloquem sua mão direita no lado esquerdo de seu estômago. E façam uma pergunta: “Mãe, eu sou meu
próprio mestre?” Digam isso dez vezes, por favor. “Mãe eu sou o meu próprio guru?” Apenas perguntem. Se vocês têm gurus ou
algo assim, se há algum condicionamento, isso sairá imediatamente porque vocês são o seu guru. Vocês não precisam de
nenhum guru de forma alguma. Quando vocês se tornam o guru, vocês não precisam de guru de forma alguma. Assim, por

favor, peçam com plena confiança.
Qual é o nome dela? Vejam, isso é a negatividade, qual é a necessidade? A esposa não será morta aqui. É desse modo que eles
atacam, entendem? É melhor ir agora. Diga ao seu marido para se comportar. Você não pode perturbar. Deixe-a ir embora. Esse
é o problema, eles não são nem mesmo civilizados, eles não são pessoas civilizadas. Como eles podem obter a Realização?
Muito mal-educados. Tudo bem, não importa. Perdoem, perdoem, perdoem. Coloquem sua mão direita novamente no lado
esquerdo do seu estômago e digam dez vezes agora: “Mãe, eu sou o guru.” Agora, por favor digam novamente: “Meu único
desejo é tornar-me o Espírito.” “Meu puro desejo é tornar-me o Espírito,” “tornar-me o meu próprio Ser, tornar-me o Si,”
“tornar-me o Absoluto.” Assim, deixem Ele se manifestar. Agora coloquem a mão direita novamente em seu coração e digam:
“Mãe, eu sou o Espírito.” Digam isso com plena confiança de que vocês são, acreditem em Mim. Coloquem seus pés direto na
Mãe Terra, tocando-A diretamente, não empurrem para frente suas pernas. Aqueles que estão sentados no chão estão bem,
eles não têm que se preocupar. Então agora coloquem sua mão em seu coração e digam: “Mãe, eu sou o Espírito.” Digam isso
12 vezes. Não se sintam culpados. Por favor, este é o único obstáculo escondido que vocês têm, todos vocês são de tal forma
que se sentem culpados enquanto dizem isso.
Sejam confiantes, Eu estou dizendo que vocês são o Espírito. Por que vocês se julgam? Deixem que o Divino os julguem. Então
apenas digam, sem se sentirem culpados. Tudo bem, sem se sentirem culpados, digam: “Se eu fiz qualquer coisa errada,
perdoe-me.” Vocês podem dizer isto a Deus: “Oh Deus, se eu fiz qualquer coisa errada,” “por favor perdoe-me.” Sem se sentirem
culpados, porque para tirar sua culpa, Eu estou apenas dizendo isso. Melhor. Melhor. Ainda está lá. Agora, por favor, coloquem a
mão direita novamente no ombro esquerdo, próximo ao pescoço. E novamente digam, por favor, novamente digam 16 vezes
agora: “Mãe, eu não sou culpado.” Por favor, digam isso.
Sem pena de si mesmos, mas com confiança. Melhor. Agora, coloquem sua mão direita em sua testa transversalmente e a
pressionem. Pressionem a linha superior de sua mão, transversalmente. E digam: “Mãe, eu perdoo a todos.” Muito melhor.
Agora, coloquem esta mão no topo de sua cabeça, no osso da fontanela, onde era a moleira em sua infância. E tentem sentir a
espessura de sua cabeça, na parte central de sua cabeça, para trás, para frente, e tentem pressioná-la. A partir da base da sua
mão, vocês podem pressioná-la. Com a base de sua mão, vocês podem pressioná-la. Tentem pressioná-la, vocês mesmos
podem fazer isso.
Com a base, com a base da mão. Agora, muito bom. Agora, coloquem a mão no topo e vejam se há uma brisa fresca saindo.
Agora, vocês têm que dizer: “Mãe, eu quero a minha Realização”. Porque Eu não posso passar por cima de sua liberdade, vocês
têm que pedir isso. Vocês podem trocar de mão. Coloquem a mão direita no seu colo em direção à Mim e a mão esquerda
sobre si mesmo. Movam-na para cima e para baixo para ver se há uma brisa fresca saindo. Vocês podem ir trocando sua mão
para constatar isso. Se há jornalistas neste grupo, Eu lhes pediria para receberem a Realização, do contrário, eles não devem
publicar nada, porque vocês não podem compreender a Sahaja Yoga sem isso.
Não é uma coisa superficial. Vocês têm que ter a sua Realização, senão vocês perturbarão ou (…) ou vocês podem dizer,
desorientar as pessoas que são buscadoras. Agora, melhor, bom. Muitos estão obtendo-a. Agora coloquem suas duas mãos
em direção a Mim e observem se vocês estão recebendo brisa fresca. Em suas mãos. Não abram seus olhos. Mantenham seu
pescoço reto. Se vocês estão sentindo a brisa fresca, muito bem; caso contrário, tudo bem, por favor, abram os olhos. Eu lhes
direi como elevar a Kundalini.
E agora vocês devem olhar para Mim sem pensar. Apenas coloquem suas mãos deste jeito.
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(…) Esposa de um diplomata da ONU.
Ela vive em Londres agora, mas tem milhares de seguidores ao redor do mundo, que A saúdam como a mais grandiosa Santa
viva da Índia. Ela ensina um estado de Realização do Si e felicidade, e diz... que com uma energia espiritual, Ela pode curar o
incurável. Ela falará em encontros públicos em Bedford à noite... e em Northampton amanhã, e hoje... Ela deu sua primeira
entrevista na televisão na Inglaterra. Nossa repórter é Rebecca (…). Sua Santidade Mataji Nirmala Devi... é conhecida ao redor
do mundo pelos Seus poderes de cura. Seus seguidores A consideram Divina. Mãe, como se referem a Ela, prega um evangelho
da paz... e descobriu uma energia espiritual chamada Kundalini, que é mostrada neste quadro. Ela consegue liberá-La nos
buscadores, como Ela os chama, dar-lhes a consciência completa. Ela admite que muitos ocidentais são céticos em relação aos
poderes Dela, mas Ela rejeita a ideia de cobrar dinheiro pelo Seus dons. Suas declarações de sucesso em curar são notáveis.
Alcoólatras abandonaram a bebida, usuários de drogas foram curados, mas talvez o mais extraordinário de tudo, Ela afirma ter
curado muitas vítimas de câncer. Quantas pessoas a Senhora curou que tinham câncer? Milhares... Eu não sei... Eu devo dizer...
Milhares? O que os médicos pensam sobre o que a Senhora está dizendo? O problema é que Eu mesma fiz medicina e os
médicos são pessoas... que estão trabalhando com a parte relativa ao “galho” da vida, não com as “raízes” dela. Assim, o
problema com eles é... que qualquer um que comece a falar que isso pode ser curado... por um método mais elevado do que
uma consciência humana, então eles não querem aceitar essa consciência, que é uma consciência mais elevada que a pessoa
tem de alcançar, porque a consciência humana ainda é transitória. Você tem de alcançar essa consciência que é a consciência
divina. Quando você tem essa consciência, somente então você pode curar. Como a Senhora se descreve, como uma
curandeira ou uma espiritualista? Eu Mesma não quero cair em qualquer categoria, porque Eu sou uma dona de casa... e Eu
tenho de fazer todos os trabalhos de uma dona de casa, Também sou esposa de um diplomata, então tenho de agir como uma
esposa de diplomata, Eu também sou uma pessoa que tem de fazer esse trabalho da Sahaja Yoga.
Então, Eu não sei como Me descrever. Eu posso Lhe perguntar se a Senhora pode fazer isso comigo? Sim, sim, pode-se dar isso
às massas. Agora, nós temos de primeiro ver em seu caso, qual é o problema. Primeiro é que há um desequilíbrio, um pequeno
desequilíbrio, porque você tem de trabalhar fora muito, Eu acho, você tem de sair muito e não tem muito tempo para sua vida
emocional. Então você é mais mental e físico, mas menos emocional, assim tem de haver um equilíbrio. Então primeiro Eu
tenho de equilibrar deste jeito, tudo bem? Eu tenho de colocá-la em equilíbrio agora. Agora, você está trabalhando muito com
sua mente, então você a está fazendo trabalhar em excesso, assim o seu fígado se acaba, e o fígado também está excitado.
Assim, para corrigi-lo, o que temos de fazer é apenas colocar você... O que a Senhora está fazendo?
Eu só estou removendo a pressão no fígado. O fígado está expresso nesta parte e nesta parte da mão. Assim, a pressão do seu
fígado é reduzida. É muito simples. Agora, alguém que está vendo isso... vai sentir algum efeito vindo da Senhora? - De Mim? Sim. Não, não, nenhum efeito. Não, nada. Porque isso é apenas, veja, é como a construção da destruição, vocês apenas remove
a destruição a partir da construção, só isso.
É muito simples. Agora, o que Eu estou fazendo agora. Você apenas tem de dizer... dentro de você mesma, ou em voz alta, se
você quiser, diga: “Mãe, eu perdoo a todos.” Apenas diga isso. Repórter: Mãe, eu perdoo a todos. Sim, você tem de dizer três
vezes. Agora vamos ver. Diga isso. - Mãe, eu perdoo a todos. - Novamente. - Mãe, eu perdoo a todos.
- Novamente. Mãe, eu perdoo a todos. Agora veja. Está fluindo? Um pouco. Isso é muito sensível, é muito sutil. Bem, eu posso...
Eu posso sentir a desobstrução disso. Sim. Comecou. Começou, percebe?

Eu apenas... o que estou fazendo é uma cruz em sua mão. Este é Cristo, que disse que você tem de perdoar. Agora veja. Está
funcionando? E o que isso fará por mim a longo prazo? A longo prazo, este é o seu próprio poder que agora se manifestará.
Você tem esse poder dentro de você. Agora, com isso, você se sentirá muito tranquila, você controlará seus pensamentos, você
não tem de pensar o tempo todo. Você pode descansar sem pensar. Se você quiser, você pode pensar, senão você não precisa
pensar.
Então seus próprios poderes serão manifestados, através dos quais você pode dar esse poder aos outros. Há muitas coisas
que você pode fazer.
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October 7th, 1982
Northampton, UK
Seu nome é Mataji Nirmala Devi. Ela estudou medicina na Índia... e agora está casado com um diplomata da ONU. Ela vive em
Londres, mas esta semana, Ela está realizando uma série de encontros públicos... para divulgar Seus ensinamentos. Ela
acredita que todos nós temos uma forma de energia espiritual... chamada Kundalini na base de nossa coluna vertebral, que
pode ser despertada e fluir através do corpo. Então eu tirei meus sapatos... e fui encontrá-La em Northampton esta manhã.
Você é uma pessoa que é mais ativa... e tenta pensar muito, trabalhar muito. Eu penso muito? Ninguém disse isso para mim
antes, tudo bem... E você trabalha muito fisicamente, você corre pra lá e pra cá e você está trabalhando mais fora. E o lado
esquerdo é o lado emocional, assim, o lado esquerdo é para a vida emocional. Bem, este é que é o desequilíbrio em você. Agora,
para isso, nós temos de primeiro te equilibrar, tudo bem?
O que Eu farei é despertar o seu lado frio... e trazê-lo para baixo, então a graça vem para cá para reparar este lado. Assim, ele
deve ser despertado, o lado emocional é despertado. E a este lado é dado um tipo de efeito tranquilizador... com o Poder
Onipresente do seu lado direito. Então é assim que isso age, tudo bem? Essa é a maneira. Mas essa energia e esse desejo é
mais... do que o desejo que todos têm de fazer o melhor de si para ser feliz, para ficar satisfeito? Você não consegue ficar
satisfeita com coisas materiais. Você não consegue ficar. Esse é o princípio básico da economia. Então eu posso colocar uma
contradição para a Senhora?
No passado, quando todos os gurus que alcançaram fama no ocidente, todos pareceram estar rodeados por grande
quantidade... de ornamentos muito ricos, grandes quantidades de riquezas e dinheiro. Isso parece ser uma grande
contradição... em relação ao que eles estão falando. Fico feliz que você veja isso, mas quantos veem isso? É algo que a pessoa
deve entender, que isso não é um negócio, você não pode ganhar dinheiro com isso. Mas eles estão fazendo um negócio de
muito sucesso com isso. Porque vocês são tão ingênuos. Neste país, as pessoas não usam a inteligência delas. Vocês devem
chegar às conclusões corretas, se algo tiver de lhes acontecer, será em sua consciência Vocês têm de manifestar seus poderes,
e somente então compreenderão... que vocês não podem pagar por sua evolução. Agora, nós tivemos talvez três milhões de
pessoas... nos assistindo neste momento. Elas são capazes de sentir qualquer coisa ou ganhar qualquer coisa... só assistindo a
Senhora na televisão?
Sim, alguns deles podem. Se eles estiverem lá, se colocarem suas mãos em direção a Mim, exatamente agora, deste jeito, eles
podem sentir a brisa fresca em suas mãos. E então eles podem sentir a brisa fresca saindo de suas cabeças. Isso tem
acontecido em muitos lugares.

1982-1008, Radio Interview
View online.
Radio Interview
October 8th, 1982
Wellington, UK
Aqui é Phil Malone para o County Show, no Victoria Centre em Park Road, em Wellingborough.
Comigo está Mataji, que ensina a Sahaja Yoga. Agora, Mataji, o que exatamente esta yoga envolve? Sahaja significa: “saha”
significa “com”, “ja” é “nascido”. Assim, seja o que for que nasce com você significa espontâneo. Isso é um processo vivo da
energia viva, que está nos cercando, que está em todo lugar, que pulsa em tudo. E esse acontecimento é o grande avanço, o
último grande avanço em nossa consciência, pode ser descrito psicologicamente. Então algumas pessoas chamam isso de
Realização do Si. É o mesmo. Agora, Sua formação é de uma família cristã na Índia. Sim.
O Seu ensinamento está envolvido com o Cristianismo ou não? Está, é claro, porque Cristo é muito importante para a Sahaja
Yoga, sem dúvida. Mas a forma como compreendemos Cristo... a partir do texto da Bíblia é muito limitada. Nós temos de ver
outros textos sobre Ele, e expandir, e explicá-Lo, o que Ele quis dizer, porque a Bíblia não é suficiente para explicá-Lo. Sua
mensagem é de paz e isso é, neste caso, a paz no resto do mundo ou a paz dentro das pessoas? Sem dúvida. Somente a paz
interior trará a paz externa. Tudo que somos interiormente é expressado externamente. A Senhora teve alguns sucessos em
curar pessoas no passado. É por causa do Seu trabalho de dentro para fora... ou como a Senhora faz isso?
Isso é muito simples porque... vocês têm a vitalidade, essa Energia é a própria vitalidade. E uma vez que você tenha isso fluindo
através de você, se você dá essa vitalidade a alguém, essa pessoa é revitalizada. Em simples palavras, você pode dizer assim.
Mas na verdade, é um acontecimento dentro de você que se estabelece. Há uma energia residual, a energia germinadora, você
pode chamar isso, ou a energia ascendente dentro de você, que se eleva e lhe dá a experiência de seu Espírito. Significa que seu
Espírito entra em sua atenção, significa que você pode sentir isso no seu sistema nervoso central. Assim, você recebe a
informação... ou, podemos dizer, você se torna iluminado pelo Espírito, que é o Absoluto. Uma vez que você receba o Absoluto,
como um subproduto disso, todas essas coisas desaparecem, todos os seus desajustes e tudo mais. À noite, a Senhora vai
aparecer em Northampton, no Guildhall. Sim.
Se as pessoas forem, o que a Senhora teria de lhes dizer esta noite? Eu terei de lhes explicar o que na verdade elas são. Na
verdade, elas são o Espírito, e este corpo, a mente e todas essas coisas são somente o invólucro. Agora, nossa atenção está no
nível de nosso corpo, no nível de nossa mente, ou das emoções. Mas você tem de ir além, e com esse acontecimento, isso
ocorre. Quando isso ocorre, você se torna duplamente nascido, como chamam isso, assim como um ovo que se torna um
pássaro, a transformação acontece. Então com esse segundo nascimento acontecendo, algumas pessoas... talvez acreditem
que isso aconteceria quando elas morrerem. Isso não é possível. Como pode ser? Isso é um equívoco.
Há muitos equívocos... que temos sobre essas coisas, que podem ser removidos. Primeiro, logicamente temos de chegar a
certas conclusões, logicamente. De modo que não coloquemos nosso cérebro em uma parada total, nós vemos através de
nossa compreensão lógica... o que temos de alcançar. Se isso é uma energia viva, então nós alcançamos isso. Uma vez que
alcancemos isso, então temos de verificar... se é assim ou não. Tudo é totalmente aberto. Então são Seus seguidores, então...
como eles praticam essa forma de yoga? Quero dizer, eles a praticam junto com outras religiões, por exemplo? Veja, essas
religiões que você vê, externamente elas parecem religiões diferentes, mas na verdade elas são uma só. Todas elas são flores
provenientes de uma única árvore da vida.
Elas parecem flores diferentes, mas não são. Elas estão vivendo na mesma verdade, não há nenhuma diferença, de forma
alguma, entre elas. Mas quando vocês as colhem e as chamam “esta é minha, esta é minha”, elas se tornam mortas, feias, e
estranhas. É assim que o fanatismo surgiu. Todas as religiões nascem da verdade... e aqui você encontra a integração delas, a

completa integração. Bem, a Senhora se encontrará com as pessoas de Northampton... e do resto do condado no Guildhall esta
noite, e muito obrigado por falar conosco. O endereço é: Guildhall, St. Giles' Square, Northampton. E começa por volta das 7:30
hs. Sim, começará às 7:30 hs. Eu espero vê-los.
Muito obrigado. Aqui é Phil Malone para o County Show... no Victoria Centre, Palk Road, em Wellingborough. Estava bom? Foi
maravilhoso, foi ótimo, sim, muito obrigado. Leve estas flores com a Senhora, tudo bem. Você deveria perguntar sobre gurus, Eu
acho que é importante. Isso é muito importante, porque todas as pessoas são enganadas pelos gurus... e por toda essa coisa
hipnótica, e magia negra. Você deve salvar todas essas pessoas. Isso é muito importante. Sim, elas estão confusas, não estão?
Muito confusas, é muita confusão. Este é o sinal dos tempos modernos também. Você deve saber o que esperar. Muito
obrigada, realmente. - Obrigado, ok. - Muito obrigada. - OK, obrigado - Sinto muito, Eu Me atrasei, mas ontem foi uma experiência
tão estranha. Nós viemos... correndo 60 quilômetros, e nada aconteceu. Muito obrigada, obrigada. Adeus.
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Wellington, UK
Como você está?
Por favor. - Qual é o seu nome? - Meu nome é David (…), eu sou (…). A Senhora pode me dizer porque veio a Northampton esta
semana? Por que Eu vim aqui? Por que a Senhora veio aqui? A Senhora foi convidada por um...? É um tipo de mensagem que Eu
tenho... que a descoberta de um método foi feita agora. Esta é a primeira vez que a Senhora vem a Northampton? Não, Eu vim
antes também.
E qual tipo de resposta a Senhora recebeu então? A resposta foi, Eu não diria muito boa. Nenhum jornal veio de forma alguma.
Ontem também não havia ninguém, é muito surpreendente. A Senhora encontrou muitas pessoas que eram muito céticas, não
foi? Eu não sei como eles são, porque ninguém veio. Isso aconteceu no Guildhall também? Não, no Guildhall ontem, nós tivemos
muitas pessoas. Mas no que se refere aos jornais, nós encontramos algumas pessoas aqui. Mas a maioria deles veio Me ver,
quando Eu vim aqui primeiro.
Eles eram pessoas da classe trabalhadora. Eles estavam sofrendo de todos os tipos de doenças... como possessões e coisas
assim, e um senhor simplesmente se levantou... e começou a andar por todos os lugares e falar como... foi um bocado
estranho. De fato, a Senhora estava em Bedford na noite passada, não estava? - Sim, Eu estava lá. - E como foi? Muito bom,
muito bem. Foi muito bem. No passado, eu entendo, que a Senhora teve... a Senhora ajudou a curar uma quantidade espantosa
de pessoas? A Senhora pode me dar uns exemplos de algumas das mais... extraordinárias curas que a Senhora fez? Qualquer
coisa, como por exemplo o câncer.
Então, podemos dizer, especialmente câncer de sangue. Uma Sahaja Yogini curou câncer de sangue de um amigo. Depois a
diabetes. De fato, eu compreendo, em uma ocasião a Senhora tinha... uma mulher cega que veio se encontrar com a Senhora,
isso está correto? Sim, cegueira, embora os olhos estivessem abertos. Qual foi exatamente? O que aconteceu? Aquilo é devido
a uma possessão, na parte detrás... do lóbulo ótico que temos aqui. Se essa parte fica possuída por uma entidade viva, seus
olhos estão abertos, mas há escuridão, não consegue ver nada. E se você sabe como abrir isso e livrar-se da possessão... E a
pessoa surda passa a ouvir, sim... A Senhora na verdade curou a surdez também, não curou?
Sim, Eu curei. Isso aconteceu em Genebra. É muito dífícil, na verdade, para as pessoas... entenderem como isso é feito. Tudo
isso simplesmente parece um bocado místico... Sim, não é nada místico, Eu lhe digo, não há nada místico. Por exemplo, nós
vemos uma flor se transformando em um fruto. Não damos o devido valor a isso, não é? Nós achamos isso místico? Porque
vemos isso todo dia. Mas há algo, algum poder que faz isso, não é? Vamos supor que você se torne... o dono desse poder, ou se
você tem esse poder dentro de você, você também pode fazer muitas coisas.
Mas, todavia, quero dizer, se eu tenho uma doença, e vou consultar um médico, ele me dá comprimidos ou algo assim... quero
dizer, na verdade, eu vim e me encontrei com a Senhora, e a Senhora diz que eu tenho o poder dentro de mim para me curar,
como, na verdade, se consegue esse poder? Veja, o que acontece é que quando você se torna realizado, ou nos tornamos – isso
é chamado de duplamente nascido - então você se torna coletivamente consciente, você se torna. Não é que Eu simplesmente
lhe falo... e é um tratamento cerebral ou algo assim, ou lavagem cerebral, em que Eu falo: “Tudo bem, agora você se tornou isso
e aquilo.” Você realmente se torna, você começa a senti-los, eles são centros na ponta de seus dedos. - Então na verdade, você
os sente? - Nas pontas dos dedos. Você consegue, todos podem sentir isso muito claramente. Então é como um guia, esse é o
meio de diagnosticar. Diagnóstico. Você é o médico, você é o diagnóstico, você poderia ser o paciente também. E você é o
remédio.

Então uma vez que você diagnosticou o que está errado... Então você deve saber como curar um determinado centro. Por
exemplo, agora, qual é o centro de Cristo? É este aqui. Estes dois são centros de Cristo, na glândula pituitária e pineal. Agora,
quais são as doenças você contrai? Você se livra de todas as doenças dos olhos. Outras são possessões. Veja, as pessoas
estão mentalmente deprimidas, isso, aquilo, tudo isso é por causa do problema deste centro. Poderia haver problemas de ego
também. As pessoas são egoístas e são muito enfáticas, e elas tentam destruir os outros com o ego delas.
Todos esses problemas podem ser resolvidos, se você puder despertar Cristo dentro de você. Porque é dito que Ele morreu
pelos nossos pecados. E usando esse método de cura que a Senhora obteve, que na verdade desperta poderes... Sim, você
apenas tem de recitar o Pai Nosso diante de Mim... e Ele desperta, porque Eu estou conectada com Ele. Então quando você diz
algo para Mim, essa conexão simplesmente é feita, e isso é despertado, e há ego e superego em sua cabeça, que são
absorvidos, significa que suas ações, isto é, seus karmas... e todos seus pecados são absorvidos. Uma vez que eles sejam
absorvidos, essa parte se abre. Quando isto se abre, você levanta a Kundalini. Isto é, é muito simples, porque está tudo pronto.
Por exemplo, agora olhe para isto. Olhar para isto, parece muito simples, mas pode ser muito complicado interiormente. E levou
anos para formar isso.
Assim, a coisa toda levou séculos para formar isso. Este corpo humano veio da ameba até este estágio; até mesmo da matéria
a este estágio. Tudo isso está construído dentro de você. Não somente isso, mas o que vai lhe acontecer... também existe
dentro de você em seu coração; o Espírito. Agora, a única coisa é que esse grande avanço tem de acontecer. Isso também está
construído dentro de você, isso é sahaja, significa “construído dentro de você, nascido dentro de você.” “Sahaja” é “nascido
com”. Assim, tudo está dentro de você. E se simplesmente alguém sabe como fazer o trabalho, aquele que poderia ter a
capacidade... assim como a Mãe Terra tem a capacidade de germinar a semente. Não conseguimos fazer isso, se você de fato
cultivá-la, fizer qualquer coisa, você não consegue. É um processo vivo.
Mas a Mãe, a Mãe Terra pode ajudar. Você a coloca lá e consegue isso. Da mesma maneira, supondo que Eu tenha a
capacidade, Eu posso fazê-lo. Supondo que você alcance a iluminação amanhã, você pode fazê-lo. Você pode iluminar uma
outra pessoa. Uma pessoa iluminada pode iluminar uma outra pessoa, mas ela tem de ser iluminada antes de tudo. A Senhora
acha que, como a Senhora diz, quando as pessoas A viram e descobriram como isso pode funcionar, - elas podem espalhar a
notícia? - Sim. Mas a Senhora diz que se encontrou com muitas pessoas céticas... da última vez. A Senhora acha que esse é o
problema básico que... através desse processo de cura que a Senhora tem... poderia ser muito mais amplamente usado e um
tipo de... Veja, mas Eu tenho visto pessoas que vêm pela cura, simplesmente ficam satisfeitas nesse ponto quando elas são
curadas.
Elas não vão além. Você deve dizer que Deus também tem bom senso, que Ele gostaria de curar somente as pessoas que
normalmente... emitirão luzes, assim como gostaríamos somente de construir, de melhorar, de reparar estas lâmpadas, não é?
Assim, com aqueles que não vão trabalhar isso, o interesse é menor. Mas ainda assim funciona, é a compaixão, então ela cura,
as pessoas ficam curadas, sem dúvida. Mas dentre eles, Eu percebo que muito poucos realmente vêm para a Sahaja Yoga, que
vêm através da cura. Mas aqueles que têm buscado o Espírito, eles são uma categoria especial de pessoas. Eles são pessoas
extremamente belas... e estão buscando. Talvez eles estejam tomando drogas, indo a falsos gurus, seja o que for que estejam
fazendo. Isso é um ponto diferente. Mas eles são buscadores, basicamente eles são buscadores da verdade... e eles são as
melhores pessoas.
E eles são os que estão destinados à Sahaja Yoga, não as pessoas que só querem que seu corpo fique bem. De que adianta ter
o corpo? O que você vai fazer com ele? Talvez este corpo tenha um significado. E aqueles que estão descobrindo o significado
são os mais ajudados. É claro, eles se livram de todas as doenças... e tudo mais, isso é como um subproduto. Mas aquilo é a
coisa principal, aquilo é importante. Eu entendo que Seu marido, de fato, - possui um cargo muito elevado. - Sim, ele tem. A
Senhora pode me falar um pouco sobre isso?
Ele foi nomeado como Secretário Geral. Do que exatamente? De uma organização internacional que vocês têm, uma agência

que vocês têm neste país, chamada de Organização Marítima Internacional, a qual é composta de 134 nações... que o
elegeram. E é desse modo que estamos aqui. A Senhora acha, quero dizer, o trabalho dele... deve ser completamente diferente
do da Senhora. Não, é quase a mesma coisa, Eu acho, porque Meu trabalho só funciona porque encontro as pessoas, não é? E
quando encontro as pessoas, percebo que elas gostam de Meu trabalho. Eu ajudo o pessoal dele às vezes também, você pode
dizer, por causa de algo errado com eles. Mas isso nunca colide com Meu trabalho, de forma alguma, Eu acho, porque vocês
são tão... vocês se tornam tão amorosos e efetuosos e tão tolerantes... que você simplesmente não sente nada mais. É muito
bom encontrar novas pessoas, porque... Por causa dele, Eu fui a muitos países comunistas, Eu visitei a China e visitei a Rússia.
Todos esses lugares, Eu não poderia ter visitado. Eu acho... A Senhora deve ter muitas difículdades para convencer... as
pessoas que a Senhora é uma pessoa genuína de boa fé, é um pouco perigoso. A Senhora acha que há problemas com as
pessoas que são... extremadas, tipos de pessoas extremadas que são...? Veja, depende de qual país você está. Na Índia, não é
dífícil de forma alguma, porque compreendem isso. Eles sabem, eles tiveram uma educação nisso, que uma pessoa que
desperta a Kundalini é uma pessoa genuína. Eles conseguem ver a elevação da Kundalini, eles conseguem ver a pulsação da
Kundalini, eles conseguem sentir a pulsação aqui. Tudo isso lhes é falado, então eles sabem sobre isso. Eu não tenho de
trabalhar com eles. Mas por outro lado, a maioria dos buscadores em outros países também... chegaram às conclusões
corretas, porque tiveram um momento muito ruim.
Assim, eles chegaram às conclusões corretas, não é tão dífícil. Mas é claro, se há muita projeção mental, então é muito dífícil.
Mas isso não importa. - Há impostores neste país? - Muitos, a maioria deles são. Eles devem ser a sua maior dor de cabeça, eu
acho, talvez. Eles não são somente Minha dor de cabeça, mas de todos os buscadores. E isso é verdade. Eles realmente
arruínam os buscadores. Eu conheci pessoas assim, eles ganham dinheiro, fazem essas pessoas saírem dos empregos, saírem
de suas vidas, tornam-nas anormais, doentes como pessoas tolas, eles retiram... as crianças ficam arruinadas, é horrível.
Alguns deles contraem epilepsia, alguns deles contraem câncer, todos os tipos de doenças. Algumas pessoas ficam cegas.
Todos eles os punem. A Senhora de fato não cobra nada, cobra? Não, não, não. Não, não. Então como são feitas Suas viagens
pelo país, para diferentes países e pela Inglaterra e etc, como elas são, na verdade, financiadas? A maioria delas é financiada
pelo Meu marido. A maioria, ele é um homem generoso. Que sorte, não é?
Ele é generoso. Por outro lado também, Eu tenho Minha própria renda. Quanto a Senhora estimaria... que a Senhora gasta
tentando divulgar Seus ensinamentos por ano? Bem, Eu não consigo dizer, não sou boa em contabilidade, mas Eu diria que
quando Eu viajo, por exemplo, vamos supor que Eu vá para algum outro país, às vezes os Sahaja Yogis acham que Eu não
deveria pagar... pela salvação deles. Então por autorrespeito, eles pagam Minha viagem às vezes, mas não Me pagam, pagam
apenas para a agência de viagem ou algo assim, no máximo compram as passagens para Mim, só isso. Mas não muito, não é
muito por ano. Para onde a Senhora viajou este ano? Agora, este ano, vamos ver. Quando... aonde Eu fui, você pode...? Agora, Eu
vim dos Estados Unidos.
Fui a Genebra, Áustria, Bélgica, Espanha, Portugal, França, Alemanha, Rússia, Eu fui à Rússia, Uzbequistão. E tudo isso este ano,
não é? - Sim, este ano, sim - A Senhora deve estar esgotada. Eu pareço? Agora Eu tenho 60 anos, tenho 60 anos agora. Sim, Eu
tenho 60 anos de idade, é verdade. A Senhora não parece ter 60 anos de forma alguma. Como tudo isso começou para a
Senhora? Desde o começo. Bem, a maioria das pessoas sabem muito pouco... sobre esse tipo de coisa, inclusive eu.
Mas como isso tudo realmente começou para a Senhora? Na verdade, Eu estava consciente disso... desde Minha infância,
assim como você está consciente, por exemplo, você está consciente de que é um ser humano. Da mesma maneira, Eu estava
consciente. Eu estava totalmente consciente de Mim, e de Minha missão, e porque Eu estou aqui, quem Eu sou. Eu estava
consciente desde a Minha infância. Mas Eu estava resolvendo como fazer isso em um acontecimento em massa. Isso seria
para as massas. Meu próprio pai era uma alma realizada... e ele era membro do Parlamento e da Assembléia naquela época, e
ele era o único indiano eleito. Indiano cristão eleito, Eu devo dizer. Meu irmão também era um ministro – ele era ministro de
quê?
Comunicações e alguma outra coisa. Eu suponho que na Índia, não é dífícil, na verdade, fazer as pessoas entenderem. Isso

aconteceu somente quando Você começou a viajar para o exterior? Oh, os indianos compreendem muito melhor. Isso é o que
eu estava dizendo. Mas fora do país é o problema. Porque eles... eles são ingênuos, eles não sabem. A vida de Cristo foi
somente por quatro anos. Ele não pode lhes falar muito sobre isso; sobre o Espírito Santo. É tudo um mistério.
O Cristianismo não pôde proporcionar isso, porque eles nunca... penetraram na busca disso, no mais profundo disso. Apenas
lendo a Bíblia, falando algum tipo de interpretação... não lhes propicia nada. Assim, a parte relativa ao segundo nascimento, eles
não trabalharam. E é por isso que Eu percebo que as pessoas se perderam mais, por causa desses gurus vindo, lhes dando
algumas ideias, isso, aquilo. E eles ficam meio que hipnotizados também em grande escala. Todas essas pessoas são
hipnotizadas, sofrem lavagem cerebral, então elas, algumas delas recorreram às drogas. Tantas coisas, todas elas estão se
autodestruindo. É desse modo que percebi as pessoas muito confusas, muito confusas. É claro, as pessoas na Índia, por
exemplo, este empreendedor, ele sabe que Eu sou uma santa. Então ele Me trata como uma santa, é uma coisa muito grande, e
depois ele virá para Me receber e... até mesmo o Primeiro Ministro da Índia, Mr. Lal Bahadur Shastri, Meu marido foi seu
secretário, mas ele costumava vir e Me ver com frequência, no carro.
Assim, na Índia, um santo é mais elevado do que todos os reis... e todos juntos. Eles sabem como respeitar um santo, mesmo
por popularidade. A Senhora acha que, quero dizer, chamar-se de santa... A Senhora acha que as pessoas na Inglaterra... - Eles
não são tanto desse jeito. - Eles não são muito perspicazes... (…) os santos, Eu acho. Não, eles se interessam mais por políticos.
Isso está correto, isso está correto. A Senhora acha que... a Senhora é um pouco insultada por eles às vezes? Ahh, tudo bem. A
Senhora acredita firmemente no que faz obviamente, deve ser inacreditável para Senhora quando outras pessoas ignoram isso.
Tudo bem, afinal todos eles são crianças, eles não compreendem.
Isso é tudo que posso dizer. Porque eles ainda são crianças na vida espiritual. Mas eles não irão Me crucificar desta vez, não é?
Então está tudo bem. Agora, quando a Senhora faz essas viagens... a cidades como Northampton e etc, a Senhora tem muitas
pessoas com Você. Essa equipe vai com a Senhora o tempo todo? Não, eles são deste lugar, alguns deles estão agora... e
alguns deles estão presentes também. É claro, todos os outros... vieram da Austrália. E nós temos um ashram no sul de
Londres. Então eles estão ficando lá, eles simplesmente aparecem por aqui.
E estes dois são de - ele está trabalhando em Londres, ele também vive lá. E estes três cavalheiros são de Bedford. Ele é de
Bristol. - Entendo. - Mas não há nada como... uma equipe ou qualquer coisa assim. Qualquer um que tem vontade aparece, se
estiverem livres, porque... Qualquer um que esteja disponível para Senhora, para ajudar... Sim, eles podem simplesmente Me
ajudar, porque se é um grupo grande e tudo mais, então eles podem Me ajudar. Entendo, tudo bem, entendo. Bem, muito
obrigado pelo Seu tempo. Muito obrigada. Mas Eu acho que você deveria fazer... mais uma pergunta, se você puder, sobre a
Kundalini, porque aqueles que leram sobre a Kundalini... estariam interessados em saber.
É que é dito, muitos livros foram escritos sobre a Kundalini, em que é dito que é muito perigosa, que Ela é muito (…) e tudo mais.
Mas Ela não é de forma alguma. Veja, Eu dei a Realização a milhares de pessoas. Milhares. Isso nunca colocou ninguém em
perigo de forma alguma. Mas aqueles que são ingênuos, aqueles que não são pessoas santas, que não têm nenhuma ideia
sobre uma vida espiritual, se eles tentam truques, como sexo, através do sexo e toda essa insensatez, então Ela se sente
insultada e então há problemas. Repórter: Então como isso pode ser perigoso? - Perdão - Repórter: Como a Senhora disse, isso
pode ser perigoso, se não for usado apropriadamente? Por exemplo, nós poderíamos dizer que... se Eu não conheço este
instrumento e coloco Minha mão em alguma coisa, Eu posso Me queimar, mas não significa que isso é perigoso, é perigoso
porque Eu não sei como lidar com ele. Repórter: Isto é básico, se você não entende, é como colocar seu dedo no soquete da luz
elétrica.
Isso é o que acontece. É desse jeito. Mas eles tentam fazer isso... e depois tentam escrever livros sobre isso. É algo
surpreendente, não é? Eu não escrevi nenhum livro até agora. Então isso é, obviamente, um tipo de coisa que... você tem de
experimentar e se torna claro para as pessoas. Sim, você tem de experimentar. E depois, quando você obtém a Realização, você
automaticamente se torna correto, Eu não tenho de lhe dizer: “Torne-se correto.” Porque a religião é iluminada dentro de você.
Você automaticamente se torna. Eu não tenho de lhe dizer: “Não beba”, você simplesmente não bebe, porque você não gosta
mais disso.

Você não fuma, porque simplesmente não gosta disso, não toma drogas. Você simplesmente não faz isso, porque tudo está
iluminado, porque uma nova prioridade surgiu. Por exemplo, se há luz nesta sala, de repente você começa a ver... onde está a
posição de tudo, e você sabe que se andar por este caminho, você se machucará. Da mesma maneira, a iluminação significa
que... automaticamente você se torna correto. Repórter: Qual é a Sua taxa de sucesso no total em curar pessoas? - O quê? - Qual
é a Sua traxa de sucesso... em curar pessoas que vêm vê-La? - Sucesso? - É bem sucedida ou as ajudou. Quantas vezes a
Senhora realmente curou pessoas... comparado ao número de pessoas que vêm vê-La?
Algumas pessoas só vêm por dez minuros, é o suficiente. Nosso presidente Sanjuva Reddy, o primeiro presidente, ele estava
vindo da Inglaterra – dos Estados Unidos. A operação dele foi malsucedida, ele estava com um aspecto muito ruim. Eu apenas
fui vê-lo e ele não sabia que... Eu era Mataji, mas ele Me conhecia como Senhora Shrivastav. E de repente nosso Alto Comissário
lhe disse: “Esta é Mataji Nirmala Devi.” Sua esposa disse: “Eu ouvi falar que a Senhora curou muitas pessoas,” “então apenas
cure meu marido.” Eu coloquei Minha mão só por dez minutos, você ficará surpreso. Ele só estava lá, então ele conseguiu.
Repórter: Isso pode acontecer toda vez... que a Senhora recebe alguém para vê-La? Não sempre. Algumas pessoas levam mais
tempo, algumas pessoas levam menos tempo. Depende, se eles são complicados, eles levam mais tempo, alguns deles levam.
Por exemplo, vamos supor que Eu tenha de alcançar êxito agora, e se você simplemente estiver lá, você revelará. Há algumas
pessoas que a Senhora simplesmente não consegue curar? Algumas pessoas – Eu não sei, mas veja... Eu não sei, não Me
lembro de ninguém... que veio a Mim e não foi curada, até o momento. Algumas pessoas talvez, Eu não sei. Mas aqueles que
vieram, assiduamente - Eu acho que não, não é? Até onde Me lembro, Eu devo dizer. Sim, a Senhora fez muito. Há muitos que Eu
curei, isso aconteceu, curei até mesmo essas pessoas que estão curando. Então não há fim para isso. Imagine, Eu sou uma
única pessoa, Eu mesma consigo Me lembrar, mas há muitos que estão curando, e Eu simplesmente esqueço isso,
simplesmente não Me lembro.
Uma vez Eu fui a um programa, Eu estava apenas sentada. Um senhor veio, ele simplesmente tocou Meus pés. Eu disse: “Quem
é você?” Ele disse: “A Senhora se esqueceu de mim?” Eu disse: “Por quê?” Eu disse: “Sinto muito.” Ele disse: “Eu sou o pai de tal
garota...” “que a Senhora curou em dois minutos,” “que ia morrer no hospital.” Eu disse: “Verdade?” Eu tentei Me lembrar, Eu
disse: “Quem era ela?” Então com difículdade muito grande, Eu Me lembrei, porque foi tão rápido. Eu tinha ido ver uma outra
pessoa e na volta, ele Me segurou. E lá estava ela. Ela foi curada de uma forma tão rápida... - que Eu esqueci totalmente disso. Verdade? Bem, eu imagino que a prova está nos resultados, não é? Sim. E além do mais, o que Eu estou dizendo... não é
importante.
O que é importante é se tornar o Espírito. A cura não é importante. Porque tudo mundo tem de morrer de qualquer maneira, não
é? O que é importante é que você tem de se tornar o Espírito. Isso é importante. E então você cura os outros. Não somente você
mesmo, você pode se curar e curar os outros também. Repórter: Tudo bem, muito bom. Bem como eu disse, obrigado, obrigado
pelo Seu tempo. Você pode aplicar isso a muitas doenças incuráveis, mas esse não é o trabalho principal, Eu acho.
Repórter: Sim, eu acho que essa é, provavelmente, a coisa... na qual muitas pessoas estão mais interessadas. Eu concordo, sim.
Com licença, Mãe. Quando a Senhora me perguntou em Paris, e a Mãe aceitou isso muito bem, mas eles A descreveram como
um homem. [Yogini falando] O que ela é... Repórter: Eu acho que você está falando para a pessoa errada. Yogi: Estou ficando
confuso. O que é? O que é? [Yogini falando] - Sim - Repórter: Isto de fato... [Yogini falando] Ah, Me lembro disso. E ele também
disse que Eu sou Ele, colocou Minha fotografia.
E eles se referiram a Mim como Ele, veja. (…) De fato, este seria o primeiro artigo que realizamos com a Senhora. [Yogi se
desculpando) Isto é (…) Repórter: Tudo bem, tudo bem. Isso acontece com frequência, na verdade. Isso acontece. Eu tenho
visto, tem havido... muitas coisas, como Eu também, como você disse, Eu só estou... - às vezes Eu não Me lembro de tudo. Repórter: Isso está correto. Tudo bem. Então... Repórter: Eu posso tirar mais duas fotografias? Sim, sim, por favor, por favor, vá
em frente.

Fotógrafo: Na verdade, se a Senhora pudesse fechar Suas mãos, que normalmente é... a Senhora se importa se eu mover isto? Como você diz. - Às vezes há um problema. Nosso estilo é assim. Tudo bem? Você pode pedir... para colocar as mãos deles em
direção à Minha fotografia também. Minha fotografia tem vibrações. Eles tiveram a Realização com Minha fotografia. Sim,
realmente, eles têm sido curados com Minha fotografia. - Repórter: Isso é incrível, não é?
- Sim, é isso mesmo. Isso é o que Eu estava falando, irá ajudar, a Sahaja irá ajudar todos eles. Então quanto mais delas
conseguirmos, mais 1000 fotos que tenhamos... Sim, as fotos. Essas pessoas (…) algo como (…) fotografia. Não somente como
uma fotografia, mas cura pessoas, nós temos visto. E na primeira vez que fui à Austrália, havia um grande (…). O que aconteceu
é que um parente de um homem importante na indústria... Era (…) E uma senhora, uma das Sahaja Yoginis, então ela disse: “Eu
não posso (…),” “então vamos colocar uma fotografia” e (…) (…) Não somente isso, não somente isso, mas o paciente ficou
perfeitamente bem. E é desse modo que eles a deram e é desse modo... que a fotografia trabalha. Um deles é um outro
jornalista que é uma alma realizada.
Entendo. É uma questão de... fazer as pessoas verem, não é? Começando, suponho, uma vez... Eu acho, Eu acho. Senão (…)
Repórter: (…) (…) responsabilidade. (…) por todos. - Repórter: (…) - Não é? Afinal, os jornais devem dar algumas novas notícias
boas também. Que Deus o abençoe. (…). Você é (…).
Tudo bem. Tudo bem. Foi muito belo. Nós podemos dar este endereço. Por favor, você poderia? E falar com eles sobre (…).
Falar com eles sobre (…). [Você pode (…)]? [(…) Douglas é gênio?] Eu quero (…) de qualquer maneira, ele quer (…).
Ele é um gênio. Ele é um gênio. É verdade. Ele se apressou e também teve de se apressar com ele, Eu disse: “Deixe-Me falar
rápido.” Tudo bem? Agora, obrigada pelo cameraman. “Essa equipe segue a Senhora”, ele disse: “Venham”.
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Seus seguidores A veem como uma grande líder espiritual, capaz de curar todas as doenças, até mesmo câncer.
Essas são o tipo de declaração que provavelmente vocês ouviram antes... dos muitos assim chamados gurus, mas pela rápida
expansão do Seu grupo de discípulos, Mataji Nirmala Devi é diferente. Hoje à noite, Ela trás Sua mensagem no programa público
em Exeter. Mataji, o mundo de cura e gurus está cheio de fraudes e charlatães. A Senhora aceita que muitas pessoas sejam
céticas sobre Suas declarações? É claro que elas devem ser. Por que elas não são, Eu não entendo. Vocês devem usar sua
inteligência e chegar a conclusões corretas. Por que você está buscando? O que você está buscando? E a quem você está indo?
Essas pessoas que cobram dinheiro de vocês... e vivem como parasitas de vocês não podem ser seus gurus, elas são pessoas
sem nenhum autorrespeito. A Senhora não cobra nada, de forma alguma? De forma alguma, como Eu posso cobrar por isso? é
Amor, Amor de Deus. Como posso cobrar por isso? É alegado que mesmo os espectadores de uma entrevista como esta... só
por olhar Sua fotografia na tela da televisão... podem receber algum tipo de manifestação física... de Seu Poder. Agora, como
isso funciona? Sim, se eles só colocarem suas mãos... em Minha direção deste jeito, mesmo agora, eles podem sentir uma brisa
fresca fluindo em suas mãos. Muitos podem sentir, assim como eles sentiram isso em Hong Kong, mas se vocês são pessoas
complicadas, isso leva algum tempo. Mas normalmente, as pessoas são simples e elas conseguem isso, a brisa fresca
simplemente começa a soprar em suas mãos.
E essa é a brisa do Espírito Santo. Apenas mantendo suas mãos direcionadas à tela neste momento? Exatamente assim.
Exatamente assim, sim. Bem, Sua mensagem é a consciência do Si, realismo do Si, o que exatamente isso significa? O Si é o
reflexo de Deus Todo-Poderoso em nosso no coração. Mas Ele reside no topo de sua cabeça. E o que a Realização do Si é, em
palavras comuns, você pode dizer, é o verdadeiro batismo. É o verdadeiro batismo. Significa que o que acontece é que seu
Espírito... entra em sua consciência, em sua mente consciente, em seu sistema nervoso central, de modo que você começa a
sentir a consciência do Espírito, que está fluindo através de você como energia.
Essa é a energia do Poder de Deus Onipresente. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas devem achar... que elas já conhecem
a si mesmas perfeitamente bem, sem nenhum poder extra exigido. Isso é uma opinião pessoal. Mas há uma forma de descobrir,
se você conhece a si mesmo, então você deve saber... quais são os centros bloqueados em você, quais são os centros
bloqueados em uma outra pessoa. É o ato de se tornar que é importante, não é uma projeção mental de que “eu sou isto e isto.”
Vamos supor que Eu diga que sou o governador de algum lugar. Eu Me torno? Não, Eu preciso ter os poderes. E a Senhora pode
realmente olhar para uma outra... pessoa e dizer o que está errado com essa pessoa? Ou sentir o que está errado com essa
pessoa? Sim, Eu posso.
Eu posso olhar para a pessoa e dizer, mas os outros, os que são Sahaja Yogis, podem simplesmente sentir isso nas pontas de
seus dedos. Mas nós falamos uma outra língua, nós não dizemos: “Você tem câncer”, porque isso não é bom de se dizer. Mas o
que dizemos é: “Você está com bloqueio neste ou naquele centro.” Vamos supor que alguém seja muito egoísta. Então nós não
dizemos: “Você é egoísta”, nós dizemos: “Você está com bloqueio no Agnya”, então ele não fica magoado. Mas tendo
identificado os problemas, a Senhora também pode curá-los. Sim. Se identificamos os problemas, nós também sabemos como
curá-los. O que aconteceu há 20 anos atrás, antes de termos ouvido falar dos gurus no mundo ocidental? Parecia que
sobrevivemos perfeitamente bem sem eles. Este é o tempo da ressurreição, este é o tempo do Juízo Final.
Isso foi mostrado pelo seu grande poeta William Blake, que disse que uma nova categoria de seres humanos, que ele chamou
de “Homens de Deus”, nasceria nesta Terra, e eles se tornariam profetas, e eles teriam poderes... para tornar os outros profetas.

É claro, houve profecia na Índia também... há milhares de anos atrás, que este trabalho começaria em 1970... e muitas pessoas
teriam a Realização. Já está anunciado. E agora, nós estamos nesta época. Sim, esse momento chegou, é por isso que essas
pessoas nasceram. E há muitas crianças que nascem realizadas, e você não sabe o que elas são, porque elas têm essas
vibrações e são pessoas diferentes. Mataji, muito obrigado. Obrigada.
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November 1982.
Hoje é a famosa, imensa, lua cheia, chamada de Sharada Indu. Sharada Indu, esse é o nome da Deusa também, Sharada Indu. A
Lua na estação do outono. Essa é a maior Lua, e – é claro, não na Inglaterra – mas na Índia, neste dia a Lua está
proporcionando... a sua maior luminosidade, entendem? E é uma coisa tão grandiosa que... Guru Nanaka tenha nascido em uma
data assim. Como vocês sabem na Índia, as pessoas celebram... aniversários de acordo com as datas da lua, chamadas de
stithi, não como as datas que temos aqui, de acordo com o sol. Eles seguem... Jaram, Shri Mataji, eu estou indo com eles. Certo.
E essa grande personalidade nasceu em Punjab... onde as pessoas não conheciam os meios de Deus. Ele sempre se preocupou
com o Dharma em todas as Suas vidas, porque, como vocês sabem, Ele era o Mestre Primordial, e o Mestre Primordial... sempre
se empenhou em cuidar do nosso Void, em nos sustentar, e nos dar um modelo de mestre ideal. E Ele sempre nasceu... nos
lugares mais difíceis como colinas e vales e montanhas, ou Eles se estabeleceram em lugares que são ainda mais difíceis, entre
pessoas que eram horríveis... e que precisavam da ajuda Deles.
Assim na Índia, naquele tempo, de algum modo, Punjab era considerada como o lugar onde... as pessoas não respeitavam
Deus... ou os ídolos tradicionais hindus, ou você pode dizer, as estátuas que eram consideradas... as vibradas. Mas eles
veneravam... o dinheiro, mesmo agora, e eles veneravam... o poder. E naquela época, havia um rei... que estava muito ansioso
em converter as pessoas... para a religião islâmica dando-lhes dinheiro. Muitos estavam adotando o Islamismo. Como
resultado, os hindus começaram a odiar os muçulmanos... e um grande ódio se desenvolveu entre muçulmanos e hindus. Desse
modo, nessas circunstâncias onde existia... uma discórdia entre os seguidores de Maomé... e os seguidores do Hinduísmo, o
próprio Maomé nasceu nesta Terra, embora Ele tivesse decidido... não nascer mais, Ele pensou que isso resolveria o problema.
Entretanto essa encarnação é tal que nunca morre. Mesmo se... Eles deixarem o corpo, Eles estão sempre por perto. E Eles são
Aqueles que fazem muitos milagres... quando nenhuma outra Encarnação vem a esta Terra. Eles ajudam, apoiam, guiam... os
seguidores a irem para as Encarnações.
Assim, celebrar o aniversário Dele nesta data... é também um mito porque Ele nunca morre. Ele vive eternamente. Eles nunca
nascem... e nunca morrem. Mas o nascimento Dele é importante, porque simbolicamente... Ele veio nesta Terra não para
propagar... algum tipo específico de Void como Maomé fez... ou como Moisés fez, Davi, Moisés e então, antes disso, Abraão,
Lao Tsé... ou Sócrates, que foram seguidos em uma religião. Mas Ele veio para criar amenidade, harmonia podemos dizer, para
criar compreensão, para criar união entre as religiões. Esse foi um grande passo para a Sahaja Yoga. Depois disso, como vocês
sabem, Ele nasceu novamente, só Deus sabe onde, ninguém sabe onde Ele nasceu, mas Ele apareceu como Shirdi Sai Nath. Ele
também disse a mesma coisa, que falar mal de qualquer religião é um pecado. Mas esses esforços... estão totalmente
perdidos, porque as pessoas que eram muçulmanas naquela época... ou as que eram hindus, são agora grandes fanáticos.
Então, ao invés de eles se aproximarem... e amarem uns aos outros, eles se tornaram fanáticos.
Apesar de acharmos que o Islamismo está se expandindo... rapidamente, o Sikhismo está se expandindo muito rápido também.
Na América, há um guru horrível, ele começou a expandir o Sikhismo. Ele está convertendo todas as pessoas de pele branca em
Sikhs. Eles estão deixando o cabelo crescer, e também estão deixando a barba crescer, e vestindo seus karas... e todas aquelas
cinco coisas que eram exigidas. Na época do Guru Gobind Singh, quando a guerra começou, eles tiveram de vestir todas essas
coisas, o que era importante. Porque a guerra tinha começado... e para proteger o Hinduísmo ou os hindus da invasão dos
muçulmanos, do fanatismo dos muçulmanos, eles adotaram esse tipo de coisa militar. Na verdade, se você acredita em Deus,
nada pode ser morto. Mas Eu acho que Guru Gobind pensou que ele tinha de usar aquilo. Em todas essas religiões proféticas, se
você observar, todos os profetas que difundiram todas as religiões... sempre foram atacados tão duramente... que eles tiveram
que adotar armas. Mesmo no Islamismo, eles tiveram que adotar armas para se protegerem.
Agora, quando essas pessoas adotaram armas, elas impuseram uma certa disciplina nas pessoas. Sem disciplina, nada é

possível. E existia uma disciplina muito rígida para os Sikhs. Agora, os Sikhs de hoje não são mais Sikhs, eles são só por fora, e
por dentro eles não são. Eu não descreverei todo o rigor... e a disciplina que eles tiveram de passar. Mas todo discípulo... tem de
passar por um disciplinamento muito severo... de si mesmo, se ele tem de se tornar o guru. Não há dúvida sobre isso. Não é
somente alguém como Eu vir e dizer-lhes: "Faça isso, faça aquilo", e no dia seguinte você esquece essas coisas. É um assunto
muito sério, a pessoa tem de entender. Vocês receberam sua Realização por meio da Sahaja Yoga.
Agora vocês se tornaram Sahaja Yogis. Mas Eu diria que vocês ainda não são Sahaja Yogis completos, porque todo Sahaja Yogi
tem de ser um guru. Senão, ele não é um Sahaja Yogi. Em primeiro lugar, vocês são Yogis porque receberam sua Realização.
Mas Yogis são inúteis, vocês têm de ser Sahaja Yogis. Assim, foi lhes falado sobre todos os chakras, sobre tudo que vocês
estão fazendo, sobre todos os... problemas, sobre a Kundalini, como curá-los. Tudo sobre isso foi lhes falado. Agora, vocês se
tornaram, com isso, um tipo diferente de raça, um tipo diferente de pessoas, que nasceram duas vezes, que nasceram do
Espírito, não da carne, lembrem-se disso, este é um ponto muito importante que João disse: Vocês nascem do Espírito e não da
carne. Aqueles que nascem da carne estão na carne. Mas se você nasceu do Espírito, é desse modo que você nasceu duas
vezes.
E quando você sabe tudo sobre o Espírito e a Kundalini, então você é um Sahaja Yogi. Mas a menos e até que você se torne
guru, você não é um Sahaja Yogi completo. Assim, antes de mais nada, nós devemos entender que o Espírito é descrito como
um Kala, como uma fase da Lua, uma fase da Lua. Mas um Guru é descrito como a Lua cheia, purnima, Guru Purnima. Guru é a
Lua cheia, não é só uma fase. Então de uma fase você tem de ir para o estágio... onde você se torna um guru completo. Existem
16 fases ao todo, e você tem de atravessar esses 16 estágios para torna-se o guru. Agora, como fazemos isso? Nós temos de
ser extremamente objetivos em relação a isso. Como nos tornamos guru?
Porque nós temos de nos tornar gurus, sem dúvida. Agora, você não pode simplesmente dizer: "Mãe, a Senhora nos deu uma
fita e nós aprendemos de cor... e vamos para a uma outra pessoa dizer blá blá blá blá blá." A mesma coisa com seja o que for
que Eu lhes disse, ou levam minha fita e mostram às pessoas: Esta é nossa Mãe, e Ela é assim e assim e assim. Mas eles dirão:
"Tudo bem, Ela pode ser, mas e quanto a você, senhor?" Agora, a Sahaja Yoga tem uma responsabilidade muito grande, que Eu
não acho que as pessoas entendam. Eu gostaria que elas pudessem Me ouvir muito intensamente... e entender isso. Até agora,
se vocês observarem, gurus permaneceram gurus e nenhum discípulo se tornou guru. Eles ainda eram considerados como
discípulos de um guru, quer isso seja falso ou qualquer coisa assim. Eles nunca se tornaram eles próprios gurus. Então não
havia nenhuma necessidade para eles crescerem, eles tinham de recitar o nome do guru deles, tudo bem.
Cristo tinha Seus discípulos; Profeta Maomé tinha Seus próprios discípulos; Nanak tinha Seus próprios discípulos; Shirdi Sai
Nath tinha Seus próprios discípulos. Nenhum deles se tornaram gurus. Mas agora isto é sua sina, desculpe dizer isso, que vocês
têm de se tornar gurus. É um privilégio, na verdade. É um privilégio muito grande tornar-se o guru. E para tornar-se o guru, nós
devemos aprender o que temos de fazer. Isso também algumas vezes torna-se apenas uma palestra. Eu penso assim. Porque
Eu já lhes falei no Guru Purnima, quais são as dez conquistas que temos de obter. Hoje, todos esses 16 estágios devem ser
vistos, como nós temos de crescer e nos transformar em um guru.
O primeiro é: nós temos de ter a completa disciplina imposta a nós mesmos. Ninguém tem de dizer-lhe, como por exemplo Sr.
Nick... é atacado por todos. Não, ataque a si mesmo, torne-se o Sr. Nick agora. Você tem de fazer este corpo subserviente a
você, esta é a primeiro maestria. A maestria é esta: meu corpo pode dormir em qualquer lugar, pode ficar faminto, pode viver
sob quaisquer circunstâncias, ele não se atreve a resmungar. Em qualquer lugar. Ele deve ser capaz de dormir a qualquer hora,
ele deve ser capaz de se manter acordado a qualquer hora. Esse corpo deve ser dominado. Até mesmo, se você ler a Ashtanga
Yoga, a primeira coisa é maestria sobre o corpo, eles dizem. Assim, depois da Realização, a primeira coisa que você tem de
fazer é dominar este corpo, e é a coisa mais difícil para os ocidentais, porque a matéria está sentada sobre o Espírito deles.
Primeiro o Espírito tem de surgir, primeira fase, no mínimo o Espírito tem de estar presente. Se você tem de ser o Espírito, então
a matéria da Lua tem de ser coberta com essa luz. Na primeira fase, nós temos de dominar nosso corpo. Então o que fazemos
para dominar nosso corpo? Em primeiro lugar, nós temos de observar: Quais são as coisas que drenam nosso domínio do
corpo? Nós devemos conhecer todas as trapaças que tentam nos dominar. Então retire-se... [Shri Mataji pede a alguns yogis

para que se desloquem... e abram algum espaço.] "Então eu tenho de primeiro...” “encarar meu corpo." A primeira e mais
importante coisa na Sahaja Yoga que aprendemos... é que temos de respeitar nosso corpo. Este é o primeiro princípio: respeitar
nosso corpo.
Significa que ser condescendente é pecaminoso para o corpo, porque a condescendência lhe dá um corpo que é inútil. Em
primeiro lugar, você deve respeitar seu corpo... de modo você possa dominá-lo. Se Eu não respeito vocês, Eu não posso ter
maestria sobre vocês. Então para ser mestre do corpo, primeiro respeite seu corpo. E para respeitar o seu corpo, você deve
cuidar dele muito bem. Mas sem condescendência. Isso não quer dizer que você vá e fique na lama ou na chuva... por várias
horas ou fique exposto, transformar seu corpo em uma espécie de morada... para todas as doenças e resfriados e tosses e
coisas assim, então sua pobre Mãe sofre limpando seu Vishuddhi. É igual a um cavalo cujo pescoço está baixo. Então você têm
de cuidar do seu corpo não lhe causando doenças. A preguiça é contra isso.
Pessoas que são preguiçosas devem saber que a preguiça... é contra seu corpo, porque as pessoas preguiçosas... não se
preocupam em vestir-se apropriadamente, em se cobrir apropriadamente, cuidar do seu corpo apropriadamente, passar óleo em
diferentes torções que eles têm, para se massagearem. Cuidar do corpo, esse é o ponto. Para cuidar do corpo, você deve
dedicar algum tempo, porque este corpo é o Templo de Deus. E agora você se tornou o templo, mas se o templo está sujo, está
doente, está imundo, não é impressionante, é igual a uma vara, ou igual a um balão, ninguém vai se aproximar dele. Então tente
melhorar sua personalidade, pois o corpo tem de ser um belo templo. Quero dizer, Eu tenho lhes dado muitos conselhos, Eu
acho que em Minhas vidas passadas, nunca dei tantos conselhos, até mesmo como Guru. Porque normalmente, as pessoas
que vinham a um guru naqueles dias eram realmente, realmente, grandes buscadores. Eles se penduravam de cabeça para
baixo só para agradar o guru, por vários meses. Assim, essa era uma qualidade bem diferente de pessoas, mas eram uma ou
duas. E quando você tem quantidade, a qualidade diminui, Eu aceito.
Mas por que vocês não assumem que... nós nos tornaremos nosso corpo de primeira classe? Então primeiro treinem bem o seu
corpo. Vocês devem praticar alguns exercícios de manhã, Eu lhes disse. As pessoas dormem depois do café da manhã, Me
disseram, Eu fiquei impressionada. Quero dizer, isso é muito. Vejam, Deus lhe deu esta casa como uma bênção... para ficar
mais alerta, para dar Sua luz aos outros. Ao invés disso, se a vela não está nem mesmo tremulando, de que adianta? Então, o
que você tem de fazer é antes de mais nada renovar-se, completamente. Faça com que seu corpo fique bem, alerta. Na verdade,
na sua idade, a pessoa não deve dormir... por mais do que seis ou sete horas, Eu lhes digo.
Não há necessidade. Seis e sete horas de sono profundo é suficiente. Eu também, à noite, durmo cerca de... nunca antes das
11:00hs, às vezes à meia-noite. Ontem nós dormimos às 2:00hs; levantamos às 5:30hs como de costume. Então quantas
horas? Três horas, três horas e meia dormindo. E há pouco, Eu dormi por cerca de meia hora... ou uma hora aproximadamente,
pronto. Quando você não tem de trabalhar, como Eu, de certo modo, até mesmo quando durmo, Eu estou trabalhando. Então
descansar o seu corpo por tanto tempo... faz com que seu corpo se sente em sua cabeça... e será muito, muito difícil para você
ficar alerta. Então antes de mais nada, o corpo deve ser cuidado.
Não tem de haver nenhuma autocomplacência. Quero dizer, isso pode chegar a qualquer extremo... da autocomplacência, como
por exemplo, as pessoas não mantêm seus quartos limpos, suas roupas limpas, elas não têm nenhuma atividade, todas essas
coisas insensatas. Isso é simplesmente tão baixo, é tão aviltante falar sobre isso, mas isso acontece. As pessoas podem ir a
qualquer limite degradante, esse é o problema, o que fazer? Neste dia de Lua cheia, temos de perceber que em um dia de Lua
cheia, você fica hiperativo. Assim que a Lua começa a crescer, a atividade começa. À noite também. Mas nenhum de vocês até
agora está ativo à noite, exceto Eu. Mas se você se elevar, você ficará surpreso, mesmo em seu sono, você estará ativo. Então a
primeira e mais importante coisa é que você tem de cuidar... do seu corpo, o corpo tem de estar apresentável.
E você não deve acompanhar as chamadas modas do dia. É muito importante hoje. A pessoa não deve seguir as modas do
dia... e adotar algo que é insensato, que não é bom para sua aparência, que faz você parecer estranho... ou muito na moda,
como um almofadinha. Nós temos de vestir uma roupa que está no centro, digna, simplesmente boa. Agora, Me disseram que é
muito difícil até mesmo acordar... na Inglaterra. Alguém Me disse quando Eu era jovem: "Não acorde um inglês". Eu não tentei
isso nem com um mastro de navio. Eu simplesmente falo com vocês, nesta hora, nunca de manhã. Porque Eu fui avisada:

"Nunca acorde um inglês”, “esse é o maior pecado nesta Terra". Então, por que o inglês deve ser tão viciado em dormir?
O país inteiro está dormindo hoje. Eles querem mais salários, mais salários para que eles possam... dormir mais. Comer e beber,
beber e comer; e no meio, dormir. Essa é a vida pré-programada, vida programada. Isso era muito difícil. Desde o começo, Eu via
os Sahaja Yogis chegando, era muito difícil acordá-los. E essas são as mesmas pessoas que eram conhecidas... pela
pontualidade, que venceram... a guerra de Waterloo por causa da pontualidade, e eles eram tão pontuais que as pessoas
costumavam... acertar seus relógios, até mesmo na América. São as mesmas pessoas. Agora, o outro lado disso é que eles
dormem como troncos de madeira. Eles costumavam dormir antes também, deve ser porque este é um antigo ditado: "Não
acorde um inglês".
Mas Eu costumava pensar algo mais sobre isso: "Por que isso é dito? ", mas isso não é nada além de pura preguiça. Então,
tentem ver por que dormimos tanto. Se o canal esquerdo é forte, as pessoas dormem. Se o Agnya Posterior é forte, as pessoas
dormem. Se o Agnya Frontal está trabalhando muito, então as pessoas não dormem. Então mesmo se Eu disser "não durma",
isso significa "coloque seu Agnya Direito em condição de trabalho", significa que você começa a pensar, o que é contra a Sahaja
Yoga novamente. Então seria: Agnya Esquerdo, Agnya Direito, Agnya Direito, Agnya Esquerdo, Agnya Esquerdo, Agnya Esquerdo,
Agnya Direito. Ficará indo de um para o outro. Assim, no centro... vocês têm de estar... com Cristo.
Ele está alerta em cada segundo do dia; matando, batendo, golpeando, curando, cuidando, guiando – vinte e quatro horas por
dia. E vá e pergunte a qualquer alma realizada que é chamada de... Avadhuta, aquele que é um mestre, e eles lhes dirão que eles
mal dormem por três ou quatro horas. Porque eles não podem trabalhar quando estão dormindo, então eles dormem por quatro
horas, e no resto do tempo, eles estão trabalhando; ou estão meditando... e fazendo coisas por projeção... ou trabalham com
suas mãos. Eles são pessoas ocupadas, são muito ocupados. Vocês têm de ser pessoas muito ocupadas... porque agora vocês
estão empregados por Deus. E vocês têm de fazer jus a este emprego trabalhando duro. Ao contrário, vocês têm visto que é
muito fácil ficar preguiçoso. Então agora, como muitos de vocês já estão se sentindo sonolentos, coloquem sua... A primeira
coisa para todas essas pessoas que são preguiçosas... é levantar o canal direto e baixar o esquerdo sete vezes. Vamos fazer
isso. Com a mão direita.
Está melhor? Agora o Agnya Posterior. Vamos fazer isto. A preguiça é a primeira coisa. Shri Krishna era contra a preguiça.
Quero dizer, em qualquer lugar que Ele tivesse uma oportunidade, Ele falava contra a preguiça, Alasya. Agora olhem
atentamente para Mim. Vocês podem fazer o mesmo com a fotografia. Está melhor agora. Hoje à noite temos de nos manter
acordados.
É um grande problema. Mas não durmam formalmente aqui, certo? Informalmente vocês podem. Está melhor? Façam com
seus olhos assim, três vezes. Novamente. Então, a maestria tem de ser, em primeiro lugar, sobre o seu corpo. Por exemplo, você
está dormindo sobre um lado, você sente uma dor, então o que você faz? Você dormirá sobre o outro lado. Do mesmo modo,
este corpo tem de se tornar imune a diferentes impactos, como por exemplo você colocar o relógio na água.
Choque-o com a água, então ele é a prova d’água. Assim, um Sahaja Yogi tem de ser uma pessoa à prova de tudo. Então... ele
não tem espaço para reclamar também, porque presume-se que ele seja à prova de tudo, entendem? A qualquer Sahaja Yogi
que reclame, você pode dizer: "Como você está reclamando? Porque você tem de ser à prova de tudo." Então, nenhuma
reclamação, de nenhum tipo, dos Sahaja Yogis deve ser aceita ou ter pena. Se você começa a aceitar pessoas que são do tipo
que reclamam, você sempre ficará ocupado cuidando delas, e você será inútil para a Sahaja Yoga. Aqueles que têm o hábito de
reclamar e tudo mais... devem de ir ao hospital e ficar lá. Pessoas que reclamam são realmente pessoas... que têm algum tipo
de possessão, Eu acho, pois elas o tempo todo reclamam e tentam torturar vocês, e criam um incômodo por causa delas.
Pessoas assim não podem tornar-se gurus.
Imaginem se o guru ficar reclamando, então o que ele irá ensinar? Só reclamação. Os professores serão peritos em
reclamação... e os estudantes também serão peritos em reclamação. Então você cria um conjunto de discípulos queixosos. E
quando eles vêm a Mim, o que Eu percebo é que todos eles têm... o dobro da lista do que vocês têm sobre as reclamações
deles. Mas também isso é bem característico. Como por exemplo, os australianos raramente reclamam, e se eles reclamam,

eles são atingidos também muito seriamente. Raramente você irá achar um australiano reclamando. Eu tenho recebido cartas –
exceto por um ou dois que agora se descobriram – raramente eles reclamam deles mesmos, sobre o conforto do corpo, dessa
coisa, daquela coisa. Assim, aqueles que conseguem viver sob quaisquer circunstâncias... são as pessoas que alcançaram
1/16, somente 1/16.
Jaisera khahu taise hirahu. "Mãe, da maneira que a Senhora mantém isto”, “nós estamos dispostos a permanecer." É claro, a
Mãe tem mantido vocês muito bem. Todos os luxos oferecidos, a Mãe tem dado a vocês. Ela não os tortura como outros gurus
têm torturado. De uma vez por todas, Meu Filho passou por todas as torturas. Não há nenhuma necessidade... de impor-lhes
torturas ou causar-lhes problemas. Mas vocês devem ver como o corpo de vocês reage, e dizer ao seu corpo: "Sim, Sr. Corpo”,
“por favor agora, comporte-se e não tente ser condescendente." Todas essas condescendências chegam a nós... através dos
nossos sentidos. Assim, se você consegue dominar seu corpo, você também dominará seus sentidos.
Por exemplo, o mestre, ou podemos dizer, o mais elevado dos órgãos, que controla a maioria dos órgãos, Eu pessoalmente
acho que é a língua. Porque ela é a "insensatez primordial". Através da língua, nós falamos coisas para magoar os outros. Com
a língua, nós aprendemos como continuar falando besteiras. Com a língua, nós podemos mostrar como somos frívolos. Ou
somos língua presa ou língua solta, não há meio termo com a língua. Isso é somente em relação a fala, isso é mais baixo. Mas
quando isto torna-se avançado – comida. O tempo todo pensando em comida. Eu lhes disse uma centena de vezes, que os
Sahaja Yogis devem comer, realmente algumas vezes, uma horrível comida cozida totalmente insossa, só para testar a língua.
Pode comer isto, experimente isto, depois experimente isso. Meu pai costumava dizer: "Você deve queimar a sua língua um
pouco". Esse é um dos testes pelos quais ele disse que a pessoa deve passar, mas ele era um capataz severo como um guru.
Então, nós devemos ver o que a nossa língua pode suportar. Ela é exigente em relação à comida? Quando ela vê a comida, ela
começa a salivar, antes de mais nada? Ela leva nossa atenção para a comida? A comida é importante para nós? Portanto, a
primeira coisa para superar os problemas da sua língua... é passar fome. A fome é a única maneira de vocês se corrigirem.
Vejam, se você passar fome, digamos, de manhã só coma um pouco, reduza pela metade. Você ficará surpreso, seu intestino
será reduzido à metade também. Depois de algum tempo, você não consegue comer mais, mesmo se você quiser. Seu
interesse irá embora. Treine a si mesmo. Passar fome é uma coisa muito boa. Eu acho que os 40 dias que Cristo fez é uma ideia
muito boa. Mas isso não tem de ser um tipo de coisa como por exemplo, eles têm o Ramadan, eles comem a comida mais
picante durante essa época de manhã cedo, e o dia inteiro eles ficam famintos, pensando em comida. Prive-se de alimento
completamente, mas não pense em comida. Isso é difícil, então prive-se de alimento pela metade... e não pense em comida pela
metade.
Gradualmente, tente dominar sua língua. A maestria sobre sua língua só é possível se você souber como... privar-se de
alimento, isso é para o lado ocidental. Para o lado oriental, eles jejuam de manhã até de noite. Eu conheço mulheres que se você
lhes perguntar, elas dizem: "Eu guardo a segunda, a terça, a quarta, a quinta,” “a sexta para o jejum,” “e talvez, se eu não estiver
com muita fome no sábado,” “comerei no domingo." Eu conheci muitas pessoas assim em Minha vida, muitas, que
simplesmente continuam jejuando. Eles são tão peritos e observadores que eles podem mostrar-lhes... que conseguem jejuar
por 50 dias, 80 dias, 108 dias e 365 dias. Mestres em passar fome. Então para eles, Eu tenho de dizer: "Vocês têm de comer",
quando eles estão passando fome. Para vocês, Eu tenho de dizer: Vamos ver que dia nós podemos nos privar de alimentos.
Vamos ter um dia para celebrar, hoje é o importante dia de Nanaka.
Vamos nos privar de alimentos por um dia. Que dia devemos fazer isso? Segunda não podemos, porque segunda temos um
programa. Terça não podemos, porque é o dia que Hanumana tem de trabalhar. Quarta não podemos, porque é o dia que a
criatividade acontece, como pode ser? Quinta não podemos, porque somos o guru nesse dia, nós temos de trabalhar duro como
gurus. Sexta não podemos, porque temos de trabalhar a Shakti da Mãe. Sábado não podemos, porque nós temos de representar
todo o enredo... de Shri Krishna. E domingo, como pode ser? Esse é o dia do Sol.
Então qual é o melhor dia para jejuar, agora vamos ver. Nós devemos fazer na quinta, porque quinta é o dia do Guru, e vamos
fazer um pouco de jejum. Metade do dia, podemos começar com metade do dia? Depois o dia inteiro. Vamos fazer na quinta,

talvez a segunda metade do dia, porque o café da manhã é essencial, Eu acho. Sem o café da manhã, vejam, os cavalos não
podem correr. Então vamos fazer na segunda metade, ou podemos fazer na primeira metade. Na verdade, vocês têm de
planejar. Se vocês têm de ser os gurus, é como ir a uma faculdade, onde você é deixado por conta própria. É você que tem de
disciplinar-se, ninguém tem de lhe dizer: "Faça isso e faça aquilo".
Isso emerge para despertá-lo. Na Índia é o contrário. Se você disser a alguém: "Você tem de acordar às 5:00hs", a pessoa que
falou acordará às 4:00hs, ela própria, aquele que falou, de modo que ele não se levanta para acordá-la. Vocês Me
compreenderam? E toda a casa acordará às 4:00hs, de modo que eles possam assumir... a obrigação da pessoa que tem de
acordar. Mas o sujeito que tem de acordar talvez não durma a noite inteira. É exatamente o contrário, o outro extremo disso.
Digamos que Eu esteja lá, que Eu durma lá uma noite. Se Eu acordar à 1:00h da madrugada, Eu encontro todos eles sentados e
meditando, na passagem até o banheiro, em todo lugar. Eles não foram para casa, não comeram, nada disso.
Somente meditando, recebendo vibrações, corrigindo. Eu estou dormindo dentro. À noite Eu quero ir ao banheiro, Eu
simplesmente não posso ir porque todos eles estão meditando. Ninguém está dormindo, ninguém está dormindo. [Yogis riem].
Então é o contrário. Portanto, para vocês vamos fazer um dia, de modo que vocês devem ter um dia de jejum, um dia
mantendo-se acordado. Qual dia deveria ser? Vamos ver. Um dia que não tenha nenhum filme.
Metade, metade da noite. Segunda metade, quero dizer, não a primeira metade. Que dia? Qual é o dia mais difícil em que você
não consegue, não consegue ficar acordado? Domingo à noite. Mas tem um filme passando. Sem filme! Vejam, tratem a si
mesmos desse jeito, brinquem consigo mesmos. Agora, domingo à noite vai passar um filme? Depois da meia-noite não vai
passar.
Então domingo à noite, acordem à meia-noite. Vamos fazer isso. Desfrutem isso. Não fiquem com raiva. Zombem disso. Você
pensa mais sobre isso, então fica aborrecido. Simplesmente não pense sobre isso, realmente desfrute. É como nadar. Acordem
à meia-noite, todos vocês, tomem um bom banho, sentem-se, cantem bhajans, isso, aquilo, vamos fazer isso. Devemos?
Um. Michael, e quanto a você. Eh? À meia-noite, não! Vocês têm de acordar à meia-noite. Não, não, vocês têm de ir para cama
até à meia-noite, acordar à meia-noite. A primeira metade da noite, a pessoa deve dormir, sempre, é melhor. A segunda metade
da noite é a melhor parte, tudo bem? Então a primeira metade da noite, todos vocês têm de dormir... a qualquer hora. Podem
dormir por volta das 8:00hs ou 9:00hs, se quiserem.
Mas isto não deve ser importante, qual hora que vocês dormem. Seja qual for a hora que dormirem, vocês têm de acordar às
12:00hs... da madrugada, ou digamos, depois da meia-noite. Krishna nasceu à noite, por volta da meia-noite; Nanaka nasceu à
meia-noite. Todos os Gurus, na maioria dos casos, nasceram à meia-noite. Para celebrar isso, nós devemos ter um dia em que
não dormimos... depois da meia-noite. Mas então, e quanto a Caxton Hall? - Devemos tentar no sábado, Mãe? - Hã? Sábado à
noite. Devemos fazer isso sábado à noite?
Será mais seguro, assim se houver quaisquer incidentes, eles vão acontecer no domingo ao invés da segunda. Tudo bem. Então
vocês podem dormir durante o dia no sábado... ou no domingo. Domingo, desculpe, domingo à tarde vocês podem dormir. Não,
não, não assim não ficará bem. Mas se você fizer qualquer compensação, então você não está torturando muito seu corpo.
Você tem de planejar um método pelo qual seu corpo realmente sinta... que tem de acordar à meia-noite, é melhor manter isso
nessa hora, o que vocês dizem? Tudo bem. A Senhora acha que o trabalho das pessoas pode ser afetado... na segunda? Hã!
O trabalho das pessoas pode ser afetado na segunda. O que ele disse? O trabalho das pessoas pode ser afetado ao acordar...
na segunda de manhã, Mãe. Eles nunca sofrerão, acredite em Mim. Eles não sofrerão. O trabalho não é importante. O que é
importante é o seu Espírito, sua maestria. O trabalho, de qualquer forma, vocês não terão mais... depois de algum tempo. Assim
esse trabalho não é importante; esse novo trabalho que vocês assumiram, é melhor cuidar dele. Esqueçam seu trabalho.
Esqueçam essas coisas. O que é importante é o seu Espírito, senão vocês não podem se tornar gurus. O Espírito é a coisa mais
importante. O resto das coisas é absolutamente não importante, é um zero. Eu venho aos poucos tentando tirá-los da lama do

materialismo... e dessas coisas mundanas. Mas vocês têm de trabalhar para Deus. Vocês são pessoas especiais. Assim, você
tem de tornar-se um mestre, então Deus lhes dá todas as bênçãos, tudo. Mas a ideia de vida luxuosa deve ser abandonada. As
pessoas querem tornar a vida luxuosa, então vocês terão o luxo deste mundo, mas não o luxo das bênçãos de Deus.
Uma dessas duas coisas você tem de escolher. Ou você leva uma vida de luxo aqui - “- [venha para este lado],” ou você leva uma
vida que é luxuosa no nível material, ou você leva uma vida luxuosa das bênçãos de Deus. Uma dessas duas coisas, você tem
de escolher, o momento chegou. Assim nada é importante. A insegurança do dinheiro também, é uma outra insensatez, pelo
menos vocês não deveriam ter isso. Quero dizer, vocês pelo menos nunca passarão fome, mas os indianos, se eles não
trabalharem, eles passarão fome. Vocês nunca podem passar fome. Se vocês estão desempregados, o governo fica mais feliz,
contanto que vocês não os incomodem. Se você sentar-se em casa e meditar, eles ficarão muito felizes. Então obter mais
dinheiro ou ganhar mais dinheiro... não é importante de forma alguma na Sahaja Yoga.
A coisa mais importante é ser o Espírito, para isso, o que quer que deva ser feito tem de ser feito. Deixem tudo sofrer. Não
façam seu Espírito sofrer. Porque vocês têm de se tornar a Lua cheia, como Guru Nanak. Quanto Guru Nanak ganhou? Você
deveria descobrir. Como Ele viveu Sua vida? Não há nada para se preocupar com o dinheiro, porque mais dinheiro não é
necessário. Somente o necessário para sua comida e para sua vida. E então o dinheiro é arranjado... se você precisar de algum
dinheiro extra às vezes, em emergências.
Eu tenho feito isso por muitos Australianos, vocês sabem. Mas aquelas são as pessoas que têm-se dedicado completamente. E
é por isso que eles têm sido ajudados, sempre que há uma emergência, eles não têm de se preocupar. Mas a dedicação ao seu
Espírito tem de ser plena, completa, e nada ao seu trabalho, na verdade, porque isso vai de mãos dadas. Se você não está
preocupado consigo mesmo... depois da Realização, com o seu Espírito, você terá todos os problemas do mundo.
Primeiramente são os problemas financeiros. Depois, os problemas físicos, os problemas mentais, os problemas emocionais.
Todos os tipos de problemas sucederão, porque Eu despertei sua Kundalini, uma parte Eu fiz. Mas a outra parte é o seu coração,
você não o abriu. Você deve dar o seu coração à Sahaja Yoga.
Você não abriu o seu coração até agora. O coração tem de ser aberto. Você ainda está preocupado com o seu pai, mãe, irmão,
irmã, esposa, filhos. Abra seu coração completamente para a Sahaja Yoga, de uma maneira sem dúvidas. Somente então a
consciência sem dúvidas se estabelecerá. A menos e até que você abra seu coração, a ascensão da Kundalini não tem nenhum
sentido. Porque a Kundalini está se elevando, mas o coração não se abriu. Se a Mãe Terra lança Seu poder através da
semente... e a semente não abre, então de que adianta? É tudo um desperdício. Abra seu coração para a Sahaja Yoga.
Abra seu coração para o Espírito e diga: "Mãe nós somos o Espírito". Vocês têm de entender isso, muitas pessoas talvez
também não entendam... que vocês vieram a esta Terra para serem o Espírito... e não para serem trabalhadores de seres
humanos. Vocês devem entender sua grandeza, e saber que vocês não são como as pessoas mundanas. É por isso que vocês
são abençoados. Quem é tão abençoado? Vocês foram descritos há muito tempo atrás por Blake, que tais e tais pessoas estão
vindo a esta Terra, os homens de Deus. Homens de Deus. O que vocês têm em seu coração? Seu coração será como uma
pedra, a menos e até que haja a luz do Espírito, é um coração de pedra, e essa pedra irá ferir todo mundo, irá arruiná-lo
completamente. Abra seu coração, 100%!
eles têm problemas de dinheiro. Oh, o quanto eles têm trabalhado para a Sahaja Yoga, dia após dia, o quanto eles têm
contribuído para a Sahaja Yoga. Vocês conseguem imaginar? Eles arrecadaram sete lakhs de rúpias (700 mil rúpias)? Rustom
sabe. Eles arrecadaram sete lakhs de rúpias para o ashram deles. Sete lakhs são 35 mil libras. Eles arrecadaram 35 mil libras
somente em Mumbai. Em Delhi, eles arrecadaram cerca de cinco lakhs (500 mil), 25 mil libras. Eles estão trabalhando, eles têm
famílias, têm filhos, mas o que eles pensam é somente na Sahaja Yoga, nada além da Sahaja Yoga, nada além da Sahaja Yoga.
Eles dão a maior parte do dinheiro deles para a Sahaja Yoga. Eles vivem com o mínimo. Se Eu lhes disser: Por que você não
compra uma outra camisa para você? Então eles dirão: "Mãe, eu usei muitas camisas em minha vida passada." Tão satisfeitos!
"Nós encontramos o Atma agora, vamos vestir o Atma.” Nós descobrimos o nosso coração, vamos nos tornar o coração." "Qual
é a necessidade de se preocupar com essas coisas?” “Já fizemos o suficiente de toda essa insensatez." Eu lhes digo, as

pessoas acharão que eles são pobres, mas eles não são. Seja onde for que eles puderem economizar o dinheiro deles, eles o
economizarão. Eles costumavam Me dar algum dinheiro antes.
Eu dizia: "Não, Eu não preciso agora, não há necessidade". Eles diziam: "Eu não tenho nenhum lugar para guardar,” “não há
nenhuma, nenhuma pessoa em quem se confiar, nada,” “como devemos fazer?" Eles continuaram assim até por volta de, Eu
acho, 1973 1974, quando Eu voltei, nós pensamos em fundar um ashram... porque todos vocês estavam indo para lá. Então Eu
disse: "Tudo bem, agora vocês precisam Me dar dinheiro,” “todos os Sahaja Yogis podem Me dar dinheiro,” “seja o que for que
pouparam." E vocês ficariam impressionados, cada um veio com 1.000 rúpias, 1.000, cada um deles, quer ele fosse um
trabalhador ou – todos eles com 1.000 rúpias, no mínimo. Até 21 mil. Em três anos, eles pouparam porque pensaram: "É nossa
responsabilidade poupar dinheiro para a Sahaja Yoga.” Amanhã, se tivermos de ter um ashram, como poderemos ter?" Mas
ainda somos condescendentes com as coisas. Então isso que é o Gurupad. O cavalheiro precisa sentar-se.
Dê-lhe um lugar para sentar. Por favor entre. Por favor, venha. Não precisa ficar em pé. Tudo bem. Assim hoje é o grandioso dia
do aniversário de Guru Nanaka, e nós temos de observar Sua própria vida, como Ele passou Sua própria vida, como Ele viveu e
quais condições Ele enfrentou. Assim a primeira coisa é cuidar da sua disciplina, sentindo-se responsável pela Sahaja Yoga. Eu
fiquei impressionada, as pessoas Me disseram que no ashram, as pessoas estavam deixando as luzes acesas, e o óleo custa
muito caro, 300 libras, toda semana. Estou impressionada! Cada um de vocês deve ser responsável pela eletricidade, por tudo
que você gasta aqui.
Este é o lugar de Deus. Alguém deu o carro, todo mundo quer usar o carro. Essa poupança, poupar libras ainda continua na
cabeça dos Sahaja Yogis. Se eles conseguem poupar pegando o carro de alguém, pegarão emprestado. Nunca pegue
emprestado o carro de alguém. Não é para você, você tem de ter autorrespeito, por que pegar o carro de alguém emprestado?
Isso não deve ser feito. Então o segundo ponto do Si é o autorrespeito. Primeiro é o respeito pelo seu corpo, e o segundo é o
autorrespeito. Nós somos arrogantes, nós podemos ser rudes, mas não temos autorrespeito.
Mas é o treinamento que está faltando. Veja, de repente, Eu descobri que depois da guerra, não tem havido nenhum...
ensinamento sobre como ter autorrespeito. Diferentemente na guerra, talvez, a atmosfera talvez tenha sido criada, Eu não sei
por quê: "Estou acima de tudo, não ligo para os outros". Talvez tenha sido, Eu não sei por que esse tipo de coisa surgiu, mas é
assim, muito predominante. Mas vocês têm de ser o contrário. Os outros são os primeiros e depois vocês mesmos com seu
autorrespeito. Não importa. Ninguém vai morrer, Eu posso lhes dizer este tanto. Todos vocês devem ter autorrespeito; e não
deveria ser permitido essas pessoas medíocres... ficarem na Sahaja Yoga. Pelo menos no ashram, porque isso traz má
reputação para a Sahaja Yoga.
Uma pessoa pode estragar o todo. Somente pessoas que querem ser gurus devem permanecer no ashram. Ele não vai ser
transformado em conveniência para ninguém. Mas o oposto é: "Nós cuidaremos de nós mesmos.” “Temos que nos tornar isto,
temos de crescer, temos de fazer isto". Assim, isso é exatamente o oposto, tudo funciona, Eu não tenho de lhes dizer. Isso é tão
vil e tão grosseiro que depois de ficar aqui por vários anos, todos vocês deveriam ter se tornado Avadhutas nesse meio tempo,
sem dúvida. Controlando todos os elementos, tudo deveria ser possível. Mas vocês ainda estão sob o domínio do elemento,
como vocês podem controlá-lo? Antes de mais nada, saia da escravidão, dessa escravidão mental. "Tudo bem, se tem, tem, se
não tem, não importa.” Nada é mais importante do que eu, sou o rei do mundo todo.” “Se eu tiver de dormir no chão, eu posso
dormir;” “se eu tiver de dormir em palácios, dormirei, nada pode me dominar".
Então, você é o mestre. Vocês sabem, na Índia há alguns Sahaja Yogis que estão controlando, definitivamente, controlando os
elementos. Nós temos exemplos disso; muitas coisas têm sido publicadas, como vocês sabem, na "Nirmala Yoga", vocês
devem ter ouvido falar. Mas encontrem-se com eles, vocês acharão que eles são Avadhutas, assim quando eles falam, vocês
sentem que um grande sábio está falando; o jeito que eles se comportam, o tempo todo vocês veem... o comportamento deles e
tudo é tão grandioso. Nós precisamos de pessoas desse calibre hoje, porque essa é a situação de todas as nações. Vocês têm
de ser extraordinariamente bons. Porque a época atual não é a época que podemos permitir... que as coisas sigam como elas
estão. Ou, não somos apenas discípulos, todos nós temos de nos tornar gurus. E não é o momento no qual vocês podem
brincar com o tempo. Vocês não podem brincar com o mal.

Vocês têm de elevar-se acima disso, chegar ao topo disso, é a época em que o navio inteiro irá afundar ou ser salvo, essa é a
situação hoje. E é por isso que vocês têm recebido sua Realização até agora. Se essa época instável não tivesse chegado,
quantos de vocês realmente pensariam que mereciam isso? Mas vocês receberam isso, porque o momento é tal que deve ser
dada a Realização a todos, e devem ser dados a eles todos os poderes... de modo que eles possam se elevar. Mas se vocês não
abrirem seu coração, colocarem toda a sua atenção em seu Espírito, esses poderes não funcionarão; nenhum desses poderes
irão funcionar em vocês. Este é o problema, todo guru tinha um controle sobre os elementos. Nanaka, vocês certamente sabem.
As pessoas estavam sentadas lá e pediram-Lhe água... e Ele colocou Sua mão sobre uma pedra e a água começou a jorrar. É
por isso que é chamado de "Panjab". "Panja", cinco – e os cinco rios estão lá também.
É dito que todos eles tinham poderes sobre os elementos. Então, o quanto está faltando em nós? Ainda estamos como as
outras pessoas... que estão vendendo coisas ordinárias, ou estamos ocupados fazendo coisas ordinárias, ou... que são sem
valor. Vocês são aqueles que têm de salvar o mundo inteiro. E o máximo da Minha vida, sangue e trabalho árduo e tudo, suor, Eu
investi, nesta terra de vocês. E o momento de ir está chegando para Mim. Só restam mais três anos. Antes disso, Eu espero que
estabeleçamos um ashram. Vocês não precisam pagar por isso, mas... vocês têm de estar prontos para ocupá-lo, senão vocês
não podem ocupá-lo, Eu posso lhes dizer, vocês não conseguirão ter nunca mais as bênçãos de Deus. Então por que Deus
deveria abençoá-los?
Esse é o ponto que a pessoa deve perguntar a si mesma. Você é seu próprio Espírito ou você é tudo mais exceto o Espírito? Mas
quando Eu digo alguma coisa, isso simplesmente soa como um grande rugido, Eu não sei se as frequências atingem seus
ouvidos ou não, mas Eu lhes pediria agora, já que Gavin pediu-Me pelo dia do Guru Nanaka, Eu realmente não queria vir, porque
falar sobre Guru Nanaka... e para ouvir sobre Ele, a pessoa têm de ser uma pessoa grandiosa. Porque para suportar tamanha
luz, você tem de se preparar. Todo o resto é importante, então como você pode falar da Sahaja Yoga chegando lá? Eu fui à
América, Eu fiquei surpresa. Americanos – seja o que for – há poucas pessoas, mas para eles, a Sahaja Yoga é a coisa mais
importante. Eles não falam nada além da Sahaja Yoga, a vida deles é a Sahaja Yoga; de manhã até à noite, eles estão pondo em
prática a Sahaja Yoga, nada mais. Eles não ficam incomodados. Os australianos vocês conhecem.
Mas o coração não está aberto. O Espírito não mostrou sua luz. Ele é aquele que lhe dá a completa satisfação, a completa
alegria, o completo Principio do Guru, porque depois você começa a dar – se não há luz, o que vocês estão dando? Escuridão? O
que vocês estão dando aos outros? A escuridão que está dentro de vocês, se vocês forem dar é isso. Assim a segunda fase tem
de ser, como Eu lhes disse, ter autorrespeito. Aquele que pede, exige, tem carência, não tem autorrespeito. Quem pode Me dar?
Quando estou perdoando, ninguém pode Me dar.
Nós temos de aprender a dar, e dar e dar e dar. Não importa. Eu fico tão preocupada às vezes, pois Eu não lhes dei nenhum
teste difícil, Eu lhes digo. Até mesmo um pouco quando vocês tentam ser estranhos, vocês realmente ficam um pouco
magoados, mas de novo Eu os acalmo. Mas um tipo de mediocridade. Essa mediocridade não irá nos ajudar. Essa é a era dos
medíocres. Na política são medíocres, pessoas inúteis. Você vai para a economia, há medíocres, em todo lugar há medíocres.
Na Sahaja Yoga, nós temos de ter pessoas superbrilhantes, pessoas que se sacrificam muito, superdinâmicas, pessoas muito
compassivas, senão a Sahaja Yoga não irá funcionar.
Se vocês falharem, será sua responsabilidade. Naturalmente, vocês querem que Eu os ajude. Eu tenho feito o máximo. Todos os
métodos rápidos, entendem? Instantâneos, como Puja, tudo isso Eu tenho permitido que vocês tenham. Mas isso não fica em
você, não fica retido em você, as vibrações são tantas. Vocês não têm ideia. Algumas pessoas têm sentido uma ventania
saindo. Ventania, então isso está lá. Talvez vocês não a sintam.
Se vocês perguntarem a Gagangiri Maharaj, ele lhes dirá o que... aconteceu com ele quando esteve diante de Mim pela primeira
vez. Mas com vocês, nada acontece. Se uma ventania vier à Pedra de Gibraltar, ela não vai senti-la. Assim no que se refere a
Mim, Eu tenho trabalhado muito duro, vocês sabem disso. E Eu sei que vocês podem se elevar, vocês têm esse potencial em
vocês. Assim, vocês têm de fazer suas próprias regras e regulamentos, ninguém precisa fazer. Se alguém faz muito, vocês

fazem o seu próprio tanto – por exemplo beber chá como um louco. Quero dizer, Eu simplesmente não entendo. É como uma
vida oscilante. Não tem nenhuma direção, não tem nenhuma orientação.
Vocês devem – se você é o mestre, você deve pelo menos ser o motorista do seu carro, se você é o mestre. Vocês têm de ser
independentes e saber que vocês são o guru, que vocês devem de ter seu próprio cajado em sua mão – o cajado que guiará
outros, não um apoio para vocês. Se você mesmo é uma pessoa fraca, magricela, como você irá conter todas as massas e
como você irá guiá-los? Assim, um forte esforço, um esforço muito firme deve ser feito. Forme suas próprias regras e
regulamentos. Trate a si mesmo como um discípulo. Você é o guru, você é o discípulo. Assim a terceira fase disso é ser o
Espírito. O Espírito é que é o guru e o resto é o discípulo. Seu corpo, sua mente, suas emoções, seu intelecto, tudo é um
discípulo e você é o guru.
Para isso, você não precisa de pessoas com grande intelecto. Você não precisa de pessoas com muita instrução. Mas precisa
de uma pessoa que seja corajosa, uma pessoa que seja dessa qualidade. Quando vocês forem à Índia, vocês devem conhecer
um senhor chamado Harishchandra, ele é um pescador muito simples. Ele é graduado, é claro, mas um homem simples que
trabalha em um banco. Quando ele veio a Mim na Sahaja Yoga, ele obteve sua Realização. Eu já lhes contei a história dele uma
vez, e novamente Eu lhes contarei que tipo de homem ele é. Ele Me disse que eles foram para o mar, ele ia para o outro lado, em
uma ilha pequena, para falar sobre a Sahaja Yoga. Havia 25 pessoas e houve um temporal, realmente uma tempestade. Então
ele foi e ficou diante do mar... e em direção ao vento que estava soprando, e levantou sua mão e disse: "Pare isto agora.” “Eu
tenho de ir fazer o trabalho da Mãe, este é o trabalho de Deus.” “Pare! Até eu voltar para casa, você ficará assim."
Logo que ele disse isso, então tudo cessou. Todos eles viram, testemunharam. Ele foi lá, fez todo o trabalho, voltou para casa, e
quando ele entrou pela porta, então a chuva começou, começou a chuviscar. Ele aparenta ser um homem comum, quero dizer
comparado a vocês que são realmente grandes ingleses. Ele vive de uma maneira muito simples, a esposa é uma pescadora
também. Ela seleciona os peixes e os vende no mercado. Mas o corpo dele é tão bem formado e luminoso... e os músculos são
tão desenvolvidos e … esse homem, ele se levanta e a maneira como ele fala. Uma pessoa absolutamente humilde. Não admira
Cristo ter escolhido pescadores. Enquanto ele tinha milhares de pescadores como seus discípulos.
Mas ele não os chamava de "discípulos", ele diz: "Todos eles são crianças da Mãe". Milhares, vocês não sabem. Ele tem Me
chamado para ir até eles e tudo mais, mas eles vieram ao Meu programa, alguns deles. Um dia Eu tenho de ir a essa ilha.
"Qualquer uma das ilhas", ele disse, "Venha, todos estarão lá o dia todo esperando por mim". Mas o jeito que ele está lá é
surpreendente. Onde Eu estiver lá, ele traz peixes para Mim. Mas Eu disse: "Veja, Eu como os peixes que você traz, “mas e
quanto aos Meus outros filhos?" Ele disse: "Não, da próxima vez, todos os peixes serão enviados para Senhora." E ele enviou um
caminhão carregado, vocês não acreditarão.
E Eu disse: "Agora, Eu não tenho nem mesmo um caminhão...” “carregado de discípulos, quem vai comer tudo isto?" E ele disse:
"Nada disso, eu simplesmente fui e falei para...” “os pescadores que a Mãe pediu peixes...” “e todo mundo deu seus peixes.” Um
dia, não teremos peixes, o que há de mais? O que isso importa?" Imaginem aquelas pessoas que vivem o dia a dia naquele país.
Modi disse aos jornalistas que nós podemos controlar os elementos... de alguma maneira pelas graças da Mãe. Então os
jornalistas acharam que eles estavam se gabando muito. Mas é verdade, eles podem. Para eles não é se vangloriar, é
simplesmente o que está... acontecendo, então eles estão dizendo a verdade, entendem? Mas isso deveria acontecer, também
deveríamos ter algumas coisas... para ficarmos orgulhosos aqui. É importante.
Então agora nós temos a outra fase, como Eu lhes disse, que é de tornar-se guru de você mesmo. Desapegando-se,
identificando-se com o Espírito que está crescendo em Sua luz. Portanto o desapego, a pessoa tem de desenvolver o desapego.
"Minha mãe", isso começa assim, "minha mãe está sofrendo de câncer”, “meu pai está sofrendo de loucura.” “Mãe, a Senhora
pode curá-los?" Assim agora, primeiro Eu curo a mãe e o pai. Depois "eu sou casado, minha mulher é deste jeito, meu filho é
deste jeito." Depois "minha casa", depois "meu carro", depois "meu cachorro", depois "meu guarda-chuva". Eu tenho de ir de
repente de A a Z, de Z a A. Certo? Eu posso fazer, até certo ponto, mas para quê? Para quê?
Por que curar a mãe, o pai, o irmão, as irmãs, todos os parentes, o décimo casamento e o décimo primeiro divórcio? Por que

corrigir tudo isso? Para quê? Isso deve ter algum propósito, e se esse propósito não puder ser satisfeito, de que adianta fazer
isso? O propósito é que você pelo menos... deixe todas essas coisas em Minhas mãos e se desapegue. Mas você quer trazer o
caso para Mim e também se preocupar com isso. Desapego. Mas a ideia de desapego é assim: "Sou muito desapegado em
relação ao dinheiro, Mãe, totalmente.” “Não me preocupo.” “Eu mantenho as luzes acessas, por que preocupar-se com
dinheiro?" Esse é o argumento. "Por que devemos nos preocupar em cuidar dos gastos com gasolina...” e tudo mais, afinal de
contas somos pessoas desapegadas.” “Nós somos desapegados.” “Não somos apegados ao dinheiro.
Mas quem irá pagar?” Outro tipo de desapego que Eu vejo, um muito interessante, é este aqui: "Sou muito desapegado,”
“portanto não estou preocupado em tomar banho,” “ter todos os tipos de doenças,” “ter todos os tipos de problemas dentro de
mim mesmo,” “dando problemas aos outros, eu sou desapegado." "Por que eu devo me cobrir? Eu sou desapegado.” “Se eu ficar
resfriado, eu sou desapegado.” “Deixe todo mundo pegar meu resfriado." É por isso – "O que eu posso fazer, eu sou
desapegado.” “Peguei um resfriado, o que importa? Eu sou uma personalidade desapegada.” “Por que os outros deveriam se
importar?” “Eles também devem ficar desapegados!" Esse é o ridículo limite em que podemos chegar... em nossa ideia de
desapego. Desapego é a partir de dentro. Vocês não ficam preocupados. Vocês não ficam preocupados. Vocês conhecem sua
Mãe.
O primeiro desapego é mostrado na generosidade. Desapego é generosidade. Grezna é. Ela vendeu seus ornamentos por quase
nada. Quero dizer, Eu nunca teria aceitado aquele dinheiro, ela simplesmente os vendeu. É notável. Ela é pobre. Ela é polonesa,
não inglesa. Ela vendeu seus ornamentos, e isso é o que o comunismo fez... com as pessoas, elas são muito desapegadas, os
comunistas são pessoas muito desapegadas, Eu lhes digo. É claro, Eu nunca pegaria aquele dinheiro, está simplesmente lá.
Mas do jeito como ela fez isso, simplesmente assim.
Vejam, Eu estava apenas... Grave isso, Eu devo ter... Para o trabalho de Deus, tudo bem, o que são ornamentos, coisas? Quero
dizer, vocês sabem que Eu doei muitos dos Meus ornamentos, para manter as relações bem. Outro dia, Eu dei Meu kana para
Christine, vocês sabem disso, quando ela ficou noiva. Simplesmente saiu da mão e foi embora. Eu fui desapegada. E Eu nem
mesmo percebi saindo. Tanto desapego que Christine, coitada, desabou de alegria, para Mim isso era simplesmente,
simplesmente nada. Poeira. Portanto esse desapego tem de surgir.
Agora você deve saber em que parte você está, lá. Por exemplo, a ideia de desapego não deve ser, nós teríamos, Eu diria, um
estilo hippie de desapego, em que você tem o direito de explorar todo mundo. Ou um outro tipo, como Eu lhes disse, que é muito
ridículo. Não é uma ideia, é algo, é sua própria consciência, é desapego. Assim, essas quatro coisas para o seu lado material
são importantes. O que você come não é tão importante, porque seja o que for que você coma, se o cérebro for ficar... essa
coisa tão sem sentido, é melhor... quer você coma ou não, não faz diferença, apenas padronizem isso. Como no hotel, "O que
você vai comer?" "Comerei panquecas." "O que você vai comer?" "Comerei isso, comerei aquilo."
Para quê? Eu simplesmente não entendo por que gastar tanta energia, por que todos vocês não comem panquecas todos
juntos? É uma coisa muito importante, entendem? Ou "hoje comerei isto", "eu". De todo esse materialismo o que surge é o "Sr.
Eu". Assim desenvolvemos esse "Sr. Eu", então a palavra "eu" deve ir embora, nós devemos dizer "nós". "Nós". Significa você e
todos os Sahaja Yogis juntos. Quando você disser "nós", você descobrirá que será diferente. Ou use seu nome assim: "Este
Norman.
Este Norman não escutará", como as crianças dizem. Eu perguntei a um garotinho, Eu disse: "Você irá para casa?" "Eu irei, mas
este" – o nome dele era Munna – "este Munna não vai, ele é muito obstinado, o que posso fazer?" Isso é desapego. Falar na
terceira pessoa é desapego, no qual você não está em cena, você é uma testemunha. Você é a testemunha do show. Portanto
esse desapego deve funcionar de tal maneira que... você deve testemunhar o show inteiro, você não está envolvido dentro dele.
Mas apenas observa o que acontece, no coletivo também. Isso se torna uma questão política certamente. Na Sahaja Yoga
também, questão política, nada menos do que questão política Nós não estamos aqui lutando como líderes sindicais.
Nós todos somos líderes. Onde está o tempo para lutar? Quem somos nós para lutar? Isso nós temos de decidir. Então, no que
se refere a todas essas coisas, são o desapego e o apego ao Espírito. Então nós vamos além, vejam agora, qual deve ser nossa

atitude em nosso nível mental. Fisicamente você tem visto que tem de desenvolver... um completo desapego nessas quatro
formas, que Eu lhes disse. Agora, em seu nível mental, o que você tem de fazer... é entender a essência de cada livro, tente
discriminar entre vidya e avidya. Porque avidya o matará, irá tirar sua energia, mas vidya o sustentará. Então tente achar livros
que estão sustentando vidya.
Eu fiquei surpresa, há uma senhora, Barbara, ela Me encontrou só na última vez, Gavin e ela escreveram um livro formidável,
vocês ficariam impressionados. Quero dizer, com tal nível na Sahaja Yoga, muito direto. Eu lhes mostrarei, e vocês sabem que
esse livro agora está sendo... considerado para lhe conferir um doutorado, vocês conseguem acreditar nisso? Em uma
universidade americana, é claro, isso só é possível na América. Mas ainda assim, aquele livro tem esse nível, Eu fiquei
impressionada com o livro. Assim, tentem juntar coisas que nutrem, como ler o Devi Mahatmya", ler sobre – informar-se sobre a
Bíblia... e informar-se sobre outras escrituras, sobre o Alcorão, isso, aquilo, e que lhe dê suporte, que o nutra. Blake, Kabir,
Nanak, quero dizer, há tantos. Lao Tsé. Isso é o Guru, é o conhecimento. Mas você ficará impressionado, uma vez que você
comece a fazer isso, ele virá a você.
Eu encontrei um homem, perto de Rahuri, como vocês sabem, nós fomos lá. E lá havia um homem que só dirigia um carro de
bois, e ele tinha trazido o carro de boi para Me levar... para um dos programas, vocês sabem o que fizemos lá. Ele estava
sentado lá, nós estávamos esperando, e Eu estava conversando com ele. E Eu senti que ele era um Avadhuta... sentado lá para
Me levar, quero dizer, absolutamente sem instrução, ele nunca conheceu um livro, ele não sabe como escrever, mas quando ele
estava falando, Eu disse: "Oh Deus,” “de onde vem esse conhecimento?” “De onde tudo isso está vindo, essa sabedoria?"
Tamanha sabedoria, Eu lhes digo. Tamanha sabedoria que Eu simplesmente fiquei impressionada, Fiquei realmente
impressionada. Vinda de um homem que nunca foi a nenhuma escola, faculdade – Cristo não foi a nenhuma escola ou
faculdade. Tamanha sabedoria, vocês não podem imaginar, encontrem-se com ele na próxima vez que forem lá. Se você puder,
se alguém puder traduzi-lo – você vai sentir como tocando os pés dele pelo modo... Um homem extremamente simples e
modesto, vestindo um topi branco, limpo, e a roupa limpa e Me levando. E para ele, aquilo foi o maior privilégio do mundo inteiro,
Me levar.
Ele disse: "Deve ser a coisa mais importante de todas,” “alguma coisa eu devo ter feito para poder levar a Senhora." De modo tão
simples, ele estava Me explicando... sobre o caráter dos bois e dos seres humanos. Imaginem só. Ele falou sobre outras coisas,
se Eu lhes disser, vocês não acreditarão, então Eu...simplesmente não sei. Esse é o sinal de um grande homem. Ele não fala
sobre coisas frívolas, ele não tem tempo para falar sobre coisas frívolas. Eu tenho observado Meus próprios netos, eles nunca
falam de coisas frívolas, não têm tempo, são muito ocupados. Todo o tempo se limpando, quando vieram aqui, eles disseram:
"Nós temos de limpar a Praça Brompton, depois temos de limpar a Ponte Knights,” “depois temos de limpar Londres, depois
temos de limpar a Inglaterra,” “onde está o mapa da Inglaterra? Traga-o." O tempo todo eles estavam ocupados, limpando.
E depois, "este lugar é o País de Gales e este lugar é isto.” “Oh Deus, este é horrível, tragam alguns sapatos, façam isso, façam
aquilo", o tempo todo eles estão ocupados de manhã até à noite. Irão para o andar superior, no quarto, e estão ocupados. Eles
são pessoas ocupadas, eles não têm tempo para falar... de coisas mundanas e tudo mais. Depois nós trouxemos as bonecas,
Eu trouxe algumas bonecas e brinquedos para eles, eles colocaram todas elas lá, e as colocaram e o mapa lá. Vejam agora",
para as bonecas, "agora você cuida. Entende? Elas falam com as bonecas desse jeito. As bonecas são suas discípulas, ensinam
as bonecas, "não se sente desta maneira, você deve se sentar apropriadamente,” “você não sabe.Você não consegue dobrar seu
joelho?” “É melhor aprender isto. Você deve aprender a dobrar seus joelhos." Porque as bonecas têm pernas retas.
E todos os meninos, até as crianças pequenas, Eu tenho visto o modo... Como elas estão ocupadas o tempo todo praticando a
Sahaja Yoga. Em todos os níveis, elas estão trabalhando. Hoje Eu estava falando com Rustom sobre Meu pai, Ele era um
homem culto, é claro. Mas quando ele falava com alguém, ele costumava falar sobre alguma coisa, por exemplo Eu lhe falei...
sobre o estado de uma pessoa chamada de "Sambhranta". Ele Me disse que os seres humanos são muito diferentes de Deus.
Quando Deus encarna, então o estado de Sambhranta – que está despertado... entre a subconsciência e o estado de
consciência – é direto. Ele vem diretamente. Mas os seres humanos vão desta maneira, eles nunca vão direto. Deus desce,
então o homem desce apropriadamente, mas a ascensão é sempre de uma maneira bem separada. Ele segue deste jeito, e
coleta tudo que está no seu subconsciente dele.

Então o estado de sambhrant, onde ele está despertando, é uma coisa tão perigosa porque ele pode recolher qualquer coisa. E
no momento que ele recolhe, o sonho se torna algo muito estranho. Ele pode olhar para um deus, que ele viu em seu sonho
como uma bruxa, e a bruxa como um deus. Do jeito, vejam, Eu o via sempre ocupado. Eu fui falar com ele, Eu achei um colega...
e ele Me achou um tipo de colega ele podia falar, porque sua atenção estava lá. Sua atenção não estava em... "como todo
mundo penteou seu cabelo,” “e como eles estão sentados ou quais roupas eles estão fazendo,” “o que você tem nesta coisa?"
Nada disso. Sua atenção estava no Espírito, no seu próprio Espírito e no Espírito dos outros. E ele era tão dinâmico em seu
cérebro... que ele sabia o dicionário de vocês de cor, Eu lhes digo. Ele nunca consultou o dicionário em toda a sua vida, nem em
Sânscrito nem em Inglês.
E ele era mestre em 14 idiomas. Vocês podem imaginar? Como ele deve ter lidado com isso. Ele jogava tênis muito bem, nadava
5 Km todos os dias, 5 Km. Ele tinha força, de tal maneira que ele podia levantar você e .... Sim. Uma pessoa muito saudável, um
homem saudável. Muito generoso, um homem muito generoso. Muito mais generoso do que Eu, então você pode imaginar.
Muito generoso, para ele nada importava. Tudo bem, você gosta disto, leve-o.
Fique com isto. Ele passará fome, mas ele será generoso. E um homem de princípios. Então chegamos ao segundo ponto, o
qual nós começamos, que é o quinquagésimo primeiro – mentalmente você deve somente adotar coisas que nutrem. Por meio
da consciência vibratória, você saberá. Pergunte a outros Sahaja Yogis, se você não souber. Mas pegue coisas que nutrem para
ler e não coisas horríveis, prejudiciais ao seu progresso. Se você lê-las, você é responsável por elas. Vocês são verdadeiros
grandes leitores, Eu devo dizer. Pergunte sobre qualquer nome, todo mundo sabe.
Eu digo: "Quem era Gropius? ", todo mundo sabe. Você não precisa ser um arquiteto para dizer. Todo mundo sabe o que
aconteceu, o que aconteceu, quem é este, aquele. Por causa de sua busca, você fez uma coisa boa: ler tudo, quer seja bom ou
ruim, seja o que for. Mas agora depois da Realização, você deve tentar descobrir que o que você tem de ler, o que você tem de
saber, devem ser coisas que nutrem. Falem coisas que nutrem, que ajudam. Assim, na fala, você deve ter compaixão. Se você
está falando com alguém, isso deve ser cheio de compaixão. A Sahaja Yoga é um sistema de compaixão.
Um guru tem de ser muito, muito paciente. Não é como outro gurudom, ou até mesmo gurus verdadeiros não tinham nenhuma
paciência. Esse é um sistema onde a paciência é a única maneira que dará certo, porque nenhum guru deu a Realização, é
somente vocês que têm de dá-la. E vocês sabem o que é a Realização. Outro dia, nós encontramos uma pessoa. O sujeito
estava sentado tenso. Eu disse: "Agora...", eles disseram: “não conseguimos dar-lhe a Realização, é um caso perdido." Eu disse:
"É mesmo?" Então Eu fui lá, e disse: “Terminem com isso”. Eles disseram: "Mãe, tem um sujeito sentado."
Eu queria evitar, mas eles disseram: "Tudo bem". Então Eu elevei a Kundalini dele, elevei-A. Amarrei-A, “Minhas mãos estão
doendo agora.” Oh não, eu não senti nada! Eu disse: "Este sujeito está pouco se importando com o tanto que...” “estamos
trabalhando nele.” “Ele está achando que está nos fazendo um favor." Então depois duas ou três pessoas se aproximaram,
trouxeram uma vela, colocaram a vela diante dele, deram bandhan aqui, ali, tudo, novamente Eu levantei a Kundalini dele três
vezes. Não, de forma alguma. Continuou desse jeito por meia hora, então Eu desisti. Eu disse, "Senhor,” “sinto muito, você é
muito grandioso para ter a Realização.” “Tentaremos novamente." Não estou convencido! E Eu fiquei exausta, Eu disse:
"Realmente, Eu estou convencida sobre você,” “então permita-nos ir".
E depois Eu sai. Você tem de ter uma enorme paciência e senso de humor, você simplesmente não pode repreendê-lo. Se Eu lhe
dissesse: "Você é imprestável, inútil, você tem uma Kundalini ruim,” “vá embora daqui, vá embora, suma!" Eu não podia dizer-lhe
essas coisas, Eu tive que suportá-lo até o fim, e não somente isso, no final tive de dizer: "Você é um grande homem". Porque
senão ele teria usado outro método. Porque o ego já estava tão grande, que com todos os alfinetes... que coloquei dentro dele,
ele não poderia ser esvaziado. Ele era feito de uma fibra especial, Eu acho. Era uma tarefa muito difícil. Então temos de saber
que nós temos de ser compassivos. Você deve ler algo que alimente nossa compaixão.
Leia sobre pessoas que doaram tudo que tinham. Tukarama. Leia Tukarama. Tukarama era um homem pobre. E um dia ele foi a

um lugar e fez um bom trabalho, então eles lhe deram um monte de cana-de-açúcar. As crianças e seus filhos gostavam muito
de cana-de-açúcar. Então no caminho toda a criança pedia: "Me dá uma cana-de-açúcar". Ele estava dando para todos. Quando
ele chegou, só restava uma. Então os filhos disseram: "Nós somos três".
"Tudo bem,", ele disse, da próxima vez eu trago para vocês, dividam isto entre vocês três. E eles fizeram isso. Eles disseram: "É
melhor comê-la agora,..” “mais uma criança chegará e esta também vai acabar." Então a pessoa tem de saber sobre as vidas
daqueles que têm doado. Leia sobre pessoas que têm doado. Eles doaram suas vidas. Eles se crucificaram. Eles se torturaram.
Eles permitiram ser explorados. Eles permitiram ser envenenados.
Leia sobre esses sacrifícios, sobre grandes sacrifícios. Nós somos pessoas afortunadas, pois temos visto todas essas coisas
com nossos próprios olhos. Mas pelo menos seja um deles, isso pelo menos você pode ser, se não, visualize isso. Você
consegue. Traga isso como seu princípio. Então nós prosseguimos agora a partir do desapego, sobre o qual Eu lhes falei dos
quatro tipos de desapego. E depois Eu lhes falei sobre a nutrição da sua mente... e a nutrição do seu coração. Nada nutre mais
uma pessoa do que doar. Nada nutre seu coração, sua compaixão, a menos e até que você aprenda a doar. Agora por favor
façam uma lista de coisas, quantas coisas você tem doado neste ano, no último ano.
Eu não consigo porque é muito. Por favor façam uma lista de coisas, quantas coisas, exceto pelo cérebro de vocês, vocês têm
doado aos outros, sem pensar sobre isso, ou tem pensado em doar. Desde o Natal, vamos dizer, até este Natal. O coração está
abrindo. Pense em doar. No nível material, outra ajuda está lá para ser dada. Mas não, nós nem sequer damos ajuda ao outro,
pela qual você não tem de gastar nenhum dinheiro. Apenas ajude. Eu tenho visto, é muito fácil identificar, esquemas para
poupar trabalho. Agora, Eu chego aqui, alguns estarão correndo, outros estarão simplesmente sentados.
O chá é trazido para eles, a comida é trazida para eles, tudo é feito. Eles simplesmente entregarão o prato antes também, "vá e
lave". Não é só egoísmo mas é indelicado, é indelicado ser desse jeito. Na Sahaja Yoga, vocês têm de ser extremamente
ocupados, ajudando os outros, em cada ponto. Serem prestativos. Vocês sabem, o guru de Ravi Shankar era um grande, um
grande homem. Ele era uma alma realizada, uma pessoa formidável. Então ele sabia muitas coisas. E um dia Eu estava lá, à
noite, havia um médico, nós éramos seus hóspedes de certo modo, nós fomos lá para o jantar. De noite veio o chamado:
"Preciso muito de você", para o médico.
O médico disse: "Agora estou cansado." Ele era também outra pessoa generosa, sem dúvida. Ele disse: "Você deve vir, eu tenho
um grande problema.” “Eu vi um bebezinho." Eu disse: "Que bebê você achou?" Ele disse, "É um bebê" – ele era um homem idoso
– ele disse: "Eu achei um bebê de um veado que está sofrendo agora,” “e a mãe está morta, não há ninguém para cuida dele."
Então Eu disse: "Tudo bem, Eu também irei com você", porque Eu sabia que Eu tocaria o bebê. Eu fui com ele. Então, ele estava
sentado com o pequenino em seu coração. Então o doutor disse: "O que você está fazendo?" Ele disse: "Estou tentando lhe dar
minha vida, se possível, de modo que...” “quando você chegasse pelo menos você iria encontrá-lo vivo."
Exatamente assim, tamanho amor. Então ele pegou o filhote – o doutor – seu casaco e tudo mais, ele disse: "Tudo bem,
coloque-o embaixo". Ele estava sentado lá, muito cuidadoso. Embora ele fosse uma alma realizada, sem dúvida. Eu coloquei
Minha mão no filhote e o acariciei e ele reviveu, e começou, tudo bem, ele estava muito feliz. Ele disse: "A Senhora é a Devi, a
Senhora é a Deusa, eu posso Lhe dizer.” Mas a Senhora fez uma coisa ruim." Eu disse: "O quê?" A Senhora é casada." Eu disse:
"Mas Devis devem se casar também. Ele disse: "Não, mas vamos supor que a Senhora tenha se casado...” “com um homem
avarento, então o que Lhe acontecerá?"
Eu disse: "Eu Me certificarei de que Eu não tenha casado com um homem avarento." "Essa seria a maior maldição," ele disse, "eu
tive esse mesmo tipo de esposa que era avarenta,...” “e eu estou farto dela, por causa de sua avareza." Assim isto é o que
acontece, a avareza deve ser odiada, sem dúvida, ser odiada, tem de ser totalmente, é o pior de tudo, é como lepra para os
Sahaja Yogis. Avareza. É poupar, poupar libras, vocês sabem. Isso deve ir embora de sua mente. Avareza com você mesmo é
bom, avareza com os outros é ruim. Gregoire Me disse uma coisa chocante. Ele disse: "Essa é nossa cultura." Eu disse: "Sua
cultura?

O que é isso?" Ele disse que se formos a um hotel, e se alguém estiver pagando, nós começamos a olhar para este lado, para
aquele lado. Eu disse: "É mesmo?" Ele disse: "Isso é muito comum." Eu simplesmente não consigo acreditar que isso é cultura. É
o oposto da cultura. Seja como for que vocês a chamem, isso não é cultura de forma alguma. Cultura é se oferecer: "Tudo bem
eu pagarei". Mas americanos são até piores, eles dirão: "Eu paguei para você ontem,...” “você paga hoje para mim". Eu acho
avareza absolutamente deplorável.
Mas isso é considerado polido, quando alguém está pagando, você olha para o outro lado. Isso talvez seja polido, Eu não sei,
seja o que for, é exatamente o mesmo, é desprezível. Eu lhes digo. Portanto compaixão, compaixão a qualquer custo. Talvez
você tenha de trabalhar até às 2:00 hs, talvez até às 4:00 hs, não importa. Você tem de trabalhar, tem de trabalhar, tem de
trabalhar, porque a compaixão em si é doadora de alegria. Porque o seu Espírito é o Oceano de Compaixão. Não há outra
maneira, não há outra maneira de regozijar seu Espírito, a não ser dar, dar, dar. Não importa se você não comeu, não importa.
Nada importa.
Muitas vezes, como vocês sabem, Eu não como por 24 horas às vezes, mesmo assim estou ocupada. Não é necessário para
este corpo. O alimento deste corpo é compaixão. Que o nutre. Então, você tem de ser avarento em relação a você mesmo, mas
você deve ter compaixão. Coração, abra seu coração. Abra seu coração primeiro para Deus por gratidão. Esta é outra qualidade
que uma pessoa deve ter. É uma qualidade mais elevada, Eu devo dizer, de gratidão a Deus. Ele lhes deu a Realização.
Ele lhes deu este corpo. Vocês entendem que este corpo, o corpo humano, Ele lhe deu? Ele tem lhes dado tudo. Contem suas
bênçãos. Até para ter esta manhã, para aproveitar isto como seres humanos, vocês não estão em nenhum bandhan, vocês não
estão em nenhum pash, vocês não são pashus, vocês não são animais. Animais são pashus. Vocês são pessoas livres, Deus
lhes deu liberdade. E Ele lhes deu a percepção Dele. Senso de gratidão. Mas nossa linguagem é assim: "Obrigado, obrigado,
obrigado", acabou-se.
É só nos lábios, acabou-se, da boca para fora. Do seu coração agradeçam-Lhe, do seu coração. Não externamente,
simplesmente ir a igreja: "Muito obrigado Deus", tudo bem, pronto, acabou-se. É agradecê-Lo de coração. Escrevam louvores.
Louvores. Cantem louvores, "Glória a Deus", ao Magnífico que nos criou. Seus discípulos estão se reunindo e a cada momento
em que você está... falando, vocês pensam, digamos, na Mãe ou em Deus. Você ficarão impressionado! Isso só é possível se
você tiver sensibilidade, se você tiver memória.
O maior milagre deste mundo é que todo mundo tem de morrer... e ninguém se lembra disso. Mas o outro milagre é que todo
mundo é abençoado por Deus, mas ninguém sabe disso. Mas vocês são tão especialmente abençoados. Assim, o que você
deve fazer? Fiquem em regozijo, sejam gratos, então essa bem-aventurança vem a vocês. Sem gratidão, nada irá funcionar. O
coração grato. Vocês precisam de um coração que seja grato a Deus, de modo que Ele lhes dê. Mas quando você dão aos
outros, Ele definitivamente lhe dará. Mas não pense que isso é seu!
Você está dando o que Deus lhe deu. Então hoje Eu lhes disse o movimento de oito partes. Então vocês se tornaram meia lua,
somente na mente. E a outra metade, guardem-na para o próximo Guru Purnima. Tudo bem? Que Deus os abençoe.
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Nós estamos aqui, todos nós, para celebrar... um festival de quatro dias chamado Diwali.
Diwali se origina da palavra "dipali", "dipali" em Sânscrito, a palavra "deepa" significa "a luz", e "ali" significa "linha", "as fileiras",
Agora, há muitas coisas que aconteceram... durante esses quatro dias... e é desse modo que ele é celebrado... com um grande
entusiasmo. A primeira coisa é o dia do nascimento de Lakshmi, esse é o 13o da lua, "teras", como eles o chamam. É o dia
verdadeiro quando Lakshmi nasceu do mar, é por isso que Ela é chamada de Miriam ou Maria. A palavra "Maria" ou "Marina"
também se origina da palavra "mar". Então, Ela nasceu do mar, Ela foi criada a partir do mar. E a riqueza do mar, até agora,
graças a Deus, os seres humanos ainda não exploraram, mas eles podem um dia começar a fazer isso também. E muita riqueza
ainda está no mar, então quando as pessoas começam a ficar preocupadas em... exaurir a Mãe Terra, nós devemos saber que...
o mar é muito mais do que a Terra. Assim, nada é exaurido, ainda há um imensa reserva para vocês, e não devemos nos
preocupar... em relação ao suprimento de riqueza que pode vir do mar. Agora, essa Lakshmi é a Deusa... que fica em pé na flor
de lótus. Ela representa todo o bem-estar, a riqueza, a... glória da riqueza, a ornamentação da riqueza, que é sempre auspiciosa.
Tudo que não é auspicioso não é riqueza. De acordo com a Sahaja Yoga ou de acordo com qualquer escritura, isso não é
riqueza de forma alguma. Assim, Ela é a Senhora que está em pé em uma flor de lótus, mostrando que uma pessoa que tem
riqueza... tem de ser uma pessoa que não impõe sua pressão nas pessoas, que não intimida as pessoas, que não pressiona. E
então, Ela é uma Mulher, Ela é uma Mãe. Assim, a riqueza é a primeira... abertura à nossa busca. Mas quando você começa a
buscar a riqueza, você percebe que a riqueza superficial que você está buscando... não é o suficiente, não vai lhe dar a alegria
completa. Então você começa a buscar a riqueza mais profunda. Como Eu disse: na Mãe Terra, vocês exploraram tudo que é
possível, ainda há no fundo do mar muita riqueza. Assim, quando a busca se move para a busca mais profunda, a mesma
Lakshmi se torna Mahalakshmi. Quando você começa a se expandir... para valores mais elevados e profundos, então essa
Lakshmi não o atrai mais.
Ela simplesmente fica lá para sua glória, mas não para sua satisfação. A riqueza está lá para partilha. Você gosta do - não há
nenhuma palavra para "dhan", Eu acho. - Generosidade. - Oh, generosidade. Mas generosidade é diferente. O que estou dizendo
é... "generosa", "predileção generosa". É uma predileção de que você deve ser generoso. É às vezes uma felicidade... muito
grande e alegria que você sente. Isso é o mais grandioso quando você é generoso, quando você dá.
Isso é uma predileção, isso é um tipo de expressão humana do próprio ser, que você quer ser generoso. E essa generosidade só
pode surgir... quando o Princípio de Mahalakshmi nasce em você. Mas no Princípio de Lakshmi também, Ela se coloca deste
jeito. Sua mão está deste jeito, como nos doando... e a outra mão está assim. Portanto, avareza não é um sinal de riqueza. Se
você é avarento, isso significa que você não é rico. Se você é realmente rico, por que você seria avarento? É uma equação
simples: se você é realmente rico, você simplesmente doará. Se você não consegue doar, então você é pobre, você é um
mendigo. Você ainda está correndo atrás da riqueza, isso significa que você ainda é um mendigo, fica procurando por riqueza.
Assim, com esta mão esquerda, Ela está doando o tempo todo, e com a mão direita, Ela protege as pessoas. Ela dá proteção às
pessoas, a riqueza deve dar proteção às pessoas, de forma que ela deve cuidar do bem-estar das pessoas, não de sua própria
satisfação de desejos, como ter todas as melhores coisas para si mesmo... enquanto os outros estão passando fome. Esse não
é o sinal de um homem rico. Um homem rico é uma pessoa que sabe que... a menos e até que ele compartilhe suas coisas com
os outros, ele não será feliz, no final das contas. Temporariamente ele pode ser. As pessoas vivem com desequilíbrios, elas
vivem com ideias erradas, mas no final, elas têm de corrigir isso. Se elas não corrigirem isso, haverá problemas. Então há
transtorno, muitas mudanças surgem, as pessoas começam a ver: "Oh, isso não dá certo, aquilo não dá certo." As crianças
fogem das casas, a família têm problemas, todos os tipos de coisas acontecem, e então eles se dão conta: "Este é o motivo,"
"eu tenho sido muito mesquinho, não tenho sido generoso." "Não tenho usado o dinheiro para o bem dos outros."

Agora, depois de vir para a Sahaja Yoga, você se torna uma pessoa divina. Definitivamente você se torna divino, você é agora
uma personalidade divina, você não é uma personalidade humana. Então você tem de abrir mão de tudo que é humano dentro
de você, somente então você será totalmente divino. Mas isso é muito difícil, esse é o problema, é muito difícil realmente aceitar
que você é divino... e você tem de adotar as diretrizes divinas... e as atitudes divinas e o temperamento divino. Agora, o
temperamento divino é generoso, não fica preocupado com o que acontece depois. Não fica preocupado porque está
conectado com a Fonte. Se você doar uma coisa, você obterá centenas, isso é certo. E para uma pessoa divina, coisas
mundanas não têm nenhum sentido... se elas não podem dar satisfação aos outros. Um sujeito que é muito condescendente
consigo mesmo, sempre preocupado consigo mesmo, não é uma personalidade divina de forma alguma. De forma alguma ele é
divino.
Isso é muito comum, isso é humano, todo mundo faz isso, todo mundo preocupa-se com a autopreservação. Mas depois da
Sahaja Yoga, você não começa toda essa insensatez novamente, você abandona isso. E quem cuida de você? Quem cuida de
sua autopreservação? É Deus Todo Poderoso. Você está agora completamente dedicado a Ele... e Ele cuida de você. Você não
tem de se preocupar com relação a como se cuidar, como fazer isso, como fazer aquilo. É trabalho Dele. Quanto mais você
continua se preocupando consigo mesmo, pior será. No momento em que você abandonar isso, você é cuidado.
Muitos Sahaja Yogis devem ter experienciado isto na vida: quando eles tentam abandonar isso, eles obtêm toda a ajuda de
Deus. Mas toda vez que eles tentam insistir e se preocupar com... seu bem-estar e coisas assim, então há um problema. Você
não sabe de onde a ajuda vem. Agora, nós tivemos muitos, muitos exemplos... dos muitos assim chamados milagres, onde as
pessoas quiseram fazer algo e de repente, eles conseguiram dinheiro de algum lugar que menos esperavam. Assim, para uma
pessoa divina, a atitude deve ser de doar... e dar proteção, proteger. Agora, nós somos muito bons em proteger nossos bhoots...
e proteger os outros que são bhoots. O sentimento de pena sempre vai para os bhoots, porque eles têm um modo... de criar
uma atitude de sentimento de pena em seu coração. Então você começa a cuidar dessa pessoa, porque ela parece tão, tão
infeliz. Você tem de proteger os santos. Você tem de proteger o Princípio de Deus, a divindade nos outros, e não os bhoots.
Você não está aqui para cuidar de todos os bhoots do mundo. Assim, o conceito de Lakshmi deve ser compreendido na maneira
apropriada. Na Sahaja Yoga, isso é uma coisa muito diferente... do que todas as outras pessoas sabem, como por exemplo a
caridade. Por exemplo, as pessoas dizem: "Agora, você deve ser caridoso," "comece uma organização de caridade. Nela, você
cuida..." "deste tipo de pessoa, daquele tipo de pessoa." Nós não estamos preocupados. Vocês não estão, não lhes foi dada a
Realização para cuidarem de todo tipo de pessoa. Vocês estão aqui para cuidar de todos os santos... e de todas as crianças
que nasceram realizadas. E vocês não devem se preocupar com pessoas... que não importam para Deus e o Divino. Quando
eles vierem para a Realização, se eles obtiverem a Realização, se eles se tornarem santos, então tudo bem.
Mas não se preocupe com cada pessoa estranha na rua: "Oh Mãe, ele é tão infeliz e isso e aquilo." Assim, a caridade deve ser
compreendida na Luz Divina. E a Luz Divina lhe dará o discernimento para compreender... com quem ser caridoso. Você tem de
ser caridoso com seus irmãos e irmãs. Você tem de ser gentil com eles. Agora, você dirá: "E quanto a se preocupar, Mãe," "com
pessoas que estão passando fome, que estão assim?" Isso não é sua dor de cabeça. Por que você deveria fazer o trabalho
deles? Todos nós somos bons em fazer o trabalho dos outros. Por exemplo, você está dirigindo o carro: "Oh, olhe para isso, isso
deveria ter sido feito adequadamente," "aquilo deveria ter sido feito adequadamente."
Mas esse não é o seu trabalho. Por que você deveria desperdiçar sua energia em descobrir... o que os outros deveriam ter feito?
Você deve fazer o que você tem de fazer. E não desperdice sua energia nessas coisas. Todas essas instituições de caridade, Eu
tenho observado... essas pessoas que trabalham lá são muito difíceis para ter a Realização. Essa é a prova concreta. Porque a
quem fazer caridade? Se não há nenhuma outra pessoa, você não faz caridade a ninguém. Sentada aqui, Eu posso fazer
caridade às pessoas, as quais não são caridades, elas são partes integrantes de Meu Ser. Eu simplesmento o faço, porque elas
são partes integrantes de Meu Ser.
Eu não tenho de fazer o máximo para sacrificar algo para fazer caridade. Porque isso não é nada além de mimo do ego e

orientação ao ego. "Oh, eu ajudei este homem..." "e como ele ousa dizer tal coisa?" Assim, esta é uma qualidade do Divino... que
devemos saber que Ele é generoso, Ele é generoso como uma falha, como uma falha. Ele é generoso porque é generoso. Ele
não se incomoda, Ele próprio não procura resolver: "Por que Eu devo ser generoso?" Ele é generoso porque Ele é, porque é um
impulso, é um gosto. O gosto de ser generoso é tal que você tem predileção, por exemplo, as pessoas têm gosto por beber, por
exemplo, vamos dizer – isso não é gosto, é um hábito, Eu acho. Mas você pode dizer que algumas pessoas que gostam têm.
Que tipo de predileção você tem... sem formar um hábito, Eu não sei.
Porque você sempre tem um hábito e depois forma uma predileção. Mas vamos supor que você tenha uma predileção. Por
exemplo, você gosta de, digamos, boa comida, vamos pegar isso como exemplo. Agora, se você tem predileção por boa comida,
então você simplesmente fará isso porque você gosta. Agora, alguém dirá: "Por que você gosta de boa comida?" "Simplesmente
gosto, acabou-se. Quem é você para me fazer tal pergunta?" Se alguém gosta da generosidade, ele será generoso quer você
goste ou não. E isso é, às vezes, para um homem sensato, pode parecer ser um pouco demasiado. A maior generosidade que
um ser humano pode fazer é perdoar.
Quero dizer, não é generosidade para os outros, mas sim para si mesmo. Se você perdoa os outros, você é generoso consigo
mesmo. Antes de tudo, seja generoso consigo mesmo, isto é, perdoe todas as outras pessoas. Se você perdoa todo mundo,
então você não é torturado por isso, você se poupa da tortura deles. Isso é uma generosidade em relação a si mesmo. Em
relação a si mesmo, a maior generosidade é... que você não suporta nenhuma malícia ou amargura de ninguém. Mas sim ideias
claras: "Ele é assim e ele é assim." Apenas uma ideia clara, mas nenhuma reação por causa disso. Alguém é um homem,
digamos, ele tem bhoots, tudo bem, ele é um sujeito com bhoots, ele sabe que tem bhoots, proteja-se com bandhan, mas não
tenha uma reação por causa disso, então você realmente perdoou cada um. O perdão lhe dá um grande "kavach", é um grande
bandhan, é uma grande proteção, podemos dizer que é um "escudo", de todos os tipos de males que os outros podem colocar
em você.
Apenas os perdoe, e então você verá o que acontece com eles. Apenas tente este truque: apenas perdoe, e você verá o que
acontece com os outros que tentam torturar você. É claro, o Divino nunca quer torturar alguém, isso é claro. Ele nunca quer
torturar. Ele é extremamente generoso. Ele gosta de perdoar. Ele gosta de Seu perdão, Ele realmente gosta. A generosidade é
para ser desfrutada da mesma maneira... que o perdão deve ser desfrutado, isso dá muito alegria. Quando você perdoa os
outros, essa é a coisa que mais dá alegria, é que você vê a peça, você se torna a testemunha. Assim, o Mahalakshmi Tattwa,
quando ele se desenvolve em você, antes de tudo, você tem de perdoar se alguém... pegou dinheiro emprestado de você e não
devolveu, não importa.
É muito difícil para as pessoas perdoarem as pessoas... que pegaram dinheiro emprestado e não devolveram. E além disso, há
um outro problema que Eu tenho visto, se você empresta algum dinheiro a alguém, então fuja dessa pessoa. Porque mesmo dar
é mais fácil, mas tomar é ainda pior. A pessoa que pega dinheiro de você... nunca perdoará você por toda a vida, porque você
emprestou dinheiro para ela. Assim, temos de entender que quando você se torna divino, você apenas dá, nós apenas damos.
Esse é o Mahalakshmi Tattwa. Mahalakshmi Tattwa é você dar. Não se preocupe sobre qual é o resultado, como os outros
reagem a isso, o que acontece com isso, qual é o resultado final... e o que alcançar com isso, e como a pessoa aceitou. Apenas
dê, isso é o Mahalakshmi Tattwa. Mas quando Eu digo "dar", você também deve usar o discernimento, essa é a parte que
sempre esquecemos.
A Sahaja Yoga deve lhes ensinar o discernimento, isto é, a Verdade Divina. O Divino é o ser com mais discernimento. Agora,
quando Eu digo "dar", Eu conheço pessoa que simplesmente começarão a correr na rua, procurando alguém a quem possa dar
alguma coisa. Você não tem de correr por aí para achar alguém, de modo que você deve dar alguma coisa a alguém, não há
nenhuma necessidade. Isso está simplesmente fluindo, está simplesmente fluindo. Onde quer que haja uma oportunidade,
apenas tente dar coisas materiais, algo como palavras gentis, doçura, conforto. Mas nunca dê uma coisa que às vezes Eu dou
por erro: nunca dê conselho. Isso é uma coisa muito perigosa. Você pode dar bandhan; você pode "shoebeatar" a pessoa sem
ela perceber, mas nunca dê um conselho em palavras. Esse é um dos princípios da Sahaja Yoga, por enquanto.
Porque dar conselho, vocês sabem o que isso significa, você pode ter um nariz esmurrado ou algo assim. É uma coisa muito

perigosa. Assim, o melhor é nessa parte, Eu diria, no que se refere a conselho, você tem muitos meios e métodos de lidar com a
situação. Então é melhor não falar sobre isso, apenas lide com isso em completo silêncio. Seja o que for que você tenha de
fazer em relação à pessoa, apenas lide com ela sem falar com essa pessoa. Quanto mais você tentar convencer a pessoa, pior
será, porque eles não são Divinos. Eles não alcançaram a Divindade. É um tipo especial, eles são um tipo especial de pessoas
que não podem se tornar divinas, e não se esforcem demais com eles. Também não deem conselhos a outros Sahaja Yogis.
Todo mundo nesse estágio acha que todos eles são, que todos eles sabem sobre a Sahaja Yoga, tudo bem, boa ideia.
Ideia muito boa, mas nunca tentem lhes dizer o que eles devem fazer, o que é bom para eles, a menos e até que eles venham e
lhes peçam. Agora, esse Mahalakshmi Tattwa, quando ele cresce dentro da coletividade, o que acontece é que você aprende
que você tem de apenas dar... e não se preocupar em receber. Como Krishna disse: "Karmanye vadhikaraste phaleshou Ma kada
chana". Nosso trabalho é trabalhar os karmas e não temos de nos preocupar com (…). Apenas tente dar tudo que for possível a
todo mundo: vibrações, a Realização do Si. Eu sei que isso é desperdiçado muitas vezes, você dar a Realização é desperdiçado.
É como sementes que são jogadas nas rochas. Sim, Eu sei, isso acontece muitas vezes, Eu desperdicei milhares delas, mas não
importa, lhes deem. Não é que você esteja lhes dando pelo bem deles, mas para o seu bem. É por satisfação que você está
fazendo isso, você o está fazendo por gosto seu, então apenas tente dar a Ralizacao a todos, a qualquer um que pedir.
Mas como Cristo disse corretamente: "Não jogue pérolas aos porcos." Quero dizer, Eu não deveria usar essas palavras hoje, em
um dia tão auspicioso, mas não importa. Assim, Ele disse isso. Agora, esse tipo de pessoas, quem são eles? Eles são as
pessoas que não merecem isso. Assim, não há nenhuma necessidade de dar a Realização... a cada pessoa que você deparar,
falar com todo mundo. Gradualmente você encontrará essas pessoas... que perguntarão pela Sahaja Yoga, pela Realização,
você a lhes dará. Gradualmente esses porcos, ou o que vocês os chamam, seja o que for que Cristo os chamou, eles evoluirão,
Eu tenho certeza, um dia, e eles virão a você. Assim, vamos tentar no primeiro nível, onde há buscadores genuínos de um nível
elevado, e você ficará surpreso ao ver como eles são escolhidos. Não há muito espaço no Reino de Deus, para ser bem franca.
E não devemos nos preocupar se não temos muitos pessoas lá. Para nós, é uma responsabilidade... termos toda a população
deste mundo se elevando para lá, é uma ideia errada. Isso não é necessário de forma alguma, não devemos amontoá-los lá.
Simplesmente aqui, não conseguimos acomodar todos nós, nós teremos de ter um espaço maior. Assim, nós não devemos nos
preocupar tanto em relação a, tanto em relação a quantidade, que a quantidade não é muita. É claro, nós devemos tentar o
nosso melhor nível para passar a mensagem, porque eles não devem dizer: "Nós não entendemos a mensagem." Passar a
mensagem, tudo bem, mas não precisamos de forma alguma... forçar as pessoas ou pedir-lhes que venham para a Sahaja Yoga,
ou torná-los Sahaja Yogis, é uma coisa difícil. Quanto mais você tentar, pior será. Eles serão tão problemáticos que isso será
uma tarefa impossível. Portanto, em sua generosidade, você deve ter discernimento: até que ponto ir com as pessoas, até que
ponto trabalhar isso.
Isso é o Mahalakshmi Tattwa... que surge em você como um resultado de Shri Ganesha, que o abençoa com sabedoria em
relação a como ser generoso, onde dar, o que dar. O discernimento começa a atuar. Você não tem de pensar sobre isso, ele
simplesmente trabalha. Ele simplesmente trabalha, o discernimento na Sahaja Yoga... não significa, de forma alguma, pensar...
ou racionalmente chegar a uma conclusão, mas significa que o discernimento simplesmente trabalha dessa maneira, no
sentido de que você o sente em sua consciência vibratória. Uma vez que um discernimento assim seja desenvolvido, você ficará
surpreso ao ver que... aqueles que não devem entrar no Reino de Deus... simplesmente se afastarão dele, eles não chegarão
perto dele. E isso é melhor para nós, menos dor de cabeça, entendem? Porque eles acham que nós precisamos deles, enquanto
eles não sabem que eles precisam da Realização, não nós. Nós obtivemos nossa Realização. Assim, isso é sobre generosidade,
hoje Eu quis lhes falar sobre... ser generoso com Sahaja Yogis. Agora, Eu não irei lhes falar para ficar dando presentes... aos
Sahaja Yogis e tudo mais, porque, como vocês sabem, essas coisas materiais não têm nenhum valor, exceto quanto elas têm
valor simbólico.
E simbolicamente, se você trabalhar para eles... e se simbolicamente, você tentar se expressar, isso será muito melhor do que
da forma material, de que deve ser muito caro, deve ser muito - isso não é bom. Simbolicamente vocês devem trabalhar... os
presentes materiais e coisas entre vocês mesmos. Mas a coisa principal, devemos compreender: a coletividade só crescerá...
quando você através de qualquer atitude ou comportamento... der a impressão de que os outros são inferiores a você... ou de

que os outros são superiores a você. Por exemplo, você vê algo correto, você vê muito longe, Eu vejo muito mais do que você
pode ver, é um fato, você sabe disso. Mas Eu não lhe falo, Eu apenas digo: "Eu não sei, talvez tente isso, tente aquilo." Eu fico
calada, apenas tento contornar a situação. Eu digo: "Tudo bem, vamos ver." Eu consultarei você, consultarei ele, consultarei todo
mundo: "Tudo bem, tente isso." Ou Eu farei todos esses truques, porque Eu não quero que você ache: "A Mãe sabe tudo, então
por que eu deveria saber?" Antes de mais nada, você pode dizer isso, ou pode dizer: "A Mãe sabe tanto e eu não sei nada," "eu
nunca poderei alcançá-La."
Portanto, o que você tem de fazer é fazer com que a outra pessoa... veja o tanto quanto você vê. Como você fará isso? Estando
o tempo todo com ela, tendo um relacionamento de modo que o outro não sinta a opressão, a opressão dessa personalidade,
como se a pessoa pensasse: "Oh, ele é tão grandioso, ele é tão grandioso, sabe tantas coisas," "e ele é tão evoluído. O que nós
somos? Não somos nada." Se você desenvolve uma atitude assim em relação à pessoa, então ela também pode desenvolver
uma outra atitude, exatamente oposta. Ela se oporá a uma pessoa assim, ela teimará, ficará com raiva o tempo todo, ao menor
pretexto, ela irá embora e se sentirá magoada e será infeliz. Todas essas coisas podem acontecer. Portanto, isso não o ajudará
nem ajudará à outra pessoa. Mas sim falar com a outra pessoa.
Se você quer elevá-la mais alto, a melhor coisa é torná-lo seu amigo, sua pessoa mais querida, e deixe-a ver... o tanto que você
pode ver, juntos. Então a capacidade de ver é trazida à tona. Não é que uma pessoa veja mais... e os outros não vejam, e a outra
pessoa, a pessoa que consegue ver acha que não há limites para ela. Você deve se comportar de tal maneira, como se você não
soubesse nada, é melhor. Você pode Me observar, como Eu Me comporto. Eu não lhe digo nada. Eu apenas digo: "Tudo bem, vá
em frente." "Seja o que for que ache apropriado, faça-o." Você pensa melhor, você diz: "Mãe, isso aconteceu desse jeito, e a
Senhora nos disse dessa maneira." Então Eu digo: "Eu lhe disse, tudo bem."
Mas Eu não disse: "Tudo bem, isso vai acontecer", mas acontece. Então é melhor que você também desenvolva... este tipo de
atitude: "Todos nós temos de ir juntos." Não há ninguém que consiga puxar a si mesmo à frente. Todos nós temos de ir juntos,
até mesmo Eu. Mesmo que Eu talvez faça algo, o que isso importa? O que importa se Deus é grandioso? E daí? Ele pode ser
grandioso em Seu próprio jogo. Mas o que ganhamos Dele, é o ponto principal. A grandiosidade Dele deve ser vista através de
nós.
Se não conseguimos nos mover até esse ponto, de que adianta a grandiosidade Dele? É melhor que Ele fique distante, Ele é
muito grandioso para nós. Assim, se Ele tem de descer, Ele tem de descer a este nível para fazer todo mundo sentir que... eles
são partes integrantes de Sua própria ignoráncia. Ele pode ser a pessoa mais instruída, e daí? Você tem de colocar o véu da
ignorância sobre si mesmo... e ir lentamente se expondo. Da mesma maneira, se conseguirem fazer isso com outros Sahaja
Yogis, somente então vocês poderão ser bons líderes, e vocês têm sido realmente generosos com um completo discernimento.
Assim, hoje é o dia, como Eu lhes disse, o 13o dia é a Deusa, Dhanteras, como é chamado, esse é o dia da Gruhalakshmi. Ela
veio como Gruhalakshmi. No lar, a mulher é aquela... que é o símbolo dessa Lakshmi, antes de mais nada. Porque ela é aquela
que cuida de sua comida, cuida de seu conforto, ela o protege, ela o nutre, ela lhe dá alegria.
E as mulheres que não conseguem fazer isso não são gruhalaksmis, elas não são, "dona de casa" é uma palavra muito pobre
para isso. Elas são as gruhalaksmis, significa que são as deusas da família. Outro dia estávamos nos EUA, Eu falei com as
meninas, Eu disse: "Vamos esperar, e o que podemos fazer?" "Tudo bem, Eu sou a Mãe, vocês podem Me dar comida, se
quiserem." "Não Me importo, deem aos rapazes primeiro, e depois as meninas devem comer." E uma delas ficou muito zangada
Comigo. Ela disse: "Mãe," "o que é isto? Eles estão nos dominando." Se alguém come antes ou depois, qual é a dominação? Em
qualquer caso, você vai comer antes ou depois.
Eu não entendo a parcela de dominação. Mas, vejam, vocês são privilegiadas, vocês são privilegiadas por poderem cuidar de
tantas pessoas, entendem? O que há de tão errado nisso? O ambiente todo é tão estranho... que se os homens comem primeiro,
então as mulheres devem se sentir: "Nós somos humilhadas." É um absurdo, porque isso é um privilégio, você é como uma mãe,
você é a pessoa que tem de cuidar deles, e você tem de alimentá-los. É um privilégio... que uma gruhalaksmi deva fazer isso,
cuidar de todo mundo, dar-lhes comida e tratá-los exatamente como seus protegidos, você pode dizer algo assim. É um grande
privilégio, é um sinal de completa maturidade. Mesmos menininhas, vocês têm visto, se elas são educadas apropriadamente,

vocês veem isso, do contrário elas podem ser horríveis. Mas normalmente, as meninas são muito generosas, mais generosas
do que os homens, e elas são muito, vejam, sempre tentam fazê-lo muito feliz. Elas têm um grande senso, se alguém está se
sentando, elas virão e lhe darão comida e cuidarão de você.
Eu tenho visto as Minhas três netas fazerem isso. mesmo quando uma lavadeira veio em casa, elas disseram: "Você deve se
sentar no sofá." Ela disse: "Mas não, eu não posso, não posso me sentar no sofá." "Não, você deve se sentar no sofá", elas
disseram. Elas colocaram o ventilador para ela e trouxeram todas as coisas... que estavam na cozinha para ela comer, e elas
trouxeram um prato e isso e aquilo. A mais velha Me disse, Eu lhe disse: "O que você quer ser?" Ela disse: "Eu só posso ser uma
enfermeira..." "ou uma aeromoça." "Por quê? Uma aeromoça e enfermeira, por quê? "Porque essas são as únicas, são as únicas
profissões..." "onde você pode dar comida, não é?
Senão há..." "Isso é um privilégio." "Em outras profissões, você não pode fazer esse grande trabalho," "esse trabalho nobre de
dar comida. Então é por isso que quero ser..." "ou a enfermeira ou a aeromoça." E elas brincam, Eu tenho observado, com esses
brinquedos de meninas: "Agora eu sou a aeromoça, você deve comer isto." Elas trazem comida em pequeninas coisas. Elas
fazem suas próprias coisas: "Agora eu sou a aeromoça", e elas trarão as coisas. Elas podem não ter nenhum comida, podem ser
algumas pedras que elas colocam, ou seja o que for. "Você deve comer, você deve se cuidar," "você está emagrecendo." Desse
jeito, tão doce. E elas trarão alguns travesseiros: "Agora você deve se deitar."
Elas ficam trabalhando como as aeromoças: "Você está sentindo frio?" "Você gostaria de ter um cobertor ou algo assim?" Eu
disse: "Que brincadeira é esta?" "Nós somos aeromoças." É um privilégio tão grande, um privilégio inocente. E isso é o que é se
desenvolvermos esta insensatez de ter um direito: "Somos mais elevados, eles são inferiores", toda essa insensatez irá embora.
Quem é mais elevado e inferior? Por exemplo, algum cabelo está aqui e algum está lá, eles são mais elevados ou inferiores?
Você não pode ficar sem este ou este. É uma ideia absurda que entrou em nossa cabeça, de que somos mãos elevados ou
inferiores.
Assim, uma gruhalaksmi é aquela que tem de ser uma mulher nobre, tem de ser um exemplo na família. Por exemplo, uma dona
de casa que é bêbada, se casa dez vezes, o que acontecerá com seus filhos? Apenas pense nisso. Um a mulher assim, uma
mulher que não tem nenhum senso de castidade, nenhum senso de auspiciosidade, nenhum senso de proteção por elas, como
elas podem falar? Quem é ela? O que isso importa? Qual conforto alguém pode dar a uma dona de casa? Ela é aquela que é a
fonte de conforto, qual conforto você pode lhe dar? Para ela, o maior conforto... é você comer apropriadamente, você dormir
bem, Manter-se bem, esse é o maior conforto. Assim, isto é o que temos de saber: uma Gruhalakshi... é a mulher na família, ela
é a Gruhalakshmi.
Mas o homem não deve ser um lobo, também uma gruhalakshmi não pode se casar com um lobo, você deve entender. Se o
homem é um lobo, então ele não merece ter... uma gruhalakshmi, mas ele pode ter uma loba como sua esposa, essa é uma boa
ideia. Então eles podem brigar, discutir, ter todos os tipos de divórcios, coisas assim. Mas é a responsabilidade da
gruhalakshmi, antes de mais nada, Eu devo dizer, manter o equilíbrio, é o dever dela, não é o dever de outras pessoas na família.
É ela quem mantém, ela não desiste a nenhum custo. É claro, se ele é um lobo, tudo bem, ele pode ir para a floresta. Ela não se
incomoda. Mas os homens devem entender: quanto mais você começa a respeitar a dona de casa, a gruhalakshmi na família,
mais haverá respeito, mais haverá o estabelecimento dessas mulheres... em seus próprios lugares, se tornando orgulhosas de
suas casas e famílias, e em suas próprias estruturas que elas instalaram, elas sentirão que elas têm um significado, e toda a
sociedade mudará. Mas se os homens correm atrás de mulheres obscenas... e vulgares e de mulheres da rua, então as mesmas
donas de casa podem acostumar-se a isso. Portanto isto é muito importante: elas devem ser respeitadas, porque elas são
gruhalakshmis.
Essa é uma coisa. A segunda coisa é que elas também são rajalakshmis. Rajalakshmi é a Deusa... que fica cuidando do país.
Como a Inglaterra tem uma rajalakhsmi também. Agora, podemos dizer que a princesa é uma rajalakshmi, ela é uma mulher
com dignidade, ela se comporta com essa doce timidez e tudo mais, ela é uma rajalakhsmi. Nossa rainha é muito boa também.
Mas, podemos dizer, outras pessoas na mesma família são estranhas. Eles pertencem a família real, eles não adquiriram... essa
força de caráter para pertencer a isso. Eles têm todos os privilégios, mas eles acham que têm todos os direitos, mas nenhum

dever, assim como também a rajalakshmi pode ser muito estranha. Por exemplo, neste país tem havido maldições e mais
maldições, por causa das sete rainhas que foram mortas neste país.
Eu não posso imaginar nenhum país... onde mesmo uma rainha pode ser morta pelo rei. Este país tem uma maldição muito
estranha dessas sete mulheres... que foram mortas daquele jeito. Que tipo de mulheres elas devem ter sido? Que tipo de
rainhas elas devem ter sido? Não há nada, nada de uma rajalakshmi. Uma rajalakshmi é uma mulher digna. Ela é aquela que é a
glória do país, ela tem de ser uma mulher gloriosa. Ela tem de ser uma mulher com todos os atributos de uma rainha. E está é a
Rajalakshmi: é a Rainha, ou a Deusa que é a rainha. E Ela reside em cada país, todo país tem uma gruhalakshmi.
E se isso for insultado, então o povo sofre. Eles sofrerão de muitas formas, por exemplo, eles terão problemas de dinheiro, eles
terão problemas financeiros, eles terão também problemas da sociedade, todos os tipos de coisas. Porque seja o que for que a
rainha faça, seja o que for que o rei faça, isso é feito pelos outros. Mas especialmente a rainha. A maioria das modas, digamos,
na Inglaterra, surgiram porque a rainha as começou. Assim, seja o que for que ela faça, ela é tão importante... e ela tem de ter
esta ideia de que ela é a deusa. Ela tem de representar essa Deusa que reside em cada país. Assim, essa é a Rajalakshmi.
Agora, em países onde não há nenhum – digamos... nos países democráticos, então tudo bem, então o chefe da... a primeira
dama do país deve se comportar... não como a mulher americana que se casou com um magnata em algum lugar, um homem
idoso e é agora um fotógrafo, o que é isto? Tão vulgar, isso é tão vulgar, ela não merece estar lá.
Não há nenhuma dignidade nela, ela está competindo com as mulheres... vulgares de rua. Ela deveria saber que ela é a primeira
dama. Em países onde não há nem mesmo, digamos, democracia... e existem outros tipos de governos, há também uma
primeira dama. E por que agora essas primeiras damas também se tornaram competidoras... e competem lá com seus
maridos? Onde quer que elas tentem um truque assim, mesmo (...) tentou essas coisas, ela falhou. Em qualquer lugar que elas
tentaram ser mais espertas que seus maridos, elas falharam, porque Deus não está com elas. Elas estão lá porque elas são as
primeiras damas, e elas deveriam assimilar todo o orgulho dentro delas mesmas. Mesmo se elas sentirem que são um pouco
decepcionantes pelas pessoas, não respeitadas, mas se ela se respeita, ninguém pode ser desrespeitoso com ela. Ela deve
manter seu respeito e todo mundo a respeitará. Mas somente punir as pessoas, se ela tiver de se comportar assim, isso
significa que ela não tem nenhum valor próprio.
A primeira coisa que uma lakshmi lhe dá é o sistema de valores. Seu sistema de valores é corrigido. Você se avalia
apropriadamente, como por exemplo, você sabe o valor disto e daquilo e disto. Mas o sistema de valores para uma pessoa
divina... não está baseado na quantidade de dinheiro ou de matéria que ele tem, mas depende das vibrações. Assim, todo o
sistema de valores muda... quando você está envolvido com o temperamento divino, você começa a observar as coisas, o que é
precioso é o que tem o máximo de vibrações. Tudo que tem vibrações é a coisa preciosa para uma alma realizada. E não o que
não é divino. Não temos nada a ver com o que não é divino. Mas você ficará surpreso ao ver que seja o que for divino é tudo...
muito precioso também. Como pinturas que são feitas com divindade, significa que almas realizadas fizeram, são hoje muito
caras, talvez não fosse naquela época, mas agora atualmente.
Na verdade, toda a verdade surge gradualmente... e as pessoas podem ver isso claramente, que há algo especial em relação a
essas coisas. Portanto, seu sistema de valores muda... conforme sua essência de Mahalakshmi começa a crescer e a se
manifestar. Você se mantém totalmente aberto e descobre novas coisas, novas ideias, uma nova avaliação de tudo começa.
Uma vez que isso aconteça com você, saiba que você está crescendo. Você deve saber como julgar se você está crescendo ou
não, e é desse modo que você saberá que... você está crescendo na direção correta, se o seu sistema de valores estiver
estabelecido. Hoje é o dia da Lakshmi, Eu os abençoo com todos os poderes da Lakshmi, e especialmente o discernimento.
Melhorar seu sistema de valores, seja o que for mais valioso para você, qual é a coisa mais valiosa para você, você deve tentar
delinear isso. Então existe depois desse dia, quando eles veneram o primeiro dia, eles dizem que... esse é o dia em que o Diwali
foi celebrado, quando Rama foi coroado. Ele matou Ravanna em Dashera, e nesse dia Rama foi coroado, e é por isso que eles
celebraram. Agora, Rama é a pessoa, na época em que Ele foi coroado, Ele representa o Rei bondoso, e a benevolência de um rei
está sendo coroada, então é por isso que eles celebram o Diwali.
Mas nós temos um significado especial do Diwali, é um significado muito especial, Eu acho, a luz que nós vemos aqui, vocês

verão que sempre vai para cima. O fogo é o elemento que vai para cima, ele está sempre contra a gravidade, e ele é contra tudo
que puxa você para baixo. E a luz do Espírito é assim também, ela sempre o leva para cima. E a pessoa que é uma alma
realizada... é chamada de uma pessoa iluminada, porque ela tem a luz. E a luz tem a capacidade... de lhe dar uma ideia
completa, ver o que é o que, de relacionar-se um com o outro, de descobrir as distâncias... e as diferenças, e de discernir.
Portanto a luz representa o discernimento. E quando você é iluminado, o Espírito é iluminado, no sentido de que o Espírito é a
luz, mas que começa a se expressar no ambiente, se manifestando na sua atenção. Agora, o que temos feito na Sahaja Yoga
não é nada além do Diwali. Primeiro uma luz foi acesa, então essa luz pode acender uma outra luz, e agora nós temos tantas
luzes. Esse é o Diwali que Eu tenho, Eu desfruto esse Diwali mais do que qualquer outra coisa.
Agora, algumas luzes estão realmente tremulando, Eu sei disso, não importa. Alguma luzes estão com medo de que o vento
possa afetá-las, então Eu tenho de cuidar delas. Na Índia, essa parte é chamada de "o 'achala' da mãe", é onde ela mantém seu
filho escondido, e é onde ela cuida da vela também, a luz é essa que ela acendeu. E muito cuidadosamente, ela cuida dela... e
tenta certificar-se frequentemente se ela está acesa ou não, e então ela tem certeza de que a luz está acesa, então ela a coloca
em um lugar mais elevado onde ela fica acesa, não para ela mesma, mas para os outros. A luz ilumina os outros e ilumina o
caminho das pessoas... que estão indo na escuridão. Assim, para nós, a Sahaja Yoga hoje é uma Mahayoga, porque ela é um
deepavali. Não é uma única deepa acesa... de sua Mãe, mas são muitas luzes, no mundo inteiro, vocês sabem que eles
receberam suas luzes e... elas estão acesas. Mesmo criancinhas estão dando a Realização. Ela se espalhou pelas vilas agora...
e está se espalhando muito lentamente como o Diwali, e todo dia nós celebramos o Diwali, nós temos cada vez mais luzes, e Eu
tenho certeza de que essas luzes irão crescer. Essas pessoas que ainda têm luzes tremulantes têm problemas, elas sempre
têm problemas, e elas deve saber que... a luz delas deve ser trazida apropriadamente para a forma adequada.
Elas devem colocar toda a atenção para corrigir suas luzes. Se suas luzes estão em ordem, não pode haver um problema, não
pode haver um problema. Assim, a correção é também uma qualidade divina em você... que deve trabalhar interiormente,
através da qual você se corrige. Outro dia Eu estava explicando como você não tem de pensar. É muito simples, é um
maquinário, é um maquinário divino... que você descobriu agora dentro de você mesmo. Agora, nesse momento, quando você
tem um maquinário, você não tem de pensar sobre isso. Porque o maquinário que é divino... é exatamente igual a qualquer
outro maquinário. Por exemplo, você conhece o maquinário do carro, você não tem de pensar. Você não pensa: "Eu tenho de
freiar", você simplesmente freia. Quando você é motorista perito, você o faz, você não pensa.
Você pensa? Se você começar a pensar, você matará muitas pessoas por causa desse pensamento. Assim, da mesma maneira,
se você tem maestria sobre esse maquinário, se você sabe qual parte mover, como mover, como fazer funcionar, se você
dominou isso, você não tem de pensar sobre isso, nós apenas o operamos. E isto é o que é: nós temos de entender que... após
desenvolver o Mahalakshmi Tattwa, que é o tattwa principal, que é o princípio evolutivo através do qual você evoluiu, é o final, o
sushumna, o canal central, que é o mais importante. Se o sushumna não está bem, então você não pode fazer nada, porque há o
fluxo, há a abertura que é importante, que o torna mais amplo, que o torna mais profundo, que o torna maior. Se esse é o
caminho do sushumna, que deve ser sempre mantido aberto, você deve tentar mantê-lo aberto equilibrando a si mesmo, através
dessa atitude generosa e observando tudo... através de seu discernimento. Mantenha-o aberto. Mantenha seu sushumna
aberto, e esse é o caminho de Mahalakshmi. Se você mantiver seu sushumna aberto, não haverá nenhum problema físico,
nenhum problema emocional, e é claro, nenhum problema espiritual. É desse modo que temos de entender hoje o Mahalakshmi
Tattwa.
Agora, quando você alcança essa posição, essa posição é muito importante no Princípio de Mahalakshmi, é o que lhe dá o
estado de testemunha, sem dúvida. Mas como Eu lhes disse antes, exatamente depois desse primeiro dia do Puja da Lakshmi,
quando Rama foi coroado, no dia seguinte, eles têm o segundo dia. E nesse segundo dia... Esse é o 13o dia, como Eu lhes disse,
é o dia em que a Lakshmi nasceu, O 14o dia é uma coisa horrível, sobre o qual Eu não quero lhes falar muito, porque esse é o dia
que a Deusa lutou contra todos os horríveis rakshasas. Então Eu não quero falar muito sobre isso, porque vocês sabem de tudo
isso, esse é o 14o dia. Depois o 15o dia é o dia quando a lua... está completamente desaparecida, é uma escuridão total, onde
nós colocamos essas velas para sugerir: "Há luzes," "agora deixe que Lakshmi venha dentro de nós." Então não há nenhum lugar
que deva ser deixado no escuro. Então a Lakshmi reside em todo lugar e nos dá a glória de Suas bênçãos. Então é a noite
quando você tem a noite escura, como vocês a chamam, amavasya. Então a primeira noite após esta é a primeira lua, vocês

chamam do quê? Lua minguante?
Lua nova. A lua nova surge. O primeiro dia é o dia... em que o Ano Novo começa para Shalivahana. Como vocês sabem, os
Shalivahanas são Meus ancestrais, ou seja o que for que vocês chamam isso, pensem na dinastia, esse é o dia. Nesse dia, eles
pegam o xale, o xale da Mãe deste jeito, e colocam esse jarro de água em cima, para sugerir a era de Aquarius. A era de
Aquarius começou com eles. Eles colocam isto em cima e colocam o xale como uma bandeira em cima... de suas casas para
lembrar que agora a era de Aquarius está presente. Com o xale da Mãe, eles fazem a bandeira... e acima da bandeira está o jarro
de água, é colocado de cabeça para baixo para sugerir que a era de Aquarius começou, que a era de Aquarius começou e esse
despertar tem de acontecer. Esse é o primeiro dia do ano que eles começam. Então depois disso, o segundo dia é - na verdade
são cinco dias, mas por que dizemos quatro dias de celebração?
Porque um dia é um dia horrível no meio. Mas também há uma celebração, porque dopois de matar todos esses rakshasas,
houve o Diwali. Muitas vezes vocês veem que essas coisas acontecem... e toda vez que Ela matou todos esses rakshasas, eles
celebram isso colocando luzes por toda parte. Então depois disso é o segundo dia, é muito importante, que é aqui, é o dia
especial do irmão e da irmã, quando a irmã convida o irmão para comer em sua casa. E se ele é um menino pequeno, ela lhe dá
um banho, mesmo se ele é um menino grande, ele se senta vestido... e ela joga água sobre ele... e coloca algumas coisas muito
perfumadas em seu corpo, e lhe dá um banho e lhe dá uma proteção. É uma pureza de relacionamento entre uma irmã e um
irmão. E depois o irmão lhe dá algo de presente nesse momento. Ele talvez não dê nada, é apenas simbólico. É o amor e afeição
de um irmão e uma irmã... que é expressado nesse momento, é muito importante. E depois a irmã na verdade lhe dá um
bandhan com a vela acesa, que chamamos de aarti, elas fazem isso para o irmão.
E é desse modo que elas tentam dar uma grande proteção ao irmão delas. Assim, esse é o dia do - eles chamam isso em
Marathi de "Bhau-bij" ou de "Bhaiya-dwij"; ou isto é o Dwitya, o segundo dia da lua. Agora, isso tem um significado, porque é
muito importante que... nosso relacionamento de irmão e irmã deve ser fortalecido, deve ser purificado, deve ser cuidado. Na
Índia, mesmo se alguém lhe chamar de irmã ou irmão, então a pessoa é uma irmã ou um irmão, é uma situação muito dificl. Se
alguém lhe chama de irmã, então você tem de aceitar essa situação. E se você aceita essa situação, por toda sua vida, você tem
de preservar esse relacionamento dessa nobreza, quer ele seja seu irmão ou não, não importa; ela pode ser sua irmã ou não,
não importa. Mas uma vez que você disse que ela é sua irmã, então toda essa pureza está presente, a castidade toda dela deve
ser protegida, e ela deve ser cuidada. Mas isso é como é. Esses são os cinco dias que eles estão celebrando. Resumidamente
Eu lhes falei como nós Sahaja Yogis devemos entender. Esses cinco dias são dias de um verdadeiro festival para nós, porque
nós superamos a morte agora, nós superamos essa degradação que teria vindo depois disso.
Agora somos pessoas que são vitoriosas. Assim, isso é para celebrar nossa vitória sobre o mal, nossa vitória sobre sobre
nossas fraquezas... e nossa vitória em relação ao objetivo de nossas conquistas, que é a completa Realização do Si. E é desse
modo que é um dia grandioso de celebração, e que Deus abençoe todos vocês. E nessa alegria, Eu Me junto a todos vocês. E Eu
estou muito feliz por sermos muitos hoje neste país, e virá o dia quando nossa retidão... e nossa grandeza definitivamante
aprimorarão... o caminho da escuridão com essa luz, e melhorará as condições a tal ponto que... as pessoas não acreditarão
que elas estavam vivendo neste mundo infeliz, e hoje elas estão em um mundo tão belo, elas não acreditarão. Isso acontecerá.
Assim como isso aconteceu dentro de você, acontecerá exteriormente. E esse é o dia que Eu estou esperando, quando essas
coisas acontecerão. E todas essas coisas irão estar aqui, vivendo uma vida correta e boa agora, com perdão pelos outros e com
toda a generosidade. Isso se tornará uma coisa universal para as pessoas, e quando isso se tornar um acontecimento universal,
e quando as pessoas universalmente aceitarem a Sahaja Yoga, então serão os verdadeiros dias da celebração do Diwali, Que
Deus os abençoe.
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Shri Mahakali Puja Lonavala, Índia, 19.12.1982 Todos os Sahaja Yogis sejam bem-vindos… a este grande país da Yoga. Hoje,
antes de mais nada, nós temos de estabilizar… o nosso desejo interiormente de sermos buscadores… e de alcançarmos nosso
pleno crescimento e maturidade. O Puja de hoje é para o Universo inteiro. O Universo inteiro deve ser iluminado com o desejo de
vocês. O seus desejos devem ser tão intensos… que deveriam emitir as vibrações puras da Mahakali Shakti, a qual é o desejo
puro de alcançar o Espírito. Esse é o verdadeiro desejo. Todos os outros desejos são como miragens. Vocês são as pessoas
que foram escolhidas por Deus. Especialmente, primeiro para expressar esse desejo… e depois alcançá-lo. E pelo intenso desejo
de pureza, vocês têm de purificar o mundo todo, não apenas os buscadores, mas até mesmo aqueles que não são buscadores.
Vocês têm de criar em torno deste Universo uma aura de desejo de… alcançar o Supremo, o Espírito. Sem o desejo, este
Universo não teria sido criado. Este desejo de Deus é aquele que é o Espírito Santo. É este Poder Onipresente. É a Kundalini
dentro de vocês. A Kundalini tem apenas um desejo que é o de ser o Espírito… e se vocês desejarem qualquer outra coisa, a
Kundalini não se eleva. Somente quando Ela sabe que esse desejo será realizado por… alguém que está diante do buscador, Ela
é despertada. Se você não tem o desejo, ninguém pode forçá-lo. Sahaja Yogis nunca devem tentar… forçar esse desejo em
outras pessoas. A primeira dificuldade que vocês enfrentam assim que obtêm… a sua Realização é que começam a pensar em
sua família. Vocês começam a pensar: "Minha mãe não teve a Realização," "meu pai não a teve, minha esposa não a teve,"
"meus filhos não a tiveram." Vocês devem entender que esses relacionamentos são mundanos. Em Sânscrito é lokik. Eles não
são alokik. Eles não estão além das relações terrenas. Essas são relações terrenas e esses apegos são mundanos. Então, se
brincarem com esta força, como sabem a Mahamaya Shakti permite que brinquem, vocês vão em frente o quanto quiserem. As
pessoas Me trazem todos os seus parentes, seus pais, esse e aquele, e no final eles descobrem que isso foi algo muito errado
que fizeram. Perdem tantos momentos preciosos, tantas horas, tantos anos, desperdiçando sua energia com pessoas que…
nunca mereceram nenhuma atenção da Mãe. Quanto antes compreenderem isso, melhor, que esse seu desejo pode estar
dentro de você… e pode não estar em nenhuma de suas chamadas relações terrenas. Não faz nenhuma diferença. Quando
falaram para Cristo que… Seus irmãos e irmãs O esperavam no lado de fora, Ele disse: "Quem são Meus irmãos e Minhas
irmãs?" Portanto, temos de compreender que essas pessoas que… se envolvem com os problemas de suas famílias todo o
tempo… e atraem a Minha atenção devem saber que não levo isso a sério. Isso não tem nenhum valor para vocês. Para a sua
ascensão é importante, antes de tudo, não ter nenhum desejo, n criar desejos para seus amigos e parentes. Esse é o primeiro
princípio fundamental para… o estabelecimento do poder de Mahakali. Especialmente na Índia, onde as pessoas são muito
apegadas… a suas famílias, é um problema muito grande. Se você dá a Realização a uma pessoa, você fica surpreso ao ver que
todos os relacionamentos que… eles têm são com um grande bando de bhoots. E uma vez que você dê a Realização para uma
única pessoa, você está em apuros… e todos os bhuts entram, lentamente, torturando a Minha vida, desperdiçando a Minha
energia e é completamente desagradável. Isso deve lhe acontecer para você entenda que isso não é auspicioso. Se você quiser
desperdiçar seu tempo, Eu permitirei que você desperdice seu tempo. Mas se você quer ter a ascensão rápida, antes de tudo,
você deve se lembrar que esses são relacionamentos… que são completamente mundanos e esse não é o seu puro desejo.
Portanto, tente separar o seu desejo puro do seu desejos mundanos. Isso não significa, de forma alguma, sugere que
abandonem suas famílias, sua mãe ou sua irmã, nada disso. Mas, você deve testemunhá-los… e vê-los como você veria
qualquer outra pessoa. E veja por você mesmo, se eles são realmente desejosos ou não. Se eles são, tudo bem, não devem ser
desqualificados, porque eles são seus parentes. Isso funciona de ambas as formas, assim como eles não podem ser…
qualificados porque são seus parentes, eles não podem ser desqualificados porque são seus parentes. Na Sahaja Yoga, é para
fazer o seu desejo um puro desejo. Você deve se livrar de muitas coisas. Mas ára as pessoas que são apegadas a suas famílias,
são limitadas por suas famílias, eles têm de se certificar de que não forcem a Sahaja Yoga… em nenhum de seus parentes, pelo
menos não os forcem em Mim. Eu tenho falado todo dia. [Hindi] Obrigada. Está tudo bem. Eu tenho de falar sobre Shri Krishna,
senão Ele acha que só fico falando sobre Mahakali. Agora, esse desejo dentro de nós, que é o Poder de Shri Mahakali, que está
se manifestando, chega em nós de vários modos. Como Eu lhes disse, antes de tudo, ele chega em nós… depois da Realização,
porque todos vocês são Sahaja Yogis. Fazer algo em relação aos nossos parentes. Então, o segundo desejo que chega em nós:
"Deixem-nos tentar curar…" "as pessoas que são nossos parentes." Esse é o segundo desejo. Vocês deve encarar a si mesmos e
verem que… isso tem acontecido com muitos de vocês. Então, desde hanseníase até qualquer coisa pequena como resfriado…
ou espirro, seja o que for que tenham, vocês acham que devem trazer para a Mãe… e todas as preocupações familiares devem

ser trazidas para a Mãe. Coisas simples, como gravidez ou espirro, coisas muito simples, que são tão naturais, são trazidas
para atenção de vocês. Portanto, quando vocês as têm em sua atenção, Eu lhes digo: "Vão em frente com isso, tentem, se
possível, resolvê-las". Mas, se vocês não as mantiverem em sua atenção, elas estarão em Minha atenção. Deixem-nas em
Minha atenção, Eu liderai com elas. Mas então isso é um círculo vicioso. É uma projeção muito sutil da mente que pensa: "Tudo
bem. Então Mãe, não teremos isso em nossa atenção," "é melhor a Senhora cuidar disso". Essa não é a forma. Devemos ter
somente um desejo intenso dentro de nós mesmos: "Como eu me torno o Espírito?" "Como eu alcanço o meu supremo?" "Como
eu me elevo acima dos desejos mundanos?" Purifiquem isso. Uma vez que comecem a purificar, o que quer que caia, Eu
cuidarei disso. Isso é apenas uma segurança, mas não é uma garantia. Se for merecedor de Minha atenção, Eu definitivamente
cuidarei de você. Vocês têm de valorizar sua atenção… assim como Eu valorizo a Minha atenção. Eu acho que vocês devem
valorizar muito mais a sua atenção do que Eu, porque Eu posso controlar muito mais coisas dentro de Mim, porque tudo está
em Minha atenção. Mas tentem purificar seus desejos… distante dos problemas mundanos que estão se defrontando com
vocês. Então expandam isso mais, depois comecem a pensar: "Mãe, e quanto ao problema de nosso país?" Tudo bem, deem-Me
o mapa de seu país. Acabou-se. Isso é mais do que suficiente. Então, purifique-se! O desejo que você tem, abandone-o. E uma
vez que estiverem purificados, esta área será coberta por sua atenção. É algo muito interessante. Quando vocês superam isso,
somente então vocês podem projetar luz. Mas se vocês estão dentro, a sua luz está escondida, não há nenhuma luz emitida.
Todos vocês se elevam acima desse desejo. Toda vez que tiverem um desejo, se elevem acima disso, então sua luz é emitida
sobre o problema mais amplo… que estão enfrentando, que vocês acham que deve ser resolvido por Mim. Todas essas são
Minhas dores de cabeça que… você está colocando sobre si mesmo. Vocês têm de fazer uma única coisa que é tornarem-se o
Espírito, só isso. É uma coisa simples. O resto é Minha dor de cabeça. Agora, os problemas que devem capturar o seu desejo…
na coletividade devem ser bem diferentes. Para fundamentar a sua pureza, para ter fragrância com sua pureza, a sua atenção
deve estar em outro lado. Agora, vocês não estão olhando em direção de Mim, vocês estão sentados Comigo, olhando em
direção ao mundo inteiro. Vejam, toda a atitude mudará. A atitude deve ser: "O que eu posso dar?" "Como eu posso dar?" "Quais
são os meus erros ao dar?" "Eu tenho de estar mais alerta." "Onde está minha atenção?" "Tenho de estar mais alerta em relação
a mim mesmo. O que estou fazendo?" "Qual é a minha responsabilidade?" Você deve desejr que você deve ser puro, você deve
ser o puro desejo, isso significa que vocês devem ser o Espírito. Qual é a sua responsabilidade para com você mesmo? Você
deve desejar que sua responsabilidade em relação… a você mesmo deve ser manifestada, deve ser completa. Então sua
responsabilidade com essa Sahaja Yoga. Qual é a sua responsabilidade com a Sahaja Yoga? Que é o trabalho de Deus, que
iniciou, e vocês são Minhas mãos. Vocês têm de fazer o trabalho de Deus… e vocês têm de combater os elementos anti-Deus,
os elementos satânicos. Você não é mais responsáveis por sua família. Aqueles que são, são Sahaja Yogis mal desenvolvidos,
Eu diria, são inúteis e totalmente imprestáveis. Todos eles sairão, suas famílias sofrerão… e Eu sei que isso irá acontecer,
porque agora as forças estão se unindo de tal forma… que esse processo de escolha começará. Sua responsabilidade com você
mesmo de ser o Espírito; sua responsabilidade em relação à Sahaja Yoga; sua responsabilidade de Me entenderem melhor e
melhor e melhor; sua responsabilidade de entender esse mecanismo que está dentro de você; sua responsabilidade de entender
como esse mecanismo realiza tudo; a responsabilidade é como se tornar seu próprio guru; sua responsabilidade de ser uma
personalidade digna e glorificada; responsabilidade de ser uma pessoa respeitável… e não uma personalidade vulgar. Cada um
de vocês é merecedor de todo o Universo, se vocês quiserem se elevar a essa altura. Universos de universos podem ser
lançados a seus pés, se vocês quiserem se elevar a essa altura, a essa magnitude que está dentro de vocês para prosperar. Mas
essas pessoas que ainda querem viver num nível muito baixo… não podem ascender. Por exemplo, os Sahaja Yogis ocidentais
têm certos problemas… de cometer pecados contra a Mãe e os Sahaja Yogis orientais têm… o problema de cometer pecados
contra o Pai. Não é difícil, de forma alguma, para vocês se livrarem disso. A atenção deve ser mantida pura. Na Sahaja Yoga,
vocês conhecem todos os métodos… de como manter a atenção pura. Se a atenção não for pura, então esse desejo será
sempre atacado… por todos os tipo de coisas insignificantes e insensatas… que não têm nenhum significado em sua ascensão.
Agora, uma pessoa que é bom Sahaja Yogi não se preocupa roupas, com o que os outros lhe dizem ou com o que os outros
estão falando com ele, como os outros estão se comportando em relação a ele. A sua atenção não está neste criticismo: "Esta
pessoa é assim, aquela pessoa é assim", nem existe agressividade com os outros, porque ninguém é o outro. Mas o problema é
que quando Eu falo isso, ninguém pensa que Eu estou falando sobre você, sobre cada pessoa. Aqueles que são agressivos
assumem o outro papee… e os que não são agressivos pensam de um outro modo. Como quando Eu digo algo a uma pessoa
que é agressiva, a não agressiva imediatamente pensará… na pessoa que é agressiva e não nela mesma. Vocês começam
imediatamente a deslocar a sua mente para… outra pessoa, descobrindo as falhas das outras pessoas. Então esse desejo se
torna, gradativamente, cada vez menor e menor e menor, por causa das cargas colocadas sobre ele. Então, o estado de alerta é

muito importante, o completo estado de alerta, sa tar katha. Nós devemos manter nossa atenção puramente… para a
sustentação de nosso puro desejo. O desejo vem de seu coração e vocês são tão bem feitos que… seu Brahmarandhra é
também o coração. Se não tiverem um coração puro, isto não se manterá puro. Há pessoas que acham que se falarem… sobre a
Sahaja Yoga se vlangoriando e tudo mais, elas estão bem, elas estão enganando a si mesmas. Se o coração não estiver aberto,
então isto fica fechado. Portanto, tentem abrir seus corações projetnado… projetando-o. Espero que hoje quando fizerem este
Puja… e fizerem a veneração de Mahakali e este yagna especial, nós estabeleçamos essa aura definitivamente… e iluminemos o
Universo. Mas sua perspectiva deve ser: "Quanto eu contribuí para isso?" "Eu ainda continuo pensando nas outras pessoas?" "Eu
ainda continuo pensando nos meus problemas insignificantes…" "ou eu tenho pensado em meu Espírito?" Assim, o canal
esquerdo começa e termina com Shri Ganesha. Shri Ganesha tem somente uma única qualidade básica: Ele é completamente
entregue à Sua Mãe. Ele não conhece nenhuma outra Divindade. Ele não conhece nem mesmo Seu Pai. Ele conhece apenas Sua
Mãe e é completamente entregue a Ela. Mas esse desejo puro tem de ter ação, sobre a qual falarei sobre isso mais tarde…
quando tivermos mais e mais Pujas. Mas hoje, vamos nos estabelecer nesse puro desejo de sermos o Espírito. Agora, do jeito
que é, com a mente ocidental vocês dirão: "Como?" É sempre assim: "Como fazer isso?" Eu preciso lhes dizer? É muito simples.
Adi Shankaracharya escreveu Viveka Chudamani… e muitos outros livros e tratados. E depois todos esses grandes intelectuais
perseguiram… sua vida e disseram: "Como é isto e aquilo e como…" Ele disse: "Esqueçam estas pessoas." Então ele escreveu
Saudarya Lahari, somente a descrição de sua Mãe e de sua devoção a Ela. E cada verso que ele escreveu é um mantra. Não é
uma entrega de sua mente através de sua mente, mas é a entrega de seu coração. É totalmente a entrega de seu coração. Os
Sahaja Yogis ocidentais sabem muito bem como tem havido… ataques e ataques de negatividade contra eles, especialmente
quando pessoas horríveis como Freud… vieram para destruir suas bases, as raízes. E como o Ocidente aceitou isso de olhos
fechados… e os colocou no caminho do inferno. Tudo isso precisa ser revelado. Tudo isso é insensatez, é errado, é totalmente
contra Deus, é atividade anti-Deus. Então vocês se darão conta que combaterão isso completamente, dizendo: "Isso é a
destruição de nossas bases, de nossas raízes," "uma vez que nossa Mãe é a Fonte de tudo que é sublime, nobre," "de tudo que
nutre, de tudo que é elevado, libertador," "vocês estão nos cortando de nossas raízes." Quando ele lidou, Eu acho, com criaturas
animalescas, e ele quer que todos vocês desçam a esse baixo nível dos… seres humanos, que existem como casos patológicos,
Eu não sei. Portanto é importante que vocês compreendam… todos os ataques que chegam em vocês. E estejam alertas e não
se identifiquem com nenhum deles. Por fim, Eu diria que vocês vieram a este país para ver as raízes… e não os brotos. Mudem
sua atitude de estilo ocidental. Os telefones não são bons, vocês não conseguem um telefone que funcione, o serviço postal é
horrível, o transporte ferroviário é pior ainda. Eu não deveria dizer isso porque estamos numa estação ferroviária. Mas as
pessoas são excelentes. Elas sabem o que é o Dharma, elas não estão sendo atacadas… de uma forma ou de outra, porque
sendo esta a terra da Kundalini, Shri Ganesha está sentado aqui, como alguém ousaria atacar… este grande estado do
Maharashtra que tem oito Ganeshas protegendo-os? Não sei se os habitantes do Maharashtra conhecem esse fato. E tantos
marutis. Portanto, quem pode atacar este país? Não há ataques de negatividades, exceto que os próprios habitantes… têm um
tipo de mente um tanto voltada para o dinheiro. É a única maldição que eles têm. Se eles conseguirem se livrar disso, eles serão
um grande povo. Então, vocês não vieram a este país a fim de usufruir dos… confortos do Ocidente, mas sim para usufruir do
conforto do Espírito. Portanto, vocês têm de mudar sua atitude em relação à Índia. Não me refiro à Air India, de forma alguma.
Essa é uma idéia errada de que vieram pela Air India, porque são Sahaja Yogis, de forma alguma. A Air India nada tem a ver com
a Sahaja Yoga. Todas as nossas estradas de ferro, tudo nosso, nada tem a ver com Sahaja Yoga, até agora. Então, sejam
patriotas e usem suas próprias companhias aéreas, pelo amor de Deus. Mas quando vocês chegarem aqui, verão que as
pessoas são muito inocentes. Elas não conseguem entender Freud. Você não podem falar sobre isso com elas, está além da
mente delas. Nesse ponto, elas são pessoas muito elevadas, porque elas não são atacadas, enquanto vocês, de certo modo,
são elevados, porque embora sejam atacados, vocês cortaram isso. Apenas virem suas faces e estão do outro lado. Isso é algo
grandioso. Então, vocês também terão a confiança de que há muitas… pessoas que acreditam da mesma forma que vocês,
neste grande país, onde existe uma grande população para apoiá-los. Portanto vocês não deveriam se sentir perdidos. Desse
modo, hoje, nós temos de começar esse Puja no Mahakali Tattwa. E é o dia de Gauri, podemos dizer, e o dia de Ganesha Gauri é
hoje. Embora, de acordo com o calendário oficial, possa não ser hoje, mas, de acordo Comigo, sim. Vamos estabelecer dentro
de nós, no nível mais sutil, o desejo de sermos puros e de sermos purificados… de todas as barreiras e coisas sujas que estão
dentro de nós: desejo de sermos grandes Sahaja Yogis; desejo de sermos Sahaja Yogis responsáveis… e desejo de serem
entregues à Sua Mãe. Isso não é difícil, isto é o mais fácilm o último é o mais fácil. porque o que vocês entregam? Eu não quero
nada de vocês, exceto que aceitem Meu Amor. A entrega significa apenas que abram seus corações para aceitar o Meu Amor.
Desistam desse ego. Só isso e isso dará certo. Eu tenho certeza que isso irá dar certo. Eu estou tentando Me colocar dentro de

seus corações… e definitivamente, Eu irei Me estabelecer lá. [N.T: Shri Mataji fala em Marathi por 25 minutes. A palestra
continua depois.] Mahakali tem uma capacidade especial de chorar… porque Ela é do canal esquerdo. Quando Ela está
impossibilitada e não consegue agir, Ela chora. Esta é a única manifestação de Mahakali: Ela deseja… e se Ela não consegue ter
Seu desejo cumprido, então apenas Ela chora. Essa é a única coisa que Ela pode fazer estando impossibilitada, não é? E
algumas vezes, quando Ela está cheia de amor, como Eu os vi hoje, todos vocês vindo aqui todas estas pessoas sentadas aqui.
Quando Ela não consegue expressar-Se completamente, de todo coração, Ela também sente essa alegria jorrar como lágrimas.
Que Deus os abençoe pelo Puja de hoje. Espero que todos vocês o recebam de tal forma que o mais sutil dos sutil… seja
despertado dentro de vocês, a sensibilidade em todas as formas… e o amor que culmina em felicidade. O amor, estas flores na
fragrância de alegria, se manifestará neste Puja de hoje. Que Deus os abençoe.

1983-0101, Shri Mahalakshmi Puja: Ganesha Tattwa
View online.
Mahalakshmi Puja, Kolhapur, Maharashtra, Índia, 01.01.1983 Agora Eu tenho um relógio novo, vocês devem saber. Hoje
novamente é um dia de ano novo. Todo ano novo chega, porque nós temos de adotar algo que é novo. Isso foi tão
organizadoado que o sol tem de se mover por 365 dias... e novamente um novo ano tem de chegar. Na verdade, todo o Sistema
Solar está se movendo em espiral. Então, há definitivamente um mais elevado, um estado mais elevado deste Sistema Solar.
Todo ano ele está se elevando mais em espiral. Então não é só porque 365 dias se passaram, é porque ele avançou um passo à
frente mais elevado do que estava. Agora, nós podemos ver que, na consciência, os seres humanos definitivamente se elevaram
muito mais do que eram, digamos, cerca de 2.000 anos atrás. Mas, o primeiro sistema que começou todo o Universo... foi o
primeiro modelo, vocês podem dizer, que foi criado. E esse modelo tem de ser perfeito. E esse foi um modelo perfeito... que
depois começou a aperfeiçoar o resto. Então esse é o modelo perfeito que está no princípio dessa ascensão. E isso está
realizando essa ascensão. Agora, a perfeição do resto do Universo ocorre em várias direções. Mas hoje nós temos de
considerar o Princípio de Mahalakshmi. O Princípio de Mahalakshmi, como Eu lhes disse, é um princípio perfeito. É um princípio
perfeito, é perfeito, ele nasce perfeito, permanecerá perfeito, será sempre eternamente perfeito, de modo que não é necessário
ser corrigido. Agora, esse assunto sobre Mahalakshmi, Eu estou abordando aqui, porque vocês talvez possam ir hoje ver o
templo de Mahalakshmi. Agora, o templo de Mahalakshmi, quando vocês forem lá, vocês têm de saber que essa Divindade
surgiu da Mãe Terra... neste lugar em particular. Isso significa que este lugar tem a capacidade de lhes dar uma energia. Vocês
podem dizer, uma energia adicional ou um sentimento intenso de evolução. Se vocês são sensíveis o suficiente, vocês podem
ver isso, vocês podem senti-lo... e vocês podem fazer isso. Mas, se vocês não são tão sensíveis, vocês ainda estão muito
condicionados e ainda superficiais, isso talvez não funcione. Quero dizer, todos os tipos de coisas podem ser feitas, mas se
alguém quer continuar sendo uma pedra, você não pode fazer nada sobre isso. Assim, este Princípio de Mahalakshmi está
trabalhando neste lugar, Kolhapur. Normalmente, este lugar deveria ser muito, muito quente por causa de sua posição. Mas
mesmo no verão, este lugar se mantém muito fresco... por causa das vibrações do templo que são emitidas. As pessoas neste
lugar talvez não estejam tão conscientes também. Nós não podemos dizer se elas estão conscientes porque conforme... a
negatividade avançou, há muitas fábricas de açúcar... e muito alcoolismo acontecendo aqui. Mas nós temos de tirar o melhor
proveito de cada lugar... que é criado especialmente para um propósito específico. Assim, isso é uma peregrinação, de certa
forma, na qual nós estamos aqui. Nós temos de cuidar do nosso Princípio de Mahalakshmi, de nossa ascensão. Como vocês
sabem, essa ascensão começa no Nabhi... e está cercada pelo Princípio do Guru. Agora, o Princípio do Guru dentro de nós, se é
absurdo, se estiver justaposto, colocado em justaposição, se ele não estiver devidamente incorporado dentro de nós, se ele não
estiver emitindo através de nosso caráter e comportamento, o Mahalakshmi Tattwa não pode ser fortalecido. O Mahalakshmi
Tattwa é fortalecido através do Princípio do Guru. Agora, nós somos afortunados hoje, porque houve o aniversário de Datta,
Dattatreya, exatamente outro dia quando tivemos o Puja e hoje é este Puja de Mahalakshmi. Então, nós temos duas coisas
juntas. Primeiro foi o Puja de Datta e hoje é este Puja de Mahalakshmi. Então, para ter o Princípio do Guru bem, devemos tornar
nossos dharmas corretos. Agora, esses dharmas, como Eu lhes disse muitas vezes, são dez, e devemos tomar conta desses
dez dharmas de uma maneira muito cuidadosa. Estes são expressos externamente, mas o que quer que esteja dentro se revela.
Agora, Eu acho que quando vocês falam e dizem coisas, Eu sei que essa pessoa é negativa, aquela pessoa é definitivamente
positiva. Há tantas formas de expressão do positivo. Mas como Eu sei disso, Eu não posso lhes dizer, porque Eu simplesmente
não sei como lhes dizer isso. Mas Eu simplesmente sei que tal pessoa é definitivamente positiva... e tal pessoa é negativa. A
positividade está em entender por que nós estamos aqui. Em primeiro lugar, por que nós estamos nesta Terra? Por que nós
somos seres humanos? Na compreensão: o que estamos fazendo em relação a isso? Por que nós somos Sahaja Yogis? O que
um Sahaja Yogi tem de fazer? Qual é a responsabilidade dele como um Sahaja Yogi? Então ele avança para entender: "Por que a
Mãe é tão gentil comigo? Por que eu adquiri vibrações?" "Por que estou entre muito poucos que obtiveram essa bênção
especial," "o conhecimento especial da consciência vibratória?" E depois se perguntar: "O que eu estou fazendo em relação a
isso?" "Eu ainda estou muito enraizado na minha vulgaridade ou na minha infantilidade," "na minha estupidez, na minha rispidez,
na minha agressividade?" Nós sempre vemos essas coisas em outras pessoas, não em nós mesmos, então nós não somos
Sahaja Yogis. Nós devemos entender esse ponto. Quando nós começamos a ver essas coisas em outras pessoas, então nós
não somos Sahaja Yogis. Nós devemos ver em nós mesmos.. e emitir pura compaixão aos outros. Mas as pessoas sempre
veem que é em outra pessoa que isso existe. O que quer que Eu possa tentar dizer, elas sempre veem em outra pessoa. Agora

supondo que há uma pessoa negativa entre nós, você não precisa ser compassivo com essa pessoa. Pelo contrário, é melhor
ficar distante. Livre-se dessa pessoa, na medida do possível não tenha nada a ver com ela. É um sinal definitivo de grande
compaixão por si mesmo, se não pelos os outros. É melhor não ter nada a ver com a pessoa que é negativa, se você tem de se
elevar. Ela pode ser seu irmão, irmã, qualquer um. Mas tente ficar longe de uma pessoa que não é positiva. Isso causa muitos
problemas. Eu tenho lhes dito isso, e Eu tenho lhes pedido, mas o condicionamento é tal que... mesmo que você tenha se
tornado um Guru Tattwa, você não entende que você tem de ser desapegado. Para o Guru, não há irmão, irmã ou qualquer outro
relacionamento, exceto o relacionamento com a Mãe. Não existe nenhum outro relacionamento. Um desses princípios deve ser
compreendido. Eu sinto que é muito importante para todos vocês isto: nosso relacionamento é apenas com a Mãe e com os
Sahaja Yogis, e não qualquer relacionamento que veio a nós, quer seja através da Sahaja Yoga ou através de qualquer outra
coisa. Agora, isso Eu tenho explicado porque nosso Mahalakshmi Tattwa não está bem. É por isso que nós ficamos meio que
dissipados, perdidos nessas coisas. E o Mahalakshmi Tattwa tem de ser como uma força ascendente, toda unida. Como Meu
pai costumava dar um exemplo. Supondo que você colheu muito trigo... e você o espalha no chão, tudo será perdido. Ele será
espalhado assim, deste lado, daquele lado, estará tudo perdido. Mas se você colocá-lo em um saco, ele aumentará em altura
gradualmente. Ele terá essas maryadas, ele aumentará e aumentará cada vez mais em altura. Da mesma forma, este Princípio
de Mahalakshmi... pode se espalhar de um lado ao outro exatamente deste jeito, e pode simplesmente destruir tudo que a Mãe
nos deu... e tudo que recebemos todos esses anos, apenas espalhando-o. Agora, para juntá-lo internamente, preste atenção em
si mesmo, em primeiro lugar. Tente clarificar suas ideias e sua compreensão no cérebro. É importante, porque o Mahalakshmi
Tattwa no final trabalha no cérebro. É a iluminação do cérebro que é feita pelo Mahalakshmi Tattwa. Ele lhe dá Sat, a Verdade.
Portanto, no cérebro, você deve esclarecer, alcançar logicamente. Logicamente você deve chegar à conclusão: "Eu não tenho de
fazer essas coisas," "eu tenho de fazer essas coisas, eu tenho de ascender." "É por isso que eu estou aqui. Por que eu estou
aqui? O que eu devo fazer?" Agora, logicamente convença seu cérebro, em primeiro lugar. Isso é muito importante agora depois
da Realização. Porque se logicamente seu cérebro não entender, será sempre vulgar, infantil, indigno... ou poderia ser cruel,
horrivelmente opressivo. Poderia ser um desses. Assim, no Guru Tattwa, há dez elementos. Cinco deles lidam com o peso. O
peso. Guru é o peso, o peso de uma pessoa. Quanto peso você tem? A gravidade, como chamamos. O indivíduo tem uma
gravidade. Quando ele fala, quanto equilíbrio ele obteve? Na música indiana, nós chamamos de Vazan, significa o peso. O peso
do indivíduo, significa: quando ele está lidando consigo mesmo ou com os outros, quanto peso ele carregou? Em inglês, eles
também usam isto, peso. Quanto peso ele carrega com os outros? Significa, o quanto ele pode... realmente impressionar os
outros. Se você impressionar demais, tudo bem? Então a pessoa dirá: "Oh, isso é demais." Esta é a característica muito grande
nos ocidentais: "Oh, isso é demais!" Isso é porque eles têm uma ideia. Tudo isso é orientado ao ego. "Isso é demais." Se você
dizer a eles muito: "Oh! isso é demais. Ela é demais." "Eu faço isso lentamente, lentamente. É demais para mim!" É muito
comum, é uma reação muito comum. Então, quanta gravidade você tem? E a segunda é a qualidade do magnetismo. Duas
coisas. Magnetismo. A primeira é a qualidade da gravidade, isto é, o quanto você é digno, como você fala, como é sua
linguagem, como é seu comportamento. Você deveria ser bem-humorado, mas às vezes, mesmo Comigo, Eu percebo que... as
pessoas falam de uma maneira muito estranha. Eu simplesmente não entendo, como é que eles sempre dizem as coisas
erradas? Quero dizer, mesmo que tenham de dizer uma frase, eles dirão uma coisa errada. Acontece sem dúvida com eles. Isso
é também Vishuddhi, que também é Nabhi, vem do Nabhi, porque você deve saber que... o Vishuddhi Chakra é a ascensão do
Nabhi Chakra. Então, o que acontece é que uma pessoa, seja o que for que ela seja, se expressa através de sua linguagem,
através de seu comportamento, através de seu rosto, através de seu nariz, seus olhos, tudo, através do Vishuddhi Chakra. Então,
a ascensão do Nabhi é expressa, mostrada através do Vishuddhi Chakra. Agora, seja o que for que você tenha no Nabhi é
mostrado aqui. Supondo agora, uma pessoa que tem o Mahalakshmi Tattwa devidamente desenvolvido, um indivíduo assim
terá uma forma de lidar com outra pessoa, onde ele terá a gravidade, assim como a compreensão de até onde ir com a pessoa;
até onde prosseguir com a pessoa; até onde falar com uma pessoa; até onde pensar sobre isso; quanta importância deve ser
dada. Esse é um ponto que é muito importante. E o outro ponto é este: quanto magnetismo você tem? Então você reverte para
si mesmo. O magnetismo é uma magia, é uma magia de uma pessoa. Uma pessoa é magnética porque ela tem certa magia.
Agora, essa magia surge de sua própria personalidade. De sua própria personalidade. Então a base do magnetismo, no canal
esquerdo, começa. E essa base é Shri Ganesha. Shri Ganesha é a base desse magnetismo. Então você é inocente. Inocência é a
melhor forma de ter esse magnetismo. O magnetismo você não pode expressar na forma material. Ele não é uma coisa
material, mas é algo abstrato, vem da sua qualidade de Ganesha, Shri Ganesha. Uma pessoa assim é magnética. Magnética
significa que uma pessoa assim... atrai outra pessoa por causa da gravidade da pessoa, por causa da qualidade da pessoa, uma
pessoa assim atrai. Mas não atrai pela luxúria, ganância e coisas insensatas. Mas atrai outra pessoa por causa da fragrância do

amor no ambiente. Agora, isso é sempre confuso. Confuso. Porque é uma coisa tão abstrata, então devemos entender isso... de
uma forma muito sutil. O que é esse magnetismo que devemos ter? Há alguns gestos que as pessoas usam artificialmente, que
normalmente elas têm usado apenas para atrair outras pessoas, o modo como andam, o modo como se vestem, o modo como
vivem. Todas essas coisas são inúteis. É algo tão interno, essa fragrância é tão interna que deve ser desenvolvida. Mas na
Sahaja Yoga, Eu tenho visto, as pessoas simplesmente não se preocupam com isso, simplesmente não se preocupam. Eles
pensam no modo como eles têm vivido, do jeito que eles têm sido, digamos, se eles são ingleses, eles são ingleses; se eles são
franceses, eles são franceses; se eles são indianos, eles são indianos; se forem de Kolhapur, serão de Kolhapur. Essas ideias
primeiro devem ser contidas, porque a fragrância... espalha-se em todos os lugares, quer você seja inglês ou qualquer um.
Assim, a fragrância de uma pessoa se desenvolve através, antes de tudo, do Princípio de Ganesha dentro de você. O Princípio
de Ganesha deve ser observado antes de tudo. Agora uma pessoa que é como Ganesha... não é uma pessoa que é totalmente
um tipo cheia de remorso... ou uma pessoa que é um caso tão perdido que mesmo que você bata nela... e faça-a em pedaços,
ela suportará isso. Não é desse jeito. Não é isso. Pelo contrário, a qualidade do magnetismo é tal que o atrai... a um ponto em
que você não fica perturbado. Agora, esse é um ponto muito importante que devemos saber. Se você tem outros amores, amor
como o amor carnal... e todos os outros amores que você tem, então com esse amor, talvez você atraia a pessoa, mas essa
pessoa pode destruí-lo... e isso destrói você, sempre. Mas essa atração não destrói, não destrói você. A atração é até esse
ponto em que você não é destruído, porque você sendo muito mais elevado, muito mais profundo e com muito mais gravidade,
você não pode ser destruído por uma coisa que você está atraindo. O ímã maior sempre atrai o ímã menor. E é isto o que
devemos entender: essa magia e esse carisma. O temperamento carismático de uma pessoa... surge através, antes de tudo, do
Ganesha Tattwa, da inocência. E em segundo lugar, através da completa dedicação e devoção. Aqueles que são
completamente dedicados e devotados à Mãe, não a mais nada, novamente o Ganesha Tattwa, não a sua esposa, nem ao seu
marido, nem à sua irmã, nem ao seu país, nem a ninguém, mas sim à Mãe. A dedicação completa lhes dá esse carisma ou essa
atração. Na Sahaja Yoga, uma pessoa assim se torna realmente magnética... e uma pessoa assim tem um dom. Agora, algumas
pessoas acham que... se você estiver... [Hindi] Alguns pessoas acham que se você é uma pessoa muito passiva... e se alguém
disser alguma coisa para você e você não se importa, que esse tipo de pessoa como você é carismática, não é. As pessoas
gostam de você porque elas podem dominá-lo. Elas gostam de você porque elas podem dominá-lo. Agora, se você acha que
através de sua agressividade... e de seus gritos e de seus berros e dessas pessoas, você alcançará esse temperamento
carismático, você não pode. Você não pode alcançar esse nível elevado. Então, como você alcança isso? Tornando-se mais
inocente. Agora, como a inocência se desenvolve em uma pessoa? É não pensando nisso. Por exemplo, alguém Me perguntou:
"Como a Senhora gerencia seu Imposto de Renda?" Eu disse: "Não tendo nenhuma renda, de forma alguma." Então eles Me
perguntaram: "Como a Senhora resolve o problema do Seu carro?" "Não tendo nenhum carro, de forma alguma." Eles disseram:
"E quanto ao problema de Sua casa?" "Não tendo Minha própria casa." "Nihi, nihi." Tudo é "nihi" para Mim. Então como você
resolve seu problema? Não tendo isso, apenas tenha: "Não, não tenho!" Não arrume dores de cabeça para si mesmo. Quando
você arruma dores de cabeça para si mesmo, somente então a inocência é reduzida. Dores de cabeça como isso, aquilo. "Este é
o meu xale, este é o meu sari, esta é a minha coisa," "isso é isso, isso é isso, isso é isso". Mas somente uma única coisa existe:
"Esta é a minha Mãe e eu tenho de proclamá-La", só isso. Se é assim dessa maneira, então a inocência começa a se elevar
como Shri Ganesha, e não tendo nenhuma outra dor de cabeça. "Isto é meu, aquilo é meu." Esse negócio de "meu" causa o
problema, Eu acho. Pessoalmente, Eu acho que esta deve ser a razão, esse negócio de "meu". "Isto é meu". "Porque seja o que
for que seja meu", alguém Me disse, este é um argumento muito bom que ele deu: "Seja o quer for que seja meu, não sou eu",
significa que não é Sahaja. "Meu corpo, minha cabeça, meu tudo, meu", mas "eu", ele Me deu essa ideia: "eu". O que é "eu"? Então
"eu" está separado. "Seja o que for que não seja meu é ‘eu’." Então o que resta é o seu Espírito. Alguém Me deu esse argumento,
Eu disse: "É um argumento muito bom para resolver isso". Então seja o que for que reste é o "eu", e esse "eu" é o que temos de
observar. Assim, você continua reduzindo todos esses "meus", "meus", "meus". Então o puro Espírito da inocência se elevará.
Então, a ideia sobre o Espírito também, as pessoas acham que... se você se tornar espiritual, quero dizer, Eu não sei o que as
pessoas pensam sobre as pessoas espirituais. Mas a ideia sobre as pessoas espirituais é que você tem de ser... algo terrivel
como um touro ou Eu não sei. Você tem de ser astuto como uma raposa... ou você tem de ser intelectual como Freud ou algo
assim. Todos os tipos de ideias, as pessoas têm. Não, não é isso. A pessoa espiritual é apenas inocente, apenas inocente. Não
há inteligência, nada. Apenas inocente. A coisa toda é inocência. Seja o que for que ele fale ou diga, vem através da inocência.
Ele não tem intelecto do modo... que aqui as pessoas têm através da leitura e através da compreensão... e analisando. Nada
desse tipo. Ele apenas tem a inocência pura e simples. E tudo funciona muito bem. É tão puro. Ele só diz o que sabe e o que ele
sabe é o mais elevado. Então esse descondicionamento tem de ser trazido dentro de nós. Mas vocês não devem discutir isso

entre vocês também. Uma vez que vocês comecem a discutir, então vocês também – vejam, isso se torna uma espécie de
argumentação teológica. Não há teologia em relação a isso. É muito simples. A coisa mais simples é ser inocente. Mas a
inocência está perdida. Por quê? Porque nossa atenção está de uma forma diferente, nós estamos atentos a outras coisas, nós
estamos olhando para outras coisas. É tão simples. Hoje Eu estava pensando que Eu tenho de comprar... três saris de nove
metros. Uma questão simples, na realidade, porque havia três senhoras que usam saris de nove metros... e Eu tinha de lhes dar
três saris de nove metros, só isso. Eu apenas pensei nisso. Tudo bem. Eu vim para cá, Eu vi saris muito bons sendo colocados
aqui. Então Eu perguntei para ela: "Onde você comprou?" Ela disse: "Você o compra aqui". Eu disse: "Tudo bem". "Então vá e
compre esses três saris." Sem análise, nada desse tipo. Isto simplesmente veio à Minha mente: "Eu tenho de comprar três
saris", acabou-se. A resposta está aqui. Então até a atmosfera é tão inocente, toda a situação é tão inocente que a solução é
apresentada pela inocência à inocência. A inocência funciona em tudo, porque todo mundo tem um pouco de inocência, em
cada um, não é? Então você pode... é como um quinto pilar. A inocência é um quinto pilar dentro de você. Então, se qualquer
pessoa é inocente, ela trabalhará em seu quinto pilar... e fará você ficar bem. Quando vocês dão bandhan aos outros, o que
acontece? Vocês realmente o enlaçam através da inocência de vocês... e o pobre coitado não sabe. Ele tem a inocência dentro
dele, vocês capturam essa inocência, isso é tudo que vocês têm feito, é desse modo que vocês lidam com isso. É muito simples
resolver as coisas. Somente o princípio, o Tattwa, a coisa toda apoia-se no quê? O Tattwa não é nada além de inocência. Então
tentem desenvolver isso através de todas essas coisas: "Ya neti, neti wachane nigamor awachus". Dizendo: "Este não, este não,
este não, este não, este não", a todos os seus pensamentos. "Este não, este não, este não, este não". Você chega lá. "Não é meu,
não é meu, não é meu" Você chega lá. E é desse modo que é. E você vê que o mundo material todo... está agora atacando a
inocência, porque eles estão amedrontados. Você não pode atacá-la. A inocência não pode ser destruída. Ela não pode ser
destruída. A inocência é algo que é onipresente... e não pode ser destruída. Portanto, seja o que for que as pessoas possam
tentar, ela não pode ser destruída. Mas ela pode ser coberta, ela pode recuar, mas ela não pode ser destruída. Ela atuará da sua
própria maneira. Portanto, tente desenvolver essa inocência que é a base do Mahalakshmi Tattwa, nós devemos dizer, ou isso é
a essência do Mahalakshmi Tattwa. Assim, as coisas externas, o valor, o peso, a dignidade, o comportamento, tudo, é coisa
externa e a coisa interna, o Tattwa, o princípio... no qual está baseado é a inocência. Agora, se com isso, se entendermos o
Mahalakshmi Tattwa dentro de nós, como ele tem de funcionar, isso não é intelectual. Novamente Eu diria que Eu não quero que
vocês projetem... seu intelecto nisso e descubram, mas apenas permaneçam onde vocês estão e vocês encontrarão as
respostas... simplesmente vindo a vocês, automaticamente. Simplesmente não projetem suas mentes nisso. Vocês
simplesmente obterão... todas as respostas para todas as perguntas, de um momento para o outro. Porque a inocência em
cada um é a resposta simples... onde todas as complicações desaparecem. A inocência é isso. E é isso que é o Amor de Deus, é
o Amor de Deus. Então não confunda isso com amor, com todas as suas ideias insensatas de amor que você tem sobre as
pessoas... e identificações, identificações erradas. Isso é o puro amor dentro de nós, a pureza, a inocência que é o amor e é a
própria vida, nós devemos dizer. Ela é uma parte disso, a Prana Shakti. Mas Prana Shakti não é Mahalakshmi. Então
Mahalakshmi é a essência e a essência de tudo, porque se a criação tem de acontecer, também, se o desejo de Deus está
presente e se não há Mahalakshmi Tattwa, então de que adianta ter desejo? Está acabado. Supondo, mesmo que você tenha a
criação... e não tenha o Mahalakshmi Tattwa, como você realizará isso? Você não pode realizar isso, você tem de ter o
Mahalakshmi Tattwa, porque eles não têm nenhum sentido. Então, externamente é o Mahalakshmi Tattwa, mas internamente é,
internamente é, nós podemos dizer, há três núcleos. O primeiro núcleo é o Mahalakshmi Tattwa, ao observar externamente,
você vê o crescimento, tudo bem. Então internamente é a criação, isto é, todos os elementos sendo criados e tudo mais. Mas
dentro disso está o desejo e dentro do desejo está Aquele que é a metade, você pode dizer, é o Ganesha. Então, esse Ganesha
Tattwa no final domina tudo e permeia através de tudo. E isto é o que Eu diria: não pensem nisso. Apenas permitam que sua
inocência cresça, a simples inocência. E sua dignidade. Isto é muito importante: ter sua dignidade. Como algumas pessoas
acham que se elas usam roupas rasgadas... e andam por aí na rua e tudo mais, elas são grandes sanyasis. É errado. Por quê?
Você não está sendo digno e Deus lhe deu tanto, por que você deveria tentar mostrar que você não recebeu nada? Apenas para
exibir que você não recebeu nada que Deus deu. É apenas uma espécie de agradecimento a Deus: "Deus você me deu tanto."
Você tem de vestir o melhor. Como no Puja, se você observar, as senhoras aqui usam todos os seus... anéis de nariz e todos os
seus ornamentos e tudo mais, no templo, se elas tiverem de ir, elas usam tudo. E da mesma forma, os homens também usam
suas roupas muito limpas, coisas muito limpas, o que quer que eles tenham, eles vestem... roupas simples, limpas, seja o quer
for que eles tenham, mas sem ostentação. É apenas uma coisa através da qual você se expressa. Deus lhe deu isso: "Ó Deus!
Eu Lhe agradeço." É um dia hoje tão grandioso ser no ano novo, o dia de ano novo, ser aqui no lugar de Mahalakshmi em
Kolhapur. E aqui também é chamado de Kolhapur porque Kolhasura foi morto aqui. Kolhasura era um sujeito horrível como uma

raposa e ele nasceu de novo. Agora ele está novamente morto. Graças a Deus. Ele estava aqui e agora está morto, Kolhasura
morreu. Não pensem nisso, de novo sua mente vai para fora. Não pensem nisso. Eu lhes falarei sobre isso. Eu deliberadamente
evitei o nome. Ele nasceu de novo e foi morto. Então este é o lugar onde Kolhasura foi morto, onde isso foi estabelecido, então a
Encarnação de Mahalakshmi entrou em ação... e é desse modo que este lugar tem um valor especial, de modo que nós viemos
aqui... para uma peregrinação e vamos estar de um jeito humilde. Pensem sobre isso. Na verdade, essas coisas não poderiam
acontecer no Ocidente, porque mesmo que eles tivessem saído da Mãe Terra, quem os reconheceria? Quem teria sabido sobre
eles? Quem os teria respeitado? Quem os teria venerado? É por isso que não aconteceu muito no Ocidente. Mas está lá, um
pouco está lá, sem dúvida. Mas aqui agora eles têm esses, todos esses templos... e o ataque à inocência veio dos tantrikas. E
então os tantrikas entraram em todos esses templos... e eles tentaram se estabelecer. Mas gradualmente, eles estão sendo
neutralizados e limpos. Estes tantrikas foram em todos os templos de todas as Deusas. E todos eles estarão gradualmente fora,
direto para fora. Assim, esse é o ataque que veio e é desse modo que esses brâmanes... vieram e se estabeleceram nesses
lugares. Os assim chamados brâmanes. E tentaram pregar sobre todos os métodos tântricos e coisas aqui, no templo, e eles
realmente estragaram a atmosfera daqui. Que Deus abençoe a todos. Eu quero que vocês desenvolvam concentração da
mente... de modo que vocês se elevem acima de todas as outras identificações erradas... e fiquem identidicados com o Puro
Espírito, através de seu Princípio de Mahalakshmi. Que Deus os abençoe.
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Shri Ganesha Puja: Para que vocês estão aqui?, 1983-01-04 Sinto muito, Eu não estou podendo, de certa forma, lhes falar…
[Marathi] lhes falar diretamente sobre as coisas e… embora vocês saibam que Eu tenho cuidado de vocês muito bem… [Marathi]
E Eu não tive muito tempo, mas vocês sabem que… Eu tenho de trabalhar muito arduamente e enquanto vocês têm somente um
programa, Eu tenho três ou quatro programas… e Eu estou trabalhando muito arduamente para eles. E Eu lhes disse que
Maharashtra seria um movimento muito rápido… e nós temos de nos mover muito rápido. Agora, o que vocês têm de entender é
que… vocês vieram para este programa de Maharashtra para quê? Por que vocês vieram aqui? As pessoas devem entender isso.
O que Eu percebo… é que não há nenhuma compreensão de algumas pessoas desse simples fato. Algumas pessoas são almas
murmurantes entre vocês… e elas não compreendem por que elas estão aqui. Elas estão aqui para aprender certas coisas para
a Sahaja Yoga. Agora, especialmente, se vocês não têm um ashram, também sempre há um problema de aprender como viver
com os outros… e de certa forma, nós devemos nos mover de uma forma espartana, de uma forma espartana, como viver de
uma forma espartana e como ser ativos. Agora, vejam estas pessoas aqui, habitantes de Maharashtra. Apenas olhem para eles,
vocês têm de aprender com eles. Como rapidamente - Eu não tenho de lhes dizer nada, eles são tão autodisciplinados. Eu não
tenho de lhes falar nada. Eles organizam, estão trabalhando tão duro, vocês não podem imaginar. Vocês não estão realizando
nenhum trabalho, se observarem isso, qual trabalho estão fazendo? Apenas pegando sua bagagem, colocando nos ônibus,
descendo, dormindo novamente. Qual trabalho vocês estão realizando comparado a eles? Mas não há nenhuma agilidade em
relação a isso. O que Eu percebo é que eles próprios estão vendo vocês, eles acham que… todos vocês são letárgicos e alguns
de vocês são drogados… ou o que é isto? E as reclamações são tão estranhas, é como se vocês achassem que há um pacote
turístico, os ônibus indo… e a organização não é boa e alguns estão dominando, e isso e aquilo. Isso é totalmente absurdo, Eu
acho. Algumas pessoas estão levando a Sahaja Yoga como uma coisa letárgica, como um negócio de drogas em que você fica
letárgico, ninguém tem de lhe dizer: "Entre no ônibus." Mas por que você mesmo não entra? Todo mundo deve organizar, deve
aprender algo, senão é um desperdício. Eu acho que vir é um desperdício. Vocês não vieram para cá para turismo. Uma coisa
vocês devem entender, este ponto deve ser entendido por todos vocês: não é um departamento de turismo trabalhando isso
para vocês. Vocês conseguem um pouco de conforto, se envolvem imediatamente nessa insensatez, e vocês devem saber que
materialismo em demasia os trouxe… a esse estágio em que vocês têm muito ego. É uma grande dor de cabeça… para a Sahaja
Yoga e para vocês também. Vocês sabem disso. Muito materialismo. E essa matéria sempre tenta dominar o Espírito… e seu
Espírito é sempre dominado pelo espírito. E vocês entram em estado de letargia… e então qualquer um que tenta lhes dizer:
"Apressem-se " ou "façam isso", vocês pensam: "Você está dominando" e isso é uma insensatez, Eu não consigo entender.
Agora, Warren está vendo que eles não querem organizar nunca mais. Quem quer fazer isso? Agora, aqueles que estão
reclamando levantem suas mãos. Assumam o controle. Boa ideia. Ele diz: "Eu não quero fazer nenhuma organização." Tudo
bem. Quem quer fazer isso? Vamos ver quem estava reclamando… de que ele estava ultrapassando as maryadas. Agora,
deixe-os assumirem. Essa não é a forma de se comportar. Vocês devem ter sua própria disciplina, vocês devem aprender a se
disciplinar. As pessoas não dão valor a muitas coisas. E foi isso que aconteceu com Nick quando ele tentou fazer isso. Eles
estão muito confortavelmente acomodados na casa de Linda. E lá Eu também vi pessoas fazerem a mesma coisa. Porque
quando eles vivem lá, não há nenhuma necessidade de ter… qualquer disciplina, não há ninguém para falar. Isso não é letargia.
Sahaja Yoga é uma coisa espartana, uma coisa ativa. Vejam estas pessoas, como elas são ativas. De manhã cedo, às 5:30, elas
se levantam e trabalham. Vejam a maneira como elas estão organizando, vocês não podem imaginar o quanto elas estão
organizando. Em lugares longínquos, aqui também, organizar tudo é uma situação impossível. Agora, o que nós estamos
fazendo? Apenas tentando pensar: "Nós estamos em um pacote de viagem, estamos aqui e tudo deve vir a nós…" "de uma
forma que seja para um turista." Agora Warren se aposentou, agora quem quer fazer o trabalho? Deixem-Me ver. Eu devo
colocar os que estão reclamando? O que é isto que está acontecendo? Eu simplesmente não entendo. Uma pessoa começa
uma piada e todo mundo começa com isso, é totalmente errado, não há nenhum turismo acontecendo. É melhor voltarem, Eu
lhes darei de volta todo o seu dinheiro que vocês Me pagaram e voltem. Vocês vieram aqui para aprender sobre a Sahaja Yoga,
como se tornar ativo, como ser espartano, como se iluminar. O quanto sua Mãe está trabalhando nesta idade? Eu tenho 60
anos. O quanto Eu estou trabalhando? Apenas vejam isso. Vocês têm de ser assim. Eu sou o seu ideal ou é a rainha Elizabeth?
Quem é o seu ideal? Eu simplesmente não entendo. Por que vocês estão aqui? E uma pessoa começa uma piada, um outro
assume… e todos eles começam a falar desse jeito. Isso é absolutamente uma situação impossível. Eu não tenho de falar com

eles, nem uma única vez. Vocês não podem imaginar. À noite, eles cozinham para vocês, sabem? À noite. Depois do programa,
eles vêm, fazem toda aquela comida para vocês aqui e a comemos. Aqueles que estavam Comigo sabem disso. Eles
cozinharam, todos eles, esses rapazes… e novamente eles estão acordados de manhã, às 5:30, organizando tudo. Olhem para
isso. Aprendam com eles. Vocês que em qualidade são inúteis devem compreender. Vocês não têm nada além de ego e uma
autoconsciência… de que vocês são muito importantes. Não, vocês não são. Eu tenho de lhes falar muito francamente. Vocês
têm de baixar esse ego, completamente. O desenvolvimento material arruinou vocês completamente lá. Você vê milhares de
pessoas aqui levantando as mãos. Vejam as pessoas aqui. Nós vamos esquecer toda a civilização que está condenada no
Ocidente? Vocês são as pessoas que são a fundação. O que vocês são? Vocês não são santos, não são? Como um santo vive?
Vocês viram Ramdasa Swami, Eu fui ver. Agora, vocês se deram conta de que foram a Mahalakshmi, que é um dos, um dos
pithas, um dos pithas da Kundalini, do Universo inteiro? Vocês compreenderam isso? Estão cuidando do seu conforto ou
cuidando do seu Espírito? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês compreenderam que o templo era para isso? Vocês
compreenderam esse ponto? E agora quero que vocês vejam um outro templo… e depois irei a um outro templo. Isso não é fácil,
nenhum turista foi a esses templos. Na verdade, nenhum estrangeiro é permitido nesses templos. Porque vocês são santos,
eles permitiram vocês, mas se comportem como santos. Que insensatez é essa acontecendo? Falando sobre conforto, essa
insensatez. Qual conforto vocês têm lá? Sinto-Me muito desconfortável nesses países ocidentais. Não há nenhum conforto do
Espírito. Eu Me sinto muito desconfortável. Todo mundo bebendo, todo mundo, insensatamente, tão materialista, tão
materialista. Horrível! Agora, não pensem muito em si mesmos, pelo Amor de Deus. Eu não quero que vocês falem que alguém
os está dominando, ultrapassando as maryadas, que Sahaja significa "letargia". Por que vocês não têm seus próprios Espíritos e
seus próprios preparativos? Vocês largaram tudo, dois quartos, quatro quartos lá destrancados. Há uma garota cuidando de
Mim, como ela é ativa, apenas vejam como ela é ativa. Nem dez garotas inglesas podem cuidar de Mim do jeito que ela cuida de
Mim. Cada pedacinho disso, ela sabe. Não estou dizendo apenas os ingleses, mas todos vocês têm esse problema. Por favor,
livrem-se disso. Caso contrário, esqueçam o Ocidente. Vocês têm de fazer trabalhos imensos. Eu estou tentando cuidar de
vocês da maneira que Eu posso. Vocês têm de cuidar de si mesmos. A maneira como vocês estão agindo, Eu simplesmente não
entendo. É para um pacote turístico que vocês vieram? Aqueles que vieram pela primeira vez são mais problemáticos também,
porque eles nunca viram isso antes. Quero dizer, aqueles que querem voltar, podem voltar amanhã. Eu lhes darei dinheiro,
voltem. Rahuri vai ser muito pior do que isso. Esta é a primeira vez que vocês têm um hotel. Quero dizer, Eu não entendo o jeito
que vocês têm de se sentir confortáveis. Vocês querem um banheiro? Tudo bem, fiquem amarrados a um banheiro… e se
movam por aí com o banheiro durante todo o tour. Quero dizer, vocês sabem como Eu moro na Inglaterra? Que tipo de casa Eu
tenho e que tipo de banheiro Eu tenho? Eu nunca reclamei, nunca nem mesmo pensei nisso. Nunca. Para Mim é o Espírito. E não
pensem muito em vocês mesmos, por favor. Eles estão administrando tudo, estão organizando o Puja, estão administrando as
coisas. Olhem para eles. Nunca são um problema para Mim. Agora, vocês têm de ir amanhã para Tuljapur. Este Vitthala é um
lugar muito grande aqui do Vishuddhi… que vocês têm de ver e vocês têm de ir para Tuljapur. Eles não são confortáveis, é por
isso que eles nunca aparecem no Ocidente. Eles não são confortáveis lá. Quem teria construído templos sobre essas rochas?
Eles teriam? Vocês acham que eles teriam entendido Hanumana? Vejam os padrões. Olhem para Ele, o modo como Ele viveu.
Mesmo uma pessoa como Shivaji, ele viveu aqui. Ele era um rei. Eu nunca coloquei vocês em nenhum teste ou qualquer coisa,
mas a quantidade de, vejam, não que Eu queira que durmam no frio ou algo assim, Eu não queria que vocês dormissem no frio,
isso vocês entenderam mal. Mas o que é isso que está acontecendo? Por que vocês não acordam às 5h todos os dias? Eu
trabalho muito mais do que vocês também, Vocês sabem quais programas vocês têm hoje? O Puja aqui. Vocês não têm de
trabalhar os chakras de ninguém, vocês têm? Vocês não têm de levantar montanhas de Kundalinis, vocês têm? Pedras e mais
pedras, milhares, vocês têm de fazer isso? Eu não preciso falar sobre Mim mesma. Então, depois deste programa, Eu tenho de
lidar com os intelectuais, depois há uma conferência de imprensa, então depois da conferência de imprensa, há uma enorme
reunião às 6h. Os assim chamados confortos são nada mais do que escravização do seu Espírito. Ele escravizou seu Espírito, o
Espírito está escravizado, acreditem em Mim. Livrem-se disso. É um absurdo. Vocês são santos, são buscadores de eras, agora
livrem-se disso, absolutamente livrem-se disso. Eles são tão espartanos, tão ativos. O Muladhara é de primeira classe, apenas
vejam. De manhã cedo, tomam banho às 5h e pronto, estão prontos. O que vocês estão pensando o tempo todo? Que vocês são
preguiçosos, toda vez que as pessoas veem, Me disseram que alguns talvez estejam tomando drogas. Isso é o que eles
sentiram pelo jeito como alguns de vocês são letárgicos. O que há para lhes dizer? Vocês não conseguem entrar no ônibus, eles
não conseguem entender. Em cinco minutos, eles arrumarão as coisas, cinco minutos. Vocês podem imaginar? Depois do
programa, vieram aqui, fizeram a comida e Eu estava lá. Não pensem muito, pensar muito apenas torna-os preguiçosos, só isso,
é inútil. Pensar é outro estilo de materialismo, é um materialismo mais sutil. O que há para pensar? Ficam com bhoots.

Livrem-se disso. E há um bhoot que é o nervoso aqui, Eu conheço todos eles, muito bem, eles sempre foram uma dor de
cabeça… e Eu não sei por que eles vieram e se apresentam a outra pessoa… e esse bhoot continua, continua, continua e
continua. Mas todos esses que não se adequam sairão da Sahaja Yoga, acreditem em Mim. Eles sairão. Vocês querem a Sahaja
Yoga ou não? Esse é o ponto. Então, por que preocupar-se com o conforto? É o mais surpreendente. Alguns de vocês vieram
pela primeira vez… de distâncias tão longas, como as pessoas de Frankfurt, estão perfeitamente bem, de Toronto estão bem, de
Nova York estão bem, estes estão bem, Steven e sua esposa estão bem. Quero dizer, todos eles têm o mesmo perfil. Por que as
outras pessoas? Agora, por favor, tentem Me dar alguma alegria. Eu não quero ouvir: "Agora ele quer isso". Todo mundo começa
a falar: "Ele é muito dominador". Mas por quê? O que vocês são? Vocês não merecem nada ruim, merecem? Vocês têm de ser
ativos. Vocês são ativos? Seus Muladharas são como pedras penduradas por aí, o tempo todo pensando, pensando o quê?
Limpem seus Muladharas. Vocês devem Me ter como seu ideal na Sahaja Yoga. Olhem para Mim. Quero dizer, vocês podem
imaginar? Tem tanto (…). Eu estou trabalhando muito duro, vocês sabem disso. Eu estou em uma maratona, você irão embora,
irão para a Inglaterra, irão para a Europa, vocês irão embora. E quanto a Mim? Eu ainda fico trabalhando, trabalhando,
trabalhando, trabalhando. A única razão é que Eu tenho um Muladhara muito bom… e um Agnya muito bom e um excelente
Sahasrara. Eu não penso. Falar demais, melhor não falar. Acho melhor vocês pararem de falar uns com os outros. Essa é a
melhor maneira, isso dará certo. Vocês falam todas essas coisas absurdas, vocês não têm nada grandioso para falar, coisas
sublimes sobre Deus, sobre o Espírito. Vocês devem ter paz dentro de si mesmos. Se vocês têm paz, vocês desfrutarão. O lugar
todo é tão tranquilo. Por que vocês não veem a paz deste lugar… que está faltando naquele lugar horrível e confortável? Em
todos eles, não há paz. Sintam a paz, vocês são santos. Sintam a paz deste lugar, vocês sentem a paz deles nos corações deles,
As riquezas arruinaram vocês. Essa é a maldição. Essa é a maldição. Então sintam a paz do lugar, não há paz interior. Sintam a
paz interior. Que lado de todos esses lados vocês veem em qualquer lugar que vocês vão? "Oh, muito bom, isto é muito bom" O
que é bom nisto? A paz, o lado mais sutil, vocês têm de ser pessoas mais sutis para sentir o lado sutil. Sintam o lado sutil, a
música por trás, a fragrância por trás. Se Eu sou o ideal de vocês, Eu Me sinto muito confortável, para ser muito franca. Eu não
sei quando estarei fora disso, Eu chamo isso de "vanwas", que é ficar em uma floresta, em uma selva. Eu sinto que é uma selva
de pessoas que são anarquistas, arbitrárias, pessoas horríveis tão orientadas ao ego, as que não sabem falar umas com as
outras. Horrível. Eu sou a favor da vanwas, Eu espero que termine depois de 12 anos. É um verdadeiro vanwas para Mim. Mas
agora, vocês Me dão alguma esperança. Agora, nunca mais conversas como essa. Calem-se nesse ponto. Absolutamente.
Ninguém irá falar assim, é anti-Deus. Vejam, por que estamos aqui? Sejam individualistas no sentido de sentar para meditação,
não falem. Sentem-se para meditação. Vocês estão tentando encontrar erros de organização. Eu simplesmente não consigo
entender, qual é o problema? Puxem suas orelhas por isso, por favor, puxem todos vocês. Chega dessa insensatez. E da
próxima vez, pessoas assim não devem vir, Eu peço a essas pessoas que estão reclamando, por favor, não venham. Olhem para
Genuine, ela é tão idosa, ela nunca diz nada. Sempre que lhe pergunto, ela diz: "Mãe, eu estou feliz". Vocês não irão desfrutar
nada, porque vocês não são sutis. Mesmo chegando aos lugares mais sutis, vocês não desfrutam nada. Aonde está indo sua
atenção? Voltada para dentro? Acreditem em Mim, eles são os lugares mais tranquilos que vocês estiveram. Mas seu cérebro
nunca permitirá, esse cérebro, esse ego horrível… nunca permitirá que vocês desfrutem. Portanto, livrem-se dele. Tudo bem? Por
favor, Eu quero que vocês desfrutem. Eu os trouxe aqui para desfrutarem. Não critiquem. Simplesmente se livrem de qualquer
lado do conforto. Vocês conseguiram uma cama portátil? Durmam no chão, é melhor. Digam ao seu corpo: "Eu estou aqui, eu
sou um buscador." Vocês devem conhecer sua verdadeira natureza, que vocês são buscadores, vocês não são como as outras
pessoas, mas isso ainda está grudado em suas cabeças, vocês ainda pensam nessas linhas. Vocês devem saber que vocês
nunca devem confrontar… qualquer um que esteja organizando. Isso Me fere. Nunca. Ele está fazendo algum trabalho, vocês
não estão fazendo nenhum trabalho. Devem fazer isso. Que trabalho vocês estão fazendo? É muito fácil criticar outra pessoa.
Que trabalho vocês estão fazendo? Vocês são responsáveis por alguma coisa? Mesmo por suas roupas? É ele quem está
trabalhando duro, é muito fácil criticar uma pessoa assim. É como se qualquer um chegasse e Me criticasse: "Por que a Senhora
não faz isso e por que a Senhora não faz aquilo?" É exatamente a mesma situação. Vocês não estão fazendo nenhum trabalho,
Ficam criticando muito tranquilamente os outros. Por quê? Para quê? Vocês acham que pagaram, pagaram muito pouco, não
muito, Eu sei disso. Quanto Eu tive de levar para sua viagem… e a quantidade de bagagem que vocês trouxeram. É um grande
problema nesses lugares. Mesmo que paguem, não podem ter isso. Mas Eu não trouxe vocês aqui para lhes dar conforto, de
forma alguma. Vocês devem tentar, Eu lhes disse que é um lugar muito espartano. Eu falei a alguns de vocês: não tenham mais
de 80 pessoas. É uma situação impossível. Você não consegue ônibus, estes são ônibus comerciais do estado, nós
conseguimos com muita dificuldade. Eles nos deram dois ônibus. Eles têm seus próprios passageiros, eles têm de sacrificar
muito. Estes não são os lugares que nós – Eu não queria viajar desta vez, vocês se lembram? Fiquei dizendo: "Eu não quero

viajar desta vez com todos vocês. Eu quero ir sozinha." Eu lhes disse que às vezes nós temos de gastar um pouco mais de
dinheiro, às vezes menos, às vezes temos de gastar bastante, muito mais do que esperamos, às vezes damos sorte, pois temos
menos dinheiro. Qualquer que seja o dinheiro que sobrar, ele irá para a Sahaja Yoga. Eu não quero o seu dinheiro, vocês sabem
que Eu já gastei demais o Meu dinheiro. Meu banco está esgotado. Vocês sabem disso tudo. Então, por que vocês falam assim?
Vocês não pensam no quanto a Mãe gasta. Vocês nunca pensam nisso. Vocês sabem o que aconteceu em Portugal. Vocês
sabem quanto dinheiro Eu gastei na Inglaterra. Então vocês nunca pensam nessas linhas, pensam? Vocês irão devolver esse
dinheiro para Mim? Qualquer um de vocês? Mas por que estupidamente falam assim? Como se houvesse algum departamento
de turismo, vocês pagaram, pagaram pela viagem, encontram falhas dos organizadores. Abandonem todos esses maus
hábitos, totalmente. Mesmo se alguém bater em você, você não deve reclamar agora, mantenham isso nesse ponto. O ego
precisa de uma surra, de uma boa surra, Eu lhes digo. Às vezes uma boa surra resolve todos os problemas. Caso contrário, se
ninguém bater em você, bata em si mesmo. Essa é a melhor maneira. Agora, não que todo mundo seja assim; a maioria de
vocês são muito bons, Eu sei que vocês estão desfrutando, mas essas são poucas pessoas que estão cheias de bhoots… e elas
estão criando esse problema, e essas pessoas cheias de bhoots… darão aos outros uma natureza de bhoot, então tenham
cuidado. Aqueles que têm os bhoots, é melhor expulsá-los. Simplesmente não façam mais isso, apenas parem com isso. Tudo
bem? Nós temos de ter autodisciplina. Estas pessoas, olhem para estas pessoas, não há nenhum problema, nenhum problema,
tanto amor, tanta capacidade de organização. Desde as 3h, eles estão esperando aqui por Mim, 3h. Tudo acabou, eles voltaram
às 15h. Foram 12 horas. Novamente hoje eles estão de volta para o Puja. E eles são engenheiros, são médicos, são tudo. Pelo
menos todo mundo é graduado, pelo menos, no mínimo. É verdade que na Inglaterra até um lixeiro ganha mais dinheiro… do que
essas pessoas podem ganhar. Mas e daí? Eles irão levar seu dinheiro com eles ou seus banheiros e seus confortos? Vocês
devem abandonar todas essas ideias míticas. Este é outro mundo, aquele é outro mundo. Vocês têm de se ajustar a este
mundo. É muito repugnante para Mim, Eu lhes digo. Mesmo que haja uma única pessoa assim, será tão repugnante. Agora, não
prestem atenção em ninguém que fale assim. Simplesmente o bloqueiem. Vocês são tantos que são bons, só há poucos que
são estranhos, Apenas os bloqueiem: "Agora vocês se calarão, isso é um bhoot! ", neste ponto. Vocês devem se levantar cedo
de manhã, fazer sua meditação, entrar nos ônibus. Vocês estão aqui para um pacote de um mês para serem espartanos
consigo mesmos. Tudo bem? Então, é uma promessa. É uma promessa de agora em diante. Agora em Rahuri é ainda muito
mais. Os aldeões, eles irão levar um choque, pois Eu trouxe alguns bêbados Comigo e aqueles que não podem entrar no ônibus,
não podem sair e tudo mais, e "eu não posso fazer isso e não posso fazer…", vocês têm de fazer tudo. E apenas uma promessa,
é uma promessa. Nós iremos fazê-la. Todos nós. Tudo bem? Até Eu. Tudo bem. Que Deus os abençoe. Então não se sintam
mal, a maioria de vocês está bem, a maioria está desfrutando, Eu não estou dizendo, mas há alguns que são estúpidos e não
deem ouvidos a eles. Simplesmente não ouçam. Se alguém falar assim, afastem isso. Vocês ficarão surpresos, se afastarem
essa pessoa, ficarão surpresos ao ver que essa pessoa melhorará, vocês ajudarão essa pessoa. Ninguém deveria falar assim.
Ninguém deveria falar assim. É absurdo. Tudo bem. Que Deus abençoe a todos. Vamos sentar para o Puja com essa
agilidadade. Nós temos de ser ativos, não letárgicos na Sahaja Yoga. Sahaja significa o quê? Como preguiçosos? Como vamos
fazer o trabalho do mundo inteiro se somos preguiçosos? Imaginem a quantidade de montanhas nós temos de erguer no
Ocidente, agora pensem neles. E aqui nós já estamos exaustos… Haaa, deste jeito. O que iremos fazer com isso? É uma tarefa
imensa. É como, Eu não sei o que dizer, é como domar um hipopótamo ou Eu não sei o que dizer. Horrível! E é melhor vocês se
tornarem ativos, talvez no ano que vem Eu não traga nenhum de vocês, Eu lhes digo, estou tão farta disso. Mas este é o estilo, é
a última chance talvez. Agora Eu estava dizendo que simplesmente é a última vez, mas todo mundo disse: "Não, não Mãe!".
Você se lembra, Gregoire. Eu não estava querendo, realmente, que ninguém viesse. É uma dor de cabeça. Vocês ainda carregam
as ideias. Agora, então este é Paul. E olhem lá embaixo. Olhem para ele. Ele é assim? Ele tem sua própria casa, ele tem uma
esposa, tem filhos, ele abandonou tudo isso, ele está vindo. Olhem para ele. Ele é um grande engenheiro da prefeitura, está
fazendo grandes pontes e tudo mais, ele está aqui. Vocês veem nele algum ego? Vocês encontram algum ego nele? Aprendam,
aprendam com eles. Se não Comigo, com eles. Aquele que organizou nosso programa é um multimilionário, vocês sabem
disso? Ele é um multimilionário. Aquele que nos levou para sua fazenda, ele é um multimilionário. Mas vocês encontram alguma
coisa? Enquanto Meus netos simplesmente vieram de uma família multimilionária. Vocês percebem isso neles? Por quê? Não
que eles não tenham dinheiro, não tenham conforto. Mas ele Me disse: "Eu não tenho carro", ele é um multimilionário, "porque
eu não preciso, eu preciso de um jipe, então comprei cinco jipes". Acabou-se. Mas se alguém ganhar algum dinheiro lá, ele terá
um carro ostentoso para exibir. Eles não conseguem entender: "Por que comprar quando não preciso?" "Eu estou trabalhando
na fazenda". Pronto. E vocês estão Me dizendo que ele irá de ônibus comum, ele fará tudo. Ele é um multimilionário, vocês
podem acreditar? Vocês viram a empresa dele? Quantos teares ele tem que estão trabalhando? Não que ele seja avarento, o

quanto ele foi generoso. Como vive a mulher dele, como é tudo, apenas vejam. Eles talvez tenham centenas de diamantes em
casa, mas eles não se exibem. Quero dizer, nós devemos aprender com eles, também há pessoas pobres, todos eles são ativos,
muito ativos. Eles podem viver em uma pequena tenda, mas de manhã cedo vão ao rio, tomam banho, eles ficam prontos para o
trabalho. A agilidade é uma das coisas que vocês têm de adquirir na Sahaja Yoga. Espartana. A vida deve ser espartana e ativa.
Essas duas coisas vocês devem manter em vocês. Tudo bem. Caso contrário, eles acham que metade de vocês está doente.
Tudo bem? Portanto, nenhum pensamento nesse instante. Coloquem-se em Nirvichara. Olhem para Mim, todos vocês, olhem
para Mim. Levantem suas cabeças novamente. Tudo bem, vocês se livraram de seus vícios e de coisas assim, mas agora
livrem-se dessa insensatez do ego. Esse é o maior problema que vocês têm. O Ego é o maior problema. E quando vocês
pensam, vocês estão dominados, é melhor aceitarem isso, centenas de vezes. Não digam aos outros: "Quem é de canal direito,
de canal esquerdo, de canal direito, de canal esquerdo", todo mundo fica rotulando todo mundo. Na Sahaja Yoga ninguém
permanece de canal esquerdo, canal direito. Melhor? Muito melhor. Tudo que é bom para o Espírito, é alegria para o Espírito,
então vocês estarão no outro mundo. Esqueçam este mundo sem sentido no qual vocês têm estado. Todos vocês são
buscadores, vocês são grandes pessoas, Deus os fez nascer naquele país… apenas para ver o que é o materialismo, não para
ficar envolvido nele. Saiam. Mas evoluam. Saiam. Nós temos toda essa pobreza, temos todo esse desconforto. Vejam a paz.
Sintam a paz da paisagem, dos seres humanos, todos têm paz. Olhem as criancinhas espertinhas desta idade, tão felizes aqui.
Tudo bem? Que Deus os abençoe. E não pareçam infelizes, nenhum de vocês. Eles não conseguem entender por que vocês
estão parecendo infelizes. Eles acham que eles não estão fazendo o trabalho deles corretamente… ou que vocês não gostam da
comida. Eles simplesmente não entendem, porque vocês parecem tão infelizes, ansiosos… e cansados por nada. Tudo bem, que
Deus os abençoe. Vamos fazer o Puja agora. Levantem-se rápido e desçam. Vamos ver o quão rápido vocês podem se levantar.
Tudo bem. Vamos ver como vocês descem.
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Saraswati Puja, Dhule, Índia, 14.01.1983 Com amor todos os tipos de ações criativas acontecem. Vocês vêem como Raulbai
tem amor por Mim e neste lugar… todos vocês também tiveram novas idéias de criar algo belo. E assim como o amor irá
crescer, sua criatividade se desenvolverá. Então a base de toda a criatividade de Saraswati é o amor. Se não existe amor, não
existe criatividade. Mesmo num sentido mais profundo, se você observar. As pessoas que criaram todas as coisas científicas
fizeram isso… por amor as massas, não para si mesmas. Ninguém produziu nada para si próprio. Se eles fazem algo para si
mesmos, deve se tornar de uso universal, senão não tem significado. Você pode dizer que até mesmo as bombas atômicas e
todas essas… que são criadas pela ciência são também muito protetoras. Se eles não as tivessem criado, essas pessoas não
teriam tirado a sua mente da guerra. Agora, ninguém pode pensar em ter uma grande guerra. É claro, eles estão tendo as
guerras frias, mas isso também… irá parar gradualmente quando eles estiverem fartos disso. Assim, toda a atividade do canal
direito, de Saraswati, basicamente deve terminar em amor. Inicia com amor e termina em amor. Tudo que não termina em amor
se enrosca e acaba. Simplesmente desaparece. Assim vocês podem perceber que mesmo a matéria… que não é usada para o
amor simplesmente é destruída. A base tem de ser o amor. Caso contrário, toda matéria que criamos que tenha angularidade,
que não seja adequada à mídia em massa, que não seja interessante às massas… – é claro isso leva tempo, vocês têm visto
que leva tempo – mas isso, de fato, sempre têm a tendência de desaparecer no ar, tão logo você descubra que elas não
interessam às massas. Agora esse amor, do qual nós falamos, esse grande amor de Deus do qual falamos, nós o conhecemos,
em definitivo, através das vibrações. As pessoas não possuem vibrações, mas ainda assim… elas podem senti-las de uma
maneira inconsciente. Todas as grandes pinturas do mundo têm vibrações. Todos os grandes trabalhos criativos do mundo têm
vibrações. Somente aquilo que tem vibrações tem-se mantido ao longo do tempo, do contrário, todas as outras coisas são
destruídas. Deve ter havido monumentos, estátuas horríveis e coisas horríveis… que foram criadas há muito tempo atrás, mas
todas foram destruídas… pela Natureza e não puderam suportar o impacto de Kala, isto é, do poder destrutivo do tempo. Assim,
tudo que está sustentando, tudo que está nutrindo, tudo que está capacitando, vem desse sentimento de amor, que está muito
desenvolvido em nós, mas nos outros também, naqueles que ainda não são realizados. Por fim o mundo todo tem de
compreender que… devemos nos mover para este Supremo Amor de Deus, senão não há nenhum significado. Vocês têm visto
que na arte as pessoas têm adotado outros métodos… de atrair as pessoas, usando coisas baratas e muito vulgares, apenas
para fazer com que as pessoas pensem que isso é arte. Mas tudo isso irá desaparecer. Não pode suportar o impacto do tempo
como Eu lhes disse. Não pode porque o tempo irá destruir isso. Todas essas coisas… devem desaparecer e vocês já podem ver
o resultado, como as coisas estão mudando em todo lugar, mesmo no ocidente. Assim, não há necessidade de ficar tão
desapontado com o ocidente… e dizer que o mundo ocidental é uma terra inculta. Tudo ficará bem e isso tem de ser feito.
Especialmente, tem sido feito muitos Pujas a Saraswati, Eu diria, no ocidente. Muito mais do que tem sido feito na Índia porque
eles precisam… aprender e eles têm tentado descobrir muitas coisas. Mas a única coisa que eles esqueceram é que Ela é uma
Deusa, a Deusa do aprendizado. Tudo vem da Deusa, isso é o que eles esqueceram. E é por isso que todos os problemas foram
criados. Se não existe o Espírito em seu aprendizado, se não existe a fonte da Deusa em seu aprendizado, então ele é
totalmente inútil. Se eles tivessem percebido que existe o Espírito e que Ele está… fazendo as coisas funcionarem, eles não
teriam ido tão longe. E era sobre isso que Eu estava alertando os indianos: vocês estão caminhando, de certa maneira, para a
revolução industrial… e para evitar todas as complicações da revolução industrial, vocês devem tentar conhecer o Espírito. Se
não conhecerem o Espírito, vocês terão os mesmos problemas que… essas pessoas têm, porque elas também são seres
humanos… e vocês também são, vocês irão pelo mesmo caminho. Vocês correrão aleatoriamente e haverá problemas, os
mesmos problemas que os ocidentais têm. Agora, as bênçãos de Saraswati são tantas que… não se pode descrevê-las em tão
pouco tempo. E Surya (Sol) tem nos dado tantos poderes que é impossível… contá-los em uma palestra, nem mesmo em dez
palestras. Mas o modo como vamos contra Surya e contra Saraswati, enquanto veneramos Saraswati, deve ser observado
claramente dentro de nós mesmos. Por exemplo, os ocidentais gostam muito de Surya… porque eles não têm Surya. Mas eles
vão muito longe com isso, como vocês sabem, e criam complicações em relação a Surya dentro de si mesmos. Mas a coisa
principal que se deve alcançar através de Surya é a Luz, vivek, a Luz interior. E se o chakra de Surya no nível do Agnya está
ocupado pelo… Senhor Jesus Cristo, então é ainda mais essencial a pureza da vida, que chamamos Niti, que é a moralidade da
vida. A própria moralidade tornou-se um tipo de debate no ocidente. As pessoas não têm nenhum senso de moralidade
absoluta. Pelas vibrações, claro, você sabe. Mas todos eles têm ido contra ela. Aqueles que veneram Jesus, os que veneram

Surya, de Saraswati, todos foram contra, contra os poderes de Surya, simplesmente desobedecendo-os. Porque você não pode
ser um Surya se você não tem… um senso de moralidade e de santidade apropriados. Surya por si mesmo traz luz para vermos
tudo claramente. Surya tem muitas qualidades. Ele seca qualquer coisa que esteja molhada, suja, imunda. Ele seca todos esses
lugares que criam parasitas. Porém muitos parasitas são criados no ocidente. Não somente parasitas, mas existem cultos
horríveis e coisas horríveis… que foram para estes países que deveriam estar cheios de luz. E nesta escuridão, eles existem.
Escuridão sobre o Espírito, escuridão sobre seu próprio conhecimento… e escuridão a respeito do amor. Essas três coisas
assumiram o controle nos lugares onde… se deveria amar a luz. Luz não significa o que você vê com seus olhos grosseiros. Luz
significa de dentro, a Luz do Amor. Isto é o que deveríamos entender: a Luz do Amor. E ela é tão suave, é tão doce, tão bela, tão
cativante, tão abundante… que a menos e até que você sinta essa luz dentro de você, aquela luz que é do puro Amor, da pureza,
dos puros relacionamentos, da pura compreensão. Se você puder desenvolver esse tipo de luz em você mesmo, então tudo será
purificado. "Lave-me e eu serei mais branco que a neve." Isso é o que acontece com você quando… você está completamente
purificado. A forma mais pura da natureza está dentro de nós. A forma mais pura da natureza está dentro de nós. Nossos
chakras são feitos dessa mais pura forma da natureza. Nós somos as únicas pessoas que estão estragando isso pela… nossa
atividade mental, novamente o mesmo trabalho de Saraswati. Vocês estão indo contra a própria Saraswati. Saraswati purifica
tudo o que é impuro na Natureza, enquanto que com nossa atividade cerebral, nós estamos estragando tudo isso. Toda a nossa
atividade cérebral vai contra a pura inteligência. E isso é o que devemos entender, que essa inteligência pura… não deve ser
estragada pelo nosso pensamento. Nosso pensamento pode nos tornar tão arrogantes, tão orientados pelo ego, tão impuros,
que nós realmente podemos comer o veneno e dizer: "O que há de errado nisso?" Exatamente oposto de Saraswati. Se
Saraswati está em nós, Ela nos dá subuddhi, sabedoria. E por isso que para venerar Saraswati, para venerar Surya, nós devemos
ter aquela visão clara do que devemos ser. O que estamos fazendo, em que sujeira nós estamos vivendo. Em que nossa mente
está entrando. Afinal nós estamos aqui para a emancipação e não simplesmente… para mimar nosso ego e viver com a
imundice que está conosco. Então essa luz veio dentro de nós e devemos tentar nos elevar acima… da nossa própria sujeira
mental, que tem sido criada ao nosso redor. Além disso, você deve ir mais alto… e compreender que existe dentro de nós uma
coisa chamada ego. E este ego é falso, totalmente falso. Você não faz nada. Em verdade, quando você movimenta seus olhos
aqui e ali, quando sua atenção está aqui e lá, não é nada além de seu ego, que está tentando dominar você. Mas na verdade, o
ego é uma falsidade absoluta porque existe… apenas um ego e que é o de Deus Todo-Poderoso, Mahat Ahamkara. Nenhum ego
realmente existe. Isso é um mito. É um mito muito grande, porque se você começa a pensar que você está fazendo tudo, você
está fazendo isso, aquilo, o qual você não está fazendo, então esse ego insensato entra em ação e você começa a trabalhar
isso, ele pode se projetar em qualquer direção. Quando ele se projeta para frente, ele subjuga os outros, ele tenta dominar os
outros, tenta matar os outros, torna-se cruel. Quando ele se move para o lado direito, ele se torna o supraconsciente. Ele
começa a ver coisas que são absurdas, insensatas, estúpidas. Quando ele se move para o lado esquerdo então ele começa a
dizer, ou melhor a ver coisas, ver você mesmo como um grande homem, como um grande Cristo ou uma grande Deusa… ou algo
como Adi Guru: "Eu sou uma personalidade formidável." Isso é canal esquerdo. Quando ele se move para trás, é o mais
perigoso. Então as pessoas tornam-se gurus que ficam arruinando outras pessoas. Quando o ego delas move-se para trás,
então elas se tornam gurus, elas mesmas possuem muitos defeitos… e tentam arrastar as pessoas para essas coisas horríveis,
que são descritas como absoluto Naraka. É dessa forma que é o movimento do ego para todos os lados. Agora, quando as
pessoas tentam usar o Vishuddhi direito, isto é, falar de si mesmas, é o pior de todos. Qualquer tipo de ego que você possa ter,
se você começa a se gabar e a falar sobre isso, então ele circula, engrossa tanto as paredes do ego que é impossível penetrá-lo.
Porque uma pessoa assim está completamente satisfeita… consigo mesma e ela acredita que é assim. E uma vez que ela
comece a acreditar numa insensatez… como essa, é uma impossibilidade, é uma impossibilidade penetrar. Então, quando você
se vangloria dessas coisas ou se gaba, tenha cuidado. Vocês sabem quem Eu sou, mas quantas vezes Eu digo: "Eu sou Aquilo"?
Ainda que Eu diga uma vez, isso cria tremendas vibrações para vocês. Mas quantas vezes Eu digo isso? No máximo se vocês
dizem algo, Eu digo "sim". Mas Eu não digo isso. Se Eu disser em voz alta, Eu não sei o que pode acontecer. Tudo poderia ser
explodido. Então, deve-se entender que Mahat Ahamkara é aquele que age, que trabalha, que cria. Algumas vezes Eu grito com
vocês. Imediatamente todos os bhoots fogem. Eu grito apenas uma vez. Ontem vocês viram todos os bhoots que estavam
tossindo, todos eles fugiram. Ontem apenas comecei. Assim, você deve entender que agora você é uma alma realizada, você
também pode fazer o mesmo. Use o seu Vishuddhi direito para gritar com você mesmo: "Agora, por favor, você vai parar de se
gabar, vai parar de dizer…" "todos esses absurdos, parar se exibir". Então isso irá parar. Agora, esse espessamento ocorre em
pessoas que… realmente são muito ativas, elas querem fazer alguma coisa, não aquelas que não são ativas, elas querem fazer.
Mas elas só conhecem um modo, que é agir através da fala. Elas não compreendem que existem maneiras interiores… através

das quais você controla isso muito mais. Porque elas não querem adotar isso, elas adotam essa fala, E uma vez que elas criem
o hábito de falar e falam sobre isso, todo poder vai embora. Mas se elas não falam sobre isso e guardam isso para si mesmas…
Tudo bem, você pode Me contar sobre suas experiências… ou qualquer coisa, mas se você começa a contar aos outros… e falar
muito sobre isso, então os poderes que você obteve, todos desaparecerão gradualmente. E você simplesmente cairá para o
mais baixo nível. Então, não se deve falar muito: "Eu tenho esse poder", ou "eu vejo isso" ou "eu faço isso", que é algo muito
errado. Eu os alerto, não tentem se exibir. Ha (Sim), vocês podem falar sobre Meus poderes. Tudo bem. Mas não tentem falar
sobre os seus poderes. Quando ocorre, é claro, ao dizer a uma pessoa que é negativa ou dizer a alguém, você deveria dizer
"nós", não "eu". "Nós temos", "alguns de nós têm sentido esse poder dentro de nós", "nós temos visto pessoas…". Pode ser que
seja somente você, Mas não precisa dizer "eu tenho". O que você tem de dizer é "nós". Então você se torna Mahat Ahamkara.
Quando você diz "nós", "algum de nós", "nós fazemos". Como no livro do Gregoire, Eu fiz isso, Eu Me certifiquei de que não
tivesse muitos "eus", mas que ele deveria ter "nós". "Nós achamos", "nós fazemos", "nós". Significa que é o ser coletivo todo, o
organismo coletivo, o organismo vivo de Sahaja Yogis. Então, se você diz: "Sim, alguns de nós obtiveram isso". Isso significa
que você se pôs abaixo, pôs todos acima de você. "Sim, alguns de nós têm. Conheço algumas pessoas que têm isso". É assim
que se deve fazer. Porque se você tem de sobrepujar o seu ego, você tem de permitir que ele se disperse por todos os demais. É
desse modo que você o deixará perfeitamente correto. Deixe ele dispersar. "Todos nós os Sahaja Yogis, nós todos". Esse
orgulho não existe, tenho visto que esse orgulho não existe. Ainda é muito individualista. Se vocês começam a pensar: "nós
Sahaja Yogis", então o que acontece é que vocês se tornam… uma única personalidade, uma única organização. Mas a pessoa
vai menosprezar os outros. Essa pessoa verá: "Essa pessoa é inferior, aquela pessoa é superior, aquela pessoa é assim." Mas
ela não irá pensar: "Nós os Sahaja Yogis, quão belo nós somos." "Nós, o corpo da Sahaja Yoga, quão belo nós somos." Portanto
sempre pense na palavra "nós", assim seu ego se tornará muito menor, muito menor, muito menor. E o mesmo ego, que parece
muito engraçado e absurdo, formará amanhã o Ekadasha. O ego individual de hoje irá se fundir ao Ekadasha. Mas todos nós
devemos lembrar de dizer "nós" o tempo todo. O dia de hoje é isso, é um grande dia para nós mudarmos, porque agora o Sol
mudou sua posição. Ele está vindo para este lado. Então vamos dar as boas vindas ao Sol, que está vindo para o norte agora,
desse modo. E para os australianos apesar do sol ter ido embora, vamos estabilizar o Sol, o domínio do Sol, dentro de nós
mesmos. Porque o Sol nunca desaparece de dentro de nós. É dessa maneira que temos que adotar um temperamento através
do qual… nós devemos pensar em uma única personalidade, "todos nós juntos", "todos nós juntos." E qualquer um que tente ser
algo separado ou diferente, irá se retirar. Eu irei retirá-lo. O que quer que seja, será retirado. Então não se preocupe, qualquer um
que tente ser destacado. Todos devem fazer tudo que acham melhor para nutrir o todo, para ajudar o todo, para emancipar o
todo. Mas não, de forma alguma, colocar alguém para baixo sempre. Porque não é dessa maneira que é a Sahaja Yoga. A
Sahaja Yoga somente funciona em coletividade. E aquele que desenvolveu esse espírito permeável é… um verdadeiro Sahaja
Yogi. Quem não desenvolveu isso, não é. Seja o que for que você possa pensar sobre si mesmo, Eu não tenho nada a dizer. Mas
essa personalidade permeável, que se move de um lugar ao outro, quer você diga ou não. Como sua Mãe, quer Eu encontre você
ou não, não faz diferença, mas Eu estou permeando através de todos vocês por pequenas, pequenas coisas também, Eu estou
com vocês. Então dessa forma, tente permear em cada um e veja a beleza. E você desfrutará ao máximo de si mesmo, porque
isso é… o mais importante. Essa é a coisa mais importante a ser alcançada. Porque este ego faz de você uma casca de noz… e
você simplesmente não consegue ter uma afinidade com… essa beleza da permeação e simplesmente ver como… as notas
musicais se movem de um para o outro. Hoje, será uma grande idéia, é uma grande coisa, que hoje… nós tenhamos este Puja
em Dhulia. Dhulia significa pó, pó. E um dia Eu escrevi na Minha infância, um poema, Eu Me recordo. Era um poema muito
interessante, não sei onde está agora, mas dizia: "Eu quero ser como uma partícula de poeira…" "que se move com o vento. Ela
vai a qualquer lugar." "Pode ir, sentar-se na cabeça de um rei…" "ou pode ir e pousar no pé de alguém." "E pode ir e sentar-se em
uma pequena flor," "pode ir e sentar-se em qualquer lugar." "Mas Eu quero ser uma partícula de poeira," "que tem fragrância, que
nutre, que é iluminada." Dessa forma, Eu escrevi um lindo poema, Eu devia ter sete anos, Eu Me lembro: "Ser uma partícula de
poeira", Eu lembro disso muito claramente, há muito tempo atrás, que Eu deveria ser uma partícula de poeira, de modo que Eu
permearia as pessoas. Que é uma grande coisa, tornar-se uma partícula de poeira desse tipo. Qualquer coisa que você toque,
que você veja, torna-se iluminada, o que quer que você sinta tem fragrância. É algo grandioso ser assim. E esse era o Meu
desejo e tem sido alcançado. Naquela tenra idade, Eu tive esta idéia de Me tornar uma partícula de poeira… e hoje só em falar
com vocês, Eu lembrei que Eu queria ser isso… e é isso que este lugar é. E Raulbai é assim. Ela é uma mulher muito simples,
uma mulher muito simples e vive como uma pessoa muito simples, mas ela tem o senso de permeação. E agora há muitos
Sahaja Yogis, que vieram ontem. Eu tenho certeza que eles irão se dedicar na Sahaja Yoga muito bem. E há muitos Sahaja Yogis
de Dhulia agora, e Eu tenho certeza que haverá mais pessoas. Eu espero que vocês tenham encontrado todos eles. Façam

amizade com todos eles, tentem conhecê-los, quem eles são. Eles podem não saber inglês, então arrumem alguém para
traduzir. Falem com eles e sejam bons para eles, seja amigáveis. Queria que vocês os encontrassem para essa permeação.
Vocês deveriam saber quem são as pessoas aqui, quem está em Nasik. Porque de certa forma nós nunca encontramos os
Sahaja Yogis, que estão naquele determinado lugar. E quando voltamos, nós temos somente um ou dois endereços. Não é uma
boa idéia. Tentem ver quantas pessoas existem. Façam perguntas sobre elas e tudo o mais. Essa permeação somente é
possível quando seu ego começa… a permear tudo em volta e esse é o caminho para superar… os problemas do canal direito e é
assim que se venera Saraswati. Porque Saraswati tem uma vina em Sua mão… e esta vina é o instrumento primordial, com o
qual Ela toca música e a música penetra no coração. Você não sabe como a música entra em você e como ela funciona. E é
desse modo que uma pessoa que é um Sahaja Yogi deve permear, como a música. Ela tem tantas qualidades, com Eu lhes
disse, que não podem ser descritas em uma palestra. Mas, uma das maiores qualidades Dela é que Ela termina em coisas muito
sutis. Como a Mãe Terra terminará em fragrância, a música terminará em melodias. Desse jeito, tudo o que Ela cria termina em
algo maior. A matéria, seja o que for que Ela produza, termina em estética. Se a matéria não tem estética então ela é grosseira.
Desse jeito, todas as coisas. Agora vocês Me dirão: "O que é a água". A água se torna o rio Ganges. Essas são as coisas mais
sutis. Então a matéria entra em… em coisas mais sutis porque ela tem de permear, ela tem de permear. Assim todas as coisas,
seja o que for. E o melhor de todos é o ar. O ar se transforma em vibrações. Assim vocês podem ver como o que quer que surja
da matéria, desses cinco elementos, torna-se essa coisa sutil. É claro, o canal esquerdo e o canal direito direito, ambos
ftrabalham isso, porque o amor tem de trabalhar nisso e quando o amor age na matéria ela se torna aquilo. E é assim que se
deve olhar para a própria vida, para fazer dela uma bela combinação de amor e matéria. Que Deus os abençoe. [Marathi]
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Assim, agora, nós chegamos no fim... da primeira metade de nosso tour. Agora, nós temos de refletir sobre nós mesmos... e
tentar descobrir o que temos alcançado a partir disso. Nós devemos entender que a Sahaja Yoga... não é feita através de
atividades cerebrais. Como muitas pessoas pensam que se você apenas... dizer para si mesmo: “Você tem de ser assim”, isso
dará certo. Se você tiver de falar o tempo todo para si mesmo: “Oh, você deve se livrar de um determinado problema”, você
ficará bem. Ou algumas pessoas acham que se elas falarem para alguém: “Isto está errado com você e você deve ficar bem”,
ficará tudo bem, não é assim. Porque a Sahaja Yoga não funciona no nível mental. Ela funciona no nível espiritual, que é um
nível muito mais elevado... do que o nível mental. Então o que você tem de fazer... é entender como corrigir seus chakras. E você
deve entender como trabalhar suas máquinas. Talvez as pessoas ainda vivam... no nível mental e tentem resolver os problemas
no nível mental. E é por isso que todos os problemas começam a surgir. Agora, se você tem um problema com alguns chakras...
ou há algo bloqueando ou você acha que há algo errado com você, não adianta trabalhar isso em qualquer outro nível, exceto no
nível espiritual. Algumas pessoas acreditam que... se elas se vestirem de uma determinada forma... ou se elas externamente se
comportarem de uma determinada forma, elas se tornam isso. Isso não é verdade. Por exemplo, nós tivemos hippies no
ocidente... e eles achavam que eles se tornaram primitivos. Você não se torna primitivo acreditando nisso. Pelo fato de você ser
superdesenvolvido, você não pode se tornar primitivo. Assim, apenas fazendo algo mentalmente, nós não nos tornamos. Agora,
esse nível mental... pode ir ainda mais longe em uma forma mais sutil nas pessoas.
Alguns de vocês podem achar que ao saber... alguns dos aartis e coisas de cor, vocês alcançarão grande profundidade, isso
também não é verdade. Porque isso também são somente palavras. Mas, se for uma coisa despertada dentro de você, então
elas se tornam um mantra. E então você pode fazer isso dar certo. Mas antes de tudo, você deve alcançar um certo padrão...
para ter esse poder de criar os mantras. Também, quando você recita um aarti, não é necessariamente... possível que isso dará
certo. Vamos encarar as coisas como elas são... e não ficar condicionado por alguma outra coisa. Você tem de alcançar uma
certa profundidade dentro de você mesmo... para até mesmo iluminar os mantras. Antes de tudo, você deve ter vibrações
nítidas, é o mínimo do mínimo. Se você tem alguns chakras bloqueados, então tente melhorar seus chakras com a fotografia.
Com todo o devido respeito à fotografia. É somente a fotografia... que irá realizar isso, nada mais. Ou se Eu estiver presente.
Mas uma vez que você tenha alcançado um certo estado de iluminação, então você pode usar os mantras também, isso o
ajudará. Mas antes de tudo, o seu coração deve estar puro. Eu descobri que em geral há dois chakras... que
preponderantemente... não estão funcionando bem na maioria dos ocidentais. Primeiro é o coração. Isso significa que o
coração não está puro, esse coração não está limpo, pois no coração você ainda é uma pessoa pequena, no coração, você não
colocou sua Mãe. Você tem de purificar seu coração... olhando a fotografia e colocando todo os sentimentos de amor... em
relação a sua Mãe, compreendendo o trabalho Dela... e colocando-A em seu coração. Se o coração não está puro, então nada
tem significado, porque é um “coração escuro”... que está fazendo todas essas coisas. O coração tem de ser purificado,
totalmente entregue... e você deve tentar Me colocar antes de qualquer outra coisa. Eu posso lhes falar, porque todos vocês são
Sahaja Yogis. Eu não posso dizer isso a pessoas que não são Sahaja Yogis. Agora, nós sempre tentamos relacionar... a Sahaja
Yoga a partir de nossos próprios termos, não a partir de termos que pertencem a Deus. Deus é o que Ele é, Ele não pode mudar a
Si mesmo. Você tem de mudar. Assim, seja o que for que pensemos sobre Deus, nós queremos impor. Por exemplo, se
alguém... acha que pode ser amável e bom para Mim, ou se ele é próximo a Mim, assim chamado, e se ele acha que está
organizando melhor... ou se ele está fazendo este ou aquele trabalho... ou qualquer outra coisa assim, onde ele acha... que é
importante porque está fazendo este ou aquele trabalho, então a pessoa deve saber que tudo isso é mental. Na verdade, você
não está fazendo nada. Toda vez que você tenta fazer algo, você realmente se confunde e Me confunde também. Vocês viram o
exemplo de ontem. Eu tinha certeza que eles tinham de ir no dia seguinte. Mas ninguém Me escutou, e eles partiram com

pressa... e descobriram que as passagens eram para o dia seguinte. Esse conhecimento vem a você se você é de coração puro.
Como Eu isse ontem: “É melhor vocês não virem”. Eu não sabia qual era a situação lá, Eu apenas disse: “Não venham”,
acabou-se. Porque Eu sabia o que estava para acontecer lá. Assim, essa ideia clara vem a você quando o seu coração está
limpo. Mas antes de tudo, as pessoas não compreendem que você tem de... trabalhar isso através de seu coração e não através
de seu cérebro. Quando nós temos de trabalhar as coisas através de nosso cérebro, nós tentamos desenvolver nosso cérebro,
não é? Através da memorização, através da prática de algo, ensinando nosso cérebro como pensar, como ir por esse e aquele
caminho. Nós tentamos treinar nosso cérebro. Agora, nós temos de treinar nosso coração na Sahaja Yoga. E para treinar nosso
coração na Sahaja Yoga, nós temos de saber, antes de tudo, que ele está envolvido ou pelo ego ou pelo superego. A área
límbica representa na verdade o coração. E se há ego, o coração sempre será falso, não será o coração verdadeiro que estará
trabalhando, mas é somente mental, uma projeção mental. E você achará: “Estou fazendo isso de coração”, mas não é verdade.
Então agora, vamos supor: o que devemos fazer se temos ego? Você pode dizer que você deve tentar... meio que falar consigo
mesmo que isso não é bom e... isso e aquilo e todos os tipos de sugestões mentais... ou autossugestões, do modo como os
psiquiatras sabem que é lhes dar sugestões. Isso é novamente mental. Essa não é a forma que dará certo. Nós devemos
entender que para isso, o que temos de fazer é... elevar o canal esquerdo e baixar o canal direito. Não há nenhuma outra saída.
Você só tem de trabalhar isso com suas mãos, as suas mãos estão trabalhando isso e não seu cérebro. Portanto usem suas
mãos e os métodos da Sahaja Yoga. Agora, todos devem fazer... um footsoaking regular todo dia, isso é importante. Toda
manhã, você deve fazer a sua meditação. Porque no nível mental, nós achamos que temos estado com a Mãe, tudo bem, esse
lado está bem. Vocês vieram e viram como os indianos são e como eles são leves... em seus pés e como eles são bons para a
Sahaja Yoga. Mas depois de ver tudo isso, vocês têm de saber que a Sahaja Yoga é para ser praticada, não é para ser pensada.
Você simplesmente não pode pensar sobre ela. Seja o que for que você tente fazer através de seu pensamento, você não pode
alcançar nenhum resultado na Sahaja Yoga. Você tem de usar suas mãos, você tem de usar seus pés, você tem de fazer
footsoaking, porque a água é o oceano. Todos estes cinco chakras, ou, digamos, seis chakras... que estão – Eu disse cinco,
porque um é o Muladhara Chakra, que é o sétimo, e o mais alto é o cérebro. Assim, no meio há cinco chakras... que devem ser
tratados completamente... com a ideia de que eles são basicamente feitos de matéria. E esses cinco elementos constituem... o
corpo destes chakras. Agora, estes chakras, se eles devem ser corrigidos, nós temos de corrigi-los retirando... todos os
problemas desses chakras nos elementos... a partir dos quais eles estão surgindo. Por exemplo, uma pessoa que é muito canal
direito.
Então ela tem de proporcionar um equilíbrio através do canal esquerdo. É claro, elevando com a mão está certo, mas, e quanto
ao elemento? A pessoa de canal direito tem todos os elementos que causam calor, podemos dizer a luz, podemos dizer o fogo.
Portanto para as pessoas que são canal direito, a luz não irá ajudar muito. Por exemplo, se você coloca a vela diante da
fotografia... e aqueles que são pessoas orientadas para o ego, se somente usarem a luz da vela, isso não irá dar certo. Assim, o
que irá dar certo é a Mãe Terra... e o elemento água, que é refrescante. Até mesmo o gelo é muito útil para as pessoas que são
canal direito. Portanto, todas as propriedades refrescantes devem ser usadas... para corrigir a sua tendência ao canal direito, de
forma que você o resfrie. O mesmo em relação à comida. Com a comida, aqueles que são canal direito devem adotar... comidas
que são de canal esquerdo, isto é, carboidratos, significa que eles devem tornar-se parcialmente vegetarianos, ou muito
vegetarianos, e devem comer coisas no máximo como carne de frango, mas não comer peixes, frutos do mar, porque todos eles
são quentes. É desse modo que você trata o lado material de seus chakras. Agora, as pessoas de canal esquerdo devem usar,
novamente, o “deepam”, que é a luz, ou o fogo... para corrigir o canal esquerdo delas. Também com a comida, pessoas assim
devem ingerir mais nitrogênio, quer dizer proteína... e comidas assim. Elas devem comer mais proteínas. Agora, no que se refere
à Sahaja Yoga, a coisa básica é a Kundalini. E a Kundalini, como Eu lhes disse, é o puro desejo. Novamente, ouçam isso
atentamente: o puro desejo. Isso significa que todos os outros desejos são impuros. Há somente um único desejo puro. E esse
desejo é o de estar unificado com o Divino. Unificado com o Brahma, unificado com Deus, esse é o único desejo puro. Todos os
outros desejos são impuros. Assim, treine sua mente gradualmente... para alcançar esse desejo como a coisa principal. Se você
treinar sua mente dessa forma, então você pode desenvolver o puro desejo, de modo que todos os outros desejos serão
negados, gradualmente. Tudo bem. Agora, esse desejo de estar unificado com o Divino... é o mais puro e o mais elevado. E para
alcançar isso, o que você tem de fazer? Para alcançar isso, você tem de manter sua Mãe satisfeita. Muito simples. Adi
Shankaracharya disse: “Não se incomode com as coisas,” “apenas mantenha sua Mãe satisfeita.” Você tem de ser uma pessoa
simples, não tente ser astuto Comigo ou esperto Comigo, Eu conheço cada um muito bem. Tente dizer para você mesmo: “Eu
devo dizer coisas,” “eu devo me comportar de uma maneira que agradará minha Mãe.” Vamos supor que você esteja na Sahaja

Yoga e... esteja fazendo coisas erradas. Isso não irá Me agradar de forma alguma. Então o modo como agradar a Mãe, isso
você deve tentar ver por você mesmo, qual tipo de coisa Me agrada mais. Eu sou também uma pessoa muito simples. Então Eu
quero uma pessoa sincera que seja simples em relação a isso. Por exemplo, uma pessoa que tenta se exibir demais, sempre
tenta ser o primeiro ou sempre tenta ser um tipo de... estrela de cinema, Eu não gosto de pessoas assim. Você tem de ser muito
calmo... e extremamente... tímido em relação a se exibir. Eu fico Me gabando de que Eu sou a Adi Shakti? Não fico. Eu vivo
como vocês, totalmente igual a vocês, Eu tento Me exibir? Então por que você deveria tentar se exibir para Mim? Assim, esse
tipo de pessoa é inútil. Em segundo lugar, você não deve ficar tenso Comigo, não há nenhuma necessidade de ficar tenso. Se Eu
descubro algo errado em você, se Eu repreendo você também, é para o seu bem. Se Eu digo uma coisa boa, é para o seu bem.
Minha Sahaja Yoga funciona dessa maneira. Eu não tenho nenhuma malícia contra... ninguém no mundo todo, nenhuma malícia
de forma alguma, e nenhuma raiva por ninguém neste mundo. Eu não tenho nada além de compaixão mas na compaixão às
vezes... Eu tenho de repreender e na mesma compaixão, Eu tenho de falar... de uma maneira muito compassiva. Portanto,
ambas as formas o ajudam, isso o ajuda de ambas as formas. Então graças a Deus... vocês têm Alguém que os corrigirá no
momento certo, para o seu bem, porque vocês são santos. E vocês vieram a esta Terra para estabelecer o Reino de Deus. Isso é
o que vocês têm de fazer. E se vocês são as pessoas... que não são respeitadas, que não são sensatas, que não obtiveram a
dignidade, que se comportam de uma maneira vulgar, como as pessoas poderão aceitá-los? Assim, este Chakra do Coração
deve ser cuidado primeiro. De modo que com seu coração, deseje que você mantenha sua Mãe satisfeita. Mesmo se Eu estiver
zangada com você, não se sinta mal em relação a isso Esse é um dos sinais de que a Sahaja Yoga ainda não se desenvolveu. Se
Eu o repreendo, é porque há algo em você que... tem de ir embora e Eu devo repreender de modo que isso vá embora. Então
aceite isso somente... como um ponto de correção que é bom para você, algum tipo de espinho está dentro de você... que tem
de ser retirado por um outro espinho, e a Mãe o retirou. Uma vez que você comece a compreender a compaixão de sua Mãe,
você não se importará... com o fato de Eu lhe dizer alguma coisa, de Eu corrigi-lo... ou lhe falar que algo está errado. Porque Eu
tenho de fazer isso. Agora, essas pessoas que não têm um bom coração, um coração purto, não conseguem entender isso. Elas
não conseguem entender isso. É muito difícil. Então mantenha o seu coração puro em relação à sua Mãe. O que quer que Eu
faça para você é simplesmente uma bênção, sempre uma bênção para você.
Tudo que Eu faço para você é uma bênção, lembre-se disso. Agora, outro chakra que está... terrivelmente bloqueado na maioria
de vocês é o Nabhi Chakra, indicando que vocês ainda são muito, muito materialistas. Em pequeninas coisas também, nós
somos materialistas. Isso se torna cada vez mais sutil. Então tentem compreender que a matéria não é tão importante. A
matéria existe apenas para agradarem uns aos outros. Especialmente para agradar sua Mãe. Ela não tem nenhum outro valor,
seja qual for. Então você não deve tentar ser materialista, no sentido de que, vejam, por uma coisa pequena, você tem de fazer
isso, por uma coisa pequena, você tem de fazer aquilo. Nada disso é importante. Se der certo, tudo bem, e se não der certo, tudo
bem. Assim, vejam, o Nabhi Chakra é muito individualista, muito individualista. São as coisas pessoais de todo mundo. Se seu
desejo for somente até o ponto do Poder da Lakshmi, de modo que você quer ter mais dinheiro... ou você se importa com
pequenas coisas aqui e ali, sem nenhum valor espiritual, então no máximo o seu Lakshmi Tattwa pode ser despertado. Mas este
Lakshmi Tattwa tem de se tornar Mahalakshmi Tattwa. Isso é para sua ascensão. E simplesmente para alcançar este
Mahalakshmi Tattwa, o que você tem de fazer é usar todas as suas coisas materiais... e o seu ser material de tal maneira que
você Me agrade. Isso é muito importante. Então você não deve fazer algo que não irá Me agradar. Isso é muito importante,
todos devem entender. Eu quero que vocês entendam também que quando vocês usam... algumas coisas, Eu não gosto de
forma alguma, como por exemplo cabelo desgranhado. De forma alguma. Isso pode estar na moda, seja o que for, mas Eu não
gosto disso. O cabelo deve estar sempre adequadamente penteado, adequadamente arrumado. Vocês devem abandonar essas
coisas modernas, como cabelo desgrenhado, porque isso é um sinal de pukka bhoots entrando em você. Se você tem o cabelo
desgrenhado, os bhoots reconhecem a pessoa assim... e eles entram nessa pessoa que tem o cabelo desgrenhado. Então tente
manter seu cabelo de uma forma adequada, veja como os indianos mantêm o cabelo deles. Olhe para eles: todos eles mantêm
o cabelo adequadamente penteado. Porque Eu não tenho nada a ver com seu cabelo, Eu não sou uma especialista em
penteados ou qualquer coisa assim. mas se você não tiver o seu cabelo propriamente penteado e arrumado, então certamente
você está em apuros. Portanto dê atenção a essas coisas. Então algumas pessoas têm o hábito de se vestir de forma
negligente, isso também não é uma coisa boa. Você tem de se vestir de forma arrumada, limpo e arrumado. Não porque é
material, mas é muito importante, pois se não for assim, esse tipo de coisa material atrairá... todos os badhas dentro de você.
Você deve se manter limpo e alinhado, porque esses badhas não devem entrar. Todas essas ideias que chegaram ao ocidente...
vieram de alguma força satânica. Não é bonito, de forma alguma não parece bom... para uma pessoa espiritual. Nós temos de

mudar nossos estilos... de modo que seja atraente para o Divino e não para os bhoots. Não queremos que nenhum bhoot se
aproxime de nós. Se você entender esse fato simples, então você começará a se vestir de uma maneira... que pode não ser
moderna, pode não ser antiga, seja o que for, é alinhada, asseada, impecavelmente limpa. Por outro lado também, se você olhar
cada vez mais o aspecto material, não adianta acumular mil e uma coisas... que são em essência de natureza artificial, de
plástico. Você deve ter poucas coisas que tenham um valor espiritual. Não todas as coisas extraordinárias que tentamos ter,
porque elas não têm nenhum valor espiritual. Então não tentem acumular todas essas coisas insensatas para vocês.
Gradualmente, vocês perceberão que reduzirão, continuarão reduzindo. Vocês terão vidas mais simples, coisas melhores e
coisas espirituais. Seja o que for que você compre, veja as vibrações e depois compre, senão simplesmente não compre.
Porque todos esses tipos de bhoots insensatos estarão em sua casa... e você será perturbado. Seja o que for que você queira
comprar, você deve verificar pela consciência vibratória. Se você não conseguir perceber, peça a alguma outra pessoa, um
Sahaja Yogi, para ajudá-lo. Mas não continue comprando coisas só porque você acha que são baratas, ou são bonitas, ou boas.
Então tente comprar coisas que são boas no que se refere às vibrações.
E se não for assim, acabou-se, não é importante. Esse “eu preciso comprar isso, tenho de ir a Mumbai para comprar isso”, essa
é uma ideia errada. Agora, a atenção tem de estar voltada para dentro o tempo todo. Eu tenho visto que nossa atenção é muito
voltada para fora. Por causa disso, o que nós vemos fora não é bom para as vibrações. Mas se sua atenção estiver voltada para
dentro, você não comprará nada que não for bom para as vibrações. Ou você não possuirá algumas coisas, você simplesmente
jogará fora. Mas a atenção está voltada para fora... e por causa disso, você simplesmente não sabe como julgar. O Nabhi
Chakra tem de ser cuidado. Para isso, você não tem de pensar, você tem de trabalhá-lo, ver que lado do Nabhi está bloqueado.
Se o lado direito estiver bloqueado, para você o açúcar é o melhor. O açúcar representa muitas coisas. O açúcar significa que
também a sua língua deve ser doce, você deve falar docemente. As pessoas acham que se você falar docemente com alguém,
então as pessoas começarão a achar que você é inútil... ou você é uma pessoa totalmente mansa, dócil. Nós temos de ser
dóceis. Nós temos de ser dóceis e humildes, nós temos de aprender como falar docemente uns com os outros. E se você não
souber como falar, então tome mais açúcar, açúcar vibrado. Isso tornará sua língua cada vez mais doce, e suas ideias sobre
uma outra pessoa serão mais doces... do que duras e críticas. Assim, para as pessoas de canal direito, o açúcar é
recomendado. Para as pessoas de canal esquerdo, o sal.
As pessoas de canal esquerdo devem ingerir mais sal, e com o sal, elas podem resolver muitos problemas, porque o sal lhes dá
uma personalidade, um “compositor”... através do qual elas podem se expressar... de uma maneira que seja digna e não muito
letárgica. Assim, a velocidade de sua fala... ou do comportamento ou de tudo deve estar no centro. Não deve ser letárgico nem
deve ser muito veloz e rápido e agitado. Então você compreenderá que a Sahaja Yoga é o ponto central de tudo. A pessoa deve
tentar trazer tudo para o centro. Não de um extremo ao outro extremo. Se você fala muito e tagarela demais e se você é rápido,
tente reduzir sua velocidade de forma alerta... observando isso. Você tem de estar alerta. Observe: “Minha velocidade está
subindo,” “não há nenhuma necessidade de eu falar. Vou parar.” Mas aqueles que não falam de forma alguma, isso também não
é bom. Assim, aqueles que falam e aqueles que não falam... têm de entender somente uma única coisa: seja o que for que
falemos, nós falamos no centro. Uma vez que você compreenda isso, suas respostas às coisas... serão totalmente centradas,
equilibradas e belas. Agora, isso é tudo para Mim, Eu posso dizer neste momento porque... o tempo é curto também para nós,
todos nós desfrutamos nossa estada em todos os lugares, Eu acho, assim todos vocês ficaram felizes em todos os lugares... e
nós temos trabalhado isso muito bem. E isso tem sido uma grande lição para todos nós... e também uma experiência muito
grande de alegria. Então, não se sintam culpados por nada, porque sentindo-se culpado você não supera isso. Sentir-se culpado
é uma fuga, você deve encarar isso. Você deve encarar isso e ver, corrigir-se... e ficar unificado com isso. Essa é uma maneira
muito melhor do que... simplesmente continuar se sentindo culpado ou ficar agressivo. Essa não é a maneira, porque Eu disse
que isso não é mental. Assim, se você entender esses poucos pontos... nestes dois chakras, o Nabhi... e o seu Coração, se você
entender esses dois pontos claramente, que você deve mantê-lo puro, e a expressão disso se mostrará em seu comportamento,
em sua roupa, em seu andar, modo de andar, falar e em tudo externo, mas você não pode ir do externo para o interno. Vamos
supor que alguém diga: “Tudo bem,” “Mãe, eu penteei meu cabelo muito bem, então estou bem.” Não é assim. Não
necessariamente. Mesmo se você tiver penteado... o seu cabelo, você pode estar possuído por bhoot. Mas pelos menos há
menos chances. Então a pessoa tem de entender que isso tem de ser posto em prática. Eu acho que isso deve realmente ser
aparafusado em sua cabeça... que a Sahaja Yoga deve ser colocada em prática. Você não pode simplesmente dizer a si
mesmo: “Oh, estou muito feliz”, porque isso mima seu ego, ou “muito infeliz”, porque isso está perturbando através de seu

superego, “eu não estou muito feliz, eu não estou muito...”, “eu estou muito feliz” ou “eu estou muito infeliz”. Essa não é a
maneira. Você tem de estar em regozijo. E essas coisas podem dar certo. Você deve ter paciência consigo mesmo, amor por si
mesmo... e dignidade por vocês serem Sahaja Yogis. Cada indivíduo tem de por isso em prática por si mesmo, então o todo
pode ficar bem. Poderia haver pessoas que só estão preocupadas com os outros. Preocupe-se consigo mesmo e veja os
pontos bons nos outros, não os pontos ruins, mas os pontos bons nos outros. E também, se alguém lhe dizer que você deve
organizar, ir rápido e tudo mais, não se sinta mal, nós temos de ser assim. Nós temos de ser muito rápidos, nós temos de
trabalhar muito neste mundo, não temos tempo para desperdiçar.
Não temos tempo para desperdiçar. Tem de ser muito rápido... e temos de estar muito dispostos e saudáveis para isso. Como
vocês sabem, nesta viagem, vocês viram... o quanto Eu tenho trabalhado comparado a vocês. Eu sou muito mais velha
comparada a vocês. Tudo bem, vocês podem dizer: “Mãe, a Senhora é a Adi Shakti”, tudo bem, mas Eu sou o ideal de vocês. De
qualquer forma, se alguém é o seu ideal, tente se tornar como essa pessoa, tente absorver essas qualidades em você. Assim,
agora, Eu talvez tenha de Me despedir... da maioria de vocês que estão indo embora. Espero que Eu possa vê-los. Mas, como
vocês sabem, Eu tenho programas e mais programas. Eu não sei onde Eu vou ficar e onde estarei, de qualquer forma, Eu tentarei
estar lá. Então o programa é hoje. Eu tenho um programa ao qual Eu tenho de ir, vocês não têm de ir. Agora vocês irão para
Kalwa, onde vocês almoçarão, Eu estarei lá. Na vila, eles estão cozinhando uma comida caseira para vocês. E depois, Eu
estarei... ocupada com alguns outros programas, então Eu vou direto para Mumbai. Depois, amanhã de manhã, Eu tenho um
programa, vocês não têm um programa. Então, Eu não sei, alguns de vocês talvez tenham de vir, Eu não sei qual é a situação. De
qualquer forma, se vocês tiverem de sair para fazer compras, vocês podem sair e fazer algumas compras em Mumbai... e
comprar coisas para si mesmos se vocês quiserem, aqueles que estão voltando. E à noite, há o casamento de... Kamakshi e
Malcolm. E seja o que for que queiram dar coletivamente de presente para eles, seja o que for que tenham de fazer, vocês
podem fazê-lo amanhã de manhã. E então depois de amanhã de manhã, a manhã do dia 23, a maioria de vocês têm de ir para
Delhi. Mas há alguns que não estão indo para Delhi. Agora, levante as mãos quem não está indo para Delhi no dia 23. Warren?
Warren? Warren não está indo? Warren, o que é isto? Você não vai? Tudo bem. Então... Yogi: O resto do grupo, 53 pessoas estão
indo. Tudo bem. Então todos vocês estão indo. Aqueles que não estão indo, dentre eles, aqueles que estão indo para Delhi, não
no dia 23, mas mais tarde, levantem suas mãos. As pessoas de Londres e da Europa. Então este é o segundo grupo. Agora,
aqueles que estão indo para Delhi depois, por favor certifiquem-se de reservar seus assentos. Vocês não devem Me dar dor de
cabeça por causa disso, então reservem seus assentos apropriadamente. Talvez nem todos vocês consigam suas reservas,
alguns de vocês estão indo de trem. Em vocês mesmos informem às pessoas em Delhi, organizem isso, entenderam? Vocês
podem ter Perekar... e também mais alguém, Jayvant, para ajudá-los. Para aqueles que estão indo, estas duas pessoas, Perekar
e Jayvant cuidarão de vocês. Reservem seus assentos. Então reservem seus assentos. Depois também alguém deve falar com
as pessoas de Delhi e verificar, porque eles querem que vocês fiquem lá por cerca de sete dias, com eles. Agora, dia 26 de
janeiro, todos vocês devem estar lá, Eu espero que todos vocês estejam lá. Dia 26 de manhã, eles querem levá-los para ver a
parada. Talvez Eu não esteja lá, dia 26 à noite Eu devo estar lá, Eu não sei. Dia 27, eles começarão o programa. Então até dia 26,
seja o que for que vocês tenham de fazer, vocês podem terminar, e dia 27 Eu começarei Meu programa, Mas vocês ainda
ficarão com eles, Eu acho. Eles conseguiram esses apartamentos a partir do dia 28. Eles têm uma concepção erradas sobre
vocês, eles acham que todos vocês... querem banheiros e coisas incluídas, então eles arrumaram os apartamentos. E Eu lhes
disse: “Não arrumem apartamentos,” “em primeiro lugar eles são muito caros e...” “também eles não querem isso, eles querem
ficar num bangalô.” Mas Eu não sei, eles também têm concepções, eles acham que vocês são muito apegados aos banheiros,
então... O que é verdade também. Então eles acham que eles estão nos fazendo um favor nos dando... suítes. Então é por isso...
que isso aconteceu. Agora, seja o que for que aconteceu, aconteceu. Agora, para os casamentos. Nós decidimos ter
casamentos nesses dias. Agora, quem tem a lista? Quem tem a lista? Yogi: A Inglaterra equivocadamente fez uma lista (…), ela
não deve estar lá, ela é da Suíça. Afora isso, essa é a lista completa. O casamento dela já foi arranjado. Então Eu não sei, mas
está cerca de 80% combinado. Então... Agora, isso você Me deu, mas agora o que Eu estou tentando dizer... é que quem
escolheu quem ainda não foi informado. Então passe adiante essa lista e no momento em que estivermos em Delhi, Me diga. Os
casamentos serão no dia 6. Então ainda há tempo para nós acertarmos isso. No dia 6. Yogi: Eu acho que a maioria deles estão
contando com a Senhora... para fazer algumas sugestões. Não, não, não farei. Sinto muito, senhor. Eu não, senhor. Vocês
conhecem a piada? Havia um sujeito sentado na cerca... e um outro senhor estava indo de carro e lhe perguntou: “Como se vai
para tal lugar?” Então ele apenas olhou para ele e disse: “Eu não, sinto muito,” “eu não vou lhe dizer.” Ele disse: “Por quê?” Ele
disse: “A pessoa a quem eu disse isso antes me deu um soco no nariz.” “Eu não, sinto muito.” Por favor decida por si mesmo,

porque a tomada de decisões... está muito lá no ego. Então faça isso de uma forma apropriada. Tomem suas próprias decisões,
vocês fixarão isso melhor. Isso ainda existe. Existe, o que podemos fazer sobre isso? Isso existe, ainda. Então é melhor. Esta é a
lista, leia-a do começo ao fim, faça suas seleções e escolhas e não pressione ninguém. Porque novamente, a mesma questão:
“Não, sinto muito.” É absurdo o modo como fazemos as coisas, absurdo, totalmente absurdo. O casamento não é tão
importante desse jeito. Não tão importante. Mas esse ego volta... e “eu decidi e agora não decidi”, e depois isso e toda
insensatez existe. Então com essa ideia de que uma vez que você estiver casado, você está casado para sempre, tome uma
decisão adequada. Então Eu abençoo todos vocês, todas as noivas e os noivos. Mas Eu acho que há mais... noivos do que
noivas. Yogi: Sim, é verdade, Mãe. Então teremos de achar algumas noivas. Yogi: Dois deles particularmente perguntaram... se
eles podem se casar com indianas em algum momento. Não necessariamente dessa vez, Mãe. Há um da Austrália, dois da
Austrália. Boa ideia. Yogi: Eles gostariam de se casar com moças do Maharashtra. Aquele que tinha... você estava... falando que
ele tinha cerca de 39 anos ou algo assim. Yogi: Sim, é ele, ele é um deles. E... Para ele, Eu achei uma moça, mas ela ainda não
está divorciada. Ela ainda não está divorciada. Então, quaisquer outras perguntas que vocês tenham, por favor Me perguntem
antes de começarmos o Puja. Boa ideia. Alguma outra pergunta? Se vocês tiverem realmente alguma pergunta, façam, senão
nós teremos de terminar o Puja rápido e teremos de ir embora. Yogini: Talvez alguns de nós saibam quem é o homem que...
está cuidando das nossas passagens para Delhi. Eu não os conheço bem, eu não conheço as pessoas, há alguém a quem eu
possa ser apresentada, de modo que saibamos... sobre nossas passagens para Delhi, eu não sei os nomes deles. Eu tenho de ir
para os EUA para realmente compreender o que disse. O que ela disse? Yogi: É sobre as passagens, diga-lhe para ver com
Warren. Warren, você deve falar com Warren. Tudo bem. Brian. Brian e Warren. Tudo bem. Agora, Eu esqueci novamente o inglês
americano. Sinto muito. Nos Estados Unidos, Eu entendo e depois esqueço. O inglês tem tantas versões. O inglês australiano é
diferente. Cada inglês é diferente, Então sinto muito por Eu ter esquecido o inglês americano. Eu conseguirei entendê-lo muito
em breve. Tudo bem, pronto. Agora... Somente as pessoas de Vaitarna. Venham aqueles que não fizeram o Puja. Somente eles
terão a oportunidade, tudo bem? Somente pessoas de Vaitarna e de Bhatsa ou de Chhapur. Primeiramente, o Ganesha Stuti. Vocês sabem o significado dele? - Yogi: Sim, eu sei. Apenas lhes diga o significado. Isso é o Nabhi Chakra. Há um nó entre o
Nabhi Chakra e o Swadishthana Chakra, este é o primeiro nó. Ele deve ser rompido, senão a Kundalini não se eleva para fora
dele, isso é Raja Yoga. Essa é a assim chamada Raja Yoga que trabalha dentro de você. A Mãe rompre tudo isso e levanta a
Kundalini. A Kundalini traz a devoção. A devoção vem somente do coração, do coração limpo. Devoção não é o que você está
exibindo ou algo assim, a devoção está dentro do seu coração. Porque Ela é o suporte de tudo, esse é o ponto absoluto. Ponto
absoluto não significa um outro absoluto. Pataka significa “os pecados”. Porque... é por isso que as pessoas lhes pedem... para
fazermos a limpeza, essa coisa, aquela coisa, mas há alguém que é um destruidor dos pecados. Você não tem de se preocupar
com nada disso, essa pessoa pode destruir os seus pecados. Aquela que não pode ser comparada. Aquela que tem o oceano
de compaixão. Aquela sobre a qual não se pode pensar, que não pode ser compreendida. Todos os rakshas, Chanda, Munda,
todos eles. Mahatye, Mahatye. De grande importância. Trabalho auspicioso. Shubhakari, tudo que Ela trabalha, Ela o torna
auspicioso. Ela cria auspiciosidade. Paramanu. Paramanu significa o que... você chama de átomo ou a menor molécula, além
da molécula. Paramanu. Em Sânscrito significa... “parama” depois “anu”. Parama significa o último ou o menor. Átomo, anu é
átomo. Kshipra? Kshipra, kshipra significa auspiciosidade. Aquela que é a doadora de auspiciosidade.
É na verdade o Brahman. Kshipra é Aquela que é Brahmani, que alcança a Yoga. É a bênção da Yoga. Kshipra é a Brahmani. Ela
é a doadora de Yoga. Ela é Aquela que concede Yoga e Moksha aos Seus devotos... através de Sua Graça. Através de Sua
Graça, você alcança o Moksha. Kshipra é a graça que concede a bem-aventurança da Moksha. A Graça. Yogi: Om Shri Pushtiye
namaha. Saudações a Aquela... - que é saudavelmente bem nutrida. Shri Mataji: Por bhoots. Samachitta, equilibrada, atenção
equilibrada. Generosa, é Aquela que é generosa. Swa-dha, “swa” é “você mesmo”, “dha” é “estabelecido”. Então “Estabelecida
em Si Mesma”, Swadha. Regozijo. Vilasini. Nós temos uma mais, Mahayoga Dayini. Dá a Yoga em massa. Vejam, em massa.
Kuteti? Kilaka. Agora, aqueles que querem tirar uma fotografia, por favor, venham agora. Eles gostaram do Puja. Agora, é melhor
tirar isso, é seu. Warren, você pode entrar no carro e depois podemos ir.
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Nabhi Chakra, Delhi, Índia, 31.01.1983 A música estava muito boa e elevando todos vocês. O efeito da música na Sahaja Yoga é
enorme. E se um Sahaja Yogi canta, é tão grandioso que… ela atua como um mantra sobre o Meu Ser. Assim, Eu estou muito
grata à Sra. Venogopalan… por cantar uma canção tão bela hoje. Isso Me comoveu completamente. Depois, Gavin Brown foi
muito gentil. Ele é inglês, muito gentil e um Sahaja Yogi muito estável, firme. Ele é um dos primeiros Sahaja Yogis ocidentais que
Eu encontrei. Hoje, Eu lhes falarei sobre o Nabhi Chakra, o qual trata dessa honestidade da busca. O Nabhi Chakra é o centro
que controla ou se manifesta… externamente no grosseiro como Plexo Solar. O Nabhi Chakra tem dois lados: um é o esquerdo,
o outro é o direito, e um no centro. Assim, no lado esquerdo está Gruha Lakshmi, no lado direito está Raja Lakshmi ou Gaja
Lakshmi, e no centro está Lakshmi, que ascende para Mahalakshmi. Quando a busca começa, um ser humano primeiro começa
buscando a comida. A comida é muito importante para todos os animais. Se eles não têm nenhuma comida, então eles não
podem sobreviver. Assim, a busca começa com a comida. E quando a busca é o abrigo, eles tentam achar água. Assim, este
centro é feito de água. E neste centro reside a Divindade de Shri Vishnu ou Narayana. E Seu poder, como Eu lhes disse, é
Lakshmi e depois Mahalakshmi. Vocês descobrirão na Sahaja Yoga… que, gradualmente, vocês começarão a desenvolver… um
poder após o outro. Todos que vêm para a Sahaja Yoga, se eles são honestos e não estão envolvidos com coisas erradas, então
definitivamente eles são ajudados no Lakshmi Tattwa, significa que o bem-estar deles é cuidado. Como Krishna disse:
"yogakshema vahaamya." Portanto, Ele cuida da parte relativa ao kshema (à benevolência) disso. Todos que têm ficado na
Sahaja Yoga têm sido ajudados… milagrosamente também no Lakshmi Tattwa, isso significa materialmente. Eles são ajudados
de muitas maneiras, eles têm de apenas ver por si mesmos como esses milagres acontecem. Um exemplo é o de um aldeão
que tinha uma pequena propriedade… e ele estava vivendo com dificuldades todo dia. Quando ele veio a Mim, depois de algum
tempo, Eu notei que ele trazia uma guirlanda, uma guirlanda grande para Mim todas as noites. E ele estava longe no vilarejo,
todos os dias ele assistia ao Meu programa. Eu fiquei muito surpresa ao ver como ele podia gastar aquilo, e Eu lhe perguntei:
"Como você pode arcar com as despesas…" de uma guirlanda para Mim todo dia? Você não devia trazer isso, não é apropriado.
Então ele disse: "Mãe, a Senhora sabe tudo." Eu disse: "Por quê? O que aconteceu?" Ele disse: "Eu tenho um pedaço de terra
próximo a minha propriedade…" que nós nunca usamos porque ela era uma terra completamente árida, pequena, não muito
grande, mas uma terra pequena, um pedaço de terra. E após a Realização, eu costumava sempre caminhar nela com os pés
descalços… para arar esse pequeno pedaço de terra que eu tinha. Depois de algum tempo, quando eu estava vindo aqui, depois
disso, um senhor veio me ver e ele disse: Este pedaço de terra que você tem é muito precioso. Ele disse: "Qual é o problema? Ele
disse: "Eu tenho um forno de tijolos…" e eu tenho visto que mesmo por acaso, Sahaja, nós misturamos um pouco de argila deste
solo, desta parte de terra que você tem. E percebemos que nossos tijolos ficaram muito bons e muito fortes, de modo que eu
gostaria de comprar esta argila de você… por um preço alto. E é desse modo que ele começou a ganhar dinheiro suficiente para
ele… e ele ficou em uma situação financeira muito melhor. Mas na Sahaja Yoga, a pessoa tem de se lembrar: não vá aos
extremos, em nenhum princípio. Isto é uma coisa que as pessoas devem saber: não vá aos extremos. Não se torne
extremamente rico. Eu tenho visto essas pessoas que são extremamente ricas, quando elas vêm para a Sahaja Yoga, elas são
uma grande dor de cabeça, uma dor de cabeça muito grande. Se elas estiverem doentes, se você as curarem de seus problemas
de coração, então elas tentam apoderar-se de você. Elas trarão todos os doentes do coração, trarão todos os tipos de doentes
para você, você segue tolerando isso, elas tentam apoderar-se de você. Elas imediatamente começam a falar sobre suas curas
para todo mundo, publicam em jornais, essa coisa, aquela coisa, é impossível. E elas simplesmente tentam dominar você. Sem
nenhuma hora marcada, elas chegarão e esperarão que você as atenda imediatamente, é terrível. E depois, elas enviarão todos
os seus parentes para serem curados… e você tem de mostrar toda a paciência, todos os seus amigos, elas se tornam como
agentes. Todos os seus doentes, todos os seus parentes, todos os seus amigos, elas querem favorecê-los… e não dão nenhum
amor, nenhuma afeição, nada mais. Se os Sahaja tentarem dizer: "Não, você não deve agir assim" e tudo mais, eles se sentem
insultados. E todos eles tentam curar muito mais rápido do que qualquer outra pessoa. Eles próprios são fracos, eles próprios
são pessoas doentes, doentes do coração, doentes disso, daquilo. Mas se você lhes disser: "Não cure", eles se sentirão tristes.
Se você não lhes falar, eles ficarão doentes… e você terá um outro problema. Eles nunca tentam compreender a Sahaja Yoga em
sua forma grandiosa. Eles só querem vê-la de acordo com a própria forma do ego deles, que eles têm acumulado com o
dinheiro deles. E eles nunca entendem como eles continuam ferindo todo mundo… por Me sobrepujar o tempo todo. É muito
impressionante, toda vez que Eu curo um homem rico, Eu fico querendo fugir dessa pessoa. Eu nunca iria às casas deles, Eu

não gostaria de comer na casa deles. É algo muito ruim. Portanto, muita riqueza também não é bom, porque isso lhe dá um ego
enorme de modo que você não vê a si mesmo. E se alguém tenta dizer qualquer coisa para se proteger, então uma pessoa
assim se sente insultada ou humilhada. Não somente isso, mas eles tentam Me controlar e controlar tudo… de acordo com os
interesses deles, o que é impossível. Eles têm de ganhar dinheiro, eles têm uma outra atitude porque eles ganham dinheiro. Eu
não tenho de ganhar dinheiro ou qualquer coisa. Se Eu estou fazendo algo, Eu estou realmente, de certa maneira, Eu estou
fazendo um favor, não é? Mas eles forçarão em Mim todas as suas regras e regulamentos, tudo, sem ter a sua própria
disciplina. Assim, as pessoas muito ricas na Sahaja Yoga, até agora, têm sido extremamente problemáticas, Eu devo dizer, para
Mim e para toda a organização. Eles são muito bitolados. Eles não conseguem perceber a visão grandiosa… que Eu tenho diante
de Mim. Sejam quais forem as pequenas ideias que eles tenham… sobre si mesmos e sobre seus próprios pensamentos,
leituras, eles tentarão pressionar sobre a Sahaja Yoga. A Minha experiência não aconteceu só uma vez, mas muitas vezes.
Então, de uma forma ou de outra, acontece deles se afastarem. Portanto, riqueza em excesso lhe dá um ego enorme, pior que
até mesmo, Eu diria, que o de um buldogue. É impossível para um homem rico ver… que todas essas riquezas são externas a
ele, elas não estão dentro dele. Ele tem de ser rico no coração para compreender a compaixão. Compaixão não significa que
você dê esmolas para os outros… ou dar dinheiro para os outros, não é isso. Pelo contrário, você tem somente mendigos ao
fazer isso. Compaixão é aquilo que age, compaixão é aquilo que flui, compaixão é aquilo que se manifesta. Não é na compaixão
que você pode fazer isso, materializar isso. "Tudo bem, venha, eu lhe darei 100 rúpias". Pelo contrário, dar para alguém 100
rúpias é a pior coisa. Eu experimentei isso com alguns Sahaja Yogis que estavam Comigo. Eu tentei lhes dar algum dinheiro
algumas vezes… quando eles eram muito pobres. Eles se tornaram horríveis. Alguns deles começaram a beber, alguns deles
tomaram algum outro caminho… e eles se tornaram meio que viciados em dinheiro. Era impossível. E eles tentaram estragar
tantos Sahaja Yogis quanto eles puderam. Então, se pessoas assim aparecem, é impossível lidar com elas. Eles não são Sahaja
Yogis porque eles são asahaja. Eles ainda se atêm à ideia de que eles têm muito dinheiro, de que eles são muito ricos e podem
subjugar todo mundo com o dinheiro. Não a Mim, Eu sinto muito. Mas a única coisa que Eu sinto é pena deles, pois eles não
podem alcançar Deus. Não há nenhuma honestidade na busca neles, não há nenhuma honestidade na busca. Às pessoas da
elite, Eu tenho dedicado muitos lugares como este, porque algumas pessoas que Eu curei… quiseram que Eu Me dedicasse à
elite, a assim chamada. Eu acho que eles se consideram no topo do mundo, para Mim é o que eles são. Eles não querem estar
na Sahaja Yoga. Eles já estão eliminados, Eu sinto isso algumas vezes. Eu Me dediquei a milhares deles, Eu gastei Meu tempo
com eles. Eles são inúteis, pessoas totalmente vazias. Eles são muito felizes porque eles têm alguns carros, algumas casas ou
algo assim. Eu também tenho todas essas coisas, Eu diria, as assim chamadas riquezas. Eu sempre tenho observado isso do
lado do Meu pai… e do lado do Meu marido. Eu não entendo o que há para ficar orgulhoso desse vazio. Mas os seres humanos
são tais que… um vaso vazio produz um grande som, da mesma maneira, um homem rico vazio produz um som enorme. Não
que os muito pobres também sejam bons, porque aqueles que são extremamente pobres… estão ocupados como seus
problemas de comida. Eles têm problemas muito pequenos… e seus valores ainda têm de se elevar até um ponto. Somente no
intermediário, você pode melhor por em prática a Sahaja Yoga. Aqueles que são extremamente ricos e orgulhosos… não
conseguem vir para a Sahaja Yoga facilmente. Aqueles que são muito pobres também não conseguem vir… para a Sahaja Yoga.
Mas, quando a parte do meio do rio está enriquecida e começa a fluir, então ele se espalha nos lados e depois ele consegue
envolver. Mas você não consegue começar isso ao contrário. Eu tenho tentado. Eu tenho tentado ambas as formas… e Eu tenho
lhes contado o que aconteceu. A quem Eu dei dinheiro, a quem Eu tentei ajudar dando dinheiro… se tornaram pessoas
impertinentes, inúteis, frívolas, ficaram perdidas para a Sahaja Yoga. E aqueles que Eu achei que fossem pessoas ricas e
satisfeitas tiveram… de fazer um outro papel que é o de apossar-se de Mim o tempo todo, para Me usar o tempo todo toda vez
que quisessem, para seja qual for o propósito, eles queriam Me usar. E eles devem saber, vocês não podem se apossar de Mim,
vocês não podem se apossar de Mim. Mas este tipo de ignorância ainda está na mente deles, de que eles podem se apossar de
Deus, de que eles podem se apossar de tudo. Para pessoas assim, não há nenhuma razão… para virem para a Sahaja Yoga,
sendo muito franca. E mesmo que eles venham para a Sahaja Yoga, eles têm de saber que para a Mãe, a riqueza de coração, a
compreensão da Sahaja Yoga, a humildade, a não possessividade são muito importantes. Nesta ascensão de vocês, o dinheiro
não é importante de forma alguma. Mesmo se você for pobre ou rico, você obtém a sua Realização. Por exemplo, Eu fui ao
Maharashtra, a maioria deles são, Eu diria, pessoas muito pobres no sentido de que eles não são da classe média, de forma
alguma. Eles não são instruídos, às vezes, eles são trabalhadores de fábricas ou eles têm pequenas propriedades. Não são
muito ricos. Mas eles são Sahaja Yogis muito bons, excelentes Sahaja Yogis. Eles têm olhos tão belos e sentimento tão belo e
tamanha compaixão… que o Lakshmi Tattwa está completamente equilibrado neles. Vocês sabem que Lakshmi é mostrada
como uma senhora, e uma senhora que é uma Mãe. A mãe não se importa se você é rico ou pobre. Se um filho dela é rico e o

outro é pobre, ela prestará mais atenção no pobre… e pedirá ao rico para dar dinheiro dele para o pobre também. Ela não se
incomoda. Se alguém está com necessidades, ela será a primeira a ajudar a pessoa que necessita. Agora, isso é uma coisa
espiritual na vida espiritual. A pessoa que é um buscador autêntico, que é um verdadeiro buscador, a Mãe fará o máximo para
estar com essa pessoa. E aqueles que não são honestos a respeito disso, a Mãe tentará, de uma forma ou de outra,
restringi-los. O problema que existe nos seres humanos… é que eles não sabem o que eles querem. Eles acham que querem,
antes de tudo, o dinheiro. Mas aqueles que têm dinheiro acham que eles devem ter poder. Se eles têm muito dinheiro, eles
acham que eles devem entrar… na política, porque eles não têm tido nenhum poder. Então, eles falham na política, ou digamos,
eles se tornam políticos demais, seja o que for, então eles querem o amor dos filhos deles, o qual eles não conseguem, porque
eles estão muito ocupados ou algo assim. Então eles não sabem o que querem. Aqueles que acreditam que obtendo dinheiro
ficarão em melhor situação, devem ouvir todas essas pessoas que vêm de países ricos… e elas lhes dirão como as coisas têm
dado errado lá, como as pessoas estão arruinadas, o que está dando errado com elas, sem dúvida, elas estão em uma má
condição. Você não pode chamá-los de seres humanos, porque eles são muito cruéis, eles matam até mesmo seus próprios
filhos… e essa sociedade tolera pessoas assim. Na Índia, se você ouve que alguém matou uma criança, Eu nunca ouvi isso até
agora nestes 60 anos de Minha vida, mas vamos supor que você ouça que alguém matou sua filha ou seu filho, ninguém nunca
olhará para esse sujeito. Não será permitido ele estar na sociedade, ninguém nem mesmo dará uma pessoa em casamento…
para sua filha ou filho. Ele será completamente barrado da sociedade. Ninguém consegue pensar em um relacionamento
assim… entre filhos e pais. E depois, há relacionamentos estranhos também, é algo tão absurdo em ambos os lados, na
crueldade e na moralidade, eles são tão absurdos, é impossível compreender. Assim, o dinheiro tem criado esse ego e eles
dizem: O que há de errado? O que há de errado? É uma atitude completamente maligna. Quando você diz: "O que há de errado? ",
isso significa que… você não quer manter o seu relacionamento com o Todo. Você não quer manter o seu relacionamento com
o Ser Primordial, Aquele que tem você, tem todos dentro Dele mesmo. Você é parte integrante do Todo, e como você pode dizer:
O que há de errado? Eu faço o que eu gosto. Você simplesmente se torna como uma célula maligna. Assim, no Nabhi Chakra, a
pessoa tem de saber que não se deve desejar ardentemente o dinheiro. Agora, aqueles que desejam ardentemente dinheiro…
podem desenvolver melhor o seu lado direito, eles podem ter dinheiro, sem dúvida, mas eles perdem o seu lado esquerdo. O
lado esquerdo é Gruha Lakshmi, eles não têm nenhuma Gruha Lakshmi em suas casas. Eles são pessoas muito inquietas, eles
correm para cá e para lá, eles têm uma rotina exaustiva, eles têm ataques cardíacos, se não tiverem ataques cardíacos, eles
contrairão leucemia, contrairão diabetes, problemas de fígado, todas essas coisas. Porque a atenção deles está no dinheiro e
não em Deus. Portanto ou você está no lado direito ou no lado esquerdo. Aqueles que são pessoas muito emotivas,
extremamente emotivas, muito preocupados com sua família, para eles, a família é tudo, os parentes são tudo, eles são assim,
eles podem não ter muito da Lakshmi, porque eles distribuem toda a Lakshmi. Mas, ainda assim, eles são pessoas melhores.
Mas algumas vezes, pessoas assim que se sacrificam demais pelos outros, que abandonam tudo que elas têm, podem se
tornar loucas, porque elas acharão que as pessoas não retribuem, que elas não retornam o amor delas, que as pessoas não
compreendem o que elas têm feito. Assim, ir ao extremo em ajudar os outros… pode causar problemas para a pessoa que faz
esse trabalho, e também para as pessoas que receberam dinheiro gratuito dela, porque se você distribui dinheiro gratuito para
as pessoas, o que acontecerá? Eu lhes darei um exemplo simples dos EUA ajudando a Índia. Quando os americanos ajudaram a
Índia, eles pensaram que estavam fazendo um grande favor para a Índia, o que foi uma coisa errada. Porque tudo que eles
deram, tudo que eles fizeram foi perdido na imensidão. Ninguém tentou manter aquilo que era gratuito. Mas ao dar aquilo, eles
mostraram o desprezo deles. E quando eles deram algum trigo e arroz para a Índia, não havia nenhuma generosidade naquilo,
porque eles puseram um tipo de semente que criou duas coisas… horríveis nos vilarejos. Uma era chamada de "grama do
congresso", porque vinha dos Estados Unidos. E a outra era chamada de "acácia louca". "Babool", como nós chamamos aquilo,
"babool louco". Essas árvores cresceram tanto nos vilarejos… que as pessoas não sabiam o que fazer com elas. Elas têm
espinhos enormes que se alguém é espetado por eles, pode até mesmo morrer. Eles são muito venenosos e se as crianças se
espetam neles, elas ficam tão envenenadas que elas não podem ser curadas. Foi desse modo que o governo americano nos
ajudou. Agora, quem irá lhes contar o que fizeram de forma tão desagradável? Era melhor passar fome… do que receber
qualquer ajuda de qualquer um. Há muito tempo atrás, Eu disse que é melhor passar fome neste país… do que receber qualquer
ajuda desses pobres coitados, horríveis países ocidentais… que acham que não há limites para eles mesmos. Você
simplesmente mima o ego deles por nada. O que eles obtiveram? Eles têm somente riqueza de plástico. Mas esse ego
originário do dinheiro os torna tão estúpidos… que eles não sabem o que está acontecendo em seu próprio país. Como o país
deles está decaindo de todas as formas. Como o seu povo está decaindo. Ou eles estão com medo ou estão desenfreados. Ou
eles são comunistas ou eles são os assim chamados capitalistas, onde eles simplesmente ficam desenfreados. Se você for e

observar aquele país, quero dizer, você não pode se sentar assim em qualquer lugar… e conversar do lado de fora, alguém pode
vir e matar alguém. Se você andar na escuridão, você pode ser assassinado. Nos Estados Unidos, o assim chamado país
avançado da América, na cidade de Nova York. Então, esse tipo de riquezas que nós estamos almejando, especialmente… as
pessoas de Delhi estão muito ansiosas em ganhar muito dinheiro. Eu não sei por que os Punjabis, os Gujaratis… e os Maarwadis
adotaram isso. Maarwadis são um outro estilo. O modo como os Punjabis e os Gujaratis… estão tentando ganhar dinheiro. E
quando Eu os vejo no exterior, Eu simplesmente não sei se eles são de algum lugar perto da Índia. Pessoas horríveis. Eles não
têm neles nenhum resquício de cultura indiana. Eles são totalmente superficiais. Eles acham que não há limites para eles
mesmos, eles acham que alcançaram os céus. Se você observar o Nabhi Chakra deles, você ficará surpreso, todos eles sofrem
de fígados horríveis, pressão alta, diabetes, ataques cardíacos e eles bebem como peixe, especialmente os Sardargis. Eu fiquei
surpresa ao ver os quem deveriam viver em nome de Deus, bebem como peixe. Eles são muito minuciosos em relação a usar
um Puggadi… e um Dhari, mas quanto à bebida eles não se importam. Todo Sardargi tem um grande bar em casa, onde nem
mesmo um lorde tem, porque é considerado muito vulgar na Inglaterra. Sem aprender nenhuma estética daquele país, eles se
tornaram exatamente como agricultura, não há nenhuma cultura. É um fato. Isso é o que o dinheiro fez com eles, eles não têm
nenhum respeito por si mesmos. Então, este Lakshmi Tattwa deve ser equilibrado. O mesmo em relação a esses Gujaratis que
se foram. Um outro tipo vive aqui, os Maarwadis. Falar menos é o melhor em relação a esses horríveis Maarwadis. Eu não acho
que algum deles obterá a Realização… ou um lugar no Reino de Deus. Eles são sanguessugas. Eles não são seres humanos.
Pelo dinheiro, eles sugarão o sangue como suco, sugarão o sangue, e agora eles tiveram um bom momento. Este não é um
mundo para você buscar dinheiro. Você veio para esta Terra como um ser humano para buscar Deus, para buscar o seu Espírito,
para estar unificado com seu Si, para estar neste lugar pacífico que é o Reino de Deus, que é o Reino dos Céus, e não para saltar
numa lama, que parece muito bonita, mas não é realmente muito bonita. Ela é agonizante, é aterrorizante. As pessoas não
conseguem dormir se elas têm muito dinheiro, porque elas não sabem o que fazer com ele. Aqui também todos aqueles que
ganharam dinheiro, eles não sabem quando o imposto de renda virá sobre eles. Eu resolvi Meu problema de imposto de renda
não tendo nenhuma renda, de forma alguma. Eu não tenho nenhuma renda, nenhum imposto de renda, então Eu não fico
preocupada com o fiscal de imposto de renda. Ele não pode Me controlar. O melhor é não ter mais renda que deva ser taxada,
senão você terá de ter outro advogado de imposto de renda, como o Meu irmão é. Eu lhe disse: "Eu não preciso de você de
forma alguma", "por toda a Minha vida, muito obrigada". Você se torna totalmente livre, no topo do mundo, se você não tiver
nenhuma renda. Por exemplo, se você quer resolver seu problema de carro, nunca aprenda a dirigir. Alguém o leva. Ou senão
você pode caminhar a pé. O acúmulo de todas essas coisas sem sentido… nos tem causado toda esta tensão, assim chamada:
Quanto nós temos de pagar? Qual é o imposto de renda? Amanhã a polícia virá em minha casa? Se eles vierem a Mim, Eu direi:
Tudo bem, peguem tudo que vocês puderem. Não há nada lá, algumas contas que Eu não paguei, só isso. Apenas deixe-os
pagar. A pessoa tem de viver com completa liberdade neste mundo. E para alcançar essa liberdade, a pessoa deve saber que as
prioridades devem estar corretas. Se o dinheiro é sua prioridade, tenha-o. Não, Eu não. Se vocês quiserem Me dar dinheiro: Não
senhor, Eu não vou querer custe o que custar. Vocês podem Me dar flores, isto, aquilo, tudo bem, mas nenhum dinheiro de
forma alguma. Eu não quero saber de dinheiro de forma alguma, ele é uma dor de cabeça. Da mesma maneira, nós não
percebemos que ter relacionamentos – irmão, irmã ou filho, isto e aquilo – é uma outra grande dor de cabeça. Isto não significa
que você deve começar a bater neles, mas as pessoas podem vender seu país pelo bem de seus filhos. É uma coisa muito
perigosa, horrível, esse tipo de apego, o mamatva (senso de posse). "Este é o meu filho." Acabou-se, se ele é seu filho, então
você pode matar qualquer um que sentir vontade, você pode fazer o que quiser porque ele é seu filho. Mas não é o filho de
alguém que você está matando? Este mamatva que surge - "meu marido". Especialmente nossas mulheres indianas. "Meu
marido", imediatamente começa o problema. Tudo isso surge da ignorância. É claro, o amor tem de estar presente. Mas o amor
nunca lhe dá apego, por que ele é sábio, ele é a sabedoria. Vamos supor que em uma árvore, a seiva da árvore vá e fique fixa em
um fruto porque ela ama. "Ele é meu". Então, o que acontece com o resto da árvore? Ela morre e o fruto também morre. Então,
esse mamarva tem de acabar. Mas dizendo isso, ele não acabará, apenas aconselhando, ele não acabará. Mesmo que você
sofra, Eu tenho visto muitas pessoas vindo a Mim: Meu próprio pai me enganou, meu próprio filho me enganou. Eu disse: "Qual
deles é seu? Aquele que te enganou não é seu." "Meu marido". Há algumas mulheres que Me perturbam insistentemente… por
causa de seus maridos. "Meu marido fez isto, meu marido fez isto, meu marido fez isto". Por que você não bate forte nele e
acaba com isso? Mas isso é tão aceito, esse mamatva, esse apego. Apego ao dinheiro, apego às pessoas, apego a isso, não é
nada além de um gancho que o prende a níveis mais baixos. Você tem de se elevar acima disso, e então você realmente
desfruta a beleza da riqueza. Como Eu lhes disse outro dia, Eu vejo todas as coisas belas. É bom Eu não possuí-las. Vejam
agora estes tapetes espalhados aqui. Se eles fossem Meus, Eu deveria Me preocupar: Oh Deus, agora Eu espero que eles não

sejam estragados, espero que ninguém se sente neles, espero que eles tenham seguro, para que ninguém fuja com eles. Mas
quando eles não Me pertencem, Eu os desfruto melhor. As coisas serem das pessoas é uma ideia melhor. Esse mito nos leva a
tal ponto de estupidez… que às vezes Eu penso se estes seres humanos são seres humanos… ou se eles são suas posses. O
Espírito deles está perdido, tudo está perdido, eles não se incomodam. Mas se a pequena posição social deles é perdida, eles
choram e lamentam, como se estivessem mortos, como se… seus antepassados estivessem mortos centenas de vezes. Mas
pessoas como Eu são apenas batchas, imperadores. Elas não se incomodam. Para elas, o conforto não pode aprisionar, elas
não precisam de nenhum conforto. Se você tem conforto, ele rasteja sobre você, ele o torna um escravo também. Se você busca
conforto, você está fadado à escravidão, acreditem em Mim. Qualquer tipo de conforto. Somente os seres humanos podem se
tornar realmente tão loucos. Nenhum animal pode se tornar. Há um outro tipo de conforto, que é uma ideia mental de que todo
mundo deve apreciar, e que você deveria ser capaz de dominar os outros. Isso também surge, Eu acho, do Nabhi Chakra. É um
tipo de sentimento de que você deveria ser capaz de dominar… muitas pessoas, elas deveriam olhar para você. Atualmente em
Londres, há mulheres que estão sofrendo… de uma doença estranha chamada anorexia, onde elas simplesmente não comem.
As mulheres simplesmente não comem, porque elas devem ser magras e esqueléticas. Para quê? Para que você deve ser
magra e esquelética? Por que você parece atraente, mas para quê? Eu não acho que pessoas esqueléticas pareçam atraentes…
de forma alguma. Elas são horríveis. Elas só geram pena e você sente repulsa pela coisa toda. Uma vez uma rainha da beleza
veio Me ver. Eu achei que ela fosse tuberculosa. E Eu disse: "Você aparenta bem, mas parece que você é uma tuberculosa". Ela
disse: "Não, Mãe, Eu ganhei um prêmio de beleza". "Ganhou?" Quem eram as pessoas? Os médicos devem ter te dado isso,
"porque eles querem alguns pacientes lá". Esse é o problema, nós saímos do caminho para perturbar o nosso Nabhi, não comer,
fazer jejum. Se você quer jejuar nesta vida, na próxima vida você não terá nenhuma comida. Muito obrigada. Sem comida.
Jejuar? Tudo bem, você terá um jejum permanente. O que você diz? Você não tem de fazer nenhum jejum. Por que você quer
jejuar? E se você quer jejuar porque… você quer mudar seu ritmo ou talvez por causa de sua saúde, tudo bem. Mas por que em
nome de Deus, vocês querem Me difamar? Vocês obtiveram tudo para comer e não querem comer. Aqueles que obtiveram
comida não querem comer. Na próxima vida, eles se tornarão pobres e depois culparão os ricos. Mas na vida passada, vocês
quiseram jejuar, então nesta vida, vocês não têm nenhuma comida, porque vocês pediram por isso. E é desse modo também
que o Nabhi Chakra os deixa deformados, quando vocês jejuam como loucos. Não há nenhuma necessidade de jejuar em nome
de Deus. Deus lhes deu toda a abundância, toda a beleza, todo o amor. Na verdade, na Sahaja Yoga, se você jejuar em Meu
nome, Eu acho isso horrível porque se você quer perturbar sua Mãe ou deixá-La… apreensiva, ou se vingar Dela, então diga:
"Mãe, eu não vou comer." Então a Mãe está arrasada. Esta é a melhor maneira de vencê-La. Dizer: "Mãe, eu não vou comer."
Assim, esse tipo de jejum louco… é também muito ruim para o seu Nabhi e quando você faz isso, então você tem um problema,
porque você é invadido pelo seu canal esquerdo, que vocês chamam, além do Ida Nadi, você tem o subconsciente coletivo, e
você é invadido por eles. E você está fadado a ter um problema, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E a maioria dessas
pessoas que jejuam são muito irascíveis. No dia em que elas estiverem jejuando, nunca se aproximem delas. Porque elas já
estão planejando o que irão comer. E de manhã, elas planejam e não conseguem aquilo, então elas ficam com muita raiva por
isso. Todas essas coisas asahaja não irão ajudá-los. Vocês devem ser pessoas normais. Vocês não devem se colocar em
tensão por causa da Sahaja Yoga, nada disso, sejam normais. Sejam pessoas boas. Não torture a si mesmo. Este é um ponto
no Nabhi do lado esquerdo e no lado direito: não seja condescendente. Não mime a si mesmo. Ambas as coisas são iguais para
a Sahaja Yoga. Quer você passe fome ou se empanturre, é o mesmo. Não há nenhuma diferença entre os dois, porque se você
não está no centro, se você está na esquerda… caindo para a direita, isso faz alguma diferença? Assim, estar no centro é estar
nas bênçãos de Shri Lakshmi. E Eu lhes descrevi como Shri Lakshmi é uma Senhora… e em Sua mão esquerda, Ela tem dois
lótus, e na direita, um lótus, e na mão direita um outro lótus em cima, que mostra uma pessoa que está em equilíbrio. Ela está se
equilibrando sobre um lótus. Imaginem. Ela está em pé em um lótus. Isso significa que Ela é equilibrada. E ela está se
equilibrando, Ela está em pé lá… e está segurando dois lótus em Sua mão… mostrando que Ela é como um lótus. Um sujeito que
é um homem rico, Lakshmipati, tem de ser como um lótus, caloroso, rosa, caloroso. E mesmo uma coisa horrível como… uma
criatura como uma vespa, Eu não sei como vocês chamam isso… em inglês, vocês não têm essa coisa preta. Nós temos uma
vespa muito preta, que é dura, dura como uma noz e tem pernas angulares espinhosas. Aquela criatura preta entra… e é inútil,
mas ela entra por causa da moradia, por causa de ashraya, o lótus a mantém no topo de sua corola, que é uma coisa muito,
muito macia, com todo o amor. E à noite, ele se fecha de modo que o pobre inseto, que é exatamente como uma noz, não tenha
nenhum problema do clima externo. Como uma mãe que carrega o filho nos braços, esse amor deve estar presente para um
Lakshmipati. Quantos são Lakshmipatis assim? Vocês já viram algum? Se eles virem alguém que esteja vindo com propostas
financeiras, então talvez eles abram suas portas. Do contrário, eles não têm amor por ninguém. Para aqueles que vem por

causa de seus ashrayas, por causa da ajuda deles, eles não estão lá. Por outro lado, estão as pessoas que são tão repulsivas.
Elas não são como lótus. Não há nenhuma fragrância. Elas são pessoas tão mesquinhas que elas fedem de avareza. Enquanto
o lótus emite sua fragrância através da lama, daquela coisa horrível, que até mesmo os pequenos vermes que rastejam… sobre
essas pétalas do lótus sentem o cheiro dessa bela fragrância. É assim que tem de ser. Tem de doar. Tem de ser belo, tem de ser
aconchegante. Tem de ser receptivo. Então, a outra mão está doando. A Lakshmi está sempre doando. Ela não recebe, Ela
apenas doa. Se você é realmente um Lakshmipati, você não quer receber nada de ninguém. Você não recebe. Se você é
realmente rico, quem pode enriquecê-lo mais? O que você pode dar a uma pessoa que é completamente rica? Não há nenhuma
maneira de entrar nisso, agora está tudo cheio até a borda. Ele é rico até a borda. Então, o que você dará? Você não pode dar
nada. Mas quando você tem de dar significa que ele é um mendigo, ele ainda é um mendigo. Todas essas assim chamadas
pessoas ricas que ainda estão… desejando ardentemente dinheiro são mendigos, eles não são ricos. Eles podem pensar que
são. Vasos vazios, mas eles não são ricos, porque ainda estão esperando ganhar dinheiro. Então, é importante que… que nós
entendamos… que o dinheiro não é o caminho. O dinheiro nos afasta do dharma. Ele nos afasta de Deus, ele nos afasta da
realidade, ele cobre nossos olhos. Nós não pensamos que devemos seguir… um caminho da retidão e da virtude, porque nós
achamos que somos ricos, que Deus vai ter medo de nós, que nós podemos até comprá-Lo… e podemos manejá-Lo dando
algumas propinas. Não é assim. Você deve encarar a si mesmo. Você tem de encarar a si mesmo. Não é o dinheiro que lhe dará
esse júbilo, essa vida mais elevada, mas sim o amor de Deus, a honestidade da busca, a honestidade. A qualidade deste chakra
é Satya, Vishnu é Satya. Ele é Narayana. Narayana significa Satya. Então não pode existir Satya Narayana, não é? Narayana é
Satya, então como pode haver Satya Narayana? Mas nós temos muitos Staya Narayana Pujas. Os Sahaja Yogis não devem ir a
todos esses Satya Narayanas. Eles só podem ir ao Narayana Puja porque Satya Narayana… é esse caminho que foi adicionado
para camuflar, destina-se a esses brâmanes horríveis que fazem vocês pagarem. Para quê? Não é permitido aos Sahaja Yogis
irem ao Satya Narayana Puja. Eles podem fazer o Narayana Puja. E no que Narayana se transforma no final? No Nabhi Chakra,
Narayana existe desde que Ele foi criado pela Devi. E Ele cuida da busca, da nutrição da buscadores como um Pai, e então Ele
encarna novamente e novamente e novamente… para ajudar a nossa busca por uma posição mais elevada… e uma posição
mais elevada até que alcance um ponto… onde você começa a buscar Deus Todo-Poderoso. Então você salta para dentro da
Shakti de Mahalakshmi. Então, você está nas mãos da Mahalakshmi Shakti. Significa que Lakshmi evolui para o Princípio de
Mahalakshmi. Agora, este Princípio de Mahalakshmi reside… no caminho central do Sushumna. E este caminho central do
Sushumna… deve ser estabelecido totalmente… e despertado quando a Kundalini se eleva. Quando a Kundalini não se eleva,
este caminho é mantido totalmente escuro. Ele fica totalmente escuro, não há nada dentro dele, exceto as Divindades que estão
repousando sem nenhuma luz. Quando a Kundalini se eleva, somente então essas Divindades despertam. E quando Elas
despertam, esse caminho do Sushumna, esse canal central de Mahalakshmi começa a atuar… como o poder do equilíbrio,
primeiramente no Nabhi Chakra. Assim, o Nabhi Chakra está rodeado pelos dez Gurus, os Profetas que lhes dão o equilíbrio, que
vêm a esta Terra muitas vezes para lhes dar o equilíbrio na vida. Eles lhes dizem: "Não façam isso, não façam aquilo". Mas nós
não ouvimos, nós não Os aceitamos. Nós podemos dizer que seguimos tal guru, tal guru. Por exemplo, vocês sabem como são
os muçulmanos. Eles dizem: "Nós seguimos o Profeta Maomé". Agora, se Profeta Maomé disse alguma coisa foi "não bebam",
isso foi o que Ele disse. Mas Eu ainda não topei com um muçulmano que não bebesse. Eles podem não beber no Riyad, porque
eles serão mortos lá. Mas se eles vêm para Londres, eles bebem. Na verdade, quando o Meu marido foi à Arábia Saudita, eles
disseram: Você é o único muçulmano que nós encontramos. É verdade. O que quer que seja dito a eles, eles fazem exatamente
o oposto daquilo. Naquela época, não havia cigarros, nenhum fumo, assim Ele não falou sobre isso, então eles encontraram
uma brecha. "Os muçulmanos fumam, não importa," "porque Profeta Maomé nunca falou sobre isso." Profeta Maomé teve de
nascer de novo e vir como Guru Nanaka… para lhes dizer: "Oh, Deus." Agora vocês estão fumando, esta coisa horrível chegou,
agora não fumem. Mas quem aceitará que Nanaka e o Profeta Maomé… eram a mesma pessoa? Não há nenhuma diferença.
Era a mesma coisa. Nós podemos provar isso na Sahaja Yoga. Nós podemos provar isso, o quanto é importante nós sabermos
que todos Eles eram o mesmo, e que Eles sustentaram a mesma coisa, mas em um período. Agora, hoje vocês têm ganja, Eu
não sei também os nomes de todas essas coisas… que vocês bebem e fumam, só Deus sabe. Os seres humanos são realmente
inteligentes… para conseguir tudo que pode destruí-los. É como chamar um touro: "Venha e me atinja". É assim. Se não há um
touro, então vocês chamarão um búfalo: "Venha e me atinja". Agora, não há nenhum búfalo, tudo bem, então vocês pedem a um
elefante: "Venha e me faça correr em pânico". É assim. Os seres humanos são tão estúpidos. Assim, agora, vamos supor que Eu
diga, se Eu escrever uma lista de todas as coisas que vocês bebem e fumam, Eu não sei quantas coisas há neste mundo, então
vocês encontrarão a terceira coisa quando Eu morrer: "Mataji não falou sobre este aqui, então nós devemos fazer isto". Muito
inteligente. O tempo todo destruindo seu canal central, e habilmente dando um jeito através disso. Por algum acaso, essa é a

maneira pela a qual você irá chegar a Deus? Essa é a maneira pela qual você está seguindo… as grandes Encarnações que
vieram a esta Terra? Assim, o equilíbrio vem através do Nabhi… e o Nabhi cuida de você e lhe ensina como se comportar. Por
exemplo, agora, o seu Nabhi Esquerdo é Gruha Lakshmi. Gruha Lakshmi é a Divindade do lar. Mas se você for muito do tipo
voltado para o exterior, você está fazendo uma loucura. Assim, de manhã cedo, você se levanta e lê os jornais, isso é contra a
Sahaja Yoga novamente. Não leia os jornais pela manhã. Você pode lê-lo à noite, mas não pela manhã. Porque se você lê-lo pela
manhã, você ficará aflito. E o coitado deste baço tem de derramar mais glóbulos vermelhos… do sangue e ele fica louco e
enfraquece você. Ao contrário, de manhã, converse com sua esposa, converse com seus filhos, cuide do seu Gruha Lakshmi
Tattwa. A esposa também tem de ser uma Gruha Lakshmi, como Eu lhes disse. Depois, coma adequadamente. Sente-se e coma
adequadamente. Mas não, logo depois disso, perturbando seu Nabhi, você pula dentro de seu carro, levando o café da manhã
na sua mão, comendo no caminho, buzinando para as pessoas, ficando com raiva delas. A esposa fica chamando: "Venha
tomar o seu café da manhã! Nada disso." Você está no caminho de um trabalho especial. Você termina no mínimo com
leucemia, no mínimo do mínimo, se não com um ataque do coração. A leucemia origina-se do Nabhi Esquerdo, quando sua
Gruha Lakshmi está arruinada. A Divindade da Gruha Laksmi é Fátima bi, a filha do Profeta Maomé. Ao passo que a filha da…
irmã de Nanak Sahib está no Vishuddhi Esquerdo. Vocês perceberão isso. Nanaki. Agora, esse aspecto da vida, nós nunca
pensamos sobre ele. Quando você contrai leucemia, então você virá à Mãe: "Por favor, me cure". E se você for rico, você se
certificará de que Eu cure aquela pessoa. Se Eu não curar, você ficará perturbando Minha cabeça. Você ficará irritado
perturbando Minha cabeça… a menos e até que Eu cure a sua leucemia. Mas se Eu lhe disser: "Meu filho, acalme-se," "a vida não
é para arranjar desgraça para você." O que você têm ganhado com toda essa correria? Nada. Exceto… este horrível Nabhi
Esquerdo pelo qual você está sofrendo, as pessoas de sua família estão sofrendo, a única pessoa que está ganhando é o
médico, ou os médicos ou os hospitais. Eles não escutarão. E você sabe, a leucemia é um câncer que se desenvolve… tão
rapidamente que a pessoa pode morrer em um mês, os médicos lhe dirão que, no máximo, você viverá por um mês, só isso. Eles
tomarão todo o dinheiro para dar esse certificado, muito gentilmente. Mas por que ter isso? Seja paciente consigo mesmo. Seja
gentil com o seu Nabhi, cuide de sua Gruha Lakshmi. Todos os tipos de doenças do estômago… originam-se desse
desequilíbrio, dessa ou daquela maneira. Todos esses grandes gurus vieram a esta Terra para nos dar equilíbrio, para nos
ensinar o equilíbrio e nos dizer: "Não façam isso e não façam aquilo." Todos os Dez Mandamentos. Mas para nós, esses Dez
Mandamentos não têm nenhum sentido. Agora vou tocar num ponto que é muito importante hoje em dia… para que vocês
entendam sobre não vegetarianismo e vegetarianismo, porque Eu queria tratar desse assunto. Porque se eles são vegetarianos,
eles não conseguem suportar… ver que a Mãe diz que não importa se você não é vegetariano. Porque isso não vai contra a sua
consciência, não vai, mas beber vai. Beber vai contra a sua consciência, mas não comer carne ou não comer carne. Mas a
pessoa tem de entender. Agora, alguém Me disse que no Gita está escrito… que aqueles que comem carne são Tamo Gunis. Eu
estou surpresa com o próprio Gita. Porque o próprio Shri Krishna, bem no início, disse a Arjuna: "Você deve fazer o máximo para
matar todas aquelas pessoas," "até mesmo seus parentes, matar, na verdade matar seres humanos." "Seus parentes e seu guru
também devem ser mortos," "porque Eu já os matei." "Nada será morto por você porque eles já estão mortos." E ele dá tantas
explicações de que aquilo não deveria ser feito, mas Ele disse: "Não, Eu lhe digo, você tem de ir e matar." "Entregue-se a Mim e
Eu tomarei conta deles." Então, como Ele pregou isso no Gita? Eu simplesmente não entendo. Agora isto parece ser uma nova
introdução de que as pessoas… que comem carne são Tamo Gunis. Elas não são, elas nunca são. Elas são Rajo Gunis. Se vocês
comem carne, vocês se tornam Rajo Gunis e não Tamo Gunis. Tamos Gunis são as pessoas que comem carboidratos, nós
temos visto isso na Sahaja Yoga. Nós temos dois tipos de doenças, uma é de órgãos letárgicos e outra é de órgãos ativos.
Então, aqueles que são letárgicos estão comendo muito carboidratos… e aqueles que são superativos estão comendo muitas
proteínas. Se você come proteínas, na ciência, cientificamente, você se tornará letárgico? Pergunte a qualquer médico. E depois
o médico diz que o Gita é tudo bobagem, porque ele não entende o que o Gita está dizendo. E enquanto isso, você fala assim:
"Nós devemos seguir o Gita". Eu acho que alguém cometeu um erro lá e escreveu algo errado no Gita, da mesma forma que
escreveram na Bíblia, que escreveram em cada livro. Eu lhes falarei mais tarde o que eles escreveram de errado na Bíblia, no
que diz respeito a Cristo. Eu acho que algumas pessoas simplesmente colocaram isso lá… só para se opor. Se vocês comem
muita carne, vocês ficam Raj Gunis, e os Raj Gunis se tornam, como Eu lhes disse, pessoas de canal direito, tornam-se muito
agressivas e elas se tornam ahamkaris e podem ferir. Mas as pessoas que só comem vegetais podem se tornar letárgicas,
totalmente letárgicas. Elas terão um coração letárgico, ou mesmo se ele for ativo, elas também terão ataque cardíaco. Elas
terão intestinos letárgicos, através dos quais elas ficarão… o tempo todo passando mal com diarréia, nunca serão capazes de
digerir nenhuma comida, serão pessoas muito fracas. Assim, essas pessoas que têm um coração letárgico… ou um, o que
vocês chamam de, fígado letárgico ou intestinos letárgicos devem comer proteínas. Eu não estou dizendo carnes, mas

proteínas. Mas um vegetariano não come muita proteína. É mais fácil comer carne, não há nenhum mal nisso. Mas aqueles que
são pessoas ativas devem comer mais vegetais. É sensato. Guru Nanaka comeu todas as carnes, Ele era um homem mau?
Estes Maarwadis, que deveriam se abster totalmente até mesmo de… lahasoon (alho) e pyai (cebola), por um acaso, Ele era pior
do que eles? E quanto a Buddha? Ele próprio comeu carne, porque Ele morreu por comer carne crua, Ele próprio. A única coisa
que você não deve comer é a carne de animais… que são maiores do que você, e nem de uma vaca indiana. Especialmente uma
vaca indiana. As vacas maiores também não são boas, porque elas lhe causam um problema nos dentes. Mas animais
menores, mesmo no Jainismo, eles disseram que você deve salvar os touros, as vacas, e que você deve salvar outros animais,
mas eles nunca disseram que você deve salvar as cabras… e que você deve salvar as galinhas. Porque Mahavira sabia que nós
não podemos dar a Realização às galinhas. De que adianta salvar galinhas, mosquitos e também os insetos? É claro, que eles
estão fazendo assim. Alguns jainistas salvam insetos e os colocam em um ser humano, e tiram o sangue desses seres
humanos e eles são pagos para isso. É um absurdo, mas eles fazem isso. Para eles, os insetos são mais importantes do que os
seres humanos. Bilhões e bilhões de insetos não podem formar um ser humano. Nós temos todas essas ideias absurdas neste
país. Portanto, quando Eu digo que… você não deve ser vegetariano ou não vegetariano, você tem de ver o que você precisa e
comer o que precisa. Mas a sua atenção ficar o tempo todo na comida é errado. Portanto, não há nenhum benefício em vocês
ficarem envolvidos… nesses problemas de vegetarianismo e não vegetarianismo. É claro, nos países ocidentais, as pessoas
devem comer… comida vegetariana, não totalmente, mas mais do que elas comem, enquanto as pessoas que estão na Índia
que são vegetarianas… terão mais tarde de comer carne, senão elas terão coração letárgico. Eu as curarei, e novamente elas
terão problemas, então elas terão de passar por uma ponte de safena. Economizar dinheiro? Vocês não podem. Vocês terão
intestinos letárgicos, depois terão fígado letárgico. Vocês terão todos os tipos de, o que vocês chamam, cirrose, ou talvez vocês
tenham todos os tipos de erupções na mão… e coisas assim, alergias, todos esses problemas surgirão. E depois, no final, essas
pessoas parecem tão pacíficas, porque elas são como como vegetais. Sim. Se alguém é como um vegetal, então como você lhe
dá a Realização? Você não pode dar a Realização a vegetais, pode? Nós temos de ter aqui pessoas nobres, pessoas corajosas,
guerreiros. Vocês têm de lutar contra as forças diabólicas, e o que essas pessoas que são vegetais poderão fazer para isso? A
pessoa tem de entender o coração, a realidade e não impor a sua concepção. Porque você nasceu em uma família jainista, e é
por isso que você quer que todo mundo coma vegetal, está errado. Aquele que tem de comer proteína deve comer proteína.
Agora, qual é a comida para pessoas Sattvic? Você não pode viver com isso. Então, o que Eu como? Channa. Você consegue
viver com channa? É uma fruta. Channa, ou você pode comer carne. Mas não carnes muito pesadas, carnes magras e ghee. E o
que Eu mais como é mel. Essa é a minha comida. Eu como mel, vocês sabem disso, Eu bebo mel. Mas você não pode viver com
isso, pode? Então, você tem de comer um pouco de carboidratos, não importa, mas equilibre-se no Nabhi Chakra. Mas não deve
haver atenção na comida de forma alguma. Na verdade, se você Me perguntar o que Eu comi de manhã, Eu não serei capaz de
lhe dizer. Realmente, Eu sou muito ruim nisso, porque não tenho nenhuma atenção nisso. Seja o que for que você tenha, coma, e
se você não sente vontade de comer, não coma. O que é muito importante é desfrutar cada momento de sua vida. Se a pessoa é
muito exigente, enjoada em relação à comida – especialmente os Indianos são - é muito perigoso para o Nabhi Chakra. Porque
aqueles que ficam loucos atrás de comida, e em relação ao Nabhi Chakra, são extremamente irascíveis, Eu acho. Eu não sei
qual é a palavra em inglês, mas em Hindi, nós chamamos de "chichode". "Irritável". E esses chichode tornarão infeliz a vida de
suas esposas. Eles virão e dirão: "Naquela casa, eu comi castanhas com curry muito boas". Então, aquela coitada sai correndo
atrás de castanhas com curry. Nós indianos somos muito glutões. Vocês não podem imaginar, vocês não acreditarão, pois
supõe-se sermos um povo faminto. Mas nós somos tão glutões que uma vez havia esses Bengalis, que deveriam ser Mukha
Bengalis, Eu devo lhes falar sobre eles. Eles comiam peixe cru que eles conseguiram da Índia Central… e as pessoas não
conseguiam ter peixe, então elas estavam passando fome. Então as pessoas de Mumbai, com muita bondade, enviaram um
carregamento de navio – Eu sei disso, porque Eu fui parte disso – para eles como um ato bondoso… que permitiu que os
Bengalis comessem o peixe. Eles disseram: O quê? Nós não vamos comer peixe do mar, nós somos Bangladeshis. Jogaram
todos os peixes no mar. Tudo ficou sardana (podre) e foi jogado no mar. Vocês podem imaginar? Ninguém acreditará nisso no
ocidente. É desse modo que estamos jejuando… e é desse modo que somos pessoas pobres. Pessoas pobres podem se
permitir jogar fora um carregamento… de peixe no mar porque elas querem ova de peixe? Nós somos tão glutões que nossos
Nabhis estão sempre assim. E nossas mulheres devem ser culpadas disso, porque elas sabem controlar seus maridos, eles são
mimados. O trabalho de uma mulher é ser uma Gruha Lakshmi. Ter ideais perante a família, ideais perante o marido, ideais
perante os filhos. A casa deve ser ideal, deve ser uma casa acolhedora onde todos são bem-vindos. O trabalho da esposa é
manter o Nabhi dela bem, o Nabhi dos filhos bem e o Nabhi do marido… e o Nabhi de todas as pessoas que vêm à sua casa. Ela
deve levar uma vida de auspiciosidade, de bondade, de natureza religiosa. Ela tem de ser uma mulher de caráter delicado. Mas

tudo isso está faltando. A única coisa é que ela está preocupada é em como agradar os maridos, porque esse é um dos
trabalhos importantes para ela. Assim, para manter nosso Nabhi bem, nós temos de entender como Sahaja Yogis… que nós não
temos de prestar muita atenção na comida. Isso não significa que você coma toda a comida suja. Mas definitivamente significa
que quando você comer, você deve observar as vibrações da comida. Você sempre deve dar vibrações à comida. Coma a
comida que está vibrada. Algumas comidas - agora vamos supor que Eu tenha de ir e comer… em qualquer um desses grandes
hotéis cinco estrelas, no minuto seguinte, Eu vomito, Eu sempre vomito. Se alguém Me convidar em um hotel, Eu começo a
pensar: "Baba, agora que provação." Porque ela não é feita com amor. Isto é o que é dito: (Marathi). "Ele gosta das pequenas
frutas de Shabari". (Marathi). O que isso significa? Significa que o amor que está expresso naquela comida… É aquilo com que
nós devemos nos importar. E não com a opulência, não com a aparência dela… e de forma alguma, com o seu próprio paladar,
mas o sabor da comida deve ser de tal maneira que ele carregue amor. Deixe sua língua sentir o amor. Esse é o melhor sabor, e
seja o que for que seja preparado com amor… sempre tem gosto muito bom. Assim, quando você cozinhar, cozinhe com amor.
Quando você comer, coma com amor. Com palavras gentis para a pessoa que cozinhou com amor… e acima de tudo, conte
suas bênçãos, conte suas bênçãos, e pense nos outros que podem não ter tido comida hoje. Esse é o Lakshmi Tattwa, onde a
mão está assim, onde ela doa… e há uma mão onde ela dá proteção às pessoas que precisam de dinheiro. Mas não da forma
que nós fazemos isso, da forma que os americanos ou russos fazem. Nós fazemos da maneira que Lakshmi faz, de modo que
essa proteção não fique fora de controle. Dê isso sem dizer a ninguém. Apenas porque você tem de dar, dê. E na verdade, você
faz isso. Se você deu, como o Meu pai dizia, uma rupia a alguém, fuja dessa pessoa assim que for possível, na velocidade de
uma milha por hora, ele dizia. Mas se você deu cinco rupias, fuja dele na velocidade de 500 milhas por hora. É muito prático. É
desse modo que nós temos de dar. Este é o Lakshmi Tattwa, é o Nabhi Chakra sobre o qual Eu lhes falei. É um chakra muito
importante, porque hoje vocês estão aqui, porque em seu chakra, o Mahalakshmi Tattwa foi despertado, porque vocês quiseram
buscar Deus. Porque vocês quiseram vir a Deus. Vocês não vieram aqui por dinheiro. Vocês não vieram aqui por nada mais além
de Deus. Sua busca está em Deus. Vocês querem saber a verdade sobre Deus e vocês querem ter Deus. Vocês não querem
colocar suas ideias nisso, mas vocês querem ver como a Mãe quer… que nós recebamos as bênçãos de Deus. Então, tornem-se
isso quando buscamos o amor de Deus, a graça de Deus. A Lakshmi tem de ser bondosa… e Mahalakshmi é Aquela que é a
Senhora bondosa, é a benevolência em vocês. A graça, a benevolência que deve se desenvolver em sua personalidade. Dentro
dessa graça, ele sente o desejo forte do Pai. O Pai, Narayana. Ele quer ter Suas bênçãos,
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Hoje, novamente, Eu devo agradecer a senhora Swanowaphala por cantar... uma canção tão bonita sobre a Devi.
Eu fiquei muito impressionada pela forma como Patrick lhes disse... que eles estão confiantes de que podem resolver qualquer
problema. É assim que deve ser. Esse é o sinal de um Sahaja Yogi que alcançou uma grande... elevação em sua compreensão
sobre si mesmo e sobre os outros. O Chakra da Deusa fica atrás do osso esterno, na medula espinal. Esse chakra está
localizado acima do Bhavasagara (mar de ilusões), acima do Void, como nós o chamamos na Sahaja Yoga. E a ponte que tem
de ser cruzada pelos bhaktas, pelos buscadores, é protegida. Ela é Aquela que ajuda... Seus filhos a atravessar essa passagem,
quando existem forças negativas tentando atacar um buscador. Esse chakra está localizado atrás do osso esterno, como Eu
lhes disse. Na infância, os anticorpos são produzidos no osso esterno. Eles são os guerreiros ou os Sainikas da Devi.
Até a idade de 12 anos, eles crescem e se multiplicam e, finalmente, eles se distribuem por todo o corpo... e um ser humano
torna-se... capaz de enfrentar qualquer invasão externa nele. Esses anticorpos sabem como lutar. Eles são extremamente
confiantes e sabem quem são seus inimigos. Eles têm todas essas mensagens incorporadas neles mesmos. Então, quando o
elemento anti-Deus entra no ser... por meio de qualquer processo, por exemplo, por meio da comida, das palavras, da ação... de
pessoas demoníacas ou da magia negra, esses anticorpos se unem, coletivamente lutam contra os invasores. Aqueles que não
têm o seu Coração Central... adequadamente desenvolvido... sofrem de uma enorme insegurança por toda sua vida. Quando
eles são crianças, vocês tentam controlá-los por meio do medo. Essas crianças, mais tarde, se tornam extremamente
inseguras. Elas têm medo do escuro, elas têm medo da noite. Algumas delas têm medo de tudo.
Porque os anticorpos, que estão formados no corpo, não são suficientes em número, e estando esse centro tão fraco, a pessoa
se sente extremamente insegura. Mais tarde na vida, quando a criança vai para a escola... ou tenta realizar alguma coisa para o
futuro, então também, sua confiança pode ser abalada pelos pais, professores e pessoas externas. Assim, é muito importante
compreender as crianças... que estão crescendo. No Ocidente, eles analisam tudo e... tentam colocar os seres humanos em
compartimentos. Primeiro, a criança é uma criança. De acordo com eles, a criança não tem inocência... e é extremamente
egoísta. A segunda parte é a adolescência, que eles acham que é uma coisa muito arbitrária, mal-humorada. Na Índia, nós não
sabemos que existe algo como a adolescência. Agora, esses adolescentes formam um grupo... e começam a criticar ou zombar
dos mais velhos. Isso começa em uma idade muito jovem.
Primeiro, eles zombam dos professores, depois dos pais, depois de todas as pessoas que são mais velhas do que eles. Eles
começam a ficar extremamente ativos em seus cérebros, porque eles vêem muita televisão e coisas desse tipo... e então eles
começam a se comportar, em uma idade muito jovem, de formas tão violentas que não se pode imaginar. Eu vivia a cerca de 40
km de Londres. E toda vez que Eu ia a Londres, Eu encontrava algumas crianças fazendo algum tipo de travessura, em algum
lugar. Um dia, algumas delas entraram em Minha cabine... e começaram a tirar todas as capas dos assentos, enfiando suas
facas nos assentos, abrindo todo o estofamento. Eu ficava apenas sentada, observando. Então Eu disse: "Agora, vocês estão
cansados? Por favor, sentem-se." "Qual é o problema?" Eles disseram: "Estamos todos com muita raiva".
Eu disse: "Do quê?" "Por que vocês estão com raiva?" "Estamos simplesmente com raiva." Eu disse: "Mas, vocês têm de estar
com raiva de alguma coisa?" Elas eram crianças indo para boas escola, certamente, vestindo roupas muito boas. E então, Eu
tive de, quando o trem parou, Eu chamei o cobrador... e disse a ele: "Estes garotos estavam fazendo..." "todo aquele vandalismo
na cabine e é melhor você olhar isso." E ele veio e disse: "isso é uma coisa comum." E depois, de algum modo, ele os retirou do
trem. Mas a única coisa que Eu senti em relação a eles é que todos tinham... o Coração Central bloqueado. No que se refere à
Kundalini, eles estavam com bloqueio no Coração Central.
Mas, quando eles Me viram, eles se sentaram. Eles ficaram quietos, eles Me ouviram. Eu Me estabeleci em seus Corações

Centrais. E a maioria deles disse: "Estamos com raiva de nossa mãe." "Por quê?" "Porque nossos irmãos estão com raiva." "Mas
por que seus irmãos estão com raiva?" Então Eu descobri que Freud deu... essas ideias esquisitas contra a mãe. A mãe em si,
podem imaginar? Que atividade anti-Deus é essa.
Para um indiano, a Mãe é a coisa primordial, para qualquer indiano. Porque o seu senso de segurança encontra-se na mãe.
Mesmo que o pai seja irritado, zangado, ainda assim eles dependem da mãe. Porque a mãe sabe quando ficar zangada e...
quando não ficar zangada. Ela tem o discernimento. E ela é aquela que os protege. A ideia da Mãe está completamente
destruída no Ocidente e essa é... a razão porque as crianças daquele país se sentem tão inseguras. E quando elas crescem, elas
são extremamente inseguras. Vocês não acreditarão que o tempo todo... eles estão polindo suas vidraças, limpando suas
casas, mas nem sequer um rato entra na casa deles. E se eles têm de falar com alguém, eles farão a pessoa... ficar do lado de
fora e falarão de dentro, especialmente em Londres.
Porque eles são literalmente medrosos. Ninguém acreditará que... os britânicos que nos governaram são pessoas tão
amedrontadas. Mas, eles são. Eles têm medo uns dos outros, eles têm medo deles mesmos. A razão é que o Coração Central
está totalmente fraco. Eu lhes disse a primeira razão: as inseguranças familiares. A criança não sabe se quando ela voltar da
escola, sua mãe estará em casa ou se ela terá ido embora. Elas não têm mães que possam suportar muito os maridos... e sorrir
e não mostrar sinais de sua agonia para seus filhos. Mas as mães naquele país, Eu tenho visto, sempre tentam usar seus filhos
em todo tipo de chantagem emocional, vocês podem chamar assim. Elas tentam torturar o filho dizendo todas as coisas que...
os maridos estão fazendo a elas e qualquer que seja o problema... que elas estejam enfrentando com os maridos.
Assim, a criança não tem a segurança dada pela mãe, mas ao contrário, lá a criança começa a dar segurança para a mãe. Isso
começa em uma idade muito tenra... e a criança se torna extremamente negativa e canal esquerdo. Ela sente que nasceu em
um lugar cheio de ódio, insegurança e medo. Quando os bhaktas (devotos) nascem nesses países, eles também ficam do
mesmo jeito. Porque eles pensam que se eles têm de ir a um guru, o guru, como é conhecido até agora, os tortura ou arranca
todo o dinheiro deles, toma o seu pareeksha, testa-os... e algumas vezes deixa-os abandonados nas ruas. Mas, em nosso país, a
Deusa se encarnou várias vezes. Milhares de vezes Ela nasceu aqui, sempre que os bhaktas (devotos) A chamaram. Quando
eles eram incomodados pelas forças negativas, Ela vinha a esta Terra para salvá-los. Essas coisas costumavam ser
simplesmente aceitas pelas pessoas, mas nunca foram realmente aceitas em seus corações. As pessoas pensaram que isso
era algum tipo de história mitológica... em que a Deusa veio a esta Terra e tentou salvar as pessoas.
Elas não conseguiam acreditar que poderia existir uma Shakti que... poderia nascer, que poderia lutar contra esses horríveis
rakshasas... e matá-los e salvar da agonia Seus filhos, Seus bhaktas (devotos). Isso era demais. Mas, hoje na Sahaja Yoga,
vocês têm visto que... quando a Kundalini ascende e pára no Nabhi Central, vocês têm dizer o mantra de Jagadamba e a
Kundalini sobe. Isso significa que Ela reside no Coração Central... e quando Ela é venerada, a Kundalini sobe. Esse Centro tem
12 pétalas, mas a Deusa tem mil mãos e mil olhos. Ela tem 16.000 nadis (canais)... para realizar Seus diferentes aspectos de
iluminação. Mas, a primeira coisa que Ela tem de fazer, por meio de Sua generosidade, gentileza, compaixão e paciência, Ela
tem de sugar, absorver os pecados, Paapavimochini, os pecados dos seres humanos. Uma das sentenças na Bíblia era: "A
recompensa do medo é o pecado". Ou vocês podem colocar na ordem inversa: "A recompensa do pecado é o medo". Se vocês
têm medo, vocês estão cometendo um pecado contra o seu Si e contra Deus.
Porque, se a Mãe é Todo-Poderosa... e se Ela pode resolver todos os seus problemas, vocês estão sob a Sua proteção, então
por que vocês deveriam ter qualquer medo? Isso significa... que vocês não acreditam que Ela é poderosa a tal ponto. Quando
uma pessoa está com medo, esse centro começa a respirar rápido, dando instruções rítmicas a todos os anticorpos. Com isso,
vocês sentem que estão tendo palpitação no coração. Essa palpitação não é nada mais do que um sinal a todos... os
anticorpos, para que lutem em uma emergência de um ataque. Mas, quando alguém desenvolve a insegurança mais tarde na
vida, isso se torna um problema físico. Se eles têm inseguranças mais cedo, é um problema emocional. Mas, mais tarde na vida,
quando alguém desenvolve uma insegurança de qualquer tipo, como uma esposa que é insegura em relação a seu marido, o
marido é um vagabundo ou um homem mau... e comporta-se mal com outras mulheres, então a maternidade da esposa é
desafiada. E quando a maternidade dela é desafiada, ela pode enfraquecer este centro, pelo qual ela pode sofrer bastante e
pode até ter câncer de mama. Essas inseguranças podem também ser criadas por ela mesma, imaginárias.

As pessoas podem, simplesmente, pensar sobre isso e desenvolver... alguns tipos de inseguranças que não têm existência real.
Mas, tais medos acontecem muito mais no Ocidente. Porque a vida no Ocidente não tem amarras, não tem explicação. Seja o
que for que vocês perguntem a eles, eles dirão: "O que há de errado?" Um marido dirá: "O que há de errado em ter uma amante?"
E a esposa também dirá: "Tudo bem, se ele quer ter uma amante, deixe-o ter". Na Índia, nenhuma mulher toleraria tal situação.
Ela passaria fome, ela faria de tudo, mas ela nunca tocará um homem que tem uma amante. Então a base da força das
mulheres indianas... é o seu senso de castidade. O senso de castidade nas mulheres indianas é tão grande... que nada pode
dissuadi-las, enquanto elas forem castas.
Mas, se elas não forem castas, então o medo se estabelece nelas muito rapidamente. A castidade é a força das mulheres. E é
por isso que aquelas mulheres que têm medo, em sua maioria, têm um problema no qual sua castidade está sendo desafiada.
Uma mulher que está com medo de que sua castidade... possa ser perturbada, pode também desenvolver... um problema no
Chakra do Coração. Tais mulheres podem desenvolver câncer de mama, problemas respiratórios... e outros tipos de doenças
do medo, no nível emocional também. Esse chakra fica arruinado nas mulheres... quando elas perdem seu único filho, porque
elas sentem que a maternidade delas está acabada. E isso é a pior coisa que pode acontecer a uma mulher, se ela for uma
mulher. Mas, se ela não é uma mulher, ela não sente muito... e ela apenas se comporta de uma maneira muito masculina. E é
isso que Eu tenho visto no Ocidente, que as mulheres... realmente não se importam muito quando seus filhos morrem. Mas, isso
acontece porque elas não são mulheres.
Se você é uma mulher, você certamente sente pena de seus filhos e sente suas mortes. Mas, depois de algum tempo, tal mulher
volta novamente... e ela aceita a vida como ela é, para o bem do marido, ou pode ser que ela tenha mais parentes ou outros
filhos. Ela se torna extremamente poderosa, como uma reação ao que aconteceu a ela. Isso só é possível se seu Centro do
Coração está bem. Tais mulheres não lamentam, não reclamam, são extremamente serenas e podem suportar muitas coisas.
Elas são extremamente tolerantes e podem fazer qualquer coisa... para ajudar seus filhos, mas elas nunca mimam seus filhos.
Elas nunca mimam seus filhos, porque elas entendem que mimar é muito pior do que bater na criança. Elas nunca mimam as
crianças, nem nunca as paparicam e nunca são dominadas por seus filhos. Elas sabem: "eu tenho de orientar a criança e cuidar
dela". Então elas cuidam de todos os ideais, da retidão e das virtudes da criança.
E se a criança tentar sair disso, elas fazem o máximo para... convencer a criança a voltar para a virtude e para uma vida melhor.
Mas, aquelas pessoas, aquelas mulheres... que não se importam com o verdadeiro crescimento da criança, podem
simplesmente evitar e fugir disso. No homem, este chakra fica bloqueado... se eles perderam sua mãe muito cedo, ou se sua
mãe, por acaso, é uma mulher muito cruel. Este chakra também pode ficar bloqueado nos homens... se eles estiveram em
guerras e... se eles viram coisas assustadoras na guerra. Tais pessoas podem ser extremamente emotivas... e podem
facilmente ser enganadas... pelas pessoas que tentam conquistar suas emoções. O que deve ser feito para melhorar este
chakra? Na Sahaja Yoga, nós temos muitas técnicas através das quais... nós podemos melhorar este chakra e recuperar a
confiança. Como Patrick disse, ele nunca costumava falar. Eu tenho visto muitos atores que representam muito bem... e quando
eles vieram ao Meu programa, eles disseram: "Mãe, por favor, não nos peça para falar, porque simplesmente não..." "sabemos
como falar. Nós podemos representar," "mas não podemos falar para as pessoas".
Eles tentaram uma ou duas vezes e terminaram com duas ou três... frases, murmuraram e se sentaram. Eu descobri que todos
eles têm este chakra muito danificado. Talvez falte neles o amor de suas mães, talvez eles não amassem suas mães ou talvez
pode ser que... eles não entenderam o valor da virgindade nas mulheres. Assim, aqueles homens que ficam olhando para cada
mulher que passa, aqueles homens que têm luxúria no olhar, podem também bloquear muito este centro. E muitos problemas
podem surgir através deste centro. Um dos problemas que surgem através deste centro... pode ser o câncer de pulmão. Mas, Eu
tenho visto que este centro também é muito gravemente... afetado também por uma certa negligência na vida. Como algumas
pessoas que têm o hábito de tomar banho muito... quente e depois sair desse banho quente e entrar em algum lugar frio. Tais
pessoas irão bloquear muito seriamente este centro... e terão um problema. Então, há uma outra coisa, que parece muito
simples, mas muitas pessoas têm o hábito, especialmente no verão, de vestir um kurta ou uma camisa sem a camiseta por
baixo.

Isso também não é apropriado. Um homem tem sempre que ter algo por baixo da camisa, senão quando começa a transpirar,
ele pode ter problemas neste Centro do Coração. Este Centro do Coração é bloqueado... por vários problemas emocionais nos
seres humanos. Se marido e mulher discutem o tempo todo, se existe sempre uma discussão na casa, especialmente se a mãe
é muito dominadora, a criança bloqueia este centro. E se o pai for muito dominador, a criança bloqueia este..., o próprio
coração. Portanto, isto é muito importante: marido e mulher nunca devem discutir na presença de seus filhos. Agora, reside
neste centro, a Encarnação da Deusa, que veio a esta Terra milhares de vezes... e Ela reside lá para sua proteção. Mas, antes de
tudo, vocês devem ser merecedores de Sua proteção. Quando Ela veio nesta Terra, muitas vezes, vocês sabem, Seu corpo foi
criado por várias forças, como se Ela fosse como uma bolha... e a bolha fosse coberta por muitas coisas adicionadas sobre ela.
E foi assim que Ela recebeu muitas coisas de vários Deuses.
Por exemplo, Ela recebeu Seu cabelo de Yama, o Deus da morte; Seu nariz, Ela recebeu do Deus da Riqueza, Kubera; e Seus
ouvidos, Ela recebeu de Povana, que é o ar. Dessa forma, Seu corpo foi criado especialmente pelas essências... dessas grandes
Divindades, que doaram suas essências para a Deusa, para ser equipada para fazer essas diversas atividades. Agora, como Eu
lhes disse, a primeira atividade da Deusa... é salvar Seus filhos das forças negativas. Assim, Ela parece ser muito suave, doce,
mas Ela pode ser extremamente violenta, no sentido de que Ela pode matar ou esmagar qualquer um... que tente subjugar Seus
filhos. Ati Saumya Ati Raudra. Esses dois temperamentos existem somente na Deusa, porque Ela é a Mãe. E a qualquer custo,
Ela quer salvar Seu filho. Também, com relação a Seu filho, quando ele vai além de um ponto de compreensão, quando ele não
mostra nenhum senso de disciplina, então, também, a Deusa pode derrubá-lo com certos métodos que Ela adota. Agora, em
primeiro lugar, Ela dá tudo que é necessário... para remover o medo da mente dos sadhakas (discípulos). Em segundo lugar, Ela
cura este centro gerando anticorpos adicionais no corpo.
E vibrando os anticorpos fatigados, para que ajam de forma que possam defender novamente. Mesmo no cotidiano, Ela pode
provar Sua existência mostrando... muitos milagres aos Seus filhos. Tivemos uma senhora que vinha Me ver e ela estava muito
atrasada. E quando ela voltou, Eu lhe perguntei qual era o problema. Ela disse: "Não, não houve nenhum problema," "mas meu
ônibus caiu de 6 a 9 metros e rolou abaixo e..." "ele caiu no solo sobre as quatro rodas intacto." "E todos nós no ônibus fomos
salvos." "Mas o motorista ficou transtornado e fugiu." "Então, alguém que estava no ônibus, que sabia dirigi-lo, veio," "ligou e ele
começou a se mover. E nós voltamos a Mumbai." "Então, no caminho eles começaram a perguntar:" "deve haver algum santo
sentado aqui, de outra forma," "como é que podemos estar protegidos?"
"Somente um santo pode nos proteger dessa forma." E ela estava usando o Meu anel. "Oh! ", eles disseram, "Esta é uma
discípula de Mataji." Todos eles começaram a cair aos seus pés, dizendo: "Oh! Você nos salvou, você nos salvou." Assim, há
muitos milagres que acontecem em sua vida. Quando você vê um acidente acontecendo, de repente você constata que o
acidente acabou. Havia um rapaz, um jornalista chamado Marathe. Ele e seu amigo, um outro jornalista, estavam vindo de
Lonavla, em uma estrada muito lamacenta, uma passagem montanhosa, e os freios falharam.
E o motorista disse: "Agora, os freios falharam, rezem a Deus". E eles começaram a se lembrar de Sua Mãe. E, de repente, eles
viram um grande caminhão vindo à frente. Eles estavam prestes a bater nele e fecharam seus olhos. E Deus sabe o que
aconteceu, eles abriram os olhos e... viram que o caminhão estava subindo e... eles seguindo em frente sem nenhuma
dificuldade. E ficaram impressionados, como isso aconteceu, como se alguém tivesse levantado seu carro e... colocado na
frente do caminhão e eles foram salvos. E o motorista também fechou os seus olhos e invocou o nome da Mãe. É possível. Isso
tem acontecido com tantas pessoas que... elas não sabem como acontece. Então temos de acreditar que nós temos a Mãe
dentro de nós mesmos, em nosso coração, e se Ela for despertada, Ela cuidará de nós.
Ela irá nos dar toda a proteção que é necessária. E não temos de ter medo de nada. Mas, vocês podem imaginar, como Patrick
disse claramente, que eles estavam com muito medo e Eu sei que estavam. Mesmo a língua inglesa é assim. O tempo todo eles
dirão: "Eu tenho medo de..." "Eu receio que tenho de ir." O que há para ter medo? Se você tem de ir, é melhor ir. "Eu receio, se eu
estiver fazendo..." Eles estão, o tempo todo, tensos desse jeito. E tão tensos e quando falam, vocês sabem, são tão
amedrontados que algumas vezes você fica nervoso com eles, você não sabe como se aproximar, da maneira que eles são

nervosos. E uma das razões porque eles são tão nervosos é... porque eles planejam demais, pensam demais, analisam demais
e, então, o ego se estabelece em seus cérebros e por fim cobre o coração.
Porque o ego deles cobre o coração, eles têm medo. Na verdade, o que acontece é que se você se torna orientado pelo ego,
você começa a ver a si mesmo através dele. Porque quando você está em um nível, você pode até mesmo ver seu ego muito
claramente e, então, você fica com medo das outras pessoas, porque você pensa que elas também devem ter o mesmo... tipo
de ego, e você realmente fica com medo disso. Isso é muito comum também no Oriente. Agora, na Índia, Eu diria, supondo que
você tenha que ir a uma repartição do governo, tenha cuidado. Qualquer um, mesmo um chaprasi (contínuo) pode gritar com
você, por nada. Eles desenvolveram um sistema de berrar todo o tempo, simplesmente continuam berrando. A razão para que
eles gritem com você... é porque eles próprios são inseguros. Um chaprasi (contínuo) é inseguro com seu chefe, seu chefe é
inseguro com o chefe dele, o chefe dele é inseguro com o chefe dele, por último, o ministro tem medo de seus eleitores... e os
eleitores têm medo do ministro. É um tamanho círculo vicioso.
Assim, todo o sistema funciona em uma insegurança tão terrível que... você não entende, o que há para berrar? O que há para
gritar? E então, um tipo de identificação com a falsidade é tão consolidada... que você não é mais um ser humano, você é ou um
secretário ou um subsecretário ou... um secretário-adjunto. Não sei quem está acima, quem está abaixo. E, então, você tem
alguns outros secretários e... você tem funcionários e isso e aquilo e aquilo. E você é "aquilo", você não é nada mais do que
"aquilo". Então, porque você é aquilo, você tem de ter esses chifres... e você tem de gritar com as pessoas, senão ninguém irá
acreditar que você é alguém importante. Assim, é uma tal identificação que se desenvolve dentro... nos seres humanos, que
também é por causa deste Coração... não estar desenvolvido apropriadamente. Porque, se seu Coração está desenvolvido
apropriadamente, então você é um ser humano. Porque você sabe que sua Mãe lhe deu o nascimento... e você é um ser
humano.
Não há nenhuma necessidade de... ter qualquer medo de outro ser humano, que também é um filho de sua Mãe. Então, não
deve haver nenhum medo em relação a isso. Mas, o problema é que quando os seres humanos... começam a vestir alguma
coisa; suponha que eles usem um terno, imediatamente eles começam a falar em inglês. Assim que eles vistam pajamas, eles
começam a falar em hindi, ou por exemplo, se usarem dhoti, a língua hindi e pajamas, eles podem começar a dar galis. Assim, é
um tipo de identificação muito superficial que... os seres humanos desenvolvem, porque não há profundidade no coração. Se
eles tiverem essa profundidade, esse ancoradouro no coração, então eles não desenvolverão essas coisas superficiais. E, como
um resultado disso, eles ficam amedrontados. Porque eles sabem que são superficiais, os outros são superficiais, "eles têm
barbas, nós temos barbas." Então eles irão discutir: "se eu puxar a barba dele," "ele pode puxar a minha barba também." Tal
medo existe entre os seres humanos.
E, então, uma outra coisa, uma outra medida vem à mente das pessoas: por que não caçoar deles para se elevar? Essa é uma
terceira categoria de degradação. Se você é filho da mesma Mãe, como que você pode ser superior a qualquer outro? Você
permanecerá sempre a criança da Mãe. Como você pode ser superior a qualquer outro filho, aos olhos da Mãe? Você não pode.
Ao contrário, se você tentar fazer tais truques, a Mãe irá castigá-lo. E esta é a segunda coisa que a Mãe faz: castigar Seus filhos.
Sim, Ela castiga. Antes de tudo, de maneiras muito doces.
Por exemplo, se a criança não está comendo e está incomodando, Ela diz: "Tudo bem, você não quer comer, tudo bem, não
coma." É uma forma muito simples de castigar as crianças. Mas, então Ela diz: "Tudo bem, você quer fazer do jeito que você
quer, vá em frente!" Como, Eu lhes digo para não fazer tal e tal coisa, que isso não é bom. Por exemplo, Eu lhes disse: "Não
aluguem os apartamentos..." "logo no início e deixem todos os Sahaja Yogis ficarem..." "com os outros Sahaja Yogis." Mas os
organizadores pensaram: "É melhor alugar os apartamentos", qualquer que seja a razão. Porque eles são organizadores muito
sábios. Mas, vejam, a Mãe diz algo muito simples, mas isso tem um significado, deve-se saber. E eles organizaram daquela
maneira. Então, metade das pessoas simplesmente protestaram: "Não, nós vamos ficar com alguns Sahaja Yogis," "nós
queremos ficar com eles."
Então eles foram acomodados. Os outros eram, britânicos, vocês sabem, hoje em dia, eles estão com outro humor. Eles são
muito, muito tolerantes. Eles disseram: "Tudo bem, se não formos acomodados," "nós ficaremos nos apartamentos." Então eles

ficaram nos apartamentos. Mas, o que aconteceu? Choveu e choveu e choveu e... eles não puderam sequer preparar a sua
comida, mesmo sob... a cobertura que eles construíram. Então, eles tiveram que mudar, todos eles, para outros lugares, e todos
eles tiveram que ficar com outros Sahaja Yogis, como foi dito pela Mãe. Se eles tivessem ouvido a Mãe, eles teriam poupado
algum dinheiro, como também teriam se poupado de alguns problemas... e não teria havido nenhum problema, de forma
alguma. É assim que pequenos truques, aqui e ali, são feitos pela Mãe somente para convencer os filhos... de que vocês têm
sido estúpidos.
Agora, existem tantas coisas como essas que a Mãe pode brincar. E Sua brincadeira é muito importante na vida. Porque se Ela
for severa com os filhos, eles irão embora. Se Ela for igual a qualquer outro guru, os Gurus, também os Satgurus, eles batiam em
seus discípulos. Eles costumavam pendurá-los em uma corda. Vocês não sabem como os gurus tratam seus discípulos. Alguns
deles pegam grande quantidade de dinheiro de... seus discípulos e alguns deles tomam muitas coisas de seus discípulos. Eles
querem completa entrega e eles os tornam subservientes. Eles realmente torturam as vidas de suas crianças, de seus
discípulos, devemos dizer. Mas a Mãe não quer fazer isso.
Então Ela faz pequenos truques aqui e ali e tenta corrigir os filhos. Agora, Eu lhes darei um exemplo de um guru, que Eu
encontrei há cerca de cinco ou seis anos atrás. Ele veio de Amarnath para uma pequena vila, um pequeno distrito perto de
Mumbai, onde uma Sahaja Yogini morava. E ele enviou seu discípulo, que morava naquele local, para ver essa Sahaja Yogini. E
ele entrou e disse: "Veja, meu Guru está vindo e ele quer ver Mataji." E ele me disse que somente a Adi Shakti poderia limpar..."
"o meu Agnya Chakra." Então, ela não conseguiu entender, ela disse: "O que o seu Guru está fazendo?" "Oh, Deus, não fale sobre
ele." Ele puxou suas orelhas. "Não pronuncie o nome dele."
"Oh, você não pode saber como, que tipo de pessoa que ele é." Ela disse: "Mas, por que ele não abriu o seu Agnya Chakra?" " A
Mãe está vindo, claro, mas por que você não pode fazer isso?" Ele disse: "Não, não, não, não!" " Ele disse que somente Ela deve
abri-lo, ninguém mais deve abri-lo". "E ele me mandou para este lugar cerca de cinco anos atrás," "dizendo que no sexto ano a
Adi Shakti viria..." "e Ela abriria meu Agnya Chakra." Vocês podem acreditar nisso? Pobre sujeito, sofrendo daquele horrível
Agnya Chakra, estava sofrendo quando esse guru veio. Então, ele veio Me ver e ele Me disse: "Mãe, meu guru veio e ele quer ver
a Senhora." Então Eu fui encontrar-Me com ele.
E esse guru estava sentado lá, com muita raiva, o nariz inflando. Claro, quando Eu cheguei lá, ele tocou Meus pés e tudo mais...
e então ele o chamou de um nome muito feio: "Ele foi? Ele tocou Seus pés? Ele estava bem?" "Ele se comportou bem?" Eu disse:
"Ele estava bem, mas Eu não... "posso entender, por que você não abriu o Agnya Chakra dele?" Ele disse: "Deixe-o ir para o
inferno agora" "Não irei abrir o Agnya Chakra dele. Quem abriu o meu Agnya Chakra?" " Por que eu deveria abrir o Agnya Chakra
dele?" Então, Eu disse: "Isso não é bom.
Eu devo abri-lo." "Sim, Você o fará, porque Você é uma Mãe. Eu não sou uma mãe." Então, ele entrou, e o discípulo Me disse:
"Mãe, ele me pendurou pelas pernas neste poço." "Por três dias eu fiquei pendurado lá." Eu disse: "Para quê? Por que ele o
pendurou lá?" Ele disse: "Não pergunte a ninguém." Então ele entrou: "Sim, eu pendurei você. Sim, eu farei novamente."
Então, Eu disse: "Por que você o pendurou?" "Ele estava fumando. Porque ele estava fumando, eu o pendurei lá." "Eu disse, agora
fume, e eu o subia e descia, eu disse:" "eu estou fumando você." E ele o torturou desse jeito. Eu disse: "Por que você deveria
fazer uma coisa tão horrível?" Ele disse: "De outra forma, como eu poderia discipliná-lo?" "Eu não sou uma mãe. Eu não sei como
disciplinar. " "Essa é a única maneira que eu posso discipliná-lo."
Ele disse: "Você continua o mimando, mas irei discipliná-lo assim." "Tudo bem", Eu disse, "agora cale-se," "apenas agora não
fale. Deixe-Me corrigir o Agnya dele." E Eu levei cerca de dois minutos para corrigir seu Agnya. Eu disse: "O Agnya dele está bem
agora". Então ele disse: "Ele prometeu à Senhora que não irá fumar?" Eu disse: "Ele não prometeu." Então ele disse: "É melhor a
Senhora pedir que ele prometa," "senão eu não vou deixar que ele coma sua comida por três dias." Eu disse: "Ba-ba. Este é um
guru horrível."
"Que Deus salve esse discípulo desse guru." Mas, vejam, o que ele queria dizer é que deve haver uma disciplina... em um

discípulo. Deve haver um completo entendimento de que ele é o guru. Mas, ele disse :"Veja estas pessoas. Como elas são?"
"Elas tomam liberdades com a Senhora, elas A incomodam tanto," "elas tentam ser esquisitas com a Senhora." "Ainda assim, a
Senhora não lhes diz nada." Eu disse: "Eu não tenho de dizer. Eu sei como corrigi-las." Assim, esta é a qualidade da Mãe, que
pode corrigir as pessoas.
Ela sabe quem duvida deles, Ela sabe quem pensa coisas erradas sobre Ela. Ela sabe quem pensa corretamente sobre Ela. Ela
sabe de tudo. Se Ela sabe de tudo, Ela não tem de se preocupar. Ela é completamente segura sobre isso... e não tem a
insegurança do Guru, de que um dia o discípulo irá se comportar mal ou qualquer coisa, porque Ela sabe como corrigir. Outro
dia, Eu encontrei um cavalheiro, um Sahaja Yogi. E ele veio a Mim e começou a explicar: "Mãe, Você não sabe," "isso
aconteceu..." Eu disse: "Agora, Eu não sei de nada, não é? " "Você acha que Eu não sei de nada?" Ele disse: "Sim, Mãe, como
Você saberia?" Eu disse: "Eu lhe direi uma coisa," "você jogou muito cricket em sua infância até você vir para a..." "Sahaja Yoga."
"Sim, isso é verdade. Como a Senhora sabe?" Eu disse: "É assim que Eu sei." "Assim, Eu sei, depois você sabe." Então ele
aceitou: "Tudo bem, Mãe, a Senhora sabe tudo sobre mim." "Eu não sei como a Senhora sabe." Mas, Ela é Avalokiteshvari. Ela é
Aquela que vê tudo. Ela sabe de uma forma ou de outra, Ela sabe. Como Ela sabe, isso não dá para ser explicado neste estágio.
Ela sabe tudo e cada coisa que vocês estão fazendo, se Ela quiser. E a terceira qualidade da Mãe é que Ela é uma Mahamaya.
Ela fala como vocês, senta como vocês, Ela se comportará como vocês, tudo será exatamente como vocês. E vocês não serão
capazes de reconhecer a profundidade... desta mulher, que é uma Mahamaya, porque Ela faz tais truques com vocês e de uma
maneira tão bela, que não conseguem identificá-los. Você acha que você está bem. Você vai a uma pessoa e... diz alguma coisa
que tem vontade sobre a Mãe, você tenta fazer... qualquer coisa e, por último, você descobre que Ela sabe tudo. E quando você
descobre isso, gradualmente você começa a entender que: "Como Ela sabe tudo sobre mim, é melhor eu estar bem." E como Ela
sabe? Porque Ela reside em seu Coração Central. Ela sabe tudo que você tem feito, o que você está fazendo, o que você está
pensando em fazer.
Então, o que Ela faz? Sankalpa vikalpa karoti, quaisquer sankalpas que estejam fazendo, Ela fará isso cair por terra. Se você diz:
"Agora, eu decidi, Mãe, fazer isso, e farei" irá falhar. Você tem de julgar a si mesmo como um verdadeiro filho de sua Mãe. Como
em Mumbai ou em qualquer lugar, tentamos conseguir algum... terreno, mas ninguém conseguiu. "Nós tentamos, tentamos,
tentamos." "Este é dinheiro do mercado negro, suborno, corrupção." Eu disse: "Nada disso, Eu não irei fazer nenhuma dessas
coisas". Então, eles disseram: "Então, Mãe, como é que iremos conseguir isso?" Eu disse: "Vocês conseguirão, não se
preocupem."
Então eles começaram a dizer: "Ela não é prática, Ela é isso, aquilo." E todos que disseram, tornaram-se muito pouco práticos.
Por último, Eu disse: "Quando vocês estiverem preparados para..." "a Sahaja Yoga, então vocês conseguirão o terreno e o
Ashram." Porque uma vez que vocês comecem um Ashram e tenham algum dinheiro lá, vocês perceberão que todos os tipos de
bhoots irão se juntar e... zombarão do dinheiro coletado, não haverá nenhuma ordem apropriada, nenhuma disciplina
apropriada. E é por isso que deve ser dado tempo às crianças para... aprenderem através dos erros cometidos, através das
falhas, e entendendo quais erros nós estamos cometendo e... como devemos corrigi-los. Uma vez que elas comecem a
entender isso, então é muito fácil, muito fácil comunicar-lhes o que elas devem fazer, que o que fizeram é errado e como corrigir
isso. Mas, enquanto elas pensarem que são muito sábias, enquanto elas pensarem que são pessoas extremamente boas... e
que elas estão por conta própria, a Mãe diz: "Tudo bem, vão em frente, não importa." Agora, vocês devem saber que a Mãe
salvou as pessoas do... Bhavasagara (mar de ilusões) com grande dificuldade. Não é fácil fazer isso, é uma tremenda tarefa.
Algumas vezes para elevar a Kundalini de milhares de pessoas, Eu sinto como tendo que levantar uma grande montanha.
É terrível. Mas as pessoas como um todo, que ainda não foram corrigidas, elas pensam que estão Me fazendo um favor por
terem a Realização. Esse é um sentimento muito comum entre os seres humanos. E Eu sinto vontade de rir da estupidez do ego,
que eles estão Me fazendo o favor por terem essa Realização. E a forma que eles falam é inteiramente nesta terminologia: "eu
vim, eu fiquei sentado lá por três dias," "eu nunca consegui a Realização." Como se Eu tivesse cometido algum ato criminoso.
Então, toda a atitude de uma pessoa gradualmente muda... em relação à Mãe e a pessoa começa a pensar: "Ela está aqui para
meu bem-estar." "E meu bem-estar é Sua única preocupação em relação a mim." "De alguma forma, Ela irá conseguir a minha

Realização." "Ela está trabalhando muito duro e eu devo cooperar. "
Eu devo aprender a cooperar, isso é para o meu hita," "para o meu bem, Ela está fazendo isso." "E eu devo tentar entender que
isso é para o meu bem." Quando tal atitude é desenvolvida, é muito mais fácil estabilizar um discípulo. Mas esse discípulo é
diferente de um filho ou de uma filha. Porque a Mãe é um Guru, sem dúvida, a Mãe é um Guru desde o momento em que vocês
nascem. Mas para a Mãe, é muito difícil ser tão rude como esses gurus são. De jeito nenhum, longe disso. Não se pode
superá-los na severidade. Mas isso é para vocês, em sua própria sabedoria, entenderem como se comportar, como pedir pela
Realização, como mudar sua atitude. Porque se vocês se admiram muito e tentam se exibir, Ela dirá: "Sim, você é grandioso,
realmente você é muito grandioso.
", até que você descubra de repente que desenvolveu... dois grandes chifres em sua cabeça e agora você é inútil. Então, Ela dirá:
"Tudo bem, agora venha," "você desenvolveu esta doença, Eu vou corrigir você." Então, é melhor não fazer todas essas coisas.
Por um lado, Ela está querendo fazer o máximo para salvar vocês... de todos os problemas. Vamos supor que você tenha algum
problema de coração, se você tiver algum outro problema, Ela fará tudo para salvá-lo. Não é fácil curar o coração de alguém. As
pessoas pensam: "a Mãe nos curou", tudo bem, não dão o devido valor. Não é assim. Quando compreenderem a Sahaja Yoga,
ficarão surpresos que... quando tentarem curar uma pessoa, vocês ficarão doentes por três dias. Não é fácil curar.
E aquelas pessoas que curam, algumas vezes, fazem isso por meio de bhoots, também. Aqueles que têm bhoots podem
também curar. Porque eles próprios são bhoots, o que pode acontecer aos bhoots? Eles curam as pessoas, mas colocam um
bhoot no paciente... de tal forma que o paciente se torna um escravo. E tais pessoas possuídas podem ser curandeiros ou
pessoas que... curam pela fé ou qualquer coisa, como supraconsciente, todo tipo de pessoas. Mas, quando eles curam qualquer
pessoa, estejam certos de que eles estão colocando outro problema sério, mais sério dentro delas. Eles não curam vocês
realmente. Eles na verdade estão colocando algumas doenças em vocês ou... nos pacientes, é um jogo muito arriscado. Mas,
um Sahaja Yogi, se ele tentar curar alguém, por ele não poder colocar alguém no vácuo, ele próprio adquire um problema. Ele é
sugado.
Então, Meu conselho sempre, para qualquer Sahaja Yogi, é que não devem curar ninguém. Não há necessidade de vocês
curarem tocando. Vocês devem usar Minha fotografia, vocês podem distribuir Minha fotografia, digam às pessoas como
curarem a si mesmas. Mas, não curem ninguém, porque vocês terão problemas, porque vocês não são bhoots. E vocês serão
duramente afetados. Então, tenham cuidado com isso, não tentem curar ninguém, somente usem a fotografia. Usando a
fotografia, a shraddha estará presente, a pessoa ficará estável e vocês ficarão bem. Como ontem, nós tivemos um paciente
aqui. Algumas pessoas sentiram compaixão, vocês sabem, por isso. Todos se bloquearem.
Não havia necessidade de sentirem compaixão. Vocês têm mais compaixão do que Eu? Qual era a necessidade de trazer o
paciente até aqui? Não havia necessidade. Mas ambos ficaram bloqueados. Assim, não há necessidade de trazer pacientes
para Mim. Essa não é a maneira de se comportar. Nunca tragam nenhum paciente. Se há pacientes, deixe-os em paz. Diga-lhes:
"A Mãe cuidará de vocês."
"Não temos nada a lhes dizer. Há uma fotografia," "vocês têm de usá-la," "façam os seus tratamentos com a fotografia e vocês
serão curados." Caso contrário, a primeira coisa que acontecerá a vocês é que... bloquearão o Coração Central. Porque esse
não é o seu trabalho. Vocês não devem fazer isso. Se vocês tentarem fazê-lo, na verdade é o seu ego que, algumas vezes, faz
com que vocês pensem que devem curar uma pessoa, algumas vezes. E quando vocês tentam fazer isso através de seus egos,
vocês se metem em confusões. Não é que vocês não possam curar. Vocês podem. Mas vocês têm de ser... daquele nível que,
quando tentarem curar uma pessoa, vocês não se tornam uma personalidade supraconsciente, significa que vocês não se
tornam orientados pelo ego.
Mas eles fazem, por fim, todos eles. Aqueles que tentaram curar... os outros e fazer assim, saíram completamente da Sahaja
Yoga, tornaram-se apenas médiuns. Eles se tornaram médiuns, pessoas horríveis. Quando eles falam ao telefone, Eu sinto que
alguém está... derramando veneno em Meus ouvidos. Eles são tão horríveis, que vocês não podem imaginar. Então, é
importante para as pessoas que têm a Realização, não se permitirem fazer nenhuma cura, porque elas irão bloquear demais

este Coração Central. O Coração Central pode ficar bloqueado nos países onde há... medo de tudo, as pessoas são
amedrontadas. Pode ser bloqueado por outras coisas... das quais as pessoas têm medo. Ler livros de gurus ruins e ler livros
sobre coisas chocantes, como muitas pessoas que leram o livro da Kundalini, bloquearam o Coração Central, porque elas têm
muito medo da Kundalini. Se vocês lerem qualquer coisa que os amedrontam, isso pode tornar o seu coração muito, muito fraco
e é perigoso.
Agora, nós temos dois outros lados além deste Coração Central, o Coração da Mãe. É o Seu próprio irmão, Vishnu, que se
encarna como Shri Rama no Coração Direito. Ele é quem consideramos que é o Pai, que está cuidando de Seus filhos. Então
este é o Pai e esta é a Mãe. Embora, aqui o Pai e a Mãe estejam em dois aspectos, em que a Mãe é a Irmã do Pai. E o Pai é o
Mama dos discípulos, dos sadhakas. O Mama é um pai maior do que o pai, como todos vocês sabem. Então, esse Tio, que é a
encarnação de Shri Narayana, cuida dos discípulos protegidos da Mãe. Ele dá aquela compreensão de Pai aos filhos. Porque,
neste estágio, este Pai, que é Shiva, Deus Todo-Poderoso, não conhecido, Assim, esse Tio cuida das crianças até que elas
cresçam o suficiente... para encontrar seu Pai.
E é assim que podemos dizer que Parvati, ou Uma, ou Devi, vem para o Seu lugar de Mãe, Maika, e reside neste Coração Central.
E lá, Seu Irmão protege os filhos Dela. Quando Ela dá a Realização aos filhos, ou lhes dá o segundo nascimento, então esse
Mama cuida dos filhos da Irmã... e os ajuda a desenvolver a segurança de um pai. Então, o lado direito de todo ser humano
representa a paternidade, a paternidade. E a paternidade de um homem é muito importante. Se este centro é danificado, ou
existe algum problema com ele, então você contrai asma como uma doença. A asma é causada somente porque esse centro foi
danificado... OU algumas outras combinações com esse centro. A asma é muito comum entre meninas e meninos. E se o
relacionamento com o pai ou a compreensão do pai... ou sua própria paternidade não está bem, vocês pegam esse problema de
asma. E, para isso, devemos perguntar aos sadhakas (discípulos): "que tipo de pai vocês têm?"
E um senhor veio e Me perguntou: "Por que todo mundo me pergunta que tipo de pai eu tenho?" "Que tipo de..., todo mundo me
perguntou, e sobre seu pai?" "E sobre seu pai? O que tem meu pai a ver comigo?" "De fato, todos estão sentindo o Coração
Direito e..." "eles têm de perguntar sobre o pai." Porque o pai reside no Coração Direito... e o princípio da paternidade, se ele é
perturbado, se há um problema com o princípio da paternidade, então vocês têm esse problema e muitos outros problemas,
sobre os quais Eu não quero falar agora extensamente. Mas vocês podem entender uma pessoa que não tem pai, como ela é
tímida, como ela se comporta. E também, aquelas pessoas, que não conheceram o pai, podem se tornar muito rebeldes,
licenciosas ou permissivas... ou podem ser muito secretamente licenciosas. As pessoas que perdem seus pais não têm essa
falta, o que falta a elas é a disciplina que o pai lhes dá. Ou pode ser... que tais pessoas possam ter uma vida cheia de remorso e
infeliz.
Ou elas podem ser duras com seus filhos, ou podem ser extremamente gentis e mimarem seus filhos. Pode ser de qualquer
jeito. Então, existem ambas as reações, ou se dá muito amor ou se é muito rígido. Pode ser de qualquer jeito. Ou uma pessoa
pode ser desse tipo, pode ser muito severa na infância, pode ser muito liberal na velhice. É uma personalidade muito
desequilibrada. Então, a pessoa que não tem pai tem de saber que seu pai é Shri Rama. Ela não deve se preocupar com nada.
Shri Rama é Aquele que com uma flecha pode matar várias pessoas. Então, ela não deve ter nenhum medo, de forma alguma,
sobre o seu pai não estar presente ou sobre o seu pai estar morto... ou algum acontecimento desse tipo.
Ao contrário, se o pai está morto, é melhor dizer a ele para... não se preocupar com você e que você está bem, de modo que
você deixe seu pai em paz e peça a ele que renasça, em vez de prendê-lo a esta Terra. Este é o Coração Direito e o Coração
Esquerdo é a Mãe, na verdade sua própria mãe, seja ela quem for. Isto é a maternidade, no sentido de que, se sua mãe tem sido
extremamente rude e extremamente estranha, ou seu relacionamento com a mãe é ruim, então saiba que existe alguma coisa
errada no Coração Esquerdo, a qual é sinalizada em você. Assim, esses dois pontos são muito importantes nos seres humanos.
Se um Sahaja Yogi simplesmente decide: "eu tenho um Pai e uma Mãe." "Deus Todo-Poderoso é meu Pai e minha Mãe", então
esses problemas podem ser facilmente resolvidos. Mas, na Sahaja Yoga, não é o que vocês pensam que funciona, não é. Como
em um carro, se você se senta e pensa: "eu vou para Connaught Place", você não irá se mover. Você tem de mover suas mãos.
Da mesma forma, na Sahaja Yoga vocês têm de mover suas mãos. Limpem seus chakras, movam-nas para o alto e suspendam
no alto.

Não é o que vocês pensam que é importante na Sahaja Yoga, ee forma alguma. Você pode pensar: "eu estou me saindo muito
bem na Sahaja Yoga, eu sou muito bom", mas não é assim. É o que realmente você alcançou, sua ascensão é o objetivo. Então,
como no carro, como Eu lhes disse, vocês não podem simplesmente sentar e pensar e fazer o trabalho. Da mesma forma, vocês
têm de fazer essa máquina funcionar, vocês têm de se certificar de que vocês façam todos esses movimentos. Tem de existir
gati em vocês. De outro modo, não faz sentido apenas ficar falando sobre a Sahaja Yoga, ficar pensando sobre a Sahaja Yoga...
e convencendo a si mesmo de que você é um grande Sahaja Yogi. A questão é como vocês manifestam isso, o que muito
poucas pessoas entendem. Muito poucas pessoas entendem que isso tem de ser manifestado, tem de estar karianvit. Não é só
falar, falar, falar, falar, falar, falar, da manhã até a noite.
Mesmo quando Eu estou falando, agora Eu estou abrindo o seu coração, o Centro do Coração. Estou trabalhando nisso. Mesmo
enquanto Eu estou falando, Eu estou abrindo. Está funcionando. Vocês verão que o seu Chakra do Coração... estará aberto no
momento em que Eu terminar Minha palestra. É assim porque Eu sei como fazer isso. Quando Eu falo, Eu estou simplesmente
vendo onde os Chakras estão bloqueados, o que está acontecendo e estou pegando todos esses pontos.. e tocando-os,
tentando abri-los. E é assim que deve ser, mesmo quando vocês falam, isso deve estar karyanvit. Mesmo quando estiverem
quietos... e elevarem suas mãos, deve estar karyanvit (funcionando). Qualquer coisa que vocês façam, vocês devem estar
karyanvit.
Mesmo que vocês olhem para alguém de relance, isso deve ser karyanvit, não deve ser só um tipo de tagarelice que... algumas
vezes fazemos sobre a Sahaja Yoga. O maior medo que os seres humanos têm é que eles pensam... que cometeram muitos
erros e que esses erros são muitos... e eles nunca poderão alcançar a Realização, eles serão condenados, eles irão para o
inferno. Isso não é verdade, de forma alguma é verdade. Ninguém vai para o inferno, se não quiser ir. Se você quer impedir isso,
pode impedi-lo. Chegou o momento. Vocês serão abençoados e abençoados para sempre. Que Deus os abençoe. A palestra de
hoje, Eu lhes dei... de um modo que vocês entendam a importância da confiança, mas não por dizer "eu sou confiante". Porque
quando dizem da boca para fora, são na verdade egoístas.
Mas quando vocês dizem em suas vibrações, então são confiantes. Que Deus abençoe todos vocês. Hoje, Eu sinto muito, pois
Eu tenho de ir a um jantar esta noite e... não poderei ficar muito tempo hoje para que vocês toquem Meus Pés, porque ontem
Meu irmão veio para casa jantar... e Eu cheguei às 11 horas, então ele foi embora sem comer. Novamente, hoje ele está vindo e
Eu espero que vocês Me perdoem... quanto ao Meu irmão, porque, afinal, Eu tenho de cuidar de... seu Mama também algumas
vezes. Que Deus os abençoe. Amanhã Eu lhes falarei sobre o Vishuddhi Chakra... e começarei exatamente às 6h30. Eu espero
que vocês tornem isso conveniente para Mim... e exatamente às 6h30 começaremos nosso programa amanhã, exatamente às
6h30. (Shri Mataji fala algumas palavras em Hindi) Aqueles que não obedecem, sofrem. Vocês não devem desobedecer. Uma
vez que Eu tenha dito isso, o que acontece?
Obediência, por que isso é difícil? Por que é difícil obedecer? É só tentar e obedecer e vocês perceberão que a obediência lhes...
dá a verdadeira confiança, é a obediência, somente a obediência. Simplesmente tentem. Simplesmente tentem obedecer. É
muito simples. E, como foi dito, hoje não tocarão Meus Pés, tudo bem. Para os indianos isso é difícil, mas se Eu disser em
inglês: "toquem Meus pés", eles não tocarão. Eles dirão "Quem é Você?". Você ri deles e eles riem de você.
É isso que acontece. Então, hoje transformem-se em ingleses. Muito obrigada.
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O Vishuddhi Chakra Nova Deli, Índia, 02.02.1983 Os profetas nascem... e criam uma onda em nossa consciência, uma nova
dimensão para nossa compreensão... da religião, do dharma que tem de ser assimilada... e tem de ser compreendido que... seja
o que for que os profetas anteriores disseram... tem de culminar em alguma outra coisa. Assim, como podemos dizer, o Profeta
Maomé... disse que todos esses profetas que vieram a esta Terra criaram... uma nova onda e também sustentaram os seres
humanos... com uma evolução mais nova, uma folhagem mais nova abrindo neles. A noção dos seres humanos de inovação é
que... nós temos de abandonar tudo que é antigo e temos de nos tornar novos. Ou eles acham que inovação significa, sem
dúvida, uma condição de justaposição na qual a pessoa tem de se elevar... e isso é a causa da idiotice... de muitas pessoas no
Ocidente assim como no Oriente. Toda vez que um novo tema começa, como por exemplo, nós podemos dizer, antes de tudo,
um grande santo veio a esta Terra... e ele descobriu que as pessoas estão seguindo... a veneração de ídolo de uma forma muito
errada, porque é dito na Bíblia que seja o que for que seja criado pela Mãe Terra... deve ser, não deve ser reproduzido e
venerado. Então eles criaram uma outra religião extrema a partir disso, dizendo que nada deve ser venerado, mas é dito: "O que
quer que seja..." "reproduzido pela Mãe Terra." Então há muitas coisas no mundo inteiro... que são criadas pela Mãe Terra. Então
elas não deveriam ser veneradas... reproduzindo-as e fazendo imagens delas. Quando esse profeta morreu... dizendo: "Isto não
deve ser feito, não se deve venerar imagens", o outro lado disso começou, o extremo, indo ao extremo de que... não deveria
haver nenhuma veneração mesmo se foi a Mãe Terra que criou. Então todos os seres humanos foram divididos em condições
extremas. Uma situação surge onde temos de dizer: "Isto não deve ser feito." Então as pessoas adotam esse tema e
simplesmente começam... a construir em cima disso e a dizer: "Isto não deve ser feito, como foi dito pelo profeta." É claro,
depois da morte do profeta, quando o profeta está vivo, ninguém o ouve. Todos eles o torturam, o perturbam, fazem todos os
tipos de coisas e por fim, eles até mesmo o matam. Então um outro ponto é: todo profeta... nasce em um diferente período de
tempo, então dependendo da época que ele nasce, ele fala de um determinado problema. Por exemplo, quando o Profeta
Maomé nasceu. O Profeta Maomé disse muito claramente: "Você não deve beber." Então as pessoas disseram: "Tudo bem, nós
não beberemos, mas podemos fumar." Então Ele teve de se retificar. Ele disse: "Eu sou o último que veio", mas Ele percebeu que
não é assim. Então Ele veio novamente como Nanaka para dizer às pessoas: "Não fumem também." Dessa maneira, as pessoas
ou o grupo de pessoas... que seguem uma Encarnação vão a outro extremo... e tentam derrubar todas as tradições, tudo que
surgiu, que foi formado até agora. Como cortar a árvore toda... e começar sua própria árvore, que é artificial. Então a discórdia
começou... quando o Profeta Maomé foi levado a um outro nível... e depois os discípulos de Nanaka foram levados a um outro
nível, onde eles simplesmente achavam que Eles não têm nenhum relacionamento... um com o outro, o que não é verdade.
Posteriormente também, muitas coisas assim aconteceram neste mundo, nós podemos ver que qualquer ressurgimento que
comece, as pessoas vão ao extremo disso e ficam completamente arruinadas. No Cristianismo, vocês perceberão que a mesma
coisa aconteceu, quando Cristo veio, sejam quais forem os problemas que Ele enfrentou, Ele falou sobre eles. Mas a principal
coisa é que Ele tinha de falar sobre a Ressurreição, sobre a ascensão e Ele falou sobre a ascensão. Ele falou sobre o Espírito... e
em Sua Ressurreição, Ele mostrou que Ele ascendeu. Mas as pessoas não se ativeram a esse ponto. Elas nunca pensaram que
você tem de ascender no Cristianismo. Ninguém se preocupou que você tem de ascender. Elas assimilaram pequeninas coisas
de algum lugar. Também um sujeito veio mais tarde chamado São Paulo, que não estava de forma alguma com Cristo ou
qualquer coisa. Ele começou uma religião do Cristianismo que era toda absurda, contra Cristo, anti-Cristo. Nenhum desses
profetas descartou nenhum profeta que veio antes deles. Agora o problema surgiu, que a pessoa tem de se integrar... e o
Profeta Maomé sabia que chegará um dia... em que esse problema de integração começará... e Ele falou muito sobre a Sahaja
Yoga no sentido de que... Ele disse sobre quando chegará o tempo de ressurreição. Ele falou mais sobre ressurreição do que
sobre o Juízo Final, é a coisa mais surpreendente. Sobre Kyama, Ele falou muito pouco. Ele falou realmente sobre... o tempo de
ressurreição, porque esse era o problema. O problema que Eles enfrentam, Eles falam. Eu lhes disse como Buddha falou apenas
sobre Atma Sakshatkar... e não sobre Deus, porque aquelas pessoas que se dirigiram a Deus... ou pensaram em Deus ou
apenas estudaram sobre Deus... pensaram que elas próprias eram deuses. Então Ele disse: "Você deve ter sua Realização do
Si." Depois Mahavira, que falou sobre o inferno, aonde as pessoas podem ir, porque esse era o trabalho Dele, a parte disso e a
parte disso e a parte disso e a parte disso. Estes são os diferentes aspectos dos seres humanos... que eles tiveram de
despertar. Diferentes aspectos. Quando Profeta Maomé começou a ensinar as pessoas a fazer Namas, elas riam Dele. "O que
Ele está fazendo? Por que Ele quer que coloquemos as mãos assim?" "Por que Ele quer que nos sentemos ou coloquemos as

mãos nos joelhos?" Agora vocês entendem como Sahaja Yogis o que significa isso, Ele queria que... nós melhorássemos nosso
Nabhi primeiro, nosso dharma primeiro. Todo esse movimento foi para falar rapidamente sobre a Kundalini, mas sem haver a
Realização, Namas não daria certo. Você pode quebrar seus joelhos, você pode fazer o que quiser. Mas as pessoas se agarram
aos extremos e não à realidade. E elas fazem um estardalhaço com isso e talvez criem grandes... organizações e coisas assim
e é desse modo que isso é arruinado. Então, quando Ele disse que "Allah hu Akbar" deve ser dito... com o seus dedos nos
ouvidos, todos vocês dizem isto, não é? Todos os Sahaja Yogis recitam com este dedo nos ouvidos "Allah hu Akbar". Porque
vocês sabem que este é o dedo que representa o Vishuddhi... e a Divindade do Vishuddhi Charka, Shri Krishna, torna-se o Virata
com Akbar. Então, quando vocês falam de Akbar, vocês têm de colocar os dedos... em seus ouvidos e vocês têm de dizer "Allah
hu Akbar". Todo o relacionamento e tudo mais nunca foi compreendido. Para os indianos, Shri Krishna era o seu Omkara. Para
os ocidentais, Cristo era o seu Omkara. Para outras povos árabes, Maomé era o seu Omkara. Como pode ser isso? Todos Eles
estão relacionados uns com os outros. Então, como relacionar um com outro é um problema da Sahaja Yoga. Quando eles vêm
de diferentes comunidades e diferentes ideias fixas, é impossível provocá-los e dizer-lhes: "Todos vocês são um só." Nós
falamos da unidade hindu muçulmana, por exemplo. Profeta Maomé não sabia que havia problemas assim, mas Nanaka de fato
disse que viemos fazer a unidade hindu muçulmana. Mas externamente, se você fizer a unidade hindu muçulmana... ou
qualquer unidade, isso não dá certo. Não dará certo no relacionamento externo. Mesmo seu irmão pode não ser seu próprio
irmão, se isso estiver atuando externamente. Mas se o Espírito é despertado dentro de vocês, então o Espírito é Aquele que é a
conexão com o Todo, com o Virata. Com o Akbar. Quando Akbar deve ser sentido, você tem de ter a sua Realização, senão você
está apenas falando sem fundamento. Você não sabe quem é esse Akbar. Vocês têm de ficar conectados com esse Virata e
esse Virata é o Ser Primordial. Nós estamos, na verdade, não integrados de forma alguma, porque temos diferentes
Encarnações. Mesmo que você não seja totalmente ateu, mesmo se você não diz que você não acredita em Deus... ou acredita
em outra coisa que é anti-Deus. Mesmo que você acredite em Deus, você acredita em Deus... em fragmentações, em Seus
diferentes aspectos, mas você não O vê na coletividade. Você tem de ver que Ele é um Deus único. Todos dizem que Ele é um
Deus único. É claro que Ele é um Deus único. Eu sou uma pessoa, mas Eu também sou uma dona de casa, Eu tenho de trabalhar
em Minha casa. Eu também sou irmã de alguém. Eu também sou sua Mãe e Mãe dos Meus próprios filhos e também uma Avó.
Então Eu tenho muitos aspectos diferentes do Meu trabalho... que Eu faço. Uma única pessoa tem de fazer isso. Quando
falamos de Deus como Um só, nós pensamos que Ele é a Rocha de Gibraltar, apenas uma peça. Mesmo a Rocha de Gibraltar, se
você for e observar, não é uma peça só. Qualquer coisa neste mundo, vocês não podem dizer que é uma peça só. Tem de ser
um composto ou uma mistura de alguma coisa. Então como Deus pode ser apenas uma peça pairando no ar como Um só?
Deus é Um só, então não teremos nenhum outro aspecto de Deus. Deus tem muitos aspectos, que é preciso entender. Então há
dois conceitos que funcionam neste mundo, Eu acho. Um é que eles acreditam que só existe um Deus... e não pode haver
muitos aspectos de Deus. O que é errado. Cristo disse: "Aqueles que não estão contra Mim estão Comigo." Então isso é um tipo
de concepção mental sobre Deus, que Ele é exatamente como a Rocha de Gibraltar. Vejam agora, este pendal (tenda), que
vocês fizeram, há muitas luzes, todas elas estão dando uma única luz a todos nós. Elas não estão dando luzes separadas,
estão? Como elas estão brigando uma com a outra? Qual é a luta que está acontecendo? Elas estão contribuindo para a mesma
luz. Este é um pendal, mas nós temos muitas luzes, não podemos nos arranjar com uma única luz. Em diferentes períodos, uma
pessoa tem de nascer. Em cada período, uma pessoa tinha de nascer para... iluminar um aspecto da consciência humana e o
estado consciente. A variedade tem de existir, porque os seres humanos são variados. E a variedade é esta: supondo que você
está apoiando... a tendência de canal direito de alguém, então deve haver alguém que virá e apoiará a tendência de canal
esquerdo. E tudo é feito tão bem dentro de nós, mas é apenas os seres humanos... em sua obstinação e em sua ignorância não
conseguem ver isso. Todos nós somos feitos da mesma maneira se você observar no mundo todo. É claro que há variedade
nas aparências. Talvez um indiano se pareça com um indiano, mas na Índia somente, você pode ver que os indianos têm tantos
rostos diferentes. Você pode encontrar todas as cores e todos os tipos de coisas em seus rostos. A Índia é o único lugar onde
você encontra todos os tipos de pessoas. Você pode ter pessoas como os russos, você pode ter pessoas como... o japonês, o
chinês, você pode ter pessoas como os africanos. Todos os tipos de pessoas estão neste país para mostrar que... todas as
pessoas podem ser chamadas de uma única raça, como indianos. Agora nem sempre é a ignorância que faz as pessoas
esquecerem... que todos nós somos um só. Todo ser humano ri da mesma maneira. Ele ri de uma maneira diferente? Se ele tem
de comer, ele mastiga da mesma maneira. Ele chora da mesma maneira. Quando ele chora, seu choro é o mesmo. Suas ações
são do mesmo jeito. Se uma mulher está zangada com o marido, ontem Eu vi um programa do (...) com Meu irmão... e Eu fiquei
impressionada como somos universais em nossas expressões. Ele estava mostrando como uma mulher fica zangada com o
marido... e como ela se comporta. Se você vir as ações que são retratadas, você se surpreenderá ao ver... que elas são feitas

por todas as mulheres no mundo inteiro. E a reação do homem, se você quiser observar, todos os homens agem da mesma
maneira. Meu marido era secretário de Shastriji, vocês sabem disso, e ele foi com Lal Bahadur Shastri para Tashkent em sua
última vez, mas também ele foi uma vez para a Iugoslávia e lá – Quem era? O general Tito estava lá? O iugoslavo. E a esposa do
General Tito ficou muito amiga da Sra. Shastri. Ambas eram muito amigáveis. Então Shastriji avisou sua esposa: "Veja agora,
vocês são grandes amigas e agora não comece a chorar..." "como uma indiana quando você partir." Então a coitada ficou
controlando suas lágrimas o tempo todo. Mas ela Me disse: "Eu estava controlando, mas foi ela que começou a chorar..." "e
chorar muito. E então ela começou a chorar alto," "me abraçando. Então eu não consegui me controlar." "Eu também me
entreguei, também comecei a chorar." "E ambos os maridos começaram a olhar para o chão." Então, basicamente, todas as
mulheres, todos os homens no mundo inteiro reagem da mesma forma a uma situação. E você pode ver suas reações muito
claramente quando se trata de crianças. Todos agem da mesma forma, agem da mesma maneira. Supondo que eles ouçam
que duas crianças estão suspensas... no ar em algum lugar ou algo esteja acontecendo com elas. O mundo inteiro ficará
preocupado com elas, como elas serão salvas, algo deve ser feito para salvá-las. O mundo inteiro ficará orando a Deus: "Oh
Deus, por favor," "salve estas duas crianças que estão suspensas lá de uma forma ou de outra." Todos ficarão preocupados
como se o próprio filho deles estivesse lá. Mesmo quando se trata de morte, Eu tenho visto isso. Quando havia uma nave, a
nave espacial estava indo pousar... e as pessoas estavam preocupadas que eles pudessem morrer, Eu sei que em cada masjid,
em cada templo, em cada igreja... e em todos os lugares, apesar deles serem americanos, ninguém pensava se eram
americanos, em qual religião, em qualquer coisa. Para eles era uma parte dos seres humanos. O laço humano começou a agir.
Naquele momento, eles nunca pensaram de qual país eles eram, no que os americanos fizeram aos indianos, nada do tipo. Eles
só pensaram: "Oh Deus! Essas pessoas, oh Deus, por favor, salve-as." Todos oraram por eles, oraram a Deus e oraram por eles
para que fossem salvos. Naquele momento, o que aconteceu conosco? Como esquecemos? Nós entramos em contato com a
realidade naquele momento. E é isso o que é. Qualquer um que experimente. Esses judeus, quando eles foram perturbados por
Hitler, a compaixão de todos estava com eles. Mas quando esses judeus começaram a perturbar... os muçulmanos lá, a
compaixão de todos estava com os muçulmanos. Então por que vocês não pensam em todas as religiões? Até os judeus
tiveram compaixão com os muçulmanos. Então nós não pensamos em quais diferenças nós temos com eles. Nenhum deles,
nenhuma das pessoas que Eu ouvi disse: "Tudo bem," "eles são punidos" ou "está tudo bem." Nem mesmo os judeus. Então a
parte que está dentro de nós que é humana... fica totalmente perturbada... quando vemos que algum outro ser humano é
torturado. É claro que com essas ideias horríveis de fanatismo... ou talvez medo ou talvez agressividade ou seja o que for, talvez
tentemos ser cruéis. Se você perguntar ao povo da Alemanha... como eles se sentem sobre o massacre, eles apenas abaixam a
cabeça. Eles disseram: "Não sabemos, não éramos nós mesmos." "Como fizemos aquilo, não sabemos. Como aconteceu," "nós
simplesmente não sabemos como aquilo aconteceu." Então, quando a violência acaba, vocês simplesmente começam a sentir:
"Oh Deus, eu sou um ser humano, eles eram seres humanos." Então essa unidade entra em ação, o sentimento, a consciência
entram em ação. Não é tanto assim nos animais. Se eles têm de agir, se eles devem ser ativos, eles estarão juntos, mas se
algum morre, eles não ficam incomodados. Mesmo que um filhote, digamos, de um macaco fique doente, a mãe ficará
preocupada, ela ficará gritando, berrando, mas se ele estiver morto, ela simplesmente... jogará fora o filhote em um lado e sairá.
Somente os seres humanos podem sentir essa unidade. Então nossa consciência, foi dada a nós pelo Advento de Shri Krishna.
Ele nos deu essa consciência... de humano, ou Ele mantém essa consciência dentro de nós. Nós temos de aceitá-Lo como uma
pessoa... que nos dá essa consciência do relacionamento humano. E sempre que houve problema, como por exemplo, alguém
Me disse que em Somnat as pessoas acreditam... que Shri Krishna veio como Mohammed Ghazni para dar uma lição. Muitos
hindus acreditam que foi Shri Krishna que veio... como Mohammed Ghazni para dar uma lição nesses brâmanes horríveis... que
estavam ganhando dinheiro com aquele templo. Muitos hindus acreditam nisto, que para punir esses brâmanes horríveis que
estavam ganhando dinheiro, Ele teve de vir como Mohammed Ghazni para quebrar aquele ídolo que estava... dando a eles muito
dinheiro e eles estavam fazendo todos os tipos de coisas, vocês podem dizer, para arrancar dinheiro dos pobres devotos... que
eram dedicados àquele templo. Era somente Ele que poderia fazer isso. Então nós temos de entender que quando não estamos
integrados, nós não podemos sentir a integração do nosso ser. Nós não estamos integrados, isso nós temos de perceber.
Nossa mente atua de uma forma, nosso coração atua de outra forma, nosso fígado atua de outra forma. Como Eu lhes disse, Eu
estou muito surpresa ao ver... que quando Eles disseram: "Não bebam", essas pessoas que seguem essas religiões ainda
continuam bebendo. Mas afora essa religião, esqueçam isso. Eles veem um homem... entrando em um bar e caindo e
tropeçando, saindo, ainda assim eles entram no mesmo bar para ter à mesma situação. Por quê? Porque a mente diz a eles
para não fazerem isso. A mente diz: "Não vá". O cérebro diz: "Não vá". Mas o coração deles é fraco, eles não conseguem. Os
hábitos, todos os hábitos surgem através desse tipo de desintegração. Nós estamos tão desintegrados dentro de nós

mesmos... que se uma pessoa quer fazer algo, ela simplesmente faz o oposto daquilo e essa é a razão... pela qual aceitamos
esse tipo de contraste na vida. O que foi dito por Ele sobre música e sobre tudo. A música surgiu para nós do amor de Deus.
Qualquer coisa que não seja para o amor de Deus não é música. Eu lhes darei um exemplo. Havia uma senhora... que
costumava fazer um tipo de kawali... e Eu estava no conselho de censura. Eu censurei seus kawalis... e Eu disse: "Isto não é um
kawali." Ela disse: "Por quê?" Eu disse: "Isso é chamado de mujarat." "Isso é uma coisa horrivelmente sensual e horrível." "É um
insulto a Deus, você não pode cantar assim." Então ela disse: "Não, isso é kawali." Eu disse: "Você sabe que Kawali nunca foi
cantado por mulheres..." "e nunca foi feito dessa forma obscena?" "Você está cantando este kawali como uma prostituta." Toda
a música sempre era em louvor a Deus. E é por isso que Profeta Maomé disse: "Toda a música deve ser em louvor a Deus" e não
deveria ser daquela forma. Então nós tivemos outras coisas como nath e tudo mais. Mas você encontra mesmo na época de
Shri Krishna toda a música era... para ser feita apenas para o ras. Ra. Ra é "energia". Sa significa "mesmo". Com Radha, eles
estavam brincando juntos, dançando Rasa e é desse modo que eles estavam fazendo... a circulação da energia para se
integrarem e cantando a música. É para isso. Mas você percebe que as pessoas não entendem. Elas usam música para
sensualidade. É anti-Deus. Essa energia musical... veio a nós para louvar Deus, só isso, para nada mais. Para fazer todos os
tipos de coisas obscenas e cantar todos os tipos de... coisas estranhas, imaginem. E a reação é tão intrínseca. Quando Ele
disse que toda a música deve ser em nome de Deus, nós temos uma pessoa como Horam Zebu que não adotaria nenhuma
música. Ele era um sujeito tão convicto e os outros muçulmanos que chegaram... não cantariam nada que fosse kawali ou
qualquer coisa assim, cantariam gazals horríveis que ficam apenas descrevendo a separação... de uma mulher e um homem e
todos os tipos de coisas obscenas. Com este temperamento desintegrado, as pessoas adotaram qualquer coisa... que veio a
elas apenas para agradar a si mesmas. Quando o advento dessa coisa como Omarkhyam. Quem é ele? Ele é anti-Deus, um
homem totalmente anti-Deus. Horrível. Mas as pessoas o apreciam muito: "Omarkhyam, que poesia!" Eles apreciam, por quê?
Porque a parte desintegrada do coração deles... gosta de Omarkhyam quando ele canta: "Oh, nós deveríamos beber aqui." "O
que há nessa vida? Nós não sabemos o que haverá." Porque Profeta Maomé disse para não beber, ele deve cantar uma canção
assim. Essa é a poesia do Sr. Omarkhyam, que está sendo muito respeitado em todos os lugares. E ele é considerado um
grande poeta no Iraque, onde hoje Khomeini é um homem horrível que nasceu... e ele ainda respeita este Omarkhyam, Não sei
como ele pode respeitá-lo. Que contraste é esse, basta ver, que contraste é este Omarkhyam... cantando músicas obscenas,
elas não são em louvor a Deus. A música que não é em louvor a Deus não é música, é ashleed, é obscena, é imunda. Nossa
música clássica na Índia foi baseado no OM. Mesmo a Kundalini, quando Ela chega aqui no Vishuddhi Chakra, Ela faz todos os
sons: Am, Aam, Em, Eem, Um, Oom, Rim, Reem, Lrim, Lreem, Ayee, Ao, Aou, Ang, Ah. Todas essas 16 vogais estão vindo dos 16
chakras... ou dos sub-chakras ou das pétalas deste Vishuddhi Chakra. Estes são os bija mantras do Vishuddhi Chakra. Todas as
vogais surgem daqui. E quando cantamos músicas obscenas, estragamos este Vishuddhi Chakra. É por isso que todas as
pessoas que cantam essas músicas obscenas... tem de entregar-se às bebidas, porque Eu acho que elas não conseguem
suportar, mas elas conseguem fazer isso, elas não conseguem cantar essas músicas ruins... a menos e até que elas adotem
algum tipo de fuga de Deus. Então a música e a bebida começaram a andar juntas. No Ocidente, a música quebrou todas as
suas tradições, porque eles não tinham nenhum senso neles... de reconhecer que a música é destinada apenas para Deus.
Somente para os hinos serem cantados em louvor a Deus. Toda música deve ser em louvor a Deus. Todos as ragas devem ser
em louvor a Deus. Nós não tivemos nenhum sistema Namas de épocas diferentes, mas nós temos um sistema de música em
épocas diferentes. Em épocas diferentes, uma determinada música deve ser tocada, onde você descreve um estado de espírito.
E todos os estados de espírito... que são descritos têm de se relacionar com Deus. Não há nenhum outro estado de ânimo que
seja agradável ao Espírito... que não se relacione com Deus. Não há nenhum estado de espírito... que se possa desfrutar. Até
Bhivatsa, o estado de espírito de Bhivatsa é grotesco. Até esse estado de espírito que a pessoa desfrutava, pode-se ouvir
quando eles veem a obscenidade e a imundície. O canal esquerdo. É tão científico. Nosso sistema de música é extremamente
científico, porque foi assimilado na forma dessa música, com, na verdade, a Kundalini se movendo nesses diferentes Sapta
Swaras. Esses sete Swaras estão formados em nossos sete chakras: Começa com Sa, depois Re, Ga, Ma - Mãe, Pa, Dha, Ni.
Meu nome também começa com Ni. Esses sete Swaras estão formados com sete notas e há os vrikrutis. Vrikrut Swaras que
são o outro lado, o que vocês chamam, os chakras que nós temos para fazer cerca de 12 Swaras. Mas ninguém entendeu o
verdadeiro significado da música. Sharada, a Deusa de Saraswati, é Aquela que carrega a mensagem do Virata dentro de nós...
e nos diz como cantar. Ela nos diz o que é atrativo para Deus. Como essas ragas foram feitas também, apenas pensem nisso.
Porque primeiro eles escolheram as notas, o arroha de rohas, o subindo e descendo, que era atrativo para Deus. Então as
melodias foram criadas. As melodias são fixas. Você não pode mudar as melodias, as notas, porque eles descobriram que
nesse ponto o Espírito despertou. Eles descobriram nas vibrações. Eles descobriram que quando eles cantavam... era feito

dessa maneira, funcionou. Eles tocaram a Veena e descobriram os Swaras exatos. Swaras exatos que realmente fariam vocês
se sentirem bem. Agora você sabe que essas pessoas que são do, que vieram do Ocidente... não entendem nenhuma música
indiana no nível mental. Mas elas entendem no nível espiritual, porque o Espírito delas fica... cheio de alegria e a vibração
começa a fluir. O senso de música, essa representação da música foi feita por Shri Krishna. Foi Ele Aquele que ensinou Tala. É
claro, nós podemos dizer que Shiva é Aquele que dança a Tala, mas Aquele que a retratou para os seres humanos, que deu a
mensagem para o mundo como a Tala deveria ser... foi Shri Krishna através de Seus movimentos de dança. Ele mantinha a Tala
o tempo todo, como o modo que Ele fica em pé, por si só sugere como Ele manteve a Tala. E Ele tocou o mudlhi também para
sugerir que a música é o que o amor de Deus é. A música Dele está sugerindo o amor de Deus. Isso os acalma, purifica-os,
torna-os felizes, dá-lhes alegria. E é por isso que Ele sugeriu através de Seu canto, através de Sua música. Ele nunca escreveu
nenhuma poesia, escreveu? Ele nunca escreveu nenhuma poesia como tal, mas quando Ele falou, quando Ele falou em gudria,
em prosa, isso se tornou o Gita. Exatamente quando Ele falou, isso tornou-se o Gita. É claro que as pessoas tentaram estragar
muito isso, o ritmo, o qual Eu sinto às vezes quando as pessoas o recitam, mas ainda assim, nós devemos dizer que quando Ele
realmente criou isso, foi para os seres humanos criarem poesia a partir da prosa. A partir da prosa, Ele tornou isso comunicável.
Porque as pessoas podiam primeiro somente entender a música, o ritmo da música. Elas não entendiam muitas palavras e
coisas assim, mas Ele tornou isso possível. Mesmo no Alcorão, se você ler, as poucas palavras antes de começar cada capítulo
ninguém entende. Elas são todas nada além de bija mantras. Mas eles colocaram lá. Eles sabiam que as pessoas não
entenderiam, mas Ele colocou lá porque as pessoas entenderiam. Todas essas coisas vocês talvez não entendam. Você talvez
não Me entendam também, possivelmente, mas seja o que for que eles fizeram foi para a seu heetha. Isto foi o que aconteceu
na época de Shri Krishna, de modo Ele estabeleceu o conceito de heeth, porque foi dito que você deve falar a verdade... e você
deve falar a coisa que é doce, Priya. Esta era a mensagem de Shri Krishna: você deve falar docemente. Essas pessoas que
adquiriram um Vishuddhi Chakra adequado falam muito docemente. A voz delas tem esse método encantador de capturar os
corações das pessoas... e não rebaixá-las, mas elevá-las. Então Ele disse que você deve fazer isso docemente, esse era o tema
principal Dele. Tudo Ele fez tão docemente de modo que Ele criou uma leela... a partir de Suas ações. Foi uma leela que Ele
criou. Ele disse que este mundo não é um lugar onde você deveria ser sério, você deveria ser ríspido, você deveria ser tenso,
mas é uma leela. Apenas veja a leela, o drama. O Todo é um drama. Então a coisa toda é muito doce. Se você vir o mundo
inteiro como um drama, isso se torna uma coisa doce. A doçura disso, mesmo se você vir uma pessoa... tentando ser estranha,
você tem uma alegria com isso. Se você sabe que é um drama, você não se preocupa se alguém vem e mata alguém, você sabe
que é tudo falso, é um drama, é um drama acontecendo. E isto foi o que Ele disse às pessoas: a coisa toda é uma leela, de modo
que as pessoas não devem ficar sérias... e realmente começar a atuar no drama de forma verdadeira. Por exemplo, você
nomeia alguém como, digamos, Shivaji Maharaj, e há alguém vindo do outro lado e ele pega uma espada... e realmente atinge o
sujeito lá e você diz que esse ator Shivaji Maharaj não é bom, ele fica totalmente envolvido na coisa e atinge a outra pessoa.
Assim, isso é um drama e Ele transformou isso em uma leela. Leela porque é um drama, sem dúvida. Mas quando, quando você
obtém a Realização, você começa a ver o drama e a peça... e a coisa toda é – vocês devem ter visto que a maioria dos Sahaja
Yogis estão sempre rindo, porque eles veem o modo como as coisas estão acontecendo. Mesmo quando eles veem um guru se
comportando mal ou algo assim, eles simplesmente sentem vontade de rir pelo modo como isso é absurdo. Por exemplo,
alguém veio hoje falar Comigo... e ele me disse: "Mãe, eu já estive em todos os tipos de coisas absurdas." E ele simplesmente
ficava rindo. Ele disse: "Eu rio delas agora, do que eu fiz." Ele disse: "Eu fui a um guru que dava," "que dava nomes às pessoas,
por exemplo: este é Nama, aquele é Nam." "Eu fiz esforços tão grandes, eu fui até às pessoas, recomendaram meu caso."
Porque ele não era tão rico, então ele nunca comprou o nome... e ele ficava dizendo: "Dá-me o nome, eu devo ter o nome." E o o
guru ficava dizendo: "Não, não, não, não, você ainda tem de esperar." Ele disse: "Eu despejei muito dinheiro em seu savapati..." "e
eram grandes savapatis que foram colocados." "Eu fiz tudo, mas ele não me deu um nome..." "e por fim, quando chegou a esse
ponto, ele disse:" "‘Tudo bem, eu lhe darei um nome’, e ele me deu um nome que comecei a recitar." "eu realmente fiquei louco
depois disso, comecei a ter dores de cabeça, isso, aquilo." "Então ele disse: ‘tudo bem, você tem de sofrer. Se você não sofrer,'"
"'você deve passar por isso. Sim, você deve. Você pediu o nome, então tenha isso.'" E quando ele veio a Mim, ele não se parecia
com nada na Terra, Eu lhes digo. Com um aspecto muito estranho, ele veio a Mim, mas agora está completamente curado. Eu
não consegui nem mesmo reconhecê-lo. Outro dia, Eu o vi. Eu disse: "Oh Deus, você é a mesma pessoa?" Então ele disse: "Mãe,
agora eu rio de todas aquelas coisas..." "e eu simplesmente vejo como as pessoas são estúpidas..." "para irem a essas pessoas
falsas, seguir ideias falsas..." "e falsas concepções e como elas estão perdendo o ponto principal." E ele Me fez uma pergunta:
"Elas têm de ir até esse limite de destruição para virem à Senhora?" Eu disse: "Eu não sei sobre elas, o que elas decidiram." Mas
é verdade que as pessoas são tão estúpidas... que elas adotam todas essas ideias e todas essas coisas negativas... muito mais

facilmente do que as coisas positivas, por causa do Vishuddhi Chakra estar estragado. Se seu Vishuddhi Chakra não está
estragado, suas mãos ficam funcionando melhor. Muitas pessoas que obtêm a Realização não sentem as vibrações nas mãos,
porque o Vishuddhi Chakra delas não estão bem. Agora, o que isso significa? Significa que seu Vishuddhi Chakra não está bem.
Em primeiro lugar, por temperamento, você não é uma pessoa coletiva, por temperamento. Você não é uma pessoa que gosta
muito da coletividade. Como as pessoas que são agitadas: "Eu quero isso, eu quero aquilo," "eu quero dormir em uma cama
adequada," "eu devo ter isso, devo fazer isso." Este tipo de "eu ". Aqueles que têm muito "eu" neles... porque ambos, o ego e o
superego, começam deste Vishuddhi Chakra. Um homem que é uma pessoa egoísta não é capaz de ver... a coletividade de
forma alguma, porque ele está separado do resto deles. O Omkara dele cobre tanto seu ser que ele não consegue desfrutar a
coletividade. Agora Shri Krishna vive com quem? Com gopis que são meninos. Ele ia e cuidava das vacas Dele, só cuidando das
vacas. Nenhuma dessas Encarnações, você perceberá, estavam interessadas... em pessoas ricas ou em qualquer coisa assim.
Ele foi e ficou com pessoas que eram muito comuns do ponto de vista mundano, e lá Ele brincou e fez todos essas doces
travessuras. Ele costumava roubar a manteiga. Ele costumava roubar a manteiga, e muitas pessoas que O ficam criticando,
sempre dizem: "Oh, Ele era um ladrão." "Sim, Ele era um ladrão. Ele era o ladrão dos ladrões." Assim, Ele costumava roubar essa
manteiga porque essa manteiga... era levada para Mathura por aquelas mulheres... para ganharem algum dinheiro. E isso
estava dando mais saúde... a todos aqueles rakshasas horríveis que estavam em Mathura. Então Ele não queria que a manteiga
fosse para lá e lhes desse boa saúde. A melhor coisa era roubar a manteiga, então eles não a teriam e morreriam de fome em
suas - eles tinham suas deficiências de vitaminas A e D, vocês podem chamar isso, e eles sofriam de garganta ruim e não
tinham nenhuma força em suas mãos... quando eles pegavam suas espadas. Então essa era a maneira de golpeá-los... para que
eles não pudessem lutar contra as forças do bem. Então nisso Ele provou que um objetivo maior deve ser alcançado
abandonando... objetivos menores, tolos e estúpidos. O heetha, heetha é a coisa principal, porque quando Ele disse: "Não fale a
verdade," "senão as pessoas ficarão magoadas." Tudo bem, então o que vocês devem fazer? Vocês magoam as pessoas, então
não falem a verdade, ou falam a verdade, magoam as pessoas. Portanto, os dois não podem andar juntos. Por exemplo, se Eu
digo a alguém: "Oh, você é tão ruim." Essa pessoa fica magoada. Agora, se Eu não disser a essa pessoa, ela está perdida. Então
o que fazer? Ele descobriu a solução, então Ele disse: [Sânscrito] Ele colocou a palavra no meio como "heetha". A palavra
"heetha" significa "bom para o seu Espírito", "tudo que é bom para o seu Espírito." A palavra "heetha" significa "bom para o seu
Espírito". Isso não tem nada a ver com coisas materiais. Significa para o seu Espírito. Por exemplo, se Eu digo a alguém: "Você
não deveria fazer isso", ele talvez se sinta mal hoje, mas se ele reconhecer: "A Mãe está me dizendo para o meu bem", ele fará
isso e ganhará com isso em seu heetha. Ou então se ele não o fizer, mais tarde, supondo que Eu não lhe diga... e se ele não
souber disso, ou mesmo se Eu lhe contar, ele não o fizer, ele irá se sentir mal. Portanto, isso não é priya para o Espírito dele, não
é priya para ele. Então, se você faz algo que é o heetha de uma pessoa, às vezes você tem de contar para a pessoa, às vezes...
pode parecer muito, muito doloroso. Outro dia Eu disse a alguém: "Não cure ninguém porque você não é forte o suficiente para
curar." Ele se sentiu muito magoado. Então Eu direi: "Tudo bem, vá em frente. É melhor você curar os outros," "mas não volte
para Mim." Então ele irá parar em um hospício. Mas quando ele for parar no hospício, então o que ele dirá? Foi por sua heetha
que Eu disse? Ele ficará então com raiva? Portanto, no final das contas, se você disser o heetha, dizer, dizer é o ponto, não fazer,
dizer, diga o heetha com o seu Vishuddhi Chakra, então, finalmente, isso se torna priya, significa que é leve. Então você diz algo
que é bom para o Espírito. Caso contrário, simplesmente não diga. Mas as pessoas apenas dizem aos outros para corrigi-los,
porque elas são agressivas. Isso deve ser feito com amor. "Heetha" significa "algo feito com amor". Se você quer dizer algo para
alguém com amor e você sente que é necessário, a terceira condição é que você deve ter "adikar". Você deve ter o direito de
dizer isso à pessoa. Se você não tem o direito, simplesmente fique calado. Deixe Deus cuidar, você não é encarregado de
ninguém. Mas se você tem de dizer para alguém com amor... e se você tem um adikara, então você tem de dizê-lo. Se você não
tem o adikar, você não deve dizer nada a ninguém... a menos e até que seja absolutamente priya para essa pessoa, envolvendo
o heetha dela. Isto é o que Ele colocou: você não deve fazer nenhum anadikar chestha. Significa que você não deve fazer algo
não autorizado. Por exemplo, Eu diria, alguém vem a Mim e diz: "Onde está aquela pessoa que eu quero matar?" Então qual é a
verdade? Eu deveria dizer a ele: "Tudo bem, esta é a verdade"? "Vá e mate essa pessoa." De acordo com a lei governamental
estrita, pode ser, Eu não sei se é. Eu não entendo as leis do governo, de forma alguma, ou as leis humanas. Mas não é isso.
Então o que você tem de dizer a ele? Apenas fique calado, ele não tem adikar, ele não tem o direito de lhe perguntar... ou obter
essa informação de você. Apenas fique calado. Eu faço isso. Então ele talvez bata em você, faça alguma coisa. Apenas diga:
"Eu não sei". Isso é andikar cheestha. Isso é feito muitas vezes. Pessoas que são, digamos, grandes nacionalistas que lutam por
seu país, as pessoas querem extrair informações delas. Elas sofrem, sofrem. Mas elas não darão as informações. Não por
medo, mas por amor aos seus semelhantes que estão lutando pela liberdade de seu país. Isso foi feito em nosso país muitas

vezes. Então você não fala algo que não seja adikara de outro. Ele não tem o direito de fazer essa pergunta. Por exemplo, a
pessoa tem de ter muito discernimento, e é isto que Shri Krishna nos deu: Seu discernimento. Muitas pessoas Me perguntam:
"Mãe, então nesta situação," "o que devo fazer? Naquela situação, o que devo fazer?" Isso significa que a pessoa não
desenvolveu um Vishuddhi Chakra... para ter discernimento, ela não evoluiu, ela não é madura o suficiente. Ela ainda está Me
fazendo perguntas. No estado de nirvikalpa, vocês não Me fazem perguntas, vocês sabem exatamente o que deve ser feito.
Quando gritar com alguém, quando ficar quieto, quando ficar em silêncio, quando dizer algo e até onde ir. Todas essas
qualidades se desenvolvem por meio do Vishuddhi Chakra adequado, porque você está fazendo isso pelo heetha de outra
pessoa. Às vezes vale muito mais a pena ficar calado. Isso é o que Ele nos ensinou. Não somente nos ensinou, mas Ele colocou
dentro de nós a parte do discernimento em nosso Vishuddhi Chakra. Ele colocou dentro de nós o poder de testemunhar o
drama, de ser desapegado. Ele era Yogeshwara. Ele era Yogeshwara. Ele era o Ishwara da Yoga. Ele foi Aquele que era o Doador
da Yoga. Naturalmente, porque Shiva é Aquele a ser alcançado. Mas Aquele que nos ajuda é Ele. É Akbar. É o Mahalakshmi
Tattwa, é o canal central que os leva a Shiva. Portanto, Ele é Aquele que nos leva lá. É Ele que é apoiado por todos os profetas.
Ele realiza isto para vocês, esse grande trabalho de evolução. Então, podemos entender muito claramente... que se nosso
Vishuddhi Chakra for corrigido, desenvolvemos exatamente... como ter discernimento na Sahaja Yoga. Nós inventamos um
método através do qual nós falamos muito, isso faz as pessoas sentirem priya, de modo que elas apreciam, gostam disso,
priya. Isso é amoroso e também isso cria o heetha delas. Mesmo às vezes, você tem de dizer algo que é duro ou talvez o seu
silêncio... possa fazer com que eles se sintam um pouco rudes, não importa. Isso dará a eles no final o heetha deles. Portanto, o
objetivo final é o heetha. Isto é o que Krishna tinha em Sua mente: criar o heetha. Então, Seu Samhara Shakti também que Ele
tinha, a matança, muitas pessoas O criticam por isso. Como os jainistas. Na época de Shri Krishna, Ele tinha um primo chamado
Neminath... e Neminath não era Shri Krishna. Ele era apenas um ser humano comum que tinha alcançado... certa elevação na
evolução. Ele simplesmente ficou farto, ficou com um tipo de sentimento de repulsa sobre matar animais. É claro que matar
animais não é uma coisa muito boa, mas ele não estava matando e isso era para ser feito para seu casamento. Então, ele
desenvolveu um sentimento tão forte sobre isso que começou... uma coisa diferente do verdadeiro jainismo. Um tipo de outro
caminho, no qual ele disse que não deveria haver matança de animais. Isso se tornou tão ridiculamente estranho que chegou a
um estágio... onde os insetos se tornaram mais importantes do que os seres humanos, até os mosquitos eram mais
importantes. Vocês veem aquelas pessoas andando com essa coisa cobrindo seus rostos... e andando na rua. Tudo levado ao
extremo absurdo. Então Shri Krishna lhes dá discernimento... e isso foi muito, muito, muito, muito, muito importante, porque
todos os nossos problemas de desintegração desaparecem... quando temos discernimento. Mas a maioria das pessoas não
tem o Vishuddhi delas bem. De um lado, há um Vishuddhi Direito que nos dá agressividade, com nossa fala, nós agredimos os
outros. A maioria dos políticos tem esse tipo de capacidade. Mas se eles tiverem médiuns neles como supra-conscientes, como
Hitler tinha, ele aprendeu com alguns lamas tibetanos... que lhes ensinou todos esses truques sórdidos de pessoas
dominadoras. Ele deu um jeito de colocar esses espíritos nas pessoas que mataram milhares... e milhares e milhares e milhares
de seres humanos. O Vishuddhi Esquerdo é outro problema. Pessoas assim também não têm... um senso de coletividade,
porque elas têm medo dos outros. Elas são tão negativas que sempre veem o lado negativo de outra pessoa. Eu tenho visto
pessoas que vêm e Me falam sobre cada Sahaja Yogi: "Aquilo está errado com aquele Sahaja Yogi. Isto está errado com aquele
Sahaja Yogi." "Isto está errado com...". Nenhum ponto positivo de forma alguma. Elas só veem o ponto negativo. Portanto, elas
não têm coletividade, elas estão sempre com medo. O tempo todo elas têm medo dos outros, porque há algo neles que as
assusta. Então elas têm o Vishuddhi Esquerdo muito gravemente bloqueado, porque elas são culpadas. Especialmente no
Ocidente, vocês ficarão surpresos ao ver... as pessoas que presume-se serem tão agressivas. Elas têm um Vishuddhi Esquerdo
terrível, porque elas, através de suas ações, constroem uma grande culpa dentro de si mesmas. Elas veem como os outros têm
se comportado, como a comunidade delas... tem se comportado, como o país delas tem se comportado. Elas desenvolvem
uma grande culpa em suas mentes. Além disso, como Brian lhes disse, está cortada - as raízes são cortadas e vocês começam
a se comportar de uma maneira anti-Deus, mesmo sem perceber que isso está totalmente errado. É verdade. O Vishuddhi
Esquerdo surge porque as pessoas se sentem culpadas, apesar delas estarem fazendo coisas erradas... com o conhecimento
de que estão fazendo a coisa certa. Elas se sentem culpadas, porque no subconsciente, a consciência de uma pessoa realiza
isso e essa culpa fica se acumulando... por mais que você negue, mas o canal esquerdo continua se bloqueando... e eles têm
um Vishuddhi Esquerdo bloqueado. Entfão a pessoa tem de dizer: "Mãe, eu não sou culpado." É o outro lado do ego... onde a
reação do ego se esconde no Vishuddhi Esquerdo. E com isso elas começam a se sentir culpadas: "Eu não deveria ter feito
isso," "não deveria ter feito aquilo." Ambas as atitudes estão erradas. Quando você está do canal esquerdo, você se agride e se
tortura... e quando você está no canal direito, você tortura os outros e os agride. Então, estar no centro só é possível se seu

Vishuddhi Chakra estiver bem. Caso contrário, você não consegue. Vocês têm visto muitas pessoas que quando elas obtêm a
Realização, elas não sentem as vibrações em ambas as mãos igualmente. A razão é que elas não têm equilíbrio. Isso se mostra
nas mãos, elas não têm equilíbrio. As mãos são uma parte muito importante dos seres humanos após a Sahaja Yoga. Se suas
mãos não tiverem vibrações iguais, então há algo errado com você. Qualquer lado que você não tenha... vibrações, digamos, se
você não tem vibrações no canal direito... ou você sente que o canal direito está pesado... ou está quente, então certamente
você é uma pessoa de canal direito. Nesses casos, talvez o canal esquerdo esteja totalmente dormente. Essas pessoas que
tem o canal esquerdo dormente, significa também que elas são de canal direito. Mas na mão esquerda, se você tiver mais
vibrações... e na mão direita, você não tem nenhuma, então isso também significa que você é canal direito, não que você seja
canal esquerdo. Mas do outro lado, se você tiver o contrário, então você é uma pessoa de canal esquerdo. Isso significa que o
equilíbrio não existe. Sua mão exprime que deve haver equilíbrio. Então vocês devem saber que somente através do
pensamento, vocês não irão se livrar de seus problemas na Sahaja Yoga, vocês têm de trabalhar... com suas mãos. Como Eu
lhes disse, apenas pensando, vocês não podem... dirigir seu carro, vocês têm de usar suas mãos. Vocês têm de usar suas
mãos... com total conhecimento sobre onde você está, o que você é... e o que essas vibrações significam. Vocês têm de usar
suas mãos. Agora, quando vocês começam a usar suas mãos para todos os fins práticos, outras pessoas podem começar a
pensar: "Essas pessoas enlouqueceram," "elas ficam usando as mãos." Mas da mesma forma, eles pensaram quando Profeta
Maomé os ensinou a usar as mãos. Todos eles riram Dele, mas agora ninguém tem vergonha disso, ninguém ri disso, mas estão
fazendo tudo mecanicamente, não da maneira que Ele disse. Portanto, antes de tudo, usem essas mãos para o próprio
propósito de vocês. Para vocês mesmos. Essas mesmas mãos podem ajudá-los. Agora a Kundalini despertou, então Ela está
passando através de todos os centros... de uma forma muito tênue, talvez, mas Ela está lá. Então primeiro elevem-Na cada vez
mais. Vocês podem fazer isso com suas mãos. É um círculo, quando suas mãos A elevam, Ela começa a fluir mais em suas
mãos. Apenas suas mãos podem elevá-La. Ela começa a fluir em suas mãos. Dar em si mesmo um Bandhan ou você mesmo
elevar, elevar sua Kundalini, aprendam todos esses métodos cuidadosamente. Suas mãos são muito importantes. Se suas
mãos não estão funcionando, tomem cuidado com isso. Vocês têm de obter suas vibrações em suas mãos antes de tudo.
Algumas pessoas que têm tido problemas com as mãos, por causa de uma vida passada ou algum tipo de coisa, elas sentem
os chakras delas em seus próprios lugares. Então depois de algum tempo, vocês começarão a sentir os chakras no cérebro.
Não importa. Vocês nunca sentirão nada desconfortável com isso. Vocês serão capazes de lidar com isso. Depois disso, vocês
não precisam sentir... os chakras de forma alguma. Vocês não sentem nada. Vocês apenas dizem: "É isto." Acabou-se.
Simplesmente sabem. Esse conhecimento também vem através do seu Vishuddhi... e vocês apenas dizem isso, novamente
dizem isso. A função mais importante do Vishuddhi Chakra é que ele deve ser puro e limpo, porque se vocês têm de recitar
mantras, seu Vishuddhi tem de estar limpo. Todos os mantras têm de ter a ajuda do Vishuddhi. Quando um guru dá um mantra,
a primeira coisa que você descobrirá é que terá um bloqueio no Vishuddhi Esquerdo... e em qualquer outro chakra, seja qual for
o chakra que o guru atacou. Mas primeiro será no Vishuddhi Esquerdo. Então para isso, nós usamos... o mantra de
mantrasiddhi. O mantrasiddhi aparece em uma pessoa quando... o Vishuddhi Esquerdo dela está bem, caso contrário, ela não
pode ser mantrasiddhi. Sejam quais forem os mantras que eles recitem são todos mecânicos. Seu Vishuddhi Esquerdo deve
estar bem se vocês tiverem de recitar mantras... de uma maneira adequada para serem efetivos, para terem mantras
iluminados. Mesmo o Allah hu Akbar não tem sentido se seu Vishuddhi Esquerdo não estiver bem. Então vocês verão como na
Sahaja Yoga o Vishuddhi Esquerdo é importante... e o Vishuddhi Direito é importante para as vibrações. Portanto, o Vishuddhi
Chakra desempenha um papel enorme na Sahaja Yoga, porque ele os conecta ao Virata, ao Todo. Então vocês chegam ao ponto
onde sabem que é através do Vishuddhi Chakra... que vocês conhecem todo o Akbar. Vocês ficam conectados com Ele. O
relacionamento é estabelecido através do Vishuddhi Chakra... e vocês pode senti-lo, é comunicado. O relacionamento pode ser,
supondo que as mãos sejam cortadas, ainda assim você talvez obtenha sua Realização, muitos a obtêm. Mas se vocês não têm
suas mãos intactas, então a comunicação é pobre. Então talvez em seus chakras, vocês começarão... a desenvolver a
comunicação mais tarde. Mas esta é a maneira mais fácil... de sentir a comunicação em suas mãos, se suas mãos são
sensíveis. Portanto, o que nós devemos fazer para preservar o Vishuddhi Chakra é o problema. Disseram-Me que Eu deveria
terminar minha palestra logo e ir embora logo, mas Eu acho que devo terminar hoje sobre o Vishuddhi Chakra. O que nós
devemos fazer para manter nosso Vishuddhi Chakra bem? "Roubem" a manteiga e a comam. Vocês devem comer manteiga,
porque ela contém vitamina A e D. Especialmente a vitamina D. Perdão, Vitamina D. De modo que o cálcio cresça em seu corpo.
Então você se tornará uma pessoa forte. Se vocês apenas ingerem cálcio sem manteiga, então há um problema. Portanto,
tentem comer manteiga sempre que tiverem problema de Vishuddhi Chakra, para o lado físico. Eu estou apenas falando sobre
isso. Vocês podem colocar um pouco de manteiga na água, água quente, espalhá-la e tomá-la. O Vishuddhi Chakra cuida do

lado do resfriamento. Lado do resfriamento. Porque o fígado, quando ele esta quente, transmite calor, o corpo se torna
aquecido. Então o que realmente esfria o corpo é o Vishuddhi Chakra... e quando vocês têm um problema... de ressecamento
das células epiteliais interiormente, na mucosa, então a melhor coisa e tomar um pouco de manteiga na água... ou comer um
pouco de manteiga durante o verão. Mas sem carboidratos com ela. Sem carboidratos. Então vocês não engordarão. Comam o
quanto quiserem, manteiga, vocês não engordarão. Se vocês conseguirem abandonar os carboidratos completamente, vocês
terão Satvikahara, sem dúvida. Vocês não devem tocar em carboidratos... e vocês ficarão surpresos ao ver que terão
Satvikahara. Comam manteiga e proteínas. Comam todas as gorduras, natas, tudo. Nada dará errado com vocês. Vocês podem
comer proteínas, todas as frutas secas, tudo, e apenas usem mel para adoçar. Sem carboidratos. Ou também, hoje em dia, o
mel é feito de açúcar, como vocês sabem. Assim, se vocês puderem evitar carboidratos e apenas comer essas coisas, sua
saúde ficará bem. Mas nós temos pacientes, temos todos os tipos de desequilíbrios. É por isso que Eu digo: "Tudo bem, se
vocês têm problema de fígado, ingiram açúcar." Mas se vocês simplesmente abandonarem o açúcar, isso não irá ajudar. Vocês
têm de primeiro corrigir o seu fígado e depois podem abandonar o açúcar... muito facilmente. Sem problemas. Mas não antes
disso. Como todos os médicos em geral dizem: "Não ingiram açúcar". A gordura sai do corpo apenas dando ao revestimento
interno do corpo, a suavidade, e sai do corpo, ela não fica, porque se não houver carboidratos, ela não consegue ficar retida no
corpo. Vocêm podem ver em casa. Coloquem um pouco de manteiga na sua mão. Tudo bem? E a lavem. Não lavará, ela
simplesmente grudará lá. Ela não terá nenhum efeito, nada, mas simplesmente ficará grudada lá. Ela não pode ser consumida.
Mas se vocês colocarem um pouco de carboidrato, digamos, coloquem um pouco de arta ou algo assim, vocês conseguem
tirá-la. Ela dissolve, ela não pode ser dissolvida se vocês não comerem carboidratos. Mas isso é para pessoas que não têm
desequilíbrios no corpo, que estão perfeitamente bem, elas podem fazer isso. Eu posso fazer isso, mas ninguém Me permite.
Todo mundo Me usa para alimentação, como se Eu fosse uma cesta de lixo. Se Eu não como... Vocês devem dar à Mãe... algo
como uma aryuvedia, esse tanto. Mas Eu tenho visto pessoas que... quando elas querem Me dar, elas Me darão muito, e se Eu
comer pouco, elas acharão: "Oh, o que a Mãe está..." Eu não preciso disso, na verdade. As pessoas devem entender Minha
natureza. Então, quando eles Me servem, eles servirão tanto que Eu não consigo comer. Eu só como um pouco. Eu consigo
administrar. Não há necessidade de... Eu comer carboidratos de forma alguma, de forma alguma. Eu não preciso ingerir
carboidratos. "Mas, Mãe, eu fiz isso. Por favor, coma." "Mãe, eu fiz estes laddhus. Por favor, coma. Mãe eu tenho …" Então Eu
digo: "Tudo bem, baba, agora Eu tenho de sofrer para agradar vocês." Para Priya. Isto é muito simples de entender: vocês não
devem Me forçar a comer. De forma alguma, não há necessidade de Me forçar. Não forcem ninguém a comer, embora Eu de
fato force as pessoas a comerem, porque Eu sei que elas precisam disso. Mas vocês não podem fazer isso. Vocês não têm
discernimento. Quando vocês tiverem discernimento... em relação a quem forçar, a quem não forçar, então tudo bem. Além
disso, quando vocês forçam, devem saber que a comida tem de ser vibrada. Se não for comida vibrada, se vocês forçarem a
pessoa, ela terá problemas. Agora, é para todos vocês entenderem que a importância do Vishuddhi Chakra é, antes de tudo é
esta: quando falam, devem falar sobre a Sahaja Yoga e nada mais. Se tiverem de dar uma palestra, Eu conheci muitos Sahaja
Yogis que ainda são... membros dessa organização, membros daquela organização, membros dessa coisa, de organizações
horríveis que são anti-Deus. Digamos agora, por exemplo, nós veremos que a organização Hari Rama Hari Krishna... é
anti-Cristo, anti. Ela é, é claro, anti-Cristo abertamente... e no verdadeiro sentido é anti-Krishna. Totalmente anti-Krishna. Toda
pessoa que vai lá e pede esmola em nome de Deus tem um Vishuddhi horrível, e todos eles sofrem, no final, de problemas de
Vishuddhi, câncer, isso, aquilo e eles morrem. E o rosto de uma pessoa que tem um bom Vishuddhi é florescente, é largo, é
cheio de.... cheio, cheio como a lua cheia. E se você tem um rosto que é todo fechado, isso significa que seu Vishuddhi não está
bem. Se o Vishuddhi está funcionando, então deve haver brilho no rosto. O rosto deve estar cheio e nutrido e brilhante. E os
olhos devem estar brilhando, porque o Vishuddhi Chakra também... cuida dos olhos, ele cuida do pescoço, cuida dos ouvidos,
cuida do nariz. Se o Vishuddhi Chakra de vocês está estragado, vocês têm problemas com todas as coisas de ouvido, nariz e
garganta. Então, as pessoas que são daquele jeito, deste jeito, nós podemos dizer o homem que era o líder... dessa organização,
eles acham que estão fazendo Hari Rama Hari Krishna. Na verdade, eles estão fazendo atividades totalmente anti-Krishna, sem
dúvida. Vocês não têm direito de invocar o nome de Krishna assim, como loucos, em pé diante de todas as pessoas, usando
essas roupas horríveis, esses dhoti e kurtas, e que são totalmente feitos de uma forma muito estranha. Eles não sabem como
usar isso. As mulheres vestindo seus saris... e os homens comprando aqueles bhodis, e colocando-os em suas cabeças e
raspando a cabeça deles. Krishna raspou a cabeça Dele? Ele alguma vez raspou a cabeça Dele? Os cabelos são, na verdade,
parte da dádiva de Krishna. Pelo contrário, o cabelo Dele é sempre descrito, sempre descrito na poesia. Há uma história sobre
um grande poeta urdu... que era um indiano - que era hindu, mas um poeta urdu, e alguns fanáticos o desafiaram. Então, eles
fizeram um verso e disseram: "É melhor você completar isto." Então ele disse: [palavras em hindi]. Então ele completou assim:

[palavras em hindi]. Os cabelos Dele são descritos em todas as poesias. Aqui eles estão raspando suas cabeças, colocando
esses bhodies em suas cabeças... e andando por aí. Quando Krishna teve careca? Ele era careca? Ele é o Yogeshwera com 16
mil esposas, significa 16 mil poderes. Ele não tinha Sahaja Yogis para trabalhar, então Ele tinha os poderes como esposas.
Todas elas eram yoginis interiormente. Ele criou todo esse drama e os teve como esposas, porque um homem, se ele tem
mulheres como discípulas, então, naturalmente, ele é recriminado e, como homem, ele tem de ter poderes... nas mulheres. As
mulheres são sempre o poder, a shakti. Então, os poderes vieram como esposas Dele e Ele se tornou... o marido de 16 mil
esposas, e as cinco Ranis que Ele tinha eram os cinco elementos dentro Dele. Ele pregou peças. Ele criou... como vocês saberão
sobre Ele? Até onde vocês podem ir entendendo-O? Então, essas pessoas ficam tentando invocar Shri Krishna a todo momento,
a cada minuto, em pé nas ruas e pedindo esmola em Seu nome, em todos os lugares pedindo esmolas como mendigos. Krishna
não podia ficar mendigando por toda parte. Nunca. Ele acreditava em... ter um direito. Ele preferiria roubar do que pedir
esmolas. Todos esses mendigos sendo criados em nome de Deus. Eu acho que é um dos maiores pecados pedir esmolas em
nome de Deus. Eu tenho visto isso acontecendo diante dos templos e tudo mais, e Eu pensava: "Diante do templo, na frente de
Deus," "ficar em pé e pedir esmola, ser faquir significa mendigar." O que é isso? É este o sinal de um basha? Shri Krishna era um
Batshawa, Yogeshwera, e esses mendigos, eles são os seguidores de Shri Krishna? Coisas horríveis. Eles parecem tão
miseráveis e eles são... totalmente como vegetais e muitas pessoas acreditam que eles estão em paz. Naturalmente, se você
está vivendo em um smashana, você está em paz, em uma condição morta. E nosso país, que é um país pobre, fica apoiando...
todos esses mendigos aqui, todos os nossos ricos têm lhes dado dinheiro e terras. É dessa maneira que iremos apoiar esses
lamas que descem de lá... e essas pessoas horríveis vindo do Ocidente, todas as pessoas que não podem trabalhar? Muito bom
vir para cá, dizer: "Hari Rama Hari Krishna", e ler o Gita... e dizer algumas palavras de cor... e então vocês ganham seu sustento
aqui, vivendo tranquilamente. Em cada aldeia há um ou dois sentados lá e mendigando. Vocês acreditam nisso? E nosso
governo não se preocupa com isso, descobrir quem são essas pessoas, por que elas estão aqui. Em nome de Deus, por que elas
estão pedindo esmolas assim? E temos tantos pobres que estão mendigando em nome de Deus. Por que não recolhê-los e
ajudá-los em vez de ajudar essas pessoas horríveis? Assim, as pessoas têm atividades anti-Deus e atividades anti-Krishna.
Quando você recita o nome de Deus em vão, o Vishuddhi se bloqueia. Eu conheci pessoas que ficam sentadas "Warguru,
warguru, warguru". É assim? Nanak Sahib é tão vulgar que... devemos ficar recitando Seu nome "Warguru, warguru, warguru"?
Eles continuarão tendo a mala (colar) na mão o tempo todo. O que é isto acontecendo? O que vocês acham que Deus é? Ele
está no seu bolso? Ele está tão vulgarmente disponível que você simplesmente continua... fazendo todas essas coisas? Por
quê? Você estraga seu Vishuddhi completamente. Precisamos entender. Quando - Vocês ficam surpresos... É dito: [Palavras em
hindi] Ainda assim as pessoas começam a fazer isso. Karaka significa o quê? Vishuddhi Chakra. É desse modo que vocês
estragam seu Vishuddhi Chakra. É desse modo que vocês estragam seu chakra principal de alcançar a Realização. Então, se
vocês têm de se tornar um só com o Todo, por favor, tentem manter seu Vishuddhi Chakra limpo. Pegando resfriados, porque
atualmente a Índia, especialmente, em qualquer lugar, mesmo as mulheres têm uma tendência especial de não cobrir o corpo
delas, porque acham que não estão parecendo muito na moda ou seja o que for. É uma coisa muito moderna que começou, elas
querem usar roupas provocantes. Tudo isso é anti-Deus nos dois sentidos. Primeiramente, é um absurdo exibir seu corpo. É por
isso que Profeta Maomé disse, Ele trabalhou muito no Vishuddhi Chakra, que as mulheres devem cobrir seu corpo. É uma coisa
muito boa, às vezes Eu acho. Esse absurdo da moda chegou a tal limite que depois de algum tempo, você encontrará todos
esses "mosquitos" andando por aí sem roupas. Isso é o final. É um sinal de pessoas que são, que não são nem "ele" nem "ela".
As "pessoas coisas" agem dessa forma. Sim, sempre. "Pessoas coisas" são as pessoas que têm características. É por isso que
pessoas como Rajneesh, quando as pessoas vão até eles, elas se tornam "coisas". Porque esta é a capacidade delas: nenhuma
vergonha sobrou nelas. E isto é o que temos de entender: vocês devem ser cuidadosos com suas gargantas. Modas e todas
essas coisas não são tão importantes. O que é importante... é sua saúde. Se vocês estragarem seu Vishuddhi é uma coisa
muito errada... e devemos tentar cuidar do Vishuddhi o tempo todo, e todos vocês devem tentar cuidar do Vishuddhi uns dos
outros. Porque Eu não gostei da ideia de ter esse pendal (tenda) aqui... e Eu disse aos organizadores que aquilo era uma coisa
errada. Então eles disseram: "A Senhora disse que deveria ser a céu aberto." Eu disse: "Agora, Eu não estou dizendo para vocês
irem aos Himalaias." Vocês devem usar o discernimento. Essa é a parte que falta. Vocês devem ter discernimento. Dar algo às
pessoas no meio do inverno, um lugar assim, quero dizer, Eu devo dizer que vocês são grandes buscadores para estarem aqui.
Isso não é uma coisa apropriada para se fazer. Então, os organizadores, as pessoas que estão lidando com a coletividade,
devem saber que eles devem fazer algo para proteger a garganta das pessoas, para proteger o Vishuddhi Chakra. Isso é muito
importante. Muito importante e todos vocês sabem como... Eu cuido do Vishuddhi Chakra de vocês, do Vishuddhi Chakra de
todos. Porque Eu sei o quanto ele é importante. Porque isso os tornará... totalmente desintegrados e estragará todo o trabalho

da Kundalini, e a pobre Kundalini sofrerá assim. Portanto, nós temos de tomar sob nossa responsabilidade que manteremos...
nosso Vishuddhi Chakra limpo. Nós nos limparemos apropriadamente... e limparemos nossas gargantas todas as manhãs... e
faremos gargarejos e tudo mais e cuidaremos de nosso Vishuddhi Chakra. Isso parece muito trivial, mas para uma Mãe, as
coisas triviais são tão importantes quanto as coisas superiores. Porque se não houver Vishuddhi Chakra, de que adianta vir para
a Sahaja Yoga com um Vishuddhi Chakra ruim? Portanto, tentem cuidar do Vishuddhi Chakra de vocês, tentem colocar
Yogeshwera lá, tentem elevar Shri Krishna lá, tentem ser como Ele. Mantenham seu entendimento de que... vocês estão aqui
para testemunhar o drama de Deus... e ser o murlee de Shri Krishna para assistir... a bela melodia fluindo através de vocês. Que
Deus abençoe todos vocês. Agora o que acontece hoje também, eles não querem que ninguém toque Meus Pés. Eu espero que
hoje vocês obedeçam sem nenhuma exceção. Ontem nós tentamos, mas houve exceções, então hoje não deve haver
apowadas. Vamos ver. Um dia nós não deveríamos tocar os Pés da Mãe, não importa. Todos vocês podem tocar daí... e há uma
maneira de tocar coletivamente os Pés da Mãe, é a maneira que fazemos sempre. Todos vocês podem fazer isso nesse
instante, mas não precisamos realmente tocar, mas vocês estão realmente tocando. Mesmo tocando a Mãe Terra, vocês estão
tocando. Basta tocarem a Mãe Terra e vocês estão lá. Basta tocarem a Mãe Terra, vocês perceberão a Kundalini se elevando.
Vocês não Me perguntaram nada, seja o que for, e aqueles que têm perguntas devem escrever as perguntas e entregá-las a
Mim, porque quando Eu for embora, então vocês dirão: "A Mãe não permitiu que fizéssemos perguntas." Eu disse que há....
[Palestra continua em hindi] [note:] Chapter Bija/Beeja Mantra Al Baqara Alif Lam Meem Aal-i-Imraan Alif Lam Meem Al-A'raaf
Alif Lam Meem Sad Yunus Alif Lam Ra Hud Alif Lam Ra Yusuf Alif Lam Ra Ar-Ra'd Alif Lam Meem Ra Ibrahim Alif Lam Meem Ra
Al-hijr Alif Lam Ra Maryam Kaf Ha Ya Ayn Sad Taa-Haa Ta Ha Ash-Shuaraa Ta Seen Meem An-Nami Ta Seen Al-Qasas Ta Seen
Meem Al-Ankaboot Alif Lam Meem Ar-Room Alif Lam Meem Lugman Alif Lam Meem As-Sajda Alif Lam Meem Yaseen Ya Seen
Saad Sad Ghafir Ha Meem Fussilat Ha Meem Ash-Shura Ha Meem Ash-Shura Ayn Seen Qaf Az-Zukhruf Ha Meem Ad-Dukhaan
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Hoje nós iremos... Hoje nós iremos entender o centro do Agnya, o Agnya Chakra, que está localizado no cruzamento do quiasma
ótico.
Os nervos que suprem os olhos... passam por trás na direção oposta... e onde quer que eles cruzem, este centro sutil está
situado. Ele tem uma conexão contínua com o outro centro... através da medula oblongata. Este centro tem duas pétalas. E este
centro sutil por um lado atua através dos olhos... e na parte detrás da cabeça, onde você tem uma protuberância. Esse é o lado
físico deste centro. Agora, as pessoas que falam do terceiro olho, este é o terceiro olho. Desse modo, nós temos dois olhos com
os quais nós enxergamos... e há um terceiro olho, que é um olho mais sutil... através do qual nós podemos ver. Se você vê este
olho, isso significa que você está longe dele. Por exemplo, se você puder ver seus olhos, isso significa que você está vendo seu
reflexo, não a realidade. Se você vê alguma coisa, significa que você está olhando para ela.
Assim, essas pessoas que dizem que veem um olho, por exemplo as pessoas que tomam LSD e todas essas coisas, elas
começam a ver um outro olho. Elas simplesmente veem este olho... e acham que o terceiro olho delas abriu. Na verdade, você
está muito longe do olho, é por isso que você consegue vê-lo. Você vai para um nível supraconsciente no Agnya Direito, e no
Agnya Esquerdo, para o nível subconsciente, onde você pode ver o olho. Mas na Sahaja Yoga, você tem de ver através deste
olho, como uma janela, você pode ver a janela, mas se você olhar através da janela, você não pode ver a janela. Assim, esta
ilusão que as pessoas têm: "Nós podemos ver o terceiro olho..." "e é por isso que nossa Kundalini está despertada", elas estão
lamentavelmente erradas. Esta é uma passagem muito estreita... através da qual a atenção normalmente não pode passar. É
uma coisa impossível. É uma passagem muito estreita onde... o ego e o superego se encaixam um em cima do outro... e
cruzam um ao outro exatamente deste jeito. E não há nenhuma lacuna no meio para que a Kundalini passe.
Este superego e este ego vão para trás, vão para baixo, e chegam no Vishuddhi Chakra... e o circulam e vão na mesma direção.
Então, você percebe que eles chegam a este lugar, eles começam deste lugar, vão até o Agnya Chakra... e depois eles cruzam.
Mas aqui, eles estão na mesma direção em que eles estavam. Aqui, eles cruzam. Assim, quando você tem um problema no lado
esquerdo, você capta os efeitos disso no lado direito (do cérebro). Mas o lado direito vai daqui até este lado... e o lado esquerdo
vai, digamos, daqui até aqui. Mas o lado esquerdo, na verdade, atua no lado direito (do cérebro). Então, se você tiver qualquer
problema no lado esquerdo... Não, não, Eu acho que eles têm. ...estive falando demais. Assim, este terceiro olho deve ser
penetrado.
Ou nós temos de entrar no terceiro olho... através do despertar da Kundalini. Mas é uma passagem tão fechada, é a porta para a
área límbica que é o Reino de Deus. Qualquer um que tente empurrar sua atenção através desta... porta fechada, ou vai para o
esquerdo ou para o direito. E esse é o começo do problema das pessoas... quando elas não entendem... que nem tudo que é
desconhecido é Deus, é Divino. Assim, quando eles se movem no Agnya direito, eles vão para a área do supraconsciente... e
eles começam a ter alucinações. Na verdade, essas não são alucinações, mas sim coisas reais, porque elas existem no lado
direito. Então eles começam a ver coisas do lado direito. Eles podem ver cores e formação de cores, e eles também podem ver
pessoas que estão mortas, que são muito egoístas. Eles podem ver gandharvas e kindharas, porque eles vão para o nível
gandharva, para o lado direito... e começam a ver essas coisas... na consciência desconhecida do supraconsciente, mas esse
movimento é muito perigoso, porque se alguém captura você lá, então você fica com uma personalidade adicional sentada em
sua cabeça. E você fica possuído pelo ego... e você fica sozinho, e você, na verdade, se torna maligno.
Hitler é um dos exemplos disso. Ele aprendeu isto com os lamas tibetanos, como ir para o supraconsciente. E quando ele
aprendeu isso com eles, ele o usou... e transformou muitas pessoas em pessoas de supraconsciente, orientadas para o ego.
Vocês devem ter ouvido falar do sistema dos lamas, que era um outro grande problema, eles sabiam quem será - no futuro,
quem será o próximo lama, onde encontrá-lo, onde buscá-lo. Eles sabiam todas as coisas do futuro... e as pessoas achavam

que isso era Divino. Saber o futuro não é Divino. É uma região na qual nós nunca devemos ir porque é um desequilíbrio. Nós
somos seres humanos, e nós temos de conhecer o presente e não o futuro. Uma vez que você passe pelo estágio presente,
então você alcança uma altura... de onde pode ver o passado, o presente e o futuro. Vamos supor, na Mãe Terra, se você tem
um meio de ir mais alto... e se pendurar lá, então você pode ver tudo que passou... e você também pode ver o que virá, e onde
quer que você esteja, você está no presente.
Da mesma maneira, quando um indivíduo ascende na realidade, no presente, ele chega nesse ponto na superconsciência... de
onde ele vê seu lado direito supraconsciente, e também ele pode ver seu subconsciente, mas ele não tem nenhum interesse. Ele
quer se elevar no presente. E isso é que é na verdade o despertar da Kundalini. Assim, todas essas pessoas que dizem que a
Kundalini, que o despertar da Kundalini é muito difícil e é prejudicial, são pessoas que não têm nenhum direito de despertar a
Kundalini. Então, quando elas tentam trapacear, na verdade o sistema nervoso simpático entra em grande agitação. E esse
sistema nervoso simpático no lado esquerdo e direito... começa a extrair mais energia do canal central, até o ponto em que ele
fica esgotado... e uma pessoa assim se torna, na verdade, mentalmente arruinada. Muitas pessoas que disseram: "Nós estamos
elevando sua Kundalini..." "através deste e daquele método", arruinaram a vida dos sadhakas. No final, eles são abandonados
sem alcançar nada. Ninguém sabe o que alcançar e o que receber. Assim, eles são desencaminhados.
Mas logicamente, a pessoa deve entender que pelo menos sua saúde deve estar bem, mentalmente você deve estar em melhor
situação. Seu temperamento tem de melhorar, é o mínimo do mínimo. Mas, se você está perdendo todo o seu dinheiro para o
guru, está perdendo toda a sua saúde por causa dessas experiências absurdas, e você não tem nenhum controle sobre si
mesmo, então você deve saber que essa não é de forma alguma a realidade. A realidade é onde você está no controle. Se você
está no controle de alguma outra coisa, então você é um caso perdido. Por exemplo, algumas pessoas começam a pular. E elas
dizem: "Mãe, eu começo a pular automaticamente." Esse é um caso sério. Isso significa que você não tem nenhum controle
sobre si mesmo. Você fica simplesmente pulando porque alguém está fazendo você pular.
Você não está pulando, isso significa que seu próprio chaitana, sua própria atenção, sua própria consciência... está sob o
controle de alguma outra pessoa. Você não consegue se controlar. Assim, todas essas experiências nas quais as pessoas
acham... que estão voando ou estão tendo, Eu não sei como eles chamam isso em inglês, uma atividade extraterrestre... e as
pessoas estão voando e vendo coisas, todas essas coisas são muito perigosas. Um indivíduo assim pode no final se tornar um
louco, sem dúvida, porque ele perde o completo controle sobre si mesmo. Esses são chamados de experimentos
parapsicológicos... nos Estados Unidos. Dão a isso um nome importante. Parapsicologia. É claro, ele é "para" porque está além
da psique de uma pessoa. Mas é muito perigoso. Você não deve entrar nessas confusões... onde os espíritos capturam você... e
você começa a se comportar de uma maneira que não consegue explicar.
Uma vez, cerca de, Eu acho, cinco ou seis anos atrás ou talvez mais, não, cerca de 12 anos atrás, um grupo de americanos veio
Me ver. E eles Me disseram: "A Senhora deve nos ensinar a voar." Eu disse: "Por quê? Vocês não estão voando?" Eles disseram:
"Não, nós queremos ter essa viagem no espaço." Eu disse: "Por quê?" "Porque os americanos estão fazendo experimentos de
parapsicologia..." "e nós queremos fazer o mesmo." Eu disse: "Todos eles ficarão possuídos e eles se destruirão." "Por que
vocês querem fazer a mesma coisa que os russos estão..." "fazendo? Se eles vierem a Mim, Eu lhes falarei a mesma coisa."
Então eles disseram: "Não, não, nós precisamos aprender." Eu disse: "Se Eu lhes disser que vocês se tornarão escravos
desses..." "espíritos e depois vocês não poderão fazer nada por conta própria," "e começarão a tremer o corpo o tempo todo."
Apesar disso, eles disseram: "Sim, nós precisamos fazer isso." E quando eles Me disseram: "Porque os russos estão fazendo
isso," "nós queremos fazer." Eu disse: "Quem os enviou aqui?" Então eles Me disseram o nome de um senhor que é um
jornalista... em Mumbai. Eu disse: "Esse sujeito costumava sofrer desse problema," "costumava deixar seu corpo, entrar em um
outro mundo," "ver isso e aquilo, ele sofreu tanto..." "e estava perdendo o completo controle sobre si mesmo..." "e Eu o curei."
"Então ele acha que Eu posso colocar a doença de volta em vocês?" "Eu o curei dessa doença..." "e por que vocês querem
contrair essa doença?" Mas eles estavam muito seguros de que queriam isso.
E Eu descobri mais tarde que eles estão tendo... esse negócio de parapsicologia nos Estados Unidos, que é uma coisa
extremamente perigosa. Assim, esse é o movimento, não atravessando o Agnya, mas movendo, flutuando no canal esquerdo ou

direito. Quer você vá para o subconsciente ou para o supraconsciente, os efeitos podem ser diferentes, mas é a mesma coisa
para a Sahaja Yoga. As pessoas que vão para a região do subconsciente... podem começar a Me ver também em formas
diferentes. Como as pessoas que tomam LSD, elas não conseguem Me ver. Elas apenas veem luzes saindo de Mim. E aqueles
que vão para a região do subconsciente... começam a ver formas e coisas... de tal maneira que eles acham que alcançaram os
céus. Mas eles estão vendo o passado da evolução, o passado de tudo. Assim, esse negócio de supraconsciente é muito
perigoso, sem dúvida, mas também o subconsciente é muito perigoso, porque todas as doenças incuráveis, como câncer,
mielite e tudo mais, surgem do movimento da atenção para o canal esquerdo. Então a pessoa deve tomar muito cuidado antes
de ir... a qualquer um desses tantrikas... ou a essas pessoas que estão tentando controlar vocês... ou tentando lhes dizer
alguma coisa sobre o futuro ou passado.
Não há nenhuma necessidade de saber sobre o futuro ou passado. Qual é a necessidade? Como isso ajuda? Na verdade, se Eu
começar a lhes falar como Eu vim desde lá... e como Eu fiquei presa no engarrafamento ou qualquer coisa assim, vocês ficarão
interessados? Por que você fica interessado na sua glória passada... ou vida passada que não tem nenhum valor de forma
alguma hoje? Mas é uma fraqueza humana... ele querer adicionar à sua personalidade... algo que é extremamente artificial, não
existente e sem nenhum valor. E depois ele diz: "Eu fiz isso, fiz aquilo." "Aconteceu de eu fazer isso, eu nunca tive nada." Na
Índia, as pessoas normalmente vão mais para o canal esquerdo... com este Agnya, porque eles, digamos, veneram Deus. Agora,
se eles tiverem de venerar Deus, eles não têm nenhuma conexão com Deus.
Vejam, agora Eu não tinha nenhuma conexão aqui, Eu não pude falar com vocês. Assim, sem conexão com Deus, eles começam
a venerar Deus. Então eles cantarão todos os tipos de aartis, jejuarão, isso, torturarão suas próprias vidas, isso são pessoas de
canal esquerdo, e cantarão o louvor, todas essas coisas, indo ao extremo 24 horas, eles são assim. Então, alguém os suga para
dentro do canal esquerdo. Se eles seguirem recitando: "Rama, Rama, Rama, Rama" desse jeito, eles talvez digam: "Foi dito a
Valmiki para recitar", mas quem falou com Ele? Foi Narada, Narada é uma encarnação. Narada. Você não é Narada, então como
você dizer para si mesmo ou alguém lhe dizer: "Recite este nome"? Recite qualquer nome, você não pode ir a Deus, então aonde
você vai? Você vai a algum lugar.
Pode haver um servo chamado "Rama", talvez ele capture você. E as pessoas começam a ser comportar de uma maneira tão
estranha... que eles parecem loucos, pessoas insípidas. A mesma coisa em relação ao supraconsciente. As pessoas que são
muito ambiciosas, elas também podem ficar tão loucas... que elas não pensam na coletividade, no todo, mas elas apenas
começam a pensar em si mesmas. E quando uma situação assim surge, é impossível convencê-las de que elas estão erradas,
até que elas alcancem o Waterloo delas e se destruam. Assim, este Agnya Chakra é um portão, é a porta do Paraíso. E todo
mundo tem de passar através dele. Agora, neste chakra reside a grande encarnação... de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em
nossos shastras indianos, Ele é chamado de Mahavisnhu, o Filho de Radhaji. E as essências Dele são feitas de 11 rudras,
significa os 11 poderes destruidores, mas a essência que governa, a principal essência é a de Shri Ganesha, significa inocência.
Assim, Ele é a corporificação da inocência. Inocência significa a pureza completa. E Seu corpo não foi feito da Mãe Terra, no
sentido de que Ele nunca teve um corpo que fosse perecível, é Omkara. Então quando Ele morreu, Ele ascendeu. Isso é um fato,
Ele ascendeu, porque Ele era uma pessoa feita de Omkara. Agora, como Ele era Filho de Radhaji, você pode ver... o
relacionamento entre Ele e o relacionamento entre... outras Divindades muito facilmente. Sobre Mahavishnu, está escrito no
Devi Bhagavat. Mas quem lê o Devi Bhagavat? Ninguém tem tempo para ler esses livros. A maioria das vezes eles leem lixo.
Nisso você não consegue achar a explicação sobre... todas essas encarnações que vieram a esta Terra. Assim, para entender
Jesus Cristo, você deve ler o Devi Bhagavat. Mas se você disser isso aos cristãos, eles não gostarão de ouvi-lo. Porque para
eles, a Bíblia é a última palavra. Como pode ser isso? Porque somente quatro anos da vida de Cristo estão descritos lá... e deve
haver referência a Ele em outros livros também. E nós temos de abrir nossos olhos para esses livros... e ver por nós mesmos
qual é a verdade, porque se você quer ter uma religião organizada, você tem de dizer: "Este é o fato, não há nada mais", porque
se há algo a mais, então sua organização desmorona. Mas não é verdade, porque Cristo foi descrito muito claramente no Devi
Bhagavat... e nós podemos provar isso na Kundalini. Quando a Kundalini se eleva e para aqui, no Agnya aqui, você tem de recitar
o Pai Nosso, senão ele não abrirá. Para despertar Jesus Cristo, se você não O despertar, o Agnya não abrirá.

Você tem de recitar Seu nome, senão ele não abrirá, isso prova que Cristo era divino. Ou mesmo se você recitar o nome de
Mahavishnu, ele abrirá. Portanto Mahavishnu e Jesus Cristo são o mesmo. Então você deve ver a prova disso. E só porque você
quer acreditar que Cristo é seu... e descarta todo mundo como pagão, você está lamentavelmente errado. Sem dúvida, você
está lamentavelmente errado. Em toda escritura, as pessoas entraram pela porta dos fundos. Em toda escritura. Eu lhes falei
sobre o Gita, quais coisas erradas eles escreveram sobre a comida. Cientificamente não é verdade... dizer que os tamogunas
são as pessoas que comem carne, isso não é verdade porque eles comem proteína e eles tem de ser rajogunis,
automaticamente.
Assim, eles tentaram mudar isso apenas para adaptar... a noção deles nessa parte. Mas no começo, eles não puderam, porque
eles disseram: "Krishna disse: mate essas pessoas," "Eu já as matei. Quem você está matando?" Apenas para trazer esse selo
brâmane, eles fizeram isso. Na Bíblia, o erro aconteceu quando este São Paulo, que nunca conheceu Cristo, ele não tinha nada a
ver com Cristo, simplesmente entrou na Bíblia. Eu não sei por que ele está lá. Ele não era uma alma realizada. Ele simplesmente
foi um soldado romano do supraconsciente, romano, um soldado muito perverso, que matava muitos cristãos. E de repente
entrou lá este Sr. São Paulo, e ele é aceito na Bíblia no mundo inteiro. Mas leia-o e você terá certeza que ele não é uma alma
realizada... de forma alguma.
Ele fala de uma forma supraconsciente, ele é uma máquina organizadora, e ele é inútil. Então ele descreve nos Atos, os quais ele
escreveu - muitas pessoas talvez não estejam sabendo que os Atos... foram escritos pelo próprio Sr. Paulo - e esse Sr. Paulo
tenta descrever os discípulos de Cristo... como bhoots do supraconsciente, absolutamente como pessoas do supraconsciente.
E eles se comportavam de uma maneira tão estranha... que tudo mundo começou a achar que eles eram loucos. Vocês podem
imaginar os discípulos de Cristo se comportando assim? Mas você tem de engolir isso e devorar tudo se você é um cristão,
porque está na Bíblia. E você começa a questionar, se você é uma pessoa que nasceu realizada: "O que é esta insensatez?
Quem é este Sr. Paulo? De onde ele veio? ", porque ele não fala como Cristo. Assim, chegou o momento para todos nós...
compreendermos que todas as religiões são uma só.
Elas são parte integrante de uma única árvore da vida... e todas as encarnações estão apoiando umas às outras, nutrindo umas
às outros e cuidando umas das outros. Há uma completa concordância entre Eles. De forma alguma, vocês irão vê-Los se
oporem uns aos outros. Nunca. Assim, esse ponto deve ser provado também. E isso só pode ser provado se você souber como
elevar a Kundalini. Se você for uma alma realizada e se você puder elevar a Kundalini, você ficará impressionado ao ver que
todas essas Divindades... estão situadas em vários chakras e Elas devem ser elevadas. Agora, às vezes Eu sou recriminada na
Índia de que Eu estou... pregando sobre Cristo, então Eu estou difundindo o Cristianismo, e quando Eu vou à Inglaterra, eles
dizem que Eu estou pregando... sobre Krishna, então Eu estou difundindo o Hinduísmo. Agora, se Eu tiver de dizer a eles que
Radhaji criou Cristo... e se você observar Cristo, os dedos Dele estão assim. Tentem entender.
Dois dedos assim. Um de Krishna e outro de Vishnu. E Ele diz: "O Pai." E quem é o Pai de Cristo? É Shri Vishnu, Shri Krishna.
Porque na descrição de Mahavishnu, o próprio Shri Krishna venerou Seu Filho e disse: "Você será o Suporte do Universo..." "e
sejam quem for que em qualquer momento Me venerar," "os frutos disso irão para Você." E Ele O colocou ainda mais elevado do
que Ele próprio, mas você pode ver que acima do Vishuddhi Chakra começa Mahavishnu. E Ele é o porta através da qual todo
mundo tem de passar. Ele na verdade O abençoou especialmente... e Ele disse: "Você será o Suporte do Universo." Vejam agora,
vocês tomaram conhecimento que Shri Ganesha... fica no Muladhara.
Muladhara Chakra significa "o suporte de moola", "o suporte das raízes". Mas Cristo está colocado no suporte do fruto. Assim, o
mesmo aspecto evolui até esse ponto, de modo que você se torna consciente de Cristo... somente quando o seu Agnya Chakra
se abre. Agora, este Agnya Chakra pode ser aberto quando a Kundalini sobe... e o abre, o amplia. Mas vamos supor, se você é
muito orientado para o ego, então você torna-o tão estreito, como por exemplo, as duas cordas tornaram isto tão apertado que
nada pode passar. Ou se você é uma pessoa de superego muito dominada e amedrontada, então também ele é retorcido tão
seriamente... que o Agnya Chakra não pode ser aberto. Assim, o que nós temos de fazer é dar equilíbrio ao Agnya Chakra,
transferindo da esquerda para direita ou da direita para esquerda, de acordo com a necessidade, que você entenderá na técnica
da Sahaja Yoga, depois da Realização, não antes. Agora, quando o equilíbrio é estabelecido, então os chakras, o Agnya Chakra

fica um pouco melhor também, porque não há nenhuma torção nele. E somente então, quando a Kundalini se eleva, Ela pode
passar, se você for uma pessoa normal, se você não for do tipo ego e superego, então não há nenhum problema para elevar sua
Kundalini... através de seu Agnya. Mas, por exemplo em Delhi, Desde que Eu cheguei em Delhi, Eu tenho trabalhado no Agnya de
manhã até de noite.
As pessoas são extremamente orientadas para o ego. Todos eles acham que são o administrador do mundo inteiro. Delhi está
cheia deste Agnya. Pessoas tão orgulhosas e tão fúteis vivem aqui... que elas sempre acham que estão governando o mundo
inteiro. Elas são as pessoas que são os administradores... e as pessoas importantes na política, isso, aquilo, todas orientadas
para o ego. E para pessoas assim, não se consegue dar a Realização facilmente. Primeiro o ego delas tem de ser reduzido, e
elas têm de aceitar Deus como o Ser Supremo, como o Senhor, como o verdadeiro Rei do mundo, somente então dará certo.
Agora, quando algumas pessoas também tentam estragar este Agnya, por exemplo, movendo os olhos, olhos errantes. Cristo,
imaginem, mencionou isso especialmente, eles dizem: "Não deverás cometer adultério", Eu digo: "Não deverás ter olhos
adúlteros." Imaginem só.
Ele falou dos olhos, porque Ele está controlando os olhos neste ponto. Mas no ocidente, é difícil encontrar um homem ou uma
mulher... que não tenha um olho adúltero. Aqueles que são os seguidores de Cristo têm olhos tão horríveis... que você não sabe
o que eles estão fazendo, eles ficarão loucos. Eles não conseguem manter os olhos firmes. O tempo todo os olhos deles estão
virando para este lado, aquele lado. Eles têm olhos luxuriosos... ou eles ficam olhando as coisas ou para alguma outra coisa,
mas é tudo triste. Não há nenhuma alegria. Eles ficam apenas olhando as pessoas... sem nenhuma alegria de forma alguma.
[Hindi]. "Não deverás ter olhos adúlteros."
Mas tudo isso foi dito por Cristo como uma ordem. É claro, ninguém a obedeceu. Pelo contrário, como Eu lhes disse, os
muçulmanos, onde estava dito para não beber, eles começaram a ter poemas... escritos por Omar Khyyam para desafiar o
Profeta Maomé. Mas entre os cristãos, eles começaram a desafiar Cristo, todas as atividades anti-Cristo, através das quais a
inocência das pessoas será destruída, através das quais os olhos deles serão destruídos, e toda a pureza da mente será
destruída. E o outro extremo começou, que não era de forma alguma pregado por Cristo, Eu não sei como isso entrou na religião
cristã, é uma coisa chamada "convento", tornando as pessoas... brahmacharinis e brahmacharis. Você não pode tornar alguém
brahmachari ou brahmacharini. É um estado, avastha, onde a pessoa tem de se elevar, como Yogeshwara, como Shri Krishna.
Apesar de tudo aquilo, Ele foi um brahmachari, é um estado da mente onde você não fica envolvido. É um estado diferente do
que simplesmente oprimir alguém... com uma ideia de que você deve se tornar totalmente... um brahmachari ou uma
brahmacharini, ou você deve levar uma vida de celibato, forçando as pessoas. Cristo nunca disse isso.
Ele não podia se tornar um homem casado, porque Ele estava aqui nesta Terra para fazer um grande trabalho, que é criar essa
ascensão através deste Agnya Chakra. É por isso que Ele foi crucificado. Ao fazer isso, Ele viveu para criar um espaço no Agnya
Chakra... e isso foi o que Ele fez ao comando de Seu Pai e de Sua Mãe. E Ele o fez. Assim, as pessoas que estão fazendo toda
essa insensatez do celibato e - o que não é. O que não é. Porque a partir da mente, não há nenhum celibato. O celibato deve vir
de dentro. A pureza deve vir de dentro. E isso criou problema no Catolicismo. E também, eles começaram uma outra grande
coisa como... ir e confessar para o padre. Agora, isto é também uma outra coisa estranha: ir a um padre.
O padre nunca é uma alma realizada, Eu tenho visto isso, porque se ele for uma alma realizada, ele fugirá do sacerdócio. Então,
eles iam e confessavam para o padre... e o pobre padre ficava louco... e o confessor ficava com um bloqueio no Vishuddhi
Esquerdo... sentindo culpa. Isso era um estilo errado, sem dúvida, de seguir Deus. Sentir-se culpado não é necessário. Então,
depois de Cristo, houve pessoas que não aceitavam Cristo, como os judeus. Então eles disseram: "Nós não aceitaremos
Cristo..." "e nós devemos sofrer, porque nós devemos sofrer por Deus." Mesmo agora, os cristãos acreditam insensatamente...
que nós devemos sofrer. Agora, Eu diria que os indianos também acreditam que temos de sofrer. Mas eles também sabiam que
Mahavishnu virá... e quando Ele vier, Ele terá o poder de sugar nossos karmas... e nós não temos de sofrer. Na verdade, isso é o
que acontece quando Cristo está despertado... dentro de você, Ele suga seus karmas.
Ele suga o seu ego e superego. Ele suga seus karmas, seus papas (pecados), seu condicionamento. E é desse modo que você
se torna livre. É um ponto muito importante que as pessoas devem saber. Este foi o grande trabalho que Ele fez, que foi Ele

próprio se estabelecer no Agnya Chakra... para sugar estas duas coisas. E quando Ele suga essas coisas, então nós ficamos
acima de nossos karmas, de nossos pecados e de nossos papas (pecados). Então nós não temos de nos preocupar com os
pecados, papas e tudo isso. Mas essas pessoas, nós devemos dizer aqueles que vieram a esta Terra... como missionários, que
vieram à Índia para pregar o Cristianismo, não tinham nenhuma noção de Mahavishnu, nem tinham nenhuma noção de Cristo.
Eles vieram com uma arma em uma mão e uma Bíblia na outra, e nós, indianos estúpidos, também não reconhecemos nenhum
valor... de nossa herança e simplesmente dissemos: "Tudo bem," "vamos nos tornar cristãos, de modo que eles nos deem bons
empregos." E foi desse modo que todos os orientados para o emprego, todos os tipos de pessoas se tornaram cristãs.
Mas, na verdade, eles deveriam ter falado que Mahavishnu nasceu. Se eles tivessem lido alguma coisa do Devi Bhagavat... e
tivessem falado que Mahavishnu nasceu, então as pessoas teriam desistido dessa ideia de que você tem de... sofrer pelos seus
karmas. Assim, os indianos ainda estão achando que nós ainda temos de sofrer... pelos nossos karmas, nós devemos jejuar,
nós devemos andar... e devemos nos pendurar na árvore mais próxima o tempo todo. Isso não é necessário. O que você tem de
fazer é apenas esperar o momento... em que o Agnya Chakra será aberto, manter-se no centro, como Buddha disse, manter-se
no centro. E então, quando a Kundalini se elevar, tudo isso, tudo que está acumulado, será sugado... e você pode obter o seu
moksha. Essa era uma coisa simples a ser feita. Ao invés disso, nós indianos acreditamos que devemos sofrer, que devemos
jejuar. Agora, na Sahaja Yoga, não é permitido jejuar em nome de Deus. Você pode jejuar, de qualquer forma, porque se você não
tem nenhum... dinheiro, você pode jejuar, você tem de jejuar, de qualquer maneira.
Mas não em nome de Deus ou de seus karmas. Então, em segundo lugar, os judeus recusaram aceitar Cristo. Como resultado,
os judeus disseram: "Nós não vamos aceitar Cristo, nós temos de sofrer." Então, tudo bem, eles sofreram e sofreram e
sofreram. Então eles tiveram o Sr. Hitler para corrigi-los em seus sofrimentos. Depois de terem o Sr. Hitler, agora eles estão se
tornando Hitlers. Assim, vocês podem imaginar como as ideias erradas... podem levá-lo a tal limite que, como resultado desta
ideia de que "nós temos de sofrer", Hitler nasceu para apoiar os desejos deles de que eles devem sofrer. Ninguém tem de sofrer
nunca mais agora. Você tem de realizar o seu despertar da Kundalini... e você tem de se estabelecer muito bem na Sahaja Yoga.
Todos os seus sofrimentos serão retirados.
Um dos nomes da Devi é Papavimochini: Ela remove todos os seus papas (pecados). Nós chamamos isso de Sankatvimochan.
Shri Ganesha, Ele é Aquele que remove todos os obstáculos de sua vida... e você realmente, quando abençoado, você pode ver...
que Deus tem muitas maneiras de abençoar as pessoas. É milagroso. Sem dúvida, é um milagre. Muitas pessoas que estão na
Sahaja Yoga agora... dizem que a palavra "milagre" perdeu seu sentido na Sahaja Yoga. É um fato. Assim, a pessoa tem de
entender que Deus existe, não somente Ele existe, Ele atua, Ele ama e nós devemos reconhecê-Lo. Seja o que for que você
possa ter feito, quaisquer que sejam os erros, você tem de se tornar unificado com Deus. Porque Ele é seu Pai amoroso.
Ele é seu Pai que é o Oceano de Amor... e a única coisa que você tem de fazer é simplesmente pedir, e quando a Kundalini se
eleva, você se torna unificado com Ele... e Ele quer conceder todo o Seu reino, todos os Seus poderes sobre Seus filhos que Ele
criou. Assim, todas essas ideias estranhas sobre religião... de que vocês têm de sofrer, vocês devem fazer penitência, vocês
devem se tornar brahmacharis, todas essas ideias absurdas devem ser abandonadas. Você tem de ser uma pessoa totalmente
normal, feliz. Deus fez tanto por você. Ele criou tantas coisas para você, mas mesmo assim se você quer ser infeliz, o que se
pode fazer? No que se refere à Mãe, se você quer punir sua Mãe algumas vezes... ou dizer que você simplesmente quer fazê-La
infeliz, então você diz: "De qualquer forma, eu não vou comer." Assim, jejuar não é permitido na Sahaja Yoga. Mas se você tiver
de jejuar por causa de comida ou qualquer coisa assim, está tudo bem. Mas do contrário, não há nenhuma necessidade de
jejuar, exceto por um ou dois dias, você tem de jejuar. E desse modo, nós entendemos que o Agnya Chakra... é a porta mais
importante através da qual todo mundo tem de passar.
Todo mundo tem de passar por ela. E ele tem de ser venerado apropriadamente e mantido limpo. Para isso, você deve manter
sua atenção muito limpa. Sua atenção tem de estar limpa. Se sua atenção está suja, então seu Agnya Chakra não ficará bem.
Então você terá alucinações, você terá ideias erradas... e você pensará em coisas erradas. Assim, se você realmente quer
encontrar o sentindo do seu Ser, se você realmente quer o despertar da Kundalini, então saiba que tudo que você sabe até
agora, sobre Deus e tudo mais, tem de ser revisto, tem de ser visto novamente por você mesmo como é na realidade. A menos e
até que você passe através dele, você não pode ser batizado. As pessoas que falam de batismo, como João, o Batista, Ele

realmente era uma alma realizada. E quando Ele elevou a Kundalini e colocou água na cabeça, Ele realmente lhes deu a
Realização.
Esse é o batismo. "Cristão" significa "uma pessoa batizada". Mas uma pessoa qualquer não pode colocar a mão dela na sua
cabeça... e dizer que você é realizado. Pelo contrário, William Blake diz: "O padre rogou praga na minha cabeça." É verdade. Para
uma alma realizada, se você colocar a mão de um padre que não é uma alma realizada... e que não está devidamente
autorizado a fazer isso, as crianças têm problemas. Nós temos visto muitas crianças... que são almas realizadas que tiveram
problemas, os olhos delas ficaram estrábicos, elas se tornaram estranhas, o cérebro delas parou de funcionar e nós tivemos de
curá-las. Portanto, é uma coisa muito perigosa fazer com que todo mundo... coloque suas mãos nesta área pulsante da
fontanela, a qual nós chamamos de taloo. Taloo é o Brahmarandra... e é parte mais importante do ser humano. Assim, todo
mundo deve tomar muito cuidado antes que eles toquem lá.
Você tem de ser uma alma realizada e você tem de saber como fazer isso, significa que você tem de ser um Sahaja Yogi. Assim,
em relação aos seus filhos, quando eles nascem, vocês têm de tomar muito cuidado. Se eles são almas realizadas, mais ainda.
Porque se eles não são almas realizadas, então a reação deles não é tão violenta. Mas se eles são almas realizadas, eles gritam
e berram, e eles não conseguem suportar isso. Assim, a pessoa deve entender que embora isso pareça muito... tradicional ou
qualquer coisa assim, a pessoa deve se certificar de que essas coisas que são prejudiciais... aos seres humanos devem ser
abandonadas. O momento chegou para todos nós... abandonarmos essas coisas que não são boas para nossa saúde, que não
são boas para o nosso ser espiritual. O momento chegou. Se você não aceita isso, então a única coisa que posso dizer como
uma Mãe... é que Eu fico preocupada com você. Mas é muito mais do que isso.
Vocês estão vivendo numa época perigosa. E o Agnya Chakra, se ele está danificado atrás, isso significa que você certamente
está possuído. Atrás, se o Agnya Chakra está bloqueado, então a pessoa desenvolve a cegueira, com os olhos abertos. Agora,
na Índia é muito comum. A razão é que... nós temos ideias muito estranhas sobre a Devi ou Deus... entrando no corpo dos seres
humanos. Como pode ser isso? É novamente a mesma coisa, coisa do supraconsciente. Uma empregada que fica o tempo todo
falando palavrões, que não tem nenhum senso de asseio, que não tem nenhum senso de santidade, de repente fica agitada. "Ho,
ho, ho", ela continua assim. E todas as mulheres - em Maharashtra é muito comum - elas irão e cairão aos pés dela.
"A Devi chegou, a Devi chegou." E agora, elas caem aos pés dela e então, por fim, elas ficam bloqueadas, porque elas ficam
possuídas por um espírito. Nós tivemos um caso muito grave recentemente, onde um homem... veio a Mim e ele Me disse que
ele não consegue evitar, ele tem de tocar os pés de sua cunhada porque ela é uma devi. Eu disse: "Por quê?" "Porque ela entra
nessa agitação." Então Eu disse: "Você acha que ela é uma devi..." "e se você quer tocar os pés dela, não venha a Mim
novamente." Mas ele ficou cego, totalmente cego. E quando ele ficou totalmente cego, então ele veio a Mim. E então nós
tivemos de corrigir o Agnya Chakra. Agora, como você faz isso na Sahaja Yoga?
Como você tem a fotografia, você pode usá-la. Coloque uma vela diante da fotografia. A luz é a forma de curar seu Agnya
Chakra sempre. A luz ou o sol, porque Cristo reside no sol. Então, o que você faz é colocar uma vela na frente. Segure uma outra
vela atrás... e faça um aarti para o seu Agnya Chakra atrás. Mahaganapati e Mahabhairava residem nele. Assim, você só tem de
fazer um aarti e o Agnya Chakra se abrirá. Mas como você abre isto? Uma coisa muito simples é... que se qualquer pensamento
vier a você, você deve dizer: "Eu perdoo".
Essa é a maior arma que Cristo nos deu. Apenas diga: "Eu perdoo, eu perdoo" e você pode vencer seu ego. Este é o mantra para
este chakra na frente, onde você apenas diz: "Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo", e você perceberá que seu Agnya Chakra se
abrirá, e você perceberá que seu ego irá embora. O perdão é uma das maiores armas que os seres humanos obtiveram. Mas
eles são tão estúpidos, se Eu lhes disser: "Perdoe". Agora, o que há para não perdoar? Eles dirão: "É muito difícil perdoar." Eu
digo: "O que é tão difícil? O que você está fazendo?" Você está fazendo alguma coisa quando está dizendo "eu estou
perdoando"?
Você faz alguma coisa? Nada. Pelo contrário, quando você não perdoa, então... o que está acontecendo é que a pessoa que
você não perdoa... está na verdade torturando você, enquanto você não está torturando essa pessoa. Assim, esse é o mantra do

Agnya Chakra na frente, e atrás, como Eu lhes disse, você tem de movimentar as velas. Alguém dirá que por um dia eles farão
isso, por dois dias eles farão. Não é desse modo que a Sahaja Yoga deve ser praticada. Você tem de realmente fazer o máximo
para praticar isso. E Eu tenho visto que quem tinha olhos que eram totalmente caídos assim, que nunca conseguiam levantar os
olhos, agora eles têm olhos abertos, olhos apropriados, com esse trabalho. É muito simples de ser feito. Há mais uma coisa que
acontece com nossos olhos.
Quando o Swadishthana Chakra fica com defeito - ele está representado aqui atrás em volta deste Agnya Posterior - então,
quando você tem diabetes, ou qualquer coisa assim, as pessoas começam a ficar cegas. Porque este Swadishthana Chakra que
está em volta, continua pressionando ele e é desse modo que a parte... que está rodeando este centro comprime e aumenta
este centro, de modo que os olhos não podem ver. Não há nenhuma luz. Há escuridão e as pessoas têm os olhos abertos.
Vocês têm visto que muitas pessoas diabéticas têm essa cegueira. Portanto, antes de tudo, cure sua diabetes através da cura
de seu... Swadishthana. E também você pode usar gelo em volta de seu Swadishthana atrás. Mas, antes de tudo, se você
melhorar seu Swadishthana, você se sentirá muito melhor. Assim, o tratamento da parte da frente é com a luz. E o tratamento
da parte de trás é com a água.
Mas o melhor é também usar a luz ou a água, seja qual for o jeito que você goste. Porque se é o Swadishthana, você tem de
usar água. Mas se há apenas a possessão, então você tem de usar - sem diabetes, se é uma possessão - então você tem de
usar apenas a luz. É desse modo que nós curamos nosso Agnya Chakra. Já que Cristo disse: "Eu sou a luz, Eu sou o caminho."
Porque Ele é Omkara, Ele é o caminho. E Ele é a porta, Ele é o portão. E todo mundo terá de passar através de Seu portão. Ele
nunca fala mentiras. Mas eles O crucificaram.
Eles simplesmente O crucificaram. Uma coisa boa nós temos, nós somos afortunados neste país, nós não temos nenhuma
religião organizada. Agradeçam aos céus por isso. Se vocês tivessem qualquer religião organizada, vocês poderiam nunca ter
vindo para a Sahaja Yoga. Porque de acordo com a religião organizada, você tem de acreditar em um único indivíduo, como se
ele não tivesse nenhuma conexão com ninguém. Ele é uma pessoa solitária pairando no ar. Ele não tem nada a ver com mais
ninguém. Então agradeçam a Deus por isso, que isso não tenha acontecido neste país. E é desse modo que nós temos pessoas
que são mais adaptadas... à Sahaja Yoga do que nós temos em qualquer outro país, porque elas são tão condicionadas. E é
uma bênção muito grande.
Por exemplo, Sai Nath, que foi a última encarnação do Princípio do Guru, Ele era muçulmano. Mas todos os seus discípulos são
hindus. Eles não são muçulmanos. Os muçulmanos não O aceitam nem mesmo como Deus. Não somente isso, mas há um
lugar chamado Hazimulla, onde um santo que era muçulmano morreu. Mas ele disse: "Somente os brâmanes," "quer dizer as
almas realizadas, devem me venerar." E então eles tiveram de designar alguns brâmanes, eles não entenderam a palavra
"brâmanes". Eles são hindus que estão venerando um pir muçulmano. Assim, a ideia de que uma vez que você se torne o pir,
uma vez que você se torne uma alma realizada, então ele não tem nenhuma religião. Ele está além da religião.
Ele se torna a religião. Então não nenhuma limitação para ele, porque uma gota foi para o oceano. Agora ele se tornou o oceano.
Assim, para o oceano, não há nenhuma limitação. E porque ele transpôs sua limitação, ele está acima de todas essas coisas. E
é nisto que nós acreditamos: se ele é um pir, se ele é uma alma realizada, então ele é uma alma realizada. Uma vez Eu fui a um
pequeno vilarejo chamado Miapatapi. E assim que Eu dei um passo dentro do vilarejo, Eu senti tremendas... vibrações e Eu
disse: "Quem foi o grande santo que viveu aqui?" Então eles disseram que havia um pir muçulmano. Eu disse: "Seja o que for, ele
era um santo."
E quando Eu estava sentada e dando a palestra - vocês verão as fotografias - a luz veio em Minha cabeça sete vezes. E na
sétima vez, Eu coloquei Minha mão assim. Mas ninguém viu isso. Somente Eu sabia. E Eu sabia que a luz estava lá. Eu fiquei
rindo com isso. E depois as pessoas - quando elas tiraram a fotografia - elas puderam visualizar isso. Assim, essas almas
realizadas estão por toda parte, e eles estão ajudando. Eles nunca entram em nenhum corpo. Eles nunca os perturbam.
Eles os guiam para os caminhos apropriados. Eles os trazem, eles são anjos... e eles os ajudam a vir para o caminho correto, a
chegar às conclusões corretas. E eles nunca tentam possuir vocês. Eles nunca tentam hipnotizá-los... ou levá-los para o lado

errado da vida. Assim, quando você também é uma alma realizada, você deve saber que você tem de saber completamente... o
que é a realidade. Continuar entendendo isso, tentando assimilar isso, não descartar isso, porque você está apegado a alguma
coisa, você está apegado a uma outra organização. Não há nenhuma organização na Sahaja Yoga, vocês sabem muito bem.
Não há nenhuma formação de grupos na Sahaja Yoga. Não há nenhuma associação na Sahaja Yoga. Mas, é uma organização
viva.
É uma organização viva. Assim, qualquer coisa que aconteça aqui, o corpo inteiro sabe. Qualquer coisa que aconteça lá, o corpo
inteiro sabe. Nós não temos de ter organização escrita para este corpo. Da mesma maneira, a Sahaja Yoga funciona. Mas, ainda
assim, Eu devo dizer que como nós temos em nosso corpo... diferentes tipos de sistemas sensoriais, nós também temos... na
Sahaja Yoga pessoas que acabaram de entrar, os iniciantes. Eles não são expostos às verdades que eles não podem suportar.
Depois, se eles passam de uma certa linha de compreensão, então eles são aceitos, como dizem, como pessoas nirvichar
samadhi, a quem são dadas certas facilidades... para entrarem dentro de certas dimensões e ideias novas. Mas o círculo
interno de pessoas que são as que estão em nirvikalpa, somente pessoas assim são levadas em consideração... para ensinar a
Sahaja Yoga. Qualquer um que tentar ensinar a Sahaja Yoga, falar sobre a Sahaja Yoga... no segundo estágio simplesmente é
jogado para fora.
Porque há uma força centrífuga e uma centrípeta, ambas as forças estão atuando. Através de uma, você está vindo e através da
outra, você é lançado como uma tangente. Ninguém está ansioso para ter um grupo muito grande... ou qualquer coisa assim. Se
for grande, tudo bem. A pessoa quer salvar tantos quanto for possível. Mas ninguém irá forçá-lo. Ninguém irá armar um tipo
barato de circo para isso. É o desejo das pessoas que querem vir. É o desejo das pessoas. Aqueles que tiverem de vir, você não
pode forçá-los.
Você não pode forçar uma pessoa a ter a Realização. Então, isso é o que acontece hoje no Agnya chakra, Eu lhes disse. Eu falei
sobre o Agnya Chakra muitas vezes na Inglaterra... e nos Estados Unidos. E Eu tive, algumas vezes, muita oposição de algumas
igrejas... e coisas assim. Mas Eu acho que se eles querem existir por mais tempo, é melhor eles aderirem à verdade... e saberem
que o que eles sabiam até agora está incompleto. Eles têm de saber a totalidade disso. Porque Cristo não pôde falar muito, e
seja o que for que Ele disse... foi anotado por Seus discípulos do modo que eles entenderam. Para entender Cristo, você tem de
ter a sua Realização. Que Deus os abençoe. Se vocês têm perguntas, vocês podem Me fazer perguntas hoje novamente por
algum tempo, e depois Eu irei embora, porque hoje Eu estava excepcionalmente atrasada.
Mas isso acontece. Vocês têm de se livrar do tempo. Vocês têm de entrar no eterno. Vocês têm de se descondicionar em
relação ao tempo. Aqueles que olham as horas demais, devem aprender a se livrar do tempo. E isso é muito, muito importante,
porque o tempo que está de acordo com certa auspiciosidade... tem de ser trabalhado. Não é para ser trabalhado do jeito que
achamos "esta é a hora", e Eu não posso ser escrava desse relógio. Eu tenho um outro relógio. Assim, tudo funciona dessa
maneira. Eu não sou culpada por chegar tarde, mas Eu sinto muito porque vocês tiveram de esperar.
[N.T - Nos próximos quatro minutos, Shri Mataji fala em hindi.] Qual é a razão de ter sonhos? - Qual é a razão para o quê? - Para
termos sonhos. Se isso pode ser evitado e como. Como isso pode ser evitado? A razão para os sonhos é que quando você está
dormindo, sua atenção se move ou para o lado supraconsciente... ou para o lado subconsciente, sua atenção começa a se
mover. E então você começa a ver coisas que estão conectadas... com seu subconsciente... ou com seu subconsciente coletivo
e toda essa coisa. E você pode ir para o lado supraconsciente... onde você vê seu futuro e toda essa coisa. Mas a razão pela
qual você tem sonhos, na verdade, é que o inconsciente, que está dentro de você, ou você pode dizer a Kundalini ou seu Atma,
está tentando guiá-lo para o caminho correto.
E como Ele o guia para o caminho correto? É através dos sonhos. Mas isso é mal compreendido. Como você compreende esses
sonhos? Porque você é tão confuso. Primeiro você vai fundo em si mesmo e toca o inconsciente, sushupti stithi. Mas de lá, você
sai. E depois, quando você está saindo, você toca o seu subconsciente ou talvez o supraconsciente. Assim, seja qual for o
anubhuti que você teve, ou seja qual for a experiência que você teve das profundezas... do sushupti fica confusa e você não
sabe o que sonhou, e você não entende e esquece. Mas aqueles que são almas realizadas... vão para o sushupti deles e veem
exatamente o que eles têm de saber.

Como muitas pessoas em Mumbai, quando Eu vim, não sabiam que... Eu estava vindo, mas estavam no aeroporto, porque
tiveram um sonho. Assim, nesse nível do sushupti, no nível profundo, você consegue a comunicação com Deus, se você sabe
como entrar e sair completamente consciente. Mas se você fica confuso com as áreas do supraconsciente... ou do
subconsciente, ou se você começa, seu chitta não é tão claro, então pode haver uma grande confusão. Como o supraconsciente
está à direita... e o subconsciente está a esquerda, como você pode dividir em compartimentos? O que acontece quando uma
pessoa é uma alma realizada, quando ele passa por essas regiões? O que acontece? O que acontece com a alma realizada que
não quer ir? Qual é o estado quando ele é uma alma realizada? Quando o indivíduo é uma alma realizada, o que acontece a um
homem? Agora, veja, a primeira coisa é dizer: "Como nós podemos dividir isso em compartimentos?
", porque o ego e o superego estão nos dois lados. Na verdade, você não notou que em seu corpo tudo é um compartimento?
Veja, mesmo uma célula é um compartimento. Tudo tem um limite. Não é algum tipo de - mesmo o sangue tem de passar
através de canais. Ele tem de passar através dessas artérias. Tudo é um compartimento. Não há nada como algo simplesmente
deixado lá como uma massa. Se isso se torna a massa, você não existirá. Portanto, tudo está em um compartimento.
O ego e superego são como balões... e eles são dois balões que podem pressionar um ao outro, que podem fluir em um lado.
Agora, observe o ego, embora ele esteja situado mais no lado esquerdo, está situado assim mais no lado esquerdo, e este aqui
no lado direito é o superego. Ainda assim, o ego, quando ele aumenta de tamanho, ele começa a se mover no lado direito... e o
superego, quando começa a se mover, ele começa a se mover desta maneira. Portanto, tudo está em um compartimento em
nosso corpo. Você está lamentavelmente errado se você acha há alguma coisa... dentro de uma massa, nada disso. Ou alguma
coisa como o ar fluindo. Nada desse tipo. Tudo tem um canal. Tudo está em um compartimento. O que acontece a um homem
se ele for uma alma realizada?
Eu lhes falei sobre o que acontece a um homem que é uma alma realizada, seu ego e superego são sugados... e ele fica com
uma reentrância na área óssea da fontanela, e a Kundalini sai rapidamente, e ele pode sentir a brisa fresca saindo de sua
cabeça, e ele pode senti-la em sua mão. É somente no sistema nervoso central que isso acontece. Mas muitas coisas podem
acontecer, muito mais. Como usar este poder, o que ele significa e tudo mais, você tem de aprender. Apesar da enorme tensão
na Kundalini por Sua Santidade, é difícil para mim me conformar com o fato de que não há... a menor referência da Kundalini
nos guias consagrados de yoga, quero dizer, Yoga Sutras de Patanjali ou Gita. Por quê? Sim, é surpreendente que as pessoas
dirão - ele diz que no Yoga Sutras de Patanjali não está escrito... sobre a Kundalini e também no Gita não está escrito sobre a
Kundalini. Isso é um fato, porque isso era uma ciência secreta. Foi mantido como uma ciência secreta até o século VI, Eu disse
isso só na Minha primeira palestra. No século VI, Adi Shankaracharya pela primeira vez falou sobre isso.
Era uma ciência secreta com gurus muito grandiosos como Janaka... que deu a Realização a Nachiketa. E da mesma maneira,
Shri Krishna não falou sobre isso, porque mesmo quando Markandeya falou sobre isso, as pessoas não sabiam sobre o que ele
estava falando. Elas nunca o consideraram um homem sensato. Então mais tarde, como as pessoas ficaram em dois
compartimentos, um no canal direito, outra no canal esquerdo, alguns começaram a venerar Deus em uma devoção... e de uma
forma bhakti, outros começaram a fazer coisas de yAgnya havanadi. Assim, seja o que for que fosse requerido para esses...
dois tipos de coisas evoluiu e foi isso que se desenvolveu. O canal central da evolução foi mantido em segredo. E mesmo na
época de Shri Krishna, isso não foi mencionado, nem uma palavra sobre esse assunto foi mencionada, porque esse é um
acontecimento interno, é antar yoga. Não foi descrito, mas Shri Krishna deu a entender... que você tem de ter a sua yoga. Mas
como, Ele não disse, porque aquele não era o momento. Ele foi Aquele que plantou as sementes.
É por isso que Ele é chamado de Krishna. Krishna significa "krishi", "Aquele que fez khrish". Então isso foi plantado, a
germinação tinha de acontecer. Hoje, isso devia ser dito. Então Eu estou lhes falando sobre isso. Nem tudo é contado na
mesma época. O mesmo na Sahaja Yoga. Nós não lhes falamos tudo neste estado. Sobre o Agnya Chakra, Eu lhes falei alguma
coisa, mas não tudo. Gradualmente, quando vocês estiverem muito conscientes, Eu lhes falarei.
Tem de ser observado até que ponto deve ser falado e em qual momento. E o que foi necessário naquela época foi falado por

Krishna. Assim, o Gita só lhes diz que isso acontecerá. Mas Gyaneshwara, que nasceu depois do século VI, no Gyaneshwari foi
escrito sobre a Kundalini claramente. Porque embora no Gita não estivesse escrito, Ele disse: "É desse modo que é feito."
Gyaneshwara escreveu. Embora Ele tenha escrito, não é isso, é o Gita traduzido em linguagem popular. Ele também colocou o
conhecimento da Kundalini, porque naquela época, isso devia ser dito. Não devia ser dito antes. Shankaracharya no século VI
fez isso, depois Gyaneshwara fez isso, depois Nanaka fez isso, depois Kabira fez isso.
Todas essas pessoas fizeram isso. Não somente Eles, mas mesmo o Profeta Maomé de uma certa maneira... falou sobre isso,
sobre a Sahaja Yoga e o tempo de ressurreição. Todos eles começaram a falar sobre o tempo de ressurreição... muito mais
tarde, conforme eles começaram a ver as pessoas... alcançando isso. Porque falar demais sobre o futuro é perigoso. Naquela
época, Shri Krishna estava com Arjuna quando eles estavam... em guerra, e naquela época Ele tinha de falar sobre os
problemas... de hinsa, ahinsa e essas ideias que temos sobre - ideias erradas que temos. E foi desse modo que Ele falou sobre
esse assunto. Qualquer que fosse o assunto, Ele falou sobre isso... e lhe disse como se tornar unificado com Deus, não, não
como, disse que quando você se torna unificado com Deus, você se torna um stithaprAgnya. Ele deu a ideia quanto ao que lhes
acontecerá. Mas como acontecerá, Ele não disse. Isso foi deixado para Eu explicar.
Eles não podem fazer tudo, Eu tenho de fazer alguma coisa, não é? Porque se Ele tivesse falado como, então eles teriam dito:
"Dá-me a Realização." Mas eles não estavam preparados para a Realização. Eu tentei entrar no espiritualismo no sentido
verdadeiro da palavra, mas minha saúde está deteriorando dia após dia. Um senhor praticou o espiritualismo no sentido
verdadeiro da palavra, e a saúde dele está deteriorando. Eu já lhes disse qual é a razão para isso, você se dedica ao
espiritualismo por ignorância. Não há nenhum espiritualismo. Não há nenhum "ismo" com Deus. O Espírito não pode ser
"ismado". Então, dedique-se à Sahaja Yoga.
Torne-se o seu Espírito. Você não pode "ismar" isso. Essa é uma coisa que você não pode "ismar." Você pode ter "ismos" em
tudo. Mas o Espírito é desapegado. Ele não pode ser colocado em "ismos". Assim, aqueles que dizem "espiritualismo" devem
saber... que eles cometeram um erro. Tudo bem? Venha para a Sahaja Yoga e esqueça isso. Eu sei, sinto muito por isso.
Você está desencaminhado, mas Deus está presente e o Espírito está presente. Na Sahaja Yoga, nós lhe prometemos isto:
sejam quais forem os erros que você cometeu, isso pode ser corrigido. [Hindi]. Eu diria que seja o quer for que Eu disse hoje,
você deve pegar a fita e ouvi-la em casa. Eu já tinha dito todas essas coisas. Mas sua atenção deveria ter estado lá. Agora,
pegue uma fita destas pessoas. Ouça-a. Eu tenho dito a mesma coisa que você está falando, que estes são os problemas de
uma pessoa importante... que vai para essas coisas e como ela se mete em problemas. Tudo bem?
Então venha para a Sahaja Yoga. Eu sei que você é um buscador. E se você é um buscador, isso lhe será dado. É seu direito ter
isso. Que Deus o abençoe. Qual será o fim do mundo e da humanidade? O quê? Qual será o fim do mundo e da humanidade?
Qual será o fim do mundo? Qual será o fim do mundo, hã?
Novamente, futurista, muito futurista. Não vamos falar sobre o fim. Neste exato momento é o começo. Quando a criança nasce,
nós simplesmente não pensamos sobre sua morte, pensamos? Então é melhor estar preocupado com o... início deste novo
mundo que nós começamos, e não pensem sobre a morte e todas essas coisas. Esqueçam isso por enquanto. Há um senhor de
Kanpur, ele diz que em Kanpur, as pessoas só estão interessadas na cura física. Não se relacione com essas pessoas
imprestáveis, neste lugar. Simplesmente não se relacione com elas. Se elas estão interessadas no bem-estar material, a Sahaja
Yoga não é para pessoas assim.
De forma alguma. Se elas não querem ter Deus, esqueça-as. Deixe Kanpur ser afogada no Ganges, se elas são assim. Pessoas
inúteis. Totalmente. Por que você deveria se preocupar com elas? Se elas não querem ter Deus, não desperdice sua energia...
com pessoas que só querem ser curadas. Pessoas assim são totalmente inúteis, elas são muito egoístas, autocentradas e
problemáticas. Elas são inúteis. Se elas não querem ter Deus, nós não temos nada a ver com elas.
Não temos nenhum relacionamento com elas. Elas podem ir aos hospitais, tomar remédios caros e morrer lá. Eu não gosto de
pessoas que apenas vêm para a Sahaja Yoga... só para ter bem-estar físico. A Sahaja Yoga é um hospital, ou o quê? Reduzi-la a

esse nível não é bom. Qualquer um... que ache que pode ajudar os outros, deve começar a ajudá-los na Kundalini e não começar
a curar pessoas. Por favor não façam isso. Eu lhes disse uma centena de vezes, não fiquem curando. Porque o que irá
acontecer se você começar a curar... é que você começará a pensar: "eu estou curando", e você entrará no supraconsciente.
Então é melhor não fazer isso.
Apenas coloque-se no estado que seja apropriado para a Sahaja Yoga. Gradualmente as pessoas conhecerão você e
começarão a vir a você. Mas no que se refere a Uttar Pradesh, Deus salve aquela região, aquele lugar. Eu Me casei naquele
lugar. Eu conheço as pessoas. Inúteis, totalmente imprestáveis. Eles fizeram Sitaji ir a Banbas, quem pode perdoá-los? Todos
dobhis, só isso. Os wallas de Uttar Pradesh têm um ego muito grande. Nós tivemos um empregado que era de Uttar Pradesh.
Eu também casei em Uttar Pradesh. Eu não deveria dizer, mas Eu vi isso muito claramente. E nós tivemos um outro que era de
Madras. Então ele era um sujeito madrasi muito limpo, limpando tudo muito bem, trabalhando muito duro. Então Eu falei com
esse walla de Uttar Pradesh, Eu disse: "Se você não aprender todas essas qualidades, um dia você não terá..." "nenhum emprego
em Delhi e todos vocês ficarão sem empregos." "É melhor você aprender todas essas qualidades das pessoas de Madras." "O
quanto eles são asseados, eles são limpos." "Eles tomam banho todos os dias. Você é um preguiçoso." Então ele disse: "Tudo
bem, deixe-os limpar os utensílios," "nós iremos comandar."
Todos eles farão raj, imaginem só. Assim, a pessoa deve entender que... todo lugar tem seus próprios problemas. Com eles de
Uttar Pradesh e Bihar, Eu não sei como isso dará certo. Eu fico preocupada. Eu já tentei enviar alguém para Lucknow... para
fazer alguma coisa. Minha casa é em Lucknow. Meus parentes estão em Lucknow. Eu dei a Realização a todos os Meus
parentes, mas eles acham isso estranho, a coisa toda é muito estranha. Você não sabe o que fazer com aquele lugar. Imaginem,
um nawab se casou com 365 esposas.
Você pode imaginar um nawab assim vivendo naquele lugar horrível? Cantando gazals de manhã até de noite. Eles fazem todas
as coisas obscenas. E Eu não sei se você pode realmente convencê-los. Há algumas pessoas boas. Eu não diria que não há.
Mas no todo, o sistema inteiro é baseado em algo muito insensato... e convencê-los... Especialmente Kanpur é um lugar tão
materialista, muito materialista. Pessoas muito materialistas. O Ganges flui - Ganga, Gomati, Yamuna - todos esse rios estão no
norte, limpando de manhã até de noite, trabalhando tão duro. Quando essas pessoas compreenderão?
Assim, esse senhor de Kanpur deve vir e se estabelecer em Maharashtra. Rama também teve de sair de lá com Sita. [Em Hindi,
Shri Mataji diz "sinto muito" às pessoas na plateia que... são de Uttar Pradesh, o lugar dos parentes do marido de Shri Mataji].
Mesmo quando eu dou a Realização às pessoas que têm muito pouco... desejo ou aos membros da minha própria família, como
não há nenhum Sahaja Yogi? Não, não, não, não, não. Não tente com os membros de sua família. Isso não é apropriado.
Aqueles que não têm nenhum desejo pela Sahaja Yoga, você não pode pressioná-los. É impossível. Quem é sua família?
Estes aqui são sua família. Como Cristo disse, quando eles perguntaram: "Seus irmãos e irmãs estão chamando o Senhor." Ele
disse: "Quem são Meus irmãos?" "Seus irmãos estão chamando o Senhor." Ele disse: "Quem são Meus irmãos?" Ele olhou em
volta. Não force os membros de sua família. Tudo bem? Eles se tornarão bhoots. Porque se você forçá-los, imagine, o Agnya
Chakra está fechado, eles irão para o lado esquerdo ou direito.
Eles se tornarão bhoots ou não. Não os force de forma alguma. O que mais? Um dos meus primos que está aqui em Delhi, onde
eu estou ficando, bebe vinho, mas não quer vir ao programa da Sahaja Yoga, apesar de minha persuasão, já que ele está
convencido de que... simplesmente ele não pode beber ou fumar após comparecer ao programa. Vejam, o irmão de alguém não
quer vir ao programa da Sahaja Yoga... porque ele acha que depois do programa, ele não pode beber e fumar. Agora, Eu diria
que você não precisa lhe contar este segredo... que depois da Sahaja Yoga, você não bebe e fuma. Você não precisa lhe contar.
Uma vez que você o traga... e ele tenha a Realização, ele não fará isso. Vamos administrar isso nesse nível. É melhor não lhe
dizer, se você está interessado.
Eu não falo. Eu falei: "Não beba, não fume"? Eu falei isso? Eu não falo assim. Mas isso simplesmente acontece. Então deixe
como está, deixe-os vir do jeito que eles são. [Hindi]
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Hoje, é o último dia neste pendal (tenda grande) e hoje Eu lhes falarei sobre o último centro, o Sahasrara. Todos eles estão
chegando. Se Eu chegar atrasada, é melhor, Eu acho. Ainda assim, Eu estava achando que estava muito atrasada. Você acha
que isto nos olhos é muito necessário ou você só não está tirando Minha foto? Este aqui, se você puder empurrá-lo um pouco,
ao contrário. Este aqui está muito. Este está, obrigada. Assim, este último centro, o Sahasrara, está contido na área límbica do
cérebro. Nossa cabeça é como um coco. O coco tem o cabelo e depois tem a noz dura e depois uma cobertura preta e dentro
está a concha branca do coco e dentro está o espaço, a água.
Nosso cérebro é formado da mesma maneira. É por isso que o coco é chamado de Shriphala. É o fruto do poder que é Shri. O
poder de Shri é o poder do canal direito e o poder do canal esquerdo é poder de Lalita. Assim, nós temos dois chakras, no lado
esquerdo aqui, é o Lalita e no lado direito, aqui, é o Shri Chakra. Esses dois chakras estão trabalhando o poder de
Mahasaraswati no canal direito e o poder de Mahakali no canal esquerdo. Agora, o poder central é a Kundalini. Ela tem de se
elevar e penetrar nos diferentes chakras, entrar na área límbica e iluminar os sete pithas, os assentos desses sete chakras.
Então, Ela penetra nestes seis chakras, entra na área límbica, ilumina todos os sete pithas no cérebro, que estão situados ao
longo da linha mediana da área límbica. Assim, nós começamos isso detrás, está situado aqui, atrás está o Muladhara Chakra.
Em volta dele está o Swadishthana, depois está o Nabhi, depois o Coração, depois o Vishuddhi e depois o Agnya. Assim, todos
estes seis centros estão combinados para formar o sétimo centro. Este é um ponto muito importante que devemos conhecer.
Agora, o Shri Chakra é o canal direito trabalhando e o Lalita Chakra é o canal esquerdo trabalhando. Assim, quando a Kundalini
não se eleva, então nós fazemos com nosso canal direito nossas atividades físicas e mentais. Então nosso cérebro fica fazendo
a atividade do canal direito e é por isso que nosso cérebro é como Shriphala. O Sahasrara é, na verdade, é a assembléia destes
seis chakras e é um espaço oco, nos lados dele, há mil nadis. E quando a luz penetra na área límbica, então a iluminação destes
nadis acontece e você pode vê-los como chamas, chamas muito suaves queimando e essas chamas têm todas as sete cores
que você vê no arco-íris. Mas a última, por fim, se torna novamente integrada e ela é uma chama cristalina. Todas essas sete
luzes no final se tornam cristalinas.
Assim, você tem o Sahasrara com mil pétalas, como eles chamam isso, mas se você cortar o cérebro numa seção transversal
ou horizontal, você será capaz de ver que todos esses nervos estão formados assim ao longo da área límbica, todos eles são
como uma pétala, e se você cortá-la assim, você descobrirá que há muitos nervos em cada feixe de nervos. Então, quando a
área límbica é iluminada, você pode ver o Sahasrara como um feixe ardente de chamas. Quando estou falando, vocês não
devem fazer todas essas coisas, por favor. Eles ainda estão chegando e apenas Me perturbando. Este é um assunto muito
profundo. Então quando a iluminação da Kundalini acontece no cérebro, então a verdade é percebida através de seu cérebro. É
por isso que isso é chamado de Satyakhand, significa que você começa a enxergar a verdade percebida pelo seu cérebro,
porque até agora, seja o que for que você percebeu através de seu cérebro não é a verdade. O que você percebe é apenas o lado
externo, por exemplo, você pode ver as cores. Você pode ver as diferentes estéticas das cores. Você pode ver a qualidade da
coisa.
Mas você não pode dizer se este tapete foi usado por algum santo. Você não pode dizer se isto foi feito por um demônio ou por
uma pessoa divina. Você não pode dizer que este senhor é uma boa pessoa ou se ele é uma pessoa má. Você não pode dizer se
esta Divindade surgiu da Mãe Terra ou não. Também você não pode falar sobre qualquer pessoa que é seu parente, se ele é um
bom parente ou um parente ruim, ou que tipo de pessoa ele é, se você vai a pessoas erradas ou a pessoas corretas, se a pessoa
tem conexões com o lado errado ou com o lado bom. Aqui "bom" significa "Divino". Então, na verdade, você não sabe nada
sobre a divindade com sua mente, nada. Nada, é impossível para você julgar uma pessoa sobre sua divindade a menos e até
que a Kundalini alcance pelo menos esta parte, que é a área límbica. Você não consegue distinguir se uma pessoa é verdadeira
ou não, se um guru é verdadeiro ou não. Porque a divindade não pode ser percebida através de seu cérebro, a menos e até que

essa luz de seu Espírito brilhe dentro dele.
Agora, o Espírito é expressado no coração, está refletido no coração, o centro do Espírito, nós podemos dizer, está no coração.
Mas na verdade, o assento do Espírito está acima, aqui. E este é o Espírito que chamamos de Deus Todo-Poderoso, a Quem
você chama de Parvardigar, você O chama de Sadashiva ou você pode chamá-Lo de Rahim e você pode chamá-Lo por muitos
nomes que são falados sobre o Senhor que é Deus Todo-Poderoso. Neeranjan, eles O chamam, Neerankar, todo tipo de palavra
que começa com Nira, Nihi. Agora, em cada centro no corpo, você receberá um tipo diferente de alegria. Cada centro tem um
tipo diferente de alegria e há nomes para cada tipo de alegria que você recebe em cada centro quando a Kundalini se eleva. Mas
quando a Kundalini entra no Sahasrara, então a alegria que você recebe é chamada de Nirananda, Nirananda. Agora, "Ni" não
significa nada além de Ananda. Nirananda. Também é surpreendente, Meu nome é Nira, também em Minha família, Eu sou
chamada de Nira.
E Nira também significa Mary, Maria. Porque significa "marinho". Nira é água. Nira significa água em Sânscrito. É chamado de
Nirananda no cérebro, E esse estágio, no final, se desdobra. Primeiro o que você conhece é Satya, é a Verdade. Do que esse
outro senhor está sofrendo, isso você observa nos seus dedos. Primeiro você observa seus dedos. Com sua atenção, você sabe
quais chakras, quais dedos estão bloqueados, com sua atenção. Então com seu cérebro, você pode descrever qual centro que
está bloqueado.
Porque se você disser este dedo, isso não significa que este dedo é o Vishuddhi Chakra. Mas seu cérebro depois diz: "É o
Vishuddhi." E isso descreve que esse sujeito está sofrendo de problemas do Vishuddhi Chakra. Mas ainda assim isso é racional.
Porque você observa qual dedo ele bloqueia e depois fala sobre isso. Mas quando o Satyakhanda ou o Sahasrara se desdobra
mais, você não tem de pensar sobre isso, você simplesmente fala. Não há nenhuma diferença entre seu Chitta e seu Satya. O
Chitta iluminado e o cérebro iluminado se tornam unificados. Não há nenhum problema de forma alguma para uma pessoa
assim, não há necessidade de observar os dedos, nõa há necessidade de dizer qualquer coisa sobre os dedos e depois
descrever através do cérebro, o qual você aprendeu na Sahaja Yoga, que se você acha algo errado aqui, isso significa Agnya,
isso não é necessário. Você apenas diz Agnya.
E você apenas diz que isso e aquilo estão lá. Então ele se desdobra mais. Primeiro ele fica integrado com, como Eu disse,
Chitta. Depois quando ele fica totalmente integrado com o Espírito, então seja o que for que você diga é a verdade. Você
simplesmente fala: "Isto é assim." É desse modo que este cérebro se desdobra em três novas dimensões. Primeiro, ele
descreve a verdade através de conclusões lógicas. Porque, Eu lhes falei que se este dedo está bloqueado, então é o Vishuddhi.
E depois você pergunta a pessoa: "Você tem um problema aqui?" Ela diz: "Sim".
Então você acredita em Mim e depois você acredita que este é o Vishuddhi Chakra, que está se mostrando, é verdade. Essa é a
conclusão lógica, de uma certa maneira, que você experimentou, você está vendo e ainda assim duvidando se o que a Mãe diz é
verdade ou não. E então você tem certeza: "Sim, é assim," "nós vimos que isto é o Vishuddhi Chakra." Então, a verdade se torna
logicamente aceitável para seu cérebro. Mas ainda assim, há o cérebro trabalhando no seu nível grosseiro dele. Depois o
segundo estágio, como Eu lhe disse, onde você acredita, você sabe por definitivo que isso significa Vishuddhi Chakra, não há
dúvida sobre isso. Ninguém. Então nós começamos – o estado de Nirvikalpa começou, quando não há nenhuma dúvida sobre
Mim ou sobre a Sahaja Yoga. Mas depois, o novo desdobramento começa interiormente. Para isso, a pessoa tem de meditar.
Na humildade, a pessoa tem de meditar. E depois também, para essa nova dimensão, onde seu Chitta se torna incorporado
dentro de seu cérebro ou dentro do cérebro iluminado, para isso a pessoa tem de muito honestamente e humildemente.. se
entregar à Sahaja Yoga. Agora, o que nós fazemos quando abtemos nossas vibrações? Nós temos diferentes reações. Algumas
pessoas nem mesmo compreendem o valor das vibrações. Algumas pessoas tentam aprender o que isso significa. E de repente
algumas pessoas pensam: "Oh agora eles são almas realizadas," "eles podem continuar dando Realizações", isso, aquilo. Eles
continuam em um trajeto de uma viagem do ego. Quando eles seguem em um trajeto de uma viagem do ego, então eles
descobrem que eles falharam e tem de retornar, eles começam bem no início. É como o jogo Snake & Ladder.
Assim, a reação à vibração deve ser uma reação muito humilde, receptiva. Agora, no nível grosseiro, porque como Eu lhes disse,

o cérebro é o que guarda o Pai nele. Assim, se cometemos qualquer pecado contra o Pai, então esse desdobramento no cérebro
leva algum tempo. Então começamos a ler livros. E embora as pessoas tenham lhes falado para primeiro observar as vibrações
e depois ler os livros, ainda assim dizemos: "Oh, o que há de errado?" "Nós devemos ler outros livros." Você decai novamente, o
jogo Snake & Ladder, como Eu disse. Essa é uma das cobras. Nós pensamos: "Qual é a necessidade de meditar?" "Eu não tenho
tempo, eu tenho isso, aquilo."
Você não progride. O outro ponto que é muito grosseiro. Também há algumas pessoas muito grosseiras na Sahaja Yoga que
entram nela. Não importa. Mas a primeira coisa que você deve saber é que você tem de ser honesto, muito honesto na Sahaja
Yoga. A honestidade é como – Eu tenho visto as pessoas. Se temos um jantar, digamos, para uma festa de casamento, eles
simplesmente se arrastarão para dentro dela sem ter nenhum autorrespeito, sem ter nenhuma compreensão em relação a
quem irá pagar por tudo aquilo. Eles trarão toda a família, virão e se sentarão. Há pessoas que evitam pagar o que deveria ser
pago pela Sahaja Yoga. Vamos supor, eles estão comendo ou estão viajando ou eles estão vindo do exterior, eles têm de pagar
pela viagem deles, pela comida deles.
E às vezes, vocês sabem, Eu tenho de gastar muito dinheiro. Não importa, Eu não Me importo. Mas não é bom para você, a coisa
principal é que não é bom para você. Assim, o modo como você se comporta em relação à Sahaja Yoga no que se refere ao
dinheiro é também muito importante, embora isso pareça grosseiro. Mas isso pode lhes causar um grande problema no
desdobramento, por causa do Nabhi bloqueado e, como vocês sabem, se o Nabhi se bloqueia, isso pode se espalhar por todo o
Void. E se o Void fica bloqueado, o Ekadesha Rudra, que está localizado aqui, as forças destruidoras estão embutidas. Assim,
antes de vir para Sahaja Yoga, estava tudo bem, você estava fazendo todos os tipos de coisas e você tranquilamente teria ido
para o inferno sem nenhuma dificuldade. É muito fácil ir para o inferno. Você pode dar dois pulos correndo e ir para o inferno. O
resto disso, você deve observar.
Mas ir para o inferno é a coisa mais fácil. Para isso, você não tem de trabalhar duro e fazer algo sobre isso. Mas quando você
está ascendendo, quando você está se elevando, então isso é um pouco difícil. Você tem de tomar cuidado de maneira que você
não deve vacilar, não deve cair e você está ascendendo. Assim, você tem de estar muito alerta em relação a si mesmo, de modo
que você não caia nos mesmos hábitos que você tinha. Algumas pessoas têm um hábito de poupar dinheiro às custas da
Sahaja Yoga. Algumas têm um hábito de ganhar dinheiro às custas da Sahaja Yoga. Algumas pessoas têm hábito de não dar o
valor devido e desse modo, é algo como trapacear. Todos eles saem da Sahaja Yoga num piscar de olhos. Eles podem parecer
grandes líderes no começo, mas eles saem rapidamente.
E muitas vezes, as pessoas Me falam: "Por que a Senhora não mantém uma conta própria e tudo mais." Mas na Sahaja Yoga, Eu
não devo manter nenhuma conta ou qualquer coisa assim, porque meus contadores são Sahaja Yogis. Se você tenta trapacear
com a Sahaja Yoga, imediatamente você é posto para fora. Em sua consciência, em seu Nabhi Chakra, você nunca é ajudado,
você pode ganhar mil rupias aqui, mas você pagará milhares rupias entrando em dificuldades. Você terá qualquer tipo de
problema que Eu não posso lhe falar e depois você dirá: "Como eu arrumei este problema?" Assim, no Nabhi Chakra, se você
não for honesto em sua busca. Honestidade da busca não significa somente "eu quero buscar". Ela também significa qual é o
seu comportamento em relação a si mesmo e em relação aos outros. Você tem de ser honesto consigo mesmo: sente-se para a
meditação, tente melhorar sua Antar Yoga, tente tornar sua consciência sem pensamentos, esse sentimento de estar sem
pensamentos cada vez mais amplo. Tente alcançar esse estado onde você realmente se sente sem pensamentos.
Assim a honestidade existe conforme você se eleva cada vez mais alto, cada vez mais profunto em seu próprio ser. Primeiro
você depende de Mim: "Afinal, a Mãe irá fazer tudo." "Quando eu estive com a Mãe, meu Sahasrara se abriu." "Isso aconteceu,
depois aquilo aconteceu." Mas, e quanto a você fazer algo que o ajude a abrir seu Sahasrara? Assim, a abertura do Sahasrara é
muito importante. Agora, surpreendentemente, está tão estabelecido que o Sahasrara tem o Brahmarandra no nível onde há,
quero dizer, no ponto onde há o Chakra do Coração. Então nós devemos saber que o Brahmarandra está diretamente conectado
ao seu coração. Se ela não for praticada de coração, a Sahaja Yoga for praticada superficialmente, você não pode ir muito alto.
Você tem de colocar todo o coração nisso, essa é a coisa principal.
Por exemplo as pessoas, elas vêm para a Sahaja Yoga e ficam cochichando por trás. "Isto não poderia ter sido assim, aquilo não

poderia ter sido assim," todas essas coisas. Todas essas pessoas também são o que Cristo chamou de "almas murmurantes",
Ele disse: "Tome cuidado com essas almas murmurantes", aqueles que continuam cochichando por trás e tirando vantagem
como se eles estivessem tentando salvar os outros, todas essas pessoas também podem sofrer muito, porque elas estão
fazendo um jogo duplo. E um jogo duplo assim é muito perigoso quando você entra no Reino de Deus. Qualquer reino que você
seja membro, qualquer reino, se você é traiçoeiro com esse reino, você é punido. Mas no Reino de Deus, é tão bem-aventuroso,
totalmente bem-aventuroso, bênçãos completas são derramadas, totalmente, em tudo, saúde, riqueza, mental, emocional, todos
os tipos de prosperidade você pode conseguir na Sahaja Yoga, sem dúvida. Mas quando você é tão abençoado, você é também
perdoado, e perdoado, e perdoado, e há uma corda comprida que lhe é dada para você se enforcar. Mas você realmente se
enforca completamente, não é pela metade. Assim, essas pessoas que acham que podem ser desonestas com a Sahaja Yoga
têm de tomar muito cuidado, por favor não façam isso. Se você não gosta de estar na Sahaja Yoga, é melhor ir embora, é melhor
do seu ponto de vista e de nosso ponto de vista também.
Porque caso você seja desonesto, você fica tentando pregar peças e agir de má fé, e você sofre e você parece esquisito e
estranho, então as pessoas dirão: "O que está errado com a Sahaja Yoga?" Então sofreremos desnecessariamente. Porque nós
não podemos expô-lo no espelho, que este homem tem sido muito desleal. Nós não podemos expor isso. Então isso trará má
fama para nós, antes de tudo. E em segundo lugar, você será prejudicado por esse tipo de coisa. Se você for prejudicado, então
também teremos uma má fama: "Como isso pôde acontecer?" Mas se você é honesto em relação à Sahaja Yoga e em relação à
sua busca, você não sabe o quanto Deus cuida de você. Qualquer um que tente fazer algum mal a você será muito seriamente
prejudicado e removido de seu caminho. Deus protege você inteiramente e Ele cuida de você com completa atenção e cuidado.
E Ele é tão amoroso que a descrição de Sua compaixão não pode ser expressa em palavras, mas pode ser somente sentida e
compreendida. Agora, o problema é que as pessoas são desonestas por causa de seu passado, às vezes, por causa de sua
educação, por causa de sua formação ou talvez porque eles são covardes. Mas há também uma outra coisa que o pode torná-lo
desonesto, é o seu poorva-janmas e é desse modo que você nasce e sua Kundalini é formada assim. Mas depois da Realização,
essas pessoas que são de grande valor e de grande força ascendem tão rápido que todos os problemas das estrelas, todos os
problemas de seu Nakshatras e todas essas constelações, tudo desaparece e você se torna um Sahaja Yogi, significa um
nascido novamente, uma personalidade totalmente diferente. Isso não tem nada a ver com de onde você veio. Como um ovo se
transformando em um belo pássaro. Assim, esta Kundalini, quando Ela chega aqui, o primeiro obstáculo que a Kundalini tem
para entrar no Sahasrara é o Ekadesha Rudra, é aqui. Há 11 Rudra Shaktis, 11 shaktis destruidoras localizadas aqui. Cinco deste
lado, cinco do outro lado e uma no centro. Estas são obstruções dentro de nós, + formadas por dois tipos de pecados que
cometemos.
Se inclinarmos nossa cabeça a tipos errados de gurus e nos submetermos aos caminhos viciosos deles, então nós
desenvolvemos Rudra sh- problemas de rudra no lado esquerdo, esse cinco saem. Se você tem – Eu acho que é o oposto, é o se você se inclinou, porque Eu nunca Me inclinei a ninguém errado, então Eu não sei o que dizer, o erro surge de lá. Se você se
inclina a alguém que é um tipo errado de pessoa e que é anti-Deus, então o problema surge deste lado, no lado direito. Você tem
o sentimento: "Eu posso cuidar de mim mesmo," "eu sou o meu próprio guru, quem pode me ensinar?" "Eu não quero ouvir
ninguém e não acredito em Deus." "Quem é Deus? Eu simplesmente não me importo com Deus." Se você tem sentimentos
assim, então seu canal direito não se bloqueia, mas o canal esquerdo se bloqueia. Porque o canal direito se move deste lado e o
canal esquerdo deste lado. Então essas dez coisas e um é Virata Vishnu, porque também no estômago, nós temos dez Gurus
Sthanas, e um de Vishnu.
Assim, a busca é também errada, além desses dez Gurus estarem presentes. Então você desenvolve esse Ekadesha Rudra.
Quando isso é estabelecido, alojado dentro de você, como Eu disse, um deste lado, outro deste lado, então essas pessoas que
se curvaram a tipos errados de pessoas desenvolvem um temperamento ou um tipo de personalidade que é muito vulnerável a
doenças incuráveis como câncer e tudo mais. Você pode desenvolver um câncer ou qualquer doença assim, esses que se
curvaram a tipos errados de pessoas. Agora, aqueles que pensam: "Eu sou melhor do que qualquer outra pessoa," "nao me
importo com Deus, não quero Deus, não tenho nada a ver", todas essas pessoas desenvolvem o Ekadesha do lado esquerdo. E o
Ekadesha do lado esquerdo é extremamente perigoso também, porque pessoas assim desenvolvem os problemas de canal
direito, ataques cardíacos, fisicamente Eu estou dizendo, e todos os outros problemas de canal direito. Assim, um dos maiores

obstáculos para a Kundlini entrar no Sahasrara é este Ekadesha Rudra, que surge do Void. E que cobre o Medha, é a placa do
cérebro. E é desse modo que Ela não consegue entrar na área límbica. Mesmo aqueles que estiveram em gurus errados, se eles
chegarem a conclusão correta e se entregarem à Sahaja Yoga, aceitando seus erros e dizendo: "eu sou meu próprio guru", eles
podem ser curados.
E aqueles que estiveram pensando: "estou acima de todos, não acredito em Deus, quem é Deus?" "Não acredito em nenhum
profeta ou em qualquer coisa", qualquer coisa contra Deus ou contra os profetas é o mesmo. Uma personalidade anti-Deus que
fala assim, que desenvolve os problemas, fica bem se ele se tornar humilde e aceitar a Sahaja Yoga como o único caminho de
entrar no superconsciente. Eu tenho visto pessoas que eram tantrikas sendo salvas. Eu tenho visto pessoas que fizeram todos
os tipos de coisas erradas têm sido salvas. Essas pessoas que eram membras de organizações muito estranhas, esquisitas
têm sido salvas. Mas é muito difícil convencer alguém de que seja o que for que eles estejam fazendo tem sido errado e eles
devem vir para o caminho correto. Assim, a estrela que veio para fazer esse papel é chamada de Plutão e essa estrela é a que
trouxe o câncer, porque Plutão é aquele que cura o câncer ou todas essas doenças que são incuráveis. Assim, essas pessoas
que simplesmente entram de cabeça em caminhos errados sofrem de estranhos tipos de problemas de coração, palpitações,
insônia, vômitos, tonturas, todos os tipos de, nós podemos dizer, conversa descabida. É uma coisa muito séria ir a um guru
errado e se curvar a ele.
O Sahasrara se torna uma área fechada para uma pessoa assim. As pessoas que são contra a Sahaja Yoga têm um Sahasrara
muito forte, como uma noz, no sentido de que ele é uma concha tão forte que você simplesmente não consegue quebrá-la, ele é
uma concha forte, como uma noz grossa. Mesmo que você queira usar um martelo, você não consegue quebrá-la. Hoje, o
momento chegou em que vocês têm de reconhecer a Sahaja Yoga, vocês têm de reconhecer. Vocês não reconheceram nenhum
santo, nenhum profeta, ninguém, nenhuma encarnação. Mas hoje, a condição é que vocês têm de reconhecer. Se vocês não
reconhecem, seu Sahasrara não pode ser aberto, porque este é o tempo em que o Sahasrara foi aberto… e vocês têm de ter a
Realização. Assim, isto é uma coisa muito importante: vocês têm de reconhecer a Sahaja Yoga. Há muitas pessoas que dizem:
"Mãe, por que acreditar na Sahaja Yoga dessa maneira?" "Nós podemos apenas chamá-La de Mãe, a Senhora poderia ser minha
Mãe".
Tudo bem, não importa. Mas você não pode ter sua Realização. E mesmo que você a obtenha, você não consegue retê-la. Então,
você tem de reconhecer, o reconhecimento é a única veneração da Sahaja Yoga. O reconhecimento é a única veneração quando
você quer conhecer Deus na Sahaja Yoga. Todos os outros Ganas, Devatas, Divindades, Shaktis, estão unificados em harmonia
na Sahaja Yoga. E qualquer um que não reconheça a Sahaja Yoga, Eles simplesmente não se importam com você, com qual tipo
de pessoa você é. Por exemplo, um homem que venera Shiva, ele veio a Mim, e Eu descobri que seu coração está bloqueado,
surpreendente. Ele disse: "Mãe, venero Shiva, como é que o meu coração está bloqueado?" Eu disse: "Você tem de reconhecer a
Sahaja Yoga." "Apenas pergunte a Shiva".
E quando ele perguntou a Shiva, somente então as vibrações começaram a fluir. Então, o Sahasrara assume a direção, ele o faz
reconhecer e também ele o convence para lhe provar isso. E mesmo através dessa prova, se você não está reconhecendo,
então você não consegue ter a Realização. Mas também aqueles que reconhecem, reconhecem parcialmente, eles tomam
liberdades, eles se comportam de uma maneira estranha sem a compreensão: "Quem é esta Pessoa que está aqui?" Eu vi
muitas vezes, Eu estou falando, as pessoas simplesmente ficam levantando a Kundalini, eles simplesmente ficam conversando,
tagarelando, Eu fico surpresa. Porque se vocês reconheceram, então vocês deveriam saber de quem vocês estão diante. Porque
isso não é para o Meu bem, Eu não vou perder nada. Mas somente vocês em sua ascensão não reconheceram. Isso mostra que
vocês ainda não reconheceram. E também o modo como algumas pessoas tentam Me monopolizar também é totalmente
errado.
Não há necessidade de Me monopolizar, ninguém pode Me monopolizar. Há algumas pessoas que dizem: "A Mãe deve ter
entendido mal." Eu nunca Me engano, está fora de questão. Ou, algumas pessoas tentam Me dizer: "Faça isto, faça aquilo", isso
também não é necessário. Tentem se abrir para este protocolo que é muito importante na Sahaja Yoga, sobre o qual Eu falei
pela primeira vez hoje: vocês devem tentar reconhecer de uma forma completa. E se você não reconhece, Eu sinto muito, Eu não
posso lhe dar a Realização que irá se sustentar, ela irá se iniciar, mas talvez não se sustente. Então, esta a maneira mais

simples de alcançar suas coisas mais elevadas é reconhecendo gradualmente e reconhecendo gradualmente. É muito difícil
dizer a alguém se algo está errado com esta pessoa, é impossível. Depois da Sahaja Yoga, Eu posso lhes dizer que este chakra
está bloqueado, aquele chakra está bloqueado. Mas, também porque você sabe o que este chakra significa, você pode retrucar:
"Não, não, Mãe, veja, não é assim, Eu não estou."
Não é assim, por que Eu deveria lhe dizer que você está bloqueado? Você tem de se purificar com completa honestidade. Mas a
primeira coisa é reconhecer com completa humildade e entendimento. Uma vez que você reconheça, gradualmente você fará
tudo que tem de ser feito, você saberá o que deve ser feito. Agora, a essência do Sahasrara é a integração. Todos os chakras
estão no Sahasrara, então todas as Divindades estão integradas. E vocês podem sentir a integração Delas. Isso significa que
quando você tem a sua Kundalini no Sahasrara, o seu mental, emocional e o seu espiritual, todo o ser se torna unificado. Seu ser
físico também se funde nisso. Então você não tem nenhum problema com relação a: "Sim, eu amo a Mãe.
Mas eu sinto muito," "eu tenho de roubar este dinheiro." "Sim, eu sei, eu reconheço a Mãe, sim, eu sei que Ela é grandiosa," "mas
eu não posso evitar isso, eu tenho de mentir para Ela." Ou, "Eu tenho de fazer esta coisa errada, porque, afinal de contas," "eu
não posso evitar isso." Não há nenhum compromisso Comigo. Isso tem de estar completamente integrado. Seu dharma deve
ser corrigido. Você não pode fazer nada errado e depois dizer "eu sou um Sahaja Yogi", você não pode. Mas para isso, a força
surge de dentro. Seu Espírito fortalece você. Você simplesmente deve impor em sua força de vontade: "Sim, deixe o meu
Espírito agir."
Então, você começa a agir de acordo com o Espírito. Uma vez que você comece a agir de acordo com o Espírito, você percebe
que você não tem nenhuma escravidão a nada. Você se torna Samarth, significa hábil em seus propósitos. Samartha, também
Samarth significa uma personalidade poderosa. Então, você desenvolve essa personalidade poderosa que não tem nenhuma
tentação, que não tem nenhuma ideia errada, que não tem nenhum bloqueio, nenhum problema. Mas as pessoas que são
sorrateiras, astutas, que tentam pregar peças estão realmente se prejudicando, não a Sahaja Yoga. A Sahaja Yoga vai ser, tem
sido e será, vai ser estabilizada. Mesmo que haja dez pessoas no barco, Deus não se importa. É apenas Meu aborrecimento
como uma Mãe. Como uma Mãe, Eu quero que muitas pessoas subam no barco.
Mas não tente retroceder fazendo todas as coisas desonestas. Então isto é o que é simples: vocês estão integrados. Através da
integração, você obtém o poder de fazer o que compreende, e você tem o poder de se sentir feliz com o que você compreende.
Então, você chega a um estágio onde você desenvolve essa Neerananda. E essa Neerananda, você desenvolve quando você é
totalmente o Espírito. No estado de Neerananda, não resta nenhuma dualidade, é Adwaita, é uma única personalidade. Isto é,
você está completamente integrado e a alegria não é nunca mais endentada, é completa. Ela não tem um aspecto de felicidade
e um de tristeza, mas é apenas alegria. A alegria não é você rir alto, a alegria não é você estar sempre sorrindo. Não.
É a tranquilidade, a quietude dentro de seu Si, a paz de seu ser, do seu Espírito que afirma-se em vibrações que você sente,
quando você sente essa paz, você se sente como a luz do sol, a totalidade dos raios dessa beleza se expandindo. Mas,
primeiramente nós somos controlados por nossas ideias pessoais, egoístas e estúpidas. Jogue-as fora! Nós as temos porque
somos inseguros, em razão de termos idéias erradas, jogue-as todas fora. Apenas fique sozinho, unificado com Deus. E você
descobrirá que todos esses medos eram inúteis. Nossa purificação é muito importante, e essa purificação acontece somente
quando você realmente pratica a purificação como é falado na Sahaja Yoga. O Sahasrara é a bênção dos céus, Eu devo dizer.
Isso deu certo tão bem. É muito difícil romper o Sahasrara.
E quando Eu realmente o rompi, Eu não sabia que seria tão bem-sucedido. Primeiro Eu pensei que ainda era prematuro, porque
ainda há muitos Rakshasas nas ruas vendendo suas mercadorias, e há muitos fanáticos que se autointitulam pelas chamadas
religiões que estão seguindo, não a verdadeira religião do Atma. Mas, gradualmente, isso alcançou suas raízes. Agora, deixe
que essa verdade leve sua raiz para dentro de você através do Sahasrara. E uma vez que essa verdade se torne totalmente a luz
que o guia, a luz que o nutre, a luz que o ilumina e lhe dá uma personalidade que tem a luz, somente então você deveria saber
que seu Sahasrara está completamente iluminado pelo seu Espírito. Sua face deveria ser de tal que as pessoas deveriam saber
que há uma personalidade que está em pé diante de vocês que é luz. É desse modo que o Sahasrara deve ser cuidado. Para
cuidar do Sahasrara, é muito importante que você tente cobrir sua cabeça durante o inverno. É melhor cobrir sua cabeça

durante o inverno para que não haja nenhum resfriamento no cérebro, porque o cérebro também é feito de Medha, significa
gorduras, então ele não deve ser congelado. Além disso, você não deve receber muito calor em seu cérebro.
Para manter seu cérebro bem, você não deve se sentar ao sol o tempo todo, como alguns ocidentais fazem. Então seu cérebro
derrete e você se torna uma pessoa louca. É um sinal de que a pessoa está ficando louca, é algo que Eu lhes falei muitas vezes,
não recebam muito calor em sua cabeça. Mesmo se você estiver sentado ao sol, mantenha sua cabeça coberta. Cobrir a
cabeça é muito importante. Mas cobrir a cabeça deve ser feito ocasionalmente, não o tempo todo, porque se você
simplesmente colocar uma faixa muito pesada em volta de sua cabeça, então a circulação fica pobre e você pode ter problema
com a má circulação. Assim, é uma abertura ocasional da cabeça para o sol e para a lua, ocasionalmente. Senão você se
sentará sob a lua e irá parar em um hospício. Qualquer coisa que Eu lhe disser, você deve saber que na Sahaja Yoga nós não
temos de recorrer a nada adhi. Mesmo para fazer o "footsoaking", algumas pessoas farão por 3 horas.
Eu nunca disse isso. Somente por dez minutos, você tem de se sentar, mas de coração. Se Eu lhes disser alguma coisa, eles
continuarão fazendo isso por 4 horas, não há nenhuma necessidade de fazer isso por 10 horas. Dê ao seu corpo diferentes
tipos de tratamentos, não o tempo todo o mesmo tratamento. O corpo fica entediado ou totalmente sobrecarregado. Agora, se
você disser para alguém: "este é o seu mantra". Tudo bem, ele deve ser usado até que você se livre de seus chakras, acabou-se.
Alguma coisa, algum parafuso deve ser colocado aqui, tudo bem, agora o que você faz? Você aperta o parafuso até ele se fixar,
você não continua apertando mesmo quando ele estiver fixo. Você vai parafusá-lo mais e mais até que a coisa toda fique
estragada?
É melhor usar a sabedoria. E para essa sabedoria, nós devemos saber que é Shri Ganesha ou Jesus Cristo que estão situados
nos dois lados. Aqui é Mahaganesha, aqui é Jesus Cristo. Ambos o ajudam a corrigir sua visão, sua compreensao e a lhe dar
sabedoria. Assim, a sabedoria está não em grudar em alguma coisa. Os Sahaja Yogis não são pessoas grudadas. Se eles são
grudados, eles não estão progredindo. Não é para você ficar grudado em ideias e grudado em coisas. Você tem de estar o
tempo todo se movendo e em movimento, isso não significa que você deva cair de algum lugar e as pessoas pensarem: "Oh,
nós estamos ganhando muito," "porque nós estamos caindo." Você tem de ascender em seu movimento, não cair.
Então, quando você está alcançando algo na Sahaja Yoga, antes de tudo você deve se certificar de que a sua saúde esteja bem,
sua mente deve estar normal, você deve ser uma pessoa normal. Se você ainda está berrando com as pessoas, então saiba que
há algo errado com você. Ou se você ainda está ficando emburrado e fazendo birra e se você ainda fica de mau humor, então
pense que você ainda não é um Sahaja Yogi. Você pode se julgar, se você é livre como um pássaro, então tudo bem. Mas isso
não significa que você comece a cantar na rua como um pássaro e comece a pular numa árvore. Qualquer analogia que Eu faça
a um homem estúpido, ele pode se comportar de uma forma muito estúpida. Mas, para um homem sábio, ele com
discernimento usa isso para um propósito adequado. Então, a pessoa tem de entender, Sahaja Yoga é conhecida pelo
discernimento que a pessoa tem. O que acontece na verdade é que você fica grudado a uma única coisa, que é o seu Atma e
todo o seu ser flutua como um patanga faz, ou como uma pipa que flutua, vai a todos os lugares, tudo, mas você está grudado a
apenas uma coisa que é o seu Espírito. E se vocês puderem realmente fazer isso, genuinamente e honestamente, não se
preocupem muito com o seu dinheiro e suas famílias e outras coisas mundanas, simplesmente não se preocupem com nada,
vocês não têm de se preocupar, apenas deem um bandhan.
Se isso não funcionar, não funciona, acabou-se. O que está errado? Se isso funcionar, tudo bem. Não que o seu desejo seja
importante, mas "Seja feita a Tua vontade". Primeiramente digam: "Seja feita a tua vontade", é surpreendente que a sua vontade
muda, seus desejos mudam e seja o que for que você diga é feito. Mas também quando isso surge, as pessoas desenvolvem
um ego, então tenham cuidado. Tudo é feito pela Adi Shakti e não por você. é feito pelo seu Atma e não por você. Você tem de
ser o Atma e uma vez que você se torne o Atma, você se torna Akarma, onde você não sabe que está fazendo algo, isso
simplesmente funciona. Você não sente, você não está consciente.
Eu desejo que depois de todas essas palestras, que a maioria dos seus chakras tenham sido abertos. Mas tudo isso é Meu
trabalho. Você também tem de fazer algum dever de casa. E você também tem de trabalhar e ver por si mesmo. Esteja alerta.
Tente encarar a si mesmo no espelho e ver por si mesmo até que ponto você se tornou honesto; até que ponto você está puro;

até que ponto você é amigável na coletividade, que é um ponto muito importante na Sahaja Yoga. Se você não é coletivo, se
você é esquisito, se você é estranho, se você não consegue se comunicar com os outros, então algo está errado. E então você
deve encarar a si mesmo como você é e tentar corrigir isso. Porque se separe de si mesmo como Eu separo o Meu sari de Mim
mesma e tento limpá-lo. Da mesma forma, separe você mesmo de você mesmo e tente se purificar.
É dessa forma que os Sahaja Yogis irão ascender. Quando os Sahaja Yogis ascenderem, o resto das coisas também
ascenderão. Muitos Sahaja Yogis desse tipo impressionarão tantas pessoas que elas também ascenderão. A coisa toda pode
ascender muito rápido. Mas vocês que estão se elevando mais alto devem tentar se elevar cada vez mais alto sem estarem
conscientes disso, isso é muito importante. Aqueles que também pensam que os outros estão mais elevados do que eles,
também estão lamentavelmente errados, porque isso não é assim. É o todo que está se elevando. Ninguém deve se sentir
dessa forma inferior ou de qualquer forma inferior ou se sentir insultado porque alguém acha que somos inferiores. Deixe a
pessoa pensar, o que importa? O Divino não pensa assim.
Então você deve tomar cuidado com todas essas coisas pequeninas, e por outro lado, é muito fácil nesta Krita Yuga alcançar o
objetivo supremo que é o Atma Sakshatkar. Eu acho que hoje Eu lhes falei bastante sobre o Sahasrara, mas se tiverem algum
problema sobre o Sahasrara, podem Me perguntar, mas apenas sobre o Sahasrara e nada mais, é melhor Me fazerem perguntas
sobre o Sahasrara ao invés de todas as outras coisas. Vocês podem Me fazer perguntas. [Hindi] [Pergunta em Hindi] Este é o
problema com você. Você leu alguns livros insensatos, Samadhi, Bindu, isto, aquilo, tudo isso. Agora, por favor, esqueça isso,
por favor esqueça todas essas coisas. Sama-dhi, Samadhi significa, primeiro é o Nirvichara Samadhi. Primeiro é o Nirvichara
Samadhi que você alcança e a Kundalini simplesmente sai de sua cabeça. Sama-dhi significa, "dhi" significa o "buddhi". E
quando ele fica iluminado, isso significa Samadhi.
Então, antes de tudo, o buddhi fica iluminado. exatamente agora, Eu lhes falei somente sobre isto: a primeira iluminação. Agora,
o Bindu e isto e aquilo são estágios mais elevados. Ardha Bindu, depois Bindu e depois Valaya. Mas você não deve ser futurista,
neste momento, se você leu algum livro, é inútil tentar exibir isso. Isso não é uma coisa boa. Simplesmente tente ver o que você
é. Por que você quer falar sobre coisas que não dizem respeito a este estágio? Neste momento, vamos supor que você está
indo de carro de bois, por que você quer perguntar sobre avião? Neste momento você está indo de carro de bois, depois você
entra no trem, depois você entra no avião. Tudo bem?
Um por um, não desse jeito. Porque você leu o livro, isso não significa que você deve saber tudo. Todos esses livros são
escritos por alguns tipos de sujeitos excêntricos que leram alguma coisa aqui e ali e anotaram. Mas você deve experienciar. Eu
sou sua Mãe, então Eu não quero lhe dar grandes ideias, isso e aquilo. Eu quero que você faça o caminho que temos de ir. Como
uma mãe diria: "Agora, este é o caminho que você está. Você está na primeira classe," "então passe pelo seu primeiro exame.
Depois irá para a segunda classe," "então passe em seu exame." Todo mundo tem de ir dessa maneira para amadurecer
apropriadamente, não deve haver nenhuma imaturidade numa personalidade.
Então todos esses livros que você leu, é melhor jogá-los fora, são sem valor. Mas se é escrito por algumas almas realizadas,
você pode mantê-los e pensar que eles são pessoas mais elevadas e nós temos de estar no estágio deles. Somente lendo o
livro, você não se torna essas personalidades, se torna? [Hindi] Há todas essas perguntas, uma melhor do que a outra. Eu lhes
direi que isso é algo tão vazio, como vocês podem ficar satisfeitos com coisas vazias? Vocês não conseguiram nada. Antes de
tudo, alcance um estado; antes de tudo, estabeleça-se, gradualmente você saberá sobre isso. Lendo livros, você não se torna de
forma alguma uma alma realizada, se torna? De acordo com o Senhor Poolkani, todas as perguntas são deste tipo, elas são
inúteis. Isso apenas significa que vocês leram alguns livros, só isso, acabou-se, nada mais do que isso.
E é verdade. Se vocês somente leram alguns livros, vocês estão apenas vindo e citando isso, inútil. Gradualmente, eleve-se. Se
você é honesto e se você quer ter isso, então eleve-se gradualmente. Apenas não tente se exibir com nada. É melhor dar a ele
por escrito. Há um pedido: por favor, dê uma parte da Sua palestra em hindi, porque algumas pessoas não conseguem entender
inglês. Tudo bem, agora Eu dei a Minha palestra em inglês. Mas Eu também dou Minhas palestras em híndi em diferentes
lugares. Aqui Eu estou dando em inglês.

Então, aqueles que quiserem Me ouvir em hindi podem vir a outros programas. [Hindi] [Hindi] [Hindi] [Hindi] [Hindi] [Hindi] Ka
pustaki? Ele chama de pustaki, perguntas pustaki, pustaki. Isso não é nada Divino, é tudo pustaki. Isso é verdade. É por isso que
Eu Me perguntava porque Kabirdas uma vez disse: "Pari pari pandita moora khabaye". Agora Eu sei porque ele disse isso, porque
pela leitura, as pessoas realmente se tornam estranhas e elas simplesmente tentam Me testar, testar Meus conhecimentos, ou
tentam exibir o seu próprio conhecimento. Ka pustaki. Qual é a relação entre a Kundalini, prana, corpo astral … e a alma? Eles
são os mesmos em formas diferentes?
Corpo astral, prana… A Kundalini e uma alma. Alma. Agora, este senhor que fez essa pergunta talvez tenha vindo somente hoje.
Por outro lado, Eu já expliquei a maioria dessas coisas. Mas, pelo seu benefício, Eu lhe direi. Primeiro esta Kundalini. A Kundalini
é o puro desejo de estar unificado com Deus e essa energia está localizada no osso sacro, a qual é despertada quando alguma
pessoa autorizada por Deus pode elevá-La. Esta é a Kundalini, é o puro desejo. Agora prana é a Shakti (poder), a expressão da
Shakti do canal direito, isto é, a shakti de Mahasaraswati, é criada a partir dos cinco elementos, chamado prana. Astral, o quê?
Corpo astral. Corpos astrais são bhoots em híndi simples, e eles são pessoas que simplesmente entram em seu ser e tiram sua
alma para fora. Nunca tente esses truques, nunca. Esses truques são muito experimentados nos EUA e Eu disse a eles para não
experimentarem tais truques e coisas horríveis estão acontecendo, porque uma pessoa que mora em Genebra teve um filho e
os ingleses não mantêm seus filhos dormindo com eles. Então a criança costumava dormir em um outro quarto e a mulher, sua
avó, que gostava muito dessa criança queria conversar com ela por meio desse negócio de corpo astral. Toda noite ela
conversava com a criança. Por fim, o que aconteceu foi que a alma da criança, que era chamada para fora, não conseguiu
retornar ao corpo, se perdeu e a criança morreu. Há tantos problemas que essas coisas de corpo astral têm, que não é nada
além de uma alma morta proveniente do canal esquerdo ou do canal direito que pode entrar em você e pode levar a sua alma
para fora do seu corpo e você pode ficar perdido, você pode morrer. Então, isso é algo que está indo exatamente para o lado
oposto do despertar da Kundalini. Através do despertar da Kundalini, seu prana Shakti e seus Manas Shakti são integrados… e
você se torna unificado com o Divino, então sua superconsciência é despertada.
[Hindi] Eu consigo sentir a Kundalini chegando em minha cabeça, mas não consigo senti-La sair e não consigo sentir as
vibrações frescas. Esta é boa. Alguém está sentindo a Kundalini em sua cabeça, isto é o que Kabirdas disse claramente:
"Shunnya shi khara bhara Anahata bajine." Então o anadahata está atingindo a área óssea da fontanela, mas não está saindo, é
isso. Significa que Ela ainda não rompeu o Brahmarandra, é simples assim. Até que Ela rompa o Brahmarandra, você não
consegue sentir a brisa fresca, isso é totalmente espontâneo, e tem de funcionar dessa maneira. Então está certo, seu
Brahmarandra não está rompido, este é o seu estado. Assim, ele tem de romper e a razão para isso é algo errado com seu
coração. Se o seu coração está puro, ele romperá, se o seu coração é forte, ele romperá, mas se você tem um coração fraco
também, ele não romperá, se você está sofrendo de problema de coração, ele não romperá. Tem algo a ver com seu coração.
Se você é um buscador de outras coisas e não do Espírito, também ele pode não romper. Então, há várias razões, várias razões
pelas quais este Brahmarandra não romperá. Mas nós temos de descobrir qual a razão. Você mesmo, você pode encarar a si
mesmo e descobrir qual é o problema. Brahmarandra. Nós faremos isso dar certo, nós faremos isso dar certo para você, tudo
bem? Sente-se, não importa. Nós faremos isso dar certo, não se preocupe. Isso dará certo. Às vezes leva um pouco de tempo,
não importa.
Por que deveria ter medo em relação a isso? Isso simplesmente dará certo. Sim, nós faremos isso dar certo. Tudo bem? Isso
dará certo. Quem mais? O que há mais? Um homem diz que ele se encontrou com Muktananda, agora ele finalmente quer ficar
próximo ao centro de meditação da Sahaja Yoga (). Ah! Este Muktananda!
Oh Deus! Um sujeito terrível. Há um mantra para ele. Quem são os seguidores de Muktananda? Por favor, apenas levantem suas
mãos. Aqueles que escreveram esta carta sobre Muktananda, levantem suas mãos, por favor. Agora, nós lhes diremos o mantra
de como se livrarem do problema, tudo bem? Há um mantra para isso, quem ele foi na vida passada e tudo mais, Eu sei e nós
sabemos como livrar-se disso. Mas vocês têm de religiosamente fazer isso, façam religiosamente e vocês se livrarão disso. Eu
sei que ele causou muitos danos a muitas pessoas.

Mas aqueles que não estão mais nas suas garras, nós podemos trabalhar isso, tudo bem? Todos aqueles que estão querendo
saber sobre isso, saberão em nossos centros ou se puderem vir nas laterais, Eu pedirei a alguém para ajudá-los, todos vocês
desse tipo. Agora, o que há mais? [Hindi] [Hindi] [Hindi] Aqueles que não tiveram a Realização devem vir para este lado e para
aquele lado, e todos eles devem ser trabalhados. Nós temos muitos Sahaja Yogis de todas as partes do mundo e todos devem
receber a Realização, não há dúvidas sobre isso. Fisicamente eu estou em forma, nenhum problema no coração. Meu problema
é que eu penso demais sobre mim mesmo. O resultado é que me tornei um caso psíquico. Tudo bem, os que são um caso
psíquico também devem vir para este lado, Eu lhes direi como Ela se eleva, de onde, tudo bem? Um conselho, eu posso praticar
a meditação no escritório mantendo Sua foto diante de mim?
Não, no escritório não, você não pode fazer a meditação no escritório de forma alguma. Vocês têm de tomar muito cuidado. Na
verdade, as pessoas do escritório são tão grosseiras e elas nunca entenderão a Sahaja Yoga. Então a melhor coisa é primeiro
lhes falar sobre a Sahaja Yoga, não sobre Mim, nem mesmo lhes mostrem Minha fotografia, porque é muito estranho que
algumas pessoas que veem Minha foto ficam com medo, elas não conseguem Me ver. Se elas estão possuídas, elas podem até
tremer diante de Mim. É melhor não lhes falar sobre Mim, mas sim sobre a Sahaja Yoga, como você está saudável.
Gradualmente, com grande cuidado, como uma boa mãe, você deve trazê-los para o estado onde eles possam receber a
Realização. Então, gradualmente abram o assunto, mas não no escritório, por favor, não, não no escritório. Você tem de fazer
isso em casa e você tem de fazer isso no grupo onde vocês se encontram nos centros. Isso vocês devem fazer toda semana,
isso é muito importante.
E uma vez por mês no ashram, uma vez por mês no ashram. O rapaz pergunta se a pessoa deve fazer asanas e pranayams? A
segunda pergunta é: pessoa deve fazer meditação transcendental? - Cha transcendental kakya? - Meditação transcendental. Nós deveríamos fazer? - Meditação Trancedental. Ele fez? Ele fez tudo aquilo? Agora, sobre pranayama e sobre - Eu já falei
sobre isso, mas vocês podem vir agora.
Pranayam e todos esses exercícios físicos da Hatha Yoga, agora Eu já falei que na Sahaja Yoga, nós também fazemos alguns
exercícios, bastante de nossa aptidão física às vezes, às vezes para ajustar nossos chakras e tudo mais, e para melhorar a lua
ruim, vocês fazem exercícios. Mas nós temos de saber qual chakra está bloqueado, há uma ciência. Isto não é feito: sua
garganta está ruim e você fica fazendo todos os asanas para o estômago. Todos os asanas não são feitos. É como tomar todos
os remédios ao mesmo tempo. Um é para resfriado, um é para febre, é assim, nós não tomamos todos os remédios. De acordo
com a necessidade da pessoa, fazemos pranayama também de acordo com a necessidade da pessoa, gradualmente nós
entendemos o que está errado conosco e é desse modo que fazemos o asana. Não cegamente. Primeira coisa. Sobre a
Meditação Transcendental, quanto menos se falar, melhor.
Você tem de ver por si mesmo o que os outros alcançaram. Quando você vai a um guru, você deve primeiro descobrir quanto ele
cobra. Se ele cobra, simplesmente não vá, primeira coisa. Em segundo lugar, como ele vive, qual é o estilo de vida dele. Em
terceiro lugar, o que os outros alcançaram, qual é condição deles. A maioria dos discípulos da meditação transcendental são
agora mendigos na rua. E alguns deles ficaram epilépticos, Eu já vi muitos contraindo epilepsia. Então, se você praticou
meditação transcendental, ela não é meditação, mas é algo anti-Deus. Então, você tem de primeiro neutralizar a si mesmo,
voltar às condições normais e depois receber sua Realização. Nós temos uma moça aqui que era neta de um duque.
Ela perdeu todo o dinheiro dela e seu marido era o diretor de um desses "pelotões voadores" que havia. Ele perdeu todo o
dinheiro dele e ficou falido, esta moça ficou com epilepsia, ele ficou com epilepsia, o filho dela ficou com epilepsia, todos eles
ficaram com epilepsia. Eles vieram para a Sahaja Yoga quando não tinham nada com eles. Hoje eles estão bem, todos
corrigidos e eles estão passando bem. Mas nós não damos uma garantia para nada, porque você tem também de decidir em
sua mente que você não vai ter esse tipo de idéias estranhas, porque algumas das pessoas da Meditação Trancendenal que
vieram são tão arrogantes e tão egoístas, que é impossível lidar com elas. Então, essa é a sua necessidade, não nossa
necessidade e é desse modo que você deve vir a um médico, assim como um paciente vem. Somente então isso dará certo. Do
contrário, não desperdicem o nosso tempo, por favor. Aquilo? Agora, todas as perguntas estão encerradas e pela última vez,

vamos entrar em meditação aqui neste auditório.
[Hindi] Por favor, fechem seus olhos. [Hindi] [Hindi] [Hindi] Mantenham-se firmes. [Hindi] [Hindi] [Hindi] [Hindi] [Hindi] Não deve
haver nenhum tremor, nada, fiquem firmes, fiquem firmes. [Hindi] [Hindi] Mantenham sua atenção na área óssea da fontanela,
no Brahmarandra. Mantenham as mãos diretas em Minha direção, diretas. Não em direção a vocês, mas mantenham as mãos
em Minha direção. Agora. Agora veja por você mesmo, de sua cabeça, com sua mão direita no topo de sua cabeça. se há uma
brisa fresca saindo. [Hindi]
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Mahashivaratri Puja, Delhi, Índia, 11.02.1983 Eu estou muito feliz que todos vocês tenham se acomodado… neste espaço
pequeno. Quando há amor e compreensão, um espaço pequeno pode ocupar muitos corações. Mas quando não há… um
coração grande, então seja o que for que a pessoa possa ter… nunca é o suficiente. Hoje, nós iremos venerar o Shiva Tattwa
dentro de nós, o Princípio de Shiva. Ele é muito importante para todos os Sahaja Yogis, porque Shiva é o supremo que temos de
alcançar. Shiva está representado em nosso Espírito, então tornar-se Shiva é o objetivo supremo de tudo mais. O resto disso é
tudo criado, como o Vishnu Tattwa e Brahmadeva, somente para criar os seres humanos, evoluí-los e então por fim, levá-los a
Shiva. Este é o supremo, o final. Mas… os seres humanos ficam tão envolvidos com os Tattwas de Brahmadeva… que até
mesmo entrar no Vishnu Tattva é difícil. Eles ficam envolvidos com os cinco elementos que nos criaram, que é o ser mais
externo dentro de nós. Todos os chakras têm o mais externo, podemos dizer, é apenas o vaso. Mas o desejo de ser o Espírito… é
de importância primordial na Sahaja Yoga. Então, nós temos de observar interiormente… através de nós mesmos como Sahaja
Yogis: nós temos esse desejo plenamente? Ou nós ainda temos muitos desejos pairando em volta? Vejam, o maior problema é
o do Nabhi Chakra, quer seja no Oriente ou no Ocidente Algumas pessoas ainda têm o forte desejo… pela busca mais baixa de
comida, o que é muito surpreendente, mesmo na Sahaja Yoga, no Nabhi Chakra. Então, algumas pessoas ainda têm o
sentimento de posse e dinheiro… em grande quantidade. E ele torna-se cada vez mais sutil, o desapego ainda não se desenvolve
dentro delas. Isso torna-se mais sutil. Conforme você cresce mais sutilmente, o apego torna-se mais sutil e difícil de livrar-se,
especialmente as pessoas que surgem como líderes… na Sahaja Yoga ou próximos à Sahaja Yoga… estão sempre sob ataque.
Eles são atacados… talvez por seus maridos, esposas, irmãos, irmãs, filhos, por algo assim. E isso… torna as coisas piores,
porque todos esses líderes que são atacados… tentam desagradar todas as divindades… por pequenas coisas aqui e ali. O
comportamento inteiro tem de ser compreendido… de que você tornou-se uma pessoa mais sutil… e está se elevando mais alto,
então naturalmente as forças negativas irão atacá-lo. A linha de frente sempre está sob ataque, não a linha de trás. Portanto,
aqueles que estão no front estão sempre sob ataque. E eles têm de tomar muito cuidado… em relação a como eles estão se
comportando. Pois se há um indivíduo malicioso, ele se tornará malicioso, mas mais sutilmente malicioso. Ele não se tornará
simplesmente o oposto. A malícia dele se tornará mais sutil. Se ele é um sujeito avarento, então ele se tornará avarento de uma
forma mais sutil. Ou digamos, se ele é um sujeito orientado para o ego, então ele se torna orientado para o ego de uma forma
mais sutil. Mas para livrar-se dessas coisas dentro de você, você tem de ir para o outro lado disso. Por exemplo, se você é
avarento, torne-se totalmente generoso, abra mão de tudo que você tem. Não fique calculando, não fale de dinheiro, não se
preocupe com dinheiro. Se você for perdulário, muito condescendente, você deve ir para o oposto. A menos e até que você fique
em sobreposição a isso, você não pode se livrar dessas coisas. Por exemplo, se você é um homem irascível, muito irascível,
então torne-se tão moderado que se alguém bater em você, tudo bem. Tudo que uma pessoa disser, tudo bem. É desse modo
que você se livra de seus hábitos… que se tornam cada vez mais sutis. Há uma outra forma de lidar com isso: ficando alerta.
Quando você fica alerta, você começa a se observar… como uma pessoa separada com os hábitos que ela tem, e então você
começa a compreender por que está se comportando assim, "Oh, eu compreendo, eu o conhecia antes, há dez anos," "antes de
minha Realização, eu conheço o senhor, você é desse jeito", e então fique em sobreposição contra essa personalidade… e
simplesmente a detone. Por exemplo, uma pessoa que é negativa, uma pessoa de canal esquerdo Seja o que for que você faça
por essa pessoa, ela se tornará cada vez mais sutil. De repente, se for uma garota, ela simplesmente começará a chorar por
nada e sentindo-se infeliz. Se for um garoto, se ele pensa, analisa, ele se tornará um analisador da Sahaja Yoga, de uma forma
mais sutil. Então o que eles devem fazer é ficar diante da fotografia e ver o reflexo, "este é aquele outro que morreu". E
simplesmente tente zombar disso ou grite, depende. Se é uma coisa agressiva, é melhor zombar, porque é estúpido. E se for
uma pessoa que aceita agressão, então grite: "O que você pretende aceitando agressão desse jeito." Todas essas coisas estão
mantendo você longe da realidade. Seu ser tem de ser purificado. Somente com sua ajuda, Eu posso fazê-lo. Muitas pessoas
dizem: "Mãe, a Senhora é Toda Poderosa." Tudo bem, Eu sou e posso fazer tudo. Mas a única coisa é que não posso sobrepujar
sua liberdade. Isso é um fato. Eu não posso passar por cima de sua liberdade. E uma vez que Eu não posso transpor sua
liberdade, você tem de transpor isso. Se em sua própria liberdade, você vier para dentro, então Eu lhe concederei todas as
bênçãos. Mas se você quer ficar do lado de fora, Eu não sou Aquela que o coloca para dentro com uma pistola. Não, não é
dessa forma que isso dará certo. Este é um obstáculo que os Sahaja Yogis devem conhecer: a cada momento você é livre, e
mais livre, e o mais livre. Quanto mais livre você se torna, pior é sua situação no que se refere a enfrentar a negatividade.

Digamos que há quatro pessoas à sua volta. Elas serão atacadas primeiro. Naturalmente, você consegue compreender que a
linha de frente… está sempre sob ataque, não o lado de trás. Embora de acordo com a regra, deveria ser o lado de trás, porque
todas essas horríveis forças negativas deveriam vir de trás. Mas eles são muito espertos. Eles sabem que o lado de trás às
vezes cai por eles mesmos, não há nenhuma necessidade de ir por esse lado. Eles tentam a linha de frente. E aqueles que
pensam que estão em uma posição de liderança… e são responsáveis têm de tomar muito cuidado… em relação a como eles se
comportam, como eles são responsáveis, como eles realizam isso. Se eles estão mantendo seus velhos hábitos em um nível
mais sutil… ou estão apenas lutando contra isso, é muito importante. E é desse modo que inteligentemente você conseguem…
lidar consigo mesmo. Então, uma vez que você se torne desapegado, vá para longe de todas essas coisas, somente no nível
mental. No nível espiritual, Eu tomarei conta de você. No nível mental, você deve chegar à conclusão lógica de que: "Eu tenho de
lutar contra essa coisa insensata, tenho de estar alerta…" "em relação a essa insensatez que existe dentro de mim." O Shiva
Tattwa é inocente, ele é totalmente inocente. Ele é muito poderoso e extremante inocente. E o segredo para alcançar isso é
somente agradar, apenas agradar. Se você agrada Shiva, então a pessoa pode ser um rakshasa… ou qualquer coisa, Ele concede
todos os tipos de bênçãos. Mas para um rakshasa, Ele só pode conceder a bênção da longevidade, da vida longa. Mas para um
santo, Ele concederá o estado de Satchitananda. Assim, mesmo que Ele conceda qualquer coisa a um rakshasa, a pessoa não
deve fazer perguntas sobre isso. Ele pode lhe dar longevidade, o que isso importa, mesmo que o sujeito viva por milhares de
anos… e não ganhe nada a partir disso; ele nunca obterá a sua Realização. Assim para um santo, Ele dá esta longevidade eterna
que vem através do Espírito. Essa é a bênção do Shiva Tattwa. Enquanto no Vishnu Tattwa, Ele concede a ascensão a um santo,
e a luz da sabedoria… para ver e compreender tudo em consciência coletiva. e para um rakshasa, Ele dá a morte, Ele mata.
Então, para pessoas que não são tão profundas, isso parece assim: por que Shiva deveria dar qualquer bênção de longevidade…
para um rakshasa? Essas são as personalidades dessas diferentes divindades. Agora, por exemplo, se um rakshasa quer viver
muito tempo, ele vai até Shiva, agrada-O louvando-O, cantando para Ele, pedindo-Lhe bênçãos, fazendo tapas para Ele, falando
sobre a inocência de Shiva, ele consegue a longevidade. Às vezes, esses rakshasas estão melhores na Terra… do que no
subconsciente, eles podem ser horríveis. Eles podem juntar mais bhoots para torturar os seres humanos. Então, é melhor
mantê-los na visão de Visnhu. Ele lida melhor com eles aqui do que ao enviá-los para o subconsciente. Mas o estilo de Shiva é
bem diferente do estilo de Vishnu. Você tem de ter todos os tipos de estilos, porque vocês sabem que há muitas permutações e
combinações… nos seres humanos. Se você tem um único estilo, o que você fará com o outro estilo de seres humanos? Assim,
o estilo de Vishnu é este: se você está tentando ser estranho, Ele prega peças… e o corrige. Por exemplo um Sahaja Yoga – Ele
não está tão interessado nas outras pessoas, mas sim nos Sahaja Yogis. Se um Sahaja Yogi tenta ser estranho, por exemplo, ele
quer beber vinho, tudo bem, Ele diz: "Beba vinho." Ele bebe o vinho e depois adoece, o carro dele cai em algum lugar, ou ele é
insultado em algum lugar. Alguma coisa acontece a ele, ele é punido tão gravemente que ele diz: "Oh Deus, o que eu fiz?" Esse é
o Vishnu Tattwa. Mas Shiva é o oposto. Se você observar, o estilo de Shiva é este: se você beber, Ele simplesmente desaparece
de seu coração. Você tem um ataque cardíaco e morre. Ele também mata. Um mata diretamente de uma forma indiscutível, Ele
definitivamente mata; o outro ao retirar-Se. Se Shiva desaparece, como você pode existir? Essa é uma forma. A segunda forma é
esta: aqueles que nascem com o Shiva Tattwa, como Sainath nasceu, Shirdi Sainath, ou pessoas assim, até mesmo as Devis às
vezes podem fazer isto. Eles bebem todos os vinhos do mundo, todos os venenos do mundo., como Shiva fez. Assim, quando
Sainath descobriu que muitas pessoas… estavam fumando tabaco, Ele fumou todo o tabaco do mundo. Ele tentou fumar tudo
em Maharashtra, de modo que ninguém o obteria. Este é o estilo de Shiva: engolir todo o veneno dentro de Si mesmo. E
absorver todo o veneno dentro de Si mesmo. Ele pode lidar com as coisas mais difíceis. Assim o procedimento de um vem
através do cérebro, porque o Virata está em nosso cérebro, age através do cérebro. Então Ele prega peças em você. E isso nos
interessa porque podemos ver que Ele matou alguém. Então pensamos: "Muito bom Mãe, a Senhora puniu aquela pessoa." Mas
o Shiva Tattwa lhe causa problemas… que normalmente você não consegue ver, mas trabalha em um tempo curto assim. Como
problemas de coração… ou uma pessoa que tem um Shiva Tattwa muito pobre… pode ter todas as doenças incuráveis do
mundo. Nesse ponto ninguém é morto, mas a cada minuto a pessoa está sofrendo. Essa é a forma pela qual Shiva corrige.
Quando o Shiva Tattwa está despertado em nós, nossas prioridades mudam completamente. Eu vejo agora que aqueles que
vieram, digamos, para Índia do Ocidente têm mudado bastante em suas prioridades, mas ainda assim não há tanta mudança
como deveria haver. É claro, eles estão milhares de vezes melhores… do que seus compatriotas que não são almas realizadas.
Mas ainda assim, o apego às coisas, o apego ao dinheiro é demasiado. Esse desapego tem de acontecer. As coisas não são
corrigidas nas pessoas… e a vigilância não está presente. Para dar um exemplo bem grosseiro disso, Eu lhes contarei que um
senhor veio e lhe foi falado para dar, digamos, 11 rupias para o puja. Ele disse: "Por princípio, não é esperado darmos dinheiro."
Então, quero dizer, você está só pagando, mesmo por princípio, você está só pagando por sua comida e alojamento, não pelo

puja. O outro lado disso é que eles não verão nem mesmo que… a Mãe está gastando muito por nós pelo que não estamos
pagando. Não é tudo suprido. Como outro dia, Eu disse que as pessoas agora estão Me pedindo… para pagar por isso, então
amanhã elas dirão para pagar pelos nossos aluguéis de casas. Era assim. Era uma tal condição que uma vez em Londres,
quando Eu fundei o ashram, eles pediram todos os utensílios no ashram, Eu paguei o aluguel, paguei tudo. Por fim, eles
disseram: Não temos uma tábua de passar roupa, por favor nos envie. Desde aquilo, não está tão ruim agora, quero dizer, é
claro. Mas ainda assim, se eles tiverem de pagar cinco rupias pelo táxi, eles pensarão: "Oh, nós temos de pagar o táxi, a Mãe
devia pagar." Mas se Eu tiver de pagar 7.000, 8.000 rupias para vocês irem para… Haridwar, tudo bem. Isso é bom. Isto ninguém
quer descobrir: como a Mãe está pagando por nós. É surpreendente e isto Me perturba muito: qual é sua atitude… em relação a
isso. O agrado deve ser feito de todo o coração. Por exemplo, se você quer comprar alguns presentes para seus amigos, ou
qualquer coisa assim, você não se importa em gastar dinheiro com isso. Mas para o puja, você tem objeções. Para lavanderia,
você costuma pagar sempre, quero dizer, Eu vi a conta da lavanderia, fiquei impressionada com o tanto de dinheiro que foi
gasto. Mas 21 rupias, o princípio estava envolvido, imaginem. Observe isso. Se você observar isso, você ficará chocado consigo
mesmo. Isso mostra que apesar de tudo isso, vocês obtiveram a Realização. Vejam a generosidade. Isso é muito, muito, vejam,
é muito grosseiro. Isso é muito grosseiro. Portanto, o desapego de toda essa vida grosseira deve ir longe. Mas um aldeão
comum compreende melhor porque ele é inocente Ele é inocente. Porque vocês não são inocentes, é por isso que vocês veem
tudo a partir de sua mente. Vocês pensam. Quanto pagamos, quanto custa isso, isso, aquilo, isso, aquilo. Mas um aldeão
inocente, mesmo que ele tenha quatro annas, ele gostaria de fazer alguma coisa, "Mãe, isso é tudo que eu arranjei." Nós temos
uma parábola na Bíblia. E isso é o que acontece. A pessoa deve ver que nosso desapego… começa no nível bem baixo do
dinheiro. Você não precisa ter nenhum amigo, qual é a necessidade de dá-lo para alguns amigos? Para que são esses amigos?
Exceto pelo Shiva Tattwa, qual outro amigo você precisa? Pense nisto: sem Deus, o que é sua vida? Portanto, o desapego deve
começar. As prioridades devem mudar… e vocês devem saber que Deus é Aquele que é o seu Amigo, que é o seu Pai, que é sua
Mãe, que deve ser venerado, não há nada mais. Tana, mana, dhana, tudo é para Deus. É claro, Eu não quero nada de vocês,
vocês sabem disso. Mas essa deve ser a atitude de uma pessoa. Então primeiro, essa atitude surge numa pessoa. É claro, na
Sahaja Yoga, vocês têm uma grande vantagem, aqueles que desenvolveram essa atitude têm sido tão ajudados… materialmente
que você percebe a prova disso imediatamente. A prova está lá e aqueles que não adotam esse tipo de coisa sofrem. Assim, a
prova está lá. Eu devo lhes dar um exemplo de um… ourives. Eu tinha lhe dado algo para ser feito para o Puja. Muito ouro foi
dado, tudo. E ainda assim, estupidamente, ele tentou ganhar dinheiro com isso. E ele contraiu câncer e morreu. Eu não fiz nada.
Mas Eu sabia que ele tinha ganhado dinheiro, Eu sabia de tudo aquilo. Eu sabia muitas coisas, Eu não disse nada para ele, nada,
nunca, nunca nem mesmo mencionei. Ele contraiu câncer e morreu, ele não existe mais. Porque o Shiva Tattwa desapareceu.
Aquilo era para o Puja, o dinheiro dos santos, alguma coisa devia ser feita e ele não devia ter feito aquilo. A prova está
exatamente lá. Agora, aqueles que o conheciam, tomaram o maior susto: "Oh Deus," "agora nunca mais acontecerá isso de
nossa parte pelo menos." Mas aqueles que têm sido entregues em relação à parte que se refere… ao dinheiro deles também,
não que Eu receba qualquer coisa deles, nem Eu quero nada de vocês. Mas, ainda assim, a atitude que Eu estou dizendo é
diferente, eles saíram, ganharam dinheiro, estão muito ricos, estão prósperos, eles estão bem, eles obtêm muitas bênçãos, tudo.
Isto é o primeiro Nabhi Chakra. Nós devemos começar isso colocando Shiva. Todo apego pode ser atacado pelo Shiva Tattwa,
porque o Shiva Tattwa é brilhante como um diamante, brilhante. Cada faceta pode ser purificada de forma muito simples…
através do nosso despertar da Kundalini… e através de nossa vigilância, e o que você pode ver depois disso é que há outros
apegos que temos. Isso é amizades. sentimento de pena, amizades. Sentimentos de pena sempre vão para uma pessoa… que
está em necessidade ou algo assim. Vocês não têm nenhuma pena, têm torturado muitas pessoas. A outra maneira também
poderia ser que você odeia muito alguém, você ama muito alguém, algum tipo de coisa assim. Então, o desapego surge em que
você não odeia nem ama ninguém. Você deixa isso para Deus. Este é um tipo de desapego: você deixa isso para Deus. "Deus,
por favor, essa é a Sua decisão." Eu não irei julgar. A única coisa que Eu os julgo é por meio da Kundalini… e Eu desperto a
Kundalini deles. Se isso dá certo, tudo bem; se não dá certo, tudo bem. Assim, nos desapegamos da responsabilidade de julgar
os outros. O seu julgamento é somente por meio da Kundalini, se funcionar, tudo bem. Mas você é exatamente como um
barômetro, só isso, ou como uma máquina que cura. Você não fica envolvido nisso. Assim, esse envolvimento com vidas
pessoais… ou com relacionamentos pessoais como mãe, irmã, irmão, todo tipo de insensatez deve ser retirado. Agora, por
exemplo, se sua mãe não estiver bem, você deve simplesmente ir atrás dela… e certificar-se de que ela seja corrigida. Isso é
muito importante, a mãe tem de estar bem. Se ela não ficar bem, então lhe diga: "Eu não comerei a comida oferecida por você",
pronto. Você tem suas vibrações, tudo bem. Diga-lhe: "É melhor você receber a Realização," "senão eu não terei nada a ver com
você." "Apenas irei vê-la, falar com você e ir embora." Mostre esse desapego para ela. Seja forte. Você deve curar sua mãe. É

muito importante, porque a mãe é uma parte da Sahaja Yoga, isso é muito importante. Mas muitas pessoas, Eu tenho visto,
simplesmente não sabem como resistir. Você deve protestar, continue fazendo protestos um após o outro, porque essa é a
melhor coisa que você está fazendo para sua mãe. O que mais você pode dar para ela? Qualquer coisa que você lhe dê, o
mundo inteiro não tem nenhum significado, exceto corrigindo sua mãe para uma vida melhor, uma vida eterna, uma vida de
Deus. Depois sua esposa, sua esposa é uma situação muito perigosa. Se sua esposa é negativa, ela seguirá colocando coisas
em sua cabeça que terão efeito… em um momento estranho e você ficará impressionado ao ver como… você falou essas coisas
sem pensar e disse essas coisas. Por que você deveria ter feito isso? Por que você fez isso? Mas deve ser dito à esposa: "Você
tem de se comportar," "você tem de ficar bem, nada feito. E não há nenhuma concessão." "Fique em outro quarto, eu ficarei em
outro quarto." "Você deve ficar bem. Eu não irei ajudar." Porque isso é ainda mais perigoso, porque você sabe que se a mulher
estiver bloqueada, então existem doenças muito sérias que se desenvolvem no Muladhara. Portanto você tem de ser rígido com
sua esposa. Você deve induzi-la. Você deve lhe dizer: "Eu não comerei nenhuma comida que você me dê." "Eu não terei nada a
ver com você, eu não falarei com você," "simplesmente virei e dormirei em outro quarto." "É melhor você não tocar minhas
roupas." "Se você não me ouve, então eu não tenho nada a ver com você." "Eu sou seu marido." "Seja qual for o dharma que eu
siga, você deve me seguir." "Se você não quer me ouvir, então eu não tenho nada a ver com você." A esposa pode também fazer
o mesmo com o marido. Gradualmente mostrando indiferença de uma maneira… que ele compreenda que isso não traz amor. É
desse modo que as mulheres corrigiram os homens há muito tempo. Hoje em dia, é claro, as mulheres, se você lhes der alguma
coisa, elas ficam satisfeitas. Mesmo se houver uma amante, enquanto eles estiverem dando diamantes para a esposa, ela
ficará bastante satisfeita com a amante. Ainda assim, na Índia isso não é aceito. Mas Eu tenho visto que no Ocidente ninguém
se importa, se o marido tem dez amantes, não importa, enquanto ele estiver dando dinheiro, tudo bem, ninguém se importa com
isso. Isso é muito estranho. Portanto, a relação com a esposa, a relação com a mãe, as relações com o marido, as relações com
pessoas próximas devem ser corrigidas. Agora, os filhos devem ser protegidos. Vocês não devem permitir seus filhos
encaminharem-se… para coisas erradas. Se estão fazendo coisas erradas, não estão vindo para a Sahaja Yoga, você é
compelido pelo dever, você deve dizer: "Não lhe darei nenhum dinheiro, nada disso." "Eu não olharei para sua cara, se vocês não
adotarem a Sahaja Yoga." O que mais você dará para seus filhos, a não ser Deus? Vocês podem fazer isso. Todos podem fazer
isso. Mas a pessoa deve saber que Eu não preciso fazer isso. Muitas pessoas dizem: "Mãe, Seu marido não é muito um Sahaja
Yogi." Tudo bem. Eu sei para onde trazê-lo, Eu sei quando trazer Minhas filhas, porque se eles estiverem dentro da Sahaja Yoga,
tudo mundo teria dito: "Eles lançaram uma empresa familiar." Enquanto eles estiverem fora disso, é uma ideia muito boa,
especialmente na Índia. Assim, a melhor coisa é: se eles se opõem a Mim, Eu mantenho todos eles fora, Meus irmãos.
Imaginem Meus próprios irmãos, Meus familiares, quero dizer, todos eles têm um enorme respeito por Mim, sem dúvida. Até
mesmo Meus irmãos disseram: "Graças a Deus Você está ficando em meu quarto agora" "assim as vibrações serão muito boas
para mim." "O que a Você acha de minhas vibrações?" Tudo ele diz, mas ele não é um Sahaja Yogi. Eu dei a Realização a todos
eles, tudo está lá, mas eles não são Sahaja Yogis, independentemente disso. Senão, eles ficarão responsáveis pelo dinheiro.
"Que dinheiro você tem?" "Agora, venha, este é o dinheiro que temos," todos os problemas. Com todos esses parentes em volta,
você não sabe. Alguém irá e dirá: "Shri Mataji disse isso." "Oh, isso foi a filha de Shri Mataji que disse." Torna-se assim. Eu não
quero todas essas pressões em Minha cabeça. Essa é a melhor maneira. Eu desejo que nossos políticos entendam isto: nunca
tenha seus parentes em volta. Essa é a melhor maneira de administrar. Se você tem seus parentes em volta, então você nunca
fará coisas corretas. Ou mesmo que você faça coisas corretas, seus parentes estragarão isso. Assim, todos aqueles que são
Sahaja Yogis devem saber… que não devem tentar ajudar seus parentes… de uma forma que eles tirem vantagem da Sahaja
Yoga. Por exemplo, se você é um Sahaja Yogi, então você traz sua mãe e a faz sentar-se diante de Mim. Primeiro corrija as
vibrações dela, corrija-a e depois a traga. "Corrigir meu pai, corrigir minha mãe"… não é responsabilidade da Mãe, é sua
responsabilidade. Quando eles estão bem, então assim como vocês trazem flores para Mim, tragam seus parentes como um
presente muito bom de sua família. Isso é uma coisa muito melhor do que… ser deste jeito em que Eu tenho de limpar. Se
alguém é um Sahaja Yogi, todas as suas três gerações acima e abaixo, deste lado e daquele lado, têm de curar, isso é agir mal,
como Malhotra Me fez fazer. Assim, a pessoa deve desapegar desses vínculos familiares… e desses desequilíbrios emocionais
que temos, problemas emocionais que temos, pela compreensão de que… a única coisa que essas pessoas devem ter é a
Sahaja Yoga. E algumas pessoas não devem estar na Sahaja Yoga como Eu disse, Meu próprio marido e Minha filha e Meus
parentes, Eu os manterei fora. Todas essas pessoas, se há qualquer uma delas, vocês não devem também tê-las em nenhum
lugar próximo… à Sahaja Yoga. Vocês devem ter discernimento para descobrir isso. Apesar disso, todos esses Meus parentes
são pessoas… muito dhármicas, extremamente dhármicas, muito boas. Têm muito autorrespeito, eles obtiveram todas as
qualidades, tudo. Estão prontos, mas eles não estão na Sahaja Yoga. Assim, nenhum de vocês pode dizer que tal pessoa disse

isso, alguém disse aquilo. Tem de ser a Mãe que tem de dizer. Esse desapego tem de surgir, isso leva tempo. Especialmente
com os indianos. O tempo todo eles estão preocupados com seus filhos, mãe ou pai, continuamente, sem parar. Por anos
consecutivamente, "meu filho, minha filha, meu filho, meu pai", o tempo todo. Agora, graças a Deus, muitos se livraram de todas
as suas responsabilidades de algum modo, através da Sahaja Yoga, ou seja o que for, então eles agora se estabilizaram, porque
vocês têm sua própria responsabilidade. Portanto, esse desapego precisa ser trazido para aqueles… que estão vindo para a
Sahaja Yoga, pois estamos aqui para obter as bênçãos da Sahaja Yoga. Nós seremos as bênçãos, com esse orgulho. Vocês
devem estar na família, tudo bem. Se você quer ter a Sahaja Yoga, você a tem. Mas não forçá-los na Sahaja yoga, mas você
pode forçar a Sahaja Yoga neles, chegou o estagio em que você tem de falar sobre a Sahaja Yoga… para eles. No começo, Eu
costumava dizer: "Não fale para eles." Mas aqueles que são inúteis, se eles não devem ser trazidos para a Sahaja Yoga,
diga-lhes: "Você não é bom para a Sahaja Yoga, é melhor não perguntar." Então eles virão. Para algumas pessoas, você deve
mostrar completa indiferença, você é despreparado, você é inútil, você é muito materialista. Então essa pessoa dirá: "Eu provarei
que sou capaz." Todos esses desapegos se estabelecem… e então os desapegos que estão no Nabhi Chakra se elevarão… ao
seu lado emocional no seu Chakra do Coração. E depois você tem de ter o desapego até mesmo de um tipo… de coletividade
que achamos que é coletividade. Eu chamo de "fraternidade de bhoots", não de coletividade. Sempre todos os Sahaja Yogis
inúteis formarão um grupo… e eles terão uma oposição bem forte a tudo que é sensato. E eles terão sugestões para tudo. Não
tem de haver nenhuma sugestão, de forma alguma. Não há nenhuma alternativa, porque Shiva é absoluto. Uma vez que está
dito, está dito, você só faz e vê: isso é o melhor. Alternativas serão o segundo melhor ou o terceiro melhor… ou talvez inúteis.
Mas não há nenhuma alternativa para o Shiva Tattwa. Eu darei um exemplo. Eu disse às pessoas de Delhi: "Organizem,
digamos," "um programa ao ar livre por sete dias com outras pessoas." Isso era sensato porque Eu sabia que devia chover. Tem
de chover também. A chuva pode ser parada, mas devia chover em todos os outros vilarejos. Nós não podemos pará-la só por
causa dos Sahaja Yogis. É claro, os Sahaja Yogis são importantes, então Eu disse: Deixe-os ficar com os outros Sahaja Yogis.
Eles começaram uma alternativa, só pensando que eles não ficarão confortáveis. E, quero dizer, aquilo era bom, mas em um
outro nível… é que eles não ficarão confortáveis com Sahaja Yogis, em outro nível. Mas tem de ser entendido que se a Mãe
disse, isso deve ser feito, seja o que for. Mesmo se Ela disser: "Mate alguém", você tem de matar. Guarde isso desse jeito, a
esse ponto. Obedeça ao máximo, mesmo se Ela disser: "Você tem de morrer", você deve morrer. Se Ela disser: "Tudo bem,"
"conte mentiras." "Tudo bem, eu contarei mentiras". Como Radhaji, Ela disse: "Quais são Minhas punyas?" "Quais são Meus
papas? Eu sou esposa Dele. O que posso fazer?" "Seja o que for que Ele Me diga." Isso é Shiva Tattwa. Quando Ele está
despertado, Ele pelo menos reconhece Shiva em Mim. E Ele vê que isso é o Shiva Tattwa. Ele compreende porque no Shiva
Tattwa, você não comete nenhum pecado, você é sem pecado. Quando você é o Espírito, você é sem pecado, não há nenhum
pecado em você. Vamos supor, de acordo com a compreensão humana, se Shiva deixa uma pessoa morrer, então isso é
pecaminoso. Por que abandonar alguém? Isso é pecaminoso, não é? Para todos os propósitos comuns, a compreensão comum
achará que… é pecaminoso para Shiva abandonar a pessoa e fazê-la morrer. Por exemplo, uma mulher morre, seus filhos são
deixados para trás, então alguém pode culpar Shiva por isso: "Veja, agora Você foi embora…" "e essas crianças agora estão sem
mãe nem pai", ou algo assim. Porque Shiva é sem pecado. Seja o que for que Ele faça é sem pecado. Então, seja o que for que
você faça é sem pecado, a ideia de pecado acaba… porque quem comete pecado é o ego de vocês. O ego comete pecado. Mas
se você não tem nenhum ego, não há nenhum pecado porque você não está fazendo nada. Você se mantém em akarma. Por
exemplo, o sol está brilhando e ardendo, e alguém quer ficar no sol, então ele se queima. Isso não é culpa do sol, o sol está
brilhando, Neste caso, esse é o trabalho do sol. Seja qual for o trabalho de Shiva, Ele o está fazendo. Ele não é pecaminoso. É
nossa atitude mental que nos faz pensar: isto é pecado, isto não é pecado. Mas quando nós temos ego, estamos cometendo
pecados. Se você perguntar a um tigre: "Você está cometendo um pecado porque está comendo uma vaca?" Ele dirá: "Eu nunca
soube o que era um pecado." "eu não sei o que é pecado." Isso é uma história sobre quando alguns missionários… estavam indo
embora de uma vila. Então os aldeões, aldeões pobres e inocentes, eles se levantaram para agradecê-los. Eles disseram:
"Graças a Deus," "quando vocês vieram para cá, nos contaram que há pecado." "Nós não sabíamos o que era pecado." As
pessoas inocentes, elas não sabem o que é o pecado. Porque o Espírito é inocente, Ele não tem nenhum pecado. Ele obedece à
outra fonte de inocência. Portanto, não há nenhum pecado para uma pessoa que é o Espírito. Para Shiva, não há nenhum
pecado quer Ele queira dar… bênçãos a um rakshasa ou a um santo. Não há nenhum pecado para Ele, porque Ele é bholanath,
Ele está além, Ele está além do pecado. Seja o que for que Ele faça, Ele está além do pecado porque o ego não pode envolvê-Lo.
Não há nenhum ego. Por termos ego, nós cometemos pecados. Uma vez que o ego seja eliminado, não estamos mais lá, então
quem comete pecados? Quando não estamos lá, quem está cometendo os pecados? Shiva não pode cometer pecados, assim
nós somos o Shiva, portanto não podemos cometer pecados. Assim, todas essas ideias de dar alternativas no nível mental…

também são erradas. Eu dou – qualquer coisa que Eu diga, imediatamente haverá dez sugestões. Eu tento todos esses truques
com vocês. Porque vocês estão acostumados com conferências. Então Eu disse: "Tudo bem, Subramanian," "o que você tem a
dizer sobre isso?" Porque, afinal de contas, o Sr. Subramanian está lá. Devemos lhe perguntar. Depois Eu pergunto a
Venugopalan, depois perguntarei a, quero dizer, a Warren, a todas essas pessoas. Agora, o que vocês têm a dizer? E então eles
dão as suas sugestões. Mas se você observar, na conferência de todas as Divindades, não há nenhuma sugestão, nenhuma
sugestão, nenhuma alternativa. Nenhuma alternativa às ideias de sua Mãe, nada. Absoluto. É absoluto. Ninguém dá nenhuma
sugestão para Mim, nunca. Nenhuma pergunta. Eles não ouvirão vocês, eles não ouvirão ninguém. Não há nenhuma pergunta.
Tamanha harmonia, completa obediência. E não somente isso, Eles são fixos em Suas qualidades. É Lhes falado: "Vocês têm de
fazer isto", Eles o farão. Essa é a diferença. Eles tentam. Às vezes dá a impressão. Se Eu disser: "Tudo bem, vá por este
caminho…" "e você encontrará o lugar", mas você não encontrará. Então depois, você dirá: "Veja Mãe, a Senhora disse para ir por
aqui e…" "foi por isso que fomos por este caminho e não encontramos a igreja." Agora nesse ponto, não é que Eu estou dizendo
que você encontrará… a igreja, Eu estou tentando ver o que você pensa. Estou lhes contando Meus próprios truques, tudo bem?
Então tomem cuidado. Eu direi a todos vocês: "Vão por este caminho", agora, vocês não encontraram a igreja, sinto muito. Eu
não devia ter-lhes dito. Ou vocês não deviam ter ido por aquele caminho. Mas isso não é verdade. Eu devo lhes dizer que isso
não é verdade. O que Eu estou tentando ver é o que vocês estão dizendo sobre isso. Agora, se vocês forem inteligentes, vocês
dirão: "Eu fui lá, não vi o lugar, mas vi alguma outra coisa. Mãe." "Essa foi a razão pela qual a Senhora me enviou lá." "Agora eu
sei porque a Senhora me enviou lá." É isso. Então Eu sei que ele é um Sahaja Yogi. Mas se você disser: "Eu fui lá porque pensei
que encontraria essa coisa," "mas não estava lá, e a Senhora me enviou, a Senhora me enviou." Acabou-se. Se você disser que a
Senhora disse assim… e isso aconteceu ou Eu de fato disse, sem dúvida. Mas o que Eu disse era apenas para pregar uma peça
em você. Porque uma das naturezas de sua Mãe é Mahamaya, então tenha cuidado. Como você reage, é muito importante para
Mim ver até que ponto você foi. Essa é uma das maneiras pelas quais você é julgado. Mas para um aldeão, isso é uma coisa
diferente, se você observar. Se Eu falar com ele: "Agora, se a Senhora quer que eu vá àquela aldeia," "que eu pegue uma carroça,
ou pegue o carro de bois dessa maneira", ele pegará. Mas haverá uma vala, então eu farei isso. Então, ele dirá: "Mãe, me
desculpe, havia uma vala," "mas eu não pude evitar fazer isso." Portanto, ele assume a responsabilidade para si mesmo, assume
a responsabilidade sobre tudo. "Porque a Senhora me pediu," "então tive de ir por aquele caminho, mas eu poderia ter evitado
isso," "se eu estivesse que tomar cuidado." Portanto essa é a diferença: não colocar responsabilidade. É uma natureza humana
comum colocar a responsabilidade… em outra pessoa. "É melhor colocar a responsabilidade na Mãe". Mas nisso, você perde
todas as suas punyas. "Assim a responsabilidade é minha, eu devo ter cometido algum erro," "eu devo ter cometido algum erro
em algum lugar…" "ou talvez a Mãe queira que eu aprenda alguma coisa com isso." A todo momento você faz algo, Eu lhe digo
algo, isso é somente para você aprender alguma coisa. Eu não tenho de aprender nada. Se você pensa desta maneira: "Eu tenho
de aprender alguma coisa agora", então você tem de aprender algo. E é isso que se você compreender, então um tipo de
desapego… se desenvolverá em você e uma entrega. Você ficará impressionado ao ver que… ficará tão aliviado dessas dores de
cabeça insensatas que você tem… e dos fardos que você carrega, se você compreender: "a brincadeira toda, o trabalho todo," "o
teatro todo é feito pela Mãe e eu estou apenas brincando nisso". É tão simples. Isso deve ser percebido. Ser compreendido. E a
alegria reside nisso. Não em julgar ou achar alternativas. Experimentem isso. Aqueles que têm experimentado isso, têm
desfrutado muito. E tantas coisas, a cada minuto. Eu lhes darei um exemplo disso. Eu lhes darei um exemplo de Gregoire, na
última vez que fui à casa dele. Ele atormentou Minha vida por causa de sua esposa. Quando será o parto dela? Como será?
Quem ficará com ela? De manhã até à noite, ele só tinha uma conversa. Tudo bem, Eu disse: "Algo será feito." "Você pode
hospedar essa senhora para apoiá-lo." E depois, "Como irei para a Índia?" Quero dizer, o "eu" era tão importante. Então ele não
percebeu isso naquela época, ele achou que era muito importante fazer aquilo. Por fim, um pouco antes de ir, Eu lhe disse:
Gregoire, você Me perturbou muito desta vez, mas tudo bem. Então ele disse: "Eu sinto muito." Depois ele Me telefonou um dia
dizendo: "Mãe, minha esposa está prestes a ter um aborto." "Ela foi para o hospital, não há nenhuma chance." Eu disse:
"Esqueça isso. Volte para o hospital, ela ficará bem." Ele foi ao hospital e disse: "É um milagre." "Ela está perfeitamente bem, não
há nenhum problema, ela está bem." Então isto veio em sua cabeça, conforme ele Me disse. "Oh, a Mãe está cuidando disto, por
que eu deveria me preocupar?" "Por que eu deveria me preocupar?" Essa é a primeira coisa. Então, a criança nasceu antes do
tempo. E ele veio a Mim. Então também Eu o convenci: "O que Eu digo, o que Eu faço, você sabe disto, que Eu cuido de você."
"Mas quando você assume a responsabilidade sobre si mesmo…" "e começa a pensar sobre isso, então Eu não posso ajudar."
Assim, apenas saibam: deixem isso para Deus. É tudo para o seu bem, para o seu hita (benefício). Tudo é para o seu hita
(benefício). Seja o que for, algumas vezes Eu tenho de gritar com vocês, algumas vezes Eu tenho de corrigi-los, algumas vezes
Eu tenho de lhes dizer: "Não venha aqui." Algumas pessoas que Me tocam podem Me dar sensações horríveis, então Eu digo:

"Simplesmente não venha aqui." "Não fique diante de Mim, saia daqui." Isso os ajuda. Mas se eles ficarem lá, os bhoots nunca
sairão, porque os bhoots querem Me perturbar. Assim, se vocês entenderem esse ponto, ficarão completamente desapegados…
e saberão que para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento, devemos manter a Mãe satisfeita e se nós fizermos essas
coisas… desagradando-A, nós seremos aniquilados. Agora, para compreender isso, o que vocês precisam – não é idade, não é
posição social, não são suas qualificações, nada disso – vocês precisam de uma mente sábia. Uma personalidade profunda. Eu
tenho visto que pessoas muito jovens são tão sensatas; os pais delas são estúpidos, pessoas totalmente estúpidas. Assim,
você só precisa de uma personalidade sábia, profunda, para fazer isso e isso você deve tentar desenvolver. Isso surge somente
fixando-se no Shiva Tattwa, que é uma coisa sólida, que é Shiva Achara. que não muda, é absoluto. Não é relativo, não é relativo
de forma alguma. Não está relacionado com nada, é absoluto. Isso lhes dá a profundidade. Essa profundidade que é exigida
para se estabilizar, para ir fundo. Shiva é o seu guru. Guru é aquele que lhes dá a gravidade para ir diretamente profundo nisso.
[Marathi] Isso é muito importante. E tudo isso, Eu espero que com o puja hoje nós tentaremos… estabelecer vocês neste grande
princípio de Shiva. Permita que sua atenção, cada partícula da sua atenção seja preenchida, brilhe e regozije… através dessa
bênção do Shiva Tattwa, Eu abençoo todos vocês. Que Deus os abençoe.
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Devi Puja Adelaide, Austrália, 04.03.1983 É muito bom chegar aqui entre todos vocês e… Eu sinto muito pelo que aconteceu
antes de Minha vinda para cá. Mas como Eu lhes disse, a natureza também… pode ser despertada com a presença de uma
personalidade divina, e uma vez que ela é despertada, ela começa a se comportar… de uma maneira como uma alma realizada
faria. Por exemplo, ela fica zangada com pessoas que não são religiosas, pessoas que não querem saber sobre Deus, pessoas
que estão fazendo coisas erradas na vida, pessoas que não são normais… no sentido de que elas não querem ser partes
integrantes do todo, pessoas reclusas, todos os tipos de pessoas. E uma vez que isso seja trazido a esse nível, então começa a
atuar por conta própria. Como vocês sabem, de acordo com a Sahaja Yoga, todos esses elementos têm uma divindade atrás
deles. Por exemplo, agni tem uma divindade chamada Agni Devata. Na forma pura, Agni Devata é Aquele que realmente nos
purifica. Ele purifica tudo, purifica, digamos, o ouro. Se você coloca ouro no fogo, ele não queima, ele surge mais brilhante,
melhor. Mas se for algo que não seja de tal valor, ele queimará. Assim, todas as coisas inflamáveis são na maioria das vezes…
coisas de um grau inferior, que devem ser queimadas somente. Mas surpreendentemente, essas coisas inferiores somente,
quando elas são iluminadas ou você pode dizer, quando você coloca alguma madeira, você pega e coloca fogo nela, então
quando o fogo é adicionado a essa madeira, o mesmo fogo que está surgindo, na verdade, a base é essa própria madeira, ela é
inflamável e as chamas que ficam saindo desse fogo, uma vez que elas fiquem iluminadas, elas começam a saber o que é
verdade, o que é inverdade. Ou reagem de tal maneira, como se elas soubessem… qual trabalho tem de ser feito. Agora, a
diferença entre um Sahaja Yogi e o fogo, que está iniciado, é esta: o fogo não pensa sobre isso. Ele simplesmente continua
dando fim as coisas completamente, o que ele tem de fazer. E através de um método de frequências, ele sabe aonde ir e o que
queimar. E é desse modo que ele continua queimando coisas… que ele têm de queimar. E algumas das coisas desafortunadas
são… que as pessoas sentem que esse fogo não tem nenhuma compaixão… e que o fogo deve ter… alguma compaixão também
para poupar algumas pessoas. Mas o problema é que nós devemos entender que… nós temos muitas coisas dentro de nós. Nós
temos o fogo, nós temos a água, nós temos a Mãe Terra, todos os elementos estão dentro de nós. Mas no fogo, é somente o
elemento fogo, nada mais. Então ele age de acordo com sua própria qualidade, que é o fogo. E seja qual for a qualidade do fogo,
quando iluminado, ele separa a verdade da inverdade… e começa a se comportar dessa maneira, mas ele permanece fogo. Ele
não pode se tornar compaixão. Mas de certa forma, se você observar, quando você começa a escolher… entre o tipo errado de
pessoa e o tipo correto de pessoa, se você observar, em uma forma sutil, isso é compaixão, porque isso é a verdade e verdade é
amor. Portanto, seja o que for que o fogo esteja fazendo é… para manifestar o Amor de Deus, e quando ele está manifestando o
Amor de Deus, você deve saber que embora ele seja o fogo, ele tem o desempenho de uma personalidade, que é como se fosse
um ser humano, porque ele tem discernimento. Ele sabe o que queimar e o que não queimar. Um dia, Eu devo lhes dizer, nós
estávamos fazendo um tipo de limpeza das portas… com essas lamparinas que vocês conseguiram… e Linda, um dia, por
engano, trouxe essa lamparina para muito perto de Meu corpo… e a lamparina, a chama estava muito forte, mas ela
simplesmente Me circundou, não Me tocou. Ela ficou surpresa, ela disse: "Mãe, a Senhora está queimando." Eu disse: "Não se
preocupe", ela apenas circundou e saiu. Portanto, o fogo não queima uma pessoa que é pura, não queima. O exemplo é Sitaji.
Sitaji, quando Ela foi trazida por Shri Rama do local de Ravana, todo mundo disse que Ela viveu com um rakshasa… e deveria ser
averiguado se Ela era culpada ou não. Então Rama primeiramente disse: "Tudo bem". Ele colocou o fogo. Ela própria disse:
"Coloque um fogo, uma grande pira de fogo", e Ela se sentou naquilo. E quando o fogo começou a queimar, ele não conseguiu
queimá-La, Ela não podia ser queimada e o fogo inteiro diminuiu. Então nesse momento, Agni Devata sabe o que é correto, o que
é errado, quem é santo, quem não é santo. Mas os seres humanos levam muito tempo para reconhecer isso… e para
compreender, mesmo na Sahaja Yoga, porque a sensibilidade tem de crescer muito mais. Agora, por que é que qualquer coisa
assim como a água… ou Agni ou qualquer um desses elementos se tornam… mais sensíveis do que os seres humanos? Como
eles obedientemente fazem a coisa, como se eles conhecessem… o trabalho e eles são tão rápidos, tão eficientes. A razão é
que eles estão completamente sob o controle do Divino. Eles estão sob o controle dos poderes de Deus, totalmente, 100%. Tudo
que Deus quer, eles o fazem, uma vez que eles estejam iluminados. Mas os seres humanos ainda estão… declinando entre sua
própria consciência humana… e a consciência Divina e a unidade com Deus. Assim, é a sensibilidade em uma pessoa que
cresce… muito, muito lentamente, não importa, não faz nenhuma diferença, e quando ela cresce, ela se move, às vezes, dois
passos para frente e cinco para trás, novamente desse jeito. Depois de cerca de dois anos, você encontrará o homem… no
mesmo lugar onde ele começou. Você fica muito aborrecido com o modo como isso aconteceu, apesar da Sahaja Yoga. Mas

essa é uma coisa que os seres humanos… podem pensar e podem decidir, e eles têm a liberdade suprema… de abandonar essa
sensibilidade a qualquer momento. Assim, você tem de estar sob a completa obediência ao Divino, que a pessoa pode não
compreender às vezes… como ser assim, porque nós não fomos criados dessa maneira. Nós não sabemos como fazer isso e é
muito difícil. Muitas pessoas dizem: "Mãe, é muito difícil se entregar." Não é que eles não queiram se entregar, mas eles
pensam: "Nós ainda estamos, vejam, ainda há ego pipocando em algum lugar," "A Mãe diz algo, mas começamos a
questioná-La." "A Mãe diz isso, então achamos que devemos," "que podemos sugerir a Mãe que há uma outra alternativa…" "e
isso e aquilo." Mas não há nenhuma alternativa, não há nenhuma alternativa… para um indivíduo que é sensato. Se ele sabe que
o Divino está só pensando em seu hitha, em seu bem-estar, e seja o que for que Ele veja e faça, Ele sabe muito mais do que
você, muito, muito mais. E em tantas dimensões que se… alguém diz assim: "Faça deste jeito", o melhor é fazer. Às vezes isso
choca as pessoas. As pessoas têm ideias sobre compaixão, ideias sobre ser gentil com os outros… e compassivo com os
outros. Mas o que é uma compaixão humana? Ela não faz nada, ela apenas fala. Enquanto a compaixão de Deus atua, ela atua.
Ela atua nas pessoas, ela não fala: "Oh, eu sou muito compassivo," "sou cheio de compaixão", nada disso, apenas atua, ela se
manifesta. Então devemos entender que para ser uma personalidade sem ego completa, devemos tentar obedecer o Si dentro
de si mesmo. Agora, como você obedece o Si dentro de você? É através da consciência vibratória. Tente obedecer através de
sua consciência vibratória. Qualquer pergunta que queira fazer, qualquer coisa que você queira fazer, você deve obedecer
através de sua consciência vibratória. Agora, algumas pessoas não são tão sensíveis, isso é verdade. O motivo pelo qual elas
não são sensíveis é porque… elas pensam sobre isso. Agora, você pensa com seu cérebro, certo? Se seu cérebro puder ser
iluminado, então você pensará como… o Divino pensa e sua sensibilidade melhorará, porque a sensibilidade vem do sistema
nervoso central. Agora, no sistema nervoso central, se há algum bloqueio, ele é na verdade no cérebro, porque todos os centros
estão representados no cérebro. Então a melhor coisa é dizer: "Mãe, vem em meu cérebro, por favor, resida em meu cérebro."
"Por favor, faça Seu aposento neste cérebro." "Seja a controladora deste cérebro." "Faz com que este cérebro seja guiado por
Sua sabedoria divina." E não pense por si mesmo, e esta frase "eu penso"… deveria ser abandonada completamente pelos
Sahaja Yogis. "Eu penso" significa "continuar em maneiras estranhas"; pode ser qualquer coisa. Como uma vez que saimos e
tivemos… um de Meus parentes estúpidos hospedando-se conosco, uma moça. E como Eu estava saindo, não tínhamos
nenhum empregado naquele dia, então Eu estava cozinhando, mas naquele dia, quando estávamos saindo, Eu lhe disse: "Eu
estou saindo de manhã, você pode fazer um pouco de khichdi para nós?" "E quando voltarmos, nós comeremos." Essa era a
única comida que ela fez em sua vida, talvez ela não fizesse também. Então quando voltamos, ela Me disse que não tinha
cozinhado. Então Eu disse: "Por quê? Por que você não cozinhou?" "Porque nós devíamos comer aqui." Ela disse: "Eu pensei que
talvez vocês não viessem." "Talvez vocês não estivessem com fome, talvez não quisessem comer." "Talvez eu não cozinhe
bem." Todas essas quatro alternativas para não cozinhar. Mas Eu disse: "Por que não pensou que talvez estivéssemos com
fome," "que nós comeríamos? Por que você não pensou dessa maneira?" "Mas eu pensei", essa é uma explicação… para não ter
algo no cérebro, Eu devo dizer, que não há nenhuma orientação divina no cérebro. Então a orientação vem de seu ego… ou de
seu superego, que diz: "Eu pensei que isso poderia acontecer." Mas como? Por quê? Por que você pensou assim? Por que não o
oposto? Por que você não pensou o oposto? Mas é desse jeito, e quando essas coisas acontecem, nós realmente somos tão
acostumados… a esse tipo de justificativa e alternativas a serem oferecidas, que isso se torna novamente o hábito do cérebro…
e o cérebro fica separado do Divino. Mas diga a seu cérebro: "Mas por quê? Por que você pensou assim?" "Agora você parará de
pensar nessas coisas nessas linhas?" "Vamos pensar com pensamento positivo." Agora, pensamento positivo não é nada além
de um pensamento, de acordo com a Sahaja Yoga, não é um pensamento agressivo, mas significa um pensamento que ajuda a
manifestar o Divino. Isso é o que é pensamento positivo. E o, e o resultado disso. E o resultado disso é que… seus nervos
começam a se abrir e você começa a sentir, sentir a, a manifestação do Poder Divino em seus dedos, em seu ser. E essa é a
coisa básica que não acontece no ocidente… ou na cultura ocidental porque… temos uma grande ideia de sempre dar uma
explicação para qualquer coisa. Agora, vocês podem observar isto: vamos supor… que você vá a uma pessoa que está possuída
e você fica possuído, então você dará uma explicação: "Eu fui a essa pessoa…" "pensando – eu pensei que eu curaria essa
pessoa." Mas o resultado é que você está louco agora. Ao invés dessa pessoa ficar curada, você fica possuído. Então qual é a
razão? A razão é que você pensou… de uma forma muito negativa: "Eu pensei que isso me ajudaria…" "ou que eu estava
ajudando essa pessoa." Pelo contrário, você se meteu em problemas. Agora, o problema "não pensou". Não, ele simplesmente
entrou em você sem pensar. Ele está lá, ele nunca pensa: "Se eu entro ou não nesta pessoa", ele simplesmente entrou, caminhou
direto. Enquanto você estava ocupado, pensando, ele entrou em seu ser e se estabeleceu lá. Portanto, ele é como um ladrão…
entrando em sua casa tranquilamente quando você está ocupado, distraidamente fazendo algo, é exatamente assim. Você vê o
ladrão entrando, de repente você descobre: "Oh!" O ladrão está em pé atrás de você, você disse: "Eu estava pensando." É

exatamente da mesma maneira que acontece conosco… e quando nós sabemos, nossa mente sabe: "Eu posso dar um
explicação sobre isso." Toda vez ela está pronta para dar explicação, então a mente… é usada para esse tipo de fenômeno, ela
sempre dará uma desculpa, sempre dirá alguma coisa. Então ela nunca está em alerta, porque… mesmo se o problema chegar
em você, você sempre dirá: "Essa é a explicação." Mas a explicação não cura, não o ajuda, porque pela explicação mental… Ela
não está bem, dê-lhe algumas coisas que acalmam. Portanto, não devemos estar extremamente… nas ondas de pensamento e
depender do seu pensamento, porque pensar tem uma alternativa. Pensar sempre tem uma alternativa. Você pode dizer: "Eu
estava pensando nisso" ou "estava pensando naquilo." Mas quem você está culpando? Era você quem estava pensando, então
você é responsável por isso. Se você assume a responsabilidade… pelo seu pensamento, então você talvez não faça tal coisa
como dizer: "Eu pensei, se eu tivesse feito isso, teria sido melhor", porque você é responsável pelo seu pensamento. Vamos
supor que um maquinista decida: "Eu penso que é melhor ir por outra rota", e cause um grande acidente. As pessoas lhe
perguntarão: "Por que você pensou assim?" "O que foi que fez você pensar assim?" Mas na vida diária, Eu percebo que os seres
humanos estão sempre dizendo: "Eu penso, eu penso, eu penso", o tempo todo dando alternativas… e é por isso que eles sobem
e decaem, sobem e decaem deste jeito. Mas para o fogo ou para a água ou para a Mãe Terra… não há nenhuma alternativa,
nunca há alternativa. Se Eu só tocar a Mãe Terra e dizer: "Absorva os problemas deles, por favor", Ela simplesmente os absorve.
Se Eu disser para o fogo: "Agora venha, você acendeu." Eu nem mesmo falo, Eu nem mesmo falo, eles imediatamente
absorvem. A Kundalini deles se eleva, você pode dizer. Coloque uma chama em frente à Minha fotografia, ela fica vibrada.
Coloque uma luz, ela fica vibrada, ela não tem nenhuma alternativa. Ela não pensa que ela não tem nenhuma alternativa, ela
simplesmente fica acesa, ela tem sua própria qualidade… de iluminação no sentido mais puro, porque pensar a torna impura. A
iluminação de vocês se torna impura através de seu pensamento, dando explicações, dando todas essas alternativas
insensatas. Então devemos saber que com o Divino, não há nenhuma alternativa. Em Sânscrito a palavra é "paryaya", não há
nenhuma paryaya para o instrumento divino. Não há nada assim. Vamos supor que você não queira aceitar isso, você terá
problemas e depois você dirá: "Mãe, como tivemos problemas?" Como vocês viram em Delhi, Eu falei com essas pessoas
muitas vezes: "Por favor, não façam nenhum programa…" "por oito dias e deixem todas essas pessoas ficarem com alguns
amigos." Eles não Me deram ouvidos. Eles estavam no programa naquele apartamento… e eles estavam pensando que teriam
um grande pendal (tenda)… no qual eles lhes dariam comida e tudo mais. Mas vocês sabem o que aconteceu, choveu e choveu
e choveu. Agora, a chuva sabia o que Eu queria, porque tinha de chover para a colheita de primavera, Eu tenho de cuidar do
universo inteiro. E foi por isso que Eu disse: "Durante estes oito dias," "nao permitam que eles fiquem neste local," "porque será
difícil para eles se deslocarem," "é melhor mantê-los com algumas outras pessoas," "então elas podem levá-los e tudo mais."
Mas eles não fizeram isso. No final, aquilo virou um fiasco. Eles tiveram de arranjar… a estadia de todas as outras pessoas em
algumas casas. Então essa é a situação. Agora, talvez eles digam: "Mãe, é melhor parar a chuva." Eu não vou parar. Porque isso
é - eles devem saber que a questão… da colheita de primavera é também igualmente importante para Mim… e eles têm de ter a
parte deles. Afinal, eles são seres humanos e devem ser ajudados. Mas por que vocês não Me ouviram? E então ele veio a Mim
e disse: "Mãe, a Senhora por favor pode parar a chuva amanhã?" Eu disse: "Tudo bem, amanhã Eu vou parar a chuva." Ele voltou
e falou com outro homem, ele disse: "Vamos levantar o (…), vamos levantar o pendal (tenda)…" "e vamos cozinhar lá." Ele disse:
"Mas não, vai chover." Ele disse: "Não, não vai chover porque eu falei com Deus." Ele disse: "Onde você encontrou Deus?" Ele
disse: "Eu A encontrei e agora está feito." No dia seguinte, ele acordou as 5:00hs o outro sujeito… e ele viu que o céu inteiro
estava tão limpo e ele disse: "Olhe para isso. Você falou com Deus e Deus o ouviu." Então é isso, então quando você está tão
unificado assim com Deus, se você falar qualquer coisa, isso dará certo. Qualquer coisa que você pedir, dará certo. Mas nós não
estamos, nós estamos sempre achando alternativas. E essas alternativas são um jogo, todas essas pessoas têm brincado com
você, o tempo todo lhe dando alternativas. Agora, se você for no mercado, exatamente agora, Eu perguntei: "Qual carro que você
tem?" Então ele Me disse que há muitas combinações, isso, aquilo, cilindros, isso, aquilo, você fica louco. "Tudo bem, baba,
dê-Me alguma coisa, seja o que for." E então você vê que isso tudo é um jogo com seus cérebros, o tempo todo dando
alternativas, quer você queira isso ou aqulo. E você sente que você é realmente… uma pessoa importante, que você pode
decidir: "Eu terei esta cor e aquilo", as pessoas fazem isso muito seriamente. Eu até mesmo tenho visto que no jantar, se as
pessoas estão sentadas em um hotel ou algo assim, elas estudarão todo o menu muito minuciosamente… e qualquer uma delas
dirá: "Tudo bem, eu comerei isto", o outro sujeito dirá: "Eu comerei aquilo". E o garçon fica muito confuso, mas os proprietários
ficam felizes, pois eles enganaram você completamente. Eles apenas misturam isso com aquilo: "Oh, isso é isso, isso é isso," e
eles só tentam enganar. Tudo é cozido, guardado lá, tudo bem, essa é a escolha, esse com masala, esse com masala, está tudo
pronto. Apenas misturam, colocam diante de você: "Oh, eu consegui esta coisa muito boa." Não é, não é que seu Espírito fique
feliz com isso, não é nem mesmo seu estômago que fica feliz com isso, não é nem mesmo seu paladar que fica feliz com isso,

é somente seu cérebro, esse ego fica feliz. E você diz: "Oh, muito bom, oh." Ainda assim não é bom. A mesma coisa com gurus,
isso acontece assim: eles pagam o guru, tudo bem, então agora a satisfação é "eu paguei o guru." E quando você vai lá, eles
nem mesmo sentem que o escorpião… os está beliscando, o tempo todo fica picando. Você diz: "O que aconteceu?" "Não, não,
está tudo bem, nada deu errado." E eles continuam com isso: "Oh, estou muito bem. Sim, estou bem," "eu estou muito tranquilo,
nunca fico agitado, estou totalmente relaxado." E você pode ver que seu nariz está saltando, seus olhos estão saltando, sua
cabeça está saltando e ele é considerado… a pessoa mais tranquila. "Oh, eu me senti muito tranquilo," "muito feliz, sem dúvida."
Como você pode? Com bhoots, como você pode? Eu sei que você não pode, mas Eu tenho visto muitas pessoas Me contando
esta história: "Oh, eles se sentiram muito bem com o guru…" "e se sentiram muito tranquilos com o guru". E depois você se torna
desonesto. Apenas para apoiar esse guru, a pessoa se torna desonesta. Então nós voltamos para o mesmo ponto, que todos
esses elementos são honestos, eles são totalmente honestos. Sejam quais forem… as qualidades deles, eles manifestam. Um
fogo não dirá: "Eu o esfriarei", ele não dirá. Mas depois da Realização, muitos de vocês devem ter notado… que se você colocar
suas mãos… em direção ao fogo, você sentirá a brisa fresca saindo dele. Porque ele queima tudo que é feio, tudo que é ruim em
você e você sente a brisa fresca… de todo lugar também, porque essa parte está queimada. Ele faz o trabalho de queimar… e
quando ele queima, então você coloca uma mão em direção ao fogo… e fica surpreso ao ver que a brisa fresca está saindo da
chama. "Ao invés de me queimar, como a chama está me esfriando?" Assim, a qualidade, seja qual for que eles representem,
eles têm dentro deles mesmos formada e eles são honestos. Eles não são desonestos, porque eles estão totalmente unificados
com as leis divinas. Mas os seres humanos não são assim, eles pregam peças aqui, ali. É por isso que dar a Realização aos
seres humanos… é uma coisa muito difícil. Agora, Eu também lhes falarei… sobre os swayambhus que surgem da Mãe Terra. A
Mãe Terra lança para fora certas formas… sobre Seu Ser para vocês virem que existem vibrações. Trabalhar o aspecto espiritual
Dela… através do qual Ela faz com que a espiritualidade emita entre vocês, através do qual Ela os guia, através do qual Ela cria
um núcleo… para vocês venerarem… e esse trabalho, Ela faz de uma forma muito honesta. Mas quando de um swayambhu
assim, as coisas saem, você não consegue entender por que as pessoas são atraídas para ele. Então você se torna meio que
encarregado disso, você quer fazer imagens artificias disso, é da natureza humana… fazer com que tudo que você vê que é real,
torná-lo artificial. Então isso continua e continua até os próprios seres humanos… se tornarem tão identificados com sua
artificialidade… que eles não compreendem o que é realidade. Na realidade, seja o que for que você seja, você é o mais elevado.
Você é o mais elevado, o ápice de todas as criaturas. Mesmo a coisa que surge da Mãe Terra… não pode fazer o trabalho que
você pode. Não pode elevar a Kundalini, não pode, não, talvez um pouco, efeitos, talvez, mas isso não trabalhará com essa
força, com essa manobra, você é como uma máquina muito avançada do trabalho de Deus, muito avançada, extremamente
aguçada e extremamente efetiva. E o problema é esse cérebro de vocês, quando ele entra no meio, que não é nada comparado
com esse grande cérebro. Seu cérebro não é nada além de um mosquitinho, ele surge, aparece aqui e ali, diz: "Oh, isso, isso,
isso, isso, isso", e então o problema começa. Mas se você realmente começa a usar esse poder dentro de você, Deus o criou
como o melhor instrumento que você poderia imaginar. E conforme você comece a usar seu instrumento com essa sabedoria…
e entrega ou humildade, gradualmente ele evolui cada vez mais, e você começa a desenvolver lados mais sensíveis ou podemos
dizer, começa a evoluir um novo método nisso… e começa a obter uma compreensão cada vez melhor… do trabalho da Sahaja
Yoga. Assim, é importante que antes de tudo você decida… parar o cérebro de trabalhar tanto… e dizer: "Mãe, esteja em nosso
cérebro." Graças a Deus Eu estou diante de vocês em pessoa, isso não é difícil. Apenas digam: "Mãe, a Senhora tem de estar em
nosso cérebro." Agora, este cérebro, como você sabe, é sustentado pelos cinco elementos, todos eles estão neste cérebro e se
você puder de um modo ou de outro… Me trazer neste cérebro, de um modo ou de outro, falando com seu cérebro… para agora
não perturbá-lo nunca mais, você ficará surpreso ao ver que… imediatamente o sistema inteiro começará a trabalhar como um
dínamo. Será uma coisa tão sensível, você não tem de se preocupar com nada, não tem de pensar em nada. Você toca algo, ele
se transforma em ouro, algo assim, se torna o "toque de Midas", se torna uma coisa tão grandiosa. Mas alcançar isso é difícil
para os seres humanos. Eles acham difícil alcançar esse tipo de perfeição, onde você perde completamente seu ego e se torna
sem ego. Como o fogo, a Mãe Terra, como todos os outros elementos, eles não têm nenhum ego. São somente os seres
humanos que construíram o ego. E o ego é um mito tão grande. É claro, quando você não faz nada, por que você deveria achar
que está fazendo algo? E por que você deveria ser responsável por fazer qualquer coisa? Mas o fato é que nós pensamos: "Não,
não é Deus, nós temos de fazer isso" e "eu tenho de decidir". Nós somente pregamos peças conosco de manhã até à noite,
estragando nosso cérebro, nos tornando totalmente loucos. A melhor coisa é se entregar… e ver que as coisas virão diante de
você, você ficará surpreso: "Oh, como isso aconteceu? Como isso deu certo?" Outro dia, Eu apenas falei para Kerry: "É melhor
você ir e se registrar." Ela disse: "Mãe, a universidade está fechada atualmente," "eu não posso entrar nela, está muito difícil." Eu
disse: "Tudo bem, Eu disse isso, vá." Então ela telefonou, eles disseram: "É impossível, você simplesmente…" "não pode fazer

isso, mas se você quiser, pode vir e ver." E enquanto ela entrava no escritório da universidade, eles disseram: "Tudo bem, venha,
você está registrada." Tantas vezes, isso lhes acontecerá. Mas levou dez minutos para Mim para convencê-la: "Apenas tente
isso." Mas devo dizer, ela ainda não estava tão determinada, ela estava pensando: "Se a Mãe está dizendo, talvez eu consiga,
isso dará certo." Mas se você supõe: "Tudo bem, Mãe," "a Senhora está dizendo, eu apenas vou me registrar", pronto. Então o
que acontece? Mesmo se você não for registrado, não importa. Isso não é importante, seu cérebro melhora. Isto é importante:
seu cérebro melhora, ele se torna mais sensível. Não é importante que o trabalho seja feito, isso não é importante. O que é
importante é que em seu cérebro, você deve ter esta ideia: "Deixe-me ser iluminado, verdadeiramente." Tudo bem? Isto é o que
temos de entender… de uma forma muito sutil: todos nós somos instrumentos muito sensíveis… criados por Deus e todas as
nossas energias ainda não estão trabalhando. Então nós temos de suprir energia a todos os nossos nervos… e isso só é
possível se removermos nossos bloqueios… criados pelo nosso ego e pelos nossos condicionamentos. Se você conseguir
remover os bloqueios, todos os nossos nervos… se tornarão muito sensíveis. E por isso fale para sua mente: "De agora em
diante, é melhor você colocar a Mãe lá." Agora, isso também é expressado através da forma como você fala, você tagarela,
tagarela, tagarela, tagarela e nada mais. Eu tenho visto vocês tagarelando e Eu digo: "Tudo bem agora?" Não há nada para se
falar sobre isso, não há nada a dizer sobre isso, simplesmente existe e se simplesmente existe, então é melhor ser feito… e ser
executado e isso dará certo. Porque se você sabe falar muito, então isso é difícil, isso vai ser difícil, porque você nunca
absorverá nada… dentro de você e você sempre dará explicações, você sempre dirá: "Oh, eu pensei, talvez, talvez isso, talvez
aquilo." Um exemplo simples, digamos por exemplo que Eu diga: "Oh, Eu acho que Eu trouxe". Se Eu digo: "Eu acho que Eu
trouxe", Eu quis dizer algo com isso. Eu digo: "Eu trouxe Meus chappals Comigo." A outra pessoa diz: "Não, eu acho…",
acabou-se. Pode não ser verdade, talvez Eu não seja verdadeira, de forma alguma, quando estou dizendo isso, talvez Eu esteja
dizendo… apenas para testar você. E talvez dizer: "Então vamos ver, tudo bem." Tente. Uma ou duas vezes diga: "seja o que for
que a Senhora saiba até agora, que a Senhora diz, deve ser." "Se a Mãe diz assim, deve ser." Apenas tente treinar sua mente
dessa maneira. Eu tentei esses truques e descobri que na maioria das vezes… eles falham, então Eu desisti. Na maioria das
vezes, eles falham. E eles simplesmente não conseguem entender… como essas coisas acontecem e como o que a Mãe diz se
realiza… e como aquilo dá certo dessa maneira e… Mas agora entenda que Eu só estou pregando peças em vocês, apenas para
fazê-los entenderem: coloquem sua mente… totalmente em repouso e deixem o grande Ahamkara, o Mahat Ahamkara assumir
o controle, o Mahat ego, que o grande ego de Deus assuma o controle… e você conseguirá isso, tudo bem? Que Deus os
abençoe. Está melhor agora, Eu acho que a atividade do cérebro cessou bastante. Agora, o que deveríamos fazer? Qual é o tema
que vocês Me perguntaram? Agora, Eu não sei qual é o tema. Ao lavar Meus Pés, o que vocês estão fazendo é que vocês estão…
despertando o Espírito na água, antes de mais nada, tudo bem? E quando vocês ornamentam Meus Pés, o que vocês fazem é:
vocês ornamentam os poderes que estão lá, apenas os poderes. E quando colocam estas coisas vermelhas neles, o que fazem
é… este vermelho é algo que é apenas decorativo, e vocês decoram o poder, então o poder também se sente feliz com isso. É
desse modo que é, seria uma boa ideia. Então, agora qual é o tema? Digam-Me. Eu disse a ele sua mensagem, Mãe. Agora, Eu
diria… O que Eu disse? A Senhora disse: "Chame isso o lugar onde a Adi repousou." Sim, Adi deitou. "Deitar" pode significar duas
coisas. Também pode ser "repousar", e "pôr-se de pé". A língua inglesa pode ser muito… Na verdade "Adi" "L". "L" é Lalita. "L" é
Lalita e "Adi", a Lalita Primordial. E Lalita é canal esquerdo. Então isso deve vir de "Adi-la-da", Adelaide. Isso vem de quatro
palavras: "Adi", depois "Adi" "la" "da", tudo bem? Então "Adi La" significa "Lalita", e "da" significa "Aquela que doa". A Doadora de
Adi Lalita é Adelaide. Tudo bem? É um nome importante, se você tentar realmente observar através dele. Mas Eu não sei como
eles deram esse nome a este lugar. Por quê, mas talvez o Inconsciente fez isso.
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Eu Me inclino a todos os buscadores da verdade. Dr. Reeves falou fortemente hoje. Eu acho que ele é um grande australiano
para ter esse tipo de sabedoria para ver através da insensatez e da zombaria que as pessoas estavam infligindo a buscadores
simples e ingênuos do exterior. Requer uma grande inteligência e bom senso para ver através disso. Mas o mais importante de
tudo é o desejo de fazer o bem aos outros, ficar tocado pelos sofrimentos dos outros, ficar aflito com o que os outros estão
sofrendo. Essa é a maior coisa que realmente os trazem para o ponto correto de compreensão. O que ele disse é verdade
absoluta. Eu estive com todos esses gurus para descobrir do que eles foram capazes. E eles ficaram falando para todo mundo:
"Ela foi minha discípula." Um outro disse: "Ela foi minha discípula." Eu apenas quis descobrir o que eles estão fazendo a essas
pessoas.
Como eles as estão capturando? E o que eles estão controlando? Eu conhecia o caminho divino, Eu conhecia o caminho
sagrado, o caminho puro, mas Eu não conhecia o caminho dos patifes, do anti-Cristo, e, na verdade, Eu tinha de descobrir isso
por Mim mesma. E é desse modo que fui a todas essas pessoas com vestimenta, de modo que Eu vim aprender sobre vocês,
eles nunca Me reconheceram, aprender o que vocês fazem e todas essas coisas. E foi desse modo que fui capaz de descobrir
métodos nas permutações e combinações das barreiras de vocês, como alcançar a Realização em massa. No início de Minha
vida, Eu comecei com pessoas normais, comuns, pessoas inteligentes, pessoas instruídas em todas as camadas sociais. Eu
tive de passar por vários tipos de fases, nas quais Eu conheci todos os tipos de pessoas, e Eu pude, através de Meus métodos
sutis, descobrir quais são as barreiras. Mas o pior de tudo, o que Me preocupou mais do que tudo, foi que os grandes
buscadores de tempos antigos entraram em tamanha hipnose, em grandes processos de adulação de ego. Como eles
retrocederão? Essa era uma grande preocupação para Mim.
Eu tentei depois conseguir primeiro muitas pessoas normais para a Sahaja Yoga, e depois para essas combinações. Eu devo
confessar que não é fácil dar a Realização a pessoas que foram a esses gurus. Dia após dia Eu tive de trabalhar as permutações
e combinações das barreiras, das barreiras terríveis dentro deles. Isso não é uma coisa fácil, mas graças a Deus, Eu alcancei
isso através de Meu amor e zelo. Ainda assim, Eu devo lhes dizer que aqueles que pertencem a algum guru são pessoas muito
difíceis para a Realização. Ano passado em Melbourne, nós tivemos cerca de, Eu acho, 50 pessoas assim e foi impossível lhes
dar a Realização e elas até tentaram o máximo, acharam difícil conseguir isso, enquanto um bêbado conseguiria isso
rapidamente, um alcoólatra conseguiria isso rapidamente, uma prostituta conseguiria isso rapidamente. Vocês podem
imaginar? Que dano é feito dentro de vocês de tal modo que não é fácil lhes dar a Realização. E mesmo que eles consigam a
Realização, por serem tão orientados ao ego, eles recaem. Eles zombam, essa é única coisa que eles podem fazer.
Não estão nem um pouco preocupados com a sua própria Realização. Eles não estão preoupados. Eles estão idenficados com
essa ideia de que eles pertencem a algum tipo de culto e eles sempre tentam estar com eles. Nós fomos até mesmo em Perth,
depois em Adelaide, Eu os encontrei, alguns deles são pagos pelos gurus para vir e nos perturbar. A esse ponto essas pessoas
que são buscadoras de Deus estão decaindo. Eles não têm nenhuma visão, nenhuma sensibilidade para perceber o que é a
verdade. E eles não estão preocupados com o próprio bem-estar deles. Essa é a pior coisa que está acontecendo a eles. Isso é
algo preocupante. Toda vez que tenho uma entrevista em qualquer lugar, na Austrália ou EUA, em qualquer lugar, eles Me fazem
estas perguntas: por que o Seu governo não impede essas coisas?
Por que o seu governo não faz algo em relação a essas pessoas? Eles têm acumulado muito dinheiro. Esse Muktananda agora,
nós ficamos sabendo oficialmente que ele recebeu 60.000 rupias em diamantes e ambos os discípulos estão brigando por isso.
Ainda assim, é impossível para as pessoas afirmarem que seja o que for que aconteceu, aconteceu, É um estado de
ingenuidade no qual nós entramos. Vamos alcançar a coisa verdadeira. Eles simplesmente não conseguem pensar nisso. E
qualquer coisa que o guru diga, eles obedecem, nem mesmo pensam logicamente sobre isso. Além do mais, se você lhes falar,
eles não sabem nada sobre a realidade. Agora, como vocês viram Warren, depois vocês viram William, há todos esses Sahaja

Yogis que estão equipados com o conhecimento completo sobre a Kundalini e como dar a Realização e como curar as pessoas,
sabem quais são os problemas. Eu nunca falei nada para William sobre isso.
Mas ele tem dado a Realização a muitas pessoas em Melbourne. Assim, você começa a manifestar os seus próprios poderes e
você não vive com algum tipo de ego de que você pertence a algum culto ou algo assim, mas você pertence a si mesmo. Cada
indivíduo se transforma em uma bela flor, isso é o que temos de esperar dentro de nós mesmos. Isso é o que você realmente
está buscando. Não ser chamado para ir a esse guru ou àquele guru, mas o seu próprio guru dentro de você mesmo é o seu
Espírito. É o Espírito de Shiva dentro de você. Hoje, é claro, ele já lhes falou sobre estes três centros que Eu gostaria de tratar
com vocês. O primeiro centro sobre o qual Eu falei, e o segundo e o terceiro são muito importantes, mas estes centros mais
elevados estão desempenhando um papel vital em nosso ser. Aquele que é o Centro do Coração está cuidando da segurança
dos filhos de Deus. Quando uma pessoa vê algo horrível, este centro começa a pulsar rápido.
Até a idade de 12 anos, o osso esterno, que está localizado entre as costelas aqui, como vocês sabem, cria anticorpos para lutar
contra qualquer invasão interna, quer seja mental, emocional ou física. Esse anticorpos são distribuídos até a idade de 12 anos
por todo o seu corpo. E quando esse osso esterno recebe a mensagem, ele começa a vibrar e ele transmite, comunica, não
através de nervos ou artérias ou veias, de nenhuma conexão conhecida até agora, comunica a esses anticorpos que todos eles
devem lutar. Eles lutam contra a doença, eles lutam também contra as coisas que vocês chamam de possessões. Eles também
lutam contra os próprios erros de vocês. É por isso que este é um centro muito importante dentro de nós. Se uma mulher é
insegura, se ela se sente insegura, então este centro está sempre pulsando. E é desse modo que isso faz com que todos os
anticorpos fiquem cansados, porque eles estão o tempo todo em um estado de emergência. Esses cultos também usavam esse
método de colocar as pessoas em emergência. Dão-lhes exercícios através dos quais eles pulam, pulam, ou algo assim.
Agora, você pode perguntar a qualquer médico, esse tipo de pulo sem nenhum suporte pode criar impotência em uma pessoa.
Agora, esse é o método usado muito fisicamente por essas pessoas para torná-las nervosas, fazendo com que este centro se
mova muito rápido. Agora, quando esses anticorpos estão cansados, eles se tornam completamente entorpecidos e eles não
conseguem encontrar nenhuma força para lutar contra qualquer agressão. Agora, na vida diária também, se uma mulher, como
Eu lhes disse, é nervosa e ela tem problema e está sempre com medo, então o que acontece é que esse sistema começa a se
esforçar muito, por fim ele fica doente e então ela pode desenvolver uma doença chamada câncer de mama. Esse câncer de
mama é muito comum hoje em dia entre as mulhers no ocidente. Porque a maternidade da mulher é desafiada. Este centro é
provido pela Divindade da Mãe do Universo. E quando a mulher acha que sua maternidade está desafiada, então ela começa a
se sentir muito nervosa, este centro entra em hiperatividade e então ela desenvolve esse câncer de mama, problemas de mama,
todos os tipos de problemas assim, porque os anticorpos se tornaram agora muito fracos. No lado esquerdo deste centro está
o centro que chamamos de Coração Esquerdo. Mas além isso, o Espírito está residindo em seu coração, no órgão, separado de
todo mundo.
O Espírito é o reflexo de Deus Todo-Poderoso dentro de você mesmo. E a Kundalini é o Espírito Santo, que é o Poder de Deus,
que é a Mãe Primordial expressada dentro de você como a Kundalini. Assim, nós temos dentro nós esse poder, a Shakti, e Shiva
sentados em seu coração. Assim, esta Kundalini tem de se elevar para lhe dar a Realização. O batismo, o verdadeiro batismo,
não o batismo artificial. Agora, como isso pode acontecer na pessoa é um problema. Isso costuma acontecer. O conhecimento
que estou lhes falando não é o conhecimento de hoje. É o conhecimento de tempos muito, muito antigos. 14.000 anos atrás,
Markandeya, um grande poeta na Índia, escreveu sobre isso.
Depois disso, houve muitos outros poetas que escreveram sobre isso, até que no século VI, Adi Shankaracharya escreveu muito
claramente sobre a Kundalini e o Seu despertar. Ninguém tinha dito até o momento, desde os escritores antigos, que a Kundalini
lhes causa problemas, ou Ela os faz dançar, pular e tudo mais, é tudo insensatez moderna. Tradicionalmente, ninguém tinha
falado assim. O século VI foi a época em que Adi Shankaracharya encarnou nesta Terra. Buddha obteve Sua Realizaçaõ sem
fazer nenhuma dança ou algo assim. Você sabe disso em definitivo. Assim, essa nova ideia de todos esses acontecimentos foi
feita por uma geração dessas pessoas horríveis nesses últimos 50 anos. Eu diria que tem havido um trindade sagrada assim
como uma trindade profana. Essas pessoas precederam os outros que deviam vir para executar o que eles quiseram fazer.
Esses anti-Cristos tinham dois tipos de coisas, porque como neutralizar também os escritos de épocas antigas.

Por exemplo, Freud foi um deles. Há alguns mais. Eles vieram desse jeito e escreveram algumas coisas para arrancar pela raiz
os seres humanos completamente, antes de tudo, da realidade. E depois um outro lote veio para usar isso como algo escrito por
eles, porque escritos são algo importante e depois ficaram pregando o que aquelas pessoas tinham apregoado, usando isso
como uma base para se expressarem. Você vê todo o conhecimento em equipe. Mas se você ler qualquer livro antigo que –
muitos não foram traduzidos de forma alguma, porque ninguém está interessado nisso. Essas pessoas desviaram toda nossa
atenção do sublime para a vida totalmente desprezível. E esse arrancamento aconteceu, porque aquelas eram atividades
anti-Cristo. Todos eles estão unidos, eles nunca falam um contra o outro, essa é uma coisa importante sobre eles. E Cristo disse
que Satã não vai falar contra sua própria casa.
Eles louvam uns aos outros, se encontram, Eu os tenho visto se comportando desse jeito, lhes dão presentes. Um dá presente
para o outro. Existe uma grande fraternidade entre eles. Uma grande fraternidade, não há nenhum problema interno. Mas os
verdadeiros santos na Índia que estão vivendo nas florestas e nos Himalaias, nas montanhas e vales, Eu devo dizer, escondidos
de vocês, estão muito conscientes que esses são anti-Cristo. A primeira coisa que aconteceu quando essas pessoas
começaram a se manifestar - a Índia é muito boa em astrologia, assim que chega o aniversário deles, eles simplesmente
esboçam o horóscopo deles e dizem: "Agora vamos ver o que há no horóscopo deles." Então a maioria deles trocaram a data de
nascimento deles também; Nada é consistente. E quando você lhes pergunta: "Por que você não é consistente? ", eles dizem:
"Mudança é a forma que a vida é." "Mas esta é a vida, você está falando de algo eterno."
"Como o eterno pode mudar?" É mais difícil fazer com que as pessoas adotem a vida eterna do que fazê-las adotarem a vida
mundana. Vocês sabem disso. Agora, você vê que há um show acontecendo hoje. Há quantas castas? E há quantas pessoas
para ver isso? Mas adotar a vida verdadeira leva tempo, senão por que todos os grande santos e todos os grandes profetas e
encarnações foram torturados pelos seres humanos? Por que eles os torturaram? Assim, esta é uma das coisas que temos de
compreender: o Espírito reside em seu coração, que é Sat Chit Ananda, como eles dizem, é Aquele que é a verdade, que é a
atenção e que é a alegria. Agora, antes de tudo, nós devemos entender o que é a atenção.
O que é Deus, que é a atenção, o que isso significa. Deus que é a atenção significa que Deus sabe tudo que está acontecendo.
Ele está consciente do que está acontecendo neste mundo. Ele é o único Espectador do drama da vida, que foi criado pelo Seu
Poder, a Mãe Primordial. Ele sabe tudo sobre nós, seja o que for que Ele queira saber, Ele pode descobrir. Não há nenhum
problema em relação a isso. Portanto Ele é Aquele que sabe e Ele é o conhecimento também. Então quando nos tornamos
almas realizadas, nós temos de saber através de nossa consciência, nós temos de nos tornar conscientes coletivamente e esse
é um ponto muito importante que devemos nos lembrar. Não é muito difícil entender que você tem de se tornar algo mais.
Somente vestindo algumas roupas ou colocando algo em seu pescoço, no que você se transforma?
Algumas pessoas Me dizem: "Nós levamos uma vida muito boa, Mãe," "então isso deveria estar bem." Mas "vida boa" é de
acordo com seus conceitos. Mesmo de acordo com o conceito divino, se é uma vida boa, para quê? Todo mundo perguntará:
"Para quê?" Por que você quer levar uma vida tão religiosa? Para quê? Qual é a necessidade de se ter uma vida assim? A pessoa
deveria se perguntar: "Por que levar uma vida assim que é tão condicionada?" A resposta é: você tem de ter equilíbrio para
ascender. Se você não ascende, de que adianta construir esse equilíbrio dentro de você?
O propósito é ascender. Se você não pode transcender, então isso é apenas uma amarração, sua projeção mental de que você
deve levar esse e aquele tipo de vida. É apenas o seu processo mental. Mas quando o Espírito ascende, então todas as religiões
nascem dentro de você. Elas ficam iluminadas, você simplesmente não faz coisas que são erradas. Você simplesmente não faz,
você simplesmente não gosta disso, conforme nós lhes contamos que há pessoas que abandonaram as drogas e coisas assim
da noite para o dia. É um fato. Porque assim que isso acontece, a iluminação traz a nova consciência completa que recusa ter
qualquer coisa que não seja boa para este corpo. Você só tem as coisas que são boas para o seu corpo, para sua vida. Você
não tem de lutar consigo mesmo: "Ó Deus, como vou abandonar isso?"
De manhã, você diz "não vou beber à noite", mas você bebe à noite. Assim, no começo, não há nenhuma necessidade na Sahaja

Yoga hoje dizer: "Não faça isso e não faça aquilo." Não há nenhuma necessidade, de forma alguma. Uma vez que isso esteja
iluminado dentro de você, você simplesmente cuida de si mesmo. Mas quando o Espírito começa a vir em sua atenção, você se
torna coletivamente consciente e você sabe. Você sabe, novamente, isso não é uma projeção mental. Você sabe sobre si
mesmo. Você sabe em seus dedos quais centros estão bloqueados, você pode sentir nas pontas dos dedos. Você pode dizer
que você sabe na ponta de seus dedos. E você sabe sobre os outros também.
E também, se você realmente aprende a técnica completa, que é muito fácil de aprender, dentro de uma semana você pode
aprendê-la, você pode ajudar o outro e a si mesmo muito bem a se elevar deste nível para um nível mais elevado; As pessoas
têm todos os tipos de medos hoje em dia. É uma situação muito anormal. Eles não tem nenhuma alegria, somente medo, eles
vivem com medo. Eles estavam Me contando que há uma pessoa que não consegue viver em espaço aberto, há um medo até
mesmo de criar oxigênio ruim, então eles têm medo de que germes os toquem e todas essas coisas que existem. Eles
perderam a confiança na vida. Através do despertar deste centro dentro de você, você se torna uma pessoa totalmente normal.
Você não tem medos. Porque nada que é errado pode atacar você. Você fica muito bem preparado para isso. Há uma força
dentro de você que realmente o torna muito confiante.
É por isso que este centro é muito importante para nós sabermos que este centro nos dá essa força, essa confiança. Outro dia em todo programa, eles Me fazem uma pergunta: "O que a Senhora acha dos australianos?" É uma pergunta muito, muito
comum que Eu percebi. Eu disse que eles são grandes pessoas, pessoas muito boas. Mas falta neles uma única coisa que é a
completa confiança neles mesmos. Eles não adquiriram essa confiança que deveriam ter. Eles não são pessoas agressivas.
Eles não estão preocupados em agredir outros territórios ou qualquer coisa. Mas um tipo de falta de confiança ainda está neles,
o qual eles deveriam se livrar, completamente. Vocês são as pessoas que pertencem a Deus.
E por que vocês deveriam ter qualquer falta de confiança sobre isso? Mas essa falta de confiança é completamente eliminada
quando você tem este centro despertado dentro de você. Para ter este centro despertado, você não tem de fazer nada. A
Kundalini, Ela mesma se eleva e se você tiver qualquer problema neste centro, ela retorna, novamente Ela se eleva com uma
força maior e atinge lá, abre-o e desperta a Divindade deste centro, de modo que você se sente muito confiante. Hoje, se vocês
virem Dr. Warren tão confiante, Eu devo lhes dizer, ele não era, era muito sem confiança, ele achava que todos vocês iriam bater
nele quando ele lhes falasse todas essas coisas. Mas hoje, ele é um homem mudado. Agora, nós temos no lado direito que é
uma outra parte do centro que chamamos de Coração Direito. Este centro é o centro do pai e o Coração Esquerdo é o centro da
mãe. Assim, se sua paternidade é desafiada de alguma forma ou também a parte relativa ao marido, nós podemos dizer. Se o
marido não é leal a sua esposa e a está enganando, ele fica com problema neste centro.
Mas fisicamente ele sente muito, porque ele contrai asma. A pessoa desenvolve asma, mas isso acontece mais no centro do
pai, se a paternidade de uma pessoa não está bem. Por exemplo, se uma menina perdeu seu pai e ela nunca o viu, ela pode
desenvolver asma. Se o avô tinha asma, o neto pode desenvolver asma. Ela surge a partir do lado do pai. Qualquer um que tenha
problemas de asma deve saber que há algo errado no lado da paternidade. Talvez o pai esteja doente e você está preocupado,
talvez você seja um bom pai, mas o filho não está bem, então você fica sofrendo, qualquer coisa assim poderia ser responsável
por essa asma. Mas se a Divindade daqui está despertada, você pode ficar bem e pode se livrar de sua asma, ficar muito bem.
No lado esquerdo está o centro de sua mãe. Se a mãe morreu muito cedo, um sujeito assim é nervoso e ele também não confia
em ninguém.
E pode se tornar reservado por natureza, do tipo emburrado. Ele pode não abrir seu coração para ninguém, porque ele não
confia em ninguém. Algumas pessoas que não têm mãe, quem elas não conheceram, podem se tornar extremamente
cautelosas por natureza, porque elas acham que elas têm de cuidar de si mesmas, são extremamente cautelosas. Mas com a
Sahaja Yoga, você pode despertar este centro e se tornar uma personalidade completa, sem nenhum medo, sem nenhum
nervosismo e sem nenhum rancor em relação aos seus pais. Na verdade, depois da Sahaja Yoga, Eu percebi que muitas
pessoas que simplesmente tinham esquecido seus pais, eram muito zangadas com seus pais, os haviam abandonado, não os
perdoavam, retornaram para seus pais. Nós tivemos uma francesa na Inglaterra que não via sua mãe há 18 anos e a mãe estava
sozinha, uma senhora viúva, mas após a Realização, ela teve um enorme sentimento. Ela voltou e cuidou de sua mãe e também
começou a divulgar a Sahaja Yoga lá. É uma coisa muito, muito comum que você comece a expandir seu coração aos outros.

Você começa a amar outras pessoas, você começa a compreendê-las. Eu conheço um homem nos EUA, Eu lhe dei a Realização
e ele disse, muito surpreendente: "Eu fui à corrida desta vez," "eu disse que essa seria a última vez que eu iria a uma corrida" "e
lá eu encontreu meu tio e eu o cumprimentei," "e ele ficou surpreso.
Ele olhou, começou a me olhar," "porque eu não o tinha cumprimentado todos esses anos, de forma alguma." "ele simplesmente
se assustou, ficou muito impressionado com minha atitude." "E agora ele se tornou um grande amigo meu." Assim, a amizade
que é uma amizade pura, não é homossexual e toda essa insensatez, mas uma amizade pura baseada no puro relacionamento,
se desenvolve. E então você não se sente inseguro. Numa sociedade onde até mesmo o amor da mãe é desafiado, a pessoa se
sente extremamente insegura numa coisa assim. Se a mãe tem de amar o filho, ela tem de pensar: "Eu espero que não exista
nenhum sentimento ruim em minha mente." Nos EUA, isso aconteceu. Havia um menininho de oito anos, apenas um menininho
de oito anos e sua mãe disse que ele começou a tomar muitas drogas e coisas assim e essas drogas criaram um problema
para esse pequeno garoto de oito anos de idade, vocês podem imaginar? Eu não pude suportar isso, Eu apenas levei o menino
ao Meu coração e o beijei, ele disse: "Mãe, minha mãe nunca fez isso para mim."
Então Eu perguntei a mulher: "Por que você não faz isso com seu filho?" "Ele tem só oito anos de idade. Ele não tem amor, seu
carinho," "e a expressão de seu amor?" Então ela disse: "Mãe, eu me sinto culpada." Eu disse: "Como?" "Freud disse" Freud era
um sujeito pervertido, inútil. Ele morreu de câncer, olhem a vida dele. Esse psicólogos, quando eles entram em contato com
outras pessoas que estão sofrendo de problemas patológicos, eles são casos patológicos, e quando eles lidam com casos
patológicos, eles não sabem como se protegerem, Jung falou sobre isso. Então eles pegam essas doenças entre eles mesmos
e começam generalizando isso para todo mundo. Eles generalizaram.
É uma coisa absuda. Em Roma, havia uma jovem que veio a Mim e disse: "Psicólogos, horríveis, horríveis." Eu disse: "O que
aconteceu?" "Eles estão me falando que tenho olhos maliciosos em relação ao meu pai." "Eu tive vontade de bater neles." São
tudo coisas absurdas, para criar – isso é anti-Cristo, criar um sentimento de inimizade, de que tudo é pervertido, poluído. É tão
puro. Na Índia, ninguém consegue entender isso. Graças a Deus, esse Freud e todas essas pessoas simplesmente não tocaram
a periferia da Índia e isso é como um elefante. Então não há ninguém lá e ninguém acredita nisso.
Assim, Eu tenho de lhes falar isto: não há nenhuma coisa assim como relacionamento poluído ou relacionamento depravado.
São todos puros relacionamentos. Nós devemos compreender que não somos animais. Mesmo os animais têm bom senso,
então você acha que não teremos o senso de pureza e de santidade dentro de nós? Assim, todas essas ideias também
desaparecem completamente e você desenvolve uma personalidade. Você vive com os outros. Nós ashrams agora, nós temos
muitas meninas, meninos, todos eles são como irmãos e irmãs. Não há nenhum problema nisso. Agora, nós temos o outro
centro que chamamos de Vishuddhi Chakra. Este é um centro muito importante, que é provido pelo próprio Shri Krishna.
O Coração Direito por Shri Rama e o Coração Esquerdo por Uma, ou vocês podem chamá-La a Esposa de Shiva. Enquanto o
Coração Central é provido pela Mãe chamada Jagadamba, que é Aquela que ajuda as pessoas a atravessar este oceano de
ilusão, e as protege. Essa é a Mãe Divina. Outro dia, vocês estavam Me perguntando sobre a Mãe Divina, este é um dos
vislumbres Dela. Então agora, o outro centro que temos aqui é um centro muito importante chamado de Vishuddhi Chakra Este
é centro "Vishuddha". Aquele que é "shuddha" significa "puro", mas "vishuddha" significa "totalmente puro". Ele tem 16 pétalas,
do mesmo modo que temos o plexo cervical expressado no grosseiro, que também tem 16 subplexos. Isso corresponde com a
ciência médica completamente. Agora, este Vishuddhi Chakra é provido pela Divindade de Shri Krishna. Shri Krishna é Aquele
que é a evolução do Vishnu Tattwa a partir de lá, para cima ao estado do Ser Primordial.
Ele é Aquele que reside como o Ser Primordial, como o Todo, como Akbar. Quando o Profeta Maomé falou de Akbar, Ele falou de
Shri Krishna. Este é o dedo que representa este centro e Ele disse: "Coloquem estes dedos nos ouvidos" "e digam 'Allah hu
Akbar', você fica em conexão com o Virata." Agora, o que a Sahaja Yoga faz é fazê-lo estar em contato com o Todo. Ela o faz
ficar em contato com o Todo. Não é que ela o limita, mas ela o faz ficar unificado com o Todo. Assim, vocês devem entender
que o que vocês têm de alcançar em sua Realização não é só falar de Shri Krishna, só pensando, cantando sobre isso, o que é
um absurdo. As pessoas não entendem que em Oxford St, encontramos pessoas com todas essas coisas insensatas
acontecendo, mendigando, pedindo esmolas. Eu acho que isso é um tamanho insulto a Shri Krishna que as pessoas fiquem

mendigando em Seu nome. Mas isso é feito em todos os movimentos religiosos, as pessoas mendigam em nome de Deus.
Não há nenhuma necessidade de mendigar. Primero equipe a si mesmo com as bênçãos de Deus, então não há nenhuma
necessidade de você mendigar de forma alguma, e mendigar é contra a Realização de Deus, contra a Realização do Si. Você
deve ter autoestima. Há uma coisa muito importante, se você não tem autoestima, você não consegue ter a Realização. Por que
você deveria ir para as ruas e ficar mendigando? É totalmente absurdo, é uma coisa exibicionista que é inútil para você mesmo.
Fazendo isso, você está realmente corrompendo o nome de Shri Krishna. Mas se você toma o caminho correto, se este centro é
despertado, suas mãos ficam conectadas ao Ser Primordial e você se torna, suas mãos se tornam completamente conscientes.
Sob o ponto de vista médico, eles aceitam que as extremidades têm algo a ver com o sistema nervoso simpático. Até esse
ponto, não mais do que isso.
Mas na Sahaja Yoga, vocês ficarão surpresos ao ver que as vibrações começam a fluir através de suas mãos quando você
recita o nome de Shri Krishna. E essas vibrações, quando você quer descobrir o que elas são, então você ficará supreso ao ver
que elas são retransmitidas para seus centros dentro de você mesmo. Mesmo se você pegar dez crianças que são almas
realizadas e vendar seus olhos e lhes perguntar sobre um sujeito que está sentado diante delas: "O que está errado com ele? ",
elas falarão de um dedo ou deste dedo ou deste dedo ou de dois dedos. Porque você pode sentir o chamuscamento, às vezes
você pode sentir um tipo de calor, às vezes você pode sentir dormência. Se você sente dormência em seus dedos, então você
deve sabe que a pessoa tem de morrer. Você pode saber muitas coisas, todas as permutações destes sete centros e este aqui.
Um, cinco e seis e sete. Assim, nós temos sete centros. Para entender sobre os centros, primeiro você deve ter a sua
Realização, isso é importante.
No começo, você perceberá que as vibrações estão vindo, indo, vindo, indo. Não é estável. Primeiro você deve se estabilizar.
Então você pode descobrir a partir de suas mãos, quais são os centros bloqueados, porque essas vibrações não são nada além
do Poder de Deus que está fluindo através de você. Elas entendem, essas vibrações, elas coordenam, elas são a força da vida.
Elas são as que criam todas essas coisas vivas, por exemplo, elas são as que germinam uma semente, elas são as que
transformam a flor em fruto. Todo o trabalho vivo é feito por essas vibrações, que são chamadas de chaitanya, Aum, Ruh, Brisa
Fresca do Espírito Santo e Poder Onipresente de Deus. Começa a fluir através de você, pela primeira vez você as sente. Ontem
muitas pessoas sentiram e as pessoas ficaram muito felizes, pois muitos sentiram, porque esse é um sinal de que aqui muitas
pessoas vão ter a Realização. Você não tem de ir a ninguém, você só tem de praticar um pouco e descobrir.
Você se torna um grande perito. Uma pessoa na Índia que tem a Realização até agora deu a Realização a pelo menos dez mil
pessoas em um vilarejo. Em muitos vilarejos. Ele é um homem muito normal. Nós queríamos que ele viesse, mas houve um
problema de visto, então ele não pôde vir. Ele é um fazendeiro muito simples e ele obteve sua Realização do Si, e ele sabe tanto
sobre a Sahaja Yoga que vocês ficarão impressionados, ele não esteve em nenhuma universidade, em nenhuma faculdade ou
qualquer coisa assim, mas ele é um profundo conhecedor. Porque uma vez que você tenha essas vibrações, elas o guiam.
Então o Espírito sentado em seu coração o guia e lhe diz o que está certo e o que está errado. Se você tem de fazer uma
pergunta: "Mâe, Deus existe?" Se você faz essa pergunta, imediatamente haverá um enorme fluxo dizendo que Ele existe.
Agora, como entender que essas vibrações são as vibrações de Deus? Essa pergunta também pode surgir. Nós podemos
julgá-las relativamente. Por exemplo, em um dos programas em Puna, as pessoas Me convidaram para falar em um lugar que
pertencia a brâmanes e eles se opuseram a isso, eles disseram: "Ela não é um brâmane, então não A receberemos aqui." Então
as pessoas disseram: "Tudo bem, publicaremos no jornal," "porque o nome Dela foi para o jornal, nós falaremos para eles" "que
essas pessoas que são brâmanes não querem recebê-La." É claro, eles não quiseram ter essa má fama, então eles disseram:
"Vamos recebê-La." Aquelas pessoas nunca Me contaram o que aconteceu. De repente, Eu disse: "Aqueles que acham que são
brâmanes, venham." Então quatro ou cinco vieram e sentaram diante de Mim, aqueles são brâmanes sem conhecerem o
Brahma. Então Eu disse: "Tudo bem, coloquem suas mãos diante de Mim", e eles simplesmente começaram a tremer assim e
indo para trás.
Eu disse: "O que está acontecendo com vocês?" Eles disseram: "Mãe, a Senhora é a Shakti, é por isso que isso está nos
acontecendo." Mas Eu disse: "E quanto aos outros? Não está acontecendo com os outros." Então eles se viraram e disseram:

"Olhe estes, eles também" "estão fazendo assim." Eu disse: "Pergunte-lhes de onde eles vieram." Eles foram e perguntaram, eles
disseram: "Nós viemos do hospício de Thana." Assim, aqueles fanáticos que acreditavam que eram brâmanes estavam
reagindo da mesma forma que aqueles loucos e eles acreditavam que eram brâmanes. Eles não podiam tocar ninguém. Havia
párias lá, a pessoa que lhes deu a Realizacao era um assim chamado "pária", um sapateiro.
Agora ele se tornou o guru de todos aqueles brâmanes e ele os está ensinando sobre Deus. Assim, este centro lhes dá o poder
de estar unificado com o todo. Ele tem muitos poderes, mas o poder principal que lhes é dado é o poder de estar unificado com
o todo e ter todos os poderes dessa Divindade despertado dentro de você, de modo que você possa se tornar consciente e
tornar os outros conscientes também disso. Essas pessoas que falam muito se bloqueiam no Vishuddhi Direito. Aqueles que
não falam de forma alguma se bloqueiam no Vishuddhi Esquerdo, aqueles que se sentem culpados se bloqueiam no esquerdo.
Aqueles que acham que estão bem e são agressivos se bloqueiam no direito, é desse jeito. Assim, isto tem de ser
compreendido na perspecitiva correta: se você faz mal uso deste centro, isso é o que lhe acontece, então agora, você deve
propiciar a si mesmo um equilíbrio para melhorá-lo. Mas a melhor parte da Sahaja Yoga é esta: quando você lhes dá a
Realiação, eles ficam separados de si mesmos. Eles virão e Me dirão: "Mãe, meu Agnya Chakra está bloqueado." Então se você
lhes pergunta: "Verdade?"
"Sim, Mãe, muito." Isso significa que eles estão sofrendo de muito ego, mas você pode imaginar alguém dizendo: "Mãe, eu estou
sofrendo de muito ego." Porque você está separado de si mesmo, você observa o seu ego, o grande balão assim, você dirá:
"Mãe, por favor, remova meu ego." É desse modo que as pessoas falam Comigo. Elas Me dirão: "Mãe, eu falo muito, é por isso
que meu Vishuddhi Direito está bloqueado," "é melhor curá-lo, eu devo parar de falar muito." Então você começa a se corrigir
porque você fica separado de si mesmo, você se torna o Espírito e o resto, você observa. Por exemplo, Eu vejo Meu sari, se há
uma mancha, Eu gostaria de limpá-lo, não estou identificada com a mancha. Então é desse modo que acontece, você não fica
mais identificado consigo mesmo e você começa a ver as falhas em você e tenta corrigir isso. É desse modo que você se torna
uma bela pessoa através de sua atenção, não através de outra pessoa, é você quem tem de fazer isso. Agora, nós temos um
centro muito importante aqui chamado de Agnya Chakra.
Ele é provido pela grande Encarnação do Senhor Jesus Cristo. Não temos ideia de como essa Encarnação veio a esta Terra,
porque se você só ler a Bíblia, é muito pouco sobre Cristo que vemos. Eles O permitiram viver só por cerca de quatro anos para
falar às pessoas. Em quatro anos, Ele foi morto, então Ele não teve tempo de lhes falar tudo sobre isso. Mas Ele fez o trabalho
que Ele deveria fazer e o qual Ele alcançou em Sua vida, mas se você ler alguns livros, em outras escrituras como Devi
Mahatmayam, onde a Deusa foi Aquela que O criou, e como Ela criou e o que Ela fez para Ele, e tudo é dado em detalhes, e em
cada detalhe, você ficará surpreso ao ver que é a vida de Cristo. A única coisa é que lá Ele é chamado de Mahavishnu e não de
Cristo. Mas mesmo o nome de Cristo Lhe veio da mesma herança que Eu lhes estava falando, que Seu nome era Yeshu e não
Jesus, porque na Bíblia, Eu Mesma fiquei confusa quando li que Anna não era Anna, era Hannah. João era Yohan, cada nome foi
corrompido na Bíblia inglesa. Da mesma maneira, eles corromperam o nome de Cristo, Yeshu em Jesus, na verdade, algumas
pessoas O chamam de Jesu. Esse é o nome Lhe dado por Shri Radhaji, Aquela que era o Poder de Shri Krishna.
Foi Ela quem Lhe deu esse nome, porque Ela estava em débito com a Mãe adotiva de Shri Krishna, que era Yeshoda, e é por isso
que O chamou de Yeshu. Yeshu é a palavra em hebreu e nós chamamos Yeshoda de Yeshu, também algumas pessoas em
nossa, o que você chamam, língua nativa também A chamam da mesma coisa, como Yeshu. Vocês sabem que "Y" e "J" são
sempre meio que vinculados desta maneira como em "Yugoslávia", eles chamam de "Jogoslavia". Assim, Seu nome "Yeshu"
surgiu disso e é desse modo que Ele foi criado como uma pessoa especial, no Devi Mahatmayam está disto que Krishna disse:
"Você se tornará o Suporte do Universo." Agora, na Índia, as pessoas estavam seriamente esperando Mahavishnu vir e lhes dizer
que Mahavishnu nasceu. Mas as pessoas que foram à Índia tinham a Bíblia em uma mão e uma pistola em outra mão ou uma
arma grande ou talvez um canhão enorme, e foi desse modo que eles entraram na Índia e disseram: "Vocês devem ser
convertidos." Agora, o que é uma conversão, só Deus sabe. Você pode pegar um burro e colocar algo nele e "você é um cristão".
Você não se torna um cristão. É desse modo que eles espalharam o Cristianismo por toda a Índia, que tudo era um tipo absurdo
de Cristianismo.
Eu também nasci em uma das famílias cristãs protestantes. Meu pai era uma alma realizada, Minha mãe era uma alma

realizada, eles eram pessoas muito instruídas e Meu pai Me disse: "Deus," "olhe para isso agora, o que esses cristãos estão
fazendo com Cristo?" E ele foi quem lutou pela independência, ele foi para prisão, Minha mãe foi para a prisão, e ele era membro
de nossa Assembléia Constituinte, do Parlamento e tudo mais, mas os cristãos só começaram a reconhecê-lo quando ele se
tornou membro de algo ou prefeito de um lugar. Eles não tinham nenhuma ideia de uma pessoa que é dotada espiritualmente
ou de qualquer tipo de poderes espirituais. Agora, em nossa família, nós ficamos muito com Gandhiji, todos nós, nós
sacrificamos muito pelo país e Meu pai decidiu nos casar fora da comunidade, não entre cristãos, porque ele achou que aqueles
cristãos ficam venerando muito aqueles missionários, eles até mesmo rezavam pela saúde deles, pela saúde do cachorro deles
e pela saúde dos seus guarda-chuvas. Era uma condição tão desprezível daqueles cristãos naquela época. eles eram tão
dedicados a aqueles missionários. Os missionários só ficavam ocupados convertendo pessoas. Agora, esse Mahavishnu
Tattwa, Aquele que nasceu como Cristo, nunca foi compreendido, nunca foi mencionado, eles nunca leram nada sobre isso e
nunca descobriram. Assim, os indianos acreditavam que até o momento Mahavishnu não nasceu e então continuou-se com a
ideia de que ainda temos de seguir, porque no princípio, foi escrito sobre Mahavishnu: "Você não será somente o Suporte do
Universo," "mas Você terá grande pureza dentro de Você", porque Ele é o Omkara, Ele é o Chaitanya, Ele é as vibrações, é por
isso que Ele podia andar sobre as águas, é por isso que Ele ressuscitou.
Foi dito que quando chegar o Seu Advento, Ele cruzará esse caminho, isso é a cruz, a parte relativa à Ressurreição, e através de
Seu avanço, Ele será capaz de absorver o ego e o superego dentro de você, os karmas, os condicionamentos, o ego em você,
através do qual as pessoas obterão a Realização. Então os indianos continuaram com a ideia de que nós ainda temos de pagar
pelos nossos karmas, Mahavishnu não veio, por causa da deturpação. Uma vez Eu disse a eles que Cristo era Mahavishnu,
vocês veem que milhares estão tendo a Realização, porque eles acreditam em Mahavishnu, é claro, eles respeitam muito Cristo,
mas eles não sabiam que Ele era Mahavisnhu. Se Ele é Mahavishnu, é perfeito, e é desse modo que Ele foi iluminado, e as
pessoas obtiveram a Realização rapidamente, porque elas foram educadas Nele, elas sabem o que é isso. Esse missionários
apenas leram alguma Bíblia em algumas escolas e tudo mais e vieram, mas eles não sabiam como correlacionar a coisa toda.
Isso não pode ser verdade apenas na Bíblia, tem de ser em todo lugar, e isso é o que aconteceu quando eles vieram e nos
falaram sobre algo que não era Cristo. Agora, essa coisa acontece conosco também, quando a Kundalini se eleva, Cristo nasce
dentro de você aqui, Ele é despertado dentro de você, e quando Ele é despertado, o ego e o superego são absorvidos e você fica
com um espaço aqui, e quando você tem esse espaço aqui, a Kundalini move-se rapidamente e é desse modo que você sente a
brisa fresca em sua cabeça. Eu dei pelo menos sete palestras sobre Cristo continuamente numa igreja chama Igreja da
Unificação. Ela era novamente a unificação e fraternidade de todas as pessoas horríveis, elas estavam pregando sobre
Rajneesh, pregando sobre - pelo menos Rajneesh é um anti-Cristo, qualquer um pode ver. Enquanto que Cristo disse: "Não tereis
olhos adúlteros", Sua pureza foi a esse ponto, como você pode aceitar Rajneesh como guru pela espiritualidade?
Mas eles tinham livros de todos os tipos de pessoas horríveis. Eles não tinham nenhum livro que fossem livros antigos com
eles, nada disso, nenhum conhecimento de nenhum tipo. O indianos não dependem, os verdadeiros indianos, não os falsos
indianos ocidentalizados que estiveram em Cambridge e Oxford, mas aqueles que são indianos verdadeiros não dependem
daqueles livros, eles acham que é tudo lixo que apareceu e desaparecerá. Aquilo não tem nenhum sentido, e eles tinham todos
aqueles livros colocados lá para destruir realmente a unidade dentro de nós, mentiras, quando você se torna coletivamente
consciente. Todo esse trabalho tem sido feito nos tempos antigos, por exemplo, Maomé foi um dos Profetas que vieram dos 10
Profetas, Moisés, Abraão, Lao Tsé, depois nós tivemos também pessoas como outros Profetas, Sócrates. Recentemente na
Índia, o último que tivemos foi Sai Nath, não o satya, mas o Sai Nath que viveu, que estava representando esse grande Princípio
do Mestre Primordial. Assim, essa é a história da evolução de vocês. O último é o centro mais importante, é o Sahasrara, que
está aberto hoje, aberto desde 5 de maio de 1970, de modo que podemos sentir o Sahasrara se abrindo. Sobre este chakra
também, se vocês forem ao Meu centro, vocês encontrarão muitas, muitas fitas que lhes explicarão este chakra, a única coisa é
que todos os assentos de todos os centros sutis dentro de nós estão ao longo da linha deste jeito e todos os centros estão
dentro de nós. Este é o Agnya Chakra e é deste modo que ele se move.
Este é o Vishuddhi Chakra, este é o Chakra do Coração, este é o Nabhi, que vocês chamam de plexo solar, depois nós temos no
centro aqui o Muladhara e em volta dele está o que vocês chamam de Swadishthana. É por isso que o Swadishthana pára de
funcionar ou você contrair diabetes, você fica cego, a cegueira é devido ao fato do seu Swadishthana não estar bem. Muitas
pessoas ficam cegas quando os olhos delas se abrem, elas podem ser curadas pela Sahaja Yoga. Em Genebra, Eu curei uma

mulher em 10 minutos, é tudo devido a possessões que você contrai isso. Chegando ao Agnya Chakra, temos de dizer que
todos estes chakras se movimentam em ambos os lados. Um se move para o subconsciente coletivo, o outro se move para o
supraconsciente coletivo. Agora, se no Agnya Chakra, você começa a se move assim no subconsciente coletivo, você começa a
ver todas as coisas mortas, como grandes divindades, ou você podem também começar a ver o passado, você pode dizer. Se
você se move para a direita, então você começa a ver cores e também você começa a ver luzes e todas essas coisas, com LSD,
você também pode ver isso, se você tomar LSD. Muitos que tomaram LSD e estiveram sofrendo de coma vieram a Mim e eles
nunca Me viram, apenas viram as luzes. Então não é uma coisa sã Me ver como luz ou como Divindades anteriores.
É para Me ver como Eu sou, é o presente. Assim, nós temos de estar no presente. A Sahaja Yoga o traz para o momento
presente, através do qual você desfruta cada momento da vida em toda a dinâmica dela e é desse modo que você se torna uma
pessoa dinâmica, amorosa, carinhosa, relaxada. Que Deus abençoe todos vocês.
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Devi Puja Sidney, Austrália, 14.03.1983 Agora todos nós percebemos a esta altura… que dentro de nós está a paz, a beleza, a
glória do nosso ser. Há um oceano de tudo isso. Nós não podemos buscá-lo externamente, nós temos de ir para dentro, o que
eles chamam, no estado meditativo, você o busca, você o desfruta. Como quando você está com sede, você vai a um rio ou vai a
um oceano… e tenta saciar sua sede. Mas mesmo o oceano não pode lhe dar água doce. Então, como pode alguma coisa que
está dispersa externamente… lhe dar essa coisa profunda que está dentro de você? Você está tentando encontrar isso
externamente, onde não está. Está dentro de nós, absolutamente dentro de nós. É tão simples porque é seu próprio, está dentro
de seu alcance, exatamente lá. Seja o que for que você tenha estado fazendo, saindo para encontrar a alegria, a assim chamada
alegria, a assim chamada felicidade, a assim chamada glória dos poderes mundanos e posses mundanas, você tem de reverter
a coisa toda. Você tem de projetar dentro de si mesmo. Não foi errado você ter saído, não foi correto você ter saído, você não
deve lamentar pelo que você fez até agora. Esse não era o caminho correto… para alcançar a verdadeira alegria da vida, a
verdadeira glória do seu ser. Isso tem funcionado em tantas pessoas, pois vocês entraram nessa compreensão mais sutil.
Algumas pessoas só estão em um nível mental, talvez, não importa. Talvez alguns estejam apenas em um nível físico de modo
que eles podem sentir isso, não importa. Mas, você está nas linhas corretas, você está se movendo corretamente. Tente
meditar, meditar mais, de modo que você alcance o seu ser interior. E esse ser interior é o vasto oceano de felicidade… que
existe em cada um de nós. É essa vasta inundação glorificante de luz… que inunda a beleza interior de todos. Então, para
abordar isso, você tem de ir para dentro de si mesmo negando as coisas… que são contra isso, contra o seu movimento. Às
vezes o vento pode ser muito, muito forte para você… entender errado… que a glória de Deus está dentro. A volta, em cada
momento lembre-se que seu movimento tem de ser para dentro. Quando você se move para dentro, você esquece as ideias de
suas glórias externas. Um indivíduo que é de uma natureza muito baixa… acha que se ele ganhar muito dinheiro, então ele
alcançou a alegria, mas ele não alcançou. Ele é a pessoa mais infeliz, se você for e vê-lo, ele está preocupado com pequenas
coisas da vida. Você deve ter ouvido que as pessoas que são muito ricas… são cleptomaníacas. Elas ficam preocupadas, elas
são muito mesquinhas, elas estão preocupadas com uma agulha aqui e ali. Uma coisinha que está sumida, elas ficam
aborrecidas. Elas têm tantos hábitos que não podem viver sem isso. Assim, as riquezas sempre trouxeram uma maldição aos
seres humanos. Portanto aqueles que buscam apenas as riquezas… não podem desfrutá-las. Então há algumas pessoas de
classe mais alta… que pensam que governando os outros, que obtendo poder, elas podem alcançar… uma posição muito
importante na vida, elas também presumem, falham. Vocês viram o que acontece com elas, as pessoas nem mesmo querem
falar sobre elas. Agora, há pessoas que se apegam a alguém, a uma pessoa ou à família, a seus filhos, a seus parentes, é muito
comum na Índia. Essa também não é a maneira com a qual você pode alcançar Deus, isso também é muito limitado, mantém
você pendurado em volta deles… e desperdiçando sua energia completamente. Mas se você entra em seu ser totalmente, então
todas essas coisas têm grande significado; tudo tem um significado então. De certa forma, se você possui alguma coisa… e se
você é esse tipo de pessoa que supõe-se que continue possuindo… O Espírito nunca possui, ele é tão desapegado. Ele nunca é
possessivo, ele é tão desapegado sobre isso. Mas ele pode se divertir, porque ele é tão desapegado, ele pode criar uma peça
teatral a partir disso. Ele pode brincar com as posses… e ensinar muitas lições às pessoas, Ele é tão desapegado, tão generoso,
ele desfruta sua generosidade. A coisa toda se torna tão diferente, tão dinâmica. Toda a beleza que é criada pelos seres
humanos… como posses é exposta diante de você… e você começa a desfrutar todas essas coisas… sem possuí-las. Você
compreende o mito da posse. O mesmo com os poderes que as pessoas têm sobre outras pessoas. Aqueles que tentam
ganhar dinheiro com a Sahaja Yoga… ou querem ter uma espécie de privilégio sobre a Sahaja Yoga… podem ser sutis, isso pode
ir muito longe. Essa sutileza vai a essa extensão de modo que… Eu vi pessoas tentarem economizar dinheiro por conta da
Sahaja Yoga. Isso também é a atenção em dinheiro. Ganhar dinheiro ou economizar dinheiro, fazer um negócio com a Sahaja
Yoga é tudo absurdo. Mas se você diz, então Eu digo: "Tudo bem, vá em frente por um tempo," "tente, você vai descobrir que a
Sahaja Yoga não é negócio." É claro que os Sahaja Yogis podem trabalhar juntos, podem fazer alguns negócios, mas a Sahaja
Yoga não é negócio. É negócio de Deus, onde você tem de dar tudo que você tem, não ficar apegado a nada, não ser apegado.
Não há dinheiro a ser pago propriamente dito, mas todo o seu coração tem de estar colocado nela. Se você não pode colocar
seu coração nela, você não pode alcançar. O mesmo em relação ao poder. Algumas pessoas pensam… que elas podem até
mesmo dominar os Sahaja Yogis, impressioná-los, controlá-los, essas pessoas são expulsas da Sahaja Yoga completamente.
Você tem de desfrutar o poder do amor, de modo que as pessoas o veem como protetor delas, como a ajuda delas, como o

apoio delas, como o amigo delas, em vez de alguém que é uma personalidade dominadora. Você tem de ser um chefe paternal e
não uma força demoníaca destrutiva… que está sempre ameaçando todo mundo. Essas pessoas serão expulsas da Sahaja
Yoga muito rapidamente. Você é descoberto. Eu não tenho compaixão com pessoas assim, nunca, que vão humilhá-los, de
forma alguma. Mantenha-se distante deles, senão quando eles são jogados para fora da Sahaja Yoga como tangentes, você
pode sair com eles, então tenha cuidado. Assim, essas pessoas que desperdiçam todo tempo delas…. apenas pensando na
família delas, coisa assim, ou aqueles que nunca pensaram na família deles, também vêm para a Sahaja Yoga. Este é um solo
muito mais sutil… no qual eles podem perder a atenção deles sobre o Espírito. Eles mimam seus filhos, mimam seus maridos,
mimam suas esposas. Toda a atenção vai numa direção errada… e isso se torna uma questão muito importante para eles, como
os casamentos são bem sucedidos, como as crianças são isso, aquilo. Eles não deixam isso para Deus. Eles têm de deixar isso
para Deus. Todos nós somos santos, vocês têm de deixar tudo para Deus. No início na Sahaja Yoga, todo mundo diz: "Meu
marido é assim, minha esposa é assim, meu irmão é assim," "meus filhos são assim, Mãe cuida deles". Tudo bem no começo,
está tudo bem. Quando você cresce, você deve se livrar disso. É uma jornada individual em direção a Deus quando você medita,
e quando você chega lá, então você se torna coletivo. Antes disso, é uma absoluta jornada individual interior, jornada
absolutamente individual. Você deve ser capaz de ver isso. Você está nesta jornada, ninguém é seu parente, ninguém é seu
irmão, ninguém é seu amigo, você está absolutamente sozinho, absolutamente sozinho. Você tem de se mover sozinho dentro
de si mesmo. Não odeie ninguém, não seja responsável, mas em estado meditativo, você está sozinho. Ninguém existe lá, você
está sozinho, e uma vez que você entre nesse oceano, então o mundo inteiro se torna sua família. O mundo inteiro é sua própria
manifestação. Todas as crianças se tornam seus filhos… e você trata todas as pessoas com igual compreensão. Toda a
expansão ocorre quando você entra dentro do seu Espírito… e vê, começando através dos olhos do Espírito. Tanta calma, tanta
paz, tanta felicidade existem dentro de você. Você tem de estar pronto para essa jornada. Essa jornada é sozinha em seu
estado de meditação. E quanto mais você descobre algo em sua meditação, mais você quer ir e distribuir isso aos outros. Isso
tem de ser assim. Se isso não entra em você, então não deu certo. Não há nenhuma pureza, há algum tipo de tendência. Nessa
busca individual, seja o que for que você descubra, você quer desfrutar com os outros, quer dar aos outros. Esse é o sinal de
uma pessoa que tem estado realmente meditando. Aquele que é meditativo… e não foi capaz de distribuir o que ele descobriu,
está enganando a si mesmo e enganando os outros também. Porque essa alegria que você recebe em sua meditação… tem de
ser distribuída, tem de ser dada, tem de ser mostrada. Ela deve fluir em seu ser… como uma luz irradia de cada lâmpada acesa.
Nós não temos de fazer uma promessa, dizer que esta é uma luz acesa, da mesma forma, um santo não deve ser certificado de
que ele é um santo. A profundidade que você alcança dentro de si mesmo se expande por toda parte, é uma tamanha ação e
reação. Quanto mais profundo você se torna, a radiação é muito maior. Uma pessoa simples, uma pessoa muito comum, uma
pessoa sem instrução pode ser assim. Nós temos um senhor chamado Vardic em Mumbai. Ele é um homem idoso, ele é tão
profundo, ele irradia. As pessoas dependem dele, ele irradia amor, tão meditativo. Você não tem de gastar muito tempo em
meditação, mas seja qual for o tempo que você gaste, seja o que for que você ganhe, tem de ser visível externamente, como
você irradia e como você dá isso aos outros. Essa é a qualidade dos santos que você tem de ter. A menos e até que você se
torne mais profundo, nós não podemos salvar outros Sahaja Yogis, e não podemos salvar aqueles que não são Sahaja Yogis.
Você tem de se elevar cada vez mais alto para puxar toda a cortina para cima. Aqueles que tentam se elevar mais alto… puxam
a coisa toda para cima… e eles dão um puxão para todos que ascendem com eles. Então tentem manter seu objetivo claro.
Devem entender qual é o seu objetivo na vida como Sahaja Yogis. Agora vocês são pessoas mudadas. Vocês não são mais
pessoas que têm de lidar com posses, se preocupar com elas, com coisas mundanas, com sua subsistência. Vocês não são
mais pessoas que têm de se preocupar demais… com sua saúde e coisas assim ou com sua vida pessoal. Vocês não devem se
preocupar muito também com seus trabalhos, isso não é importante. E por último, não se preocupar com sua família, filhos,
marido, esposa… e encontrar um bolso para você se esconder nele. Porque a única coisa onde você pode realmente se
esconder… é no Amor de Deus, onde você pode realmente obter… o grande sentimento repousante, extasiante… da proteção
completa Dele. Sidney se saiu muito bem antes e está progredindo melhor, mas o ritmo não é como deveria ser. Então temos de
pensar em novas maneiras e métodos… como podemos difundir isso. Mas primeiro vocês devem assumir suas posições como
vocês são. Vocês devem assumir que todos vocês são santos, que vocês têm de fazer um grande trabalho, não a parte do ego
do trabalho, mas a manifestação dele. Cada um de vocês tem de decidir por si mesmo. Eu tenho certeza que vai dar certo, e
desta vez, Minha visita vai ajudá-los muito entendendo… qual é o melhor para espalhar toda essa luz. Que Deus os abençoe.
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Workshop para iniciantes Sidney, Austrália, 20.03.1983 Agora há pouco estava chovendo quando a Senhora chegou, Mãe.
Apenas para encerrar esse ponto, a Mãe frequentemente usou… a expressão: há fontes de energia e há carros de bois. Todos
nós temos de nos elevar ao mesmo nível… e isso é o que a consciência coletiva significa. Quando eu tenho a Realização, não
estou num nível mais elevado do que vocês, quando vocês obtêm a Realização. Talvez eu tenha limpado meus… chakras um
pouco mais do que vocês, mas todos nós temos de nos juntar, todos nós temos de despertar juntos, tem de ser uma
experiência coletiva. Tudo bem? Não é "eu sou um grande yogi e vocês são pequenos," "não são nada." Vamos deixar a Mãe
responder essa pergunta. Tudo bem. A pergunta é: as pessoas mesmo antes da Realização… têm um certo nível de consciência
que existia. Elas estão próximas à Realização? E o que acontece se elas nem mesmo encontrarem a Senhora? Qual é a posição
delas? Vocês têm de saber que todos vocês foram buscadores antes, essa não é a primeira vez que vocês estão buscando.
Então vocês já alcançaram um certo estado onde… vocês sentem e estão conscientes de que algo mais… tem de lhes
acontecer, vocês já estão prontos para isso, alguns de vocês realmente nasceram nessa época apenas para isso. Então, porque
Eu não vou falar sobre o seu passado, o passado acabou agora, nós temos de pensar no presente. Nós temos de saber que
todos vocês podem ter a Realização, algumas pessoas têm certos problemas… em seus diferentes centros, como Eu lhes disse,
as pessoas têm diferentes tipos de problemas. Por causa desses problemas, a Kundalini retorna… em Sua atenção, porque a
Kundalini tem de cuidar de seus problemas. Ela é a sua Mãe, então Ela vai lá, cuida desse problema… e novamente se eleva. Mas
a única coisa que você tem de aprender… é como fazê-La se elevar, como cooperar com Ela, como compreender o seu próprio
problema e dar ajuda adicional… para resolver o problema. Agora, você ficará surpreso ao ver… que você simplesmente se livra
de suas falsas identificações com você mesmo. Você se torna totalmente desapegado disso, porque você… começa a falar na
linguagem dos chakras e dos centros. Você começa a dizer: "Este centro está mal, aquele centro está mal," "isto não está bem,
Mãe, isto está errado comigo," "aquilo está errado comigo", só isso. Você não diz: "Eu tenho câncer", não diz: "Eu estou louco",
não diz: "Eu sou egoísta". Você apenas diz: "Mãe, este centro não está bem, aquele centro não está bem." Dependendo da
qualidade de seus centros, os chakras, eles são aqueles que realmente são os canais… para a energia de Deus fluir.
Observando-os, você tem de ter cuidado, como seus chakras estão. Você está limpo ou não? Alguns de vocês perceberão a
brisa fresca fluindo bem na mão, mas talvez um chakra esteja bloqueado. Em um chakra, você sentirá o calor ou talvez sinta a
dormência, você talvez sinta também um tipo de, nós podemos dizer, um tipo de formigamento em certos dedos. Onde quer que
haja formigamento, você deve saber que há… um tipo de luta entre esses chakras e a Kundalini. Então vocês devem apenas
tentar ajudar seus chakras, despertá-los… e também devem saber que… cada um de vocês é parte integrante do todo. Vocês
estão despertados, estão despertados para essa parte… e portanto vocês têm de ter mais cuidado, porque se vocês sofrem por
causa de algum chakra, Eu posso sentir isso. Mas se forem outros, aqueles que não são realizados, Eu não sinto isso de forma
alguma, Eu não Me importo, Pode haver qualquer número de demônios ou qualquer coisa assim, não importa para Mim. Mas se
vocês que são almas realizadas… têm um pequeno problema, imediatamente Eu sei… que você tem esse problema, Minha
atenção é desviada para isso. Assim, você deve entender que a atenção está o tempo todo… presente para cuidar de você, para
lhe dar uma orientação melhor, seu Espírito está o tempo todo trabalhando. Mas você deve aprender como assimilar… a
orientação de seu Espírito, esse é o ponto principal. Portanto ninguém é inferior ou superior, como ele disse. Eu tenho visto
algumas pessoas que foram declaradas… bêbadas, isso, aquilo, da noite para o dia, isso acabou, são pessoas perfeitas, não
somente isso, mas Sahaja Yogis muito bons. Assim, todas essas nuvens surgiram no céu de seu ser… nesta vida, não importa,
não faz nenhuma diferença, mas seu passado é grandioso, isso mostra. Portanto você não tem… de se preocupar com até que
ponto você está, onde você está, não há nenhuma graduação ou qualquer coisa para medir isso. Todos eles já devem estar
conscientes, senão vocês não… viriam a Mim, antes de tudo. E obter a Realização, por si só, é uma coisa muito grande. Agora,
há um buscador muito bom, que Eu conheço, que veio a Mim, e ele teve sua Realização, mas ele não sentiu em sua mão, porque
ele tem um Vishuddhi muito ruim aqui. E com um Vishuddhi Chakra ruim, você pode não sentir isso em sua mão, não importa,
mas você se sentirá tranquilo, você se sentirá alegre. E você pode sentir isso no topo de sua cabeça… ou os outros podem
sentir. Gradualmente seus dedos começarão a melhorar… e eles lhe darão melhores resultados. Por exemplo, as pessoas que
fazem trabalho duro com suas mãos, os dedos delas podem também ficar dormentes, então temos de usar certos métodos,
como cuidar de nossas mãos. Este corpo agora é um templo de Deus, portanto nós temos de cuidar dele de certo modo,
respeitosamente, não da forma como as prostitutas, quando elas querem vender o corpo delas, elas cuidam do corpo. Não, mas

respeitem, com respeito ao nosso corpo. Nós temos de cuidar de nós mesmos de uma forma… que devemos manter boa saúde.
E para manter boa saúde na Sahaja Yoga, há mil e uma coisas que você tem de saber, que são muito fáceis de entender, e que
lhe será dito sem nenhum custo, de forma alguma, nada. É o Divino que está ansioso que você obtenha isso, que você se
estabeleça, que você desfrute. Portanto você não tem de ser tão ansioso em relação a isso. Essas ansiedades devem ser
abandonadas, apenas tente… entender seus centros. Agora, muitos de vocês de fato sentiram a brisa fresca. Mas talvez após
algum tempo, você pode perder isso, não importa. Você se elevará e descerá, deste jeito, não importa. Isso não significa que
você perdeu isso, de forma alguma. Agora, vamos supor que vocês tentem um método, um método simples, em que primeiro
vocês colocam sua mão esquerda em direção à Minha foto, nesse instante, vocês podem tentar, e a mão direita na Mãe Terra,
vamos ver. Mão direita na Mãe Terra, é por isso que Eu quis fazer isso a céu aberto, mas não importa agora, essa chuva é boa
para vocês, para os fazendeiros, vamos recebê-la. Então agora, coloquem sua mão esquerda deste jeito, e a mão direita – os
que estão sentados podem colocar para cima assim. Deste jeito, para trás. A mão direita assim, a direita, não a esquerda, a
direita. Para trás. Sim, a mão direita. Agora, o que nós estamos fazendo é que o poder do canal esquerdo… é o poder emocional.
Agora, se você tem um problema emocional, digamos, alguém tem tomado drogas, ele é uma pessoa de canal esquerdo.
Algumas drogas, como LSD, são de canal direito, mas a maioria das drogas levam você para o canal esquerdo. Gurus são
problema de canal esquerdo. A maioria desses… problemas são problemas mentais, são problemas de canal esquerdo. Mas o
problema dos intelectuais é de canal direito, pessoas futuristicas são de canal direito. As pessoas que são competitivas são de
canal direito, esse tipo de hiperatividade, esse tipo de coisa. Ao contrário, aqueles que têm tomado drogas são canal esquerdo.
Então primeiro tentem com o esquerdo, vamos ver. Agora coloquem sua mão direita na Mãe Terra. Coloquem sua mão direita
na Mãe Terra. Agora, coloquem sua mão esquerda em direção a Mim. Grudualmente vocês perceberão que isso começará a
fluir… em sua mão esquerda. Está fluindo? Coloquem sua mão direita na Mãe Terra, porque a Mãe Terra retira isso, você está
apenas colocando isso na Terra, coloque sobre Ela, tocando-A, toque, toque-A, você está se colocando na Terra, é uma coisa
muito simples. Agora, problemas de canal esquerdo… vão facilmente para Mãe Terra, é verdade, mas o melhor é ter uma luz.
Agora, digamos, se você tem uma… uma vela, a vela é o melhor para problemas de canal esquerdo, a vela é a melhor coisa para
absorver isso, porque problemas de canal esquerdo, podemos dizer, são problemas frios, ou problemas que surgem do frio,
Vejam, é uma pessoa que se torna inativa. Agora vejam. Apenas coloquem sua mão esquerda em direção a Mim deste jeito… e a
mão direita em direção a uma vela. Vocês ficarão surpreso, às vezes a vela começa a queimar, "tac", e pinga deste jeito e às
vezes ela cria… uma fumaça tão preta que se ela está próxima a uma parede, vocês talvez percebam a parede toda ficando
preta. É muito interessante ver como a vela reage, mas vocês devem ter uma fotografia na frente. E deve haver uma vela diante
da fotografia… e uma vela deste jeito para remover isso. Certo, agora, melhor? Tudo bem? Você perceberá que está diminuindo.
Você sentirá que de sua cabeça, você sentirá, vejam, a pressão está caindo. Melhor agora? Deste jeito. Coloquem a mão deste
jeito, palma para cima, não em direção a Mim deste jeito, sim, sim. Agora. Não, coloquem a mão esquerda, se você está sentado
no chão, é melhor colocar em direção a Mim, a mão esquerda. Está acontecendo, está indo, está funcionando. É como a energia
que está vindo através da fotografia, está empurrando para baixo em direção à luz, e a luz queima isso, a luz é despertada por
você. É surpreendente, mas ela desperta. Está melhor agora? Vejam. Nós trabalhamos, sentimos isso. Você mesmo sentirá
isso, não há nada para se certificar. Você mesmo sentirá. Coloquem sua mão esquerda em direção a Mim, a mão esquerda em
direção a Mim deste jeito, sim. Todos vocês sentirão isso, vocês mesmos. Agora, as pessoas que estiveram com gurus, que têm
um tipo de atitude esquizofrênica, que são pessoas temperamentais, frenéticas, impulsivas, elas têm todos os tipos de coisas,
do extremo ao mínimo, que são emotivas, algumas mulheres que choram muito, histéricas, todas essas coisas… podem ser
controladas por este método simples… de colocar a mão esquerda em direção à fotografia… e a mão direita em direção a uma
vela. Vejam, está dando certo? Você sentirá o movimento em sua cabeça, você sentirá. Está sentindo isso agora? Não? Agora,
com a mão direita levantada, aqueles que são muito competitivos, pessoas importantes que acham que devem ganhar dinheiro
e tudo mais, eles estão concorrendo na política e todo esse tipo de… Uma outra loucura que eles têm, isso é também um tipo de
loucura. Então para essas pessoas que estão tendo pressão alta por causa disso, elas terão diabetes, terão problemas de
fígado. Agora, mesmo para qualquer órgão, qualquer órgão que você considere, digamos por exemplo, o coração, na Sahaja
Yoga, nós temos para todo órgão dois tipos de natureza. Uma que é letárgica e outra que é hiperativa. Supondo que você seja
uma pessoa hiperativa, então se você é… uma pessoa hiperativa, você está estudando muito… ou pensando sobre o futuro ou
planejando algo, então você tem um coração que é hiperativo. Ou você tem um intestino que é hiperativo. O fígado é hiperativo,
o sistema todo é hiperativo, você terá pressão alta e todos os problemas de pressão alta, constipação, todas essas coisas
andam juntas numa pessoa. Então uma outra personalidade poderia ser letárgica. Uma pessoa que tem coração letárgico…
talvez tenha um… tem de ter uma ponte de safena ou algo assim, porque o coração não bombeia. Você talvez tenha um

intestino letárgico, uma pessoa assim talvez… seja o que for que ela coma, simplesmente vai ao banheiro, algo assim ou talvez
seja um fígado letárgico. Quando você tem um fígado letárgico, então você pode ter alergias. As alergias são causadas pelo
fígado letárgico. Mas se você é uma pessoa hiperativa, se você é hiperativo, então o mesmo fígado que estava lhe causando
essas alergias, lhe causará náusea, um sentimento de indisposição, enxaqueca e vômito. Portanto há dois tipos de figados
também. Nós temos dois tipos de rins, dois tipos de, tudo tem dois tipos. Assim se você é uma pessoa letárgica, se você tem
um problema letárgico, então o que você tem de fazer é usar a luz. Para todos os problemas letárgicos, o melhor é a luz, usar a
luz para problemas letárgicos, esse é o canal esquerdo. E para o canal direito, você pode usar a Mãe Terra. A Mãe terra é o
melhor ou água e sal. Assim, a água e sal é muito bom para pessoas que estão sofrendo… de hiperatividade. Agora, como você
faz isso? Isso é bom para ambos, mas especialmente para eles. Você tem de colocar ambas as mãos, primeiro em direção à
fotografia, ambas os pés na água com um pouco de sal. Agora, se você está sentindo as vibrações vindo em ambas as mãos,
igualmente, está tudo bem, você não tem de se preocupar. Mas supondo que uma mão tem mais vibrações e a outra mão
menos. A mão que tem menos tem de ser colocada diante da fotografia, sempre. A mão que tem menos tem de ficar em
direção à fotografia… e a outra tem de ficar fora. E você ficará surpreso, o movimento disso, você sentirá… dentro de você
mesmo, esses balões ficarão se movendo assim. E você pode sentir que algo está se movendo em sua cabeça, você está
ficando relaxado. E gradualmente, você se tornará um mestre, você saberá como lidar com este corpo, sem dúvida, você se
tornará um mestre. E quando você se torna o mestre, as pessoas se tornaram mestres em oito dias, em oito dias. Uma vez que
você se torne um mestre, então você pode lidar… com outros corpos também e ajudar as outras pessoas. É simples assim.
Portanto esqueça o passado, agora é o presente, nós temos de estar no presente. Há alguma outra pergunta agora? (…) sobre
mantras (…) Mantras, sim. Nós temos diferentes centros… e todos esses centros têm diferentes Divindades. Como Eu lhes
disse, o Senhor Jesus Cristo está aqui, Moisés está aqui, Krishna está aqui. Nós temos um diagrama disso. Nós temos livros
que serão dados a vocês. Agora, nos temos de fazer… Perdão. Sim, este é o diagrama, está belamente feito, este aqui está bem
nítido. Agora, nós diferentes chakras, nós temos diferentes Divindades. Venha à frente, venha à frente e veja, tudo bem? Tudo
bem, apenas deixe-o ver. Você pode passar. - Talvez exista um outro diagrama. - Um outro diagrama, tudo bem. Nós temos
livros, por que não lhes dar livros? (…) Eles podem ter os outros livros. Abram os livros, vocês têm o diagrama nos livros,
conseguem ver? Agora gradualmente, estamos tentando conseguir um lugar maior para vocês, e devemos realmente nos
encontrar em um salão novamente. Quando vocês vão para…? Eles podem se encontrar aqui primeiro até conseguirmos um
salão. Sim, se quiserem, talvez não consigamos, mas podem se encontrar aqui. Vocês sempre podem vir e descobrir. Agora, o
que é isto? Há livros. Eu mostrarei. Estes são livretos destinados apenas para o iniciante. Agora aqui, está tudo apresentado
resumidamente. Este é o diagrama que vocês têm de seguir, você pode passá-lo. Dê este para este senhor também, ele quer.
Ah, você tem. Eu consegui um aqui. Entendo, pegue você também. Então os mantras estão de acordo com o chakra que está
com problema. Vamos supor que seu Nabhi Chakra não esteja bem, certo? E se você começar a recitar o mantra deste aqui é
inútil. Então você deve saber a partir de seus dedos qual centro está bloqueado. Agora, você pode distinguir aqui neste
diagrama, se você observar… neste lado, nós temos os números escritos de acordo com os centros. Neste lado, vocês veem
claramente? Agora, estes são os números dos centros, tudo bem? E também aqui está escrito neste diagrama… quais são as
diferentes Divindades. Agora, todas estas Divindades devem ser entendidas primeiro, onde Elas estão e quando você tem de
recitar os mantras, o que vocês têm de fazer é colocar isso no mantra apropriado da Sahaja Yoga. - Então você deu isto? - Isso
não está nestes livros. Mas eles lhes dirão. O padrão tem de ser assim, que diz, seja o qual for o assunto está entrelaçado no
completo, quero dizer, deve ser recomendado, não é? Alguém tem de dizer. Então vocês têm de dizer que… Eu sou Aquela que
lhes deu este conhecimento. Então vocês só têm de usar essa coisa específica… que eles lhes darão, o padrão, que é muito
simples. E vocês têm de usar estes… nomes destas Divindades, diferentes Divindades correspondentes, e gradualmente vocês
ficarão surpresos ao ver que isso dará certo. Mas quando vocês vierem para cá, eles lhes dirão, é muito simples, é muito
simples. Mas vocês devem saber onde os chakras estão. Antes de tudo, vocês devem se tornar sensíveis, Portanto Eu sugeriria
que vocês devem começar usando azeite de oliva… em seus dedos e nos dedos do pé, esfreguem bem, tornem seus dedos
sensíveis. Por causa de várias coisas, nossas mãos se tornaram grosseiras. Para perceber isso melhor, use um bom azeite de
oliva, massageie bem. E às vezes, se você usar luvas à noite, podem amaciar também. Vocês devem amaciar, mãos macias são
melhores. E as unhas não devem ser muito longas, não muito cortadas, coisas desse tipo, e elas têm de estar adequadamente
feitas, de modo que quando você usar nos outros, eles não devem ser… machucados por suas unhas. Mas para você também,
você não deve ter muito, especialmente a mão direita, porque você terá de usá-la deste jeito aqui. Digamos, você tem um
bloqueio no Vishuddhi Chakra, então você terá de usar seu Nabhi Chakra deste jeito. Assim, qual é na verdade o problema com
você, deve ser primeiro percebido. Então primeiro você tem de entender… a si mesmo, qual é o seu problema, do que você está

sofrendo, e depois, como corrigir. Se você puder descobrir como corrigir isso e qual é o seu problema, então é a coisa mais fácil,
é usar um mantra para melhorar a si mesmo. Tudo bem? É muito simples. Vocês se encontraram Comigo somente há um dia
atrás, Eu devo dizer, mas vocês ficarão surpresos ao ver que o conhecimento… que você terá agora sobre si mesmo será
enorme. Então primeiro é a Realização do Si, significa conhecer a si mesmo. Uma você que você conheça a si mesmo, você
começa a conhecer os outros, porque todos nós estamos coletivamente conscientes. Aqueles que são almas realizadas se
tornam conscientes dos outros. Então antes de tudo, se você quer ver suas próprias vibrações, você tem dar um bandhan em si
mesmo deste jeito, como Eu lhes disse, deste jeito. Agora, vamos fazer isso. Coloquem sua mão esquerda em direção a Mim.
Deste jeito, em direção a Shri Mataji. A outra mão passa acima por fora. Por cima uma vez, de volta por cima, duas vezes. Três
vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes e sete e apenas chequem as vibraçoes. Agora, estas são suas vibrações, sejam
quais forem, agora chequem, vejam agora. Qual dedo está queimando? Vejam cuidadosamente. Agora, este é o Nabhi
Esquerdo. Qual está queimando? Tomem cuidado. Prestem atenção. Qual? Qual? Aqui? Talvez ele esteja constipado, ele está?
Ele tem constipação? Sim, é o fígado, sinal de fígado, você vê e também está constipado. Então ele é uma pessoa mais de canal
direito, porque o canal direito é isto. Então ele tem de levantar o esquerdo e baixar o direito, deste jeito. Tudo bem? Eu só sinto o
calor, o que pode significar isso? Você tem problmea de coração? É alergia? Coloque sua mão direita no seu coração. (…)
bastante quente. Quente? Tudo bem, não importa, e o outro? Nada, tudo bem. Então levante o esquerdo e abaixe o direito, do
esquerdo para o direito. Faça assim, quando Ela diz do esquerdo para o direito, o que você está fazendo não é só isso, você está
na verdade levantando o canal esquerdo… e levando a graça para o direito. (…) porque você está se equilibrando. E levando a
graça para o canal direito, porque o canal direito não está mostrando nada. Se o canal direito não está mostrando nada, então o
que você está fazendo? Você está lenvantando o seu esquerdo… que está se mostrando um pouco e você o levanta e o trás
para baixo, com sua mão direita. Do esquerdo para o direito. Se você tem problemas no canal direito, se você tem problemas
com seus dedos da direita, você leva do canal esquerdo e passando acima… e traz para baixo a graça para o canal direito. Então
isso é o oposto, é simples assim. Se você não está sentindo de forma alguma a mão direita, então você tem problema no canal
direito. Você não está sentindo nenhuma vibração, hum? E na mão esquerda, você está sentindo o quê? Levemente quente no
lado esquerdo. Levemente quente no lado esquerdo, ela sentiu isso. Essas combinações (…) Então ela tem de ir do direito para o
esquerdo, dieito para o esquerdo. Apenas faça isso você mesma agora, entre em equilíbrio, é sobre esse assunto que Shri
Mataji está falando. Nós podemos mudar as mãos? - Sim, você pode, mude as mãos. Melhor. Apenas repetir isso novamente, se
você tem sensações anormais, calor ou algo em sua mão direita, isso significa que há um dano… neste lado, então levante o
canal esquerdo… e traga a graça para o canal direito. Apenas faça isso se você tem esse problema. Do direito para o esquerdo.
Pegue sua mão direita e coloque-a deste jeito. Se você tem isso em outra direção, mude a mão como Ela disse, e faça o
contrário. É simple assim. Até que se equilibre, até que dê certo. Fique fazendo até que dê certo. Você veio ao Meu programa
antes? É por isso, apenas começou, você tem de ter sua Realização antes de tudo, tudo bem? Venha aqui, nós teremos de
trabalhar isso, antes de tudo, sua Realização não deu certo, é por isso. Ela apenas começou. Vamos trabalhar isso. Se a
Realização der certo, somente então você pode sentir apropriadamente. É por isso. Canal direito, de forma alguma, então Eu
fiquei… Me perguntando por quê. Você está sentindo? Bom. O que você está sentindo na mão esquerda? Brisa fresca, na mão
esquerda e não da direita? Tudo bem. Então o que você faz é levar do esquerdo para o direito. Não, com a mão direita.
Gradualmente quando você praticar, você saberá. Melhor agora? Bom? Bom. Ele está bem. Você está bem? Como está se
sentindo? Mão esquerda. Ela está perguntando, você sentiu calor no lado esquerdo ou na mão esquerda? Você pode sentir isso
na mão esquerda ou no lado esquerdo, em qualquer lugar. Onde você está sentindo? Sim, você pode sentir isso em ambos os
lados. Você está sentindo no direito? Então leve do seu esquerdo para o direito. Não, não, não, mão esquerda em direção a
Mim… e a mão direito assim. Não, assim. Apenas eleve-a e traga-a para baixo deste jeito. Não volte. Melhor. Este aqui? Sim,
correto. Mão direita? Do esquerdo para o direito. Não, não, não. Esquerdo, esquerdo para o direito. Ainda assim não entende.
Ambas as mãos frescas? Olhe para Mim, a mão esquerda para Mim, deste jeito… e a mão direita, eleve-a, venha até aqui e
empurre para baixo. Ela está bem, você está bem. E quanto a você? Sentindo a brisa fresca em ambas as mãos? O equilíbrio,
sim. Você começa a sentir o equilíbrio. Essa é a melhor forma. Você tem um Vishuddhi deste jeito, não importa. Coloque sua
mão esquerda atrás de seu chakra, aqui. E coloque sua mão direita em direção a Mim, a mão direita. E quanto a você? Você está
sentindo? Nada? Você nunca sentiu nenhuma brisa fresca? Surpreendente. Você vem de qual estado? UP. [Hindi] Apenas veja
se a brisa fresca está vindo nele. [Hindi] Ele teve? [Hindi] Dê vibraçõs no Vishuddhi dele, coloque sua mão no Vishuddhi. Agora
você está bem? Canal esquerdo, coloque o direito. Você está sentindo o calor também? Tudo bem, não importa. Como você
está se sentindo agora? Quanto tempo esse tipo de coisa (…)? Uma fração de segundo. Quanto tempo durará você se
equilibrando? Quanto tempo o equilíbrio durará em você? Durará? Não há tempo para isso. Isso pode durar para sempre, mas se

você é do tipo muito oscilante, talvez superado um pouco, mas você tem de saber como fazer isso, entende? Agora, nós
podemos dizer que estamos dirigindo um carro. Quanto tempo isso irá durar lá? Enquanto você o mantiver. Você está dirigindo
este carro, tudo bem? Agora, o que é isto? Você está sentindo o equilíbrio agora? Sim. Bom, então isso é bom. Quando fica
desequilibrado, é quando você o corrige. Então somente durante o dia, você apenas tem… Não, não, não, não. Se você está em
equilíbrio, não há nada errado, está tudo bem, perfeitamente bem. Pode-se obter isso quando você não teve a Realização, o
equilíbrio? Você teve a sua Realização? Essa é a primeira, essa é a primeira coisa. Do contrário, você não entrou no Reino de
Deus, não é? A primeira coisa é ter a sua Realização e depois, agora, coloque suas mãos em direção a Mim. Todos devem fazer
isso, porque… quanto mais você coloca suas mãos para a Mãe, mais forte as vibrações fluirão. Aproveitem essa oportunidade,
porque isso tem de desenvolver. Talvez seja um pouco desconfortável, mas apenas mantenham… suas mãos para a Mãe. Você
sentiu a brisa fresca em suas mãos? Você está sentindo? Comece, feche seus olhos. E quanto a você? Não. Aqueles que não
tiveram a Realização, coloquem suas mãos para cima, por favor. Venha à frente. Eu acho que é melhor, e o resto das pessoas e
Sahaja Yogis podem ver. Venham. Agora, estas pessoas podem ser ensinadas pelos Sahaja Yogis… como dar a Realização,
vocês estão bem, três de vocês, vão em frente. E os Sahaja Yogis podem se encontrar com eles e falar-lhes. Sentem-se,
sentem-se. Exatamente assim. Coloque sua mão. Você está sentindo? Faça assim com seus olhos, faça um pouco. Apenas os
pressione, pressione com força seus olhos, muito forte, três vezes. Forte, pressione-os com força, três vezes. Tudo bem? Ainda
não? Dará certo, dará certo. Olhem para Mim, olhem para Mim aqui. Por favor, leve o bebê para fora um pouco, porque todo
mundo está… tentando meditar, tudo bem, apenas por um minuto. Não se sintam culpados, nenhum de vocês deve se sentir
culpado. Todo mundo ainda tem certos problemas. Apenas vá e diga: "Mãe, eu não sou culpado". Fechem seus olhos, apenas
fechem seus olhos. Não há nada para se sentir culpado em relação a nada, seja o que for. Seja o que for que você tenha feito
acabou agora. Vocês estão entrando em uma nova consciência agora, no Reino de Deus. Agora vocês se tornaram o Espírito e o
Espírito não pode ser culpado. Esqueçam as pessoas que não vieram hoje com vocês, qualquer um. Apenas as esqueçam.
Apenas comece a ser você mesmo. Eles podem vir mais tarde e vocês podem lhes dar o benefício todo. Aqueles que têm
problema de fígado devem comer açúcar… e eles lhes falarão o que deve ser feito. Se você tem diabetes, você deve comer sal. E
para as outras pessoas que têm artrite e tudo isso também, Eu pedirei para vocês trazerem um pouco de gasolina ou
querosene, Se não der, você pode voltar novamente e levar destes. Muito obrigada, desfrutem sua vida. Que Deus os abençoe.
Eu espero vê-los na Índia.
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Puja de Aniversário, Sidney, Austrália, 21.03.1983 É tão maravilhoso estar com vocês hoje neste dia auspicioso, estar com
australianos que provaram ser Sahaja Yogis muito bons... e que têm progredido de uma forma muito rápida... em sua vida
espiritual. Dá-Me a maior satisfação estar com Meus filhos aqui. Como vocês sabem, Eu tenho muitos filhos por todo o mundo,
além daqueles a quem na verdade Eu dei a luz fisicamente. Nós temos de pensar hoje em todos aqueles... que estão longe de
nós, a milhares de quilômetros, orando a Deus Todo-Poderoso pela ascensão espiritual deles. A pessoa tem de orar somente
para a ascensão espiritual, porque conforme vocs ascende, você obtém todo o resto, devido ao fato de você não ascender, você
não obtém o que é necessário. É por isso que há problemas. E mesmo hoje, Eu tive de resolver alguns problemas, antes que Eu
pudesse vir ao puja. Mas se vocês decidirem: "Nós temos de ascender espiritualmente dentro de nós", então tudo que vocês
têm de receber, todas as bênçãos que Deus quer derramar sobre vocês, torná-los cidadãos de Seu grande Reino, onde vocês
não são mais julgados, não são mais punidos, não são mais postos à prova, onde vocês residirão no amor eterno de Deus e em
Sua glória, Eu não podia acreditar, cerca de dez anos atrás, que dentro de dez anos, Eu seria capaz de alcançar esse resultado.
Nós não devemos julgar o progresso da Sahaja Yoga... em relação a outros "gurus de plástico". Mesmo criar um único santo...
exigirá passar por milhares de vidas. E tantos tornaram-se profetas, é uma coisa muito grande para vocês. Vamos esquecer
quais reentrâncias temos dentro de nós. Nós temos de saber que somos profetas. Este pressuposto... tem de ser estabelecido,
de que nós somos profetas. Se vocês puderem assumir o que vocês são, o que se tornaram, vocês emitirão a Glória de Deus.
Como uma flor, quando ela desabrocha, ela tem sua fragrância que flui automaticamente, mas são somente os seres humanos
que têm liberdade... até mesmo de não assumir, de dramatizar ou de assumir o que eles estão fazendo. Mesmo se eles se
tornaram profetas, eles ainda persistem com o que eles não são, na imaginação e ainda ficam com medo... ou orientados para
o ego. Isso é falsidade. Isso não é sua verdadeira natureza. É como atuar em uma peça, tornando-se o ator. Como alguém que
está atuando como Shivaji, então ele transforma-se como se ele fosse Shivaji. O estilo de vida inteiro, tudo muda, ele torna-se
Shivaji. Mas a mesma pessoa, se ela está atuando como Hitler, torna-se como Hitler. Ambos são artificiais. Eles tornam-se
artificiais. Agora, quando vocês são realmente profetas, vocês acham difícil ser a verdadeira pessoa que vocês são, mas a
artificial, que retrocedeu, que não existe mais, está tudo acabado. O pecador está morto. O egoísta não está lá. O medroso foi-se
para sempre. Você é um profeta. Eleve-se na glória dessa personalidade. As pessoas que não são profetas, que não são divinas,
que estão fazendo atividades antideus, podem presumir que são profetas. Mas aqueles que são realmente profetas, não
querem assumir a situação de que eles são. Assim que vocês assumem, vocês se tornam isso. Nós devemos hoje superar esse
tipo de jogo... que nossa mente tem feito até agora. Toda falsidade tem de desaparecer. É claro, como Eu disse, Eu nunca
poderia ter sonhado... que em dez anos Eu alcançaria esses resultados, com tantos demônios em volta de nós para instigá-los.
Receio que isso deva chegar a vocês também, pois apesar de todos os obstáculos e problemas que vocês tiveram, vocês
ascenderam, ascenderam até agora e tornaram-se belos profetas. Vocês estão tão transformados que com um pouco mais,
apenas assumir o que vocês são, fará com que se sintam tão doces. Eu falei com Minha neta, a mais velha, e ela é apenas uma
menininha, só tem 11 anos de idade, mas ela falou com sua mãe: "Agora eu não posso falar com a Vovó, porque Ela é a Deusa,"
"Como eu posso falar com Ela? Eu fico acanhada." Nessa idade. Enquanto que em sua própria vida, como estão dizendo, ela é
superior em toda a classe de aula. Ela é a editora da revista em sua escola. Ela é formidável. E ela é tão humilde que falou para
sua mãe: "Eu fico acanhada para falar com a Vovó" "Ela é a Deusa, como posso falar com Ela?" E Rustom Me disse que há
vibrações irradiando dela. É desse modo que vocês têm de crescer. Antes de tudo, vocês têm de saber que vocês são profetas...
e devem saber que Eu sou o Espírito Santo. Eu sou a Adi Shakti. Eu sou Aquela que veio a esta Terra... pela primeira vez nesta
forma para cumprir essa enorme tarefa. Quanto mais vocês compreenderem isso, será melhor. Vocês mudarão
tremendamente. Eu sabia que teria que dizer isso abertamente um dia... e nós dissemos isso. Mas agora, são vocês que têm de
provar que Eu sou isso. Cristo tinha discípulos que não eram nem mesmo almas realizadas... e eles disseminaram o
Cristianismo, seja o que for. Sob circunstâncias tais que Cristo foi crucificado... e eles ficaram desamparados, apenas doze
pessoas lutando, mas eles edificaram isso. Eles eram pessoas muito humildes. A qualidade deles era que eles eram
extremamente humildes... e sabiam a diferença entre eles e Cristo e a Mãe. Eles também sabiam a diferença entre eles e os
outros. E eles adotaram vidas que eram puras, iluminadas pelo nome de Cristo. Eles não eram almas realizadas. Eles se
purificaram... e mantiveram suas vidas belas. Assim, os Sahaja Yogis não podem se permitir ter esses seis inimigos. Antes de
tudo, a raiva... que realmente não condiz com a compaixão. Substitua a raiva pela compaixão. Hoje é o sexagésimo

aniversário... e nós temos de lutar contra somente... os seis inimigos dentro de nós mesmos. Em segundo lugar é o que a
maioria de vocês fizeram: retirar sua atenção da perversão. A maioria de vocês fizeram isso. Seus olhos estão melhores agora,
firmes. Mas vocês ainda são egoístas. Vaidade. As pessoas ainda são invejosas, competitivas. Vocês ainda têm algum
materialismo oculto, furtivo. Uma coisa nova que está surgindo, vocês estão ficando apegados às suas famílias. Assim, nós
temos de mudar isso agora, para um uso diferente. A mesma coisa pode ser usada para fazer o trabalho de Deus. Eles podem
ser usados como as seis mãos dos Sahaja Yogis. O primeiro inimigo é a raiva. Você tem de ficar zangado consigo mesmo...
quando você faze coisas erradas e não se sentir culpado, mas sim zangado consigo mesmo por fazer coisas erradas. A culpa é
a melhor forma de nunca se livrar disso. Ela é como um depósito mantido para arquivos pessoais, trancado. Eu tenho sofrido
muito por causa da culpa de vocês, muito. E elas aparecem uma por uma. Assim, você tem de ficar zangado consigo mesmo...
quando você se sente culpado: "Como posso me sentir culpado? Por que eu fiz uma coisa assim?" " Eu não irei fazer isso."
Portanto, desenvolva sua raiva contra você mesmo... e não contra os outros. E a raiva poderia ser reservada para o dia de
guerra. Senão quando a guerra irromper, todos os Arjunas largarão suas armas e será dito que... "Arjuna foi um grande guerreiro,
até a guerra começar." Então nós não iremos desperdiçar nossa energia... em guerrear contra coisas que são exatamente como
sombras. Não lutar contra as sombras. O sexo, a perversão têm de ser desviados em relação à sua família, sua esposa... e
vocês têm de respeitar sua castidade agora. A coisa toda torna-se nada além de castidade. Levem uma vida casta. Não ser
como um cachorro, mas ser como um ser humano. Toda essa atenção tem de se tornar a castidade, que é o seu poder, que é a
sua proteção, que é a sua conexão com o divino. Não a castidade forçada, mas uma castidade de equilíbrio e compreensão.
Com sua família, com sua esposa, vocês podem viver de uma maneira muito casta. O mesmo com as mulheres, isso é mais
para as mulheres, Eu diria, pois elas não devem se associar a outros homens... que falam contra seus maridos, ou que lhes
ensinam coisas contra seus maridos. Todos os homens assim devem ser expulsos da Sahaja Yoga, que tentam falar com as
mulheres contra os maridos delas. Esse é um lugar muito sanctum sanctorum, onde vocês não devem intervir contra o marido.
Ninguém tem o direito. Se houver qualquer problema, vocês devem Me informar. Isso é um sinal de estupidez. Depois a vaidade
deve ser transformada em orgulho. Vocês devem ficar orgulhosos de serem Sahaja Yogis, realmente orgulhosos. Levantem
suas cabeças com orgulho: "nós somos Sahaja Yogis". O orgulho nunca é opressivo. É uma coisa gloriosa ser orgulhoso. Mas a
vaidade é – na verdade, orgulho não é nada além do que a expressão de autoestima. Mendigar, tomar emprestado, imitação,
todas essas coisas vêm da compreensão inferior de si mesmo. Assim, a vaidade deve ser o orgulho, e o orgulho deve ser a
expressão de autoestima. Autoestima é bem diferente de ego. Um é realidade, o outro é completa artificialidade. Os homens
agora devem se comportar como homens... e não como mulheres, dóceis, como vacas para serem amarrados com uma corda...
onde quer que as mulheres deles queiram que eles vão. Eles têm de liderar a sociedade. Pelos diretos das mulheres na índia, as
mulheres nunca lutaram, foram os homens. Elas nunca lutaram, foram os homens, porque os homens também são os pais, os
irmãos, eles estão preocupados com o bem-estar das mulheres. As mulheres raramente lutaram lá, porque elas sabiam que
uma vez... que começassem a política dessa luta contra os homens, não haveria fim para isso. Basicamente, elas sabiam que
tinham de viver com os homens, elas não podem lutar contra eles. Mas os homens lutaram. Mesmo nos Estados Unidos, foi
Abraham Lincoln que lutou... pela libertação das mulheres, não as mulheres. Portanto, vocês têm de ser, não egoístas, mas sim
orgulhosos. Orgulhosos de que vocês são Sahaja Yogis, orgulhosos de nascerem nessa época em que vocês têm de... executar
as obrigações do trabalho de Deus, pois Deus os escolheu, de modo que vocês devem elevar-se a esse nível. Por exemplo, de
repente Eu descubro que algumas pessoas... tornam-se rabugentas, reclusas na Sahaja Yoga. Elas nunca serão perdoadas
porque Deus lhes deu tanto. Vamos supor que alguém lhe dê um diamante, você fica orgulhoso, você o coloca e o exibe. Mas
quando foi lhe dado o seu Espírito, vocês devem ficar orgulhoso e não se comportar como recluso. Algumas pessoas acham:
"Eu não devo fazer nenhum trabalho agora," "não sairei, eu me sentarei em casa e meditarei." Não há nenhum lugar para
pessoas assim na Sahaja Yoga. "Eu não posso fazer isto." A palavra "não posso" deve desaparecer do dicionário... das pessoas
que se presume serem Sahaja Yogis. Você simplesmente não pode dizer: "Eu não posso fazer isto." Assim a autoestima lhe
dará aquele tipo de dinamismo que... é necessário para a Sahaja Yoga, um dinamismo com discernimento, um dinamismo
sábio. Eu não terei de resolver seus problemas nunca mais. A qualidade da competição e da inveja... deve ser persuadida. Deve
haver competição entre você e você mesmo, aquele que você foi e o que você é. Quem vence? Quer você esteja no passado ou
no presente? Seu presente deve ir rápido, cada vez mais rápido, deixando esse passado para trás tanto quanto você puder. Não
deve haver nenhuma competição entre Sahaja Yogis... em aquisição. Algumas vezes Eu tenho visto também competição... em
berrar, gritar e ser rude com os outros, há uma grande competição acontecendo. Vamos ter competição em compaixão, em
delicadeza, em gentileza, em comportamento belo. Quem é mais culto? Quem é mais cavalheiro? Quem é mais profundo?
Mantenha alguém como um ideal diante de você desse jeito, quem você acha que é um indivíduo muito distinto, cavalheiro, ou

uma mulher que seja realmente como uma dama. Mas ao contrário, se você tiver uma mulher que se comporta... como um
homem como seu ideal, isso também não é correto. Ou um homem que se comporta como uma mulher, isso também não é
ideal. Ou o contrário, uma mulher que tenta mostrar que as mulheres são diferentes... dos homens e que as mulheres devem
conseguir isso... Na Sahaja Yoga, não há nada disso com mulheres e homens, que as mulheres devem ter isso e os homens
devem ter aquilo, porque você é o Espírito. Mas o envólucro que você tem, o corpo que você tem, a luz que você tem, a lâmpada
que você tem é uma coisa diferente, e para manter a luz acessa, uma mulher tem de ser uma mulher e um homem tem de ser
um homem. Do mesmo modo, ontem Eu lhes disse... que uma maçã não deve tentar ser uma manga... e uma manga não deve
tentar ser uma maçã. Parece bom ser a melhor maçã e parece bom ser a melhor manga. Assim, os reclusos, aqueles que dizem:
"Você tem de se livrar disso", comportam-se realmente não como seres humanos, mas Eu acho semelhante a – Eu não sei quais
animais agem assim. Por exemplo, quando você recebe seu auxílio desemprego, você não pode tornar-se indolente, não pode.
Tanto quanto possível, Eu não gosto de pessoas recebendo... auxílio desemprego, não é um sinal de bons Sahaja Yogis. Todos
vocês devem ser trabalhadores esforçados, vocês devem ter qualificações, devem ser pessoas boas no topo de tudo. Bons
estudantes, bons cozinheiros, boas mães, bons pais, bons administradores, onde conseguiremos essas pessoas? Não podemos
ser lavadores de pratos, podemos? Portanto, a competição entre mulheres e homens deve ser encerrada. As mulheres devem
ter seu próprio lugar... e os homens devem ter seu próprio lugar. E as mulheres devem saber que os homens são suas mãos. Se
vocês são a shakti, eles são as máquinas. E não matem suas máquinas berrando com eles, gritando com eles, e os humilhando,
tornando-os sem autoconfiança. Vocês não terão nenhum lugar. Nós temos de encorajá-los a fazer o trabalho de Deus. Vocês
têm de lhes dar suporte, cuidar deles, porque eles são as máquinas, eles são as mãos... e vocês são o poder. É claro, se essas
mãos forem contra o poder, eles sofrerão. Então não deve haver nenhuma competição entre os filhos e vocês, meu filho e o
filho dele, não deve haver tal competição, retirem sua mente de lá. Deve haver um completo compartilhamento. Assim, a
competição deve terminar em compartilhamento. "O quanto compartilhamos? O quanto podemos compartilhar?" Vejam, os
bêbados não podem sentar-se e beber sozinhos. Eles têm de ter algumas pessoas para compartilhar. Os ladrões devem ter dez
pessoas para roubar. Mas quando se trata do néctar do Amor de Deus, como podemos ter isso sozinhos? Não se pode
desfrutar, não há nenhuma alegria de forma alguma nisso. Assim, vamos ser gentis e amáveis uns com os outros. As pessoas
que irão desfrutar o néctar... devem competir em compartilhar esse néctar, através do qual eles obtêm mais e mais disto. Quem
compartilha mais? Quem é mais generoso? O materialismo deve ser conduzido em sua beleza. Você pode ter uma coisa feita
com suas mãos. Isso é muito mais bonito do que correr atrás de dinheiro, contar dinheiro, vocês realmente ficam malucos,
aqueles que contam o dinheiro deles de manhã à noite... são realmente malucos. Eles sempre perdem dinheiro. Há algo errado
com o cérebro deles. Contem suas bênçãos. Observem a vida, a beleza na matéria. Como a vida tem trabalhado. Observem uma
madeira, Eu vejo o padrão que ela criou na madeira, a vida criou. Mas isso não é sombrio. Não está morto. Não é insípido. Está
radiante. Vocês podem ver na arte, vocês podem ver em tudo que é belo, o reflexo do poder criativo de Deus... e a alegria que Ele
quis emitir para a felicidade de vocês. Apesar de vocês ficarem escravos da matéria, Ele nunca quis nada. Vocês são os
mestres. O último é o apego aos seus filhos, à sua esposa, seu, seu, seu. Seja o que for que seja meu não sou "eu". Minha casa,
isso não sou "eu". "Meu isto, meu, meu, meu" deve ser abandonado, deve ser destruído. Ao invés disso, você deve dizer "nós".
"Nós" é uma boa palavra. Muitas vezes Eu digo "nós". E as pessoas começam a se perguntar o que eles – alguém Me perguntou:
"Mãe, quando a Senhora diz "nós", "o que a Senhora quer dizer?" "Como a Senhora pode nos faz sentir desta maneira," "que
todos nós somos um, a forma como a Senhora diz "nós"?" Eu disse: "Por que não? Vocês são parte integrante de Meu corpo."
Nós não somos "nós"? Eu separo Meu dedo de Minha mão? Se vocês são parte integrante de Meu corpo, então Eu tenho de falar
"nós"... porque estou consciente deste Ser Coletivo sentado aqui. Portanto nós temos de falar "nós" e não "eu, meu". E quando
você tem de dirigir-se a si mesmo, fale na terceira pessoa. Por exemplo, você pode dizer: "Esta Nirmala está indo agora para
Londres." Isso realmente é verdade, porque este corpo está indo para lá, mas Meu coração irá permanecer aqui. Assim, dizer
que "Eu estou indo" não é verdade, se Eu sou a Adi Shakti, aonde Eu estou indo? Eu não estou indo a lugar nenhum. Eu estou em
todo lugar. Aonde Eu posso ir? Não há nenhum lugar onde Eu não resida. E se Eu tenho de ir a um lugar assim, o inferno é o
único lugar que não quero ir. Então, o que Eu digo é: "Esta Nirmala está indo agora, deixando a Austrália." "Amanhã Eu estarei
partindo." Então o que acontece? Apenas este corpo tem de se mover, só isso. Desse jeito, você começa a falar sobre o seu
corpo. "Esta minha mente, esta mente do Sr. Fulano de Tal." É melhor dirigir-se a si mesmo como "Sr." ou "Sra." ou "Senhorita".
"Então "Senhorita", por favor levante-se agora?" É melhor dirigir-se a si mesmo. As crianças falam desse jeito, na terceira
pessoa. Vocês ficarão impressionados, vocês verão a graça atrás da coisa toda. Você saberá como rir de si mesmo. "Oh então
"Sr.", vamos, agora ele está se comportando desse jeito." E você realmente se tornará um mestre de si mesmo, porque você
sabe como lidar com esse bebê. Isso lhe dará esse senso de maturidade. Assim dizer "este é meu filho, esta é minha esposa" –

é claro que você tem de cuidar de sua esposa e de seus filhos, porque eles são sua responsabilidade, mas faça pelas outras
crianças mais do que você gostaria de fazer... pelo seu próprio filho. Há alguém que chegou. Assim, essa identificação
completa com seus filhos, superproteção, lhes causará problemas. Você tem de acreditar que sua família é a família de seu
Pai... e sua Mãe está cuidando dela. Se você acha que pode cuidar de sua família sozinho, vá em frente. Portanto, não seja
superprotetor. Não fique tão preocupado, tão angustiado em relação à sua família. E mantenha um temperamento bem
sociável, de modo que seus filhos não se tornem como vocês. Diga-lhes como compartilhar. Se uma criança caiu, peça às
outras crianças para ajudar. Crie brincadeiras nas quais você mostre como uma criança que... está chegando, que não
consegue andar apropriadamente, você mostre como as outras crianças vão e tentam... e descobrem métodos de ajudar a
criança a sair. Ensine-as através de peças teatrais, através de histórias, através de várias coisas, o que é a bondade. Você deve
ajudar mesmo sem ter noção da ajuda. É um prazer. É um privilégio. É uma grande honra que você possa fazer isso. Você deve
mudar suas ideias completamente. Muitas pessoas têm o hábito de servir seu filho primeiro, é um absurdo, totalmente vulgar,
mostra falta de educação. Deve servir os outros primeiro e depois sua própria família. Esconder alguma coisa para seus filhos,
esconder alguma comida para seus filhos, é tudo um sinal de uma pessoa que é como um (…), significa "um sapo que vive em
um poço pequeno". Supere isso. Tentem, os homens, formar seu próprio grupo de homens. E as mulheres devem formar seu
próprio grupo de mulheres. Não deve haver nenhuma instrução para as mulheres... vinda dos homens em demasia. Isso não é
apropriado. Eu tenho descoberto tantas coisas estranhas. Eu não consigo compreender como essas coisas acontecem. Mas é
porque por um lado você sente que sua família é demais, que seu marido é demais, que você deve ficar totalmente isolada de
todo o resto, ou por outro lado, você abandona seu marido completamente, ele não é bom, o casamento é malsucedido, e fica
grudada em alguma outra coisa que pressupõe-se ser... alguma coisa maior, um objetivo de destruição. Assim ambas as coisas
não são boas. Você deve apoiar seu marido ou sua esposa ou seus filhos, quando for correto. Mas obviamente, você não
deveria fazer aquilo. Aparentemente você não deveria fazer aquilo. Se você falar com seu filho: "Tudo bem, eu compreendo, mas
não quero fazer isso em público." As pessoas não devem também saber que ele é seu filho. O modo como ele se mistura com
os outros, fica com os outros, compartilha com os outros, é desse modo que um Sahaja Yogi deve ser. Vocês sabem quanto a
Mim, Eu nem sequer dei a Realização às Minhas filhas, até agora. Vocês conseguem acreditar nisso? Não mexam no
conhecimento da Kundalini. Vocês podem ensiná-las. Eu sei que posso dar a elas a qualquer momento que Eu queira. Eu não
tenho lhes dado tempo de forma alguma, nenhum tempo para elas. Se vocês observarem, quanto tempo Eu gasto com Minhas
próprias filhas? Muito pouco tempo. Neste ano inteiro, este ano Eu estive com elas por três dias. Assim, o relacionamento nesta
época que é o mais importante, é com a Sahaja Yoga e com os Sahaja Yogis. Eu tenho visto que alguns Sahaja Yogis escrevem
para seus pais, para suas mães, para seus irmãos, muitos mais do que escrevem para outros Sahaja Yogis. É impressionante,
para seus pais, mas não para outros Sahaja Yogis. Vocês devem começar a escrever para outros Sahaja Yogis. Aqueles que
viveram em Londres, quantos deles estão escrevendo para as pessoas em Londres? Eles fizeram alguns amigos ou qualquer
coisa assim? Nada disso. Eles estão tão ocupados com seus próprios problemas, eles não se preocupam em criar esse laço de
amor. É como se eles não tivessem nenhum interesse na Sahaja Yoga. Eles ficaram no ashram em Londres. Quantos de vocês
estão escrevendo cartas para eles? Para as pessoas em Londres, quantas cartas vocês escrevem? Agora vocês se encontraram
com eles neste programa. Quantos de vocês estão escrevendo cartas para eles e mantendo contato? Quanto tempo consome
escrever uma carta? Nenhum. Espero que logo que vocês retornem hoje, todos vocês devem escrever cartas sobre o aniversário
de hoje, como ele foi celebrado de uma bela maneira. Não para sua família, não para seus parentes, mas para os outros. Todos
eles estão por toda parte. Vocês sabem como eles são. Escrevam para eles porque vocês sabem que eles são os líderes. Por
exemplo, escrever para Gregoire. Ou vocês podem escrever para Ruth na Itália. Vocês podem escrever para Genevieve em
Genebra. Vocês se encontraram com todos eles. Vocês devem escrever. As mulheres devem escrever para as mulheres... e os
homens devem escrever para os homens. Arneau está em Lausanne. Por que não escrever para ele? Ele está lá. Agora, vocês
sabem que a esposa dele tem de ir para... os Estados Unidos para ter neném? Nós devemos saber sobre os outros muito
intimamente. Sobre quantas pessoas Eu sei? Tantas coisas, todos os detalhes. É deste modo: vocês devem inundar-se com
esse amor. Amanhã vocês vão para os Estados Unidos... ou para qualquer um desses lugares. Vocês têm lá seus irmãos e
irmãs já estabelecidos. Escrevam para eles sobre sua Mãe, o que vocês pensam. Vocês só escrevem cartas para Mim, às vezes,
mas nunca uns para os outros. Não escrevam cartas muito grandes, especialmente para Mim, mas escrevam cartas agradáveis,
amáveis, cartas poéticas, eles se sentirão felizes. É como enviar flores. Tirando ideias de lá, isso será uma ideia muito boa. Qual
é o problema? Desse modo, nós superaremos esses seis inimigos... e os tornaremos seus escravos, e os usaremos para o
propósito de vocês. Então eles se tornarão grandes coisas. Eles serão seus assistentes, então eles serão seus comandantes de
seu exército. Eles serão suas condecorações. Está tudo em suas mãos. Com sabedoria, vocês têm de fazer isso. Nesta época,

na idade que cheguei, Eu estava sempre presente, a mesma idade. Eu sempre fui madura assim, uma criança assim,
exatamente como uma jovem menina e como uma mulher idosa, tudo colocado junto, em cada ano, em cada momento. Mas Eu
definitivamente amadureci na compreensão dos seres humanos. Eu definitivamente adquiri melhor compreensão e maturidade
no que... se refere ao Meu conhecimento sobre os seres humanos, porque eles são – quando Eu nasci, eles eram estranhos
para Mim, apenas estranhos. Imaginem se a Adi Shakti deveria dizer isso, mas é verdade. Apesar de Eu ter criado vocês, Eu era
completamente uma estranha. Mas agora Eu cresci. Eu entendi vocês muito bem. Eu sei que vocês são Meus filhos. Eu sei o
quanto vocês Me amam... e o quanto vocês são próximos a Mim. - Por que ele está chorando tanto? - Ele quer ir ao banheiro,
Mãe. - Deixe-o se retirar. - Ele quer que eu vá com ele, estou tentando lhe dizer que ele deve ir sozinho, mas... Deixe-o ir, esse é o
problema, essas crianças são muito obstinadas, Eu pessoalmente acho. Ele quer que eu vá com ele, esse é o problema. - Isso é
coisa de bhoots, não é? - Sim. Você não pode dizer, deixe-o ir. Ele não escutará. É melhor ir. Vejam. Tudo bem, coloque-o no
chão. O que fazer, eles são muito obstinados, são bhoots. Um garoto tão grande não pode ir ao banheiro? Apenas para
perturbá-lo, só isso. Que Deus os abençoe. Você realmente deve lhe dar um tapa, se você der dois tapas agora, o bhoot nele irá
embora. São necessários dois tapas. Da próxima vez, ele não fará isso. Neste momento, você deve dar um tapa, não muito forte,
mas deixe-o saber que você não gosta disso. Os bhoots podem algumas vezes ir embora apenas com tapas, Eu tenho visto,
isso acontece especialmente com crianças. Dois tapas no rosto e elas ficam bem. Porque são bhoots e eles têm de ir embora.
Agora, seja o que for que Eu lhes disse ontem... em relação às crianças, tenham cuidado. Vocês têm de transformar seus filhos
em patrimônios... e não em fardos, na Sahaja Yoga. Assim, tentem educá-los apropriadamente. Eduquem-nos. Eles merecem
uma pessoa hábil, para lidar com eles. No começo, você tem de ser muito rígido e puni-los se eles fizerem... qualquer coisa
errada, assim eles saberão o que é correto e o que é errado. E uma vez que eles se tornem adultos, vocês ficarão
impressionados que patrimônios eles são. Algumas delas são crianças muito boas, mas se a influência de crianças más ocorre
em demasia, elas podem estragar as crianças boas também. Então, é melhor encorajar as crianças que são boas, que têm sido
muito doces. Assim, Eu penso em quando era jovem, na Minha infância... e no sonho, como ele tornou-se realidade. Seja o que
for que sonhei está além de Minha imaginação. Está feito agora. No que se refere a Mim, vocês não precisam tanto de Mim de
agora em diante. Eu lhes disse tudo que era necessário para sua orientação. Eu lhes ensinei os métodos, como salvar os outros
e confortá-los. Vocês sabem tudo. Agora, simplesmente tornem-se mestres nessa arte, esquecendo o seu passado. Todos
vocês são pessoas maravilhosas, todos vocês. Assim, no próximo ano, Eu devo vê-los sentados neste assento, não em Meu
colo, no seu próprio, ensinando seus filhos. Deixem a segunda geração começar agora. A primeira geração está pronta. Agora, a
segunda geração tem de vir... e vocês têm de cuidar da segunda geração. Eu quero ser uma verdadeira Avó de muitos netos.
Esse é um privilégio especial e uma verdadeira promoção e maturidade. Olhem para isto. Ele irá inundar o seu rio Parramatta.
Porque Eu disse agora "Eu sou o Espírito Santo". Todos parecem estar superfelizes e contentes. Assim, muito obrigada por Me
receberem aqui. E pensem em todos os Sahaja Yogis, pelo mundo inteiro, todos eles. Hoje Eu acho que devemos enviar alguns
telegramas, cerca de 12 telegramas, se possível, a todos os centros, dizendo: "O sexagésimo aniversário da Mãe foi celebrado
com grande alegria." "Ela envia bênçãos", ou algo assim. Eles ficarão muito felizes. Mas de acordo com o método indiano, esse
é o sexagésimo primeiro... porque o dia que nasci também foi aniversário, aquele foi um aniversário verdadeiro. Então eles
chamam de "61"... e nós teremos um grande programa na Índia também. Vocês são pessoas especialmente favorecidas e
espero que... vocês Me favoreçam, auxiliem especialmente também. Este ano, espero que todos vocês adotem um novo papel...
e um novo estilo de vida no qual vocês se tornem pessoas suaves, não homens dóceis, mas pessoas suaves e mulheres dóceis.
As mulheres têm de ser mais dóceis, adaptadas à vida e às atividades familiares. Elas parecem boas. Elas se tornarão gentis.
Elas sorrirão melhor. Elas criam uma grande alegria. Nós estamos aqui para criar alegria... e não para desfrutar alguns direitos
que são artificiais, mas para criar alegria. Quanta alegria nós criamos? Quanta alegria nós damos aos outros? Então hoje nesta
grande ocasião, nós temos de sentir nossa alegria dentro de nosso coração. Muito profundamente dentro de nós existe essa
fonte de alegria. Então, nós temos de ir fundo dentro de nós mesmos.... e sentir a alegria desta Mãe de vocês de 61 anos, alegria
que tenho dentro de Mim mesma. Vão fundo. Ela está lá. Regozijem-na... e depois deem essa alegria aos outros. Como uma
fonte de alegria, vocês devem doar. Que Deus os abençoe.
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Puja de Aniversário Mumbai, Índia, 30.03.1983 Muitas pessoas sempre Me perguntaram por que Deus criou este Universo. É
claro, nós não devemos fazer perguntas a Deus. É fácil fazer perguntas a Mataji quando Ela está dando uma palestra. Mas Deus
é uma Pessoa que está além das perguntas. E por que Ele criou o Universo… é algo parecido com "Porque Eu usei todas estas
joias?" Quando Eu não estou habituada a usar joias, mas Eu tenho de fazer isso. Eu tenho de fazer isso apenas para agradá-los,
ou podemos dizer que Deus criou esta Terra… apenas para agradar Seus próprios filhos, apenas para fazê-los felizes, apenas
para fazê-los entrar no Reino de Deus, para dar tudo que Ele tem. Então Ele teve de criar esta Criação de tal forma… que Ele
poderia criar Sua própria imagem, refleti-la e fazê-la desfrutar a si mesma. É uma apreciação muito mútua, como chamamos
isso, "andolan". Seja o que for que Ele faz por nós é para o próprio prazer Dele. Mas a beleza disso é que o prazer de vocês é o
prazer Dele. E o contrário é que o prazer Dele deveria ser o prazer de vocês também. Uma vez que isto se torne o fato, que o
prazer de Deus se torna o prazer de vocês, vocês entram nessa bela arena de alegria celestial, swargiya anand. Somente se for
uma iniciativa unilateral… ou um esforço unilateral, isso se perde. Os esforços humanos são unilaterais, mas os esforços de
Deus são tais que não podem ser desfrutados… a menos e até que sejam refletidos. Portanto, seja o que for que Ele nos deu,
nós não podemos enumerar, nós só podemos dizer que são bênçãos, porque é uma forma abstrata de dizer as coisas. Essa é a
bênção de Deus, que Ele deu todas as bênçãos. É uma coisa abstrata, porque nós não podemos enumerar, não podemos dar
uma forma a isso, não podemos dizer o que Ele fez por nós. E quando essa alegria da Criação Dele é sentida em nosso coração,
uma vez que comecemos a desfrutar essa alegria dentro de nós mesmos, então ela se torna uma imagem completa. Quando
ela está completa, vocês não podem descrevê-la, porque ela não é relativa. Vocês podem apenas desfrutá-la. E é desse modo
que a profundidade da alegria é descrita, que nessa profundidade, o que devemos dizer? Nós ficamos perdidos nela. A gota se
tornou o oceano e o oceano se tornou a gota. Primeiro, o oceano se torna a gota e depois a gota se torna o oceano. E então o
oceano tenta se tornar a gota. É um belo sistema de dar e receber, que só pode ser apreciado por pessoas… que provaram o
néctar da beleza do Amor de Deus. É muito fácil dizer que Deus não existe. É a coisa mais fácil de dizer. Mas é ainda mais fácil
desfrutar Deus do que isso. É a coisa mais fácil desfrutá-Lo, porque Ele está muito disponível. Ele está tão ansioso. Todo o
propósito da Criação é lhes dar alegria, lhes dar felicidade. Como hoje, quando Eu tive de ir ao banco, Eu fiquei Me perguntando:
"Eu nunca usei essas joias em nenhum momento da vida…" "e hoje como chegou momento e Eu tenho de usar." Eu apenas
pensei nisto: "Isso é somente para Meus filhos". Se Eu tenho de usá-las, o que isso importa? Somente para deixá-los felizes, o
que isso importa? Se eles se sentem felizes, então Minha felicidade está completa. Mas vocês sentirem por Mim que Eu deveria
usar, por si só mostra… que vocês queriam vê-las em Mim. É também a tamanha estima de sua bhakti muito sutil, o amor muito
sutil por sua Mãe. Nestes tempos modernos, ter bhaktas assim em si é uma grande bênção para Mim. Então quando dizem:
"Mãe, nos abençoe", Eu digo: "Vocês também Me abençoam". Vocês já Me abençoaram com este lindo arranjo que vocês
fizeram. A maneira como vocês se colocaram, entregaram-se para este grande puja. Porque tudo é um processo tão
interdependente. Vocês fazem o puja. Eu não posso fazer o puja. Vocês têm de fazer o puja. Quando vocês fazem o puja, os
chakras são despertados. Os Meus estão despertos, mas em vocês, eles são despertados. Agora, como explicar às pessoas
qual é a importância do puja. Se você ainda não provou o fruto de um puja, é impossível explicar. É em um nível mais elevado
apenas… que a pessoa pode compreender todas essas coisas. Mas até agora, seja o que for que foi feito estava em um nível
tão inferior… por pessoas de tipo tão baixo que tudo se tornou totalmente profano. Era tudo ação profana e por causa dessa
ação profana, o próprio Deus está infeliz. Então Ele criou este Universo… para criar almas realizadas, não para criar pessoas
inúteis, não para criar pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam na vida mais elevada, que não acreditam em
levar uma vida de pureza. Ele nunca criou este Universo para elas. Elas estão apenas vivendo exatamente como pessoas
mortas. Elas não são pessoas vivas. Então, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que O veneram com toda a pureza, estão
na verdade, de certa forma, dando bênçãos a Deus, porque é tão prazeroso para Ele ver que eles entenderam, que eles sentiram
isso, que eles gostaram disso. Os Sahaja Yogis, alguns deles também têm problemas, não importa. Mas enquanto o desejo for
puro, sua Kundalini é pura, enquanto vocês sentirem que têm de trabalhar sua ascensão… de uma forma adequada, de uma
forma entregue, tudo irá se tornar uma bela imagem completa. E para criar esse elevado Reino de Deus… dentro do nosso
coração e fora, é preciso saber que os esforços de Deus são absolutamente completos. Ele criou vocês. Agora, apenas um
pouco menos existe, que vem do outro lado. Ele criou este Universo tão belamente… e depois de criar este belo Universo, este
Universo deve refletir Deus totalmente. Só isso. Então 50% do trabalho está feito. Apenas os outros 50% do trabalho vocês têm

de fazer. Vocês não devem se preocupar se há pessoas… que não estão interessadas na Sahaja Yoga, aqueles que não irão
meditar, aqueles que não irão fazer puja, aqueles que não desfrutam esta vida mais elevada. Simplesmente não se preocupem
com eles. Mas vocês devem saber que vocês são pessoas especiais… e que vocês têm de criar o núcleo, o corpo completo
dessa parte que irá completar esta obra de grande fé. Hoje Eu estou tão encantada… que a velocidade de tudo caiu a zero para
Mim agora. Nada está se movendo. Não há nenhum gati em Mim agora, tão encantada e maravilhada pela celebração de vocês,
pela sua gentileza, que Eu simplesmente não sei como Me expressar. Tudo isso sugere uma imensa profundidade e gratidão…
em seus corações por algo, Eu não fiz nada, seja o que for. Eu não fiz nada, porque Eu mesma não alcancei nada na vida. Eu era
o que Eu sou. Eu serei a mesma. Eu não fiz nenhuma tapasya ou qualquer coisa. Eu não andei nem mesmo um centímetro para
atingir Meu objetivo. São vocês que se prepararam, que chegaram cada vez mais perto, exatamente como uma lâmpada pronta,
um deepak, e se acenderam, se iluminaram por causa de sua preparação. É apenas sua própria ação que propiciou essa luz em
todos os lugares. Vocês sabem muito bem que a luz não pode se espalhar no vácuo. Ela não pode se espalhar. Se há vácuo, a
luz não pode se espalhar. É por isso que sem os Sahaja Yogis, Eu não tenho existência, de forma alguma. Eu não existo. Toda a
Minha existência está aqui por causa de vocês. Eu não tenho nenhum sentido, não tenho trabalho, não faço nenhum trabalho, de
forma alguma. Eu sou Aquela que é a mais "preguiçosa"… e que não faz nenhum trabalho, seja qual for. São somente vocês que
alcançaram isso, são vocês que se elevaram. Na verdade, seus aniversários devem ser comemorados, em vez dos Meus,
porque Eu não estou ficando idosa nem jovem. Eu sou exatamente a mesma. Não há diferença de qualquer forma. E Eu acho
que deveria ser o aniversário da Sahaja Yoga… que deveria ser comemorado hoje. Nós podemos dizer hoje, que faz cerca de
doze anos e alguns meses… que a Sahaja Yoga foi iniciada publicamente, embora Eu a tenha iniciado há muito tempo, Eu não
sei há quantos anos. Então, nesse estágio, nós temos de entender que… o puja é uma realização abstrata que só pode ser
experienciada… e todos vocês devem se sentar com esse sentimento… de que nós iremos alcançar… o nada dentro de nós, sem
nenhum ego, ausência de ego, o vazio, a pureza, de modo que a luz do amor inunde todas as áreas dentro de nós. E isso
somente é possível quando, é claro, os chakras estiverem despertados. Isso irá dar certo e também vocês devem abrir seus
corações completamente. Não duvidar de nada, não pensar em nada, mas apenas abram seus corações, apenas recebam isso
com total fé e compreensão. Vocês têm pessoas de todos os países, de muitos países. O mundo inteiro está representado aqui.
Eu sinto que nós já atingimos todos os cantos do mundo. Neste dia, a única coisa que nós temos de declarar é: deixem a Sahaja
Yoga se tornar Mahayoga em sua plenitude. Que todos no mundo inteiro reconheçam… que a Sahaja Yoga é a única maneira
pela qual as pessoas podem ascender… em sua evolução e um novo mundo pode ser criado. E este tipo de desenvolvimento,
que é um desenvolvimento coletivo, que não é do mundo exterior, mas do mundo interior, que gera as raízes desta Criação em
uma nova dimensão, em uma nova personalidade, porque nesse momento, as raízes teriam alcançado a fonte, a fonte desse
Amor Divino, desse Poder Onipresente deste Brahmashakti. Hoje Eu lhes pediria para que todos fizessem uma promessa: que
todos vocês tentarão trazer mais pessoas para a Sahaja Yoga… e tentarão salvar tantos quanto for possível através de todos os
seus esforços. Essa é a única coisa que se vocês puderem Me dar no Meu Aniversário, Eu ficarei muito grata. Que Deus
abençoe a todos.
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Programa Público Brighton, Inglaterra, 26.05.1983 Hoje é um grande prazer estar aqui novamente em Brighton, e lentamente e
firmemente, Eu percebo... que a Sahaja Yoga está se estabelecendo neste lugar. Quando vim pela primeira vez a Brighton
apenas para visitar, Eu senti que deveria haver muitos buscadores neste lugar, que talvez estejam perdidos... e sempre tive uma
grande esperança... que um dia eles serão capazes de perceber a Realidade. Hoje especialmente é um dia muito importante...
porque hoje é o Aniversário do Senhor Buddha. E de manhã, Eu falei aos Sahaja Yogis sobre Sua grande encarnação, e como Ele
veio nesta Terra e obteve a Sua Realização, e depois como Ele tentou difundir a mensagem da Realização aos outros. Muitas
pessoas acreditam e acham... que Cristo foi um ateu, que Buddha foi um ateu, enquanto Cristo foi uma pessoa, um crente em
Deus. E algumas pessoas preferem Buddha a Jesus Cristo. É algo muito surpreendente que... quando as pessoas nascem em
determinadas circunstâncias, elas têm de falar sobre coisas... que são muito, muito importantes naquele período de tempo. Na
época em que Buddha veio a esta Terra, na Índia, nós tínhamos muito ritualismo do Bramanismo... e condicionamento dos
ensinamentos... daqueles acumuladores de dinheiro e comerciantes... que queriam ganhar dinheiro em nome de Deus... e em
nome da religião. Então para neutralizar tudo aquilo, Ele decidiu não falar de forma alguma, de forma alguma sobre... Deus,
sobre algum determinado caminho religioso, mas Ele disse: "Mantenham-se fieis ao caminho do meio da vida," o caminho do
meio de oito partes da vida, e primeiro tenham sua Realização do Si. Para Ele, era muito importante que a pessoa tivesse a
Realização do Si. E isso é o que... Ele quis dar como mensagem... e desviar a atenção das pessoas da ideia de Deus ou
encarnação, temporariamente, porque Ele quis mostrar que a Realização do Si... é muito importante e sem a Realização do Si,
você não pode entender Deus ou o Poder Divino. Portanto Ele não era um ateu. Ele e Cristo, Eu diria, eram de uma certa forma
contemporâneos, mas Cristo veio mais tarde, e Buddha veio cerca de 500 anos antes de Cristo. Eles estão muito relacionados
um com o outro, muito próximos um do outro, muito identificados um com o outro, como se Eles fossem partes integrantes de
um único Ser. Isso vocês só podem entender quando vocês têm a Realização do Si. Cristo disse: "Aqueles que não estão contra
Mim estão Comigo." Quem são os "aqueles" que não estão contra Ele? Porque não temos nenhum conhecimento... em relação à
verdadeira origem de Cristo, de onde Ele veio, qual foi Sua origem, como Ele foi criado no Céu, como Ele é o Filho de Deus. Seja o
que for que vejamos hoje como uma pessoa que veio nesta Terra... para nos ensinar sobre Seu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós
só acreditamos nessa parte que é uma parte muito limitada de Cristo, e a Bíblia não consegue conter essa grande
personalidade. Da mesma maneira, Buddha tem sido jogado... em dimensões muito pequenas. Somente duas pessoas se
deram conta disso, eles se livraram daquilo. Um deles foi Viditama, que foi embora para o Japão e fundou o sistema Zen de
religião. Mas mesmo hoje, se você observar o Zen, que não era nada além de dhyana, da meditação, sahaja, despertar
espontâneo, está reduzido ao mesmo nível de qualquer outro ensinamento religioso. Eu Me encontrei com o líder do sistema
Zen. Ele estava muito doente e eles o trouxeram a Mim, porque ele queria ser curado. E Eu fiquei impressionada, não que ele
fosse uma alma realizada, de forma alguma uma alma realizada, mas sua Kundalini, que é a energia, que vai dar a ele a
Realização, estava toda congelada. E ele não tinha nenhum desejo de se tornar realizado. Eu falei com ele, Eu fiquei surpresa. E
Eu disse: "Como é isso?" "De acordo com o Zen, você tem de ser um Kashyapa." Kashyapa significa uma pessoa que é uma
alma realizada. Esse é o nome da universidade, como Eu lhes disse ontem, em Lewes, o nome da universidade é Kashyapa:
aqueles que não têm nenhuma universidade, no sentido daqueles que têm a universidade de Deus. Então ele disse: "Oh, isso
acabou agora," "Deus não está tornando ninguém kashyapa agora." "Somente do século VI ao século VIII," "em duzentos anos,
houve apenas 26 kashyapas," "depois disso, não houve nenhum. E eu não tenho esperança de ser um." Eu disse: "Por que não?"
Ele disse: "Não, eu não tenho nenhuma esperança em relação a isso," "eu só estou encarregado com líder do Zen, então eu
estou lá," "mas não temos kashyapas atualmente, de forma alguma." Então com isso, ele condenou todas as esperancas... de
todas as pessoas se tornarem Zen, se tornar uma pessoa que sabe, uma pessoa que é uma alma realizada. Isso foi muito
chocante para Mim, porque Zen é algo tão magnífico. Há tanta expressão da Sahaja Yoga. Você não pode entender o Zen a
menos e até que você seja uma alma realizada. Mesmo a Bíblia, você não pode entender, você não pode entender o Gita, você
não pode entender nada... a menos e até que você seja uma alma realizada. A segunda pessoa que realmente emergiu disso, de
todo esse ritualismo e tudo mais que eles criaram... a partir da vida de Buddha, foi Lao Tsé, que pregou o Tao. Tao é o Poder
Divino Onipresente. O Poder do Amor. Quando Ele falou sobre isso, Ele explicou sobre isso... e Ele começou um outro grupo de
pessoas, que deveriam receber a Realização. Mas isso hoje também, Eu percebo que se tornou Taoismo. Tudo se torna "ismo",
significa "aprisionado". Não está vivo, não está presente, é apenas um pensamento do Tao que as pessoas leem. Eu tenho

observado as pessoas, há um senhor na Índia... que escreveu um livro completo sobre o Tao. Ele não é nem mesmo uma alma
realizada. O que ele está escrevendo? Eu só fiquei Me perguntando, com seus olhos cegos, o que ele está descrevendo? Quais
cores ele pode descrever? Assim, você deve saber que primeiro você tem de ser uma alma realizada, depois ver por você
mesmo. Então você saberá se há o Espírito ou não, então você saberá se há raízes... dessa árvore que cresceu externamente,
então você saberá onde existe Deus ou não, então você saberá o que dessas encarnações... tem algum sentido ou não. Antes
disso, apenas se sentar e criticar não é uma coisa sensata. É por isso que Buddha é quem ocupa um lugar muito especial...
dentro de nosso próprio ser, Ele reside neste lado. Este é o lugar onde nosso ego está fixado, e Ele é Aquele que realmente
controla nosso ego. Então este Buddha também é uma parte tão integrada... que deve ser compreendido somente após você ter
obtido a Realização. Sem isso, você ainda está incompleto. Você não é aquilo através do qual você saberá. Como Krishna disse:
"Atmanyevatmana tushtah". Através do Atma, somente através do Espírito você vai conhecer Deus. Não através dessa projeção
mental, com estes olhos, com estes sentidos, mas através do Espírito. E onde está o Espírito em nós? O Espírito está em nosso
coração e é o reflexo de Deus Todo-Poderoso. Isso é chamado de kshetrAgnya, Significa "Aquele que conhece o campo de
nossa ação," Aquele que vê o que estamos fazendo, que é a Testemunha do que estamos fazendo. Mas Ele não está em nossa
atenção. Este senhor quer vir, por favor venha. Ele não está em nossa atenção. E se Ele não está em nossa atenção, nós não
sabemos como nos conectar... com Ele para ter uma afinidade com Ele, para compreendê-Lo. É por isso que primeiro este
Espírito tem de ser trazido... em nossa própria atenção. Essa é a coisa mais importante, e porque isso não está conosco, nós
ainda somos incompletos, nós cometemos erros. Porque a coisa absoluta que está dentro de nós é o Espírito, enquanto
vivemos em um mundo relativo. Hoje alguém vem e lhe fala, tudo bem. Exatamente agora, quando estávamos vindo, havia um
senhor... que entregou um cartão para Mim, algo sobre Cristo. Ele ficou falando para Mim sobre Cristo, Eu realmente ri daquilo.
Mas vamos supor que amanhã Cristo venha e fique diante de você, você será capaz de reconhecê-Lo? Ou você vai crucificá-Lo
novamente? Como você O reconhecerá? Como você reconhecerá Buddha? Você adquiriu a sensibilidade para saber quem é
Cristo? É muito fácil representar Cristo, é muito fácil porque eles acham... que afinal de contas todo mundo tem o direito de
fazer o que quiser. Até mesmo Hitler falou de Deus, você pode imaginar? Hitler falou de Deus! Todo mundo acha que obteve o
direito de falar de Deus, de descrevê-Lo. Mas antes de tudo, vocês devem saber que não adianta nos enganarmos, nós temos de
ter a nossa Realização do Si. Nós temos de nos conhecer, antes de tudo. Agora, a atitude de Budda em relação à Sua conquista
era... que Ele ficou na verdade... tocado pelos sofrimentos do mundo. Ele viu uma pessoa que estava doente. Ele viu um homem
que estava morto, Ele viu um homem idoso. Todas essas coisas atuaram em Sua mente, e Ele começou a pensar: "Por que
esses sofrimentos existem?" Então a busca toda surgiu através da compreensão pelos outros. Isso toma muito tempo porque
você tem de ficar neutralizando: "Isso não, isso não, esposa não, filhos não, família não." Você continua negando, negando,
negando, por todas as suas vidas, você continua uma após a outra. Isso não dá certo. O outro caminho é mais simples, poderia
ser, que, é claro, só pela conquista de Buddha tornou ainda melhor, todos eles fizeram algo por nós dentro de nós, primeiro nós
temos de nos cuidar, descobrir sobre nós mesmos. Nós somos almas realizadas? Nós somos Buddhas? Nós somos as
pessoas que sabem? Vamos ser honestos. Então nós temos de saber. Agora, qual é o caminho para saber é o ponto. Agora, se
Eu digo que você saberá, em seu processo evolutivo, assim como você evoluiu para ser um ser humano, você será evoluído...
para ser uma alma realizada. Mas há uma pequena diferença... em relação ao que aconteceu até agora... e o que vai acontecer
mais tarde. Até agora, nós temos sido evoluídos... através de um método que estava além... de nossa liberdade. A natureza
realizou isso, a natureza dentro de nós, a energia central da evolução dentro de nós... nos trouxe a essa posição a partir da
ameba, hoje nós somos seres humanos. Mas nesse estágio, quando nós somos seres humanos, para ir além, há um
mecanismo especial. Como por exemplo, para fazer este intrumento, nós tivemos de usar outros instrumentos para fazê-lo.
Agora, uma vez que o instrumento já esteja pronto, nós só temos de plugá-lo aqui na fonte de energia e está feito. Como se você
fosse feito... para estar pronto... para ser plugado ao Poder Onipresente, e através de algum método especial espontâneo... feito
pela energia viva dentro de nós, nós temos de ser plugados à fonte de energia. Mas a diferença entre um ser humano e os
outros animais... é que aos seres humanos foi dada a liberdade deles. No estágio de, digamos, Adão e Eva, se as pessoas não
tivessem ido tão longe com a liberdade delas, teria sido muito mais fácil... dar a Realização às pessoas naquela época. Mas
quando a liberdade é dada, então as pessoas fazem mal uso dela. Ou eles querem usá-la. Eles não querem obedecer, porque
obedecer significa que eles acham... que não há nenhuma liberdade. E é desse modo que quando eles começaram a usar sua
liberdade, eles tiveram de fazer coisas que eram erradas, que eram contra a vida, que eram contra a evolução, sem se darem
conta do que eles estavam fazendo. Quando isso chegou no estágio... em que as pessoas perceberam que era errado, elas
abandonaram isso. Então eles tentaram uma outra coisa, era como um erro sendo corrigido. Então eles o corrigiram. É desse
modo que os seres humanos têm tentado, experimentando com isso, experimentando com aquilo, e então eles chegaram a um

ponto onde eles dizem: "Abandonem agora," isso é demais. Esse é o melhor ponto, Eu acho, que Buddha tinha alcançado. Ele
estava tão cansado, deitado debaixo de uma figueira, e Ele obteve Sua Realização. Então agora, Eu estou aqui diante de vocês
para lhes falar... qual é o mecanismo. Vocês não devem de qualquer forma Me aceitar totalmente, vocês não devem. Isso seria
errado de Minha parte e errado da parte de vocês, porque vocês são livres, vocês são livres para não aceitar ou para aceitar.
Mas você tem de se manter aberto, porque essa é uma nova categoria de conhecimento... sobre a qual Eu estou lhes falando.
Sobre as raízes, sobre as quais vocês não sabem. Vocês só sabem sobre a árvore, mas Eu quero lhes falar sobre as raízes. A
melhor coisa deveria ser, primeiro, ser capaz de entrar nas raízes. Mas você não consegue. Do jeito que é a mente humana, ela
quer saber tudo sobre tudo antes de mais nada. Mas vejam, aqui, se você tem de entrar nesta sala... e não há nenhuma luz, e
alguém lhe fala: "Tudo bem, aperte esse botão e acenda todas as luzes." E você faz isso. Está tudo formado lá, simplesmente
está lá. Mas se alguém começa a falar: "Tudo bem, eu lhe direi..." "que há algo chamado eletricidade." "Agora, isso foi
descoberto em tal época," "então houve este homem que descobriu essa parte relativa à eletricidade," "então nós usamos o
poder da água para gerar eletricidade." "e é desse modo que houve um comitê que foi formado..." "e a história toda sobre o
sistema elétrico Sussex." Então você dirá: "Estamos cansados disso, você parará com isso agora?" É desse jeito. Assim, se Eu
tenho de lhes contar a história toda, isso será demasiado. A melhor coisa seria apertar o botão, ver a luz, desfrutá-la, e depois
você pode saber sobre ela, se você quiser saber. Se você quiser. É exatamente assim. O conhecimento das raízes... é maior do
que o conhecimento da árvore. Mas a menos e até que você saiba como se tornar sutil assim... para entrar nas raízes, seja o
que for que Eu fale é grego e latim, ou para vocês, Eu diria, é como Sânscrito. Mas ainda assim, tentarei explicar para vocês
algumas coisas... que existem dentro de nós mesmos. Mas ouvindo isso, Eu quero lhes dizer, você não consegue ter sua
Realização. Seja o que for que Eu possa falar por várias horas, você não terá a sua Realização. Isso é um acontecimento que
tem de ocorrer dentro de você. A menos e até que esse acontecimento ocorra, você não pode ter sua Realização. E isso é um
acontecimento que deve ser experienciado por você, não por Mim. Deve ser sentido por você, e através desse acontecimento,
você tem de sentir seus próprios poderes, sua própria glória e seu próprio propósito. Até agora, nós não sabemos o propósito
da vida humana, por que os seres humanos foram criados a partir do estágio da ameba. Mas depois você sabe qual é o
propósito desta vida. Eu tenho certeza que eles devem ter lhes falado algo sobre a Kundalini. Jason, você lhes falou? Não
muito? - Muito pouco, Mãe. - Hã? Muito pouco, Mãe. - O que ele está dizendo. - Que ele falou muito pouco. Tudo bem. Então
agora aqui, Eu gostaria de lhes falar algo sobre isso, o que vocês devem tomar como uma hipótese agora... e tentar entender.
Isso não é muito difícil, antes de mais nada. E mais tarde, assim que vocês tiverem sua Realização, isso é a coisa mais fácil de
se fazer. Nós temos dentro de nós mesmos sete centros, situados em nossa medula oblongata e no cérebro. O primeiro está
abaixo do osso triangular, que é chamado de osso sacro, e é chamado de centro do Muladhara, que significa "o suporte das
raízes". Ele é o suporte das raízes. E este centro corporifica nossa inocência, nossa inocência. O segundo – é claro, ele se
manifesta externamente no aspecto grosseiro, no plexo pélvico. Agora, o segundo é o que emerge do terceiro, que é chamado
de Nabhi Chakra, o terceiro, e aquele que emerge dele é o segundo, chamado de Swadishthana. Agora, o Swadishthana Chakra
no aspecto grosseiro - porque estes são centros sutis, na medula oblongata - mas externamente, no grosseiro, ele manifesta... o
que chamamos de plexo aórtico. Se houver médicos aqui, eles entenderão sobre o que estou falando. Agora, se você for além, o
Nabhi Clakra manifesta externamente o que chamamos de plexo solar. Acima dele está o centro que chamamos de Centro do
Coração, Anahata Chakra, o centro cardíaco, que manifesta externamente o plexo cardíaco. E ele tem, novamente, lado
esquerdo e direito. Depois nós temos o centro na raiz de nosso pescoço, que é chamado de Vishuddhi Chakra e que manifesta
externamente... o plexo cervical. Acima dele, aqui, onde você vê a marca vermelha em Minha cabeça, isto é apenas a janela
deste centro, entre as glândulas pituitária e pineal, onde o quiasma ótico cruza um ao outro no centro, é um centro muito
importante chamado Agnya Chakra, que cuida de nosso ego e de nosso superego, que vocês podem ver lá passando através
disso, cruzando deste jeito. E no topo disso está o último, o sétimo centro... chamado de Sahasrara, significa "centro de mil
pétalas". E este é o centro que simplesmente está na área límbica, e quando você o atravessa na área óssea da fontanela, você
sente a brisa fresca da Kundalini ou do Espírito Santo, saindo de sua cabeça. Isso tem de acontecer. Você não pode dar
certificados falsos. Você tem de sentir a brisa fresca saindo de sua cabeça. Você tem de sentir a brisa fresca em suas mãos,
isso significa que você tem de sentir o Poder Onipresente de Deus, do Amor, que é chamado de Brahma Shakti em Sânscrito... e
na Bíblia é chamado de brisa fresca do Espírito Santo. Pela primeira vez, você tem de sentir isso... em suas mãos, em seu
sistema nervoso central, porque o assento do seu Espírito está aqui, mas o Espírito reside no coração. Uma vez que o assento é
tocado pela Kundalini despertada, que está no osso triangular, se você observar, então você começa a sentir primeiro a brisa
fresca e depois na mão, você começa a sentir a brisa fresca fluindo de você. Desse modo, você manifesta o poder de seu
Espírito. É um acontecimento que tem de ocorrer. É um acontecimento vivo. É muito fácil falar às pessoas: "Tudo bem, agora

comecem a pular." Qualquer um pode pular, o que há de tão grandioso em pular? Ou se alguém diz: "Tudo bem, tirem suas
roupas." O que é tão grandioso? Ou "Pintem sua roupas dessa maneira." Nada tão especial, qualquer um pode fazer isso. Mas
você consegue extrair brisa fresca de sua cabeça? Em sua própria cabeça. E quando você consegue isso, você pode fazer isso
aos outros. Mesmo da cabeça dos outros, você pode extrair isso. É dessa forma que tem de acontecer, o momento chegou.
Esse é um momento muito especial, quando muitos buscadores nasceram, muitos deles, milhões e milhões deles. e muitos
estão perdidos também, por causa de várias razões, por causa do ataque sobre eles. Desde a tenra infância, um indivíduo que é
um buscador é atacado. Por fim, o ego dele pode atacar. Ele pode ter suas próprias projeções mentais formadas, ele pode ter
gurus horríveis tirando dinheiro dele. E haverá pessoas que os manipularão, haverá pessoas que ficarão criando projeções só
para subjugá-los. Mas para um indiano, isso é fácil, se eles são indianos, é claro, se eles são pessoas expatriadas... e são todas
ocidentalizadas, então Eu não posso dizer. Mas para um indiano normal, eles sabem... que é o despertar da Kundalini que lhes
dá a Realização. Eu não tenho de falar com eles que isso é assim, Eles sabem, eles não são ingênuos. Mas na Bíblia também
está escrito: "Eu aparecerei diante de vocês como línguas de fogo", e na verdade, quando você observa o Sahasrara, ele parece
com belas chamas em sete cores, mais inofencivas, silenciosas, como esta chama, mas chamas muito longas, e
silenciosamente queimando e se abrindo, chamas muito refrescantes. Até mesmo esta chama pode lhe dar a brisa fresca. Isso
tem acontecido com muitos, e como isso funciona? Isso nós temos de ver. É fantástico. É muito para se acreditar. Antes de
tudo, nós não temos nenhuma fé em nós mesmos, não sabemos como podemos ter a Realização tão facilmente. As pessoas
tinham de fazer isso, tinham de fazer aquilo. Mas o momento chegou. Vocês fizeram tudo em suas vidas anteriores. Você
jejuou, você vagueou por aí, você fez todas as tapasyas, a penitência, e hoje é o momento para você ter a Realização. E isso é o
que é. Mas por que duvidar disso? Você não tem de pagar por isso. Nada é vendido aqui, vocês sabem disso. Nada é vendido.
Na verdade, você não pode vender Deus. Você não pode vender Deus. Aqueles que vendem estão cometendo pecados. Como
você pode vender amor? Amor não é de uma qualidade que pode ser vendida. Então o Amor de Deus, como você pode vender?
Mas nós somos tão atraídos pela comercialização e tudo mais, porque tudo é tão comercializável. E é tão usual agora que as
pessoas... que dizem que você não pode pagar por sua Realização, eles simplesmente não conseguem entender como pode ser
isso. Fiquem fora disso, fiquem fora disso. E apenas saiba que a comercialização é um pecado... se você tentar fazer isso no
Reino do Divino. É uma coisa pecaminosa. Qualquer um que tenha feito isso está errado. Cristo pegou um grande açoite e bateu
em todas aquelas pessoas... que estavam vendendo coisas perto daquela igreja. Isso é o que é. Hoje nós percebemos em todas
as igrejas, em todos os templos, em mesquitas e em todo lugar, eles não são nada além de comércio. Mas isso não significa
que essas pessoas... que propuseram esses grandes ideais... para você se equilibrar... em seu Void, como chamamos isso eles lhes deram os Dez Mandamentos para se equilibrarem - que eles estavam errados, que eles fizeram isso apenas como uma
projeção mental. É um fato, você tem de se equilibrar. Todos eles tentaram equilibrar vocês, dar-lhes um método de moderação.
Para que é essa moderação? É para a ascensão. Se você não tem equilíbrio na vida, você não pode se mover. Imaginem um
carro indo com duas rodas em um lado. Mesmo se houver uma bicicleta, você tem de equilibrá-la. Você simplesmente não pode
montar numa bicicleta... se você não sabe como equilibrá-la. Assim, esse equilíbrio devia ser estabelecido e é por isso... que
eles propuseram todos aqueles grandes ideais para todos vocês. E tudo isso é para sua ascensão... e não apenas ficar
estabelecido com esse equilíbrio. Você tem de ascender e essa ascensão... é agora muito simples e fácil, porque o momento
chegou. Como Eu lhes disse ontem, na árvore da vida, havia primeiramente muito, muito poucas flores. Mas hoje, na época de
florescimento, há muitos buscadores. Uma categoria especial, as flores, como eles os chamam. Eles são flores, sem dúvida,
quando eles os chamaram de flores, isso era verdade, eles eram flores, mas eles foram na direção errada. Eles definitivamente
eram flores para se tornarem frutos. E eles irão, Deus desejando, todos eles terão de se tornar os frutos. Que Deus abençoe
todos vocês. Eu sempre peço às pessoas para Me fazerem perguntas, mas isso não significa que vocês continuem... tomando
tempo desnecessariamente. E também, mentalmente, Eu só posso satisfazê-los até um ponto, porque a mente não consegue
cruzar as barreiras. Ela tem de ser atirada dentro de um espaço da consciência sem pensamentos. E o que você compreende
através de sua mente... é somente a placa... que você consegue ler, mas você tem de entrar, e para isso, a ascensão tem de
acontecer. Isso é importante. Outro dia, na universidade, havia somente um indivíduo... que fez muitas perguntas. E ele foi o que
não ascendeu, o resto deles, todos ascenderam. Isso é muito triste. E nós tivemos de trabalhar nele, é claro, ele vai ascender,
porque ele quer ascender. Mas as perguntas continuaram daquele jeito... e um tamanho desperdício de tempo, porque vocês
são buscadores fervorosos e buscadores verdadeiros, por favor façam perguntas que ajudarão todo mundo. Nós temos de ser
gentis com todo mundo. Que Deus os abençoe. Se vocês tiverem quaisquer perguntas, por favor Me façam. Sim? (…) é
perigoso... dividir uma corda mental (...)? Agora, você pode Me dizer o que ele está dizendo? Apenas diga, Eu verei, Eu tenho de
ser capaz de responder. É perigoso dividir pensamentos? Não, não, não. Nós não estamos dividindo isso. Você está

lamentavelmente errado. Esse não é o ponto. Um pensamento surge como uma reação a algo, certo? Ele se eleva e cai, e depois
um outro pensamento se eleva e cai. Entre os pensamentos, há um pequeno espaço, que em Sânscrito é chamado de vilamba.
Agora, o pensamento pode vir do futuro, pode vir do passado, mas quando ele surge, ele vai para o passado, tudo bem? Agora, o
que acontece é que nós vemos a elevação do pensamento, mas não a queda do pensamento. E entre os pensamentos, esse
vilamba é o presente. Agora, se Eu lhe falar: "Fique no presente", você não consegue. Mas você só continua pensando,
pensando, pensando como um louco. No ápice do pensamento, você fica se movendo exatamente como um louco. Mas há um
reino além do pensamento, que é a consciência completa e a consciência sem pensamentos, onde não há nenhum
pensamento. E o pensamento é um grande aniquilador de alegria. Eu lhe direi como. Por exemplo, você está vendo estas flores
agora. Eu também as estou vendo. Eu estou vendo as flores sem pensar, você está vendo com pensamento. Então o
pensamento se eleva: "Em qual loja Ela deve ter comprado?" "Quanto devem ter custado?" Porque pensamento não é alegria.
Mas Eu estou só olhando para elas, sem pensar. A criação completa delas, toda a alegria que está colocada nelas, toda a alegria
que foi criada por colocá-las... neste tipo de estilo, tudo que é silencioso... está apenas entrando em Meu Ser... e Me dando essa
paz e alegria para qual isto foi criado. É uma barreira, na verdade, o pensamento é sempre uma barreira. Mas quando você vai
além do pensamento, isso não significa... que você não pode pensar, mas você se torna um mestre. Se você quiser, você pode
pensar; se não quiser, você pode não pensar. Mas você não é dirigido pelos seus pensamentos, você entende Meu ponto? É
como se o pensamento estivesse montando em você, agora você monta nos pensamentos. - Você pode impedir o pensamento?
- Você pode...? Você pode impedir o pensamento que tenho em minha cabeça? Sim, se você quiser, você pode simplesmente se
sentar em silêncio, desfrutando isso em seu silêncio. Se você quiser, você pode pensar. Mas depois disso, seja o que for que
você pense... tem uma qualidade especial, porque esse pensamento que vem a você após sua Realização... é guiado, iluminado
por seu Espírito. Digamos que um pensamento venha a você. Por exemplo, você está sentado aqui e vê algo na escuridão, e
você acha que é uma serpente. Por exemplo, talvez você pense, pensando qualquer coisa é possível. Não há nenhum controle.
Então você pensa que aquilo é uma serpente... se movendo e você fica com medo dela e você tenta se salvar. Mas supondo que
haja luz. Então o mesmo pensamento lhe diz: ‘Não, não, não é, é apenas uma corda colocada ali." Com a iluminação, o mesmo
pensamento tem uma qualidade especial, porque você vê isso em todas as suas dimensões e entende... o que isso significa,
com o que isso se parece, qual é o valor absoluto de determinado pensamento. E você simplesmente abandona, tudo que não
for correto, você simplesmente abandona, tudo que for correto, você aceita, porque você vê isso claramente. Até agora, não há
nenhum discernimento. Agora, um pensamento vem a uma pessoa: "Deixe-me ir e matar alguém." Tudo isso vem do
pensamento. "Porque eu odeio essa pessoa, eu devo matar essa pessoa." Entende? É tudo ódio atuando. Agora, talvez você
obedeça a esse pensamento, em algum lugar, e você mate essa pessoa. E então, depois da violência, a coisa toda, a face muda,
e você se torna tão nervoso e tudo começa. Primeiro o pensamento o traz lá para baixo para matar a pessoa, e o segundo
pensamento surge: "Oh Deus, o que eu fiz?" Ambos são errados. Mas se você é uma alma realizada, antes de tudo, você não
odiará ninguém. Há meios de neutralizar o ódio na Sahaja Yoga. E neutralizando até mesmo o ódio da pessoa que odeia você.
Nós nunca conhecemos antes os poderes do amor. Nós só conhecemos o poder do ódio, a forma como estamos produzindo
MX (míssel MX) e isso e aquilo, não é nada além de algo baseado no ódio e na imundície. Se essas pessoas tiverem a
Realização, Eu não sei se elas em algum momento a terão, elas não produzirão todas essas coisas horríveis... que estão
fazendo todo mundo fique tremendo de medo. Nós nunca usamos o poder do amor até agora, mas você não pode fazê-lo a
menos e até que você o tenha sentido, depois da Realização. A Senhora poderia nos falar algo sobre a técnica? Sim, Eu falarei.
Como Eu disse, isso é uma coisa espontânea, é feito como um processo vivo, tudo bem? Agora, por exemplo, se Eu disser, "Qual
é a técnica de germinar uma semente?" Esse é um processo vivo. Nenhuma técnica, você só a coloca na Mãe Terra, ela
germina. Está tudo incorporado. É uma técnica divina... através da qual isso dá certo, primeiro. Mas depois você mesmo se
torna o mestre da técnica. Então você pode fazer isso. Porque você entra em um novo reino onde você tem o poder divino,
através do qual você mesmo pode fazê-lo, você pode manobrá-lo. Mas como você obtém sua Realização? É através do
processo espontâneo. E um processo muito simples, é como isto: uma vela... que está acesa pode acender uma outra vela, se a
vela estiver lá... e se a vela estiver em ordem. Mas esta vela, se ela for uma alma realizada, ela também pode corrigir... através
de suas técnicas, que vocês têm de aprender, através de sua técnica, ela também pode corrigir... a outra vela que ainda não está
acesa, e então pode iluminar. Ela pode fazer tudo. Mas a técnica disso deve ser entendida muito facilmente, porque você se
torna... uma personalidade consciente coletivamente. Você se torna, novamente Eu digo, você se torna. Você se torna uma
outra personalidade. Como um ovo se transforma em um pássaro. É desse modo que você se torna. Então o pássaro... só tem
de aprender a voar. Mas como um... Qual é a técnica para o ovo se tornar o pássaro? É somente colocar no calor da galinha.
Nenhuma técnica, está tudo intrínseco. Essa é a técnica divina. Mas depois, você mesmo aprende a técnica divina, como fazer

isso. Tudo bem? Então, uma vez que você seja realizado, através de um método muito simples - que é nosso trabalho, antes de
tudo, o trabalho das almas realizadas, como acender a luz, uma vez que isso seja feito para você, então você tem de fazer para
os outros. Então você tem de aprender a técnica. Mas a menos e até que você esteja iluminado, você não pode fazer nenhuma
técnica, porque não há nenhum poder fluindo. Para ligar isto, você tem de colocá-lo na fonte de energia, não é? Senão não
adianta conhecer a técnica. Se você não sabe como ligar o carro, não adianta saber dirigir. Então vamos primeiro ligar isso e
depois você aprenderá a dirigir. A resposta está satisfatória agora? Tendo começado, quanto tempo leva para se tornar
realizado? Não, você é realizado simplesmente no começo, antes de mais nada. Isso leva muito pouco tempo. Você tem a
Realização primeiro, no sentido de que você se torna coletivamente consciente, você se torna dotado de poderes. Mas depois,
isso leva muito pouco tempo para algumas pessoas, somente em seis, sete dias, elas podem se tornar peritas. Só isso, é o
suficiente. Algumas pessoas levam algum tempo, mas depende de quais obstruções você tem em seus centros. Se seus
centros estão obstruídos, então leva um pouco mais de tempo. Mas se eles não estão, não leva muito tempo. Você se torna
automaticamente dotado de poderes com essa técnica. Agora, aqui nós temos pelos menos 50% que são Sahaja Yogis. Nós os
chamamos de Sahaja Yogis, quando eles se tornam peritos, antes disso não. Pelo menos 50% das pessoas sentadas aqui são
assim. Eles são exatamente iguais a vocês, mas há uma diferença. Se você observar, suas faces estão brilhando, você não
achará nenhuma espinha ou qualquer coisa em seus rostos; pele muito macia; aparência jovem, saudável; os olhos estão
brilhando. Eles estão aqui. E é desse modo que você se torna. Você se torna mestre de si mesmo, porque você se torna o
Espírito. E o Espírito é o mestre porque ele o guia. Tudo bem? Nós faremos isso dar certo. Essa é uma pergunta muito boa. Por
quê? Porque você quer isso. Essa é uma pergunta boa que realmente ajuda a todos. Devemos ter a Realização agora? Tudo
bem. Foi lhes pedido para tirarem seus sapatos para um propósito, não há nada para insultá-los ou de algum modo perturbá-los,
mas para ajudar todos vocês. Porque a Mãe Terra os ajuda. Nós temos de ter a ajuda da Mãe Terra, então nós colocamos
nossos pés na Mãe Terra. Nós devemos saber que esta Mãe Terra nos ajuda muito, então nós temos de colocar nossos pés na
Mãe Terra, sem muita pressão, um pouco separados, não muito próximos um do outro. Tudo bem? Se possível, tentem colocar
o pé todo na Mãe Terra, e se sentem confortavelmente. Se houver qualquer coisa apertada, vocês podem afrouxá-la um pouco.
Se estiver muito apertado. Você nunca deve estar desconfortável, porque sua atenção se move, se houver qualquer sentimento
desconfortável, ela vai para lá. Também é melhor tirar seus óculos e coisas assim, porque isso também ajuda sua vista. Isso
ajuda muitas coisas, então é melhor tirar seus óculos. Mantenha-o protegido em algum lugar, então sua atenção não fica... meio
que distraída com isso. É um método muito, muito simples que temos de usar. Primeiramente, como Eu lhes disse, aqui vocês
também podem ver, ontem Eu lhes falei que estes centros... estão representados nas pontas de nossos dedos. Profeta Maomé
disse: "Na época da ressurreição," "suas mãos falarão." Muito claramente, Ele disse isso. E agora, isso é o que acontece, seus
dedos, eles têm terminações do sistema nervoso simpático aqui, tanto assim, é claro, a ciência médica também concorda, mas
na verdade, estes são os seus centros representados aqui. Então cinco, seis e sete. Aqui também cinco, seis e sete. Nos dois
lados do sistema nervoso simpático, esquerdo e direito, como vocês veem aqui. O grosseiro é o sistema nervoso simpático do
lado esquerdo, mas o sutil é chamado de Ida Nadi, que é aquele que atende os nossos desejos. O outro, no lado direito, é aquele
que é chamado de Pingala Nadi, que manifesta o grosseiro... o canal que representa o sistema nervoso simpático no lado
direito, que é responsável pela criatividade, é a ação. Então um é para o desejo, primeiro nós desejamos e depois agimos, então
este é para o desejo, para as emoções, e o direito é para a ação. Assim, nós usamos estas mãos gradualmente... de acordo com
as obstruções que nós temos em nossos diferentes centros. Mas primeiramente, temos de colocar as mãos exatamente deste
jeito: um pouco abertas, muito confortavelmente coloquem sobre seu colo... e vocês têm de fechar seus olhos. Isso é muito
importante, vocês têm de fechar seus olhos. Exatamente o oposto do hipnotismo. Por favor fechem seus olhos. Seja o que for
que tem de acontecer acontecerá... internamente, não externamente. Se Eu digo: "Preste atenção em si mesmo internamente",
isso é impossível. Mas isso ocorrerá quando algum acontecimento se estabelecer, e sua atenção será atraída para dentro, e
esse acontecimento é o despertar da Kundalini. Por favor, não abram seus olhos. Se nossos olhos estiverem abertos, a
Kundalini não se elevará além de um certo ponto. Às vezes Ela não quer se elevar de forma alguma. Então apenas mantenham
seus olhos fechados,,, e coloquem suas mãos, os dedos abertos, um pouco, não para cima, mas para baixo, um pouquinho.
Agora, há um pouco que vocês têm de prestar atenção: vocês não têm de abrir seus olhos. Lembrem-se que o canal esquerdo é
o desejo. E o desejo é o desejo puro... de se tornar unificado com o Divino. Esse é o desejo mais puro e que é representado...
pela Kundalini, por essa energia... que está situada no osso sacro ou no osso sagrado, no osso triangular, como eles o chamam.
Agora, o desejo tem de ser mantido firme, isso significa que a mão esquerda deve ser mantida do jeito que está. Agora, com a
mão direita, nós temos de trabalhar... a ação de desobstruir nossos centros. Antes de tudo, por favor coloquem sua mão direita
no seu coração, no lado esquerdo, porque no coração reside o seu Espírito. É melhor colocá-la sob o casaco. E apenas diga, ou

devemos dizer, façam uma pergunta: "Mãe, eu sou o Espírito?" Façam a pergunta para Mim três vezes, em seu coração, façam a
pergunta: "Eu sou o Espírito?" Três vezes. Essa é uma pergunta absoluta. Você é! Mas nesse estágio, apenas façam a pergunta.
Você é o Espírito, sem dúvida. Mas façam a pergunta: "Mãe, eu sou o Espírito?" Coloquem ambas as pernas adequadamente no
chão. separadas um pouco uma da outra. Agora desçam esta mão... para o lado esquerdo de seu estômago, não abram seus
olhos, lado esquerdo, e a pressionem um pouco com seus dedos. Aqui é o centro... do seu guia, do seu mestre. Porque o
Espírito é o guia e o mestre, e como vocês Me fizeram a pergunta... se você é o Espírito, é melhor que façam uma outra pergunta
aqui, dizendo: "Mãe, eu sou o meu próprio mestre?" "Eu sou o meu próprio guru? Eu sou o meu próprio guia?" Sinceramente,
façam essa pergunta, por favor. Mais abaixo no estômago, no lado esquerdo, mais abaixo. Sim. E coloquem a mão esquerda em
direção a Mim. A mão esquerda deve estar em direção a Mim, que é um ponto fixo, que é o desejo de que você quer se tornar.
Essa pergunta deve ser feita dez vezes, por causa dos Dez Mandamentos. Ou aqui, há dez pétalas deste centro. Agora
novamente, elevem... sua mão direita para a posição de seu coração, novamente, com sua mão esquerda no mesmo ponto.
Pressionem um pouco e, novamente, com total confiança, por favor digam para o Meu bem, para o bem de vocês: "Mãe, eu sou
o Espírito." Apenas afirmem. Vocês têm de dizer isto 12 vezes: "Mãe, eu sou o Espírito." Como o Espírito é desapegado, é sem
culpa, Ele não pode cometer nenhum erro, Ele não pode ter nenhuma culpa. Então elevem a mesma mão, a mão direita,
mantendo a mão esquerda do mesmo jeito, na base do pescoço à esquerda. Na base do pescoço à esquerda. Isso é muito
importante, especialmente para os ocidentais, porque eles sempre se sentem culpados por nada. Vocês não devem se sentir
culpados. Portanto, como você é o Espírito, você tem de dizer: "Mãe," "eu não sou culpado." Você tem de dizer isto 16 vezes, por
favor. "Mãe, eu não sou culpado." Você é o Espírito e como o Espírito pode ser culpado? Não sintam nenhuma culpa sobre nada,
seja o que for que tenham feito, o passado é passado. Neste momento, por favor digam: "Mãe, eu não sou culpado, porque eu
sou o Espírito." E o que é a culpa afinal de contas, comparada ao perdão do Amor de Deus? Porque Ele é o Oceano de Perdão,
Ele é o Oceano de Compaixao, Ele é o Oceano de Amor. Agora, elevem a mesma mão. Coloquem a mão esquerda em direção a
Mim, isto é importante: vocês devem manter a mão esquerda... em direção a Mim no colo, fixa. Digam isto 16 vezes, por favor:
"Mãe, eu não sou culpado." Por favor, digam isso... com total confiança, é muito importante, Eu lhes digo. A maioria de vocês se
bloqueiam neste centro. Agora, elevem sua mão direita para cima, em sua testa, tranversalmente. Apenas a coloquem lá. Neste
ponto, vocês têm de perdoar a todos. Apenas perdoem a todos. Vocês têm de perdoar a todos. Coloquem-na transversalmente.
Algumas pessoas dizem que é difícil. É um mito não perdoarmos, porque o que nós fazemos quando não perdoamos? Então
apenas digam: "Mãe, eu perdoo a todos." Sinceramente, por favor digam: "Mãe, eu realmente perdoo a todos." Vocês só têm de
dizer isso duas vezes. Mas deve ser dito de coração, então isso dará certo. Agora, coloquem sua mão, depois de dizer isso, no
topo de sua cabeça, no lugar onde era a moleira em sua infância, pressionem com a palma da mão e apenas tentem dar voltas...
em sua cabeça no sentido horário, pressionando; Apenas pressionem e rodem um pouco no sentido horário. Pressionem com a
palma, pressionem com a palma neste ponto... onde era a moleira quando vocês eram uma criança; Neste ponto, Eu tenho de
dizer que Eu fico impossibilitada... se você não quer ter sua Realização, Eu não posso forçá-la, porque, como Eu lhes disse, foi
lhes dada a liberdade, que é respeitada. Então aqui, vocês têm de dizer: "Mãe, eu quero minha Realização," "por favor, dá-me a
Realização." A menos e até que vocês digam isso, definitivamente, Eu não posso cruzar a barreira de sua liberdade. Então por
favor digam isto claramente em seu coração, sete vezes: "Mãe, por favor dá-me minha Realização do Si." Sete vezes, por favor.
Digam de coração. Digam isso de coração. Muito sinceramente, isso é importante. Sinceramente vocês devem dizer isso.
Agora, elevem sua mão e vejam se há uma brisa fresca saindo; ou se há uma coisa quente saindo, talvez algumas pessoas
sentirão o calor primeiro. Vocês podem mudar de mão e ver com a outra mão, e coloquem a mão direita em direção a Mim.
Vocês conseguem ver se há uma brisa fresca saindo... ou uma brisa quente saindo. Por que vocês não veem? Está lá, está lá,
está lá! Coloquem sua mão deste jeito, a mão direita, deste jeito, quando, sim. Também, e agora vejam. Está lá? Tudo bem,
gradualmente. Agora mudem de posição. Vejam novamente com a outra mão. Apenas tentem com a outra mão, veem?
Novamente mudem e vejam por si mesmos. Isso os ajudará a terem um equilíbrio. Se vocês estão sentindo em sua cabeça,
então vejam se estão sentindo em suas mãos também. Coloquem suas mãos em direção a Mim. Vejam agora se estão
sentindo em suas mãos. Ela sentiu isso. Vocês sentiram isso, sim! Se colocarem suas mãos deste jeito, abram seus olhos,
exatamente deste jeito, vocês começaram a senti-la em suas mãos, uma pequena brisa fresca... ou um movimento para baixo.
Comecem primeiro sentindo isso. Você sentiu? Bom, bom. Alguns de vocês têm um centro bloqueado lá. Tudo bem? Está
sentindo isso? Agora, traga isto para baixo e veja por você mesmo... se você a está sentindo em suas mãos. Muito relaxado.
Você sentiu? Bom. E quanto a você, senhor? Ainda não? Nós trabalharemos isso. Apenas veja... Agora, há Sahaja Yogis
sentados aqui... que podem ajudá-los também, aqueles que não a sentiram. Isso dará certo, isso vai dar certo. Isso deu certo
com esta senhora, o rosto mudou, parecendo muito mais nova. Você também. E quanto a você? Este cavalheiro, você está

sentindo agora? Ele tem apenas um bloqueio no Hamsa Chakra, este aqui. Este que veio para Louise? Ainda não? Tudo bem,
isso dará certo. Agora, não percam a paciência. Você deve ter paciência consigo mesmo. Por favor fechem seus olhos, apenas
fechem seus olhos. Isso vai dar certo. Agora, apenas olhem para Mim sem pensar. Vamos ver se podem fazê-lo. Tudo bem? E
quanto a estas pessoas? Está melhor!
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Daquela vez, quando não havia chuva, nós fomos para o mar em Melbourne.
Eu disse que seria maravilhoso se fôssemos para Melbourne, e nós fomos para o mar e Eu fiz um Ganesha e eles fizeram um
Shiva lá, e eles veneraram o... Então... e eles fizeram uma... Kundalini também lá, e depois eles oraram. E choveu e choveu e
choveu, choveu torrencialmente, choveu aos cântaros, choveu aos cântaros, isso foi... Eu nunca vi tanta chuva antes, aos
cântaros, choveu torrencialmente. E em um dia, 130 milímetros de chuvaem Sidney, vocês podem acreditar nisso? E o Puja
aconteceu dentro, e fora... No Meu Aniversário, baldes e baldes de água. E havia uma seca, eles estavam tão apavorados. Yogi:
Nós ouvimos falar que a tenda inteira caiu, Mãe, por causa de tanta chuva. Robert estava nos contando, Mãe. E os Sahaja
Yogis... gostaram tanto disso, o modo como eles pregaram uma peça. E depois o rio inundou, e ele entrou em todos os bares e
tudo mais, e a água arrastou tudo, trouxe isso... vejam, como se entrasse, lavasse todas as garrafas, tudo, e todas as garrafas
estavam... algumas que estavam vazias ficaram flutuando, as de plástico estavam flutuando, e as outras afundaram. E tudo foi
levado pelas águas e levado para dentro.
Mas elas entraram somente dentro dos bares. Então o jornal disse que a chuva foi tremenda, mas o rio teve muito
discernimento. E também esse incêndio que irrompeu antes de Eu ir para Adelaide. Tinha um incêndio muito intenso em
Adelaide... e o que eles descreveram foi isto... Você pode colocar isto lá? Este aqui, em cima disto deste jeito? E eles
descreveram que o fogo também teve muito discernimento, e eles viram as bolas de fogo subindo as colinas... e entrando em
algumas casas, evitando algumas casas. Algumas casas ficaram completamente queimadas, e algumas não ficaram. E aquelas
pessoas que não sofreram vieram ao Meu programa e disseram: “Agora nós sabemos porque fomos salvos daquilo.” E elas
podiam ver as bolas, vocês podem imaginar as bolas de fogo... vindo de algum lugar? Elas não sabem como as bolas foram
formadas, e bolas enormes assim simplesmente estavam rolando morro acima. E elas puderam ver isso, bolas rolando morro
acima, subindo, entrando nas casas desse jeito.
Eles simplesmente não conseguiam entender o que aconteceu com o fogo. Mas o melhor foi a lavagem dos bares. Porque
normalmente, na margem do rio, eles têm todos esses bares. E foram arrastados pelas águas todos esses, o que vocês
chamam... coisas usadas para, essas coisas que bronzeiam, eles têm esses... colchões, colchões de ar para tomar sol e tudo
mais. E tudo foi lavado e levado para dentro. Eu realmente gostei muito disso. E os Sahaja Yogis estavam tão felizes com tudo
isso, muito felizes. Eles Me perguntaram: “Por que Deus está zangado conosco...” “aqui em Adelaide?” E Adelaide é exatamente
como Paris... para a Austrália, exatamente como Paris. Muito promíscua, todos os tipos de coisas obcenas acontecem lá, todos
os tipos de coisas horríveis acontecem lá. É como Soho, entendem?
Foi Adelaide que foi escolhida pelo fogo, simplesmente foram queimados. Quando Eu fui ver as montanhas, onde aquilo tinha
começado, tudo preto, todas as montanhas pretas, não havia nada lá, nada. Nenhuma folha, não havia uma única folha lá. E isso
foi realmente surpreendente, essa casa estava queimada, aquela não estava queimada, essa casa estava queimada, aquela não
estava queimada, Você podia ver isso tão claramente. E onde estava queimado, estava completamente queimado. Eu não sei
como foram queimados até mesmo os tijolos e tudo mais, estava completamente carbonizado. É muito interessante a forma...
como às vezes a natureza adia algo desagradável. Como quando Eu fui a Guntur, Eu disse àquelas pessoas: “Vocês não devem
cultivar tabaco nunca mais.” Eles estavam exportando todo aquele tabaco... para a Inglaterra, vocês podem imaginar? E eles
tinham um... na casa você podia encontrar... todos os seus azulejos ingleses e, o que vocês chamam, esses grandes chuveiros
de estilo antigo, chuveiros tão grandes, você fica debaixo deles, então tudo fica totalmente... como uma chuva torrencial caindo
em você. Tudo inglês.
E as banheiras que eles tinham, banheiras inglesas, tudo na casa, por exportar aquele tabaco para cá, entendem? Eu disse:
“Vocês não deveriam fazer isso, não deveriam ter feito isso.” Então eles disseram: “Mas Mãe,” “nós estamos dando isso para os

ingleses, não para os indianos.” Eu disse: “Ainda assim, não deveriam ter feito isso, é uma coisa errada.” (Falando com a
criança) Você está cometendo o mesmo erro que Eu, Eu acho. Está certo, está certo. Então o que aconteceu é que... Eu falei, Eu
simplesmente lhes falei: “Vocês não devem cultivar desse jeito, isso não é bom.” “E quer eles sejam ingleses ou indianos,"
"vocês estão cometendo pecados.” “Vocês não devem fazer assim, por que vocês estão cultivando isto?” Eu disse: “Vocês
podem cultivar um muito bom,” “o que vocês chamam, algodão aqui, igual ao algodão egípcio,” “vocês podem cultivar aqui, por
que vocês querem fazer isto?” Algumas pessoas Me levaram a sério, alguns deles ficaram muito zangados. Quando Eu cheguei
lá, cerca de 50 carros vieram Me receber. Mas quando estava indo embora, apenas duas ou três pessoas vieram Me ver, eles
ficaram muito zangados por causa disso, Eu disse: “Agora,” “Eu os avisei que se vocês fizerem desse jeito,” “o mar está bem em
frente e ele dará uma trégua.” “Ele ficará zangado com vocês, Me ouçam.” E eles estavam tão zangados Comigo, eles não
vieram se despedir de Mim, porque Eu lhes falei aquilo. Agora, o que aconteceu é que no mesmo ano, houve um tufão que
entrou em Guntur, isso nunca entrou lá. E tudo foi devastado, todas as plantações deles foram devastadas. Eles não podem
mais cultivar, nunca mais cultivar tabaco lá. E nesse meio tempo, o governo da... Inglaterra parou a importação de tabaco
daquele lugar.
Então foi um golpe duplo, um golpe duplo. Mas aqueles que começaram a cultivar algodão ficaram perfeitamente bem. Porque
toda essa água salgada entrou no solo, então agora eles não podem plantar aquilo. E eles disseram que nunca tiveram esse tipo
de experiência. Depois disso, eles vieram a Delhi e Me perguntaram: “Mãe, a Senhora deve vir novamente, sentimos muito pelo
que fizemos.” Eu disse: “Agora, vejam, Eu não fiz nada, para ser bem franca.” “Nunca pensei em nenhuma destruição, mas vocês
provocaram as coisas.” “Mas Eu lhes disse que o mar ficaria zangado.” Mas eles disseram: “Isso aconteceu tão rápido, Mãe.” Eu
disse: “Não tão rápido, porque pelo menos...” “houve oito meses para vocês mudarem seus costumes.” Imaginem,
simplesmente exportar aquele tabaco para vocês... e ter aquelas banheiras lá. Eles tem um tipo de complexo de inferioridade
que... se eles viverem como os ingleses, tendo banheiras e coisas assim, então se tornam uma personalidade importante, mais
elevada. Mas para isso, vender tabaco para os ingleses, imaginem só! Está tudo se expondo agora, vocês verão que tudo que Eu
digo será exposto. Eu fiquei feliz em saber que houve... um programa sobre essas doenças horríveis... que são causadas por
essa vida promíscua e tudo mais. Eu estou muito feliz.
Deixem as pessoas aprenderem agora. Eles costumavam zombar de Mim e dizer que Eu sou vitoriana, isso, aquilo. Agora,
deixem eles aprenderem o que isso significa. Agora, todos estão bastante alertas. Vocês estavam Me contando, Eu acho... Ela
Me contou que na Inglaterra há dez mil pessoas... que estão sofrendo dessas doenças. Vocês podem acreditar nisso? Dez mil
pessoas. Enquanto que eles Me chamavam de “vitoriana”. Gavin chegou? Onde?
Como Eu digo: “Esse vai viver 100 anos”. Venha. Ele também está oferecendo as coisas do puja, aqui. Você pode tirar este
papel. Agora, Eu acho que devemos colocar algum outro pano lá, algum tipo de... toalha velha ou algo assim, ou colocar uma
das toalhas lá, de modo que esta parte seja mantida limpa. Eu não lhes dei um thali (prato) de prata, não é? Eu devo tê-lo dado a
algum outro centro, Eu não sei. Daquela mesma loja de onde eles estavam dando, prata 100%, Eu comprei prata para o Puja. Eu
não sei a quem Eu dei uma. Então, todos eles estão aqui?
Jane chegou? Ela chegou? Não? - Sim, ela está aqui, Mãe. - Onde ela está? Ela ainda está lá fora. Tudo bem. Chame todos eles
para dentro agora. Você pode mover um pouco para frente, Eu acho. Mas, por que não colocar aqui alguma coisa apenas para
manter isso...?
Já está chegando, Mãe. O pano já está chegando. (…) Vocês viram aquelas linhas? As linhas de energia. Imaginem só! Yogi: É
muito interessante. Há muitos desses zodíacos que eles acharam aqui. - Linhas de zodíaco? - Sim, eles as acharam através...
Estas linhas de energia formando o zodíaco? - Sim.
- Eu não sabia disso. Eu achei... Então quais são os signos do zodíaco? Quais estão lá? Todos os 12 signos. Todos os 12 estão
lá? Em um círculo? Sim. E vocês descobriram isso com um ímã? Eu acho que ele achou muitos disso usando a vara. - Usando a
vara?
- Sim, apenas com isto. Com isto? Ou eles acharam isso com um ímã? Ou eles acharam isso também traçando as linhas

antigas... - das fronteiras. - Fronteiras do quê? Cursos d'água e as fronteiras entre os (…). -É isto? - Sim. Mas na verdade, veja, se
você pegar um ímã, ele se inclinará neste ponto, entende? Se você seguir essa inclinação, então ela forma uma linha.
Esse é o melhor método científico. Usar a vara é também a mesma coisa que isto? O ímã, não é? E o ímã, quando ele... veja, em
determinados pontos, as linhas magnéticas são fortes. Esse magnetismo é a essência da Mãe Terra, tudo bem? Na expressão,
a fragrância é, mas a fragrância tem... o ímã nela, a fragrância surge do ímã. Agora, esse magnetismo da Mãe Terra estende-se
em linhas. Vejam, ele não se estende... somente no ponto de fragrância, ele se estende por toda parte. Mas, pelo contrário, ele
atua em linhas. E você pode descobrir essas linhas facilmente se você usar um ímã, um ímã poderoso, e mover esse ímã na
Mãe Terra.
Você perceberá que ele começará a se inclinar. você o move e descobrirá agora que ele não está se inclinando lá, então você
move para aquele lado, e a linha (…). É a maneira mais fácil, porque usar a vara poderia ser... coisa de bhoots às vezes, poderia
ser. Mas você tem certeza que é feito com a vara (…)? Eu acho que eles usam todas as combinações de diferentes coisas. Com
certeza, há este aqui que escreveu o livro (…). - Usando a vara? - Usando a vara como um dos métodos. Mas usar a vara pode
ser desafiado pela ciência. Um mapeamento apropriado em Glastonbury, Mãe, foi feito por uma fotografia aérea.
Aquele em Glastonbury também foi descoberto... através de uma fotografia aérea. Você podia ver, se você quisesse, as
fronteiras de campo e coisas assim. Como... a fotografia aérea? Como? Eles podiam ver que as fronteiras do campo...
formaram um padrão e coisas assim. - Campo? - Sim São todas as antigas fronteiras entre diferentes partes. - As antigas? - Sim.
Campos e estradas e cursos d'água e (...).
O Inconsciente deve estar construindo dessa maneira. E os povos antigos que viveram lá eram muito mais sensíveis, muito
mais reativos ao Inconciente. Porque eles não eram tão artificiais. Mas quando nos tornamos artificiais, o que acontece é que...
ficamos cobertos com tantas barreiras que não conseguimos, não somos sensíveis às ordens do Inconsciente. E quando você
não consegue perceber as ordens do Inconsciente, você começa, novamente, a fazer deliberações, como Eu chamo isso. As
deliberações os tiram dessa sensibilidade. Mas se você é uma pessoa natural e simples, então você é bastante sensível
também. Você é muito sensível. Vocês podem vir para frente. Eu acho que vocês podem vir para frente agora.
Apenas venham para frente. Venham para frente, vocês podem. Venham. Venham para cá. Na verdade, as pessoas novas
devem ficar na frente, aqueles que são de Brighton. Seria melhor, Eu acho. Venham para frente. Os de Brighton deveriam... As
pessoas de Brighton devem vir para frente, Eu diria, tanto quanto. Gavin, venha para este lado, Eu acho que seria melhor. Porque
você tem de... Agora.
Venham, sentem-se, sentem-se, sentem-se. É um (…). Você pode guardar isso deste lado. Quem mais está lá? Ainda tem alguém
do lado de fora? Nick, se você puder... Há um... este... no outro lado de Nick também, algumas pessoas podem se sentar. Está
um dia ensolarado muito agradável hoje, não é? A Senhora gostaria dessa janela ficar um pouco aberta, Mãe? - Aberta? - A
Senhora gostaria que a janela... ficasse um pouco aberta, Mãe?
Eu acho que se você abrir aquela, é uma boa ideia. - Está aberta. - Está aberta? Tudo bem. Hoje é um grande dia para vir para
Brighton, porque é o dia do Aniversário de Buddha. Hoje é o dia do Aniversário de Buddha, o Aniversário do Senhor Buddha.
Todos vocês ouviram falar de Seu nascimento... e que Sua Mãe sonhou com um elefante, um enorme elefante branco, antes do
nascimento de Buddha. E então foi profetizado: “Nascerá uma criança em sua família...” “que será ou um grande santo...” “ou
um grande rei”, em Sânscrito é chamado “chakravarti”, significa... “Aquele que é o soberano do mundo inteiro”. Então o pai ficou
preocupado, e ele achou que ele deveria envolver o filho... na vida familiar, na vida material... e Lhe dar todos os prazeres da
vida. Então ele construiu um lugar muito especial para Ele, um belo palácio para viver.
E lá... ele O casou com uma moça chamada Yashodhara, que era uma mulher muito, muito bonita, Lhe deu todos os prazeres da
vida, tudo que ele poderia fazer para atrair esse menino... para longe do ascetismo. Também, vocês conhecem a história Dele
caminhando... um dia na estrada, o modo como Ele encontrou três tipos de pessoas, e como Ele sentiu: “Por que uma pessoa
deveria ficar velha?”, “Por que uma pessoa deveria sofrer na vida?”, e “Por que as pessoas deveriam morrer?” Então todas essas

três coisas colocaram uma indagação dentro Dele, e Ele começou a tentar entender... porque essas coisas acontecem aos
seres humanos. Com isso, a indagação começou. Então... Ele chegou... a um ponto onde Ele não conseguia suportar mais os
confortos... e todos os apegos... que foram emaranhados em volta Dele por Seu pai. Ele tinha um filho cujo nome era Rahul, e
Ele deixou o filho e a esposa em busca da verdade. Agora, Ele partiu de uma conclusão errada, Eu devo dizer, pela busca da
verdade, porque Ele queria saber... porque há sofrimentos nos seres humanos. E então Ele começou do coletivo em direção ao
centro. Quando nós vemos as misérias em nossa volta – muitas pessoas viram, elas dizem: “E quanto aos outros? Todos terão
a Realização?” “Todos terão isso?”, entendem? Isso vem de uma conclusão errada, Eu acho, porque antes de tudo, nós devemos
saber: nós estamos bem?
Nós somos perfeitos? Nós somos cheios de alegria? Nós recebemos o conhecimento absoluto? Se você partir desse ponto, é
sempre melhor. Porque Ele começou do ponto errado, buscando isso a partir do coletivo, para remover os sofrimentos das
pessoas, Ele tinha de ir por um caminho cheio de rodeios. Então Ele leu todos os livros e os Vedas sobre isso, Ele foi a grandes
eruditos, a todas as grandes pessoas com profundo conhecimento, para se encontrar com elas, lhes pedir a resposta sobre
porque existem essas três coisas, isto é, a roga (doença), é a... saúde, ou corpo físico adoentado; depois a morte; e a velhice. Ele
foi e perguntou a muitas pessoas. E eles disseram: “Você tem de morrer porque você nasce.” E depois eles disseram: “Você tem
de envelhecer,” “porque você nasce assim,” “e você tem de sofrer porque você comete pecados.” Ele não ficou satisfeito com
essa resposta. Então Ele continuou buscando e buscando e buscando. E então Ele ficou cansado, totalmente farto disso.
Quando Ele foi a um lugar chamado Gaya, muito próximo a Patna, Eu vi o lugar e a árvore, e Ele se sentou sob uma figueira da
Índia, onde Ele adormeceu, porque Ele ficou muito cansado de Sua busca. E depois do sono, Ele se levantou, e de repente Ele
teve Sua Realização. E Ele achou que todo o drama acabou. Sua Mãe era a própria Adi Shakti, que Lhe concedeu o nascimento,
mas Ela morreu logo depois do nascimento da criança. E Ele teve Sua Realização. Agora, naquela época, quando Ele teve Sua
Realização, não havia ninguém para Lhe falar o que é isso, o que isso significa, o que é a Realização. Ninguém para decodificar
ou falar sobre alguma coisa... que fosse ser compreendida por Ele. Mas por causa de Sua enorme busca... e tamanho desejo
ardente... que o Shuddha Iccha, a própria Kundalini se elevou, mas é claro, a Adi Shakti O abençoou, e Ele teve Sua Realização
embaixo da figueira da Índia. Agora, qualquer encarnação que veio nesta Terra... tinha de “samayachara”, de acordo com a
época, com a necessidade da época, tinha de agir, primeiramente; em segundo lugar, a necessidade da Encarnação vir a esta
Terra... foi primeiro criada nos seres humanos. Assim, vamos supor na época em que havia muito ritualismo, Brahamanismo, ou
sacerdócio, e as pessoas ficavam tentando levar tudo... para esses rituais artificiais e tudo mais, uma Encarnação tinha de vir
nesta Terra... para corrigir essas ideias.
Como Krishna veio na época em que Ele disse que isso tudo é leela, e puja e tudo, Ele suspendeu, nada feito, nenhum puja, nada.
Vocês só terão raas, divirtam-se, é tudo uma brincadeira acontecendo, entendem? Então Ele trouxe esse conceito, naquela
época, na consciência das pessoas... de que o mundo inteiro é uma leela. é um jogo do próprio capricho de Deus. Então
simplesmente desfrutem isso. E é desse modo que Ele criou esse festival maravilhoso de Holi, que nós tívemos em Delhi. Eu
não sei, algum de vocês esteve lá para o Holi? Não. - Você esteve lá? - Há dois anos atrás.
Não, mas desta vez você não estava lá. Tudo bem. Você deve ter tirado fotografias. Tudo bem. Assim, da mesma maneira,
quando Buddha veio, o primeiro problema foi que Ele pensou: “É melhor não falar sobre Deus.” Porque em Sua busca, todo
mundo Lhe disse que a resposta era: “Oh, é Deus que faz isto. Ele pune você.” “É Deus que lhe dá essa velhice. É Deus quem
faz.” “Mas o que é este Deus afinal? Por que Ele faz isso?” Eles disseram: “É melhor você perguntar a Deus.” “Onde está Deus?”
Assim, todo mundo colocava toda a culpa em Deus, como de costume. Mesmo hoje isso é feito, nada tão novo... e nada
incomum, Eu devo dizer. Assim “Isso deve ser feito por Deus de qualquer forma”.
Se você cortar sua garganta, “Deus colocou minha faca em minha mão e Ele cortou minha garganta.” Então Ele pensou que é
melhor não falar de Deus, porque todo mundo está indo em direção a Deus. Depois as pessoas com quem Ele encontrou,
disseram: “Agora eu me tornei Deus.” Ele disse: “Como?” A pessoa disse: “Eu sou Deus agora.” “O que você... por que você...?”
Porque ela podia hipnotizar as pessoas, ela disse: “Eu me tornei Deus agora”. Imaginem só! Então Ele achou que é muito
perigoso falar de Deus, porque as pessoas pegam Deus na mão... e O usam para seus próprios propósitos, sempre dizem: “Oh,
isso é o que Deus tem de fazer...” “e é Deus quem fez isso,” “e eu estou em conexão com Deus, e falarei com Deus.” Então Ele

tomou um susto e disse: “É melhor não falar sobre Deus.” Porque isso coloca a atenção das pessoas no ritualismo, em coisas
artificiais; eles estão construindo templos e mais templos... e simplesmente fazendo todas essas coisas horríveis... que não
deveriam fazer. Por exemplo, se você for ao sul, descobrirá... que nos templos, eles raspam as cabeças das mulheres, eles
raspam completamente. E depois elas têm de... tudo é pavimentado... em todos os lados das paredes do templo. E as mulheres
que raspam suas cabeças... simplesmente ficam rodando ao longo das laterais. Elas têm de fazer isso às vezes 1008 vezes,
rodando, imaginem. E a água é derramada nelas, entendem? Só Deus sabe qual é o ritual, de onde ele surgiu.
Então as pobres mulheres continuam rodando, rodando, rodando assim, e alguém fica derramando água nelas o tempo todo,
baldes e baldes. O marido e o irmão delas trazem um balde após o outro, um acabou, então vem um outro; pobres mulheres,
rodando daquele jeito... naquele tipo de área pavimentada lamacenta. Eu fiquei chocada quando Eu vi aquilo. Eu disse: “O que é
isto?” E depois mais tarde, eles se tornaram modernos, então eles começaram a vender o cabelo para o exterior, então a coisa
toda se tornou uma grande indústria em Madras. O cabelo é transformado neste “aplique de cabelo armado”, tudo isto que
vocês chamam, este tipo cabelo, e é enviado para a Inglaterra e a outros lugares. Assim, isso é... quero dizer, em nome de Deus,
coisas ridículas foram feitas, coisas ridículas foram feitas. Então Ele simplesmente pensou: “É melhor não falar sobre Deus.” “O
primeiro passo é a Realização do Si.” Ele foi um grande Sahaja Yogi, Eu posso dizer. Porque Ele disse: “Nada disso, não falem
sobre Deus ou qualquer coisa assim,” “primeiro tenha a sua Realização.” Essa era a primeira condição. “Estabeleça isso. A
menos e até que você tenha estabelecido...” “a sua Realização, nada feito.” Então Ele simplesmente começou... Seu próprio
método de propagar o Buddhi, o conhecimento de Buddha, ou você pode chamar, o Budismo, como chamam isso.
É claro, isso se tornou um “ismo” mais tarde. Então tudo aquilo, Ele começou com a ideia... de que as pessoas devem primeiro
se tornar Buddha. “Buddha” significa “realizado”, “buddha” é “conhecer”. Assim, “buddha” significa “a pessoa que conheceu”,
significa “aquele que é uma alma realizada”. Então o que Ele diz? “Buddham sharanam gacchami”, “eu me inclino”, não, “eu me
entrego”, “sharanam” significa “entregar”, “eu me entrego aos Buddhas”, significa a todos os Sahaja Yogis. Todos vocês são
Buddhas, porque vocês conhecem. Quando você conhece, você é o Buddha. Agora, sem entrar em toda essa insensatez... de
renúncia e raspar a sua cabeça e usar essa roupa... e tudo mais, vocês alcançaram sua Realização. É um percurso curto ou um
caminho curto.
Por quê? Porque Ele começou a partir do outro lado. Mas se Ele tivesse começado diretamente Dele mesmo, teria sido melhor.
No sentido prático, Eu lhes direi como é isso. Vamos supor que você queira consertar sua casa, então você tem de ter o
instrumento para essa casa. Mas vamos supor que você fique preocupado com todas... as casas do mundo, e você comece a
consertar. Você não conserta a casa dos outros nem a sua. Então primeiro você deve praticar em si mesmo. Coloque sua
atenção em si mesmo primeiro. É também um método pelo qual você evita... ver o essencial, ver a realidade, pois se você não
está bem, como você pode melhorar o mundo inteiro?
Então quando sua atenção vai para outras coisas, você deve saber que há algo errado com você, antes de mais nada, que deve
ser corrigido. E é por isso que Ele levou tanto dando voltas e mais voltas. Ele teve de abandonar Sua esposa, abandonar Sua
família, abandonar tudo e obter a Realização. Porque abandonando tudo, Ele percebeu que é Ele que deveria alcançar isso. É um
caminho muito tortuoso, Mas vocês podem simplesmente dizer: “Isso não existe, nada disso,” “primeiro deixe-me ficar bem”,
acabou-se. Isso é Sahaja Yoga. Agora, o que aconteceu é que aquilo se tornou um método... para as pessoas alcançarem Deus.
Muitas pessoas acham que você deve sofrer como Cristo... para alcançar Deus. Você deve renunciar ao mundo, depois alcançar
Deus. Na verdade, renunciar ao mundo e tudo isso é apenas um mito.
Como você renuncia ao mundo? É um mito. A que você está renunciando? De qualquer maneira, você não pode carregar isso
com você, pode? Você pode carregar, Eu diria, sequer uma linha? Nada. Quando você vem, você vem assim, você nasce com os
punhos cerrados. Quando você vai, as mãos ficam assim abertas. Você já viu um cadáver? Ele sempre tem suas mãos assim,
não há nada, vazias.
Partindo exatamente deste jeito. Portanto você não leva nada daqui. Então, essa renúncia, este “eu renuncio a isto, renuncio
àquilo,” “eu abandono isto, abandono minha esposa, abandono aquilo”, não tem nenhum sentido. Porque isso é um estado da
mente no qual seu ser se torna - Eu não sei a palavra em inglês para aquilo... que não gruda a nada, como aquilo é chamado? -

Livre. - Hã? Eu não sei. Vejam, qualquer substância que não gruda a nada. Quero dizer, nós temos todos os tipos de
esparadrapo. Desapegado, Mãe?
Não, não, mas com essa qualidade. Há uma qualidade da personalidade que não adere a nada. Que não adere a nada; coloque
isso aqui, isso sairá. Nós podemos dizer, o sabão ou algo assim que - Como o mercúrio, Mãe. Como o mercúrio, só flui. Como o
mercúrio! Mas no mercúrio também, você pode aplicar algo algumas vezes, com calor e... mas isso é algo além do mercúrio, é
absoluto, que não adere a nada, entendem? Vocês simplesmente se tornam assim. Oh, você de fato veste isto, veste aquilo,
você tem isto, tudo bem, é... você nunca está... O nome da Deusa é Nirmama. Nirmama.
Isto é, para Ela, nada é Dela, Ela não adere a nada. Ela está em tudo, mas Ela não adere a nada. Por exemplo, agora vejam a luz
da vela aqui, Ela não está aderindo a nada, ela existe por si mesma. Não adere a nada. Isso é o mais próximo, você pode dizer,
ela não adere a nada. Qualquer (…) que tente grudar nela, fica queimado. Essa é uma boa ideia. Então isto é o que acontece, isso
é chamado de “uma pessoa iluminada.” Não adere a nada! E seja o que for que tente chegar muito perto fica queimado. Assim,
tal pessoa não é apegada a nada.
Mas isso não é uma coisa mental... que você pode fazer: “Oh, eu não sou apegado a você.” É uma coisa muito comum neste
país, especialmente o “eu odeio você”. Você não pode odiar ninguém. Como você pode? E nem pode amar ninguém, porque
esse apego... não pode lhe dá ambas as qualidades. Vejam, porque você é apegado a alguém, você diz que odeia, ao mesmo
tempo, você está amando essa pessoa. Porque essas são as duas características do apego, entendem? Assim, uma vez que
você tenha apego, você tem ambas as coisas. Num momento você odeia, em outro momento você ama, num outro momento
você odeia, depois você ama, e você não sabe qual é o problema com você mesmo. Mas a questão é: a qualidade da mente é tal
que... ou ela fica apegada mentalmente... ou fica desapegada mentalmente. Mas na verdade, ninguém... digamos, você ama
alguém muito.
Vocês nem mesmo morrem juntos, seja o que for que vocês tentem. Vocês não podem morrer juntos. Uma pessoa tem de
morrer mais cedo, a outra tem de morrer mais tarde. Então a resposta para a pergunta que Ele fez foi... Por que todas essas são
causadas? Então Ele disse que é por causa do desejo. Por causa do desejo humano, são causados todos os problemas, como a
morte, como a velhice, como a doença, são causados pelo desejo. Agora vejam, na linguagem da Sahaja Yoga, como devemos
entendê-Lo. É o desejo, como vocês sabem, é o canal esquerdo. O canal esquerdo os leva à morte. Quando o canal esquerdo é
muito usado, você morre no final quando ele está esgotado.
Quando o canal esquerdo se acaba... o desejo, você também contrai doenças. E quando o canal esquerdo é usado demais, você
envelhece. É claro, o canal direito é o que faz isso, mas o canal esquerdo é o originador. Se você não tem nenhum desejo, você
não irá para o canal direito. Primeiro é o desejo, o ponto de partida é o desejo. Ele chegou ao ponto principal, tudo bem, mas Ele
não disse claramente... o que o desejo significa. O desejo significa o canal esquerdo. Quando nós temos o puro desejo, que é a
Kundalini, então todas essas coisas são neutralizadas. Quando a Kundalini se eleva, o puro desejo, o desejo verdadeiro, o único
desejo, lhe concede o absoluto, através do qual você não envelhece, você não morre, e você não fica doente. Porque você
alcança aquilo que é eterno, ele não morre.
Você se torna o Espírito. Quando você quer morrer, você morre. Quando você quer renascer, você renasce. E você tem essa...
personalidade realizada dentro de você, ela não morre. Isso é o que você leva com você. Agora, você leva a sua Realização com
você quando morre. Então, o que Ele tentou dizer foi consolidar... que nós não devemos ter nenhum desejo. Agora, porque Sua
passagem foi assim, Ele foi de um para o outro, abandonando esse desejo, aquele desejo, aquele desejo, aquele desejo, por fim
Ele chegou à Kundalini. Há um ditado: “Yan-neti-neti vachanair-nigamo avochus”, quando você fala sem parar: “Não este, não
este,” “não este, não este”, então você chega a um ponto onde você diz: “Então, o que restou no final?” O desejo que é o puro
desejo, o desejo que é a Kundalini. Por exemplo, você diz: “Eu terei uma casa;” “não, não, eu não terei uma casa, eu terei um
carro, não, não o carro;” “nao, eu não terei uma esposa, não olharei para nenhuma mulher.” “Eu não terei nada a ver com isso.
Eu abandonei isso,” “abandonei aquilo, abandonei aquilo, abandonei aquilo, abandonei aquilo”, até que você chega a um ponto
onde você está em um ponto absoluto. E lá você percebe que a Kundalini se eleva. Mas Eu acho que isso está indo longe

demais. Por que não começar... da Kundalini ali mesmo? É uma coisa simples. Então a Sahaja Yoga é a coisa oposta: é melhor
você começar da Kundalini, e neutralizar todo o seu canal esquerdo. Vocês entendem o ponto agora? É por isso que Buddha era
sempre considerado um ateu. Ele não era. Ele não era um ateu.
Mas por uma questão tática, Ele e Mahavira - Eles foram contemporâneos - Eles decidiram: “Não vamos ter...” “o nome é Deus
em nenhum lugar próximo.” Porque uma vez que você comece com esse negócio de deus, grandes filosofias são construídas, e
as pessoas simplesmente começam a reivindicar isso, elas se tornam isso. Na verdade, qualquer um que leia o Gita se torna
meio que um... Krishna, o próprio Shri Krishna, é o jeito que a pessoa fala. As pessoas podem... você pode ficar chocado pela
forma como elas falam, como se elas fossem Shri Krishna dando um conselho a Arjuna, sentado numa carruagem. Elas se
comportam dessa maneira, o estilo delas é assim. Eu encontrei um sujeito chamado Chinmayanand, e fiquei impressionada, o
modo como ele ficava falando, Eu fiquei surpresa, ele simplesmente ficava se comportando como Shri Krishna, é claro, uma
aparência horrível, mas ele achava que ele era o próprio Shri Krishna. Assim, essa é a identificação que acontece com os seres
humanos, quando eles começam a falar sobre Deus ou de Seus meios e métodos. Então Ele disse: “Tudo bem, retirem isso,
apenas falem...” “sobre a Realização do Si. Esse é o primeiro passo.” E Mahavira se uniu a Ele. Isso ajudou muito naquela
época... a todas as pessoas que ficavam em nome do ritualismo, elas diziam: “Isso é muito dífícil.” “O Hinduísmo é a coisa mais
dífícil.” “Você tem de jejuar aos domingos por causa do sol,” “na segunda por causa da lua,” “na terça por causa de Marte”,
desse modo continuava sem parar. E quando você come?
Se você tem de alcançar Deus, então você tem de tomar seu banho às 4:00hs, e fazer isso, e fazer aquilo, e raspar sua cabeça, e
depois você se torna um sannyasi; e você não pode comer isso e não pode comer aquilo, e não pode fazer aquilo, todos esses
rituais começaram. Mas Ele achou que, vamos supor, se você adotar a sannyasa, então metade de seus desejos acabam: você é
um sannyasi, você está fazendo o trabalho de Deus, e não há nenhuma necessidade de ter uma família ou qualquer coisa assim,
então metade de seus desejos acabam. Se você tem uma família, então você quer fazer algo pela família, você tem de cuidar de
sua família, e tudo isso deve ser feito. Mas Ele não percebeu que Ele era uma alma realizada, os outros não eram. Se uma alma
realizada faz isso, isso não tem nenhuma diferença para ele; quer ele tenha uma família ou não, não faz nenhuma diferença..
para uma alma realizada, porque ele não é apegado. Mas para um indivíduo que não é uma alma realizada... vamos supor, ele
abandonará seu carro, abandonará sua casa, irá para os Himalaias. O que ele fará lá? Ele terá uma cabana e terá um arame
farpado em volta de sua casa. Então talvez ele pense em um estilo georgiano de casa, para ser um inglês. Porque, de acordo
com eles, o estilo georgiano é despretensioso.
Então “nós podemos ter, afinal todos nós somos sannyasis.” Isso é tipico, Eu lhes digo, toda a nossa mente ocidental... está se
comportando dessa maneira, se você observar: “nós devemos ser despretensiosos”. “Isso é muito minucioso” é a palavra que
eles usarão. Se você colocar mesmo que um pouco - “Oh, é muito minucioso”. Eles querem que tudo seja sem enfeites, sem
graça, entendem? Mas e quanto ao interior? Está cheio de quê? Todo contido com todos os tipos de rum, isso, aquilo. Mas a
parte externa deve ser totalmente sem graça. A comida não deve ser se possível, apenas a coma na forma natural. Se não, não
tenha nenhum sabor nela; ela deve ser tão insípida que qualquer visita que vier... a sua casa deve passar fome, entendem?
Todas essas ideias estranhas surgiram com isso: ideias de ascetismo. Então nós temos outras pessoas como os Shambalas,
que estão indo agora para o deserto de Gobi. Eles acharam que esse deserto não é o suficiente, “vamos para o deserto de Gobi”.
Então estão indo para o deserto de Gobi. Todas essas ideias absurdas surgiram do Budismo e também do Jainismo. Os
jainistas foram para o outro extremo do vegetarianismo. Porque o próprio Buddha não era um vegetariano, vocês sabem disso?
Ele próprio não era um vegetariano, nem Mahavira era, vocês ficarão surpresos. O vegetarianismo para Eles era uma filosofia.
Não era um tipo de coisa onde você não come carne e tudo mais.
Porque o próprio Buddha morreu quando Ele foi a um de Seus discípulos... que era um... shikari, um caçador. E o caçador tinha
matado um javali. E ele disse que o javali tinha sido morto há pouco... e que levaria algum tempo para cozinhar, estava bem
malpassado. Ele sendo um indiano, não poderia comer aquela coisa malpassada, e Ele adoeceu... De – Eu acho que o fígado ou
algo assim teve problemas, e Ele morreu disso, entendem? Eu mesma não posso comer comida malpassada, entendem? “Isso
está malpassado agora”, comida malpassada é uma coisa horrível, mas comemos porque é despretencioso, ou algum tipo de
coisa assim. As pessoas têm a ideia de que isso é muito próximo à natureza, isso é o que está surgindo. Mas é tudo deliberado.

Você é apegado internamente; externamente, se você se comporta assim, você não vai se tornar isso. Como os hippies que têm
uma ideia de que se eles viverem... como pessoas primitivas, então eles se tornarão primitivos.
Você não pode, seu cérebro é moderno. Apenas vivendo assim, usando uma peruca como um hippie, Eu posso Me tornar
primitiva? Eu não posso, Meu cérebro é moderno. Isso é o que as pessoas não entendem, que nós deliberamos muito. E todas
essas deliberações só podem ser reduzidas... se seu Si entrar em sua atenção. Senão todas essas coisas são apenas nossas
projeções mentais. Toda essa sannyasa e todas essas ideias surgiram gradualmente, todos os que vieram a esta Terra, as
pessoas realmente fizeram uma bagunça a partir delas. E a bagunça de Buddha foi a tal ponto... que se você observar, você
ficará chocado. Ela penetrou em muitas formações. Mas Eu ouvi de Meu genro que ele foi e visitou algumas das cavernas...
onde os primeiros budistas viveram, os primeiros budistas viveram... nas cavernas, porque eles não eram apoiados pelos reis...
ou por qualquer coisa.
Então eles tiveram um período muito dífícil. E eles viviam nas cavernas. E o que Meu genro Me disse... é que nas cavernas há
escritos... em Sânscrito, em Pali, e em escrita indiana, dizendo que é o acontecimento espontâneo... que pode proporcionar a
Realização do Si. Ele trouxe isso fotografado. Então isso está acontecendo. Então eles sabiam sobre isso, sobre a Sahaja Yoga.
Eles sabiam sobre ela. Mas depois, como toda religião virou uma bagunça... e muitos tipos estranhos de, nós podemos dizer,
tipos estranhos de expressões, o Budismo também passou por isso, ele se tornou Mahayan, Hinayan, todos os tipos de coisas.
Mas um deles foi chamado de Vidhitama, que fugiu da Índia, estabeleceu-se no Japão, e ele começou o sistema Zen de religião,
na qual ele se manteve fiel ao acontecimento espontâneo. Esse foi preservado.
Um outro foi o estilo Lao Tse, que não falou de Deus e de Buddha, mas do próprio Tao, a energia, ou, podemos dizer, sobre a Adi
Shakti. Então essas duas coisas boas surgiram Dele. Enquanto eles pesquisavam a história da China, e eles descobriram que a
Adi Shakti viveu... há muitos anos atrás como Quan Yin. E foi desse modo que Quan Yin foi estabelecida... como uma Deusa
para muitos budistas. Agora, depois Buddha também tomou uma outra forma, porque havia uma grande competição entre
Hinduísmo – os hindus daquela época – e os budistas Então eles quiseram formar – para as pessoas comuns, é muito dífícil
entender a filosofia - então eles pensaram: “Nós devemos ter Buddha expressado...” “como Ele foi e como Ele será.” Então eles
formaram uma - como vocês dizem, “Ele é Maitreya que virá”, “o futuro Buddha é Bodhisattva”, e eles começaram a fazer Suas
estátuas e tudo mais. Então eles começaram a representar Buddha como Deus. Eles começaram a usá-Lo para representar o
Poder Divino, dando-Lhe formas e coisas assim, e desse modo muitas coisas aconteceram. Mas o próprio Buddha ficou tão
assustado com o ritualismo... que Ele – eles disseram: “Vocês não devem venerar nada,” “vocês não devem construir nenhum
templo.” Então uma brecha foi encontrada: “Se templos não devem ser construídos, construiremos estupas.” Agora, nas
estupas, eles colocaram o dente de Buddha - é claro, isso era sensato fazer, Eu devo dizer, mas, é claro, Buddha disse para não
fazer isso – e eles o colocaram lá. Ele tinha dois discípulos chamados Sariputta e Moggallana, Eles eram muito bons discípulos
Dele, e os ossos deles foram coletados após eles serem queimados... e foram colocados nas estupas. Isso era algo
definitivamente sensato colocá-los lá.
É claro, os ossos e todas essas coisas não deveriam ser perturbados, porque isso não é bom, isso cria um problema para o
corpo. Mas se pelo menos eles o tivessem colocado lá na Mãe Terra, estaria bem, mas eles o colocaram em caixões. Agora, o
primeiro caixão foi feito de ouro, o segundo de prata, o terceiro de ferro, o quarto de madeira, esse tipo de coisa, os
mumificaram. Mas essa foi uma coisa muito errada de fazer, porque se você continua... mantendo assim algumas partes do
corpo dessas pessoas grandiosas, isso pode atrapalhar o renascimento deles... ou o corpo deles, nos quais eles querem
encarnar novamente. Mas cabelo, tudo bem; ou unhas, tudo bem. Mas você não deveria manter uma parte do corpo deles desse
jeito. E esse tipo de coisa proporcionou outras ideias insensatas... para seres humanos horríveis. O que eles fizeram é que eles
pensaram: “Se temos de manter...” “alguma parte da pessoa que morreu como pessoa divina,” “por que não cortamos a mão de
alguém?” e foi desse jeito. Então no Tibet e em todos esses lugares, especialmente em Ladakh, eles cortavam as mãos das
pessoas quando elas morriam; e faziam um grande ritual para o morto, e depois eles começaram a seguir em direção ao morto.
Então eles começaram a se mover em direção ao canal esquerdo.
A maioria dos budistas se moveram para o canal esquerdo, o que foi totalmente proibido por Buddha, porque Ele está no canal
direito. Ele disse: “Cortem seus desejos,” “façam os karmas sem o desejo.” Essa foi a ideia Dele. "Ativem o seu canal direito sem

o desejo," essa foi a filosofia Dele. Mas eles... todos eles são canal esquerdo. Eles têm desejos, não somente desejos, mas seja
o que for que eles façam, o fazem a partir do desejo. Por exemplo, o pior é... por exemplo, os japoneses, eles acham que você
pode cometer suicídio em nome de sua nação. Com esse desejo, eles cometerão suicídio. Para salvar o país deles, eles podem
cometer suicídio. É um absurdo. Ele disse: “Seja o que for que você tenha de fazer, faça sem o desejo”, o que é uma coisa dífícil
para os seres humanos.
Quantos existem que estão fazendo isso sem desejo? Seja o que for que façamos, nós fazemos a partir do desejo. Mesmo no
ponto mais sutil. Mesmo quando fazemos Puja, nós fazemos com o desejo... de que nossas vibrações melhorem. Você
consegue imaginar um estado onde isso seja totalmente sem desejo? Somente uma única pessoa tem isso. Não há nenhum
desejo, ausência de desejos. A coisa toda é feita sem nenhum desejo, então não há nenhuma decepção. Não há nenhuma
infelicidade. Você está indo para os EUA, sabendo que vai ser... uma experiência horrível, mas é uma brincadeira, você só está
indo ver a brincadeira.
Sem nenhuma expectativa. Talvez isso possa vir a ser algo esplêndido, mas sem nenhum desejo. Vejam, é tão sem desejos,
toda a personalidade é, que mesmo se Eu tiver de desejar algo, Eu tenho de lhes pedir: “É melhor vocês desejarem”, porque Eu
perdi o senso de desejo. Muitas vezes Eu tenho dito: “É melhor vocês fazerem isso para Mim.” A menos e até que vocês orem
para Mim, Eu não posso fazê-lo. É por isso que Eu lhes peço: “Escrevam uma carta para Mim”, porque não consigo desejar,
realmente não consigo, Eu não faço nada. Sem fazer nada, está acontecendo, então por que Eu deveria desejar? Eu realmente
não faço nada. Vocês ficarão surpresos ao ver que não faço nada, não desejo nada, nada desse tipo, está funcionando, Eu
apenas fico observando isso, e vocês ficam dizendo: “Mãe, a Senhora está fazendo isso.” Eu fico muito surpresa. Isso é Tao. Se
você ler sobre o Tao, é dito que ele não faz nada, mas tudo funciona.
Então isso foi o que Ele disse, o qual era tudo sahaja, que você tem de ser sem desejos e fazer tudo. E Ele é Aquele que controla
nosso ego. Porque se você não tiver nenhum desejo, você não terá nenhum ego também. O ego só é formado quando você tem
o desejo de fazer algo. Isto é, você só faz isso por diversão, só pela alegria, só por fazer. Então como você formará o ego? Você
não consegue. Como um artista que está pintando só por diversão e jogando isso fora. Criando algo só por diversão, isso é o
que é Deus. Não com o desejo de alcançar algo.
O desejo é tão grosseiro, pode ser extremamente grosseiro; ele pode se tornar cada vez mais sutil, essa é uma boa forma, mas
pode ser muito, muito grosseiro também. Por exemplo, algumas pessoas podem acreditar que: “Eu devo pintar isso, porque
ganharei muito dinheiro.” Ou “eu posso vendê-lo para alguém que pode ser o pior homem,” “mas eu o venderei porque eu posso
ganhar mais dinheiro.” Isso é, sem dúvida, o mais grosseiro de todos, que você pode recorrer às coisas mais pecaminosas;
quero dizer, Eu não sei, pode haver desejos ainda piores do que esse, podem ser muitos, mas neste dia auspicioso, nós não
devemos pensar neles que são assim. Mas se chegarmos ao mínimo do mínimo... Somente façam seu puja, apenas pelo
regozijo, sem nenhum desejo. Somente pelo regozijo. Nós estamos fazendo tantas coisas assim. Por exemplo, nós regozijamos
a companhia um do outro. Apenas pensem nisso. Todos nós, Sahaja Yogis, estamos regozijando a companhia um do outro,
para que é isso? Absolutamente nada, não há nada. Vocês apenas estão regozijando isso sem nenhum desejo; apenas por
causa da alegria, pela alegria.
Quando essa pureza surge em nosso temperamento, de modo que fazemos tudo sem nenhum desejo, nós nos livramos de
nosso ego, o Buddha é despertado dentro de nós. E essa é que é a importância de Buddha, Ele se estabeleceu em um lugar que
é o lugar mais dífícil, isto é, no lado esquerdo de sua cabeça. Às vezes, Eu tenho visto que isso se projeta daqui até este ponto...
em algumas pessoas. Elas têm uma dor tão terrível, saindo daqui, você não pode imaginar. Assim, esse ponto terrível que é...
tão estranho, às vezes ele pode inflar deste jeito, às vezes ele pode perfurar. É uma coisa horrível... que todos vocês
desenvolveram muito. E ele assume sua forma e diferentes meios e métodos. Para isso, nós temos de dizer: “Buddham
sharanam gacchami.” Significa: “Nós nos entregamos a Buddha.” Então o que Ele diz? O segundo é muito bom: “Sangham
sharanam gacchami”, “Eu me entrego à coletividade, sangham.” “Sangha” é a coletividade. “Eu me entrego à coletividade.” O ego
diminui.
Antes de tudo, para Buddha, que está sentado, que é a Divindade, que é a iluminação, você diz: “Eu me entrego a Buddha.” Em

segundo lugar, você diz: “Eu me entrego à coletividade.” Pessoas egoístas não conseguem se entregar. Então “eu me entrego à
coletividade”, então nós dizemos: “Sangham sharanam gacchami.” É para o Virata que estamos fazendo isso. Qual é o terceiro?
“Buddham sharanam gacchami”, “Sangham sharanam gacchami”, e o terceiro: “Dhammam sharanam gacchami”. “Dhammam
sharanam gacchami”, “dhamma” significa a religião, o equilíbrio. “Eu me entrego à religião”, que é a essência disso. Ou você
pode colocar isso em ordem inversa: that “Buddham sharanam gacchami, dhammam sharanam gacchami,” “sangham
sharanam gacchami.” Só isso. Se você alcançou isso, então nós podemos falar de Deus, não antes disso. Portanto, essas três
coisas devem ser alcançadas. Nós colocaríamos isso na Sahaja Yoga desta maneira: em primeiro lugar “Dhammam sharanam
gacchami”, “eu me entrego às minhas virtudes.” Todos os desejos podem ser entregues a uma virtude: “É virtuoso fazer assim?”
Você pode, se você for educado dessa maneira, você simplesmente não fará isso, você não terá nenhum desejo de fazer algo...
que não seja virtuoso e correto.
Você simplesmente não fará isso. Então “Dhammam sharanam gacchami.” Depois você deve dizer: “Buddham sharanam
gacchami”, significa: “Eu me entrego a minha iluminação.” Esse é o segundo estado, quando você ascendeu. “Entrego-me à
iluminação,” “à iluminação que alcancei do meu Espírito.” “É o Espírito que irá me guiar.” “Não mais minhas tentações
insensatas físicas, mentais, emocionais.” “Mas o quê? É o Espírito.” E em terceiro lugar: “Sangham sharanam gacchami”, à
coletividade, ao todo, ao Virata. É dessa maneira que temos de trabalhar isso. Então, por fim, Ele chegou ao mesmo ponto:
“Deixe-Me começar isso a partir de Mim mesmo.” “A partir de Mim para os outros, não dos outros para Mim.” É como ficar
tratando da árvore a partir de fora, não a partir das raízes. Mas a Sahaja Yoga os trata a partir das raízes. Primeiro você tem sua
Realização, tudo bem? Depois você aprende como se entregar ao seu dharma. Depois você se torna coletivamente consciente.
Coletividade é um temperamento, é um sentimento de alegria que você tem na vida coletiva. A menos e até que você tenha isso,
você não alcançou a yoga. Buddha tem desempenhado um papel muito importante em nossas vidas, e Ele é uma força
poderosa muito importante dentro de nós, Eu estou muito feliz que o Buddha Jayanti... tenha ocorrido aqui na Inglaterra, porque,
como dizemos, a Inglaterra é o Coração do Universo. Não importa se Eu digo “aqui”, há alguém árabe aqui? Eu não quero
desagradar nenhum árabe sentado aqui. Tudo bem. E se ela é o Coração, tudo que vocês fizerem aqui circulará em todo o
universo. Então se vocês puderem conquistar seu ego aqui, nós poderemos até mesmo conquistar o ego do Sr. Reagan e
desses russos. Nós podemos fazer isso. Mas primeiro comecem aqui.
Isso tem de inverter: agora eles têm de aprender com vocês, e não vocês aprenderem com eles. Quando isso der certo, vocês
ficarão impressionados. O ego é o único problema que sempre enfrento alcançando os corações deles. Se o ego for removido,
tudo ficará bem. Então, para nós, o grande mantra é “Buddham sharanam gacchami”. Esses três mantras vocês devem recitar
todos os dias, Eu acho, para se livrarem desse ego horrível. Agora, vocês têm alguma pergunta sobre Buddha? Eu fiz isso de
forma reduzida, a história da vida inteira... é muito dífícil. Ele está regredindo, o ego. Os ingleses são pessoas sábias, pessoas
íntegras, e eles devem entender que isso é uma coisa muito, muito importante, que eles não devem perder essas qualidades... e
devem tentar firmar a iluminação deles... de tal maneira que ela circule.
Alguma pergunta? Gavin Me disse ontem que seria o Buddha Jayanti, fiquei muito feliz, porque Eu não havia falado de Buddha
na Inglaterra, mas por outro lado, Eu falei sobre Ele em outro lugar. Então agora... é por isso que Eu vesti, vejam, uma xale de
Buddha hoje, porque... ele é o sinal de uma mente desapegada, que não tem nenhuma cor. E... poderia haver uma
personalidade... que seja sem cor. Mas você pode tê-lo... coberto com cores para fazer os outros felizes. Então quando você é
uma alma realizada, tudo que você faz ... não a partir das raízes. Seja o que for que você faça. Se Eu estou usando isso, agora
Eu sou um Buddha. Quando Eu o tiro, Eu sou a Adi Shakti. Isso não é um teatro, é um fato.
Mas se você não é uma alma realizada, antes disso, tudo que você faz é apenas um teatro. Por exemplo, isto é uma coisa
artificial; Eu coloco Minha mão lá, qualquer coisa, nada queimará. Mas se isto for real, ele certamente queimará, seja o que for
que Eu tente. É desse jeito. Então se alguém é uma pessoa verdadeira, seja o que for que ela faça não é um teatro, é uma
realidade. É desse modo que eles dizem: “Ela pode assumir esta forma, Ele pode assumir aquela forma”, as pessoas não
entendem como uma pessoa pode assumir tantas formas. Pode! Se for a realidade, pode. Como a Mãe Terra, Ela é uma
realidade, e a seiva que está vindo da Mãe Terra... assume tantas formas. Vejam o poder Dela.

As flores, esta madeira, as diferentes cores, a fragrância, tantas coisas. Apenas uma Mãe Terra está produzindo todas essas
coisas. Porque Ela é a realidade. A realidade Nela pode produzir. Mas as coisas irreais, seja o que for que você faça a partir de
coisas irreais, elas podem parecer reais, mas elas não são. Então agora, vamos ter o puja. E Ele também falou sobre os rituais,
porque a maioria deles não eram almas realizadas naquela época, seja qual for o puja que eles fizeram era irreal, não era real,
não tinha nenhum sentido. Não dava nenhum efeito, venerar uma pessoa que é irreal, ou qualquer divindade que é irreal, ou
aqueles que não eram pessoas reais, quer dizer, almas realizadas. De que adianta pessoas não realizadas Me venerando? Eu
não permitiria nenhuma pessoa não realizada Me venerar de forma alguma.
Eu sempre digo às pessoas: “A menos e até que eles sejam perfeitamente Sahaja Yogis,” “você os conheça, eles sejam bons,
por favor não os tragam para o Puja.” É problemático para Mim, muito mais do que para eles. Eles também se sentem
obrigados, como se eles estivessem Me fazendo um favor, eles pensam assim ao Me venerar, Eu não sei, mas eles não sabem o
quanto eles Me perturbam... vindo aqui sem a Realização. Aqueles que não tiveram a Realização são realmente problemáticos.
Eles não Me ajudam. Então, o mito que algumas pessoas têm... de que se elas vierem ao puja antes da Realização, elas terão a
Realização não é verdade. Vocês não devem trazer ninguém que não seja uma alma realizada... ou que não seja um Sahaja Yogi
para o Puja. É problemático, e essa pessoa também começa a duvidar, isso, aquilo. É melhor não fazer uma coisa assim, porque
também uma pessoa assim é “meio crua”. Então é inútil Me dar bolos mal assados, e estragar o bolo mal assado também,
permanentemente, porque se você tira um bolo meio cru, ele fica estragado para sempre. Eu não posso comê-lo nem você pode
assá-lo novamente.
Então de que adianta trazer alguém que é “meio cru”? Tudo bem? Então da próxima vez... também isso é por compaixão que
vocês o fazem, Eu sei que vocês fazem isso por compaixão, mas isso não é sábio. Não Me ajuda nem ajuda os outros. Tudo
bem? Da próxima vez, também em qualquer momento, devem fazer uma circular... dizendo que a menos e até que vocês
tenham certeza... sobre a Realização da pessoa, que ela teve a Realização, vocês não devem chamá-las para o Puja. Eles são
inúteis para a Mãe e eles são inúteis para eles mesmos. Porque eles ficam duvidando ou algo assim, e... vocês não podem
realmente lhes dar a Realização depois disso. Você se lembra do seu amigo que teve o mesmo problema? Quem era ele?
Nick, ou algo assim? Tudo bem.
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Agora, a essência da Sahaja Yoga, Eu tenho certeza que Sr. Govindram deve ter lhes explicado qual é. E muitos de vocês são da
Sahaja Yoga.
Então Eu não preciso lhes explicar todos os detalhes. Mas hoje, nós temos de entender uma coisa, esta é uma época muito
séria em que nós nascemos, extremamente séria. E quando olhamos para a vida, nós não entendemos que se perdermos essa
chance de nossa evolução, não somente a perderemos para nós mesmos, não somente a perderemos para a Inglaterra, ou
somente para um único país, mas nós a perderemos para toda a Criação. O problema é que, em nome de Deus, em nome da
evolução, em nome de uma vida mais elevada, muitas pessoas falsas surgiram... de modo que ficou impossível convencer
alguém... de que resta algo que seja verdade nisso. Sob essas circunstâncias, a pessoa tem de falar sobre a verdade... e falar
sobre a verdade, não lhes dá a experiência da verdade de forma alguma. Discutir sobre isso não lhes dará a verdade, é um reino
diferente, no qual a pessoa tem de entrar, é uma nova consciência que vocês têm de adquirir, para compreender a verdade, para
a qual Eu não sei quantos estão preparados, e quantos gostariam de saber, e mesmo se eles quiserem saber, quantos a
compreenderão. Portanto o problema é o oposto. Não é o problema de que você tem poucas pessoas. Não é o problema... de
que a Sahaja Yoga não pode lhe dar a Realização, não é o problema de que você não conhecerá a verdade, mas a circunstância
toda é tal... que tudo que é falso, tudo que é espúrio, todo que é idiota, estúpido, atrai as massas. Às vezes Eu acho que
desenvolvi um método... através do qual Eu posso realmente dar a Realização em massa... no mundo inteiro, definitivamente Eu
desenvolvi.
Mas o problema que se mantém é que as massas não estão interessadas. São somente muito poucos que realmente
conseguem intensamente... ter interesse no processo evolutivo deles... e gostariam de sair da ignorância na qual eles têm
vivido. Em todos os países orientados pelo ego, é muito dífícil estabelecer... que ainda somos ignorantes, que nós temos de
saber muito. É muito dífícil. Porque eles pensam que sabemos tudo. porque nós estivemos na lua. Como os russos dizem: “Nós
nunca vimos Deus, nós fomos à lua, nós nunca vimos Deus.” Seria como dizer que “eu fui ao terceiro andar, eu não vi Deus.”
Onde Deus reside? Onde Ele se manifesta dentro de nós? De que maneira Ele se manifesta, nós não queremos ver. O que nós
queremos ver é que através de nosso esforço, se não temos sido capazes de ver Deus, então Ele não existe.
É desse jeito que a nossa atitude é. Mas é melhor dizer “não” a tudo que não conhecemos... através de nosso esforço, porque
até agora, nós não sabemos sobre Ele. Então Ele não existe. Então você se vira para a caverna, quando você vê as sombras de si
mesmo, você acredita somente nelas e diz: “Nunca existiu nada mais, a luz não existe.” Esse tipo de atitude existe... ou
persistentemente Eu estou enfrentando. E às vezes, Eu não sei como dar a Realização a eles. Agora, como Eu disse, é o oposto.
Você tem de buscar. Você tem de pedir isso. Você tem de pedir isso sinceramente. Ninguém vai cair aos seus pés e dizer: “Tudo
bem, receba a sua Realização.” “Tudo bem, receba isso pelo amor de Deus!” Apenas receba isso! Porque nada é vendido aqui.
Vocês são tão usados pela capacidade de convencer do vendedor, que achamos que se alguma coisa está sendo vendida, as
pessoas têm de persuadi-lo, solicitá-lo, pedi-lo, você pode poupar libras, está à venda e tudo mais, Mas nada está à venda. Essa
é uma proposição muito dífícil de entender... na atmosfera atual, onde nós não sabemos se você pode conseguir algo que não
esteja à venda. Mas Eu espero vagarosamente e firmemente, todos nós temos de alcançar isso. De algum modo, temos de
trabalhar muito arduamente. Às vezes é muito frustrante... e é tão estúpido o modo como as pessoas reagem, que Eu
simplesmente não sei o que dizer. Como outro dia, nós tivemos um encontro em Brighton. Eu estava rindo o tempo todo. Mas
tão lamentavelmente, um senhor veio ao nosso programa... e ele reclamou, ele achou, ele disse: “Eu fui filmado”. Quem teve
tempo aqui para colocá-lo em um vídeo? Quem está interessado em tirar fotografias dele?
Ele disse: “Eu sou um diretor.” E daí? Na presença do Divino, o que é um diretor? O que é um rei? O que é isto? Apenas pensem
nisso. Quem é ele? O que ele pensa de si mesmo? E ele reclamou de nós. Eu espero que ele não vá à polícia por causa disso.

Mesmo as leis são tão estúpidas às vezes, Eu não consigo entender, como ele teve qualquer direito para reclamar.
Se você vem a um programa... que está sendo conduzido com uma câmera Me filmando... e se você é fotografado, como você
pode reclamar? Uma coisa que percebo é que de um lado... existem pessoas tão estúpidas, inúteis, de outro lado existem
buscadores tão grandiosos. E como chegar neles? É como um diamante coberto com muita lama. Tanta lama. É tudo lama.
Descobrir esses diamantes nisso, mergulhar nessa lama de ignorância, tirar esses diamantes que estão perdidos, é uma
tamanha preocupação que às vezes Eu acho... que essa lama irá cobrir o cérebro deles, o ego deles, tudo, e talvez eles não
recebam a Realização. Talvez eles não compreendam esse ponto essencial. Na verdade, o Divino não sabe o que os seres
humanos criaram. Realmente, Eu lhes digo, o Divino não tem ideia da insensatez que vocês criaram em volta.
Vocês criaram todos os tipos de insensatez... a partir de sua ignorância, do seu ego, a partir da escolha que vocês tiveram. Eu
não consigo explicar porque as pessoas criaram... esse tipo de ignorância, que não pode ser desintegrada, não pode ser
removida. Porque eles estão tão identificados. É como um carimbo de “orgulhoso” que não consegue sair das pessoas. E
quando uma coisa assim acontece, você sente: “Oh, Deus!” A criação inteira foi formada, todo o trabalho aconteceu, os seres
humanos se desenvolveram tão bem, do estado de uma ameba, eles foram trazidos para este estágio. Agora, nestes tempos
modernos, você percebe os seres humanos... tão estúpidos, tão tolos, e enganando os outros com sua estupidez e tolice. Como
nós estamos para nos aproximar... das pessoas que são verdadeiros buscadores, que têm sido buscadores por séculos,
aqueles que buscaram por vários anos, por todas as suas vidas anteriores, que estão perdidos? Ás vezes é muito, muito
decepcionante. Mas ainda assim, a esperança é a última que morre, Eu espero que alcancemos todos os cantos... deste
universo onde encontramos... todas as pessoas que são os verdadeiros buscadores. É o direito deles saberem, é o poder deles
conhecerem o Divino.
Não é para todo mundo, porque ele é alguém que é um diretor... ou um rei ou qualquer coisa. O que isso importa? Na presença
de Deus, eles serão postos para fora. Não será permitido a eles entrarem no Reino de Deus. A quem será permitido entrar no
Reino de Deus? Aqueles que conheceram. Não aqueles que só falam sobre Deus. Aqueles que dizem: “Nós somos os
veneradores de Deus, nós aprendemos muito”. Eles dirão: “Tudo bem, vão com seus livros...” “para os lugares de onde vocês
vieram.” O que você tem de saber é através de sua consciência, você tem de saber em sua consciência. A consciência tem de
ser iluminada.
Ela não é, o que você sabe é consciência humana, que ainda está em um ponto, Eu digo, que tem de crescer muito. Primeiro ela
tem de ser despertada... e depois ela tem de crescer em sua luz. São tantas jornadas que temos de fazer mesmo depois da
Realização. Não leva tempo nenhum, às vezes, dar a Realização a muitas pessoas. Eu sei que isso aconteceu com muitos. Mas
eles não sabem o que eles têm de alcançar. Esse ego é uma coisa tão horrível... que as pessoas não querem ver o que elas
obtiveram, e o que elas têm de ocultar, tem de ter e o que elas merecem. Elas estão tão identificadas com o ego e satisfeitas
com ele, que elas não querem ver essa beleza que está dentro delas, o Espírito, o reflexo do Amor de Deus, que é como a coisa
mais elevada e mais preciosa... que você poderia imaginar. Nesta Inglaterra, Eu não sei quantas palestras Eu dei... e o quanto Eu
tenho trabalhado duro. É claro, há resultados, sem dúvida.
Mas é tão lento. Comparado ao impostor, comparado às pessoas artificiais, comparado às pessoas que ganharam dinheiro de
vocês, àqueles que os exploraram, que os arruinaram, a Sahaja Yoga está produzindo resultados muito vagarosamente. Eu não
teria ficado tão desapontada... se fosse na época de Cristo, porque naquela época, havia muito poucos buscadores. Na verdade,
mesmo os pescadores que Cristo reuniu não eram buscadores. Vocês são buscadores da verdade. E muitos de vocês
nasceram somente para buscar a verdade. E aonde estamos indo? O que estamos fazendo em relação a isso? Quais são
nossas ideias sobre a verdade? Nós podemos ter nossas próprias... ideias, concepções sobre a verdade?
Não é nosso ego que tem nos dado muitas ideias? Não é que nós não queremos ver a verdade? Eu encontro todos os tipos de
pessoas neste país. Eu devo dizer que eles têm uma posição social muito elevada, muito importantes, alguém é um lorde e
alguém é uma dama... e alguém é uma outra grande personalidade, e isso e aquilo. Mas eles disseram: “Quem quer mudar?” Eu
disse: “É mesmo?” Isso é verdade. Porque eles acham que são as pessoas mais importantes que já nasceram... e eles vão levar
toda a sua nobreza com eles para o céu. Eles disseram: “Quem quer mudar?” Então Eu disse: “Muita coisa pode ser dita sobre o

assunto,” “mas se você não quer mudar, isso é um ponto final, um total ponto final.” Você não consegue falar com eles. Agora
isso, Eu devo dizer, somente pode dar certo com pessoas que são buscadoras, que querem saber, através da consciência delas,
o que é a verdade. Você tem de conhecer o seu Espírito. Sem conhecer o seu Espírito, você não pode saber o que é a verdade.
Seja o que for que Eu lhe fale é um desperdício, completo desperdício, porque você não adquiriu essa consciência hoje... para
saber sobre o que Eu estou falando. Então a primeira coisa é: Eu lhes peço que se tornem o Espírito. É uma coisa simples assim.
Por exemplo, agora Eu tenho de ver dentro de sua pele, Eu terei de usar um microscópio. E então as pessoas dirão: “Tudo bem,
você vê através do microscópio,” “você não consegue ver a olho nu.” Certo? Vamos supor que Eu queira escutar o coração de
alguém, então as pessoas dirão: “Use um estetoscópio,” “senão você não consegue escutar o coração de alguém.” Tudo bem.
Você não questiona nesse momento, questiona? você simplesmente o coloca lá e tenta escutar. Da mesma maneira, por que
nós não fazemos assim em relação ao Espírito? Por que não fazemos o que é dito?
Que você tem de ter a sua Realização, que você tem de se tornar o Espírito primeiro, que a menos e até que essa consciência
seja iluminada... pelo Espírito, você não consegue ver. É como falar alguma coisa sobre as cores para um cego, você tem de
abrir seus olhos, mas essa coisa simples, as pessoas também não aceitam. A razão é que as pessoas são muito ingênuas. Elas
não sabem o que é isso, e também elas não querem entender. Agora, assim como você vê uma árvore ali... e muitas árvores
estão lá, você deve também saber que há raízes nela. Mas alguém lhes falou que há raízes. Você pode não acreditar nisso, mas
por que não ver? Esse é o ponto. Por que não ver se há raízes ou não? Vamos supor que Eu diga: “Seja o que for que você for
externamente,” “você é muito mais internamente.” Então por que não vemos isso?
Esta é uma pergunta simples que devemos nos fazer: “Por que eu deveria colocar alguma barreira a esta visão,” “se isso vai me
proporcionar tudo de bom neste mundo?” “Se isso vai me proporcionar ainda que uma vaga ideia...” “dessa bela coisa chamada
Espírito, por que não ter isso?” Você não tem de pagar por isso, você não tem de se esforçar para isso, você não tem de fazer
nada, mas você tem de desejar. Esse é o ponto que estou tentando mostrar... que se você não desejar de coração, então Deus
não irá cair aos seus pés, “agora, por favor deseje para Mim.” Ele fará isso? É uma coisa simples assim... e se vocês não
entendem que vocês têm de realmente desejar isso, porque é um círculo vicioso tão grande, Eu devo lhes dizer. Esta Kundalini –
a figura não está aqui - a Kundalini é o puro desejo dentro de vocês. É o desejo que ainda não está manifestado, ele ainda não
está despertado no sentido de que está atuando, mas ele não atuou. Então, sendo assim, o quanto é importante que você tenha
o desejo... de estar unificado com o Divino, de estar em Yoga, de estar unificado com seu Espírito. O desejo tem de ser forte, se
não for um desejo forte, você está desafiando sua própria Kundalini, você é anti-Kundalini... e então a Kundalini não se elevará.
Mas o que este cérebro alcançou até agora? Apenas observe isso. Você deve entender, o que temos alcançado através deste
cérebro?
Por exemplo, este diretor estúpido, seja quem for, foi lá, apenas pergunte a ele que bem ele fez a alguém? O que ele sabe sobre
a vida espiritual? O que ele entende sobre a vida de Cristo? Mas se ele envia uma carta, o jornal fica muito disposto a publicar
isso. Vejam a estupidez da coisa toda. Sem entender que qualquer coisa que tenha de chegar às massas... deve ser algo
sensato, proveniente de um homem sensato, que se supõe ser uma autoridade... em vida espiritual sobre a qual ele está
falando. Que bem esse sujeito fez? Ninguém lê isso. Mas se Eu escrevo algo ou algum Sahaja Yogi diz: “Vejam,” “vindo para a
Sahaja Yoga, abandonamos todos os nossos maus hábitos,” “eu fui curado do meu cancer”, ou qualquer coisa assim, ninguém
quer escutar você. Eles acham que você é louco.
Mas um homem como aquele, se ele escrever, então eles publicarão. Assim, isso mostra muito claramente... que você vê que
estamos vivendo com pessoas... que realmente não são só loucas, mas são pessoas totalmente tolas, que não têm nenhum
bom senso de forma alguma em relação ao modo como eles têm de viver... e ao modo como eles têm de agir. Isto é que viemos
saber sobre muitas pessoas agora, que às vezes, vocês têm de tomar sob sua responsabilidade... examinar isso e descobrir
qual é a verdade. É você quem tem de descobrir isso. Veja, seria algo assim, Eu digo agora: “Este é o lugar onde há muitos
diamantes”, por exemplo, Eu digo isso. Ou “Esta é uma caverna na qual,” “se você andar, há muito, digamos, ouro.” Agora, o ouro
não vai sair de lá, não é? É simples assim. Você tem de ir em direção ao ouro para descobri-lo ou não. Você tem de ir em direção
a ele, mas aqui, Eu não estou dizendo para você andar em direção a nada... ou fazer qualquer coisa assim, você só tem de
desejar, e desejar isso de coração. É impossível para Mim trabalhar a Kundalini, se você não deseja, porque o desejo, o puro

desejo, é a Kundalini.
Agora vocês entendem Meu problema. O Puro desejo é a Kundalini... e se você é contra o seu puro desejo, o que Eu posso fazer
sobre isso? Eu posso forçar isso? Você não pode forçar isso a sair, entende? Como uma semente, se você tiver de – se você
quer ter uma semente germinada, você tem de colocá-la na Mãe Terra, mas você não pode tirar... os pedaços da semente e
germiná-la, você pode? É um processo vivo e para esse processo vivo, você tem de ter um puro desejo. E se esse desejo não
existe, Eu estou quebrando Minha cabeça nas pedras, Eu acho. Então é importante que você compreenda... que você deve ter
esse desejo que é o mais elevado. Mas se você está satisfeito com coisas que são inúteis e insensatas, então quem sou Eu
para lidar com isso? Agora, você só fala de Mim com alguém... que está interessado em coisas que são insensatas, agora,
como você os convence?
Não há nenhuma psicologia que possa convencê-los, porque você tem de ter o desejo de estar bem. Mas isso à algo tão inato,
sendo o próprio processo um processo vivo... e não funciona se as pessoas não têm o puro desejo. Agora, isso está escrito há
muito tempo atrás. Isso não pode ser mudado, não pode ser forçado, não pode meio que ser explicado ou discutido, ou
debatido, nada pode ser feito, isso tem de funcionar dentro de você. Agora, mesmo quando você trabalha isso em alguém,
talvez você não atinja os resultados. Isso é possível. Talvez sim, talvez não. Assim, quando a situação é tão dífícil... e onde os
filhos também são tão obstinados, então o que a Mãe pode fazer? É incentivá-los. Eu estou muito preocupada, pois esse ego
que é às vezes tão egoísta e tão arrogante, que satisfaz a si mesmo e está muito contente, ele não permitirá que você alcance
esse ponto... onde você realmente se sustenta, onde você tem todos os seus poderes, onde você é o mestre de seu ser.
Ele não permitirá. A identificação com o ego é tanta... que é fácil pegar um touro pelo chifre, mas pegar um homem orientado
pelo ego.. através das práticas da Sahaja Yoga. é muito dífícil. Hoje Eu estou bastante com um humor, Eu devo dizer, um pouco
desgostoso, Eu devo dizer, mas também o outro sentimento vem em Mim... de completa compaixão e enorme amor. De um
modo ou de outro, Eu devo fazer algo para trazer juízo às cabeças dessas pessoas. Algo deve acontecer a elas, porque senão o
que Eu vejo é um completo desastre. Ele virá, acreditem em mim, ele virá. Eu não quero assustá-los como a Sra. Thatcher faz
em relação aos russos. Aquilo pode ser imaginário.
Mas isso é real e Eu estou lhes dizendo... que isso virá a nós. Virá como doenças, autodestruição. Mas a coisa mais importante
é a falha do próprio Divino, pois Ele não conseguiu se comunicar com vocês, que foram especialmente criados, que foram
trazidos a esta Terra nesta época, que têm de ter o Reino dos Céus. E de repente, você percebe que todos eles caíram fora da
peneira. Às vezes os Sahaja Yogis também se sentem muito frustrados, Eu sei. Mas seja o que for, no que se refere a Mim, Eu
tenho um enorme desejo agora. Mas Eu sou tão sem desejos, que esse desejo também talvez não dê certo. Eu sou uma pessoa
sem desejos. Agora, o que fazer? Então Eu peço aos Sahaja Yogis para desejarem... que as pessoas tenham esse grande
desejo... de se tornarem o Espírito.
Essa é a coisa mais grandiosa... que podemos dar aos nossos irmãos e irmãs, à prole, às pessoas que são crianças hoje, a este
belo mundo. Nós precisamos dessas belas luzes... e a bela época que todos eles tem de desfrutar. Eu espero que aqueles que
vieram pela primeira vez... entendam a Minha difículdade... e tentem certificar-se de que vocês desejem... somente a sua
Realização do Si e nada mais. Só desejem isso. Eu lhes peço que desejem sua Realização do Si... e esqueçam tudo, mesmo se
você for um diretor... ou talvez o rei George V, entendem? É melhor manter todas as suas identificações do lado de fora, e só
desejar que você se torne o Espírito. Vejam, a diferença entre Mim e Cristo está aqui: Ele ficou tão aborrecido que Ele disse:
“Deixem-Me ser crucificado.” É claro, estava no plano que Ele deveria ser crucificado também, mas Eu quero dizer que isso não
resolverá o problema agora. Tenho de Me certificar de que todos vocês tenham a sua ressurreição... de algum modo É como o
desejo da mãe que quer dar um banho no filho... e limpá-lo de algum modo. Seja qual for o jeito que você goste, quer você goste
de chocolate... ou quer você goste de um pouco de repreensão... ou seja qual for a forma que você goste, estou querendo
realizar isso, mas por favor, pelo menos deseje que você tenha... sua Realização do Si. Que Deus abençoe todos vocês.
Eu espero que aqueles que obtiverem a Realização... se estabeleçam nisso seriamente, compreendam que isso é sua
responsabilidade hoje, pois vocês nascerem aqui neste país, que é algo especial para Mim e para a Sahaja Yoga, e vocês devem
ter a sua Realização do Si, entendê-la muito bem e assimilá-la e dedicar-se a ela e... se tornem uma personalidade muito, muito

poderosa que vocês têm de ser. Mas mesmo com uma pequena coisa como essa, eles disseram: “Tirem seus sapatos”,
porque... sapatos fazem com que vocês fiquem um pouco contraídos. Mesmo isso, se você lhes pedir, é como se Eu tivesse
pedido 100 libras para eles. Mesmo essa pequena coisa, eles não querem fazer... e porque eles estão aqui, Eu não entendo, eles
percorreram todo o caminho para quê? Vocês não querem ter a sua Realização? Vocês não querem ter a maior bênção do
Divino? Então quem sou Eu para fazer algo? Como Eu vou lidar com vocês? Você pode ser uma pessoa muito bem educada,
tudo bem, um homem instruído, mas você não sabe até agora. Isso acontece com gurus, acontece com tudo mundo, eles ficam
grudados a um guru; eles ficam grudados a um guru, eles não conseguem abandonar esse guru, seja o que for, é um outro tipo
de ego, porque eles pensam: “Tudo bem, nós nos humilhamos, e daí?” “Se nos humilhamos, nós nos humilhamos.” “Então, vão
em frente com isso.” Essa é uma outra categoria de pessoas... que não querem abandonar tudo que for insensato.
Então a terceira categoria é uma outra que só fica esperando: “Tudo bem, deixe a catástrofe vir.” “Nós só estamos esperando.”
Eles falam para Mim: “Mãe, não importa, não se preocupe,” “todos nós estamos esperando pela catástrofe,” “pelo desastre.
Quando ele vai chegar? Apenas nos fale sobre isso.” “Todos nós estamos esperando ansiosamente.” “Se a catástrofe estiver
chegando, é uma coisa muito boa,” “agora nós estamos resignados com uma situação assim.” Nas ruas de Paris, se você for lá,
você encontra muitos assim, discutindo, “Quando as dez estrelas irão se encontrar,” “de modo que todos nós seremos
estraçalhados e transformados em geleia?” Nós não seremos transformados em geleia, Eu devo lhes dizer, mas em algo
horrível que é mil vezes pior... do que aquilo que vocês estão fazendo nas ruas de Paris. Mas esse tipo de atitude dos três tipos
de pessoas, Eu não sei, Eu talvez, estou pensando, Eu tenho estado em Londres... por tantos dias e o momento de Eu ir está
chegando... e Eu não sei o que vai acontecer agora, porque os próprios Sahaja Yogis estão desesperados... e todos eles querem
fixar residência na Índia. Eu não os permitirei fixar residência na Índia, a menos e até que... eles consigam que pelos menos
metade do ingleses tenham a Realização. Sim, isso é com toda certeza. Se vocês acham: “Agora a Mãe foi para lá,” “então
vamos levar nossas bagagens para lá e nos estabelecer...” “em um ashram pequeno e bom, nos divertindo”, de maneira
nenhuma. Vocês têm de trabalhar duro. Vocês têm de conseguir que... pelo menos metade dos ingleses tenham a Realização
de algum modo. Se vocês não conseguirem fazer isso, não lhes será permitido... desfrutar nenhum descanso e Eu também...
não serei capaz de ter qualquer descanso... em Minha vida, se essas coisas não acontecerem.
Eu espero que todos vocês entendam Minha preocupação, Minha grande preocupação e Meu amor pelo povo britânico aqui, que
devem entender também o lugar deles... neste grande trabalho de Deus, como eles devem se elevar. Que Deus abençoe todos
vocês. Eu tomarei um pouco de água. Eu acho que ficarei melhor aqui. Pressionem os pés. Eu estou muito melhor aqui. Alguma
pergunta? Por favor. Você está aqui? Que bom ver você!
O que está acontecendo em Isle of Wight? - Você está lá? - Eu? Eu não sou de Isle of Wight, sou de Hampstead. Nós temos
algumas pessoas lá? Eu não sei. Nós temos de tentar todos os tipos de coisas. Agora, qual é a pergunta? Eu não consigo ler
suas mentes. Por favor, falem para Mim.
Está tudo bem. Eles estão bem lá. Qual é a pergunta? Nenhuma pergunta? Poderia haver uma pergunta: “Como ter o desejo?”
Não é? Se alguém Me fizesse uma pergunta assim: “Como ter o desejo, Mãe? Conte-nos.” Seria como: “Como ter o desejo de
tomar sorvete?” Entendem? Às vezes você não sabe se chora ou ri. É desse jeito. Quantas pessoas vieram pela primeira vez?
Por favor levantem suas mãos. Muitos deles. Bom, bom, bom. Eu diria que aqueles que vieram pela primeira vez devem vir à
frente... e os Sahaja Yogis devem ir para trás. Venham, dirijam-se para trás. (…) voltará. Sim, venham. Sentem-se, sentem-se,
sentem-se, sim. Na primeira ou na segunda fila, por favor fiquem sentados. Vocês ficarão confortáveis?
Têm certeza? Sim, sim. Você ficará confortável lá embaixo? Não, você pode se sentar na segunda fila, se você quiser... e se
você não estiver confortável, não é fácil sentar-se no chão. Por que vocês não colocam as cadeiras em volta deste jeito? Eles
pegarão algumas cadeiras para vocês ali e algumas cadeiras aqui. Vocês podem trazer algumas cadeiras aqui para a primeira
fila? Apenas coloquem lá, agora. Vocês podem trazer isso... [Hindi] (…) E quanto a eles, eles estão estáveis? Estáveis, eles
estão?
Sinto muito por isso. A coisa toda, você pode trazê-la, sim, sim. Vamos sentar lá, você tem de estar confortável, Meu filho.

Deixe-a... Ela ficará confortável. Você tem de ficar confortável, essa é a primeira coisa. Certo? Onde quer que você fique
confortável, por favor sente-se. Bom. Veja quantas pessoas novas. É uma coisa tão grandiosa.
Só isso, só isso, eles não querem... Eles, eles estão... Eles dizem que estão satisfeitos aqui. Agora... É uma coisa muito simples,
a Kundalini deve ser despertada dentro de vocês, porque Ela está lá, Ela tem estado lá e Ela desperta sozinha, é espontâneo,
vocês não têm de fazer nada. É tudo de vocês. A única coisa, como Gavin deve ter lhes falado, é que... uma vela acesa pode
acender uma outra vela. Da mesma maneira, se Eu sou uma pessoa iluminada, vocês deveriam ter sua iluminação. E isso
funciona num piscar de olhos, deve funcionar num piscar de olhos. Se vocês puderem colocar suas mãos exatamente assim,
agora, Eu devo lhes dar uma explicação, Eu não vou pegar nada de vocês, é só porque estes dedos indicam seus centros. Estes
são os cinco dedos, aqui o sexto e o sétimo são os centros no lado esquerdo, estes são os centros no lado direito. Quando eles
cruzam juntos, você forma o canal central, que é o canal que chamamos de Sushumna. Agora, o canal central manifesta o que
chamamos na terminologia médica de sistema nervoso parassimpático.
Agora, este canal central – temos um esquerdo e um direito, e um no centro. Então, o que fazemos é colocar nossas mãos
assim, de modo que estas extremidades, que são receptivas, são as extremidades do sistema nervoso simpático, então o lado
esquerdo e direito do sistema simpático fica iluminado, que está fixo aqui, deste jeito, entendem? Então, o que fazemos é só
colocar as mãos assim... em Minha direção, sem colocar nenhuma pressão ou qualquer coisa, em seu colo. Fiquem
confortáveis. Fiquem confortáveis. Talvez vocês tenham de afrouxar um pouco, se houver algo apertado... ou fazendo com que
fiquem desconfortáveis, só isso. E os pés, é melhor se vocês estiverem sentados no chão, tudo bem, ou de qualquer forma, mas
se eles estão sobre a Mãe Terra, isso ajuda. Mas se vocês gostam da forma como estão sentados, tudo bem, não importa.
Ponham sua mãos retas deste jeito. Não faz nenhuma diferença seja qual for... a forma que vocês estejam colocando suas
mãos, apenas os dedos devem ficar em Minha direção, só isso. Em direção a Mim.
Agora, não importa de qual raça, crença, cor, seja qual for a forma como estão vindo aqui. E também não importa seja o que for
que fizeram antes. Agora nós estamos aqui neste momento presente. Esse momento é importante para Mim. Neste momento,
vocês estão aqui... para saltar dentro da nova consciência da Realização do Si. Portanto, este é o momento mais importante
para Mim e para vocês. Neste momento, esqueçam o passado e o futuro. Digamos que alguém ache que ele é culpado... de
alguma coisa, quero dizer, isso é uma moda hoje em dia, sentir-se culpado é um moda. No ocidente, é uma moda. Simplesmente
por nada, por que se sentir culpado?
Não consigo entender. Um indiano nunca se sentirá culpado, seja o que for que eles façam. E essa moda de se sentir culpado...
realmente Me aperta daqui até aqui às vezes, quando Eu estou falando aos ocidentais. No princípio, você deve saber que você
não é culpado, de forma alguma, na presença de Deus. Aos olhos de Deus, você não é culpado... e você não tem nenhum direito
de se condenar, porque você será o templo de Deus. E agora, não se sinta culpado em relação a si mesmo. Você nem mesmo
fez o seu nariz, do que você está se sentindo culpado? Apenas fique bem animado em relação a si mesmo, pois você não é
culpado, você será o Espírito, a beleza, a glória que você é. E não há nenhuma necessidade de se sentir culpado de forma
alguma. É muito importante. Bem no princípio, Eu lhes pedirei para não se sentirem culpados.
Essa é a primeira coisa que vocês têm de fazer. De forma sincera, você tem de dizer para si mesmo: “Eu não sou culpado de
forma alguma”. Porque há uma grande obstrução aqui, exatamente agora, no lado esquerdo de todos. E é desse modo que eles
contraem espondilite, a tal ponto que talvez Eu contraia espondilite um dia. pelo modo como as pessoas estão contraindo isso.
Não devemos nos sentir culpados de forma alguma, temos de decidir sobre essa questão. Seja o que for que as pessoas
possam ter-lhes dito, que nós somos os maiores pecadores ou seja o que for, não presença do Amor de Deus, não podemos nos
sentir culpados, porque desafiamos os poderes Dele... de perdão. Ele tem o poder de perdoar, e Ele perdoa pecados tão grandes
que... quais pecados podemos cometer, não é? Então simplesmente não se sintam culpados, essa é a primeira coisa que Eu
lhes expliquei. Ao ler todos esse livros horríveis, Eu acho que as pessoas também começaram a se sentir culpadas.
Eu não sei como, quais são, quais são as fontes, mas é uma prática muito comum, Eu não sei onde eles vendem esse negócio
de culpa, mas definitivamente, as pessoas estão se sentindo culpadas por nada. Então Eu lhes pediria para não se sentirem
culpados, coloquem suas mãos em Minha direção e apenas fechem seus olhos. Apenas fechem seus olhos. Agora, como Eu

lido com isso? Eu devo lhes falar agora. É muito simples para Mim. O que Eu faço é que com Minha atenção, Eu os coloco, todos
vocês, em Meu coração. Eu posso fazer isso. Vamos supor que você saiba como colocar alguém em seu coração, você também
pode fazer isso muito facilmente. Vocês todos estão em Meu coração.
Vamos supor que Eu os conceba em Meu coração, vocês podem dizer assim, e Eu eleve Minha Kundalini, e A traga para a área
óssea da fontanela, onde está o assento de Meu Espírito... e então toque, Minha própria Kundalini... toque o Espírito, o assento
do Espírito, e quando isso acontece, então todos vocês sentem que obtiveram a sua Realização. Vocês sentem a Realização. É
desse modo que isso acontece. Mas quando vocês têm a sua Realização, vocês também obtêm os mesmos poderes. E você
pode dar a Realização aos outros... apenas elevando suas mãos atrás das pessoas... a quem vocês querem dar a Realização. É
um método muito simples que funciona de forma muito simples, pela natureza, pelo processo vivo da evolução. Agora fechem
seus olhos apropriadamente, coloquem suas mãos em Minha direção. Como resultado disso, a primeira coisa, comecem a
observar seus pensamentos, perguntem à sua mente: “O que você está pensando?” Mantenham seu olhos fechados,
completamente, isso é importante. Vocês perceberão que não há nenhuma resposta. Em muitos de vocês, vocês perceberão
que as respostas estão fugindo.
Quando você está tentando pegar... a resposta, não há nenhuma resposta, estão todas fugindo. Essa é a melhor situação.
Quando a mente está descansando, para variar, ela não está pensando. Quando isso aconteceu dentro de vocês, então nós
temos de começar... a atuar em nosso desejo. Assim, a mão esquerda representa o desejo que temos, então mantenham a mão
esquerda fixa em Minha direção... e com a mão direita, agora vocês têm de agir. Não abram seus olhos custe o que custar, por
favor não abram seus olhos custe o que custar. Coloquem sua mão direita em seu coração. Se vocês estão usando um casaco,
coloquem sua mão dentro do casaco. Coloquem-na em seu coração no lado esquerdo. Coloquem a mão esquerda reta em
Minha direção.
Estiquem, agora. Agora, você tem de perguntar para si mesmo em seu coração: “Mãe, eu sou o Espírito?” Façam a pergunta. O
que vocês são. Mas é melhor perguntar no começo porque... a atitude agora é: “Quer eu seja o Espírito ou não,” “mesmo se a
Mãe disser, você não precisa acreditar nisso.” Então apenas diga: “Mãe, eu sou o Espírito?” Mantenham seus olhos
completamente fechados. Perguntem sinceramente. Agora, se você é o Espírito, então você tem de ser o seu mestre também.
Agora coloquem a mesma mão... abaixo em um outro centro no lado esquerdo, no estômago. No estômago, no lado esquerdo,
bem abaixo, e façam uma pergunta no centro no lado esquerdo, na parte central do estômago, e façam uma pergunta: “Mãe, eu
sou meu próprio mestre? “Eu sou meu próprio guru?” Façam essa pergunta pelo menos dez vezes. De forma sincera, de
coração, com confiança, façam a pergunta: “Mãe, eu sou meu próprio mestre?” Agora, coloquem a mão direita novamente em
seu coração.
Agora, neste ponto, você tem de dizer confiantemente: “Mãe, eu sou o Espírito.” Você tem de dizer confiantemente: “Mãe, eu sou
o Espírito.” Digam isso 12 vezes, por favor. “Mãe, eu sou o Espírito.” Vocês são o Espírito. Todos disseram que vocês são o
Espírito. Agora, vocês têm de nascer novamente. Apenas afirmem. Agora elevem sua mão direita mais alto... na base de seu
pescoço, no lado esquerdo. Novamente, nós estamos trabalhando no lado esquerdo por causa do desejo. Na base do pescoço
no lado esquerdo, onde Eu lhes disse que há uma grande obstrução da culpa. Agora, se você é o Espírito, como você pode ser
culpado? Porque o Espírito nunca comete pecados, é sem culpa, é perfeito, é absoluto.
Então agora digam: “Mãe, eu não sou culpado”, com total confiança e por 16 vezes, e se você tem se sentido muito culpado,
diga isso 32 vezes. Esta é, esta é uma punição melhor. Porque Eu estou sofrendo por causa de sua culpa. Por qualquer coisa,
mesmo por fumar ou beber ou qualquer coisa, não se sintam culpados. Esqueçam isso. Coisas sérias ou triviais, não se sintam
culpados. Você tem de respeitar a si mesmo, não é? Se você é o Espírito. Agora. Está melhor agora.
Porque vocês realmente não sabem o que vocês são, é por isso que estão se sentindo culpados, Eu realmente lhes falo. Quando
vocês souberem quem vocês são, vocês ficarão encantados ao saber. Por favor acreditem em Mim. Não se condenem de forma
alguma. Sem confissões. E sem passado a ser trazido para agora. Por favor esqueçam o passado. Não tentem contar todos
eles um por um, Neste momento, isso é muito importante. Eu sei o que vocês estão fazendo, alguns de vocês. Esqueçam isso.

Apenas esqueçam isso. Seja o que for que os outros tenham dito, apenas esqueçam isso, pelo amor de Deus! Agora, elevem
esta mão direita para sua testa. Exatamente. Esta é a coroa de sua cabeça, onde nós não temos sido capazes de perdoar os
outros. Aquele que usa uma coroa tem de perdoar os outros. Então o que temos de dizer é: “Mãe, eu perdoo a todos.” É a coisa
mais simples de fazer, porque aqueles que dizem que é dífícil, não sabem que isso é um mito. Quando você perdoa os outros, o
que você está fazendo? Nada. E quando você não perdoa, o que você faz?
Nada. A única coisa é que quando você não perdoa, então você só se tortura... e faz o jogo das pessoas que queriam te
perturbar. Então apenas digam de todo coração: “Mãe, eu perdoo a todos.” Agora, vocês podem colocar sua mão na cabeça. Na
sua cabeça, no centro onde você tinha... a moleira na sua infância, e pressione isso com sua palma, você mesmo está
recebendo sua própria Realização, então pressione-a com sua palma, no sentido horário, no sentido horário. Coloquem toda a
palma na sua cabeça, um pouco na frente, é na parte da frente, e pressionem e movam sua palma, movam-na deste jeito, sim, a
palma. Movam-na, pressionem com força. Neste ponto, nós temos de dizer: “Mãe, eu quero minha Realização.” Porque como Eu
lhes disse, não posso passar por cima de sua liberdade. Então vocês têm de dizer: “Mãe, por favor dá-me a Realização.” Senão
Eu não posso fazer isso, sinto muito. Esse é o problema Comigo, Eu não posso fazer isso por Minha conta. Então Eu estou lhes
pedindo para dizer: “Mãe, eu quero minha Realização.” Tudo bem, vocês a conseguiram.
Agora elevem sua mão, cerca de 10 centímetros, e vejam se há uma brisa fresca saindo. Você tem de ver por si mesmo. Há? há.
Tudo bem, agora troquem, vocês podem trocar e ver. Não abram seus olhos, apenas troquem e vejam. Coloquem sua mão
direita em Minha direção. A mão direita deste jeito e agora coloquem a mão esquerda... e vejam se há uma brisa fresca saindo.
Vejam em sua cabeça, saindo de sua cabeça, se há uma brisa fresca saindo. Agora, não pensem sobre isso.
Vocês não podem pensar, pensando não tem... Há? É muito sutil. Começou nas mãos, vem para sua cabeça, está funcionando,
funcionando, funcionando. Troquem suas mãos novamente, quando vocês quiserem. Troquem sua mão. Veja por si mesmo. e
não se preocupe mesmo se você não sentir, nós temos muitas pessoas aqui que podem reforçar isso novamente. Não fiquem
sérios, vai acontecer. Simplesmente não se preocupem. Nenhum de vocês está perdendo sua Kundalini.
Eu posso lhes assegurar, está tudo lá. Talvez leve um pouco mais de tempo para algumas pessoas, menos tempo para algumas
pessoas, não faz nenhuma diferença. Não se condenem e não fiquem sérios. Coloquem sua mão um pouco mais embaixo... e
movam-na para cima e para baixo. Algumas pessoas podem estar sentindo na mão. Algumas pessoas sentirão isso na mão, na
mão que está em Minha direção. Aqui, peça-lhes para verem aqui. Os Sahaja Yogis podem ver, mas não há necessidade de falar
ou tocar, apenas verificar se eles vocês estão sentindo isso. Ela teve. É muito sutil.
Conseguiu? E quanto a ele? Continue, apenas perceba, o senhor próximo a você, é uma alma realizada. Ele já está lá. Então...
vejam, este senhor tocou isso e novamente ele está pensando sobre isso. Agora, não pensem sobre isso, por favor, não pensem
sobre isso. Há pessoas maravilhosas aqui em Holborn, Eu devo dizer, é um lugar maravilhoso. Vão até você. Tudo bem? Está
dando certo.
Apenas perceba na mão dele. Olá? Graham? Veja... Ha!
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Quando dizemos no jornal ou em uma propaganda... que você vem a tal auditório... para receber sua Realização do Si, Eu não
sei o que as pessoas pensam sobre isso.
Talves elas pensem... que isso é uma outra "mágica"... ou algum tipo de culto... ou alguém fazendo uma proposta. Mas há
alguns que podem não pensar dessa maneira, mas eles querem ter a Realização do Si... e eles vêm aqui. Mas a pessoa deve
entender... que a atitude que temos em relação a nós mesmos... tem de ser realmente muito sincera. Elevar a sua Kundalini não
é tão dífícil... e lhes dar... a assim chamada Realização... também não é dífícil no sentido de que você pode sentir... a brisa
fresca do Espírito Santo saindo... da área óssea da fontanela. Você pode ter o seu batismo. Mas Eu chamo isso de "assim
chamado", porque a jornada depois é a tarefa dífícil. Se a atitude não é sincera, então você simplesmente perde isso num piscar
de olhos. Então, onde as pessoas são muito orientadas para o ego, Eu devo dizer, a personalidade convexa está presente, é
ainda mais dífícil dar a Realização, antes de mais nada, e mesmo se você der a Realização, mantê-la e fazê-los se
desenvolverem é ainda mais dífícil, muito mais dífícil. Agora, algumas vezes, os Sahaja Yogis Me perguntam: "Mãe, como é que
na Índia você pode dar a Realização..." "a milhares e todos eles se fixam," "enquanto que aqui, quando você dá a Realização às
pessoas," "elas simplesmente vêm e vão embora, ou são desperdiçadas..." "como descrito na parábola de Cristo sobre a
semente," "que algumas sementes simplesmente ficaram perdidas nas rochas? " Então, por que isso acontece aqui?
Eu não os culparia, mas Eu diria... que eles não tinham nenhum conhecimento... sobre o que é a Realização do Si, como ela é
dífícil. Se você ler o Yogashastra de Pantanjali, você ficará surpreso... ao ver como eles eram ensinados a levar... uma vida boa e
correta depois do casamento. Qual era o relacionamento de marido e esposa; qual era o ritmo da vida sexual; como eles
deveriam tratar seus filhos; como desenvolver a atenção deles em relação a Deus todos os dias. Todas essas coisas estão
faltando totalmente nas vidas das pessoas... que viraram as costas para Deus. Agora, seja o que for que você tente, mesmo se
você virar suas costas... para Deus ou para si mesmo, para seu Espírito, Ele existe... e Ele impõe sua própria existência em você.
Ele faz isso. Mesmo se você tentar contestá-Lo e negá-Lo, Ele surge, e então as pessoas ficam buscando e buscando. A
tragédia da coisa toda é... que grandes buscadores chegaram no ocidente, onde as pessoas... não têm nenhum conhecimento
sobre o que é a Realização do Si... e sobre o que a pessoa tem de fazer para alcançá-la... e sobre que grande bênção é tê-la.
Esse é o maior problema que enfrentamos por toda parte... e agora que Eu estou indo para os EUA, Eu também terei o mesmo
problema lá. Agora, a situação é... que as pessoas têm uma ideia completa sobre o valor de um diamante.
Eles sabem que se o diamante tem muitos quilates, significa isso. Se ele é sem defeitos, significa isso. Se é o mais puro azul,
então significa isso. Mas eles não sabem o valor da vida espiritual deles; eles não sabem o que é ser espiritual. Sob essas
circunstâncias, naturalmente, o que acontece é que mesmo quando eles têm a Realização do Si, não conseguem se fixar na
Sahaja Yoga e se desenvolver mais adiante. Não que falte qualidade neles. Eu diria que não é assim. Eu não diria que eles são
pessoas que são inúteis; que eles não são bons para a vida espiritual. Então todos os Sahaja Yogis dever ter uma atitude muito
compassiva... e compreensiva em relação a eles, pois quando eles vêm a vocês, eles não têm nenhum conhecimento, não
foram treinados dessa maneira, não foram ensinados dessa maneira, por isso as pessoas nos países... onde elas se perderam
nos ganhos materiais... devem novamente ler alguns desses livros em detalhes... e tentar descobrir... qual tipo de vida os seres
humanos deveriam levar... e qual tipo de vida nós estamos levando agora. Agora, a palavra que existe é yama nyama, é uma
palavra... nos Shastras de Patanjali, yama e nyama.
O nyama são as regras para você mesmo, as regras que você tem de observar, e quais regras você tem de observar para os
outros é yama, como lidar com os outros, qual deve ser o seu relacionamento com sua esposa, com seus filhos, com outros
parentes que existem... e como você deve respeitar as coisas particulares... e se preparar para sua Realização do Si, para a
ascensão. Todo esse equilíbrio tem de existir, se é para você ascender na vida. Mesmo para levar uma vida boa e adequada,
você tem de ser assim. Eu lhes digo, se vocês forem à Índia, vocês perceberão... que o país não tem nenhum saneamento, seja

qual for, não tem toda a comida que vocês têm, não tem nenhuma de suas estradas de ferro ou... nenhum desses telefones, do
jeito que são. Quando Eu vou à Índia, Eu esqueço que existem telefones. Eles nunca existem para Mim lá. Tudo que é
desordenado, mal administrado, todos os tipos de coisas entranhas estão lá. Às vezes há uma seca. Às vezes há uma enchente.
Todas essas coisas estão lá.
Apesar disso, as pessoas estão vivendo... somente porque elas sabem como levar uma vida adequada, como se ajustar às
coisas naturais. Agora, a nova doença que surgiu nos EUA, que realmente tem Me preocupado muito, e Eu sei que ela devia
surgir porque hoje, de acordo com as profecias, não é mais a Kali Yuga, é a Kruta Yuga. É a época em que as coisas
acontecerão, a Kruta Yuga é quando os poderes espirituais atuarão. Essa época é agora mesmo. Vocês sabem que em nossos
livros, está escrito... que a Kruta Yuga começou cerca de 60 anos atrás, e é desse modo que agora os poderes espirituais serão
trabalhados. É fácil dizer: "O que há de errado? Quem é Deus?" "Nós não acreditamos em Deus." Vocês terão de pagar por isso.
Se você for contra a natureza, você terá de pagar por isso.
Se você fizer coisas de acordo com seu próprio ego, você terá de pagar por isso. Este é o momento que chegou. Isso é para o
nosso bem. Isso não é para o nosso mal, porque tem sido falado muitas vezes para não fazermos certas coisas. É claro, nos
países ocidentais, onde o Cristianismo é seguido, é dito à risca para não fazer isso, não fazer aquilo. Mas então as pessoas
dizem: "Por quê?" A única diferença é que no oriente é explicado... porque não fazer isso, porque não fazer aquilo. O que
acontece? Entrou-se nos detalhes disso. Mas Eu devo dizer aqui também, que as pessoas sabem que isso não deve ser feito.
Mas quando você fala sobre essas coisas: "Isso não deve ser feito", eles o rotularão como um vitoriano, ou eles zombarão de
você, rirão de você, o ridicularizarão. Mas quando eles enfrentam todas essas coisas lhes acontecendo, então eles não sabem
para onde ir, o que fazer e como enfrentar isso. Essa é a época em que os poderes espirituais irão trabalhar; eles irão provar a
existência de Deus. Eles irão provar a existência das leis divinas... e a ação delas. Eles irão provar tudo que é dito em todas as
religiões, a unidade delas, a integração delas. Tudo irá provar agora, hoje. Mesmo se você disser isso muitas vezes, muitas
pessas não darão nenhuma atenção a isso. Elas dirão: "Oh, a Mãe está apenas fazendo lavagem cerebral em nós." Isso foi o que
as pessoas Me disseram... quando Eu vim pela primeira vez à Inglaterra. E Eu disse: "Essa não é a vida que os seres humanos
deveriam levar."
"Mesmo para os animais, isso não é adequado." "Como vocês se atrevem a fazer essas coisas..." "e se envolverem em
problemas?" "Mais tarde isso mostrará os seus sinais." Mas ninguém estava querendo Me ouvir naquela época... e todo mundo
ficou com raiva de Mim. Eles disseram: "Essa mulher é matronal." Há certas palavras em inglês que são muito condenatórias... e
a primeira delas é "vitoriana". Se você é vitoriana, você é um caso perdido, totalmente, de modo que você é rotulado, então você
não pode falar. Mas Eu diria que mesmo a época vitoriana era melhor... onde havia alguma hipocrisia, Eu concordo. A hipocrisia
é uma coisa ruim, mas falta de vergonha é muito pior. Se você se torna sem vergonha, a coisa se espalha como fogo.
Não há nenhuma proteção. A hipocrisia é pelo menos uma pequena proteção da expansão disso... e todo mundo hoje pensa: "O
que está errado com você? ", e quando Eu vim aqui, Eu tive um tamanho choque. Eu não podia acreditar... que os seres humanos
poderiam ir a esse ponto para se arruinarem. Isso é destrutivo, é totalmente destrutivo, e quando uma pessoa como Cristo, que
não era nada além de pureza, disse: "Não devereis ter olhos adúlteros", até esse nível, até esse nível sutil de pureza, Ele falou. Eu
fiquei impressionada ao ver que as pessoas O negaram completamente... e o modo como todas as outras pessoas, como os
judeus, até mesmo como os hindus aqui, os cristãos, todos os tipos de pessoas, não pensaram no que eles estavam
professando, no que eles estavam afirmando e no que eles eram. Hoje novamente, um por um, vocês verão mais resultados das
más ações em vocês mesmos. Isso é porque vocês cruzaram todos os limites dos nyamas, como você deveria ser consigo
mesmo. Todos parecem estar doentes hoje, ou mentalmente ou fisicamente. Por quê?
Por que eles estão mentalmente doentes? Este é o lado físico disso. O lado mental é que eles podem se meter em todo o tipo de
coisa... como bruxaria, como espiritismo, como qualquer guru que vem e fala sobre Deus, sem verificar a credibilidade disso,
sem verificar o que os outros alcançaram através disso. Não somente isso, mas Eu tenho visto pessoas sendo... muito
prejudicadas depois, que foram torturadas por esses gurus, que foram completamente transformadas em mendigos por esses
gurus, ainda seguirem, ainda lutarem por esses gurus, como se elas tivessem perdido toda a sua liberdade, toda a sua

independência para reagir. Outro dia uma senhora veio Me contar que... ela foi na casa de um parente, para ficar com ela, e a
parente eatava tão estanha... que nem mesmo lhes deu comida suficiente para comer... e na casa havia quantidade limitada de
comida... e ela trancava tudo e eles realmente passaram fome. E ela – Eu a conhecida muito bem – então ela Me telefonou. Eu
disse: "Venha para Minha casa", e apenas a chamei... e fiquei impressionada ao ver porque... essas coisas acontecem na vida
daquela mulher. Como ela podia fazer isso? Ela não tinha nenhuma consciência. Alguém passando fome perto dela.
A razão era que ela era uma bêbada. Ela bebia muito. O marido dela bebia. Com a quantidade de dinheiro que eles ganhavam,
você não pode beber. É uma coisa simples, deixa pra lá todo o outro lado disso. E ela ficava bebendo, o marido dela também
ficava bebendo. E seja qual for o dinheiro que eles tenham, eles não comem muito, eles só bebem, e eles estavam esperando
essa mulher sumir, porque uma vez que você se torne escravizado... a uma determinada loucura como essa, como beber ou
qualquer coisa assim, então você esquece todos os seus relacionamentos com todos os seus outros deveres... que você tem de
cumprir. É como um louco trabalhando como louco, que não tem nenhuma consideração pelos relacionamentos ou deveres...
que ele tem de cumprir com os outros. Depois também, ele não tem nenhum tempo... para pensar sobre os deveres com relação
a si mesmo. Ele se torna uma pessoa tão seca... que ele não tem nem mesmo nenhuma consciência... e ele simplesmente
fecha sua mente a tudo que é generoso, a tudo que é sublime, a toda compaixão.
Ele só fica ocupado consigo mesmo. Ele quer beber. Ele quer beber, só isso. Muito seriamente, ele dirá: "Sim," "eu tenho de
beber agora, eu gosto disso". Então não importa se o cachorro dele não tem comida... ou se seus filhos tiverem de passar
fome... ou se eles tiverem de trabalhar nas ruas. Ele não se importa, porque ele tem de beber. Depois há uma outra coisa, como
hoje, Eu vi muitas pessoas se divertindo com cricket, Eu mesma posso Me divertir muito com cricket... e Eu entendo de cricket
muito bem. Mas quanto tempo eles dedicam a si mesmos no sentido de que... eles estão só desfrutando o que é
entretenimento? Mas e quanto ao entretenimento de seu Espírito? Você ao menos pensou em seu Espírito?
Você alguma vez olhou para dentro de si mesmo e descobriu... que há o Espírito, que tem de ficar satisfeito e entretido? E uma
vez que você entretenha esse Espírito, você não precisa de nenhum entretenimento. Se você tem isso, tudo bem; se você não
tem isso, tudo bem. Esse é o mais elevado tipo de entretenimento. Esse é o mais elevado tipo de alegria. Essa é a vida mais
elevada que a pessoa pode pedir. Todas essas coisas chegam a um nível onde se diz: "O que há de errado?" "O que há de errado
nisso e o que há de errado com aquilo?" Então a natureza vai agora lhes mostrar o que está errado, porque inteligentemente
você entende, racionalmente você entende, logicamente você entende que é errado, mas ainda assim há alguma outra pessoa
que diz: "O que há de errado?" Então, agora, experienciando isso, você entende.
Esta é a única forma que resta na natureza para fazê-los entender: experiencie isso, sofrendo. Há uma outra forma que é: você
pode experienciar seu Espírito. Isso também é possível, somente esta Krita Yuga pode fazer isto: você pode experienciar a
alegria de seu Espírito. Ambas as coisas existem. Quando ela faz uma coisa, ela também faz da outra forma. Isso também lhe
dá a experiencia da realidade, a experiência da verdade, a vida que é eterna... e isso é o que a pessoa tem de aguardar
ansiosamente. Mas a escravidão tem de ser reduzida a uma forma apropriada, um pouquinho. Isso também ela faz. Eu fiquei
surpresa, algumas pessoas que eram bêbadas e alcoólatras, elas vieram na Sahaja Yoga, no dia seguinte largaram isso. Ela faz
isso.
A escravidão de qualquer tipo, de qualquer hábito, é prejudicial ao nosso crescimento no Espírito. Ela é prejudicial, mas não
importa se você tem alguns hábitos, eles simplesmente desaparecem, como vocês têm visto. A Sahaja Yoga é um tipo tão
grande de acontecimento compassivo... que realmente o torna uma pessoa diferente, que é um mestre de si mesmo; nunca
mais a escravidão. Toda esse servilismo vai embora. Todo esse medo desaparece. Você se torna o mesmo de si mesmo... e
nessa maestria, você é o mestre do amor, mestre da compaixão, mestre da sabedoria. Isso deve acontecer a todos vocês.
Todos vocês são adequados para isso. Vocês são criados para isso. Todos vocês evoluíram para isso.
Vocês têm de ter isso. Mas há tantas identificações erradas em nós, com as quais nós somos arrastados para coisas erradas,
para coisas que são anti-Deus, que são anti-Espírito. Existem tantas coisas que direcionam sua mente para isso, porque vocês
tiraram certas conclusões sobre a realidade. Você acha que isso é a realidade. Você acredita que isso é a realidade e você quer
ficar colado nisso. Mas não é assim. Eu lhes digo, vocês têm de entender que a realidade é o que ela é. Vocês devem encará-la e

desfrutá-la. Não tentem impor suas ideias nela. Não tentem organizar a realidade. Ela é o que ela é, e uma vez que você decida
dentro de você mesmo: "Até agora eu não sei e eu tenho de saber", com essa humildade, você conseguirá isso.
Isso não significa que você tem de entregar seu dinheiro... ou qualquer coisa, seu autorrespeito ou sua liberdade. Pelo contrário,
você tem de entrar nessa área... onde existe a suprema liberdade, suprema liberdade. Você não é livre. Se você acha que você é
livre, você está lamentavelmente errado, porque nós ainda somos escravos de tantas coisas. Mas uma vez que um indivíduo
seja livre, ele não fica perturbado com nada. Nada pode torná-lo habituado a nada. Nada. Um indivíduo assim vive como um rei,
quer ele esteja em uma cabana... ou na rua ou num palácio. Ele não fica incomodado. Seja o que for, ele é o rei.
Ele não quer nada mais. Ele doa. Ele doa. Ele é tão rico que ninguém pode lhe dar nada. Ele doa e doa e doa. E a única coisa que
ele consegue fazer é doar, ele não consegue pegar nada. A capacidade é tal que ele não pega nada de ninguém. Não mais estas
atitudes: como economizar dinheiro, como poupar trabalho, como conservar seus cargos, seus poderes, suas posições sociais.
Nada o escravizará, porque você é o mestre de tudo. Nada é mais importante do que seu próprio Espírito, com o qual você se
deleita, o qual se manifesta.
É uma sorte tão grande vocês terem nascido na época que é a Kruta Yuga... e vocês nasceram propositalmente para ter essa
Realização. É por isso que vocês estão aqui. Mas quantos se dão conta... de que vocês têm de concordar com muitas coisas?
Vocês têm de buscar a verdade e não a inverdade. Vocês não têm de correr atrás de pessoas que os fazem de tolos... ou
daqueles que tentam mimar seu ego... ou que colocam espíritos em vocês e os tornam estúpidos inúteis. Você tem de se tornar
alguém grandioso, mais saudável, mais poderoso e amoroso, afetuoso, compassivo. Esse deve ser o retrato da personalidade...
que tem de evoluir dos seres humanos. Senão não podemos salvar este mundo. Com o tipo de pessoa que temos, não podemos
salvar. Todos eles estão fazendo concessões, todos eles estão manipulando, manobrando como se todos eles estivessem se
afogando... e todo mundo tem, de um modo ou de outro, de tirar a pessoa que está na frente deles para se elevarem
socialmente.
Todas as coisas estranhas acontecem também. Isso acontece somente porque nós somos muito inseguros. Toda a
insegurança desaparecerá... uma vez que a luz, a luz de seu Espírito brilhe. Deixe a luz brilhar completamente e veja sua beleza
e sua glória... e a força desse grande Poder do Amor de Deus dentro de você mesmo... e então você ficará impressionado com o
que é isso. Como vocês sabem, a Sahaja Yoga... não é uma única palestra, nem duas, pode ser centenas, mas o acontecimento
leva uma fração de segundo, Isso deve acontecer. Uma vez que aconteça, você pode alcançar sua Realização... de tal maneira
que você nem mesmo sentirá isso. Mas depois, você tem de colocar em deliberações. Você tem de cuidar de si mesmo. Você
tem de se respeitar e ir em frente com isso. Não adianta argumentar sobre isso.
Mesmo se você argumentar, Eu posso levar você até um ponto, porque esse é um reino além da mente, porque a mente é uma
coisa limitada. Nós temos de alcançar o ilimitado... e para isso um acontecimento tem de ocorrer. Nós não podemos
prometer-lhes que isso acontecerá. Se acontecer, tudo bem, nós podemos ajudá-los, de certa maneira, a alcançar isso, mas nós
não podemos ter certeza que acontecerá. Então fique com um temperamento receptivo e seja gentil consigo mesmo... e
alcance sua Realização. Essa é a última vez que Eu estou falando em Londres. Por muito tempo, Eu não estarei aqui, talvez em
novembro, se Eu vier por um curto período, talvez Eu esteja em Londres, talvez fora de Londres, em algum lugar na Inglaterra. Eu
não posso dizer. Eu espero que todos os que estão aqui hoje decidam... que se eles têm de alcançar a Realização... como uma
bênção permanente de Deus, então eles têm de ir mais adiante com isso. Vocês simplesmente não podem parar neste
encontro.
Vocês têm de ir mais adiante com isso com indagações maiores. Vocês têm de ir a diferentes ashrams e centros que nós
temos, vocês têm de trabalhar isso. Se você é um homem importante, como outro dia alguém veio... que era um diretor e tentou
ser estranho, Eu disse: "Se você é um diretor, este não é o lugar para você." Deus não entende, você pode ser um rei, você pode
ser o presidente, você pode ser qualquer um, Deus não entende esses cargos feitos pelo homem. Os cargos de Deus são
diferentes... e se você tem de entrar no Reino de Deus, venha como uma pessoa humilde. Abandone todas suas ideias sobre
cargos importantes... e educação importante e tudo mais. Seja uma pessoa humilde. Se você é humilde, então isso dará certo...
e não somente isso dará certo, mas é a única chance... que nós seres humanos temos de mudar o mundo inteiro, não há

nenhuma outra chance, Eu posso ver. Eu espero que todos vocês prestem total atenção nisso... ardentemente, com completa
devoção, busquem o seu Si e a ascensão Dele e o estabelecimento Dele. Que Deus os abençoe.
Se vocês tiverem perguntas, vocês podem Me fazer hoje. Mãe, a Senhora poderia, por favor, falar algo sobre o coletivo... e a
necessidade das almas realizadas estarem juntas? Oh, tudo bem. Essa é uma sugestão muito boa. Eu gostaria de dizer algo
sobre a coletividade. Ate agora, com vocês sabem, na história da espiritualidade, as pessoas tiveram a Realização. Muitas
pessoas a tiveram. Uma após a outra, muitas pessoas a obtiverram, mas... Eu diria, uma em um milhão, uma em dez milhões,
desse jeito, porque nós tivemos de ter algumas pessoas... para falar sobre isso, antes de tudo. Nós sempre falamos o que foi
escrito no passado, mas essas pessoas que tiveram a Realização, sozinhas, sofreram muito... e elas não puderam transmitir o
que era necessário... ser dado aos outros, de uma maneira que seria aceita. Agora, como vocês veem, qualquer descoberta é
feita assim, as pessoas podem se beneficiar individualmente.
Toda pessoa pode dizer: "Oh, eu adquiri isso," "então eu posso ter isso em minha casa", mas isso não é de nenhum valor. Não é
de nenhum valor, Eu lhes digo. Eu diria que uma personalidade como Cristo viveu uma vez. Nós temos o Cristianismo, o que eles
fizeram sobre isso? Isso é um assunto triste. Pensar que uma personalidade assim veio e... que grande trabalho Ele fez para Se
estabelecer no Agnya Chakra, o que as pessoas fizeram a partir disso. A razão era que Ele estava sozinho, Ele estava sozinho.
Não foi um acontecimento em massa. Aquele não era o momento, porque Ele tinha de estabecer este centro. Sem isso, não
poderia existir um acontecimento em massa, tudo bem.
Não poderia existir uma Realização em massa, mas Ele falou: "Você tem de nascer novamente", e tudo mais. Mas a coisa toda
fracassou, porque eles não puderam alcançar a essência disso. Uma pessoa daquele calibre vindo a esta Terra, achou
impossível convencer as pessoas e falar sobre isso. Então temos de entender que qualquer coisa que... seja evolutiva acontece
primeiro a uma ou duas pessoas somente, mas depois acontece a muitas pessoas. Agora, na Sahaja Yoga, há um outro
problema além desse, que isso está acontecendo a muitas pessoas, isso existe, sem dúvida. Milhares estão tendo a Realização,
não há dúvida, está funcionando desta maneira, agora a evolução chegou a esse estágio, como Eu digo, é o tempo de
florescimento. Existem muitas flores e elas têm de se transformar em frutos. Mas, agora, por que é necessário ter a
coletividade, quando as pessoas estão tendo a Realização assim? É um ponto muito importante que temos de entender. A
situação é que agora quando vocês estão tendo a Realização... o que está lhes acontecendo?
Vocês estão ficando relacionados com o todo. Nosso microcosmo está ficando relacionado com o macrocosmo. Digamos que
seu corpo esteja lá e você esteja dormindo. Primeiro você tem um pequeno despertar. Você abre seus dedos, tudo bem. Depois
você abre o seu outro dedo. Agora, há um pequeno problema com seu dedo... e você não consegue ver nada. Então você abre
seus olhos e traz sua atenção para suas mãos. Então esse problema talvez seja resolvido, mas você precisa da outra mão para
ajudá-lo. Então você quer que a outra mão também seja despertada até esse ponto, deste jeito.
Então, quando os Sahaja Yogis estão ficando cada vez mais despertados, os problemas com os quais estamos defrontando,
podemos resolvê-los... melhor, porque muitas pessoas estão resolvendo o problema. Vocês entendem Meu ponto agora?
Juntos. Quando estamos juntos, nós entendemos que agora há um problema. Agora, Eu estou indo para os EUA. Eu fui lá em
1970, primeiro em 1973, Eu acho. Eu fui primeiro em 1973. Eu estava sozinha. Eu dei palestras muito boas para eles. Nós
tínhamos auditórios muito grandes e tudo fracassou.
A razão é que as pessoas que tiveram a Realização... não tinham ninguém para cuidar delas. Não havia ninguém para lhes dar
suporte, dar-lhes assistência. Então elas se perderam. Quero dizer, elas estão lá, algumas delas estão aqui e ali. Agora, o que
aconteceu? Hoje que Eu estou indo para os EUA, todo mundo está rezando. Na Austrália, eles estão rezando. Na Índia, eles
estão rezando. Por exemplo, a atenção, vocês ficarão surpresos, algumas pessoas estão vindo da Índia para ir aos EUA. Alguns
estão vindo da Austrália para ir aos EUA.
Alguns estão vindo da França, alguns da Suíça. Todos eles estão correndo para os EUA. Agora o trabalho está nos EUA. Tudo
bem, por exemplo, a atenção, assim que alguém Me "picar" aqui, Minha mão vai para lá, Minha cabeça vai para lá, tudo dará
certo. Assim, o esforço coletivo para dar certo irá resolver o problema. Mas vamos supor, se este dedo está brigando com este

dedo, Eu posso escrever alguma coisa? Ou se eles estão isolados e sozinhos, Eu posso usá-los? Todo este corpo tem de se
tornar... totalmente em concordância um com outro. Mas muitos ainda estão dormindo. Aqueles que estão despertados, pelo
menos devem se manter juntos, senão a Sahaja Yogia não pode funcionar.
Hoje Eu acho muito mais fácil dar a Realização, muito mais fácil. Eu fiquei batalhando com seis pessoas por quatro anos em
Londres. Quatro anos, seis pessoas, mas uma vez que elas obtiveram a Realização, isso começou a funcionar mais rápido... e
quanto mais pessoas conseguirmos... porque o canal que é para ser usado é como os nervos no corpo. Você se torna um nervo
desse corpo que está despertado, e uma vez que os nervos comecem a trabalhar juntos, percebem... que há uma energia que
está passando por eles. Todos vocês têm de realizar isso juntos, com a compreensão do Divino. Isso atua rápido. Qualquer
pessoa cujos nervos estão trabalhando será muito mais dinâmica... do que uma pessoa que está meio morta ou
completamente morta. Então vocês podem entender como a coletividade é importante. Depois uma outra coisa é que indo para
uma parte muito divertida disso, quando os Sahaja Yogis estão coletivamente lá, eles realmente se divertem. Porque pela
primeira vez, vocês começaram a apreciar os seres humanos, pela primeira vez.
Antes disso, vocês nunca apreciaram. Vocês apreciavam as flores, apreciavam todo o resto, mas não os seres humanos. A
alegria pura dos seres humanos começa a surgir... quando você se torna completamente realizado. Eu lhes darei um exemplo.
Nós fomos a Calcutá por um dia e Eu fiquei em um quarto de hotel... e havia três, quatro Sahaja Yogis... em um outro hotel, em
um outro quarto, e um senhor veio a Mim para ter a Realização. E quando Eu elevei sua Kundalini, todos eles receberam as
vibrações... e todos eles correram... para o Meu quarto para saber o que estava acontecendo, "de repente, como é que sentimos
tanta alegria dentro de nós mesmos." Eles vieram ver e esse senhor estava lá. Ele era uma grande alma e eles sentiram
tremendamente as vibrações. Assim, esse não é o acontecimento de um indivíduo. É o acontecimento do todo.
E o esforço individual será totalmente inútil. Ele será todo neutralizado. Se você se sentar em casa, fizer sua meditação, isso
não dará certo. Você não irá muito longe, porque o todo tem de surgir. Eu dou um exemplo de quando você faz manteiga. Na
Índia, Eu não sei, não fazemos dessa maneira, nós fazemos muito naturalmente. Você coloca um pouco de manteiga dentro
daquilo... e depois novamente você começa a bater. Então a manteiga começa a se juntar em volta daquela manteiga. Tudo
aquilo se junta. Mas algumas partículas são deixadas de fora.
Elas grudam nos lados, grudam naquilo. Elas não são mais manteiga, elas são jogadas fora como soro de leite. É simples
assim. Quanto mais vocês ficam juntos, vocês realmente desfrutam o espírito da amizade, o espírito da felicidade, o espírito do
amor na forma pura. Até agora o amor é distorcido. Há sexo, há luxúria, há dinheiro, há isso, há relacionamento. É assim: "Você
é britânico, então eu devo amá-lo", "Porque eu sou indiano, então eu devo amar você." Todas essas barreiras insensatas
existem. Lá você ama um ser humano porque ele é um ser humano... e ele é um yogi, fala a mesma coisa. Agora, hoje, Eu
participei de uma festa de casamento... e a noiva e o noivo disseram: "Estamos indo para Paris com a Senhora, Mãe."
"Há uma centena de pessoas indo para Paris," "porque nós temos de mudar Paris." "Mas," Eu disse: "Vocês são recém-casados."
"É melhor agora desfrutarem sua lua-de-mel." Eles disseram: "O que vamos desfrutar?" "Nós desfrutaremos quando nossos
amigos aparecerem lá." Mesmo se Eu lhes falasse: "Não vão", eles não escutariam. Eles desfrutariam sua lua-de-mel somente
lá. Eu nunca disse: "Vão." Ao contrário, Eu fiquei dizendo: "Vão embora. Eu lhes darei dinheiro para desfrutarem sua
lua-de-mel..." "onde quer que queiram."
Eles não iriam, porque eles sabem onde está a alegria, com seus irmãos, com os amigos e irmãs. Isso é, sem dúvida, assim, Eu
lhes digo, a alegria dos seres humanos não tem existido. Agora, há pessoas que vivem na Índia, que vivem na Austrália, que
vivem aqui em todos os lugares, mas quando os Sahaja Yogis vão para a Índia, vocês deveriam vê-los, a forma como os Sahaja
Yogis ficam nas vilas, o modo como eles os abraçam, o modo como sentem a unidade. Eles nunca se sentiram assim por um
branco. Se eles virem um branco, eles simplesmente fugiriam... e se esconderiam embaixo desta coisa, e mesmo agora as
pessoas às vezes ficam assustadas... ao ver um branco na vila. Elas dizem: "Oh Deus, eles vieram somente para nos destruir",
ou algo assim. Mas agora isso acabou. Agora é um ser humano, um ser humano está vindo. Todos eles são seres humanos,
para eles não há nada como um negro... ou um branco, não resta mais nada disso agora. É um tamanho amor que surge e uma
compreensão.

Isso só é possível se você aprender como viver coletivamente. E a coletividade também o ensina onde você está. Ela é muito
importante. Uma pessoa que não viveu coletivamente, não consegue entender. Eu tenho visto pessoas que têm suas próprias
famílias, vivendo com suas famílias. Eles são Sahaja Yogis, mas quando eles vêm para o ashram, eles sabem que ainda não
estão lá. Porque você tem de se adaptar, você tem de aprender a se adaptar, você não pode ter uma banheiro privativo para
você, um quarto privativo para você. Tudo bem, você pode ter, se você quiser ter, mas você também deve saber como se
adaptar. Como vocês sabem, Eu mesma vivo muito confortavelmente, mas quando se trata de morar, Eu posso morar em
qualquer lugar. Eu não tenho nenhum problema de conforto ou qualquer coisa assim.
Da mesma maneira, nós não somos barrados da alegria... por causa de todas essas coisas. O modo como carregamos...
nossos banheiros conosco, não regozijamos a vida. Vocês querem tudo totalmente... de primeira classe, que tenha, digamos,
mesmo quando vamos a um piquenique, nós levamos todas as coisas da cidade conosco. Da mesma maneira, não
conseguimos regozijar a vida, não conseguimos desfrutar a natureza. Nós não conseguimos regozijar nada enquanto formos
apenas um indivíduo, "Oh, eu sou aquele que fará tudo." Por último, nós devemos saber que com o individualismo, nos tornamos
malignos. Eu não digo que nos tornemos comunistas, porque essa é uma outra coisa maligna, mas nos tornando individualistas,
nos tornamos malignos. O que é malignidade é uma célula individual assumir para si mesma: "Eu crescerei, eu crescerei." Ela
são sabe como crescer com o todo. Não há nenhuma coordenação com o todo.
É por isso que você diz que é um câncer. Câncer não é nada além do que uma célula maligna... que está sozinha e fica dizendo:
"Eu tenho de alcançar, eu tenho de fazer isso, eu posso controlar isso", e uma vez que ela comece a crescer assim, seja quem
for que ela toque, essa pessoa se torna igual a ela. Todas estas ideias: "Somos a raça superior" ou "somos as pessoas mais
importantes," "somos as pessoas com dinheiro, somos especiais," "somos desse clube", tudo isso desaparece. É tudo
insensatez. Nós estamos identificados com coisas insensatas... e nos tornando infelizes e também tornando os outros
infelizes. E então você abandona tudo isso. De repente, você descobre: "Oh, que alegria!" Você não quer nada. Você só quer
estar em companhia dos Sahaja Yogis. Eu tenho visto pessoas, embaixadores, pessoas altamente posicionadas, simplesmente
absortas com os Sahaja Yogis.
Outro dia, Eu recebi um homem de negócios de Mumbai. Eu o levei Comigo a um lugar chamado Gurai... e estava tudo uma
bagunça, no sentido de que... não havia banheiros adequados, havia... Era exatamente como um lugar esquecido por Deus, Eu
lhes digo, e não havia nem mesmo lugares para se sentar adequadamente, apenas a praia e as palmeiras e todos os tipos de
coisas estavam lá. E o homem ficou absorto naquilo, ficou completamente absorto. E ele disse: "Eu queria que este dia nunca
acabasse." "É o único dia que eu realmente me diverti com os outros", porque havia tanta espontaneidade, amor tão espontâneo,
tanta atenção... e tamanha pureza naquela natureza. Para regozijar essa pureza, você tem de estar no coletivo. Sentado no
quarto, você não pode entender, não há nenhum reflexo disso. Você não pode entender onde você está, até que ponto você
chegou. A coletividade é a coisa mais importante e aqueles... que tentam dividir a coletividade estão fazendo um trabalho
anti-Sahaja.
Nós chamamos isso de movimento a-sahaja... ou vocês podem dizer atividade a-sahaja. Você tem de estar unificado com o
todo. Aqueles que têm tentado se separar, todos eles decaem na Sahaja Yoga. Tente estar unificado a todos, para
compartilhar... e regozijar o Espírito de todos, porque Deus os criou tão belamente. Você é tão belo e a alegria não deve ser
perdida, porque você tem certas barreiras, como algumas pessoas que não podem tirar seus sapatos. Apenas imaginem o
quanto eles estão identificados com seus sapatos. Eles não conseguem tirar seus sapatos. Eles são estúpidos a tal ponto.
Todo esse tipo de estupidez desaparece, uma vez que você encontre realmente pessoas sábias em volta. Livre-se de todas
essas ideias insensatas, que realmente têm assombrado sua cabeça todos esses dias, livre-se delas e você realmente se
deleitará com todos, quer ele seja um porteiro ou o presidente de uma empresa.
Todos eles têm importância para você. Não é nada mais do que disso. Tudo aquilo desaparece e você começa a se divertir. É
por isso que... a coletividade é a única forma pela qual posso trabalhar a Sahaja Yoga. Eu não consigo imaginar Eu conseguir
trabalhar... através de pessoas que estão separadas, divididas. É dito, Cristo também disse que... Eles disseram: "O que a

pessoa tem de fazer?" Ele disse: "Quando vocês amam uns aos outros, vocês fizeram a maior justiça a Mim". É verdade, e
quando Eu ouço a conversa amorosa dos Sahaja Yogis, Eu Me sinto a mais feliz. Esta é a maior felicidade para Mim: todos
vocês devem amar uns aos outros na pureza, sem nenhum retorno, somente pelo amor, todos vocês devem amar uns aos
outros, e isso é o que acontece. E também Krishna disse: "Onde quer que as pessoas estejam reunidas em nome de Deus," "Eu
resido lá."
Então nessa alegria, assim chamada alegria, porque todos nós somos um, movendo com um único ritmo, com uma única
compreensão, com uma única linguagem, então todos vocês devem sempre se encontrar, ligar uns para os outros... e ter um
relacionamento próximo uns com os outros. É tão belo, é música, é poético. Vocês compreendem isso? Que Deus os abençoe. E
veja por você mesmo quando você corta sua coletividade. Apenas ofender a si mesmo nesse ponto. Esta é uma coisa que
vocês estão tentando Me ensinar agora. Eu não vou escutar essa insensatez. Nós somos seres coletivos também. Quero dizer,
não podemos, as pessoas não conseguem nem mesmo beber sem alguém estar lá.
Você não consegue comer sozinho. Em tantas coisas, se você não é totalmento um recluso, você não consegue viver sozinho.
Então na religião, na busca, especialmente no Reino de Deus, como pode ser isso? Todos vocês têm de estar presentes. Eu acho
que foi uma pergunta muito boa, corretamente feita. Esse individualismo deve ser abandonado. Não faz nenhum sentido todos
vocês se vestirem como militares, isso não é necessário, ou todos vocês se comportarem da mesma maneira, isso não é
necessário. A variedade traz toda a beleza, mas isso não significa que... se Eu digo que é oriental, vocês devem dizer que é
ocidental. Esta é a forma pela qual vocês Me perturbam: vocês não conseguem concordar uns com os outros, não é? Qual é o
problema com a coletividade?
Eu posso responder sua pergunta. Devem se livrar das limitações individuais. Eu acho que todo mundo deve por algum tempo ir
morar em um ashram. É uma boa ideia. Mas o ashram deve ser de tal maneira que haja coletividade. No ashram, se eles ficam
brigando e discutindo, deve haver algo no ashram também. Mas Eu deixo isso para vocês. Toda a liberdade para vocês.
Simplesmente decida por você mesmo. Eu não tenho colocado muito regras e regulamentos sobre vocês, porque Eu quero que
você use sua sabedoria e corrija tudo você mesmo.
Todos vocês são pessoas muito sábias, mas deve haver concordância. Ouçam os outros. Falem com eles. Descubram qual é o
problema. Por pequeninas coisas as pessoas brigam. É uma coisa muito errada. Além do mais, vocês têm de ter uma pessoa
como líder... a quem vocês devem ouvir. Se Eu acho que esse sujeito é inútil, Eu o colocarei para fora. Vocês sabem disso muito
bem, o coloco para fora, não da forma como as pessoas colocam para fora, mas ele simplesmente sairá da Sahaja Yoga. Vocês
sabem disso muito bem.
Então não deve haver nenhum problema, mas todos não devem tentar dominar uns aos outros. Essa é uma ideia errada. Tentem
mudar sua atitude. Como Eu diria, até que ponto você consegue se ajustar? Até que ponto você consegue conviver? Vamos ver
isso. Você tem de aprender isso Comigo, não é? Você deve descobrir meios e métodos de conviver com os outros. Apenas tente
aprender. Não é dífícil.
Isto é, toda a atitude da vida é de competição... e isso e aquilo, isso deve ser mudado. Você deve competir em amar, competir
em fazer coisas boas, competir em trabalhar para os outros. Por exemplo: "Eu abri a porta, agora eu não atenderei o telefone".
Isso é muito comum, "eu lavei as coisas esta manhã," "então agora eu não lavarei de noite". Então as pessoas começam a tirar
vantagem desse jeito. Deixe-os tirar vantagem; é uma desvantagem para eles. Na verdade, se você observar o outro lado,
compita no serviço, compita no amor, compita nas coisas boas, em dizer coisas boas, em se comunicar de uma maneira mais
doce, de modo que os outros se sintam felizes, tornando os outros felizes. Tente mudar sua atitude em relação aos outros e...
você realmente desfrutará, lhe digo, você desfrutará. Essa é a forma. Você sabe que se você disser algo para ferir ou aborrecer
alguém, isso deve estar aborrecendo você certamente.
Talvez você não mostre, mas deve aborrecer, porque seja o que for que você faça aos outros retorna para você. Marcha
diretamente para você, Eu lhe digo. Não fica lá totalmente, isso retorna. Então apenas tente ser gentil. Você pode dizer que o
outro tentou feri-lo, não importa. Ninguém pode feri-lo, porque você é o Espírito. Quem pode feri-lo? Você é o Espírito. Então

apenas tente compreender a pessoa. Eu lhe digo, depois de algum tempo, descobrirá que essa pessoa se tornará muito suave.
Muitos Sahaja Yogis se tornaram assim automaticamente. Todos eles estão aqui para buscar Deus, não é? Então para
ajudá-los, você tem de ser paciente. Abandone seus velhos métodos e meios. Eu devo lhe dizer, ser rude, ser ríspido, ficar com
raiva, não há nenhuma necessidade, de forma alguma. Eu estou lhes falando a partir de Minha experiência. Eu tentei todas
essas coisas. Funciona, não é? De fato funciona. E você tem de ter fé neles e fé na ascensão deles, na qualidade deles.
Eu gosto de pessoas que elogiam os outros para Mim. Eu não gosto de pessoas que criticam os outros. Tentem apoiar uns aos
outros, ajudar uns aos outros... e nunca falem sobre o passado deles ou qualquer coisa assim, isso é muito triste. Às vezes,
tenho visto que as pessoas são muito... rudes e na raiva, elas dizem coisas que ninguém nunca deveria dizer. Isso não é amável.
Isso não faz parte do temperamento dos Sahaja Yogis. Você nunca deve dizer essas coisas. Eu já disse algo assim para vocês
sobre seu passado? Quando vocês escrevem para Mim, Eu sei tudo sobre vocês. Eu já mencionei essas coisas para vocês de
alguma maneira?
Então por que você deveria dizer coisas do passado? Eu tenho ouvido essas coisas, as pessoas... simplesmente relembraram e
retrucaram. Eu ouvi esse tipo de coisa que eles alegam sobre as outras pessoas. Isso não é bom. A pessoa deve ser muito
amável, muito gentil, e compreender que todo mundo tem uma enorme potencialidade. Respeite, respeite e respeite, Respeite a
si mesmo e você respeitará os outros. Eu espero agora que vocês não tenham problemas de coletividade... depois desta
palestra... e se vocês tiverem, vocês podem ouvir esta palestra muitas vezes... e Meu humilde pedido especial que vocês tentem
conter sua raiva. Automaticamente a raiva dos outros acalmará. Mas se for um não Sahaja Yogi, então todos vocês devem lutar
contrar isso juntos. Todos devem se juntar se for um não Sahaja Yogi.
Ninguém ousa torturá-los ou perturbá-los. Esses dias acabaram agora. Nenhum de vocês será perturbado. Essas são todas...
forças satânicas e elas podem trabalhar através de vocês também. Vocês devem saber quando eles lhes dão essas ideias de
brigar e discutir. Entendam que isso é anti-Deus. Vocês estão fazendo o trabalho de Deus. Vocês têm de se mover em direção a
mais compreensão, a mais coordenação. Porque esse é um trabalho enorme e de natureza tão sublime, nós mesmos temos de
ser sublimes. Tudo bem, agora há alguma outra pergunta?
Essa foi uma proposição muito boa, mas não façam proposições... tão grandes que Eu tenha de falar por meia hora. Quando a
Senhora está falando sobre ser coletivamente consciente, isso exclui as pessoas que não são Sahaja Yogis... e em
consequência disso os Sahaja Yogis ficam se isolando... da maioria das outras pessoas? Oh, está certo. Não, não, não. Ela disse
que quando coletivamente os Sahaja Yogis se tornam unificados, então os que não são Sahaja Yogis são isolados. Não é
assim. Os Sahaja Yogis têm de ser fortes o suficiente. Agora, considere isso deste jeito: há pessoas, digamos, que estão na
água e algumas que estão no barco, tudo bem? Agora, as pessoas que estão no barco estão no barco. Eles estão, de certo
modo, diferentes das pessoas que estão na água.
Essa é a situação, tudo bem? Agora, as pessoas no barco têm de salvar as pessoas... que estão na água, tudo bem? Então, o
que Eu estou dizendo é que aqueles que estão no barco... devem, antes de tudo, estar unidos... e depois com força total os
tirarem da água. Porque essa coletividade existe somente para tirar o resto deles. Essa coletividade é apenas para alcançar a
emancipação deles, a Realização deles, certo? Isso não significa que eles devem excluir. Na verdade, a coletividade inteira é
para elevar essas pessoas. Mas você vê que há muitas atividades anti-Deus acontecendo neste mundo. Vocês sabem disso.
Por exemplo, há um guru que ganha muito dinheiro, certo?
E ele destruiu muitas pessoas. Agora, eles vêm a Mim e são salvos. Então ele talvez envie alguém aqui pago... para um trabalho
apenas para nos perturbar. Então o dever de todos os Sahaja Yogis é ficarem juntos... e ver isso, falar-lhe: "Veja, agora você está
cometendo erro." "Seu guru agiu mal conosco..." "e ele está agindo mal com os outros." "Por que você se juntou a ele?" Nesse
ponto, todos devem estar unidos. Mas se eles não são fortes... e se eles não estão unidos, eles não podem retirar os outros.
Meu ponto é assim. Não é para excluir todos, a coletividade é para incluir todos.
Certo? Eu quero dizer que não há nenhuma especialização na Sahaja Yoga. É simples. Todo mundo é doutor em tudo. Eu quero

dizer que todos os Sahaja Yogis devem querer um grupo forte, através do qual eles alcancem a ampliação da Sahaja Yoga,
conseguindo mais pessoas na Sahaja Yoga, mais pessoas beneficiadas pela Sahaja Yoga, certo? Em todo lugar, Eu tenho visto
que seja onde for que haja coletividade, por exemplo, Eu diria que a Austrália tem a maior coletividade, ou a Índia, é claro, ela
tem, mas a Austrália, em todos os países europeus, também o estilo ocidental através das comunidades, a Austrália tem o
coletivo maior... e eles têm alcançado os maiores resultados possíveis. Somente em Sidney, hoje somente, Warren Me disse...
que os auditórios como este estão arrumados para os programas. Em Melbourne não há nenhuma sala para os novos que
estão chegando... e é uma área tão grande, Eu fico impressionada. Quantos devem estar indo lá e isso acontece por causa da
coletividade... e assim que Eu fui lá, começaram a se reunir. Mas antes disso, as pessoas ficavam brigando entre elas... e
muitas pessoas fugiram da Sahaja Yoga, porque eles pensaram: "Essas pessoas ficam brigando.
O que elas irão nos dar?" O máximo está na Austrália, Eu acho. Depois, na Áustria está tendo algum problema... e assim que o
problema surgiu, a coisa toda se tornou um grupo muito pequeno. Novamente esse problema acabou agora. O aspecto positivo
surgiu. As pessoas tem se reunido. Novamente o grupo floresceu. Isso acontece aqui também. Nós temos visto. Por que o
Partido Trabalhista perdeu?
Se eles não tivessem discutido, eles não estariam em situação tão ruim. É sem dúvida uma equação simples, "unidos
venceremos", não é? Há alguma outra pergunta? Tudo bem. Quantos são novos hoje aqui? Vocês podem levantar suas mãos,
por favor? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tudo bem. Eu posso lhes pedir para virem para os assentos da frente? Isso será
melhor, Me ajudará, é melhor, porque vocês estão muito espalhados, tudo bem?
Apenas venham. Fiquem confortáveis. Apenas venham. Apenas fiquem sentados. Fiquem confortáveis. Agora, peguem mais
algumas cadeiras. Você pode trazer mais algumas cadeiras para cá, para os assentos da frente? Douglas, você pode colocá-las
em fileira? Elas não podem ser levantadas, estão presas, não estão? Tudo bem.
Agora, a todos os novos, Eu tenho de dizer uma coisa, vejam, vocês não podem discutir sobre isso. Isso tem de atuar dentro de
vocês. Isso tem de atuar dentro de vocês. É um acontecimento. Há uma energia dentro de vocês, a qual chamamos de
Kundalini, que é o puro desejo de se tornar um com o Espírito. Todos os outros desejos são impuros. É por isso que vocês
nunca ficam satisfeitos. Agora, esse desejo ainda não está despertado dentro de nós. Esse poder do desejo, ou a energia do
desejo, reside no osso sacro e Ela tem de ser despertada... e quando Ela é despertada, Ela se eleva, passa através dos seis
centros, centros sutis, sai de sua medula oblongata dentro do cérebro,,, e depois, sai desta parte que era a moleira em sua
infância, e você começa a sentir a brisa fresca saindo de sua cabeça, e uma brisa fresca saindo de suas mãos também depois.
Agora, este é um processo vivo, por exemplo, você não pode forçar uma semente germinar.
Ela germina por ela mesma espontaneamente, mas você tem de colocá-la na Mãe Terra. Da mesma maneira, isso germina.
Germina espontaneamente... e quando isso acontece, então você tem de ver por si mesmo. Uma pessoa pode ajudar, porque se
há obstrução em alguns chakras, especialmente se o Nabhi Chakra está bloqueado, então o que acontece é que nesse centro, a
Kundalini tenta abrir caminho... e você pode ver facilmente a olho nu a pulsação... ou o movimento de seu osso sacro
exatamente como um coração, exatamente como um coração. Essas coisas você não consegue manipular. Você não consegue
alcançar pelo esforço. É uma coisa já estabelecida lá dentro de você e tem de ser despertada. Agora, o que nós podemos fazer
é tentar remover os obstáculos... que estão lá durante a ascensão da Kundalini. Isso é tudo que podemos fazer. Mas se isso
não funcionar, podemos trabalhar novamente... e podemos trabalhar novamente.
Mas você tem de ter paciência consigo mesmo... e você tem de ter a compreensão... de que você terá sua Realização. Isso não
é tão dífícil. Todas essas pessoas que estão sentadas aqui tiveram a Realização... e a maioria delas estão estabelecidas com
sua Realização. Elas sabem quais são os chakras, quais são as obstruções, como remover as obstruções e como elevar a
Kundalini. Tudo isso, vocês também terão. Toda essa maestria, vocês também terão, mas vocês têm de, como Eu disse, vocês
têm de ter essa dedicação... e essa assiduidade, através da qual vocês alcançarão isso. Assim, é para nós elevarmos a sua
Kundalini... e é para nós ajudá-los a alcançar isso. Então, uma vez que vocês tenham alcançado isso... e tenham dominado a
fundo isso, é para vocês ensinarem aos outros... e dar a Realização aos outros. É simples assim. Então, Eu tenho certeza de que
dará certo esta noite... e todos vocês farão isso dar certo.

Todos nós devemos cooperar uns com os outros. Para algumas pessoas que estão assustadas, Eu tenho de lhes dizer... que
não há nada para ficar assustado na Sahaja Yoga. Milhares de pessoas obtiveram a Realização sem nenhuma difículdade. Ou
aqueles que ainda estão discutindo em suas mentes... devem parar com isso agora, porque eles não descobriram isso, é melhor
se preparar para ter a Realização. Isso não deve ser pago. Você não pode empregar nenhum esforço. Nada pode ser feito. Isso
tem de funcionar, tudo bem? Com essa compreensão, vamos ver algumas coisas, seja o que for que Eu lhes fale, tentem
cooperar Comigo. Uma delas é uma coisa simples que é tirarem seus sapatos, Por favor tirem seus sapatos.
Não há nada nos sapatos. Tirem os sapatos. Vocês ficam relaxados, um pouco mais, e também Eu acho... que isso ajuda a Mãe
Terra a absorver os problemas muito bem. É um método muito simples através do qual isso deve funcionar. Então Eu lhes
pediria para colocar ambas as mãos em Minha direção, exatamente assim e fechem seus olhos. Só isso. Apenas fechem seus
olhos. Vocês também saberão porque Eu lhes pedi para colocar as mãos... em Minha direção mais tarde. Então não pensem
sobre isso. Há cinco dedos e sete centros, todos em suas mãos... e quando vocês colocam suas mãos em Minha direção, a
mensagem chega à Kundalini e Ela se eleva.
Ela é sua. Tudo é seu. A única coisa é que uma vela acesa acende uma outra vela. Eu só estou iluminando vocês... e depois
vocês podem iluminar os outros exatamente da mesma maneira. Eu lhes pediria também que tirassem seus óculos, se tiverem
algum, porque isso ajuda sua vista também. Isso ajuda sua vista. Apenas tirem seus óculos. Qualquer outro obstáculo, qualquer
coisa que esteja um pouco desconfortável, você pode reduzir... a pressão em sua cintura se ela estiver muito apertada, em
qualquer lugar que você sinta estar apertado, você pode afrouxar. Coloquem ambos os pés no chão, um pouco separados um
do outro, porque ambos os pés têm diferentes problemas, devem ser tratados diferentemente. Agora, por favor, mantenham
seus olhos fechados... e Eu lhes pediria para não abrirem os seus olhos até que Eu lhes fale, porque se seus olhos ficarem
abertos, a Kundalini se recusa a se elevar até o Agnya.
Então por favor, mantenham seus olhos fechados. Apenas com completa fé em si mesmo, simplesmente espere e isso
funcionará. Se não funcionar, nós tentaremos lhe falar... como você mesmo pode trabalhar isso... despertando os seus próprios
centros. Você tem de se sentar em silêncio. Por favor coloquem sua mão direita – não abram seu olhos - por favor coloquem
sua mão direita no coração. Porque a mão esquerda é a mão do seu desejo, então ela deve ser mantida onde está agora, do
início ao fim. Você somente tem de mover a mão direita, porque a mão direita é a mão da ação. Agora, neste estágio, você tem
de dizer - se você está usando um casaco, coloque a mão dentro, é melhor - a mão em seu coração e a mão esquerda... em
Minha direção, no colo, confortavelmente. Agora, por favor, em seu coração, com toda a sinceridade, você tem de perguntar três
vezes: "Mãe, eu sou o Espírito?" Agora por que dizer para vocês Me chamarem de Mãe?
Porque vocês tem de Me chamar de Shri Mataji, que é complicado... de ser dito e Eu acho que seria dífícil. Então para tornar isso
mais fácil, Eu acho, chamem-Me de Mãe. Por favor, perguntem: "Mãe, eu sou o Espírito?" Porque o Espírito tem de vir em sua
atenção, você tem de se tornar o Espírito. Muitas pessoas acham que se você rezar sem ser realizado, Deus fará o que você
quer. Ele não fará, porque você ainda não está conectado. Você tem de estar conectado a Deus. É por isso que Cristo disse que
você tem de nascer novamente. Isso não é uma coisa artificial. É uma realidade.
Agora, como o Espírito é o seu guia, ele é o seu guru. Você não precisa de nenhum guia nunca mais. Coloquem sua mão direita
no estômago no lado esquerdo novamente... e pressione um pouco. No seu estômago, no lado esquerdo, coloquem a mão
direita... e a mão esquerda em Minha direção e pressionem um pouco e digam - vocês devem colocar sua mão no seu
estômago, no estômago no lado esquerdo e pressioná-lo um pouco, porque aqui fica - a mão direita, a mão direita, coloque-a no
lado esquerdo, e coloque-a no centro no lado esquerdo. E agora perguntem: "Mãe, eu sou o meu próprio guia?" "Eu sou o meu
próprio mestre? Eu sou o meu próprio guru?" Perguntem dez vezes, porque há dez subplexos dentro de nós. Mais tarde, seu
próprio guru, que é o seu próprio Espírito, o guiará, porque você obterá a consciência vibratória, uma nova dimensão em sua
consciência. Você se torna coletivamente consciente.
Você se tornará. Novamente, isto não é apenas uma palestra, mas é um acontecimento. Por favor, perguntem dez vezes, "Mãe,

eu sou meu próprio guia? Eu sou meu próprio guru?" Agora, novamente, coloquem a mesma mão direita em seu coração... e
agora vocês podem afirmar dizendo: "Mãe, eu sou o Espírito". Apenas digam isso no coração, no coração. Coloquem-na no
coração, a mão direita no coração onde o Espírito está, onde Ele reside, é refletido em seu coração. Então apenas digam: "Mãe,
eu sou o Espírito", com total convicção. Você tem de dizer isso 12 vezes. Agora, como o Espírito é sem culpa, Ele nunca comete
pecados, Ele é sem culpa.
Ele é, sem dúvida, impecavelmente limpo, um diamante cintilante dentro de você. Vocês têm de levar a mão direita à base de
seu pescoço no lado esquerdo. Vocês têm de mover no lado esquerdo, do início ao fim. A base do pescoço no lado esquerdo.
Este é um centro muito importante, um centro muito importante... para os ocidentais fica no pescoço, no pescoço no lado
esquerdo. Coloquem a mão nos seus ombros no lado esquerdo. Se for colocada pela frente, será mais fácil... e pressione com
força e neste centro, você tem de dizer: "Mãe, eu não sou culpado", 16 vezes, porque se você é o Espírito, como você pode se ser
culpado? Mas realmente você deve dizer: "eu não sou culpado". Afaste-se dessas ideias de que você fez cometeu esse erro... ou
que você cometeu esse pecado e aquele pecado. "Mãe, eu não sou culpado."
Digam isso 16 vezes, por favor. Você não é culpado, você apenas fica pensando nisso. Pensando, você está fazendo de si
mesmo infeliz. Não é para se sentir culpado por nada. Agora, levem a mesma mão para sua testa. Transversalmente. Na sua
testa transversalmente. Neste ponto, você tem de perdoar os outros. Este é o centro de Cristo, Ele perdoou as pessoas que O
crucificaram. Da mesma maneira, perdoem a todos.
Perdoem a todos. Por favor, perdoem a todos. As pessoas dizem que é dífícil perdoar, mas se você não perdoar, você deve
saber que o que você está fazendo é... ferir a si mesmo, não às pessoas que cometeram erro. Então simplesmente diga: "Mãe,
eu perdoo a todos." De coração. Seja o que for que você está dizendo, está funcionando. Então por favor digam: "Mãe, eu perdoo
a todos." Se você não disser isso de coração, não terá nenhum efeito. Agora coloquem a mão no topo de sua cabeça. Onde você
tinha a moleira, pressione forte com sua palma.
E apenas movam-na um pouco... para os lados, se for mais fácil, no sentido horário, sua cabeça, seu couro cabeludo, podemos
dizer. Neste ponto, este é o ponto da liberação, é o ponto onde você obtém seu moksha, onde você obtém sua Realização. E Eu
não posso passar por cima de sua liberdade. Neste ponto, você tem de dizer: "Mãe, eu quero minha Realização," "por favor,
dá-me a minha Realizacao", pelo menos sete vezes. Digam isso sete vezes. Muito calor está saindo. Isso é uma coisa boa.
Deixem o calor sair. Agora, elevem a mão e vejam se há um brisa fresca... ou uma brisa quente saindo. Primeiro o calor sairá.
Você pode trocar de mão e perceber com a outra mão. Com a mão direita em Minha direção. Com a mão direita em Minha
direção e a esquerda no topo da cabeça e veja se há uma brisa fresca saindo. Você pode troca novamente de mão. A qualquer
momento você quiser, troque de mão, e veja se há uma brisa fresca saindo. Ele conseguiu. Ele nasceu realizado. Nenhum
problema com ele. Deixe-o sentir em vocês. Apenas sinta.
No topo, agora. Ele conseguiu? Os certificados deles estão corretos, se eles lhes derem o certificado. Você teve isso há muito
tempo atrás. Você sentiu? Ainda não. Não abram seus olhos. Mantenham seus olhos fechados. Isso dará certo. Você pode
trocar de mãos uma a uma e ver por si mesmo.
Coloquem sua atenção lá e observem. Você tem de realizar isso você mesmo. Não fique desapontado e não se sinta mal em
relação a isso. Apenas vá em frente com isso. Dará certo. Eu pedirei a alguns Sahaja Yogis para virem e perceberem e os
ajudarem. Por favor venham. Atrás destas pessoas, vocês sabem, aqueles que estão sentados, vocês podem perceber para
eles. Esse pequenino pode descobrir sobre todo mundo. Mantenham seus olhos fechados.
Isso dará certo. Não se preocupem e não fiquem desapontados. Isso tem de dar certo, tem de dar certo. Você sentiu a brisa
fresca? Bom. Você já sentiu isso. Bom. E quanto a você? Não? Então Eu lhe prometo que você conseguirá.
Isso dará certo. Apenas tente com este senhor. Agora, não pensem sobre isso, apenas se mantenham em meditação. Ele
conseguiu. O primeiro conseguiu. O segundo conseguirá. Agora, qual é o seu nome? Anna.
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Guru Purnima Lodge Hill, Inglaterra, 23.07.1983 Bhaiyakayataya prabhu zachare Sarva bhi saraghi prabhu mayexari Purna jaya ji
vachari Bhaiyakayataya prabhu zachare Jagat vichere upakara sauv Parina jaju jag kachari Bhaiyakayataya prabhu zachare lthi
nirdhana paratra jacha Sarva dhanacha sachari Bhaiyakayataya prabhu zachare Adhi vyadhi varana varati Paya asha purusha
chari Bhaiyakayataya prabhu zachare Muito obrigada. Alguém irá Me traduzir ou… A canção foi escrita por um parente nosso,
ele foi convertido para o Cristianismo, mas era uma alma realizada… e ele nunca conseguiu lidar com o sistema de conversão…
e também com o modo como os hindus eram tratados entre eles mesmos, com o sistema de castas e tudo mais. E ele escreveu
muito bem alguns dos hinos muito bons, Eu diria, este é um dos hinos. A canção é algo… que Eu realmente sempre cantava
muito em Minha infância. E o tema da canção é assim: aquele que alcançou Deus, ou aquele que tem Deus, por que ele deveria
ter qualquer medo? Aquele… que se move continuamente ou que vai de um lugar para outro, Eu não sei qual é a palavra em
inglês para "viagem extensa". Aquele que se move extensivamente… por amor a Deus e para fazer o bem aos outros, mas ele
não pertence a este mundo, uma pessoa assim não tem nenhum medo. Ele se mantém acima… a língua, a língua Marathi, vejam,
é uma língua muito, muito intensa, Eu devo dizer, e ela toca muitos pontos… quando você diz uma palavra nela. É como esta:
"Adhi Vyadhi Varana Varati Payi Asha Purusha Chari." Significa "uma pessoa desse calibre se mantém acima". Seu pé está
acima da doença, dos problemas mentais, e da própria morte. Mas quando você diz que… uma pessoa assim tem o pé sobre
isso, significa também, vejam, seu significado é que com o efeito do seu pé… pode superar isso. É uma linguagem dupla. Como
por exemplo, uma pessoa assim tem seu pé sobre todas estas três coisas: a doença, os problemas mentais e a morte. O pé está
sobre isso. Significa que essa pessoa está acima disso. Portanto, se você tem alguém desse calibre e o pé toca o doente, a
pessoa mentalmente perturbada… ou o morto, essa pessoa pode elevá-los mais alto, pode tirá-los disso, isso tem um duplo
significado. Assim, todo o tema funciona desta forma: que a pessoa que pertence a Deus, que tem Deus, não deve ter medo, não
deve ficar frustrada. Eu precisei muito disso hoje. Porque um lado, é claro, é a alegria de ver tantos Sahaja Yogis, verdadeiros
Sahaja Yogis, não discípulos artificiais ou dramaturgos, mas verdadeiros Sahaja Yogis de um calibre muito elevado, e algumas
pessoas que ficam na periferia, que têm estado na periferia por tanto tempo que, algumas vezes, é perigoso para Mim ver que
elas serão destruídas. Neste momento, vocês precisam de uma música como esta. E na infância, toda vez que Eu Me sentia
realmente desesperada, Eu costumava cantar essa música. É uma música muito comovente. Tudo bem? Mas palavra por
palavra, Eu não poderia. Eu não estou num, de certa forma, num ânimo apropriado, Eu acho. Assim, ela Me tocou muito. Esta é
Rutumbhara Pragnya. Eu queria muito isso hoje. Assim, esta manhã, Eu estava lhes falando sobre esta nova consciência,
Pragnya. "Gnya" significa o conhecimento… e "Pra" significa o conhecimento despertado, que surge da meditação, da
sustentação da meditação. E então há o Samadhi, é o efeito disso. É um tipo de amadurecimento do fruto. Quando isso
amadurece, então você obtém o gosto, a doçura do caráter. E então você começa a ver em volta, como a Natureza, o Divino está
docemente brincando com você. Esse estado deve ser alcançado por todo Sahaja Yogi, é importante que eles alcancem esse
estado, porque a menos e até que vocês tenham alcançado um mínimo desse estado, vocês estarão em uma zona perigosa…
que, como Eu lhes disse, Me preocupa muito. Assim todos devem decidir alcançar um estado… onde vocês todos os dias vejam
as bênçãos de Deus se manifestando. Isso significa que vocês entraram no Reino de Deus. Este é o Reino de Deus, no qual
vocês são cuidados, protegidos, guiados… e devidamente levados para o lugar de bem-aventurança celestial. Através da
manifestação material, através da manifestação mental, através da manifestação financeira, através da manifestação dos
relacionamentos, através de tantas coisas… e também da manifestação natural… pela qual você vê que o sol, a lua, as estrelas,
os céus… e todos os cinco elementos o ajudam. Esse estado, todos vocês devem alcançar. Todos vocês, novamente a palavra é
"todos" vocês devem alcançar. E somente então a ascensão mais elevada acontece. "Agora como alcançar esse estado? ", é
uma pergunta comum. Agora, a primeira coisa, como Eu lhes disse hoje, é que vocês são pessoas extremamente afortunadas,
comparadas a todos os buscadores do mundo… que existiram, que existirão e que existem. Porque tantas coisas existem… que
eram usadas pelos buscadores para superar, vocês não têm de superar. Por exemplo, eles costumavam meditar, digamos,
sobre o nome de Deus, e a atenção continuava, digamos, repetindo o nome, orando para aquele Deus, ou pensando sobre
aquele Deus e tudo mais, mas a coisa toda ficava mecânica… e sempre eles saltavam em um tipo… inferior de siddhi, assim
chamado, quer dizer, eles ficavam possuídos. Aquelas pessoas que começaram a recitar o nome, digamos, de Rama, vocês têm
visto tantas delas, elas começam a pular e começam a se comportar de uma maneira estranha. Assim, a atenção ao invés de
ficar, tornar-se concentrada, tornava-se extremamente perturbada, muito perturbada… e uma atenção estranha, oscilante. E

quando eles tornavam-se oscilantes, e um tipo de tendência ao canal esquerdo tomava posse deles, eles continuavam
apreciando isso, exatamente como um bêbado aprecia. Então pessoas assim lamentavam, choravam, gostavam do choro delas,
incomodavam os outros com o choro delas, e elas não tinham o poder para superar isso. Elas ficavam muito possuídas. Então
um outro tipo que eram, digamos, pessoas ambiciosas, como muitos cientistas que nós temos, e esse tipo de pessoas, pessoas
ambiciosas, ficavam auto-hipnotizadas. Achando que não havia limites para elas, comportando-se da maneira mais estúpida. E
também elas ficavam possuídas, e vocês podem ver pessoas como Hitler, e todos os tipos. Muitas dessas pessoas hoje estão
governando o mundo, considera-se que estejam… numa democracia ou, digamos, no comunismo, ou de qualquer jeito, a maioria
delas são na verdade déspotas. E por isso que há caos hoje. E um tema como "espírito nacionalista"… ou algo assim, eles
desenvolviam. E tentavam tirar vantagem… das pessoas de canal direito e envolvê-las em guerras, e todos os tipos de coisas
destrutivas. Esse tipo de atenção… é possível para pessoas que acham que são muito importantes, digamos, os hindus, os
cristãos, a maioria deles são pessoas belicosas. Os muçulmanos. Atualmente os muçulmanos estão todos guerreando,
imaginem, entre eles mesmos, essa é a melhor parte disso. E os cristãos estão todos guerreando entre si. E os hindus estão
todos guerreando entre si. Por exemplo, existem apenas duas nações… assim onde há a maioria hindu, assim chamada, uma é o
Nepal e outra é a Índia, e o tempo todo eles estão brigando. Não passa nenhum dia… sem ouvirmos algumas notícias de algum
tipo de briga, porque os hindus não usarão as espadas, mas um tipo de briga a sangue frio persiste. Então, essa é a situação.
Em nome de Deus, novamente Eu digo, porque eles começaram em um nível muito diferente, e a atenção deles vai para
esquerda ou para a direita, e eles desenvolvem esses siddhis. Então, o que temos de fazer? Antes de mais nada, pela Graça de
Deus, como Eu lhes disse, todos vocês são pessoas realizadas, então a sua ascensão é feita no centro, que é uma coisa muito,
muito difícil, absolutamente difícil, sem dúvida. Mas vocês devem aprender a se manter no centro. Mas como manter a atenção
no centro… é o problema para muitas pessoas… que ainda não estão acima delas mesmas. Agora, quando vocês meditam,
tentem meditar de uma maneira sustentada, antes de tudo, sustentem isso. Então vocês descobrem que estão entrando no
estado… de Samadhi, quer dizer no estado… onde vocês começam a sentir a alegria… e a bem-aventurança das bênçãos de
Deus, e então vocês começam a dizer: "Oh Deus, que bênção, que bênção," "e que bênção." Uma vez que vocês tenham
alcançado esse estado, então vocês têm de se dar conta: "Quem sou eu?" Quem é você? O que você é? Você é o Espírito. Depois
de estabelecer sua atenção sustentada no Espírito, vocês desenvolverão o estado onde estarão… no completo estado de
testemunha com alegria. Agora, aqueles, digamos, que estão aqui, podem julgar a si mesmos de forma muito simples, de certa
maneira. Aqueles que tentaram ter os melhores quartos, eles devem ter reservado há dez dias atrás, então devem ter feito isso,
para obter um bom quarto. Aqueles que querem ter a melhor comida… ou o melhor momento, tentaram ter uma posição, na
mente, encarem-se honestamente. A Sahaja Yoga é um empenho honesto. A melhor privacidade para si mesmos. Todos vocês
devem se encarar. Então marido e mulher querem privacidade para eles mesmos. Este não é o momento para marido e mulher
ficarem juntos… ou para vocês falarem alto e moverem-se de um lado para outro e divertirem-se. Não, este é o momento
meditativo que vocês vieram buscar. É um tempo muito curto, de acordo Comigo, porque as pessoas gastam milhares e
milhares de dias… para estabelecer o estado meditativo delas. Mas nessa vida apressada, vocês têm de ter intensidade para
estabelecer. Então, entrem em estado meditativo. Algumas pessoas sentem… que elas vieram para um feriado conveniente e
não há mar aqui, então como elas irão nadar. É um tipo de temperamento. Aqueles não estão em má situação, ficarão pedindo
mais conforto: "Eu não consegui comer, eu devo ter isto," "o melhor deve ser dado a meu filho," "ou ao meu marido, ou à minha
esposa." "Meu." Não importa se por um dia ou uma noite dormirem… rapazes juntos e mulheres juntas. Se há crianças, tudo
bem, mas não há necessidade para marido e mulher dormirem juntos… neste momento quando todos vocês estão meditando…
em um mesmo lugar, de forma alguma. Vocês vieram aqui para um propósito muito especial. Vocês pagaram por isso. Então
fiquem em estado meditativo. O que Eu percebo é que todo mundo estava falando alto. Eu não achei que eles estavam nesse
estado meditativo. Todos estavam pensando que eles estão regozijando aqui, muito agradável, bom, vejam. Todas essas ideias
são ideias do passado. O silêncio deve ser estabelecido dentro e fora. Eu devo dizer, para isso, é claro os indianos ficam, eles
sabem tudo isso, então Eu não daria… como exemplo as qualidades indianas, mas a Austrália. Austrália, Eu fiquei lá em todos
aqueles ashrams. Em Sidney, nós tínhamos de 50 a 60 pessoas vivendo lá todos os dias. Eu nunca ouvi uma voz… ou mesmo o
movimento de pé enquanto Eu estava lá, quando Eu estava lá. E Eu não fiquei lá por um dia ou algo assim, Eu fique lá por cerca
de dez, quinze dias. Nem mesmo um movimento e crianças chorando, nada, Eu nunca ouvi um som. Esta é uma das maneiras
pela qual você pode controlar sua atenção… de modo que em Minha presença, o que você fala? O que você diz? Você devem
conhecer a parte do protocolo disso. Com quem você está conversando? Você não pode zombar, você não pode contar piada.
Eu posso brincar com vocês. Vocês podem algumas vezes sorrir, tudo bem, ou rir algumas vezes, mas isso deve ser feito com
gravidade. Com quem você está falando? A razão é… que Eu estou falando isso com todos vocês, porque tudo é somente esse

bom relacionamento, todo esse comportamento irá ajudá-los. Eu não serei ajudada. Eu não serei salva. Eu não obterei a Minha
Realização. É vocês que têm de ganhar algo de Mim. Então tentem estabilizar sua atenção com isso. Eu tenho observado as
pessoas que ficam Comigo algumas vezes. Algumas vezes, Eu deliberadamente as chamo para ver qual é o problema. Algumas
delas que ficam Comigo, Eu percebo, tornam-se cada vez mais sutis e mais profundas. E algumas delas começam a tirar
vantagem, tomar liberdades, então tomam um tipo de curso de vida… que é tão mundano e tão estúpido… que Eu não consigo
entender. Assim, esta consciência deve estar dentro de seu coração, de que o momento é muito importante. Vocês vieram aqui
em um momento muito, muito importante. E quando vocês estão Comigo, é o momento mais importante daquele momento
importante. Historicamente este é o momento mais importante. E tirem total vantagem no verdadeiro sentido da palavra.
Algumas pessoas acham que se elas puderem ganhar algum dinheiro de Mim, então isso é uma grande vantagem. Tudo bem,
vocês podem obter isso. Algumas pessoas acham que se elas puderem tomar um pouco do Meu tempo, elas estarão em
grande vantagem. Tudo bem, vocês podem ter isso. Ou algumas pessoas acham que se elas tirarem vantagem de Mim, meio
que sentindo o ego mimado ou algo assim, "eu sou um grande lorde", e algum tipo de coisa, vocês sabem, tudo bem. Mas
aqueles que são sábios tiram a melhor vantagem… e a melhor vantagem é o crescimento interior. Assim a primeira consciência
deve ser… que vocês são pessoas muito afortunadas, pois diante de vocês está Alguém… que tem o controle sobre todos os
centros, sobre todos os poderes ou, digamos, que é Toda-Poderosa. Quanta vantagem você tem tirado disso é a coisa
importante. Agora, há dois lugares onde Eu fico, vocês podem dizer, na Inglaterra e na Índia, na maioria das vezes, e o contraste
que Eu sinto entre o inglês e o indiano… é que na Índia, quanto mais Eu fico, mais eles se tornam mais protocolares, porque eles
têm um antigo treinamento tradicional. Mas na Inglaterra, Eu percebo que as pessoas começam a tirar vantagem, a zombar, a
contar piada. Vocês não podem. Vejam, é diferente agradar, mas é diferente ser frívolo… e superficial com Alguém tão intenso.
Por exemplo, se há uma placa de lata… e você a coloca embaixo das cataratas do Niágara, o que acontecerá com a placa de
lata? Ela não será capaz de suportar nem mesmo a mais fraca pancada d'água. Assim, apesar de Rutambhara Pragnya, como o
sol hoje, vocês devem ter ficado chateados ontem, pensando: "Agora que viemos aqui, nós temos de viver em tendas e está
chovendo", Eu sei que muitos de vocês devem ter ficado. Mas aquele que alcançou aquele estado não ficaria, "O que há? Se eu
tiver de viver assim, não importa." "Eu estou aqui para um propósito especial." "Contanto que eu alcance esse propósito, nada
importa para mim." "Que desconforto, que aconteçam todas essas coisas comigo," "eu tenho de alcançar esse propósito."
Alguns de vocês não conseguem Me ver tão de perto, alguns de vocês ainda não são capazes, não importa. "O que é mais
importante é…" "que eu devo alcançar esse estado, eu vim aqui para isso." "Não pela diversão, não pela comida, não pelo
conforto." "Não por nada disso, mas para alcançar um estado especial…" "em que eu me torne o guru. Qual é a minha
preparação para isso?" Nós temos de ser extremamente cuidadosos, porque a atenção do Divino… não está elevando vocês
diretamente. É um equilíbrio. Vocês estão o tempo todo em equilíbrio, lembrem-se disso, e vocês têm de tomar muito cuidado,
até que ponto vocês vão com esse equilíbrio. Assim agora, como vocês se desenvolvem? Tudo bem, não se preocupem com o
sol, Eu gosto dele. Eu só o chamei esta manhã. Então, como vocês lidam com essa atenção? Agora, vamos ver quais são os
estados da atenção. Em um desses, sua atenção seria uma atenção astuciosa. Qualquer coisa que você vê, você vê por um
ângulo astucioso. Muitas pessoas desenvolvem isso numa sociedade orientada para o ego. E além disso, se você está de certa
forma possuído por bhoots astuciosos, então Deus o salve e salve os outros. Por exemplo, a atenção astuciosa seria que…
qualquer coisa que você vê, você começa a pensar: "Que vantagem eu posso tirar disso." "Quanto dinheiro eu posso poupar". É
muito, muito rápido. "Seria mais barato deste jeito." "Se eu for por este caminho, eu pouparei tempo." "Poupar libras", "poupar
tempo", poupar tudo e poupar seu próprio Si. Assim, apenas para poupar, você continua. A atenção se torna astuciosa quando
você tenta poupar dinheiro. Poupar aqui, poupar ali. Com seus próprios cálculos. Mas se você tentar poupar dinheiro
espontaneamente, na verdade não há nada para ser tentado, simplesmente acontece de você poupar. Mas a atenção astuciosa
tenta o tempo todo… ser esperta em relação às coisas. Ela argumenta, ela dá explicações. "É melhor…?" Atualmente é uma coisa
tão barata, barato, barato, barato, barato, que vocês realmente enlouquecem. Por exemplo, Eu tinha uma passagem para ir aos
EUA. Eu disse: "Não Me deem uma passagem cara, de primeira classe," "ou Eu irei com uma passagem barata." Então eles Me
deram uma passagem, de um tipo tal… que Eu nunca voltaria para Londres pelo menos por um ano… e Eu ficaria perdida com
aquele inglês americano, Eu lhes digo, em algum lugar. Assim, colocaram isso tanto em prática, isso naquilo, naquilo. Esse tipo
de atenção horrível é inútil. Larguem isso, esqueçam isso. Com esse ato de poupar também, Eu não tenho visto ninguém ficar
rico. Por exemplo, vocês querem, Eu quero comprar tinta. Então nós compramos tinta. Então eles pensam: "Tudo bem, se você
trouxer de volta," "então como nós a devolveremos? O que devemos fazer? Isso, aquilo." Insensatez. "O tempo todo a mente está
nesse nível. Eu lhes darei um exemplo. Outro dia, nós compramos uma tinta para pintar o vidro. Vejam a parte sutil disso, no
aspecto grosseiro há um indício mais sutil, e a tinta foi trazida. E então, ela não valia nada, 80 centavos ou algo assim. Tudo

bem, quero dizer, Eu posso arcar com isso, então por isso Eu comprei. Se você não pode arcar, não compre. Então eles
disseram: "Agora nós devemos devolver". Eu disse: "Mas por quê?" "Agora, ela saiu, vá e devolva." "Vocês gastam tanta gasolina
indo lá." "Se vocês querem calcular também, é estúpido, e o tempo que gastarão." "Não, mas Mãe, veja, no final nós poupamos
dois centavos." Eu disse: "Tudo bem, agora Eu pouparei muito dinheiro e lhes mostrarei como." Eu peguei aquela tinta e pintei
muitas coisas… que se pareciam com vidro, ou que eram como pedras, e tudo ficou tão lindo. Assim, a mente que é destrutiva
fica somente calculando. Se você tem uma mente assim, saiba que você tem de se livrar… desse tipo de cálculo. Coisas baratas,
baratas, baratas, vocês devem simplesmente abandonar. Mantenham-se no centro. Vocês não devem ser, é claro,
excessivamente condescendentes. Mas vocês não devem também buscar o tempo todo esse tipo de cálculo, porque vocês
estão gastando sua importante atenção desperta… que muito poucas pessoas têm neste mundo. Devem saber que vocês são
almas realizadas, vocês não são um tipo mundano comum de pessoas. Vocês são pessoas especiais e não devem
desperdiçar… sua atenção em cálculos monetários inúteis, centavos, e isso e aquilo. Vamos em frente. O que acontece, vamos
ver. Eu nunca calculo, vocês sabem disso, mas Eu vivo de forma muito econômica. E vocês também podem fazer isso. Essa
atenção, atenção astuciosa, é também uma atenção muito meticulosa. Aqui ela começa a poupar dinheiro… e depois, lá à noite,
ela precisa beber. Assim toda a poupança de centavos, centavos, centavos, vai para a sarjeta da bebida. Somente pecado. A
soma total de uma personalidade assim é qual? Assim, essa mentalidade tem de ser controlada. Especialmente para pessoas
orientadas ao ego que são extremamente calculistas, é o mais surpreendente. Mas as pessoas como os indianos que não são
calculistas… não são tão ricos. Eles são muito generosos, eles sempre têm dinheiro para a Sahaja Yoga. Eu nunca tive um
problema de dinheiro com eles, nunca, porque eles não são tão calculistas. Para eles, é fazer pelos outros, não para si mesmos,
mas pelos outros. Gastar para os outros. Se eles têm de vir à sua casa: Tudo bem, abram seu coração. Agora é o momento de
gastar. Não com bebida e submissão aos desejos, mas pela satisfação de fazer pelos outros. Essa é a prática e a tradição
deles. Assim, nesse aspecto, vocês têm de adotar esta tradição: "Oh, eles chegaram, vamos gastar agora. O que nós podemos
fazer?" Essa é a coisa principal que a pessoa deve entender, aqueles que são na maioria das vezes licenciosos… são pessoas
extremamente mesquinhas. Assim, a atenção que é astuciosa é a pior atenção, porque a astúcia também engana você mesmo.
Ela é astuciosa com você… e você pensa: "Oh, eu tenho sido bastante esperto," "economizei dois centavos." Mas você perdeu
sua alma. Você não é mais um Sahaja Yogi. Eu lhes darei um exemplo. Eu falei para alguém: "Deixe a van lá embaixo, vá de
trem," "esta van parece ser uma van horrível." E houve muita, vejam, explicação, com ambos os dedos deste jeito para Mim, e Eu
fiquei tão farta com o "bombardeio" chegando sobre Mim… que Eu disse: "Vão em frente." E a coisa ruiu… e se estragou ou seja
o que for, está com defeito agora. Então, eles tiveram de fazer o que Eu estava lhes dizendo. Sem o "bombardeio", se eles
tivessem Me ouvido, teria ficado tudo bem. Assim, a sua atenção não deve estar em poupar coisas materiais… e coisas
mundanas e tudo mais, mas a própria atenção deve ser poupada. Pergunte: "Onde está minha atenção?" Eu tenho visto nos
programas… que algumas pessoas estão Me ouvindo concentradamente, mas algumas pessoas não conseguem. Alguns ficam
concentrados por um curto tempo, e alguns ficam desinteressados depois de algum tempo. Alguns ficam olhando aqui, alguns
ficam olhando ali. Assim, o quanto de atenção você tem poupado é a única preocupação… de um Sahaja Yogi. Esqueçam os
outros, todos eles são limpadores de lixo. Esqueçam os outros que não estão buscando, que não são da qualidade de vocês,
mas vocês têm qualidade. Agora, o que vocês têm de poupar? Por exemplo, alguém é um rei. Ele não se importa se dois
centavos estão sendo poupados. Eu não sei baba, atualmente, Eu não posso afirmar definitivamente. Eles devem também estar
fazendo esse tipo de coisa, mas o que é para ele se preocupar em poupar é a sua graça, a dignidade. Mas para um Sahaja Yogi,
a coisa mais importante é… que você deve poupar sua atenção. É chamado de "Chitta Nirodha". "Nirodh" é poupar sua atenção.
"Aonde ela está indo, ela é uma coisa tão preciosa para mim." "Para onde ela está correndo?" Então como você poupa sua
atenção? É através da concentração. Concentre-se, tente se concentrar. Não permita que sua atenção oscile. Gradualmente
você desenvolverá a concentração. Você pode olhar Minha fotografia, isso é o melhor. Concentre-se, traga-a em seu coração,
deixe-a ficar integrada em seu coração. Vocês são pessoas de sorte, vocês não têm de criar uma fotografia, e depois abram
mão dela, porque ela é apenas uma "Avalambana", significa que ela é apenas uma dependência, e depois remova-a. É uma
completa dependência para vocês. E uma carga para Mim, de completa alegria. Assim, quando vocês estão se concentrando na
Sahaja Yoga, totalmente plenos na Sahaja Yoga, então vocês estão controlando, poupando sua atenção. Esse é um tipo de
pessoa. Então o outro tipo de atenção, que nós chamamos, são as pessoas que, de certa forma, adotam uma atitude muito
negativa. O primeiro tipo é o positivo, o assim chamado, o assim chamado positivo, que fica poupando dinheiro, poupando tudo
que é inútil. Agora o segundo tipo são os arcebispos de tudo que é desastre, miséria, desgraça, esse tipo de atenção. Se você ler
o jornal toda manhã, você terá uma atenção assim. Todos os jornalistas têm esse tipo de atenção, para achar onde está o
desastre. Quero dizer, de um modo sinistro, eles se sentem felizes por haver um desastre. Eu tenho visto pessoas: "Oh, Mãe, eu

vim ao seminário," "mas o problema é que não havia água." A atenção está em achar desastres dentro e fora. "O que
aconteceu?" "Há um desastre. "O que aconteceu?" "Eu perdi o alfinete. Absurdo, ter essas ideias estúpidas. Eles chorarão e
lamentarão e tornarão todo mundo infeliz, "Oh, eu sou tão infeliz." "O quê?" "Meu marido não fala comigo." ou "meu filho não
está comigo." Pessoas assim são extremamente condescendentes… no que se refere aos relacionamentos delas. Elas tornam
todo mundo deste jeito: "Oh, a pessoa não falou comigo gentilmente…" "e ela era desse jeito e daquele jeito." Elas se sentem
magoadas com o menor toque. E por isso, elas acham que estão poupando suas emoções, se não as coisas materiais. Essas
pessoas têm muito medo de falar com qualquer um, e se alguém diz coisas boas também, elas tomam um susto, deste jeito,
elas franzirão a testa. A razão é que elas não sabem o que elas têm de poupar, não são as emoções delas de forma alguma.
Não há nenhuma necessidade de poupar suas emoções, vocês estão protegidos. O que importa se alguém diz algo para você,
você está acima disso, ninguém pode tocá-lo. Você está desperdiçando sua atenção o tempo todo… tentando poupar suas
emoções. Não há nada para ficar com medo de ninguém, porque alguém irá dizer alguma coisa, uma palavra áspera, é por isso
que você não quer fazer algo. Essas pessoas condescendentes, assim chamadas, não compreenderam a Sahaja Yoga. Não há
nenhuma condescendência na Sahaja Yoga, de forma alguma. Ela é exatamente como um diamante. O diamante permanecerá
um diamante, seja o que for que você faça, ele é para sempre. É assim. Assim, a pessoa tem de entender que não deve permitir
que a atenção vagueie nesse tipo de condescendência que é de um bêbado, que eles são as pessoas mais infelizes, os bêbados
são, imaginem só. Eles ficarão sempre chorando, lamentando, e as pessoas acharão que eles são muito infelizes. Assim, o que
você tem de poupar nesse momento é a sua atenção… dessas condescendências nessas expressões inúteis de seu medo… em
relação a suas emoções. Vejam agora, eles cantaram uma canção. A canção de fato Me preencheu. Trouxe à tona
completamente algumas expressões… que não surgiriam espontaneamente neste momento. Mas a melhor coisa que ela fez é
Me lembrar disto: "Você é Deus. Você não deve ficar frustrada." "Você tem de cuidar de todos eles e Você é poderosa." "Como
Você ousa duvidar de si mesma ou sentir-se frustrada?" Essa coisa que reflete tanto como um espelho, Eu vejo Meu espelho. Do
mesmo modo, você também deve ter sua compreensão emocional… e a emoção deve ser o seu espelho, você deve se ver em
suas emoções, como você se comporta, como você trata, como você fala. Assim essas pessoas devem sempre manter um
espelho… e sentirem-se elevadas, você é um Sahaja Yogi, e o espelho, no reflexo, você deve Me ver e não a si mesmo. Algumas
vezes, Eu tenho um olho que realmente se frustra… com os Sahaja Yogis, muito. Então, Eu simplesmente fico de pé diante do
espelho… e digo: "Agora, venha." "Você é Aquela que tem todos os poderes," "que tem todos os chakras despertados, nenhum
dos Adventos teve isso." "Você é Aquela que criou este mundo…" "e você é Aquela que tem de salvá-lo. Então, agora, levante-se."
Não perder a coragem, não se preocupar. Somente nas situações emocionais, Eu algumas vezes… sinto que agora Eu terei de
desistir de alguns deles, completamente. Eles são Meus filhos, como uma Mãe, não como um Guru. Para um Guru, eles não têm
problema. E então o… encorajamento entra em ação, dentro de Mim: "Não, mesmo se Eu tiver de desistir, não importa, Eu tenho
de elevar," "sem dúvida". E com esse poder, isso funciona. Assim, o reflexo deve ser de Mim, de algo que é um ideal diante de
vocês, Aquela que lhes dá energia, como essa canção… e não o reflexo de uma pessoa infeliz. Como Cristo que está em pé
diante de vocês… como na Capela Sistina e não algum esqueleto infeliz… que está até pior do que vocês. Assim, criem essas
imagens da sua Mãe… que vocês devem ver em suas emoções e se elevem. Esse é o segundo tipo de atenção que vocês têm de
controlar. O terceiro é um tipo muito horrível e idiota. O tipo idiota vem do segundo tipo, em que a pessoa é emocionalmente
condescendente. Este é o "A" do terceiro. E o "B" do terceiro, vem do primeiro tipo, que é estúpido. Assim, nós temos dois tipos
de pessoas, um é idiota e o outro é estúpido. Mas na língua indiana só há uma palavra, especialmente em Marathi – é murkha.
Para eles ambas as categorias são iguais, como se o círculo se encontrasse no mesmo ponto. Quero dizer, a língua inglesa, de
algumas formas é boa, pelo menos ela diferencia entre as murkhas, por exemplo, eles podem ser estúpidos ou eles podem ser
idiotas. Porque o ser psíquico é tão confuso aqui, que os psicólogos apresentaram. Alguns são esquizofrênicos, alguns são
idiotas, alguns são estúpidos, alguns são burros. Assim, este, o terceiro tipo é o pior, é o mais frustrante para Mim. Eles ficarão
grudados em Mim como sanguessugas, eles ficarão dizendo coisas estúpidas o tempo todo. Simplesmente não conseguimos
suportar um idiota, não é? Eles podem aborrecer uma pessoa, todos os tipos desses colocados juntos… são chamados de
murkha. Então, Eu não quero analisá-lo, é um pouco demais. Assim, se você tiver esse tipo de atenção, então é melhor você ficar
calado. Não fale. Apenas escute os outros, o que eles falam, o que eles dizem. Há algumas pessoas que simplesmente
continuarão falando, falando, falando, de forma irrelevante, inutilmente, desperdiçando a energia deles, e essas pessoas são
sempre amigas das astuciosas. As astuciosas e essas pessoas andam juntas, porque as astuciosas querem enganar alguém e
o tolo quer ser enganado. Por exemplo, um rei tem um bobo da corte, é deste jeito que essas combinações dão certo. Assim,
para essas pessoas, a melhor coisa é ficar calado. Preservar toda a atenção delas, toda a energia delas apenas para
purificação. Toda essa idiotice irá perecer muito em breve… se você tentar se preservar. Não fale, não diga coisas que são

estúpidas, que são idiotas, apenas fique calado e observe os outros. Algumas vezes essas pessoas podem se tornar veículos
muito grandes… do Poder de Deus, mas se elas não adotarem a estupidez e a idiotice. Esses são os tipos de pessoas, os três
tipos Eu diria, mas o quarto tipo são as pessoas que levam uma vida de concentração. Quero dizer, uma pessoa que está
trabalhando muito duro, digamos, no escritório, é uma pessoa extraordinariamente bem sucedida, e isso e aquilo e aquilo e
aquilo e aquilo, é também muito concentrada. Alguém que trabalha muito bem, em qualquer lugar, com uma mente
concentrada, é concentrado. Uma dona de casa que cuida do marido dela e dos filhos é muito concentrada. E o marido que
cuida da família dele… e das coisas dele de uma maneira muito concentrada, eles sabem pintar bem, eles sabem fazer coisas, e
suas mãos são hábeis, e eles conhecem tudo. Mas essas pessoas podem ter uma atenção muito imóvel, muito imóvel, como
plástico, ou você pode chamá-la como borracha. Quando muito, para aperfeiçoá-la, nós podemos dizer, como por exemplo
algumas das coisas que Eu tenho visto que vocês usam… para impermeabilização, você só aplica isso, depois de um tempo
está seco, dentro dele. Eles não conseguem livrar-se disso. Eles simplesmente não conseguem, não conseguem desfrutar nada.
A menos e até que você lhes mostre um arquivo, você não pode falar com eles. Se você tiver de falar com uma pessoa assim, é
melhor usar um fichário na sua frente. E antes de começar, você coloca o fichário na sua frente. Se estiver no fichário, eles
verão, mas se você falar, eles dizem: "Faça um fichário." Muito secos. E eles não conseguem desfrutar a vida. Não há
mobilidade, eles não conseguem ser criativos. Eles conseguem ser criativos somente no que diz respeito ao estilo deles, mas
não o criativo de alegria. Assim, esse tipo de concentração existe, esforço concentrado que as pessoas empregam. Por
exemplo, há pessoas que são fanáticas. Elas são muito concentradas em seus esforços, extremamente. É por isso que todas
essas religiões se expandiram, como o Cristianismo, o Islamismo, o Hinduísmo e todas elas, porque eles tinham um esforço
concentrado do fanatismo, esforço concentrado. Se vocês lerem as cartas de Paulo na Bíblia, vocês verão a concentração
disso: "Vá lá e vá lá e estabeleça uma igreja e faça isso"… e "O que vocês têm feito?" Muito organizado, muito sistemático,
movendo-se, sem dúvida, como uma correia na máquina. E eles o tempo todo têm isso depois dos efeitos daquele movimento.
Charles Chaplin mostrou isso no seu filme "Tempos Modernos". Eu gostava muito disso, pois ele amarrava uma correia, ficando
em pé por cerca de uma hora, e então depois de algum tempo, quando ele era liberado do trabalho, ele continuava daquele jeito.
Esse tipo de atenção, que é concentrada, significa que ficou presa em alguma coisa. Não é isso, não é penetrante. Porque se
sua atenção não se torna, pela concentração, cada vez mais sutil, então ela não é assim, mas ela está ficando presa… e a
atenção presa é inútil para a Sahaja Yoga. Pessoas assim, Eu não sei, nunca serão salvas, talvez. As assim chamadas bem
sucedidas. Elas irão com todos os seus crachás, com tudo, e Deus dirá: "Volte cavalheiro, você ainda não passou pela
alfândega." Há outra organização… que trabalha muito mais rápido, de uma forma muito mais inteligente, é uma coisa
especialmente muito eficiente. Assim, essas pessoas serão apenas pessoas presas. Agora, há o quarto tipo de pessoas que
são concentradas. Elas são intensas, profundas. Elas penetram, porque elas são mentes vivas. A mente delas não está morta,
mentes áridas, elas têm uma mente viva, elas penetram. Eu observo algumas vezes, pergunto a algumas pessoas: O que você
acha de uma determinada pessoa? Imediatamente Eu sei o que eles falam. Se eles apenas falam de uma maneira mundana:
"Ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa má, isso, aquilo", então Eu sei o que é, muito superficial, frívolo. Mas a pessoa que vê
as possibilidades e as potencialidades… do despertar disso, e os problemas que uma pessoa está enfrentando, então Eu sei que
ela é aquela que tem essa concentração… dentro do assunto. E o assunto da Sahaja Yoga exige a máxima, a máxima
penetração, porque a Sahaja Yoga, se vocês compreenderam, Eu não sei se vocês… compreenderam ou estão conscientes
disso ou não, mas ela é aprendida através da experiência e por nada mais. Você tem de experienciar e depois acreditar nela.
Não é que o que Eu lhes disse é um condicionamento em sua mente, nada disso, você experiencia isso por si mesmo e aprende.
Mas aqueles que têm essa inteligência penetrante, que têm esse amor penetrante, emoções… e aqueles que têm esse
movimento penetrante de sua compreensão, eles são aqueles que experienciam, aprendem, experienciam, aprendem,
experienciam, aprendem. Eles não permitem que a mente deles brinque com eles: "Não, não, não." "Esta minha mente adquiriu
experiências do passado…" "e está baseada nisso. Não, eu tenho de ter todo dia…" "uma nova experiência…" "e essa experiência
deve ser silenciada dentro de mim," "deve ser sustentada dentro de mim," "deve ser condicionada dentro de mim." As
experiências da Sahaja Yoga são os bons condicionamentos. "Como pode ser? Eu vi isso, eu me defrontei com isso, eu tive isso.
" "Como pode ser?" Mas para isso também, para ter as melhores experiências, a primeira condição é de Rutambhara Pragnya,
onde você deve ser desse nível em que você realmente tem essas experiências, senão você será apenas um tipo mundano de
pessoa o tempo todo. E você pode viver Comigo, mas você não terá essas experiências, você não terá esse sentimento de
bem-aventurança, nada, essa alegria. Assim, essa penetração começa pela sua meditação… e a sustentação da meditação e a
semente do Samadhi brotando, manifestando a nova dimensão interior. Esse tipo de atenção, a pessoa tem de desenvolver,
vigiando a atenção, Chitta Nirodha. Assim como vocês vigiam seu dinheiro, assim como vocês observam sua estrada quando

dirigem, assim como vocês vigiam seu filho quando ele está crescendo, assim como vocês observam a beleza de sua esposa,
ou o cuidado do seu marido, tudo colocado junto, você vigia a si mesmo, a sua atenção. "Aonde ela está indo?" "Onde ela está
ficando para trás?" "O que está acontecendo com a minha atenção?" Pessoas assim não têm problemas. Vocês ficarão
surpresos ao ver que essas pessoas… quando elas querem fazer algo, isso torna-se dinâmico. Elas podem fazer dar certo.
Ninguém tem nenhum problema, e se há um problema, que você está enfrentando o tempo todo em você, então saiba que há
algo errado com você. Algo está errado com o instrumento. Se você não tem um abridor de lata… e começa a usar uma faca
para cortar a lata, isso não dá certo. Então você dirá: "Há algo errado com a lata", ou há algo errado como você? Não, está
errado com o instrumento… e esse instrumento tem de ser corrigido. Quando o instrumento está bem, afinal de contas, com
todos os poderes que vocês têm, com todas as bênçãos que vocês têm, e a fonte de poder por trás disso, tudo deve dar certo.
Deve dar certo. Vocês têm tido experiências das coisas dando certo. Vocês têm tido experiências… de muitos milagres
acontecendo diante de seus olhos, mas ainda assim, a atenção não se estabilizou… com essas experiências. Ainda
"gatanubhavas", significa "as antigas experiências" continuam. As antigas identificações continuam. Você ainda continua com
isso… e a sujeira disso ainda está em seu ser. Mude tudo. Torne-se uma nova pessoa. Você está florescendo como uma flor e
depois como uma árvore… e assuma sua posição. Assuma sua posição como o Sahaja Yogi. Portanto essa atenção deve ser
persuadida. Julgue a si mesmo, onde está sua atenção? E qual é o ponto de compreensão? Qual é a medida de compreensão? É
muito simples. Eu tenho de ser agradada, porque Eu sou a atenção. Se Eu for agradada, então você fez o trabalho. Mas Eu não
posso ser agrada por coisas mundanas, por nenhum argumento relacionado com isso, mas somente por sua ascensão. Então
julgue a si mesmo a respeito disso. Quer você Me dê uma flor ou qualquer coisa, Eu só sou agradada quando a essência dessa
ação… tem esse nível elevado, tem essa manifestação especial. Você diz: "Eu A amo muito, Mãe." Tudo bem, você diz. Mas Eu
preciso ver que esse amor que você está dizendo… ou praticando tem ou fazendo essa essência que Me dá alegria. É uma coisa
tão recíproca entre nós, vocês não podem imaginar. Eu não posso viver sem vocês e vocês não podem viver sem Mim. É tão
recíproco. Mas de uma lado, isso é totalmente 100% benevolente. Quer Eu fique zangada com vocês, quer Eu os repreenda, quer
Eu os mime, quer Eu diga: "Não faça isso." Se Eu lhes digo: "Não chegue muito perto de Mim, fique afastado", qualquer coisa que
Eu faça assim, é benevolente… para vocês. E para Mim, a benevolência é só uma: vocês devem ser emancipados, vocês devem
ganhar algo de Mim, vocês devem progredir a partir de Mim. Como a Mãe Terra se sente tão exultante… ao ver a manifestação
Dela nessas belas árvores verdes, é desse jeito. Ela não necessita de nada. Nós ficamos sobre Ela, andamos sobre Ela. Onde
nós A vemos? Mas Ela se vê nisso. É o mesmo tipo de situação. Ela é Aquela que muda todas as estações. "Rutambhara"
significa Aquela, a atenção… que muda as estações. "Rutu" significa as estações. Assim, todas as estações são criadas por Ela
apenas para nos agradar. Mas o que nós fazemos para agradá-La? Nós A exaurimos, nós A torturamos, extraímos tudo Dela,
nós A poluímos, fazemos todos todos os tipos de coisas insensatas, e então Ela fica zangada. A mesma coisa é que Ela é Amor.
No mesmo amor, Ela torna-se zangada, e então vocês têm vulcões e têm terremotos, e todos os tipos de coisas acontecendo a
vocês. Mas é claro, sua Mãe demora para ficar zangada. Demora, mas isso não significa que vocês demorem. Cuidem de si
mesmos, isso é muito importante. De repente, vocês se descobrirão elevados. Algumas pessoas simplesmente se elevarão… e
outras serão completamente excluídas. Então tenham cuidado, Eu estou avisando. Assim, hoje é o dia, o dia anterior a este
décimo-quinto dia. E no décimo-quarto dia, a pessoa tem de se tornar um exterminador. Exterminador de tudo que é ignorância,
de tudo que é estúpido, idiota, tudo que é astucioso e tudo que é emocional. Extermine essa parte, torne-se um Sahaja Yogi,
amanhã, para receber as bênçãos. Que Deus os abençoe.
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Guru Puja, "Awakening the Principle of Guru". Lodge Hill (UK), 24 July 1983. Hoje todos vocês se reuniram aqui... para fazer o
Guru Puja. O Guru de vocês é primeiramente uma Mãe e depois um Guru... e isso tem Me proporcionado uma grande ajuda. Nós
tivemos antes também muitos Guru Pujas, na maioria das vezes na Inglaterra. E vocês devem se perguntar porque... a Mãe
sempre, de uma forma ou de outra, está fazendo o Guru Puja em Londres. O tempo corre de tal maneira que no Guru Puja, Eu
estou aqui, durante essa época, Eu tenho de estar em Londres. Por muitos anos, nós temos feito o Guru Puja na Inglaterra. Se
todas as coisas acontecem de acordo com o ritambhara prAgnya, então deve haver alguma razão... pela qual a Mãe está aqui
na Inglaterra para um Guru Puja. Está enunciado nos Puranas que... Adi Guru Datattreya... venerou a Mãe... ao longo das
margens do rio Tamasa. Tamasa é o mesmo que o rio Tâmisa de vocês... e Ele próprio veio e venerou aqui. E os druidas,
aqueles que tiveram... a manifestação de Stonehenge e tudo mais, são originários daquela época neste grande país de Shiva, do
Espírito. Assim, o Espírito reside aqui como no coração dos seres humanos, e o Sahasrara... está nos Himalaias onde Sadashiva
vive no Kailasha. Esse é o grande segredo... de nós termos tantos Guru Pujas aqui. Atingir o ponto culminante disso hoje... e
para este tipo especial de Guru Puja... no ano do sexagésimo aniversário de sua Mãe, tem um significado muito, muito especial,
porque é o Guru Sashti, é o sexagésimo aniversário de seu Guru que está sendo celebrado hoje. E é desse modo que essa é uma
grande ocasião... na qual todos vocês se reuniram... sob a influência novamente de ritambhara prAgnya. Assim, tudo que
aconteceu tem acontecido... por meio do próprio presente da natureza para vocês... e tudo tem funcionado muito bem, porque
esse era o desejo do projeto Divino... e o projeto do Divino. Assim, o rio Tâmisa, o qual nós o chamamos de Thames - vejam, o
inglês tem um método de tornar tudo inglês. Por exemplo, em Bombaim, eles fizeram isso - Mumbai era Bombaim, como
Calcutá, como todas as outras palavras, exatamente desse jeito. Como Varanasi foi transformado em Benares, o rio Tâmisa,
que realmente era Tamsa, foi chamado de Tâmisa. Agora, do nome "Tamsa" a pessoa deve saber... que é um lugar do Tamo
guna. É um lugar onde o canal esquerdo habitou desde muito tempo. Assim, as pessoas eram muito veneradoras, pessoas de
canal esquerdo, do tipo emocional, e elas veneravam Deus... mais do que elas se dedicavam a yAgnyas e tudo mais. E
Datattreya viveu aqui... e meditou nas margens do Rio Tâmisa. É por isso que o Guru Puja aqui tem de nos proporcionar... uma
grande base para o seu despertar do Princípio do Guru. Nós temos de ir às raízes de tudo, de modo que compreendamos a
importância disso. A menos e até que você conheça as raízes e as tradições por trás, você não pode compreender a
profundidade, a gravidade, a intensidade de qualquer puja. Hoje, nós nos reunimos aqui para fazer o Guru Puja, novamente. O
motivo é que nós adquirimos um Princípio do Guru... dentro de nós mesmos, como Eu lhes disse da última vez.... e também Eu
lhes dei de forma elaborada... os Dez Mandamentos conforme expressados dentro de nós, os quais estão descrevendo os
diferentes... tipos de essências dentro de nós. A essência do Guru Puja tem de ser despertada dentro de nós. É desse modo que
estamos tendo este programa aqui. Agora, isto é importante: nós temos de estabelecer... o dharma dentro de nós. Sem dharma,
você não pode ter a ascensão. E como Eu lhes disse, antes disso, a limpeza do seu ser... depende de quanto dharma você
segue, religiosamente. Na época de Moisés, isso deu certo... e todas as regras e regulamentos... foram criados por almas
realizadas. Mas, conforme Eu li em um dos livros – aquilo foi muito bom, porque se Eu tivesse dito isso, as pessoas não teriam
acreditado - que isso tinha de ser mudado. Eu acho que durante a palestra, as crianças não devem ficar aqui, é melhor as
retirarem. Depois da palestra, vocês podem trazê-las - as que fazem barulho. As que ficam quietas, tudo bem, mas as que estão
fazendo barulho, é melhor levá-las para fora. Se elas forem fazer barulho, é melhor ficarem fora ou próximas à porta, de modo
que se elas fizerem barulho, vocês podem sair, assim não há nenhuma perturbação. E durante o Puja, tudo bem, vocês podem
ficar no portão, na porta ou em algum lugar onde você possa sair. Assim, as leis e regulamentos que foram dados aos seres
humanos... foram, na verdade, para as almas realizadas que entenderiam. Mas quando Moisés descobriu a forma como os
seres humanos são, Ele deve tê-las mudado para regras muito rígidas, porque com o seres humanos, do como eles são, a
pessoa tem de ser extremamente rígida. Eles não conseguem entender nada, exceto o medo. Se você tem... uma vara em sua
mão, você consegue corrigi-los. Sem essa vara, os seres humanos não escutarão. Eles só estão bem se houver medo. Agora, se
você observar... a condição de hoje de todas as nações, aqueles que estão tendo lideres, ou primeiros ministros, ou presidentes,
todos eles são pessoas extremamente rígidas, muito dominadoras e muito secas. E normalmente as pessoas gostam de
pessoas assim. Até mesmo Hitler teve sucesso por causa dessa natureza. Assim, o caráter de um guru até agora... tem sido de
uma natureza muito rígida... para pessoas que não são realizadas. Normalmente um guru não - um bom guru, Satguru, Ele não
gosta de falar muito com as pessoas. Eles jogam pedras... ou eles não gostam de falar com as pessoas... que não são

realizadas. Mas se elas são realizadas, então esses gurus mudam a atitude deles... em relação às pessoas que querem vê-los.
Há uma enorme diferença... entre uma pessoa que é realizada e uma que não é realizada... no protocolo de Deus. Um homem
pode ser um rei ou qualquer coisa, lhe será pedido para que se sente do lado de fora. Isso não tem nada a ver com qual posição
você gosta. Contanto que ele seja uma alma realizada e não seja possuído, é dado a ele a posição mais elevada. Mas se você
estiver possuído, então também o guru lhe dirá: "Saia daqui. Primeiro se livre de sua possessão e depois volte." E todas estas
regras rígidas estavam presentes: tal e tal pessoa deve ser morta; deve ser dada uma punição a tal e tal pessoa... de cortar as
mãos, cortar os pés, até mesmo destruir completamente os olhos. Isso era feito porque eles não eram almas realizadas. Essa
foi a grande realização de Moisés, Eu acho, Ele adotou um outro tipo de lei que é... conhecida como Sharia atualmente... e isso é
o que os muçulmanos estão seguindo. De certa maneira, isso é bom, Eu acho, porque as pessoas que agora são pessoas
comuns... realmente merecem uma regra assim, mas isso não deve ser tão fanático que você não pode distinguir... entre uma
alma realizada e uma alma não realizada. Agora, o guru dentro de você... será despertado se você for rígido consigo mesmo.
Esse é um ponto muito importante. A menos e até que você seja rígido consigo mesmo, o guru não será despertado dentro de
você. As pessoas que são preguiçosas, que não conseguem sacrificar nada, que gostam muito de conforto, nunca podem ser
gurus, acreditem em Mim. Eles podem ser bons administradores, podem ser qualquer coisa, mas nunca um guru. Um guru deve
estar desejando viver da maneira que ele tem de viver. Ele deve ser capaz de dormir nas rochas, ele deve ser capaz de dormir
sob qualquer circunstância. Não que o discípulo deva ser forçado sobre ele, mas deve ser sua própria natureza ele poder se
adaptar. O conforto não pode rastejar sobre um guru. Agora, aqueles que querem que seu Princípio do Guru seja despertado...
devem saber que não devem pedir conforto. Mesmo por uma coisa como esta, ontem vocês viram a dança, a pessoa tem de
fazer uma tapasya verdadeira. Você tem de fazer uma tapasya intensa, você não pode nem mesmo aprender algo como
dançar... sem fazer uma penitência em relação a isso. Assim, um guru ter de passar por todas as penitências é importante. Um
Sahaja Yogi não precisa, mas um guru Sahaja Yogi tem de fazer isso. Nós temos de ter penitências, e a penitência pode ser
qualquer tipo de desejo que você tenha. Por exemplo, vamos supor que você goste muito de comida, simplesmente não coma a
comida que você quer comer. Se você gostar muito de doce, então coma algo muito amargo elevado a 108. E se você gostar
muito de algo muito - como os indianos são, às vezes - de comida muito apimentada, então coma a comida muito sem gosto,
sem sal. Ensine sua língua a se comportar. Não convém a um guru colocar sua atenção na comida. Eu tenho observado alguns
dos Sahaja Yogis, eles estão bem... quando a comida está lá, ficam bastante concentrados, mas quando se trata do programa,
eles não têm nenhuma concentração. É uma coisa triste, pessoas assim não podem ser gurus. Eles podem ser bons
cozinheiros, ou podem ser provadores de comida ou algo assim. Se adequará melhor a eles, mas se eles têm de ser gurus, eles
devem aprender a controlar sua língua e seus desejos. Jejuar é uma coisa boa para os Sahaja Yogis, jejuar é muito bom. O
tempo todo eles estão preocupados: "O que teremos para o almoço?" "O que teremos para o jantar?" Pessoas assim não podem
ter o Princípio do Guru delas despertado, nem podem ser gurus. Então por favor, tomem cuidado. O guru deve ter controle sobre
a língua. Ele deve saber quando ficar zangado... e quando deve ser gentil. Ele deve saber o que dizer e quando, o quanto dizer. É
por isso que muitos gurus têm sido mais efetivos não falando. O silêncio é a melhor maneira pela qual você pode ajudar os
outros, mas quando se trata de explicar a Sahaja Yoga, você deve falar. Mas Eu tenho visto que algumas pessoas são muito
eloquentes... quando se trata de falar coisas insensatas, mas quando se trata da Sahaja Yoga, elas não sabem nada... sobre a
Sahaja Yoga. Portanto, você tem de ser o mestre da Sahaja Yoga, se você tiver de ser um guru, não somente na fala, mas em
seu comportamento, em tudo. E o karamat... é o... Eu não sei se vocês usam a palavra "carismático", eles chamam isso de
"carismático"... ou você diz "aquele que sabe como fazer", como elevar a Kundalini, como colocá-La no Sahasrara, como abrir o
Sahasrara, todas essas coisas você deve saber, "como usar seu conhecimento" é viniyoga em Sânscrito. O Princípio do Guru é
despertado em um sujeito... quando ele próprio alcançou alguma coisa. Imaginem um guru mal desenvolvido indo por aí falando
como um guru. No final, ele acabará como um discípulo. Portanto, você tem de ser mestre de si mesmo, mas quando o Princípio
do Guru entra em ação, você tem de dar isso aos outros, é uma questão de dar isso aos outros. Assim, você tem de estar em um
nível mais elevado... para dar isso aos outros, tem de estar em um nível muito elevado. Se você é apegado ao dinheiro, se você é
apegado à comida, se você é apegado às coisas mundanas da vida, você não pode dar. Agora, o estado mais elevado do que
esse pode ser alcançado, o qual está naturalmente em Mim, mas pode ser alcançado, é que você não tem de ter nenhuma
dependência assim, nenhuma regra e regulamento, por exemplo dizer: "eu não terei nenhuma preocupação com comida," "eu
devo jejuar", isso, aquilo, tudo isso acaba. Quando você come, mas não come, esse é o estado que a pessoa deve ter, no qual
você está comendo... e se você perguntar: "Você almoçou?" "Eu não sei." "Você vai almoçar?" "Eu não sei." Totalmente
indiferente aos problemas do corpo. "Onde você dormiu? "Eu não sei." "O que você comeu?" O que você vai comer?" "Eu não sei."
Esse tipo de estado é chamado de "estado ateeta", onde você vai além... e seja o que for que você faça, você o está fazendo...

porque deve ser feito. Sem prestar nenhuma atenção nisso, é automático. Nada é importante, mas isso é - antes de se tornar
"ateeta", você tem de dizer a si mesmo: "Nada é importante", veja, é um "avir bhava", eles chamam isso assim, é um tipo de
teatro que você tem de introduzir. "Oh, nada é importante, este tapete não é importante," "eu devo tentar dormir no cimento."
Primeiro você tem de fazer isso. Mas depois de algum tempo, acontece de você não se lembrar se dormiu no cimento... ou em
uma cama portátil. "Onde eu dormi? Eu não sei." Esse é o "estado ateeta". E esse estado deve ser alcançado agora por muitos
Sahaja Yogis, um estado onde você vai além. Por exemplo, há alguém que está diante de você... e você tem de ficar zangado.
Tudo bem, você lhe dá uma verdadeira bronca, e depois você no momento seguinte está sorrindo. "Você ficou com raiva
daquela pessoa?" "Eu não sei, eu fiquei?" Como quando Buddha uma vez disse algo... em um vilarejo e havia um sujeito horrível
que se levantou... e disse muitas coisas para Ele. E quando Buddha foi para o próximo vilarejo, o sujeito percebeu: "Oh, eu não
devia ter feito aquilo", talvez problema de Vishuddhi Esquerdo. Então ele foi e disse: "Sinto muito, Senhor, eu disse aquilo..." "e
não devia ter dito aquilo," "eu não sabia que o Senhor era o Iluminado," "então isso aconteceu, perdoa-me." Buddha disse:
"Quando, onde você disse aquilo?" Ele disse: "No último vilarejo." "Oh, tudo no último vilarejo Eu deixei para lá..." "e Eu não Me
incomodo com isso." Esse é o estado ateeta que você tem de alcançar. Assim, até mesmo não sentir, não é importante. Essas
identificações, quando elas desaparecem completamente, então você está fazendo as coisas no estado "akarma", onde, por
exemplo, o sol está brilhando, ele não sabe que está brilhando. Quando as vibrações estão fluindo, você não sabe que estão
fluindo. Isso já começou a atuar em você. Você fica surpreso, você levanta as mãos e a Kundalini se eleva. Você não sabe se
você está realmente elevando a Kundalini. Como você A eleva? Você não sabe, é isso. Esse estado já começou ateeta em você,
mas estabeleça-o em cada esfera de atividade, em tudo, vá além. E se você conseguir administrar isso, isso é o mais elevado
que você tem de alcançar. Agora, com as encarnações é muito diferente, é o oposto. Tudo é ao contrário. Eles não têm de fazer
nenhuma tapasya. Eles não têm de passar fome, Eles não têm de se purificar, seja o que for que Eles façam é punya. Eles
também não têm de juntar punyas. Se Eles matam alguém, é dharma. Se Eles batem em alguém, é o dharma. Eles não fazem
nada errado. Eles são totalmente imaculados, se Eles enganam alguém, se Eles iludem alguém, está perfeitamente correto.
Porque para um objetivo mais elevado, você tem de abandonar... esses objetivos menores. Isso é justificado em nossa vida
diária, vocês verão... que quando vocês estão defendendo seu país, há um inimigo sobre vocês, se vocês têm de defender seu
país, vocês não podem matá-lo. Vocês podem trapaceá-lo, diplomaticamente vocês podem enganá-lo. É permitido, por quê?
Porque por um objetivo mais elevado, você tem de abandonar o objetivo menor. Mas para uma encarnação, é sempre o objetivo
mais elevado. Ela não se preocupa com objetivos menores de forma alguma. Ela não tem de ponderar, pensar, racionalizar... ou
se treinar ou fazer um teatro ou qualquer coisa assim, está tudo feito. Mesmo o movimento, cada movimento, cada movimento
de uma encarnação... tem uma reverberação nele, que é para o bem. Não há nada, nem um momento é tal que não seja para o
bem do mundo. Assim, a encarnação é algo bem diferente, que não é para ser alcançado, tem de ser. Agora, por exemplo, a
encarnação é o bhokta, é aquele que regozija, Ele é o que regozija tudo. Muitas pessoas, digamos, criaram - agora, nós temos
um tapete aqui da Turquia. Esses tapetes foram criados pelos turcos... há um tempo atrás para uma encarnação se sentar.
Então o ritambhara prAgnya o trará de volta de tal maneira... que Eu pelo menos o veja, ou o tenha, de modo que as suas almas
serão abençoadas, de modo que eles se sintam bem. Por exemplo, Michelangelo vez aquilo não para os papas, Eu posso lhes
dizer. E não para todas as pessoas que são um lixo que vão lá. Nem Blake fez todo aquele trabalho... para as pessoas inúteis
que querem ir e ver artistas nus. Tudo foi feito para a encarnação ver. É desse modo que Eles abençoaram a maioria, porque
Eles estão além, nada Os toca, nada é importante, mas não é racional ou qualquer coisa que Eles tenham se treinado, mas está
automaticamente presente. Por exemplo, Shri Krishna teve de se casar com 16 mil mulheres. Vocês podem imaginar? Naqueles
tempos de monogamia, Ele seria processado centenas de vezes. A razão era que Ele tem 16 mil poderes... e Ele tinha de nascer
com esses 16 mil poderes nesta Terra... e os cinco elementos se tornaram as rainhas Dele. Ele tinha de ter uma justificativa
para tê-los em Sua volta. E do mesmo modo agora, Eu tenho os Sahaja Yogis a quem... Eu dei a Realização. Então
automaticamente Eu sou a Mãe de vocês, está estabelecido. Mas para Ele, não havia outra saída, exceto casar-se com Seus 16
mil poderes. E então Ele casou, mas Ele nunca foi casado, Ele foi um solteiro inteiramente por toda Sua vida. Porque Ele é
Yogeshwara e Ele é um brahmacharya. Quem poderia casar-se com Ele? Assim, para Eles, todas essas coisas mundanas são
apenas um teatro, não tem nenhum sentido de forma alguma. É apenas um teatro. Uma pessoa... que não é uma encarnação
não deve tentar ser. Isso não é o direito de um ser humano. Como um policial em pé na estrada, se ele colocar suas mãos para
direita, para esquerda, nós o seguimos. Mas peça para um louco ir e ficar em pé lá, ele será preso. Assim, para as pessoas
comuns, mesmo se você é um guru, você não deve permiti-los tocar seus pés. Somente os pés de uma encarnação devem ser
tocados... e os pés de mais ninguém deve ser tocado. É claro, in samayachara, por exemplo, nós temos na Índia o costume de
tocar os pés do pai, mas porque o pai é uma representação do Pai... em você, é por isso – ou a mãe. Mas isso é simbólico, mas

na realidade, você não deve se entregar a ninguém mais, exceto a uma encarnação. Também se houver um professor com você,
em qualquer arte ou em qualquer caso, o mestre, você deve tocar os pés dele. Mesmo para pronunciar o nome dele, você tem de
puxar suas orelhas. Mas ninguém que seja um ser humano deve tocar seus pés, especialmente os Sahaja Yogis não devem.
Ninguém deve pedir para alguém tocar seus pés. Como o mais velho, você pode, isso é um ponto diferente, mas não como um
guru. É uma coisa muito perigosa, uma vez que você comece isso, você sabe o que acontece com muitos, eles simplesmente
saem da Sahaja Yoga. Assim, para desenvolver o Princípio do Guru dentro de você, antes de tudo você deve se desenvolver,
completamente. Agora, como desenvolver, você mesmo, um Princípio do Guru, você deve observar. Temos os dez princípios
dentro de vocês, como Eu lhes disse antes... e nós devemos desenvolver todos esses dez princípios de tal maneira... que nós
nos destaquemos dos outros. Ontem, como Eu lhes disse, quando fazemos dhyana-dharana-samadhi... e alcançamos as
bênçãos do ritambhara prAgnya, então colocamos essa coisa toda em diferentes áreas... chamadas de desh ou bhoomi. Como
você as usa é o ponto, é através dos mantras, limpa-o através dos mantras, limpa-o através de sua atenção, todo dia, você deve
saber qual chakra deve ser limpo. Você deve conhecer a si mesmo, onde está o problema, como ele deve ser limpo, como nós
temos de limpá-lo. Nao tome isso como algo garantido. Muitas pessoas que têm, digamos, problemas de canal esquerdo, vocês
apenas lhes trarão limão e pimentas... e acharão que a Mãe fez o trabalho. Eu só posso fazer o trabalho temporariamente, mas
se há um vazio, você será sugado novamente. Veja, com esses vazios dentro de você, você sente novamente fome de ter algo
mais. Assim, retirar esse vazio é o seu trabalho... e para isso você tem de religiosamente... perseguir todos os seus defeitos.
Essa é a coisa mais importante para todos vocês. E tentem colocar a atenção plena em todos esses diferentes deshas - são as
nações, são chamadas assim. E quando você o tiver limpado, ele fica iluminado, fica cheio de luz, então você o chama de
“pradesh", significa que o desha foi iluminado. Uma vez isso alcançado, então você alcançou o ponto onde você pode se tornar
um guru, mas ainda assim você não é um Satguru. Para se tornar o Satguru, você deve alcançar o estado de ateeta. O estado
ateeta é tal... que o sujeito que não é um bom homem tremerá diante de você. O homem que é um mentiroso, que enganou os
outros não saberá o que dizer. Um homem que tem olhos adúlteros, que é um homem sem nenhum controle, sem nenhum
controle sobre a mente dele... no que se refere às mulheres ou aos homens, um sujeito assim terá tremores nos olhos. Alguns
deles tremerão, aqueles que são possuídos tremerão com isso. Todos eles serão expostos diante da luz de um Sat Guru.
Quando você alcançar isso, você não terá que lutar com eles, eles mesmos se exporão e você não terá de fazer nada. Um dia
Me contaram qua há um empregado, uma empregada doméstica... que é uma pessoa muito possuída, na família. Então Eu
disse: “Livrem-se dela." Eu fui para o aeroporto. No caminho, Eu parei naquela casa... e a empregada simplesmente entrou e
havia uma grande canaleta escorrendo, quero dizer, não uma canaleta, um tipo de coisa aberta... e ela Me viu e caiu naquilo. Eu
disse: “Oh Deus!" Então Eu falei para o motorista levar o carro um pouco adiante. E ela caiu. Isso acontece. Um dia, Eu estava
viajando de avião... e um senhor em frente simplesmente começou a pular. Um Sahaja Yogi perguntou: “Você é da Meditação
Transcendental?" Ele disse: “Como você sabe?" Ele disse: “Nós sabemos." Então Eu reclinei a cadeira. Isso talvez seja – talvez
todos eles tenham - Talvez chegue um dia em que eles comecem a pular desse jeito. Ou um piloto comece a pular. É um grande
problema para Mim. Mesmo as velas, você... Você entra em uma igreja... e de repente você percebe todas as velas apagando
deste jeito. Mesmo em grandes banquetes, Eu noto quando estou sentada lá... e de repente tudo mundo vem e se senta... e
todos os bhoots deles aparecem, eles começam a pular e então as pessoas começam a olhar: “O que está acontecendo? Há um
incêndio?" Muitas coisas podem acontecer, por exemplo, havia um senhor que ficou muito possuído em um guerra... e nós
estávamos indo viajar de navio... e havia uma pequena plataforma na qual tínhamos de saltar primeiro... e a plataforma
começou a mover-se deste jeito, assim, e o sujeito não sabia o que fazer, ele não entendeu por que aquilo estava fazendo
aquilo. Assim, quando você alcança esse estado, você não tem de argumentar... ou fazer qualquer coisa, até mesmo se você
levantar seu olhor, acontece da pessoa ter problemas. Ou poderia haver umas pessoas orientadas para o ego, elas se
comoverão. Antes de tudo, você tem de interpretar o teatro de um guru, vista-se de uma forma simples, você tem de se
comportar de uma maneira muito gentil, porque você tem de atraí-los. “Venha, venha, venha." Isso é propaganda, “departamento
de propaganda". E uma vez que isso seja feito, esse teatro está feito, ele deve ser exposto logo. Eles descobrirão que você é
inútil, que você é apenas um ator dramático. Uma vez que o teatro tenha sido feito, então astutamente você pode mostrar
claramente... seu verdadeiro si diante deles. Assim, antes de tudo, não lhes mostre... que você é um verdadeiro capataz severo.
Nunca. Antes de tudo, use as suas qualidades amáveis. Quanto mais eles são difíceis, mais Eu sou gentil com eles. Então eles
vêm para dentro. Então você os põe à prova e pode curá-los. Primeiro os prepare. Antes de tudo, às vezes eles são muito
amedrontados, eles são muito nervosos, são muito aflitos, às vezes com muito ego. Então, seja gentil. Gradualmente, eles se
fortalecerão também em sua companhia... e depois, mesmo que você bata neles, eles ficam bem. É desse modo que isso tem
de ser feito de forma muito inteligente. E se você observar o modo como Eu lido com Meu Gurudom, vocês também podem

lidar. Mas a chave do Guru é a paciência, uma completa paciência e completa dependência de Deus Todo-Poderoso. Esta é a
chave: a completa paciência. Primeiro lhes fale que deve ser de tal maneira, mas eles não aceitarão. Eles argumentarão:
“Como? Por quê? ", isso, aquilo. Tudo bem, vá em frente. Depois eles voltarão com um “olho roxo". Ou talvez eles voltem com o
nariz quebrado por um soco. Então diga: “Tudo bem, vou aliviar isso." Alivie isso, e depois fale com eles. Assim, é a sabedoria, o
discernimento de Yogeshwara que você deve ter. Como lidar com as pessoas é muito importante. Por que Eu digo Yogeshwara?
Porque no estado de guru, você tem de proporcionar isso em um nível coletivo. O nível individual termina e você salta para
dentro do coletivo... quando você começa a se tornar um guru. Assim, todos esse métodos que Eu expliquei outro dia a Modi,
você pode entender que dez de... seus problemas e o Void, uma vez resolvidos, você resolve os 16 problemas do Vishuddhi. E
quando os 16 problemas são transpostos, você alcança o Agnya. E no Agnya Chakra, há um enorme sacrifício... sem sentir o
sacrifício, aguardando. E você tem de ver o que você pode sacrificar... nesse estado ateeta, porque você não sacrifica nada.
Tudo já está sacrificado, o que há para sacrificar? E um estado assim deve ser alcançado... se dando conta de que vocês são
almas realizadas. Vocês não são pessoas comuns. e você não pode ter tipos comuns, mundanos... de regras e regulamentos.
Como yama e niyama, os niyamas são para você mesmo, o yama é para os outros, nada disso. Deve haver verdades absolutas
com você. A tal ponto que você deve manifestá-las... e todas essas verdades têm poderes. Para cada verdade que está dentro
de você estabelecida, você não tem de fazer nada, elas próprias funcionam. Assim, em primeiro lugar, você deve buscar ter seus
chakras bem. Você deve por sua atenção nos chakras. Após o estado samadhi, você começará a abri-los de forma apropriada.
Desobstrua-os. Saiba quais chakras estão ruins. Eu tenho visto pessoas que têm muito poucos chakras ruins... e muitos
chakras bons, mas elas só ficarão desfrutando os chakras bons... e não se preocuparão com os que estão ruins. Preste atenção
em seus chakras ruins, purifique-os, purifique-os. Com toda a sua atenção neles. Coloque a atenção em Deus, na Divindade que
você venera. E você terá... a completa manifestação do poder Deles dentro de você mesmo. Assim, desobstrua todos os
chakras, todos os pradeshas devem ser estabelecidos... e depois do estabelecimento dos pradeshas, você terá de estabelecer o
bom relacionamento com os outros... no nível coletivo. Depois em um estado em que você se torna um Espírito completo... no
Agnya Chakra. Isso é o mais fácil na Sahaja Yoga e Eu lhes disse... a razão disso: porque vocês são as pessoas tão
afortundadas. O mais fácil do mais fácil é a Sahaja Yoga. A essência da Sahaja Yoga é que ela é a coisa mais fácil de praticar. E
é por isso que nós devemos... tirar proveito completo desse método mais fácil, totalmente facilitado para vocês. Essa é a
bênção do Guru Puja para vocês, de modo que vocês se tornem gurus no próximo ano. Você só tem de dedicar e dizer hoje em
seu coração, Me prometer em seu coração: “Mãe, não é que tentaremos, mas seremos", e vocês devem dizer três vezes: “Nós
seremos, nós seremos." Agora, por último, Eu quero lhes dizer... que agora Eu completei meu sexagésimo ano... e não haverá
mais celebrações de Meu Aniversário, esta é a última. Por favor, lembrem-se disso. Eu tenho aceitado tudo que vocês disseram,
porque o sexagésimo aniversário é muito auspicioso. Depois disso, não haverá mais celebração do Meu... sexagésimo
aniversário. Vocês já pensaram em Me dar um presente de todos os europeus. No sexagésimo aniversário, Eu aceitei, mas
nunca mais esse tipo de planejamento deve ser feito... para o sexagésimo aniversário, que acabou agora. Eu estou lhes falando
de forma muito franca, tudo bem? Assim, ninguém irá celebrar Meu sexagésimo aniversário nunca mais. Espero que isso esteja
claro para vocês. Assim, o protocolo... do Guru e da Mãe... deve ser compreendido na Sahaja Yoga... na maioria dos casos
através da experiência. Mas isso não significa... que você não poupe esforços para experimentar o outro lado disso. Sendo cada
vez mais protocolar, você descobrirá que receberá cada vez mais ajuda. Como Nick, um dia Eu lhe disse, ele lhes falará sobre
isso, havia duas mulheres que queriam ir para a Bélgica. Eu lhes falei para irem amanhã. E as mulheres disseram: “Não, nós
iremos hoje." Ele disse: “A Mãe disse que vocês irão amanhã," “então vocês vão amanhã, seja o que for que aconteça." Elas
disseram: “Não, nós iremos hoje." “Como é que a Mãe disse que nós iremos amanhã?" Ele disse: “Mas Ela disse isso. ", elas não
obedeceram. Então nós as enviamos para o aeroporto... e elas descobriram que tinham de ir no dia seguinte. Portanto, é desse
modo que acontece, o protocolo deve ser: “Sim, a Mãe disse isso, não importa." “Pode não dar certo, não importa." “Seja o que
for que Ela diga, vamos obedecer e observar." Somente pela experiência, você saberá, mas no começo somente, você dirá: “Não,
não farei isto e aquilo", isso não é bom. Assim, o protocolo é o mais simples do simples de se fazer. Portanto, esta é a essência
da Sahaja Yoga: o mais simples do simples é o protocolo. Se você compreende o protocolo, você não tem de fazer nada, você
saberá através dele automaticamente. Mas, falta protocolo em você e é desse modo que você não cresce. Este é o ponto:
crescer melhor na Sahaja Yoga... é conhecer o protocolo, o qual você pode perguntar aos outros. Você pode perguntar a
pessoas experientes... ou se você quiser ter sua própria experiência, você pode ter. Mas algumas pessoas tentam ao contrário,
por exemplo Me respondendo... com insolência, dizendo todos os tipos de coisas, elas pensam: “Vamos experimentar para ver
o que acontece." E então elas quebram o pescoço e vêm a Mim para serem curadas. Isso não deve acontecer. A experiência
deve ser para o aperfeiçoamento. E desse modo, você pode perguntar aos outros, aceitar os conselhos... dessas pessoas que

estão se elevando mais alto do que o normal, qual é o protocolo? E coloque sua atenção nele, como você pode melhorar seu
protocolo? O que devemos fazer para cumprir o protocolo? Que erros estamos cometendo? Onde estamos falhando? Porque a
essência da Sahaja Yoga hoje é o protocolo, que deve ser o mais simples. Deve ser a coisa mais simples de se fazer... e uma
vez que você saiba o protocolo, então: “Se Ela disse isso," “se significa isso, então tudo bem." Mas algumas pessoas são tão
estranhas, pois elas começam a Me usar como uma “citação". “A Mãe disse que tudo mundo deve jejuar.“ Eu disse à alguém:
“Seria melhor você jejuar." Então um homem magro chega no dia seguinte desmaiando, Eu disse: “O que aconteceu?" Quando
Eu digo algo a uma determinada pessoa, eles simplesmente circulam isso, porque eles pensam: “Por que eu devo jejuar
sozinho? Todo mundo deve jejuar." É um grande problema, pois eles sempre Me citam. Ninguém deve Me citar aos outros. Há
uma coisa que é importante: seja o que for que você tenha de dizer, coloque no quadro de avisos, talvez com Minha assinatura,
é melhor, para coisas gerais. E em particular, seja o que for que Eu diga, você deve fazê-lo em particular. Pelo menos esse tanto
de discernimento todos nós devemos ter. E tentem. Você será muito ajudado, você ficará surpreso ao ver que será muito
ajudado, porque isso é para – tudo é para o seu aperfeiçoamento... e é uma bênção especial, se você compreender a essência
do protocolo. Assim, Eu estou levando vocês a esse ponto... onde vocês começarão a compreender... que nada deve ser
entregue à Mãe nessa condição, porque Ela não pega nada, nada vai para Ela. É somente a sua própria entrega, através de
deixar tudo que não é preciso. É um processo que embeleza muito, o qual a pessoa deve alcançar. Todos vocês se elevaram
tanto e vocês têm de crescer... muito mais além disso. Eu tenho certeza que vocês irão em frente e se tornarão grandes gurus,
conforme vocês prometeram hoje, para o próximo ano. Assim, Eu não sei qual é o procedimento para o puja hoje, seja qual for o
procedimento, vamos começar. Então agora, primeiro os 21 nomes de Shri Vishnu, porque eles são para a sustentação. Depois
é o Ganesha Puja, Puja de Ganesha. Depois a terceira coisa - Depois sankalpa. Sankalpa é o... voto dedicado, para o qual nós
estamos fazendo este puja, isso deve ser dito por todos vocês. Depois o Ganesha Puja. Depois do Puja de Ganesha, então vocês
fazem o Guru Puja... e depois o Guru Puja, depois do Guru Puja, nós faremos o Devi Puja. Depois do Devi Puja, nós sairemos
para o nosso Havan, então depois disso - se vocês não estiverem preocupados, Eu lhes falarei – é o almoço. Assim, nesse
instante, coloquem toda a sua atenção no puja. Uma pequena sugestão é que... estes são os mantras para o seu canal central
do Sushumna Nadi. Cada mantra tem um grande significado e profundo valor. A ressonância deve ajudar seu chakras a se
abrirem. A coisa mais importante é que vocês devem recitar de coração. Não de sua língua, mas de seu coração. Digam de
coração, então a intensidade será formidável. Não somos pessoas comuns que estão apenas recitando mantras comuns. Nós
somos almas realizadas, nós temos de recitar de coração. Essa é a parte chamada sankalpa, onde você tem de ter... a
declaração dedicada a Mim... afirmando porque vocês estão fazendo este puja. Isso é para o mundo inteiro, para todo mundo,
para todas as direções, para todos os Deuses, cada palavra está anotada na documentação histórica. Assim, vocês têm de dizer
o motivo pelo qual vocês estão fazendo... este Puja neste dia, neste momento, onde... Vejam agora, viniyoga, a palavra surgiu vocês estão usando o nome. Qual é o uso do nome de Shri Ganesha? Quando você se lembra Dele, então onde você usam isso?
Viniyog é uma palavra muito boa. Agora, eles lerão sobre Shri Mahavishnu em inglês, que foi uma Encarnação, veio a esta Terra
como Senhor Jesus cristo. O modo como Ele foi criado e a essência disso foi de... Quando era o Escolhido, tinha a essência de
Shri Ganesha... e Ele veio nesta Terra no final como Shri Senhor Shri Jesus Cristo. Mas como Ele se tornou Mahavishnu... e
quais eram Suas bênçãos, nós devemos dizer, que era o Filho de Shri Krishna.
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Alguns de vocês não conseguem se sentar no chão.
Podem pegar algumas cadeiras lá dentro. Hoje, nós temos de falar algo sobre a conexão da Sahaja Yoga com esta Mãe Terra.
Isto é muito importante: nós devemos entender o valor da Mãe Terra. Ela tem sido muito gentil com todos vocês, Ela tem
absorvido suas vibrações, Ela tem sido, também - Ela tem lhes dado tudo que vocês veem em volta. Então hoje, nós temos de
entender a conexão e a expressão simbólica da Mãe Terra dentro de nós mesmos. Eu lhes falei antes também que a Kundalini,
que está em três espirais e meia, está situada dentro de um osso triangular. Agora, essa residência da Kundalini é chamada de
Muladhara, e é representada no universo como esta Mãe Terra, Ou no puja, Ela é representada como a Kumbha. Eu não sei se
vocês fizeram a Kumbha ou não. Fizeram? Sim.
A Kumbha é isto aqui. Até agora, no movimento de nossa consciência, nós temos tentado compreender Deus Todo-Poderoso e
todos os outros cinco elementos que consideramos importantes. E também, a consciência tem se movido em direção à
compreensão de todos os outros quatro elementos, exceto a Mãe Terra. Isso tinha de ser assim, porque a menos e até que a
compreensão de todos esses quatro elementos fosse trazida a um certo grau, a Mãe Terra não poderia se expressar. Como por
exemplo, se todos os seus chakras, os quatro chakras, estão bloqueados, você não pode elevar a Kundalini, você não pode dar a
Realização do Si. Você não consegue ter um processo evolutivo em massa concluído. É por isso que nós tivemos yAgnyas,
todos os outros métodos de estimular os quatro elementos. Eles veneraram a água e veneraram o ar, o céu, o firmamento, a luz.
E é desse modo que eles surgiram na época de Cristo, onde a luz foi venerada. Mas hoje, quando estamos nesta Sahaja Yoga
moderna, nós estamos, na verdade, no nível da Mãe Terra, porque esta é a era de Aquário.
E Aquário é o mesmo que a Kumbha, é a Mãe Terra. Assim, nós estamos no nível da Mãe Terra. Você também pode observar na
consciência dos seres humanos, Eu não estou falando só dos homens, mas também das mulheres e dos homens. A
consciência está se movendo mais em direção à expressão feminina da vida. Mas como os seres humanos são estúpidos, as
feministas também têm sido muito estúpidas, pois elas estão lutando no nível da racionalidade, da economia, da política, de
todas as coisas inúteis. A igualdade em todas essas coisas, se elas devem ser buscadas, vocês se tornam homens,
simplesmente se tornam como os homens. Se você for contestadora, se você for racional, se você fala como homem, isso é um
desenvolvimento masculino. Mas o desenvolvimento da Mãe, o desenvolvimento feminino, não é a igualdade no modo como os
homens têm sido estúpidos. Não adianta competir com os homens na estupidez deles, a quantidade de estupidez já foi criada
para nós o suficiente. O mundo inteiro está hoje expressando essa insensatez que eles têm, a competição, a agressão, a
opressão.
Então, o outro lado, o lado da mulher, que foi chamado de lado dominado, o lado escuro, o oprimido e tudo mais, tem de se
expressar de uma forma diferente. Todo o modo, o estilo tem de mudar. Vejam agora, no Cristianismo, a pessoa deve entender
porque no Cristinismo, mesmo no Judaísmo, em qualquer religião, mesmo no Hinduísmo e tudo mais, mas acontece mais no
Cristianismo, surpreendentemente, eles simplesmente não tiveram nenhum lugar para Maria. E mesmo os muçulmanos
coroaram isso completamente suprimindo Fátima. E no topo disso, você verá que entre os cristãos, Eu acho que a ordenação,
ou seja o que for que chamem isso, não é dada às mulheres, enquanto Cristo não nasceu de um homem. Mas não significa de
forma alguma que vocês compitam com os homens nas iniciativas tolas deles, através das quais eles praticamente levaram
este mundo a um estado tão desastroso. Assim, hoje, nós temos de entender que esta é a época para as qualidades maternais
se desenvolverem. Mesmo um homem, somente quando ele se torna maternal, se torna um grande homem. Por exemplo Cristo,
quando Ele teve compaixão, Ele foi chamado de santo. Assim, a qualidade de uma mulher como uma mãe - a Deusa é sempre
como uma Mãe, e Ela é o poder mais importante para ativar a Sahaja Yoga.
Agora, como Ela ativa, Eu lhes falarei. Farei uma analogia, mas a analogia não deve ser levada tão longe, como Sahaja Yogis

sábios, vocês não devem levá-la tão longe. Digamos que haja um zero, ele não tem nenhum significado. Da mesma maneira,
Deus Todo-Poderoso não tem nenhum significado até que você coloque algum tipo de "1" ou "2" antes do zero. É um zero. Ele
tem uma existência, mas não tem nenhuma capacidade ou poder para se expressar, Então é um zero. Desse modo, nós
devemos dizer que o crescimento masculino é um zero. Eu farei uma outra analogia para vocês compreenderem isso. Se você
observar um poder muito elevado faz a ligação, indo acima de sua cabeça, eles são totalmente inofencivos, não há nenhum
problema. Em Delhi, havia uma proposta: há um terreno muito grande disponível onde tem fios de alta tensão passando e nós
podemos tê-lo de graça.
Eu perguntei: "Qual é o problema?" Eles apenas disseram: "Se a Terra ficar conectada com aquilo," "então vocês terão
problemas." Então até que essa coisa de alta tensão, seja o que for, não esteja conectada à Terra, ela não tem nenhum sentido,
de forma alguma. Mas a Terra é muito diferente dessa energia dinâmica que está fluindo através daqueles fios, a qual é zero, a
qual não significa nada. Da mesma maneira, em uma mulher, o útero de uma mulher é a Kundalini. Agora, o que é um útero?
Agora, se isso é a Kundalini, expressa a Kundalini no grosseiro, isso significa que a Mãe Terra é também como o útero. Agora, o
que um útero faz? Ele recebe o esperma, que é apenas um ato frívolo do homem ou, vocês podem dizer, apenas uma agressão,
e ela então nutre, cuida dele, o corrige e o permite se desenvolver, não de uma forma agressiva, mas de uma maneira muito
compassiva e sensata, até que ele seja expelido do útero quando ele estiver crescido. Então a ideia do útero é que a expressão
tem de ser de tal maneira que não domine.
Ele não domina o embrião. Se ele dominasse, como o embrião poderia se desenvolver? Então ele nutre e o faz crescer. Isso é o
que é a Sahaja Yoga de hoje. Agora, a Mãe Terra é Aquela que é simbolizada dentro de vocês como o Muladhara, assim como é
simbolizada como a Adi Shakti aqui, que está sentada diante de vocês para nutri-los, fazê-los crescer e se transformarem em
novas personalidades, em personalidades maduras. Nós devemos entender esse conceito. Assim, as mulheres do ocidente
devem compreender que as ideias insensatas que elas assimilaram dos homens devem ser completamente descartadas. Elas
têm de se tornar mulheres primeiro. Essas mulheres que simplesmente ficam falando como homens nunca podem ajudar na
Sahaja Yoga. Elas têm de ser como esta Mãe Terra que os permite fazer o que quiserem com Ela.
Vocês seres humanos têm sido tão estúpidos ao explorá-La ao máximo, não somente isso, mas também Ela suporta muita
insensatez sobre Ela. Mas depois chega o momento em que Ela se torna explosiva, então Ela começa a consumir as pessoas
dentro Dela. E quando Ela está consumindo as pessoas, então você vê os terremotos e as secas e isso e aquilo, todas essas
coisas começam a acontecer e as pessoas ficam envolvidas nesses problemas, pelos quais elas culpam a Mãe Terra. Os
problemas que os seres humanos têm criado a partir da natureza agressiva deles, mesmo a agressão em relação à Mãe Terra,
eles têm de pagar dividendos por isso. E eles estão pagando. Agora, para parar esse tipo de movimento de agressividade que
traz todos os tipos de perturbações, a pessoa tem de voltar atrás e deve desenvolver o senso de totalidade, de compaixão. A
menos e até que vocês compreendam a totalidade, o total, o completo, o todo, que é o útero, que é sua Mãe. Enquanto você
tentar ser individualista, você não pode ser um bom Sahaja Yogi. Você tem de se tornar Um com o todo. Agora, para isso, nós
temos de nos encarar, isso é muito importante.
Especialmente no ocidente, Eu diria que nós temos de nos encarar muito claramente, "Do que somos capazes?" Isso é uma
coisa muito importante. Antes de tudo, vamos observar onde está nossa atenção. Faça uma pergunta. Nós somos Sahaja Yogis
e Sahaja Yogis dentro de nosso grupo e às vezes Eu fico surpresa ao ver que mesmo agora, a atenção pode ser bem estranha.
Por exemplo, uma coisa simples, nós podemos ter atenção em coisas materiais: "isso é meu, isso é seu;" "eu devo ter minha
privacidade." Então você entrou em um outro reino de agressividade. Se você tentar ter sua própria privacidade, então você está
privando os outros da privacidade deles. Estava tudo bem quando vocês não eram Sahaja Yogis, ter sua própria privacidade,
porque você tinha de crescer em sua privacidade naquela época. Mas depois da Sahaja Yoga, você tem de se tornar Um com
todo o resto, isso é muito importante.
Antes da Sahaja Yoga, você era diferente e depois da Sahaja Yoga, você é diferente. O conceito todo deve mudar depois da
Sahaja Yoga. Agora você tem de se tornar Um com o todo e sentir que você está unificado com o todo, você deve tentar
abandonar todas as suas atitudes individualistas. É muito comum agora ouvir: "Sim, eu gosto disso, eu gosto daquilo." É muito
comum: "eu gosto disso." Muito comum. Mas não convém a um Sahaja Yogi dizer tal coisa. Como você pode dizer "eu gosto de

alguma coisa"? Pense em uma mãe que tem de carregar o filho, tem de fazer o filho nascer, tem de cuidar do filho, das
necessidades no filho, proteger o filho, educar o filho. Como ela pode dizer: "eu gosto disso e gosto daquilo"?
Onde há tempo para isso? Pensar sobre o que você gosta e o que não gosta, "eu gosto desta comida, daquela comida". Onde há
tempo para isso? Onde resta energia para isso? Onde está a atenção? A atenção está na educação da criança. Agora, da
mesma maneira, um Sahaja Yogi deve saber que a criança dentro dele nasceu: o Espírito. O Espírito é a criança que tem de
nascer dentro dele, agora ele tem de nutrir através da Kundalini. Ele tem de aguá-la, tem de cuidar dela. Tem de fazê-la crescer.
Agora, onde há tempo para outras coisas insensatas? Você tem uma criança nas mãos. Todos vocês são mães cuidando do
seu filho, que é o seu Espírito. Então onde você tem tempo para todas essas coisas? Qual deve ser a atenção? "O que eu posso
fazer para tornar essa criança feliz?" "Para fazer essa criança crescer? Para fazer essa criança" "manifestar completamente
meu Si." A mãe se reposiciona assim que o filho se torna um filho maduro. Então agora em você, a maternidade.
deve assumir o comando em comparação à paternidade. A maternidade em relação a você mesmo. A atitude deve ser como a
de uma mãe em relação ao filho. Como a atenção dela está direcionada ao filho? Você pode ver na vida diária como nos
comportamos. Eu tenho visto pessoas muito interessadas, mesmo agora, em comida. Onde há tempo? Onde está a atenção?
Como você pode estar tão preocupado com sua comida; preocupado com seu sono; preocupado com sua saúde; preocupado
com isso e aquilo? Aqui é para você se preocupar com seu filho que você tem dentro de você agora.
E é por isso que o filho é negligenciado e às vezes você percebe que o filho fica doente ou às vezes entra em coma ou talvez
morra também. Assim, a situação é muito diferente agora para os Sahaja Yogis: como se tratarem? Aqueles que ainda estão
correndo atrás de comida e de todas essas coisas insensatas, Eu tenho observado os Sahaja Yogis, toda a atenção deles está
na comida o tempo todo. Como a dedicação pode surgir em uma pessoa que é tão dedicada aos hábitos alimentares? Por
exemplo, Eu tenho visto, talvez vocês tenham visto também, alguns de vocês, as cavernas Ajanta foram construídas. Eles
construíram as cavernas Ajanta em dez gerações, dez gerações. E eles as construíram em um lugar onde não havia nem
mesmo água disponível, antes de mais nada. E dia após dia, milhares de pessoas, sem receber nenhum pagametno, sem
receber nada, as construíram. Nenhuma comida, fora de questão. Eles comiam algumas frutas em algum lugar aqui, ali, mas a
dedicação deles lhes deram o poder para fazer isso.
Mas essa dedicação só pode ser desenvolvida se você compreender que você tem de agir como mãe com seu filho. Agora, se a
mãe é horrível, o filho será horrível também. Porque é a mãe que é expressada no filho. Ela não domina o filho, tudo bem, mas
ela definitivamente pode corromper a imagem do filho. E isso é o que exatamente acontece quando nós, Sahaja Yogis, não nos
importamos em cuidar de nosso Espírito e de nosso crescimento espiritual. Mesmo agora, vocês ficarão surpresos, 50% das
pessoas escrevem cartas para Mim: "Mãe, eu ainda estou possuído," "eu tenho trabalhado com limões e pimentas," "estou indo
a Senhora por causa disso e daquilo." É um negócio de categoria muito baixa, Eu acho, mesmo após tantos anos, se você está
possuído, então Eu acho que você deve "shoebitar" a si mesmo todo dia 108 vezes. É um grau de comportamento muito baixo,
Eu pessoalmente acho, após sua Mãe ter trabalhado tão duramente em você, você simplesmente ainda é o mesmo, retornando
a Mim com a ideia horrível de trazer todos os tipos de problemas para sua Mãe. Isso significa que você não tem cuidado de seu
filho. Agora, na Sahaja Yoga, ele não é um filho que é um filho individual que você tem de cuidar.
Isso é o que a pessoa deve entender. Isso é onde nós falhamos muito, especialmente os intelectuais. Eles acham que o próprio
filho deles é que deve estar bem, não importa os filhos dos outros. Ou não importa se você tem conexão com os outros ou não.
Isso é muito comum. Porque a racionalidade, dá a eles este sentimento: "Oh, meu Espírito está bem, minhas vibrações estão
bem," "então tudo bem se eu não for ao puja" "ou se eu não for a nenhum evento coletivo" "ou se eu não der suporte a nenhum
trabalho coletivo" "ou se eu não assumir nenhuma responsabilidade na Sahaja Yoga." Porque uma vez que você se torne
coletivo, você assume responsabilidades. Então você fica excessivamente satisfeito consigo mesmo: "É bom eu não precisar
assumir nenhuma responsabilidade." "Todos os Sahaja Yogis são ruins ou alguns deles são ruins." "Eu não tenho nada a ver
com eles," e isso e aquilo, isso e aquilo.
Mas na Sahaja Yoga, na realidade, a Maternidade é universal. Porque se você é o nariz, digamos então que alguém é o olho; se

você é as orelhas, alguém é os lábios. Assim, é essencial que você compreenda que se alguém que é um Sahaja Yogi estiver em
difículdades, você está em difículdades. É uma ameaça ao seu crescimento; é uma ameaça ao seu crescimento, porque é o
Todo que está crescendo. É claro, aqueles que são totalmente inúteis serão colocados para fora, gradualmente. Isso é o que a
Mãe faz. Eles podem ser colocados para fora completamente, para tão longe que eles nunca retornarão. Mas você não tem de
se preocupar com pessoas assim, elas serão colocadas para fora. Será dado a elas algumas chances, alguns créditos a mais
serão dados, algumas graças serão dadas, mas no final, elas serão colocadas para fora. Então você não tem de se preocupar.
Mas você deve se preocupar com o todo. E você tem de assumir a responsabilidade. Aqueles que não assumem a
responsabilidade não são as pessoas que já amadureceram seu filho, isto é, o Espírito. Todo tipo de responsabilidade você
pode assumir, pense em quais responsabilidades você pode assumir. É por isso que a maioria de nós tem Vishuddhis ruins,
porque nós não assumimos as responsabilidades, se seja qual for a responsabilidade que assumamos, nós devemos ser muito,
muito, muito mais responsáveis do que os servidores comuns do governo. Às vezes o que ouvimos entra por um ouvido e sai
pelo outro, não permitimos nem mesmo isso entrar na cabeça. Assim, a pessoa tem de entender que o filho é sua
responsabilidade, você tem de cuidar do filho. E o Todo é também sua responsabilidade. Agora, como estabelecer a conexão
entre seu Espírito, ou manter a conexão entre o Espírito e o útero, ou a Kundalini, é o maior problema que todos nós
enfrentamos, nossas conexões são muito frouxas e é por isso que esta Kundalini não pode cuidar do Espírito. Eu Me pergunto
se vocês notaram uma coisa na Sahaja Yoga, que vocês podem manipular a Kundalini, mas não o Espírito.
Você pode elevar sua mão, a Kundalini se moverá. Você pode manipulá-La. Você pode dar um bandhan, contornará pra lá e pra
cá. Mas e quanto ao Espírito? Você não pode manipulá-Lo. Há somente um mantra para despertar o Espírito, no sentido de
agradá-Lo, você tem de dizer que você é o Espírito. Mas você não pode manipulá-Lo. Você tem de levar a Kundalini para cuidar
Dele, você tem de levar a Kundalini lá, ao coração, de modo que essa criança, que é o pequeno filho, exatamente agora tem de
ser cuidadosamente desenvolvido e amadurecido. Assim, em ambos os lados, dos homens ou das mulheres, nós temos de
entender que se você é um homem e se você é um homem dominador, tudo bem. Mas se você é uma mulher e se você está
dominando, então é uma coisa dífícil para a Sahaja Yoga curá-la, porque você perdeu sua qualidade de ser uma mulher.
Pelo menos você tem de ser uma mulher, antes de tudo. Se você não é nem mesmo uma mulher, então o que você pode fazer
com essa terceira pessoa que não é nem homem nem mulher? Agora, os homens, quando eles estão dominando, eles têm de
entender que eles têm de ser compassivos. Eles têm de ser gentis, eles têm de ser atenciosos, mas nunca subservientes, nunca
subservientes. Isto a pessoa deve entender: você não deve ser subserviente. Agora, as mulheres, o que elas têm de ser é ser
nobres, fortes, receptivas; recebendo e nutrindo tudo isso. Agora, o modo como algumas vezes falam com os maridos no
ocidente, Eu fico chocada. A esposa diz isto para o Sr. X: "X, você não fez isto," "X você não fez aquilo. Como você colocou isto?"
"Faça isto, faça aquilo, faça aquilo."
Esse não é o modo de uma mulher fazer isso, é totalmente errado fazer isso. Falar com ele para fazer alguma coisa. Vocês
estão se tornando másculas, e então nós perdemos completamente esse poder de dar essa nutrição do amor de uma mulher,
que é o poder de uma mulher, que as mulheres não compreendem. Eu lhes contarei um exemplo simples, Minha neta, ela quer
ser uma aeromoça, o tempo todo ela quer. Ela diz: "A Senhora também deve ter pensado em ser uma aeromoça." Eu disse: "Por
quê? O que é tão importante em uma aeromoça?" Ela diz: "Esse é o único momento em que você pode dar comida a alguém."
Vejam, um instinto natural de uma mãe: "Deixe-me vê-los comer." Elas mesmas não comem, elas querem que os outros comam.
Mas isso não está na concepção das mulheres ocidentais, Eu lhes digo. Elas não conseguem entender isso. "Por quê? Eu fiz
isto, então por que ele não faz isto, isto?" É seu privilégio fazer essas coisas adequadamente, de uma maneira adequada. Mas
vamos supor que alguém é um mecânico muito bom, a mulher também se tornará uma mecânica: "Farei as coisas mecânicas."
Ela não está lá para fazer o trabalho mecânico. Ela está lá para fazer as mecânicas das emoções. Pelo contrário, ela
simplesmente faz o oposto. Por exemplo, um homem chega em casa, ela vai ordenando: "Você tem de consertar isto, por que
você estragou meu tapete?"
"Por que você fez isto? Limpa isso, pega aquilo, faça isso." Todas as mecânicas das emoções dele estão acabadas. Uma vez
que as mecânicas das emoções dele estiverem acabadas, ele é inútil e você é inútil, do jeito que está. E os homens também não

devem fazer o trabalho delas. Deixem-nas fazerem seus próprios trabalhos. Eu acho que esse é um dos maiores problemas do
ocidente hoje, em que os homens nem são homens, e as mulheres não são mulheres. Eu acho a qualidade tão horrível que Eu
não sei como lidar com as misturas. Você deve compreender esta coisa muito simples na vida: se você é uma coisa híbrida,
você não pode ter a qualidade de um Sahaja Yogi. Se você misturar isso, fica uma coisa muito estranha, não fica?
Portanto, uma mulher deve tentar ser uma mulher e um homem deve tentar ser um homem. Agora vejam, qual é a situação de
um homem como um efeito masculino no desenvolvimento da consciência? Assim, como a masculinidade foi expressada, nós
desenvolvemos a ciência. Nós desenvolvemos todo esse conhecimento, todas essas coisas que são externas. Agora tudo está
pronto. Agora a mulher tem de aparecer. Estou dizendo de uma maneira muito abstrata, não pensem na mulher, mas você pode
dizer o feminino. A natureza feminina tem de se elevar agora. Agora tudo está pronto, o feminino só tem de cintilar. Todos os
chakras estão prontos, agora despertem a Kundalini.
A Kundalini é tão importante quanto os outros chakras. Então agora, despertem a Kundalini. Agora, o comportamento da
Kundalini e o modo de ação é bem diferente do modo de ação dos chakras. Se a Kundalini se transformar nos chakras e os
chakras se transformarem na Kundalini, como você administrará a Sahaja Yoga? Mas nós devemos assumir nossa própria
natureza com toda a dignidade e todo o orgulho; não se sentir de forma alguma de baixo nível. Porque um homem monta um
cavalo, a mulher quer montar em um cavalo. Qual é a necessidade de uma mulher montar em um cavalo? Eu não consigo
entender. Aqui, todas as mulheres estão montando um cavalo. Elas se tornarão semelhantes a cavalos.
Eu já acho que metade de sua família real parece com cavalos, não parecem? Eu penso assim. Os rostos deles parecem
cavalos. Assim, não há nenhuma necessidade das mulheres fazerem todas as coisas que o homem já fez. Digamos por
exemplo, há uma pessoa de personalidade masculina que tem de vir e fazer um determinado trabalho. Agora, você o fez. Tudo
bem, agora uma outra pessoa tem de fazer esse trabalho. Agora, veja a situação do Divino também. Agora, a complicação toda
surge nisso quando uma tipo de coisa foi feita, uma outra pessoa que chega quer fazer o mesmo. Vocês compreendem Meu
ponto?
Assim, toda a energia é completamente desperdiçada. Toda a preparação foi feita para essa era de Aquarius surgir, para trazer
a Kundalini para cima e fazer o todo trabalhar de tal maneira que o esquerdo e o direito se encontrem e todos vocês se fiquem
acesos, iluminados. Era uma questão de nosso ser compartilhar o trabalho inteiro em uma compreensão adequada. Agora,
observem como a Mãe Terra foi criada, isso é também uma coisa muito simples. Primeiro, o movimento da energia começou a
fluir. Agora, essa é uma energia combinada, tudo bem? Então a energia combinada deu voltas e voltas e voltas deste jeito. E
quando ela se consolidou, houve este "big bang". Quando o "big bang" aconteceu – agora, este é o trabalho masculino, Eu devo
dizer, de certa maneira, o estilo masculino, porque a Mãe Terra ainda não estava criada - então depois estes pequenos
fragmentos novamente deram voltas e voltas. Com o movimento linear, eles se tornaram redondos.
A partir deles, a Mãe Terra foi selecionada para um trabalho. Não para fazer qualquer coisa – fique quieto agora. Tudo bem. Na
Mãe Terra, a partir da água surgiu a vida, o carbono surgiu. Todos ajudaram lá e um ser humano foi criado. Depois os homens
foram de um lugar para o outro para melhorar suas sociedades e o que quer que tenham feito para isso, o que quer que fosse
possível com o ego deles foi feito, acabou agora. Agora eles fizeram o trabalho deles. Agora eles estão desempregados, você
pode dizer. Agora, o útero ou, podemos dizer, a Kundalini, que esperou todos esses anos, estava descansando, esperando por
esse momento, não é? Então nós chamamos isso de "o tempo de florescimento chegou agora".
Nesse momento, a Kundalini tem de se elevar e acender de tal maneira que a conclusão do trabalho inteiro aconteça, é simples.
Vocês compreendem agora? Portanto, não há nenhuma competição entre homens e mulheres, mas o estilo de trabalho é
diferente. Se vocês compreenderem isso, somente então esse tipo de revolução acontecerá e não irá virar uma rebelião. Na
verdade, as mulheres estão se rebelando contra os homens, e isso é uma insensatez. É uma tamanha dor de cabeça, pois você
cria alguma coisa, permite que eles cresçam e uma outra parte chega que tem de completar o trabalho, começa a se rebelar.
Assim, a revolução tem de acontecer e essa revolução só é possível quando compreendermos que a parte que foi deixada de
fora agora deve ser feita. Vocês estão Me entendendo bem? Então essa parte é agora a Realização, nosso despertar da
Kundalini. Para isso, suas qualidades femininas irão ajudá-los, não suas qualidades masculinas.

Portanto, a agressividade deve ser abandonada pelos homens. Também porque eles são Sahaja Yogis agora, eles têm de
assimilar as qualidades femininas. Não de brigar. Se as mulheres brigam, elas não são mulheres. É dito às mulheres: "Vocês
são inúteis, vocês são imprestáveis", então agora elas estão tentando mostrar: "Não, também estamos bem." "se vocês se
rebaixaram, nós nos rebaixaremos três vezes mais." Agora, essa compreensão e a percepção sábia deveria ser tal que: "O que
temos de fazer agora para mudar o modo" "e o estilo de nossas vidas?" O que está errado aqui? O momento decisivo chegou.
Agora, a evolução não é rebelião, de forma alguma.
É uma ideia errada que as pessoas têm. Ela não é rebelião em que "você me bate e eu bato em você", seguem batendo um no
outro, vocês se movem como um pêndulo, o movimento de um pêndulo. Não é como um estrondo, em que hoje você nasce
como um muçulmano, amanhã você nasce como um judeu, então você nasce como um judeu, depois você nasce como um
hindu, depois você nasce como - não é um pêndulo. É um movimento espiral. Então toda vez que você atinge uma evolução,
você está em um nível mais elevado do que o anterior. Então o movimento é em espiral, entendem Meu ponto? Agora, para
alcançar a posição mais elevada em todo o nosso ser, o que devemos fazer? É compreender que a partir deste ponto até aquele
ponto, nós temos de nos elevar, temos de nos elevar de uma maneira que nós nos movamos de tal forma que não seja de uma
forma pendular, mas de uma forma em espiral. E para se mover de forma espiral, vocês têm de usar um outro tipo de energia.
Seja o que for que vocês usaram até agora tem de ser dotado com um outro tipo de energia e essa energia são as qualidades
femininas das mulheres.
Mas onde estão as mulheres femininas? Elas se vestem como mulheres, elas tentarão ser femininas e tudo mais. Essa não é a
forma. De dentro, do coração. Um coração feminino. Cristo mostrou isso em Sua vida, Ele perdoou. Somente uma mulher
consegue perdoar, o homem não consegue, porque ele é agressivo. Como ele pode perdoar? Krishna nunca perdoou ninguém.
Ele matava.
Estilo real, direto, vá, tudo bem? Se você é assim, tudo bem. Pronto. Cristo perdoou a tal ponto para mostrar que Ele agora está
dando a vez para a espiral e agora uma qualidade feminina tem de ser desenvolvida entre os seres humanos. Mas isso não
significa que vocês comecem a andar como mulheres ou afinar a cintura. Porque essa é uma outra estupidez. Mas ser
maternal. Não ser paternal, mas ser maternal. Essa gentileza, essa bondade devem estar em seu comportamento em relação
aos outros. É claro, essa energia também corrige, às vezes também fica zangada.
A Mãe também tem de ficar zangada às vezes, especialmente com pessoas que nunca ficam bem em seu comportamento. Ela
tem de ficar gritando, punindo, e algumas vezes Ela também destrói, tudo bem. Mas isso acontece algumas vezes, não o tempo
todo. Nesse instante, temos de aceitar que para sermos como a Mãe Terra, nós temos de ser tolerantes, Dhara. Daharaitey
sadara. Ela é a sustentação de tudo. Ela assimila tudo, as vibrações são absorvidas, fala sobre isso. E agora, pela primeira vez
depois da Realização, vocês podem Lhe devolver o que vocês obtiveram Dela. Vocês podem dar vibrações para as árvores Dela
que foram criadas, vocês podem torná-las belas. Vocês podem transformar uma flor em uma flor mais bela.
Agora, seja o que for que vocês obtiveram da Mãe Terra, vocês podem dar, porque sua Mãe Terra está despertada dentro de
vocês agora. Então retornem para Ela tudo que vocês obtiveram Dela e deem isso aos outros. Generosidade, a grandeza de
coração, a nobreza, o perdão, o amor, a afeição, suportando tudo por amor. E para a mãe, para salvar seu filho, ela passará
fome, ela fará tudo para salvar seu filho, ela tem completa dedicação por seu filho. Essa é uma mãe verdadeira. O tipo de mães
que você vê atualmente, elas não são nem mães nem mulheres. Mas o que Eu estou dizendo é que essa é a verdadeira imagem
de uma mãe, e vocês têm uma imagem diante de vocês. Assim, isso é o que a pessoa tem de desenvolver agora, quer vocês
sejam homens ou mulheres, como Sahaja Yogis, vocês devem desenvolver uma nova consciência de afeto, amor e compaixão.
Ficar com raiva, ficar irritado, gritar com as pessoas, berrar com as pessoas, não irá lhe ajudar muito. Se você tem de ajudar o
todo, o crescimento do todo, tente tornar-se uma pessoa mais suave, fique zangado consigo mesmo por você estar ficando
irritado e por você ser tão rude com os outros.
Todos os problemas surgiram do crescimento excessivo da masculinidade, crescimento excessivo. Isso chega a um certo

ponto, isso chegou a um ponto tão horrível que ele tem de reduzir. Mas também o caráter feminino em um nível inferior sem a
Realização pode ser muito, muito limitado, temeroso, a pessoa pode estar o tempo todo preocupada com seu próprio filho. Isto
é o que a pessoa tem de mudar: ter amor e afeição por todo Sahaja Yogi, por cada pessoa. Quando se trata de brigar com os
outros, todos vocês ficam unidos, mas entre vocês mesmos, vocês podem cuidar uns dos outros, falar com eles. Digamos por
exemplo, algo está doendo em Meu nariz aqui, Eu simplesmente tentarei esfregá-lo da mesma maneira. Mas Eu não tentarei
cortar Meu nariz, tentarei? Ou esmurrar Meu nariz, Eu vou? Assim, é o sentimento de que o outro é eu mesmo. Seja gentil e
amável, tente melhorar e ajudar dessa maneira.
Eu espero que vocês tenham entendido a coisa toda. Resumidamente é isto: nós temos de mudar o modo de agir todo, uma
mudança radical tem de acontecer dentro da sociedade dos Sahaja Yogis. Agora, se há alguma pergunta, Me façam antes de
começarmos o puja. Agora, o problema do divórcio e tudo mais, vocês podem observar isso. Podemos falar que é problema de
Nabhi Esquerdo. O que é isto? Vejam. Esse problema surge quando você não é o todo. Tudo bem? Agora, vamos supor, como Eu
lhes disse, se você é o todo, então quem é o outro?
Então mesmo se você tiver de ferir, digamos por exemplo, se há sangue saindo de meu polegar, Eu o pressione forte para
estancar o sangue. Isso machucará o polegar. Mas o discernimento deve ser usado: Eu estou perdendo Meu sangue que é
precioso, muito mais precioso do que este dedo ser ferido Mas esse discernimento deve ser alcançado. Na Sahaja Yoga, todos
vocês são livres para desenvolverem seu senso de discernimento. E uma vez que você desenvolva o seu senso de
discernimento, gradualmente você saberá o que fazer. No começo, você ferirá, sem dúvida, porque você está acostumado a
isso. Tenho visto pessoas aqui simplesmente rosnando umas com as outras, assim que elas veem umas às outras, começam a
rosnar. Você vai em qualquer lugar, em todo o país, você vai em qualquer lugar, eles começam a rosnar por nada. Eu fiquei
surpresa, Em uma escola, Eu fui lá, lá também tudo mundo fica rosnando uns com os outros. Quer eles estejam bêbados ou não,
não faz nenhuma diferença, é o mesmo estado.
Mas depois da Realização, você de fato fala. Porque você se sente preocupado, você fica preocupado. Mas você fala de tal
maneira que você alcança o resultado. Vejam, Meu ponto é, este é o critério: você deve alcançar resultados. Mas, vamos supor
que um homem venha pela primeira vez, e falem com ele: "Você é um bhoot", então naturalmente ele ficará magoado; é muito
comum. No primeiro dia, alguém entra e você diz: "Você é um bhoot". Graças a Deus, se ele não entender o significado da
palavra "bhoot", então tudo bem. Mas primeiro pense em ser gentil, bom, acolhedor, doce. Vamos ver, encontre meios e
métodos; há uma boa maneira, à noite, anote: "Quantas coisas gentis eu disse hoje." Não como estas coisas gentis que
dizemos: "Você está linda", e tudo mais.
Não essas coisas superficiais, que podem mimar o ego. Mas há coisas que são tão gentis. Vamos dizer Há algumas palavras
muito boas, você pode dizer: "Você está bem aquecido?" Uma forma muito doce de fazer uma pergunta. Então isso é muito
simples, mas você pode falar desse jeito. É simplesmente muito dífícil para as pessoas dizerem até mesmo isso, Eu tenho visto.
Cuidar do conforto dos outros. Alguém está sentado, ele quer água. Sentado de forma desajeitada. Apenas vá correndo e lhe dê
água.
"Oh, isso é esperar demais." "Oh Deus, você deu água." "Não sou servo dele", imediatamente o questionamento vem na cabeça.
Tente fazer um pouco aqui e ali. Ou algumas vezes indo fazer compras, você acha alguma coisa: "Oh, deixe-me levar isso para
ele." As crianças fazem isso. Eu tenho observado as crianças o tempo todo. Elas pensam em seus amigos, o que elas podem
comprar para os outros. "Isto é bom para meu amigo, isto é bom para" "Ela gosta muito de coisas, ela gosta" Todas essas
pequeninas coisas. Às vezes, mesmo uma coisa pequena como: de manhã cedo você se levanta, você percebe que uma outra
pessoa está dormindo em um lado, o cobertor dela está em outro lado e o travesseiro em outro lado.
Então você simplesmente coloca a cabeça dela sobre o travesseiro e a cobre com o cobertor. Esse é o trabalho de mãe. Não por
medo, mas por puro amor. Mesmo se estiver frio e os botões estiverem desabotoados, você pode abotoar a roupa da pessoa
que você gosta. Pequeninas coisas. As mulheres fazem pequeninas coisas gentis que tornam os homens muito felizes. Mas as
mulheres perderam agora esse senso. Não brigando, mas pensando em quais coisas gentis você pode fazer por ele. E também,
às vezes brincar provocando está bem. Às vezes fazer cócegas, tudo bem.

Mas um tipo de relaciomento gentil uns com os outros, mesmo o sentimento de que podemos fazer isso. Isso é um trabalho de
mestre. É um trabalho de mestre. Aquele que é um mestre pode fazer isso, aqueles que não são, não serão capazes de fazer
isso. Eles voltarão novamente para ferir. No final, eles acabarão machucando ou mordendo ou vindo com bofetadas. Mas
aqueles que são mestres ficarão fazendo tão belamente o trabalho todo, que você vê um tipo de relacionamento muito doce,
que é chamado de madhurya. Sem nenhuma luxúria, sem nenhum negócio de dinheiro, nada disso. Relacionamentos tão doces.
E a alegria ficaria borbulhando.
Todas essas perversões, todas essas coisas desaparecerão, exceto um relacionamento muito doce. Tudo bem? Mesmo
dizendo isso, vocês estão se sentindo felizes.
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Hoje, nós estamos celebrando aqui, nesta terra sagrada, o aniversário de Shri Krishna. Shri Krishna é o princípio fundamental...
da paternidade que Eu lhes descrevi antes, que veio a esta Terra e ilustrou o princípio fundamental disso. Assim, nesta Terra, a
mais alta paternidade é... a consciência de Shri Krishna. Mas no Reino de Deus, nós podemos dizer que no... Paraíso ou mesmo
acima de qualquer outra coisa, reside Sadashiva, que não se encarna. Ele é um dos aspectos; Shri Krishna... é um dos aspectos
de Sadashiva, que é o Pai. E a Adi Shakti ou o Espírito Santo... é o outro aspecto de Sadashiva, que é o Poder Dele. Então quando
Shri Krishna encarnou nesta Terra, uma aspecto dessa Adi Shakti veio nesta Terra como Radha. Ela é a mesma que veio como a
Mãe de Cristo, e Ela deu o nome de Cristo, como o sobrenome de Shri Krishna, como se fosse o nome de Shri Krishna, Krishna,
vem de Krishna. Ele é chamado de Krist nas línguas indianas, Krist. E Eu lhes falei antes por que Ele foi chamado de Jesu ou
Yeshu. Assim, hoje, nós vamos ver os dois aspectos de Shri Krishna... que foram a manifestação de Seu nascimento divino.
Na vida de Rama, eles mostraram um homem, um purushottama, o melhor do Pai, nas questões mundanas. E na vida de Shri
Krishna, eles O mostraram, a mais elevada paternidade como em Yogeshwara... ou no mundo divino. Assim, o primeiro aspecto
de Krishna que temos de entender... é Yogeshwara e o segundo aspecto Dele como o Virata. Yogeshwara significa o Senhor da
Yoga... ou o Poder da Yoga. Ele é chamado assim porque Ele alcançou... o máximo que alguém tem de alcançar como um yogi.
Como se Ele fosse o ideal que você tem de alcançar. Agora, como um Yogi, Ele nasceu de uma família real, mas Ele viveu nas
selvas, na floresta, com as vacas, com pessoas comuns. Ele dormia em lugares comuns, como por exemplo, algumas vezes
sobre a rocha ou na grama, quando Ele ia com Suas vacas para elas pastarem. Em segundo lugar, Ele era muito, muito
consciente, totalmente consciente de Seus poderes, sem nenhum ego. Ele tinha um poder especial chamado samharashakti,
através do qual Ele podia destruir todas aquelas pessoas... que tentaram prejudicar a manifestação divina.
O samharashakti é expressado... como o chakra em Sua mão. E o outro é o gada em Sua mão. Esses poderes estavam dentro
Dele e... Ele atuou de acordo com o Poder de Radha, porque Ela era Aquela que sustentava o Poder de Shri Krishna. A prova
disso é esta: quando Ele estava em Gokul com Radha, Ele fez todo o Seu samhara... o seu trabalho samhara, samharakarya, e
depois Ele simplesmente se tornou um sarti, é o cocheiro de Arjuna. Então para Seu discípulo Arjuna, Ele se tornou até mesmo
um cocheiro. Uma outra grande qualidade do Yogeshwara era... o completo poder de discernimento inerente. Então Ele sabia
quem era um demônio e quem não era; quem é bom, quem é mau; quem é possuído, quem não é possuído; quem é inocente,
quem não é. Isso estava formado dentro Dele, esse Poder... de completo discernimento. E Ele tinha a capacidade... de expressar
mais Seu estado de testemunha, como um sakshi. Ele tinha a capacidade, quero dizer, Ele próprio era um sakshi. Eu deveria
dizer, desta forma é mais fácil de entender.
Ele era um sakshi, quer dizer, Ele tinha a capacidade... de testemunhar o mundo inteiro como uma peça de teatro. Na época de
Rama, Rama era... Aquele que se envolveu com Seus problemas... para mostrar como se Ele fosse um ser humano completo.
Assim, esse humano não deveria dizer que Ele era Deus, como poderíamos aceitar Deus? Porque Ele era Deus, afinal de contas.
Agora, essa capacidade Nele de testemunhar... tem de ser observada em todo yogi. O elemento que Ele controla é o éter. Nós
chamamos o éter de "akasha" em Sânscrito. Esse éter, como vocês sabem, nós estamos usando agora... para nossa televisão,
para o nosso rádio, para todo tipo de trabalho coletivo. Então nós temos de ter... o controle do elemento éter, como yogis. E ele
é o mais sutil de todos, no sentido de que... você permeia tudo com ele.
E está acima de tudo, como o plástico também permeia tudo... na matéria, em tudo até o ar. Mas ele não pode entrar no éter.
Então a negatividade não pode entrar no éter. Assim, quando você entra em sua zona etérea, você na verdade entra na área...
que é a consciência sem pensamentos. Então para atingir o seu estado etéreo, você tem de expandir sua consciência sem
pensamentos. E a sustentação disso é feita por Cristo, pelo Espírito. Assim, você pode compreender agora, como um yogi, que o
seu estado da mente deve ser etéreo. E qual deve ser o estado do seu superego? Aquela é a parte do ego em que você deve
estar no estado etéreo. E como um superego, você deve ver isso como uma peça.

Você deve ver o jogo do negativo. A negatividade sairá correndo, mas não fique envolvido com ela, não faça o jogo deles, então
a negatividade irá se separar de você. Assim, o ego e o superego, ambos se elevam a partir do Vishuddhi Chakra. Eles podem
recuar pelo Agnya Chakra, mas devem ser absorvidos no Vishuddhi. A maior qualidade de Yogeshwara é que... Ele não fica
envolvido de forma alguma com nada, totalmente desapegado. Se Ele come, Ele não come; se Ele fala, Ele não fala; se Ele vê, Ele
não vê; se Ele ouve, Ele não ouve. Isso não tem nenhum efeito Nele, não há nenhuma retenção nisso, nenhuma ação nisso. Seja
o que for que Ele seja, Ele é completo. Dezesseis pétalas é a lua completa, o décimo-sexto dia da lua é o Purnima. É desse modo
que se deve ser, completo em si mesmo, completa confiança em si mesmo.
Mas a confiança não deve ser confundida com ego. Mas confiança é completa sabedoria, é completo dharma. Ela é completo
amor, completa beleza... e é completo Deus. Isso é o que ela deve ser. Agora, quando ele disse: "Abandone..." "todos os seus
dharmas e se entregue a Mim", no Gita, o que Ele estava querendo dizer: "Todas as outras coisas sobre as quais você está
preocupado," "abandone e se torne um Comigo, então Eu cuido de você." Abandone a responsabilidade a Shri Krishna, então a
completa Divindade integrada... começará a se expressar através de você. Significa que se você diz que você tem de ser
responsável, então Ele diz: "Tudo bem, vá em frente, tente". Mas se você diz: "Você é o responspável," "eu sou apenas uma
instituição ou um instrumento em Sua mão", então você começa a manifestar isso bem, e é desse modo que seu Vishuddhi
Chakra se abre. Essa é uma parte do Yogeshwara que Eu lhes falei. Mas como Ele é o cérebro dentro de nós, Ele se torna o
cérebro dentro de nós.
Nós temos de conhecer todas as qualidades de um cérebro divino... que estão com Ele. Assim, seja o que for que façamos com
nosso cérebro, como intriga, roubo, trapaça, tudo são coisas ruins feitas por seu cérebro, como eles chamam isso, são feitas
por Ele para o propósito divino, sem levar nenhuma culpa sobre Si mesmo. E o outro lado disso, seja o que for que façamos,
assim chamado de positivo, como política ou diplomacia, como liderança, tudo isso é... Sua própria ação, como até mesmo o
pensamento... sobre o futuro e tudo mais, Ele faz por nós, planejamento, pensamento, todas essas coisas, administração, como
uma peça teatral, tudo é feito como uma peça, porque Ele é o Mestre, como chamamos de "Sutradara", aquele que faz o prólogo
em uma peça teatral, aquele que brinca com as cordas, com as mímicas. Agora, a outra coisa que temos de entender... é que
Shri Krishna, neste estágio da Sahaja Yoga, é o Virata Shakti que está se manifestando nesse momento... e não o Shri Krishna
Shakti que estava em Sua época. E o poder que está atuando aqui não é mais... de Radha ou de Maria, mas sim de Viratangana.
É por isso que o conhecimento dos Sahaja Yogis é... muito mais amplo... do que o conhecimento de todos os santos, de eras.
Mas não é mais profundo do que eles, se você puder aprofundar seu conhecimento, esse conhecimento mais amplo terá raízes
próprias dentro de você. Assim, o cérebro é as raízes, aqui estão as raízes de toda a árvore da vida. Na verdade, a Kundalini se
eleva e irriga o cérebro primeiro, de modo que toda a árvore da vida é... encharcada com a bem-aventurança divina e o
conhecimento divino. Assim, esse Virata Shakti que temos de trabalhar... nos dá o senso de consciência coletiva primeiro.
Primeiro nós entendemos isso através do poder de nosso cérebro. Mas todo o poder do cérebro deve ser guiado pelo coração.
Deve ser irrigado, mas em Sânscrito é uma palavra muito bela "sinchena", como gotas de orvalho borrifadas com o Amor de
Deus. Assim, a integração desse cérebro... tem de se associar com o coração e seu fígado. Somente então o Virata Shakti toma
uma outra forma. As armas de matança se tornam armas de perdão. Todo tipo de poder destrutivo é usado para a construção,
como se fosse pregada uma peça. Por exemplo, agora Eu lhes contei um truque de como enganar esses gurus. O poder que
eles têm pode ser pregado contra eles, como Ele disse: os dentes deles devem ser colocados no pescoço deles, em suas
gargantas, ao invés de tirar os dentes deles, é melhor colocá-los de volta em suas próprias gargantas. E se você puder fazer
isso, então não haverá nenhum problema... no que se refere ao efeito deles em nós, porque vocês são mais poderosos e mais
espertos.
Porque o Virata Shakti assumiu agora essa forma. Como a árvore, quando ela cresce, ela cresce para cima, mas quando ela fica
carregada com frutos, ela abaixa. Primeiro ela é atraente por suas flores, por sua madeira, por todas as outras partes de seu
corpo. E as pessoas tentam destruí-la por isso. Mas quando os frutos aparecem, eles querem preservá-la, e a árvore se curva,
sua humildade é muito valiosa. Assim, você são os frutos... desse Viratangana Shakti, vocês são os frutos. Porque vocês são
tão valiosos... que essas pessoas que quiseram arruinar... ou destruir o Poder Divino desta Terra... começarão a pensar que eles

têm de ganhar algo a partir desses frutos. Assim, hoje, o Virata Shakti lhes deu um grande valor, porque as pessoas veem que
tendo... um Sahaja com elas, isso é tão precioso. Digamos que um homem comum tenha sua Realização, então ele desenvolve
seu valor, nesse seu próprio valor, ele pode ser respeitado, amado... e lhe dão o mais elevado, se ele for um autêntico Sahaja
Yogi. Então vocês devem entender hoje que o Virata Shakti é - nós iremos venerar esse Virata Shakti que deu frutos.
Como resultado disso, todas essas diferentes igrejas... e fanatismo e ateísmo e comunismo... e todo esse "ismo", todos esses
serão neutralizados... porque eles verão que foram beneficiados. Mas vocês têm de se tornar isso, esta é a coisa mais
importante que temos de saber: se inclinar em direção à Mãe Terra, ser humilde, totalmente humilde dentro e fora, realmente
lhes dará o completo valor dos frutos da Sahaja Yoga. Esses Sahaja Yogis que gabam de si mesmos... são como frutos que
estão somente ficando estragados na árvore. Os únicos frutos que estão se curvando... são aceitos como frutos bons e
maduros, e não esses que afirmam que eles são os mais elevados. Mas algumas das pessoas negativas... não devem de forma
alguma tirar vantagem disso, e dizer que eles são bons... porque eles estão se curvando, essa não é a lógica. Alguns deles se
gabam de que são humildes, mesmo um fruto podre se curva. Mas o fruto maduro... mostra sua humildade pela seu peso. Isto é
o Guru Tattwa: gravidade. Assim, a partir do Poder de Viratangana, nós obtemos o poder da maturidade até o fruto... e depois
nos tornamos abençoados pelo Princípio do Guru. Aqueles que ainda estão envolvidos em conseguir a melhor luz solar... ou
conseguir o melhor suprimento de água... ou todas essas coisas ainda não são maduros, porque o fruto não precisa de nada
mais.
Ele não precisa de nada da Mãe Terra nem dos elementos. Mas ele se entrega, se inclina, se curva à Mãe Terra. Assim, o Sahaja
Yogi que continua fazendo perguntas à Mãe, trazendo problemas pessoais, ideias estúpidas, negatividade, todas essas pessoas
ainda não são os frutos. Mas as pessoas maduras são aquelas que se entregam, que se curvam à Mãe Terra. Assim, a
capacidade de se curvar é o melhor julgamento de si mesmo... e deixando tudo... ao poder da gravidade de sua Mãe... para fazer
todo o trabalho para você; e deixando todas as suas pequeninas precupações para trás. Você tem de se elevar acima desses
poderes restritivos. E alcançar a completude desse Virata Shakti, que no final se torna um madhura Shakti, madhura, não há
nenhuma palavra em inglês, mas significa um poder doce. Assim como o fruto se torna doce, é desse modo que todos vocês
têm de se tornar muito doces. Krishna tentou tornar tudo muito doce no sentido de que... tudo aquilo era madhura shakti que
estava atuando, todo o Seu jogo, toda a Sua dança, todas as Suas histórias, se vocês as lerem, não são nada além de madhura
shakti, em relação aos gopas e gopis, em relação aos outros Sahaja Yogis. Portanto você tem de manter sua Mãe satisfeita,
agradando todos os outros Sahaja Yogis, e não as outras pessoas, elas não são importantes.
Assim, hoje nós iremos encurtar o Puja... e é por isso que levou muito tempo no andar de cima para encurtá-lo. Assim, o tempo
perdido é o tempo ganho para sempre. Que Deus abençoe todos vocês.
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Assim, hoje é um dia, de acordo com o calendário indiano, chamado de Parivartani Ekadeshi. Agora, hoje é o décimo primeiro
dia da lua, o décimo primeiro dia é Ekadesha Rudra. Também, na Sahaja Yoga, vocês sabem sobre Ekadesha Rudra, que está
aqui, que no final destruirá todas essas coisas... que não são mais necessárias. Este é o Ekadesha aqui, que é o décimo
primeiro, mas hoje é um dia especial onde nós vamos usar... o poder de Ekadesha... para fazer o parivartani que significa a
transformação. Ele não é para destruição, mas sim para a transformação. É um dia tão importante para estarmos aqui em Nova
York, onde nós usamos os poderes destrutivos... para a transformação dos seres humanos. Então, é um dia muito importante
hoje... em que nós vamos transformar as pessoas... por meio da manifestação dos poderes do Ekadesha. E Eles são onze
situados acima de sua testa aqui... e vocês sabem como eles trabalham. Assim, estes dez surgem dos poderes destruidores do
Void. O Void também tem dez poderes destruidores, a partir destes dez, a parte destrutiva se estabelece aqui. Assim, quando
uma pessoa está em sua destruição, digamos por exemplo, um câncer está se estabelecendo, então você talvez sinta uma
pulsação aqui no ápice do seu Void.
Uma pulsação. E isso não significa logicamente... que se há uma pulsação, há um câncer, mas se há um câncer, haverá uma
pulsação aqui acontecendo. Isso significa que a força da vida está tentando empurrar isto, mas a obstrução lá começa a se
acumular em ambos os lados. E no centro é o centro do Vishuddhi, do Virata, onde Shri Krishna se tornou o Virata, o Grande Ser
Primordial. Assim, este é o décimo primeiro poder de destruição. Ele tem um poder chamado samhaara shakti, através do qual
Ele mata as pessoas. Então antes de matá-las e aniquilá-las, na compaixão de sua Mãe, nós temos de primeiro tentar
transformá-las. Se elas não podem ser transformadas, então tudo bem, deixe o Ekadesha assumir o controle. Assim, estes 11
poderes destruidores deles serão usados por Kalki, Aquele que irá se manifestar sobre um cavalo branco. Antes disso, hoje é
um dia muito importante... em que vocês irão usar esses poderes para a transformação.
Mas como os poderes destruidores podem ser usados para transformação? Antes de tudo, quando as pessoas sabem... que
existem poderes destruidores se manifestando, elas começam a temer, elas ficam com medo: "Nós seremos destruídos," "então
devemos nos refugiar em Deus", esse é um dos meios. Em segundo lugar, se um indivíduo vem a saber sobre... qualquer doença
destrutiva como câncer, ele quer descobrir um método. E não há nenhum método disponível no nível humano. Então ele pensa
em Deus e deseja chegar mais perto de Deus. O medo o traz para mais perto de Deus. Ele depende mais de Deus do que da sua
racionalidade, do seu ego ou superego, e ele quer depender... do poder de Deus para curá-lo ou para salvá-lo de sua destruição.
Porque ele está agora à beira da destruição, quando um câncer se instala, ele sabe que... não há fim para isso e ele tem de ser
destruído. Assim, essa é uma outra maneira que as pessoas adotam a transformação, mudam suas atitudes, mudam seus
sistemas de valores. Eu sei de muitos maridos ou esposas que contraíram câncer e... seus pares se tornaram pessoas muito
suaves, gentis, doces, românticas.
Eles tentam dar todo o amor, toda a proteção, todas as coisas boas para a pessoa que irá morrer agora de Ekadesha. Então um
tipo... de temperamento transformador começa a surgir em um homem, pois ele vê que a pessoa com a qual ele tem vivido por
toda a sua vida... não irá mais viver, então um tipo de belo sentimento em relação à pessoa de dar, tudo que você tem de belo
dentro você surge... e é desse modo que as pessoas desenvolvem... um outro tipo de personalidade que nunca esteve aparente
antes. Então toda aspereza e agressividade desaparece... e toda a doçura começa a derramar. Assim, a compaixão em um
homem é uma grande coisa, através da qual ela transforma, muitas pessoas que perderam... seus parentes e amigos... se
tornaram pessoas muito mais gentis, amáveis, porque Ekadesha expressou o seu temor respeitoso. E também um outro tipo de
medo vem nas mentes das pessoas: "Amanhã isso também pode acontecer comigo," "então eu devo fazer algo sobre isso."
Assim, nesse momento, a Sahaja Yoga os ajuda muito. Eles vêm para a Sahaja Yoga porque uma grande emergência... é criada
dentro deles mesmos... e eles ficam apressados por sua transformação na Sahaja Yoga. Mas há uma outra forma mais sutil
com a qual essa força destrutiva ajuda... destruindo tudo que é negativo dentro de nós. Porque a menos e até que... essa
negatividade seja destruída dentro de nós, nós não podemos nos tornar pessoas que podem entrar no Reino de Deus. Nós

temos nosso ego, nós temos nosso superego, e ambos podem ser representados aqui.
Quando você tem o seu ego, um ego muito grande, então você perceberá uma grande bolha como ego surgindo deste lado, uma
muito grande aqui. Ou se você tem um superego, você pode ver uma outra coisa grande se projetando do cérebro aqui. Então,
em ambos os lados, talvez você tenha ambas as coisas, se o sistema nervoso simpático em ambos os lados estão hiperativos.
Se você não é uma pessoa muito coletiva, você também pode ter uma bolha aqui, então você pode ter a coisa toda preenchida
com seu ego, superego e este centro do Virata novamente incha... de um jeito que a pessoa desenvolve um rosto... como de um
monstro às vezes, esta parte se torna muito espessa sobressaindo, há um personagem que Eu vi desse jeito, Eu acho que é
Frankenstein ou alguém assim. É ele? Frankenstein. Sim, isto veio do inconsciente, o personagem Frankenstein, tudo fica
inchado, sobressaindo e esta face deste jeito. Isso é realmente o que acontece ao ser humano... quando ele próprio se torna um
demônio. Assim, é dessa maneira que Ekadesha trabalha dentro de nós... para destruir a nossa negatividade dentro de nós. Na
Índia, muitas pessoas jejuam neste dia, por penitência, no décimo primeiro dia, é muito comum você ter de fazer Ekadeshi,
todos os hindus e todas essas pessoas fazem Ekadeshi, que acontece no décimo primeiro dia, eles não comem nada, de forma
alguma.
Mas vocês não devem fazer isso depois do Advento de sua Mãe. Porque Eu sou o próprio Ekadesha, então por que você deveria
fazer isso agora que Eu vim? Isso foi feito quando Eu não estava aqui somente para Me chamar, agora Eu estou de volta aqui,
vocês não precisam fazer isto nunca mais, a penitência de Ekadesha. Mas vocês têm de tomar cuidado. Agora Ekadesha surge,
como Eu lhes disse, do Void. Assim, primeiramente ele surge quando você aceita alguém como seu guru. Por exemplo, quem é
falso, quem é anti-Deus, anti-Cristo, então você desenvolve um tipo de camada grossa neste lado, quando é a pessoa que você
está venerando como um guru... ou que você está respeitando como um guru, é um guru para você... que não é
verdadeiramente um guru, então você desenvolve um superego... que aparece neste lado, nesta parte. Agora, o outro lado disso
aparece quando uma pessoa diz: "Eu sou meu próprio guru, estou praticando minha própria meditação," "eu não tenho nada a
ver com a orientação de ninguém," "estou muito bem como eu sou", uma pessoa assim desenvolve a outra metade, então você
tem esta metade desenvolvida por causa disso... e esta metade desenvolvida por causa do superego... que você adquire desses
gurus falsos e impostores. Agora, o que acontece às vezes é que quando você fica envolvido... com esse tipo de
comportamento de superego, nesse momento acontece então que você talvez domine a partir disso... e comece a usar isso
para seu ego, esse é o pior tipo para você. Nesse momento, o que você faz é agir você mesmo como os demônios, e uma vez
que você comece a fazer isso, seu Ekadesha é completamente destruído... e então Eu não acho que seja fácil se livrar disso, é
muito difícil.
Mas se isso é de um só lado é muito mais fácil. Assim, hoje é o dia que é chamado de Ekadesha... que irá trazer a
transformação. Quando você é transformado, muitas coisas são automaticamente destruídas dentro de você, como você pode
ver claramente... que todas as suas identificações erradas desaparecem. A identificação errada: "eu sou um americano", "eu
sou um cristão" ou "eu sou um judeu", "sou isto", "sou aquilo", todas estas falsas identificações desaparecem... e você se torna
um ser humano despido, antes de tudo, você é um ser humano... e depois um super ser humano sem ego, sem ego, então o seu
ego é destruído, seu superego é destruído, seus condicionamentos são destruídos... e todas as suas ideias falsas sobre
conhecimento são destruídas. Assim, o que resta e emerge é a realidade. Agora veja, quando uma flor se torna a fruta, tudo
praticamente cai da fruta, da flor, você pode dizer, por exemplo, o cálice cai, depois as pétalas caem e depois... o calículo está lá
e também cai, mas o que fica é a semente, na verdade se você observar, ao redor da semente todas essas coisas se
desenvolvem... e a fruta permanece, e o resto cai. Em Sânscrito, alguma parte é usada em algumas frutas, nada é usado, um
galho muito pequeno surge como uma fruta... e se transforma em fruta enquanto as flores acabam. Portanto, em nós também,
seja o que for que se torne o Espírito permanece, o resto cai, e é isso que acontece quando nós chamamos isso... de Ekadesha
que gera a transformação. E temos de entender que nós temos de abandonar muitas coisas. Algumas pessoas, Eu tenho visto,
dizem: "O que há de errado?"
"Estou fumando, ainda assim minhas vibrações estão bem." Alguns dizem: "O que há de errado? Estou bebendo," "ainda assim
minhas vibrações estão normais." "Estou indo neste guru, ainda assim minhas vibrações existem." "Estou tendo o mesmo tipo
de vida desregrada," "ainda assim minhas vibrações existem". Agora, isso vai por um caminho muito longo, as vibrações ainda
estão presentes, mas de repente elas cessam... e você descobre que está fora dos limites, você é expulso completamente, mas

você não percebe como você foi expulso, gradualmente você descobre que como uma tangente, você sai... e então a pessoa
tem de tomar cuidado em relação a isso. Assim, dentro de nós, existe uma força que é centrífuga... e uma força que é
centrípeta, então a força de Ekadesha é centrífuga, através da qual somos expulsos. A Sahaja Yoga não cai aos pés de ninguém,
não pede a ninguém, não bajula ninguém, se você quer estar lá, você tem de estar positivamente lá... e se você não quer estar lá,
o Ekadesha o expulsa muito mais rápido do que você queira. Esse é o problema com a Sahaja Yoga... e essa é a brecha da
Sahaja Yoga, sobre a qual Eu devo lhes falar... como uma Mãe, que isso está muito ansioso para expulsá-los. Eu lhes contarei
quando Christine - agora mesmo ela Me disse também... que ficou noiva de Michael, metade deles foram expulsos, porque eles
tinham uma concepção de que você deve ter um romance... antes do casamento, que se você tem um casamento sem
romance, então não deve haver nenhum casamento.
Eu não sei em qual concepção isso está baseado, mas se você tem o romance antes do casamento, qual é a graça de ter
casamento? É como por exemplo, se você tem de dar a alguém um presente, você o esconde, você o guarda até essa data... e
depois dá a surpresa às crianças, da mesma maneira, se você já teve o romance, o que é o casamento? Para que é a
celebração? É totalmente ilógico, não há nenhum romance nesses casos, na verdade, nós temos visto que depois do romance...
o casamento termina em divórcio. É sempre assim, porque você se torna sem graça, insoso... e você descobre que o romance
que você teve antes do casamento... foi algo como uma fantasia que desapareceu... e agora depois do casamento, não há nada
sobrando para regozijar, então você fica farto e no mês seguinte você está se divorciando. Mas os casamentos que acontecem
sem romance... mantêm tudo reservado para um dia particular, só para aquele dia, quando você terá o verdadeiro romance... e
realmente sentir a unidade, tudo, na India é uma coisa muito importante a primeira noite do casamento. E é por isso que nossos
casamentos duram, Eu diria que sou uma senhora idosa de 60 anos, Meu marido tem 63 anos... e você pode ver o quanto ele
ainda é romântico, o romance nunca termina, porque ele começa em um dia auspicioso... com a sanção da coletividade, todos
têm interesse nesse romance, é uma coisa tão importante estar casado, todas as pessoas regozijando o casamento e
regozijando... Yogini: A Senhora gostaria de comer alguma fruta, Mãe? Não, não, obrigada. Então agora, quando esse tipo de
coisa acontece aos ocidentais, as pessoas acham que o romance é muito importante, mas Eu não acho que uma pessoa pode
aprender qualquer coisa do... sistema de casamento dos ocidentais, porque todo o sistema de casamento deles está
totalmente em decadência, não há nada para se aprender deles quanto a isso, nós podemos aprender muitas outras coisas, por
exemplo nós podemos aprender como operar uma câmera, mas como operar um casamento, é melhor você aprender dos
indianos. Nós temos um sistema de casamento muito sólido, antes de tudo, a forma como eles são educados desde a infância,
em como fazer um casamento bem-sucedido, muita importância é dada, então sem o horóscopo, eles não se casarão, sem o
dia auspicioso, eles não se casarão, tudo eles trabalham em tantos detalhes, de modo que o casamento não pode fracassar,
além disso, isso está atuando de uma maneira tão coletiva, por exemplo, vamos supor que Meu marido queira Me incomodar,
digamos por exemplo, então, a irmã do Meu marido irá repreendê-lo, todos podem interferir se eles tentarem fazer qualquer
coisa... contra o casamento, todos na família ficarão no encalço da pessoa... que tenta acabar o casamento e então todos
sabem que... Eu ficarei abandonada se Eu tiver um divórcio, ninguém tem lugar na sociedade, mas na Inglaterra, quando fomos
pela primeira vez, ficamos chocados.
Não têm nenhuma vergonha sobre isso, eles dizem: "Eu já sou divorciado..." "três vezes e esta é a quarta mulher com quem
estou vivendo." Isso era muito chocante, oh Deus. Para nós um divórcio significa ser pior do que a lepra. Por que você está
divorciado? Qual é o problema? Como você pode estar divorciado? Uma coisa tão auspiciosa é o casamento, é uma benção tão
grande, é a benção de Deus, como você pode fazer isto? É um declínio tão grande e é desse modo que isso funciona... e de
modo algum, nós somos inferiores a vocês em relação ao casamento, porque nós podemos gerar muito mais crianças do que
vocês conseguem, e as crianças só querem nascer na Índia, não em algum outro lugar, vocês ficarão surpresos, esse é o
problema que estamos enfrentando. Nosso problema populacional surge do ponto em que... os casamentos são tão
bem-sucedidos, as pessoas são tão pacíficas, os filhos detestam que os pais estejam casados... nos pesadelos de Nova York,
naturalmente porque você não sabe onde estará a mãe amanhã... e onde estará o pai, agora nós somos responsabilizados pela
elevada... taxa de fertilidade, mas o que fazer, as crianças não escutam, elas não querem ir para todos esses lugares... onde não
há estabilidade para elas, especialmente as crianças realizadas, se elas são de uma qualidade muito elevada, elas de fato, quero
dizer, elas têm de ser como demônios para se envolverem nisso, então elas talvez tentem ou talvez elas sejam verdadeiros
demônios, elas podem tirar vantagem disso, mas normalmente... as pessoas que querem paz na vida, que querem alegria na
vida... e o amor de seus pais, querem nascer na Índia. E é por isso que recentemente... você perceberá que a Índia está

crescendo tão rápido em população... que nós não sabemos o que fazer sobre isso.
Assim, esse sistema de casamento surgiu, que os chocou, porque eles não conseguiram entender que tem de haver um
romance... e isso e aquilo. Agora o maior entendimento sobre Ekadesha deve existir, não devemos permitir... isso ser construído
dentro de nós de forma alguma, porque essas são as coisas autodestrutivas. Isso começa com a dúvida. Quando você começa
a duvidar da Sahaja Yoga, a construção começa... e a dúvida começa desenvolvendo inteiramente os medhas, esta é a placa
aqui. E isso pode se tornar uma grande placa espessa lá, por exemplo, hoje Eu vi aquela mulher dizendo: "Bata na madeira",
bater na madeira significa esta madeira, bater na madeira... significa que não deve haver mais nenhuma madeira aqui, ou você
pode dizer "bata na pedra". Se você disser algo como ostentação, você diz, "Não, não bata na madeira." Não estou querendo
dizer isso, as pessoas estão bem conscientes, inconscientemente elas dizem, mas elas estão bem conscientes... para não dizer
algo que daria uma certa ideia... de natureza prepotente ou algo de ostentação... ou algo importante, de modo que possa dar
errado. Então eles dizem "bata na madeira", esta é a madeira. Este é Ekadesha. Nós estamos bem conscientes sobre essa força
formada dentro de nós... e agora nós temos de estar conscientes de que essa força... irá transformar as pessoas, então hoje
nós vamos orar: que essa força deva transformar os EUA... através de sua capacidade de assustar as pessoas... de modo que
elas venham para a Sahaja Yoga.
Porque quando as coisas alcançaram esse estado de ego, então as pessoas dizem: "O que há de errado?" Como na Inglaterra,
quando Eu comecei a falar, primeiro eles disseram: "Esta é uma mulher Vitoriana antiguada totalmente inútil". Eu disse: "Tudo
bem," "Eu não digo nada, mas vocês terão essas doenças de modo que..." "vocês terão de voltar". Aquela foi a época em que
eles aprovaram a lei... que diz que a homossexualidade deve ser permitida, a permissividade deve ser permitida... e todas essas
coisas devem ser permitidas... e agora vocês têm a AIDS. Vocês têm AIDS agora aqui já agindo, agora a AIDS propiciou o medo
do Ekadesha. Agora falem isto: "O que está errado?" E quanto a isso? Portanto esse temor respeitoso e esse medo são muito
importantes, é uma coisa extremamente importante que tenhamos o temor respeitoso... e o medo de que Deus é
Todo-Poderoso... e não somos nada diante Dele, aqui nós temos de nos lembrar que somos parte integrante deste Deus... e que
nós temos de despertar em nós mesmos para a consciência... de que Ele é o Todo e nós nos tornamos um com o Todo. É dessa
maneira que nós iremos superar nosso Ekadesha. Assim, hoje, Eu abençoo todos vocês com o poder de Ekadesha... que irá
transformá-los.
Que Deus abençoe todos vocês em seu trabalho... que vocês estão tentando fazer pelo bem dos americanos, é sua
responsabilidade salvar a América, vocês sabem que ela é o Vishuddhi Chakra e toda a responsabilidade... da Sahaja Yoga
reside no Vishudddi Chakra, então o quanto é importante que a transformação se estabeleça, a menos e até que a
transformação entre em ação, vocês verão que isso não irá dar certo, que você não consegue falar com as pessoas, você não
consegue se comunicar com elas, então vocês devem orar para que o processo de transformação comece, dispare e
movimente-se rapidamente... e continue se espalhando como fogo selvagem, essa deve ser nossa prece de hoje. Que Deus os
abençoe. Que Deus os abençoe.
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O Significado do Puja São Francisco, EUA, 29.09.1983 Hoje Eu pensei há pouco que há… muitas pessoas que vieram pela
primeira vez. E Eu devo lhes falar sobre… o significado do Puja. Porque do jeito que o estilo de vida ocidental é, eles estão
destinados a serem assim. Buscar algo externamente, ir para o externo, descobrir novas maneiras e métodos para crescer
externamente. Agora, esse é o conhecimento de suas raízes. O conhecimento através do qual vocês recebem sua nutrição, esse
conhecimento não era conhecido por vocês antes… e não foi dito deliberadamente, porque pressupõe-se que vocês cresçam
externamente. Agora, quando você tem ir para dentro, então você tem de entender… as leis divinas e os métodos divinos, como
isso funciona. O Puja tem um significado, desde os tempos antigos, os santos o descreveram. Porque na Índia, o clima todo é
tal… que você pode viver debaixo de uma árvore, viver em uma floresta sem problema, você pode comer frutas e muito feliz você
pode viver em uma floresta. Não há necessidade de ter uma cama ou qualquer coisa, é tão quente e agradável, e então sempre
desfrutar a bênção de uma floresta. E desse modo, muitas pessoas foram para a floresta… e começaram a pensar, olhando para
o mundo inteiro a partir dessa… solidão: "Qual é o problema com o ser humano? Por que estamos aqui?" "O que devemos fazer?
Qual é o propósito desta vida humana?" "Por que Deus nos deu essa bela vida humana?" Eles começaram a pensar sobre isso. E
é desse modo que eles entraram em estado meditativo, acesso meditativo dentro de si mesmos. E quando eles começaram a
meditar, eles descobriram tudo sobre a Kundalini, sobre os chakras e as Divindades que residem neles. Agora, essas Divindades
têm residido desde tempos imemoriais. Nós podemos dizer que na morada de Deus, todos Eles residiram lá… e depois Eles
foram refletidos nesta Terra… e Eles encarnaram apenas para nos dar… uma consciência cada vez melhor. Nós poderíamos ter
evitado tudo isso. Poderia ter sido muito fácil, se tivéssemos ouvido Deus na época de Adão e Eva. Na época de Adão e Eva, foi
dito que você não deve comer o fruto do conhecimento. Agora, aquilo não era o fruto do verdadeiro conhecimento, mas o fruto
do conhecimento era o conhecimento sobre a matéria, o conhecimento sobre as coisas. Então, como vocês sabem, a história é
que as forças satânicas trabalharam, elas iludiram ambos e eles começaram… a se desenvolver no outro lado. Foi desse modo
que eles cometeram um erro. É por isso que é chamado de pecado original. E esse pecado original nos trouxe a essa beira de
precipício agora, e nós temos de voltar. Nós temos de voltar para dentro de nós mesmos para encontrar nossas raízes. E é por
isso que é para se aperfeiçoar… em relação a seus erros e aperfeiçoar em relação a sua ignorância. Foi desse modo que a
primeira ignorância foi estabelecida. A escuridão da ignorância foi estabelecida por causa desse erro. E então da escuridão, nós
tivemos de chegar ao estágio humano. E quando nós temos de chegar ao estágio humano, temos de passar… através de todos
esses vários estágios diferentes da vida onde… as Encarnações tiveram de se estabelecer. Então, agora, como vocês sabem
muito bem, nós temos Encarnações situadas dentro de nossos centros… que ainda não estão despertadas. Isso significa que
Elas não estão em nossa atenção. Elas não são sentidas em nosso sistema nervoso central, ou não podemos senti-Las nas
pontas de nossos dedos, para ser muito, muito simples. Portanto Elas estão lá, mas Elas não estão agindo de acordo com o
nosso desejo. Nós não As conhecemos e Elas não nos escutam. Elas fazem o que é certo para Elas ou o que Elas acham que é
apropriado. Vocês não têm nenhuma conexão com Elas até agora. Então, a primeira coisa é se conectar… com esses diferentes
estágios através dos quais você passou. Então, o primeiro, como vocês sabem, é o estágio de Ganesha, é a inocência. A
inocência, a inocência sem forma foi criada em Shri Ganesha, porque algum núcleo tem de emitir essa inocência. Agora, no
mundo inteiro… existem oito dessas criações da Mãe Terra, e felizmente elas estão em Maharastra. Você perceberão que as
pessoas de Maharashtra em geral são inocentes, comparadas aos outros, elas são muito inocentes por natureza. E a razão é
que somente da Mãe Terra a inocência é emitida. Então a primeira coisa é que para estabelecer dentro de nós a inocência, nós
temos de venerar Shri Ganesha. Então, quando vocês Me veneram como Shri Ganesha, o Shri Ganesha dentro de vocês é
despertado. Vocês veem o resultado disso. Assim, as pessoas que estão sofrendo, digamos, por causa do problema de todas
essas perversões, dessas doenças modernas que surgiram, devem estabelecer o Shri Ganesha delas. Se elas não conseguem
estabelecer o Shri Ganesha delas, elas não podem ser curadas. Então a inocência delas tem de ser estabelecida primeiro. Se Ele
não pode estabelecer a inocência delas, nós não podemos curá-las. A primeira e mais importante coisa é estabelecer Shri
Ganesha. E Shri Ganesha é feito do elemento da Mãe Terra. Portanto, orando para Shri Ganesha, nós também O estabelecemos.
Em uma cidade, em um lugar como este lugar agora… que é São Francisco, onde Eu vim aqui primeiro, não tivemos nenhum
Puja, nada. É por isso que a coisa toda foi apenas uma situação incerta. Eu não pude ir fundo nas pessoas. Eu não pude ir fundo
no lugar… e então, Eu não sabia como seria capaz de resolver, porque não há nenhuma educação sobre isso. As pessoas não
são educadas em relação a isso. Mas na Índia, imediatamente a primeira coisa é o Puja. Eles não virão à Minha palestra, eles

não virão a nada, primeiro é o Puja. Se houver um Puja, todo mundo está se levantando às 4:00hs, tomando um banho, se
preparando para vir ao Puja. Porque eles sabem a importância dele, que sua essência é despertada pelo Puja. A essência é
despertada e para despertar a essência, vocês têm de estar lá, em um lugar onde isso é feito, de modo que a essência de vocês
seja despertada. Agora, o problema é que com as sociedades orientadas ao ego, é muito difícil falar com eles sobre o Puja.
Acham que é difícil, é por isso que nós não permitimos… todos virem ao Puja por uma única razão, porque assim que veem algo
acontecendo, o ego deles começa a crescer. E em vez de fazer qualquer coisa para eles, a barreira é tanta que Eu simplesmente
não consigo fazer nada sobre isso. A barreira é demasiada no ego deles, eles têm suas próprias ideias, suas próprias
concepções, seu próprio sentimento, e é impossível penetrar fundo neles, então é um desperdício. E se você não consegue
receber as vibrações, Eu sinto a dor em Meus próprios centros. Porque as Divindades ficam muito irritadas e Elas não gostam
disso e pensam: "Por que a Mãe deveria desperdiçar Sua energia com essas pessoas…" "que não entendem o Puja?" Então, Eu
quero prepará-los de antemão, de modo que vocês se mantenham abertos. Não permitam que seu ego venha à tona. Não há
nada para Eu ganhar, é para vocês ganharem, mantenham suas mentes abertas. O problema é que no momento desta abertura
do Sahasrara, este cérebro, o cérebro de todos está de cabeça para baixo. É impossível, você tenta virá-lo e eles saltam em cima
de você. É um grande problema para Mim, é o maior problema. Porque todas as outras encarnações vieram, Elas não tiveram de
fazer esse trabalho difícil de torná-los algo. Era somente para despertar dentro de vocês uma consciência, Como Cristo teve de
despertar o Agyna Charka de vocês. Tudo bem, Ele se crucificou pela mesma razão, Ele ressuscitou a si mesmo pela mesma
razão. Foi uma vida muito difícil para Ele e para a Mãe foi ainda pior, sem dúvida. Mas ainda assim, devemos saber que isso é
uma coisa muito perigosa, transformar as pessoas e depois estabelecê-las… e criar a partir dessas pequenas sementes uma
enorme árvore de um santo. Agora, da mesma forma, nós tivemos Moisés, tivemos Abraão, todos esses grandes santos estão
dentro do nosso Void. Eles são os Gurus. E em um Guru Puja, quando vocês Me veneram no dia do Guru Puja, nesse momento
esses Gurus são despertados dentro de você e você se torna um mestre, vocês mesmo se torna um guru. Você mesmo sabe
tanto, Eu nem mesmo tenho de lhe dizer, Eu não acho que… Eu tenho falado muito com as pessoas em particular ou explicado
as coisas. Mas de alguma forma, eles se tornaram tão cheios de conhecimento, é muito surpreendente como eles entendem.
Por exemplo, Eu estava falando com Yogi Mahajan. e ele estava Me dizendo qual é o problema do ser humano e… ele estava Me
dizendo como não podemos nos relacionar com eles e tudo mais. O que é interessante, porque Meu pai fez o mesmo Comigo.
Eu disse que ele é Meu primeiro guru e todos vocês meus segundos gurus. Porque Eu não entendo os seres humanos. Por
exemplo, este negócio de homossexual. Quando Gregoire, com grande relutância, Me disse através de outra pessoa, Eu quase
desmaiei, na verdade, Eu não conseguia entender, O que aconteceu com eles? Agora, o que Eu devo fazer? E Eu não consegui
comer por uma semana. Eu Me senti tão mal com a coisa toda. Meus próprios filhos, onde eles estão? Se você tem um coração
de uma mãe intensa, você pode entender o que ela sente sobre isso. E Eu sabia que eles estavam em apuros, Eu sabia que tudo
seria muito perigoso. Mas não importa, pela graça de Deus, tudo ficará bem, tenho certeza que dará certo. Então, primeiro nós
temos de estabelecer Shri Ganesha. Antes de tudo, nós temos de estabelecer Shri Ganesha dentro de nós mesmos… e Shri
Ganesha neste lugar chamado São Francisco. Tudo bem? É por isso que temos de primeiro fazer Puja de Shri Ganesha. Então,
em segundo lugar, Eu disse a ele que, se possível, nós devemos fazer um pouco do Puja de Shri Vishnu, porque Ele é Aquele que
nos dá o poder evolutivo, através do qual nós podemos evoluir e evoluir os outros. Então nós temos um pouco de tempo para o
Puja de Shri Vishnu. Além disso, eles fazem Havans e tudo isso para o Puja de Shri Vishnu, que é muito bom para limpar a
atmosfera, de certa forma. Mas nós faremos no próximo ano todas essas coisas, talvez, pode ser, porque agora não temos
esses preparativos. Mas isso seria uma boa ideia também. E então em terceiro, eles querem fazer a Puja da Shakti, a Mãe.
Porque a menos e até que você tenha poder, mesmo que todas as Divindades estejam presentes, você ficará exausto, você não
seria capaz de realizar isso. Então o terceiro é do seu próprio poder, de sua Kundalini, do poder que irá realizar esse trabalho
Divino. É desse modo que temos três Pujas. Mas nenhum de vocês deve entrar em uma viagem do ego. Por favor, mantenham
seu ego de lado. Neste instante, veja por si mesmo como isso funciona dentro de você mesmo. Você começa a se sentir bem,
você começa a sentir vibrações melhores… e você começa a se sentir muito melhor e mais saudável dentro de si mesmo. Então,
mantenha-se aberto. É você que tem de alcançar algo, não Eu. Não tenho de alcançar nada. Então é melhor vocês tirarem
proveito de Minha presença. Porque Eu estou aqui apenas por hoje e depois Eu irei embora. Então, tirem o melhor proveito de
Minha presença… e é por isso que Eu disse que tanto quanto possível tentem chamar… as pessoas para cá, será uma boa ideia.
Que Deus os abençoe.
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Entrevista, Rádio Kazu, Santa Cruz, Califórnia, EUA, 01.10.1983 Antes de começar, eu gostaria de me apresentar a todos que
estão no recinto.
Meu nome é Barbara Schuler e eu faço um programa de rádio em uma estação de Monterey, chamada Discovery, que é
usualmente às quartas-feiras de 13:00 às 14:30. e agora será às terças-feiras, das 11:30 às 13:00. E é meu privilégio estar aqui
para gravar uma entrevista para meus ouvintes. Então, para os ouvintes, eu gostaria de dizer que estamos no Kennolyn
Campgrounds, em Santa Cruz, e esta é uma entrevista com Sua Santidade Mataji. Mãe, hoje há muitas, muitas coisas ditas
sobre a Sahaja Yoga, sobre Sua filosofia, e muito pouco é dito sobre a Senhora, como uma pessoa. E eu pensei que seria
interessante começar com algumas perguntas sobre quem a Senhora é; quem a Senhora foi como criança; quais pessoas A
influenciaram; o que trouxe a Senhora à posição em que está atualmente, como um Ser Iluminado sentado diante de mim e de
nós? Eu sou um ser muito antigo, o problema é desse jeito, entende? E para o que Eu posso lhe dizer sobre Mim mesma? Eu
simplesmente não sei qual parte vai lhe interessar, mas a única coisa que posso dizer é que Eu nasci com essa compreensão e
consciência de que Eu tenho de encontrar um método através do qual Eu possa dar a Realização em massa às pessoas. Eu era
uma alma realizada, é claro. Eu sabia tudo sobre isso desde a Minha mais tenra infância.
Mas o problema era como fazer com que muitas pessoas tivessem isso, porque se uma pessoa consegue isso ou uma pessoa
tem isso; se uma pessoa é uma encarnação, as pessoas não entendem isso. Não só isso, mas elas podem até mesmo tentar
destruir tal pessoa. Isso foi o que aconteceu a todos os santos que vieram a esta Terra. Cristo foi crucificado; o Profeta Maomé
foi envenenado, porque as pessoas eram ignorantes. Elas não sabiam o que era aquilo, o que Ele estava dizendo. Portanto, era
importante antes de mais nada encontrar um método de como dar às pessoas a Realização em massa. E a partir deste ângulo,
Eu simplesmente pensei: "É por isso que estou nestaTerra e Eu tenho de fazer este trabalho", para o qual Eu quis estudar sobre
os seres humanos. Eu nasci em uma família cristã e também em uma família que era protestante, porque Eu percebi que os
protestantes são fanáticos, mas muito sofisticados. E eles racionalizam tudo a tal ponto que ninguém consegue ver além disso.
Então, é melhor que Eu nasça deles, e Meu pai e Minha mãe já tinham nascido, aqueles que Eu escolhi como Meus pais.
Eles eram grandes pessoas, almas realizadas e especialmente Meu pai era uma pessoa que sabia por que Eu estava nesta
Terra. Mesmo Minha mãe sabia disso. Então, um relacionamento especial existia entre Mim e eles e eles conseguiam entender
por que Eu ficava ocupada meditando ou descobrindo como dar a Realização aos outros. Assim, Eu diria que Meu pai era um
homem muito instruído, que conhecia cerca de 14 idiomas, que traduziu o Alcorão para o Hindi, ele era um membro da
Assembleia Constituinte. Ele fez a nossa Constituição. Ele também era o único cristão a ser eleito naquela época. E minha mãe
era graduada em matemática. Todos eram pessoas muito bem educadas e agradáveis. Eles dedicaram suas vidas à causa da
liberdade da Índia. E Eu também senti que aquilo era muito importante, porque se nós não somos livres, não podemos fazer
nada nas bases religiosas.
Há uma coisa que é ser livre a partir desse nível. E foi desse modo que Eu também os ajudei muito e toda nossa família sofreu
muito. Eu passei por momentos terríveis, momentos terríveis desde muito jovem. Eu estive também com Mahatma Gandhi,
porque ele gostava muito de Mim como criança. Então, Eu fiquei com ele, Eu costumava voltar para estudar, e novamente
voltava para ele. Ele Me chamava de "Nepali", porque Meu rosto é um rosto nepalês. E ele falava Comigo como se estivesse
falando com sua avó, às vezes. Ele era muito doce e era um homem muito gentil, uma pessoa extremamente doce com as
crianças. Muito rígido consigo mesmo e rígido com as outras pessoas mais velhas, mas com as crianças, ele era muito, muito
doce e gentil, e tentava aprender muitas coisas com as crianças. Era surpreendente como ele compreendia que às vezes há
muito mais sabedoria nas crianças do que nas pessoas mais velhas que são complicadas.
Nós conseguimos nossa independência e tivemos um revés muito ruim, por causa da divisão que tivemos em nosso país. Eu
estava estudando na Universidade de Medicina de Lahore, porque Eu queria aprender medicina, o que essas pessoas chamam
tal e tal coisa, porque Eu sabia tudo aquilo, Eu sabia sobre o corpo, Eu sabia tudo, o que vocês chamam de sistema nervoso

completo, mas Eu não conhecia qual era o vocabulário associado a isso, então, Eu estudei lá por dois anos. Depois disso, essa
guerra irrompeu, então Eu tive de parar Meus estudos e Meus pais queriam que Eu casasse. E Eu achei que Meu casamento era
importante, Eu concordei em casar e Eu casei com este senhor, Mr. C.P. Srivastava. Então, durante todo aquele tempo, Meu
único passatempo ou trabalho de tempo integral era descobrir sobre os seres humanos, quais são os problemas que eles têm,
como eles evitam a realidade, como eles a evitam, como eles fogem dela, quais são os problemas deles, como eles estão
buscando, o que eles têm a oferecer, o que eles aceitarão, como lidar com eles. Aquilo era uma questão muito complexa. Cada
pessoa fornecia uma nova amostra de problemas e Eu tinha de resolver aquilo de uma forma que aquele era um sistema que Eu
sabia como fazê-lo, porque entrar em alguém sutilmente para entender os problemas da Kundalini, você pode entrar na jornada
e descobrir sobre uma pessoa. E então Eu descobri as permutações e combinações dos problemas deles. Por exemplo, isso é
como, você pode dizer, como as tabelas periódicas.
Você tem de dividi-los em três, depois em sete, depois em suas permutações e combinações. Você pode imaginar, 3 elevado a
7, elevado à potência da eternidade, era assim. Mas não importa, isso funcionou e em 1970, 5 de maio, Eu estava um pouco
hesitante naquela época. Eu pensei que Eu deveria aguardar, mas certas circunstâncias Me fizeram abrir o último chakra. E
quando Eu abri o último chakra, isso começou a atuar nos outros, continuou em massa escala. Mas ainda assim, Eu só dei a
Realização a uma senhora que veio em Minha casa. Eu tentei para ver se aquilo funcionava com ela. E Eu lhe dei a Realização
tocando seus chakras um por um, os seis chakras, e depois trazendo a Kundalini até o topo da cabeça. O que significa abrir o
último chakra? O Sahasrara.
O último centro é o centro que é a área límbica, onde estão os assentos de todos os sete chakras. Tudo é integração lá. Até
agora, todos que vieram – como Cristo veio neste centro que vocês chamam de Agnya Chakra. Ou, Krishna veio neste centro
que é o Vishuddhi Chakra. Desse modo, Eles apareceram em cada centro nosso, dando uma nova dimensão à nossa
consciência. E é desse modo que nossa consciência se aprimorou a esse ponto e agora é o momento de vocês obterem o seu
Absoluto; terem seu Espírito, seu Espírito deve brilhar em sua atenção, você deve ter sua Realização do Si, você deve ter seu
segundo nascimento. Este é o momento. E isso só é possível se o batismo, o batismo verdadeiro acontecer, o verdadeiro, não o
artificial, alguém vem e coloca a mão na sua cabeça e diz: "Agora você está batizado". Essa não é a maneira. Mas é uma coisa
verdadeira que acontece e você começa a sentir a Brisa Fresca do Espírito Santo saindo de você.
Então, depois Eu comecei dando, primeiramente, a Realização sem confrontar nenhum tipo de oposição ou qualquer coisa
assim. Eu comecei com uma senhora, depois Eu fui em frente com isso. Então, as primeiras doze pessoas tiveram a Realização.
Então, Eu fiquei muito contente porque a Realização do Si em massa tinha começado. Então, gradualmente isso começou a dar
certo. Eu fui para os vilarejos indianos. Eu achei que eles são pessoas melhores, simples. Primeiro trabalhar nas pessoas mais
simples, e elas tiveram a Realização. Agora nós temos milhares de pessoas nos vilarejos que tiveram a Realização. Elas
abandonaram todos seus hábitos ruins.
Elas se tornaram muito criativas. Elas estão muito bem. Elas são pessoas muito felizes. E, elas são especialistas. Tantos deles
são especialistas, Eu posso dizer, na Índia agora, a quem nós chamamos de Sahaja Yogis, talvez milhares. Alguns estão
trabalhando nos vilarejos; alguns estão trabalhando em algumas cidades. Então, temos muitas pessoas agora na Índia que
podem fazer esse trabalho. Isso tudo aconteceu desde 1970? - Eu comecei isso. - Então a Senhora começou?
Eu tenho uma pergunta que é importante para mim e para muitas pessoas que estão procurando algo, talvez o que a Senhora
chama de Realização do Si ou Sahaja Yoga ou algo assim. Alguns de nós não sabemos exatamente o que é isso. E nós
achamos que há muitos professores. Como nós reconhecemos esses professores que a Senhora chamaria de fraudulentos
daqueles que são verdadeiros? É tão difícil porque todos eles parecem ser capazes de nos inspirar em certos caminhos e nos
dar experiências. Como ficamos sabendo quem está ensinando algo que é verdadeiro e quem está enganando? A coisa mais
importante é: qualquer um que vive da renda de vocês não é um guru. Um guru nunca viverá dos ganhos de seus discípulos.
Mas aqui há pessoas que têm grandes palácios, compraram aviões e carros e coisas assim. Isso é algo que se deve entender.
É assim, então se abra para entender. Eu não consigo entender algo mais óbvio do que isso, que isso é uma vida de parasita. E,
você não pode ter parasitas como seus gurus. Eles podem ser parasitas, mas não seus gurus. Essa é uma das coisas. E se você

pode Vocês podem manter algumas pessoas, entendem? Se vocês quiserem, porque vocês são ricos, vocês podem manter
alguns. Esse é um ponto diferente, mas você não pode tê-los como gurus. Um guru tem de ser uma personalidade elevada,
entende? Agora, vocês viram que Cristo era uma encarnação tão grandiosa.
Ele não recebeu dinheiro de ninguém. Ele era filho de um carpinteiro e Ele próprio costumava fazer carpintaria, e Ele viveu como
um homem modesto. Ele nunca viveu com carrões e casas grandes. Isso não é necessário, porque uma pessoa assim é, ele
mesmo, um grande rei, como um grande imperador. Ele não precisa de nada. Um imperador não precisa de nada, porque nada
pode lhe dar conforto , exceto que Ele próprio está em completo conforto. Então, uma pessoa assim não deseja nada. Portanto
você deve ver que uma pessoa assim não tem nenhuma necessidade de conforto, de forma alguma. Ela pode dormir no chão,
pode dormir em qualquer lugar. Agora, nesta vida, Eu diria que venho de uma família muito rica ou sou casada com um homem
rico; você pode colocar dessa maneira, de acordo com suas ideias relativas.
Mas para Mim, Eu posso dormir em qualquer lugar, não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema com comida,
nenhum problema em dormir em qualquer lugar, nenhum conforto. E Eu acho que isto está além do Meu autorrespeito: viver dos
ganhos dos outros. Isso não é apropriado. Mas, vocês são Meus filhos. Vamos supor agora que você Me traga uma flor ou algo
assim, tudo bem, mas Eu não posso ter um palácio com seu dinheiro e todas essas coisas. Isso é absurdo, totalmente absurdo.
Assim, esta é uma coisa que se deve saber que isto mima nosso ego: podermos comprar nosso guru, podermos comprar nossa
Realização do Si. Isso é uma adulação muito sutil. E é desse modo que as pessoas aceitam, entende?
Elas não querem aceitar uma pessoa que diga: "Você não pode oferecer nada". Isso é muito para elas. Ou, pode ser que, em
segundo lugar, pode ser que as pessoas pensem que se você pagar alguma coisa, então você fica ligado a isso, você vai passar
por isso, seja lá o que for. Por exemplo, você pagou por um bilhete e acha que todo o jogo é horrível. Você não pode aguentar
isso, mas você tem de passar por isso porque você pagou. Essa é a natureza humana, entende? Essa é a natureza humana. Eu
tenho visto que eles fazem isso. E é por isso que dá certo. Mas este é um nível muito grosseiro, Eu estou lhes dizendo.
Mas uma outra coisa deveria ser que nestes tempos modernos é prometido que vocês se tornarão profetas. Vocês têm de se
tornar profetas. Portanto vocês têm de observar: vocês se tornaram profetas com isso? O mais fácil é observar os discípulos
deste homem. Qualquer XYZ que diga que é um guru. Agora, o que está acontecendo ao discípulo? Ele é uma pessoa livre? Ele
adquiriu algum conhecimento? Ele adquiriu alguma maestria? O que ele alcançou estando com aquela pessoa?
Agora, você tem visto que aqui há Sahaja Yogis, um melhor do que o outro. Você conversa com eles, eles são profundos
conhecedores. Alguns deles se encontraram Comigo somente por, digamos, oito dias mais ou menos, eles se tornaram o
conhecimento. Então, o que eles alcançaram? Eles deveriam dizer. Qual é o estilo de vida deles, seus padrões de vida, como se
comportam. E não pode haver nenhum segredo em relação a isso, como a máfia, você não conta isso e não conta aquilo, e você
não deve fazer aquilo. É claro, na Sahaja Yoga, a verdade é exposta gradualmente, mas não é deste jeito: se você der algum
dinheiro, ninguém sabe. Todos sabem tudo na Sahaja Yoga, entende? Vamos supor que temos de construir um ashram,
digamos por exemplo.
Tudo bem, você constrói seu ashram; você coleta seu dinheiro, faz o que quer e sabe sobre isso. Eu não tenho nada a ver com
isso. Também, entre vocês, você deve saber como você consegue o dinheiro, como você o gasta, quais são as despesas e tudo
mais. Porque você pode pagar por um ashram, mas não por sua Realização. E isso é uma coisa muito importante, o que você
consegue disso é importante, que você deve se tornar um profeta. Você se tornou um profeta? Depois, em terceiro lugar, você
tem de saber que se você vai de um para outro, o que chamamos de "guru shopping", significa que você não encontrou. Senão
você teria simplesmente se aquietado. Mas, algumas pessoas são tão fracas que elas de fato se estabelecem com um e se
acabam com eles. Você sempre deve observar as pessoas que vão a estes gurus, o que elas conseguiram.
Elas conseguiram sua transformação? Porque esta é a era da transformação. Mataji, e quanto aos professores ou gurus que
produzem milagres? A pessoa vai a um guru… que materializa alguma coisa do ar e diz: "Isso é divino.". Essa é uma questão
muito séria. Tudo isso é ilusionismo, trapaça. É tudo ilusionismo, trapaça. E também, veja, agora, vamos supor que alguém diga:
"Eu produzi um diamante." Agora, essas pessoas vêm da Índia. Por que elas não resolvem o problema financeiro da Índia?

Em segundo lugar, em cada ponto, eles podem ser desafiados. Você deve dizer: "Então tudo bem". Um senhor veio a Mim, ele
disse: "Ele me deu um diamante." Eu disse: "Por quê? Quantos diamantes você tem?" Ele disse: "Centenas." Então Eu disse: "Por
que ele lhe deu?" "Ele deveria dar para o seu motorista que não tem um diamante." Isso é o que acontece. Portanto, é tudo
trapaça, ilusionismo.
Você deve observar aqueles que materializam, o que eles lhe deram? Eles lhe deram algo eterno? Se eles falam sobre Deus,
Deus não vai lhe dar diamante. Qual Deus deu diamantes às pessoas? Você ouviu falar de algum que deu diamantes? Não.
Então você deve pedir algo que é o mais elevado, que é o mais supremo. Agora, a quarta coisa que é muito importante:
quaisquer experiências que vocês tenham, por exemplo, algumas pessoas simplesmente começam a pular, algumas começam
a gritar, algumas começam a se comportar como animais. E, elas dizem: "Oh, isso é o que está surgindo." "Nós estamos tendo
isso, veja."
Elas se sentem muito mal, contraem doenças horríveis, se complicam com problemas e sofrimentos e todos os tipos de coisas,
e contorções. Eles dizem: "Agora seu subconsciente está aparecendo." Nada tem de ser trazido à tona. Isso é uma coisa que
vocês devem saber. O subconsciente, como Eu lhes disse, está no canal esquerdo, e o supraconsciente, no canal direito. O que
vocês têm de fazer é ascender no centro e se elevar. Acima de suas cabeças está o superconsciente, e quando se tornam isso,
então vocês desenvolvem a consciência coletiva. Assim, aqueles que querem que vocês se tornem sapos de novo, vocês devem
saber que vocês não vão se tornar sapos nunca mais. Isso não é evolução de forma alguma. A evolução tem de ir mais elevado,
não se tornando sapos ou minhocas, entende?
E se você começa a rastejar, isso é simples hipnose. Qualquer um que hipnotiza pode fazer esses truques, entende? É simples
hipnose. E depois acreditar que agora você está entregue e tudo mais é tudo insensatez, entende? Não tem nenhum sentido
para a Realização. Na Realização, você simplesmente se torna o mestre. Você se torna o mestre disso. Há muitas pessoas
neste país que vieram e seduziram vocês com seus discursos também. Falando sobre Brahma, Atma Tattwa, isso, aquilo e tudo
mais. Esse não é o caminho de você conseguir isso.
Isso é somente o pêndulo se movendo de um sermão cristão para um sermão hindu e de um sermão hindu para um sermão
islâmico, de lá para o sermão do Rabi. Isso continua se movimentando dessa forma, entende? Esse não é o caminho. Você tem
de se elevar mais alto dentro de você mesmo. E é por isso que esses que fazem palestras sobre essas coisas são realmente,
algumas vezes, podem ser muito, muito perigosos. E muitos morreram de câncer, disso, daquilo. Eu não sei o que dizer, pois
essas pessoas que vão a esses palestrantes entram em problemas muito ruins e sofrem muito. E, no topo disso, quando tudo
isso acontece, eles dizem: "Você deve sofrer". Esta é uma desculpa muito boa: "Você deve sofrer". "Você deve pagar para
sofrer."
Pagar para sofrer. E depois as pessoas continuam sofrendo. Agora, uma coisa Eu tenho de lhes falar: Cristo sofreu por nós. Nós
não temos mais de sofrer. Aqueles que negam os sofrimentos Dele, terão de sofrer. Tudo bem, sofra! Mas, Ele sofreu por nós.
Não há mais nenhuma necessidade de sofrermos. Quando Ele está despertado dentro de nós, Ele remove tudo o que é nosso
ego, significa nossos karmas, nosso superego, isto é, nossos condicionamentos são completamente removidos, e você se torna
unificado com o Divino. Não há nenhuma necessidade de alguém sofrer, e essa ideia de sofrimento é tudo insensatez.
Você não deve sofrer de forma alguma. Ótimo! Estou feliz por isso ter acabado. Mataji, a Senhora é chamada de "Mãe". Parece
que na tradição Hindu existe um contexto ou significado especial para a palavra "Mãe". - Qual é esse significado? - Na filosofia
indiana, mesmo na filosofia cristã é assim, mas isso tem sido um pouco modificado. Se você ler os livros dos Essênios, você
descobrirá que eles descreveram a "Mãe". O Espírito Santo é a Mãe. Quando eles falam sobre o Espírito Santo, Ela é a Mãe.
Mas, como você pode ter você tem de chegar a uma conclusão. Como você pode ter um Pai e um Filho sem uma Mãe? É uma
coisa muito simples assim. Então é a Mãe somente. O Espírito Santo é muito importante. Portanto o Espírito Santo é a Mãe. É
uma coisa absurda ter algo daquele jeito. Mesmo os homossexuais não podem ter filhos. É uma coisa estranha, não é?

Totalmente absurda.
Mas os cristãos aceitaram isso. Eu não sei por quê. Por que eles não procuraram saber o que é esse negócio de Espírito Santo?
Dizem: "Isso é um mistério!". Como você pode dizer que é um mistério? Quando você não consegue explicar, é melhor não dizer
nada sobre isso. Então, o Espírito Santo é algo que fica pairando no ar. Ninguém sabe, é um mistério e o resto disso é o Pai e o
Filho. É absurdo! O princípio da Mãe está em toda, toda escritura, tem de estar lá.
Agora, o caráter da Mãe é que Ela é Aquela que é o Útero, Ela é Aquela que é a Mãe Terra e Ela é Aquela que nutre você. Ela nutre
você, você sabe disso. E esse aspecto feminino em cada ser humano reside como a Kundalini, como vocês viram. E quando Ela
ascende, Ela lhe dá essa nova consciência que se torna compaixão, que está fluindo, que se torna a energia tranquilizadora,
nutridora do amor. E isto é o que hoje em dia as pessoas estão dizendo: "feminista", tudo isso e tudo mais. Isso é de novo um
pêndulo, um homem se tornando uma mulher, uma mulher se tornando um homem, todos esses problemas existem por causa
disso. Mas quando você se move em espiral para cima, então para onde você se move? Você se torna uma personalidade cheia
de compaixão, de amor, de compreensão universal, por meio da consciência coletiva. E então você ascende a uma posição na
qual você se torna universalmente consciente. Assim, isso é o que deve lhe acontecer.
E se isso acontecer, então devemos dizer que as qualidades maternais em você se elevaram. E isso é o que temos
negligenciado até agora. Você não se torna uma mulher, mas você se torna maternal. Primeiro o Pai, depois o Filho, e agora a
Mãe. Tudo bem? Qual é o papel da mulher neste mundo, o papel do princípio feminino? Eu diria Eu não digo que as mulheres
como mulheres, que nascem como mulheres somente têm o papel, mesmo os homens têm, todos têm, porque cada um tem a
Kundalini dentro deles. Mas as mulheres devem saber que se elas são mulheres, elas têm uma responsabilidade maior. Não que
elas devam ficar em casa e somente tomar conta das crianças e ficar emburradas e implicar com os maridos quando eles
chegam em casa. Esse não é o papel delas.
O papel é tal que elas têm de ser tolerantes. Qualquer pessoa que é mãe tem de ser como a Mãe Terra. O quanto Ela é tolerante,
o quanto Ela sofre. Nós A cavamos, torturamos Sua vida, ainda assim, Ela fica doando o tempo todo. Ela fica acalmando,
perdoando, suportando. Nós estamos fazendo tantas coisas pecaminosas, quero dizer, Ela deveria realmente explodir de raiva
do jeito que isso está, mas Ela não explode, Ela é muito cuidadosa, Ela lentamente, lentamente informa: "Agora saia deste lugar,
está trovejando". Ela é tão gentil, entendem? Tudo isso deveria nos dizer respeito. Então, não é só as mulheres que deveriam
estabelecer essas qualidades, mas o momento chegou: os homens têm de ter essas qualidades, senão sempre haverá um
desequilíbrio. Então agora, os homens têm de se tornar extremamente gentis, carinhosos, compassivos.
Abandonar esse espírito competitivo, esse espírito de brigar, como Napoleão tinha. Todas aquelas ideias estão desatualizadas.
Agora, quem você respeita? Pessoas como Mahatma Gandhi ou Abraão Lincoln. Todos, um americano deveria pensar sobre
Abraão Lincoln. Sim, de fato. Mãe, o que estamos fazendo aqui? Qual é o propósito da vida na Terra? Para que os seres
humanos estão perambulando sobre este planeta? Vocês são especialmente criados por Deus.
Vocês são especialmente escolhidos por Deus para serem seres humanos e vocês estão aqui para um propósito muito grande.
O primeiro propósito de Deus é que vocês devem se tornar veículos dos poderes de Deus, completamente. De modo que Ele flua
através de vocês; Ele flua na atmosfera, neste universo, para fazer daqui um local divino. Quando você tem a Realização, o que
acontece? Todas essas suas anormalidades desaparecem e você se torna uma pessoa muito normal e essas vibrações da
Brisa Fresca começam a fluir. Com isso, agora você pode dá-la para a Mãe Terra, pode dá-la às plantas, dá-la às árvores. Tudo
se torna um "Jardim de Allah", onde você vive em completa alegria e felicidade. O segundo propósito é que Deus preparou vocês
agora para se estabelecerem em Seu Reino. Esse é o trono de vocês. Esse é o direito de vocês de estarem lá.
Isso poderia ter sido um atalho na época em que Adão e Eva foram chamados e avisados para não entrarem nesse assim
chamado "livro do conhecimento" ou o "fruto do conhecimento". Mas eles não ouviram. Se você dá liberdade a alguém, então "O
que há de errado?". Então, eles começaram a fazer coisas que foram trazidas a eles por uma força satânica e eles aceitaram
isso. Então, esse foi o pecado original que nós cometemos. Então eles tiveram de ter encarnações, fazer todas aquelas coisas e
agora, trouxeram isso a esse nível onde os seres humanos têm de ser trazidos de novo de volta à posição que eles deveriam ir.

Mãe, qual é a verdadeira natureza da morte? É possível escolher não morrer? Qual é o propósito da morte? A morte é
exatamente como mudar suas roupas.
Às vezes quando você usa demais suas roupas, você fica cansada delas. Você quer trocá-la. A morte é semelhante isso.
Ninguém morre, não há nada que morra, exceto essa parte que é a Mãe Terra e a parte que é a água cai, e você permanece
como você é. Mas, se você é uma alma realizada, então você tem uma escolha. Se você quiser nascer novamente, você gostaria
de renascer. Mas, se você não quiser nascer, você não vai nascer. Mas, depois da Realização do Si, isso se torna sua escolha.
Se você quiser morrer, você pode morrer. Se você não quiser morrer, você não precisa morrer. Mas você quer, porque você
pensa: "Vamos morrer e voltar como novas pessoas" "novamente para ajudar a Mãe".
Muitos de nós ouviram discussões ou leram livros sobre a evolução da matéria, a evolução da substância. Quais são Seus
pontos de vista sobre evolução da matéria… e como isso se relaciona com a nossa própria matéria física em nossos corpos ou
em nossas células? A matéria de fato entrou em evolução, você sabe disso, e quando o carbono foi estabelecido, na verdade
nosso primeiro Chakra foi estabelecido. Esse é o carbono que é tetravalente e o carbono é o que começou a produzir
aminoácidos. Quando os aminoácidos começaram a se manifestar, então os outros processos aconteceram, através dos quais
a evolução da, digamos, da ameba para o estágio humano aconteceu. Isso também nós entendemos muito bem depois de obter
a Realização, como nos transformamos da ameba para o estágio humano; e depois do estágio humano, nós temos de alcançar
nossa Realização do Si, significa que o Espírito, que está em nosso coração, tem de se manifestar em nossa atenção, ou nós
temos de senti-Lo no Sistema Nervoso Central. Mas, qual é a relação entre a matéria e isso? Nós devemos ver esse ponto, é
importante. Agora, todos nossos centros são feitos através da matéria. Por exemplo, os dois centros que estão abaixo são
feitos do Princípio da Mãe Terra.
E depois um outro, e depois outro, desse jeito. Todos esses elementos contribuíram para formar os centros. E esses centros
são feitos exatamente como espelhos e o reflexo do Divino cai neles. Assim, no nível humano, a matéria se aperfeiçoa muito,
entra em um tamanho processo evolutivo que o reflexo no nível do coração se aperfeiçoa tanto que o Espírito brilha lá, e a
Kundalini é colocada adequadamente para sua evolução, que é o ápice da evolução. Assim como este instrumento que é
construído um por um, coletando primeiro esta parte, aquela parte, aquela parte, depois colocadas juntas. Agora, o momento
chegou para você ser conectada à fonte. Agora, isto não tem nada a ver com a eletricidade, se você observar. Ele existe sem
eletricidade, mas pode carregar a eletricidade. Da mesma forma, nós nos tornamos a lâmpada e quando nos tornamos a
lâmpada, a luz pode ser trazida para dentro e nós nos tornamos iluminados. Então, existe uma grande relação entre a lâmpada e
a luz, mas a luz não pode existir sem a lâmpada, então a lâmpada tem de existir.
Mãe, eu posso Lhe fazer uma pergunta sobre sexo? Sim, por favor. Foi declarado hoje que o sexo não tem nada a ver com a
evolução, da forma como isso é descrito na Sahaja Yoga. O que isso significa? A coisa é que nós pensamos que fazendo sexo
ou utilizando sexo nós podemos evoluir. Isso é totalmente falso. Você não se transformou em um ser humano desde a ameba
até este estágio fazendo sexo. Porque todos os animais fazem sexo; todo mundo faz sexo. Se eles fizeram ou não, não faz a
menor diferença. A coisa é que a evolução acontece somente através de sua busca.
Quando você começa a buscar alguma coisa, somente então você evolui. E a busca foi primeiramente por comida. Se você
observar, nos animais foi por comida. Sexo foi espontâneo. Eles não pensam sobre isso, eles não leem sobre isso, eles não têm
educação sobre isso, nada. Todo sexo vem espontaneamente, exatamente como sua respiração. Você não tem de ter como
você tem nas suas escolas ensinamento sobre sexo. O que há para ser ensinado? Eu não entendo. É uma coisa tão espontânea.
Ao contrário, quanto mais você falar sobre isso, pior se tornará. E quanto mais isso se torna uma coisa do cérebro; você não
pode fazer sexo com o cérebro. É tudo uma coisa insensata. Todas essas coisas têm aumentado seus problemas de
impotência e todo tipo de coisas neste país. Muito pensamento sobre sexo, no momento do sexo, você não está em nenhum
lugar, você está perdido. Então, de que adianta uma vida assim, entende? Assim, as pessoas que pensam muito sobre sexo são
realmente muito inaturais, elas são muito inaturais. Ser natural é manter isso espontâneo, viver muito espontaneamente. É
claro, como uma senhora indiana, é demasiado falar em detalhes, mas Eu diria que Na vida indiana, nós nem devemos falar a
palavra "sexo", é assim, entende? Mas Eu acho que nós somos pessoas muito férteis.

A quantidade de crianças que nós geramos, vocês nunca poderiam, mesmo que vocês quisessem. Então Então, agora a
situação é que como uma Mãe, Eu dei todo tipo de graça para essas pessoas, sinais de graça, Eu deveria dizer, quando elas
disseram que o sexo pode levá-lo a Kundalini. Porque no início, eles devem ter tentado alguma coisa assim e eles devem ter
visto a expressão da Divindade que tem uma tromba, que está estabelecida neste centro. Nós o chamamos de Ganapati, que
realmente encarnou como Cristo nesta Terra mais tarde. Mas, Ele é Ganapati. E lá você só vê a tromba e eles devem ter se
enganado achando que a tromba é a Kundalini, porque ela tem uma forma assim e é por isso que eles devem ter dito isso, mas
isso é a coisa mais perigosa. Se você vai através do sexo, então você se abre totalmente para o inferno. Se você procura o sexo
e tenta chegar em Deus, isso é totalmente errado, entende? Cristo foi a tal limite, porque Cristo nasceu aqui e Ele cuida de todos
lóbulos ópticos e de todas essas partes dos olhos. E, o que Ele disse foi: "Não devereis ter olhos adúlteros."
Apenas veja isso. O que isso significa? Significa que você ter olhos inocentes. Ele era inocência. Ele era a corporificação da
inocência. "Não devereis ter olhos adúlteros". Nenhuma luxúria e nenhuma ganância em seus olhos. Agora, só é possível se
Cristo estiver despertado dentro de você. Uma vez que Ele esteja despertado dentro de você, então você terá sua inocência e
você também perderá a luxúria de seus olhos. Os olhos estarão 100% olhando, mas sem ficarem envolvidos.
Algo desse tipo lhe acontecerá. Assim, o sexo, que é uma coisa normal de se fazer, tem de ser santificado pelas pessoas
coletivas. Deve ser feito de forma apropriada, de modo que vocês tenham bons filhos. O casamento deve ser santificado
coletivamente e deve ser feito da maneira apropriada e deve ser cuidado. Porque agora, é claro, as pessoas estão em uma linha
diferente, mas quando Eu vim aqui há dez anos atrás, quando Eu lhes falei que vocês têm de ter equilíbrio mental em relação ao
sexo, eles ficaram muito zangados e disseram "Você é vitoriana." Eles Me chamaram de "Rainha Vitória". Mas, agora Eu acho
que eles aprenderam uma lição, porque Eu tinha lhes dito, Eu tinha lhes dito: "Vocês pegarão uma doença na qual vocês não
conseguirão atuar." "Não façam toda essa insensatez de perverção. Isso é muito insensato". Mas, mesmo agora eles estão
tentando se esquivar do assunto.
Não tente se esquivar do assunto. Você pode ser curado dessa doença, se você conseguir despertar sua inocência dentro de si
mesmo. Somente através da graça de Cristo você poderá fazê-lo. Mãe, nós temos aprendido, ouvido que quando nós
aprendemos o amor, então nós devemos ter vontade. Qual é a relação entre o amor e a vontade? Quando nós tivermos o amor,
então nós teremos a vontade. Ótimo. Amor é quando você se torna o Espírito, porque o Espírito não é nada além do que o Amor
de Deus. Este Poder Onipresente é o Espírito. Então, quando você conhece o amor, que não é apego, ele não é apego.
Como a seiva sobe na árvore, ela vai até mesmo no tronco, e depois para os galhos, para as folhas, para as flores, para todos.
Ela não se instala em uma única flor. Se ela fizer isso, então a flor morre e a árvore também morre. Portanto, ela não é apegada,
mas ela fica nutrindo, Isso é o que ela tem de fazer. Esse tipo de amor, que é absolutamente sem nenhuma condição, é
incondicional. sem nenhuma luxúria, sem nenhuma ganância. Esse tipo de amor, quando você o conhece, só é possível quando
você se torna o Espírito. Então você vai conhecer a Vontade de Deus. A Vontade de Deus, o que deve ser feito. Porque você não
conhece.
Agora você tem de Quando você obtém sua Realização, o que acontece? Essa Brisa Fresca que é como um computador
trabalhando. Você pergunta ao computador: "Eu devo fazer este trabalho?" Se for resposta afirmativa, você terá vibrações
frescas. Se não for, nenhuma vibração. Então, você saberá a Vontade Dele. "Seja feita a Vossa Vontade". Como você sabe a
Vontade Dele? Então, você simplesmente sabe. Você se torna o conhecimento.
Quando você se torna o conhecimento, quando você se torna o amor, então você se torna o conhecimento também. Mesmo na
vida diária, se você ama alguém, você sabe muito sobre essa pessoa. Mãe, esta tarde, a Senhora disse algo muito interessante
em resposta a uma pergunta de uma mulher. E, a resposta que a Senhora deu foi: "Trabalho e sacrifício são mitos, ou é um
mito". A Senhora pode descrever o que quis dizer com isso? Quando Eu disse aquilo, quando você se torna um santo, no sentido
de quando você se torna uma alma realizada, você percebe que você fica coletivamente consciente. Então, o que acontece é
que se alguém teve um problema, você sente isso na ponta de seus dedos. Agora, você esfrega a ponta dos dedos e a pessoa

se sente bem. Você não fez nenhum trabalho, você não fez nenhum sacrifício. É o seu dedo que está com problema.
Agora, se você esfregar seu dedo, quem é o outro? Isso vem da ignorância e aqueles Na Índia realmente, eles conhecem isso
tão bem que essas pessoas que falam sobre sacrifício e trabalho são chamadas de Shudras, significa "párias". Isso significa
que eles não têm nenhum conhecimento sobre isso. Aquelas pessoas que falaram: "Nós serviremos você;" "faremos este seu
trabalho sujo, aquele seu trabalho sujo", elas foram chamadas de Shudras. Elas são as pessoas que não devem ser tocadas,
porque elas não têm nenhuma consciência de que o Poder Onipresente de Deus está presente é quem faz tudo. O que você tem
de fazer é somente se tornar unificado com Ele. E uma vez que você está unificado com todo o Ser Primordial, digamos, em seu
corpo, se há uma dor em algum lugar, você apenas esfrega isso. Tudo bem, você esfrega e fica tudo bem. Não há nenhuma
obrigação nisso. De forma alguma você serviu alguém, você não obrigou ninguém.
Então, a concepção de que você está unificado com o próprio Todo é uma concepção nobre. E, aquelas pessoas que não têm
essa concepção, não podem entender. Elas acham: "Nós estamos servindo outros; estamos cuidando dos outros". "Quem é o
outro?" Eu perguntei a eles. "Quem é o outro?" E por isso que este é o conceito com o qual os indianos sempre viveram. E isso é
algo bom que eles têm. Mas, eles também assimilaram quando seus missionários foram lá e também iniciaram suas missões,
isso, aquilo, servindo e servindo e tudo mais. Agora, para as pessoas pobres, como nós servimos?
Nós servimos deste modo na Sahaja Yoga: uma vez que elas obtenham sua Realização, elas não continuarão tão pobres de
forma alguma. Porque primeiramente, as pessoas pobres têm o mal hábito de beber, todas essas coisas desaparecem. Assim,
todo aquele dinheiro não vai para coisas insensatas. Em segundo lugar, elas adquirem essas vibrações. Em seja qual for o
trabalho que elas estejam, elas se tornam dinâmicas. Elas não têm nenhum problema de saúde, elas não têm de ir a médicos.
Elas se tornam pessoas saudáveis. Mentalmente, elas são tão alertas que elas se saem melhor do que qualquer outra pessoa.
Nós temos visto pessoas que vieram a Mim e disseram: "Nossos filhos estão muito mal na escola." "Deve ser feito alguma
coisa com eles".
Depois que eles obtiveram a Realização, agora são os primeiros. Eles conseguiram todas as bolsas de estudo, tudo. Eles estão
tão bem. Essas pessoas se tornam materialmente em melhor situação financeira. Elas não se tornam extraordinariamente
ricas, mas elas se tornam materialmente prósperas, pessoas satisfeitas. A insatisfação é também outra pobreza, porque você é
insatisfeito. Eu acho que elas são as pessoas mais pobres, porque nunca estão satisfeitas. Mas as pessoas que são almas
realizadas são almas satisfeitas. Elas sabem como viver bem e elas são ajudadas. Como Krishna disse: "Yogakshema
Vahamyaham".
Ele disse: "Eu lhe darei o Kshema depois da Yoga". Primeiro Ele disse "Yog". "Kshema" significa seu bem-estar. Então, o
bem-estar atua depois da Yoga, não antes. Mãe, no Ocidente, há um grande, especialmente eu diria que nesta parte do Ocidente,
na Costa Oeste, há um grande interesse em temas como Cabala, Tarô, Astrologia, alquimia espiritual. Como a Sahaja Yoga se
relaciona com elas? Quais são Seus pontos de vista? Eu não entendo. Isso significa que eles não são buscadores, esses que
têm tais interesses, porque essas coisas estão relacionadas à vida material. Shri Mataji, como elas estão relacionadas à vida
material?
Porque a Cabala lhe dirá quando você vai casar, ou quanto dinheiro você terá, qual corrida você vai ganhar. Todas essas coisas.
Deus não tem nenhum interesse nessas coisas. Todas estas coisas, alquimia espiritual, como você vai transformar isto em
ouro. E o que isso importa? Ouro e todas essas coisas, o que são tão importantes? Não é? A coisa mais importante é ser o seu
Espírito. E os que estão buscando o Espírito são os verdadeiros buscadores. Todos os outros estão buscando dinheiro de uma
forma ou de outra, e então eles vão a essas pessoas que na verdade, não são nada além de espíritos, e essas pessoas ficam
possuídas por espíritos, e elas têm condições de vida horríveis.
Uma pessoa nunca deveria se permitir entrar nessas coisas. Cristo foi Quem mais nos advertiu e nós estamos fazendo isso.
Tão frequente. É muito errado pedir qualquer coisa material desse jeito. Por que deveríamos ter dinheiro fácil desse jeito? Isso
não é bom, Eu acho, por meio de um espírito ajudando você ou algo assim. Eu não sei se isso realmente ajuda. Isso pode ajudar
um pouco, mas lhe causará problemas mais tarde. Por exemplo, uma mulher tinha um problema com seu marido. Ela disse: "Ele

é um homem ruim; ele flerta e tudo mais".
Ela foi a uma mulher e ele se tornou, no que diz respeito a ela, ele deixou de flertar, mas ele começou a apostar em corridas. E
ele se perdeu nas apostas. Então ela foi lá e a mulher disse: "Agora, ele deve ficar bem disso, ele deve sair disso." Então, ele
começou a beber. E depois de certo tempo, ele começou a fazer as três coisas. Isso foi demais. Vocês não devem ser
condescendentes com esse tipo de insensatez, se vocês são buscadores. Mas, existe uma categoria de pessoas que são
buscadores, é o que Eu sinto, e todos aqueles que são buscadores que estão entrando nisso, devem se livrar disso e devem
alcançar seu Espírito. Qual é o papel do artista - neste trabalho, na Sahaja Yoga? - Quem?
Um artista, trabalho artístico como musica. Oh, grandioso, grandioso. É enorme. Essas pessoas que foram almas realizadas
criaram arte eterna. Como, nós podemos citar, Michelangelo era uma alma realizada. Então, o trabalho dele é arte eterna. E eles
produzem arte que cria vibrações. Você pode sentir vibrações vindas dele. Em toda igreja, se você for, você se sente péssimo,
mas quando você vai à Capela Sistina e vê o trabalho dele, a coisa toda enche você de vibrações. Eles são criadores de
vibrações.
Imaginem. Os músicos como Mozart, Mozart cria vibrações, mas Wagner Então essas são as pessoas que são almas
realizadas. Existem alguns jogadores de tênis que são almas realizadas também. - Talvez vocês não saibam. - Jogadores de
tênis? Sim. McEnroe é uma alma realizada e Borg também é. E Minha neta Me disse: "A Senhora sabe por que Borg se
aposentou?" "Porque um outro Sahaja Yogi veio agora," "o mais novo, então ele lhe deu uma chance," "e é por isso que ele é um
aposentado muito honrado". É porque quando McEnroe fala, você deve ter visto, ele diz para si mesmo "John, agora
comporte-se". Eles falam na terceira pessoa.
E é por isso que as pessoas não o compreendem, e ele não gosta de ser insultado. E isso é bem verdadeiro. E qualquer um que
seja um santo não gosta de ser insultado. Dessa forma, há muitas pessoas que são almas realizadas, podemos dizer. Mesmo a
Princesa de Gales é uma alma realizada e seu novo filho é uma alma realizada. Então, há tantas pessoas assim, que são almas
realizadas. Os ouvintes que estarão sintonizados neste programa no rádio não terão a experiência de estar na presença da
Senhora. Alguns deles podem ter, aqueles que estão nesta sala. O que a Senhora pode lhes dizer sobre como se tornar uma
alma realizada, como alcançar esta Brisa Fresca que vem de No início de Minha palestra, se você lhes disser que devem colocar
suas mãos em direção ao rádio, apenas no rádio, eles talvez sintam a Brisa Fresca. Se não a sentirem, então lhes diga para
porem a mão direita primeiro até sentirem a Brisa Fresca, e a mão esquerda para cima como estivesse abanando.
E depois a mão esquerda em direção ao rádio e a mão direita para cima. Isso pode funcionar porque funcionou em Hong Kong.
Eu vou contar a Senhora, isso seria interessante. Eu entrevistei Danny e Doug antes da Senhora chegar, de modo que os
ouvintes tivessem uma chance de vir para cá. E um deles me chamou e disse que ele entrou em meditação pela tarde e sentiu a
Brisa Fresca apenas os ouvindo falar. Se os Sahaja Yogis podem fazer isso, então quando Eu estiver falando, isso deve
acontecer. Nós estamos quase ao final da entrevista e eu quero fazer agora, Mãe, é dar à Senhora uma oportunidade de dizer o
que está em Seu coração para falar. O que a Senhora deseja compartilhar que não foi dito nesta noite? Eu tenho de dizer que os
EUA são um grande país no Universo. Eles têm o lugar do Vishuddhi Chakra, que é o centro da responsabilidade e do
discernimento.
E eles têm sido tão responsáveis até agora. Eles têm dado ideias tão nobres sobre democracia, liberdade e todas essas coisas,
que são todas realmente pertencentes às ideias de Deus. E quando eles falam de todas essas coisas, nós devemos saber que
há muito mais que eles podem dar ao mundo inteiro. Muito santos nasceram neste país porque eles perceberam que este é o
país onde eles seriam capazes de prosperar melhor em sua espiritualidade. Então, é uma grande responsabilidade dos
americanos entenderem que "nós tivemos grandes líderes," "nós tivemos grande ideais nobres," "nós tivemos grandes santos
vivendo aqui". Tantos estão ansiosos para nascer aqui. A única coisa que nós temos de fazer é estabilizar dentro de nós
mesmos nosso Espírito e estar prontos e preparados para este grande, enorme trabalho que virá agora. E isso é o que o mundo
tem de fazer. Se a emancipação da humanidade tem de acontecer, ela tem de acontecer somente de dentro para fora e não de
fora para dentro. Outra coisa que Eu gostaria de dizer é que o perigo não vem de fora dos EUA, nem de nenhum outro lugar.

Ele está dentro deles mesmos. Então tenham cuidado. Nós temos de ter cuidado conosco mesmo, o modo como estamos
destruindo. Nós dizemos "E daí? ", e vamos de cabeça em nossa destruição. Os seres humanos não devem considerar a
liberdade como depravação, mas a liberdade para desfrutar completamente e plenamente. A liberdade que o leva à destruição
não é liberdade. A ideia certa de liberdade deve ser assimilada. E as pessoas devem saber que a liberdade, a última liberdade, é
quando você se torna seu próprio mestre, quando não existe nenhum hábito, quando você não pode ser dominado por nada.
Você está acima de tudo.
Essa é a liberdade que você tem de alcançar. E é por isso que as pessoas falaram há muito tempo atrás neste país sobre a
liberdade. Eles ajudaram todos os países a alcançarem sua liberdade, e agora é seu trabalho alcançar sua própria liberdade
dentro de si mesmos, de modo que todos os seguirão também. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigada, Mãe. Que Deus os
abençoe. Bom? Tudo bem. Agora, foi realmente bom ela dar tanto tempo. É importante, porque a mídia de vocês também só foi
criada para a Sahaja Yoga.
Tudo é para a Sahaja Yoga. Eles têm de agir somente para Sahaja Yoga, porque ela tem de se expandir para todo lugar. Cristo
não pôde se encontrar com o mundo inteiro, entendem? Mas Eu posso.
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Palestra para os Sahaja Yogis, Véspera do Diwali Puja, Inglaterra, 05.11.1983 Eu tive uma jornada muito agitada e extenuante
pela América… e foi muito além de Minha expectativa, deu muito certo e estou muito feliz com isso. Todos os americanos estão
muito gratos aos Sahaja Yogis da Inglaterra… e de outros países que contribuíram para esse tour, e especialmente às pessoas
que viajaram para muitos lugares… e os ajudaram a organizar. Então eles ficaram extremamente gratos, Eu lhes digo, mas para
vocês, isso não teria sido possível. Foi uma jornada muito extenuante, sem dúvida, e um tour extenuante… e tudo foi um pouco
demais depois do tour da Europa. Mas a forma como as pessoas foram daqui e os ajudaram e enviaram dinheiro. Havia muito
menos pressão sobre eles e eles puderam gerenciar aquilo muito bem, e como vocês sabem, nós nos saímos muito bem no que
diz respeito… à nossa semeadura da semente da Sahaja Yoga. Então a semente da Sahaja Yoga, Eu acho, está agora semeada…
e ela pode alçar um grande voo, Eu tenho certeza porque os americanos, Eu sei, eles são muito do tipo de pessoas que são
desarraigadas… e pessoas bastante superficiais, e podemos dizer também… que eles ficam trocando seus gurus a cada três
dias… e seus carros a cada quatro dias e suas esposas a cada cinco dias. Mas eles trocaram tantos deles que é mais fácil
convencê-los… e falar com eles sobre a realidade, essa é a parte mais importante disso… e a maioria deles esteve com algum
guru ou alguém assim. Eu acho melhor Me dar porque não parece… E o resultado de tudo isso é que eles chegaram a
conclusões… que se a realidade tem de surgir, ela deve surgir da maneira que a Sahaja Yoga é. Portanto, não é uma coisa tão
difícil falar com eles sobre a Sahaja Yoga. Mas a melhor parte disso é que eles foram a todos os gurus… que lhes deram uma
boa surra, uma verdadeira surra muito boa. Eles perderam todo o dinheiro deles, eles foram muito treinados, eles tinham de
fazer todos os tipos de coisas e… eles tiveram de passar fome e ficar sem comida, e às vezes eles tinham de correr por vários
quilômetros, fazer todos os tipos de acrobacias e fizeram todos os tipos de coisas. Como resultado, para eles, a Sahaja Yoga é
muito preciosa. Essa é uma diferença, Eu acho, entre os outros e os americanos, porque vocês não conheceram esses tipos
severos de gurus… que eles tiveram, que simplesmente torturam suas vidas o tempo todo, dizendo: “Vocês têm de fazer essas
coisas…” “apenas para se livrarem de seus pecados e isso tem de ser feito,” “por causa de seus pecados, vocês são assim”. E a
coisa principal foi, Eu descobri lá, que os filósofos ou os escritores que escreveram sobre o inconsciente… também cometeram
um erro muito grande. E eles disseram que… se você tem de ir para o inconsciente, você tem de passar pelo subconsciente. E
quando Eu vi esse diagrama, Eu fiquei surpresa. Jung tinha feito o diagrama com o inconsciente… e o inconsciente tornando-se
consciente e no topo disso, estava o subconsciente e depois a mente consciente… e depois o ego. Então era um saco tão
misturado. Então Eu disse a eles que Deus é o maior planejador… e Ele manteve o canal central para vocês totalmente aberto,
que é o caminho do Sushumna, e o subconsciente está no esquerdo… e o supraconsciente está do canal direito. Então você não
tem de passar por todas essas coisas. Mesmo em um aeroporto, supondo que você tenha de passar pela bagagem… para ir
para o avião, o que acontecerá? E quando os seres humanos podem entender isso? E quanto a Deus? Ele tem de ser um
organizador maior, um pensador maior do que nós. E Ele não poderia ter pensado em um saco tão misturado para nós de modo
que… quando temos de ascender, nós temos de passar pelo nosso subconsciente… e depois ir para o inconsciente. Então a
coisa toda é que… eles não tinham nenhuma imagem, era tudo uma projeção mental. E é desse modo que eles cometeram
todos os erros lá, e quando eles publicaram essas coisas, talvez os gurus… que são agurus devem ter pego uma dica… e foi
desse modo que eles começaram a falar que você tem de ir para o inconsciente. E foi desse modo que tudo foi trabalhado, de
modo que as pessoas pensaram: “Nós temos de ir para o inconsciente através do subconsciente.” E quando isso aconteceu,
eles disseram que se você tem de ir… para o subconsciente, nós devemos suportar tudo, devemos ficar possuídos, devemos ter
bhoots, devemos usar drogas, devemos fazer todas essas coisas que os loucos estão fazendo. Além disso, eles usaram a Bíblia
para esse fim, porque na Bíblia é dito que quando o Espírito Santo veio, todos começaram a se comportar como loucos. Essa foi
a perversidade do Sr. Paulo e foi desse modo que eles justificaram… que todos nós temos de ficar loucos para nos tornarmos
espirituais. Então esse tipo de ideia estúpida foi assumida e explorada… pelos verdadeiros bandidos da Índia. Então isso agora é
controlado… pelos bandidos dos americanos também. Assim, os americanos também… estão formando alguns grupos lá, eles
também se tornaram gurus… e também estão ensinando às pessoas que você tem de se tornar… louco antes de se tornar uma
alma realizada. É uma tal coisa que eles nunca entenderam que… tem de haver algum tipo de caminho feito pelo próprio Deus
para nossa ascensão. Por que Ele tornaria isso tão difícil? Ele nunca tornou difícil nem mesmo um brotar da semente, por que
Ele tornaria nossa evolução tão difícil? E é por isso que esses pobres coitados, metade deles são loucos. Pessoas realmente
loucas, quando vieram para a Sahaja Yoga, elas tinham bolhas… pelas mãos todas. Todas as bolhas no lado esquerdo, você

podia ver que… as suas mãos estavam queimando, tremendo o tempo todo diante de Mim, foi terrível, quero dizer, Eu tive de
ficar combatendo seus bhoots… e Eu realmente fiquei cansada com isso, totalmente cansada. Em todos os lugares que fui,
havia pessoas que tinham muitas dessas possessões nelas. Mas a beleza sobre eles, que devemos aprender com eles, é que
uma vez que eles compreenderam que este é o caminho, é a verdade, eles estão trabalhando muito duro, extremamente duro, e
eles são pessoas muito disciplinadas, levantam-se de manhã, tomam banho, sentam-se para meditar, eles põem isso em
prática. Eles não são como nós, nós estamos muito felizes, flutuando no ar: “A Mãe está cuidando de nós, está tudo bem,” “nós
podemos acordar às 9h e então está tudo bem,” “fazemos namaskar para a Mãe, escrevemos uma bela poesia sobre Ela”,
acabou-se. Eles não são assim. Eles estão trabalhando nisso, porque o que eles disseram foi uma coisa notável, o que eles
disseram foi: “Mãe, nós fomos, na verdade, para o inferno.” “E temos de realmente sair muito rápido, se você tiver de se livrar
disso,” “caso contrário, nós nunca estaremos lá”, o que é um fato. E isto é o que temos de entender: se você tem de ter algum
relacionamento próximo com seu Espírito, você tem de realmente trabalhar muito duro. Agora nossa, até agora nossa Sahaja
Yoga no Ocidente, até agora, Eu diria, não mais, porque hoje é dia de Ano Novo, nós temos de fazer certas promessas em um dia
de Ano Novo, não é? Então, até agora tem sido, como vocês chamam, um político de poltrona. E outra coisa que Eu descobri
muito estranha lá, que agora Eu entendo porque as pessoas são assim neste país, também em todos os lugares, você entende
isso melhor… quando você está um pouco distante daquele lugar. Então, outra coisa que Eu descobri foi que… este culto
chamado ética cristã, vocês podem dizer, Eu espero que vocês não tenham falado sobre isso, falaram? Tudo bem. Agora, a ética
cristã que eles Me falaram realmente… explicou muitas coisas sobre por que vocês se comportam assim. Por exemplo, uma
senhora Me contou uma história, que havia um sujeito que tinha… uma loja própria e ele usava cadeados muito bons, para
protegê-la. Então as pessoas protestaram, dizendo: “Por que você trancou suas coisas tão bem,” “você deveria ter dado uma
chance para um ladrão,” “afinal você mesmo poderia fazer seguro, mas por que tirou a chance de um ladrão?” Esse tipo de ética
cristã funciona em nossas mentes. Então o que fazemos? Nós sempre nos solidarizamos com um bhoot o tempo todo. “Ela
está em uma situação tão ruim, Mãe, ela está assim”. “Arey baba! Ela é uma bhoot”. Modi não lhes disse o ditado de Ramadasa?
Sanggetla tumhi? (Você disse a eles?) Então Modi disse isso lá, que Ramdas Swamy disse isso, pishacha significa um estilo
bhoot que gruda nas pessoas, é pishacha. Então ele disse: “Pishacha mage pishacha gele”, depois de um bhoot, outro bhoot se
foi. Então, quem pode correr atrás disso? Quem pode salvar isso? Quero dizer, se eles estão indo atrás do bhoot, e o que
significa sarthak, o que eles alcançarão com isso? A coisa toda é que nossa mente: “Ele é demais, Mãe,” “nós devemos ajudar
essa pessoa, devemos fazer isso por essa pessoa.” Toda essa ética cristã é insensatez. Mas Cristo nunca disse, Ele pegou um
grande açoite e bateu em todas… as pessoas que tinham bhoots e os tirou e os colocou no mar. Então isso é algum tipo de
cristão que é diferente de Cristo, assim a ética cristã é: sempre se solidarizar com uma pessoa com bhoots. Sempre, uma
pessoa com bhoot também tem um método de criar comiseração. Assim, hoje no dia de Ano Novo, Eu acho que devo avisá-los
de certas coisas… que Eu percebi depois de ir para a América. Minha compreensão humana está melhorando. Eu vi uma vez,
havia uma senhora que estava administrando um restaurante. E um ladrão tinha roubado um casaco de um restaurante e foi ao
restaurante dela… e não pagou e ela informou a polícia. Então a polícia disse: “Ele tem um casaco muito bom?” “Sim”, ela disse,
“ele tem”. “Ele roubou do outro restaurante, nós temos os relatos”. Então a polícia entrou. Então eles entraram com uma ação
contra aquele homem: “Ele é um ladrão,” “ele roubou um casaco de lá e comeu aqui, nunca pagou nada”. Então aquelas
pessoas, as pessoas de ambos os restaurantes, tiveram de ir ao tribunal… e deram provas, dizendo: “Este sujeito roubou o
casaco…” “e ele não pagou nada e ficou discutindo.” E eles tiveram de gastar dois dias e gastar o dinheiro deles, porque eles
ganham com seus próprios restaurantes. Então o juiz disse: “Não importa, ele estava bêbado naquele momento,” “então ele
deve ser perdoado porque estava bêbado”, em primeiro lugar. E em segundo lugar foi dado dinheiro a ele porque ele disse: “Eu
não tenho dinheiro agora comigo para viajar”, enquanto aquelas pessoas perderam o dinheiro delas por dois dias. E a polícia se
sentou com a mão assim. Então esse tipo de ética que nós temos… é se solidarizar sempre com bhoots, com malfeitores. Até
mesmo se você ler o jornal, você fica chocado. Como eles são libertados em uma situação que eles estavam em desequilíbrio?
Porque eles estavam em desequilíbrio, então eles foram libertados. Eles são soltos em liberdade condicional, esse homem vai e
mata… dez pessoas novamente, mas porque ele estava desequilibrado, então é mais necessário que você o detenha, se ele
estiver em desequilíbrio, é mais necessário. Estar desequilibrado é em si um pecado, em si é criminoso. Se alguém está
desequilibrado, isso significa que ele é uma personalidade criminosa… e tal personalidade criminosa deve ser presa a sete
chaves. Como Eu vi na França. Eu estava indo de ônibus. Agora Eu entendo muitas coisas, Eu não os entendia antes, Eu devo
dizer. Então, na França, nós estávamos indo de ônibus e um boxeador… estava falando todos os tipos de coisas. Eu disse: “Oh
Deus,” “este sujeito só está cuspindo bhoots de sua boca, quem é ele?” Eles disseram: “Ele é um homem que estava falando
sobre a guerra”. Eu fiquei tão chocada, Eu disse: “Este homem está falando sobre a guerra…” “e essas coisas, por que é

permitido ele vir no ônibus?” Depois entrou o segundo, depois entrou uma senhora, eles estavam todos falando, conversando
sobre algo irrelevante. Eles disseram: “Todas estas são pessoas sofreram muito…” “e elas estão entrando no ônibus e é por isso
que elas são assim.” Então Eu disse: “Mas por que permitir que essas pessoas entrem?” “Na Índia ninguém permitirá que uma
pessoa assim entre.” Então Eu acho que Marie estava lá, ela disse: “Nosso governo é…” “muito solidário com essas pessoas.” Eu
disse: “Mas e quanto ao resto deles? Eles não são solidários com as outras pessoas,” “pelo menos eles deveriam ser às vezes,
para variar, solidários com pessoas sãs.” Ter sempre solidariedade com a insanidade também mostra que… você está
incentivando todas as pessoas com bhoots a se desenvolverem, para fazer o que elas gostam. Quero dizer, isso não é
solidariedade de forma alguma. É desse modo que isso funciona e Eu tenho visto que… essa solidariedade com bhoots também
têm Me causado muitos problemas. Então vocês têm de ser um pouco solidários com a pobre de sua Mãe. Agora, todas as
solidariedades com os bhoots de vocês devem ser abandonadas, porque isso tem Me causado muitos problemas por toda
parte… e agora Eu entendo porque vocês sempre se solidarizam com pessoas com bhoots. Agora, do jeito que está, na
Inglaterra, é um pecado acordar alguém de manhã. Quero dizer, tivemos grandes discussões, brigas, lutas, narizes quebrados,
tudo porque alguém acordou alguém de manhã. E as pessoas se solidarizaram e vieram e disseram: “Mãe, afinal…” “este senhor
foi e os acordou” ou “a criança começou a chorar…” “de manhã e essa pessoa acordou de manhã”. Assim, é uma coisa
pecaminosa no Ocidente se você acordar alguém. Mas, vocês têm de mudar a si mesmos agora, se vocês têm de ser yogis,
vocês devem saber que vocês não podem conseguir a poltrona da posição de yogi. Normalmente, você tem de ir aos Himalaias,
viver naquele frio, não comer nada por vários dias, remover todos os seus desejos, abandonar sua esposa, seus filhos, todos.
Mas na Sahaja Yoga, tem sido assim até agora, você pode ter sua esposa, mesmo que ela esteja levemente com bhoots, tudo
bem. Mas se ela é muito cheia de bhoots, ainda assim Eu tenho de Me preocupar… com a mulher com bhoots. Mesmo que ela
destrua a Sahaja Yoga, não importa, as solidariedades estão lá. Mesmo que ela faça qualquer coisa, é uma esposa, afinal. Ou
um marido que tem bhoots, Eu recebo toda vez uma carta: “Meu marido é um homem com bhoots, ele me bate, ele faz isso.”
Agora, o que Eu devo dizer? Divorcie-se de seu marido, o que Eu devo dizer? Quero dizer, se ele tem bhoots, como você pode
viver com um bhoot? Você é uma alma realizada e gradualmente o que acontece… é que você desenvolve uma tamanha
imunidade com o bhoot… que você não sabe que você se tornou um grande bhoot. E você continua com isso e aquilo. Vocês
podem imaginar? Nós estamos criando aqui uma raça de yogis, de pessoas puras. Agora, por que as pessoas iam para os
Himalaias? Porque não havia bhoots lá. Muito poucas pessoas foram para lá, ficaram longe da multidão enlouquecida. Vocês
estão ficando nesta atmosfera horrível e infernal, onde há bhoots e mais bhoots e mais bhoots, de todos os tipos. Agora, aqui é
mais necessário que vocês tenham muito cuidado, supondo que uma praga irrompa em qualquer país. Então o modo como as
pessoas se tornam cautelosas, elas ficam tão amedrontadas: “Nós não devemos pegar nada da praga”, não é? Da mesma
forma, nós devemos saber, agora vocês estão conscientes disso. Mas, pelo contrário, esses apegos com bhoots são tão
grandes… que Eu não sei como combater isso. E a melhor parte disso, se você disser a alguém: “Por que você fez isso?” Eles
dizem: “Foi o bhoot que fez”. Mas onde ele está residindo? Na sua própria casa. Supondo que nesta casa alguém esteja
morando e exploda a casa inteira, você dirá: “O homem que estava morando fez isso”? Você tem de se repreender. Por que você
permite que um bhoot permaneça em você? Então hoje é um dia, quero dizer, o dia de ontem foi um dia especial do Puja da
Lakshmi. E vocês ficarão surpresos, em nossa casa, nós acendemos todas as luzes. E as velas foram acesas. Assim que as
velas foram acesas, todo o Meu pé se contorceu totalmente. Ele não pôde ser trazido ao estado normal. Por pelo menos meia
hora, nós ficamos lutando com isso. A razão é que todos os bhoots de Londres… talvez tocaram Meus pés. E eles entraram lá:
“Salve-nos”. Assim, essa é a situação. Enquanto vocês não estão de forma alguma conscientes disso. Agora, as pessoas
pensam que você pode fazer concessões com a retidão, com Deus, vocês não podem. Vocês não podem fazer concessões.
Tudo que é puro tem de ser aceito em sua pureza, em sua glória, e temos de trabalhar duro para isso. Não podem apenas vocês terão seus empregos, terão suas esposas, comerão coisas especiais, vocês devem ter seus confortos, devem ter tudo. É
uma viagem de primeira classe para Deus. E os bhoots junto com isso indo em direção a Deus. Todos estão na bagagem. Isto é
o que temos de entender: nós somos yogis… e somos pessoas especialmente abençoadas para elevar o mundo inteiro. Somos
responsáveis pelo mundo ocidental todo. E o que estamos fazendo a respeito disso? E Eu perguntei a essas pessoas que foram
aos gurus, Eu fiquei surpresa. É claro, havia a parte relativa ao dinheiro, mil rúpias cada. E eles disseram: “Nos é dada comida
que ninguém pode comer”. Vocês ficam doentes. Uma senhora Me disse que ela comeu essa comida e contraiu uma doença
horrível… e “os médicos me disseram para eu, antes de tudo, abandonar essa comida”. E você é forçado a comer essa comida. E
você tem de usar, quero dizer, roupas muito finas e ficar nas ruas, cantar, andar em uma procissão, dançar como um louco,
fazer todos os tipos de coisas que eles fazem. Aqui na Sahaja Yoga, eles não disseram nada, é um tratamento de sala de estar.
Mas na sala de estar, se você levar seus bhoots também com você, isso não é permitido. Isso não é permitido. Então temos de

entender… que embora tenhamos obtido nossa Realização, temos uma responsabilidade muito grande e temos de agir com
essa responsabilidade. O maior problema agora do Reino Unido, também da França, Eu tenho visto, por causa dos hábitos de
bebida ou seja o que for, é a letargia. Desculpas, o cérebro é muito… Eu lhes digo, nossos Sahaja Yogis também têm cérebros
colossais. Quero dizer, às vezes Eu não sei como trabalhar com suas desculpas: “Nós tivemos um encontro público que
terminou às 23h,” “então não conseguimos acordar até as 11h do dia seguinte”. Vocês precisam ter 12 horas de sono. Pessoas
muito trabalhadoras. Mas sua Mãe dorme no mesmo horário e Eu sou uma maratonista, todas as noites, não importa quando.
Vocês têm apenas um único programa, mas depois Eu vou para a Itália, vou para algum lugar, Eu tenho isso regularmente, o ano
inteiro, estou fazendo isso. Ainda assim levanto de manhã cedo, então por que vocês não conseguem se levantar? Todas as
desculpas estão lá: isso é uma desculpa, a outra é uma desculpa… e então Eu disse a muitas pessoas: “Apenas se levantem por
volta das 4h da manhã.” Apenas se levantem, tentem e vejam e façam isso, é muito bom. Eu venho dizendo às 4h nos últimos
dez anos. Eu não sei quantos de vocês tentaram isso. Tomem seu banho, fiquem prontos, tomem seu banho… e depois
sentem-se para meditar. O dia inteiro passará muito bem e durmam por volta das 20h. Há um ditado inglês: “Ir para a cama
cedo e levantar cedo”. Mas Eu nunca vi nenhum inglês assim até agora. É o contrário. Eles ficarão acordados até 1h e se
levantarão por volta das 11h ou 10h; não escovarão nem mesmo seus dentes e sairão. Vocês têm de mudar esses hábitos, nós
somos yogis e temos de venerar o Sol. Portanto, nós temos de nos levantar muito antes do sol nascer. Isso é muito importante.
Mas Eu acho que isso não existe aqui. As pessoas não entendem. Elas querem levar a Sahaja Yoga de uma forma muito lenta…
e vocês se moverão muito lentamente e muitos de vocês sairão, Eu lhes digo. Devemos entender. Hoje é dia de Ano Novo e
devemos entender o que estamos fazendo. Este é um verdadeiro aviso para todos vocês. Apenas tentem, isso não é uma coisa
muito grande. Vocês se surpreenderão agora. CP está tendo uma conferência por 20 dias, todos os dias ele se levanta às 4h30,
todos os dias, dorme à meia-noite, todos os dias, o dia inteiro está trabalhando. Vinte dias. Apesar de tudo, ele diz: “De vez em
quando eu tenho de trabalhar duro”. Nosso empregado acorda às 5h30 todos os dias, ele trabalha muito duro. Por que vocês
não conseguem se levantar? Vocês pensam que são… as pessoas mais doentes ou qual é a razão? Toda vez vocês dizem
“aaah”. O que há de errado com vocês? Nada está errado, vocês são preguiçosos, só isso, vocês devem entender. Apenas digam
a si mesmos: “Somos preguiçosos, extremamente preguiçosos,” “e fomos criados assim”. E isso vem do seu ego, para sua
informação. O ego pensa, pensa, pensa, justifica tudo, deixa vocês fracos… e então vocês dormem como troncos de madeira. O
que irá acontecer? Isso é tamasa, tamasa completa, o ego está levando vocês para tamasa. Ou, quando vocês não estão
inativos, então o que fazemos… é montar um grande cavalo desgovernado, John Gilpins, conhecemos muitos. Eu fui a Toronto,
há um John Gilpin, Sr. Patrick. Era um verdadeiro John Gilpin, sem um único centavo, ele se tornou um grande administrador de
dinheiro, isso, aquilo. Então Eu encontro aqui, Sr. Jason está influenciado por ele. Este é outro John Gilpin, Eu os chamo do que
vocês chamam de… James Bonds. Eles estão montando esses cavalos. Então há um grupo que é extremamente…
fundamentalista sobre letargia. Eles conhecem todas as desculpas, como dizer para a Mãe: “É assim, nós temos esse
problema”, isso, aquilo. O outro grupo é este sendo arrogante: “Mãe, eu ainda tenho de me limpar, esse é o problema”. O que
vocês estão fazendo sobre isso? Vamos nos encarar. Nós iremos ficar para trás? Em um navio, você tem de entrar pela prancha
de embarque, pelo menos. Se você se mover muito vagarosamente, a prancha de embarque será levantada… e o navio partirá,
Eu estou lhes dizendo. Então temos de entender e temos de trabalhar algo para Sahaja. A Sahaja Yoga deve ser a primeira
prioridade. O trabalho é a primeira prioridade, ganhar dinheiro é a primeira prioridade, ou a esposa ou os filhos, tudo isso é muito
mais importante. Então vão em frente com isso. Casamentos, outra coisa é o casamento. “Mãe quando eu irei me casar?” As
pessoas Me perturbarão por isso também. “Quando irei me casar? O que devo fazer? Com quem devo me casar? Faça isso.”
Essas coisas não os levarão mais alto. Onde deve estar sua atenção? Os que são casados são problemáticos, os que não são
casados são problemáticos. Os que são casados têm problemas e os que não são casados também. Portanto, o casamento
não resolve o problema da Sahaja Yoga. Agora ele dirão: “Mas nós…” A desculpa está aí: “Nós devemos ter filhos”. Tudo bem.
Que filhos? Filhos que serão almas realizadas. Vocês acham que almas realizadas nascerão de preguiçosos? Eles cuidarão
deles de manhã até a noite se eles nascerem, Eu lhes digo. Então temos de entender que ou vocês são preguiçosos… e quando
vocês são ativos, vocês são James Bonds. Nada no meio. E é desse modo que as pessoas têm evitado assumir
responsabilidades. Desculpas. Todo o sistema cerebral é assim: como dar desculpa, o que é anti nosso progresso. É destrutivo,
isso os destruirá. Isso é destrutivo. E esse tamasa tem de ser conquistado pela força de vontade. Mas se Eu disser força de
vontade, de repente Eu encontro… dez James Bonds diante de Mim: “Agora o quê?”. Sua pobre Mãe fica devastada: “Oh Deus!
Agora o que Eu devo fazer?” Então Eu não sei qual caminho seguir. Agora, se você disser a alguém: “Você tem alguns
bloqueios,” “vá e cuide de si mesmo, vá embora daqui”, então essa pessoa começa a pensar: “Eu sou a pessoa que deve ser
como um pária”, e se entrega a todos os tipos de existências miseráveis. É dito: “Vá e fique bem e se limpe.” Em vez disso, a

pessoa é a pessoa mais infeliz… e ao menor pretexto, você descobre que a pessoa pensa que está no inferno. O que fazer com
pessoas assim? Apenas Me digam qual é a solução para essas pessoas. Agora Eu já tenho 60 anos, quanto tempo vocês
querem que Eu viva? Eu não sei. Mas seja o que for, vocês têm de se levantar agora. Não ser agressivo nem ficar dormindo. E
esse negócio de dormir tem de ir embora. Agora, no ashram, as pessoas ficam aqui. Em qualquer lugar, não há nenhuma
disciplina em nosso ashram. Vá e pergunte a eles que tipo de ashram eles têm. 3h30 a pessoa tem de se levantar e depois o
que eles fazem? Vocês têm de limpar todo o recinto, às 3h30 da manhã em Nova York, que é o lugar mais frio. Uma senhora Me
disse, ela é uma senhora muito rica. Ela Me disse: “Às 3:30h, eu tive de me levantar e limpar todo o recinto…” “e plantar todas as
coisas e aquilo foi vendido pelo guru…” “e todo o dinheiro foi levado pelo próprio guru.” Então o negócio todo era: como tornar o
guru próspero. E eles tinham de se levantar cedo de manhã e continuar trabalhando nisso, um após o outro. Havia duas pessoas
que vieram do Rajneesh… com a mesma roupa. Então, essas pessoas lhes disseram: “Vocês não podem ir ao programa da Mãe
com essa roupa.” Então eles disseram: “Nós temos apenas esses dois pares de roupa…” “e foi deixada uma 'mala' conosco. O
resto é tudo para o guru para seus Rolls Royces.” “Então não temos mais nada, só nos resta isso”. Então Eu disse: “Tudo bem,
baba, lhes daremos dinheiro agora, mas troquem essa roupa”. Essa é a situação. É desse modo que os gurus os extorquem.
Mas nós não tentamos. “Até que ponto nós fomos?” Vocês devem pensar. Agora, alguém que é uma pessoa de canal esquerdo
deve pensar: “Até que ponto nós fomos agora no que diz respeito ao nosso canal esquerdo.” Aqueles que são canal direito
devem pensar: “Até que ponto nós fomos,” “até que ponto nós chegamos no centro”, e depois pensar na ascensão. A Sahaja
Yoga é simples, fácil, tudo bem. Supondo que Eu tenha cozinhado para vocês, tudo bem, vocês têm de comer, digerir e usar isso
para alguma coisa. Essa comida é feita para o bem dos outros. Mas as pessoas pensam… em sua família, casa, filhos, isso,
aquilo, em todos esses confortos. Então a pessoa tem de realmente, de forma dedicada, compreender totalmente que… nosso
valor é muito maior do que qualquer uma dessas pessoas juntas. Eu diria que Meu marido está trabalhando assim, estou vendo
isso e estou surpresa. Às 4h30 ele se levanta e ontem, nós jantamos até a meia-noite. Ele estava tão alerta e falando com eles
de uma forma tão alerta, com aqueles chineses. E todos os dias ele está fazendo isso. Como ele faz isso? Vocês sabem que
quando Eu durmo, Eu também estou trabalhando e quando estou acordada, estou trabalhando. O tempo todo Eu estou
trabalhando. Tudo bem, vocês podem dizer: “Mãe a Senhora é a Adi Shakti”. Mas Meu marido nem mesmo é uma alma realizada
como vocês são. Há tantos assim. E ele não é agressivo de forma alguma. Então, uma vez que eles comecem a trabalhar, eles
começam a pensar… em como ganhar dinheiro com a Sahaja Yoga, imaginem só. Vendendo velas, vendendo isso. Quais são os
outros lados disso? Quero dizer, vocês não podem vender a Sahaja Yoga. Esta é uma coisa que Eu quero lhes dizer e proclamar
hoje: qualquer um que tentar fazer tal coisa, Eu liquidarei essa pessoa… e o tornarei um 'pukka' indigente. Em primeiro lugar,
vocês ficarão doentes se tentarem vender a Sahaja Yoga. Ninguém tem de fazer essas coisas. Vocês têm de manter esse lado…
extremamente claro, vocês não podem vender nada. Também o que quer que Eu esteja falando, vocês não podem vender no
mercado. Muitas pessoas têm esse hábito de vender isso. Agora alguém está escrevendo uma poesia sobre Rama, qual a
necessidade de publicar essa poesia? O que isso tem a ver com a Sahaja Yoga? Eu estou vivendo aqui, você está escrevendo
sobre Rama. Qual é a necessidade? E quem quer ouvir isso? Apenas pensem nisso. Gregoire disse: “Mãe, nós queremos
publicar suas palestras…” “e por que eles estão publicando a poesia de alguém sobre Rama?” É este o trabalho que iremos
fazer? Qual é o nosso trabalho? É dar realizações aos outros, expandir a Sahaja Yoga, manter-nos puros, Em um nível superior,
tornem-se essas grandes personalidades… que alcançaram algo. Aprendam música. Eu lhes disse: aprendam música,
aprendam dança, aprendam algo pelo qual vocês possam manifestar a Sahaja Yoga. Caso contrário, Eu não sei o que irá lhes
acontecer e com a Sahaja Yoga no Ocidente, porque não há nenhuma educação ou disciplina aqui. Nós somos pessoas livres,
fazemos o que queremos. Nós temos de nos disciplinar. E agora como você é recém-nascido, você pode fazê-lo. Você tem de
disciplinar: “Como ouso fazer essas coisas, eu sou um Sahaja Yogi”. Nós temos de nos repreender, antes de tudo. Isso é uma
coisa muito, muito importante e Eu acho que está faltando muito. E vocês sabem que essa doença da letargia ou da arrogância
é tão contagiosa. Sr. Patrick encontrou-se com Jason por cinco minutos, ele deu um clique nele, Sr. Jason conheceu outro
sujeito, ele deu um clique nele, e se Eu encontrar uma conexão, isso está lá. Uma senhora como Jane, ela conhece alguém, ela
se torna cheia de bhoots. Ela se torna cheia de bhootish, depois outra pessoa… Você consegue encadear isso. Vocês ficarão
surpresos ao ver como essas coisas funcionam. Elas têm uma reação em cadeia. Então é preciso ter cuidado. Mas por que não
ver a pessoa… que está fazendo algo a respeito, que está se elevando mais alto, que é dinâmica? Eu sei quem está lá. Eles são
as pessoas de quem Eu falei agora: estes são seus líderes, mas alguns deles ainda prosseguem assim. Vocês devem assumir
seus poderes; esse é o ponto que Eu tenho dito. Temos de assumir nossos poderes, temos de ser sábios, crescidos,
amadurecidos, não podemos brincar conosco como crianças. E isso é o que tem sido dito muitas vezes, mas agora seja o que
for que Eu disse, coloquem em ação. Lutem consigo mesmos. Não deem desculpas. Há desculpas e mais desculpas as quais

vocês Me dizem, Eu disse: “Tudo bem”. Mas, Eu tenho uma outra natureza que vocês não perceberam, Eu posso recuar. Meu
interesse é até um certo ponto. O que Eu posso fazer? Depois de algum tempo, é como uma cola, ele cai. Uma cola pode
grudá-lo até um ponto. Se você ficar grudado, tudo bem, caso contrário, isso cairá. Assim, esse recuo não deve começar em
Minha mente. Então por favor estejam alertas… e não se preocupem com os outros problemas que vocês têm. Eu também
tenho visto que há forças trabalhando assim. Agora, alguém quer fazer alguma coisa, porque ele quer fazê-lo, vocês não devem
cortar isso. Por princípio, se for bom, vocês devem dizer: “Vá em frente, estamos com você”. E é por isso que Eu vejo que as
pessoas não trabalham. Como ter um ashram, qualquer lugar dará certo se todos tiverem atitude positiva, se alguém está
tentando alcançar toda essa coisa coletiva. Mas todo mundo dirá: “Mas, se você fizer um ashram,” “então quem pagará por ele?
Nós somos apenas cinco pessoas.” Mas a Mãe está lá para cuidar de vocês. Então haverá outra desculpa, algo surgindo: “Se
você fizer o ashram lá, poderia ser assim e…” Mas apenas faça isso, antes de tudo, e veja por si mesmo. Como se você
começasse a dirigir e dissesse: “Tudo bem, estamos indo por este caminho,” “mas pode haver um congestionamento”. Mas
vamos ver se há ou não. Como você está dizendo de antemão? Quero dizer, antes de enfrentar a situação, haverá dez sugestões
imediatamente vindo como um galo. A caixa de surpresas de repente começará a dar seus sábios conselhos, cortando as
pernas das pessoas que estão tentando fazer alguma coisa. É uma experiência muito comum que tenho tido Comigo mesma
também. Nós estamos indo agora de carro, quero dizer, por toda a América, Eu disse às pessoas: “Agora, por favor, calem-se.”
“Por favor, entendam agora, vamos fazer isso.” Eles decidiram ter um programa depois que aquele programa acabou. Foi, Eu
acho, em Vancouver. E Eu disse: “Tudo bem,” “então chame-os também para o puja porque não temos tempo agora…” “para
esperar até que eles cresçam e tudo mais, chame-os para o puja.” E Eu disse: “Venham almoçar também”. Eles tomaram um
susto: “Mãe, não fizemos nenhum preparativo”. Eu disse: “O que há? Nós faremos chola”. “Não temos cholas, como deixar de
molho?” Eu disse: “Não se preocupem”. Eu lhes disse: “Vamos a algum restaurante indiano aqui e compraremos chola.” Eles
disseram: “Isso não é possível, Mãe, quem irá…?”. Eu disse: “Mas vamos, Eu estou dizendo, vamos”. Houve uma discussão
sobre isso por cerca de meia hora. “Oh! A Mãe está dizendo, mas como…?” Eu disse: “Por favor, vocês podem Me levar a algum
restaurante indiano, em qualquer lugar?” “Nós temos de dirigir cerca de cinco quilômetros.” Eu disse: “Não importa”. “Já são
23h30, será meia-noite quando chegarmos lá,” “não haverá ninguém”. Eu disse: “Eu estou lhes dizendo,” “levem-Me a algum
restaurante indiano, por que vocês não Me levam?” E a discussão continuou sem parar. Eu disse: “Agora, vocês Me levarão?” Eu
senti vontade de pegar uma pistola. E agora, Eu disse: “Mãos para cima. Vamos…” E quando insisti demais, depois de muita
relutância, eles Me levaram. Havia um restaurante lá, Eu disse: “Agora entrem e digam àquele homem…” “que queremos cinco
quilos de cholas, se você tiver chana.” Então ele disse: “Eu tenho”. Eles disseram: “Consiga para nós”. Então ele nos vendeu. E
ele disse: “Eu não sei por que estou vendendo isso para vocês,” “eu nunca faço assim, mas estou vendendo para vocês”. E ele
nos deu. E então ele disse: “Há uma loja aqui”. E ele pediu à pessoa para abrir a loja… e ele nos deu todo o resto e no dia
seguinte, comemos bons cholas, Eu os fiz para eles. Então nós comemos. Mas antes de começar, eles realmente, Eu lhes digo,
eles Me perturbaram. O mesmo em Toronto, em Toronto foi muito pior, muito pior. Em todos os lugares Eu percebi isso. Você
tenta fazer alguma coisa: “Agora vocês têm de assumir este ashram”, haverá dez pessoas sábias imediatamente sentadas:
“Mas para isso, como podemos fazer?” Então vocês não o têm. Todas essas explicações e todas essas coisas não são
desejadas. Se você tem alguma coisa positiva para fazer, faça-a. A coisa é: mais conversa e não fazer nada é o ponto. A ação
deve ser tomada em vez dessa inação, de tal forma… que é apenas pensamento, pensamento, pensamento, pensamento,
pensamento, e todo mundo fica falando. Mas o sistema onde uma pessoa fala e o resto ouve… sempre dá certo, como no
Japão, na Índia, se uma pessoa mais velha está falando, ninguém fala. “Tudo bem! Se a Mãe diz assim, tudo bem, vá em frente”.
Quero dizer, Gagangan Maharaj perguntou a essas pessoas, a Modi e tudo mais: “Você pulará no mar se a Mãe disser? Você
está disposto a morrer por Ela?” Quero dizer, essa é a primeira pergunta que um guru faz, entendem? Aqui? Morrer? Para dirigir
apenas cinco quilômetros, você tem de se esforçar demais com eles. Morrer é demais. Não posso nem falar disso. Mas mesmo
para todas as coisas, isso está acontecendo… e é por isso que a Sahaja Yoga não dá certo. E com essas pessoas que tentam
fazer alguma coisa, ou há ciúme ou humilhação ou há o conselho sábio: “Se você fizer isso, quem vai pagar?” A Mãe está
sentada lá, Ela cuidará. “Você não deve fazer um contrato para o ashram, isso será demais para nós”. Tudo, se for de graça, é
muito bom. Agora, esses são os dois pontos que estou dizendo. O terceiro ponto, Eu também tenho de lhes falar e depois lhes
darei as boas novas. Agora, o terceiro ponto, que é muito importante, temos de entender sobre o terceiro ponto. É uma coisa
muito pequena, mas se expressa em grande forma na vida de todos. Agora, vocês são muito mais ricos do que os indianos, mas
a quantidade de dores de cabeça que tenho com os Sahaja Yogis sobre dinheiro, Eu nunca tive na Índia, o que devo lhes dizer
muito francamente. Primeiro nós tivemos o ashram, vocês sabem, em Dollis Hill, para o qual não sei quanto dinheiro tive de
desembolsar. Acho que 1.500 ou algo assim. No segundo ashram que tivemos, nós tivemos de desembolsar, novamente lá.

Agora, no terceiro ashram que tivemos, Eu acho que aqui também tive de fazer isso. A razão é que não há nenhuma conta
adequada. Ninguém sabe quanto dinheiro há no banco ou não. E todos estão tentando economizar, se possível, às custas da
Sahaja Yoga. Quero dizer, isso é uma coisa tão baixa para se falar, mas é assim. Todos cuidam do próprio conforto pessoal,
mas não de todo o trabalho da Sahaja Yoga. Por exemplo, muitos não pagaram nem mesmo o aluguel. Nós vamos entrar em
litígio agora, quando essas pessoas não pagaram nem mesmo o aluguel? Apenas pensem nisso, vocês não pagaram nem
mesmo o aluguel. Como em Dollis Hill, eles nunca pagaram a eletricidade, quem vai pagar? “A Mãe pagará, Ela faz tudo por
nós.” “A Mãe está cuidando de nós, não é? Então deixe que Ela pague pela eletricidade.” Agora, aqui estão as pessoas que não
pagaram o aluguel. Mas para o Dharma, para este grande trabalho, vocês têm de doar. Não há dúvida sobre pagar seu aluguel,
vocês têm de doar. Você entendem? Esse é um dos princípios da Lakshmi. Estas pessoas não entenderam isso. Vocês têm de
doar para esse trabalho. Vocês apenas pensam que a Sahaja Yoga é para sua vantagem, tudo bem, para vantagem espiritual.
Mas não tirem vantagem da Sahaja Yoga dessa maneira. Na Índia, Eu nunca tive esse problema de dinheiro dessa maneira, Eu
posso lhes dizer, nunca, pelo contrário, sempre que havia um problema, eles Me davam apoio. Na Austrália é a mesma coisa, Eu
devo dizer, a Austrália nunca Me deu… nenhum problema de dinheiro, de modo que Eu tivesse de pagar do Meu bolso. Aqui as
pessoas não pagaram o aluguel. Agora, os que não pagaram o aluguel, levantem a mão. Honestamente. Até agora. No ashram.
Todo mundo pagou? Quanto? - Sete libras Só isso, isso não é muito; mas são 800 libras. Devemos pagar para a Sahaja Yoga,
generosamente. Vocês estão se hospedando aqui, paguem por isso. Eu tenho visto pessoas que simplesmente viram seus
rostos. Vocês estão se hospedando aqui. Comida grátis é muito boa ideia, se você conseguir até mesmo hospedagem de graça
em Londres é muito bom. Vocês vieram para o programa, e daí? Vocês vieram aqui, agora, tem comida, tem tudo, paguem por
isso. Vocês devem pagar. Vocês não entendem que hoje é o dia de Diwali, onde as pessoas têm de pagar a Deus, para o
trabalho de Deus. Porque o Lakshmi Tattwa é assim. Vocês não têm de pagar o guru. Graças a Deus, vocês têm guru grátis aqui.
Eu peguei só cinco centavos desta vez, não foi? Mas vocês têm de pagar, não somente para si mesmo, mas para o seu trabalho.
Você nem mesmo paga por suas despesas, fica aqui com comida grátis. Eu acho que as pessoas não pagaram pela comida.
Muitas vezes isso aconteceu. Elas não pagam nem mesmo pelo auditório, nem uma única libra, vocês podem imaginar? Vocês
tentam economizar uma libra e estarão perdendo milhares de libras, Eu lhes digo, não façam assim. Esse é o trabalho de Deus,
não tirem vantagem disso. E isso foi muito longe, muito longe, Eu tenho visto. Nós costumávamos ter um indiano que vinha aos
nossos pujas… e ele comprava coisas para o puja. Gavin está aqui, ele lhes dirá. E era impossível pagar-lhe por aquelas coisas
do puja que ele comprava. Ele dizia: “Este tanto é a minha punya”. Até mesmo CP entende isso muito bem. Ele diz: “Essa é a
única maneira,” “eu estou fazendo alguma punya. Afinal, qual punya estou fazendo?” Enquanto nós tentamos economizar
dinheiro com a Sahaja Yoga, é uma coisa muito perigosa. Até agora tudo está perdoado. Por que Eu não Me declaro ser a Adi
Shakti? Porque uma vez que Eu Me declare como Adi Shakti, nenhum dos pecados será perdoado, acreditem em Mim. É uma
coisa muito séria. Todos Eles estarão alertas, já está dito. É por isso que não digo que sou Adi Shakti, é melhor manter em um
nível mais baixo, de modo que pelo menos vocês tenham uma chance. Há uma bagunça de dinheiro em todos os lugares. Como
pode ser com todos vocês… tão bons, tão inteligentes, dando conselhos sábios em todos os lugares? E a maior parte disso é
avareza. É tão repugnante ver um santo ser avarento, Eu disse centenas de vezes, um santo não pode ser uma pessoa avarenta.
Este é um dos sinais de um santo: ele não pode ser avarento. Tanto pensamento em dinheiro: “Se você puder ir por este
caminho, você pode economizar uma libra”. A propensão ao dinheiro é muita. Eu tenho visto isso todos os dias, as pessoas que
trabalhavam Comigo: “Não estamos comprando esta tinta porque se usarmos…” “todo o frasco, então não podemos devolvê-la”.
Quero dizer, a essa extensão, qual era a necessidade de se preocupar? Quero dizer, a mente é assim. Então não economizem
esse tipo de coisa. Esquemas de poupar trabalho, esquemas de poupar dinheiro… são muito bem construídos, pessoas muito
inteligentes. Mas todos esses esquemas são contra vocês. Vocês são tão inteligentes que estão enganando a si mesmos. Não
se enganem. Tomem cuidado. Vocês são pessoas especiais, vocês têm de alcançar resultados especiais consigo mesmos,
vocês podem fazer muito, mas essas são as coisas com as quais devem ter cuidado. Todos que cuidam das contas, que
enviam o dinheiro, que pagam, têm de ter cuidado também. E também as pessoas que estão tirando… vantagem da Sahaja Yoga
devem ter cuidado. Há muitos livros que Eu dei às pessoas, Eu não sei… quando elas venderam. Exceto Gavin, Eu não acho que
alguém… Me deu uma prestação de contas adequada dos livros que lhes foram dados. Alguém Me pediu dez, vinte,
simplesmente confiei, Eu confio nas pessoas. Ou se eles puderem comprar uma Nirmala Yoga: “Nós podemos compartilhar,
Mãe, cerca de cem pessoas podem ter a Nirmala Yoga,” “está tudo bem”. Sim, isso é muito comum, imaginem, a Nirmala Yoga
lhes custa três libras por ano, usada por centenas de pessoas, econômico. Mas essa é a Bíblia. Ninguém tem bom senso sobre
o que iremos colecionar. Eles colecionarão moedas, colecionarão não sei o quê, selos, Eu não sei o que mais eles estão
colecionando aqui, pessoas muito loucas. Mas por que não colecionar a Nirmala Yoga? Eu a leio, Eu mesma leio Meus próprios

artigos, toda vez encontro uma nova mensagem. Enquanto as pessoas têm uma única Nirmala Yoga passando de um para o
outro. Uma Nirmala Yoga, Eu vi uma vez, aqui, toda rasgada, esfarrapada, e Eu pude ver todas as mãos que foram postas nela.
Porque se você pode economizar três libras por ano, por que não fazê-lo? Nós teremos a Nirmala Yoga também. A mesma coisa
com as fitas, fitas da Mãe: “Tudo bem, se você tem uma, pode me emprestar?” Na hora que a fita termina, não resta nada dela. É
esta a forma de chegar a Deus? Ao Generoso dos generosos? Não há lugar para pessoas assim. Deus não gosta que pessoas
avarentas entrem em Seu Reino, e quando vocês têm dinheiro. Eu não diria se vocês são pessoas pobres que estão morrendo
de fome. Quando comecei meu trabalho em Mumbai, todos disseram: “Mãe,” “como a Senhora fará isso sozinha?” Eu disse: “Eu
organizarei, não se preocupem.” E eles disseram “Nós queremos dar-Lhe dinheiro”. Eu disse: “Eu não quero.” “Nesse momento
não há uma corporação, nada, vamos formar uma corporação”. Quando a corporação foi fundada também, vocês devem saber
que Eu paguei muito pela corporação, Eu mesma. Nós fundamos a corporação, nós começamos a pagar na corporação. Então,
quando nos estabelecemos adequadamente, Eu disse: “Agora vocês podem pagar.” Naquele ano… [Marathi] Naquele momento
em que estava sentada, Eu disse: “Agora Eu quero dinheiro”, não havia muitos Sahaja Yogis, quinze mil rúpias… coletadas
naquele momento que Eu estava sentada lá. “O que vocês fizeram?” “A Mãe fez tudo, nós não fizemos isso”. “Vocês venderam
alguma joia?” “Nada.” “Então como?” “Nós coletamos, porque a Senhora disse que pediria…” “em algum momento, nós
conseguimos.” Eles trouxeram em dinheiro. Quinze mil. Em uma reunião, rapidamente, Eu estava falando, Eu disse quinze mil, e
eles organizaram aquele pagamento. Aqui é apenas no encontro que eles dirão: “Tudo bem, pagaremos quinze mil amanhã,
depois de amanhã.” Alguém tem de ir atrás de você para pedir dinheiro como um cobrador de impostos. Isso é um absurdo.
“Mãe. eu tenho uma casa muito boa, eu tenho…” “uma esposa muito boa, venha visitar minha casa, eu ficarei muito feliz”. O que
você tem feito pela Grande Casa? Você adquiriu sua própria casa, todas as bênçãos, o que você tem feito pela Grande Casa?
Nós devemos entender que essas são coisas simbólicas… que expressam seu temperamento, sua natureza. Quando você está
usando drogas, você fica gastando muito dinheiro com drogas, porque você é viciado nisso. Por que não ficar viciado em Sahaja
Yoga? Quantos de vocês são viciados em Sahaja Yoga? Levantem suas mãos. Levantem suas mãos. Pelo menos Me prometam
que a partir de hoje, todos vocês serão… viciados em Sahaja Yoga. Venham, levantem suas mãos, todos vocês. Então essa é a
boa notícia. Assim, o Ano Novo começou e é uma coisa bela, este ano tem de ser algo especial. A primeira coisa que Eu estava
pensando era sobre a escola que vocês irão estabelecer… e que irá ajudar muito vocês e seus filhos, antes de mais nada. E
então nós teremos diferentes ashrams e diferentes lugares. Outra boa notícia é que agora nós temos o terreno… perto do rio
Neera onde vocês megulharam… e a fotografia daquele momento em que vocês mergulharam, é exatamente assim, no céu,
você percebe a luz toda indo para os lados com raios, é maravilhoso, assim como você vê do Espírito Santo, exatamente assim.
É uma fotografia. Foi com Dhumal, Eu acho, foi uma fotografia instantânea. Assim, essa terra que adquirimos onde todos vocês
podem ter seus chalés, bem feitos, para todos vocês, já está arranjada. É um lugar lindo, todos nós iremos nos divertir,
rapidamente. E nossa velhice está agora completamente assegurada, então não se preocupem com a velhice, não tentem
economizar para a sua velhice. Agora nós iremos à Índia para a qual nós temos dois programas… e, por favor, tentem facilitar
isso para Mim. Não tornem isso difícil. E se vocês tornarem mais fácil para Mim, é melhor para Mim, porque se Eu tiver até
mesmo de Me preocupar com tudo, então é difícil. Por exemplo, nós estamos pensando em levá-los de avião, que os levará até
lá a tempo. Agora vocês podem imaginar, vocês sempre vêm na hora que sentem vontade, aleatoriamente, vocês querem voltar
na hora que quiserem. Deve haver algum entendimento de que levá-los ao aeroporto… de qualquer lugar gasta cerca de mil
rúpias, às vezes, e quem irá pagar por isso? Pelo extra? Mas vocês querem ir de avião, vocês devem dizer: “Mãe, eu tenho de ir,
tenho de pegar o avião, o que devo fazer?” Agora, essa não é a maneira. Desta vez, todos vocês estarão indo… de avião e
voltando de avião. Nós não podemos ter ônibus para cada pessoa… e vocês sabem como os táxis são caros na Índia. Não
podemos arranjar isso. Tentaremos fazer com que a maioria de vocês… chegue na hora em que haverá um ônibus. Além disso,
se houver um arranjo que seja possível, nós podemos conseguir uma concessão adequada da Air India, de modo que quando
voltarem, na maioria das vezes nós não vamos para Delhi, então isso não acontecerá nessa extensão, Eu tenho certeza. Como
comerciantes, entendem? E carregando bagagem, cada pessoa duzentos quilos, será diminuído, é claro, também a Air India será
gentil o suficiente… para nos ajudar com um pouco de bagagem extra. Mas o modo como as pessoas carregam suas malas, às
vezes, Eu não consigo entender. Duzentos quilos extras foram dados uma vez para Mim… pela Air India por causa do cargo de
CP, seja o que for, e isso também foi usado pelos Sahaja Yogis. Então todas as Minhas coisas foram deixadas lá… e eles
simplesmente partiram com Minha concessão de bagagem, e aquelas coisas tiveram de vir de navio ou através de outras
pessoas… a quem Eu tive de pagar muito, não importa. O que quer que tenha acontecido é passado, então esqueçam o
passado. Mas é uma nova vida, vocês não devem ter toda a sujeira da vida antiga. Então, todo ano, temos de saltar para uma
vida melhor, uma vida de magnanimidade, de sublimidade, de espiritualidade. E de espiritualidade significa nenhuma

solidariedade de forma alguma por um bhoot. Esta única coisa é definitiva: nenhuma solidariedade. Isto deve ser decidido hoje:
vocês não terão nenhuma solidariedade por qualquer pessoa com bhoots, porque quando ele senta na sua cabeça, então vocês
começam a dizer: “Mãe, isso aconteceu.” Mas quando você se solidariza com essa pessoa, você não entende que você tem
feito essas coisas para uma pessoa que é anti-Deus. Todos os bhoots são anti-Deus, quer eles estejam em você ou fora. Então,
lute contra eles em você ou fora. Não permita que nenhum bhoot domine, e uma vez que vocês entendam este ponto, que eles
são contra Deus, e vocês são os instrumentos de Deus, que vocês não têm nada a ver com eles, vocês se livrarão deles. Uma
vez que vocês se tornem firmes, eles simplesmente fogem. Portanto, esta segunda resolução tem de ser aprovada hoje: nós
não teremos solidariedade por pessoas com bhoots… e não daremos conselhos estranhos pelos quais vocês param o trabalho.
Muitas pessoas têm bhoots dessa forma, Eu sei disso. Qualquer coisa que lhes diga, como Channe, Eu disse: “Vamos começar
uma escola.” “Como podemos fazer isso, isso é isso, isso é aquilo”. Eu disse em Genebra: “Comecem a assumir esse grande
lugar”. Muitas pessoas vieram com um grande conselho, Eu sei de tudo que aconteceu, vocês podem não Me dizer. Eu não
estou lá, mas Eu estou lá. Eu conheço todas essas pessoas que tentaram esses truques, porque elas pensam que são muito
sábias. Nesse momento, Eu estou lá para vigiá-los e observá-los, mas Eu testemunho vocês. Mas vocês desistirão. Esse é o
ponto, tudo é registrado, o que quer que vocês estejam fazendo. Deus tem um registro e quantas notas vocês recebem é muito
importante. Vocês não acham que ter lhes sido dada a Realização, uma posição tão importante, então Deus não está
observando vocês, Ele está observando cada passo seu. Há anjos com vocês para ajudá-los e há Ganas com vocês, mas
também no departamento de registro está registrado. Então tomem cuidado. Depois mais tarde, vocês dirão: “Mãe, eu perdi o
ônibus”. Nesse ponto, Eu não posso fazer nenhuma artimanha, Eu lhes digo, nesse ponto, Eu não posso fazer nada. A única
coisa é que agora tudo que for possível, Eu posso fazer, então por favor, trabalhem isso de tal forma que vocês realmente
ascendam rápido, e isso é para vocês decidirem hoje. Esta noite. Quantos irão acordar amanhã às 4h? Levantem suas mãos. E
tomar seus banhos antes do puja? E, é claro, fazer tudo, não somente o banho, senão eles dirão: “Nós tomamos banho, então
está tudo bem”. Não. Mas com roupas adequadas, vocês têm de estar lá na hora. Na verdade, muitas vezes Eu chego tarde
porque Eu sei que… eles ainda não devem ter se levantado. De que adianta chegar lá? Então, quando Eu chego, eles dizem: “Mãe,
pare, ainda não está pronto, nós não arrumamos.” Isso aconteceu muitas vezes, então não Me culpem por chegar atrasada, é
apenas para lhes dar facilidades. Eu acho melhor chegar tarde para que não haja nenhum problema. Então a boa notícia, Eu já
lhes disse, nós iremos conseguir belos chalés para nós. Eu gostaria que vocês Me dessem alguns bons projetos… para seus
chalés que vocês desejam comprar. Será um custo muito, muito pequeno, mas não tentem economizar lá. É a poupança das
poupanças. Como com estes $400, na verdade, Eu fiz isso… sob uma percepção errada. Não sabia que foram $375 no ano
passado, achei que eram apenas $300, então Eu disse que era suficiente aumentar 100 rúpias. Agora todos foram chamados,
chocados: “Mãe, o que a Senhora está fazendo?” “Como pode ser? Os preços dobraram agora.” Eu disse: “De uma forma ou de
outra, Eu administrarei, não se preocupem.” Mas, no negócio de chalés também, vocês devem saber que… vocês têm de pagar
por seu chalé, vocês não podem adquiri-lo de graça lá. Ou “Mãe, tudo bem, uma pessoa construirá…” “e nós viremos todos os
anos, nós podemos compartilhar.” “Tudo bem, a Senhora faz um chalé para nós, dez pessoas podem compartilhá-lo”. Esse tipo
de mendicância não deve ser expressa lá. Isso é bem comum aqui: “Nós compartilharemos, tudo bem”. Mas onde vocês irão
gastar seu dinheiro economizando tudo isso? Vocês não se barbearão porque querem economizar dinheiro, vocês não irão a um
cabeleireiro, porque querem economizar dinheiro, tudo bem. Agora, vocês não querem pagar por sua comida, porque querem
economizar dinheiro; não querem pagar o aluguel, porque querem economizar dinheiro, mas para quê? Eu posso entender
bêbados fazendo isso porque… pessoas avarentas estão em volta, porque eles são bêbados. Os bêbados sempre têm de
economizar dinheiro porque eles têm de beber. Mas vocês não são mais bêbados agora, então por que deveriam economizar?
Só os bêbados fazem assim. Essa maldição, essa avareza está muito presente na Inglaterra e em todos os lugares, essa é a
razão, porque eles têm de beber, onde eles conseguirão dinheiro para beber? Então eles economizam todo o dinheiro deles para
beber. Mas vocês não são mais bêbados. E o que vocês estão bebendo é o néctar que é gratuito. Então, por que vocês estão
economizando o tempo todo o seu dinheiro? Assim, proposições para ganhar dinheiro e proposições para economizar dinheiro,
se forem trazidas um pouco reduzidas, vocês ficarão surpresos ao ver que tudo isso é matador de alegria. Bhoots são coisas
que matam a alegria. Uma mulher com bhoots, se ela está perto de Mim, Eu quero fugir, não consigo suportá-la. A razão é que
ela é tão matadora de alegria, ela continuará dizendo: “Mãe, o que está acontecendo com meu casamento agora?” “Meu marido
não escreveu nenhuma carta para mim.” Acabou-se. Eu fico dizendo: “Agora, estou farta dela.” Então uma outra falará: “Mãe,
minha casa não está bem,” “O que eu devo fazer? Meu negócio não está dando certo, o que devo fazer?” Discutirão todas as
coisas pessoais muito insignificantes, não sobre coisas elevadas. Mas na América, Eu era muito mais feliz, pois eles nunca Me
perguntaram sobre problemas pessoais, ninguém. Sempre falaram sobre a coisa mais elevada: “Mas como é isso, Mãe?” “Este

é o Espírito, quando Ele vem em você,” “como é que a luz não se espalha tão bem?” Eles falaram sobre Espírito, Espírito, Espírito,
ninguém disse: “Meu marido é assim, minha casa está afundando,” “O que eu devo fazer? Eu tenho problemas”. Eles nunca
falaram assim, então eles irão muito mais rápido… e vocês ficarão grudados em suas esposas, filhos… e sua casa e talvez, Eu
não sei o que mais aqui. Então tenham cuidado. Movam sua atenção para níveis mais elevados. A menos e até que vocês
movam sua atenção para níveis mais elevados, como vocês pularão para fora disso? E essa é outra maneira pela qual vocês
podem dar uma elevada nos novatos também. Muitos novatos ficam chocados com os Sahaja Yogis pelo jeito como eles são.
Eles dizem: “Não há diferença.” “Eles contam mentiras, tentam economizar dinheiro às nossas custas”. Pessoas novas chegam:
“Tudo bem, você é um homem casado?”. Então eles dizem: “Tudo bem, pague por hoje.” Nós vamos para um hotel, ele paga por
eles. O novato fica chocado. Todos os Sahaja Yogis comem lá, o coitado paga. Ele está sem dinheiro, então ele pensa: “Que tipo
de Sahaja Yogis são estes?”. “Eles estão me fazendo pagar.” Quando uma pessoa nova vier, todos vocês devem pagar. Mas se
eles sabem que alguém tem dinheiro, então eles arrancam o dinheiro. Isso é uma coisa horrível de se ouvir. E todo o problema é
de dinheiro: “Meu marido não me dá dinheiro, ele fica com o dinheiro…” “no banco, minha mulher não me dá dinheiro”. Eu estou
farta de todas essas conversas. Agora não mais depois disso, pelo menos não Me falem. Se vocês quiserem, Eu posso lhes dar
duas varas, bata no seu marido ou na sua esposa, acabe com isso. Eu não tenho nada a dizer, mas não Me falem sobre eles. E
se sua esposa é um bhoot ou o marido é um bhoot, os mantenham fora. Não arrumem uma dor de cabeça para si mesmos. E
aqueles que estão se casando, porque eles estão apaixonados por bhoots, é melhor desistir. Caso contrário, seus casos de
amor, e isso e aquilo, todos os tipos de coisas, Eu estou tão farta disso. Quando nós iremos falar sobre a vida eterna? Tudo
bem? Então, Eu acho que para o Ano Novo, tivemos uma pequena conversa estimulante e uma conversa de amor e boas
notícias, talvez nós possamos ficar aqui se todos vocês desejarem, se vocês não derem um conselho sábio, Eu tenho certeza de
que ficaremos aqui. Tudo bem, quando mudamos para cá, também houve muitos conselhos sábios: “É muito longe, o que
devemos fazer?”, isso, aquilo. Deu certo. Mantenha sua sabedoria para si mesmo, trabalhe-a em si mesmo. Tente descobrir
sobre si mesmo através de sua própria sabedoria: “O que eu estou fazendo?” E você ficará surpreso ao ver como isso o ajudará.
Vocês têm de brilhar. Vocês são os líderes de amanhã. Vocês têm de ter suas asas funcionando. O que vocês estão fazendo?
Todos esses fardos pesados, jogue-os fora, não é nada importante. Sintam-se mais leves. Vocês desistiram de tudo isso. Agora
nós somos yogis, somos sanyasis, o que irá importar para nós? Mesmo que vocês não consigam comida, e daí? Deus irá cuidar
de nós. Ele cuida de nós. E isto acontece com as pessoas: todas elas se estabeleceram muito bem, aqueles que têm fé em sua
yoga, eles obtêm seu kshema bem. Primeiro, cuidem da sua yoga, é importante. Esta é a coisa mais importante: cuidar da sua
yoga, pela qual você não vacila na vala dessa ganância… e luxúria e todas as coisas que nos cercam. Tentem levar uma vida que
seja desapegada. O desapego tem de ser desenvolvido. Desapego. Um desapego completo é necessário. Hoje Eu tive a
intenção de trazer algum presente para vocês, porque Eu adoro isso, Eu adoro lhes dar presentes. Eu não sei porquê. Esse é um
apego que Eu tenho. Mas Eu disse isso hoje, Eu terei um pouco mais de desapego sobre isso, porque se Eu der para poucos,
então eles ficarão zangados. Mas Eu tive a intenção de lhes dar alguns presentes especialmente, mas Eu lhes concederei
alguns desejos especiais hoje: que sua força de vontade se torne iluminada; que vocês se tornem as pessoas com grande fé
iluminada… e com força iluminada. Larquem todas essas coisas do passado, Saiam de suas conchas, saiam de seus
condicionamentos passados… e sem pular em direção ao seu ego, limpem-se completamente, abram suas asas… e como um
pássaro digno, desfrutem o oceano de bem-aventurança de Deus. É com isto que Eu os abençoo. O céu, o céu é o limite. Não há
limite para o seu deleite, mas abandonem todas essas coisas sem sentido. Apenas abandonem. Vocês são santos, vocês são
yogis, todos vocês são. Vocês não são pessoas mundanas comuns na rua. Os pés de todos devem ser venerados, vocês são
desse nível. Sua Mãe criou vocês assim à imagem de Ganesha. E o que vocês estão fazendo? Onde vocês estão perdidos?
Assumam a responsabilidade. Que Deus abençoe todos vocês.
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Com as vibrações de hoje, vocês podem ver que quando vocês estão preparados para um Puja, o quanto vocês alcançam.
Hoje vocês podem sentir isso. Assim, o Divino está muito ansioso para agir, a única coisa é que você tem de se preparar. E
todas essas preparações vão ajudá-lo enormemente. Como nós somos agora Sahaja Yogis, temos de saber que nos tornamos
algo diferente do que éramos. Nós somos yogis, somos pessoas mais elevadas do que os outros. E assim, nós temos de
entender uma coisa: nós não somos como os outros seres humanos. que dizem algo e fazem algo, que podem viver com
hipocrisia. É por isso que todos os problemas surgiram de todas as religiões. Um indivíduo que se diz cristão, é totalmente
anti-Cristo; que diz que é muçulmano, é totalmente anti-Maomé, que diz que é um hindu, é totalmente anti-Shri Krishna. Essa é a
razão principal pela qual todas as religiões falharam até agora, porque os seres humanos vangloriam-se dos ideais.
Todos eles dizem: "Nós temos esse ideal, aquele ideal", mas eles não são esses ideais, não conseguem viver esses ideais. Os
ideais não estão em suas vidas, eles são externos, mas eles vão por aí dizendo: "Estes são nossos ideais", eles se tornaram
fanáticos, mas eles não são os ideais. Através da Sahaja Yoga, agora você tem o método, você tem a possibilidade de poder se
tornar os ideais. O ideal tem de primeiro ser compreendido através do cérebro de vocês, especialmente no ocidente. Quais são
os ideais que nos tornamos ou que temos de nos tornar, o que nós podemos alcançar, você deve ter essa noção. E em segundo
lugar, você deve ter a capacidade de aprofundar seu poder meditativo, de modo que esses ideais vão e se estabeleçam em seu
coração como parte integrante de seu ser, de maneira que você não consiga viver sem esses ideais. Nós podemos pegar o
exemplo, digamos, de Cristo. Para Cristo, Ele e Seus ideais eram a mesma coisa, não há nenhuma diferença entre os dois. Ele
não falava de uma coisa, fazia outra coisa e executava a terceira coisa. Esta será a diferença entre Sahaja Yogis e não Sahaja
Yogis: sejam quais forem seus ideais, eles têm de de ser expressados em sua vida em cada momento, porque você é eles.
Se você é ouro, então o ouro é ouro o tempo todo. Não é que às vezes ele é ouro, depois às vezes é ferro e às vezes lama, ele é
ouro o tempo todo. Somente os seres humanos são assim, às vezes eles podem ser cobras, leões e podem ser raposas
também. Mas como Sahaja Yogis, vocês se tornaram seres humanos puros. E isso é o que temos de saber. Não é difícil
batalhar por isso, não é difícil, porque agora, você tem o poder de aprofundar suas raízes ao seu coração. Assim, o cérebro deve
ser usado para compreender claramente quais são os ideais de um Sahaja Yogi. Quais são as coisas que um Sahaja Yogi deve
fazer, como ele deve se comportar na vida, quais métodos ele deve seguir. E depois ele tem de trazer isso para seu coração
através dos processos meditativos, através da entrega. Como Eu lhes dei o segundo nascimento, vocês sabem muito bem.
Eu os concebi em Meu coração, senão Eu não poderia fazer isso. Porque Meu coração é tão puro que ele os purifica, através da
compaixão, Meu amor os purifica e depois Eu posso levá-los ao Meu Sahasrara, senão como Eu farei isso? E quando isso
aconteceu, você se tornou uma nova personalidde. Assim, você é muito diferente de todos os outros, porque o Espírito fez
nascer o seu Espírito. Você tem sido purificado pelo Espírito. Então você não consegue viver assim, como todos os outros seres
humanos estão vivendo. Todos os conflitos, todos os problemas dos seres humanos existem porque eles não são o que eles
falam, os ideais estão fora, fora da vida deles. É desse modo que um Sahaja Yogi se mostrará comparado a qualquer outro.
Tome o exemplo, digamos, de Abraham Lincoln, tudo bem? Abraham Lincoln acreditava que todos devem ter liberdade e o
governo deve ser para o povo, para as pessoas.
Seja o que for que ele falasse, ele o praticava. Seja o que for que ele acreditasse, ele realizava e ele deu sua vida para isso, é por
isso que ele é um grande homem. Pense em Mahatma Gandhi. Eles não eram como Cristo, Encarnações. Pense em qualquer
grande homem, pense em Shivaji Maharaj, qualquer um dos santos, eles eram seres humanos. Mas uma vez que eles
soubessem que esse é o princípio no qual nós temos de viver, eles se tornaram unos com os princípios, não faziam
concessões. Assim, o que um Sahaja Yogi tem de ser, nós devemos entender. Um Sahaja Yogi é uma pessoa que recebeu a
Realização através da Kundalini, e a Kundalini é a maternidade em vocês, é o poder que cuida, que nutre, dentro de você. Mas a

mãe nunca fará concessões com o filho. Se ele quiser matar alguém, ela dirá: "Não."
Quero dizer, uma mãe verdadeira até mesmo irá deter esse filho que tenta fazer coisas erradas. Da mesma forma, se você se
torna a mãe de si mesmo, então você tem de cuidar de si mesmo. Da mesma forma, você se nutre, e também todos os outros,
você tem de nutri-los, cuidar deles, e não fazer concessões com coisas erradas, coisas injustas, coisas absurdas. Agora, quando
Eu lhes falo isso, não é necessário vocês se sentirem culpados. Nós temos de olhar para cima. Mesmo aqueles que estão em
pé em degraus mais baixos de uma escada, se eles estão olhando para cima, eles estão bem, mas aqueles que estão em pé em
degraus mais altos e olhando para baixo, eles cairão. Então olhe para frente. O que nós temos de fazer em nossa vida diária, nos
relacionamentos simples mesmo com marido, esposa, filhos, pais, você está se tornando silencioso dentro de você mesmo?
Você o está nutrindo com seu silêncio, com sua compaixão? Ou você está dando suporte a algo que é totalmente anti-Deus?
Se você se torna os ideais, o próprio poder dos ideais tornará você tão dinâmico que você não precisa consultar ninguém, você
se torna o ideal. Eles são como tochas. Seus ideais serão iluminados. Assim, a primeira atitude deve ser: "Como nos
aprofundaremos?" Essa deve ser a primeira atitude. Por exemplo, um marido e esposa ficam brigando de manhã até à noite,
eles não podem ser Sahaja Yogis. Absurdos. Se eles ficam brigando, eles não são Sahaja Yogis, tome isso como certo. Agora, o
que você tem de fazer se duas pessoas estão brigando, aquele que é um Sahaja Yogi deixará essa esposa: "Não tenho nada a
ver com ela, eu não tenho nenhuma esposa, nada." Afaste-se, desapegue completamente a partir de dentro.
Simplesmente não fale com essa esposa. Não discuta, não se incomode com isso, apenas se desapegue. Se o filho é assim,
apenas se desapegue, até um ponto, mas sem discussão, sem argumentação, nada disso. Silêncio completo, um protesto
silencioso deve ser desenvolvido. Mas nesse silêncio, você não deve ser uma pessoa covarde. Muitas pessoas são covardes, e
essa covardia, eles acham que é o processo silencioso deles. Uma pessoa que é realmente poderosa não se acovardará, não
será agressiva, mas também não aceitará agressão. Assim, em suas meditações, você tem de se estabelecer. Agora, o que
você diz em meditação? Tente ver todos os chakras.
Quais chakras estão bloqueados, encare a si mesmo. Esses bloqueios podem ser de sua vida passada. Alguns chakras estão
fracos. Tente fazê-los ficar bem, tente fortalecê-los. Porque os ideais têm de ser trabalhados, o instrumento tem de estar bem.
Se o instrumento é um louco, como você fará? Antes de tudo, você deve desenvolver seu instrumento apropriadamente, ele deve
estar equilibrado, poderoso, não de forma covarde. As pessoas devem sentir o seu poder. É claro, o poder é do amor, mas
"amor" não significa que você faça concessões com todas as coisas insensatas. Não deve haver nenhuma concessão, de forma
alguma.
É um estado de muita autocertificação. Não podemos dizer quando isso é assim, simplesmente não podemos dizer. O próprio
estado se certificará de que "eu estou bem agora," "eu alcancei esse estado." Nós não podemos dizer que após 4 horas, 3
minutos, 2 segundos, você se tornará isso. Apenas amadureça e observe essa maturidade dentro de você. Uma vez que
compreenda que a menos e até que você se torne seus ideais, você não é um Sahaja Yogi. Todos podem se chamar de Sahaja
Yogis, não há uma cerimômia de posse, não temos nenhum tipo de cerimônia de uma universidade, onde as pessoas podem vir
e obter seus títulos acadêmicos e diplomas: "Tudo bem, você está certificado como duplamente nascido." Há alguns que são
várias vezes duplamente nascidos. Eles são duplamente nascidos hoje, amanhã não serão, depois novamente eles vêm como
duplamente nascidos. novamente duplamente nascidos.
Alguns deles podem ser 108 vezes duplamente nascidos na Sahaja Yoga. E mesmo depois, eles não são certificados. Então
você tem de dar a si mesmo um certificado. Não há nenhuma universidade para fazer isso. Você tem de entender você mesmo,
quais são os seus problemas, por que está se comportando assim. Trate a si mesmo como um filho. Quando é necessário, você
deve se repreender. Quando você tiver de glorificar, você deve se glorificar. Então, agora, separe-se. Torne-se a mãe, o Espírito é
a mãe, e você, o que quer que você seja, quem tem de crescer é o filho.
A mãe é o ideal, ela é a inspiração, ela é o poder, e o filho é o recipiente. Se o filho é um sujeito obstinado, então você não pode
fazer nada em relação a isso. Também descubra - você pode ser um deles. Eu sei quem é assim. Há muitos e você pode
descobri-los num piscar de olhos. Sujeitos obstinados, Se eles vivem com dez pessoas, de repente nós ouvimos relatos da

existência deles. Eles são bastante eloquentes, mesmo se eles não estão falando uma palavra, as pessoas podem lhe dizer: "Eu
tive uma briga com 'Fulano de Tal'." "Essa pessoa disse tal e tal coisa para mim," "essa pessoa foi tão cruel comigo, essa pessoa
exigiu isso." Você sabe que pessoa é essa, onde. Assim como um diamante pode ser identificado, os espinhos também podem
ser identificados.
A qualquer momento que você se aproxime do espinho, de qualquer um, sem exceção, ele espetará todo mundo. Ele não vai
poupar, ele é um espinho. Assim, um espinho tem de ser um espinho. Mas se você é um Sahaja Yogi, você tem de ser uma flor, e
uma flor forte, e uma flor eterna, que sempre cresce, não murcha. Sempre crescendo, nunca murcha, você tem de ser uma flor
assim. Então você ficará surpreso ao ver que você não ingressa em uma viagem do ego, nem você entra em um colapso
completo do superego. Vocês sabem tanto que qualquer um de vocês pode ser chamado de acadêmico, Eu posso lhes falar.
Quero dizer, muitas vezes as pessoas Me perguntaram: "Todos eles são acadêmicos, que Você tem? Seus discípulos?" Vocês
sabem muito, muito mais do que qualquer santo já soube, Eu posso lhes assegurar.
Mas você sabe somente no cérebro, externamente. É tudo "blá, blá, blá". Trata-se do cérebro, você o usa para se exibir para os
outros, e acabou-se. Isso nem mesmo se estabelece lá, então como isso irá ao coração? Então todo mundo fica se gabando,
eles podem impressionar as pessoas. Se alguns jornalistas vierem aqui, eles ficarão muito impressionados com os Sahaja
Yogis, tantos homens sábios na Inglaterra sentados aqui. Mas você ri de si mesmo, vocês souberam tudo isso, porque Eu tenho
falado muito. Também o Espírito está brilhando. Deixe seu Espírito brilhar de tal maneira que as pessoas saibam que esse é um
homem que é completamente integrado. O Espírito, a fala, o comportamento, a própria vida é completamente integrada e isso é
o que é o Sahasrara.
Assim, se não há nenhuma integração, você não alcançou seu Sahasrara. Não haverá nenhuma necessidade de você puxar
suas orelhas. Deve chegar o dia em que todos vocês elevarão suas cabeças com grande orgulho e glória, porque seus ideais,
seus ideais brilharão como joias. Eu quero ver esses dias quando todos os que clamam serem Sahaja Yogis se tornarão isso.
Essa é a coisa mais importante, todas as outras coisas são inúteis. Ter um ashram, obter isso, fazer isso, fazer aquilo,
esqueçam isso. O que você tem de cuidar é desse filho que tem de crescer, que ainda é malcriado às vezes, tenta se comportar
mal. Agora, corrija-o. Dê-lhe um nome. Você se chama de Sahaja Yogi e esse filho de Sr. X, Sr. Y, seja qual for seu nome e
sempre tente dizer: "Agora, você se comportará."
Levante-se de manhã, tome seu banho, sente-se para a meditação. "Eu tenho preguiça", o filho diz, "eu não consigo". Então você
aceita isso do filho. Então o filho se tornará a mãe e você estará perdendo seus poderes, desculpas. O filho sabe, é muito
inteligente, é um filho muito inteligente, extremamente inteligente, sabe como enganar você. Mas o filho também sabe, de forma
inata, o que ele precisa. Se tem a haver com saber que a mãe em você desenvolveu essa personalidade, então ele aceita a
personalidade da mãe. Mas se o filho sabe que a mãe é fraca, então ele começa a tirar vantagem da mãe. Então você não tem
de lutar contra si mesmo, mas sim domar. E isso é muito fácil.
Você começará a gostar disso, se observando: "Oh Sr. Fulano de tal." "Então você não ficará com raiva, eu sei como lidar com
você," "você está se escondendo ali atrás, tudo bem, dando desculpas." E o filho fica adulto, tão adulto que a mãe vê isso e fica
impressionada. Como na infância de Shri Krishna, a Mãe era Yeshoda, e o Filho era Shri Krishna. Isso é muito simbólico. E Ele
fazia brincadeiras muito travessas e Ela disse: "Você foi e comeu essa lama de lá." "Eu sei que Você comeu." Ele disse: "Como
posso ter comido?" "Como posso? Eu não posso nem mesmo sair de casa."
"Eu fiquei sentado aqui. Onde está a lama?" "Como posso ter comido?" "Você de fato comeu, Eu sei que Você comeu," "então é
melhor Me mostrar Sua boca." Ele disse: "Verdade?" E então a boca abre e o Vishwa Swarup completo, a visão completa de todo
o Vishwa, Ela vê e a Mãe cai a Seus Pés. Isso é o que deve acontecer. Essa mãe tem de cair aos pés do filho que cresceu. Muito
simbólico. É desse modo que você tem de crescer dentro desse Vishwa Swarup, dentro desse Ser Coletivo, dentro desse Virata.
Arjuna e Shri Krishna são uma outra coisa simbólica muito boa. Arjuna era um amigo que costumava ter liberdades com Shri
Krishna. Shri Krishna tentou lhe falar sobre o Gita, todas essas coisas. Mas ainda assim Shri Krishna não conseguia convencê-lo
disso. Todas essas coisas eram somente externas, "blá, blá, blás". Como as palestras da Mãe são. As palestras da Mãe são

muito divertidas, cheias de humor, boas de ouvi-las, ao invés de ouvir alguma música, é melhor ouvir as palestras da Mãe. E
então as pessoas acham que se elas estão ouvindo a Mãe, elas já se tornaram a Mãe. Isso aconteceu com Arjuna também. Mas
ainda assim, ele descobriu qua havia algo faltando nele, que ele não se tornou os ideais.
A atenção dele ainda não estava lá como deveria estar. Então ele perguntou a Shri Krishna: "Eu acho que deveria ver Sua
grandiosa imagem." Krishna disse: "Tudo bem, você está preparado?" Ele disse: "Sim, estou preparado." E então Ele se tornou o
Virata, a visão do Virata, e quando ele viu aquilo, ele disse: "Pare, é demais para mim." Isso é o que deve acontecer com seu
amigo que é esse filho. Ele deve se tornar esse Virata e quando você vir isso, deve ficar impressionado consigo mesmo: "Oh
Deus, eu cresci assim." Exatamente como Yeshoda caindo aos pés do pequeno filho, você tem de cair aos pés do filho que está
dentro de você. Eu tenho certeza de que isso acontecerá agora. Então lembre-se: nenhum argumento, nenhuma explicação.
A Mãe é misericordiosa. Ela o perdoará em tudo, você sabe disso. Qualquer coisa que você faça, Eu perdoarei, mesmo que você
Me mate, Eu o perdoarei. Mas você não será capaz de se perdoar. Assim, permita que esse filho cresça, cresça completamente.
Quem são as crianças que estão chorando assim? Que criança é esta? Art tem um problema. Retire a Art. Você deve limpá-la.
Ela tem tido problemas por muitos dias. Você deve limpar essa criança. Retire-a por algum tempo. Ainda gritando. É melhor
retirá-la. Vocês devem cuidar delas e descobrir o que está errado com seus filhos, se eles estão chorando. Eu sei quais são as
crianças que ainda não estão bem. Apenas não mimem o ego delas. Resolvam isso. Limpem-nas.
Isso é importante. Não querem ser cheias de bhoots. Em todas as vidas delas, elas serão cheias de bhoots assim. Eu tenho
visto muitas crianças que são assim. Elas Me veem, elas choram, lamentam, gritam. Isso não é sinal de uma criança saudável.
O filho de Rajesh não conseguia nem mesmo Me olhar, gritava e berrava. Agora, olhem para ele, como ele se tornou bom.
Portanto, com qualquer criança que seja assim, não fale dessa maneira, não evite o assunto. Cuide dessa criança, corrija-a.
Você tem de se certificar de que a criança esteja bem. Assim como você tem de corrigir seu filho, também corrija o filho que é
realmente seu filho e não viva com esse tipo de mal-entendido. Se uma criança chora desse jeito, há algo errado com ela. Elas
são escolhidas. Se você percebe que sua atenção está pra lá e pra cá, se você não está atento no programa, há algo errado com
você também. Se você adormece, há algo muito seriamente errado com você. Nesse momento, se você fica pensando em
outras coisas, então há algo errado com você. Você tem dores de cabeça, há algo errado com você. Julgue-se, limpe-se, você
deve se limpar, isso é muito importante. Se você ainda está perdendo a calma, tem irritação, raiva, não surgiu nenhum equilíbrio
em você, há algo errado com você.
Se você sabe controlar sua raiva, então tudo bem. Você descobrirá em todo lugar como a negatividade trabalha em pequenas
coisas. Todos estão melhorando, mas é muito lento. Isso pode ser muito rápido se você meditar, isso é muito importante. Você
tem de saber como fazer seus chakras ficarem bem. Seus mantras devem ser siddhis. Os mantras devem ser tais que eles não
devem ser mecânicos, apenas dizendo algo mecanicamente. Você deve recitá-lo de coração. Novamente, se você não recita
mantras através de seu coração, o mantra não é um siddhi, significa que você pode continuar recitando centenas de vezes, ele
não terá nenhum efeito. Siddha mantra é assim: você o recita, ele tem um efeito, ele atua.
Se ele não atua, então seu mantra não tem nenhum sentido. Assim, o desenvolvimento tem de ser dentro e fora. E você tem de
se certificar. Ninguém mais vai certificar você. Se você quer dar para si mesmo um certificado falso, vá em frente. Se você quer
se enganar, vá em frente. Isso não vai ajudar ninguém. Mas se você quer realmente ter a alegria e a bem-aventurança da Graça
do Pai Celestial, então saia disso. Muitas má identificações que estão presentes têm de ser abandonadas para desfrutar essa
beleza. Hoje é um dia tão grandioso para encontrar todos vocês.
Hoje é um dia que nós celebramos na Índia onde o relacionamento entre irmãos e irmãs tem de ser estabelecido. Eles são muito
puros. O relacionamento entre irmãos e irmãs é sem nenhuma luxúria ou ganância. É um relacionamento puro onde a irmã reza
pela proteção do irmão e o irmão reza pela autossuficiência do kshema, do bem-estar da irmã. Então nesse momento, você tem
de pensar nas outras Sahaja Yoginis e nos Sahaja Yogis que são como seus irmãos e irmãs. Você tem de pensar desse jeito.
Purifiquem seus corações. Isto é algo estranho nesses países, você sabe que não existe nenhum relacionamento assim.

Purifique sua mente hoje neste ponto: todo mundo é meu irmão ou irmã. Se você está casado, tudo bem.
Mas observe todo mundo, tente olhar todo mundo como um irmão e como uma irmã. Ambos relacionamentos não existem.
Este é um país estranho onde não há nenhum relacionamento que seja puro. É uma tamanha imundície, Eu lhes digo. Se você ler
sobre isso, você não consegue acreditar, tamanha perversão. Especialmente as pessoas inocentes, como as crianças, são
atacadas. Pense nelas como virgens. Tome cuidado. E as jovens devem saber que elas são virgens. Se elas vão por aí com os
rapazes e eles são Sahaja Yogis, eles não são.
As Sahaja Yoginis tem de ser mulheres castas, poderosas, a castidade é o poder delas e dos homens também. Depois da
Sahaja Yoga, os homens devem se tornar conscientes da castidade deles, de que é o poder deles também. Aquela era uma
época nômade, quando os homens saíam para caçar e as mulheres cozinhavam em casa. Era esperado que os homens
tivessem cinco mulheres, eles eram um povo nômade, depois eles se tornaram sofisticados. Depois começou a monogamia,
que chegou a um certo ponto. Então novamente esse tipo de vida devassa começou. Isso é a vida nômade. Agora, as mulheres
também se tornaram nômades. Homens e mulheres são todos nômades e primitivos. Depois da sofisticação, eles se tornaram
primitivos, esse é o problema.
Mas agora, vocês têm de se tornar seres mais elevados onde há puros relacionamentos. Quaisquer relacionamentos. Vamos
supor que haja algo entre Mim e este instrumento, nós não podemos usá-lo. Qualquer conexão pode ser cortada se há algo no
meio. Ter a melhor conexão é ter relacionamentos puros e isso deve ser com discernimento. A mãe é uma mãe, o pai é um pai, a
irmã é uma irmã, o irmão é um irmão, todas essas são coisas diferentes, vários tipos de relacionamentos devem ser
compreendidos. As mulheres devem entender que são mulheres e os homens devem entender que são homens. Também o
relacionamento com você mesmo é muito importante. As mulheres não devem tentar ser homens, nós não podemos, e os
homens não devem tentar ser mulheres. É errado.
Porque basicamente, eles são pessoas diferentes. Eles nascem diferentemente. Qual é a diferença? Um homem é mais
meticuloso, ele sabe mais sobre máquinas, os detalhes sobre isso. As mulheres verão o padrão. As mulheres escutarão mais o
tom, a sintonia, os homens ficarão cuidando dos instrumentos. Essa é a natureza na qual Deus os criou. Afinal, alguém tem de
ver isso e alguém tem de ver aquilo, ambos são belos. Ninguém é mais elevado ou inferior, mas alegre-se sendo uma mulher,
alegre-se sendo um homem. Mas ser homem não significa que você agrida as mulheres, pensando estupidamente que você é
mais elevado do que as mulheres na evolução.
Ou as mulheres fiquem dominando os homens pensando que através da dominação, elas podem corrigi-los. Elas nunca os
corrigiram através disso. Eles se tornaram totalmente vegetais, os homens se tornaram vegetais. Onde quer que as mulheres
dominem, os homens se tornam vegetais. Elas não os corrigiram. Assim, ambas as qualidades devem ser nutridas e
desenvolvidas, e o relacionamento entre homem e mulher deve ser de puro amor, puro amor. Uma vez que você comece a se
purificar, essas coisas automaticamente darão certo e vocês respeitarão uns aos outros. Na verdade, todos vocês são yogis. Eu
tenho de respeitá-los e vocês têm de respeitar uns aos outros, Ao contrário Eu percebo que não há nenhum respeito. Todos
vocês são grandes santos.
Sim, vocês são. Respeitem, respeitem uns aos outros. Você não deve falar asperamente com alguém, incomodar alguém. Tente
fazer o tanto que for possível pelos outros. Essa é a maneira que você tem de mudar. Isso não tem nenhuma marca registrada
de nenhuma cultura, é a cultura de Deus de que estamos falando, é a cultura de Seu Reino. Onde nós damos aos outros,
gostamos de dar, fazendo pelos outros, amando os outros, cuidando dos outros, sem nenhum retorno. Se você mesmo ajuda
um pouco, o Divino está muito ansioso. Vocês viram hoje que as vibrações eram tantas que Eu realmente achei difícil até
mesmo lhes falar, estava absorvendo, estava acontecendo. Vocês fizeram apenas uma pequena coisa ontem, ou nesta manhã.
Vibrações maravilhosas, e vocês serão jogados dentro disso, vocês desabrocharão em algo. Apenas preste atenção em si
mesmo e o mais importante é respeitar a si mesmo, porque você é um yogi. Você não pode ser indigno, você não pode ser
estúpido, você não pode ser dominador, você não pode ser desonesto. Você tem de ser uma personalidade doce, madura,
porque você é um yogi. Você deve se chamar de Yogi X, Y, Z. Você deve, você é - mas se chamando de Yogi e brigando e

puxando o cabelo um do outro, então Eu diria é melhor não se chamar de Yogi. Tente se livrar dos seus problemas que são
muito simples. Se você não consegue, então Me fale. Eu lhe direi como se livrar deles. Enfrente-os. Que Deus abençoe todos
vocês.
Agora, hoje não teremos nenhum Havan, nós decidimos isso porque no Diwali, não há nenhuma necessidade de ter um Havan,
mas teremos somente o Puja. Agora, hoje é o Puja, como vocês sabem há cinco dias que eles celebram o Diwali. O primeiro dia
é o 13o dia, quando é o dia da gruhalakshmi, é um dia da gruhalakshmi, esse é o dia em que a gruhalakshmi é venerada. Mas
uma gruhalakshmi tem de ser venerada, se merecedora da veneração. E então algum utensílio é dado à gruhalakshmi. Algum
tipo de utensílio deve ser dado à gruhalakshmi como presente. Esse é o dia em que Lakshmi nasceu. Lakshmi nasceu da Mãe
Terra. A partir da, devemos dizer, Mãe Terra, mas Ela saiu do mar depois da agitação, então esse é o nascimento da Lakshmi.
Ela é a Doadora da Riqueza.
A riqueza que é material assim como espiritual. Uma esposa que diz: "Tudo bem, guarde todo o dinheiro", ensina as crianças a
serem egoístas e ensina o marido a ser egoísta, para guardar todo o dinheiro no banco e não ser caridoso, não é uma Lakshmi.
Ela é Aquela que o ensina a como ser caridoso, a como dar aos outros. A mulher que é muito minuciosa em relação ao seu
dinheiro e a balanços bancários, não é uma Lakshmi do forma alguma. Ela tem de gastar. Ela está lá para gastar. O homem tem
de preservar seu dinheiro, mas a mulher tem de gastar. Ele tem de ganhar dinheiro, ela tem de gastar, mas corretamente,
gastá-lo corretamente, não somente para ela mesma, mas para a família, para o marido. Ela pensa: "O que devo comprar para
meu marido, para meus filhos," "para outros Sahaja Yogis, para outras pessoas?" É todo o trabalho dela.
O marido ganha dinheiro e o dá para ela e faz isso. É uma distribuição muito gentil, Eu acho. Assim, este é o dia da
Gruhalakshmi, quando Ela nasceu. Ela deve ter essas qualidades. Se ela é uma avarenta, um tipo de mulher que fica calculando,
ela não é uma mulher de forma alguma, antes de mais nada. Se fica preocupada com suas próprias roupas e seu próprio
conforto e suas próprias coisas, então ela não é uma gruhalakshmi. Ela faz os outros trabalharem e se senta e dá ordens, ela
não é uma gruhalakshmi de forma alguma. Ela tem de trabalhar para os outros, ela tem de fazer pelos outros, ela tem de cuidar.
Esse é o 13o dia. Depois o 14o dia é o dia em que Narakasura foi morto.
Vocês sabem que Narakasura nasceu e ele tem de ser morto, os Sahaja Yogis irão matá-lo. Vocês têm de se elevar a um ponto
e definitivamente, ele pode ser morto. Quando Kartikeya estiver despertado dentro de vocês, ele poderá ser morto. Mas para
isso, vocês têm de ser exatamente como ouro, não podem ser manchados. Você precisa de pessoas fortes para fazer isso. Uma
espada que possa matá-lo tem de surgir dos seus metais, então Narakasura pode ser morto. Ele é um dos piores asuras
possível. Esse é o 14o dia. Quando ele foi morto, o portão do inferno foi aberto e todos os que eram discípulos dele ou
seguidores dele ou as pessoas satânicas foram colocadas lá. Esse é o único dia que vocês podem dormir até tarde, e é uma boa
notícia para vocês.
Depois vem o 15o dia, é a noite mais escura que nós tivemos, a noite mais escura, essa é a noite em que vocês acendem as
luzes, porque é a noite mais escura, as forças negativas podem entrar. Então as luzes são acesas, porque Lakshmi pode entrar.
Vocês ficarão surpresos ao ver como Lakshmiji é, se uma garrafa de vinho entra por uma porta, Ela desaparece por outra porta.
Se há uma mulher, ela é cheia de bhoots na família, eles nunca podem ter a alegria da Lakshmi. A Lakshmiji foge deles. Eles
podem ter dinheiro, mas eles não podem regozijar. A Lakshmiji fugirá. Uma pessoa assim será tão inauspiciosa, Eu lhes digo.
Vamos supor que você queira, digamos, comprar algo e uma pessoa tão cheia de bhoots lhe telefona, você não pode atender,
acabou-se. Antes de tudo, seus ouvidos ficarão arruinados com o veneno e depois seja qual for o trabalho que você esteja
fazendo, nunca será bem-sucedido.
Agora, este país é muito cheio dessas mulheres cheia de bhoots, alakshmis, que você não sabe como elas ficarão bem. As
mulheres têm de decidir se livrar de seus bhoots e não continuar com eles. Elas devem meditar, elas devem tentar, se elas se
sentem sonolentas, elas devem ir e tomar um banho, vá duas, três vezes, às vezes se queimando um pouco, não importa.
Certifique-se de que você não fique sonolenta e sonhadora. Você é sonhadora por natureza, então você é cheia de bhoots. Esta
é a responsabilidade das mulheres: manter a Lakshmi intacta. Assim, este é o Dia da Lakhsmi, quando dizemos que o Puja da
Lakshmi acontece porque esse é o dia que você convida a Lakhsmi para entrar, a Rajalakshmi, a Lakshmi através a qual você se

torna o rei da família, ou a benevolência real, você pode chamar assim, o sentimento real na família, este é o dia. Então chega o
dia próximo a este é o primeiro dia do mês Esse é o calendário de Meus antepassados, porque todos vocês são Meus filhos,
vocês têm de usar o mesmo calendário, o calendário dos Shalivahanas, e este é o primeiro dia do calendário dos Shalivahanas.
E o que eles fazem de manhã para celebrá-lo? Eles pegam um desses vasos, Aquarius, e colocam um xale nele e isso é
colocado como uma bandeira representando Aquarius e o xale da Mãe.
É por isso que eles são chamados de Shalivahana, aqueles que carregam os xales da Mãe, "os carregadores dos xales da Mãe".
É desse modo que eles colocam o xale para cima. O xale no topo de Aquarius. Isso deveria ser, na verdade, a bandeira dos
Sahaja Yogis, que torna isso o Aquarius ou podemos dizer, o vaso, do que vocês chamam isso? Jarro. Jarro. Ou não é jarro, mas
sim esse recipiente de cobre, do que vocês chamam isso? Não há nada parecido com isso aqui. Este aqui é kumbha, vocês
podem chamar isso de Khumba. E o xale fica ali, então eles o colocam para cima.
É por isso que eles chamam de Gudi Padwa, "Padwa" significa o primeiro, o primeiro dia da Lua é Padwa, e "Gudi" significa "isto".
Então eles colocam isso para cima e é desse modo que eles dizem que hoje é o dia de Ano Novo para os Shalivahanas. O xale é
o cobertor de sua Mãe que lhes aquece e também ele cobre a modéstia Dela. O xale é o sinal de realeza e modéstia e castidade.
Então defenda isso para sua Mãe. Proteja-o assim como Shri Ganesha faz. Somente em um ponto Ele fica zangado, se alguém
diz ou faz qualquer coisa contra a Mãe, então Ele investe contra. É por isso que Cristo disse: "Qualquer coisa contra Mim, Eu
tolerarei," "mas qualquer coisa contra o Espírito Santo, não será perdoado." Esse é o Filho falando sobre a Mãe, isso é o que
acontece. Assim, hoje é o segundo dia.
O segundo dia é o Bija, é o – eles chamam de Bhav-bija, é o dia em que o irmão e a irmã, que são as sementes de uma única
árvore, têm essa troca pura de afeição. A irmã faz o aarti para o irmão, lhe dá uma "tika" e depois o irmão dá para ela alguma
coisa como símbolo de seu amor, como presente. Em Mumbai, nós começamos isso e eles têm formado irmãs e irmãos. Eu
desejo que vocês também possam achar alguém como um bom irmão. Mas Eu percebo que esses relacionamentos têm sido
tão belamente arranjados na Índia que eles poderiam ser arranjados aqui, isso seria um dia grandioso de muito êxtase para
Mim, porque isso significa que vocês superaram esse demônio da imoralidade. A pureza, removendo a luxúria e a ganância de
sua mente completamente e concedendo essa afeição por alguém que é sua irmã. É muito comum na Índia, todos têm uma
irmã lá, todos os Sahaja Yogis têm uma irmã e eles cuidam de sua irmã dessa maneira. É um sentimento muito doce e uma irmã
é tratada - como Raulbai é irmã de Dumas, vocês podem imaginar, e sua irmã é tratada com a mesma graça, como a própria
irmã deve ser tratada em todos os relacionamentos e tudo mais. Assim, esse é o 15o dia do Dwija. Do 13o ao 15o dia, eles
celebram o Diwali.
Para nós, o Diwali tem um grande significado, que é: de uma única luz, muitas luzes são despertadas e elas são enfileiradas,
então elas são chamadas de Diwali, Significa "as luzes enfileiradas". Então quando vocês seguram Minhas Mãos juntos, todos
nós, através disso, a energia passa e o rasa iluminado é estabelecido, e o mundo inteiro tem de se tornar esse belo Reino de sua
Mãe, onde não há nada além do que a bem-aventurança de seu Pai e Sua alegria quando Ele vê Sua própria Criação dançando
nesse oceano de bem-aventurança. Que Deus os abençoe.
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Shri Mahalakshmi Puja Kolhapur, Índia, 02.03.1984 Então, todos nós estamos aqui agora, [Hindi], neste lugar sagrado chamado
Kolhapur. A Deusa matou o asura chamado Kolhasura aqui, que era um demônio muito perverso, que nasceu de novo
recentemente, mas ele morreu também. Então, graças a Deus, a morte de Kolhasura ocorreu. Este lugar especialmente está
marcado, porque da Mãe Terra, a energia de Mahalakshmi… foi emitida especialmente a partir da Divindade de Mahalakshmi. E
como vocês sabem, Mahalakshmi é o poder ascendente dentro de nós, através do qual nós ascendemos. É como a escadaria
que leva vocês ao reino de Deus, e portanto é muito importante. E a Divindade de Maharastra é Vittala, Shri Krishna, porque é o
poder ascendente de Vishnu através de Shri Krishna, depois Mahavishnu e depois através do Sahasrara. Tudo isso é possível
porque nós temos o canal de Mahalakshmi dentro de nós. Se vocês não tivessem o Sushumna, nós seríamos como animais
apenas. Mesmo os animais têm esse canal até um ponto. Como vocês sabem, eles se elevam até o Void, mas depois do Void, a
ascensão como ser humano… começa através dessa energia de Mahalakshmi dentro de nós. Portanto essa energia é muito
importante… e Ela é muito venerada neste país. Primeiro essa energia começa atuando dentro de nós como busca. A busca de
abrigo e comida. Uma vez estabelecido o abrigo, que é estabelecido através de Mahakali Shakti, quero dizer, quando isso está
no coração de um animal, uma sensação de segurança é estabelecida. Então o animal começa a buscar comida. Da mesma
forma, o ser humano também, uma vez que ele esteja estabelecido em sua segurança, então ele começa a pensar em se
alimentar, cuidar de si mesmo. Então, no estado muito primitivo, os seres humanos tentaram primeiro… estabelecer sua
segurança, entrando em cavernas… ou abrigos onde eles poderiam morar sem medo da vida, porque se não há vida, você não
pensa em comida. Por exemplo, se há uma emergência. Nós tivemos uma inundação muito grave… em Patna e foi uma
inundação tão grave… que as pessoas tiveram de ir para o pavimento superior e… cuidar da segurança delas, essa foi a primeira
coisa. É um sentimento tão inato nos seres humanos preservar a vida… e isso vem dos poderes de Mahakali. E quando eles
foram lá para cima, eles Me disseram que… não comeram por três dias, mas eles não tinham pensado em comida. Eles nem
mesmo pensaram que estavam com fome, eles só estavam preocupados… que a água subisse até aquele ponto onde eles
estavam… e todos eles afundariam e morreriam. Então a única preocupação era como viver, como sobreviver. E a questão da
comida não surgiu. Mas quando as pessoas passam fome, elas também começam a pensar em insegurança, que elas podem
morrer e elas começam a pensar em comida. Então a primeira segurança surge, depois surge a segunda: o senso de
alimentação. Na emergência, o senso de alimentação que surge é o começo, mas mais tarde, nós começamos a colocar nossa
atenção na comida. Depois no prazer da comida, depois o discernimento sobre a comida… e todas essas coisas, várias coisas
começam a surgir em nós… e nós ficamos perdidos com esse Mahalakshmi Tattwa. Quanto mais nos preocupamos com a
comida, quanto mais nos preocupamos com o sabor da comida, quanto mais nos preocupamos com a hora de comer, quero
dizer, uma pessoa pode viver sem comida por dois, três dias muito facilmente, não há nenhum problema. Mas achamos:
"Estamos acostumados a tomar o café da manhã às oito horas," "nós devemos tomar café da manhã às oito horas." Por
exemplo, os indianos estão acostumados a almoçar às dez horas, eles devem almoçar às dez horas. Tudo isso é nossa
escravidão ao tempo, e é desse modo que nossa busca que é mais elevada acaba. Então eles começarão a falar sobre comida o
tempo todo. Estas são, é claro, bênçãos de Mahalakshmi, de modo que você pensa em comida, mas Ela não diz para você se
perder nisso. Então nós nos perdemos com isso e uma vez que estejamos perdidos com isso, então nossa busca não se torna
mais elevada. Nossos hábitos de sabor: "Nós gostamos disso, gostamos daquilo, isso é bom," "aquilo é ruim, gostaríamos de
comer isso"; se ainda persistem, isso nos mantém para baixo. Seja o que for que tivermos, nós devemos tentar comer. Seja o
que for que achemos bom, pode não ser bom para nós. Pode ser bom para a língua, mas pode não ser bom para nós, pode não
ser bom do ponto de vista das vibrações. Então, seja o que for que Deus nos dê, seja o que for que esteja lá, é bom. Vibre isso e
coma-o. Depois também o senso de preservação surge… de modo que se você come o tipo errado de comida, então as pessoas
começam… a pensar que isso também arruinará a segurança delas, porque elas podem perder a saúde. Então elas começam a
pensar, até um ponto está tudo bem, mas se você fizer isso muito, então você sai da circulação. No sentido de que se você está
voando através… Vocês podem, por favor, prestar atenção aqui? Eu fico surpresa, vocês são Sahaja Yogis, como é que a
atenção de vocês vai… para pequenas coisas como esta? Ainda há mulheres olhando para aquele lado. [Hindi] Por favor, tentem
colocar sua atenção no que Eu estou dizendo. É importante que o irmão traga algo, devem observar isso. Quero dizer, isso é
realmente estúpido nesta idade. Agora vocês são Sahaja Yogis, sua atenção deve estar concentrada. Então agora, a atenção vai
mais para a aquisição… de melhores instalações para alimentos ou melhores alimentos. Seja o que for que você possa chamar

de "comida saudável", como vocês a chamam, também se você for demais nisso, você pode chegar às margens (bancos) do rio,
mas você não deve atravessar e caminhar, caso contrário, como você se moverá sobre o rio, esse é o ponto. Então nós
começamos a construir este tipo de insensatez também: "Isso é bom para a saúde, isso não é bom para a saúde, aquilo é bom
para a saúde", e saúde para quê? Para que é a saúde? Saúde é para ter uma boa atenção, a qual você não tem, ela está perdida
na comida. E algumas pessoas, Eu tenho visto, elas ainda estão perdidas na comida, completamente. Embora elas tenham um
vislumbre da Sahaja Yoga, mas ainda assim, elas estão muito apegadas à comida. Então esse tipo de atitude deve ser mudado,
nós devemos observar para onde nós vamos… e se ficamos apegados e perdemos nossa atenção. Isto é muito importante: nós
devemos ser… muito cuidadosos com nossa atenção, "Onde ela está?" Então, agora, a atenção se move com isso, Quero dizer,
aqueles que ainda se movem mais longe e não pulam nas margens, ainda se movem no rio, mais adiante, a atenção continua
assim, então eles pensam algo deste tipo: "Isto atua o tempo todo na parte da insegurança," "de modo que essa comida se
perderá," "então, o que devemos fazer para ter comida melhor?" Então eles começam a pensar em dinheiro. Então você sabe
que o sistema de troca se tornou um sistema de dinheiro. As pessoas começaram a ter dinheiro. Mas depois, além de comida,
as roupas, outras coisas começaram… e as pessoas começaram a se mover com isso… para o poder de Mahakali, cada vez
mais. E para o poder criativo cada vez mais. As margens (bancos) também estão se tornando cada vez mais sutis, o movimento
também está se tornando cada vez mais sutil. Então, assim como o homem começou a se mover cada vez mais alto, as artes
se desenvolveram no canal direito… e a ideia de qualidade de vida ou qualidade de segurança mudou. Desse modo, ambos os
lados se tornando cada vez mais sutis… e o crescimento se tornando cada vez mais sutil, o homem se perde novamente nessas
margens mais sutis, à direita e à esquerda. Você ainda tem de ir mais longe. Então o Poder de Mahalakshmi leva você cada vez
mais alto. Nesse momento então, você acha que deve se expressar. E a expressão começa nas artes, na cultura. Ela começa
também em sua vida, em suas instituições de segurança, como o avanço político, as instituições políticas, e é desse modo que
os seres humanos chegaram a um ponto… onde agora eles pensam que fizeram tudo que era possível, mas ainda assim, de
uma forma mais sutil, eles ainda estão perdidos. Então o Mahalakshmi Tattwa foi até, digamos, Cristo, até esse ponto e ainda
assim as pessoas não entraram no lado mais sutil disso. Elas ainda estão nas margens, movendo-se em direção às margens,
não no centro disso. Na Sahaja Yoga, o que acontece é que o desejo puro, que é a Kundalini, é mantido no início da vida, bem no
início da vida, quando você não era nem mesmo um ser humano. Até mesmo abaixo, está o carbono… e toda a jornada do
carbono em diante… deve ser atravessada novamente através da Kundalini. Toda essa jornada que vocês fizeram no nível
superficial… deste fluxo de Mahalakshmi tem de ser refeita… da maneira mais profunda, para penetrar… através de todos esses
centros mais sutis, que estão dentro do fluxo, não fora. Porque se você está do lado de fora, você sempre vai para as margens.
De onde você não pode ver nenhuma margem, não há nenhuma atenção… que poderia ser levada às margens, mas você se
move mais longe. Como um jato. E essa Kundalini é Aquela que é o desejo verdadeiro, mas sua atenção tem de estar no
objetivo. Mesmo se você disser que a Kundalini é a energia que se move, ainda assim onde está sua atenção? Sua atenção
ainda está nas margens, então você aflora de novo superficialmente, você vem e apenas flutua superficialmente… e depois
novamente salta para alguma margem e depois novamente, Eu terei de colocá-lo dentro da água: "Vá para dentro, para dentro."
Volta novamente para a Kundalini, novamente começa a sua jornada. Mas desde o início, se você se mover firme… em direção
ao objetivo, em direção ao Espírito, então não terei nenhum problema. Mas isso não acontece com os seres humanos, eles
estão tão acostumados… à atração das margens que eles sempre afloram, flutuam, vão para as margens… e novamente às
vezes se estabelecem lá ou voltam novamente. Então a jornada é para cima, para baixo, para baixo, para cima. Embora o
movimento da Kundalini pudesse ser tal que… você pula como um jato e se estabelece lá. O dia que isso começar, Eu serei a
pessoa mais feliz, porque às vezes isso é demasiado para Mim, fazer esse tipo de jornada… quatro vezes para cima e para baixo
com cada um, por causa dos chamados apegos que eles têm externamente. O movimento interno com uma mente desapegada,
se eles aceitarem a situação e decidirem dentro de si mesmos: "Eu vou fazer assim, eu decidi sobre isso", eles podem fazer isso
dar certo. Mas não é assim. Na maioria das vezes, a atitude deveria ser: "A Mãe é como um espelho." "E nós temos um espelho
na nossa frente, então sabemos como estamos agindo." "Então, no espelho, se eu me vejo assim, é melhor me livrar disso e
continuar." Mas pelo contrário, se a Mãe diz algo a alguém, que isso é assim, então eles se sentem magoados e novamente
flutuam. O espelho tem de dizer algo. Supondo que você tenha uma mancha em seu rosto, o espelho não vai agradá-lo, ele dirá
que a mancha está lá. Então você não bate no espelho e você não fica com raiva do espelho, fica? Você se certifica de se limpar
porque você não quer… ter nenhuma mancha. Mas é exatamente o contrário. O que acontece com as pessoas, Eu tenho visto,
se você lhes disser qualquer coisa… ou você apenas lhes disser que isso é errado, eles primeiro explicarão, argumentarão e se
não der certo, então eles simplesmente ficarão com raiva da Sahaja Yoga e de você. Como se eles estivessem fazendo um
favor à Sahaja Yoga, como se estivessem fazendo um favor à Mãe. Na verdade, você está fazendo um favor a si mesmo. Você

não está fazendo favor a ninguém ou se você assumir… esse tipo de atitude, somente então você perceberá… que você tem de
seguir em frente sem olhar para a esquerda ou para a direita. Assim, nós tivemos muitas experiências, muito estranhas se
vocês olharem para trás, vocês podem ver… que vocês têm sido às vezes como Romeu e Julieta, às vezes vocês têm sido
pessoas com tendência ao dinheiro, às vezes vocês têm discutido, brigado, têm sido do tipo argumentador. Nós tivemos todos
os tipos. Mas aqueles que esquecem tudo isso e atiram em direção ao objetivo… são os melhores e os mais sensatos. Eles são
as pessoas mais individualistas, porque eles sabem o que é o egoísmo, todos os outros são estúpidos, porque eles estão
perdendo o tempo deles. Há algumas pessoas, Eu tenho visto, que também tentam usar a Sahaja Yoga… para ganhar dinheiro
ou fazer algo para Sahaja Yoga, algum tipo de coisa e ganhar algum dinheiro com isso ou algo desse tipo. É melhor você formar
a si mesmo, é a melhor maneira… e apreciar isso de uma forma que o torne feliz… e torne os outros felizes no fluxo sahaja. Mas
sair do fluxo sahaja e fazer algo assim… é novamente sair desse canal mais profundo do Brahma Nadi, ir para fora, novamente
flutuando, indo para as margens, novamente descendo, porque toda vez que você desce assim, você tem de iniciar sua
Kundalini novamente. É uma coisa muito difícil. E a energia da Kundalini é gasta. Então precisamos entender que se você tem
de fazer essa jornada, você tem de ser uma pessoa determinada. Você tem de ser uma pessoa disciplinada, você mesmo.
Ninguém deveria lhe dizer: "Discipline-se, faça isso, faça aquilo." Você tem de fazê-lo. O que os outros estão fazendo, primeiro é
a atenção que está lá, quero dizer, se alguém traz isto aqui, a atenção de todos deve ir para lá. O que há lá para ver? Mas isto
não é nada, é uma coisa muito, muito supérflua, mas mesmo as coisas sérias não deveriam atrair sua atenção. Sua atenção
deve estar na solução de todas as soluções. Na bênção de todas as bênçãos. Na emancipação de todas as emancipações.
Você não deve se preocupar com mais nada, preocupe-se somente com essa conexão, que está sendo estabelecida e nada
mais. Tudo é cuidado. É simples assim. Se esta conexão é rompida, a coisa simples é manter a conexão ligada. De que adianta
polir isso, fazer isso, fazer aquilo? Você terá a conexão de volta? Isso é uma coisa simples e prática que percebemos. E uma vez
que comecemos a esquecer esse lado prático, nos tornamos retardados em nosso progresso. E o que percebemos, onde quer
que estejamos, nós estamos lá. Como em Kolapur, Eu diria, quando Eu venho, vocês verão hoje à noite, haverá uma multidão
enorme, uma multidão muito grande, sempre temos. Dentre eles, quantos realmente assumem essa jornada? Muito poucos.
Não importa. Vocês não deveriam se importar com isso. Porque eles ainda não são sábios. Mas aqueles que se tornam sábios,
que assumem a jornada, também no meio, eles surgem como "caixa de surpresas". De repente, Eu encontro alguém flutuando.
Nós estamos indo de submarino. E eles simplesmente saem em jato. É desse modo que isso aconteceu com toda a nossa
jornada. E quando estamos neste lugar, nós chegamos aqui não de avião, não de carro, não por estradas, mas sim através do
núcleo mais profundo do nosso coração, vocês chegaram, pelo Brahma Nadi. Nós chegamos a Kolapur, no lugar de
Mahalakshmi, através da parte mais profunda e é desse modo que estamos aqui. Então nós olhamos para este lugar de uma
maneira muito grosseira. Esses são os nossos velhos hábitos. Mas o novo hábito deve ser relativo à vibração: "Onde nós
estamos?" "O que é isto?" Uma vez que vocês desenvolvam isso, Eu posso definitivamente transformar completamente este
Kolapur em (…). Vocês são como Meus canais. Quando vocês vão Comigo, Eu os uso como Meus canais. Mas o que Eu percebo
é que os canais às vezes estão tortos, às vezes quebrado, às vezes há buracos e a energia é desperdiçada. Então é dever de
todos os Sahaja Yogis que estão viajando, Comigo especialmente, serem os canais. Mas se vocês tomarem uma atitude de que
vocês estão aqui como convidados, vocês têm de ser cuidados, as acomodações devem ser boas, aquilo deve ser bom, então
vocês têm - não há nenhum sentido. Vocês estão viajando. Vocês estão viajando como santos que viajam com Buddha. Muito
mais, porque eles não fizeram nada. Mas vocês são os canais. Como vocês são os canais, vocês têm de manter seus canais
abertos, eficientes e vocês devem trabalhar isso. Hoje é um dia especial para todos vocês, é chamado de mahabija, o dia de
mahabija, significa que todos os mantras têm um bija… e então o mahabija disso é o próprio Omkara. Omkar. E é o primeiro
lugar, este Omkara era como um ovo, Brahmand, eles chamam de Brahmand. O Brahma todo se torna um anda (ovo). Porque
quando eles dizem Brahmand, mesmo as pessoas que conhecem… Sânscrito não sabem se eles estão falando de um ovo.
Brahmanda. A anda de Brahma. Esse é o primeiro bija. E como esse Brahma, essas vibrações, como elas foram criadas? Em
primeiro lugar, quando a Devi se separou de Shiva, antes disso, Ela tinha dado voltas em torno Dele, como vocês sabem. E então
Shiva Lhe disse, Sadashiva Lhe disse: "Você tem de criar agora." E a separação aconteceu. Então Ele saiu daquele pradakshina…
ou você pode chamar isso de forma elíptica, e quando Ele saiu daquilo, isso criou um tipo de som. Um som que tinha esse
Brahma nele. Então esse Brahma foi deixado naquela área. Como Eu lhes disse, primeiro a Devi deu voltas em Sadashiva… e
criou uma guirlanda. Essa guirlanda tinha coberto Shiva, como o núcleo interno. Mas quando Sadashiva saiu daquilo criou um
som. E esse som encheu o todo desse andakruti, significa a forma de um ovo e isso é o mahabija. Esse é o Omkara. E esse
renasce como Shri Ganesha e mais tarde como Jesus Cristo. É por isso que ao lugar de Mahalakshmi, vocês chegam com o dia
do mahabija, é uma coisa muito significativa. Porque Mahalakshmi era a Mãe de Jesus, Maria, e Seu Filho foi a Encarnação do

mahabija. Então, vir aqui em um dia assim, e fazer o Puja de Mahalakshmi, é um privilégio muito grande, é um grande privilégio
para todos vocês. E com esse privilégio, vocês devem humildemente fazer este Puja… e tentar entrar nesse mahabija, tornar-se
uma parte desse mahabija, que é esse Brahmand. Todo o Brahmand, Brahma anda. "Anda" significa que o ovo é criado, ser parte
integrante disso… e não criar nenhuma angularidade… ou qualquer tipo de deturpação, mas ser homogêneo com todo o Brahma.
É preciso por a atenção em seu Brahma Shakti, que é manifestado como vibrações. Hoje as vibrações estão tão maravilhosas,
que Eu não pensei… que Eu seria capaz de falar sobre isso, mas de alguma forma Eu consegui. Eu espero que todos vocês
tenham sido capazes de entender… o mais sutil do sutil que Eu lhes falei hoje. Portanto, quando vocês viajam Comigo, vocês
não devem pensar… que vieram aqui para ver a terra toda e tudo mais. Ou para aproveitar a vida. Vocês vieram aqui para se
tornarem… o canal do trabalho de sua Mãe. Se vocês entenderem isso, então vocês serão capazes de compreender que… Deus
lhes deu um lugar muito seleto. Então Eu lhes pediria: sejam merecedores, mereçam isso, assumam seus lugares, os lugares
cobiçados onde Deus os colocou. Que Deus os abençoe.
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Devi Puja Bordi, Índia, 13.02.1984 Com este começo, nós entendemos… que os grandes santos de Maharashtra naquela época,
o maior foi Ganeshwara, porque Ele viu o futuro que está por vir… e Ele falou às pessoas sobre vocês, que os homens de Deus se
tornarão profetas… e eles terão poderes para tornar os outros profetas. Agora, nós não compreendemos o que nós somos
quando nos tornamos Sahaja Yogis. Nós ficamos ainda muito preocupados com coisas que não têm valor. Se vocês
observarem, no final, todas essas coisas não têm valor, porque elas são tão temporárias… e se vocês continuarem
desperdiçando sua energia… com coisas que não têm valor espiritual, que não importam, vocês irão desperdiçar sua vida,
porque agora vocês estão lá no que está descrito, os oceanos que são néctares falantes, oceanos de néctares falantes, néctar,
não o néctar que nós entendemos, o néctar da bem-aventurança espiritual. Você é isso e quando você é isso, então o que é
esperado de você sobre você mesmo, apenas descubra. Você simplesmente descobre você mesmo, refletido: "O que se espera
de mim, de mim mesmo? O que eu estou fazendo a respeito disso?" "Eu estou preocupado com essa insensatez, aquela
insensatez?" "E eu deveria ser o oceano de néctar da bem-aventurança," "eu deveria ser a floresta de Kalpatarus," "as árvores
que dão dádivas às pessoas," "as árvores enormes, e então, o que eu estou fazendo?" "Minha capacidade de dar é tão baixa, do
que eu abro mão?" "eu não tenho nem mesmo a atenção que pode absorver a energia do Divino." "A atenção deve ser tal que eu
deveria ser capaz de absorver a atenção do Divino." "Em vez disso, minha atenção está nas coisas erradas." "E o que eu estou
fazendo? O que eu faço sobre mim mesmo é que…" "eu não estou tentando manifestar essa qualidade especial," "a mais
elevada qualidade, aquela que eu sou." "Eu nasci em honra disso, eu nasci tantas vezes," "eu tenho sido um santo, tenho andado
por aí buscando Deus," "eu tenho ido por aí e novamente, quando eu nasci nesta vida…" "para uma tarefa tão imensa, novamente
eu estou perdido com a mesma insensatez?" "E ainda se movendo por aí com a mesma insensatez." Se vocês entenderem isso,
então vocês saberão que importância isso tem hoje… neste dia do nosso seminário internacional. Internacionalmente, todos
vocês estão relacionados uns com os outros… e com ninguém, internacionalmente. Todos vocês são parentes uns dos outros.
Esses são os relacionamentos que são relacionamentos de amizade profunda. A amizade não tem barreira, não tem luxúria, não
tem ganância, nada, é apenas amizade, o relacionamento puro. E nós somos isso porque nos deixamos… Qual é o seu problema,
senhora? Por favor, vá e – deste lado! Isso não deve ser feito, [inaudível], por favor sente-se! Olá, saia! Isso não deve ser feito
quando Eu estou falando. O que você está fazendo? [Marathi] Eu simplesmente não entendo. Eu estou falando apenas algo
peculiar que tem algum significado ou não… em seus corações? Ou estou apenas falando algo sem sentido? Às vezes eu não
entendo se Eu estou falando com verdadeiros Sahaja Yogis… ou estou falando com algumas paredes aqui… que não estão
preocupadas com o que Eu estou falando. Tragam sua atenção para o que Eu estou dizendo. Isso é importante. Caso contrário,
como vocês irão aprender? Onde está sua atenção? Então, tudo bem dizer que tudo é amor, tudo é afeição, tudo é bondade, tudo
é uma coisa muito doce, mas vocês devem saber que vocês têm de se elevar. Estas árvores se elevaram depois de uma grande
luta, contra toda a atmosfera, contra todo o ambiente. Elas se elevaram por conta própria, exceto pela Mãe Terra, a qual elas
estão conectadas. Então vocês devem saber que todos vocês estão aqui para se elevarem, para lutarem consigo mesmos,
descobrirem o que há de errado com vocês. Onde está sua atenção, em primeiro lugar? A atenção tem de se mover de tal
maneira… que vocês cresçam externamente… e internamente, vocês se apeguem à sua Mãe. Com todo o respeito. Aqueles que
não conseguem fazer isso são totalmente inúteis. Se alguma árvore não tentar apegar-se a esta Mãe Terra, ela cairá. Quero
dizer, isso é apenas o que ela está fazendo e pelo qual ela é recompensada. Não tem nada a ver com a Mãe Terra. A Mãe Terra
tem essa especialidade. [Hindi] Esta Mãe Terra tem essa especialidade e se esta Mãe Terra… não for conectada por vocês, por
sua aderência intencional, identificação contínua, vocês irão cair como uma árvore morta. Assim, é muito importante entender
que vocês são grandiosos, sem dúvida, essas árvores são grandiosas, elas são forçadas a passar, elas se elevaram, mas onde
está sua atenção? E para que vocês estão aqui? Qual é a necessodade de se grudar, grudarem-se a coisas que são contra o seu
crescimento? Ficarem preocupados com coisas que vão contra vocês o tempo todo? A primeira e mais importante coisa que vai
contra nós é o nosso próprio ego insensato. Vocês devem entender que este ego é aquele… que é o maior obstáculo dentro de
nós e nós temos de nos livrar dele. A Kundalini tem de se elevar como a árvore se elevou. E o ego é o maior, o maior obstáculo
para a maior parte disso. Ele aparece de várias maneiras, nós lutamos contra a Mãe Terra que está lhes dando a fonte. Vocês
são o ser genuíno dessa Mãe. Ela os criou, Ela os fez. Por causa Dela, vocês surgiram. Vocês estão lutando contra Ela, estão
ferindo-A, indo contra. Esse é o seu ego, como vocês crescerão? E quando vocês começarem a crescer, o sol pode ajudá-los. O
céu pode ajudá-los, tudo pode ajudá-los, a Natureza pode ajudá-los, mas vocês devem ter o desejo pleno de se elevar acima do

seu nanismo, acima do seu egoísmo, acima de seus condicionamentos e especialmente de seu ego. Tudo isso, quando
dizemos que vocês são isso, não há necessidade de ficarem envaidecidos. Se Eu disser a uma árvore pequena: "Você será uma
árvore grande", não significa que ela se torne uma árvore grande. Temos de nos tornar a árvore grande empurrando para frente…
e essa qualidade como Ganeshvara, como Tucarama, como Ramdas, todos vocês têm de se tornar essa qualidade. Eles nunca
Me viram, Eu apenas os nutri, sem se encontrarem Comigo, mas eles se nutriram em suas próprias virtudes, em suas próprias
qualidades, em sua própria grandeza. Vocês têm de ser grandiosos como eles. Em vez disso, se vocês vivem com falsas
emoções sobre si mesmos, com coisas artificiais, ideias absurdas, toda a insensatez que acumulamos através de nossa
educação, através de nossa racionalidade, através de nossa leitura, através de nossos gurus… e através de nossas próprias
projeções mentais, irão ser extremamente perigosas… para o crescimento individual de cada Sahaja Yogi… e como um todo,
isso também afetará. Então, nós temos de fazer uma promessa hoje, de que nós iremos nos comportar de uma maneira… que
seja apropriada ao nosso advento e não dos outros, nosso advento nesta época que está sendo descrito… e profetizado. A
profecia foi feita há muito tempo. Se nós entendermos que viemos a esta Terra para esse propósito, nós realmente nos
separaremos de todo o resto da insensatez que continua… e tentaremos nos elevar em direção ao céu, como essas árvores
fizeram. Nós não devemos seguir nenhum outro Sahaja Yogi… em todas as atividades anticrescimento… e qualquer um que
tente criar uma espécie de grupo… ou que tente impressioná-los dizendo que ele pode lhes ensinar algo superior, inferior, todos
os tipos de técnicas e isso e aquilo que vocês têm de fazer. Em primeiro lugar, vocês devem saber que a Sahaja Yoga é um
crescimento interno… e esse crescimento se expressa externamente. Assim, esse crescimento interno deve ser totalmente
realizado por vocês, com total compreensão. Então Eu não tenho de lhes falar sobre ninguém. Vocês não serão vulneráveis a
conversas sem sentido e a tagarelice. Vocês têm algumas pessoas que são intelectuais. Os intelectuais têm um péssimo hábito
de intelectualizar tudo. A inteligência não é nada para Deus, porque Deus a criou. Então vocês têm de perceber isso. Há algumas
pessoas que são muito emocionais… e tentam se expressar emocionalmente. Vocês têm de se livrar dessas ideias e entender…
que as emoções podem desempenhar um papel muito perigoso na vida. Agora, nós decidimos ter muitos casamentos em Bordi,
o que é uma coisa muito boa e auspiciosa. Eu estou muito feliz com isto, que nós iremos ter muitos casamentos, é auspicioso,
porque os casamentos são apoiados, abençoados por Deus. O de vocês é especial, porque estou sentada aqui diante de vocês
para esses casamentos. Mas não façam confusão com o casamento. Não criem um problema tornando-se superficial em
relação ao casamento. Estes são os casamentos de Brahma-Eka, onde a pessoa sente a unidade do Espírito, do Poder
Onipresente. Tentem saber que esses casamentos são feitos entre santos… e não entre pessoas comuns. Tentem respeitar a
qualidade interior de uma pessoa. Se alguém é um Sahaja Yogi de alta qualidade, isso deve ser respeitado… e isso deve ser
cuidado e não as qualidades externas. As qualidades externas são sem sentido. Vocês devem respeitar um ao outro quando se
casarem, porque todos vocês são santos. Vocês são santos de qualidade muito alta, Eu lhes disse, e o potencial é tão grande, o
qual já está descrito para vocês, que somente sua atitude de assumir pode torná-los dessa maneira. [Marathi] O mundo inteiro
está esperando que essas coisas aconteçam, que eles tragam pessoas assim para a Terra, então eles são descritos. [Marathi] O
mundo inteiro está observando o progresso de vocês, o mundo inteiro está esperando isso acontecer, o mundo inteiro já
declarou isso. E onde nós estamos? Onde nós estamos? Nosso progresso é muito lento. Nós estamos preocupados com coisas
estúpidas, coisas materiais, coisas mundanas, coisas superficiais, coisas artificiais. Então, precisamos entender que vocês
estão aqui hoje… para este seminário internacional, prometam-Me. [Marathi] Todo mundo parece ser mais jovem do que Eu
neste grupo, mas vocês têm de prometer: "Mãe, nós trabalharemos com o mesmo zelo," "com a mesma atenção assim como a
Senhora," "e tentaremos nos estabelecer". Lutem consigo mesmos internamente. Nós falamos muito, falamos muito, não
fazemos nada. Tentem reservar sua energia nessa dignidade silenciosa. [Marathi] Vocês devem ter ideia completa sobre o que
vocês são. Vocês devem entender, do que vocês têm sido capazes? "O que vocês fizeram sobre isso?" Falando, falando,
falando, não é dessa maneira que isso dará certo. O ambiente é bom, tudo está bem, o futuro parece muito exultante, tudo está
bem, mas o mais elevado de tudo é a esperança de sua Mãe… de que vocês irão emancipar o mundo inteiro. Deem atenção a
isso. Pensem sobre isso, que vocês irão fazer isso. Vocês têm de estar andando, falando, movendo… florestas desse Amor
Divino, esse Ritambhara Pragnya. Eu espero que vocês entendam, hoje é um dia muito importante, Eu sinto que se esta reunião
sagrada funcionar bem, talvez nós possamos alcançar muito no próximo ano. [Marathi] Agora, então, nós aguardamos
ansiosamente um Puja hoje e tentem absorver. Meus chakras trabalharam muito duro… e, na verdade, às vezes Eu acho
impossível aceitar o Puja. Hoje é um Puja de um grande dia e de um grande momento. Neste momento, um grande reservatório
deve ser aberto, mas ele deve ser canalizado para as pessoas… e como Eu posso canalizar para pessoas que estão cheias de
vaidade, estupidez ou mesquinharia? Nós temos de ser pessoas grandes, enormes, de grande coração, pessoas grandiosas.
Todos nós que éramos grandiosos nascemos novamente, hoje novamente, mas de alguma forma, vocês ainda estão confusos

com o que os cerca. Portanto, tentem entender sua própria importância e a importância da época. É para venerar a si mesmo,
venerar, mas ser digno de veneração. Todos vocês pensam que só se vestindo adequadamente… ou promovendo qualquer
apresentação como essa, nós nos tornamos veneráveis, mas não nos tornamos. Nós devemos ser veneráveis para nós
mesmos, para certificar de que seja o que for que estejamos fazendo tem graça e beleza, o amor e a grandeza dos santos que
são grandes santos, não santos comuns, mas santos magníficos. Na verdade isso foi descrito, que Ganeshwara neste poema
realmente venerou vocês. Eu gostaria que nós tivéssemos pessoas como Ganeshwara, mas todos eles estão dentro do Meu
corpo. Todos vocês estão fora e seja o que for que é dito tem de ser cumprido, não apenas isso, mas seja o que for que é dito é
a verdade. [Marathi] Para todos esses Pujas, vocês devem ter essa profundidade, essa grandeza… desses grandes santos que
vieram a esta Terra, que trabalharam para vocês, criaram esta atmosfera, pensem neles, no que eles fizeram, eles lutaram, o
tempo todo, eles foram torturados, eles não tinham nenhuma dessas facilidades como as que vocês têm, eles não tinham
nenhuma dessas alegrias, nada desse tipo, enquanto vocês obtiveram tudo isso, tudo facilmente. Portanto, sejam pessoas
merecedoras, pessoas autorizadas… e trabalhem isso dessa forma. Caso contrário, nós não podemos mudar este mundo. Este
Puja tem um significado muito especial sobre vocês… e tem de ser feito por pessoas… que sabem que elas são essas grandes
personalidades. Isso não tem nada a ver com suas assim chamadas posições artificiais na vida… ou qualquer coisa que seja
externa, é interno. Neste seminário, nós não devemos falar muito sobre coisas externas, mas apenas falem sobre Deus, sobre
sua Mãe ou sobre a Sahaja Yoga. A melhor coisa é falar sobre sua Mãe, então neutralizem ambas as partes… e isso funciona,
funciona. É uma coisa simples que temos de entender, Deus tem sido tão gentil com vocês, tão gentil. Vocês não têm de lutar
por sua santidade, nada, vocês são todos irmãos e irmãs. Todos vocês estão aqui, tão perto deles, vocês não estão sozinhos.
Vocês são tão grandiosos que podem saber o que vocês são. Quem disse a eles? Quem cuidou deles? Quem os ajudou? Hoje
vocês são exatamente como V.I.Ps. Então, por favor, tentem entender… que vocês têm de ter uma atitude muito humilde… em
relação a todos esses santos e em relação à Sahaja Yoga. Tentem absorver tanto quanto possível. Sejam gentis consigo
mesmos. [Marathi] Que Deus abençoe a todos.
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Chandrama Puja Vaitarna, Índia, 18.02.1984 Vocês elogiam muito os indianos e Eu também elogio com vocês. Mas nós temos
algumas características muito ruins, e uma delas é… que nós somos pessoas muito, extremamente desleixadas. Nossa estética
é tão horrivelmente formada… que nós não entendemos a diferença entre um saco plástico… e um jarro de prata, nós temos
coisas tão misturadas. E Eu acho que Eu lhes pedirei para… insistirem em arrumar as coisas vocês mesmos, porque então eles
assimilarão e aprenderão coisas, que isso deve ser feito. Vocês têm de aprender muitas coisas com eles, mas eles também têm
de aprender algumas coisas com vocês, e são coisas muito importantes. Porque tudo isso cria um coeficiente, cria uma
atmosfera… e uma coisa agradável para os Deuses. Mas este é o caráter de um indiano, o caráter indiano: seja o que for que
estiver errado, onde quer que seja, seja qual for… a condição, seguem em frente, não veem nenhum mal, não falam nenhum mal,
é desse jeito. Se algo é ruim, deixe estar como está. Deixe isso enferrujar, deixe, totalmente, até que isso se torne… tão podre
que vai cair em sua cabeça, então talvez vocês coloquem um pequeno suporte. Esse é o nosso caráter. Nós somos muito
tolerantes com tudo, e isso nos levou a esse tipo de incapacidade de trabalhar. Mas se observarem a Ritambhara PrAgnya,
vejam a Ritambhara PrAgnya, como Ela trabalha, como Ela belamente faz tudo, como Ela cria tudo tão belamente. Há tanta
limpeza, se você for em uma floresta, você não achará nada sujo, imundo, fedendo, nada. Tudo lavado, limpo. A natureza
trabalha em belos círculos. Tudo funciona tão belamente que quando nos chamamos de "naturais", nós devemos entender que
Ritambhara PrAgnya é a coisa mais natural. E como Ritambhara PrAgnya trabalha é com o completo asseio… e completa
limpeza da coisa toda. Os indianos serão pessoalmente muito, muito limpos, eles são extremamente limpos, sem dúvida. Mas
coletivamente eles não entendem de limpeza. Se vocês virem as estradas deles, se vocês virem… a parte externa das casas, é
tudo sujo. E disso que Eu culparei o nosso homem indiano, eles são extremamente conscientes de que eles são seres humanos.
Nós temos dois tipos de raças na Índia: mulheres e homens. Não há nenhuma terceira raça. Os homens não devem fazer…
nenhum trabalho interno, externo, em lugar nenhum. Eles não tomam conta do lado de fora da casa. Como na Inglaterra, Eu
percebo que os homens ficam o tempo todo… varrendo, esfregando, tudo, na parte externa. Eles aparam a grama, cuidam do
jardim, tudo. Aqui os homens ficarão apenas em pé com suas mãos na cintura… e dando ordens às esposas, ou se não for à
esposa, aos empregados e tudo mais. E seja o que for, a esposa talvez seja dominadora… no que se refere ao dinheiro, mas
todas essas coisas, o homem não vai fazer. Ele simplesmente desistirá, ele dirá: "Não devo fazer todas essas coisas." É por isso
que na coletividade deste país, nós nunca podemos ser pessoas limpas, porque nossos homens apenas se sentarão. Eles não
farão nada, eles simplesmente não farão nada. Somente as mulheres devem fazer tudo, e é desse modo que nossa limpeza
coletiva é zero, zero absoluto. Por exemplo, se há um banheiro não funcionando na Inglaterra, Eu não posso imaginar nenhum
homem que ficará sentado por cinco minutos, ele próprio fará isso, ele conseguirá um encanador, ele fará de uma forma ou de
outra, tentará resolver. Aqui, "se não está bom, não importa, tudo bem." Não, não veem nenhum mal, lidam assim. É desse modo
que nós temos vivido por todos os séculos, Eu acho, e chegou a hora de todos os Sahaja Yogis mudarem a si mesmos. Agora,
aqui há muitos artistas sentados nesta parte, mas os homens não estão fazendo nada, o puja, as mulheres estão fazendo. E as
mulheres não sabem nada, como fazer isso, então a coisa toda pode ficar totalmente deplorável. Isso não é, isso não é um tipo
de… caráter em nós, nós fazemos dessa maneira. Mas por outro lado, nós temos muitas qualidades. Nós temos tantas
qualidades que vocês não podem imaginar… quanto nós conseguimos através de nossas tradições. Somos pessoas muito
humildes, somos extremamente amorosos, afetuosos, nós iremos a qualquer extensão para servir os outros. Nós não somos
pessoas astuciosas, não somos meticulosos, nós não calculamos, somos muito hospitaleiros. Todas essas coisas existem,
sem dúvida. Mas essas coisas que nós temos de aprender com vocês, talvez seja grosseiro, olhar para isso parece grosseiro,
mas não é. Exatamente agora, como vocês veem, se isso é feito apropriadamente, se é feito belamente, pelo menos Eu Me sinto
muito satisfeita com isso. E todo mundo se sente satisfeito com isso. E quando alguém assistir o filme também, eles ficarão
satisfeitos… ao ver esse tipo de filme onde há algo sensato proposto… e tudo está belamente feito, foi tomado cuidado.
Também mostra um tipo de compreensão… de que isso é a veneração da Adi Shakti, e você não pode tomar liberdades com
isso. Imaginem, nesses templos comuns, eles gastam muito dinheiro, mesmo as paredes, as portas, as janelas, tudo feito de
prata. Eles fazem muito para criar aquilo. Mas se vocês perderem isso, Eu estou dizendo os indianos, então vai ser muito
perigoso para vocês. Devemos entender que você não pode se comportar sem responsabilidade, apenas: "A Mãe está
chegando", ninguém nem mesmo veio Me chamar. Alguém deveria vir Me chamar, Eu simplesmente entrei por Minha conta.
Aqui, essa não é a forma de se comportar e os indianos devem aprender essas coisas, que alguém deve vir para Me chamar.

Afinal, todos esses protocolos, eles vão aprender com vocês, com os indianos, e se vocês não têm nenhum protocolo em
relação a isso, como eles irão aprendê-lo? Portanto, isto é o que temos de entender: assim como o inglês tem de aprender com
o francês… e o francês tem de aprender com os alemães… e os alemães têm de aprender com, digamos, os austríacos, ou os
austríacos têm de aprender com os suíços, seja o que for, é muito importante que os indianos aprendam com os ocidentais.
Certas coisas, o modo como eles respeitam suas mulheres, antes de tudo, isto: o modo como eles respeitam suas mulheres. É
claro, não se deve ir a esse limite em que as mulheres simplesmente dominam, o tempo todo. As americanas são, Eu tenho
visto as mulheres, elas são horríveis. Mas ainda assim, Eu diria que deve-se aprender, deve-se aprender como respeitar as
mulheres. As mulheres são seres humanos. A Mãe de vocês é uma mulher… e vocês devem aprender como respeitar uma
mulher. E se você não sabe como respeitar a mulher, então neste país, Eu tenho certeza, não pode haver bênção, seja o que for
que você tente. Portanto os homens devem aprender isso, devem saber como falar com suas irmãs, com suas mães, com suas
esposas. Mas se há uma mulher que está dominando, se há uma mulher dominadora, então ela se torna a primeira ministra
neste país. Isso é o que somos. Se você tem uma mulher dominadora, então ela pode controlar. Se ela é uma mulher simples,
ela é boa, é religiosa, ela é submissa, então ela está acabada. Se ela é dominadora, então os homens ficam com medo de uma
mulher assim. Isso é muito triste e dá uma imagem muito ruim. Então, Eu sinto que assim como Ritambhara PrAgnya trabalha
tudo tão bem, na natureza, se você vir como Ela belamente cria tudo, como Ela escolhe as coisas, como Ela coloca as coisas,
como as cores mudam, você nunca notará nada barulhento, nada obstruindo, nada que é destrutivo, vulgar, inovador, nada.
Encontra tudo tão belamente feito… que isso cria uma inspiração numa mente humana, num coração humano que pode ser de
pedra também. Mesmo os franceses, eles ficam inspirados pela Ritambhara PrAgnya. Assim, você pode imaginar pessoas com
corações de pedra… conseguem ficar inspiradas, pessoas que têm ideias muito estranhas sobre os seres humanos… podem
ficar inspiradas pela Ritambhara PrAgnya. Então por que não nós, os Sahaja Yogis, deveríamos ter inspiração de Ritambhara
PrAgnya? E tentar fazer com que tudo pareça bom, belo e deve ter coeficientes, através dos quais nós podemos ter… o canal
próprio para nossas vibrações. E isso é o que Eu sinto que está faltando… na coordenação entre oriente e ocidente. Vamos dar a
eles essa coisa simples… relativa a compreender como vocês respeitam suas mulheres, como vocês respeitam a estética,
como vocês cuidam das coisas. Eu sei que em Londres, supondo que Eu tenha de ter um Puja, Eu não tenho de ver estas coisas
de forma alguma. Pelo contrário, Eu fico encantada pelo modo como as coisas são feitas, sempre. Aqui também eles fazem dar
certo, Eu não estou dizendo que sempre, mas isso poderia ter sido muito melhor, um pouco, porque um filme tem de ser feito e
tudo mais. Mas este é o problema: é que em nossa aparência diária, aspecto, nós somos assim. Vocês verão isso em todo lugar
que vocês forem nos vilarejos, o problema é que há banheiros, há vasos sanitários, mas nunca consertados. Uma vez estragado
significa estragado de uma vez por todas. O telefone está estragado, está estragado para sempre. Pelo menos nos EUA, as
pessoas irão e comprarão, elas não consertarão. Eles irão e comprarão um novo. Aqui eles não comprarão um novo… nem terão
qualquer substituição, continuarão com isso do início ao fim. Esse é um caráter muito ruim que adquirimos, que nós devemos
mudar. Nós devemos tentar ver se tudo está funcionando bem. Agora, tratando-se da Kundalini, vamos supor que a Kundalini
não funcione, nós vamos abandoná-La? Se um chakra não está bem, nós vamos abandoná-lo? Se há algo errado com – nesse
ponto os indianos são muito meticulosos, muito mais do que os ocidentais – se a Kundalini está esgotada, eles cuidarão disso.
Se um chakra está esgotado, eles cuidarão dele, eles o limparão. Porque eles são as raízes e a raiz não se preocupa com a
beleza, mas a árvore tem de cuidar da beleza. Assim, isso é uma combinação… que tem de ser trabalhada apropriadamente por
vocês ambos. E as coisas funcionarão muito bem, Eu acho, se vocês entenderem… qual correlacionamento que vocês têm uns
com os outros, o que vocês têm de aprender com eles e o que eles têm de aprender com vocês. Agora, hoje é um dia especial,
Eu pensei em termos um Puja, porque hoje é a lua, apenas vejam, em Minha frente, aqui, e hoje é o dia, o primeiro dia, que a lua
está crescente. Na ciência da Sahaja Yoga, a lua é o Espírito em nosso coração. Ela é o Espírito em nosso coração, significando
em marath "Purnantara", é o Espírito em nosso coração, e ela brilha quando o sol reflete nela. Quando o sol – o sol, que é o Filho
de Deus – quando o Filho de Deus reflete no coração, então a lua brilha no coração humano. Mas quando ela brilha como uma
lua, então o próprio Shiva a levanta… e a coloca na cabeça Dele. Então o seres humanos que são abençoados pelo Filho de
Deus, que estão sendo despertados pelo Filho de Deus, isto é, você pode dizer que Ele é Shri Ganesha… ou o Senhor Jesus
Cristo, qualquer um Deles, se Eles iluminam o coração dos seres humanos, ela se torna uma lua brilhante. E o "amavasya", o dia
quando é a noite escura, é quando um homem não é uma alma realizada de forma alguma. A alma realizada é como a lua cheia.
Agora hoje é o dia em que a lua está levemente um grau menor. É um dia importante para nós, porque este é o primeiro dia… que
ela está crescente. E esse é o dia que nós temos de pôr em ordem… a nossa lua dentro de nós mesmos, pois nós começamos a
crescer em graus. Em 16 graus, nós temos de continuar crescendo. E quando isso acontece, nós não percebemos que não há
nenhum brilho. O brilho está se apagando. E nós temos de ter cuidado, nós temos de cuidar disso e nós temos de trabalhar

isso… de modo que veneremos esse dia quando ela começa a crescer, Ela pode crescer com muitas coisas. Nós temos tantas
formas de liquidar… a luz que Deus nos deu em nosso coração, que é o Espírito. Uma delas é uma muito grande, é o
pensamento que fazemos sobre isso. O primeiro começa quando começamos a pensar sobre isso, racionalizando isso. Você
deve saber que quando Eu falo, Eu não falo, na verdade todos esses são mantras, e seja o que for que Eu faça, Eu trabalho isso
de tal maneira… que o que Eu estou falando trabalha dentro de vocês. É a Krita Yuga e isso trabalha. Quando Eu digo isso, o
maquinário todo fica engrenado. Então quando Eu digo algo, se você começa a refletir isso em sua mente, você está acabado,
porque você não está recebendo o que Eu estou tentando fazer. Se isso é um mantra, significa que seja o que for que Eu esteja
dizendo, essas ondas de som criarão esse ser dentro de você… que Eu estou descrevendo. Então, nesse momento, uma vez que
você comece a pensar sobre isso, você não consegue receber, porque você colocou uma barreira do seu pensamento. Então
quando Eu estou falando, apenas tente receber isso. Apenas diga "sim, sim" interiormente, de modo que você receba isso dentro
de você mesmo. Assim, este é um dos maiores problemas de hoje: é que seja o que for que você diga, todo mundo deve
responder. todo mundo deve argumentar, todo mundo deve dizer: "Não, isso poderia ser desse jeito, aquilo poderia ser", há
alternativas, isso, aquilo, tudo continua sem parar. Não há nenhuma necessidade, de forma alguma de fazer tudo isso. E quando
você começa a fazer isso, então todos os Deuses e Deusas ficam zangados, um por um, e é desse modo que você começa a
perder sua luz dentro de você mesmo. Portanto, esta é a coisa mais desagradável para os Deuses e Deusas: você não Me
reconhecer, você não Me reconhece totalmente, você ainda argumenta Comigo. Você ainda começa a fazer perguntas, você
ainda começa a Me dar alternativas. Sem dúvida, isso simplesmente não é necessário… para você continuar argumentando,
continuar discutindo. É apenas isto: assimile seja o que for que Eu esteja dizendo, e essa assimilação por si só abrirá essas
novas dimensões dentro de você, que Deus quer que sejam abertas. Então é melhor entregar dessa maneira seu ego. O ego é o
que faz você dizer algo, argumentar algo, discutir algo. E isso é que é o maior problema, o que Eu tenho visto quando o primeiro
dia da lua crescente começa. Assim, hoje é o primeiro dia que nós deveríamos dizer: "Nosso ego não deve começar essa
decaída." Foi bom dançar, desfrutar, tudo, mas depois quando você se senta – enquanto dança você não pensa, graças a Deus.
Mas assim que a coisa toda acaba, você se senta, novamente a mente começa sem parar "tac, tac, tac, tac", e então
começamos a pensar. E uma vez que comecemos a pensar, então nós estamos perdendo essa luz que recebemos. Meio que a
lua começou a crescer. E nesse ponto, temos de ter cuidado, porque essa é a coisa mais importante. Se você não permite isso
acontecer na primeira vez, então isso pode parar. É muito importante entender que se você puder parar, um sari ou um
pedacinho dele, ele não vai arrebentar, porque você o está segurando. Assim, bem no começo da lua crescente, se você tomar
cuidado… em relação a isso, se você estiver alerta em relação a isso, isso nunca acontecerá, seja o que for que você alcançou…
será sustentado e então você pode crescer. Mas esse é o ponto muito importante que nós perdemos… e é por isso que temos
muitos incômodos… e muitos problemas na Sahaja Yoga. Assim, agora, como vocês estão se movendo para sua jornada
adiante, muitos de vocês vieram pela primeira vez, Eu tenho de lhes dizer: não pensem, não reflitam. Isso vocês devem aprender
com os indianos, eles não pensam sobre essas coisas. Mas eles têm de pensar, porque quando eles pensam, eles começarão a
pensar em coisas grosseiras que eles têm de pensar; Não pensem. Vocês abandonarão tudo que é insensato que vocês têm
pensado. Portanto não pensem sobre isso, não reflitam, não se incomodem. Tentem ser cada vez mais sutis e não fiquem
identificados indevidamente… com seus rótulos que são externos, como "ganchos". E a mente é como um gancho. Eu tenho
observado que todos vocês têm… um gancho externo e todos os fios vão, engancham em volta dele, novamente um outro fio vai
e engancha em volta dele. E a mente toda fica apegada a esse gancho, que é o Sr. Ego. Se você conseguir cortar seus fios de
um modo ou de outro e dizer: "Eu não vou pensar, eu vim para cá para minha ascensão espiritual." "Deixe-me ser o que eu sou.
Se a Mãe disser algo, eu escutarei." "Ela me repreende, eu escutarei isso. Ela faz algo," "seja o que for que Ela faça, deixe-me
observar que…" "como Eu vim para cá para me esculpir, deixe-A me esculpir," "deixe a natureza me esculpir, deixe toda a
atmosfera me esculpir," "o Puja deve me esculpir." Mas vocês simplesmente se tornam como uma bela, nós podemos dizer,
uma pedra de jade nas mãos do Divino, e permita o Divino extrair toda a beleza de vocês. Apenas permitam o Divino extrair toda
a beleza de vocês, e então vocês podem desfrutar a sua beleza. Mas se você ceder a todas essas coisas antigas, então isso
será bem difícil. Portanto, sendo o primeiro dia, Eu comecei isso no dia… em que a lua está prestes a crescer. Espero que todos
vocês tenham muito cuidado em relação a isso. Estejam alertas. Vocês têm de estar muito alertas. Vocês têm de ir além do
tempo. Vocês não têm de pensar em comida. De vez em quando, se vocês não comerem, não importa. Ninguém vai morrer, Eu
lhes digo. Nós não comemos por vários dias, nada nos aconteceu. Assim, a comida não veio, a hora do café da manhã, a hora
do jantar, quero dizer, lá a comida é uma religião, Eu acho, então tudo tem um horário. Aqui não há horário para nada. Nós
faremos quando tivermos vontade, entendem? Vamos fazer desse jeito. Assim, nós temos de estar preparado para uma bela
limpeza rigorosa… e um momento muito agradável do inicio ao fim. Essas duas coisas podem trabalhar juntas se vocês apenas

aceitarem… que vocês não têm de pensar. Se vocês não pensarem, tudo pode ser feito… sem nenhum problema e vocês
desfrutarão muito a vida. Assim, esse é um ponto.

1984-0229, Mahashivaratri Puja: Desapego e Iluminação do Cérebro
View online.
Mahashivaratri Puja, Pandharpur, Índia, 29.02.1984 Assim, agora, todos nós chegamos, tudo bem. Agora, este lugar foi
escolhido, porque eles disseram que… há muitas pessoas horriveis que são o oposto, nós ainda estamos tendo problemas.
Tudo bem. Vocês devem saber que estes são os tempos modernos, e os tempos modernos têm muitas complicações. [Marathi]
Nestes tempos modernos, um lugar que deveria ser sagrado se torna o lugar mais profano. Estes dias estão num estado de
total desordem e confusão. E quando estamos tentando estabelecer algo muito fundamental, é como uma pequena muda que
tem de brotar entre as pedras. Ela tem de lutar contra muitas coisas. Portanto, nós temos de manter nossos cérebros intactos…
e temos de estar cientes de tudo… e tentar observar o que nós podemos alcançar através da nossa… paciência e compreensão.
Isso é muito importante. Hoje, Eu acho que é um dia grandioso para todos nós, porque este lugar é o lugar do Virata, de Shri
Vitthala. É o lugar onde Shri Vitthala apareceu para um filho devoto… e quando esse filho pediu-Lhe: "É melhor Você ficar em pé
num tijolo", Ele ficou lá. E dizem que Ele ficou lá esperando. Algumas pessoas dizem que… a estátua que nós vemos veio da
Mãe Terra, sobre essa areia. E isso é o que Pundarikaksh carregou, dizendo: "Esses são os que vieram para Me ver e aos Meus
pais." "Eu estava ocupado com eles," "assim eles estão em cima do mesmo tijolo que Eu joguei." Agora, toda a história tem de
ser aceita… de uma forma muito consciente, com bom senso nisto: Deus é capaz de todos os tipos de milagres. Nós, que
somos criados por Deus, estamos fazendo algumas coisas que parecem milagrosas. Digamos, se você tomar a situação nos
últimos 100 anos deste mundo, nós podemos dizer que hoje nós estamos vendo muitas coisas que… poderiam ser milagrosas.
Cem anos atrás, ninguém poderia ter pensado que nós conseguiríamos ter… todos estes preparativos aqui em um lugar tão
improvável. Mas todos esses milagres vêm do poder de Deus. Assim, nós somos os criadores dessa minúscula parte, dessa
parte bem minúscula desse milagre. Assim, todos os milagres de Deus não podem ser explicados… e não devem ser explicados.
Eles estão além das nossas mentes. E para fazer as pessoas sentirem a presença de Deus, Deus pode fazer qualquer coisa. Ele
pode mover-Se em todas as três dimensões e também… na quarta dimensão. Ele pode fazer tudo que Ele sentir vontade. Isto é o
que vocês têm visto agora em sua vida diária: quantos milagres aconteceram a todos vocês… e vocês não conseguem
compreender como isso funciona. Isso funciona até mesmo em coisas que não estão vivas e as pessoas… ficam muito
impressionadas como essas coisas acontecem. Assim, nós temos de acreditar agora, depois de vermos tudo isso por nós
mesmos, que Ele é Deus… e Ele pode fazer qualquer coisa que Ele tenha vontade. E nós não somos nada. Nós não somos nada.
Não deve haver nenhum entendimento racional… em relação a isso, à compreensão dos milagres de Deus: "Como pode ser?"
"Como pôde acontecer?" Você não pode explicá-los. Exceto quando você atinge esse estado da mente onde acredita, através
das suas experiências, de que Deus é Todo-Poderoso. Isso é muito difícil, essa concepção é muito difícil porque nós somos…
pessoas limitadas, nós temos poderes limitados. Não podemos compreender como Deus pode ser Todo-Poderoso, porque nós
não adquirimos essa capacidade. Assim, este Deus que é o nosso Criador, que é o nosso Preservador, Aquele que desejou que
nós existíssemos, que é a nossa própria existência, é um Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Ele pode fazer tudo que Ele
quiser com vocês. Ele pode criar um outro mundo, Ele pode destruir este mundo. Acontece assim que Ele desejar. A minha idéia
de vir a Pandharpur para o Puja a Shiva foi esta: Shiva representa o Espírito… e o Espírito reside em todos vocês em seus
corações. O assento de Sadashiva é no topo de sua cabeça, mas é refletido em seu coração. Agora, o seu cérebro é o Vitthala.
Assim, trazer o Espírito para o seu cérebro… significa a iluminação do seu cérebro. A iluminação de seu cérebro significa que… a
capacidade limitada de seu cérebro tem de se tornar ilimitada… na sua capacidade de reconhecer Deus. Não usarei a palavra
compreender, mas estar consciente de Deus. Como Ele é poderoso, como Ele é milagroso, como Ele é grandioso. A outra coisa
é que o cérebro do homem pode criar, é claro a partir de algo morto, mas quando o Espírito entra no cérebro, então você cria
coisas vivas, o trabalho vivo da Kundalini. Mesmo as coisas mortas começam a se comportar como vivas, porque você toca o
Espírito no que está morto. É como o núcleo dentro de cada átomo ou… uma molécula tem o Espírito dessa molécula. E se você
se torna o seu Espírito, podemos dizer, o cérebro de uma molécula ou de um átomo, é como o núcleo, o corpo do núcleo. Mas
Aquele que controla o núcleo é o Espírito, que reside dentro do núcleo. Assim, agora você obteve a atenção ou o corpo, o corpo
inteiro do átomo, depois o núcleo, e dentro do núcleo está o Espírito. Da mesma forma, nós temos esse corpo, a atenção do
corpo. E então nós temos o núcleo, que é o cérebro. E o Espírito está no coração. Assim, o cérebro é controlado através do
Espírito. Como? Em volta do coração existem sete auras, que podem ser multiplicadas por qualquer número. Sete elevado à
potência 1.600, que são aquelas que cuidam dos sete chakras, elevado a potência de 1.600…, 16.000, desculpem. Agora, este
Espírito está observando através dessa aura. Observando, novamente Eu estou dizendo: observando. Através dessa aura… Você

poderia se sentar? Você poderia se sentar? Eu acho que seria melhor. Não há nenhuma necessidade de se preocupar, uma vez
que tenha tirado. Essa aura está observando… o comportamento dos sete centros em seu cérebro. Também está observando
todos os nervos que… estão trabalhando no cérebro. Observando, novamente. Mas, quando você traz o Espírito para o seu
cérebro, então você dá dois passos à frente, porque quando a sua Kundalini se eleva, Ela alcança Sadashiva e Sadashiva
informa o Espírito. Informa no sentido de refletir no Espírito. Então esse é o primeiro estado onde as auras que observam…
começam a se comunicar… através dos seus diferentes chakras no cérebro e integrá-lo. Mas quando você traz o seu Espírito
para o seu cérebro, esse é o segundo estado. Então você se torna realmente consciente do Si no sentido completo. No sentido
completo porque então o seu Si, que é o Espírito, se torna o seu cérebro. A ação é muito dinâmica. Abre-se então a quinta
dimensão no ser humano. Primeiramente, quando vocês se tornam realizados, coletivamente conscientes e começam a elevar
a Kundalini, vocês estão dentro, vocês atravessam a quarta dimensão. Mas quando o seu Espírito entra em seu cérebro, então
vocês se tornam a quinta dimensão, significa que vocês se tornam aquele que faz, o agente. O nosso cérebro, por exemplo, diz:
"Tudo bem, levante isso." Então vocês tocam com sua mão e levantam. Vocês são aqueles que agem. Mas quando o cérebro se
torna o Espírito, o Espírito é Aquele que age. E quando o Espírito é o agente, então você se torna um Shiva completo, consciente
do Si. Nesse estado, se você fica zangado, você não fica apegado. Você não é uma pessoa apegada a nada, seja o que for. Se
você possui algo, você não fica apegado. Você não consegue se apegar, porque o Espírito é o desapego, o completo desapego.
Você não se importa com qualquer apego, seja qual for, nem mesmo por um segundo, você não é apegado. Agora, Eu diria que
para entender o desapego do Espírito, nós devemos nos estudar muito bem, claramente. Como nós somos apegados? Somos
apegados primeiramente pelo nosso cérebro, na maioria das vezes pelo nosso cérebro. Porque todos os nossos
condicionamentos estão… em nosso cérebro e todo o nosso ego também está em nosso cérebro. Assim, todos os apegos
emocionais ocorrem através do nosso cérebro… e todos os nossos apegos egoístas também ocorrem… através de nosso
cérebro. É por isso que é dito que depois da Realização deve-se tentar praticar… o Shiva Tattwa pela prática do desapego.
Agora, como praticar esse desapego? Porque nos apegamos a algo, é claro, através do nosso cérebro, mas através da nossa
atenção. Então nós tentamos fazer o que chamamos de Chitta Nirodh: controlar sua atenção. "Para onde ela está indo?" Na
prática da Sahaja Yoga, se você tem de se elevar mais alto, vocês têm de melhorar o seu próprio instrumento… e não o
instrumento dos outros. Isso é uma coisa que devem fazer, em definitivo. Simplesmente observem a sua atenção. Para onde ela
está indo? Observem a si mesmos. Assim que começarem a se observar, sua atenção, vocês se tornarão mais identificados
com o seu Espírito. Porque se você tiver que observar a sua atenção, você terá que ser… o seu Espírito, senão como você irá
observá-la? Portanto agora, observem para onde a sua atenção está indo. Primeiramente, o apego é, em todas as formas
grosseiras, ao seu corpo. Assim, observemos Shri Shiva, não há nenhum apego ao Seu corpo. Ele dorme em qualquer lugar. Ele
vai aos cemitérios e dorme lá, porque Ele não é apegado. Ele nunca pode ser pego por nenhum bhoot… ou por qualquer coisa,
por nada desse tipo. Ele é desapegado. O desapego deve ser observado e visto… através dos seus próprios apegos. Agora,
porque vocês são almas realizadas, o Espírito ainda não entrou em seu cérebro, é claro, mas ainda assim vocês são almas
realizadas. O que vocês podem fazer é pelo menos observar a sua atenção, vocês podem fazer isso. Vocês podem observar a
sua atenção muito claramente, vendo para onde sua atenção está indo. E então, vocês também podem controlar a sua atenção.
Muito simples. Para controlar a sua atenção, vocês têm de apenas removê-la disso para aquilo. Tentem mudar as suas
prioridades. Tudo isto tem de ser feito agora: depois da Realização, um completo desapego. Assim, o corpo pede conforto.
Tentem fazer com que o corpo fique um pouco desconfortável, tentem. O que vocês pensam que é para ser confortável, tentem
tornar isso um pouco desconfortável. É por isso que as pessoas foram para o Himalaia. Vir para este lugar por si só nos causou
muitos problemas. Então ir para os Himalaias, vocês podem imaginar. Assim, depois da Realização, eles costumavam ir para o
Himalaia: "Tudo bem, passem por tudo isso. Vamos ver como vocês reagem." Assim, o que vocês chamam de penitência
começa agora. De uma certa forma, é uma penitência que vocês podem fazer facilmente, porque agora vocês são almas
realizadas. Com alegria, um pouco, tentem preparar este corpo. Para Shiva, não importa se Ele está num cemitério… ou no Seu
próprio Kailasha ou em qualquer lugar. Onde está a sua atenção? Vocês percebem que a sua atenção humana está
desesperadamente ruim. É uma insensatez muito complicada. "Nós fizemos isso por causa disso." Há uma explicação ou
outros têm de dar uma explicação. Nenhuma explicação é necessária ser dada ou ser aceita… ou ser pedida, nenhuma
explicação. Vicer sem explicações é a melhor forma. Em hindi simples: jaise rakhahu taise hi rahu. "De qualquer maneira que
você me deixe, me manterei nesse estado…" "e irei desfrutar." Mais adiante, nesse poema, Kabir diz: "Se você me fizer ir num
elefante", significa o transporte real, "eu irei, se você me fizer caminhar, eu caminharei". Jaise rakhahu taise hi rahu. Portanto,
não há nenhuma reação nisso, nenhuma reação. Primeiro, nenhuma explicação, nenhuma reação. Agora, em segundo lugar é
sobre a comida. Essa foi a primeira busca que os seres humanos tiveram como animais. Nenhuma atenção na comida. Quer

você tenha sal ou não, quer você tenha isso ou aquilo, nenhuma atenção na comida. Na verdade, vocês não deveriam lembrar-se
do que comeram esta manhã. Mas nós pensamos em que iremos comer amanhã. Nós consumimos a comida não para fazer
funcionar este corpo, mas para um tipo de mais para satisfação dos prazeres da língua. Uma vez que comecem a entender que
o prazer… é um sinal de atenção grosseira. Qualquer tipo de prazer é uma realização de sensações muito grosseira. sensações.
É muito grosseiro. Mas quando Eu digo: "nenhum prazer", não significa que vocês devem… se tornar pessoas sérias… e pessoas
do tipo como se alguém tivesse morrido na sua família. Mas vocês devem ser como Shiva, tão desapegado. Ele veio montado
num touro, que estava correndo muito rápido, para se casar. Ele estava sentado num touro com Seus dois pés assim, e o touro
estava correndo rápido e Ele estava se segurando no touro. Os pés desse jeito. E Ele estava vindo para o Seu casamento. E com
Ele, estavam vindo pessoas com um olho, sem narizes, todos os tipos de pessoas estranhas estavam vindo com Ele. E Sua
esposa estava se sentindo constrangida com… as coisas absurdas que as pessoas estavam falando sobre Shiva. Ele não se
incomodava com qual seria a Sua reputação. Mas isso não quer dizer que vocês se tornem hippies. Vejam, este é o problema,
uma vez que comecem a pensar assim, vocês se tornam hippies. Muitas pessoas acreditam que se tentarem se comportar
como Shiva, vocês se tornam Shiva. Muitos acreditam desta forma: se vocês tomarem gaanja, vocês se tornam Shiva, porque
Ele costumava tomar gaanja. Porque Ele estava… consumindo tudo aquilo para eliminá-la deste mundo. Para Ele, o que importa
se é gaanja ou qualquer outra coisa? Deem-Lhe qualquer coisa, Ele nunca ficará bêbado, sem dúvida, Ele estava consumindo
tudo aquilo. Ou eles pensam em viver como Shiva, o modo como Ele era desapegado das coisas, nem um pouco preocupado
com Sua aparência. A aparência que Shiva precisa é aquela em que seja o que for que… Ele aparente é belo. Ele não precisa que
nada seja feito. Assim, o apego a qualquer coisa é feiúra, é feiúra, é insensatez. Mas vocês podem se vestir da forma que vocês
quiserem. Ou mesmo que estejam vestidos com as roupas mais comuns, vocês aparentam ser a pessoa mais magnífica. Mas
não é para vocês dizerem: "Tudo bem, assim nessascircunstâncias," "vamos por aí embrulhados num lençol." A beleza que se
desenvolveu dentro de vocês através do Espírito… lhes dá este poder em que vocês podem vestir o que quer que… tenham
vontade, não faz nenhuma diferença para a sua beleza, a sua beleza está lá todo o tempo. Mas, vocês alcançaram esse estado?
E esse estado você somente o alcança quando o seu Espírito… entra em seu cérebro. Nas pessoas orientadas pelo ego, isso é
mais difícil… e é por isso que elas não conseguem desfrutar das coisas. Ao menor pretexto, elas tombam. E o Espírito, que é a
fonte da alegria, simplesmente não vem, não se revela. A alegria é bela. A alegria em si mesma é bela. Mas esse é um estado
que tem de ser alcançado. Os apegos são adquiridos através de vários métodos. Indo um pouco mais adiante nisso, então
vocês têm os apegos à sua família: "O que acontecerá com meu filho? O que acontecerá com o meu marido?" "O que
acontecerá com minha mãe, com minha esposa?" Isso, aquilo. Insensatez. Quem é seu pai e quem é sua mãe? Quem é seu
marido e quem é sua esposa? Para Shiva, Ele não conhece todas essas coisas. Para Ele, Ele e Seu Poder são coisas
inseparáveis. Assim, Ele se mantém como uma personalidade singular. Não há nenhuma dualidade. Quando há dualidade, então
vocês somente conseguem dizer: "minha esposa." Vocês vão dizendo: "meu nariz, minhas orelhas, minhas mãos," "meu, meu,
meu, meu." Vão fundo. Enquanto vocês disserem "meu", há alguma dualidade. Mas quando Eu digo: "Eu, o nariz", então não há
nenhuma dualidade. Shiva, a Shakti; Shakti, o Shiva. Não há nenhuma dualidade. Mas nós vivemos inteiramente na nossa
dualidade… e por causa disso há um apego. Se não há nenhuma dualidade, o que é o apego? Se vocês são a luz e a lâmpada,
então onde está a dualidade? Se vocês são a Lua e o luar, então onde está a dualidade? Se vocês são o Sol e a luz do sol, se
vocês são a palavra e você é o significado, então onde está a dualidade? Mas quando há essa separação, há dualidade. E por
causa dessa separação, vocês se sentem apegados. Porque se vocês são aquilo, como vocês serão apegados? Vocês
compreendem esse ponto? Porque há uma diferença e uma distância entre você e os seus, é por isso que vocês ficam
apegados. "Mas sou eu, quem é o outro?" "Todo este Universo sou eu, quem é o outro?" "Tudo sou eu, quem é o outro?" Não que
isso seja uma onda cerebral… ou uma onda cerebral do ego. Então, quem é o outro? Ninguém. Isso somente é possível quando
o seu Espírito entra em seu cérebro… e vocês se tornam partes integrantes do próprio Virata. O Virata é o cérebro, como Eu lhes
disse. Então, tudo que vocês fazem, quando vocês mostram a sua ira, quando vocês mostram o seu afeto, quanto vocês
mostram a sua compaixão, qualquer coisa, é o Espírito que está se expressando, porque o cérebro perdeu a sua identidade. O
assim chamado cérebro limitado se tornou o Espírito ilimitado. Eu não sei, Eu realmente não sei como fazer uma analogia a algo
assim. Mas o que nós podemos fazer é compreender isto: se uma cor é jogada no oceano, o oceano se tornar colorido não é
possível. Mas… tentem entender: se um pouco de cor, uma quantidade limitada, é jogada no oceano, a cor perde a sua
identidade completamente. Pensem no inverso: se o oceano é colorido… e ele é derramado na atmosfera… ou em qualquer
parte, em qualquer parte muito pequena… ou em qualquer lugar, em qualquer átomo ou em qualquer coisa, tudo se torna
colorido. Assim, o Espírito é como o oceano, o qual tem a luz nele. E quando este oceano é derramado no pequeno cálice de
nosso cérebro, o cálice perde a sua identidade e tudo se torna espiritual. Tudo. Vocês podem tornar tudo espiritual, tudo. Vocês

tocam qualquer coisa, fica espiritual. A areia se torna espiritual, a terra se torna espiritual, a atmosfera se torna espiritual, os
corpos celestes se tornam espirituais. Tudo se torna espiritual. Assim, é o oceano que é o Espírito, embora o seu cérebro seja
limitado. Portanto, o desapego do seu cérebro limitado tem de ser internalizado. Todas as limitações do cérebro devem ser
quebradas… de modo que quando este oceano preencher este cérebro, ele deve quebrar esse pequeno cálice… e cada pedaço
desse cálice deve se tornar colorido. Toda a atmosfera, tudo, tudo que você localize, deve ficar colorido. A cor do Espírito é a luz
do Espírito. E essa luz do Espírito atua, trabalha, pensa, coordena, faz tudo. Essa é a razão pela qual hoje… Eu decidi trazer o
Shiva Tattwa para o cérebro. O primeiro procedimento é levar o seu cérebro em direção ao Shiva Tattwa, dizendo para ele: "Veja,
para onde você está indo Sr. Cérebro?" "Colocando atenção nisso, colocando atenção naquilo," "se envolvendo. Agora,
desapegue-se." " Torne-se o cérebro, somente o cérebro." "Desapegue-se, desapegue-se." E então, adquiram esse cérebro
desapegado, completamente preenchido com as cores do Espírito. Isso irá acontecer automaticamente. Enquanto vocês
tiverem essas limitações em sua atenção, isso não irá acontecer. Então deve-se realmente, deliberadamente fazer essa
tapasya. Cada indivíduo. Eu estou com vocês, portanto vocês não precisam de qualquer Puja dessa maneira. Mas esse estado
tem de ser atingido… e para alcançar esse estado, vocês precisam do Puja. Eu espero que muitos de vocês se tornem os Shiva
tattwas… durante a Minha vida. Mas não pensem que Eu estou lhes pedindo para sofrer. Não há nenhum sofrimento nesse tipo
de ascensão. Se vocês compreenderem, esse é o estado de completa felicidade, esse é o momento em que vocês se tornam
Niranand. Esse é o nome dado para felicidade no Sahasrara. O nome da felicidade é Niranand… e vocês sabem que o nome da
sua Mãe é Nira. Assim, vocês se tornam Niranand. Assim hoje, a veneração a Shiva tem um significado especial. Eu espero que
tudo que fizermos exteriormente, na maneira grosseira, também aconteça na maneira mais sutil. Eu estou tentando impulsionar
os seus Espíritos em seus cérebros, mas Eu acho isso, às vezes, bastante difícil, porque a atenção de vocês ainda está
envolvida. Tentem se desapegar. A ira, a luxúria, a ganância, tudo, tentem reduzir. Como na comida, Eu disse hoje a Warren:
"Peça-lhes para comerem menos, não como pessoas gulosas." De vez em quando, num dia de grande banquete ou qualquer
coisa assim, vocês comem mais. Mas não podem comer todo o tempo desse jeito. Isso não é um sinal de um Sahaja Yogi.
Tentem controlar-se. Tentem controlar a sua fala. Ou vocês expressam irritação na sua fala… ou vocês expressam compaixão…
ou vocês estão artificialmente compassivos. Tentem controlar. Eu sei que alguns de vocês podem não fazer muito. Tudo bem,
Eu tentarei lhes falar muitas vezes, Eu tentarei ajudá-los. Mas a maioria de vocês pode fazê-lo e vocês devem tentar. Assim, em
um nível mais profundo, a partir de hoje, nós iniciamos a nossa Sahaja Yoga, onde alguns de vocês podem não alcançar. Mas a
maioria de vocês deve tentar aprofundar-se. Todos. Para isso, não precisam de pessoas que… são muito bem instruídas ou bem
posicionadas. Não, de forma alguma. Mas sim de pessoas que meditem, que se dediquem, que se aprofundem, porque elas são
como as primeiras raízes… que têm de alcançar uma profundidade muito maior pelos outros, de modo que os outros possam
seguir. Agora, para o Puja de hoje, nós teremos… um Ganesha Atharva Sheersha muito curto. Não vamos lavar Meus Pés ou
nada mais a respeito disso. Mas é uma recitação do Atharva Sheersha e vocês podem oferecer. Shiva está o tempo todo limpo,
puro, imaculado. Então como vocês irão lavar o imaculado? Alguém pode dizer: "Mãe, quando nós lavamos os Seus Pés," "nós
recebemos as Suas vibrações na água." Isso é tão desapegado… que não há necessidade de lavar… no estado… no qual vocês
ficam completamente lavados, completamente limpos. Depois nós teremos um Puja à Devi, porque Gauri, que é a Virgem, deve
ser venerada. Portanto nós vamos recitar os 108 nomes da Virgem, depois nós faremos um Puja a Shiva. Sinto não poder falar
tudo sobre isso em uma curta palestra. Mas o desapego deve começar a se expressar em sua Realização. O desapego. O que é
a entrega? Não é nada, porque quando vocês são desapegados, vocês estão entregues, automaticamente. Quando vocês estão
se segurando em outras coisas, vocês não estão entregues, só isso. O que há para entregar a Mim? Eu sou uma pessoa tão
desapegada… que Eu não entendo tudo isso. O que vou obter de vocês? Eu sou muito desapegada. Nada. Assim, hoje Eu espero
que todos nós oremos: "Oh Senhor, dê-nos força e essa fonte de atração através da qual…" "nós desistamos de todas as outras
atrações, de todos os prazeres," "da alegria do ego, de tudo que nós concebemos," "mas nós devemos nos entregar à pura
forma de alegria do Shiva Tattwa." "Completamente." Espero que Eu tenha sido capaz de explicar para vocês… por que Eu estou
aqui hoje e por que hoje é um dia muito importante. Todos vocês que estão aqui são, em especial, pessoas com muita sorte,
que devem pensar que Deus tem sido bondoso com vocês, que Ele os escolheu para estarem aqui hoje, para ouvir isso. Uma vez
que vocês se desapeguem, começarão a se sentir responsáveis, abhiyukt, responsáveis. Responsabilidade não proporcionando
ego, mas responsabilidade que está sendo executada por si mesma, que está se expressando por si mesma, manifestando-se
por si mesma. Que Deus os abençoe.
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Puja de Páscoa, Hampstead, Inglaterra, 22.04.1984 Hoje nós estamos celebrando a Ressurreição de Cristo. Com isso, nós
temos também de celebrar a ressurreição dos seres humanos, dos Sahaja Yogis que tiveram a ressurreição como almas
realizadas. Com isso, nós temos de entender que entramos em uma nova consciência. Não havia necessidade de Cristo entrar
em qualquer nova consciência, Ele teve de vir e novamente mostrar a este mundo… que você é a vida eterna, que você leve uma
vida… que é espiritual, que nunca perece. Você tem de se elevar para dentro desse novo reino… que é o Reino de Deus
Todo-Poderoso, o que vocês chamam de "O Reino de Deus". E Ele disse muito claramente a Nicodemos: "Você deve nascer de
novo." E quando ele perguntou: "Eu devo voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo?" Mas Ele disse isso tão
claramente. É tão claro. Aqueles que não querem ver podem permanecer cegos. Mas Ele disse claramente que, "Não", isto é,
"tudo que nasce da carne é carne," "mas tudo que nasce do Espírito é o Espírito." Quero dizer, nada poderia ser mais claro do
que isso, que tem-se de nascer do Espírito. É claro, os seres humanos têm uma capacidade especial… de distorcer tudo em
volta. Para eles, o Espírito poderia ser um livro, poderia ser algumas palavras, poderia ser uma organização, uma igreja… ou
algum tipo de coisa como essa que eles criaram. Mas o que quer que seja feito pelo homem não é o Espírito, esta é a clara
declaração de Cristo, que as pessoas quiseram evitar… e começaram suas próprias organizações, suas próprias ideias… e
criaram uma coisa muito mítica em nome Dele. E agora chegou a hora disso ser explodido. Isso vem acontecendo há milhares
de anos, capturou tantas pessoas inocentes e as pessoas estão nisso. Mas quando vocês têm a ressurreição, quando vocês se
tornam almas realizadas, temos de entender que agora seu movimento é para dentro, vocês estão se movendo em direção às
suas raízes e não para fora. Então, qualquer que fosse a empreitada antes da Realização… tem de ser mudada, a direção tem de
ser mudada, e nós perdemos esse ponto principalmente. Esta é a coisa, hoje, que Eu estou tentando lhes explicar: até agora,
para uma mente humana, o entretenimento era importante; entretenimento, para a mente, não para o Espírito. Entretenimento
para o Espírito é totalmente… o oposto ao entretenimento para a mente. Por exemplo, alguém outro dia Me telefonou e disse:
"Mãe, não há agitação na Sahaja Yoga." A agitação é demais. Nós estamos indo contra isso. Nós estamos indo em direção à
paz, não em direção à agitação… e a esse tipo de choque elétrico que precisamos o tempo todo. Vejam, um bêbado, ele está
bem de manhã, mas à noite ele "apaga", ele precisa de um choque, um tipo de injeção em seu corpo. Todas as iniciativas
humanas têm sido assim. Eles devem estimular seu corpo. Porque se é com o morto que você está lidando, então você tem de
estimulá-lo. Mas algo que está vivo, que é eterno, você tem de desfrutá-lo e não estimulá-lo. Então a direção tem de ser
exatamente a oposta, e isso é onde muitos Sahaja Yogis falham em entender. Como fazemos isso? É o ponto. Como fazemos
nossa atenção se mover para dentro em vez de ir para fora? Se você começar a partir do momento… em que você nasce
novamente, é muito mais fácil, porque é um novo empreendimento no qual você entra. Essa é a paz, a paz de seu Espírito, a
alegria de seu Espírito, que é permanente, você não precisa de nenhum estímulo vindo disso, é permanente, é eterno. Então, a
primeira coisa que vem à nossa mente é: o que quer que façamos… antes da Realização, nós não temos de fazer. A primeira e
mais importante coisa é que a Realização vem a você sem esforço. Então o esforço que é construído em seu corpo, o tempo
todo, a energia do esforço: "Eu tenho de fazer isso, devo fazer aquilo, tenho de fazer isso, tenho de fazer aquilo." Isso cria
tensão, que Eu já lhes disse. Então, o que fazemos? Nós não tentamos competir com os outros. Nós não tentamos fixar certos
horários, datas, relógios. Nós também não colocamos nossa atenção… em qualquer empreitada que nos coloque em esforço,
mas nós relaxamos essa atitude de esforço. É chamado em Sânscrito de "prayatna shaithilya". Para uma mente ocidental, é
muito difícil entender o assunto, então tentem entender. Isso não significa letargia, não significa letargia. Nunca se deve
confundir com os mortos a energia dos vivos. Agora nós estamos tentando transformar nossas energias… em direção à energia
do Espírito. Portanto, você tem de permitir que o Espírito assuma o controle. Seu esforço da mente deve ser reduzido… e a
energia do Espírito deve trabalhar através de você. Agora, como você faz isso? Primeiro é o desapego, o desapego. O desapego
começa com o pensamento, vamos observar o pensamento. Isso é chamado de "vichara shaithilya", "relaxamento do
pensamento". Agora, um pensamento está vindo em sua mente, algum pensamento: "Hoje é o Puja da Mãe, vamos, temos de
nos apressar." "Devem conseguir isso," "não pegaram as flores, agora vão para o Terceiro Mundo e peguem as flores." "Vocês
devem pegar isso e devem pegar aquilo." O segundo é: "Não, desapegue-se." "Testemunhem. Deixem isso para o Espírito.
Observem." Vocês alcançarão isso. Muitos de vocês notaram isso. Mas esta mente ainda, que é bastante tola, tenta
impressioná-lo, que você tem de usar o velho instrumento que é um lixo desta mente. E ela afirma: "É melhor usar". E quando
você começa a usá-la, o ego entra em ação, você fica apegado a ele, e o que você perde é o seu progresso e desse modo a

alegria é minimizada. Como você se desapega? Para uma pessoa que é totalmente desapegada é muito difícil… explicar como
se desapegar, não é? Eu tentarei. Agora, Eu não consigo ficar apegada, esse é o problema. E Eu acho difícil lhes explicar em
palavras que são palavras humanas, mas ainda assim, Eu tentarei dizer agora. Por exemplo, Eu tentei algo como os seres
humanos fazem, no início, apenas para ver como isso funciona, porque Eu tinha de experimentar. Por exemplo, quando Eu tinha
de, digamos, participar de qualquer puja ou qualquer coisa, Eu costumava perguntar a eles: "Qual é a hora auspiciosa?" Então
eles Me diziam: "Esta é a hora auspiciosa." E então outro telefonaria para dizer: "Esta é a hora auspiciosa." Então Eu disse:
"Como pode haver duas horas auspiciosas? ", é um grande problema com os seres humanos. Então eles disseram: "Há cinco
Panchangas na Índia." Significa cinco livros para consultar a hora auspiciosa. Isso é o que os seres humanos têm feito. Eu
disse: "Então por que consultar?" "É melhor não ter cinco horas auspiciosas, não é?" Então a hora auspiciosa tem de ser além do
tempo. Mas isso está preso ao tempo pelo modo como os seres humanos fizeram, então está preso ao tempo. Como na Índia,
isso é demasiado, muito, muito, mas agora aqui é diferente. Então você calcula, você tem um relógio. Para superar todos esses
obstáculos, os seres humanos também fazem certos dispositivos. Então você consulta: "Agora, qual é a hora auspiciosa aqui? ",
largue nesse momento. Então isso é uma grande dor de cabeça, porque há cinco livros a serem consultados, o relógio pode
estar errado, isso pode estar errado, aquilo pode estar assim. Mas se você é o Espírito, então o Espírito realiza a auspiciosidade.
É o Espírito que realiza a auspiciosidade. E imagine, quando você pensa assim, quanta tensão acaba. Em primeiro lugar, você
tem de ser um escravo do relógio; o outro, você tem de ser o escravo dos livros; depois você tem de ser o escravo do mercado,
da sala, do lugar que você tem de alugar. Mas supondo que você permita o Espírito resolver isso, então tudo dará certo. E você
chegará no ponto… em que isso é o mais auspicioso. Então, como você aceita isso? Apenas aceitando. Então, nesse instante, se
você desistir de seu satta, de seu próprio domínio, você entra no domínio de seu Espírito. Você desiste do seu domínio, isto é, do
domínio do seu ego, ou talvez do domínio do seu superego. Você abandona isso… e tenta ver as coisas, como isso funciona.
Agora, qual é o ponto de teste disso? Como você o testa? Isso dá certo, esse é o ponto de teste. Dá certo, permita dar certo, não
coloque sua atenção. "Atenção" tem a segunda parte, é a "tensão". E não tente dizer: "Por que não hoje? Isso deveria ter
acontecido hoje," "nós esperávamos isso acontecer. Por que não neste momento?" Esse é o seu ego. "Seja feita a Vossa
vontade". Então o pensamento que começa a se mover em nossa mente… o tempo todo, que cria tensões, não é o pensamento
do Espírito. Então, o que você deve dizer: "Este pensamento não, este pensamento não." Ya neti, neti wachane nigamor
awachus. "Este pensamento não, este pensamento não, este pensamento não", e observe como você relaxa. Agora, você está
relaxando: "Este pensamento não, este pensamento não". Apenas continue recusando aceitar qualquer pensamento. Então você
entra no estado de Nirvichara. Nesse estado, você sente o Espírito. Cristo fez o maior trabalho sobre isso, Eu devo dizer, mas
nós não entendemos, porque a vida Dele foi muito curta, três anos. Então nós temos de abrir isso um pouco e ver o que Ele fez.
Ele nos deu a maior arma: o perdão. Quando você perdoa uma pessoa, o que você faz? Você aceita a situação, primeiramente, e
em segundo lugar você perdoa… o que você acha que foi feito de errado a você. Mas porque nada pode ser feito de errado ao
seu Espírito, você simplesmente perdoa, porque você é o Espírito. E quando você perdoa, você descobre que sua tensão
desaparece. Então, mesmo a seus pensamentos, se você diz: "Tudo bem, perdoo este pensamento," "perdoo este pensamento",
porque o pensamento também não deve ser punido. "Perdoo este pensamento, perdoo este pensamento, perdoo tudo." Não
esquecer, perdoar, porque depois você esquecerá até mesmo que você é o Espírito. Mas "perdoo todos os pensamentos que
estão vindo a mim." Apenas continue dizendo isso, é um mantra. O que é um mantra? É esse poder da palavra que expressa o
Espírito. Então isto é uma coisa muito importante que Cristo nos deu: a arma do perdão. Todo mundo tem essa arma, todos
podem usar essa arma. Você não tem de colocar nenhum esforço para isso, você não tem de pagar por isso, você apenas tem
de dizer: "Eu perdoo." Você ficará surpreso ao ver que seus nervos se acalmarão, essa tensão, essa pressão dessas coisas
modernas será reduzida… se você continuar dizendo: "Eu perdoo, eu os perdoo". Por exemplo, você vai e vê algum tipo de, quero
dizer, se acontecer de repente você vir algo muito obsceno… de acordo com o Espírito. Talvez seja muito excitante de acordo
com os seres humanos normais, mas nós somos pessoas "anormais" e para nós se acharmos isso muito feio, então a melhor
coisa para superar é dizer: "Eu perdoo," "porque eles são ignorantes, eles são cegos, eles ainda não estão onde eu estou." "Eu
sou aquele que está na Fonte da Alegria," "na Fonte de Paz e enquanto estes não estão, então eu perdoo." E vocês ficarão
surpresos ao ver que esse perdão que Cristo lhes dá… trabalha o vichara shaithilya, é o relaxamento do pensamento. Agora,
esse movimento oposto no qual você tem de se mover, em primeiro lugar deve começar neste ponto hoje de perdoar os outros.
Agora, o que acontece quando você perdoa alguém? Isso significa que você não reage. O poder de reagir às injúrias de alguém,
aos insultos, acaba. E quando esse poder acaba, você se torna uma pessoa poderosa, porque ninguém pode agora dominá-lo,
porque ninguém pode matá-lo, ninguém pode feri-lo, ninguém pode fazer nada com você. Mas não é, mais uma vez Eu direi, falta
de vergonha. As pessoas podem pensar que isso é falta de vergonha. Então, se alguém lhe diz algo rude… e algo que está

errado, você não aceita. Mas supondo que Eu grite com alguém, os bhoots fogem. Você viram isso muitas vezes, Eu tenho de
gritar com as pessoas, então bhoots fogem porque eles reagem, e eles simplesmente fogem, mas o Espírito brilha. Assim, na
Sahaja Yoga é preciso entender que é apenas esse caminho central, é apenas o equilíbrio que é importante. Não é um extremo
de nada. Por exemplo, quando vamos dizer que você deve perdoar a todos, isso não vai a este extremo onde você fez algo
errado… e alguém lhe diz e você não assume, não significa isso. Novamente o discernimento é o motor do seu movimento.
Então você tem de observar que se eles disseram isso, algo assim: "É? Eu fui contra o Espírito?" Caso contrário, se Eu lhe disser
uma coisa, você dirá: "Tudo bem, perdoe a Mãe!" Vocês veem o ponto? "Perdoe-A por dizer isso." Não. Você não pode dizer isso
para Mim. Então, este é o ponto a partir do qual você começa a pensar: "Por que a Mãe disse isso? O que eu fiz?" Agora pensem
nessas linhas, então vocês começam a se mover novamente. É uma estrada muito estreita na qual você tem de andar. Um lado
é o enorme Gibraltar, a Rocha de Gibraltar de seu ego, o outro lado é um superego. No meio há um caminho estreito de
discernimento passando, no qual você tem de ver ambos os lados, ou você está se batendo com a Rocha de Gibraltar, ou está
caindo no vale do superego, você deve se certificar de que você está usando seu discernimento. Então a outra coisa… que
temos de lembrar é que seja o que for que você estava fazendo… antes da Realização era ir a extremos. Por exemplo, agora,
você começa algum tipo de movimento. Por exemplo, você diz: "Nós vamos ter coisas clássicas." Tudo bem. Então você fica tão
clássico que isso se torna mecânico. Agora, você dirá: "Desistam! Começaremos a contracultura". Então você vai para outro
lado em que você se torna primitivo. Até que você tenha chegado ao fim disso e aprendido uma lição de vida, você não retorna.
Mas na Sahaja Yoga, é uma estrada muito escorregadia na qual nós estamos andando, e lá você tem de se certificar de que não
é o seu ego e não é o seu superego. Portanto o discernimento tem de ser muito usado e o equilíbrio… nesse movimento, o qual
não precisamos usar também. Até que estejamos totalmente destruídos, nós podemos ir em frente com isso, antes da
Realização. Mas na Sahaja Yoga, assim que você abandonar seu discernimento, você cai deste lado ou daquele lado. Agora,
estas pessoas que são de alta qualidade, os Sahaja Yogis usam o discernimento primeiro: "Até onde ir?" Agora, para isso, a Mãe
não tem de dizer porque você é o Espírito. Você mesmo, você é o Espírito. Em primeiro lugar, assuma sua posição como o
Espírito, e depois mova-se com isso, de forma que você diga com discernimento… até que ponto ir, até que ponto não ir. Agora,
esta é uma das coisas: você tem de se tornar sem pensamentos… tornando-se uma pessoa que perdoa. A maioria dos
pensamentos desaparecerão quando você se tornar misericordioso. Mas você não pode perdoar algumas pessoas, como por
exemplo, você não pode perdoar Deus, você não pode perdoar a Mãe. Certas coisas, você não pode fazer, portanto as Maryadas
devem ser observadas. Agora, nestes limites, se você andar de forma apropriada, você pode ir em frente. Esta é a coisa que lhe
traz o vichara shaithilya… ou você pode dizer que a mente fica relaxada. Então você tem de ter vishayatha shaithilya, significa
que seus órgãos, os órgãos de sentido, sempre reagem às coisas, porque vocês são seres humanos, vocês nasceram assim.
Então, seja o que for que aconteça, vocês reagem. Por exemplo, você vê uma linda flor, você reage a ela. Algum tipo de
pensamento surge com isso. Agora, você deve praticar ver algo sem permitir que qualquer pensamento surja, então você
começa a absorver através de seu Espírito… a beleza, a glória, a fragrância de uma flor. Cada flor é uma poesia, mas quando
você começa a pensar sobre ela, então ela se torna uma coisa morta. Mas apenas tente desfrutar. Agora vocês são as pessoas
que estão nesta Terra para se deleitarem, não se preocupar com nada. Apenas desfrutem. Mas se você ainda está acostumado:
"Eu tenho de fazer essa coisa especial, eu sou especial, um Sahaja Yogi," "eu sou um Sahaja Yogi altamente evoluído", então
você está acabado. Digamos, todos nós estamos indo em um barco, desfrutem o barco e também as ondas. Mas alguém diz:
"Eu sou muito especial, eu tentarei pular", então você retorna novamente à mesma posição. Portanto, temos de ter uma atitude
de observar as coisas. Tentem desenvolver esse hábito de olhar para as coisas sem pensar nisso. Tentem desenvolver sua
mente nessas linhas em que você não reage. Agora esse negócio de excitação… ou toda essa busca por sensações, que é a
loucura de hoje, vêm da mesma coisa, seus órgãos dos sentidos… requerem um tipo de sensação porque eles reagem.
Enquanto nós devemos ter nossos órgãos dos sentidos que não reagem, porque eles só devem reagir ao Espírito. Então nós
temos de desenvolver um novo tipo de órgãos dos sentidos… ou uma nova qualidade de órgãos dos sentidos… que não reajam à
excitação externa. Agora, se você quer que a Sahaja Yoga seja excitação, como você pode fazer isso? Quero dizer, ela é
exatamente o oposto disso. Então o que você tem de fazer é observar que seus órgãos sexuais - Digamos por exemplo, seus
olhos, eles veem algo, então eles reagem. Seus ouvidos, eles ouvem algo, reagem. Alguém quer falar e ver a reação, há
expectativas. Mas porque o Espírito, Ele próprio é ativo, Ele age por si mesmo, vocês têm visto que as vibrações não falam, elas
agem, Ele tem o poder de agir, você não precisa reagir. Se você puder reduzir o poder de reação, você se eleva muito mais alto.
Isso é uma coisa que temos de saber quando… estamos agora celebrando a ressurreição Dele, porque isso é tapah, é a
penitência de Cristo. Cristo veio nesta Terra para a penitência. Vocês sabem que no Gayatri mantra, há sete coisas que eles
disseram, e no ponto de Cristo é tapah, é a penitência. Então vocês têm de ter a assim chamada penitência para alcançar a

alegria. A penitência é recuar seus órgãos dos sentidos para dentro de si mesmo. Como Krishna disse: "Vocês têm de recuar…"
"todos os membros dos seus órgãos dos sentidos como uma tartaruga faz." Assim o excitamento que você demanda… aos
seus órgãos dos sentidos não é mais necessário, porque seus órgãos dos sentidos agora… são eles próprios a fonte de
excitamento. No sentido de que eles neutralizam todas as excitações. Você vai àquele ponto de onde isso começa. Um rio
começa com uma gota muito pequena, e depois ele expande, expande, expande, expande, expande. Você vai à fonte, totalmente
ao ponto central, lá você dificilmente encontrará sequer uma gota caindo sobre você. Outro bom exemplo seria: uma roda tem o
ponto central, e a roda se move o tempo todo, mas o ponto central tem de estar fixo, caso contrário a roda, com a roda, esse
ponto central também se move, então a carroça não pode se mover, a carroça também começará a rolar para baixo. Assim, o
ponto central tem de ser fixo, caso contrário a roda não pode se mover. Então você vai para esse ponto central e o movimento
está no ponto central… onde não há nenhum movimento, de certa forma, porque só há ascensão, não há rotação. Não gira mais,
há apenas a ascensão no ponto central. Espero que vocês tentem entender que todos os movimentos surgem da ignorância.
Todos os movimentos externos surgem porque… nós ainda não estamos no ponto central. Mas essa conquista não é difícil
porque vocês saltaram nisso. Mas vocês novamente saem para a periferia, para a roda. Então, como manter-se lá e ascender
nessa linha? Digamos, por exemplo, há rodas como estas, rodas e mais rodas, mas o ponto central é fixo. Agora, toda vez vocês
pulam para fora, como vocês retornam para o ponto central? É pelo desapego, pela tapah, pela penitência. Penitência é negar.
Não significa ascetismo externo, mas ascetismo interno. Em primeiro lugar, nós devemos aprender a dar, dar aos outros. Isso
também às vezes as pessoas acham difícil, Eu tenho visto. Mesmo para dar uma libra, eles disseram que… para Sahaja Yoga, as
pessoas acham isso difícil. Eu fiquei impressionada. Então dar aos outros vai ser ainda pior. Tentem dar aos outros. Desapego.
Então, uma maneira é ter perdão, depois a segunda é a generosidade. Se você trabalha para a Sahaja Yoga: "Eu não tenho feito
nada até agora". Não reagir a que trabalho você fez. "Oh, é um prazer, eu fiz isso, é meu prazer, eu fiz isso apenas por prazer".
Não calcule isso: "Eu trouxe quatro flores, ela trouxe duas flores." "Eu devo ser pago por uma flor e meia." Todos esses cálculos
estão… na periferia, fora, quando vocês não eram almas realizadas. Agora vocês simplesmente não enumeram mais nada,
exceto suas bênçãos. Então sejam generosos. Eu tenho visto que agora as pessoas têm diferentes apegos, mais sutis. Como o
apego aos seus próprios filhos. Eu tenho observado as pessoas. Uma vez que seus filhos nascem de Sahaja Yogis, então o
mundo inteiro se torna seus filhos. Você os mima, você mima a si mesmo. Vocês são apenas os tutores deles. Mas para vocês,
isso se torna uma coisa muito importante, você gerou uma criança. Qualquer um pode gerar, até mesmo um cão gera um filho, o
que é tão importante? Quero dizer, a cadela. É uma palavra estranha de dizer. Então, criar um filho não é algo grandioso, mas
sim que você tem… um filho sob sua responsabilidade que tem de trabalhar para Deus. Você é apenas responsável. Mas
identificar-se: "Esta criança é grandiosa," "ela é uma grande alma realizada" e tudo mais, explodirá sua cabeça completamente,
porque é uma explosão mais sutil. É como uma bomba de hidrogênio. Bombas comuns podem destruir parte disso, mas essas
bombas mais sutis são ainda piores. E isso estragará a criança, estragará… muito você também em sua ascensão. Assim, o que
você tem de fazer é ver que se você tem um filho, tudo bem, você é apenas responsável, assim como você é responsável por
todos os filhos de Sahaja Yogis, não somente de seus próprios. Seja generoso. "Udaara charitraanam Vasudhaiva
Kutumbakam", "A pessoa que é uma pessoa generosa, para ela, o mundo inteiro é sua família." Portanto expanda-se. "Esta é
minha família, esta é minha esposa," "como eu posso viver sem minha esposa", ou "meu marido, meu filho, meu…" Isso não o
ajudará, isso irá amarrá-lo completamente. Essa é uma coisa muito mais sutil que você começa, porque agora você está
retrocedendo. Primeiro você abandonou sua família, abandonou seus filhos, abandonou tudo, chegou a esse extremo, agora
você está retrocedendo. Para os indianos, eles entendem que eles já estão muito nisso, então eles sabem que desapegar-se de
seus filhos… é muito importante, porque eles já estão nisso. Eles são muito apegados aos seus filhos. No começo, eles sempre
Me dirão: "Meu filho é assim," "minha mãe é assim, meu pai é assim, meu irmão é assim," "melhore meu…" e todos eles serão
bhoots, um melhor do que o outro. Sem nenhum discernimento, trazem todos esses relacionamentos em Minha cabeça… e Eu
Me sinto terrível com isso. Mesmo um parente distante de um parente de um parente de um parente, eles trarão isso junto: "Ela
é minha parente". Assim, na Índia, isto é muito importante: você é parente de tal e tal pessoa… e você talvez não tenha nada a
ver com essa pessoa, mas ele é um parente, então ele é um parente. Assim, o que entendemos é que nossos relacionamentos…
e nossas identificações têm de ser abandonados completamente. Nós somos seres universais agora. Então seu filho é uma
fonte de alegria, toda criança deve ser a fonte de alegria para você, toda criança deve ser. Os solteiros nesse sentido são
melhores ou aqueles que ainda não são casados, eles conseguem desfrutar o filho de todo mundo tranquilamente. Mas, quando
você não é uma mãe nem um pai, se você está desfrutando, o que é tão merecedor de crédito? Quando vocês se tornam os pais
e então vocês desfrutam as outras crianças… o tanto que vocês desfrutam o seu filho, então sua generosidade começou, a
generosidade de amar os outros, a generosidade através da compaixão. Compaixão não significa que você deve ter pena de

alguém, mas compaixão significa… o compartilhamento da personalidade, da personalidade que compartilha o amor. E é aí
onde perdemos o ponto principal, essa compaixão significa que alguém tem de ser ajudado. A compaixão da Sahaja Yoga não é
isso, a compaixão da Sahaja Yoga é compartilhar. Agora, a quarta coisa que vocês têm de lembrar, o que Eu lhes disse outro
dia? Primeiro é? É o perdão. Primeiro, de acordo Comigo, primeiro é o perdão. Em segundo lugar, vocês podem chamar isso, a
compaixão… ou o desapego levando à compaixão. Então você pode dizer que o primeiro é o perdão, depois o desapego e em
terceiro lugar, a compaixão. Essas são as rodas da sua carruagem que o move. Essas são as rodas que você deve se lembrar.
Agora, se você for mais longe com isso, com o desapego, supondo que funcione em você, você até mesmo se torna
compassivo, até mesmo isso surge, ainda assim, qual é o ponto de julgamento? Como você sabe que está bem? Como você
mede? Como você descobre que está bem? Quero dizer, o que vocês chamam, assumir a direção, como eles dizem, do navio.
Como você sabe? Você deve ter paz, você deve ser uma pessoa pacífica. A agitação deve estar fora, mas você deve ser uma
pessoa totalmente pacífica. Se você não é uma pessoa pacífica, então tenha certeza… de que você ainda não está lá onde você
deveria estar. Agora, vocês podem dizer: "Cristo também ficou muito zangado," "Ele pegou um açoite em Sua mão e bateu nas
pessoas," "então nós podemos também fazer o mesmo." Você não é Cristo, você não é uma Encarnação, você deve saber, você
é uma alma realizada. Então você não tem de pegar um açoite em sua mão e bater nos outros, você não pode. Esse é o erro que
os discípulos do Profeta Maomé cometeram, eles nunca pensaram que Ele era uma Encarnação. Todas as Encarnações
mataram. Krishna matou, Rama matou, a Devi matou, mas você não é a Devi. Você não é Shri Krishna. Então você não tem de
matar ninguém. Você não precisa mostrar raiva. Portanto, se você ainda tem uma raiva, então saiba que seu progresso é muito
lento, você tem de ser uma pessoa pacífica. Imaginem os Sahaja Yogis tendo um Jihad. O que vocês Me dizem disso? Indo com
espadas na mão e uma lança na mão e ferindo os outros. Este ponto Eu quero deixar bem claro porque quando Eu estou
presente, é claro, Eu irei dizer a vocês todos, mas quando Eu não estou presente, Eu não quero que peguem em suas mãos as
espadas e coisas assim e lutem. O que William Blake escreveu é para a Encarnação. As Encarnações dizem: "Dê-me o Meu…"
Não é que vocês devam dizer agora: "Dê-me os Ayudhas de Rama." Vocês não podem usar, vocês não são uma Encarnação.
Porque o discernimento Deles é efetivo, o de vocês não é. Então vocês não devem pegar nenhuma arma em sua mão ou mesmo
ter raiva. Não convém a um Sahaja Yogi em nenhum ponto, a menos e até que Eu lhes diga para ficarem zangados. Portanto,
este é o critério: você tem de ser uma pessoa pacífica, não uma pessoa agressiva. Agora, pessoas diferentes têm tipos
diferentes de agressividade. Por exemplo, os homens começariam… os homens não discutem, eles só lhe dão um tapa,
acabou-se. Eles não argumentam, eles não gostam de argumentar, eles irão até um ponto e apenas baterão em você e
acabou-se. Mas as mulheres são muito boas em argumentos e muito agressivas, muito agressivamente argumentativas. Então
você não argumenta, é o segundo ponto. Se você é argumentativo, então saiba que você ainda não está lá onde tem de estar.
Uma pessoa pacífica vai a um ponto e depois argumenta. Se você é argumentativo, então seu progresso não está bem. Assim,
uma pessoa tem de ser totalmente pacífica… e essa paz é a coisa mais efetiva. Nós estamos buscando a paz do Universo, você
não pode alcançá-la através de nenhuma dessas bombas, você só pode alcançá-la através do Espírito, que é a fonte de toda a
paz. Então, Eu pediria a todos vocês que abandonem a ira, as raivas. A paz é a coisa mais poderosa nesta Terra. Há uma
história, uma história chinesa interessante, sobre isso. Havia dois grandes galos de briga, conhecidos por serem os maiores de
todos. E eles têm esse excitamento novamente da briga de galos na China. Quero dizer, vocês podem ter de tudo neste mundo,
todas as coisas absurdas. Como rúgbi, futebol, isso, aquilo, quero dizer, não há fim para isso. Então, esses dois galos… foram
participar de um tipo de luta internacional, Eu acho. Então eles disseram: "Há um grande santo vivendo aqui," "ele torna todo
mundo muito poderoso". Então o dono dos galos foi até ele, e ele disse: "Você tornará meus dois galos muito poderosos," "para
que eles possam lutar, eles possam lutar e vencer?" Ele disse: "Tudo bem, é muito simples. Tudo bem, deixe-os comigo." Então,
depois de um mês, quando ele apareceu para levar os galos, eles não reagiriam a nada, eles só ficavam em pé assim,
observando. Ele tomou um grande susto, ele disse: "Como eles irão lutar?" Ele disse: "Apenas leve-os, você verá." Então ele os
levou para a arena e os colocou lá, e todos os galos atacaram uns aos outros, lutaram. Aqueles ficaram apenas assistindo,
aqueles dois ficaram assistindo. E todos os outros ficaram tão assustados com aqueles dois que todos eles fugiram, e eles
venceram. Então a pessoa que é pacífica é a poderosa. Aquele que não reage a mais nada é o mais poderoso. Então, é preciso
entender que a paz é o critério para saber… que você está totalmente nesse ponto onde você tem de estar. Mas paz de forma
alguma significa covardia. Porque, Eu sei… o que é falta de discernimento, falta de discernimento humano. Eles acham então
que é covardia. Não, você fica ereto assim, não assim. A diferença entre uma pessoa pacífica e uma pessoa covarde é… que
uma pessoa covarde age para as forças negativas… e uma pessoa pacífica cria forças positivas, forças construtivas. Gera isso.
Então você não deve ser covarde, mas você tem de ser pacífico. E uma pessoa pacífica é como um ímã, é tão tranquilizante.
Então você pode ver agora que estamos nos movendo em direção… às qualidades tranquilizadoras do Espírito. Nós temos de

acalmar os outros e não incitar, mas sim acalmar. E essa qualidade traquilizadora, que vocês chamam, é, nós dizemos que é
como o ghee, quando o corpo está carbonizado e está queimado totalmente, então você coloca algum tipo de ghee sobre ele,
ele se torna suave, como lubrificação, lubrificante. Uma personalidade assim é um lubrificante. Ela não entra em atrito, mas
reduz os atritos. É um temperamento lubrificante. Então você deve se julgar: "Eu sou uma personalidade lubrificante?" Por
exemplo, duas pessoas estão brigando, certo? E um vai como um pacificador; e um vai para incitar mais, ele se junta a eles.
Agora, aquele que é o pacificador é o abençoado, é aquele que está se movendo em direção a Deus, porque ele é o pacificador.
"Abençoados aqueles que são os pacificadores." Todas essas coisas são, se você observar, o que Eu estou dizendo hoje é o
mesmo, mas em uma linguagem diferente, só isso, o mesmo que Cristo disse. Para entender Cristo, você tem de torná-Lo mais
acessível, porque Ele disse isso… em palavras muito simples, que tem significados muito profundos… e apenas um Sahaja Yogi
consegue entendê-Lo. Então você tem de criar paz. Eu vi pessoas receberem… prêmios Nobel da paz que não têm paz interior
de forma alguma. Elas são pessoas irascíveis, horríveis e foi dado a elas… o Prêmio Nobel da paz. Tudo bem. E a raiva
personificada, totalmente irascíveis, e vocês chamam isso de paz. Como você pode ter paz com uma pessoa que é tão
irascível? Então isso é possível. Nessa empreitada humana, qualquer coisa é possível. Às vezes é tão absurdo. Por exemplo, Eu
tenho visto pessoas ganhando… um título de "doutorado em aprendizagem", que nem sequer foi a uma escola, que não sabe ler
um livro. Qualquer coisa é possível porque é apenas uma manipulação de tudo, é tão artificial. Portanto, é a lubrificação do seu
amor, o amor. Então o amor que você desfruta não é o que é concedido a você, mas sim o que você concede aos outros. A ideia
de amor é também estranha. É exatamente o oposto do que você viu até agora. Eles escreverão: "Eu te amo", certo? E a segunda
frase será: "Eu quero me divorciar de você." E a moda moderna é assim: "Eu te amo," "eu quero me divorciar de você porque eu
te amo muito." "Porque eu quero poupar você." É muito moderno, muito sofisticado. Portanto, o amor que fere os outros, o amor
que tortura os outros, o amor que tem expectativas, não é amor. O amor que simplesmente flui apenas perdoa, é apenas
compaixão, é a coisa mais regozijante. É radiante, exatamente como a luz do sol, como Cristo, que perdoou até mesmo aqueles
que O crucificaram, imaginem. Imaginem. Porque Ele sabia que Deus não perdoaria. Mesmo Deus não perdoará aquelas
pessoas, Ele tentou perdoá-las. Mas nós, aqueles que se chamam de cristãos, aqueles que deveriam ser cristãos são
exatamente o oposto de Cristo, exatamente o oposto em todos os sentidos, se você observar, exatamente o oposto. Então,
vocês chegam a um ponto em que entendem que vocês se tornam o amor. E quando são relacionamentos amorosos puros,
então não há luxúria e ganância ou qualquer coisa assim, mas apenas amor e pureza do amor. Vocês não querem fazer isso
porque vocês querem ter… alguma luxúria com essa pessoa. Simplesmente vejam o oposto. Aqui a moça é muito "atraente". O
que é tão atraente? Elas, aos Meus olhos, parecem mosquitos. Horríveis, às vezes como bruxas. Suas unhas e tudo mais
parecem para Mim bruxas, tão artificiais. Exatamente como máquinas, às vezes. O que é tão atraente nessas mulheres? Ou
nesses homens? Parecem caveiras para Mim, às vezes e às vezes como Frankenstein. Não sei com o que elas parecem,
horríveis. A maneira como elas andam, a maneira como elas tentam impressionar. Quero dizer, somente medo emerge delas.
Assim, o que vocês emitem a partir do seu amor aos outros… é um senso de segurança, um oceano de segurança, vocês podem
chamá-lo. Todos se sentem seguros, seguros com vocês. E essa segurança será sentida por vocês. Confiem, confiem nos
outros. Você devem confiar. Isso é muito importante. Confiança em relação a tudo. Eu tenho visto que algumas pessoas… são
muito sérias em relação ao dinheiro, algumas são muito sérias em relação às posses, algumas a isso. Eu sei que elas, elas são
às vezes pessoas fracas. Poderiam ser fracas em relação ao dinheiro, poderiam ser fracas em relação às posses, poderiam ser
até mesmo ofensivas com coisas que não deveriam ser, mas não percam a paciência, apenas tenham perdão por elas… e
deixem-nas se sentirem seguras, totalmente seguras. Confiem. Como vocês sabem, Eu nunca peço aos administradores que
Me deem relatórios. Não peço a eles que Me deem nenhuma, do que vocês chamam? As contas ou qualquer coisa. Eu mesma
não entendo de contas, de forma alguma. Então Eu nunca vejo quantas contas você tiveram, que dinheiro você obtiveram ou…
supondo que Gavin diga: "Estou enviando dinheiro agora, Mãe, para Senhora", seja o que for que Eu receba, está tudo bem,
acabou-se. Eu não sei se ele lhes dá recibos ou não, nada. Se ele diz isso, tudo bem. Eu deixo isso para ele. Ele tem de crescer,
seja o que for. É responsabilidade dele, se ele não for ajuizado o suficiente, ele crescerá. Então confiem nos outros porque na
Sahaja Yoga, vocês devem saber… que nós todos estamos crescendo, nós todos estamos nos transformando. Portanto, nós
devemos crescer, devemos crescer e para o crescimento, a segurança é a coisa mais importante. Se não há segurança para
uma árvore, ela nunca crescerá. Assim, todo mundo deve se sentir seguro na companhia de Sahaja Yogis. Se houver alguma
insegurança por causa de alguém, então isso deve ser relatado para o coletivo… e deve se certificar de que todos esses casos
de criadores de insegurança, os criadores de problemas devem ser, um pouco, retirados por enquanto. Porque deve haver um
crescimento saudável. Mas o crescimento deve acontecer e para isso vocês devem confiar. Alguém talvez cometa erros, tudo
bem, não importa. Alguém talvez seja desonesto, não importa. Mas deem-lhes segurança. Mas o que nós fazemos é dar

segurança aos bhoots, Eu tenho visto, é muito comum. As pessoas só terão interesse nas pessoas com bhoots. Elas confiarão
mais em pessoas com bhoots do que em uma pessoa… que é um pouco desonesta. Não importa. O que é desonestidade?
Supondo que alguém não pague imposto de renda, não importa, é este governo ou é aquele governo. O que isso importa para
nós? Enquanto essa pessoa for honesta com Deus, é o suficiente. Nossa honestidade é de um nível diferente. Então nós
ficamos com raiva dessa pessoa, ficamos aborrecidos com essa pessoa. Não há nada para ficar com raiva. Na verdade, Meu
sistema, como sabem, é que Eu sei também dessas pessoas… que têm gerido mal o dinheiro, que não têm sido corretas, Eu sei
disso tudo, de alguma forma, sem saber das contas. Mas apenas digo: "Perdoem, perdoem, perdoem." Eu sei de tudo, mas Eu
apenas digo: "Perdoem, não importa." Então, você pode dizer, com racionalidade: "Mãe, tal pessoa irá em frente com isso". Não,
ela não irá. Tentem e confiem. Por quê? Porque eles estão crescendo, eles estão vindo à luz… e quanto mais luz eles virem,
melhor eles se tornam. Essa confiança tem de existir. Confiando em Deus que Ele dará a pessoa o caminho correto. Assim,
esse entendimento sobre o seu crescimento… está dentro de você mesmo, o qual você pode ver. E o mais elevado de todos é a
coletividade. Não a fraternidade de bhoots, mas sim a coletividade. Novamente o discernimento tem de ser usado: "Até que
ponto você é coletivo?" Se um indivíduo acha que é uma pessoa muito grandiosa e pode corrigir todos… e pode punir todos e
fazer do jeito que quiser, então ele não é coletivo. Mas às vezes você também tem de entender que mesmo com as pessoas
cheias de bhoots, Eu tenho de descer para conquistá-las, para educá-las. Não se tornem como elas, tentem elevá-las em vez de
descer ao nível delas. E se vocês puderem lidar com isso, então vocês alcançaram… o que vocês queriam fazer através de sua
coletividade. E uma pessoa tem de ser coletiva. Se ela não é coletiva, então é preciso saber que há algo definitivamente errado
com essa pessoa. Então o que vocês têm de fazer depois do desapego das coisas… é a parte da penitência. Para isso, nós
temos de estar fazendo alguma penitência. Por exemplo, se você é muito apegado a alguma coisa, digamos que você gosta
muito de comida. Muitas pessoas são, Eu sei disso. A língua é a pior de todas. Se você puder controlar a língua, você controlou
pelo menos 50%… dos seus órgãos dos sentidos. Se você está apegado à língua: Atualmente Eu estou entrando… em uma
grande penitência, estou comendo apenas comida cozida… sem sal, sem nada nela, apenas comida cozida. Entrando em
penitência. Eu tenho, por nove meses. Para Mim não importa. Não é nenhuma penitência para Mim, porque Eu não tenho língua
de forma alguma, nenhuma papila gustativa, Eu consigo lidar com isso. Então, seja o que for que você goste demais: "Ahaa! Eu
amo comer alguma coisa." Especialmente aqui, Eu tenho visto que… se você vê boa comida ou qualquer coisa – "Mmmm…"
Agora, isto está frio como gelo. Eu devo tomá-lo? Eu posso, se vocês quiserem, mas está muito frio, Eu acho que vocês
gostariam de Me servir quente. Tudo bem. Não me importo de tomar isto. Tudo bem. Então agora, o que você tem de fazer é ter
um tipo de disciplina autodirecionada. Autodirecionada. Não nos outros. Autodirecionada. "Eu medito de manhã? Não medito.
Então, o que há de errado comigo?" "Supõe-se que Eu seja um Sahaja Yogi." Ninguém tem de lhe dizer. Você mesmo deveria
fazer isso a si mesmo. Você gosta muito de comida? "Tudo bem, não importa, jejuarei por dois dias." Nenhum jejum é permitido
na Sahaja Yoga, tudo bem, mas o jejum para o desapego, tudo bem. Não por amor a Deus, mas para o seu bem você faz isso.
"Eu gosto de um tipo particular de bolo. Tudo bem, eu não o comerei." "Eu não o comerei por um ano". Mas não, as pessoas têm
de abandonar, então elas abandonarão algo como ruibarbo (vegetal amargo). Assim, não se deve ser astuto em relação isso,
não se deve ser astuto consigo mesmo. Então o que você tem de fazer é observar: "Aonde esta mente vai? Qual é a atração?"
Quero dizer, mesmo agora, Eu percebo que algumas pessoas são como Romeu, Julietas, ainda vivendo nesse estilo Romeu e
Julieta. Livrem-se disso. Absurdo. Livrem-se desse tipo de coisa. Isso não significa que vocês se tornem… uma personalidade
seca, do outro extremo, pode ser que vocês simplesmente se tornem como gravetos, esse não é o ponto. Mas vocês não devem
ser condescendentes com essas coisas. Todas essas são coisas artificiais. Então uma tapah deve ser estabelecida dentro de si
mesmo. Autodisciplina. Agora, aqueles que falam demais devem parar de falar, totalmente, mauna é o ilaaj. Mauna é o
tratamento para pessoas assim. Simplesmente não falem. Aqueles que não falam, a maioria dos ingleses não falam, as
mulheres falam demais. É um fato. Eu tenho visto que em qualquer entrevista, a mulher falará primeiro. Essa policial morreu e a
mãe dela ficava falando. Na Índia, uma mãe não estaria em condição de falar. O pai estava sentado em silêncio. Você
simplesmente não consegue imaginar. Na Índia, supondo que uma filha morra desse jeito, a mãe ficaria totalmente soluçando,
numa confusão, ela não ficará falando. Aqui a mulher ficava falando, nós ficamos tão surpresos. As mulheres falam muito, os
homens simplesmente não falam, eles não devem falar, Eu acho, eles apenas ficam calados. No máximo, eles talvez fiquem
dando tapas, Eu não sei o que eles fazem. Então o que nós temos de fazer é nos ensinar: se nossa língua fala muito, então é
melhor ficarmos calados. Se não falamos, é melhor falarmos, nós devemos nos ensinar a falar. Agora, vá e fale com o mar, vá e
fale com alguma árvore, vá e fale com alguém assim. Ou o melhor é falar Comigo, com Minha fotografia. Então é desse modo
que você alcança um tipo de controle sobre sua língua. Falar docemente. Algumas pessoas têm de passar por penitência para
isso. Para elas, falar docemente é como comer ruibarbo novamente. Elas não conseguem falar docemente, simplesmente não

conseguem. Sarcasmo. Nesse sarcasmo, as pessoas têm um prazer especial. Tente dizer algo de forma doce. Você pode ser
bem-humorado sem ser sarcástico. Humor é a melhor maneira. Qual é a necessidade de ser sarcástico? Não há necessidade,
de forma alguma. É um sinal de covardia, Eu acho, o sarcasmo, é um sinal de que você quer ferir os outros, mas você não é
direto. Então tente evitar falas sarcásticas. Se você é sarcástico, é melhor dizer para sua língua se comportar. Então, um pouco
de disciplina em relação a si mesmo, o que você chama de punição, ou a tapah, a penitência tem de ser posta em prática. Agora,
as pessoas têm tantas maneiras de ver as coisas. Alguns homens querem olhar as mulheres o tempo todo, algumas mulheres
querem olhar os homens o tempo todo, ou as roupas ou qualquer coisa. Agora, a diferença é que… quando você vê algo, isso
reage. A diferença entre Meu olhar para qualquer coisa é que isso reage. Quando Eu olho para você, sua Kundalini reage; quando
olho para isto, fica vibrado. Kataksha, kataksha: Cada olho - Kataksha, o que é? Cada olhar, cada olhar… faz a coisa reagir. E
nirikshana significa "eu sei o que é". Eu sei o que é. Só de olhar para uma pessoa, Eu sei o que é. Olhando para uma coisa, Eu sei
o que é, nirikshana. E a coisa toda fica lá na memória. Por exemplo, nós estávamos indo e eles disseram: "Nós só temos pedras
pretas." Eu disse: "Não, você também têm vermelhas." Ele disse: "Onde Você sabe?" Então Eu lhes disse o local exato onde
conseguir as pedras vermelhas. Eles disseram: "Como a Senhora sabe, Mãe?" Eu disse: "Nós passamos…" "por aquele caminho
cerca de oito dias atrás e Eu sei que há pedras vermelhas." Então tudo que Eu vejo fica vibrado e também Eu registro… o que
está lá, e está tudo pronto lá para ser usado em um momento adequado. Mas o que Eu faço? O que Eu faço? Eu não faço nada.
Eu não faço nada, Eu não penso, Eu não planejo. Tudo que vocês fazem, Eu não faço. Então, quando vocês têm esse tipo de
temperamento, vocês ficarão surpresos ao ver… a quantidade de dinamismo que realizará isso. Você não tem de criar um
dínamo, ele está dentro de você. Deixe-o realizar isso. Hoje Eu tinha dito a Gavin: "Eu não terei tanto um Puja, mas Eu falarei."
Porque o Puja está bem, ele fala por si mesmo e essas coisas. Mas Eu queria falar com vocês porque agora chegou o momento
de irmos mais longe. Como resultado de tudo isso, tudo isso que quando vocês fazem, vocês se tornam a Verdade, vocês se
tornam a Verdade. Então, em cada chakra, se vocês se concentrarem e usarem o chakra… para se desapegarem da qualidade
específica desse chakra, como agora por exemplo, o Nabhi Chakra faz a digestão. Agora, vocês não se preocupam com o que
devem comer para digerir. Apenas se desapeguem dele, com as vibrações, se você apenas observar e comer, seja o que for que
esteja lá, você irá digerir. E então você se torna a Verdade. A Verdade que é Amor, que é Deus. Que Deus abençoe todos vocês.
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Sahasrara Puja Rouen, França, 05.05.1984 É maravilhoso para sua Mãe ver… tantos Sahaja Yogis belos reunidos juntos neste
dia do Sahasrara. Eu acho que a primeira era da Sahaja Yoga terminou agora, e uma nova era começou. Na primeira era da
Sahaja Yoga, o ponto de partida foi a abertura do Sahasrara. E gradualmente – não está na Minha…, esse é o ponto, é…, assim
está melhor – e gradualmente, movendo-se para a conclusão. Eu acho que há muitos que são grandes Sahaja Yogis hoje. É um
processo muito natural de crescimento… que vocês têm atravessado. O primeiro ponto foi, podemos dizer, simplesmente o
despertar da Kundalini e atravessar a área óssea da fontanela. Como vocês veem acima de sua cabeça estes bandhans, é
desse modo que vocês também têm em sua cabeça, da mesma maneira. E vocês têm os chakras da mesma maneira
integrados em seu Sahasrara. Assim, na primeira era da Sahaja Yoga, nós despertamos… as divindades nos chakras de vocês,
na medula oblongata e também no cérebro. Mas agora, o momento chegou para expandirmos isso… em um nível horizontal. E
para mover isso em um nível horizontal, nós temos que entender como empreender isso. Como as sete cores do arco-íris, nós
obtivemos as sete cores de luz destes centros, dos chakras. E quando começamos de trás, do Muladhara, trazendo até… este
lado, no Agnya, então isso é colocado em uma ordem diferente, se você observar claramente. Eu quero dizer que no Sahasrara,
por ser uma cobertura côncava, é importante compreender que o centro… da área óssea da fontanela corresponde ao nosso
coração. Assim, o coração é o ponto principal, essencial para a segunda era agora. Espero que vocês compreendam o que Eu
quero dizer. Assim, se você tiver que colocar sua atenção no Sahasrara, a primeira coisa que têm que fazer é colocar a atenção
em seu coração. No Sahasrara, o Chakra do Coração e o próprio coração, o Atma, coincidem. Significa que Jagadamba torna-se
unificada com o coração, que é o Atma. Então, nós vemos que aqui a yoga acontece. Nesse momento, é muito importante
compreender… que nós temos que dar um passo maior. O Sahasrara inteiro move-se deste modo, todos estes chakras lançam
suas luzes deste modo, no sentido horário, e este eixo é o coração. Assim, a essência de todas as religiões, de todos os
profetas, de todas as Encarnações é a compaixão, e ela está situada neste Chakra do Coração. Dessa forma, nós
compreendemos que na segunda era agora, nós temos que ter compaixão. Agora é a manifestação da compaixão. Se Deus
Todo-Poderoso não tivesse compaixão, Ele não teria criado este vasto universo. Na verdade, o Poder Dele, ou a Adi Shakti, é a
corporificação de Sua compaixão. E essa compaixão gerou toda a evolução até o nível humano e até mesmo a emancipação de
vocês como Sahaja Yogis. E a compaixão está sempre completamente coberta com o perdão. Então, vocês podem observar
que a Trindade se encontra neste ponto. O Filho de Deus é o Perdão, é a corporificação do perdão. Então, Deus Todo-Poderoso
que é a Testemunha, a Mãe que é a Compaixão e o Filho que é o Perdão, todos Eles se encontram no Chakra do Coração, no
Sahasrara. Agora, a pessoa deve aprender como aprimorar o Sahasrara. Vocês conhecem muito bem a Divindade que preside o
Sahasrara. Agora, o lugar do Sahasrara está em sua cabeça, como vocês pensam que está, mas ele é exatamente o centro de
todo o universo. Para desenvolver isso, vocês têm que colocar a atenção… em seu Chakra do Coração na área óssea da
fontanela. Se vocês colocarem a atenção na área óssea da fontanela, então lá, vocês devem estabelecer a Divindade. Mas essa
Divindade tem de ser estabelecida primeira no coração. Agora, vocês são pessoas muito afortunadas por terem a Divindade…
em pessoa com vocês. As pessoas que obtiveram a Realização antes de Eu vir para esta Terra… tinham de imaginar as
Divindades, e nessa imaginação, Elas nunca eram perfeitas. Mas como eles dizem, no Sahasrara, Ela é Mahamaya, é desse
modo que isso está descrito. Assim, se você também vê a pessoa, você talvez não conheça completamente essa pessoa… ou
de uma forma perfeita ou de uma forma completa, porque Mahamaya Shakti é muito maior que a imaginação de vocês. É por
isso que a pessoa tem de se entregar. Com sua imaginação limitada do cérebro, a pessoa não pode ver a Divindade. Também é
dito que Ela é Bhakti Gamya: você pode conhecer através de bhakti, através da devoção. Portanto, a devoção tem de estar
presente, mas a devoção tem de ser uma devoção muito pura, no sentido que não deve haver nenhuma malícia no coração. O
coração deve ser puro. O coração, mantê-lo puro é muito difícil. Os seres humanos sempre têm uma compreensão relativa da
realidade. Mas a realidade é absoluta. Assim, para alcançar isso, a pessoa tem de se livrar de todos… os outros tipos de
impurezas que estão dentro do coração. Então, no começo, nós tentamos alcançar nossa Realização, não com um coração
muito puro. Naquela momento, nós tínhamos muitos apegos, nós estávamos identificados com coisas falsas. E também, nós
pensamos que por obter a Realização, nós nós tornaríamos pessoas muito poderosas. Depois da Realização também, nós
começamos a ser condescendentes com coisas insignificantes. Nós começamos a pedir favores para nossos parentes,
amigos, mães, irmãs; e as mulheres pensavam em seus maridos e seus irmãos, filhos. Todos eles pediram bênçãos para todos
aqueles com quem eles estavam envolvidos. Todos esse envolvimento, vocês superaram logo, Eu sei. Agora, o trabalho de um

Avatar é tal… que Ele tem de satisfazer os desejos de Seus bhaktas. O trabalho de um Avatar é tal que Ele tem de satisfazer… os
desejos de Seus bhaktas, de seus discípulos. Por exemplo, os gopis pediram a Shri Krishna: "Nós queremos que o Senhor fique
conosco," "individualmente com cada um de nós." Então Ele se dividiu em muitos Krishnas, e Ele ficou com cada um deles. Mas,
esse foi um desejo muito divino, Eu acho; esse foi um desejo muito divino dos gopis. Mas quando vocês Me pedem para os
seus irmãos, irmãs, mães, pais, Eu tento fazer isso, tudo que for possível. Também o kshema que vocês pediram, os ashrams
que vocês pediram, todas as coisas que vocês precisavam, estavam presentes para que seu desejo fosse realizado. Assim, isso
foi no nível de Krishna aquilo foi… "Yoga kshemam vahamyaham." Então, o kshema foi cuidado no nível de Krishna, porque foi
prometido. Mas e quanto a próxima nova era que tem de vir? Como vocês têm agora boas famílias, bons ashrams, bons
empregos, todo mundo está feliz, vamos pensar na próxima era. A próxima era é da compaixão, como Eu lhes disse. Mas alguns
dos chakras ainda estão fracos em vocês. A luz que torna-se branca por causa das sete cores… pode obscurecer ou talvez estar
deficiente. Assim, todos os chakras que estão dentro de nós devem ser cuidados. Deve-se colocar a atenção em cada chakra e
expressar compaixão, o sentimento de compaixão nesses chakras. Agora, vamos tomar como exemplo o chakra de Shri
Ganesha. Coloquem a atenção em Shri Ganesha… e estabeleçam-No através de seu pensamento - porque agora o seu
pensamento é divino - no Muladhara Chakra, com grande respeito. Aqui agora, vocês têm que saber que na primeira era… da
Sahaja Yoga, Eu não podia ter lhes falado dessas coisas de… Essa é uma ação muito mais sutil, um trabalho mais sutil. Agora,
coloquem seu sentimento neste chakra. O chakra é o pradesha, é o país, e o rei é Shri Ganesha. E este é o país. Agora, quando
vocês colocam sua atenção neste chakra, coloquem seus sentimentos em relação a Ele, sentimento de amor e veneração por
Ele, antes de mais nada. E depois, para manifestar compaixão, você tem de pedir nada mais do que isto: "Oh Deus da Inocência,
dê inocência…" "a todas as pessoas do mundo." Mas primeiro, vocês têm que ser inocentes para pedir isso, senão é um pedido
não autorizado ou vocês podem dizer, vocês não têm nenhum direito de pedir. Assim, para compreender a inocência, você deve
tentar compreender a si mesmo, como sua mente está trabalhando. Quando você, por exemplo, olha para alguém, você sente
que… deve apoderar-se daquela pessoa? Você se sente indevidamente atraído? Ou algum sentimento vulgar vem em sua
mente? Para uma pessoa inocente, quando ela vê uma pessoa bonita ou uma mulher, ou um cenário bonito ou uma bela
criação, a primeira coisa que deve acontecer é que ela fica sem pensamentos, não há nenhum pensamento. Então, se não há
nenhum pensamento, é impossível ter qualquer expressão de possessividade… ou qualquer tipo de sentimento mais baixo. Mas
se você orar para Shri Ganesha, também desautorizado, um pouco: "Por favor, torna-me inocente," "de modo que eu tenha
permissão para Lhe pedir essa bênção," "de forma que onde quer que eu vá, eu me torne a fonte de inocência." "De modo que eu
emita inocência: quando as pessoas olharem para mim," "elas sintam que eu sou inocente." Isso é compaixão, a compaixão
para pedir a Ele para lhe dar o próprio poder de compaixão. De modo que vocês veem aqui estes belos centros, como se a luz
começasse a mover-se horizontalmente, ela começa a mover-se no sistema nervoso simpático. Então, você se torna a poderosa
inocência. Você não se torna estúpido ou infantil, mas você se torna como uma criança. O comportamento todo é
extremamente digno e inocente. Normalmente, se você encontra um individuo que é digno, normalmente ele não é uma pessoa
inocente, porque ele monta um espetáculo – propositalmente ele torna-se sério e mostra que ele é muito digno, para
impressionar os outros. E uma criança não monta um show de inocência, de dignidade ou de qualquer coisa, porque a criança
não está consciente de ações intencionais. Mas vocês desenvolvem essa rara combinação de dignidade inocente. Agora, a
outra qualidade de Shri Ganesha começa… a se expressar no nível horizontal, de modo que você se torna com discernimento.
Mas isso é um poder, Eu estou dizendo novamente, você desenvolve o poder do discernimento. Agora, a pessoa deve
compreender a diferença entre… o poder do discernimento e o próprio discernimento. Assim, "o poder" significa que ele atua.
Por exemplo, você pode não falar, mas se você está em pé em algum lugar, o próprio discernimento atuará na situação. Por
exemplo um Sahaja Yogi, vamos supor que seja um bom Sahaja Yogi, ele está viajando em um trem e acontece um acidente
com o trem – na maioria das vezes, não acontecerá, mas acontece – ninguém morrerá. Então você estabelece o discernimento
que é o próprio poder, que atua por si mesmo. Você não tem de dizer que você atua, ele atua, mas você simplesmente torna-se o
veículo, um belo veículo puro desse discernimento. Então, você deve acreditar, agora você está expandindo horizontalmente. Na
primeira era da Sahaja Yoga, vocês precisavam Me ver em pessoa. Vocês precisavam Me ver em pessoa. Como dizemos em
Sânscrito, um "dhyeya", é "o objetivo". Vocês queriam "o objetivo" diante de vocês. Mas veja, não há nenhuma palavra
equivalente em inglês. Dhyeya, seja o que for que deva ser alcançado. Porque não há nenhuma palavra equivalente em inglês, o
que fazer? Então, agora você queria isso o tempo todo… e vocês se sentia feliz, seguro, contente… quando você tinha isso em
pessoa diante de você. Então, na segunda era, agora, você não desejará tanto que a Mãe esteja presente, vocês assumirão o
comando de Minha parte. Esse é o desejo divino sobre o qual Eu estou lhes dizendo. E vocês têm que trabalhar nisso de hoje em
diante. Eu estou com vocês, vocês sabem disso, mas não precisa ser neste corpo, porque Eu não sei se Eu existo neste corpo

ou não. Mas uma vez que esse desejo comece a atuar, vocês verão grandes milagres acontecendo. Quando a criança nasce,
automaticamente a mãe tem leite. Assim, a natureza é tão conectada com a coisa toda. Em seu desejo divino também, ela está
conectada. E isso é muito evidente quando você é uma pessoa divina. Então, talvez você Me encontre em qualquer lugar. Você
está andando na rua, de repente, você pode encontrar Mataji andando com você. Assim, essa é a segunda era que começamos,
e vocês não devem ficar chocados… se vocês Me virem sentada em sua cama e colocando Minha mão em sua cabeça. Ou
vocês podem Me ver na forma de Cristo andando em sua sala, ou como Shri Rama. Isso tem de acontecer, então vocês devem
estar preparados. Tantos milagres já aconteceram a vocês, mas em um nível mais grosseiro. Nós temos visto a luz surgindo em
Minha cabeça… e as fotografias têm mostrado alguns milagres para vocês. Mas muitas coisas acontecerão: vocês verão algo
que nunca poderiam imaginar. Isso tem de acontecer, apenas para convencê-los… de que vocês alcançaram uma certa altura da
sua evolução na nova área de PrAgnyalok. Porque esse é um novo estado no qual agora vocês estarão entrando, em uma base
horizontal. Nesta área, vocês desistirão de pedir coisas grosseiras… e também de pedir qualquer coisa mais sutil, qualquer
coisa que seja sutil. Os pedidos desaparecerão, e esse é o momento que vocês se tornarão muito poderosos. Seja o que for que
Eu diga acontece, como vocês sabem. A única coisa é que Eu não posso ordená-los para serem evoluídos. O trabalho da
Kundalini em vocês tem sido feito, bastante. Agora, o novo trabalho da compaixão, de espalhá-la para os outros tem de ser feito
por vocês. Assim conforme a luz torna-se cada vez mais brilhante, a área que ela cobre torna-se cada vez maior. Então, vocês se
tornam os doadores de compaixão. Em Minha última palestra, que vocês já ouviram, Eu lhes pedi para fazer tapah. Oh, entendo,
sinto muito. Tudo bem. Com uma mente completamente entregue, vocês têm de passar… pela peregrinação, digamos, deste
castelo. Esse é um dos lampejos de tapah… que vocês têm que percorrer, porque Me contaram… que alguns de vocês tiveram
de passar por pequenas dificuldades… e vocês sofreram um pouco em seu caminho para a peregrinação. Mas é divertido ser
ousado e entrar em lugares… onde os demônios não ousam ir. Diversão: nenhuma palavra equivalente. Eles nunca têm diversão.
Vamos ver, isso é triste. E se você souber como se divertir com os assim chamados… desconfortos, então você deve saber que
você está nas luzes corretas. E a medida que você começa a ter discernimento automaticamente, você deve saber que você
está progredindo bem. A medida que você se torna mais calmo e a sua raiva… se dissipa no ar assim que você vê alguém… o
atacando, então saiba que você está progredindo bem. Assim que você ver uma provação ou uma calamidade caindo sobre… a
pessoa e você não fica preocupado com isso, então saiba que você está progredindo. Nenhum grau… Quando nenhum grau de
artificialidade puder impressioná-lo, então saiba que você está progredindo. Nenhum bem-estar material dos outros… o faz ficar
triste, nunca mais triste, então saiba que você está progredindo bem. Nenhuma quantidade… de trabalho ou… de problemas são
suficientes para uma pessoa tornar-se um Sahaja Yogi. O que quer que você tente, a pessoa não pode tornar-se um Sahaja Yogi,
enquanto vocês obtiveram isso sem nenhum esforço. Então, vocês são especiais. Assim, uma vez que você entenda que você é
especial, você se tornará humilde em relação a isso. Então, quando isso acontece a você, você torna-se humilde… quando vê
que alcançou algo, que você tem alguns poderes, que você está emitindo inocência, que você tem discernimento, e como
resultado disso, você se torna mais compassivo, uma personalidade mais humilde, uma personalidade mais gentil, então você
deve acreditar que você está no coração de sua Mãe. Essa é que é a marca do novo Sahaja Yogi agora… na nova era, que tem de
se mover com uma nova força. Em que você crescerá tão rápido que sem meditação, você estará em meditação; sem estar em
Minha presença, você estará em Minha presença; sem pedir, você será abençoado pelo seu Pai. É isso que espera vocês. E
novamente, Eu dou as boas-vindas a vocês a esta nova era hoje, neste grande dia do Sahasrara. Que Deus abençoe a todos.
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Guru puja, O Estado de Guru, Leysin, Switzerland, 1984-07-14 Eu Me inclino a todos os Sahaja Yogis do mundo. É muito
animador ver tantos de vocês reunidos aqui… para fazer o Guru Puja. Venerar o seu Guru em pessoa é considerado a mais
elevada bênção. Mas em Meu caso, é uma combinação muito diferente, pois Eu sou sua Mãe e seu Guru. Assim, vocês podem
compreender como Shri Ganesha venerou Sua Mãe. Todos vocês são criados à mesma imagem de Shri Ganesha, que venerou
Sua Mãe… e depois Ele se tornou o Adi Guru, o Primeiro Guru. Ele é a essência primordial da maestria. Somente a Mãe pode
tornar o filho um mestre. E somente a Maternidade em um Guru, quer seja homem ou mulher, pode fazer do discípulo um guru.
Assim, primeiro vocês têm de se tornar os profetas… e desenvolver essa maternidade dentro de vocês mesmos, depois vocês
também podem tornar os outros profetas. Agora, para se tornar um guru, o que temos de fazer depois da nossa Realização? A
palavra "guru" significa "gravidade". "Gravidade" significa uma pessoa que é grave, que é profunda, que é magnética. Agora,
conforme vocês aprenderam na Sahaja Yoga, essa Realização acontece com completa falta de esforço. Assim, normalmente,
um guru tenta tornar seus discípulos sem esforço, o qual é chamado de "Prayatna Shaithilya", que significa "relaxe seus
esforços". Sem fazer nada, vocês obtiveram seu "Prayatna Shaithilya", do contrário a Kundalini não teria se elevado. Depois o
segundo estágio é "Vichara Shaithilya", a consciência sem pensamentos. Isso também vocês obtiveram sem fazer nada. E o
terceiro é a completa negação do pensamento, "Abhava", e a beatitude da paz. Assim, tem-se de entender que você tem fazê-los
passar através… desses três estágios. Primeiro, quando você tem sua Realização, todas essas coisas acontecem
espontaneamente, por aquele momento. Quando vocês elevam a Kundalini dos outros, essas coisas acontecem com eles
espontaneamente. Vocês também têm esse poder agora de elevar a Kundalini… das pessoas e estabelecer isso nelas. Mas nós
devemos entender por que isso tem de ser feito dessa maneira, por que nós temos de ter Vichara Shaithilya. Porque quando
você projeta qualquer pensamento, isso é artificial. Não é realidade. Os pensamentos sempre se colocam entre você e a
realidade. Quando você emprega um esforço, você se coloca contra o ato de tornar-se. Por exemplo, se Eu tiver de curar você,
Eu apenas coloco Minha mão e acabou-se, nenhum esforço, porque Eu sou Aquilo. Vocês obtiveram sua Realização porque Eu
sou Aquilo. Eu não emprego nenhum esforço, Eu não penso sobre isso, Eu sou Aquilo. Apenas olhando para alguém, isso pode
ser feito. Apenas colocando a atenção em alguém, isso pode ser feito. Apenas com um pequeno desejo, isso pode ser feito,
porque você é aquilo. Você pode moldar isso do jeito que quiser. Você pode tomar como exemplo o ouro. Agora, o ouro não
pode ser manchado. Ele não tem de pensar que ele não pode ser manchado, ele não tem de empregar esforço, ele não pode ser
manchado, ele é. Portanto para ser, para ser, você não tem de empregar nenhum esforço. Se você tiver de empregar um esforço,
isso significa que você ainda não é aquilo. Se você observar o sol, ele brilha. Ele não tem de empregar esforço para brilhar, ele
brilha. Então, para ser aquilo, se você tiver de empregar um esforço, isso significa que você não é aquilo, você está tentando,
você é artificial. As flores são belas, então elas não têm de se embelezar. E isto é o que nós temos de entender: se de forma
inata, você é aquilo, se você já se tornou, então qual é a necessidade de empregar mais algum esforço? Mas quando nós
dizemos essas coisas, então as pessoas acham que você tem de ser letárgico, que você não precisa fazer nada, que você se
torna um guru sem fazer nada. É por isso que bem no começo, Eu disse que isso funciona em estágios. Assim, o primeiro
estágio é de Shri Ganesha. O quanto que Ele se entrega à Shakti, à Mãe. Esse é o começo. Se a pessoa não consegue se
entregar, isso não significa que você não faz nada, mas a entrega significa a veneração, o respeito pelo mais elevado, a
obediência ao mais elevado. Não questionar, não reagir, a aceitação. A absorção, como uma criança absorve o leite da mãe…
sem questionar, sem argumentar. É por isso que Cristo disse: "Vocês têm de se tornar como as crianças." Mas se você fica
questionando, então você não é mais uma criança. Portanto, primeiro é o estado o qual você tem de desenvolver, é o estado
como de uma criança. Mas a criança que é uma criança realizada, que tem de ter uma gravidade. Se você puder desenvolver o
estado de criança primeiro, então tudo assume o curso apropriado. Porque a maturidade não pode se estabelecer a menos e até
que… você comece bem do início. E gravidade significa maturidade, não frivolidade. Assim, agora, a qualidade de Ganesha,
como vocês sabem, é que Ele tem Viveka, significa que Ele tem discernimento. "Ele tem" significa "Ele é o discernimento".
Portanto, tente desenvolver o seu poder de discernimento, de modo que Shri Ganesha lhe dê a sabedoria, subuddhi, sabedoria. E
é por isso que você tem de ter uma dependência de Shri Ganesha. Então, nesse ponto, você tem de fazer uma "negação de
esforços". Como por exemplo, sejam quais forem os esforços anti-Ganesha, ou anti-inocência devem ser negados. Portanto, a
negação do esforço deve ser alcançada… negando seja qual for o esforço. Significa "o esforço da negação". Assim, no começo,
você não será sem esforço. Você terá de empregar esforço para isso. Por exemplo, Cristo disse: "Não terás olhos adúlteros".

Então como você torna seus olhos inocentes? Na Sahaja Yoga, nós temos um método através do qual… nós tentamos desviar
os nossos olhos do… esforço que torna os olhos adúlteros. Por exemplo, nós tentamos colocar nossa atenção, nossos olhos, na
Mãe Terra, na grama, nas árvores. Assim, o ato de evitar, o próprio ato de evitar o esforço é esforço. Portanto, essas pessoas
que chegaram agora recentemente… têm de entender também que elas têm de empregar… todos os tipos de esforços para
parar os esforços. Por exemplo, algumas pessoas estão acostumadas… a uma vida muito confortável, talvez elas falem de
todos os tipos de renúncia, mas quando se trata do conforto, elas querem ter conforto. Pessoas assim devem tentar se livrar do
hábito do conforto: dormir no chão, dormir na Mãe Terra. Algumas pessoas têm uma atenção… que fica o tempo todo
observando este lado, aquele lado, não conseguem fixar o olhar num ponto, então fixe sua atenção. Assim, gradualmente, você
perceberá, você se disciplinará. Portanto, o esforço que você emprega é muito importante… no começo da Sahaja Yoga. Uma
outra coisa que é muito comum no ocidente é a língua ríspida, o sarcasmo, e ofender os outros, é uma forma muito sutil de
violência. Ou se eles são realmente ásperos, eles podem começar com expressões do ego também: "eu, eu, eu…". Pessoas
assim devem parar de falar completamente, fazer um esforço para parar, simplesmente não falar. Agora, vigie sua mente, ela
está tentando falar alguma coisa sarcástica, insensata? Assim, essa vigilância também requer esforço. Portanto, espalhar a
semente é fácil, mas depois a pessoa tem de empregar esforço para cuidar da pequena planta. E quando ela amadurece, então
ela fica por conta própria. Portanto, o primeiro esforço deve ser feito… para proteger você mesmo… contra a mente que você
construiu através de seu ego ou superego, que vai na direção errada do esforço. Mas algumas vezes, tomem muito cuidado,
vocês tem de ter discernimento. E a melhor maneira de ficar protegido com o discernimento…. é manter-se no centro, nunca ir
para nenhum extremo de nada. Por exemplo, algumas pessoas gostam muito de música, digamos. Então elas irão atrás da
música. Algumas pessoas, digamos, gostam muito de poesia. Elas irão atrás somente de poesia. Não há nada errado nessas
coisas. Mas seja o que for que você alcance em todas essas coisas deve ser… trazido de volta para o coletivo e deve ser
desfrutado por todos, e você também deve desfrutar o que os outros encontraram. Por exemplo, alguém é um homem muito
instruído… e é uma pessoa áspera. - Seca? - Seca Então ele tem de fazer um esforço para se tornar doce, amável. Portanto tente
neutralizar sua natureza extrema vindo para o centro. E a melhor forma de dizer é: "Eu gosto de tudo." "A forma como Você me
mantém, eu fico feliz nesse estado." E afirmar para si mesmo: "Eu sou a paz", afirmar, autossugestão. "Eu sou a satisfação," "eu
sou a dignidade." Tente impor essas artificialidades sobre si mesmo… dessas virtudes e retidões. E depois pergunte a si
mesmo: "Se eu sou digno, como posso agir assim?" Pergunte a si mesmo, julgue a si mesmo com essas coisas. Por exemplo,
alguém é uma pessoa avarenta e diz: "Oh, você deve ser generoso", então você pode chamá-lo de hipócrita. Mas vamos supor
que o avarento questione a si mesmo, então ele não é um hipócrita. Assim, quando você impõe todos esses… assim chamados
valores artificiais sobre si mesmo, um tipo de objetivo, e depois tenta alcançar esse objetivo através de seu próprio esforço,
então você se torna aquilo. Portanto, automaticamente você critica a si mesmo… e não critica os outros. E você sabe o que está
errado com você. Por que de que adianta saber o que está errado com os outros? É como a Inglaterra tentando melhorar as
condições na Índia, e a Índia tentando melhorar as condições na Inglaterra. Mas nisso também, o cérebro humano tem uma
fuga. Quando eles querem criticar a si mesmos, eles acham uma bolsa chamada Vishuddhi Esquerdo… e ficam estabelecidos lá.
Quanto mais dissimulado você for, quanto mais astuto você for, pior é o Vishuddhi Esquerdo. Então você coloca tudo lá, bem
estabelecido para estagnar, para ter todos os tipos de imundície nele… e ficar agradavelmente estabelecido consigo mesmo. É
como uma péssima dona de casa, ela pega toda a sujeira da casa e tudo mais e empilha num quarto, tranca, e pensa: "Oh, ela
tem sido muito eficiente." Você tem de encarar isso e tem de corrigir e observar isso, e é desse modo que você se torna
poderoso. Porque se seu maquinário está com defeito, de que adianta melhorar o maquinário de uma outra pessoa? E quando o
seu maquinário está com defeito, você coloca um cadeado e fecha à chave, e tranca e diz: "Agora está tudo bem". Ou você culpa
alguém por causa disso, por causa daquilo, outra pessoa que não você. Graças a Deus pela Sahaja Yoga hoje, pois todos vocês
obtiveram a Realização, então Eu não tenho de fazer toda essa limpeza, vocês mesmos podem fazer. Então, resumidamente,
torne-se o seu próprio guru antes de mais nada. Tente falar para si mesmo, separe-se de si mesmo e diga: "Olá senhor, como
você está agora? Venha." Mas na Sahaja Yoga, as pessoas de repente assumem… um grande tipo de ego insensato e eles
acham que são grandes gurus, pessoas importantes, Avadhutas, desse jeito. E se você lhes perguntar, eles dizem: "Mãe, Mãe,
eu A amei muito." Assim, eles acham que se eles Me amam, então é Meu dever realmente mantê-los limpos. Essa não é a
atitude de um guru. O que o guru faz é purificar a si mesmo e aos outros, e oferecer essas flores para a Divindade. Até que todos
vocês se tornem gurus, Eu sou o seu Guru, mas quando vocês se tornarem o guru, então Eu Me torno sua Divindade. [Shri Mataji,
por favor a Senhora poderia repetir]. Enquanto eles não forem ainda gurus, Eu sou o Guru deles. Até que eles alcancem esse
estado, quando eles se tornarem o guru, então Eu serei a Divindade deles. Como todos os Gurus, como por exemplo o Profeta
Maomé, Ele falou de "Allah Ho Akbar." Ele falou do Espírito Santo, Ele falou da ressurreição, porque Ele era um Guru. E tudo que

Ele tinha de dizer, Ele disse com total confiança, apontando em direção ao ponto onde Ele contempla, ou de onde Ele obtém Sua
orientação. Como Moisés, como Cristo também pôs Seus dois dedos designando Seu Pai. Assim, até que vocês se tornem seu
próprio guru, vocês têm de empregar esforço no começo. Depois gradualmente, você pode alcançar isso sem esforço. A
ausência de esforço não pode ser atestada. Mas você pode comprovar isso. Uma pessoa que tem discernimento, em sua
presença, os outros se tornam pessoas com discernimento. Uma pessoa que é honesta, os outros na presença dela se tornam
honestos. É dito em Sânscrito: "Yatha Raja, Tatha Praja", "Assim como o rei é, é desse modo que os súditos são." Quando você é
o guru, você é o exemplo. Você tem de ser o exemplo. Agora, Eu tenho visto pessoas que são gurus, que chamam a si mesmas
de gurus, em diferentes variedades e diferentes tipos de vida. Como professores, professores, vocês podem chamá-los, não de
gurus espirituais. Eles também, quando eles tentam seguir um tipo mundano de vida, não algo excepcional, então seus
discípulos perdem a fé neles. Mesmo os líderes políticos, quando eles - vamos supor: um líder politico é libertino, ele tem
fraquezas, então as pessoas que tentam segui-lo não têm nenhum respeito. Assim, eles também têm de ter um caráter pessoal,
um sistema de valores pessoal. Assim, e quanto aos gurus espirituais? Eles têm de ser pessoas excelentes. Não deve haver
dois tipos de vida, uma fora, outra dentro. Quando o externo e o interno tornam-se unificados, então isso é sem esforço. E isto é
o que a pessoa tem de fazer. O interno e o externo, a pessoa tem de trabalhar isso de dentro. Para isso, você não pode trazer o
externo para dentro, mas o interno tem de ir para o externo. Assim, esse é o início da Antar Yoga, a yoga interior. No segundo
estágio, você tem de se tornar sem pensamentos. Isso é muito importante no ocidente, porque eles vivem em pensamentos,
eles não têm outros problemas de natureza grosseira. Por exemplo, eles são educados de tal maneira que… eles têm medo da
lei. Eles são educados desta maneira: eles manterão todos os tapetes deles limpos, tudo limpo, muito minuciosos em relação a
manter todo lugar limpo. Eles mantêm limpas todas as coisas grosseiras. E depois, quando eles tentam se adaptar, eles se
adaptam interiormente. Externamente, eles são distintos, bem-educados. Mas interiormente, em seus pensamentos, eles não
são puros. No comportamento deles, eles não são puros, os olhos deles não são puros. É veneno interior e eles gostam que o
veneno seja descarregado, algumas vezes isso aparece como sarcasmo. Isso aparece como os atos sinistros de agressão
deles… sobre outros países. Eles podem planejar a completa destruição do mundo. E eles não acham que há algo errado nisso.
Porque é uma ideologia pela qual - é um pensamento pelo qual eles estão lutando. Contanto que haja uma ideologia, haja um
pensamento, haja algum tipo de discurso nobre, então eles podem fazer o que quiserem. Essa imundície é muito sofisticada.
Como por exemplo, as pessoas que não tomam banho… podem usar algumas coisas artificiais para ficarem cheirosas.
Interiormente tem de estar puro… e é por isso que primeiro os esforços devem ser feitos… para ter bons pensamentos. Vigiem
sua mente, como ela pensa sobre os outros? Eu diria que o racismo é uma das doenças da mesma característica. Eu tenho visto
pessoas que têm boa posição social, que são sofisticadas, que vestem roupas impecáveis, quando se trata de uma pessoa de
um país em desenvolvimento, ou de uma, digamos, de uma outra cor de pele, elas aparecem com um comentário, mesmo se
eles forem Sahaja Yogis, Eu tenho visto eles fazerem isso. Eu estou dizendo isso para os Sahaja Yogis e não para os outros. De
repente essa coisa morta, que chamamos de morta, torna-se viva. Então a mente fica imunda, cheia de luxúria, ganância e raiva,
inveja. E é por isso que temos de tomar muito, muito cuidado. Essas pessoas que se tornaram sofisticadas, a fraqueza delas
também se tornou sofisticada. E é por isso que a inveja é uma doença comum. Como outro dia, Eu perguntei a alguém: "Por que
o pai está zangado com o filho?" "E com seu próprio irmão?" Então a resposta foi: "Porque o irmão está cuidando do filho em
Londres." Quero dizer, ele deveria ficar… Normalmente qualquer pessoa deveria ficar grata: "Alguém está cuidando de meu filho
na minha ausência." Mas o sujeito está com ciúme por causa da possessividade… e a possessividade surge da insegurança, e a
insegurança surge dentro de nós… porque tornamos os outros inseguros. Há muitas razões para a insegurança, mas uma delas
é porque somos "feios" e vemos essa feiura nos outros. Agora, essa imundície interior tem de ser retirada… com um esforço
maior do que a sujeira externa. E essa imundície interior, você pode observar e ver dentro de si mesmo. Algumas pessoas
tentam dominar os outros, falar-lhes coisas, apenas pelo controle. - Pelo? - Pelo controle. Agora, fique atento: antes de mais
nada, você já se controlou o suficiente? Você já se dominou o suficiente? Você é seu próprio mestre ou isso ainda falta em
você? Aqueles que não dominaram a si mesmos… querem ter outros para dominar. Mas aquele que é o próprio mestre, não
precisa dominar ninguém. Ele se torna o mestre. Ele não tem de empregar nenhum esforço, ele adquire maestria. E há muitos
truques através dos quais ele pode adquirir maestria. Muitas coisas através das quais ele pode corrigir. Ele pode não falar, ele
pode não fazer nada, mas ele apenas controla. Todo mundo aprende uma lição sem ele estar fazendo nada sobre isso. Mas eles
sabem que alguém é um mestre dos mestres. Talvez, uma pessoa assim será muito modesta, simples, de aparência inocente.
Mas isso é Mahamaya, isso é a ilusão. Assim, a pessoa que é esse poder não quer mostrá-lo externamente. Pelo contrário, isso
se mostra de tal maneira… que as pessoas sabem disso. Quero dizer, a forma como as coisas acontecem na vida, nós
começamos a entender que não temos de montar nenhum show. Uma pessoa sabe tudo. Quanto tivermos uma pessoa assim,

tentem seguir. Assim, no terceiro estágio, o esforço deve ser seguir seu Guru, que é um Sat Guru. Agora, esse Guru se torna
Aquele que é o padrão que você têm de seguir. Mas nisso também, os Sahaja Yogis podem ser muito superficiais. Um dos
Sahaja Yogis costumava usar um xale de uma determinada forma. Então Eu lhe enviei alguns outros Sahaja Yogis… para que ele
tentasse ajudá-los, ele poderia ser o guru deles, todos eles começaram a usar xales da mesma maneira. Isso não é externo,
você tem de seguir o interior. Então, quando você se tornar o guru, torne-se o guru. Torne-se. É um método tão curto. Apenas
tornar-se. Agora, se você se encarar, você saberá que ainda há alguns passos… que você tem de transpor para se tornar. Mesmo
agora, quando Eu estou fazendo uma palestra para vocês, vocês ficam pensando nos outros: "Oh, a Mãe está falando dele", não
de você mesmo. É desse modo que a pessoa tem de assimilar isso internamente, a absorção a partir de seu Guru, que você tem
de se observar. Agora, isso é muito importante se temos de nos tornar os profetas… que tornarão os outros profetas. Agora, o
estágio mais elevado é aquele… em que seu Guru se torna uma Divindade. Quando você diz "Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru
Devo Maheshwara", eles vão até esse ponto, mas ninguém diz: Guru é a Devi. Você pode ter um estágio mais elevado do que
Brahma, Vishnu, Mahesha. Porque o estado de Guru é onde você tem a inocência de todos estes: Brahma e Mahesha e Vishnu.
O poder Deles da inocência. Mas depois, por fim eles dizem: "Guru Sakshat Parabrahma". E Parabrahma é o Poder da Mãe que
está fluindo através de você. Então você se torna o instrumento deste Parabrahma. Mas como? Não somente por tornar-se seu
Si, mas agora por tornar-se o refletor de sua Divindade. Desenvolver-se nesse refletor a partir do Guru até esse estado. E nesse
estado, você começa a controlar todos os elementos. É por isso que todas essas encarnações do Adi Guru… tinham controle
sobre os elementos. Brahamadeva é totalmente manifestado através Deles. Assim, a partir de Ganesha, que é o Adi Guru, Ele
nasce ou Ele é manifestado através destes três: Brahma, Vishnu, Mahesha. E depois Ele aparece como Brahamadeva com
quatro cabeças. Três de Brahma, Vishnu, Mahesha e a quarta de Shri Ganesha. Assim, Brahamadeva se torna o símbolo do
Guru. E como vocês sabem, Ganesha é Chatvari, é quatro o tempo todo. Ele se torna esses quatro, em expressão, em
manifestação. E conforme você se torna Brahamadeva, nesse estágio, você controla todos os elementos. Então hoje Eu tentei
lhes explicar os diferentes estágios do Gurupada, o estado de Guru. E a pessoa deve entender que seja o que for que somos
hoje, nós somos extremamente abençoados e pessoas afortunadas , pois neste curto tempo, vocês começaram de um
arranhão no barro… e tornaram-se as flores de lótus. O lótus receberá muitos insetos e os converterá em lótus. Madhukar, eles
chamam isso de madhukar, aqueles que estão selecionando o madhu, o néctar, do que vocês chamam isso? O mel. Quando
eles recebem o néctar, eles se transformam nas flores de lótus. Toda a sujeira, o lago imundo é coberto com essas flores de
lótus. E um lótus, que é o guru, cresce mais alto, e depois é oferecido à Deusa, onde Ela reside. Ela reside no coração sobre a
plataforma, a bela plataforma que esse lótus criou. Mas para sustentá-La em seu coração, você tem de ter um coração. Há
tantas qualidades de um guru, sobre as quais Eu lhes falei. Todas as melhores qualidades, as doze qualidades de todos os
lados…. devem estar completamente manifestadas em um guru. E o dono dessas qualidades é Shiva. Assim é desse modo que
a essência de Shiva - a partir de Brahma, Vishnu, Mahesha, as qualidades de Mahesha devem brilhar através de vocês. As
qualidades de Vishnu do Dharma, primeiro você tem de fazer um esforço para ser dhármico, para ser equilibrado. Então você
ascende. Depois você se torna unificado com o Virata….. e então você pode propiciar o Dharma aos outros. Assim, a pessoa tem
de saber que isso lhe acontece estágio por estágio… e você não se torna um hipócrita. Mas você se torna verdadeiro. E a
realidade é mostrada pelo próprio ser dela. É desse modo que você se torna. Portanto, compreenda a realidade dentro de você
mesmo, encare-a, esclareça-a. Mas na maioria dos casos, Eu tenho visto que quando Eu falo com alguém, "Não Mãe, eu não sou
assim." "Não Mãe, eu não falo assim, isso não é verdade." Algumas dessas pessoas gostariam de se sentar na frente… ou meio
que tentar se exibir ou qualquer coisa assim, mas isso não é importante. O que é importante é o quanto você conhece a si
mesmo, que é a Realização do Si. Uma vez que você desenvolva isso, então você conhece os outros… da forma verdadeira… e
não artificialmente. E então a alegria é completa. Assim como uma abelha nunca irá a uma flor artificial. Mas os seres humanos
têm de ser tornar a abelha. O guru não precisa dizer que ele é o guru. Hoje Eu os abençoo. Eu completei os doze anos do Guru e
vocês devem realmente assumir… os poderes de Shiva dentro de vocês mesmos. Eu, isto é, Meu corpo, Minha mente, Meu
coração, tudo não poupou nenhum esforço para entregar-se totalmente… a essa purificação, a essa criação, a essa
transformação de vocês. Eu peço a vocês agora que por favor não desperdicem Meus esforços. Observem-se, ajudem a si
mesmos… e tentem se elevar cada vez mais alto, tornem-se o seu Si. Quando vocês se tornam seu Si, então vocês se tornam o
guru. E uma vez que vocês se tornem o guru, vocês se tornam Brahmadeva, Mahesha e Vishnu. Assim, primeiro vocês foram
criados no padrão de Ganesha, depois Brahma, Vishnu, Mahesha. Mas muito depende de sua disposição de fazer isso. E
principalmente, de sua honestidade e sinceridade. Eu espero que Shri Ganesha lhes dê a sabedoria… para compreender. A
Shakti lhes dará a shakti para trabalhar duro. E Shiva lhes dará a alegria. Sadashiva lhes dará a alegria, de modo que vocês
prossigam em sua estabilização. Que Deus os abençoe.
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Programa Público em Bath, Inglaterra, 07.08.1984 Eu Me inclino a todos os buscadores da verdade.
É um grande prazer vir a esta cidade antiga de Bath. Os romanos que viveram aqui estão tão mudados hoje, que é impossível
localizar os romanos que viveram aqui. A vida tem mudado nestes tempos modernos... em uma amplitude muito grande e as
ideias sobre a vida... também mudaram muito. Como a sociedade tem evoluído, nós alcançamos um ponto onde começamos a
pensar: “O que vem em seguida?” Como se o que os romanos queriam, o poder – nós gostamos disso agora, então eles queriam
ter dinheiro, bens – nós gostamos de tudo isso, e temos visto a insensatez disso. E agora, além disso, nós estamos buscando...
algo mais, algo que ainda não é conhecido. Mas há um sentimento de que nós temos de buscar algo... maior, mais elevado, algo
que seja absoluto. Essa categoria especial existe hoje aos milhares, aos milhões, Eu diria, por todo o mundo. E isso Eu chamo
de “tempo do florescimento”, quando milhares devem se tornar os frutos. E uma época especial, uma época muito, muito
especial mencionada... em todas as escrituras como o “tempo da ressurreição”, ou o “tempo do julgamento”, ou Krita Yuga nas
escrituras indianas. Está claramente escrito sobre a Krita Yuga nas escrituras indianas, que nessa época, as pessoas terão
conexão com o Divino – sakshat.
Elas obterão a Realização, que eles chamam de “atma sakshatkar” e tudo será feito, terminado e completado. Esse é o modo
como eles explicaram estes tempos modernos. Mas por outro lado, o tempo moderno é um tempo de completa confusão, de
completa relatividade, onde as pessoas realmente não sabem... o que fazer com elas mesmas. O sistema de valores, que era
muito primitivo no princípio, tornou-se um tanto rígido, por causa de muitos limites... para o movimento da vida, o movimento da
mente. E então, eles começaram a romper tanto os limites... que eles perderam todos os modelos e formas. Tivemos tanta
mistura dessas cores, que é difícil reconhecer o que era um ser humano, o que ele é e o que ele vai ser. A questão que está
diante de nós é esta: nós nascemos nesta Terra para viver, ter nossa comida, algumas garantias e... ter alguns filhos, netos e
depois morrer? É algo como a vida dos animais, não é? O que é tão grandioso tornar-se um ser humano? Assim, nós
entendemos uma coisa, que os seres humanos têm capacidade de fazer algo, algo grandioso para o coletivo, para as pessoas
que estão em volta deles, para a sociedade na qual eles vivem.
E isso por si mesmo... tem nos dado a ascensão dentro de nós para esse despertar, pois nós temos de descobrir uma maneira e
um método... pelos quais nós façamos coisas para o coletivo, para o resto do mundo. É muito, muito evidente... essa
consciência de que não podemos viver sozinhos, deve haver algum tipo de conexão com o todo, e nós devemos descobrir essa
conexão através da qual nós podemos realmente espalhar a bondade, a virtuosidade, a bem-aventurança da paz. Agora, a coisa
principal é que... quando começamos a fazer qualquer trabalho assim, ou qualquer trabalho social... ou qualquer trabalho
benéfico para o coletivo, nós desenvolvemos um tipo de ego dentro de nós mesmos. É uma coisa muito comum. Por exemplo,
Eu fui presidente de uma organização na Índia, chamada “Presidente dos Cegos”. E quando elas quiseram convidar o
governador, senhoras proeminentes, de famílias de alta categoria – elas tiveram um grande discussão entre elas mesmas:
“Quem irá sentar-se perto do governador?” Eu fiquei muito impressionada com elas. Eu disse: “Por vocês estarem diante do
cego...” “e o cego não pode distinguir um governador de uma outra pessoa,” “o que há para brigar sobre...” “quem irá sentar-se
próximo ao governador?” E isso foi tão surpreendente, a briga ficou tão séria... que não se podia achar nenhuma solução. Então
Eu usei um pouco de humor ao dizer: “Tudo bem, o que faremos é colocar uma tábua grande...” “em cima da cabeça do
governador,” “e alguns podem se sentar como pardais de um lado” “e alguns podem se sentar do outro lado.” E somente com
esse tipo de humor, Eu consegui neutralizar... as ideias delas, porque mesmo quando elas são muito educadas, bem
posicionados na vida, pessoas muito prósperas... e querem ajudar os outros, porque elas acham que... devemos ajudar os
pobres, as pessoas que precisam de nosso dinheiro... ou, talvez, de nossa orientação, e elas aparecem, doam o tempo delas,
dinheiro e tudo isso, e elas acabam sendo tão estúpidas a respeito desse trabalho social. Assim, chega a isto: quando nós
tentamos ajudar alguém, na verdade, o que nós fazemos é ajudar a nós mesmos. Porque não conseguimos suportar isso dentro
de nós, é por isso que nós estamos tentando ajudar uma outra pessoa.
Mas o problema é que a consciência disso não está presente, e é por isso que as pessoas sofrem ou do ego... ou de algum tipo

de condicionamento... quando elas se aproximam de uma outra sociedade. Como qualquer sociedade, tome isso agora... por
exemplo, Eu estou agora na ociedade britânica, podemos dizer, ou na sociedade inglesa. Quando Eu venho aqui, imediatamente
você tem de se ajustar... a essa sociedade. Por exemplo, Eu uso este sinal vermelho. Então todo mundo rirá de você, zombará
de você. Então você começará a se perguntar: “O que é isto?” E você simplesmente esfregará isto até sair, porque você achará
que... algo estranho está acontecendo. Por exemplo, se você for à Índia e colocar batom... nos vilarejos, as pessoas dirão: “Qual
é o problema com essa senhora? Por que ela está colocando batom?” Não se espera que se coloque batom lá. Assim então,
todo mundo rirá e verá que isso... é algo engraçado que ela está fazendo, e ela tentará então se ajustar às exigências deles, e é
desse modo que entramos em nossos condicionamentos. Assim, quando você está lidando com a sociedade, ou você
desenvolve seu ego, ou você desenvolve seu superego... ou seus condicionamentos.
Então, qual é problema? Por que nós desenvolvemos essas coisas? Nós não deveríamos. Nós devemos permanecer em...
nosso direito, devemos permanecer como somos, e devemos observar o mundo inteiro como uma testemunha. Assim, o
problema é este: quando você lida com a sociedade, você deve saber que você é parte integrante do todo, e que cada um que
você vê, quer seja inglês, indiano... ou árabe, são todos partes integrantes de... um único grande Ser chamado Deus
Todo-Poderoso. E quando essas partes não estão despertadas, então eles acham que eles são separados... e lutam entre eles
mesmos, ou eles condicionam uns aos outros ou provocam o ego, e assim isso continua. Mas quando eles estão conscientes a
respeito dessa coletividade, de que eles são partes integrantes do todo, eles tornam-se unificados, eles começam a se mover
em harmonia. Como a experiência com gás hélio. Eles descobriram que... quando você começa a reduzir a temperatura do gás
hélio, todas a moléculas que estavam lutando com o calor, simplesmente se acalmam, e elas tornam-se tão coletivas... que o
movimento delas e tudo mais... vai na mesma direção, como os pássaros, eles se movem de acordo com o líder, da mesma
maneira, o movimento começa. Este acontecimento tem de se estabelecer dentro de nós... quando falamos que temos de ter
paz neste mundo, nós temos de ter todas as melhores coisas e que as pessoas devem viver pacificamente e felizes.
Isto é o que temos de saber: os seres humanos, o modo como eles são, exige uma transformação. A menos e até que eles se
transformem nessa... nova consciência da coletividade, eles não podem se ajustar à s ociedade, a uma outra pessoa. Também,
você verá que ao encontrar um amigo, você diz “ele é meu amigo”, ou você diz “ele é meu irmão” ou “ela é minha irmã”, esse
negócio de “meu” começa a surgir, e você começa a achar que isso é um relacionamento muito próximo. Mas, de repente, você
descobre: “Não, ele é meu inimigo.” E então, vocês podem se tornar tão inimigos, de maneira que você não acredita que vocês já
foram amigos, e você também exporá uma outra pessoa... a tal ponto que você ficará surpreso consigo mesmo. Isso acontece
conosco, porque nós não sabemos... sobre a pessoa com quem temos amizade, que ele também é parte integrante do todo, e
nós temos de despertar isso nele, essa consciência, de modo que ele compreenda... que somos todos partes integrantes do
todo. Agora, dentro de nós encontra-se o poder... para nos tornar coletivamente consciente. E esse poder está situado no osso
triangular... chamado osso sacro, que nós conhecemos como Kundalini. Mas na Bíblia, Ela está descrita como o Espírito Santo.
Agora, este Espírito Santo que conhecemos na Bíblia... é muito ambíguo para muitas pessoas, porque não está claramente
descrito o que este Espírito Santo é. E Eu perguntei a um padre, Eu disse: “O que você quer dizer com Espírito Santo?” Então ele
disse: “Eu sou agnóstico.” Então Eu lhe perguntei: “Então, o que você está fazendo lá?” “Se você é agnóstico, se você não
acredita nisso,” “então o que você está fazendo lá?” Ele disse: “Eu estou fazendo o meu trabalho.” Assim, a coisa toda
resume-se a um emprego para eles, quando eles não conseguem explicar isso. Mas isso pode ser claramente explicado: esse é
o Poder da Mãe Primordial.
Nós temos o Pai e nós temos o Filho, mas e quanto à Mãe? Você já ouviu falar de um pai e um filho sem a mãe? Assim, esta é a
Mãe Primordial que é o Espírito Santo, e Ela é Aquela que está refletida dentro de nós como a Kundalini... no osso triangular.
Agora, esse osso triangular é muito importante, porque ele foi... chamado pelos gregos de “sacrum”, significando “sagrado”.
Então, eles sabiam disso, que há algo sagrado repousando... neste lugar, que é um poder, ou talvez, eles sabiam que era o
Espirito Santo. Seja o que for, eles sabiam, porque eles o chamaram de “osso sacro”. Agora, dentro de nós, há sete centros,
como Eu lhes expliquei ontem em Bristol, nós temos sete centros dentro de nós que são centros sutis. Agora, estes centros
existem dentro de nós. Mas vocês podem Me perguntar: “Mãe, por que deveríamos acreditar?” Ah, vocês não devem, vocês não
devem acreditar em Mim, mas aceitem isso cientificamente como uma hipótese. E se Eu provar isso para vocês, então vocês
saberão... que o que Eu estou dizendo é verdade.

Assim, estes centros residem dentro de nós, e estes centros na parte externa se expressam, se manifestam de formas
grosseiras em diferentes plexos, os quais os médicos conhecem. Agora, estes centros existem e u m ponto muito mais sutil,
como por exemplo, o primeiro centro, como Eu lhes disse, é o centro da inocência. O segundo é o centro de nossa criatividade.
O terceiro é o centro de nossa busca. Nós buscamos comida, depois nós buscamos abrigo, depois nós buscamos dinheiro,
bens, poder, amor, tudo isso surge através deste centro, que se manifesta... externamente como o plexo solar. Acima deste,
está o centro do – nós o chamamos de Centro da Mãe, porque este centro é o que lhes dá a proteção. Este centro tem uma
especialidade: debaixo, situa-se o osso esterno. E no osso esterno, até você ter por volta de 12 anos de idade, os anticorpos são
criados. Eles são como os soldados da Mãe e esses soldados estão disponíveis no osso esterno, e o osso esterno é o
responsável por esses soldados por toda a parte. Agora, quando há um ataque ou quando há algo que os assusta, de repente, o
osso esterno começa a pulsar.
Quando ele começa a pulsar ou a mover-se, então como resultado... desse acontecimento, os anticorpos recebem a
informação, similar a como vocês recebem informação através do éter, vocês não veem o éter, mas vocês podem receber
informação, da mesma maneira, eles são como rádios e recebem a informação, e eles começam a atacar, a atacar qualquer
coisa... que esteja tentando perturbar a pessoa. Depois, acima deste está o centro que chamamos aqui... de Vishuddhi Chakra.
É o centro em que os seres humanos... ergueram a cabeça deles para cima. Este é o centro que nos tornou seres humanos, e
deste centro somente, origina-se o ego e o superego, porque este é o centro da coletividade. Por falarmos através deste centro,
nós conversamos através dele, temos relacionamento com outras pessoas através dele, e como uma reação a isso, o ego e o
superego... são construídos dentro de nós. Quando isso é construído dentro de nós, nos tornamos uma personalidade: “eu sou
alguém, ele é alguém, você é alguém”, neste ponto, nós nos tornamos... uma pessoa que tem a consciência do “eu-ismo”. Assim
então, Eu direi: “ Eu gosto disto, Eu quero isto.” Por exemplo, Eu direi: “Eu sou indiana”, você dirá: “Eu sou inglês.” Todas essas
identificações erradas começam porque você se torna... um indivíduo que tenta se identificar com muitas coisas. É desse modo
que nos tornamos s eparados deste Poder. Essa é a liberdade que temos, onde nós temos de... aprender por nós mesmos a
partir de nossos erros e tentativas... o que é certo e o que é errado. Depois, acima deste, situa-se o centro aqui que é o de Cristo.
Esta é a janela de Cristo, Eu devo dizer. Mas este centro é muito importante, porque este centro... controla estas duas instâncias
psíquicas do ego e superego. É por isso que Eu disse que Cristo morreu por nossos pecados. Quando você desperta Cristo
neste centro, então Ele absorve... estas duas instâncias psíquicas ou estas duas estruturas como balões. Ele absorve, de modo
que nossos karmas, sobre os quais é falado... que nós fizemos karmas ruins e fizemos isso e aquilo, tudo isso entra nele, e
nossos pecados e... condicionamentos são todos absorvidos. E nós entramos no Reino de Deus, que é a área límbica na
terminologia médica. Mas a partir daqui, você tem de atravessar. E atravessar isso é a destinação, é a destinação através da
qual você tem de se revelar, e está localizado na área óssea da fontanela, onde você obtém o seu batismo. Mas o batismo,
como Eu lhes disse ontem, é apenas um exercício artificial. O verdadeiro batismo é quando o Espírito Santo se eleva e... você
começa realmente sentir a brisa fresca no topo da sua cabeça.
Isso é um milagre. É! Não é correto não acreditar em milagres. Você deve se manter aberto. Mesmo que você seja um
intelectual, você deve ser honesto em relação a isso, se você não soube de um milagre, isso não significa... que não há milagres
e que milagres não acontecem. Mas, mantenha o ponto de vista de um cientista que observa, que quer ver por si mesmo se isso
é assim. Agora, esse milagre acontece quando a Kundalini se eleva, atravessa todos estes centros e atravessa aqui. Agora,
como esses centros são construídos, nós devemos também ver isso claramente. Nós temos em nosso corpo um sistema
nervoso autônomo. “Auto” é uma palavra que significa “si mesmo”.
Mas quem é esse “Si”? Quem é este “auto”? Os médicos não sabem sobre isso, eles apenas deram um nome, “autônomo”.
Agora, este sistema autônomo tem dois sistemas: um é o simpático, o outro é o parassimpático. Agora, nós usamos o sistema
simpático... quando estamos em uma emergência, porque supondo que estejamos correndo muito rápido, então o sistema
simpático entra em ação... e você fica com um batimento c ardíaco muito forte. Também, a batida do coração é mais rápida do
que o normal. Isso é feito pela atividade do sistema simpático. Você sempre pode aumentar a taxa de seu batimento cardíaco,
mas ela reduz automaticamente. Como? Isso é feito pelo sistema parassimpático, que está no centro.

Agora, estes três canais, como vocês veem, são os canais, no lado esquerdo é o canal simpático no lado esquerdo, mas é um
canal sutil que se expressa externamente... como o sistema simpático no lado esquerdo. Então, o lado direito é o sistema
simpático do lado direito, e no centro, está o sistema nervoso parassimpático, que também é responsável pelo nosso processo
evolutivo. Assim, nós evoluímos até o estágio humano. Isso não é o fim, porque se fosse o fim, nós teríamos conhecido tudo.
Mas nós não conhecemos tudo. Nós temos de saltar para uma outra consciência, que Cristo descreveu, o segundo nascimento,
mas não da carne, não trocando roupas... ou fazendo alguma coisa externa, mas é um acontecimento dentro de você que o
transforma em algo. Você transforma-se em algo. É uma questão de transformar-se. Não é tornar-se apenas um membro de
algum grupo... ou dizer: “Tudo bem, eu pertenço a esse grupo” ou... “eu uso este de tipo roupa; eu faço este tipo de coisa.” Não é
dessa maneira. É um acontecimento verdadeiro que se estabelece dentro de você, e isso o torna uma alma realizada.
Se você tem de se transformar em algo, se isso tem de acontecer dentro de você, então isso é o que devemos chamar de
verdade genuína. Isso tem de ser sentido no sistema nervoso central, assim como você tornou-se um ser humano. Você pode
perceber a sujeira e a imundície, você pode ver as cores, você pode ver os padrões bonitos, tudo, porque você é um ser humano.
Mas para um cachorro, não importa se está sujo, imundo, ele não sente o cheiro disso. Assim, da mesma maneira, quando você
tem de se tornar algo mais elevado, então isso deve ser sentido em seu sistema nervoso central. Não é somente uma projeção
mental, dizer: “Oh, eu acredito nisso, eu acredito naquilo,” “eu não acredito naquilo.” Não é dessa maneira de forma alguma. Isso
deve ser sentido no seu sistema nervoso central, você deve sentir isso nas pontas de seus dedos. E o modo como você sente
isso é muito espontâneo, porque é um processo vivo. Não é de forma alguma difícil, não é de forma alguma desafiador. Está
tudo formado dentro de você, é extremamente simples.
Você é como uma semente, e uma vez que você seja plantado na Mãe Terra, você brota espontaneamente. É um acontecimento
tão espontâneo... que é difícil para os seres humanos acreditarem... que você pode fazer isso sem nenhum esforço, ou que você
não pode pagar por isso. Isso é para os seres humanos uma situação impossível: “Como você pode obter algo sem pagar?” Mas
nós obtemos tantas coisas sem pagar, e se esse é o epítome de sua evolução, você não pagou por sua evolução até agora,
então por que você deveria pagar por isso? E não deve haver nenhum esforço. “Sahaja Yoga” significa “união espontânea com o
Divino.” “Saha” é “com”, “ja” é “nascido”, isto é, espontâneo, nascido com você. Todo mundo tem o direito de ter essa união com
o Divino. Um outro significado da palavra Divino é... o Poder de Deus que é Onipresente, que faz todo o trabalho vivo, como a
transformação da flor em fruto, as diferentes estações, tudo que está vivo é feito por este Poder. E você tem de tornar-se
unificado com o Divino. Você tem de sentir isso nas pontas de seus dedos. Essa yoga também significa “habilidade”, significa
também... o completo conhecimento sobre este poder divino, como lidar com ele, como trabalhá-lo e como usá-lo.
Através do despertar da Kundalini, como um subproduto, você obtém sua saúde física. Eu disse muitas vezes que o câncer não
pode ser curado... por nenhuma outra coisa, exceto pelo despertar da Kundalini. Ontem, Eu lhes expliquei sobre como o câncer é
causado, e como a Kundalini o remove. A maioria das doenças de vocês surgem porque.... os centros estão sem funcionar, eles
romperam o relacionamento deles com o todo, ou talvez haja algo faltando nos centros. Quando a Kundalini se eleva, Ela
somente os nutre tão bem que, com essa nutrição, todos esses centros, seus centros mentais, físicos, emocionais ficam
completamente saciados... e preenchidos, e eles tornam-se saudáveis. Com isso, você tem boa saúde, uma mente boa... e uma
vida emocional boa e equilibrada. Mas por último, quando Ela cruza este limite, este é o lugar onde reside Deus Todo-Poderoso.
Agora, Eu estou dizendo novamente que vocês não devem acreditar em Mim, porque as pessoas não acreditam em Deus
também atualmente. Então Eu digo que este é o lugar de Deus Todo-Poderoso... no topo de sua cabeça, mas Ele está refletido
em seu coração como o Espírito, e assim que a Kundalini toca este assento, começa a fluir a brisa fresca nas mãos. Primeiro
você sente a brisa fresca de sua própria Kundalini... surgindo e então a graça começa a fluir através de você, e você sente a
graça em sua mão como a brisa fresca fluindo.
Assim, isso acontece. Uma vez que isso aconteça, você tem de se estabelecer um pouco, você tem de compreender isso, o que
é isso e... como manter isso estabelecido. Isso leva para a maioria das pessoas... somente um dia, mas algumas pessoas
levam um mês ou mais, e então você se torna o mestre. Você se torna uma personalidade diferente, você se torna tão poderoso
e tão compassivo, muito compassivo e muito poderoso como Cristo. Quando as pessoas estavam tentando jogar pedras... em
Maria Madalena – ela era uma prostituta, e Ele colocou-se contra aquilo. Ele não tinha nada a ver com as prostitutas, mas Ele

colocou-se contra todas as pessoas e Ele disse: “Aqueles que não cometeram nenhum pecado...” “podem jogar as pedras em
Mim.” E ninguém faria isso, porque Ele é uma pessoa compassiva tão poderosa. E isto é o que acontece: você se torna uma
pessoa identificada com a verdade. Você não tem medo de ninguém, você sempre fala a verdade e falará com grande poder.
Por exemplo, vocês tiveram um grande poeta como William Blake, que falou sobre esses tempos modernos, que nesta época,
os homens de Deus, referindo-se as pessoas que estão buscando Deus ou... que acreditam em Deus, se tornarão profetas... e
elas terão o poder de tornar os outros profetas. Isto é exatamente o que a Sahaja Yoga faz: você obtém... a sua Realização e
começa a dar a Realização a outro.
Como uma vela acesa pode acender uma outra vela que não está acesa, e essa vela acesa ilumina muitas outras velas. É
simples assim. Não há nada para tomar ou dar, é apenas um catalizador, de tal maneira que você ilumina uma outra pessoa e
essa pessoa... ilumina uma outra. Então não há nenhuma obrigação, não há nada para dar ou tomar, mas é apenas um
acontecimento simples que vocês podem entender. O próprio Dr. Warren tem dado a Realização a milhares de pessoas. Até
mesmo em Madras, Eu não pude ir, Eu o enviei e ele deu... a Realização a 300 pessoas. Por exemplo, na Índia, nós temos uma
pessoa que deu... a Realização a 10.000 pessoas. É um fato. E vocês podem verificar isso. Quando você próprio obtém a sua
Realização, você ficará surpreso... ao ver que pode dar a Realização às pessoas e pode curá-las.
Você pode dar-lhes paz e a bem-aventurança de Deus. Então nesse momento, você se torna coletivamente consciente; você se
torna parte integrante do todo. Por exemplo, muitas pessoas ontem tinham um bloqueio... no Vishuddhi Chakra, por causa de
alguns motivos, alguns problemas, algumas tinham espondilite, algumas tinham... alguma coisa assim, e elas não conseguiam
atravessar este ponto. Elas somente tiveram que dizer três vezes: “Mãe, eu sou parte integrante do todo”, e elas começaram a
sentir a brisa fresca. É tão simples assim. E elas começaram a sentir a brisa fresca, porque elas estavam obstruídas aqui.
Assim, são métodos muito simples que até mesmo uma criança pode fazer, os quais vocês podem fazer. E Eu espero que hoje,
neste lugar que é tão bonito, Bath, nós todos recebamos essa Realização. Que Deus abençoe todos vocês. Se vocês tiverem
perguntas, vocês devem Me perguntar.
Mas ontem, duas pessoas fizeram muitas perguntas. Eu gastei muito tempo com elas e depois, elas foram embora. Elas eram
somente pessoas enviadas por algum guru ou alguém assim, que estavam somente tentando fazer perguntas, identificadas
com alguns falsos gurus. E aqui, há muitas pessoas sentadas atrás de vocês que estiveram em todos os tipos de falsos gurus, e
nós tivemos que tratar delas e melhorá-las. Algumas estavam sofrendo de epilepsia, algumas de câncer, algumas disto e
algumas daquilo, e elas pagaram por isso, contraíram todas essas doenças e problemas. Algumas acabaram em hospícios.
Então, Eu lhes pediria: não fiquem identificados com esses gurus. Mesmo se você pagou, esqueça isso. Não importa. Não
fiquem identificados com eles.
Fiquem identificados com o seu Si. E isso é propriedade sua, é seu próprio, vocês devem saber isso. Este é o Meu humilde
pedido para todos vocês. Que Deus os abençoe. Muito obrigada. Yogi: Alguma pergunta? Eu notei algum benefício na
meditação tibetana conhecida como... Nada Brahma. Esta meditação é compatível com a Sahaja Yoga? De forma alguma, de
forma alguma. Veja, este Nada Brahma é – qual é o benefício que... uma pessoa obtém?
É que você segue murmurando e murmurando deste jeito, e chegará um dia que sua cabeça ficará zumbindo o tempo todo.
Agora, Eu lhe direi a razão disso, é deste jeito: vamos supor... que nós digamos qualquer coisa, por exemplo, nós comecemos a
dizer “Aum” ou “Hum” ou qualquer coisa, nós não nos transformamos. Vamos supor que Eu diga: “Eu sou a governadora deste
lugar”, Eu Me tornarei? Se Eu disser: “Eu sou Aum”, Eu Me torno isso? Dizendo coisas, nós podemos n os tornar alguma coisa?
Se professarmos algo, nós nos transformamos? Alguma coisa tem de acontecer interiormente. A menos e até que isso
aconteça, não tem nenhum sentido, é tudo externo. Você pode dizer qualquer coisa. Alguém pode dizer: "Eu tenho alguns
benefícios," "porque eu fiquei recitando orações."
Essa não é a situação. É uma completa transformação que você precisa ter. E essas coisas são muito perigosas, muito, muito
perigosas, porque no Tibet agora, por exemplo, o próprio Lama é uma confusão, Eu lhe digo, ele é uma grande confusão. Eu fui à
China com Meu marido e Eu fiquei realmente impressionada - você pode chamar isso de propaganda, seja o que for – ao ver em
Lhasa que esse senhor acumulou tamanha riqueza... que ela podia ser comparada com a riqueza do Papa. Ele costumava tomar

o seu vinho numa taça de ouro que... estava toda esculpida, e ele tinha diversas delas. O prato dele era feito de ouro, tudo dele
era feito de ouro verdadeiro. E de onde ele conseguiu esse dinheiro? Imaginem, desses tibetanos que eram pessoas pobres.
Eles são muito pobres, eles não tem roupas, nada para se cobrirem. Eu não digo que o Comunismo é uma coisa muito boa, mas
o que Eu digo é que essas pessoas realmente as exploraram.
Toda aquela exibição em Lhasa era algo surpreendente. Oh Deus! Essas pessoas saquearam aquelas pobres pessoas, e o
quanto elas têm sofrido. Se você for e ver agora no Tibet, você ficará surpreso. As pessoas não sabem, elas estão tão confusas.
Elas não entendem. Elas deram tudo que tinham para esse Sr. Lama. Ele está passeando agora por toda parte. Ninguém sabe
do que ele é capaz. Qual benefício eles podem dar?
É um mito. O melhor beneficio é você tornar-se um mestre. Você sabe tudo. Você sabe o que é a Kundalini, você sabe como
dar... a Realização aos outros, e tudo que você precisa fazer. Essa é a coisa principal. No começo, você de fato se sente bem
com qualquer coisa, mesmo com uma bebida. Temporariamente, da mesma maneira, se você fica sussurrando o nome de
alguém, você pode ficar possuído por algum tempo e talvez você se sinta bem. De forma semelhante, a Meditação
Transcendental tem o mesmo problema. Na M.T. as pessoas recitam alguns mantras.
Temporariamente, elas se... sentem relaxadas, porque algum outro indivíduo entra em sua mente, ele assume o controle e
começa dirigir o seu show. E quando ele começa a dirigir o seu show, você se sente relaxado. Mas o relaxamento não é o
objetivo. Você não se torna um mestre. Este é o ponto: quando você se torna unificado com o todo, então você fica relaxado
porque nada é exaurido. O tempo todo, você fica relaxado. Mas veja esses lamas, como é a aparência deles, todos enrugados,
você pode contar as rugas deles uma por uma. Pessoas horríveis. Você não pode dizer que eles têm alguma coisa... grandiosa
em relação a eles. E que bem eles fizeram?
Eu não vi nenhum lama fazendo algum bem para alguém. Eu tive uma chance de sentar próxima a este Dalai Lama uma vez...
em um jantar, quando Meu marido estava com o Primeiro Ministro... e ele foi chamado, e porque a esposa do Primeiro Ministro
não se sentaria, então Eu sentei próxima dele, e senti muito quente. E o Primeiro Ministro era Lal Bahadur Shastri e... ele
simplesmente podia – ele sabia sobre isso, sobre Mim, e ele disse: “A Senhora está sentindo muito calor nele?” Porque ele
próprio era uma alma realizada. Eu disse: “Sim, terrível.” Ele disse: “Tudo bem,” “então coloque um outro ministro estrangeiro
entre vocês.” Ele Me fez sentar no outro lado e o ministro estrangeiro sentou lá. Até que você seja uma alma realizada, você não
saberá. E também, Eu devo lhes dizer que quando você vai a essas pessoas, fica difícil para você obter a Realização, isso
também existe, porque elas criam um problema dentro de você. Com qualquer esforço, você vai para o sistema nervoso
simpático. Com qualquer esforço, como eu lhes disse, você vai para o sistema nervoso simpático, então o seu sistema nervoso
simpático fica ativado. Quando o seu sistema nervoso simpático fica ativado, você move-se ou para a esquerda ou para a
direita. Quando você se move para esquerda, você vai para o subconsciente coletivo.
Esse é o lugar onde está tudo que está morto dentro de nós... desde a nossa criação. E o câncer, como Eu lhes disse ontem, é
causado pelas... entidades dessa área. E se você vai para o canal direito, a maioria desses lamas... coloca você no canal direito.
Vocês sabiam que Hitler foi orientado pelo Lama? Dalai Lama foi o guru dele. Ele lhe ensinou como capturar as mentes das
pessoas e... colocá-las nesse tipo de coisa. É um fato bem conhecido. Dalai Lama foi o guru dele. Todos esses lamas são
assim. Mas quando você é uma alma realizada, somente então você saberá o que eles são.
Por exemplo, minha neta tinha por volta de cinco anos - ela é uma alma realizada, enquanto que Minha filha e Meu genro... não
eram almas realizadas. E uma vez, eles foram para Ladakh e o lama estava sentado em um monte. E tudo mundo estava indo e
se curvando para ele, mas ela não gostou disso. E quando os pais foram e eles se curvaram para ele, ela ficou muito zangada,
ela tinha somente cinco anos. Ela simplesmente colocou suas mãos para trás assim, ficou diante dele. Ela disse: “Por estar
vestindo esse vestido longo,” “você acha que se tornou uma alma realizada?” “Você não é. Você não tem o direito de pedir para
as pessoas...” “se curvarem diante de você. O que você alcançou?” E eles ficaram muito chocados e constrangidos, eles
disseram: “Não fale como...”, “Não, por que vocês se curvaram para ele? Não se deve curvar para ele.” Imaginem só. Mas a
menos e até que você seja uma alma realizada... Também isso é muito difícil, porque eles têm... propostas de negócio muito
boas, eles têm... agências de propaganda muito boas. Como outro dia, Eu fui à Espanha, Eu fiquei chocada.

Há uma outra coisa que esses lamas começaram, que nós temos de ir para o Deserto de Gobi, o Deserto de Gobi. Agora,
imaginem! Esse Deserto de Gobi é um lugar onde se você andar por uma milha, você estará morto. No intuito de alcançar o
nirvana, você vai para o Deserto de Gobi. Então tire todo o dinheiro das pessoas agora; eles preparam isso habilmente e levam
multidões de pessoas para o Deserto de Gobi. Os pobres coitados estão caminhando em direção à sua morte. E eles anunciam:
“Isso é um nirvana.” Eles nunca retornam. Assim, eles foram para o nirvana deles, eles não retornaram. Esse é o modo como
eles estão realizando isso. Eu recebi pessoas na Inglaterra – havia um sujeito chamado Omkar.
Foi dado a ele o nome Omkar por um – Eu não sei qual lama lhe deu esse nome, porque normalmente, eles não têm o nome
Omkar. Então Eu disse: “Quem lhe deu esse nome?” Ele disse: “Eu fui para um mosteiro.” E o que aconteceu? Todos os ossos
dele estavam quebrados. Ele disse: “Eles me bateram nas minhas costas.” Imaginem só. Como pode ser isso? Todos os ossos
dele estavam quebrados. E foi impossível lhe dar a Realização, porque fisicamente era impossível. Mas aos poucos e
gradualmente, ele agora está se recuperando. Ele é como um louco. Como podem ser cruéis?
Assim, os tibetanos, eles são almas realizadas? Vocês acham isso? O que há para se aprender dos tibetanos? Qualquer um que
seja estrangeiro não precisa ser uma pessoa instruída. Seja o que for que esteja escrito no livro não precisa ser uma escritura.
Vocês devem compreender que todas essas coisas surgiram... somente após a morte de Buddha. Isso tem acontecido com
toda religião, com toda grande... personalidade que veio nesta Terra, isso tem acontecido. Mas foram nas antigas grutas que os
santos que viveram depois de Buddha escreveram que isso é um acontecimento espontâneo. Mas Buddha não falou de Deus,
porque Ele pensou: “Primeiro fale do Si.” “Porque se você fala de Deus, as pessoas imediatamente começam...” “a pensar que
elas tornaram-se Deus.” “Então, é melhor falar do Si, deixe-os terem a Realização do Si.” “A menos e até que eles obtenham a
Realização do Si,” “como eles compreenderão Deus?” Então eles foram chamados, Ele foi chamado de Anishwar, significa que
Ele não acredita em Deus, um ateu, não é assim. Ele deliberadamente fez isso, porque Ele pensou... que se você fala algo
implausível, então as pessoas vivem em um mundo imaginário.
Então o que Ele queria praticamente era ter a Realização do Si... primeiro, e depois o conhecimento sobre Deus. Porque para
uma pessoa cega, não adianta falar-lhe sobre a coisa toda, antes disso, primeiro diga-lhe: “Você deve ter a sua visão.” Outro dia,
tivemos uma senhora da meditação budista, ela não pôde obter a Realização, sinto dizer isso, embora nós possamos trabalhar
isso gradualmente, obtê-la. mas ela não pode, porque Buddha reside dentro de nós, neste lado aqui. E esta é a parte que fica
muito inchada quando... você faz a meditação budista e nós temos de reduzi-la... com certos mantras, senão você não
consegue reduzi-la. A pessoa tem de trabalhar duro para pessoas assim, não importa. Porque todos vocês são buscadores, é o
seu direito ter isso, e Eu estou aqui para trabalhar para vocês. Alguma outra pergunta, por favor? [Uma senhora na plateia
comenta como as pessoas... não querem saber sobre o Espírito.] Sim, esse é o problema na Inglaterra. Eu sei, eu sei.
Eu sei que o problema hoje é que... eles não querem saber e eles são muito céticos. Mas as coisas estão funcionando bem
agora. Vejam, o que é isso afinal? Deus também está ansioso que as pessoas obtenham isso. Agora, Eu lhes direi como isso
está funcionando. Por exemplo, outro dia, Eu não estava lá, mas Meu marido viu... um programa sobre um comediante que disse
que ele consegue ter... uma brisa fresca, vejam, ele estava falando sobre sua descoberta. Ele disse: “De repente, eu comecei a
sentir a brisa fresca...” “em minhas costas e eu não sei o que é isso,” “mas eu me senti muito relaxado e muitas pessoas se
sentem...” “relaxadas quando se sentam comigo.” Agora, ele não sabe nada, ele é muito vago... em relação à brisa fresca, mas
ele sentiu isso. Essa é a revelação que ele transmite. Agora, pouco antes disso, um ou dois dias antes, nós estávamos...
discutindo entre eles e eles disseram: “Mãe,” “quantas pessoas precisamos para ter aquela síndrome?” De que ela é chamada?
Síndrome dos cem macacos.
Eu espero que vocês tenham ouvido falar disto, que quando cem macacos aprenderam um truque, cada macaco em todo lugar
começou a fazer esse truque, algo assim. Eu disse: “Acontecerá muito em breve.” E imaginem só, esse sujeito começou a
sentir... essa brisa fresca nas costas dele. Agora, ele foi na televisão, e a televisão era... muito, muito cética, como vocês dizem,
muito, muito. E Eu não Me preocupei muito com isso. Eu disse: “O momento chegará por si mesmo”, porque nós não pegamos
nenhum... dinheiro, e não podemos pagar nenhum dinheiro por qualquer dessas coisas. Agora, quando alguém os encontrou e

lhes disse que... esse programa aconteceu, havia alguém que... sabia tudo sobre isso, imediatamente, eles vieram a Mim. E
agora, eles querem que Eu tenha um programa. E uma vez que isso comece desse jeito, as pessoas aparecerão. O problema é
que os seres humanos têm... também muita barreira do ego deles. Eles são pessoas muito insensíveis.
Além disso, digamos, numa região tradicional, como por exemplo, Roma, Egito, Eu noto que eles são muito mais sensíveis à
divindade... do que a coisas absurdas. Vocês ficarão surpresos, em Roma agora – nós estamos sentados aqui, então Eu posso
lhes falar – em Roma, nenhum guru tem tido sucesso. Nenhum guru tem tido sucesso. Mas quando Eu fui lá, apenas ao ver
Minha fotografia, apenas ao ver Minha fotografia, o prefeito ficou tão impressionado. Ele disse: “É divindade”, apenas ao ver
Minha fotografia. E ele assumiu o controle disso, nos deu um auditório gratuito, publicou e fez muitos pôsteres, ele os colocou
por toda parte. E está funcionando muito bem em Roma. Mas não na Inglaterra. Eu tenho estado aqui por dez anos...
trabalhando duro, mas os ingleses são pessoas muito difíceis. Não importa, isso dará certo.
E depois, também no Egito. O Egito é um outro lugar onde... as pessoas são muito tradicionais. Um outro país que constatei foi
a Grécia. Eles são muito tradicionais, e eles – na tradição... o que acontece é que você começa a aprender por meio dos erros.
Você acredita em Rasputin, você acredita nisto e... acredita naquilo, e então você começa a compreender... o que é a realidade,
como a alcançaremos. E é dessa forma que eles se conscientizam disso. Mas aqui, as pessoas apenas leem, leem, leem e elas
não chegam... a parte alguma, elas são tão confusas. Eu não as culpo por tudo isso. Mas, Eu devo dizer que... as pessoas
devem chegar a um acordo com a realidade... e tentar compreender que você não pode comprar isso, antes de mais nada, e
você não pode fazer disso um negócio. Isso é um processo vivo espontâneo do Deus vivo.
Isso é o que temos de compreender. E uma vez que compreendamos, isso irá funcionar, Eu tenho certeza. Eu compreendo que
as pessoas sejam assim. E vocês ficarão surpresos, Eu tenho trabalhado por dez anos... na Inglaterra e nós não temos muitos
Sahaja Yogis... como temos em outros países. Mesmo a França é melhor, surpreendentemente. Em situação muito melhor, a
França, e a Suíça está muito melhor. Mas a Inglaterra é a que está muito deficiente, e Eu tenho trabalho muito duramente aqui.
Na Índia, é claro, é milhares de vezes mais. Então tudo bem, isso irá acontecer. Os ingleses são assim muito equilibrados, às
vezes excessivamente equilibrados.
Há uma coisa boa em relação a eles: eles sabem como rir de si mesmos. Então, isso talvez dê certo. [Pergunta da plateia
repetida por um yogi: ela disse que a Senhora disse que... os gurus frequentemente fazem mais mal do que bem. Como
saberemos se a Senhora pode estar fazendo mais mal do que bem?] Sim, é claro, talvez, talvez Eu esteja fazendo, sem dúvida,
você deve manter isso em aberto. Mas você pode falar com as pessoas que são... Sempre, quando você vai a um guru – na
verdade, Eu tenho visto que... quando vocês vêm a Mim, vocês Me fazem perguntas, mas quando vocês vão a essas pessoas,
vocês vão de cabeça, totalmente de cabeça. Eu conheci pessoas que pagaram seis mil libras para ir... à Suíça e comer somente
batata, água de batata fervida. E eles viveram lá sem fazer uma pergunta. Esse é um dos sinais de que vocês são livres. Em
segundo lugar, vocês devem saber o que os outros têm sido, os outros têm sido para Mim, o que tem acontecido com eles.
Em terceiro lugar, vocês devem saber, por que Eu deveria fazer-lhes mal? Qual vantagem Eu tenho? Porque Eu não tomo
nenhum dinheiro de vocês, nada desse tipo. Graças a Deus, Eu estou vivendo muito bem em Minha vida. Talvez Eu seja muito
próspera na vida, Eu não preciso de nada... de ninguém, então por que Eu faria isso? Em uma outra vida que Eu tenho, Eu estou
em um nível muito elevado, então por que Eu deveria vir a vocês? Para quê? O que Eu irei ganhar de vocês? Assim, a
credibilidade deve ser estabelecida através dos discípulos. Vocês nunca observam os discípulos.
Vocês simplesmente vão de cabeça porque vocês estão hipnotizados. Vocês nem mesmo pensam sobre isso. Vocês nem
mesmo fazem perguntas. Eu lhes perguntei: “Por que vocês não fazem perguntas?” “Por que vocês estão pagando seis mil
libras?” “Oh”, eles disseram, “Mãe, nós estávamos andando no escuro.” E a pessoa que era o chefe daquela organização... na
Escócia ficou epilético, sua filha ficou epilética, sua esposa ficou epilética, e ele era – ele depois, depois ele veio a Mim. Depois
ele veio a Mim naquele estado e Eu o acolhi, os acolhi em Minha casa para curá-los. Assim, essas pessoas que têm estado
Comigo, como o Dr. Warren, ele tinha pressão alta, todos os tipos de coisas, ele se curou, não somente isso, ele tem curado
muitas pessoas. E há tantos aqui que foram ajudados. Pessoas que eram alcoólatras, viciadas em drogas, todas elas ficaram
bem. Então, você deve observá-los e ver como eles estão, e você pode ver como eles falam, o quanto eles sabem. Mas em

qualquer outro lugar de guru, eles – é uma tamanha... hierarquia, você não pode nem mesmo alcançá-los.
E alguma outra pessoa que fala, lembra-se tudo de cor... e diz alguma coisa, não há nada espontâneo, nada. Eles não sabem
nada sobre isso. Assim, a credibilidade deve ser estabelecida, antes de mais nada. Mas isso você não consegue com ninguém
mais, somente Comigo. Este é um bom sinal em relação a Mim: Eu lhes dou liberdade. [Ela disse que certamente todos os
caminhos levam a Roma. A Senhora estava falando sobre Dalai Lama, e então o que há de errado?] Não, mas alguns caminhos
levam ao inferno também, devemos saber disso. Todo caminho não vai para Roma, mas pode ir para o inferno também. É claro,
todos os caminhos levam a Roma se a pessoa que os leva lá... é um guia correto, é o guia correto.
Você não pode ir para o inferno e depois, digamos, voltar para Roma. Você não pode. Mas as pessoas que são guias corretos
podem fazê-lo. Eles não pegam nenhum dinheiro, eles não pegam. Eles lhe dão a Realização. Eles os tornam alguém diferente.
Eles os tornam corretos, virtuosos e pessoas magníficas. É uma coisa bem diferente: não são aqueles que apenas professam...
alguma coisa ou dizem alguma coisa. Eles não acumulam riqueza. Vejam, eles são pessoas que se respeitam, eles não são
parasitas.
Eles não vivem de sua vida. Quanto Cristo ganhou? Vocês têm um exemplo grandioso de Cristo. Por que vocês vão a qualquer
outra pessoa? Ele recebeu algum dinheiro? Ele foi vendido por 30 rúpias. O que Cristo disse foi: “Não tereis olhos adúlteros.” Eu
gostaria de saber quais cristãos existem, quais cristãos têm olhos que não são adúlteros. Vocês têm olhos inocentes? Não há
nenhuma luxúria ou ganância em seus olhos? Encarem a si mesmos.
Aqueles que falam dessas coisas têm, todos eles, pecados muito maiores do que os que vocês têm. Como eles podem
melhorar vocês? Eles são os que estão vivendo das propriedades dos outros, do dinheiro dos outros. Vocês viverão da
propriedade e dos ganhos de uma outra pessoa? Eles estão fazendo as crianças saírem de suas casas, venderem suas casas,
irem para as ruas. Vocês farão isso? Por alguém? Tirar dinheiro do pobre, vocês farão isso? Vocês são tão bons! Devem
compreender.
Usem seus cérebros. Mas quando vocês obtêm a Realização, vocês desenvolvem esses olhos inocentes. Os olhos são tão
poderosos. Mesmo olhando para alguém com esses olhos, vocês podem dar a Realização. Vocês podem curá-los. Por exemplo,
outro dia, nós tivemos um – qual era o nome dele, aquele que veio para...? Um jornalista veio e disse: “Dizem que a Senhora
pode curar pessoas.” Eu disse: “Tudo bem.” Então ele disse: “Há uma senhora que está sofrendo...” “de agorafobia e ela não
quer...” “sair da casa dela, então como a Senhora irá curá-la?”. Eu disse: “Tudo bem, se ela não pode vir, dê-Me a fotografia dela;”
“Eu não posso ir à casa dela”, meio que Me desafiando. Eu disse: “Tudo bem, traga a fotografia dela para Mim.” Ele trouxe uma
fotografia para Mim. Eu somente olhei para a fotografia.
“Ela está assim por dez anos”, ele disse. E ele disse: “A Senhora precisa curá-La.” Eu disse: “Tudo bem, Eu tentarei.” “Pelo menos
é muito fácil curar essa doença.” E Eu disse: “Apenas deixe-a em paz por oito dias.” Mas ele não pôde resistir, então ele foi
como um detetive lá... para descobrir o que estava acontecendo. E quando ele foi à casa dela, ela não estava lá. Ela saiu para
passear com o marido dela, dando uma agradável caminhada. E ele agora irá publicar um artigo muito bom sobre isso.
[Pergunta: A Senhora vê a Si mesma como uma curandeira espiritual?] Não, de forma alguma. Não uma curandeira. Eu não sou
uma curandeira de forma alguma. Eu sou uma pessoa que quer lhes dar a Realização do Si.
Não é uma questão de cura espiritual. A cura espiritual é também de dois tipos, uma delas, é claro, é das pessoas que são
almas realizadas. Por exemplo, outro dia, nós fomos – é claro, nós encontramos alguém. Onde foi aquilo, um motorista de táxi
que veio conosco? [Yogi: Em Notthingham.] Aah. O motorista de táxi que veio no carro, Eu sabia que ele era uma alma realizada.
Então ele simplesmente começou a conversar Comigo. Ele também sentiu essa familiaridade. E Eu disse: “Os seus dedos
formigam às vezes?” Ele disse: “Sim, muito.” Eu disse: “Você é um curandeiro?” “Sim, eu sou um curandeiro”.
Ele disse: “Como a Senhora sabe tudo sobre isso?” Eu disse: “Você se sente muito culpado?” “Sim.” “Oh”, Eu disse, “Eu sei
disso.” Ele disse: “Como a Senhora sabe?” Eu disse: “Eu sei de alguma forma.” “Mas você quer saber sobre isso.” Porque ele era
uma alma realizada. Ele era uma alma realizada. Mas há curandeiros que não são almas realizadas. Eles são as pessoas que

usam espíritos mortos. Eles tremem diante de vocês e gritam e – isso é muito perigoso. Uma alma realizada não tem de fazer
nada. Somente o toca, e você ficará bem. Ele não tem de tremer e ter todos esses ataques de raiva. Por vocês serem muito
ingênuos, Eu devo dizer, é por isso que há um problema assim. Muito ingênuos.
No Ocidente, desenvolvemos nossa árvore muito bem, mas não as raízes. Nós não sabemos nada sobre as raízes. Eu mesma...
fiquei impressionada, porque não há nenhuma noção disso de forma alguma. Não na Índia, na Índia, as pessoas conhecem isso.
Eles sabem disso. Por exemplo, colocamos mortos na igreja. Na Índia, ninguém colocaria mortos na igreja. É um lugar sagrado,
como você coloca os mortos lá? Mas isso é o que acontece. Vocês são ingênuos, Eu sei, e apesar dessa ingenuidade, vocês são
também muito inflexíveis.
De qualquer forma, o que fazer agora? É uma pergunta difícil para Mim algumas vezes. Não importa. Isso funciona. Sim?
[Pegunta inaudível.] O que disse? [Yogi: A Senhora poderia explicar o que a Senhora quer dizer sobre essa energia se elevando
através da espinha? E não é exatamente a mesma coisa de um formigamento... na espinha, talvez... (se dirigindo a pessoa que
perguntou:) você quis dizer sobre um aspecto mais físico?] [Um sentimento de estupefação.]
Sim. Sentimento de... estupefação? [Yogi: Sim, ele está relacionando o sentimento que pode-se ter... na espinha com um
sentimento de estupefação, e talvez dizendo...] Não há, não. Eu não soube de uma coisa assim. Eu não sei. Isso é um – não
acontece desse jeito. Quando a Kundalini se eleva, você não sente nada, nada desse tipo. A única coisa que você sente no topo
da cabeça é uma brisa fresca. Certo? E nas mãos, você sente um tipo de brisa fresca saindo.
Mas no começo, você pode sentir um pouco de calor, porque se você tem muito calor no corpo, então você pode sentir um
pouco de calor saindo. Algumas pessoas que são do tipo muito nervosas tremem... um pouco, só isso. Mas isso, Eu nunca
soube, é algum tipo de coisa estranha... talvez vindo de algum lugar, Eu não sei. Todos os tipos de permutações e combinações,
Eu tenho visto... acontecendo às pessoas. Como um senhor, ele sentou-se no chão... com os pés em direção a Mim, isso não é
feito na Índia. Então as pessoas disseram: “Como você pode colocar os seus pés...” “em direção à Mãe? Isso não é feito.” Então
ele disse: “Não, é o meu despertar da Kundalini...” “e eu pularei como um sapo.” Eu disse: “Quem lhe disse isso?” Ele Me
mostrou um livro de seu guru, escrito que... você pula como um sapo. Vocês podem imaginar? Eu perguntei-lhe: “Você vai se
tornar um sapo agora?” Todos os tipos de permutações e combinações, você não sabe quantas coisas estão lá publicadas por
todo o mundo. [Yogi: Certo, ele quer saber como esse despertar... se iniciou, o despertar da Kundalini.]
É muito simples, como Eu lhes disse, exatamente como o brotar... da semente. Esse é Meu trabalho. Mas uma vez que Eu tenha
feito isso, você tem de fazê-lo também. Tudo bem? É uma promessa. [Pergunta: A Senhora diz que falsos gurus e professores
talvez possam... levar para o inferno. A Senhora pode definir o inferno?] Agora, neste momento bom, por que você quer saber do
inferno? Ele está muito bem descrito se você ler qualquer um... desses grandes poetas. Especialmente, Eu diria, leia William
Blake.
Tudo bem? Ele já foi descrito em demasia, por que você quer saber? Eu quero, Eu quero que você entre no Reino de Deus. O
inferno é quando estou dizendo “para o inferno”, você pode contrair epilepsia. Eu tenho visto pessoas contraindo epilepsia,
pessoas ficando loucas, deixando seus lares, fugindo, batendo em todo mundo, matando uns aos outros, se matando, matando
seus pais, violentas, elas entregam-se às drogas, entregam-se a... todos os tipos de coisas que são autodestrutivas. O que
quero dizer é “autodestrutiva”, em uma única palavra. Tudo bem? [Pergunta: E quanto às pessoas que sofrem dessas coisas de
nascença?] Sim. Tudo bem.
Se eles sofrem disso, há alguma outra coisa... que é responsável por isso. Mas eles de fato sofrem, não é? Mas aqueles que não
sofreram e são normais e... vão a esses gurus, pagam e contraem isso, então pelo menos... você considerará esses grandes
gurus responsáveis, ou não? O que é isso? [Pergunta: A Senhora acha que não há nenhum outro guru que seja...] Oh, muitos! Há
muitos. Mas eles não estão... no mercado. Há muitos, muito mais. Há muitos... perdão? [Yogi: Há algum que possa ser benéfico
para você?]
Benéfico para você? A alguém? Sim, eles são. Mas apenas veja agora, Eu estou lhe falando nessa multidão, você está fazendo

dez perguntas. Eles não têm nenhuma paciência. Eles não têm nenhuma paciência de forma alguma. Eu lhe digo, eles são tão
impacientes, todos esses gurus, que você não tem ideia. Eles simplesmente não conseguem suportar isso. Eu pedi a um senhor
para ir a América, com grande persuasão e tudo mais, porque Eu não tinha tempo para ir lá. Com três dias, ele fugiu de lá.
Ele disse: “Eu não tenho tempo para essas pessoas estúpidas.” Ele simplesmente cancelou isso. Porque Eu sou uma Mãe, Eu
tenho paciência com vocês. Eles não têm nenhuma paciência com vocês. O que Eu devo fazer? Eles ficam falando Comigo:
“Depois de 12 anos, nós viremos...” “e A ajudaremos, Mãe.” Eles Me conhecem muito bem. Eles são tantos, tantos. Eles se
encontraram com alguns, mas eles não querem falar com as pessoas que são – eles acham que elas são estúpidas. O que
fazer agora? Eles acham que todos os buscadores são pessoas estúpidas. O que Eu devo fazer?
Eles não têm nenhuma paciência. Vocês têm de ter uma Mãe para ter paciência, não é? Agora. Não há fim para isso, Meu filho.
Essas perguntas não têm sentido. Fazendo perguntas, você não vai obter a Realização, Eu devo lhe dizer. Eu não posso garantir
isso. Eu não posso garantir isso. Se você obtê-la, é sua sorte. Se você não obtê-la, é sua sorte.
Então, tome cuidado. Não há nenhuma necessidade de discutir, de argumentar. Através da argumentação, você não vai obter
isso. Ouça-Me. O que Eu irei ganhar de você? Este é o primeiro lugar onde nós tivemos tantas perguntas. Devem ser alguns
romanos que estão por aqui, Eu acho, renascidos. Do contrário, Eu não consigo explicar. Ninguém fez tantas... perguntas como
você Me fez que não têm nenhum sentido. E apoiando esses falsos gurus que têm tomado dinheiro de você, têm perturbado
tantas pessoas, apoiando as forças satânicas.
Algo surpreendente, não é? Tudo bem, não importa. Agora, Eu já lhes falei que Eu sou – agora, isso é tudo. Se vocês querem que
Eu volte a Bath, por favor, sem mais perguntas agora. Mas veremos quantos obtêm a Realização aqui. Esse é o ponto principal.
O ponto principal não é... Vocês serão julgados por sua Kundalini, vamos ver. Antes de vocês Me julgarem, Ela irá julgá-los.
Então vamos ver, quantos de vocês obtêm a Realização. Eu não posso lhes prometer.
Isso é o principal, Eu devo lhes dizer. Tudo bem. Vamos ver como isso funciona. Agora, seja o que for que Eu disse, esqueça.
Vamos ter um relacionamento agradável. Isto é, vocês não devem sentir nenhuma culpa em relação a nada, seja o que for que
Eu tenha dito. Vocês podem ter estado com um guru, vocês podem ter feito... qualquer coisa que supõe-se que seja errada, tudo
bem. Apenas esqueçam isso. Exatamente agora, vocês estão no presente. Vocês têm de estar no presente para obter a sua
Realização, essa é a coisa mais importante.
Vocês nasceram nesta Terra para ser isso, você é um ser humano para ser isso. Vocês não estão aqui apenas para desperdiçar
suas vidas. E isto é o que Eu tenho que lhes dizer como uma Mãe: vocês têm de ser humildes em relação a isso. É um reino
muito diferente que vocês estão. Nada está sendo vendido aqui, não é uma loja. E aqui, é um templo. E em um templo, vocês
têm de ser humildes, e vocês têm de... obter a sua Realização. Isso deve ser sua determinação. Mas quantos obterão, isso Eu
não posso dizer. Sinto muito, mas isso não é algo que Eu possa prometer a todos vocês.
Mas se isso funcionar com alguns, Eu ficarei muito satisfeita. Esse é Meu trabalho. Agora, vamos fazer coisas muito simples,
sem fazer mais nenhuma pergunta. Agora, não há nenhuma necessidade de ficar perturbado com isso. Se você não fez uma
pergunta, nada dará errado com você ou com a plateia. Eu lhes digo, mesmo se você fizer cem perguntas, isso não fará
nenhuma diferença. Eu devo dizer que, até agora, ninguém perguntou alguma coisa... que fosse inteligente, e Eu acho melhor
agora desistir... de fazer perguntas. Eu sou muito inteligente para isso. Agora, vamos fazer isso da maneira que tem de
funcionar. Vamos fazer isso da maneira que tem de funcionar.
Se vocês são buscadores e se vocês estão no presente, Eu tenho certeza que obterão isso. Agora, esqueçam o passado.
Esqueçam o passado. Uma coisa mais Eu tenho que pedir, como Eu pedi ontem, vocês não devem sentir-se culpados por nada,
porque a culpa vem do passado. esqueçam o passado e vocês têm de afirmar que não são culpadas. culpados. Há muitas
pessoas que são boas, e elas obterão isso. Então, vocês têm de afirmar: “Eu não sou culpado.” Agora, vocês têm de Me chamar
de Shri Mataji quando... se dirigirem a Mim, o que é difícil. Vocês podem Me chamar de “Mãe”, para tornar isso mais simples, do
jeito que vocês quiserem. Então, vocês têm de dizer: “Mãe, eu não sou culpado”, antes de começar esse processo.

Agora, nós temos de nos tornar humildes em nossos corações, porque queremos entrar no Reino de Deus. Mas aquele que
estiver tentando fazer isso, se ficar o tempo todo atacando aquela pessoa, como irá entrar? Como você entrará? Apenas
considerem isso. Qual é sua atitude? É apropriada? Não está sendo justo, não exatamente. Tudo bem. Então vamos tirar nossos
sapatos... apenas para receber ajuda da Mãe terra. Um dos elementos muito importantes é a Mãe Terra.
E a Kundalini está apoiada no osso sacro, e os chakras mais abaixo são feitos do elemento da Mãe Terra. Então, apenas tirem
seus sapatos, muito facilmente, para tocar a Mãe Terra com seus pés. Esta Mãe Terra é muito importante. [Yogi: Qualquer um
que não queira ter a experiência, por favor, deve sair agora. Qualquer um que não queira...] Saia. Não perturbem os outros.
Sejam gentis. Vocês têm de ser educados. Vocês têm de ser pessoas educadas. Não perturbem os outros.
Se vocês não querem ter a experiência, muito bem. Está tudo bem, vocês podem ir. Aqueles que estiveram ontem em Bristol
sabem... o quanto Eu tive que trabalhar duro em muitas pessoas... por horas para dar-lhes a Realização. E esse é um trabalho
ingrato. Eu lhes digo, é um trabalho ingrato, porque a menos e até que vocês se estabilizem, é um grande desperdício, Eu acho, é
um enorme desperdício. É inútil, porque você lhes dá a Realização, eles não se estabilizam e é apenas um grande desperdício.
Agora, a idade não importa, a raça não importa, a comunidade que pertence não importa. Contanto que você seja um ser
humano, isso funciona, é simples assim. Assim, agora, vocês somente têm de colocar suas mãos retas em seu colo, sem sentir
nenhum desconforto enquanto estiverem sentados. Isso é importante, porque Eu não quero que... vocês se sintam
desconfortáveis, e por causa disso, vocês começam a mover-se de um lado para o outro.
Agora, vocês têm de tirar os seus sapatos, por favor, porque do jeito que as coisas estão, existem problemas tibetanos. Se
vocês querem ter a Realização, tirem seus sapatos, tudo bem? Sim, apenas os tirem. É melhor. As meias, sim. Será melhor
porque Eu quero trabalhar em você, definitivamente você é um buscador, tudo bem? Coloquem suas mãos assim. Sim.
Começando. Agora, apesar de tudo, está bom.
Não está tão ruim. Esta mão esquerda, como Eu lhes disse, representa o lado esquerdo, o lado emocional. E a mão no lado
direito é a mão que representa a ação. Agora, este é o desejo que temos, o desejo. Então coloquem a mão do desejo no lado
esquerdo deste jeito, reta o tempo todo, enquanto temos esse processo de proporcionar... relaxamento aos seus chakras.
Porque alguns dos chakras estão avolumados... e eles devem ser relaxados. Vocês mesmos podem fazer isso, e como farão
isso, Eu lhes direi. Há – no lado esquerdo, nós tocaremos estes centros. Agora, um está no coração, onde reside o Espírito.
Depois, outro está na parte superior do abdômen.
E depois um outro está na parte inferior do abdômen, todos eles estão no lado esquerdo. Agora, então um está aqui. Este é
aquele que você bloqueia quando se sente culpado. Deste jeito, aqui, no lado esquerdo do seu pescoço. E depois, um outro está
aqui, e talvez aqui, nós tenhamos que fazer uma pergunta. E depois, você levanta a mão até aqui na área óssea da fontanela,
onde lhes pediremos para colocarem a palma da mão no topo... de sua área óssea da fontanela. Nesse mesmo instante, está
quente, mas ficará tudo bem. Vamos fazer isso. Agora, é muito simples. Vocês têm de manter seus olhos fechados do início ao
fim, porque não há nenhum hipnotismo, nada assim.
Isso tem de acontecer dentro de você mesmo. A atenção é sugada para dentro, e é melhor manter seus olhos fechados, porque
se seus olhos estiverem abertos, talvez a Kundalini não se eleve. E Ela não o incomoda, não lhes causa nenhum problema, nada
desse tipo. E vocês se sentem extremamente relaxados, e se sentem muito bem. Tudo bem. Então agora, fechemos nossos
olhos. Antes de mais nada, por favor, não se sintam culpados por qualquer coisa, mesmo por fazer perguntas ou qualquer coisa,
não se sintam culpados. Seja o que for que Eu tenha dito, simplesmente esqueçam isso. Sejam gentis consigo mesmos. Sejam
muito gentis consigo mesmos.
E vocês têm de respeitar a si mesmos. Agora, nesse estágio, coloquem sua mão direita em seu coração, no lado esquerdo. No
lado esquerdo está o coração, então coloquem sua mão direita no coração. Agora, mantenham seus olhos fechados, e tentem
olhar dentro... do seu coração, no sentido de colocar sua atenção em seu coração... e dizer - vocês têm de perguntar agora para

Mim uma pergunta verdadeira... que é a pergunta inteligente. Perguntem: “Mãe, eu sou o Espírito?” Façam esta pergunta três
vezes: “Mãe, eu sou o Espírito?” Façam esta pergunta três vezes: “Mãe, eu sou o Espírito?” (O Canal esquerdo está demais, é o
esquerdo...) Agora, elevem esta mão, quero dizer, baixem esta mão... até o abdômen, na parte superior no lado esquerdo.
Baixem esta mão no lado esquerdo, na parte superior... do seu estômago. Aqui está um outro centro, o centro do Mestre
Primordial. Como você se torna o Espírito, você se torna o mestre, você se torna o guru. Então agora, logicamente, você tem de
fazer uma outra pergunta: “Mãe, eu sou o meu próprio mestre?” Façam uma pergunta: “Mãe, eu sou o meu próprio mestre?”
Façam essa pergunta três vezes. Essa é uma pergunta sensata.
Você é o seu próprio mestre, você não precisa de nenhum mestre, seja qual for. Eu não sou o seu mestre, Eu sou somente sua
Mãe, só isso. Agora. Depois de fazer essa pergunta, baixem sua mão novamente, na parte inferior do seu abdômen. E este é um
centro muito importante que é chamado de Swadishthan, que cuida do plexo aórtico em nosso ser. Agora, pressionem os dedos
e digam neste ponto, porque neste ponto, devo confessar, não posso passar por cima de sua liberdade. Vocês são livres para
escolher. Se vocês querem ter o conhecimento... verdadeiro, vocês têm de pedir por ele, não posso forçá-los. Então vocês têm
de dizer: “Mãe, por favor, dá-me o conhecimento...” “verdadeiro, dá-me o puro conhecimento. Eu quero o puro...” “conhecimento,
a técnica do puro conhecimento”, que é um outro significado da palavra “yoga”.
Vocês têm de dizer isso seis vezes, porque há seis pétalas neste centro. Há também seis plexos, subplexos no plexo aórtico.
(Terrível! Swadishthan Esquerdo.) Agora. Novamente vocês estão se sentindo culpados. Por favor, não se sintam culpados. Por
favor, não se sintam culpados. Não se sintam culpados por qualquer coisa. Vocês não fizeram nada errado.
Ah, agora está melhor. Agora, elevem esta mão novamente até a parte superior... de seu estômago, onde está o centro do
Mestre Primordial. Como vocês pediram pela técnica, Eu lhes direi, vocês têm de afirmar neste centro, têm de dizer: “Eu sou o
meu próprio mestre.” Apenas digam isso. Vocês têm de dizer dez vezes com total confiança, digam: “Mãe, eu sou o meu próprio
mestre.” Porque há dez subplexos, como dez valências, nós temos esses dez plexos. Ah! Esqueçam os seus mestres. E
esqueçam toda a escravidão. Ah! Tudo bem. Tudo bem.
Bom. Dez vezes. Agora, elevem esta mão direita até o coração, novamente no seu coração. Aqui reside o seu Espírito.
Novamente na técnica, vocês afirmam, este é o mantra que vocês têm de dizer neste ponto; “Mãe, eu sou o Espírito.” Com toda
humildade, aceitem em toda a sua glória, assumam: “Mãe, eu sou o Espírito.” Está bom, muito bom. Vocês têm de dizer isso 12
vezes. Mas não se sintam culpados. Agora, Eu tenho de lhes dizer que Deus é o Oceano de Amor. Ele é o Oceano de Compaixão.
Mas o melhor de tudo, Ele é o Oceano de Perdão.
Então, por favor, não se sintam culpados, porque qual pecado... vocês podem cometer que Ele não possa perdoar? Nós
estamos desafiando o Seu poder de perdão quando nos sentimos culpados. Por favor, não se sintam culpados. Sem se
sentirem culpados, digam: “Mãe, eu sou o Espírito.” Desça. Tudo bem. Ah, está melhor. Doze vezes, porque há 12 pétalas. Nabhi
Esquerdo. Está mais no esquerdo, tudo bem. Não há nada no direito.
Ah! Melhor. Mas o Nabhi Esquerdo está demais. Move-se daqui. Agora, movam esta mão para cima e coloque-a – a mão direita,
vocês têm de mover a mão direita, a mão esquerda em direção a Mim – coloquem-na no lado esquerdo de seu pescoço. Na
base, quase tocando o lado esquerdo... de sua medula e pressionem-na um pouco. Neste ponto, na frente – vocês têm de fazer
isso, leve a mão... para frente, não de trás, mas no lado da frente – segure firme. Aqui agora, vocês têm de dizer, com total
confiança, com todo amor e compreensão de si mesmo: “Mãe, eu não sou culpado.” Por favor, digam isso 16 vezes. E se você é
muito assim, é melhor dizer isso... 108 vezes para se punir, se você for muito condescendente com este tipo de coisa. Está bom.
Ela está se elevando até o Agnya. Ah! Agora, elevem sua mão no topo de sua testa, transversalmente. E segurem-na, sua testa.
Neste ponto – vocês sabem, como Eu lhes disse, este é o centro... de Cristo – vocês têm de perdoar a todos. Algumas pessoas
podem dizer: “É muito difícil, Mãe,” “como podemos perdoar?” Mas é um mito você não perdoar ninguém ou... perdoar alguém,
porque quando você não perdoa, você sofre, não o outro. Então por favor, digam: “Mãe, eu perdoo a todos.” Vocês ficarão
surpresos, quando disserem isso de seu coração, este centro se abrirá. Melhor. Agora, se vocês ainda estão se sentindo
culpados, é melhor colocarem sua mão na parte detrás de sua cabeça. Segurem-na firme, todos devem fazer isso, e de uma vez

por todas digam: “Oh Senhor, perdoe-me se cometi qualquer erro.” Simplesmente de uma vez por todas, mas não se sintam
culpados depois de dizer isso, ou antes também.
Apenas digam: “Oh Senhor, perdoe-me se eu disse alguma coisa errada...” “ou se eu fiz qualquer coisa errada contra o Senhor.”
Segurem a parte detrás de sua cabeça. A parte detrás de sua cabeça, como eles a chamam, o lóbulo ótico. Três vezes. Mas não
se sintam culpados. Por favor, não se sintam culpados. Isso é muito importante. Move-se para culpa novamente. Tudo está
melhor. Está se elevando. Digam de coração: “Seu eu fiz qualquer coisa errada” – agora, não enumerem isso, apenas digam em
geral.
Não enumerem o que fizeram de errado, o que quer que tenham feito de errado. Por favor, não enumerem. Apenas digam: “Se
fiz qualquer coisa errada, por favor, perdoa-me.” Só isso. Porque vocês são o Espírito, e se vocês são o Espírito, que erro vocês
podem cometer? Vocês têm de somente se tornar o Espírito, só isso. Vocês emergem da lama como um lótus. Ah! Agora,
coloquem esta mão no topo de sua cabeça, na área óssea da fontanela que era a moleira na infância, que é chamada de taloo.
Agora pressionem-na com sua palma e movam seu couro cabeludo. Neste ponto novamente – uma outra parte da yoga – Eu
não posso passar por cima de sua liberdade, porque vocês têm de ascender em sua própria liberdade e glória.
Então, vocês têm de dizer que vocês querem a Realização, e Eu devo lhes dar essa Realização. Então, vocês têm de dizer: “Mãe,
eu quero a minha Realização.” “Por favor, dá-me a Realização.” E vocês têm de dizer isso sete vezes, porque há sete centros, as
sedes dos sete centros no cérebro. Agora, pressionem fortemente e movam no sentido horário. Pressionem esta parte
fortemente e – com sua palma. Agora, abaixem sua mão, por favor, abaixem. E levantem sua mão esquerda, e vejam se há uma
brisa fresca saindo. Movam-na para cima e para baixo. Coloquem a atenção lá. Mais ou menos dez ou doze centímetros de lá –
apenas movam-na para cima e para baixo. Agora, coloquem a outra mão.
Agora, vejam com esta mão. No topo de sua cabeça. Tudo é... Porque muitos Sahaja Yogis estão sentados lá, mas Eu não sei se
essas pessoas estão sentindo isso. Agora coloquem a outra mão deste jeito. [Soprando no microfone.] É como uma montanha.
Mudem suas mãos por favor, novamente. [Soprando no microfone.] Vocês sentem a brisa fresca? Agora, para sua informação,
nós temos muitas pessoas que... são almas realizadas que vieram a Bath.
E elas darão uma olhada em vocês. Vocês podem colocar suas mãos deste jeito. Aqueles que não estão sentindo a brisa fresca,
levantem suas mãos, antes de mais nada. Levantem-nas alto. Tudo bem. Venham agora. Os Sahaja Yogis devem vir e cuidar
deles. Você está sentindo a brisa fresca? Na cabeça? Na cabeça.
Você está se sentindo relaxado? Bom, bom. E quanto a você, do negócio tibetano? Caleb – ele é bom, bom, bom, ele saiu-se
bem! Caleb, cuide deste aqui, do tibetano. Ele é um buscador, inteiramente. Ele obteve isso? Não? Ele esteve em algum guru,
Eu... Apenas cuidem dos chakras deles, o que está bloqueando. Apenas trabalhem nos chakras.
Ah, melhor. Está melhor agora. Mas você tem de sentir nas mãos. Agora, mantenha suas mãos deste jeito. Nas mãos, você de
sentir isso. Perdão? Torna-se mais frio. Primeiro está quente. As mãos estão quentes agora? Tudo bem.
Agora, isto é um milagre, não é? Agora, coloque sua mão esquerda em seu estômago, aqui. Não, deste lado. A mão direita em
direção a Mim, sim. Agora, está bom. Ela está sentindo o calor, só isso. Mas ela obterá isso. Apenas ela ficará... não, coloque-a
no fígado – a mão esquerda no fígado, sim. Vejam, ele mesmo é um médico. Ela obteve?
Esta senhora que estava fazendo perguntas? O que você diz? Não? Quente? O que é? Onde ela está bloqueada? Ele está
sentindo isso? Bom, bom. Isso está bom. Ele tem um bloqueio no Vishuddhi.
Ele tem um bloqueio no Vishuddhi. Deixe-o perguntar se ele - “Eu sou parte integrante do todo” funcionará com ele, porque o
Vishuddhi está bloqueado. É ela? Graças a Deus, agora! Tudo bem. Sim, o que é isto? Muitos de canal esquerdo, Eu lhes digo,
realmente. E quanto a você? Por que você não trabalhou? O que você diz?

Caleb? Qualquer pessoa que não sentiu isso, por favor, levante suas mãos. Eles vieram o caminho todo para ajudá-los, alguns
deles vieram do norte do país. Sim, senhor. Alguém lá. Você consegue ver lá? Todos vocês apenas olhem para Mim sem pensar.
Apenas olhem para Mim sem pensar.
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Após o grande tour... Após o grande tour do Reino Unido, fico confiante de que... a Sahaja Yoga está alcançando suas raízes, e
você pode ver algumas das plantas brotando.
É supreendente, quando anunciei que poderia ser o último tour... que seria feito no Reino Unido, as coisas começaram a dar
certo. Em todo lugar que fomos, foi muito bom e bem sucedido, especialmente em certos lugares, foi milagroso. Vocês devem
ter ouvido falar da mulher... que não saia de sua casa, estava sofrendo de agorafobia, e a imprensa nos desafiou, que ela
deveria ser curada, porque ela não consegue sair de casa. E somente com a fotografia dela e tratamento, ela se curou, e agora,
ela está andando por aí, e eles fizeram... uma grande reportagem dizendo: "A Guru cumpre Sua promessa". Esse é um deles e há
muitas coisas desse tipo que aconteceram, sobre as quais vocês deveriam conseguir o relato. Eu devo dizer que Eu achei todos
os Sahaja Yogis muito cooperativos, muito alertas, muito prestativos e extremamente progressistas. E Eu fiquei feliz ao ver que
eles estão tentando se elevar... e se aprimorar, se desenvolver, e estão agindo muito melhor do que Eu esperava, realmente. Eu
fiquei muito, muito encantada com todos eles, e Eu espero que em 12 anos, seremos, sem dúvida, os Sahaja Yogis de primeira
classe do mundo. Agora, hoje é um dia muito importante do Raksha Bandhan, então Eu tenho de lhes falar algo sobre Raksha
Bandhan. Antes disso, nós temos de falar sobre as maryadas... que devem ser observadas pelos Sahaja Yogis.
Uma das coisas que descobri aqui, no ocidente, é que embora tenhamos entendido a importância do Muladhara, que é uma
coisa muito importante, e a menos e até que reestabeleçamos nosso Muladhara completamente, nós não vamos ter uma
ascensão mais rápida. Apesar de tudo isso, ainda há coisas persistentes que você vê em volta. Como por exemplo, as pessoas
começam a escolher... seus parceiros na Sahaja Yoga. Isso não é permitido, isso não é permitido. Vocês não devem estragar
seus ashrams, seus centros de meditação, usando-os para uma sociedade de busca de casamentos. Vocês devem respeitar
isso; esse ponto, vocês devem respeitar. Se você tiver de se casar, então você pode achar seu parceiro fora da Sahaja Yoga,
antes de mais nada. Mas se você quer se casar na Sahaja Yoga, então você não deve ficar procurando pessoas na Sahaja Yoga.
É uma coisa muito perigosa para a própria Sahaja Yoga e para vocês. Essa é uma coisa que nunca se deve tentar fazer com
Sahaja Yogis.
Para todos os propósitos práticos, vocês são irmãos e irmãs. E é por isso que Eu sempre encoragei casamentos entre
pessoas... que pertencem a outros países ou a outros centros. Por exemplo, agora estamos tendo um casamento, um grande
programa, Eu diria que a maioria dos casamentos... que foram feitos assim são mais bem sucedidos... do que os casamentos
que foram escolhidos e realizados. É muito errado fazer uma coisa assim, como arrumar por sua conta seu casamento com um
Sahaja Yogi. Isso será perigoso. Eu não quero dizer nada, mas isso não mostrará ser bom, porque é uma atividade anti-Deus,
totalmente anti-Deus. Você deve desenvolver seu brahmacharya, você deve desenvolver seu Muladhara. Ao invés disso, se você
começar a selecionar uma Sahaja Yogini... ou um Sahaja Yogi para sua vida de casado, isso será muito, muito problemático.
Seu Muladhara não se estabilizará. Isso é um golpe muito ruim para o seu desenvolvimento.
Por causa da sua formação e do tipo de condicionamento que vocês tiveram, vocês não compreendem que... é importante
manter a pureza dos centros de meditação e de todo lugar. Portanto, qualquer relacionamento assim... em uma cidade é uma
coisa muito errada, isso estraga todo mundo. Para aumentar o problema, é um hábito das pessoas, Eu ouvi falar... que elas
tentam provocar: "Vocês parecem melhores juntos," "vocês ficam bem juntos." Eles provocam e gostam. É um tipo de diversão
muito pervertida do Muladhara, provocar os outros: "Você fica muito bem com ele," "e é melhor você se casar." É um tipo de
insensatez romântica. É claro, para todos os yogis, eles têm de ter brahmacharya. Mas mesmo que você não consiga ter
brahmacharya, você deve ter maryadas. Não provocar uns aos outros e se divertir com esse tipo de insensatez. quando o
casamento não está estabelecido.
O casamento estabelecido está tudo bem. E isso mata completamente a alegria do casamento, porque não resta nenhuma

curiosidade. E muitas vezes, Eu percebo que relações absurdas são estabelecidas. Algumas delas são realmente sem valor e
realmente serão prejudiciais, e algumas delas nunca são estabelecidas. Assim, se elas são estabelecidas, eles estão errados, e
se elas não são estabelecidas, são de partir o coração. Portanto, vocês não devem fazer todos esses tipos de coisas. Nós
tivemos experiências de pessoas que se casaram fora... e trouxeram pessoas maravilhosas para a Sahaja Yoga. Se você puder
fazer isso, você deve fazê-lo. Mas se vocês têm de casar com Sahaja Yogis, vocês não devem casar com eles ao custo da
destruição... da pureza e do idealismo que o casamento tem. Para seu próprio bem, para sua própria satisfação, você não deve
estragar o nome da Sahaja Yoga.
Essa é uma coisa que tenho visto, então Eu diria que hoje, como é o dia da pureza entre relacionamentos, vamos saber que
vocês têm de tratar uns aos outros como irmãos e irmãs. Nenhum jogo assim deve ser seguido. Não permita que sua mente
seja levada por isso. Porque se você permitir, então não haverá fim para isso. Na realidade, vocês sabem como é difícil trazê-los
de volta... à normalidade. Quando Cristo disse: "Não tereis olhos adúlteros", Ele não disse isso porque não era prático. É muito
prático para Sahaja Yogis. E não há nada para se preocupar tanto com casamentos. O que é tão importante? Muitos são
casados e o que lhes aconteceu?
Mesmo com casamento na Sahaja Yoga, alguns deles falharam... por causa desses maus hábitos. Assim, é melhor você se
livrar desses maus hábitos antes de casar, porque depois de casar, eles também continuam deste jeito, e procurando rapazes e
moças. Porque se esses hábitos não forem contidos antes do casamento, então eles continuam perdurando. Portanto, não se
deve tentar fazer todas essas coisas antes do casamento. E Eu tenho visto que casamentos assim... nunca, nunca foram bem
sucedidos até agora. E mesmo se eles forem, é um tipo de coisa fantasiosa, falsa. Isso não proporciona a verdadeira alegria, é
uma busca infeliz. Talvez em um caso seja bem sucedido, mas isso não significa que você deva obter qualquer apoio... de
coisas tão difíceis, mas tenham casamentos normais que sejam gratificantes. que criem ligações permanentes entre as
pessoas. Todos os casamentos... Agora, nós temos de compreender as maryadas, sobre as quais Eu lhes falei antes também.
Os relacionamentos entre homens e mulheres só são puros... se alguns limites são preservados. Por exemplo, vamos supor que
você tenha leite em um recipiente... e tenha alguma outra coisa em outro recipiente. Para manter a pureza de um recipiente,
você tem de mantê-lo nos seus limites, na xícara. Se você permiti-los se misturarem, se eles se juntarem e se misturarem, então
não restará nenhuma pureza, é algo simples assim. A pessoa deve compreender: nós devemos entender... como manter nossos
relacionamentos no respeito apropriado... em relação à decência e à castidade de uns com os outros. Agora, por exemplo, há
uma moça que é mais jovem que você. Você deve manter toda a distância de tal pessoa. Se ela for muito mais velha que você,
então está tudo bem. Você pode conversar, rir, brincar, ela é muito mais velha do que você. Mas normalmente com uma moça
que é mais jovem que você, mesmo muito mais jovem, você deve tentar manter-se distante, afinal ela é uma jovem, não com as
crianças, mas ainda assim.
Você deve aprender essas coisas, como manter uma distância. Agora, se há um homem que é mais jovem que você, então você
não deve ter nenhuma ideia estranha sobre tal pessoa, é totalmente absurdo. Se algum homem é mais jovem que você, é
somente na perversão que você faz tais coisas. Você não deve ter nenhuma ideia estranha sobre essa pessoa. Isso só é feito
quando há emergências, quando não há nenhuma possibilidade de casamento, quando há muitas mulheres ou muitos homens,
ou sob condições pervertidas. Nós não temos nenhuma dessas condições aqui, então nós temos de nos comportar como
pessoas normais, e quando o ambiente adequado nos é dado, por que não fazer uso dele? Por que deveríamos criar coisas
absurdas? Depois eles vêm a Mim dizendo: "Mãe, agora nós decidimos casar, nos deixe casar." Eu tenho de dizer: "Sim". Para
muitas coisas, Eu não quero dizer "sim", mas Eu tenho de dizer "sim".
Mas isso cria um precedente muito ruim. Talvez em alguns casos, como um caso excepcional, Eu posso ter optado por casar
alguém assim. Mas isso não significa que vocês tomem as rédeas... e simplesmente comecem a fazer coisas assim, de modo
que Eu terei problemas mais tarde. Porque uma vez que vocês façam isso, então todo mundo começa a fazer. É um tipo de
agressividade vocês arranjarem alguma coisa, virem a Mim, dizer: "Mãe, nós queremos nos casar." Agora, o que devo dizer?
"Tudo bem, casem." Mas isso cria um problema para Mim, para o resto das pessoas. Eles dirão: "Tudo bem, se ele se casou com
uma moça 20 anos mais nova," "por que eu não me caso com uma moça 30 anos mais nova?" Vocês devem entender Meus
problemas.

Se Me pedirem algo: "Mãe, eu devo fazer isto?" Vocês realmente Me forçam, Eu tenho de dizer "sim". Eu não consigo ser muito
rígida com vocês, porque Eu sou sua Mãe. Mas vocês devem ser sensatos sobre o que Me pedem, até onde ir. Essa é a maior
maryada que você tem de aprender. De repente, você virá: "Mãe, eu devo me sentar aqui?" O que Eu digo? "Devo fazer este
senhor sentar-se aqui?" O que Eu devo dizer? "Tudo bem".
Você mesmo não deveria fazer tal pergunta. Porque às vezes você dá importância indevida a alguém, que é "meu irmão", que é
"minha irmã", algo assim, e faz essa pessoa se sentar em Minha cabeça. Às vezes você telefona para Mim: "Mãe, ela gostaria de
falar com a Senhora." Quem é ela? Ela está bem? Nós devemos levá-la à Mãe? Ela é capaz de falar com a Mãe? Qual é a
condição dela? Ela incomodará a Mãe? Ninguém pensa sobre isso.
Portanto você deve primeiro estabelecer seu relacionamento Comigo... de uma compreensão adequada de que você não deve
tentar Me perturbar. Mas isso é algo que ainda não está em Minhas mãos, Eu acho, porque as pessoas não entendem o que elas
estão fazendo. Assim, primeiro tente se certificar de não tentar tirar vantagem de Mim. E em segundo lugar, não tente trazer
pessoas para Mim... que não merecem isso. Não há nenhuma necessidade de desperdiçar Meu tempo com elas. Eu tenho
muitas coisas para serem feitas, muitas ideias... para serem formuladas, tenho de trabalhar muito arduamente. Vocês sabem,
estou trabalhando mais arduamente do que qualquer um de vocês, do que os que estão praticando a Sahaja Yoga. E nesta
idade, se você tentar Me incomodar desse jeito, Eu não sei como lhe falar: "Não Me perturbe", na presença da pessoa com a
qual você virá, você trará... a pessoa para Minha cabeça: "Oh, essa pessoa veio do Timbuktu," "e eu a trouxe." Você
simplesmente faz isso. É agressividade Comigo.
Por favor, não tente agir assim. Essa é uma coisa errada de se fazer. Portanto as maryadas devem ser primeiro estabelecidas
Comigo, compreender que você não deve tentar Me perturbar... de forma alguma dessa maneira. Em segundo lugar, vocês
devem tentar Me agradar sendo pessoas boas. Eu ouço falar que alguém está tentando ser muito egoísta. Ele não coloca nem
mesmo Minhas fitas, ele simplesmente dá suas próprias palestras. Esse tipo de coisa é surpreendente. Como as pessoas
podem agir assim? Tentem abaixar o ego de vocês, o superego. Vocês devem aprender a Me agradar, "Prasanno bhave Devi,
prasanno bhave".
Se você não consegue fazer o Devi Prasanna (agradar a Devi), qual será a sua conquista? Como por exemplo, Rustom diz que Eu
sou Mahamaya, tudo bem. Mas você não sabem que Eu sou isso? Então tentem observar isso. E tentem manter esta
compreensão: se vocês têm de crescer, nós temos de ter um relacionamento apropriado com a Mãe, e devemos entender o que
A desagradará mais. "Eu A estou agradando fazendo isto?" Mas se você Me forçar: "Se isso A agrada, nós faremos." Então o que
devo dizer? "Tudo bem, vá em frente." Se Me agradar, Eu espontaneamente direi: "Tudo bem, isso Me agrada.
Vá em frente com isso!" Desse jeito, há tantas coisas que as pessoas simplesmente tentam forçar em Mim... e Eu digo: "Sim".
Mas Eu sou muito esperta e inteligente nisso, porque Eu falo de uma forma pela qual você deveria perceber... que isso não
propricia alegria. Tudo bem, seja o que for. Agora, a segunda coisa é... que as maryadas de relacionamentos entre vocês... é um
relacionamento de puro amor, de pureza. A menos e até que vocês desenvolvam relacionamentos puros, vocês serão
arruinados. Vejam, este dedo tem de ter puro relacionamento com esta mão. Vamos supor que este dedo tenha alguns
sentimentos impuros... em relação a esta mão, ele pode sujá-la, ele pode estragá-la. Da mesma maneira, nós devemos ter
relacionamentos extremamente puros... uns com os outros. Significa que devemos tentar dar nosso coração... a outra pessoa
sem nenhuma luxúria ou ganância nisso.
Isso nós devemos tentar fazer. Tentem ajudar uns aos outros. Eu percebo quando eles se sentem de uma maneira luxuriosa...
ou de uma maneira gananciosa apegados aos outros, isso não é para Sahaja Yogis, mas sim para não Sahaja Yogis, eles ficam
muito interessados naquela pessoa. É uma forma muito baixa de apego. Mas na Sahaja Yoga, o seu apego é com seu Espírito,
com seu Atma, e o Atma é a forma mais pura do nosso ser. Nós temos de mantê-Lo totalmente puro. E então a felicidade é mais
elevada do que qualquer romance, do que qualquer casamento, do que qualquer coisa mundana. é o mais alto e o mais elevado.
Primeiro alcancem isso. Antes de tudo, você deve se elevar e alcançar isso, alcançar essa pureza.

Isso é muito importante. Agora, o relacionamento entre homens e mulheres, Eu lhes falei que... vocês não devem tentar entrar
em quartos onde as mulheres estão, não é apropriado. Nem as mulheres devem entrar no quarto dos homens. Mas é muito
comum. As mulheres não devem se comportar da forma como as outras mulheres se comportam. Por exemplo, Me contaram
que em um casamento no Maharashtra... as mulheres foram e tiraram todas as suas roupas, isso não é a Inglaterra. Eles
tiveram um choque. Alguns deles perderam o apetite por três, quatro dias. Eles nunca viram mulheres desse tipo em sua vida.
Elas foram e tiraram suas roupas de repente, todas elas.
Eles ficaram chocados, tão chocados que por três, quatro dias, eles não comeram. Então vocês não têm nenhum direito de
chocá-los também. Porque se você vai ao país de alguém, você deve saber de que forma eles vivem. Isso nunca é feito.
Ninguém fica nu assim. E cerca de vinte garotas, se elas ficarem nuas, o que acontecerá? Assim, o senso de pudor deve ser
desenvolvido entre homens e mulheres. Isso parece bom, isso parece belo. Dá um charme especial, se você tem senso de
pudor, um pouco de timidez. Sua Princesa de Gales é considerada bela.
Ela é bela. Sua timidez é tão natural. Essa timidez não está presente, como um - Eu não sei qual animal faz isso, mas alguém
que não tem nenhum pudor, Eu simplesmente não sei quem é assim. Todo mundo tem um senso de pudor, mesmo os animais.
Então por que não deveríamos ter esse senso de pudor? Como se comportar em relação às mulheres, como ser... De repente,
não há nenhuma necessidade de simplesmente... Eu vi uma mulher indo da Índia para - indo da Inglaterra para a Índia, e ela
simplesmente foi... e deu um grande tapa nas costas do Sr. Modi: "Olá Modi, como você está?" E Modi tomou um susto. Ela não
tinha a intenção, ela era inocente, mas essa não é a forma… que vamos nos comportar na Sahaja Yoga, como algum tipo
charmoso... ou algum tipo de pessoa fantástica, o que vocês chamam, uma mulher moderna, chegando desse jeito. A pessoa
deve entender que deve ter um senso de pudor. O modo como você fala, mesmo Comigo, eles falarão com uma mão deste jeito:
"Mãe, isso está acontecendo."
Mas não há nenhuma necessidade de fazer tudo isso. Fale de uma forma que seja gentil e bela. Outro dia Eu encontrei um
motorista de taxi muito gentil. E Eu lhes digo, seus gestos eram tão belos. Imediatamente Eu disse: "Ele é uma alma realizada."
Ele não dizia nada sem colocar sua mão deste jeito, e seus olhos para baixo. Ele não diria algo assim, nada desse tipo. Ele era
tão doce, o seu gesto todo. Ele é inglês. Nascido e criado aqui.
Ele não disse uma única palavra vulgar. Por exemplo, um de seus jogadores foi tão estúpido. Quando a Princesa Anne foi se
encontrar com ele, ele disse todos os tipos de coisas. É um tipo de ego ou estupidez, Eu não sei, porque o modo como você
conversa, como você fala, tudo deve ser santo. Vocês são santos agora, vocês se deram conta disso? Todos vocês são santos.
Portanto, como vocês se comportam com dignidade uns com os outros, como você respeita a dignidade deles, como você vive,
é muito importante, e você deve tentar manter isso de uma forma... que pareça um comportamento santo. Você tem de ser um
santo. E isso não é difícil para vocês adotarem. se comportar de uma forma que vocês são santos.
Isso é muito importante, Eu devo lhes dizer, porque Eu tenho observado essas maryadas. se você não preservar suas maryadas,
isso estará matando, estará matando completamente a Sahaja Yoga, Esta é uma das coisas mais essenciais que a pessoa tem
de ser. Eu lhes disse repetidas vezes como se vestirem, como se comportar, como falar, como ouvir os outros mais do que você
mesmo falar, como se tornar não agressivo, é a melhor forma de impressionar... as pessoas e de expressar a Sahaja Yoga. Eu
lhes digo, na realidade, as pessoas começaram a dizer: "Eles são pessoas muito belas, você pode ver que são pessoas muito
boas." "Você pode ver que eles são de um tipo muito diferente. É algo diferente." "Eles são maravilhosos." As pessoas
começaram a dizer isso. Mas ainda assim, falta em nós certas coisas, por exemplo, nós começamos a ir em um nível... que não
é adequado a nossa estatura, a nossa dignidade, a nossa posição como santos. Todos nós somos profetas, e profetas têm de
se comportar como profetas.
Eles não podem se comportar como pessoas do tipo vulgar. Assim, nisso, nós temos de entender as maryadas. Agora, a
maryada com seu líder também, você deve ser respeitoso. Eu tenho visto que ninguém chama alguém, mesmo as crianças
chamarão alguém, digamos, uma pessoa mais velha também, eles nunca os chamam de "tio" ou algo assim. É uma coisa

errada. Você deve ensinar seus filhos a chamar os mais velhos... pelo nome como irmão ou tio ou alguém. Dê algum respeito
aos mais velhos. Mas quando o líder também não é respeitado, qual é o problema disso? Eu tenho visto meninos chamando...
pessoas adultas, casadas com três ou quatro filhos, pelo nome. Esse não é nosso estilo.
Você nunca deve fazer isso. Eu vi isso, mesmo no escritório de Meu marido há esse problema. Porque quando Eu cheguei, eles
sempre chamavam você pelo nome. "Tom", ele é um homem tão grande, ele é chamado de "Tom" e tudo mais. Então C.P. olhou
deste jeito: "Tom". E nós sempre os chamamos, mesmo os motoristas, nós os chamamos de "Sr.". Nós não conseguimos
entender por que é assim. Sendo democrático ou algo assim, é desse modo que você se torna "demoniocrático". Nós devemos
respeitar, nós devemos respeitar uns aos outros, devemos chamá-los de nomes mais elevados.
Especialmente quando em uma reunião, há pessoas, você deve chamá-las, um ao outro, mesmo seus amigos, de "Sr. Fulado de
Tal." Está tudo bem para Mim Eu chamá-los, pareceria muito estranho... se Eu chamar "Sr. Brown" ou "Sr. Reeves", porque eles
são Meus filhos, Eu sou a Mãe deles. Mas para vocês, porque vocês são iguais, pelos menos os chamem de "Sr." e digam algo
de forma que seja bom. Por exemplo, a língua inglesa tem muitas palavras como "por favor", "obrigado". Todas essas devem ser
usadas abundantemente, abundantemente. Nós iremos retroceder um pouco. Nós estamos agora nos tornando muito mais
modernos, de modo que devemos abrir mão e nos tornar menos modernos e mais elevados. Agora, a ideia inteira desta
maryada é tal que... quando você chamou alguém de irmã ou irmão, então isto não é de boca para fora: "Você é minha irmã", é
algo inato e muito profundo. Você tem de desenvolver esse sentimento de irmã, porque é desse modo que sua grandeza
ascenderá, seu Vishuddhi Esquerdo melhorará, sua Vishnumaya ficará satisfeita. Se você chamar alguém de irmã, os
relacionamentos de irmã e de filha... e os relacionamentos maternos sempre reduzem... o assim chamado ego, que está
escondido no Vishuddhi Esquerdo.
Então tente ser gentil e amável com a pessoa que você chama de irmã. Dê apoio a ela, cuide dela. Se você chama alguém de
irmão, você tem de orar pela proteção dele, então você deve saber que... você tem o direito de lhe pedir pela sua proteção
também. Mas você deve também dar algo a ele, e você deve tentar cuidar dele, recebê-lo com alegria em sua casa, e tratá-lo
como alguém que é uma parte integrante de seu ser, porque ele está muito mais próximo a você, porque ele é seu irmão, e ele
está muito mais próximo. Mas um irmão assim não deve tentar dominar a esposa. Essa é novamente a maryada. Por exemplo,
um irmão é, de certo modo, muito amigável com o irmão ou uma mulher é muito amigável como uma irmã, então ela não
deveria tentar causar um conflito entre o marido e a esposa. Esta é a pior coisa de se fazer: causar um conflito entre o marido e
a esposa. Qualquer um que tente isso deve saber que ele é uma pessoa má. Nunca se deve tentar causar um conflito entre
marido e esposa.
Eu sei que há problemas entre marido e esposa, Eu os corrigirei. Mas não tente causar nenhum conflito entre eles. E não tente
criar um problema. Se isso for problemático, é para Eu resolver, não vocês, vocês não têm de resolver. E não interfira na vida de
casado deles. Deixe-os serem como eles são. Eu descobrirei como eles estão, Eu tentarei ajudá-los. Mas é muito errado brincar
com a vida conjugal deles... ou com os problemas conjugais deles e de repente criticar severamente alguém. É uma coisa muito
errada que é muito comum aqui. E se uma mulher estiver angustiada, um homem virá ajudá-la, mesmo se ela for casada, ele
fugirá com ela.
É deste modo que ele vai ajudá-la no sofrimento: criar um outro sofrimento para ela. Portanto, é deste modo que devemos
entender: esse tipo de generosidade vulgar... e esse negócio de conquista não são para a Sahaja Yoga. Em nosso coração,
reside o Espírito. Nós somos pessoas dignas, e nessa dignidade, nós temos de nos elevar e viver com essa dignidade. Não
vulgarmente permitir o Espírito ser insultado ou dominado... ou subjugado por alguém. Agora, o relacionamento com as
crianças, nós também devemos entender. Eu tenho visto que algumas pessoas têm o hábito... de ficar muito mais próximo a
uma criança, e mimá-la: "Oh, esta criança é isto. Oh esta criança...". Deixem os pais lidarem com a criança, simplesmente não
interfira com os filhos dos outros. Não interfira muito com eles.
Se você percebe que qualquer criança é de tal e tal jeito, Me informe, Eu curarei a criança. Mas se a criança está sendo mimada
por você, a pior coisa de se fazer para prejudicar essa criança é mimar. As crianças aqui são muito espertas e inteligentes,
vocês devem saber. Elas são muito boas em manipular. Elas manipularão, porque elas são extremamente precoces. Elas são

almas realizadas, elas nasceram neste país. Que combinação! Nesse momento, você deve ser muito cuidadoso em relação à
educação delas. Até os cinco primeiros anos de idade, todos os pais... devem ser extremamente rígidos com os filhos,
extremamente rígidos. Não os permitam subrepujá-los ou manobrá-los, manipulá-los.
Isso é muito importante. Se vocês os permitirem subrepujá-los ou dominá-los, eles se sentarão sobre sua cabeça. Diga-lhes
para não agirem assim. e um dia vocês virão e dirão: "Mãe, o que fazer?" "Estas são almas realizadas e estamos cuidando
delas." Eles não são divindades. Eles não são divindades para serem venerados. Eles são só almas realizadas. Então
mantenham-nos nesse ponto. E vocês são os Meus tutores dessas crianças.
E se vocês as estragarem, são vocês que serão responsáveis. Vocês não têm nenhum direito de estragar a vida dessas
crianças... como Sahaja Yogis e as chances delas de ascensão. Assim, se elas nascem realizadas, elas não são divindades, isso
você deve entender. Elas não estão além da corrupção, elas não estão além de todos os tipos de coisas. Se você compreender
esse pequeno detalhe, ao lidar com seus filhos, você tem de ser realmente rígido. Eles devem saber como meditar, devem saber
como orar, devem saber como respeitar; e todas as coisas boas, você deve ensinar aos seus filhos. E não permita que eles os
dominem. Muitas pessoas arruinaram a vida de seus filhos desse jeito. Por favor, vocês se certificarão de que a criança seja
trazida ao nível apropriado? Se a criança está tentando tomar liberdade com você... e é prepotente e não escuta você, por favor,
dê essa criança para que algum outro Sahaja Yogi tome conta, quem você acha que pode tomar conta e assegure-se que a
criança seja corrigida.
Cortar pela raiz é a melhor forma, porque nós não queremos ter crianças que são mimadas, que estão estragando outras
crianças, nem queremos crianças que são submissas a tais crianças. Assim, vocês têm de ter crianças apropriadas, crianças
bem comportadas, sensatas, crianças sábias. Porque elas podem realmente ser um estorvo para vocês, para Mim, para
qualquer um, se vocês não as educarem apropriadamente. E elas são nossa responsabilidade, nós temos de cuidar delas.
Portanto, o relacionamento entre o pai e os filhos, entre a mãe e os filhos é importante. Na verdade, a mãe deve cuidar muito
mais do filho. E o filho deve respeitar. O pai nunca deve repreender a mãe na presença do filho. Esta é uma coisa que devemos
entender: se o pai começa a repreender a mãe na presença do filho, o filho não terá nenhum respeito pela mãe. Mas o respeito
deve ser mantido, porque se a esposa respeita o marido, então o filho saberá como respeitá-la e o marido também.
Então a coisa toda é construída assim. É um tipo de padrão para os filhos seguirem. Não se deve tentar dominar o marido, pelo
menos na presença dos filhos. Isso é muito errado, porque depois os filhos aprendem esse truque e começam a dominar você.
Portanto, isso flui de você para os filhos. Assim, tente se certificar de que se você tem de fazer qualquer coisa, então faça-o
você mesma. E respeite o marido... e de uma forma que seja muito óbvia para o filho, que o pai é respeitado pela mãe. E eles
são exatamente como "macacos", a forma como você se comporta, eles se comportam. Então os permita se comportarem de
uma determinada forma, eles se comportarão dessa forma, mas se você colocar um bom padrão. Outro dia, estava pensando
em como as crianças indianas são tão obedientes, tão sensatas.
Elas nunca ficarão pedindo: "Quero isso, quero aquilo." Elas nunca manipulam. O que acontece? O que acontece? Como elas
fazem isso? A razão é, Eu acho, um bom padrão dentro de casa. Todos sabem a quem respeitar, como respeitar, como se
comportar. O relacionamento na Sahaja Yoga tem de ser ainda mais do que isso, muito mais sutil. Por exemplo, isso Eu disse
antes também, se estamos em uma sala, sempre tentem ceder o lugar a uma outra pessoa, tentem, tentem fazer isso por eles.
Se você tem de pagar, melhor você mesmo pagar, não espere para a outra pessoa pagar.
Tente fazer isso você mesmo, corra para fazer isso. Se alguém está carregando a bagagem, corra, carregue isso. É desse jeito
que um Sahaja Yogi deve ser. Geralmente as crianças são assim. Elas dirão: "Pegarei isso, farei isso," "receberei isso." Pode ser
o ego, você pode chamar isso, mas seja o que for, mas esse é o estilo que todos vocês têm de alcançar, formando... um tipo
apropriado de imagem para toda a sociedade. Se alguém precisa de algo, corra: "Você quer água? Tudo bem. Você quer isto?
Pegue o meu."
A comida também, a mesma coisa. Primeiro deixe os outros comerem, não que você deva primeiro comer alguma coisa. O
modo como você come sua comida é muito importante, tudo é importante para as crianças observarem... e se comportarem

desse jeito. Em questão de dinheiro também, tenho visto que as pessoas deveriam ser... muito, muito sensatas e devem ter as
maryadas apropriadas. Agora, Comigo, sejam quais forem as maryadas que vocês queiram manter, vocês devem entender,
porque é muito constrangedor falar sobre isso. Mas até agora, como vocês sabem, Eu tive de desembolsar... muito dinheiro
para administrar muitos fundos, muitas coisas. E da última vez também, nós tivemos muitas pessoas que vieram a Mim, não
importa. Mas agora, na realidade, eles colocaram uma... Você não fez agora há pouco? Em Minha palestra, por que você deveria
fazer? Apenas espere.
Neste momento, agora, que estamos falando sobre maryadas, nós devemos saber que, em todo caso, a Mãe não deve pagar
nunca mais, porque nós somos muitos, nós temos de tentar administrar, se possível. Com ontem, Eu recebi uma pessoa da
BBC, e ele disse: "É errado a Senhora não receber nenhum dinheiro deles". Eu disse: "Onde está o dinheiro? Está fora de questão
receber dinheiro," "Eu mesma tenho de pagar." Eu disse: "Isso é inestimável, então como você pode cobrar por isso?" "Você não
pode cobrar por isso, é inestimável." "O Espírito é inestimável e você não pode cobrar por isso." Então ele ficou insistindo, ele
gastou meia hora só nesse assunto. Ele disse: "Este cérebro anglo-saxão não entenderá a menos e até..." "que a Senhora torne
isso um pouco orientado ao dinheiro ou algo assim." Eu disse: "Eu não posso, diga-Me quanto deve ser pago?"
Apenas para encerrar, Eu disse: "E quanto a Cristo?" "Quanto dinheiro Ele recebeu?" "Pela Graça de Deus, estou muito bem de
vida e também realmente não preciso." "Mas Ele precisava, ainda assim Ele nunca recebeu dinheiro de ninguém." Então ele ficou
calado. Mas isso é o que é, as pessoas acham que você está conseguindo isso fácil, barato... e é por isso que você quer tirar
vantagem, o que é errado. Você deve respeitar. Você deve respeitar e entender... que nunca é bom tirar qualquer vantagem de
Mim. Pelo contrário, sempre que for possível, nós devemos tentar fazer tudo que for possível para a Sahaja Yoga, é muito
importante. Tente se entregar.
Não que Eu vou receber algum dinheiro de você, você sabe disso. Eu não quero nenhum dinheiro ou qualquer coisa. Mas
entregue-se totalmente à Sahaja Yoga. Essa é a melhor forma pela qual as pessoas se elevaram e fizeram tão bem. Agora, o
relacionamento entre vocês, entre diferentes grupos, entre diferentes nações. Nós devemos tentar ajudar as pessoas, vamos
supor que haja um casal agora... que quer ir para Índia se casar. Agora, se eles não tiverem dinheiro, é claro, Eu estou lá, Eu
disse: "Tudo bem, eles não precisam pagar nada, Eu pagarei por eles." Mas Warren adotou uma posição firme, ele disse: "Por
que não os..." "Por que as pessoas ou o centro não os ajudam por agora?" Porque eles ajudaram, agora, vamos supor que eles
ajudaram alguém, ele não tinha nenhum dinheiro, foi à Índia, se casou e depois se perdeu, ele se comportou mal, no sentido de
que ele não fala com ninguém, acha não há limites para ele mesmo, então começou a se comportar... de uma forma estranha.
Então um tipo de sentimento veio na mente deles: "Por que deveríamos fazer isso?
Se você faz isso por alguém," "ele se comporta desse jeito, se você tenta ajudar alguém." Esta é uma reação natural na qual se
você tenta fazer algo por alguém, então as pessoas tentam se comportar mal? Não é assim. Uma pessoa deve ter feito isso, não
significa que todo mundo fez isso. Isso é o que acontece. Eles dizem que um tipo de barreira é formada no indivíduo... que é
ajudado por nós e o ego dele é desafiado, e ele tenta se comportar de uma forma que nunca foi conhecida antes. E ele começa
a se comportar de uma forma tão estranha... que ele não fala com ninguém, ele mantém distância e se torna louco com seu
ego. Então o seu ego fica ferido. Não há nada para se sentir ferido, porque se você não tem dinheiro e se é uma parte de um
único corpo, se alguém o está ajudando, não importa. Você pode ajudar, quando você está bem de vida em relação a uma outra
pessoa.
Mas quando se trata de você, você desiste. Assim, esse é um tipo de comportamento muito absurdo... de um indivíuo, ou dois
ou três, ou talvez cinco ou dez. Não importa. Mas ainda assim, nós não devemos esquecer que temos de ajudar. Nós temos de
ajudar tantos quanto for possível. E devemos tentar fazer tudo que nos for possível para os outros. Isso é importante. Se não
podemos fazer para um grupo, como o de Sahaja Yogis, quem nós iremos ajudar? Assim, nós temos de dar essa ajuda. Agora,
na Sahaja Yoga, na base sutil, nós não devemos tentar julgar as vibrações de ninguém.
É muito comum nas pessoas: "Oh, você está bloqueado no Agnya." "Oh, você está com isto errado, deixe-me limpá-lo, sente-se."
De manhã até à noite, sem meditar, eles estão limpando os chakras uns dos outros e se bloqueando. É uma ideia totalmente
errada. Todo mundo individualmente deve se sentar diante da fotografia, receber as vibrações, toda manhã, deve haver uma

disciplina. Você deve saber que o sistema da Sahaja Yoga hoje tem dado certo... dessa maneira, pois Eu lhes dei a Realização...
apenas para dizer: "Deixe sua luz ser acesa." Agora, você tem de cuidar de sua lâmpada, se ela está limpa ou não. Só é possível
quando a luz está acesa. Observe sua lâmpada, se ela está acesa ou não. Observe: se alguém é muito agressivo, então tudo
bem, você faz um ataque em conjunto a essa pessoa e a censura, ou há líderes que farão isso.
Mas todo mundo não deveria julgar os outros. É melhor julgar a si mesmo, purificar-se, cuidar de si mesmo, e também tentar ver
como sua lâmpada está, ela está limpa? A Mãe nos deu a luz para vermos e por que não ver? Assim, se você trabalhar isso
nessas linhas, você irá muito rápido. E você tem, agora, de se aperfeiçoar. Nós temos muitos Sahaja Yogis, mas quantos são
perfeitos? Esse é o ponto. Agora, seu relacionamento com a Sahaja Yoga é também muito importante. Há uma maryada sobre
isso. A Sahaja Yoga não deve ser tomada como garantida.
Qualquer um que acha que obteve a Realização... e agora ele está sentado no topo do mundo, não é assim. Você deve colocá-la
em prática, você tem de ter disciplina. O mesmo senhor, o sujeito da BBC, estava dizendo que... isso aconteceu antes, por vários
anos, você tinha de viver em celibato... e lavar os pés do... lavar os degraus do templo... e fazer todos os tipos de coisas,
trabalhar duro, fazer isso, aquilo, e então eles elevavam isso a um chakra. Eu disse: "Agora, nós fazemos isso ao contrário."
Primeiro construa a cúpula e depois a fundação. A Sahaja Yoga é assim. Desse modo, com a cúpula, você entende, você está
protegido, você é cuidado. Mas as pessoas não dão o devido valor, por exemplo: "A Mãe fará isso." "Deixe isso para a Mãe." Não,
não é assim.
Vocês são Minhas mãos. Vamos supor que Minhas mãos tenham de levantar isto, Eu deveria dizer que Nirmala vai fazer isso?
Agora, quem é Nirmala? Estas mãos são a Nirmala neste ponto. Assim, muitas pessoas deixam se levar desse jeito. Assim, para
a Sahaja Yoga também, sua atitude deveria ser de respeito. Você não deve tentar dar bandhans em si mesmo diante dos outros,
você não deve tentar fazer essas coisas, mas de uma forma digna... você deve respeitar a Sahaja Yoga. E o mais importante de
tudo, com a Sahaja Yoga, o seu relacionamento deve ser... que você deve conhecer a Sahaja Yoga, o que ela é. Senão toda vez
que você tiver de falar sobre a Sahaja, Gavin deve vir, ou alguém vir. Por quê? Gavin não sabia uma palavra sobre a Sahaja Yoga,
ele não sabia uma palavra sobre a mitologia indiana, ele não sabia nada, ele não sabia o que era a Realização, ele estudou.
Ele está até mesmo estudando Sânscrito. Como muitos de vocês o fizeram. Mas todos vocês, um e todos, devem se tornar um
grande pandit. Mas você se perde em seus problemas conjugais, depois os problemas dos filhos, depois "minha mãe", depois
"minha irmã". Isso tomará muito tempo para você. Antes de tudo, você deve observar: "Eu sou um Sahaja Yogi, deixe-me
trabalhar." E isso cria problemas para nós também, porque sua esposa o processará, seus filhos aparecerão, isso, aquilo. Você
deveria dizer: "Não tenho nada a ver com isso, eu vou estudar Sahaja Yoga." Eu fiquei surpresa, muitas pessoas tomaram "O
Advento"... exatamente como uma Bíblia, exatamente como uma Bíblia. Eles nunca a leram.
Eu fiquei surpresa, algumas pessoas não sabem o que Eu escrevi na Bíblia. Então isso é como os judeus, tendo a Bíblia Dourada
amarrada aqui. Eles guardam "O Advento" em uma capa muito boa próximo à fotografia, o veneram, pronto, então o
conhecimento entra dentro deles imediatamente. Você deve ler pelo menos alguns capítulos... do Advento, se não, mais alguma
coisa. Há muitos livros que vocês podem ler, Eu lhes falei. Tente formar sua própria biblioteca. Tente melhorar nisso. Todo
mundo deve tentar obter a perfeição nisso, perfeccionismo. Você nunca deve ser um fardo na Sahaja Yoga, mas um grande bem
da Sahaja Yoga. Isso é o que todo mundo deve tentar ser.
Seus problemas, Eu resolverei. Mas resolva sua ascensão. [N.T: Próximos três minutos sem som e vídeo] Isso é muito
importante. Você deve ascender. Senão qualquer que seja o problema que Eu resolva, você se envolve em um outro problema,
depois você envolve em um outro problema. Agora, o relacionamento, digamos que vocês tenham um ashram, alguém o
comprou. Agora, ninguém deve pensar: "Esta é minha casa." Agora, esta é a melhor forma de se livrar dessa ideia de posse.
Porque então Eu perturbo você. Esse é o lugar onde Mahamaya atua.
Se você disser: "Esta é minha casa", então você terá isso. E terá isso para sempre. Assim, essas coisas, você nunca deve
desenvolver, o sentimento de que "esta é minha casa".

(Part2)
Agora, Eu tenho observado as pessoas, elas entram no ashram e então acham que aquela é a casa delas.
Elas vivem lá, manipulam todo o dinheiro que elas poupam... e isso e aquilo, e desenvolvem isso, querem tornar tudo
confortável. Elas nunca pensam: "Este não é meu ashram, mas estou fazendo isso..." "porque eu sou um Sahaja Yogi." "Este é o
ashram da Mãe, eu tenho de fazer isso." Mas o desapego não existe. De forma alguma há um desapego. E isto é algo
surpreendente, se você tem de ir aos Himalaias e fazer uma apólice de seguros, então de que adianta vir para a Sahaja Yoga? É
tão absurdo assim, nós estamos escrevendo nas apólices de seguro: "Eu fui aos Himalaias. Quando eu morrer," "dê minha
propriedade para este aqui. Se eu não morrer, voltarei depois disso." E empacotando em um bom saco plástico, de modo que o
gelo não estrague isso.
É tão absurdo assim. Então você não deve ter nada. Agora, algumas pessoas têm o hábito: "Eu terei uma casa para mim." "Terei
minha esposa lá, os filhos lá, acabou-se." Todas as pessoas assim deveriam, para variar, deixar suas casas, vir para o ashram,
colocar algumas outras pessoas em suas casas. Porque eles estão ficando apegados. Como você ficará desapegado? Há
alguma saída? Isso é muito importante na Sahaja Yoga. A menos e até que você seja desapegado, você não pode ascender.
Vamos supor que você tenha todos os tentáculos aqui embaixo na Mãe Terra, e você diga: "Deixe este avião voar", como ele irá
voar? Assim, essas pessoas que têm suas próprias casas... ou seus próprios edificios ou qualquer coisa, apartamentos,
deveriam abandonar suas casas. Não ficar tão confortáveis. Livrem-se disso. Peçam algumas outras pessoas para mudar... e
mude para o ashram. Continue mudando, treine sua mente para mudar, para viver com todos, ser capaz de compartilhar e fazer
coisas. Eu Me mudei para 40 casas depois de Meu casamento, vocês podem imaginar? E o tipo de casa que tenho de suportar.
Que casa de múltiplos propósitos! E Eu Me mudei, até agora, para 40 casas, e se Eu me mudar agora dessa casa, Hester´s
house, ela será a 41a.
Vocês podem imaginar? Eu estou casada há 40 anos e Me mudei para 40 casas. Assim, o relacionamento de pureza deve ser
compreendido em tudo. "Este é um relacionamento puro?" "Estou vivendo neste ashram em relacionamento puro?" "Porque está
é a casa que está me dando conforto," "é por isso que estou vivendo nesta casa? Ou só estou vivendo aqui..." "porque ela é uma
moradia? Eu estou aqui hoje e estarei lá amanhã." Você ficará surpreso, você desfrutará cada parte da vida. Assim que você fica
apegado, você está condenado.
É uma dor de cabeça ser apegado a algo. Então você deseja muito: "Minha esposa não chegou. Oh Deus, o que fazer agora?" "Eu
devo telefonar para ela, trazê-la para cá." Mas se você é desapegado em relação a isso, ela chegará na hora. Não somente isso,
mas você desfrutará sua companhia. Do contrário, você gritará com ela: "Por que você não chegou na hora? Eu estava
esperando por você." Então por que você ficou esperando para repreendê-la, e gritar com ela e estragar todo o relacionamento?
Apenas veja o absurdo da coisa toda que é o apego.
Você deve ficar completamente desapegado de tudo e... você desfrutará, apenas desfrute. Mas nisso também, a pessoa tem de
julgar: você está realmente desfrutando ou só está fazendo um drama disso? Tente ser sincero. A pureza é gerada pela
sinceridade. Se você não é sincero consigo mesmo e com os outros, você não pode ser puro. E a pureza é a coisa principal que
você tem de alcançar na Sahaja Yoga, além da união que Eu lhe dei. Mas se você não usa essa união para a pureza, é inútil.
Assim, essa luz deve lhe dar completa sabedoria. de modo que você destrute uma vida boa e pura. Você é casado, tudo bem,
você tem uma vida de alegria com sua esposa, que Eu já descrevi para vocês.
E com sua esposa, como se comportar também, Eu lhes descrevi muitas vezes; ou com seu marido. Mas quando se trata dos
outros, você deve ter um relacionamento totalmente puro... de nenhuma exploração. Há até mesmo explorações de flertes...
igual a explorações de dinheiro. Aqui, se você explora alguém por dinheiro é chamado de criminoso, mas flerte não é chamado

de nada. Eu acho que é um crime muito pior, de acordo com Cristo. Portanto você tem de ser cuidadoso nesse ponto, e
compreender que o relacionamento de uns com os outros tem de ser puro. Agora, há pessoas que têm, digamos, esposas
horríveis ou maridos horríveis. Eu não Me importo, eles podem desistir deles. Se eles são totalmente impossíveis, se eles estão
estragando a pureza deles, se eles estão torturando a vida deles, então é melhor se livrar deles, Eu não Me importo. Porque se
eles são tão ruins, você não pode utilizá-los, exatamente como esse corpo, se ele está tão ruim, é melhor desistir e morrer, de
modo que você tenha esse relacionamento extinto.
Mas essa morte deve chegar a você como uma ajuda muito vigorosa, senão, depois disso, se você se tornar uma pessoa
nervosa, de que adianta? Então, o que você deve fazer depois que uma coisa assim aconteceu... em que você desistiu de tal
relacionamento, se você tem de ir aos tribunais e tudo mais, você deve abandonar a Sahaja Yoga temporariamente. Resolva
seus problemas. Resolva seus problemas judiciais, tudo, depois venha para a Sahaja Yoga. Nós não queremos ficar
envolvidos... nesse tipo de coisa de forma alguma, de que nós desfizemos qualquer família ou qualquer coisa assim. Se você
não consegue continuar com uma esposa, a Sahaja Yoga não pode ser uma desculpa... porque você não consegue continuar
com sua esposa. Você deve fazer isto: saia da Sahaja Yoga, faça o que quiser com sua esposa, acabe com isso de uma vez por
todas, e você deve dizer para ela: "Eu não sou mais um Sahaja Yogi". Saia e depois venha para a Sahaja Yoga. Mas ficando na
Sahaja Yoga, você estará realmente Me perturbando muito. Então Eu tenho de lhes fazer um humilde pedido: se vocês têm
qualquer problema assim, não apareçam.
Não permitam que nenhuma criança, que seja mais jovem do que uma idade apropriada, 16 anos, seja mantida no ashram...
sem pegar uma permissão completa, uma permissão escrita dos pais. Ou uma esposa que criou problemas com o marido... não
deve ser permitida vir e ficar no ashram... com os filhos a menos e até que o problema seja resolvido. Nós não somos
responsáveis por todos os tipos de problemas. As pessoas que são doentes ou mentalmente perturbadas... não devem ser
mantidas no ashram. Esta é também uma atitude muito complascente de muitos Sahaja Yogis. O ashram é para as melhores
pessoas, não para os loucos. Então por favor, não tragam essas pessoas que são sem valor. Nós não queremos que pessoas
assim venham para o ashram, que vão arruinar a reputação do ashram. Assim, isso também você tem de estabelecer. Então,
tratando-se do relacionamento de Vishumaya, Vishnumaya é Aquela que é a Irmã, a Irmã de Shri Krishna.
Ela é Aquela que anunciou a vinda de Shri Krishna. Ela é Aquela que sacrificou Sua vida para salvar a vida de Shri Krishna.
Vishumaya é Aquela que cerca Shri Krishna, e Ela nasceu como Draupadi que, como vocês sabem, foi mais tarde humilhada por
Duryodhana, e foi Shri Krishna quem veio e A ajudou. Assim, esse é um relacionamento muito doce de pureza, de ajuda, um
relacionamento muito delicado deve ser mantido... entre um irmão e uma irmã. E esse é um relacionamento especial hoje.
Aqueles que querem amarrar o rakhi em uma irmã... devem amarrar hoje diante de Mim, isso será uma boa ideia. Este é o
relacionamento maior do que qualquer outro relacionamento. Porque aqui, se alguém é sua própria irmã, tudo bem, mas se ela
não é sua própria irmã, vocês devem saber que... todos vocês nasceram de uma única Mãe. Portanto o relacionamento de
irmão e irmã deve estar bem. Nisso também, a pessoa não deve ter preferências, porque alguns gostariam de ter uma irmã
rica... ou algum tipo de insensatez como essa.
Ou alguém gostaria de ter a mais infeliz, tudo isso é a mente. Mas sim um relacionamento com uma pessoa com quem... você
gostaria de ser feliz, em quem você deveria amarrar o rakhi. E se há alguém que foi esquecido, você não deve tentar fazer isso.
A qualquer um que esteja ouvindo, Eu diria que a melhor coisa... seria ter seus "lucky dips" (jogo para crianças), Eu acho, para
pessoas, algo assim poderia ser feito... de modo que eles escolham suas irmãs e amarrem as coisas. Seja qual for a forma que
você goste, escolha. Mas Eu consegui alguns bons rakhis para vocês, que devem ser feitos hoje. E Eu ficarei muito feliz. E
depois nós faremos esse pequeno Havan... para Vishnumaya. Que Deus os abençoe.
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Minha alegria não tem limites... quando nós viemos venerar esta montanha sagrada, a qual nós chamamos de Ganaraj.
Às vezes as palavras não são suficientes... para conter o jorro de sua alegria. Eu venho até vocês como um símbolo de sua Mãe,
mas o primeiro filho que foi criado foi Shri Ganesha. E depois, quando a Mãe Terra foi criada... como um símbolo de
maternidade, Ela criou muitos Shri Ganeshas neste universo. No cosmos, a estrela que é chamada de Marte, é Ganesha, Shri
Ganesha. Todos esses símbolos foram criados... para vocês, os Sahaja Yogis, os reconhecerem. Reconhecer todos esses
símbolos, é mais fácil se você for uma alma realizada. Mas nós tivemos tantas grandes almas realizadas no passado, de
qualidade muita elevada, e eles reconheceram, eles descobriram... os simbolos de Shri Ganesha há muito tempo atrás. A Índia é
a forma microscópica de toda a Terra, da Mãe Terra. Assim, no triângulo de Maharashtra, nós temos oito Ganeshas que estão...
manifestando vibrações, e foram reconhecidos... pelos grandes santos de Maharashtra. Mas, como vocês viram, como uma
graça desses grandes santos, especialmente Maharashtra, criou os seres humanos... que possuem shraddha como a mais
elevada expressão... de sua emoção e mente.
Por causa dessa grandiosa visão na mente, sempre que eles veem algo dessa natureza sublime, os pensamentos deles vão
para Deus Graças aos santos daquele estado que as pessoas... possuem essa sensibilidade e esse tipo de movimento.
Infelizmente no ocidente, onde shraddha é algo muito superficial, qualquer coisa assim os leva a algo muito baixo, algo muito
sujo, obsceno, profano. Ao invés de se entregrar ao Sublime, e regozijar a grandiosidade do Sublime, eles se entregam a algo
muito carnal, que pertence à carne. Mas ainda assim as pessoas que estão... vivendo de maneira simples nos vilarejos, na
natureza, devem ter reconhecido a importância desta montanha sagrada. Há milhares e milhares, há milhões de anos atrás, a
Mãe Terra começou a criar o Ganesha Dela. Primeiro era um enorme oceano onde fica o Himalaia. O Himalaia gradualmente
começou a sair desse oceano, de uma forma plana, como um Shiva-Linga, que é a expressão assim como a manifestação dos
animais, eles têm os cérebros que são planos, desta maneira. Mas quando os Himalaias começaram a sair desse oceano, a
Mãe Terra foi empurrada para os lados, e a Mãe Terra começou a dar dobras em Seu sari, vocês podem dizer. Agora, quando
esse movimento começou, o sari transmitiu ondas de vibrações de tal maneira... que em certos pontos ele... levantou-se até um
ponto se tornando como Shri Ganesha. E isso foi, antes de tudo, horizontalmente, novamente os mesmos tipo de... Mas depois,
mais dobras ainda começaram a surgir, muito mais tarde, quando o cérebro humano... começou a desenvolver o seu ego.
Então toda aquela terra foi empurrada para cima... e outra terra se juntou a ela de tal maneira que isso formou um pico, o
empurrou. O superego foi empurrado para dentro e foi trazido para o ápice. Isso sincroniza com o cérebro humano, porque todo
o universo é representado em nosso corpo também. Agora, o eixo central da Mãe Terra atuou como a espinha dorsal. Através
desse acontecimento nos Himalaias, novamente houve um grande empurrão em todas as montanhas... que deveriam ser
criadas como Shri Ganesha... e elas adquiriram suas formas finais, e o pico foi criado. Então a Mãe Terra, como Gauri, criou
todos esses Ganeshas. No outro final dessas cordilheiras, deve estar a montanha mais alta porque ela foi empurrada ao
máximo. Mont Blanc deve ser maior do que essa. Vejam, quando elas a empurraram, o Himalaia foi levado até um ponto ele foi
até um ponto, e depois as ondas criaram Ganesha de uma certa altura, não muito alto. Então ele foi empurrado mais no lado
direito: o ego foi expressado em Mont Blanc, por exemplo.
E no outro lado, foi criado um outro Ganesha... no outro final perto de Darjeeling. Yogi: Shri Mataji, o Mont Blanc é a expressão
de Shri Ganesha também? Não, não, ele é a expressão do ego. Yogi: Ego, sim, está na França. Então Shri Ganesha foi
expressado até mesmo em Darjeeling, e você tem o mesmo tipo de vermelhidão nele. Eu vi um outro Shri Ganesha criado em
Delphi, onde eles dizem que é o Nabhi da Mãe Terra. Também, quando Shri Shiva é criado, Linga é criado, junto dele, sempre há
um Shri Ganesha criado, como em Ambarnath, onde uma gota d'água... cai em uma determinada região e cria o Linga. Somado
a isso, uma outra gota cai em outro lado... e cria Shri Ganehsa, exatamente como a face. Agora, o oceano é o Pai, e a Mãe Terra
é a sua Mãe, mas quando a Mãe Terra se torna uma montanha, Ela é chamada de Pai. A razão é: Ela, naquela altura, consegue

alcançar o Pai... no topo da cabeça Dela, como neve ou como chuva.
É dessa forma que uma Mãe se torna o Pai, e então Ela pode executar a função completa de um Pai e de uma Mãe. Naquele
estado somente, Gauri, a Filha das Montanhas, concebeu Shri Ganesha sem a ajuda do Pai, Imaculada. A pureza da neve é
100%, e ela cobre a Mãe Terra, proporciona a formação da Inocência. Todo o lixo e sujeira que vão para dentro do oceano... é
puricado pelo sol, que também é Shri Ganesha, e é trazido ao topo dos montes e montanhas para cobri-los. Yogi: Bem, essa é a
Ecologia Divina. Mas para Ganesha, é um grande problema existir em um país... que não venera isso. Não há nenhum senso de
respeito. Sempre é almejado que eles escalem... com ambições muito egoístas, de um nível baixo e exterior. Quando você vê as
montanhas desse modo, a ideia que deve surgir em um bom ser humano seria: “Ó Deus, eu posso vê-Lo nesta forma sublime,”
“e como eu vencerei minha ignorância?” “Como eu irei escalar minha montanha...” “de arrogância para olhar para o Senhor?”
Para uma mente egoísta, a montanha é para o regozijo dos olhos, e o regozijo que realmente não é o regozijo, mas é uma
espécie de prazer para eles verem. O ego deles é desafiado... e eles querem escalar a montanha para dizer: “Nós somos
maiores que o Senhor.” Nós temos os Himalaias por milhares e milhares de anos na India; ninguém nunca pensou em
escalá-los.
Quando os ingleses vieram, eles começaram a fazer isso... pela primeira vez. Depois os franceses, portugueses, espanhóis,
todos eles fizeram isso, e os indianos ficavam olhando para eles perplexos: “O que eles estão fazendo?” “Por que eles querem
escalar as montanhas?” “É melhor olhá-las à distância e adorá-las,” “do que escalá-las para morrer.” Mas essa mente egoísta
pode ir além, como ela foi na Suíça, eles tentam esquiar essas montanhas, pegam os declives para descer. Eles descem de
qualquer forma, e quebram suas pernas. Eu falei para um Sahaja Yogi que queria vir aqui para esquiar, Eu disse: “Não vá lá, não
é permitido pela Sahaja Yoga”, e ele voltou com as pernas quebradas. Assim, em todos os aspectos, os jogos também são
tais... que são apenas uma satisfação do ego. Eu consigo entender crianças pequenas descendo um escorregador, mas
homens adultos, velhos se movendo desse jeito por várias horas, eles não têm nenhum outro trabalho para fazer? Isso mostra
que eles não têm nenhuma maturidade de nenhum tipo, eles ainda são crianças estúpidas brincando com a neve. Yogi: Há os
bhoots de todos os esquiadores por aí, eu acho que Shri Mataji está falando para todos nós. Com todas essas ações, o que
acontece... é que os lugares sagrados se tornam como cemitérios. Imaginem, ao invés de colocar flores em Shri Ganesha, nós
estamos colocando cadáveres em Seu Corpo.
E, enquanto esquiam, colocam essas unhas duras... no Corpo de Shri Ganesha. É verdade. Não há nenhum senso de respeito.
Talvez nós não nos respeitemos, nós não somos maduros o suficiente. A primeira coisa que deveria acontecer, é a pessoa
juntar suas mãos para Shri Ganesha e só observar essas coisas. Somente isso deve acontecer a todos os Sahaja Yogis. A
inocência tem de ser desenvolvida para se ter esse respeito; se você não é inocente, você não consegue ter respeito. E na
Inocência, você não pensa, você é o mais sábio de todos... e faz todos parecerem tolos, você não ri dos outros e nem zomba
deles, você não age de má fé e nem humilha as pessoas. Mas o que Eu tenho visto, mesmo vindo para a Sahaja Yoga, essa é a
pior parte disso, Eu tenho visto pessoas agindo de má fé... depois de virem para a Sahaja Yoga. Elas fofocam e dizem todos os
tipos de coisas erradas, as quais Eu nunca falei antes.
Houve muitos tipos de coisas que Eu ouvi... que Eu fico impressionada ao ver como Sahaja Yogis... são tão criadores de
fofocas. É dessa maneira que Ganesha se comportaria diante da Mãe? Esse pensamento de que vocês são pessoas grandiosas,
vocês dizem: “A Mãe disse isso, e isso aconteceu, e aquilo aconteceu.” O ego é anti-inocência, e é por isso que esse tipo de
fofoca insensata que as pessoas fazem, as quais Eu não consigo entender, é tão desprezível, Eu simplesmente não consigo
entender. Por exemplo, havia uma moça com quem ninguém se casaria... e havia somente um rapaz que aceitou se casar com
essa mulher, e foi desse modo que o casamento aconteceu. Agora, essa moça, ou talvez alguém que seja como ela, espalhou
histórias de que ela era a mulher mais bonita, que todos queriam se casar com ela, que todos levantaram suas mãos. Eu nunca
pedi para as pessoas levantarem suas mãos. Não é assim de forma alguma. Quando Eu ouvi isso, Eu fiquei chocada, essa
mulher, ninguém queria se casar com ela. Existem todos os tipos de coisas que vocês adquiriram de seu passado, e vocês
devem tentar se livrar disso, senão vocês não podem se elevar alto. Uma pessoa que não é inocente não pode venerar Shri
Ganehsa.
Em Sua mão direita, Ele tem um Parashu, vocês devem saber disso, um instrumento terrível, com um golpe, Ele arranca a sua

cabeça, é como uma guilhotina. Aqueles que não são inocentes, agem de má fé, tentam truques, fofocam, são
condencendentes com a depravação, Ele os elimina. A inocência é uma coisa muito afiada. Ela não tem nenhuma
condescendência, o que vocês podem ver na vida de Cristo. Com Sua tromba, Ele joga as pessoas... para esquerda e para
direita, e as joga para fora. Ele observa por algum tempo, e se as pessoas ainda permanecem mal desenvolvidas, elas são
jogadas para fora da Sahaja Yoga. Ninguém deve pensar que por você ter obtido a Realização, você pode ficar na Sahaja Yoga,
se você não adotar a inocência. A inocência lhes dá a completa sinceridade, e Ganesha é o Juiz, e Ele é Aquele que joga vocês
para fora... da periferia, como uma tangente, vocês saem da Sahaja Yoga. E quando vocês saem da Sahaja Yoga, vocês
começam a decair e decair e decair, e então vocês talvez desenvolvam doenças terríveis... do Muladhara chakra. Aqueles que
são atingidos por Ele são os piores; se você se aproximou Dele, tome cuidado.
Encare a si mesmo, observe-se, preste atenção em si mesmo. Outra coisa que Me disseram é que algumas pessoas... acham
que eles são grandes Sahaja Yogis, os que não contribuem com nada para Sahaja Yoga, exceto com dores de cabeça. Se algum
Sahaja Yogi mentalmente são começar a falar... para outro Sahaja Yogi sobre algo sensato, esse sujeito instiga o Vishuddhi
Direito dele, impondo-o fortemente sobre ele para mostrar: “Você está falando porque seu Vishuddhi Direito está bloqueado”,
muito astuto. Você não deve agir de má fé, porque você está se prejudicando, Eu estou lhe dizendo agora. Aqueles que pensam
que podem jogar com escapatórias... devem saber que há um laço em volta de seus pescoços. Como os anjos caídos, você irá
para as maiores alturas, ou para as profundezas do lamaçal. Assim, tente ser honesto consigo mesmo. Qualquer nação tem
algum problema, quaisquer pecados que eles tenham cometido ou cometeram antes, não deverão ser mais um rótulo em vocês,
Se um país tem sido astucioso, então você deve ser inocente. Se você vem de um clã traiçoeiro, você deve ser inocente. Por
exemplo, você está vindo de um clã de comportamento violento, então você tem de ser extremamente perspicaz.
Se você vem do clã romântico, você tem de ser extremamente puro. Você tem de ser extatamente o oposto... de quaisquer
pecados que estejamos sofrendo. Se você é a luz na escuridão, você tem de ser brilhante e não escuro, e você deve emitir luz na
escuridão, para a escuridão, não absorver a escuridão sobre si mesmo. Assim, se você realmente sente que o passado... de seu
país tem sido assim e assim, é melhor você estudar isso e saber por você mesmo... que você apenas tem de ser apenas
diferente. Alguns amam o conforto, eles devem se livrar disso. Alguns amam o prazer, eles devem se livrar disso. Alguns são
tentados por mulheres e homens e bebem e tudo isso, vocês devem abandonar completamente e se livrar disso. Há pecados
mais profundos que temos como a esperteza, a agressividade, a astúcia, todos essas coisas devem ser estudadas e
compreendidas. O que nós devemos fazer por nosso país... é nos livrarmos disso completamente antes de tudo, assim como o
lótus sai do lamaçal. Se seu país é racista, então você deve se tornar, sem dúvida, uma pessoa completamente integrada.
Desse modo, você tem de estar em oposição a isso... para ascender mais alto do que o resto deles, para lhes dar uma líderança
apropriada. Eu posso lhes dizer que Shiva tolera muita insensatez, porque ele gosta muito de perdoar, e o Princípio de Vishnu
tenta jogar com eles... e os pune ou os mata. Mas o Ganesha Tattwa não tem nenhuma condescendência de nenhum tipo, e
quando Ele se tornar o Ekadasha Rudra, e quando Cristo vier nessa forma, então não haverá nenhuma condescendência,
nenhuma Mataji, nenhum choro, nenhum argumento, nada. Shri Ganesha, Ele próprio jogará as pessoas no inferno. Portanto
tomem cuidado com isso. Hoje, na presença de Shri Ganesha, você tem de fazer um juramento: “Seja qual for o passado de meu
país,” “eu me tornarei o oposto disso.” Por exemplo, Eu diria que os indianos... não são muito bons com relação ao dinheiro; em
matéria de dinheiro, eles podem ser muito horríveis, e algumas vezes, eles criam um problema por questões de dinheiro. Assim,
temos de saber que nós temos de ser, sem dúvida, perspicazes no que se refere ao dinheiro. Não é suficiente apenas ser
inocente, mas é ainda mais, isso deve ser provado, as pessoas devem saber que você é inocente. Por exemplo, Eu perguntei ao
Meu genro, ele é um homem muito honesto, se isso seria honestidade, então ele respondeu: “Isso talvez seja honestidade para
um propósito externo,” “mas isso não está na essência da honestidade.” Assim, é desse modo que vocês têm de ser honestos,
na essência disso, e a essência da honestidade é a inocência. A essência da sinceridade é a inocência.
A essência da beleza, da glória, é a inocência, e a inocência é aquilo que lhes dá o completo desapego. Portanto, quando nos
curvamos a um símbolo assim de inocência, nós devemos saber o que fizemos em relação a nós mesmos. Qualquer que tenha
sido o seu passado, livre-se dele. Seja simplesmente o oposto do que foi tão ruim antes. Fortemente contra tudo aquilo que
você foi antes, na escuridão. Esse é o sinal de seu caráter, e de sua força, e mostrará ao mundo que o seu Espírito, que está
iluminado dentro de você, tem lhe dado essa força e essa nova dimensão. Portanto o segundo juramento que nós devemos

fazer... diante de Shri Ganesha é este: “Eu serei honesto comigo mesmo.” “Eu não enganarei a mim mesmo por causa de
ninguém.” Agora, a terceira grande coisa sobre Shri Ganesha é... que para Ele nenhum Deus existe, exceto Sua Mãe. E vocês
conhecem todas as histórias sobre Shri Ganesha, como Ele adorou Sua Mãe, porque Ele sabe que Sua Mãe é o Poder; e que Ele
é a fonte da sabedoria de vocês, Ele é a corporificação da sabedoria, e a maior sabedoria que Ele tem é: é melhor venerar a Mãe
do que qualquer outra pessoa, porque Ela é o Poder. De acordo com Ele, até mesmo o Pai, se você tem de encontrar, você tem
de ir por intermédio da Mãe, e em segundo lugar, o Pai é apenas a Testemunha. Toda a segurança Dele, todos os poderes Dele,
toda a beleza Dele, a inocência, vem de Sua Mãe.
Portanto o terceiro juramento que você tem de fazer é: “Para nós, a nossa Mãe é tão poderosa,” “porque nós deveríamos ficar
com medo de qualquer coisa?” “Se Ela irá nos dar a sabedoria,” “por que nós tentamos buscá-la em qualquer outro lugar?” Eu
pareço muito inocente às vezes, mas Minha inocência é a completa inteligência, Eu acho, e essa é a razão pela qual as pessoas
levam tempo para aceitar. Mas pessoas como Shri Ganesha, que é o mais sábio de todos, conhecem o truque. O outro
juramento que temos de fazer hoje é: “Nós respeitaremos todo Sahaja Yogi de coração,” “porque eles são criados na forma de
Shri Ganesha.” “Nós não zombaremos deles,” “não riremos deles,” “enquanto eles estiverem na Sahaja Yoga, nós temos de
respeitar.” Mas eles podem ser jogados para fora, eles podem sair da Sahaja Yoga. Mas a menos e até que isso aconteça, não
imponha seu ego sobre outras pessoas. Não pense que você entende tudo. Não pense que você sabe tudo. Respeite cada
pessoa, não pelo o que ela leu ou pelo o que ela estudou, mas porque ela é uma grande alma. Eu sinto que todo o Ocidente sofre
de uma, uma doença simples, isto é, eles não sabem... como respeitar alguém. Seja o que for que não se adapte à mente deles,
eles nunca aceitarão nem respeitarão. Com o ego deles, eles querem julgar todo mundo... e condenar todo mundo.
Então livrem-se disso, e digam para si mesmos: “Eu não sei nada.” “Eu era um tolo estúpido com meu ego.” Tornem-se humildes
em seus corações, abram seus corações, e amem uns aos outros. Respeito e amor são as duas coisas... que vocês devem
prometer a Shri Ganesha. Se vocês não conseguem fazer isso, a sua ascensão será muito dificil. Que Deus os abençoe.

1984-0908, Shri Mahalakshmi Puja
View online.
Shri Mahalakshm Puja Munique, Alemanha, 08.09.1984 Hoje é um grande dia do Puja de Mahalakshmi. Mahalakshmi é uma
Encarnação… da Lakshmi, o Poder de Vishnu, Somente Ela encarnou. Esse Princípio de Mahalakshmi nasceu da Lakshmi, que é
o Poder de Shri Vishnu. Agora, este… Quando em um ser humano, o desejo de elevar mais alto entra em ação, o Princípio da
Lakshmi se torna o Princípio de Mahalakshmi. Como no ocidente, nós podemos dizer que as pessoas têm a riqueza da Lakshmi,
então elas querem se elevar acima desse Princípio… e se tornar Mahalakshmi. Na consciência, isso atua na matéria como
estética, as pessoas se preocupam mais com a estética do que com as posses. E quando elas começam a se desenvolver…
cada vez mais alto em sua consciência da busca, então elas descobrem que a atenção deveria ser tal… que elas devem dar
mais importância à estética das coisas… do que aos valores grosseiros. Agora, quando esse desejo se torna evidente nos seres
humanos, somente então Lakshmi se encarna como Mahalakshmi. Então Ela encarnou como Mahalakshmi… quando Rama veio
nesta Terra, pela primeira vez. E também Ela encarnou como Radha quando Krishna veio nesta Terra. E quando Ela veio como
Maria, foi Mahalakshmi que deu à luz a criança que é o Senhor Jesus Cristo. Assim, a Criança que Ela deu à luz… foi a grande
personalidade de Mahavishnu. Esse Mahavishnu Tattwa é também representado… ou podemos dizer, tem um aspecto de outros
que encarnaram nesta Terra… como os dois filhos de Sita. Eles encarnaram como… Mahavira e Buddha, como Hassan e
Hussein. Também na época dos profetas, Mahalakshmi encarna como um puro relacionamento com eles. Como a Filha de Raja
Janaka foi Janaki, significa Sita. Depois Ela veio nesta Terra como a Filha do Profeta Maomé, e depois Ela veio nesta Terra
como Nanaki, a Irmã de Nanaka. Portanto Ela reside como um puro relacionamento desses Gurus. Desse modo, a grandeza de
Mahalakshmi é que… através de Seu poder somente, o Shushumna é coberto pela Kundalini. Ela é o poder de nossa evolução. E
através de Seu Poder somente, nós nos elevamos para sermos seres humanos… e através do Poder de Seu Filho, nós iremos
nos tornar pessoas mais elevadas. Dessa forma, a importância de Mahalakshmi é muito grande… para todos os Sahaja Yogis.
Porque Ela guia nosso Vishnu Tattwa… para sua culminação, para sua conclusão, que é o princípio de nossa evolução. Dessa
forma, Ela é a doadora do Dharma, Ela nós dá o Dharma e Ela é a doadora da Verdade. Ela é Aquela que nos relaciona com
nosso cérebro, o sistema inteiro do cérebro e o sistema de Mahalakshmi. Então é Ela que expõe… todo do conhecimento como
verdade para nós, em nosso sistema nervoso central. Mas no estado do Virata, quando Vishnu se torna o Virata, o grande Ser
Primordial, então Ela é chamada de Viratangana, como o Poder Dele. Assim, essas são as Encarnações de Mahalakshmi… sobre
as quais Eu falei. Há tanto para ser dito sobre esse Mahalakshmi Tattwa, vocês são tão abençoados por isso. E então, hoje nos
lembramos de Sua grande Encarnação como Maria, que foi muito importante… porque Ela teve de suportar uma dor terrível em
Seu Coração, com todos os Poderes que Ela tinha, Ela foi uma Senhora tremendamente poderosa, mas apesar disso, Ela
suportou todas as torturas… de Cristo no Coração Dela. E foi Sua ordem e Seu desejo… que Cristo tinha de se crucificar, de
modo que as pessoas pudessem ter a ressurreição. E às vezes os indianos Me perguntam… o que Ela fez para ser uma
Mahalakshmi? O que Ela alcançou? Eu disse: "Com todos os Poderes Dela para suportar isso," "interpretar o drama deve ter sido
demasiado." Portanto Ela é a Redentora e Ela conecta vocês a Deus, no sentindo de que Ela é a Ponte. E a Kundalini se eleva
sobre a ponte. E a Kundalini é a Mahakali. Agora, nós temos um templo na Índia, que vocês visitaram, de Mahalakshmi em
Kolapur, e lá, quando eles cantam, quando eles veneram Mahalakshmi, nesse momente eles dizem: "Udho, udho, Ambe". Nesse
momente eles dizem: "Oh Ambe, a Kundaline, eleve-Se." Mas a Kundalini é a energia potencial de todos os três Poderes:
Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati, porque Ela é o desejo primordial. Porque Ela é o Espírito Santo, então Ela contém todos
esses três Poderes dentro Dela. Como a Adi Shakti tem todos os três Poderes… de Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati,
Então agora, hoje é um grande dia para nós, porque Mahalakshmi tem nós ajudado muito, suas bênçãos são muitas. Ela cuida
de todo o nosso bem-estar, Ela é Aquela que cuida de todos os nossos problemas de redenção, Ela é Aquela que nos dá toda a
ajuda possível… em nossos chakras e a correção deles. E Ela é Aquela que nos dá tudo que é material ou bem-estar físico, então
nós temos de ser muito, muito gratos a Ela hoje. Vocês têm de ser gratos. E também hoje é o aniversário de Gregoire. Então Eu
gostaria de parabenizá-lo por Me fazer vir a Munique, porque nós tivemos um programa tão maravilhoso. Que Deus abençoe
todos vocês.

1984-0916, Shri Ekadasha Rudra Puja
View online.
Ekadesha Rudra Puja Como, Itália, 16.09.1984 Hoje nós estamos fazendo um tipo especial de puja, que é realizado na glória de
Ekadesha Rudra. Rudra é o poder destrutivo de Shiva, do Espírito. Agora, um poder, que é Sua natureza, é o perdão. Ele perdoa,
porque nós somos seres humanos, nós cometemos erros, nós fazemos coisas erradas, ficamos tentados, nossa atenção é
perturbada, então Ele nos perdoa. Ele também nos perdoa quando estragamos nossa castidade, nós fazemos coisas imorais,
nós roubamos e fazemos coisas… que são contra Deus, falamos contra Ele. Ele também perdoa nossas superficialidades,
inveja, nossa luxúria, nossa raiva. Ele também perdoa nossos apegos, invejas insignificantes, vaidades e também
possessividade. Ele perdoa nosso comportamento egoísta… e também nossa subordinação a coisas erradas. Mas cada ação
tem um reação, e quando Ele perdoa, Ele acha que lhe deu uma grande marca da graça, e essa reação se constrói dentro Dele…
como uma ira contra aqueles que foram perdoados… e tentam cometer erros maiores. Especialmente depois da Realização,
porque há uma bênção tão grande da Realização, você obteve a luz e na luz, se você fica segurando uma cobra, então Sua ira
aumenta porque Ele vê o quanto você tem sido estúpido. O que Eu estou dizendo é que depois da Realização, especialmente,
Ele é muito mais sensível, de modo que pessoas que são perdoadas… e lhes foi dada um coisa tão grandiosa como a
Realização do Si, ainda assim elas fazem coisas erradas, então Ele fica muito mais furioso. Então na balança, o perdão começa
a reduzir… e a ira começa a aumentar. Mas quando Ele perdoa e como resultado desse perdão, você sente gratidão, então Suas
bençãos começam a fluir em sua direção. Ele lhe dá uma enorme capacidade de perdoar os outros. Ele aplaca sua raiva, Ele
aplaca sua luxúria, Ele aplaca sua ganância. Como uma bela gota de orvalho, Suas bênçãos chegam em nosso ser… e nós nos
tornamos realmente belas flores, e começamos a brilhar na luz do sol de Suas bênçãos. Agora, Ele usa Sua ira ou Seu poder
destrutivo… para destruir todos que tentam nos incomodar. Ele protege as almas realizadas em cada ponto, de todas as
maneiras. As forças negativas tentam atacar um Sahaja Yogi, mas todas elas são neutralizadas pelo Seu enorme poder de
proteção. Através de Sua consciência vibratória, nós somos guiados no caminho correto. Todas as Sua belas bênçãos estão
descritas no Salmo 23, não é? Este é o Salmo 23: "O Senhor é meu Pastor." Está tudo descrito, como Ele cuida de vocês como
um Pastor. Mas Ele não cuida das pessoas malignas. Ele as destrói, Aqueles que entram na Sahaja Yoga que ainda continuam…
com sua natureza maligna são destruídos. Aqueles que vêm para a Sahaja Yoga e não meditam… e não se elevam, Ele destrói,
ou eles são expulsos da Sahaja Yoga. Aqueles que murmuram contra Deus e vivem de uma forma… que não convém a um
Sahaja Yogi, Ele os remove da Sahaja Yoga. Portanto, através de uma força, Ele protege, através de outra força, Ele expulsa. Mas
Suas forças destrutivas, quando elas são muito intensificadas, então nós chamamos isso de: "Agora o Ekadesha Rudra está
ativo." Agora, esse Ekadesha Rudra será expressado… quando o próprio Kalki começar a atuar, significa o poder destrutivo que
destruirá… tudo que é negativo nesta Terra e salvará tudo que é positivo. Então é muito necessário que os Sahaja Yogis
acelerem sua ascensão, não ficar satisfeito com a vida social ou com a vida de casado… ou com todas as bênçãos que Deus
lhes concedeu. Nós sempre vemos o que Deus fez por nós, como Ele tem sido milagroso conosco, mas nós temos de ver o que
nós fizemos para nós mesmos, o que estamos fazendo em relação a nossa própria ascensão e crescimento. Agora o – a partir
dos onze centros – Ekadesha significa onze, cinco vêm do lado direito de seu Void… e cinco vêm do lado esquerdo do seu Void.
Os cinco primeiros no lado esquerdo surgem… se você se curvou a gurus errados, ou se você leu livros errados, ou se você tem
estado em companhia de pessoas erradas, ou se você tem sido solidário com pessoas… que têm seguido caminhos errados, ou
se você mesmo tem sido um dos agentes… ou guru dessas pessoas erradas. Agora, esses cinco problemas… podem ser
resolvidos, se abandonarmos completamente… seja qual for o erro que tenhamos feito. Como Profeta Maomé disse: "Você tem
de bater no Shaitan", significa Satã, "com os sapatos". Mas isso tem de ser feito não mecanicamente, mas de coração. Como
muitas pessoas que vêm para a Sahaja Yoga Me dirão: "Meu pai está seguindo esse guru, aquele pai está seguindo aquele
guru", e ficam envolvidos com seu pai, mãe, irmã, isso, aquilo… e tentam tirá-los desses gurus, também ficam envolvidos. Ou
alguns deles se entregam às forças dos outros. Por exemplo, Eu sei de Maureen, que estava Comigo, e seus pais e sogros
disseram… que a criança deve ser batizada, e Eu lhe disse: "Você não pode batizar esta criança porque ela é uma alma
realizada." Mas ela não pôde enfrentar isso dessa maneira, e ela levou a criança para o batismo… e a criança se tornou muito
estranha, ela era realmente uma criança demente. Então ela abandonou tudo aquilo e a criança se salvou. Mas vamos supor
que ela tivesse uma outra criança… e tivesse feito a mesma coisa, com a segunda criança… teria ficado algo muito, muito ruim.
Agora, o problema com os Sahaja Yogis é que… qualquer um que venha ao programa da Sahaja Yoga… acha que ele é um
Sahaja Yogi, não é assim. Ou você deve ter sensibilidade muito forte… ou você deve sentir isso em seu corpo, ou com sua

inteligência, você deve entender o que é um Sahaja Yogi. Uma pessoa que ainda é negativa sempre fica atraída… por outra
pessoa que é muito poderosamente negativa. E não compreende que a outra pessoa é tão poderosamente negativa, mas fica
impressionada. Sob essas circunstâncias, uma pessoa assim é atingida… por essa pessoa negativa e Shiva não pode proteger.
Não se deve ter empatia por alguém que é negativo, quer ele seja louco, quer haja algo errado com ele, quer ele seja seu
parente… ou qualquer coisa. Nenhuma empatia de nenhum tipo, ao contrário, um tipo… de ira deve existir por essa pessoa, um
tipo de desapego, ira desapegada. E essa ira desapegada é o único momento… que você tem de estar zangado. Mas Eu tenho
visto pessoas que têm raiva de Sahaja Yogis muito bons, mas não têm pelos seus próprios maridos ou esposas… que são
extremamente negativos. Então, quando o Ekadesha Rudra começa a atuar nestes cinco lados… no, devemos dizer, ele se move
no lado direito, porque… ele vem da esquerda e se move para o lado direito, então a pessoa começa a se tornar negativa, mas
agindo com seu ego. Uma pessoa assim talvez assuma a situação em suas mãos e diga: "Eu sou tal Sahaja Yogi e sou assim,
nós devemos fazer deste jeito…" "e devemos nos comportar deste jeito", e começa a mandar nas pessoas. Eles podem fazer
qualquer coisa. E alguns medíocres ou alguns… Sahaja yogis mal-desenvolvidos talvez tentem compreendê-los, mas a maioria
deles saberá: "Este sujeito está saindo," "agora ele está no seu caminho de saída." Assim, todas essas coisas levam… para este
desenvolvimento do canal esquerdo, ou podemos dizer, na cabeça, no lado direito de seu medha, esta placa, placa do cérebro é
chamada de medha em Sânscrito. Agora, o do lado direito vem da ideia que as pessoas têm: "Eu sou um grande guru." Eles
começam a pregar sobre a Sahaja Yoga também, como se eles se tornaram grande gurus. Nós soubemos de algumas pessoas
que dão grandes palestras… em qualquer programa… e nunca permitem que Minha fita seja passada ou qualquer coisa. Eles
acham que agora eles se tornaram peritos. Então alguns deles dizem: "Agora nós nos tornamos tão grandiosos…’ "que não
precisamos fazer footsoaking ou qualquer coisa," "não há nenhuma necessidade de meditar", há alguns assim também. E então
há alguns que dizem: "O pecado nunca pode nos tocar, agora nós somos Sahaja Yogis," "somos almas evoluídas muito
grandiosas." Mas o pior de todos são aqueles que simplesmente usam Meu nome, dizendo: "A Mãe disse isso e eu estou lhes
dizendo porque a Mãe disse." Quando Eu nunca disse tal coisa, é tudo falsidade. Agora, há algumas pessoas que usam o
dinheiro da Sahaja Yoga… e exploram a Sahaja Yoga de tal maneira que… os exploram, exploram os Sahaja Yogis também às
vezes. E pessoas assim se tornam muito inauspiciosas. Qualquer um que tente essas coisas sairá da Sahaja Yoga em
desgraça. Mas nunca devemos nos aproximar de uma pessoa assim, não ter nada a ver com essa pessoa, não ter nenhuma
empatia. Porque essa inauspiciosidade ferirá qualquer um em qualquer extensão, pontanto é melhor manter distância dessas
pessoas. Quando estes dez Ekadeshas estão desenvolvidos dentro de uma pessoa, então definitivamente uma pessoa assim
contrai doenças como câncer… e doenças incuráveis horríveis. Especialmente quando o décimo-primeiro, que está na verdade
aqui, que é o Virata Chakra, que é a coletividade, quando ele é afetado também, então uma pessoa assim não pode se livrar
dessa doença. Mas estes – a partir destes, até mesmo cinco são combinados… supondo com o Muladhara ou com o Agnya,
então eles contraem muitos tipos sérios de doenças vis. É por isso que Eu sempre digo: "Tenham cuidado com seu Agnya
Chakra", porque essa é uma das piores coisas. pois uma vez que isso comece a se combinar com estes Ekadeshas, com parte
dos Ekadeshas, então qualquer coisa pode acontecer… a uma pessoa, ela pode sofrer um acidente horrível, ela pode de
repente… ser agredida por alguém, pode ser assassinada por alguém, qualquer coisa pode acontecer a essa pessoa que
bloqueou o Agnya Direito… e também qualquer um dos Ekadeshas, direito ou esquerdo. Isso significa que cinco destes,
qualquer um dos cinco, se eles se combinam com o Agnya Chakra, os poderes protetores de Deus são mínimos. Portanto
mantenha seu Agnya Chakra bem. Digamos, agora estou falando, vocês devem olhar para Mim constantemente, de modo que
haja consciência sem pensamentos… e o Agnya Chakra é acalmado. Mas não prestem atenção aqui e ali o tempo todo. Então
vocês perceberão que, gradualmente, sua atenção se neutralizará na consciência sem pensamentos. E sua atenção ficará fixa
de tal maneira… que vocês não têm de se preocupar com nada. Em consciência sem pensamentos, ninguém pode tocá-lo, essa
é a sua fortaleza. Através da meditação, podemos estabelecer… a consciência sem pensamentos, esse é o sinal de que… você
está se elevando mais alto. Muitas pessoas meditam e dizem: "Tudo bem Mãe, nós estamos fazendo." Mecanicamente, eles
fazem e dizem: "Sim, eu fiz isso, eu fiz isso e eu fiz isso." Mas você alcançou sua consciência sem pensamentos? É o mínimo no
mínimo. Você sentiu sua brisa fresca saindo de sua cabeça? Do contrário, se você está fazendo algo mecanicamente, isso não
vai ajudar, ajudar você ou ajudar qualquer um. Portanto, depois da Realização, como você é muito bem protegido, você tem
todas as bênçãos e um grande futuro, você também tem uma grande… possibilidade de uma completa aniquilação. Eu diria,
para dar uma analogia, você está escalando, e tudo mundo está apoiando você para escalar, segurando sua mão, e há muitas
coisas através das quais você é protegido, para ser levado para cima, não há nenhuma possibilidade de cair por erro também,
mas se você tentar remover seus laços com a Verdade e o Amor… e o tempo todo tenta bater nas pessoas que estão tentando
apoiá-lo, então você cai de uma grande altura, de uma altura maior. Quanto mais alto você se eleva, maior é sua queda. E com

uma grande força também, muito mais profundo. Mas todo esforço é feito pelo Divino, todo apoio é lhe dado, todo cuidado é
usado. Apenas disso, se você quer cair, então dessa altura, é muito perigoso. Mas Ekadesha Rudra, nesse momento, em tal
momento quando alguém tenta… prejudicar a causa da Sahaja Yoga, depois de estar na Sahaja Yoga, então atinge você tão
seriamente que o ataque todo é muito propagado. Mas a família toda pode ser protegida se há algumas pessoas… nessa família
fazendo o trabalho da Sahaja Yoga, poderia ser protegida. Mas no caso da família que fica… o tempo todo contra os Sahaja
Yogis e tenta incomodá-los, pode ser completamente destruída, de uma maneira muito ruim. Agora, esses Ekadesha Rudras
surgem, como Eu lhes disse, do Void. Então nós podemos dizer que a parte relativa à destruição… surge do Void principalmente.
Mas esses poderes, todos são dados a uma única pessoa… que é o Mahavishnu, que é Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o
suporte de todo o universo, Ele é a personificação de Omkara, Ele é a personificação das Vibrações. Portanto quando Ele fica
irado, então todo o universo começa a se fragmentar. Como Ele personifica o poder da Mãe, que está penetrando em cada
átomo, em cada molécula… e em cada ser humano, em tudo que está vivo e não vivo, uma vez que isso é perturbado, a coisa
toda fica em perigo. Portanto agradar Cristo é muito importante. Agora, Cristo disse: "Vocês têm de ser como crianças
pequenas", isto é, a inocência, a pureza do coração… e a melhor forma com a qual você pode agradá-Lo. Como no ocidente,
especialmente, as pessoas… desenvolveram muito seus cérebros, eles tentam embromar com palavras… e acham que ninguém
sabe o que eles estão fazendo. Todas essas pessoas devem saber que… tudo que você faz é conhecido por Deus. Se você não é
puro no coração, é muito perigoso para qualquer um posar… como se ele fosse um Sahaja Yogi muito bom. Essas pessoas não
são possuídas nem são condicionadas… nem são egoístas, mas elas são pessoas muito inteligentes e astuciosas… e elas estão
muito conscientes com relação ao que elas estão fazendo. Mas há pessoas que ficam possuídas também… e então elas, nisso,
elas tentam se destruir.. ou chorar ou se lamentar e fazer todos os tipos de coisas. Há alguns que acham que se eles se
ferirem… ou fizerem algum tipo de coisa extrema, então Deus ficará feliz, estão lamentavelmente erradas. Se você não
consegue regozijar na Sahaja Yoga, então você deveria saber que algo está errado com você. Se você não pode se sentir feliz na
Sahaja Yoga, então você deve saber… que há algo definitivamente errado com você. Se você não consegue desfrutar a
companhia dos Sahaja Yogis, então tenha certeza que algo está errado com você. Se você não consegue sorrir e apreciar a
grandeza de Deus, então algo está errado com você. Se você ainda está preocupado com pessoas negativas… e com os
problemas delas, então saiba que há algo errado com você. Se você tem empatia por pessoas negativas, então também há algo
errado com você. Mas se você fica irado com o negativo e com tudo que é negativo… que é contra a Sahaja Yoga, então você
está lá. Quando isso amadurece, então você mesmo se torna… o poder de Ekadesha Rudra. Qualquer um que tentar insultá-lo…
ou tentar causar qualquer dano, sucumbirá. Isso aconteceu com muitas pessoas que tentaram Me insultar… ou tentaram Me
prejudicar ou seja como for. Às vezes Eu fico muito precupada com eles. Então tem-se de ser de tal maneira que eles se tornem
o Ekadesha. Ninguém pode atingir essas pessoas. Mas uma pessoa assim é cheia de compaixão e perdão. Como resultado, o
Ekadesha age muito mais rápido. Quanto mais compassivo você é, mais poderoso o Ekadesha se torna. Quanto mais coletivo
você se torna, mas o Ekadesha age. Muitas pessoas têm o hábito de retirar-se em sua exclusão… e dizer: "Oh, estamos melhor
em casa e está tudo bem", mas elas não sabem o que estão perdendo. Seja qual for a sua experiência com os outros, vocês
devem ficar grudados juntos, sempre participando de programas, assumir a liderança, ir em frente com isso, trabalhar isso e
você será abençoado mil vezes. Ekadesha Rudra são todos os poderes, Eu diria, de destruição juntos. É o poder, poder
destrutivo de Shri Ganesha. É o poder destrutivo de Brahma, Vishnu, Mahesha. É o poder destrutivo da Mãe. É o poder destrutivo
de Ganesha, de, o que vocês chamam, Shiva, Brahma, Mahesha… e quatro deles são Bhairava e Hanumana, Kartikeya e
Ganesha. Também os poderes de Sadashiva e da Adi Shakti. Todos os poderes destrutivos de todas as Encarnações são
Ekadeshas. Agora, o último, mas não o menos importante, é o poder destrutivo de Hiranyagarbha, que é o Brahmadeva Coletivo.
E esse poder, quando ele atua, cada átomo explode, toda a energia atômica entra em um poder destrutivo. Então deste modo, o
completo poder destrutivo total é Ekadesha Rudra. Ele é extremamente poderoso, explosivo, mas não é cego. Ele tem muito
discernimento e extremamente tecido delicadamente. Ele evita todos os pontos bons e ataca as coisas erradas. E ele atinge no
momento certo, no ponto certo, direto, sem atingir nada que é bom no meio. Agora, o relance de Ekadesha Rudra cai sobre
alguém, digamos por exemplo, e haja algo entre o que é divino… ou o que seja uma coisa positiva, isso penetra através do
positivo sem prejudicar o positivo… e atinge o negativo. Isso acalma alguém e queima um outro. Não congelando, ele não
congela, ele acalma. Assim, é desse modo que ele trabalha com tamanho cuidado e delicadeza. E ele é extremamente afiado
também. E ele é muito doloroso. Não é como cortar o pescoço em uma tentativa, isso vai lentamente, lentamente. Todas as
torturas horríveis… que vocês aprenderam ou ouviram falar… são expressões de Ekadesha somente. Por exemplo, pegue o caso
do câncer. No câncer, o nariz é removido, a língua é removida, depois o esôfago é removido, depois tudo continua assim, um
depois, um depois… sendo removido com dor terrível. Pegue a hanseníase como exemplo, eles não conseguem sentir os dedos,

não podem sentir isso, então qualquer rato ou qualquer coisa come seus dedos, eles não conseguem sentir isso, então eles
começam a perder seus dedos. É desse modo que Ekadesha devora pessoas, devora. Mas essa ira do Pai… pode ser muito
gentil e poderia ser muito doce, quando se trata de Seus próprios filhos. A história é sobre a Mãe… uma vez Ela ficou muito
zangada, a Mãe Primordial. E Ela ficou tão zangada, Ela quis destruir o mundo inteiro… como Seu Poder de Ekadesha e Ela
tentou destruir o mundo inteiro. Quando Ela entra nesse humor, o próprio Pai sentiu… que Ela está sendo um pouco zangada
demais. Então quando Ela começou a destruir… e Ela estava fazendo isso com força, Ele não sabia o que fazer, então Ele pegou
o filho Dela, isso significa… representando o Sahaja Yogi, você pode dizer, representando Cristo… ou representando qualquer um
desses grandes filhos Dela, Ele colocou o filho sob os Pés Dela. Então quando Ela estava pisando com força, de repente… Ela viu
Seu próprio filho sob Seus Pés e Sua enorme língua saiu. Ela simplesmente parou, hesitando. Mas isso aconteceu somente uma
vez. Então, depois o Ekadesha Rudra, por fim, a completa destruição vem através da ira de Sadashiva. Quando a destruição final,
total acontece. Então desse modo, nós vimos como Ekadesha Rudra age… e como os Sahaja Yogis têm de se tornar eles
próprios Ekadesha Rudra. Agora, para desenvolver esse poder, temos de desenvolver um enorme poder de… desapego, poder de
desapego, desapego do negativo. Por exemplo, a negatividade pode vir de muito perto das pessoas, como irmão, mãe, irmã,
poderia vir dos amigos, poderia vir dos parentes. Ela poderia vir de um país, poderia vir de… suas ideias políticas, ideias
econômicas, de qualquer coisa assim. Qualquer má identificação pode destruir seu poder de Ekadesha Rudra. Então não é
somente suficiente dizer: "Eu estou entregue…" "à Sahaja Yoga e eu sou um Sahaja Yogi", mas você deve saber mentalmente
também o que é a Sahaja Yoga. De modo que inteligentemente você entenda o que é a Sahaja Yoga. Porque no ocidente
especialmente, as pessoas são superinteligentes… e se a luz da Sahaja Yoga não entra na inteligência delas, vocês podem
nunca superar seus apegos. Isso não significa você falar demais sobre a Sahaja Yoga… ou dar palestras sobre isso, mas
mentalmente, você deve também entender o que é a Sahaja Yoga. Hoje é um dia especial, quando foi pedido para que… nós
tivéssemos o Ekadesha Rudra Puja, e é para todos os tipos de seitas religiosas falsas e falsos gurus… e falsas religiões, que são
seguidas em nome de Deus, ou qualquer religião que não fala sobre a Realização do Si… e não alcança a Realização do Si… e
não fica conectada com Deus, é falsa. Então qualquer coisa assim que é apenas fé e falas sobre Deus, mas não tem nenhuma
conexão com Deus… não pode ser uma religião verdadeira. É claro, isso dá um equilíbrio às pessoas, mas dando esse equilíbrio,
se as pessoas vivem com esse dinheiro… ou tentar desfrutar… a riqueza a partir desse dinheiro, então isso que não está nem
mesmo no menor nível é religião. Como uma balança, a religião tem de dar um equilíbrio antes de mais nada, mas nesse
equilíbrio, quando eles dizer: "Você tem de ser equilibrado," "mas dê-me dinheiro para isso, você deve me dar dinheiro," "dê-me
toda a sua bolsa, dê-me tudo", então isso não pode ser equilibrado, isso não tem nem mesmo a mínima coisa das bênçãos de
Deus. Ou qualquer religião que faz você curvar… a qualquer outra pessoa, exceto a Encarnação, não é religião. Essa é uma outra
que é totalmente falsa. A verdadeira religião lhe dará um equilíbrio… e sempre falará sobre a ascensão. Mas eles não pedirão
dinheiro ou tornarão um homem… algo grandioso a ser venerado. Portanto nós devemos aprender a diferenciar entre…
falsidade, coisas negativas e coisas verdadeiras. Uma vez que você desenvolva esse discernimento… através da consciência
vibratória ou através de sua inteligência, você está no controle de si mesmo. E então você se torna esse poder de Ekadesha,
quando você estabiliza sua maturidade. Hoje, Eu abençoo todos vocês, de modo que todos vocês se tornem… o poder de
Ekadesha Rudra… e desenvolvam essa sinceridade que os leva a esse estado. Que Deus os abençoe.
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Navaratri Puja, 1o Dia, Hampstead, Inglaterra, 23.09.1984 Hoje é um grande dia para todos nós. Vocês podem Me ouvir aí? Pois
estamos celebrando o Navaratri hoje… e todos nós estamos nos encontrando depois de um longo tempo do Meu tour. Quando
na Itália, Eu disse que… a Inglaterra é o Coração do Universo, eles não aceitaram isso. Eles ficaram muito chocados com essa
declaração. Eles não conseguiam acreditar que a Inglaterra poderia ser… o Coração do Universo. Uma das razões era que eles
sentiram que… os ingleses foram invadidos uma vez pelos romanos… e os romanos naquela época também tinham sentido…
que os ingleses eram pessoas muito arrogantes. Eles nem sequer aceitaram a derrota… com a elegância de uma pessoa que
perdeu. Mesmo que eles tivessem perdido, eles costumavam ser arrogantes. Então eles não conseguiam acreditar como
poderia ser… que o inglês é o Coração do Universo. Se este é o coração, qual é a situação do universo? E então eles
descreveram para Mim amplamente a arrogância do inglês… e então Eu percebi que Eu mesma conheci algo assim. Agora,
quando estamos celebrando o maior do maior, este Navaratri, deve haver algo especial em relação a isso, de maneira que nós
temos de purificar este coração completamente, totalmente, e torná-lo tão puro que ele purifica todo o sangue… que passa
através do corpo inteiro. Assim, as células desse coração, que fizeram este grande órgão, têm de ser as melhores, porque as
células do coração… dentro de um corpo humano são as melhores células, de qualidade mais elevada, as mais sensíveis. E é o
coração que expressa o Anahata, o som que é sem percussão. Enquanto percebemos… que existem algumas pessoas de
calibre, existem, mas outros falam mais, se exibem mais… e não têm o calibre. Agora, deveria ser possível alcançar esse calibre,
porque vocês nascerem na terra especial da Inglaterra. Essa possibilidade deve estar formada dentro de vocês. Mas, então o
que está faltando? Por que é que com toda a possibilidade, com todo o grande histórico, com todos os méritos que estão aqui,
por que é que percebemos… que os Sahaja Yogis por vários anos não chegam à altura de muitos outros? Qual é a razão? O
coração, se você observar, ele tem uma frequência de batimento… e ele se move com um certo som, e você pode até mesmo ter
isso em um gráfico… e ele é tão sistemático, é tão regular, é tão disciplinado… que até mesmo um menor murmúrio… com uma
menor mudança é mostrada no gráfico. É uma coisa muito sensível. E isso é o que está faltando aqui, é essa disciplina do
coração. Ele é um coração errático, estranho… que incha no ego. E seja o que for que uma pessoa diga, essa é uma outra leitura
que as pessoas têm, seja o que for que você lhes fale, nesse momento eles ouvem você seriamente… e no segundo momento,
isso não tem nenhum efeito neles. Portanto, esta é uma outra coisa que devemos observar: se isso está dentro de nós, vamos
compreender que o que falta em nós é disciplina. E essa disciplina tem de surgir, senão nosso calibre não pode melhorar. Mas
para tudo isso, Eu acho que o que nós devemos ter é inteligência inata. Não instrução, mas inteligência inata, inteligência inata
para entender que nosso calibre tem de melhorar. Agora, aqui pulsa o Espírito, o Espírito e não o Poder. A testemunha, aquele
que observa, que é o reflexo de Deus, que é o espectador do trabalho da Devi. Na verdade, o que acontece… é que sem se elevar
até esse status, se nós também dizemos: "Tudo bem, nós também estamos observando, porque somos o Espírito", então nós
não alcançamos esse calibre. E com todas as bênçãos, como as sete auras do coração, nós adquirimos sete ashrams. Nós não
compreendemos que todos nós temos de nos disciplinar. Somente tirar vantagem… ou estar na Sahaja Yoga… para proclamar
que você é um Sahaja Yogi… não é um sinal de ser uma célula do coração. E o aviso tem de ser dado agora. É muito importante
nessa conjuntura, quando a Sahaja Yoga está agora decolando, lembre-se disso, ganhou-se velocidade e ela está decolando.
Aqueles que serão deixados para trás, serão deixados para trás. Então não se envolvam na arrogância. Primeiro é o seu caráter,
como todo mundo diz: "Eles são muito arrogantes". Tentem ser humildes… e então compreendam que vocês têm de estar no
avião… e não deixados para trás no chão. Ela está se movendo rápido. Agora, a coisa mais afortunada é… que hoje é o Navaratri
e Eu devo estar em Londres… e este Navaratri Puja deve ser realizado aqui. Nenhum outro país tem esse privilégio, porque esse
é o puja mais elevado, o ritual mais importante, do qual vocês podem participar. Então por que nós fazemos o Navaratri? No
coração, fazer o Navaratri é aceitar… os poderes da Shakti, estar completamente consciente do poder… que todos esses
chakras têm dentro deles mesmos… e quando eles estão iluminados, como vocês podem expressar todos esses poderes…
desses nove chakras dentro de nós mesmos. Os sete chakras mais o coração e a lua formam nove. Mas Eu diria que sete
desses e no topo disso, nós devemos dizer mais dois centros, que Blake descreveu surpreendentemente como nove centros
claramente. Nesse instante, Eu não posso falar dos dois centros mais acima, mas vamos pelo menos falar dos sete centros. O
poder desses centros, nós temos sido capazes de desenvolver dentro de nós mesmos? Como vocês podem fazer isso? Vocês
não têm tempo. Todos vocês são pessoas ocupadas e arrogantes. Assim, agora, para desenvolver esses poderes, nós temos de
nos concentrar nesses chakras. Em todo lugar que Eu ia, Eu ficava surpresa ao ver… as perguntas que eles Me faziam, o modo

como eles eram. Ninguém falava sobre suas famílias, casas, empregos ou… qualquer outra coisa insensata como… desemprego
e tudo mais. Eles apenas Me perguntavam: "Mãe, como nós desenvolvemos o poder deste chakra…" "ou daquele chakra ou
daquele chakra?" E Eu lhes perguntava: "Como é que vocês estão perguntando sobre um determinado chakra?" Eles diziam:
"Porque nós percebemos que isso está faltando em nós". Especialmente em Mim, este aqui não está bem. Essa é uma outra
negatividade que torna Minha garganta assim, certamente. Agora, para uma alma realizada, não há nenhuma necessidade para
Mim de discipliná-lo ou lhe dizer todas essas coisas, porque Eu detesto falar neste tom para vocês hoje. Mas Eu descobri que se
Eu não alertá-los agora, amanhã vocês Me culparão de não tê-los alertado. Tomem isso como um aviso sério. Agora, depois da
Realização, não há nenhuma necessidade para Mim de discipliná-los, de forma alguma, porque vocês obtiveram a luz, vocês
conheceram o que é a Realização, vocês conheceram qual é o significado de ser realizado, e vocês também souberam o quanto
vocês ganharam com isso, o quanto sua personalidade melhorou. Mas há algo mais que tem de ser feito, é ver por você
mesmo… se você realmente se disciplinou ou não. Não há nenhuma necessidade de qualquer líder lhes dizer, não há nenhuma
necessidade de qualquer companheiro de ashram lhes dizer, não há nenhuma necessidade de ninguém lhes dizer. É você, que é
uma alma realizada, você é seu próprio mestre, você é seu próprio guru. Imaginem, todos vocês são gurus, grandes gurus e
satgurus, santos respeitados, onde todos os anjos têm de banhá-los com flores. Pensem nisso. E aqui, vocês estão
arrogantemente dando palestras, falando arrogantemente. É muito embaraçoso, mesmo para as Divindades. Elas não sabem o
que fazer, se colocam guirlandas em vocês ou calam sua boca. Aqui estão vocês, que têm estado… Tudo bem, retire-os daqui.
aqui vocês estão em uma posição tão importante, pois vocês obtiveram a Realização. Esta é a única coisa que vocês têm de
aceitar: a beleza dessa grande yoga, de maneira que vocês simplesmente iluminem seus próprios poderes… que estão nesses
sete chakras. Agora vamos ver, o primeiro chakra pertence ao poder de Gauri, o poder da Mãe de Shri Ganesha. O poder de
Gauri. Eles são tremendos, não são? Por causa do poder Dela, vocês obtiveram a sua Realização. Agora, o que nós fizemos…
para consagrar esse poder dentro de nós? Hoje, se é o primeiro dia do Navaratri, vamos ver o que nós temos feito. Nós temos
sido capazes de desenvolver nossa inocência dentro de nós mesmos? Quando as pessoas falam, elas são tão ríspidas. Como
você pode ser ríspido se você é inocente? Eles são tão arrogantes. Como você pode ser assim se você é inocente? As pessoas
agem de má fé. Como você pode fazer isso se você é inocente? Ferem uns aos outros. Como pode ser isso se você é inocente?
Então, antes de tudo, você tem de observar a si mesmo, o poder da inocência, se ele tiver de existir, todo o resto da insensatez
tem de ir embora. Se você quer ter a inocência, tudo que é anti-inocência tem de ser abandonado. Eu posso entender as
pessoas que são ignorantes, que têm ignorância. Então na ignorância, é claro, como eles falarão de inocência? Mas vocês não
são pessoas ignorantes, vocês têm muito conhecimento, vocês obtiveram a sua iluminação. E o poder da inocência é tão
grande. Ele o torna totalmente destemido, não arrogante, mas destemido. E a coisa mais importante da inocência é que você é
respeitável. O senso de respeito, se ele não é desenvolvido dentro de você, se você não consegue desenvolver o senso de
respeito pelos outros Sahaja Yogis, por outras pessoas, pelos ashrams, pela disciplina… e seu autorrespeito, então não adianta,
mesmo falando da Sahaja Yoga, porque o senso de respeito é o começo dela. Primeiro você não respeita, tudo bem; você é
arrogante, tudo bem; você está em um grande paraíso de tolos, como eles chamam isso, montando um cavalo rápido, tudo isso
está lá, tudo bem, é perdoado, mas uma vez que você tenha visto a luz, você deve tentar se livrar de todas as cobras… às quais
você tem se agarrado. É uma coisa simples. Somente na sua natureza infantil, você pode receber as bênçãos de Gauri, do
contrário, você não pode. Você tem de ser realmente como uma criança, do contrário, isso é totalmente inútil, não adianta lhe
dizer nada, porque você acha que você é muito inteligente. A um sujeito assim, que pensa que ele é muito inteligente, de que
adianta falar com uma pessoa assim? Porque ele já sabe tudo. Portanto o primeiro poder, quando você desenvolve, você deve
aprender a se sentar na Mãe Terra, antes de tudo. Você deve respeitar a Mãe Terra, porque o primeiro chakra é feito a partir da
Mãe Terra. Tente ficar mais assentado consigo mesmo na Mãe Terra. E o respeito. Vejam as árvores quando elas estão com
suas flores, elas não são tão respeitosas, mas quando elas estão carregadas com os frutos, elas se curvam para a Mãe Terra.
Da mesma maneira, quando vocês obtêm os frutos da Sahaja Yoga, todos vocês devem se curvar. E a inocência tem uma
capacidade especial… de tornar uma pessoa extremamente pacífica, extremamente pacífica. Toda a raiva, fúria, violência… de
uma pessoa que não tem inocência, isso não pode entrar em você, porque uma pessoa que não é inocente… ou é furtiva ou é
agressiva. Ela não pode ter paz em seu coração. Mas uma pessoa inocente não está preocupada, ela vive inocentemente, ela
desfruta tudo em completa paz e harmonia. Mas essa violência surge quando um sujeito se torna esperto. Ele pensa: "Eu sou
tão esperto, o outro é tão estúpido." "Eu tenho o direito de gritar com essa pessoa." E aquele que não é inocente nunca é sábio.
Ele talvez, para quem olha, pareça ser perspicaz, mas ele não é sábio. A sabedoria surge somente com a inocência. E quanta
sabedoria você acumulou? Isso é o que temos de observar. Quando seu poder… de inocência aumenta, a sabedoria é visível. As
pessoas dizem: "Esse sujeito é muito sábio." Por exemplo, se alguém está chorando por causa de sua esposa, uma pessoa

sábia dirá: "Oh, Baba," "apenas olhem para este, ainda está ocupado com a esposa dele." Um outro está chorando por causa de
sua casa ou algo assim. Ele dirá: "Oh, olhem para este, ainda está ocupado com a casa." Não há fim para isso. Eu conheci
pessoas que ficam tão "inchadas"… que elas acham que elas devem dar uma grande palestra por uma hora, na Sahaja Yoga. A
menos e até que elas tenham dado uma palestra de uma hora, elas não acham que o ego delas se manifestou totalmente. Mas
uma pessoa sábia, ela não tem de conversar ou falar ou fazer qualquer coisa. Ela impressiona com seu silêncio, com sua
sabedoria sobre os outros muito mais facilmente. Isto é o que nós temos de ver: nós temos sido capazes de nos disciplinar?
Porque nosso crescimento é muito grande no começo. Nós temos de crescer muito. E as pessoas não compreendem esse
ponto… em uma atmosfera de temperamento egoísta… que você tem de crescer, você ainda não cresceu. Você tem de crescer
muito. E quando você cresce, você descobre que essa sabedoria é realmente fragrante com compaixão. Sua sabedoria é
fragrante com compaixão. Uma compaixão tão bela… pode ser emitida através de seu ser… que qualquer um que entre em
contato com você… sentirá sua auspiciosidade. Mas, novamente, você deve dar o devido respeito… à sua Realização do Si e ao
seu Si. Esta é a primeira coisa que você tem de fazer: meditar. Alguém Me enviou uma carta e Eu percebi que as vibrações
estavam horríveis. Eu disse: "Qual é o problema com esse senhor?" "Suas vibrações estão tão horríveis, o que ele está fazendo?"
Então Eu descobri que ele diz que não precisa de nenhuma meditação, ele já tinha alcançado o décimo-quarto paraíso, então ele
não precisa de nenhuma meditação, não tem de praticar nenhuma meditação, é fácil explicar, mas a quem você está
explicando? Você tem de explicar para si mesmo, somente para si mesmo, ninguém mais quer sua explicação. É como perder o
avião. Quando você perde o avião, a quem você vai explicar? O avião partiu. Portanto você tem de explicar a si mesmo somente.
Você falará com o ar ou com o corredor… ou qualquer coisa: "Oh baba, aconteceu assim," "houve isso, eu não tive tempo, houve
um engarrafamento, isso, aquilo." Mas o avião foi embora. A quem você está explicando? Portanto todo mundo deve meditar
todo dia. Essa é uma coisa muito importante… que as pessoas estão fazendo em todos os países onde Eu não estou. Porque Eu
estou na Inglaterra, mas pessoas têm a Minha presença como garantida. "A Mãe está fazendo tudo." Então Eu levanto às
4:00hs, tomo Meu banho, medito por todos vocês. É melhor Eu começar a fazer isso novamente. Ao contrário vocês não têm
nenhum tempo para meditar. Então pelo menos Me permitam meditar para o bem de vocês. Assim, todo mundo deve hoje Me
prometer… que meditarão todo dia. Levantem de manhã. "Nós não podemos nos levantar de manhã." O mundo inteiro pode
levantar, por que não os ingleses? Mas quando houve a guerra de Waterloo, eles foram os primeiros a chegar lá. Eles venceram
a guerra porque eles foram muito pontuais. O que aconteceu com a pontualidade deles hoje? Nós não estamos bebendo, nós
não temos ressacas, nós não dormimos tarde, então por que não deveríamos decidir hoje: "Toda manhã, eu levantarei cedo e
farei minha meditação." "E enquanto estiver meditando, eu devo concentrar em mim mesmo e não nos outros." "E ver por mim
mesmo o que está bloqueado," "onde estou me bloqueando, qual chakra estou bloqueando," "o que eu tenho de fazer?" Portanto,
neste dia do Navaratri, hoje como o primeiro dia, o poder de Gauri deve ser iluminado dentro de nós e eles devem se expressar.
E eles são tremendos, Eu não posso descrevê-los em uma única palestra. Pensem na Kundalini Primordial. Ela atua na Mãe
Terra; Ela atua no universo; Ela atua nos animais; Ela atua na matéria; Ela atua nos seres humanos e agora Ela atua em vocês.
Ela é Aquela que decide o rosto e a aparência que você vai ter; Ela é Aquela que decide qual criança você deveria ter; Ela é
Aquela que lhes dá um tipo determinado de filho que você precisa; Ela é Aquela que lhes trouxe todas essas belas crianças; Ela
é Aquela que lhes deu essas faces brilhantes e olhos brilhantes. Tudo isso Ela fez para vocês, mas e quanto ao poder que você
tem dentro de você mesmo? O quanto você o tem manifestado? O Primordial está trabalhando muito duro, sem dúvida, mas e
quanto a vocês, os indivíduos, que obtiveram sua própria Kundalini despertada? Até que ponto vocês A abriram? E o que é a
Kundalini? É uma coisa simples, como vocês sabem, é o desejo verdadeiro. Assim, o desejo verdadeiro de se aperfeiçoar, de se
desenvolver, se ele for realmente desejo verdadeiro, nada mais é importante. Todos os outros desejos são secundários e
terciários. O desejo mais importante é crescer. E para vantagem de quem? É para vantagem de vocês… e em sua vantagem
somente, a vantagem do mundo inteiro repousa. Os Sahaja Yogis representam o crescimento deste universo, o crescimento da
raça humana. Vocês compreendem este ponto… em que vocês estão interpretando um papel tão importante, o papel em um
momento tão crucial… quando o mundo está prestes a entrar em colapso? E vocês tiveram grandes profetas como William
Blake, vocês tiveram pessoas tão formidáveis que falaram sobre esse momento. Eles construíram isso, tradicionalmente, nós
construímos tudo isso. Agora, na Inglaterra. o trabalho de eras que trouxe esta Inglaterra a esse estado. Agora, vocês
compreendem… que a posição dos Sahaja Yogis ingleses é muito importante? Mas a falta de sabedoria e a arrogância… sem
entender o seu Si, como vocês podem falar tão alto? Como você pode pensar em organizar tudo… quando você mesmo é tão
fraco, tão arrogante? Assim, hoje, Eu não vou fazer a contagem das pessoas… que meditam todo dia ou não. Mas Eu posso lhes
falar esse tanto, no próximo ano, aqueles que não meditarem todo dia, não estarão mais aqui. Acreditem em Mim. É um fato.
Vocês devem meditar todo dia. Discipline-se. Agora vocês alcançaram uma nova perspectiva. Vocês alcançaram uma nova

visão. Agora, quando vocês observam essa visão, quando vocês conhecem a visão, você não pode simplesmente ficar lá.
Envolva-se nisso. Tudo mundo diz, Damle estava dizendo também, todo mundo diz: "Mãe, a Senhora gastou muito tempo com
esses ingleses." "Por que tanto tempo com eles?" Talvez vocês estejam pensando que é porque vocês são muito importantes, é
por isso que Eu tenho de servir vocês. Pensem do jeito que quiserem. Mas a coisa mais importante é que vocês estão na terra
do Coração… e Eu tenho de purificá-los mais, muito mais do que os outros. Mas é exatamente o contrário. Os outros estão indo
tão rápido, Eu fico impressionada com as vibrações deles, a sensibilidade deles, a compreensão deles. E eles simplesmente se
tornaram mestres disso, cada um deles. Aqui está se tornando uma coisa muito centralizada… e todo mundo não quer entender
a Sahaja Yoga, mas todo mundo quer dar uma palestra. Não há nenhum respeito pelos mais velhos. Nenhum respeito, quem é o
mais velho, quem é o mais novo e alguém que pensa que… porque eles obtiveram a Realização antes dos outros, eles são
superiores, então lembrem-se da palavra de Cristo: "Os primeiros serão os últimos." Portanto tente entender que é você quem
tem de crescer, é você quem tem de manifestar esses poderes. A manifestação do poder, Eu não sei até que ponto vocês
entenderam. Quando uma pessoa que tem o poder de Gauri, assim que ela entra do auditório ou em qualquer lugar, a Kundalini
de todo mundo se eleva, apenas para saudar. Quando você tem o poder de Gauri, então você se sobressai, porque você tem
essa inocência, ausência de luxúria, ausência de ganância, beleza, olhos brilhantes… e aonde quer que você mova seus olhos,
mesmo um relance elevaria a Kundalini, imediatamente. As pessoas que sofrem de câncer, sofrem dessa doença, sofrem
daquela doença, todas podem ser curadas num piscar de olhos… se você desenvolveu somente um poder de Gauri. Todos os
seus problemas podem ser resolvidos. A negatividade irá embora e você se tornará como um lótus. Belo, fragrante, derrotando
todos os tipos de negatividade. Aqui é: "Esse sujeito apenas me tocou…" "e agora eu me tornei egoísta." Se há um sujeito que é
egoísta, ele apenas fala com uma outra pessoa, a pessoa se torna egoísta. Essa não é a forma de ser sensível. Você tem de ser
sensível a Deus e não a coisas ruins. Mas nós somos mais próximos, mais vulneráveis ao ruim do que ao bom. Então o poder, o
poder de assimilação do bom, o poder de emissão do bom, todos esses poderes simplesmente estão ao seu completo alcance.
Mas tudo isso não se torna um louvor, mas deveria se tornar um tipo de desafio, um tipo de bela curiosidade… e um avanço para
vocês. Mas nós estamos decaindo, Eu devo lhes dizer, nós estamos decaindo na Inglaterra, porque nós temos alguns rótulos
estranhos, pessoas estranhas que ficam o tempo todo com rótulos. Pessoas assim terão de ser avisadas… ou talvez mais tarde
ser declaradas, como essas pessoas decidiram, devem ser declaradas como da lista negra. É um dia muito triste hoje para Mim
e é por isso que o lugar todo está cheio de, quero dizer, Eu não tinha vontade de ter o puja aqui, porque Eu estou realmente
muito triste. Porque quando Eu vi as vibrações, quando Eu vi a forma como as coisas estão, as pessoas estão como se
estivessem em um piquenique na Inglaterra, Eu Me senti tão triste, vocês não sabem. Eu sempre tenho ficado extremamente
encantada… e Eu já propus um grande show de agradecimento por seus esforços, mas se vocês virem na substância disso,
apenas virem a substância, vocês observam dentro de vocês. Cada indivíduo deve ver a substância que está dentro de nós. Nós
estamos preocupados com um amigo, uma noiva ou uma esposa ou um marido ou isso e aquilo. Esse não é o calibre. O calibre
é muito baixo e está indo mais baixo. Essa não é uma coisa boa, não é bom. Se Meu amor e compaixão está estragando vocês,
é melhor Eu retirar vocês disso. Porque vocês são aptos por seus méritos de nascerem neste país. Vocês são capazes de
alcançar alturas muito grandes. Eu sei disso. De alturas muito grandes, que vocês podem alcançar. Mas não falando sobre isso
ou pensando sobre isso, mas se tornando esse grande poder, tornar-se esse poder. E ver as bênçãos coletivas que as pessoas
têm… e Eu fiquei surpresa quando eles Me disseram que eles obtiveram essa bênção, eles obtiveram essa bênção, eles
obtiveram bênçãos ilimitadas. E por que nós não temos isso aqui? Qual é o problema conosco? Se nós somos coletivos, se há
um problema entre nós, isso significa que ainda há o mesmo tipo de ego no meio… que está nos mantendo fora. Então vamos
agora prometer dentro de nosso coração… que isso tem de entrar em nosso coração, um sentimento muito profundo por nós
mesmos, que pela graça de Deus, nós nascemos em tal conjuntura… quando isso aconteceu, que nós somos as pessoas que
são beneficiárias… das bênçãos de Deus, pois nós obtivemos nossa Realização, nós nos elevamos tão alto. Mas agora, vamos
abrir nossas asas, mas nós as estamos cortando. Não se tornem pessoas mesquinhas, preocupadas com pequenas coisas
aqui e ali. Nada é importante. Se vocês observarem em suas vidas passadas, vocês tiveram todos os tipos de comidas, vocês
tiveram todos os tipos de viagens, vocês fizeram todo tipo de casamentos, vocês fizeram todo o tipo de… outras coisas
insensatas com as quais as pessoas desperdiçam tempo. Isso acabou agora, terminou. Agora façam alguma coisa nova. Com
quantas pessoas vocês se casaram em vidas passadas? E quantas casas vocês tiveram em vidas passadas? E quantos
prazeres vocês tiveram? Acabou-se agora, acabem com isso. Esse é um momento especial, o melhor momento de Ritambhara,
onde você tem de crescer. Esse é o ponto, a estação é essa. Nessa estação, se você não crescer, você não crescerá. Você tem
de tirar total vantagem. Com completa intensidade, você tem de fazer a Sahaja Yoga. Isso não significa que vocês abandonem
seus empregos ou qualquer coisa. Se você é intenso na Sahaja Yoga, você será intenso em tudo. Mas não há nenhuma

intensidade. Munique, Eu simplesmente decidi, Eu não sei se Warren lhes contou, Munique. Você não lhes contou sobre
Munique? Tudo bem, Munique. Eu decidi no último minuto, porque havia uma pessoa horrível que veio de Munique e Me disse…
que os buscadores de Munique farão tais perguntas. Eu não gostei delas de forma alguma. Ela era muito arrogante, Eu disse:
"Eu não vou a Munique." Mas em Viena, Eu apenas senti as vibrações de Munique. E Eu fiquei surpresa, Eu disse: "Tudo bem, Eu
vou a Munique." Nós tivemos de correr para cima e para baixo para conseguir Meu visto, essas coisas. Tudo deu certo como de
costume. E nesse curto tempo, três dias, 400 pessoas estavam lá. E tão intenso, Eu lhes digo, tão intenso, mesmo as crianças,
tão intenso, e eles estavam prestando atenção em cada palavra que Eu estava dizendo… e assimilando como pérolas, preciosas
como diamantes, cada palavra eles estavam anotando. E quando eles tiveram a Realização, eles ficaram simplesmente
deslumbrados. Imaginem os alemães, chegando acima de vocês, ingleses. O que acontecerá com vocês? Eles são pessoas
determinadas. Se eles decidem fazer o bem, eles farão muitas coisas boas. Eles não são assim. E então quando Eu os deixei,
por uma hora eles ficaram no auditório, apenas deslumbrados, discutindo sobre a Sahaja Yoga. Mas aqui, assim que Eu vou
embora, as pessoas começam a discutir sobre algo tão insensato. Eu ouço isso. Eu conheço as vibrações e tudo mais. Nós não
somos intensos, nós devemos aumentar nossa intensidade. Isso é o que é chamado de Shraddha. É importante, muito
importante. E Eu tenho certeza que este ano vocês farão disso um propósito… de ter uma compreensão intensa da Sahaja Yoga.
Essa intensidade está faltando. Talvez haja algo que deu errado com vocês no passado… e vocês estão condicionados com
isso ou vocês pensam sobre isso. "Como eu posso fazer isso? É demasiado." Vocês podem fazer isso, tudo, esqueçam o
passado, esqueçam o passado. O passado não tem nenhum significado, seja qual for, na Sahaja Yoga. Vocês estão sendo
completamente renovados, mas apenas usem o mecanismo de vocês. Eu tenho trabalhado tão duramente com vocês… que não
há nada errado com o seu mecanismo. A única coisa é que você não tem nenhuma fé em você mesmo. E aqueles que não têm
fé neles mesmos são sempre pessoas arrogantes. Então, antes de tudo, coloque-se dentro do seu espírito… dentro do seu
coração e tente desenvolver seus poderes, poderes interiores, não de ficar falando ou se exibindo, mas poderes interiores,
Muitos ainda estão possuídos, vocês sabem disso. É um coisa vergonhosa que mesmo agora, no templo de Deus, há pessoas…
que estão possuídas por horríveis coisas demoníacas. Como pode ser isso? Vocês são os vetores de todas essas coisas,
mesmo agora, como pode ser isso? Assim, vocês têm de estar muito intensamente lá… e esses dias que estão parecendo não
ser nada se transformarão em algo grandioso, de modo que você ficará surpreso consigo mesmo. "Como é que eu me tornei tão
grandioso?" Mas a coisa principal é a disciplina. Discipline-se. Quando se trata de comer, algumas pessoas comem muito.
Quando se trata de falar, algumas pessoas falam muito. Ou eles não falam de forma alguma ou não comem de forma alguma.
Tudo isso é indisciplina. Mas para ir mais alto nessa vida espiritual, a melhor coisa é assumir a disciplina de seu Espírito… e
você fica disciplinado automaticamente. Deixe o Espírito governar você. É possível, é possível, porque Eu tenho visto em um
tempo tão curto… e quando Eu estive lá por um tempo tão curto, Eu nem mesmo sei os nomes deles. Aqui praticamente Eu
conheço todos vocês, por seus nomes e pelas suas vibrações também. E eles ascenderam muito. Assim, hoje é um grande dia.
É claro, um grande privilégio. Vocês sempre são pessoas privilegiadas, como a Casa dos Lordes. É verdade, mas pode ser… que
talvez chegue um dia em que essa Casa dos Lordes possa ser banida completamente. Vocês têm de se comportar como lordes.
É por isso que o Meu humilde pedido é: vocês devem aprender… a venerar a disciplina. Eu não digo: "Faça isso, faça aquilo."
Vocês sabem o que deve ser feito. E então no topo disso, vocês não deveriam Me dizer: "Eu sei, eu devo ter, eu sei." Quando
você sabe, por que você não o faz? Você é dotado de poderes. Hoje vamos, com completa confiança em nós mesmos e em
nossa ascensão, vamos com completa intensidade participar deste Puja… e em nossos corações decidirmos: "Eu vou me
disciplinar." Que Deus os abençoe.
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Coloque-Me em seu coração Chelsham Road, Inglaterra, 10.10.1984 As palavras de Warren realmente comoveram Meu
coração, e se a Inglaterra é Meu coração, a Inglaterra também deveria se sentir comovida. Esse é o espírito de Shri Ganesha. E
Eu devo dizer que Eu tenho visto… tantas coisas em Warren, as quais são muito reconfortantes. Todas as vezes que Me senti
desesperada sobre as coisas, observando-o, Eu senti que deveria fazer algo mais, porque ele realmente Me ama muito, Eu tenho
visto isso. Com completa dedicação altruísta. Mas dedicação é uma palavra que não possui essa… beleza do amor. Quero dizer,
se Eu estiver sentada, ele imediatamente se preocupa se Eu tenho chá… ou se Eu preciso de um pouco de calor… ou pequenas
coisas aqui e ali. E Eu observo, fico surpresa. Como qualquer outro Sahaja Yogi, ele ficará pulando aqui e ali procurando coisas
para ajeitar. E mesmo se Eu realmente uma vez disser "talvez", ele simplesmente não o faz, simplesmente não o faz. Ele fala: "É
isto, está decidido". Eu nunca o vi Me pedindo para lhe dar algum tempo para Me encontrar. Nunca. Nem mesmo uma única vez
ele disse: "Mãe eu devo vir e vê-La", nada, nunca. Eu não soube quanto dinheiro ele gastou durante toda a sua viagem. Eu
realmente não sei. E Eu estava esperando alguém dizer: "Mãe, nós devemos pagar pela viagem dele", porque ele realmente
gastou todo seu dinheiro. E Eu fiquei feliz por David ter trazido esse ponto para Mim, Eu fiquei muito feliz. Uma coisa Eu sinto é
que você não pode pedir por amor, é algo que você não pode fazer. É algo muito difícil, pedir alguém para amar. Mas esse, Eu
acho, é o ponto que devemos observar. Quando você pensa em Shri Ganesha, você só tem de saber que Ele ama tanto a Mãe…
que até mesmo com a menor dica, Ele sabe o que Eu quero, Ele sabe. Ele Me conhece tão bem. Ele não é de forma alguma… tão
compassivo quanto Eu, porque Ele não pode perdoar… aqueles que tentam Me insultar, Ele não pode. Aqueles que tentam Me
enganar, aqueles que tentam ser arrogantes ou egoístas. Ele não perdoa, Ele não acredita nisso. Ele não pode. Ele quer punir.
Ele está pronto para punir, muito ansioso para punir pessoas assim. Mas se Eu digo: "Não, poupe-o", Ele Me ouve. Esta é a Sua
qualidade: Ele não consegue suportar qualquer coisa contra Mim, Ele não consegue suportar. E deixando para Ele, Eu acho, Eu
não sei quantos Sahaja Yogis estariam lá. Até mesmo dizer: "Não, Mãe!”, por si só, Ele o corta nesse ponto. Mas Eu não quero
que isso aconteça, porque Ele não sabe que você ainda está… precisando de ajuda, atenção e enorme compaixão. Mas você só
pode conhecer Sua Mãe através da Shraddha, através da fé. E o que ele diz é verdade. E por que essa fé? Quero dizer, vocês
veem milagres todo dia, não apenas hoje. Tantos jogos, tantas peças, tantas coisas acontecendo; como Eu tenho sido capaz de
Me expressar lentamente. Eu não quero lhes dar nenhum choque. Portanto, de uma maneira muito bela, Eu tenho tentado trazer
o jogo do Divino. Mas Eu sinto que, mesmo agora, as pessoas argumentam, se Eu digo: "Não, isso não vai dar certo", "Isto não
está bom". Eu tenho de gastar pelo menos quatro, cinco horas… dando voltas e voltas e trazendo o ponto principal para as
cabeças das pessoas: "Não, isso não está bom, não vai lhe ajudar". Uma vez Eu lhe perguntei: "Como é isso? Você é tão
obediente." O que quer que Eu lhe diga, ele simplesmente pega a dica, ele concordará. Ele disse: "Mãe, uma vez eu aprendi uma
lição," "que foi o meu próprio casamento." "E a Senhora não disse 'não', mas de fato a Senhora me disse:" "'Se isso o faz feliz', a
Senhora não disse: 'Isso o fará alegre'." "E eu aprendi uma lição disso". Mas nós não aprendemos nossas lições, esse é o ponto.
Nós não aprendemos nossas lições, nós argumentamos. Isso vem do ego. Se nós temos superego, nós tornamos os outros
loucos. Como alguém que veio dos EUA e… ele estava simplesmente louco, que ele devia vir e Me ver. E Eu sou tão ocupada, não
tenho tempo, vocês sabem disso. Eu tenho de corrigir esse livro, tenho de corrigir aquele livro. Agora nós temos de fazer esse
Advento, e aquilo deve ser feito. Eu tenho de cuidar da Minha casa e isso e aquilo. Eu sou tão ocupada. Mas o sujeito realmente
os enlouqueceu, que ele devia Me ver. Agora, se você veio dos EUA, isso não quer dizer que você deve Me ver, porque você
nunca gastou tempo Comigo. Eu estou ocupada aqui agora. Quando Eu fui para os EUA, tudo bem. O que é verdade. E nós não
nos damos conta de que o que estamos fazendo é que… nós não amamos A Mãe, nós não A amamos. Nós pensamos em
nossas necessidades, nossas impressões, nossa fala. É um fato. Como alguém a quem Eu disse: "Certo, fale, você é um bom
orador." tudo bem. A pessoa começa a falar e ela se torna egoísta. Como pode ser? Se apenas você começar a dar uma boa
palestra, você se torna egoísta. Alguém tirou boas fotografias e Eu disse: "Essas são boas fotografias", ele se tornou egoísta.
Você não pode elogiar ninguém nesse país, é a pior coisa. Ele diz: "O Agnya está limpo". Não sei que tipo de Agnya está limpo
aqui. Você não pode elogiar. Quero dizer, Eu tentei ser gentil. Eu disse: "Oh, suas fotografias estão muito boas". Imediatamente,
a pessoa se torna egoísta. Você dá algum trabalho para alguém: "Tudo bem, faça este trabalho, panfletagem". Alguém está
fazendo isso. Seu ego sobe. O que é isso? Como um balão, não há nenhuma profundidade. Não há nenhuma gravidade. Agora,
por quê? Essa é a questão. Ele me perguntou muitas vezes: "Por que isso acontece, Mãe?" A razão é, Eu lhes disse outro dia, Eu
acho que eles têm uma fita, vocês podem verificar isso. Mas uma coisa simples é que nós temos vivido uma vida superficial

aqui. Nós somos pessoas superficiais, porque a sociedade é assim, essas máquinas nos fizeram assim, nós temos lido livros,
nós temos egos mimados. Nossos antepassados foram e lutaram… em outros países pensando que não havia limite para eles
mesmos. Então, tivemos essa guerra. Com a guerra nós também nos tornamos… insensatos ou agressivos ou ficamos com
superego. Nós temos bhoots. Nós temos condicionamentos. Todas essas coisas estão presentes. Nós não somos nosso Si
genuíno, é o ponto. Portanto, Eu acho que o ser que vai ser iluminado… pelo seu Espírito está coberto com ego. E no topo disso
está um brilho desse ser superficial que vocês são. Então, a Mãe diz, "Tudo bem", a Mãe fez isso, "Tudo bem". Eu sinto que nada
vai para dentro. Não há nenhum amor. Se você ama alguém, mesmo se a pessoa estiver nas proximidades, em qualquer lugar,
você sabe que a Mãe está em Londres. Apenas pense: "A Mãe está em Londres", apenas pensem. Se vocês Me amam, apenas
pensem. Que pensamento feliz é esse. "Ela está na Inglaterra". É um pensamento feliz. Pensem nessas linhas. Mas isso não
funciona, porque essa coisa genuína, a coisa genuína que está dentro… está coberta com ego ou com superego. Seus bhoots
estão no meio. Então o que acontece é que você vive nessa insensatez superficial. Nada vai para dentro. Fica tudo naquele
nível. Você pergunta a qualquer um, eles dirão: "Eu estou bem, estou assim". Por quê? Nada vai para dentro, por quê? Porque o
Si genuíno está perdido. O que o vai iluminar você não é sua coisa artificial. Vocês conhecem a fibra artificial. Se vocês têm fibra
artificial, ela não penetra nada. Ela pode penetrar em tudo, mas nada pode penetrá-la. É desse modo que essa coisa artificial
está em nós, e nós vivemos com isso o tempo todo. Agora, por que ele falou sobre Maharashtra? Porque as pessoas do
Maharashtra não estão expostas à superficialidade. Eles não sabem o que é à artificialidade. As pessoas pensam que… eles são
estúpidos, tolos, que eles não servem para negócios, que eles não são bons para isso, que eles não são bons para aquilo. Mas a
coisa principal é que o ser genuíno deles… não está coberto com nenhuma insensatez. "Eu sou importante." Eu nunca vi Warren
se sentir dessa maneira e isso é algo surpreendente. Eu nunca o vi se sentindo que ele é importante, que ele deveria estar
próximo a Mim, que ele deveria estar em Minha companhia. Nunca. Nunca nem mesmo Eu o ouvi em algum lugar próximo. Eu
tenho de chamá-lo. A menos e até que Eu o chame, ele nunca virá perante a Mim. Ele quer ver se Eu preciso dele, caso contrário,
ele não se incomoda. Ele apenas sente que Eu estou próxima. "A Mãe está em algum lugar". A menos e até, mas se Eu lhe digo:
"Warrem, Eu quero…", onde quer que ele esteja ele correrá e virá. É um ótimo exemplo para vocês. Estou feliz que exista alguns
exemplos desse tipo. Há muitos outros, não estou dizendo que é só o Warren. E depois, se você assumir qualquer
responsabilidade na Sahaja Yoga, então você começa a pensar que você é importante, você é um grande Sahaja Yogi. Você fez
isso, você pôs a postagem, fez aquilo. Isso mostra o calibre, mostra o calibre. Pessoas em condições absolutamente mórbidas
se elevaram tão alto, enquanto pessoas de condições bem normais… estão apenas lá, estão apenas lá. Por quê? O calibre.
Agora, todos têm esse calibre. O que Eu estou tentando dizer é que todos temos esse calibre. Mas não está evidente em todos…
devido à quantidade de cobertura que eles têm. Todo mundo tem capacidade para amar, todos têm capacidade. Mas se você se
cobriu completamente com artificialidade, você não pode amar. Agora, se você Me perguntar: "Mãe, como amar?". Quem sou Eu
para lhes dizer? Eu os amo, sem dúvida. Eu amo todos vocês. Eu os amo muito. Eu estou preocupada com vocês. Mas o que Eu
percebo é que quando Eu Me preocupo com alguém, essa pessoa começa a tirar vantagens. Eu não Me importo que tirem
vantagens. Mas ao tirar vantagem, essa pessoa decai completamente. Se Eu estou preocupada com algo, então alguém pensa:
eles imdiateamente começam a pensar que são muito importantes. "A Mãe está tão preocupada comigo". Agora, tentem
entender que esse é o país que é Meu coração. É o Meu próprio coração. E o Sahasrara não é nada além do coração. Vocês
notaram como isso já está bem organizado? Que se a Kundalini tem de passar, Ela tem de passar através do Chakra do
Coração? Se seu coração não estiver bem, você não consegue atravessar a Kundalini no Sahasrara. Vocês perceberam isso?
Que o Brahmarandhra, a última abertura é no Chakra do Coração? Eu conheço todos muito bem. Há pessoas conosco que são
médiuns, Eu sei disso. Mas elas não sabem que irão para o inferno. É uma época muito perigosa que vocês estão. Tomem
cuidado. E isso Me faz Me sentir ainda pior quando Eu penso que eles não sabem… em que tempos horríveis seus pés estão
balançando. Então não enganem. Eu sei que a língua inglesa tem seu próprio estilo e coisas. O maneirismo inglês tem seus
próprios caminhos, métodos. Esqueçam que vocês são ingleses. Essa é a melhor maneira. Ingleses pensam: "Somos pessoas
diferentes, estamos no coração, pessoas maravilhosas." Na Itália, eu disse a uma jornalista que tinha vindo, uma senhora muito
boa. Ela disse: "Mãe, não gostei de uma coisa na frase em que a Senhora disse:" "'A Inglaterra é o coração', Agh!" "Como pode
ser isso? Horrível". Ela não conseguia acreditar. Ela falou: "Somente porque foi a Senhora disse, eu tolerei." "Mas qualquer outra
pessoa dizendo isso, eu não toleraria". Portanto, até que ponto nós decaímos como ingleses. Vocês devem ver a reputação dos
ingleses no exterior. E o avanço que fizemos foi ter alcançado o status de roqueiros punks. Então, quando há uma situação
assim em um país, o quão sérios devemos ser sobre isso. Porque esse país vai salvar o mundo… ou vai marcar o mundo porque
ele está no Sahasrara. Onde a Mãe deve ser aceita. Onde a Mãe deve ser estabelecida, venerada e adorada. Mas nós temos
essa seriedade de entender que nascemos… em uma época onde a responsabilidade é muito maior sobre nós? Nós não nos

damos conta de que nascermos no coração significa… que nossa responsabilidade é muito, muito maior do que de outras
pessoas. Pelo contrário: "Nascemos no coração, então somos grandes pessoas", acabou-se. Há certas coisas que vocês
seguem, coisas simples que vão lhes ajudar. Outro dia Eu encontrei alguém que tinha… algo insensato como um Hamsa
bloqueado. Eu disse: "Hamsa bloqueado, como você pode ter?" "Você está pondo óleo diariamente? Você está pondo ghee
diariamente?” Ele disse: "Não". Eu disse: "Por quê?" "Uma coisa tão simples como essa, por que você não faz diariamente?" "A
Mãe está aqui, Ela cuidará de nós". A responsabilidade não é sentida, porque não há nenhuma seriedade em relação a isso,
vocês não sabem. O trabalho é grandioso. Vocês podem fazê-lo, vocês têm o calibre. Encarem-se, cada um de vocês. Não é
encarar os outros, encarem-se. E Eu percebo, realmente, Eu devo dizer, os italianos, realmente Eu devo dizer, o que o Warren
disse é verdade, é verdade. Nós temos Antonio conosco na casa, Eu vejo. Ele é muito diferente de todos os outros ingleses. Ele
é muito diferente, ele é tão equilibrado, ele está tão presente. Então, há algumas pessoas, pessoas esquisitas. Eu tenho visto,
elas têm estado conosco até agora. Elas irão e farão esse curso, vão fazer isso, aquilo. É insensatez acontecendo o tempo todo.
E uma pessoa assim pode estragar todos eles. Nós temos tantas pessoas estúpidas na periferia… na Sahaja Yoga na Inglaterra.
Nós não temos tantos números em nenhum outro lugar na periferia. Nós temos pessoas maravilhosas, assim como… algumas
pessoas que são realmente horríveis. Eu estava tentando fazer uma lista negra, em todos os lugares e tivemos o número
máximo na Inglaterra. Número máximo na Inglaterra. Agora, quando Eu estou indo e deixando vocês aqui, Meu coração
realmente aperta às vezes, porque Eu sei que vocês… ainda não estão maduros o suficiente. Mas por que não estão maduros?
Porque não há nenhuma seriedade em relação a isso. Então eles virão: "Nós precisamos de um líder, de alguém". Por quê? Por
que vocês querem alguém que bata em suas cabeças… o tempo todo para lhes dizer coisas como essa? Com sua própria
dignidade, por que não se elevar? Agora que Eu estou indo, todos vocês têm de trabalhar isso. Então, quando vocês vão para
Índia, até mesmo os indianos dizem… que os ingleses são os piores. Existe o certificado. E vocês tem de ser as melhores
pessoas, melhores até mesmo que os australianos. Eles são tão simples. Porque agora estamos no Sahasrara, trabalhando no
Sahasrara. Vocês percebem? Por que Eu tenho de dizer todas essas coisas? Porque vocês nasceram, vocês nasceram nesse
país. Vocês são as pessoas. Mas o que quer que Eu diga é: "A Mãe fala muito bem." "Vamos fazer uma fita. Ótimo. Muito bom
de ouvir." "É um ótimo entretenimento, sabem? A Mãe está falando." "Ela fala muito bem." Nada vai para dentro. Não vai, é como
um plástico por cima. Uma cobertura completa de plástico. Então, temos de aprender certas coisas. Algumas coisas são como
o Vishuddhi Chakra. Agora, os ingleses não falam, mas eles movem muito a cabeça. Se eles falam sim, eles ficam dizendo:
"Sim, sim, sim, sim, sim." O tempo todo seus pescoços estão se movendo. Quero dizer, eles têm pescoços longos, e devem ficar
movendo seus pescoços o tempo todo. Não há nenhuma necessidade. Por que dobrar tanto o pescoço? Mesmo que eles digam
algo: "Sim, sim, sim, sim". Por exemplo eles dirão: "O programa de hoje foi muito bom." "Sim, sim sim". Eles mesmos se
certificando. Mas eles não veem porque eles não querem ver, esse Vishuddhi Chakra. Vocês não falam porque quando falam,
coisas horríveis saem. Então, vocês ficam com tanto medo de falar que simplesmente não falam. Mas falem com vocês
mesmos no espelho, falem com vocês mesmos. Vejam como vocês podem respeitar, como podem ser gentis, como vocês
podem ser bons. Mas não. A prática é mais de sarcasmo, mais de falar coisas rudes, coisas horríveis. E é isso. Deveria ter, Eu
sei que é um talento, deveria ter uma coisa bela, não deveria ser um sermão sério, não. Mas digam algo doce e gentil. É tão
evidente quando Eu digo algo gentil. Como outro dia, nós estávamos na… França e Eu disse a Guido: "É melhor você falar em
italiano e alguém deve traduzi-lo". No caminho, Eu só fiquei pensando: "Quem traduzirá Guido?" "Porque alguém que saiba
francês e italiano bem. Quem fará isso?" E quando Eu entrei no hall Eu vi Ruth, parada ali com seu microfone. Eu não a tinha
visto, não sabia que ela estava lá. Ela tinha vindo todo o caminho. E todo o caminho, ela correu de lá… e agora estava segurando
em sua mão o microfone, e ela está segurando forte. Meu coração ficou tão grande. E Eu realmente senti vontade de abraçá-la.
E os olhos falaram o que Eu senti. A maneira como ela veio, ela estava lá. Eu estava preocupada com quem iria traduzir e lá
estava ela. Entendem? Eu também recebo ajuda assim. Quando as pessoas Me amam, Eu sei que Eu recebo ajuda. Mas se elas
não Me amam, há obstruções, problemas, isso, aquilo. Você fica tão farto que não quer vê-los, às vezes isso acontece. Mas se
há amor, toda a comunicação funciona através do amor, desse amor sutil. Todo o éter tem esse amor sutil, toda matéria tem
esse amor sutil, tudo tem. E a coisa toda vai em ondas e você apenas recebe a mensagem. Mas se vocês não estão nesse
ponto de recepção… ou se não estão presentes, nada funciona, nem vocês, nem Eu. É algo mútuo, Eu os ajudo, mas vocês Me
ajudam também. O que sou Eu é você. Mas vocês não estão nesse nível, porque vocês estão na superficialidade. E também por
causa dessa superficialidade, vocês não são coletivos. Mas o senso de coletividade é muito, muito enganoso, também temos
de entender. Algumas pessoas começam a formar grupos… e acham que estão sendo coletivas. Formar um grupo é um sinal do
comportamento mais não coletivo. Mas eles pensam: "Temos sido muito coletivos, temos sido muito bons". "Pessoas muito
felizes". Então, o que Eu tenho de lhes dizer é: entendam a sua responsabilidade. Vocês estão no escritório central. No escritório

central. E as pessoas que não estão no escritório central estão se saindo… muito, muito melhores do que vocês. Então, todo o
escritório tem de entrar em colapso. De repente há notícias de que alguém está brigando com alguém. Novamente ele volta
para seu si normal. Só na Inglaterra. Ele é possuído novamente, novamente ele é liberado, novamente é possuído, novamente
ele fica limpo, novamente ele é possuído. Porque não há seriedade em relação a isso. A fé, que é séria, lhes dá reverência.
Dá-lhes um sentimento de felicidade, mas há reverência. Você ama essa referência, você desfruta essa reverência. "A Mãe está
por perto." "O que estamos fazendo? Onde estamos?" E este é o primeiro sinal, é o primeiro sinal… de que você está se dando
conta de quem é sua Mãe. Primeiro sinal. É muito fácil apenas pular dentro disso, exatamente como seu despertar da Kundalini,
Eu posso lhes dizer. E os americanos, vocês sabem, são pessoas rápidas. Eu soube que se eles começarem, eles têm apenas
de começar, este é o ponto. Eu sei disso. Os americanos apenas têm de começar e eles dispararão. E eles disparam muito
rápido, eles têm velocidade. Se eles tomarem velocidade, vocês devem saber… do que eles são capazes. Existe outro que está
indo muito bem, o qual Eu devo lhes dizer, é Munique. Eu não queria ir lá. Havia uma mulher polonesa estúpida, ela Me contou
tudo de errado… sobre as pessoas de Munique. Então Eu pensei: "Se essa é a amostra é melhor Eu não ir". Então, Eu senti as
vibrações. Tremendas vibrações. E a seriedade com a qual eles estavam Me ouvindo, a intensidade. Como se houvesse uma
aula de matemática… ou algum tipo de aula de ciência em que Eu estivesse falando. Com completa atenção, nem mesmo
piscando. Absorção absoluta de cada palavra que Eu estava falando. Eu fiquei impressionada com aquelas pessoas. E assim
que os alemães entrarem na Sahaja Yoga, Deus salve todos vocês. Eu posso lhes garantir, vocês não podem chegar ao nível
deles, porque eles se construíram assim, são pessoas fortalecidas, são pessoas disciplinadas. E quando eles vierem para a
Sahaja Yoga, vocês verão o que irá acontecer. Portanto, todo esse negócio de "amor meloso" e esse tipo de, o que vocês
chamam, isso, Eu não sei a palavra em inglês, do que vocês chamam. Insipidez é diferente. O que Eu estou dizendo é uma
pessoa que não está nem aqui nem ali, o tempo todo oscilando deste jeito. Lecha-pecha como chamamos em hindi. E também
Me dizendo: "Eu estou assim". Toda essa insensatez. Quantos serão deixados de fora? Eu não sei. Então, se Eu disser alguma
coisa, apenas saibam que Eu sei o que é. Eu sei o que irá acontecer. Mas vocês não aprenderão suas lições. Eu sei. Se Eu disser
para alguém: "Não retorne", ou "Fique atrás". Aquela pessoa aprende, no final: "Esta era a coisa certa, a Mãe disse isso". Mas
quantas vezes? Esse é o ponto agora. Portanto, agora Eu estou indo embora. Eu quero lhes dizer que todos nós temos de ser
pessoas sérias. Qualquer erro que tenham cometido, esqueçam. Sejam pessoas sérias. Aqueles que são egoístas, que estão
tentando formar grupos, são médiuns, que falam como pessoas estúpidas, tentando organizar programas… de uma maneira
estúpida, dando grandes palestras, devem voltar ao normal agora, nada mais a fazer. Sejam sérios. Nós temos de estar alertas.
Aqueles que dormirem agora irão perder, completamente. Eu devo lhes advertir. É importante. O tempo é curto. Vocês são
pessoas importantes, não há dúvida sobre isso. Mas se vocês são inúteis, estarão perdendo suas posições completamente. No
dia em que Eu estou pensando em ir à Índia, para uma Mãe, Ela está mais preocupada com pessoas que ainda não estão lá. Ela
está sempre preocupada. Como um barco que está indo, têm muitas pessoas no barco bem acomodadas, mesmo da Inglaterra.
Mas têm muitos ainda metade submersos indo para cima e para baixo. Você não está preocupada com as pessoas que estão
no barco, mas está preocupada com as pessoas que ainda estão no meio do caminho. E essa preocupação está em Minha
cabeça. Eu sou séria. O clima é sério. O tempo é sério. Como choveu e choveu e choveu hoje. Toda a natureza está preocupada.
Não pensem que apenas por serem instruídos, não instruídos, terem vindo desse tipo de vida ou daquele, não há nada
importante, o Espírito está acima de todas essas coisas. Mas para fazer o Espírito brilhar, para trabalhar em seus nervos, esse
resplendor tem de ir embora, caso contrário nunca irá funcionar. O que quer que façam, devem Me agradar, é um dos caminhos.
Devem Me agradar. Esse é um dos sinais. Então, como fazemos isso? Coloquem-Me em seu coração. Apenas tentem Me
colocar em seu coração, é muito simples. Eu estou diante de vocês agora. Eu estou em pessoa. Hoje Eu estava tentando dar a
realização para um de Meus parentes. E Eu disse: "Não feche seus olhos". Ele disse: "Não, eu não vou olhar para Sua face,
porque quando eu A vejo," "eu sinto que a Senhora é minha Tia." "Mas eu estou apenas olhando para Seus Pés," "de modo que eu
não sinta mais que a Senhora é minha Tia." "A Senhora é grandiosa e a Sua face me coloca em ilusões." Ele podia ver que é uma
Mahamaya. Ele disse: "Apenas para Seus Pés eu olho." "E através de Seus Pés somente," "eu posso superar essa barreira, esse
sentimento." Da mesma forma, quando Eu sou Mahamaya, Eu sei que sou, Eu tinha de ser. Mas vocês têm de colocar Meus Pés
em seu coração. Apenas Meus Pés em seu coração. Porque foto, face, tudo pode ser uma ilusão. Pode ser que ao verem Minha
Face, vocês não superem suas barreiras. Dizer: "Eu devo ver a Mãe, eu devo fazer isso." "A Mãe deve vir para minha casa, Ela
deve comer em minha casa." "Ela deve visitar minha casa", tudo isso é tão estúpido, Eu não consigo entender qual o problema
dessas pessoas. "Mãe por favor venha ao meu coração." "Deixe-me limpar meu coração de modo que a Senhora esteja lá."
"Coloque Seus Pés em meu coração." "Permita que Seus Pés sejam venerados em meu coração." "Não me deixe estar em
ilusões." "Tire-me das ilusões." "Mantenha-me na realidade." "Retire o brilho da superficialidade." "Permita-me desfrutar Seus

Pés em meu coração." "Permita-me ver Seus Pés em meu coração." Somente pessoas assim. Até mesmo Brahma, Vishnu,
Mahesha fizeram isso. Então vocês não acham que vocês têm de fazê-lo? Então, tornem-se humildes. Tornem-se humildes em
seus corações. Tornem-se humildes em seus corações, desfrutem sua humildade, desfrutem suas virtudes. A maior virtude de
um Sahaja Yogi é a sua humildade. Agora, muitas coisas vocês viram para lhes convencer. Mas de forma alguma isso pode
significar qualquer tipo de sujeição, porque qual sujeição vocês podem Me dar? Pensem nisso. Quando toda sujeição é uma
bênção, que sujeição vocês estão dando? Cada sentimento no coração é uma bênção. Agora mesmo vocês sentem e sentem a
alegria, em seu coração. Então, qual é a sua sujeição? Sobre o quê? Eu posso entender pessoas que são novatas, que são
inúteis, mas vocês não estão na periferia. Mas alguns deles de fato vão para a periferia muito rapidamente. Você lhes dá algum
trabalho, acabou-se. Se Eu sou gentil com alguém, acabou-se. Se Eu vejo alguém, acabou-se. Quero dizer, isso é demais. Eu não
posso nem mesmo ser gentil com vocês. Se vocês cometem algum erro ou qualquer coisa assim, então vocês bloqueiam seu
Vishuddhi Esquerdo. Você cometeu seu erro, tudo bem, acabou-se. Você Me ama. Talvez haja algo de errado com o amor… ou
talvez alguma coisa aconteceu, não importa. "Agora," "eu serei cuidadoso, não cometerei nenhum erro." "Como pude cometer
esse erro? Porque eu não estava amando completamente." "Se eu amasse, eu não teria cometido esse erro." Tudo bem, então
desenvolva seu amor. Não. Você fará: "Eu me sinto culpado porque fiz tal coisa." Então você perde isso e aquilo, ambos. Então
seu erro se torna uma barreira novamente. Não se sintam culpados sobre isso, nós temos de progredir ainda mais. Esqueçam o
passado, esqueçam o passado, esqueçam o passado. Nós temos de ir mais adiante, nós temos de ser pessoas sérias. Quando
falamos, nós devemos falar com essa dignidade dessa reverência. Isso é muito importante. E uma vez que vocês desenvolvam
essa reverência, seu Ekadesha desaparecerá. O Ekadesha desaparecerá, apenas pensem na reverência. Vejam o silêncio, a
alegria e alegria da reverência, é profunda, muito profunda, como um oceano. O oceano em um nível superficial é muito
turbulento, mas no interior é silencioso, absolutamente silencioso. Sintam essa profundidade. Sem reverência, você não pode
mergulhar. Eu às vezes até falei um pouco alto, algumas coisas para Warren, Eu sei, nunca, nunca é sentido. Mas com algumas
pessoas Eu nunca disse, porque… Eu sei que a pessoa não vai aceitar isso vindo de Mim. Mas ele nunca sente que Eu falei algo
errado… ou para feri-lo de alguma forma. Este é o sinal de completa reverência. E é apenas um pouquinho de penetração, um
pouquinho de penetração. Esqueça a autoimportância. Esqueça a grandeza que você pensa de si mesmo. Quando você se torna
o zero, então você se torna Nirmala. Enquanto você for como um copo, você é pequeno. Quando os limites do copo são
quebrados, então não existe mais um copo. E é isso que Eu devo lhes dizer hoje. Hoje é o décimo primeiro dia. E dez dias, dos
quais nove foram períodos de lutas. O décimo dia é o período da vitória. Agora, o décimo primeiro dia é o de alegria. Mas como
as pessoas que não têm esta reverência podem desfrutar? Eu não consigo entender. Porque o Ekadesha forma a barreira. E
vocês sabem qual é a barreira do Ekadesha. Sinta a reverência e você mergulhará profundamente em seu coração.
Profundamente em seu coração. Porque vocês estão em um ponto, onde vocês apenas devem ter a gravidade para mergulhar.
Trabalhando, tentem manter isso. Lentamente e lentamente, todos vocês chegaram até um ponto, a única coisa agora é
desenvolverem sua profundidade. Mergulhem profundamente. Eu sei que existem pessoas frívolas, elas sairão rapidamente.
Não se preocupem com elas. Eu sei o que as pessoas estão fazendo, como estão se comportando. Eu conheço todos vocês,
muito bem. Cada um de vocês. Portanto, respeitem seus corpos, respeitem a si mesmos, mantenham seu Hamsa bem, pelo
menos. E Eu tenho certeza, se vocês se tornarem sérios em relação a isso. Vocês precisam de um entendimento sério sobre a
coisa toda. Isso é o que está faltando, porque se você ama alguém, a coisa inteira se torna uma inteira possessão, algo do tipo.
O ser inteiro está tão seriamente envolvido nisso… que você não pode se permitir perder nada. E é isso que vai ajudá-los. Mas
seriedade nunca significa que você não está desfrutando. A alegria é tão profunda, está derramando no coração. Eu brinco com
vocês. Eu sempre tento dizer coisas que irão agradá-los. E deveria agradá-los muito mais o que Eu disse hoje, que é como
alcançar sua profundidade. Alcançar essa gravidade que irá torná-los os gurus. Hoje eu tive de falar com vocês como um Guru,
porque Eu sinto que agora chegou a hora para todos vocês… se tornarem gurus do tipo certo. Não com egos ou se
vangloriando… e criando um grande, um tipo de show a partir de vocês. Mas uma profundidade definitiva dentro de vocês, de
modo que as pessoas vejam que "aqui está um grande farol da Mãe". E é tão fantástico. A coisa toda é tão fantástica, ser isso.
Isso é o que os gurus costumavam fazer antes de mais nada. Limpar as pessoas, purificá-las, remover suas barreiras, fazê-las
retirar seus egos pendurando-as, colocando-as no topo de um poço, descendo-as cinco, seis vezes, mergulhando-as. Eles
faziam tudo isso para quê? Mas agora vocês podem fazer isso porque Eu estou diante de vocês. Porque Eu vim. Essa é a razão.
Entendam o que Warren tão corretamente falou. Vocês podem dizer: "A Mãe estava trabalhando através dele", talvez. Mas Eu
sempre trabalho através de vocês se vocês estão unos Comigo. Mesmo quando Eu estou falando, vocês estão falando. E
quando vocês estão falando, Eu estou falando. Vocês sabem disso. Mas com tudo isso, essa reverência é muito importante. E
isso lhes dá o amor que pensa. Completa integração entre seu coração e seu cérebro. O amor que pensa é ponderado, o amor

que pensa. E então, a terceira integração: o amor que age. Mas primeiro, essa integração deve ser trazida. O amor que pensa,
que entende, que sente. E então, o amor que age. Mas o básico é o amor. Ele começa do coração. É o amor. Eu acho que é
melhor vocês pegarem Minha fita hoje e ouvi-la, meditar. Meditem nisso. Eu quero ver Meus filhos na Inglaterra desenvolverem
a profundidade. Na linguagem, na palestra, nos sentimentos, na expressão, na personalidade. É somente a reverência que fará
isso. Mas a reverência que não é assustadora, mas sim a reverência que é doadora de alegria. Essa é a integração disso.
Reverência que é doadora de alegria, não é assustadora. Abram seus corações. Não significa que você deva ser frívolo. Com
todo o cuidado. Vocês viram o lótus se abrindo? O quão belamente ele se abre. Lentamente, cada pétala, tão cuidadosamente
para não se baterem. Lentamente ele se abre. E então a fragrância começa a verter, da forma mais digna. Uma flor assim
somente pode ser oferecida… aos Pés de Lótus da Adi Shakti, não é? Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe.
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Então, ontem foi um dia agradável para todos nós.
E Eu falei algo sobre um nível diferente. Nós estivemos falando todo o tempo sobre as coisas mundanas e essas coisas
algumas vezes são muito... nós achamos que são de grande importância. Mas quando Eu lhes falei ontem, Eu espero que todos
vocês tenham compreendido que nós temos agora que saltar em um outro reino de uma compreensão mais sutil da Sahaja
Yoga. Primeiro, nós estamos preocupados com nossas famílias, nossos filhos, nossos assuntos domésticos, depois, com
nossos casamentos. Uma após a outra, todas essas questões surgem e nós ficamos preocupados com todas essas coisas,
pequenas, pequenas coisas Depois, nós também ficamos preocupados com os ashrams que estamos conduzindo: "Os
problemas do ashram," "o que temos feito," "como estamos enfrentando os problemas," "como as pessoas estão criando
problemas." É desse modo que nossa natureza humana começou a adquirir uma compreensão mais sutil. E então, nós também
compreendemos que somos abençoados por Deus, que há algo grandioso que está sempre cuidando de nós, que alguma Força
superior, uma Atenção especial existe em relação a nós. Isso é o que nós compreendemos. Hoje, Eu estava explicando como
isso acontece, como nós compreendemos que Deus está nos ajudando também. Qualquer problema é um efeito de algum tipo
de causa, todo problema.
Como por exemplo, Mona escreveu uma carta em que ela estava dirigindo em uma auto-estrada e o carro perdeu o controle, e o
freio não funcionou. E havia carro vindo à direita, carro vindo à esquerda, carros passando pela frente e por trás. E ela pensou
que elas morreriam, as duas que estavam viajando, as duas Sahaja Yoginis. Assim, a causa era o carro ou o freio ou o que quer
que fosse, o mecanismo. E o efeito era todo o problema. Então, agora como superar esse problema? Vamos supor que você
tente neutralizar o efeito, você não consegue, porque a causa ainda está lá. Você tenta consertar a causa, isso não dá certo.
Então o que fazer? Assim, a coisa mais fácil é transpor a causa, elevar-se acima dela, ir além da causa, desse modo a causa não
existe para você, o efeito não existe para você.
Enquanto a causa existir em sua atenção, o efeito estará lá. Então, o que ela fez? Ela apenas rezou para Mim, apenas pensou em
Mim: "Mãe, agora esta é minha última chance", só isso. Então a causa desapareceu, porque você foi além dela. E o efeito
também desapareceu e ela ficou perplexa. Portanto, você tem que se elevar para longe da causa. Agora, um problema: "Minha
esposa é assim," "meu marido é assim, minha família é assim," "os Sahaja Yogis são assim." Existem todos os tipos de coisas.
Isso é um efeito. Agora, qual é a causa?
É tal e tal pessoa. Tudo bem. Agora, como devemos ter uma relação com a causa? Entregue-a. Você é..., você tem o direito de
fazer isso. Você tem um talento especial para fazer isso, você pode fazê-lo. Você é capaz disso, você está autorizado a fazê-lo,
mas você não o faz, você esquece. Você simplesmente esquece. Se você entregar essa causa, o efeitos vão embora. Mas isto é
o que vocês têm que se lembrar neste momento: vocês têm que se elevar.
Ir além da causa é a melhor maneira de livrar-se dela. Então, Eu tenho brincado com vocês. Vocês tinham motivos para dizer:
"Oh Mãe, este é o problema, eu não tenho emprego." "Agora eu tenho um trabalho e o trabalho é duro." Depois, não tem esposa,
então precisa ter uma esposa. A esposa tem um problema, então ela deve se divorciar, e isso e aquilo, e isso é aquilo. Depois:
"Eu sou assim," "eu sou muito mau porque há um bhoot em mim." Então o bhoot é a causa. "E eu estou me comportando assim,
porque há um bhoot em mim." Isso também é um bode expiatório, Eu acho.
Então, primeiro vá além disso, dizendo: "O que é um bhoot? Quem é bhoot?" "Eu conheço a minha Mãe." "E Mãe, cuida deste meu
bhoot", só isso. Mas para isso, uma emergência tem que acontecer a você, senão você simplesmente não faz isso, com esse
poder. Quando você está numa situação de emergência, então isso funciona mais rápido. Quando não é uma emergência, então
é indiferente, como a situação da Mona. Houve outro caso em que um jornalista estava viajando de... ou algo assim e os freios

pararam de funcionar. E ele estava com outro jornalista, então ambos estavam vindo – esse outro jornalista Me contou. O outro
era Sahaja Yogi.
Então ele percebeu que os freios não estavam funcionando e que seu carro estava indo em frente e havia um grande caminhão
subindo e um outro caminhão vindo atrás. E não havia nenhum jeito dele retornar ou sair disso, e seus freios estavam péssimos.
Essa era uma emergência. Uma emergência tão grande se desenvolveu em sua mente: "Oh Deus! Agora chegou o momento
final." "Agora estamos mortos." Havia um caminhão vindo de lá e um outro caminhão, e em uma fração de segundo, ele estaria
morto. E ele apenas disse ao seu amigo: "Pense na Mãe", só isso. E o que ele descobriu? Que estava agradavelmente se
movendo na estrada e os caminhões foram deixadas para trás, e o freio estava funcionando.
Mas, essa emergência tem que surgir. Os seres humanos são de tal maneira que a menos e até que eles sejam colocados em
apuros, eles nunca fazem isso. Uma vez que estejam em apuros, então eles o fazem. Essa é a razão por que as pessoas tentam
levar uma vida ascética, porque se você é um asceta, então você está em apuros. Eles vão para o Deserto de Gobi para criar
essa emergência dentro de vocês, de modo que vocês pensem em Deus. Mas, é muito tarde para ir ao Deserto de Gobi. Eles
criam problemas para eles entrarem em apuros, de modo que eles possam livrar-se disso. Mas os Sahaja Yogis, se eles forem
sábios, eles não precisam ter isso. Mas, como nós alcançamos isso de outra forma, sem qualquer...? O único meio é a
meditação.
Todos têm que meditar, esse é o ponto. Se você não meditar, você pode prosseguir por algum tempo. Você pode ficar bem por
algum tempo, por dois ou três meses, talvez por dois anos, mas depois, você se afasta. Muitas pessoas pensam: "Oh! Qual é a
necessidade de meditar?" "Vejam, está tudo bem." "Se nós não meditarmos, não importa." Não é assim, porque somente em
meditação, você cresce. Numa emergência, você subitamente cresce, sem dúvida. Quero dizer, você salta como o boneco de
uma caixa de surpresas.
Você apenas se eleva como uma mola. Mas se você tem que ter um crescimento contínuo, então você deve meditar, deve
permitir que pensamentos após pensamentos venham e, depois, permitir que eles se acalmem, porque você se eleva ao estado
de consciência sem pensamentos. E nessa consciência sem pensamentos, você cresce. E você cresce em seu desapego à
causa de todos os efeitos. Se não há nenhuma causa, não há nenhum efeito. Mas este é o problema conosco: é que nós
normalmente não meditamos. Somente quando se trata do último momento: "agora você terá que cair no poço", então nós
pensamos nisso. Talvez naquele momento você seja ajudado, mas você não cresce. O crescimento só pode vir se você meditar.
Esta é uma parte muito importante: é a ajuda completa às pessoas que meditam regularmente.
Na vida normal, como nós crescemos? Se não tivermos nenhum oxigênio, nós não podemos crescer. Nós temos que ter
oxigênio suficiente, nós temos que ter comida suficiente, nós temos que ter todas essas coisas. Mas na espiritualidade, você
cresce por meio da meditação. Não há nenhuma outra saída. Aqueles que acham que podem crescer são presunçosos,
realmente pessoas presunçosas, porque elas podem falar muito sobre a Sahaja Yoga. Eu tenho visto pessoas que falam muito
sobre a Sahaja Yoga. Elas podem dar grandes palestras, isso, aquilo, mas não têm nenhuma vibração, de forma alguma. Elas
não podem fazer nenhum trabalho para a Sahaja Yoga. Elas não são coletivas, elas não têm nenhum senso de coletividade,
todos os tipos de problemas.
Mas, o crescimento deve ser alcançado por meio da meditação. Essa é uma parte disso, isto é, podemos dizer, é a veneração, é
o Puja. Então, você não tem que abandonar nada, você apenas se torna desapegado, desapegado da própria causa. Essa é uma
parte disso. Em segundo lugar, é que isso, Eu diria, o levará ao lado mais sutil de suas ligações emocionais, porque a ligação
emocional tem lhe dado uma certa identificação: você é um Cristão ou um Hindu ou um Muçulmano ou isso e aquilo ou um
Britânico ou qualquer tipo de raça ou o que quer que você possa chamar. Todas essas coisas irão embora, porque você adquire
uma personalidade desapegada. Assim, estas ligações emocionais: "ele é meu irmão;" "ela é minha irmã; eu estou preocupado
com minha esposa;" "eu estou preocupado com meu filho," todas essas ligações emocionais que o tornam uma personalidade
menor irão embora. E você terá uma única ligação emocional, que é: "Eu estou crescendo em minha compaixão." "A compaixão
é ativa, a minha compaixão é efetiva." "A minha compaixão está iluminada."

"A minha compaixão é esse discernimento." "Eu sou um yogi." E em segundo lugar, você lê sobre a Sahaja Yoga, você sabe
sobre a Sahaja Yoga, você conhece a técnica da Sahaja Yoga, você eleva a sua Kundalini, você limpa seus chakras, tenta
entender os mantras. Você adquire maestria sobre seus mantras, você adquire maestria sobre suas divindades, você as agrada.
Todas essas coisas, quando são feitas adequadamente, então as suas ligações mentais irão embora. Aqueles que acham que
são grandes cientistas saberão que tudo isso não é ciência. A ciência da técnica de Deus é muito mais. Aqueles que acham que
são letrados, que são versados, quando eles lerem sobre a Sahaja Yoga e a colocarem em prática e verem por si mesmos e nos
outros, eles saberão que o quer que eles tenham lido é tudo estúpido, não tem nenhum sentido, é vazio. E é desse modo que um
tipo de vazio surgirá, o vazio do ego, porque eles verão que esse conhecimento é muito grandioso. Como Newton disse: "O
conhecimento é como um oceano" "e eu sou como uma pequena criança" "coletando alguns seixos na praia."
Que compreensão! Assim, esse vazio adentra em você e, então, o verdadeiro conhecimento começa a surgir em você. A
identificação com o verdadeiro conhecimento surge. Você fala, quando você fala, essa fala tem um efeito, é um mantra. Vocês
simplesmente não fala bobagens. "Oh! Eu estou na Sahaja Yoga." "Eu tenho estado na Sahaja Yoga por 15 anos", inútil. Você
pode estar lá por cem anos, mas você pode permanecer um burro, como um burro, sem dúvida. Mas, você pode estar lá por
apenas um ano e transformar-se de um burro em um ser humano, e um yogi também.
Mas isto é o que nós temos que ter antes de mais nada: recondicionar a nós mesmos, nos ligando emocionalmente à Mãe.
Quero dizer, vocês tem uma vantagem sobre muitos outros yogis do mundo que vieram. Coitados, eles não tinham nada para
aguardar ansiosamente. Eles sabiam de uma Mãe Primordial. Eles sabiam sobre isso, mas eles não tinham nenhuma forma
Dela. Vocês têm uma Forma. Vocês são muito afortunados e pessoas de sorte, vocês têm uma Forma. É mais fácil adorar uma
Forma do que adorar algo abstrato no ar, entendem? Consciência absoluta. Como vocês adoram, quando vocês não podem ver
isso?
Mas, essa ligação não significa, de forma alguma, que vocês tenham que Me dar alguma coisa. O que vocês Me dão? Nada
além do desapego à causa. E isso funciona. Vocês têm visto em sua vida. Vocês também dizem: "Isto funciona, Mãe." "De
alguma forma, isso funcionou." O que é o bandhan? Não é nada além de você se ligar à sua Mãe. Você está simplesmente
telefonando para Ela.
Isso é um telefonema à sua Mãe, só isso. Você sabem, Eu também brinco com vocês. Eu também digo: "Tudo bem, Eu estou lhe
dando um bandhan." Eu estou dando um bandhan para Mim mesma! É um telefonema, apenas um telefonema. Mas a fé tem se
desenvolvido agora. Sim, esta é a verdadeira fé, onde você fica completamente desapegado às suas coisas emocionais. É
simplesmente: "Minha mãe." Tudo bem, apenas dê um bandhan para ela, acabou-se. "Meu pai", dê um bandhan para ele.
"Meu irmão", dê um bandhan para ele, seja o que for. Bandhan, seja o que for. Você está colocando isso... nos vínculos de sua
Mãe. Mas, você não está consciente de que está fazendo isso. Você está simplesmente ligando-os com o amor de sua Mãe, que
está fluindo através de suas mãos. O que são essas vibrações? É o amor de sua Mãe. Vocês o obtiveram, ele está fluindo
através de vocês. Mas, e quanto ao seu amor por sua Mãe? E isto é o que Eu percebo, que no momento em que há uma
completa emergência, essa entrega surge e ele atua.
Assim, não há nenhuma necessidade de criar quaisquer emergências. Vocês devem vagarosa e firmemente realizar isso. E isso
se construirá por si mesmo dentro de vocês. Vocês terão esse poder dentro de vocês, Eu lhes garanto. Mas a meditação é um
caminho, o outro é o conhecimento da Sahaja Yoga. Não se exibindo, não falando para os outros, mas trabalhando isso em si
mesmo. Os diferentes chakras, como eles funcionam, em você mesmo, não nos outros. Uma vez que você comece a ficar
ensinando aos outros, isso é um bhoot em você. É melhor você aprender isso por si mesmo, dentro de você mesmo. Eu sei
quem adquiriu maestria em qual chakra, em qual... Ninguém diz aos outros: "Esta é a maneira de fazer isto", isso é um ego
completamente insensato.
Então essas coisas não devem ser feitas. Se alguém perguntar para você, você pode dizer individualmente, mas em larga
escala, não dê lições de moral sobre isso e não confunda as pessoas. Agora, então nós temos duas coisas: temos que superar

os nossos aspectos grosseiros emocional e mental, o mesmo com o nosso aspecto grosseiro físico. O aspecto grosseiro físico
pode ser superado se você se entregar a um único remédio: as vibrações. Por exemplo Anupama, Minha neta, disse para sua
mãe: "Você nasceu na alopatia," "depois você está seguindo a homeopatia." "Amanhã, você descobrirá alguma 'confusão-patia',"
"depois alguma 'absurdo-patia'!" "Mas eu nasci em Deus" "e eu sigo somente a 'Deus-patia'," "e Deus cuidará de mim" "e Deus irá
me curar." Então Minha filha disse: "Por quê? Você também pode mudar." Ela disse: "Por quê?"
"Por que Deus nunca muda." Uma resposta simples: Deus irá curar você. Mas você deve ter uma ascensão assim para dizer
isso, enquanto você salta para fora no momento da emergência. O mesmo tipo de ímpeto, esse mesmo tipo de personalidade
deve estar dentro de você para dizer isso. Se você apenas disser: "Oh! Deus, por favor me salve", Deus não tem tempo para
essas pessoas. Você não tem tempo para Deus, Deus não tem tempo para você também. Uma coisa simples. Assim, quando
nós vamos das coisas sublimes para as coisas mundanas, nós vivemos em ambas as coisas e somos efetivos. Quer nós
estejamos na lâmpada ou na luz ou no óleo, nós estamos no ponto mais sutil, e nós... se nós provemos a efetividade sem ser a
causa.
Porque vocês estão além da causa, então não há necessidade de criar nenhuma causa para nada, mas vocês vêem o efeito.
Assim, uma vez que a causa se acaba, o efeito é alcançado. E é alcançado o que tem que ser alcançado, o que é correto. Você
obtém a coisa correta. Você não obtém a coisa perversa, mas se você pactua com a causa, então você pode ter a perversidade,
você pode ter todos os tipos de problemas. Assim, a melhor coisa é desapegar-se das causas e então você obtém o efeito,
como Eu lhes contei que o freio consertou. O efeito estava lá, o carro estava funcionando bem, tudo estava bem, então o efeito
foi bom, mas a causa sumiu. Não havia nenhuma causa. Por quê? Como?
Como a coisa estava perfeita? Se você perguntar o efeito disso, você diz: "Como você conseguiu isso?" Você não pode explicar,
não daria certo. Então porque a causa desapareceu, você não pode atribuir isso a nenhuma causa. Você, algumas vezes, diz que
é divino o modo como isso tem funcionado. Assim, a única causa que é realmente efetiva é a divindade. Mas a divindade não
deve ser apenas como um tipo de coisa mundana. "Tudo bem, sim, a fotografia da Mãe está lá, namaste." "Bom. Namaste.
Bom dia, Mãe", acabou-se. Essa não é a maneira. Você tem que conhecer a sua Mãe e você tem que amar a sua Mãe, é assim
que deve ser. É muito constrangedor dizer que vocês devem Me amar. Mas como uma Mãe, nesta vida, Eu tenho passado por
muitas coisas embaraçosas, e uma delas é esta: Eu não sei como falar com os filhos. Agora, isso é um fato. Então, vocês não
têm que passar por nenhuma emergência ou nenhum desses problemas. Vocês simplesmente se desenvolvem de tal modo que
ficam tão desenvolvidos que isso simplesmente atua e funciona. Então, Eu lhes darei um exemplo disso. Funciona menos na
Inglaterra, surpreendentemente, onde Eu tenho trabalhado mais.
Funciona menos na Inglaterra. Eu lhes darei um exemplo simples agora. a sua vinda à Índia foi decidida, Eu não sei há quantos
meses atrás. Eu fui à Índia uma vez e estou indo pela segunda vez, e a Inglaterra é o único lugar onde você tem que pagar
diretamente. As pessoas ainda não pagaram, mas os Australianos o fizeram. Os Australianos, que eram 80, 85 pessoas fizeram
isso, mas o Ingleses não fizeram, em tudo eles são lentos. Mas quando tem a ver com o ego, eles são os primeiros, suas
bandeiras são as primeiras. No ego, onde isso é criado? Na Inglaterra, a grande. Assim, quando tem a ver com fazer algo, eles
são os mais lentos.
Quando tem a ver com o ato de criticar, eles são os maiores. E então quando tem a ver com o ego, subitamente, vocês verão,
dêem a eles qualquer cargo, é... Por quê? Novamente, vocês podem explicar, porque há uma causa. Vocês dirão que é a inércia,
culparão alguém, ou é um bhoot, ou é meu ego ou meu superego, não sou eu. Eu mesmo, estou bem. É alguma causa. Por que
vocês não pagaram até agora? É um grande problema. Eu tenho que ir agora. Se vocês não viessem, vocês não teriam vindo.
Mas se vocês estão pagando, é melhor pagarem por isso. Agora, qual é o problema com vocês? Eles começaram com 50
pessoas, agora eles acabaram com 35. Nós fizemos preparativos para isso, nós encomendamos coisas e arranjamos os ônibus
e tudo isso. Agora estão faltando pessoas. Ninguém pediu que vocês viessem. Pelo contrário, Eu estava dizendo: "Mantenham o
grupo pequeno," "mantenham pequeno, de modo que nós tornaremos isso agradável." Mas vocês não podem ter menos do que
350 ou vocês podem ter 300, vocês podem ter 200, mas vocês não podem ter 210. Onde os colocaremos. Uma coisa simples.

Vejam, todo o estilo mundano. Mas em outros lugares, o que eles têm feito? "Tudo bem, nós temos que ir. A Mãe resolverá
isso." Isso tem dado certo. Todos arranjaram dinheiro, tudo foi feito, está tudo aqui. Os Americanos fizeram isso,
surpreendentemente, mas os Ingleses, eles não sabem se irão ou não. Ainda há alguns. Pobre Gavin, tem que correr para cima e
para baixo por todos vocês. Eu lhes digo, ele é aquele tem uma enorme paciência.
E Eu fiquei perplexa ao ver que ainda há 11 pessoas que não pagaram, vocês podem acreditar nisso? Quero dizer, é uma coisa
tão simples. Se você não quer ir, não vá. Se você quer ir, vá. Digam a ele se você está indo ou não, acabou-se. Quero dizer,
ninguém quer você lá. Mas até mesmo essa pequena coisa você não pode, porque você tem um tipo de... porque, porque isso
aconteceu, porque aquilo aconteceu, porque... Assim, os Ingleses têm que crescer muito mais, porque Eu tenho realmente
trabalhado por vocês muito, muito arduamente. E novamente Deus Me deu mais cinco anos para trabalhar. Eu não sei o que nós
iremos fazer. Algumas vezes, Eu acho que Eu deveria voltar, porque não adianta.
Esse é um pequeno exemplo que Eu estou dando, um exemplo muito pequeno, é um tipo de exemplo muito mundano. Vocês
podem ver em outros lugares também desse jeito. Você lhes diz qualquer coisa: "Mas por que, Mãe, acontece assim?" "Por que
eu faço desse jeito?" Quero dizer, perguntando para Mim, perguntando a causa para Mim. "Por que eu me comportei assim? Por
que eu me irritei?" Por exemplo, Eu conheci pessoas que têm vindo para a Sahaja Yoga, praticando a Sahaja Yoga e tudo mais,
mas depois vão a algum outro lugar, como ao Steiner (Antroposofia). Depois eles vão a alguns outros cursos. Quero dizer, eles
não têm nenhuma fé em Mim, na Sahaja Yoga.
Eles estão praticando isso, eles estão praticando aquilo como loucos, ainda seguem praticando. Isso só é possível na Inglaterra,
Eu lhes digo, em nenhum outro lugar. É uma peculiaridade deles. Eu soube de muitas pessoas que vieram para a Sahaja Yoga,
sem praticar a Sahaja Yoga, curando, ajudando-as na Sahaja Yoga, trabalhando isso. Elas deixam a Sahaja Yoga. Elas estão indo
a este lugar, àquele lugar. Essa é a maneira? Agora, Eu conheci muitas pessoas que tentam culpar a liderança. Eu estou lhes
dizendo todas essas coisas, porque Eu estava muito doente quando cheguei aqui. Realmente, Eu lhes digo, Eu fiquei doente por
oito dias e fiquei doente até mesmo depois.
Porque, vocês sabem, todos vocês estão no Meu corpo e Eu sofro, então Eu preciso lhes dizer. E depois eles dizem que a
liderança não é boa, que o líder deveria ser muito forte, que o líder deveria ser assim e o seu líder deve ter algo grande na mão. E
eles disseram que mesmo que ele bata em nós, nós não vamos ficar bem. Novamente, a causa. Novamente, a causa. Eu lhes
digo, vocês têm um dos melhores lideres, Gavin, e Eu devo lhes dizer, ele é um homem que gastou muito dinheiro. Sem Me dizer,
ele cobriu muitas despesas. O escritório dele tem trabalhado para nós. Ele aceitava todas as pessoas insensatas, se Eu lhe
dissesse: "Este sujeito está adquirindo um ego", ele o empregaria em seu escritório. Se Eu digo: "Esse sujeito tem bhoots", ele irá
empregá-lo em seu escritório.
Ele tem trabalhado com tantos bhoots que Eu não conseguiria lidar com eles nem mesmo por um dia. Ele tenta fazer o melhor
para ir às pessoas e dizer-lhes: "Veja agora, venha." Ele salvou tantas pessoas pelo seu bom senso, pela sua compreensão. Mas
a única coisa é que ele, abertamente, não lidera. Esse é o seu erro. Ele deveria dizer abertamente: "Você é um bhoot. Cure-se,
então você ficará bem." Mas se você disser: "Venha aqui. Veja, você é um bhoot, não importa." "Eu arranjei limões, pimentas,
sente-se."
Então: "Mãe," "ele está se identificando com o maior bhoot." Vamos encarar isso. e você compreende o seu líder, então você
deve saber que Eu sei melhor do que você sabe sobre isso. E isso é lamentável algumas vezes. Por que não entendem a pura
bondade de uma pessoa? A quantidade de bhoots que ele tem tolerado em seu escritório, Eu lhes digo, Eu não posso
suportá-los por mais do que um dia, alguns deles. Tão egoístas, alguns deles, loucos. E alguns deles são tão cheios de bhoots,
que até mesmo se eles vierem para o andar de baixo, Eu fico com dor no estômago em Minha casa. Mas, ele os agüentou. Por
quê?
Qual era a necessidade? Apenas ele pensou que poderia ajudá-los. Toda vez que Eu falava com ele: "Esta pessoa está cheia de

bhoots", Eu constava que essa pessoas estava empregada pelo Sr. Gavin Brown. Então um dia, Eu tive que dizer-lhe: "Demita
todos eles", e eles foram demitidos. Por que nós temos o maior número de bhoots na Inglaterra, Eu não consigo entender. É
necessário tê-los em volta? No dia que Eu estou indo, Eu não devo dizer-lhes essas coisas, mas quando Eu vou embora, Eu
percebo que esses bhoots voltam. E eles se tornam as causas e os efeitos são expostos. Então, Eu tenho que fazer um quadro
completo da situação para vocês verem que podem ascender ao mais elevado do mais elevado, tendo nascido nesta terra
grandiosa deste país. Mas vocês também podem decair muito, Eu tenho visto isso.
Porque vocês estão sempre culpando alguém, o último foi Gavin. E essa é a pior coisa que vocês têm feito. Deixem qualquer
pessoa dizer ao Gregoire, ele irá cortar em pedaços aquela pessoa dez vezes e trazer essa pessoa para Mim em pedaços. É
verdade, quero dizer! Ele dirá: "Que absurdo!" "Tudo bem, isso é... vá em frente." Vocês dizem ao Sr. Warren: "Eu não sei o que ele
irá fazer com todos os Australianos." Todos eles são jóias, sem dúvida. Mas vocês merecem um homem como Gavin. Eu
pensei, eles são pessoas especiais pelas quais Eu tenho trabalhado tanto, mas Eu estou perplexa.
As pessoas decentes não precisam de tais líderes, vocês precisam? Mas as pessoas que são decentes, agora tornaram-se
Australianos, surpreendentemente. A forma como eles se comportam em relação a Mim. Eles são tão doces, vocês ficariam
surpresos, as crianças, vocês conhecem. Gavin trouxe algumas xícaras e pires para Mim, porque quando Eu vou lá, eles acham
que têm que Me oferecer chá em xícaras e pires bons. Então, ele comprou para todos os centros uma xícara e um pires e boa
qualidade. Então, as crianças, as crianças bem pequenas coletaram dinheiro: "Afinal, a Mãe irá comer um bolo, também
devemos ter um prato." Assim, eles enviaram um cheque para cá, vejam, quanta gentileza. Mas Eu nunca como bolos, vocês
sabem disso, mas ainda assim, as crianças são tão doces, Eu devo dizer. Qual é a razão?
Por que nós dominamos ou somos dominados? Por quê? Novamente, a causa. Vá além da causa. Eu os abençôo muitas vezes,
de modo que quando Eu vier da próxima vez, certifiquem-se de que vocês não cometam mais nenhum erro. Meditem e meditem
e meditem. E quando vocês vierem à Índia, alguns de vocês, Eu gostaria de exibi-los como Meus prêmios de onde Eu tenho
trabalhado, vocês sabem. Mesmo onde Eu não estive, vejam, alguma outra pessoa deu a Realização no Nepal, vejam. E eles são
flores maravilhosas. E aqui estou Eu, a algo errado Comigo!
Onde Eu tenho trabalhado, as pessoas estão mais preocupadas com as causas. Eu realmente tenho que fazer um apelo muito
direto a vocês: agora, cresçam interiormente. Vocês são magnânimos? Vocês são generosos? Vocês são sistemáticos? Vocês
causam boa impressão? Vocês são gentis? Vocês são coletivos? Vocês ainda estão apegados a todas essas coisas
insensatas? Vocês contam vantagens?
Vocês fazem grandes sermões? Tornem-se humildes e então vocês verão a sua grandeza. A menos e até que vocês abaixem
sua cabeça em direção ao coração, como vocês verão a sua Mãe? Eu desejo a todos vocês agora boa sorte e feliz Natal para
vocês e feliz Ano Novo. E um Ano Novo muito grandioso no crescimento espiritual. Vamos demonstrar isso. Vamos todos
decidir hoje. Esqueçam as coisas relativas às suas esposas e maridos e filhos, e isso e essa insensatez. Agora vocês são Yogis,
vocês estão unificados ao Divino. Cresçam nisso, prosperem nisso.
Que Deus abençoe a todos. Agora, o programa de hoje não deve ser muito grande, porque nós não podemos gastar muito
tempo. Mas é bom que hoje nós possamos ter um pequeno Puja de despedida. Mas deve ser bem pequeno, porque o
importante é o quanto vocês recebem. Porque antes de ir, Eu não quero ter todos os tipos de chakras entrando em espasmos.
Eu fico algumas vezes receosa de fazer um Puja na Inglaterra. Gavin, Eu acho que você pode apenas... É a maestria. Você deve
ter a maestria sobre si mesmo, antes de mais nada. Se você não for um mestre, você não pode agir. E maestria sobre o seu
instrumento, isso é que é importante.
E Eu não gostaria que ninguém desrespeitasse os líderes, de forma alguma. Vocês podem ser muito inteligentes, isto é, fora da
Sahaja Yoga. Na Sahaja Yoga, vocês têm que escutar seus líderes e respeitá-los. E ninguém deve tentar encontrar falhas. Eu
conheço as falhas deles, quais são as falhas deles e Eu sei como lidar com eles. Todos devem tentar fortalecer-se. Agora, Eu
diria que na Austrália, que é algo moderno, Eu devo dizer que tudo funciona como um único corpo. Ninguém questiona o
Warren. Eles telefonam para ele, falam com ele, coletam dinheiro, colocam dinheiro, tudo está funcionando como um único

corpo. Aqui, todos estão tentando cortar a cabeça ou atacar o coração.
Este é o seu coração, este é o seu cérebro. Então, por favor, todos vocês lembrem-se que devem oferecer serviços ao Gavin, à
Sahaja Yoga, antes de criticar. Aqueles que dizem que os livros não estão chegando, deixem que eles tomem conta dos livros.
Até reservar Meus assentos no avião e tudo mais, ele tem que providenciar, Eu sei. O que quer que vocês digam sobre... ele
costumava fazer tudo isso. Assim, vocês devem oferecer seus serviços também, fazer esses trabalhos, senão a Sahaja Yoga
não dará certo. Nós não estamos aqui somente para receber bênçãos, mas nós temos obrigações também. E isto é o que todo
mundo deve oferecer, seus recursos: "O que eu posso fazer? Como eu posso ajudar?" "Qual é o trabalho?
Vejamos agora." Eu espero que no próximo encontro, todos vocês sentem-se e descubram o que podem fazer. Um grupo pode
ser formado: duas, três pessoas podem sentar-se e fazer isso com amor, com atenção, de modo que o fardo dele seja reduzido.
E todos vocês sentirão a alegria de estarem fazendo algo pela Sahaja Yoga. A Mãe tem feito tanto por vocês, o que vocês têm
feito pela Sahaja Yoga? Vocês querem ter bons ashrams, um bom lugar para morar, tudo bem. Vocês querem ter lugares
confortáveis, lugares mais baratos, tudo bem. Vocês querem ter boa saúde, tudo bem. Vocês querem ter ótimas crianças, tudo
bem, regozijar a sua vida. Mas e quanto a dar, dar o seu coração, o seu respeito?
Na próxima vez que Eu voltar, Eu quero ver que todos vocês estão crescendo como um único corpo. Pelo menos, o Coração
deve estar integrado, pelo menos isso. Imaginem um coração que tem as válvulas pulsando em vários ritmos, todos os
músculos funcionando em diferentes comprimentos de onda. Como este Universo pode sobreviver com um coração desse
jeito? Então, Eu tenho que pedir a todos que todas as células do Coração estejam alertas, estejam unificados em harmonia com
Deus e em um cuidado amoroso com todo o Universo. Que Deus os abençoe. Assim, o que deve ser este Puja hoje? É um Puja
de despedida hoje, então vamos tê-lo, exatamente antes do nascimento de Cristo. Permitam que Cristo nasça dentro de nós.
Vamos ser como Ele, Aquele que sempre insistiu: "Amem seus irmãos.
Amem suas irmãs." Quem são seus irmãos e irmãs? Ele fez esta pergunta também: "Quem são Meus irmãos e irmãs?" "Os
Sahaja Yogis são meus irmãos e irmãs." Alguem ofereceu no altar. Ele disse: "O que você é para oferecer no altar?" "Você se
reconciliou com seu irmão?" Você reconciliou? Primeiro reconcilie-se e depois traga flores à Mãe. Ele já disse isso.
Pensem Nele. Como Ele era misericordioso, como era magnânimo, como era grandioso e como Ele pensou em Seu Pai o tempo
todo, totalmente dedicado, fazendo o Seu trabalho. Assim, com todos os louvores a Cristo e à Sua Mãe, que trabalhou de uma
maneira muito poderosa, sutil, nós temos que hoje dentro de nós mesmos despertar este grande Espírito, que é, na verdade, o
Omkara. Até mesmo a lembrança, até mesmo a idéia disso dá tanta alegria. Permitam que a vida Dele seja refletida em suas
vidas. Vocês têm que ser verdadeiros Cristãos. Vamos ter... O que é isso? Eu acho... Agora Eu diria que na próxima vez que
vocês vierem ao Puja, todos vocês devem ter os 108 nomes da Deusa. Vocês têm que ter todos os papéis que estão lá. Assim
como nós temos estes livros, todos nós devemos ter estes papéis, não somente uma pessoa deve ter.
Nós devemos tentar nos lembrar de certas coisas também: os nomes da Deusa, os nomes que nós recitamos. Nós devemos
lê-los muitas vezes e entendê-los, o significado deles em Sânscrito. E isso deve surgir em nós muito facilmente, porque é deste
modo que nós iremos trabalhar os nossos chakras. Eu não acho que temos os nomes de Cristo. Tudo bem. E desta vez, Eu
espero que nós tentemos ler alguns nomes de Cristo. Nós temos os nomes de Ganesha, mas não os de Cristo, assim vamos
recitar os 108 nomes de Shri Ganesha e alguém pode lavar Meus pés, tudo bem... Você tem? É mesmo, isso é o melhor. Mas
então, Eu diria que alguém deve ler agora, vamos ver. Quantos nomes nós temos?
Deixem-Me criar os nomes e nós os daremos aos outros. Por que somente Gavin deve ficar com os nomes? Não é como o
primeiro ministro deste país, vocês escolheram o líder. O primeiro ministro é pago para isso, ela é... este é o trabalho dela, que
ela está fazendo. Ele não está fazendo seu trabalho. Todos vocês estão fazendo o trabalho de Deus. Então, porque deveria
haver qualquer coisa deste tipo? Agora alguém deve lê-los e alguém pode... Agora, quem irá lê-los? Agora, alguém deve lê-los e
alguém pode lavar Meus pés. Mas não façam isso demais.
Este é Cristo, não é fácil de absorver. Tudo bem, vamos ver. Vamos ver quanto amor vocês têm por Ele o quanto vocês O

absorvem... Levantem-se agora. Então vocês devem se levantar para ajudar, alguns de vocês. E os outros também. Não há nada
a temer de que haja ego ou alguma coisa. Não fiquem atrás pensando: "Oh! Eles pensam que eu estou apenas sendo...", não,
apressem-se. Apresentem-se para o trabalho. Agora, o que é isso?
Arranjem algumas coisas, o que vocês precisam. Agora, quem conduzirá o Puja? Bala, você pode fazer isso? Tudo bem, venha à
frente. Algumas senhoras podem vir também, que mal há nisso? Agora, venham aqui... A água e tudo isso... Agora, vocês sendo
amigos(as), vocês não precisam se preocupar muito... Aquele que nasceu para nos ensinar sobre Seu Pai Sadashiva, o eterno
Deus Todo-Poderoso. Amém. Aum twameva sakshat Shri Jesus sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi
Namo Namah. Ele é o Ser Primordial, o AUM Ele é Vishnu e o Filho de Vishnu Ele é Mahavishnu. Ele é a pura energia pranava.
Ele contém milhões de universos. Ele nasceu no ovo cósmico primordial. Ele foi concebido no coração de Shri Mataji. Ele foi
previsto pelos profetas. Ele foi anunciado por uma estrela no oriente. Ele foi visitado pelos três Magos, que eram Brahma, Shiva
e Vishnu Ele nasceu num estábulo. Ele é o Professor. Ele é amigo das vacas. Ele foi assistido pelas vacas. Seu Pai é Shri
Krishna.
Sua Mãe é Shri Radha. Ele é o Salvador que queima todos os nossos pecados com Seu fogo. Ele adorna o Agnya Chakra. Ele é
Luz. Ele é da natureza do Céu. Ele é Fogo. Ele fez milagres por causa de Sua compaixão. Ele é Aquele cujo manto foi tocado. Ele
é amigo dos ascetas. Ele é venerado pelas famílias.
Porque tapasa – Ele se mantém como tapassvi. Agora você entende, é por isso que é Asceta. Por quê? Porque Ele é um
tapassvi. O Seu bija mantra é "Ham, Ksham." Ele é Aquele que perdoa. Ele nos permite perdoar. Ele é o Espírito. Ele nasceu do
Espírito. Ele é Aquele que foi crucificado e ressuscitou em puro Espírito.
Ele é Aquele que ressuscitou após três dias. Ele é Paz. Ele absorve todos os pensamentos. Ele reside no Adi Agnya Chakra. Ele
reside em tudo, mas nos seres humanos, no Agnya Chakra. Ele é Omkara. Ele reside em tudo, mas nos seres humanos, Ele
reside no Agnya Chakra. Ele é Aquele que prometeu o Confortador que é Shri Mataji, o Espírito Santo. Ele é Aquele que retornou
como um rei. Ele é Shri Kalki.
Ele é o Princípio da Evolução. Ele é o Suporte de nossa evolução. Ele é o Fim da Evolução. Ele é o Suporte do Universo –
Muladhara. Ele é a evolução do subconsciente coletivo para a Consciência coletiva. Ele é a Porta Estreita Ele é o caminho para o
Reino do Céu. Ele é a porta estreita para o Reino do Céu. E Ele é o caminho. Tudo bem. Ele é o silêncio.
Ele é o Senhor Kartikeya. Ele é Shri Maha Ganesha. Ele é a Pureza da Inocência. Ele é a Continência. Ele é a Generosidade. Ele é
a Luz nos olhos de Shri Mahalakshmi. Ele é obediente à Sua Mãe. Ele é o Sahaja Yogi perfeito. Ele é o Irmão Perfeito. Ele é a
personificação da Alegria.
Ele é a personificação da Bondade. Ele repele aquele que abre o coração parcialmente. Ele condena os olhos adúlteros. Ele
condena todos os fanáticos. Na verdade, Ele neutraliza os olhos adúlteros. Ele torna os olhos adúlteros inocentes, porque Ele é
a Inocência. Ele não tem interesse em riquezas. Ele dá todas as riquezas para os Seus devotos. Ele é a pura brancura. Não, isso
é..., você não pode dizer que Ele não está interessado nos rituais.
O que o faz pensar isso? Os rituais que são verdadeiros... Vejam, Aquele que é rico, como Ele pode estar interessado em
riquezas? Essa é a questão. Ele é as riquezas. Não está interessado de forma alguma, porque sendo Ele as riquezas, que é
gunatita, como vocês a chamam, vejam, o ser e o não-ser. Quando vocês são o não-ser, vocês não podem estar interessados no
ser. Além, Ele está além. Ele é o Sagrado Coração. Ele usa uma coroa de espinhos. Ele condena a miséria.
Ele sofreu para que tivéssemos alegria. Ele é uma criança, no entanto, Ele é o Eterno Ancião. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele dá o
Reino do Céu igualmente àqueles que são os primeiros ou os últimos. Ele está sempre conosco. Ele está além do Universo. Ele é
o sinal da cruz. Ele está acima da discriminação. Ele é a Testemunha. Ele é Aquele que é testemunhado.

Ele supera a tentação. Ele exorciza o mal. Ele condena as práticas ocultas. Ele é a personificação de tapas, penitência. Ele
venera Seu Pai. Ele é santificado por Seu Pai. Ele é Aquele cujo nome é Santo. Ele é Inteligência. Ele é Sabedoria. Ele é Perfeita
Humildade.
Ele fica zangado com os materialistas. Ele destrói o ego e absorve o superego. Ele é o destruidor dos desejos. Ele é o puro poder
do desejo. Sua igreja é o Coração. Ele tem os onze poderes destruidores. Ele é o destruidor dos falsos profetas. Ele é o
destruidor da falsidade. Ele é o destruidor da intolerância. Ele é o destruidor do racismo.
Ele é o destruidor da ira. Do fanatismo, é muitos mais. Ele é o arauto da Idade de Ouro. Ele é adorado por nossa Mãe. Ele é
louvado por nossa Mãe. Ele é amado por nossa Mãe. Ele é Aquele que é escolhido. Ele está despertado em todos os Sahaja
Yogis. Ele é Aquele que monta o cavalo branco no fim dos tempos. Ele é o fim dos nossos medos.
Ele protege o portal de nossa Mãe. Ele é o único caminho para o Reino de Deus. Aum Shri Mahalakshmi, Mahavishnu sakshat
Shri Mahavirata sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah. Eu acho que a palavra "venerado"
deve ser "adorado por nossa Mãe", porque Ele não gostou disso, Eu acho, está bloqueando o Agnya. Assim, é "adorado por".
Vejam, Ele é tão exigente. Vejam, o protocolo não está correto, é por isso. Vejam, melhor! O Agnya estava bem. Entendem?
Há alguns bloqueios. Eu estava Me perguntando, qual deles seria. Agora, nós diremos: "Ele é adorado por nossa Mãe." Ele é
adorado por nossa Mãe. Novamente, três vezes. Ele é adorado por nossa Mãe. Novamente. Ele é adorado por nossa Mãe. Ele é
adorado por nossa Mãe. Viram?
Ele é muito exigente. Que Deus os abençoe. Vocês entenderam o significado disso? A descrição de Mahalakshmi, o que Ela lhes
doa. E também a descrição sobre o relacionamento Dela com Vishnu, com Hari, é Shri Krishna, que Ela é a Amada de Shri
Krishna (Hari...). É a Amada de Shri Krishna. E é desse modo que isso explica como Mahalakshmi, sendo Ela Maria, então Maria
é Radha. Isto tem que ser feito pelos meninos que não se familiarizaram com o casamento ou não pensam nisso. Tem que ser
puro assim.
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Makar Sankranti Puja Mumbai, Índia, 14.01.1985 Hoje nós estamos celebrando aqui… um dia especial chamado Makar
Sankrant. Para informação dos Sahaja Yogis estrangeiros, Eu lhes explicarei o que isso significa. [Shri Mataji explica em marathi
que…] [Ela falará primeiro em inglês depois em marathi]. Isso significa o dia – hoje é o dia em que o sol… cruza do Trópico de
Capricórnio para o Trópico de Câncer. É um dia muito importante para nós porque… agora durante o verão, nós temos a colheita,
e aguardamos a chuva e muitas coisas que acontecem em cada país. O sol cai no ângulo correto neste país durante a estação
do verão… e então nós damos as boas-vindas ao sol. Nós comemos algo, que vocês já devem ter comido, o que chamados de
"til" e "jaggery". Ele é para preparar seu corpo e sua mente… para fornecer o calor suficiente para receber o sol. Porque se você
está vivendo na estação fria, então todo o seu corpo, mente se tornam letárgicos… e você também se torna às vezes… muito
preguiçoso em relação às coisas, no sentido de que o dia é tão curto… que você não consegue alcançar muitos resultados.
Então o corpo se tornou frio, como chamamos isso. Nós comemos essas coisas, que nos dão calor, então o corpo fica
preparado para receber… o calor do sol para dar as boas vindas a ele. Para superar a inércia estabelecida pelo clima frio… e
também para revigorar a força do corpo, harmonizar com o sol, as pessoas adotam todas essas formas de saudar vocês,
através das quais elas lhes dão algo que é criador de calor no corpo. Mas isso tem uma outra expressão muito sutil, que Eu
percebo que é esta: quando eles lhes dão aquilo, eles dizem: “Agora coma til e gul e diga coisas que são doces, gentis.” Porque
quando você está comendo til e gul, seu corpo fica aquecido e você se torna uma pessoa de canal direito. Quando você se torna
uma pessoa de canal direito, você raramente fala docemente. Assim, isto é um contraste, eles lhe dão uma coisa para aquecer
você, de modo que seu corpo fique quente, mas você deve falar docemente. Então há um aviso: você está comendo todas essas
coisas, mas isso não significa que agora você monte em um grande cavalo do ego… e comece a açoitar todo mundo. É uma
coisa muito sutil compreender que… quando nos tornamos com temperamento de canal direito, nós ficamos tão cobertos por
nosso ego… que não sentimos que estamos ferindo os outros pelo que dizemos. Se há duas pessoas egoístas, elas podem lidar
entre elas mesmas. Mas se há uma pessoa egoísta e um outro que é subjugado, então o subjugado será liquidado. É por isso
que eles dizem que hoje é o dia em que começamos a falar… muito docemente. Mesmo se houver algum inimigo… ou alguém
que não é amigável com você… ou houve algum mal-entendido, este é o dia em que dizemos: Tudo bem, comam isto e digam
algo muito gentil. Falem docemente uns com os outros. Mas somente hoje, Eu acho que recebi uma carta de uma Sahaja Yogini,
que estava tão cheia de rispidez que Eu fiquei surpresa… ao ver como Eu recebi isso hoje. Não sobre Mim, mas sobre algum
outro Sahaja Yogi. Portanto uma coisa hoje nós devemos decidir e fazer uma promessa: nós não vamos falar asperamente com
um outro Sahaja Yogi, e falar com ele de uma forma como se ele fosse uma pessoa comum. Agora, vamos supor que ele seja
um líder, então há mais razão para você respeitar. E se ele for um líder mais velho, então há mais razão para você respeitar. A
primeira coisa que temos de aprender… é que nós temos de respeitar. Agora, o sol é tão respeitado neste país… que de manhã
cedo, todas as pessoas se levantam… e dizem "Namaskar" para Surya com todos os Seus nomes… e fazem um tipo
determinado de prática para mostrar que… elas estão completamente entregues à vontade de Surya. Quando você faz isso,
então o ego não entra em ação. Agora, o sol, quando ele brilha aqui, ele lhe dá um sentimento… de que você tem de ser ativo,
você tem de trabalhar muito arduamente. Como um resultado disso, você talvez desenvolva ego. Mas quando você desenvolve
ego, então ele circunda seu cérebro completamente, e quando o cérebro é cercado pelo ego, você não sabe qual caminho
seguir, você não sabe o que é certo, o que é errado. Você não tem nenhum discernimento e nenhuma direção. Você faz o que te
agrada, seja o que for que agrade o ego. E este é um dia em que o celebramos … de uma maneira para nos entregarmos a Surya,
ao sol, que é, como vocês sabem, é a residência de Shri Senhor Jesus Cristo. Ele reside no sol. Assim, como Ele era humilde,
como Ele era humilde residindo no sol. Quanto mais você viver no sol, deve haver muito mais humildade. É claro, Eu devo dizer,
na Índia, as pessoas são mais humildes. Mas ainda assim, a qualidade do sol pode tornar você… extremamente arrogante e uma
pessoa muito desagradável. Essa pessoa desagradável pode realmente arruinar… todos os tipos de bons relacionamentos. Mas
a pior coisa que nos acontece é que perdemos nossa integração. Porque quando dizemos coisas rudes a alguém, nos sentimos
culpados, então temos um outro problema, nosso coração se sente mal, nosso fígado se sente mal, tudo fica perturbado. E
então nos sentimos totalmente desintegrados. E desintegração é um sinal de não estarmos evoluindo de forma alguma… ou
devemos dizer, de estarmos recaindo. A desintegração é uma coisa tão comum que vemos, em nós mesmos, nós vemos que
lutamos contra nosso ego. Depois nós lutamos contra nosso superego, depois lutamos contra nosso coração, contra nossas
emoções, e o tempo todo, nós ficamos lutando dentro de nós mesmos. Então pelo menos dentro de nós mesmos, nós

deveríamos falar docemente neste dia. Então nós podemos começar a falar com os outros… muito, muito docemente. Agora,
algumas pessoas acham que falar docemente… é um sinal de fraqueza. Em alguns países, as pessoas acreditam que se você
falar… com alguém docemente é um sinal de fraqueza. É a maior força de um Sahaja Yogi falar com os outros com respeito,
com o protocolo apropriado e com a compreensão apropriada. Agora, por causa da arrogância, as pessoas também
esquecem… qual é a situação delas, e esse temperamento sem discernimento… não lhe dá nenhum senso de direção. Você se
move em todas as direções e não sabe aonde você está indo. Enquanto seu ego estiver satisfeito, você vai em frente com isso,
e no momento em que você descobre… que você realmente se tornou um caso perdido, você não sabe o que você fez para si
mesmo. Assim, a melhor maneira de vencer o seu ego… é falar docemente, antes de tudo. É uma coisa tão pequena a ser feita,
mas isso o leva a essa síntese… de caráter dentro de você mesmo, antes de tudo, a à síntese de todos os belos princípios das
vidas. Como por exemplo, você fala com alguém docemente, a pessoa talvez goste de você, ela talvez lhe diga algo, que talvez
ela esteja sabendo, de uma importância muito grande para você. Se você falar com alguém docemente, então você pode ter a
paz da mente, porque você deu paz a uma outra pessoa. Seja o que for que você dê a uma outra pessoa, aquilo você sente…
dentro de você mesmo. Mas se você fica discutindo… com uma outra pessoa, na verdade isso é o reflexo… da sua natureza
briguenta dentro de você mesmo. Hoje há uma grande escassez e um grande apelo… e grandes organizações realizando as
missões de paz. A missão de paz está dentro de você mesmo. Vamos começar todos nós, os Sahaja Yogis… que são grandes
santos sentados aqui, a decidir hoje: nós vamos criar paz conosco e com os outros. Mas a coisa principal é: a paz não pode ser
construida com brigas. Como os EUA e a Rússia querem decidir isso com mísseis, a parte relativa à paz. Eles dizem: "Vamos
lutar. Até os que sobrarem, então eles podem viver em paz. Vamos todos aqueles que estão lutando matar uns aos outros.” Eles
acham que essa é a solução do problema. É o oposto. Vamos todos viver pacificamente… dentro de nós mesmos e dar paz aos
outros, de modo que essa paz se tornará um núcleo para a paz do mundo. Portanto, a grande tarefa de vocês hoje é
estabelecer… uma grande fonte de pessoas pacíficas. Nós somos muitos Sahaja Yogis aqui. Vocês estão sentados em
completa paz e felicidade e alegria, vocês não sabem, vocês estão emitindo toda essa paz, canalizando-a e criando-a. Mas
ainda há alguns que estão sofrendo de ego horrível, e com ego ferido, e eles estão tentando fazer algo… que eles nunca
deveriam fazer, que é pensar nesse mesmo instante. Se você estiver pensando nesse instante, você não registrará… o que Eu
estou dizendo, porque esta é uma outra característica… de uma pessoa que é orientada ao ego, que é não registrar. Você pode
dizer qualquer coisa que você queira, mas eles não escutam. Eles ouvem o que eles querem ouvir ou eles não ouvem. Assim,
esta é uma outra coisa que temos de decidir hoje: nós registraremos coisas ao invés de repreender. Vamos registrar. Esse é um
sinal de um caráter que quer saber, que quer saber mais. O critério da ascensão é a síntese e a integração. Um sujeito que não
está integrado com outros Sahaja Yogis… não é um homem que ascendeu. Quem tenta dividir e falar de divisões: "Nós somos
ingleses," "nós somos alemães, nós somos indianos", então eles não são Sahaja Yogis. Eles são indianos, tudo bem, mas não
são Sahaja Yogis. Os Sahaja Yogis não têm nenhuma casta, credo ou nacionalidade. Nós temos de carregar nossos
passaportes só porque… nós nascemos nesta prisão. Então nós temos de carregar nosso número criminal. Mas na verdade,
vocês não precisam disso. Vocês não precisam de todas essas coisas. Agora é para nós hoje decidirmos antes de tudo em
nossos corações: nós adotaremos métodos pacíficos. Quando estivermos viajando, nós estaremos adotando métodos
pacíficos. Qualquer um que estiver tentando provocá-los… ou tentando criar um problema ou dividi-los… em qualquer questão,
seja qual for, fujam dessa pessoa… o mais rápido que for possível. Qualquer um que fale de paz, os pacificadores, grude nessa
pessoa. Somente então você entenderá que você também está tendo paz. Você veio para cá para ter paz, não para criar
problemas, ou para prestar atenção em seus problemas, mas sim para obter paz. Paz é uma natureza ou é a qualidade de seu
Espírito. Assim, uma vez que você salte para dentro de sua paz, de algum modo, o que acontece é que você vai além da causa e
do efeito. Você fica além da causa e do efeito. Então a causa desaparece e o efeito também desaparece. Portanto, hoje todos
nós viemos para cá… para venerar a paz, a interna e a externa. Vamos ser pessoas pacíficas. Não vamos nos juntar a grupos…
que odeiam, que se vangloriam que querem odiar uma pessoa, querem criar um grupo, que dizem: "Nós somos os americanos"
ou "nós somos isto", apenas. Na Sahaja Yoga, você deve aprender com pessoas que avançaram, que progrediram muito. Por
exemplo, Eu diria para todos os europeus, os australianos prosperaram muito. Não há nada para sentir ciúmes. Tudo bem, se os
australianos tiveram êxito, tudo bem, isso é a glória de vocês. Então perguntem a eles como fizeram isso, como eles
trabalharam isso. Amanhã, talvez sejam os americanos, Eu desejo muito isso, que façam o melhor, então vocês devem lhes
perguntar: "Como vocês prosperaram tanto?" Essa é a maneira com a qual vamos viver. Nós não vamos competir, não vamos
ficar com ciúmes, mas nós vamos absorver tudo que é o melhor. Isso é a Sahaja Yoga. O que acontece é o oposto, Por exemplo,
se eles descobrem algo, uma bomba não tripulada, então eles descobrirão alguma outra coisa… que é uma bomba com
máquina menor. Não, isso é uma outra coisa. Nós desenvolvemos uma mente… que absorve tudo e então nós desenvolvermos

uma mente maior, que dá tudo. Não há nenhum segredo na Sahaja Yoga. Todo mundo que conheceu algo melhor, que teve
algumas boas experiências da Sahaja Yoga, deve contar. Mas então, com ego, Eu tenho visto, as pessoas começam a pregar:
“Tudo bem, tente este método, tente aquele método” Não há nenhuma necessidade de fazer isso também, isso acontece por
causa da falta de discernimento. Se você tivesse discernimento, teria sabido que isso não deve ser feito. O que não é para ser
feito na Sahaja Yoga não é para ser feito. Mas como você saberá quando você não tem nenhum discernimento? Como um navio
perdido. Portanto você tem de observar como sua Mãe… agiria em tal situação… e então Eu tenho certeza de que você irá além
da causa e do efeito. Assim hoje é o dia em que Eu também não deveria dizer nada… que de algum modo esteja ferindo
alguém… e Eu estou tentando fazê-los sorrirem e rirem, mas vocês são tão sérios. Portanto hoje nós decidimos pela paz. Paz
conosco, paz com os outros e é desse modo que nós veneramos o sol, Cristo, Aquele que foi o emblema, que foi o símbolo
prático absoluto dessa paz. E uma vez que vocês compreendam isso, Eu tenho certeza… que vocês tentarão seguir isso ao invés
de bater em todo mundo, ficar com raiva de todo mundo. Apenas esqueçam todas essas coisas. Vocês vieram para cá para
ascender e seu ganho é o seu ganho. Sua briga não é o seu ganho, lembrem-se disso. Sua discussão não é o seu ganho. O
ganho é a paz que vocês alcançaram, o amor que vocês desenvolveram, a compaixão… que vocês podem emitir, a magnitude do
relacionamento… e a harmonia que vocês podem passar aos outros. Este é o ganho que nós temos de receber hoje: uma mente,
um coração como o de um leão, e não pessoas covardes. Não pessoas que ficam zangadas e isso, gabar-se de sua raiva. Esses
dias se foram, nós nos vangloriamos de nossa paz, nos vangloriamos de nosso contentamento, nos vangloriamos de nossa
glória e nos vangloriamos de nosso estado. E esse é o estado onde nós estamos agora no Reino de Deus. Que Deus abençoe
todos vocês. [Shri Mataji continua a palestra em Marathi]
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Ontem, na palestra, Eu fiz um... novo anúncio sobre a Sahaja Yoga.
Mas a palestra inteira foi em Marathi... e antes dela ser traduzida, Eu gostaria de lhes dizer qual foi o Meu anúncio. Havia uma
questão que nos EUA e na Inglaterra, nenhuma crença que não seja uma religião pode ser registrada. É claro, Sahaja Yoga é a
religião, sem dúvida, é a religião universal, é uma religião que integra todas as religiões, une todos os princípios das religiões... e
mostra a – mostra a unidade. Ela integra todas as Encarnações. Ela integra todas as escrituras. Ela é uma grande religião muito
integradora, que podemos chamar de "A Religião Universal" e, em hindi, isso é chamado de "Vishwa Dharma". Agora, para tornar
isso mais reservado, Eu pensei que se você disser "Religião Universal", então talvez não seja tão reservado, porque como o
Budismo, então nós tivemos pessoas que são chamadas... depois de Cristo de cristãos... e depois outras pessoas de acordo
com as Encarnações. Assim, nesta época, a Encarnação sendo Nirmala, Eu pensei que nós podemos chamá-la de... "A Religião
que é Universal em Nome de Nirmala." Então, para tornar isso reduzido, Eu achei que podemos chamá-la de... "Religião Nirmala
Universal". O que vocês acham disso?
Agora, Nirmala, todos vocês serão chamados de "Nirmalites". Significa "aquele que foi iluminado por Nirmala". Isso soa como a
shabda (palavra) "luz", a palavra "luz" soa muito bem com vocês, porque vocês são iluminados. Os outros são somente luzes
sem nenhuma chama. Assim, isto é "Nirmalites", significa "aqueles que foram iluminados por Nirmala". Assim, se vocês
gostaram do nome, nós podemos chamá-la de "Religião Nirmala Universal". Se isso servir para o povo de vocês no ocidente, Eu
acho que é um bom nome. Assim, nós agora proclamamos... e declaramos que esta é uma religião... que é uma religião pura
universal. Quando nós dizemos "Nirmala Universal"... significa "Religião Pura ou Imaculada". E Eu espero que vocês concordem
com isso.
Agora, uma vez que aceitemos essa religião, uma vez que nos tornemos universais, então nós temos de esquecer nossa
pequenina casta, costumes, nossas velhas tradições mortas... e as coisas que não estão nos mantendo com nosso Espírito.
Tudo que for confortável para o seu Espírito... tem de ser aceito como o princípio de nossa religião. E tudo que não for
confortável para Ele, nós não iremos aceitar. Assim, seja qual for a forma como Eu os guiei, esses são Meus ensinamentos. A
partir de Meus ensinamentos, seja o que for que vocês alcançaram, pertence a essa religião. É claro, nessa religião, como você
sabem, todos os grandes profetas são realmente respeitados. A maior vantagem dessa religião é que, até agora, todas as
religiões, embora fossem religiões verdadeiras, foram estabelecidas por pessoas verdadeiras e profetas, todas foram
arruinadas por seus discípulos. A razão foi que não foi dada a eles a realização, em primeiro lugar, e em segundo lugar, não
havia nenhuma prova dessa religião. Agora, nós podemos dar a eles a prova de tudo, de como ela está fazendo bem ao seu
corpo. Uma vez que vocês possam provar que ela faz bem para vocês, então as pessoas adotarão essa religião muito mais
rápido... e elas podem testá-la.
Porque a palavra "religião" torna as pessoas bastante nervosas. Elas acham que religião significa que você está amarrado... e
então você tem estar envolvido em algum tipo de estilo de vida tradicional que está morto. Mas aqui, nossas tradições são as
que nós aceitamos, que são confortáveis para nosso Espírito e para nossa ascensão. Assim, isso nos dá a liberdade completa...
para desfrutarmos nós mesmos da maneira mais plena. Sob essas circunstâncias, nós esquecemos de qual país nós viemos,
de qual casta nós viemos, de quais famílias nós viemos, nós esquecemos todas essas coisas passadas e nos tornamos... lótus
novos floridos... espalhando nossa bela fragrância no muito inteiro. Assim, todas essas ideias antigas... que estão apenas
freando nosso progresso devem ser abandonadas. Agora, Eu falei a eles uma outra coisa, nós somos três tipos de pessoas
neste mundo, divididas principalmente em: umas são as pessoas que são tamasik, outras pessoas são as que são rajasik agora, fique quieto e observe. E o terceiro tipo de pessoa é aquela que é chamada de sattvikas. Agora, tamasik são as pessoas,
como eles dizem, que aceitam coisas erradas, fixam a atenção mais em coisas erradas... e então desperdiçam toda a vida
delas. Elas dirão, por exemplo, uma mulher, ela fica apegada a seu filho, ela fica tão apegada àquele filho... que isso cobre todas

as atividades inteiramente, a vida toda dela é coberta com isso, que é uma coisa errada.
Pode ser qualquer coisa. Eu tenho visto que a maioria dos Sahaja Yogis, quando eles chegam: "Mãe, por favor trata de minha
irmã," "por favor trata de meu pai, trata de meu marido, meu marido..." "Meu marido" é muito comum. Assim, todas essas coisas
são totalmente frívolas e levianas. Assim, essas pessoas que são condescendentes... com essas coisas insignificantes... que
são erradas e desperdiçam suas vidas... são as pessoas que são tamasikas. Então esse é um extremo. A boa qualidade em
relação a isso é que essas pessoas são amorosas, elas são afetuosas, são gentis, não são agressivas, mas elas são muito
apegadas à vida familiar delas... e às coisas familiares, que para elas, existe somente a família e mais nada. Agora, essas
pessoas por serem extremamente canal esquerdo... têm muito mais filhos do que o normal. É por isso que na Índia nós temos
mais crianças. Agora, o outro estilo é o estilo ocidental, chamado de rajasik. Agora, os rajasik são as pessoas que não sabem o
que é certo e errado.
Eles são – eles acham que são os mais sábios no mundo inteiro e dizem: "Isto também é bom, aquilo também é bom." "Assim
como Satã também é bom, e Deus também é bom." Eles seguem desse jeito, como se eles fossem pessoas muito generosas,
eles são muito gentis tentando se mostrar. Mas pessoas assim tornam-se extremamente canal direito. Especialmente suas
mulheres se tornam muito canal direito. Assim que as mulheres se tornam canal direito, os homens perdem a força deles, Eu
devo dizer. Porque as mulheres começam a dominá-los o tempo todo, então os homens tornam-se exatamente como
"legumes". Vocês veem isso muito claramente. E as mulheres decidem tudo, elas sentarão em suas cabeças, elas tomarão uma
decisão... e os homens começam a aceitar tudo: "Tudo bem, tudo bem", porque eles querem paz a qualquer custo. Mas não há
nada como "o correto", então eles ficam confusos.
Se você perguntar alguém, ele diz: "eu estou confuso". Eles não ficam envergonhados de dizer isso também. Na Índia, se alguém
diz: "Eu estou confuso", eles dirão: "Vá para um hospício". Mas eles dizem: "eu estou confuso", porque através disso eles tentam
mostrar que... "eu estou muito consciente porque estou confuso." Esse não é o sinal. Você deve conhecer o caminho correto.
Como você está confuso? Se você não conhece o caminho correto, então há algo errado com seu cérebro. E isto é o que
acontece: as pessoas, como resultado de não decidirem isso e aquilo, ficam o tempo todo oscilando, "isso é bom, aquilo é bom,"
"eu devo fazer isso ou não devo fazer aquilo?" Eles se tornam realmente estúpidos às vezes.
Para eles, está tudo bem se tiverem de perfurar... suas bochechas com pregos... ou com uns alfinetes ou com algo assim, que
vocês chamam de punks ou alguma coisa assim. "Isto também é bom, tudo bem." "Afinal, o que está errado? O que está
errado?" Deixe-os serem punks. Eles fazem todos os tipos de coisas estúpidas, idiotas. E eles se tornam tão idiodas, Eu lhes
digo. E para eles, nada está errado. Eles agredirão uma outra pessoa. Eles irão e agredirão outros países... e farão todos os
tipos de atos agressivos, dominadores, sem sentirem que há alguma coisa errada nisso.
Eles perdem todos os seus princípios básicos. Não há nenhum discernimento. Não há nenhum princípio básico. E eles não
sabem como prosseguir. É como um navio perdido. Mas ainda assim, a pior parte disso é que você pensa: "O que está errado?"
Se isso não é estúpido, é auspicioso ir para o inferno diretamente. Esse tipo de mentalidade se desenvolve e é muito perigoso.
Aqui, agora, e naturalmente como esse tipo de pessoas canal direito, eles não geram muitas crianças. Eles não geram, é por
isso que todos esses países ocidentais... estão em desvantagem, porque a parte relativa ao amor está faltando.
Para eles, amor é também mecânico. Amor também é algo do tipo: "Deixe-me pensar, então eu amarei." Depois eles anotarão
isso, Eu não sei o que eles fazem pelo amor deles também, devem ficar planejando como amar. Eles perdem toda a
espontaneidade. Sendo tão mecanizado e pensando, Eles perdem toda a espontaneidade de todas as coisas normais... e é
desse modo que eles ficam assim. O tempo todo, eles estão confusos, eles dizem: "Oh, eu fiz certo?" "Fiz errado? Devo fazer
assim?" E eles não conseguem regozijar nada. Porque mesmo que você lhes dê algo para comer, eles pensarão: "Isso é bom ou
ruim?"
Coma! Veja por você mesmo! Sua língua lhe dirá. Mas a língua também faz o mesmo, Eu acho, no caso deles. É um estado tão
confuso que eles estão. Eles não conseguem... desfrutar seus casamentos, não conseguem desfrutar sua vida familiar, eles não
conseguem desfrutar nada. Eles são totalmente infelizes... e na busca pela felicidade, fazem todos os tipos de coisas

insensatas... que são tão estúpidas e tão idiotas e tão adhármicas. Ainda assim, eles nunca ficam felizes. Eles dirão: "Nós
estamos muito felizes." Com certificado.
Todos os tipos de palhaços, vocês devem ter visto em volta. Então, agora, nós não fazemos parte desse... estágio de palhaço,
então vamos nos levantar... e dizer que sabemos o que é errado, o que é certo é o que é errado. Não fique oscilando. Se você
está osclando deste jeito, então você não é um Sahaja Yogi. Mantenha-se no caminho correto. Diga: "Isto é assim e eu vou fazer
isto." Se vocês souberem disso, então vocês são sattvikas, estão no centro. Então você não é muito apegado à sua família, a
isso, àquilo, nem você é muito apegado ao seu próprio pensamento... e compreensão, mas você está no centro, onde você não
pensa nem se preocupa, mas você se mantém no centro para desfrutar o momento presente, que deve ser desfrutado. E assim,
essa é uma coisa espontânea que tem de surgir. Agora, há um grande apelo pela espontaneidade no ocidente.
Como eles podem ter espontaneidade? Eles não podem ter espontaneidade, é por isso que eles pensam que se perfuram um
pouco, alguma sensação está presente, que é bom, eles entregam-se a sensação. Mesmo nos jornais, eles devem ter todo dia
alguma sensação, porque eles ficam enfraquecidos com esse tipo de indecisão. Então agora decidam! E a decisão só pode
surgir em uma pessoa... que desenvolveu essa sabedoria... através da compreensão da Sahaja Yoga, através da Kundalini, que
você tem de manter-se no centro. Mesmo no caso do casamento. Mesmo se você casá-los, depois disso, dizem: "Eu me
pergunto, Mãe, se eu consigo continuar com ela ou com ele." Eu disse: "Por quê? Por que você está se perguntando isso?" "Eu
acho, Mãe..." "Oh, esta é sua esposa!
Desfrute isso!" Eu tenho estado ocupada consertando casamentos. Mas Eu espero que vocês não neutralizem todos os Meus
esforços, todas as minhas tentativas. Porque Eu ainda vejo alguns deles... que estão casados parecerem um pouco infelizes.
Porque vocês pensam, porque vocês querem que eles sejam desse jeito, eles são o que eles são, tentem desfrutar. Agora, por
que você quer mudar sua esposa e mudar seu marido, mudar todo? Você está casado, é dessa forma que ela tem de ser. De
qualquer forma, você mudará conforme for envelhecendo. Então, a pessoa deve compreender: "Em cada momento," "o quanto
eu tenho me alegrado?" Esse é o teste de um Sahaja Yogi.
Algumas pessoas que estão casadas devem ter tido crianças antes, porque eles se divorciaram. Deve haver alguns que talvez
tiveram alguns outros apegos. Esqueça isso! Esqueça isso. Senão essa natureza infeliz não irá embora. Então esqueça tudo que
for infeliz, venha para o centro e desfrute tudo. Agora, pela primeira vez, estou Me aventurando agora a ter casamentos de
viúvas. Na Índia, casamento de viúvas é algo... que foi tentado há muito tempo atrás, as pessoas tentaram isso, mas ainda
assim pode-se dizer que... não foi tão bem-sucedido. Agora, se você tem de ter uma Religião Universal, você tem de casar
pessoas de um lugar com de outro lugar. Você tem de casar.
Essa é uma das coisas. Nós chamamos isso de "roti biti", significa "voce deve comer". Na Índia, Eu tenho visto pessoas que nem
mesmo comerão - Eu não quero falar sobre isso na Índia, porque... eles são tão meticulosos em relação a quando e com quem
eles comem. Com os próprios parentes deles, se há uma pequena diferença de casta, eles não comerão na casa deles. E com
isso, o que eles têm conseguido é fome. Eles não se importam em passar fome. Mas eles não comerão em uma determinada
casta, porque é uma casta diferente. Pessoas tão estúpidas vivem aqui também. Assim, isso tem de desaparecer. Gandhij
tentou, antes disso, muitas pessoas tentaram que... você deve se casar fora, mas eles não disseram para se casar em países
estrangeiros, eles teriam sido mortos dez vezes mais.
Mas agora Eu estou dizendo, agora é sobre a Religião Universal que estamos falando, então nós devemos aceitar esses
casamentos... e devemos manter a santidade do casamento. Agora, em relação às mulheres, Eu tenho de especialmente lhes
pedir, já que vocês são as que irão arruinar ou fazer a Sahaja Yoga ficar bem. Se vocês tentarem dominar seus maridos e
exagerar nas coisas, eles não serão pessoas normais e Eu não quero legumes aqui. Vocês têm de se tornar doces,
extremamente doces, boas, gentis e atenciosas. É desse modo que vocês podem capturar seus maridos. Vocês não sabem
como capturar. Vocês são mulheres estúpidas, Eu devo dizer. Vejam, como nós – na verdade, Meu marido, se você lhe
perguntar, ele dirá: "Eu sou tão dependente, não sei o que fazer." Isto é o que é: totalmente dependente, 100%. E depois ele fica
zangado às vezes: "Você me tornou dependente," "agora, como Você pode me deixar e ir embora?"

Mas vocês têm ideias estranhas, vocês não são homens, vocês são mulheres. Vocês são muito mais poderosas do que os
homens. Mas estupidamente, se vocês querem se tornar menos poderosas, então tornem-se homens. Assim, as mulheres
devem tentar ser um pouco mais simples, mais tranquilas, gentis, compassivas, afetuosas, deixem-nos dominarem, eles acham
que estão dominando, deixem-nos dominarem. Não importa. Vamos supor que seu marido diga: "Tudo bem, eu gosto da cor
azul." Tudo bem, compre o verde... e diga que é azul, eles acreditarão em você. Eles não diferenciam o verde do azul. Eles não
sabem muitas coisas. Vocês não sabem que eles não sabem nada sobre a vida.
As coisas que são importantes para você, eles não sabem. Eles simplesmente tentam dizer "faça isto", mas eles não sabem
nada. Quero dizer, pelos menos os nossos maridos são assim. Totalmente perdidos, eles não sabem nada. E se você lhes
disser: "Tudo bem, eu estou comprando"... vamos supor que falemos que queremos plantar uma mangueira. Eles dizem: "Não
tem uma mangueira". "Então o que eu deveria ter?" "Oh, não, você deveria ter uma outra árvore," Eles lhes darão algum outro
nome. Vamos supor, eles dirão: "Coloque, podemos dizer, um coqueiro." Você sabe que não se pode plantar um coqueiro em um
determinado lugar.
Mas eles não sabem que você não pode plantar um coqueiro. Então você diz: "Tudo bem, colocarei um coqueiro." Então você
coloca uma mangueira lá. "Que belo coqueiro", eles dirão. E quando as mangas aparecerem, quando as mangas aparecerem,
então eles olharão para elas: "Oh, nosso coqueiro deu mangas!" "Isso é maravilhoso. Melhor, isso é melhor." E depois eles rirão.
Então vocês não deveriam – eles estão preocupados com coisas mais importantes... como a paz mundial, bombas atômicas.
Apenas não se preocupem com essas coisas importantes.
Deixem-nos se preocuparem com essas "coisas importantes". Eles se precuparão com sinais de trânsito, motores de carros e
tudo isso, deixem-nos se preocuparem. Preocupem-se com coisas que dizem respeito a vocês. E vocês ficarão surpresas ao ver
que essa divisão de trabalho... trará mais alegria e mais felicidade. Assim como o nariz tem de cheirar, a boca tem de comer, os
ouvidos têm de ouvir. Mas se alguém – isto é o que Eu tenho visto no ocidente: todo mundo faz o trabalho de todo mundo. O
presidente pode ser um lixeiro também. Isso não é feito na Índia. Todo mundo tem sua própria capacidade. É claro, nenhum
tralhalho é superior ou inferior, mas seja qual for sua capacidade, você deve fazer adequadamente.
Especialmente em relação a mulheres e homens, isso é muito importante. E se você não aprendeu a como ser doce, tente
aprender com algumas indianas o modo como... elas lidam com seus maridos. Agora, a respeito dos sattvikas, eles são as
pessoas que sabem qual é a coisa certa. Eles são, na verdade, a categoria dos buscadores. E esses buscadores
automaticamente encontram a Verdade. Eles são as pessoas que chegam a coisa certa. Eles têm um sentido especial, um
sétimo sentido especial, esse sentido lhes dá a compreensão. O que nós chamamos de uma penetração muito profunda... e
uma inteligência pura... que lhes dá uma compreensão de que este é o caminho. É isto. É claro, alguns deles levam tempo,
porque eles são... canal esquerdo ou canal direito, para vir para o centro.
Mas mesmo se vierem para o centro, eles talvez vão para a direita, talvez vão para a esquerda, talvez vão um pouco assim, mas
essas são as pessoas que vêm para a Sahaja Yoga. Aqueles que estão nos extremos nunca virão para a Sahaja Yoga. Vocês
não devem tentar puxá-los para dentro, especialmente os homens que são canal direito, mulheres que são muito canal direito
ou muito canal esquerdo, mesmo os homens que são muito canal esquerdo, como aqui em Nashik, Eu encontro pessoas que
são muito condicionadas. Se você é muito condicionado, então também... você não pode vir para a Sahaja Yoga. Todas as
pessoas assim, mesmo se elas vieram para a Sahaja Yoga, elas ficarão por um tempo curto e irão embora. É por isso que às
vezes Eu digo que tal e tal casamento não terá sucesso. A pessoa deve tentar entender porque a Mãe disse isso. Porque eles
deliberadamente forçarão esse casamento sobre Mim: "Mãe, não, nós queremos nos casar. Nós decidimos." E dentro de três
dias eles voltarão para se divorciar.
Assim, a pessoa deve entender porque a Mãe disse que não daria certo. Isso é importante, é muito importante para nós
sabermos que... há muitas outras coisas dentro de nós mesmos que também trabalham. Agora, às vezes os homens também
podem ser extremamente dominadores, eles não devem – entrem, o estrado termina aqui. Eles não devem ser dominadores
também. Eu tenho visto que eles ficam muito dominadores. Alguns dos homens que casaram com indianas... se tornaram tão

dominadores que Eu fico chocada, como eles aprenderam isso? E então tentam falar para esposa: "Faça isso, faça aquilo,
aquilo", se ela não fizer, então eles se sentem mal. Os italianos também têm o hábito, Eu tenho visto. Eles também dominam
muito as italianas. E os gregos também.
Porque supõe-se que eles sejam tradicionalistas como nós, italianos, gregos e egípcios e indianos. Mas os indianos são os
piores, e Eu não consigo calcular o resto. Mas eles tentam dominar as suas mulheres. Eles controlarão o dinheiro, controlarão
isso, controlarão aquilo, eles controlarão as mulheres, não conseguem controlar eles próprios. Assim, isso é o que não se deve
tentar fazer. Quando se trata das mulheres, vocês devem respeitá-las. Elas são respeitáveis. E se vocês não conseguem
respeitá-las, vocês não podem se casar com elas e viver com elas. Agora, esses sujeitos que são muito dominadores, irascíveis,
pessoas do tipo confusas, eles na verdade arruínam as Sahaja Yoginis, Eu os tenho observado. Sahaja Yoginis muito boas têm
sido arruinadas por homens assim.
Ao casá-los, às vezes Eu sinto: "Por que Eu casei esta boa moça com este sujeito horrível?" Porque a garota, antes de mais
nada, se opõe a um homem assim. Ela diz: "Mãe, não consigo suportar um homem assim. É demais para mim." "Eu
simplesmente... é demais. Ele é muito rústico." "Ele se comporta de uma maneira estranha." E depois ela própria começa a se
comportar da mesma maneira. A linguagem dela muda, o estilo muda, é algo surpreendente. Uma pessoa que é uma boa Sahaja
Yogini.
Uma Sahaja Yogini extremamente boa e nós temos em Londres, nos EUA. Eu tenho visto garotas assim. Então Eu lhes pediria:
não tentem impor sua raiva e todas essas coisas em suas esposas, porque depois elas reagem e você arruinará a vida e a
ascensão delas, assim como a sua você já arruinou. Tentem diminuir isso. Vocês têm de ser pessoas pacíficas, amorosas,
afetuosas. Vocês não têm nenhuma razão para terem raiva, seja qual for. Nenhuma raiva, de forma alguma. Assim, isso é
extremamente importante. Vocês devem se lembrar que Krishna começou com a ira. O modo como a pessoa se arruina é
através da raiva.
A raiva não é permitida. Assim que você ficar com raiva, vá e "shoebeat" a si mesmo. Essa é a melhor forma... ou você não pode
simplesmente continuar batendo lá. Assim, nenhuma raiva deve ser permitida aflorar, porque isso arruinará a Sahaja Yoga
inteiramente. Não é permitido ter raiva, seja qual for, a qualquer custo. Exceto quando sua Mãe for for... é claro, Eu não posso
impedir isso, porque é esperar demais... quando as pessoas abusam de Mim, dizem coisas ruins, vocês ficam com raiva, não
importa. Mas mesmo assim, não precisam... lhes responder grosseiramente. Eu cuido deles. Não se preocupem. Eles terão de
pagar por isso.
Portanto não mostrem nenhuma raiva. É claro, para as mulheres, isso está fora de questão, Elas não devem ser matronas como
a Sra. Thatcher. Certo? Por exemplo: "Por que você não limpou? Faça isso, faça aquilo." Elas não devem dizer isso. Nem mesmo
uma vez. É melhor você mesma fazer tudo. Não fale com seu marido: "Faça isso, faça aquilo", como um empregado.
Não os transfomem em empregados. É o seu trabalho fazer alguma coisa. É o prazer deles ajudar vocês. É um fato. Mas você
verá que uma vez que você comece a fazer tudo, então os homens se tornam seus escravos. E... (automaticamente) Ele disse
"automaticamente". Assim, porque nós estamos de humor muito alegre hoje. Muitos irão se casar, vocês sabem. Pouco antes
de vocês chegarem, Eu estava atrasada... porque estava arranjando casamentos. Nós arranjamos cerca de dez casamentos
nesse meio tempo.
Então agora, nós temos de estar no centro. Nós temos de estar em um humor alegre. Nós temos de regozijar nossas esposas e
nossos maridos. Essa é a única coisa que é sua, é privativa sua, que simplesmente é algo importante. Mas não comecem a
chorar, lamentar sobre o passado. Esqueça o passado. Não discuta o passado. Não fale. Ninguém gosta disso. Essas são todas
as ideias românticas insensatas, joque-as fora.
Todas elas são ideias insensataz. Apenas comecem de novo... como uma grande ideia de que você irá começar... uma nova
vida de compreensão e alegria. Não importa o que sua mãe diz, seu pai diz, qualquer coisa. Isso não é importante para nós. Eu
sou seu pai, Eu sou sua mãe. Eu sou sua irmã, seja o que for que você chame isso. E Eu lhe dei uma esposa. Então agora você

não pode Me culpar de nada. Agora, hoje vamos começar de novo... com esta nova Religião Nirmala Universal. Assim, todos
vocês são membros da Religião Nirmala Universal, tudo bem?
Todos vocês concordam? Bola Vishwa Dharma Nirmala Dharma ki jay "Vishwa Nirmala Dharma", digam desse jeito. Vishwa
Nirmala Dharma ki jay
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Uma Nova Era, Sacrifício, Liberdade, Ascenção, Bordi, Índia, 06.02.1985 Estou imensamente feliz em ver todos vocês aqui. Eu
não sei o que dizer da Minha parte. As palavras se perdem, elas não têm nenhum sentido. Tantos de vocês aspirando ascender
a esse estado… onde vocês terão o completa alegria, bem-aventurança e paz. Isso é o que Eu pude lhes dar e uma mãe só está
feliz… quando ela pode dar tudo que ela tem para seus filhos. Sua infelicidade, toda a sua inquietação, tudo é apenas para
atingir este fim: dar tudo o que ela tem. Eu não sei o quanto lhes agradecer por passarem por tudo isso… para alcançarem esse
tesouro que vocês têm dentro de si mesmos. Sahaja é a única palavra que Eu pude pensar… quando comecei a manifestar a
abertura do Sahasrara. Isso é facilmente compreendida por todos até agora. Mas vocês entenderam que este é, hoje, um estilo
diferente de yoga onde, primeiramente, a iluminação é dada… e depois é permitido a vocês cuidarem de si mesmos. Isso nunca
foi feito antes. É apenas um empreendimento de sua Mãe que deu certo. De outra maneira, nos tempos antigos… Nos tempos
antigos, o sistema de… Está muito próximo, Eu não sei. Eu estou bem. Está tudo bem, está melhor. Assim, nos tempos antigos,
mas Seus discípulos caminhavam muito mais, é claro, a preocupação do Divino era iluminar as pessoas… e Ele não sabia como
realizar isso. Nenhuma Encarnação nunca tentou realizar isso dessa forma. Mas toda vez que Eles tentaram, Eles tentaram
causar uma provação muito severa para os buscadores, provações muito severas. Eu Me pergunto quantos de vocês leram os
Tratados de Buddha, quando Ele viajava com milhares de Seus discípulos, sem dar a Realização. Eles não eram almas
realizadas, sem sentir nenhuma alegria em volta, com duas peças de roupa, vivendo nas florestas…, apenas duas peças de
roupas. E a região que Ele visitou, a qual Eu vi por Mim mesma, é terrivelmente fria, fria, totalmente fria. E as roupas não eram na
verdade roupas, eram panos cobrindo seus corpos. Dormindo a céu aberto, num inverno muito rigoroso ou, talvez no verão. Sem
nenhum calçado, era exigido deles andar por várias quilômetros, muitos quilômetros. Se vocês forem e virem… onde Buddha
andou e pisou, vocês ficarão surpresos. Buddha também era jovem. Ele também costumava caminhar, mas Seus discípulos
caminhavam muito mais, porque Ele poderia ir e ficar num lugar. Ele enviaria Seus discípulos, não havia tempo para divulgar ou
anunciar nada. Então, Ele ficava num lugar e os discípulos davam voltas pelas vilas, pedindo por bhiksha, significa esmola, para
coletar alguma comida das vilas. Eles cozinhavam às vezes, davam uma parte da comida a Buddha e o resto dela eles comiam.
Eles iam, trabalhavam, traziam pessoas de todas as vilas, o que fosse possível, e as levavam a Buddha para o sermão. Grandes
sacrifícios. Viveram em cabanas, cavernas, numa escuridão terrível, meditando. Mas eles nunca obtiveram a Realização. Muito
poucos obtiveram a Realização. Eles eram pessoas que eram filhos de grandes princesas e príncipes. Duques, o que vocês
chamam, duquesas como vocês chamam. Todos pessoas muito, muito ricas. Mulheres de famílias muito ricas O seguiram. E
eles caminhavam vários quilômetros com Ele, por caminhos espinhosos, porque eles sentiam que… o trabalho de Buddha era de
tamanha importância universal, que eles eram parte integrante dessa fabulosa tarefa, que deveriam tomar parte… em tão
grandioso trabalho para a humanidade. Isso não apenas na Índia, mas até mesmo Viditama, que iniciou o sistema Zen no
Japão. Na China, Eu fiquei surpresa, a quantidade de sacrifícios… que os santos fizeram, a maneira como viveram. Se vocês
virem a forma que eles estavam vivendo, em que condições, vocês não podem imaginar. E eles terminaram suas vidas assim.
Realizando isso sem qualquer orientação apropriada, porque Buddha tinha morrido, não havia saída. Eles tinham que encontrar
seus próprios caminhos. Então eles encontraram Mahayan, Shvetayan, todos os tipos de coisas. Mesmo se vocês observarem
outros buscadores em outras religiões, como no tempo de Cristo, onde eles viviam? E depois da morte de Cristo foi ainda pior…
porque eles os perseguiram, eles os mataram, foram torturados, crucificados. Aconteceu também com Moisés. Seus discípulos
foram perseguidos, então eles tiveram que fugir para a Índia. Imaginem as distâncias. Daquela região até Kashmir. Como eles
devem ter andado? Como eles devem ter vivido? Como eles devem ter prosseguido? E aos milhares, aos milhares eles vieram
para a Índia, porque eles entenderam que… eles estavam fazendo uma enorme tarefa, algo tão grandioso que eles estavam
apoiando. Neste país, nós tivemos uma luta pela liberdade. Eu fui parte integrante dela. Meus pais foram parte integrante dela.
Eles eram pessoas ricas, muito ricas, Eu devo dizer, em todos os aspectos. Vocês ficarão surpresos. Meu pai queimou todos os
seus ternos, eles eram costurados na Inglaterra. Minha mãe queimou todos os seus saris. Eles costumavam tecer suas próprias
roupas e usá-las. Meu pai sacrificou tudo, cada centavo que possuía, pela luta da liberdade. Ele não deixou nada para nós, nem
um único… Eu devo dizer que, é claro, sendo nossa família rica, nós possuíamos prata e ouro e tudo o mais. Mas no que se
referia a todo o dinheiro, foi gasto. E toda essa prata e ouro também, graças aos ingleses, que tiraram de nós e nos devolveram
quando retornaram. É desse modo que nos restou alguma prata e ouro na família. Todas as coisas, tudo aquilo que é material,
foi levado embora. E Eu sei que vivíamos em belas casas, e então nos mudamos para cabanas e ali vivemos. Sacrifícios ao

máximo. E éramos muito felizes a respeito disso, muito orgulhosos. Tínhamos apenas duas mudas de roupa, nós lavávamos
nossas roupas, vivíamos como pessoas muito pobres, dormindo nesse tipo de coisa (esteiras). Durante a Minha vida, Eu Me
lembro de que Eu nunca usei um travesseiro. Eu nunca usei chappals (sandália indiana) por muitos anos. Eu tinha apenas um
suéter feito deste tipo de material. Até Eu passar e entrar na faculdade de medicina, Eu tinha esse suéter Comigo. Eu tive
apenas um casaco durante toda a Minha formação. Quando Eu estava em Lahore, onde era terrivelmente frio, algumas vezes
pode ser como Londres, ele desgastou e acabou. Mas nunca nos ressentimos disso e nunca lamentamos e nunca… dissemos:
“Nosso pai deveria cuidar de nós e ter feito algo.” “Por que ele simplesmente sacrificou tudo pelo país?” nunca, nunca, nunca.
Mas até mesmo hoje, quando eles nos vêem, em algum lugar, eles sabem que somos filhos de um grande homem. Eles têm um
enorme respeito por nós. Essa qualidade foi criada, Eu diria, por Mahatma Gandhi. Ele tornou todos tão transformados em
uma… nova personalidade capaz de enorme sacrifício, enorme. Vocês não podem imaginar como as pessoas viviam. Todo o
dinheiro que tínhamos, tudo que tínhamos, todo o conforto, os veículos, todas as moradias, tudo foi entregue, não somente por
Meu pai, mas por muitos deles. Senão não poderíamos ter obtido a nossa liberdade. Para termos a nossa liberdade, este país se
sacrificou muito. Agora, após isso, nós estamos aqui para obter nossa liberdade, para obter a liberdade para o nosso Espírito.
Para fazer nosso Espírito livre de nossa ganância, luxúria, da raiva de vocês, dos nossos condicionamentos, do nosso terrível
ego, do corpo sendo escravizado pelos confortos. Eu devo dizer que Gandhiji tinha um encanto especial. Não sei como ele
conseguia. Ele era como o toque de Midas, qualquer um que ele tocasse, se transformava. E ele era um homem extremamente
severo. Muito gentil Comigo, com as crianças, mas ele era um homem extremamente severo, ele não toleraria, de forma alguma,
nenhuma insensatez. Do início ao fim, se vocês examinarem a forma como todas… essas pessoas eram educadas, não apenas
pela liberdade ou pela independência, mas mesmo antes disso, para a vida espiritual, em qualquer lugar, há uma coisa muito
comum que é o sacrifício… e a consciência de que você está fazendo algo grandioso. Consciência de que você é parte e parcela
do Todo. Algo tão grandioso, um trabalho tão grandioso, uma causa tão nobre. E assim, havia uma coisa muito comum, muito
comum entre todos eles, que era a causa nobre. A exaltação da causa nobre… fez com que eles se sacrificassem de uma
maneira tão sahaja. Algumas vezes muito mais do que os Sahaja Yogis, que obtiveram tanto na Sahaja Yoga. Eles obtiveram
sua felicidade, alcançaram seu Espirito. Eu tenho visto com Meus próprios olhos, tais pessoas neste país, que vocês podem
chamar de lendárias, mas Eu vi isso. Milhares de pessoas foram mortas e trucidadas, crianças morreram. Ninguém derramou
lágrimas, ninguém derramou lágrimas. Mas sentir que você está em prol de tão nobre causa, por si só lhes dá essa alegria e
esse senso de envolvimento. E além disso, o que Eu sei sobre Mahatma Gandhi e outras pessoas, o que Eu vi, como eles eram.
Não era permitido a todos entrarem. E alguém que fizesse até mesmo a menor coisa, por menor que fosse, quer ele fosse o
filho de um rei ou a filha de alguém ou qualquer… coisa, qualquer pequena coisa que eles estragassem, eram expulsos. Eu fiquei
no ashram de Gandhi, então Eu sei o que é isso. E é dessa maneira, que Eu posso experimentar uma vida rigorosa. É o seu
treinamento. Todas as crianças acima de doze anos tinham de limpar… l toda a área do ashram, que tinha, Eu acho, 20 hectares
de terra. Toda manhã. Elas tinham que limpar as latrinas, também as latrinas dos convidados. Eu as limpei. E era permitido ter
apenas dois trajes. E nada podia ficar, nem mesmo podia-se ver um papel em qualquer lugar, nenhum lixo em qualquer lugar.
Tão limpo, imaculadamente limpo. E os lugares de uso comum eram tão asseados e organizados. E tudo era feito com esterco
de vaca, completamente com esterco de vaca. Todos tinham que tomar banho de manhã cedo, às 4:00 horas, com água fria.
Quer fosse Jawaharlal Nehru ou Abul Kalam Azad, Meu pai, de qualquer idade, grupo ou uma criança. E às 5:00 horas, Mahatma
Gandhi estava lá para sua palestra. Por favor, não levantem suas mãos ou elevem sua Kundalini. Por favor, fiquem sentados.
Não é desse modo. Tentem entender o que estou dizendo. E então, de manhã cedo às 4:00 horas, vocês ficarão surpresos, se
levantavam, para Mim estava tudo bem. E depois caminhar nesses 20 hectares de terra… até o centro do hall, que não era nada
mais que um espaço aberto rodeado… por alguns tipos de cabanas onde Gandhiji estava morando. Andar por todo o caminho
após o banho, depois ficar pronto e tudo mais. E as serpentes rastejavam. Ninguém foi picado, é claro. Eu acho que as
serpentes entendiam… que aquelas pessoas estavam ocupadas com… o grande trabalho de libertar este grandioso país. E nos
sentávamos exatamente assim e as serpentes rastejando. Nenhuma luz era permitida, nenhuma luz de qualquer tipo. Usávamos
somente a luz do Sol. E quando Gandhiji vinha, quero dizer, a luz do sol não estava lá… de manhã, de forma alguma. Algumas
lanternas eram trazidas e colocadas lá… e nós podíamos ver as serpentes rastejando. Mas Eu nunca ouvi ninguém reclamando.
Mas como numa guerra, conduzida com tanta paixão. Todos competindo em relação a: “O que eu posso fazer?”, “Como eu
posso participar?” Ninguém nem mesmo pensou em conforto. É claro, todos eles tinham por volta, digamos, 50, até 50 anos de
idade ou algo assim, talvez. No ashram, a maioria das pessoas tinha cerca de 50 anos naquela época. E Eu vi com Meus
próprios olhos, pessoas que tinham carros enormes em casa e coisas assim, elas os venderam, se desfizeram deles. Elas
vinham de trem para a estação de Wardha e caminhavam. Gandhiji não podia ver alguém vindo nem mesmo de tonga. E eles o

ouviam e o obedeciam. Eu vi muitos missionários, embora eles não sejam até certo ponto, nada muito nobre, mas a maneira
como repreendem as pessoas… e elas trabalham para eles, Eu vi isso. Na Índia, nós tivemos missionários… e pessoas jovens
que vieram de fora, eles simplesmente ouviam obedientemente os missionários. E faziam tudo que eles diziam. Agora, hoje nós
estamos fazendo, como sabem, o maior dos maiores trabalhos. Porque liberdade, independência ou liberdade são, é claro,
necessários, liberdade política para falar até mesmo sobre Deus. Não podíamos fazer nem mesmo uma pequena agulha…
naquele tempo, não nos era permitido pelo governo, éramos muito oprimidos. Então tivemos que nos livrar dos grilhões da
escravidão, sem dúvida. Mas agora Eu acho que temos outro tipo de escravidão. A escravidão do egoísmo, da orientação para
si mesmo. “Este é o meu conforto. Eu preciso ter isto. Isto deve ser prazeroso.” “Eu estou desfrutando, sou isto, sou aquilo”.
Você deve desfrutar, senão não é algo grandioso. Quero dizer, tudo deve proporcionar a você algum tipo de sentimento, em vez
de você proporcionar o sentimento. Porque as pessoas, Eu acho, não sabem o que estão fazendo, que tipo de trabalho elas
estão fazendo, não querem chegar a esse nível, dessa elevação, para ver do que são capazes. Vocês estão tentando salvar o
mundo inteiro. Essa é uma das razões da Sahaja Yoga se mover tão lentamente, porque vemos pessoas que se preocupam, que
são tão preocupadas com seu conforto, com isso, com aquilo, e também elas próprias são tão torpes. Não há nenhuma
inteligência no que se refere a elas. Nenhum sentimento dessa grandiosidade… do que eles têm que fazer. Vocês têm que ser
inteligentes. Se vocês sabem que estão numa guerra, como vocês se comportam? Eu tenho certeza que a mediocridade é muito
menor agora, pessoas melhores. Eu tenho certeza que teremos pessoas melhores agora, pessoas muito melhores Eles se
preocupam com pequeninas coisas, com suas famílias, com isso, aquilo. Eles se preocupam com seus próprios problemas… e
seus trabalhos e isso e aquilo. Quero dizer, ninguém podia falar assim com Gandhiji. Eu lhes digo, ele daria um tapa, acreditem
em Mim. É como se vir para a Sahaja Yoga significasse: “resolvam seus próprios problemas”, só isso. Embora eles sejam
resolvidos, sem dúvida. Vocês são ajudados. Deus os ajuda tanto. Mas quanto vocês estão fazendo sobre isso? É claro, nós
temos alguns grandes Sahaja Yogis, Eu não negaria esse fato. Temos alguns, muitos mais do que Eu jamais tive, e é por isso
que estou muito contente em relação a isso. Mas a dedicação que nós temos, nós contamos cada centavo que gastamos,
quanto recebemos desse centavo, o que fizemos a respeito disso. Essa não é a maneira. Buddha nunca gastou um único
centavo Dele. Ele obtinha dinheiro de todos os Seus discípulos. Construiu todas essas coisas grandiosas e tudo mais. Ele nunca
teve nem mesmo um auxílio público de ninguém mais. Assim, elevem-se agora. Vocês devem se elevar acima de sua… mente
insignificante e pequena. Elevem-se até o ponto em que saibam que… vocês irão salvar toda a humanidade. Se não puderem
sentir isso, é melhor deixar a Sahaja Yoga. A Sahaja Yoga não é feita para pessoas que são torpes. Em Marathi a palavra é
gabale. Tukaram disse: “yerya gabadyatze kama no he”, “Não é trabalho para os torpes.” Shivaji, ele próprio, quando lutou a sua
guerra, ele arrebatou as pessoas para a guerra, os sardaras e os que eram os duques naquela época. Eles abandonaram tudo
que tinham, abriram mão suas vidas, de tudo. Sacrificaram seus filhos, sacrificaram tudo que tinham. Shivaji não tinha nenhum
dinheiro para pagá-los. Vocês devem ter ouvido muitas histórias sobre Shivaji. Enquanto isso, se virem como estes Sahaja Yogis
são neste mundo, kshema vem em primeiro, antes da yoga, é assim. É o amor de sua Mãe. Eu quero que Meus filhos estejam
confortáveis, eles são bebês recém-nascidos. Tudo bem, eles precisam de conforto, precisam ser cuidados. Mas Eu não posso
chantagear o Divino… porque os filhos são pequenos, posso? Eu estou aqui para fazer o trabalho de Deus Todo-Poderoso. E
sendo vocês Meus filhos, tudo bem, Sua graça funcionará, Ele cuidará de vocês. Ele fará vocês crescerem. Mas cresçam agora,
cresçam, vocês têm que crescer. Saiam dessa insignificante insensatez em que estão. Observem a sua personalidade, como
vocês vivem. Onde está a sua atenção? O que vocês pensam? Vocês estão pensando na Sahaja Yoga? Que ela é a coisa mais
importante para a qual foram escolhidos? Eu sinto algumas vezes, como Eu estava sentindo todo o tempo, que vocês podiam
estar desconfortáveis em muitos lugares. Mas Eu Mesma vi o modo como vocês têm estado nesses lugares, os mais relapsos,
os Sahaja Yogis ocidentais fiquei surpresa. Desse modo, os indianos são melhores a esse respeito. E alguns dos Sahaja Yogis
indianos se comportaram mal, de uma maneira muito estranha, chocou-Me… o modo como eles se comportaram, gritando com
as pessoas, criando problemas. Algumas pessoas vieram Me ver, eles falaram com elas de uma maneira tão rude… que elas
saíram correndo. Vocês podem falar com as pessoas docemente. Vocês têm de ser gentis com elas, não gritar com essas
pessoas. Tudo bem, Eu não posso Me encontrar com todos… a cada momento, à conveniência de todos, tudo bem. Mas isso
não significa que vocês têm o direito de gritar com os outros. Isso é tão mesquinho e tão baixo…. que Eu não sei até que ponto
Eu tenho de descer. Quando vocês se elevam acima dessas coisas miúdas, vocês desenvolvem este discernimento Divino. Este
discernimento Divino é a verdadeira bênção de Deus. Todas as outras bênçãos que vocês pensam são bênçãos… não são
bênçãos de forma alguma. A menos e até que vocês possam crescer, o que é a bênção? Como uma árvore que diz: “Oh! Que
bênção eu ter tido a chuva.” Mas a partir dessa chuva, se você não puder crescer, de que adianta ter essa chuva sobre você?
Vocês têm de ser compassivos, belos, sensatas, pessoas que são os seres mais elevados nesta Terra. Tirem a sua atenção de

toda insensatez… com a qual vocês têm se ocupado. É desse modo que vocês ficam possuídos. É desse modo que ficam
condicionados, pequeninas coisas. Na Índia, nós temos um outro problema. Nós não conseguimos tolerar outra pessoa. Se
qualquer pessoa está sendo benéfica para a Sahaja Yoga, imediatamente um grupo é formado, é muito comum com os indianos
também. Um grupo se forma para depreciar essa pessoa. Isso não era feito quando Gandhiji estava presente. Eu não sei como
isso acontece. Isso somente acontece com lideranças fracas, Eu acho. Eu não tenho essa liderança. Na época de Gandhiji, ele
dava uma bronca severa nas pessoas, completamente. Cortando a garganta uns dos outros e dizendo coisas pelas costas, por
trás, formando grupos. Qualquer pessoa que realize algo bom e Eu tente ajudar essa pessoa… a se expressar, imediatamente
um grupo surge para pressioná-la. E há alguns Sahaja Yogis irremediavelmente na periferia, inúteis, no Ocidente e no Oriente,
que tentam criar uma confusão. Eles pensam que são grandes gurus, pessoas importantes. Pessoas muito pequenas, covardes,
Eu devo dizer. E elas pensam que são muito importantes, pessoas grandiosas, porque elas podem tirar boas fotos, talvez, ou
que elas podem se vestir de uma maneira particular, ou alguma coisa estúpida assim como elas são. E tentam dominar os
outros. Tais pessoas serão expulsas, sem dúvida. Não adianta ter pessoas inúteis numa máquina como esta. Hoje é o começo
de uma nova era, de uma nova era de pessoas de qualidades muito elevadas, cujo Espírito foi iluminado. Vamos todos pensar
nisso. Agora você tem de orientar a si mesmo e tem de orientar os outros… através da compaixão, do amor e do discernimento.
Hoje é o grande momento que Eu declarei que é a Religião Universal, a Religião Nirmala que é formad … a partir dos Meus
ensinamentos do amor. Mas isso não significa de forma alguma que… vocês permaneçam anões. Eu não vou mimar vocês. Não
vou mimá-los mantendo-os anões. Portanto, tentem se elevar. Não dominem uns aos outros. Respeitem, respeitem-se uns aos
outros. Vocês estão aí para um grande trabalho do Virata. O quanto vocês sabem sobre o Divino, ninguém soube até agora. Mas
ajustem a si mesmos. Eu soube de um grande santo, chamado Gagangadh Maharaj, que decaiu completamente. Se uma
pessoa como ele pode decair, vocês também podem… se vocês não compreenderem qual o seu mérito, qual é o seu valor e qual
é a posição que lhes foi dada. Portanto, hoje nós temos de, com todo nosso amor por nossa Mãe, temos de decidir em nosso
coração, que nós teremos grande coração, de sacrifícios. O que nós sacrificamos até agora? Apenas pensem nisso:
“Sacrificamos?’ ’Sacrificamos alguma coisa?” Por favor tentem entender que Eu tenho de usá-los, as grandes almas, para salvar
a humanidade. Vocês devem crescer, vocês devem crescer, vocês têm de crescer. Na questão de dinheiro, as pessoas também
são tão desprezíveis. Elas ganham dinheiro, elas economizam dinheiro. Nos Estados Unidos, Eu fiquei surpresa ao ver o modo
como… as pessoas Me trapacearam por dinheiro, milhares. Na Índia, isso também existe isso, é uma prática muito comum.
Então, se você é do tipo que só pensa em sua carreira… e você é muito ambicioso, “como ficará o meu trabalho”, isso, aquilo, é
melhor você sair da Sahaja Yoga. Não vai nos ajudar de forma alguma. Em terceiro lugar, há pessoas que acreditam: “Esta é
minha esposa,’’ ‘’esta é minha amada, isso é isso”, e toda essa insensatez. Por que você está aqui? Para quê? Ou “Meus filhos,
minha casa, minha mãe, meu pai”, todo tipo de gente infeliz em volta. Se você não pode se elevar acima deles, você não pode
Me ajudar, sinto muito, você não pode ajudar. Vocês têm de ser pessoas muito, muito fortes. Vocês têm de ser pessoas de
grande valor e grande idealismo… e idéias nobres. Alguns são como pequenos lojistas, que seguem o pelotão para vender
algumas coisas por aí. Em Marathi chama-se bazaar bhunge. Assim, agora, meditem sobre este ponto: nós estamos aqui para
estabelecer a Religião Universal da Ascensão. É uma tarefa enorme. Se Eu pudesse fazê-la sozinha, Eu a teria feito, mas Eu não
posso. Somente através de vocês que Eu tenho de fazer isso. E vocês têm uma herança. Vocês vêm de um grande nascimento,
onde vocês receberam essa herança. Com essa herança, se Eu não puder gerenciá-los, Eu acho que seria melhor Eu desistir de
liderá-los, Eu não posso fazer isso. Quando estávamos lutando pela nossa liberdade, todos nós fomos tirados das escolas
porque estávamos… na escola missionária e os missionários acreditavam que… Cristo tinha nascido na Inglaterra. Então eles
não permitiam que estudássemos nessas escolas. Então todos fomos tirados das escolas, não tivemos educação escolar. Por
algum tempo, Eu não pude passar colegial por dois anos. Eu não podia comparecer, porque eles nos suspenderam das..
faculdades e escolas. O governo nos suspendeu. Mas éramos crianças tão orgulhosas, muito orgulhosas. Eu estava, é claro,
muito envolvida nisso. Eu nunca ficava assustada. Eu era apenas uma garota de 18 anos. E Eu Me lembro que um dia algumas
pessoas vieram enos disseram: “Seu pai foi transferido desta prisão para outra.” Eles tinham tanto orgulho de todos nós, todas
as pessoas. Então eles trouxeram carros para nos levar e havia tantos lá. E Minha mãe, evidentemente, ficou preocupada,
porque Eu era uma jovem. A polícia Me torturava, davam choque em Mim e tornaram Minha vida muito infeliz, batiam em Mim e
tudo mais. Então, ela ficou chorando e disse a um senhor idoso que estava lá: “Estou preocupada com minha filha.’’ “Não quero
que ela seja mais torturada”. Então, Eu sorri para ele e ele disse: “Não, não faça isso, pare agora.’’ “Simplesmente não faça isso.
Não é certo.” Então Meu pai Me chamou, Ele disse: “Não dê ouvidos a esse velho figurão. Ele está prestes a morrer.’’
“Esqueça-o.” “Eu gostaria que todos os meus filhos fossem sacrificados…“ “no altar da liberdade.” “Se Você está fazendo isso,
eu sou um pai orgulhoso.” “E vou dizer a Sua mãe para se comportar.” “Eu estou tão orgulhoso de Você.” Eu passei por esse

ambiente. Eu tive que abandonar Minha faculdade. Eu Me escondi por oito meses, a polícia estava à Minha procura. Eu sei o que
nós passamos, nós éramos muito jovens, 18 anos, podem imaginar? E agora, quando vocês obtiveram a liberdade de seu
Espírito, vocês devem buscar o conforto do seu Espírito. Há algumas pessoas que reclamam e isso e aquilo, insensatez. Elas
não deveriam vir ou os que são indianos deveriam sair… da Sahaja Yoga e nos deixar em paz. Mas aqueles que sabem que
vieram aqui, não somente para desfrutarem de si mesmos, mas para fazer o mundo inteiro desfrutar o que obtiveram, dar isso a
eles. E para isso, a pessoa tem de se sacrificar. Tem de suportar as dores, aflições. O quanto Eu suporto as suas dores quando
vocês estão bloqueados, quando vocês têm problemas, quando isso e aquilo. Eu tive bolhas algumas vezes, proveniente de
vocês, tudo, mas Eu não Me importo porque é a Minha vida, Minha missão, Minha existência. Tudo Meu… é para o propósito de
emancipação da humanidade. Até mesmo a última gota do Meu sangue é para isso. Assim, a Minha satisfação é muito
diferente. Por favor lembrem-se, vocês nasceram de uma Mãe muito corajosa. Por favor, tentem se elevar. Tenham orgulho de
estarem executando uma tarefa fabulosa. Tenham esse sentimento de grande valor. Somente então, somente então, nós
podemos alcançar resultados. Vocês têm visto tantas guerras, têm visto tantas fotos de guerra, vocês têm visto como as
pessoas lutaram, como elas se sacrificaram. E vamos ver o que nós estamos fazendo nessa guerra. Simplesmente façam de
seu corpo o seu escravo. Livrem-se da escravidão do seu corpo, dos seus condicionamentos, de seu ego insensato. Eu tenho
certeza de que, como Mãe, não sou tão ruim, mas como Pai, acho que Me faltam algumas coisas. Por favor, tentem se elevar.
De modo que Eu sinta que… não faltei na Minha atitude paterna para com vocês, essa adminiração, essa compreensão das
expectativas de um pai. Eu não estou dizendo isso a vocês porque é alguma situação atual, por causa de umas poucas pessoas
em particular… ou por alguma coisa que é um tipo de problema dos dias atuais, nenhuma dessas coisas, mas é a Minha
proclamação… dessa nova dimensão na qual nós temos de nos elevar. E como na guerra, nós temos que declarar: “Agora,
avante!” Do mesmo modo, essa é uma declaração, de maneira alguma para degradá-los, para insultá-los… ou para dizer
qualquer coisa sobre qualquer um de vocês. Mas apenas para incutir… essa inspiração que levou milhares e milhares… e
milhões e bilhões de pessoas a se sacrificarem por uma causa maior. Então agora, tenham respeito por vocês mesmos.
Levantem suas cabeças. Vocês são aqueles que irão lutar. Vocês são aqueles que são responsáveis. Preparem-se, preparem o
seu corpo, preparem a sua mente, tenham discernimento. Este é o Meu, Eu não diria pedido, novamente, esta é Minha ordem.
Que Deus os abençoe. [N.T: Palestra continua.] Vamos todos meditar agora. Não há nenhuma necessidade de atarem as suas
Kundalinis, não há nenhuma necessidade de darem bandhans em si mesmos. Não há nenhuma necessidade de fazerem nada.
Se vocês simplesmente se elevarem a esse estágio, exaamente agora. Não há nenhuma necessidade de elevarem as suas
mãos e… atarem as suas Kundalinis, não é necessário. Não é preciso fazer nada. Sua Kundalini já está atada. Assumam,
assumam esta situação, só isso. Isto é o que vocês são: os viras e não os estúpidos. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus
os abençoe. Respeitem-se a si mesmos. Respeitem. Que Deus abençoe todos vocês. Não há nada, nada mais importante para
Mim do que vê-los… se elevarem a esse nível de… compreensão dos seus próprios valores e mérito e discernimento. Vocês têm
que se tornar pessoas gentis, boas, mas muito, muito poderosos, de modo que possam controlar a si mesmos, suas línguas e
suas coisas. O seu controle, o completo controle de si mesmo. Que Deus os abençoe novamente. Por favor meditem, fechem
seus olhos, fechem seus olhos. Apenas fechem seus olhos, coloquem suas mãos em Minha direção. Coloquem sua atenção no
Sahasrara, sua atenção apenas no Sahasrara. Vocês estão em Meu Sahasrara, todos vocês, neste instante. Coloquem sua
atenção no seu Sahasrara. Não há nenhum pensamento, nada, apenas coloquem a atenção em você. E apenas se elevem até
esse ponto. Não há nenhum drama em relação a isso, não há nada artificial, é uma concretização. Toda fraqueza deve ser
deixada para trás. Vamos ser pessoas fortes, de valores fortes. Com dignidade e sobriedade. Silêncio, absoluto silêncio interior.
E não se precisa falar muito. Tagarelar demais, falar de forma frívola não é o modo de vocês. Sinta isso em seu coração. Sua
própria dignidade. Sua própria glória. A serenidade do comportamento. Todos vocês são santos, mas santos de qualidade
muiito elevada, de qualidade muito elevada. Não do tipo comum. Coloquem sua atenção no Sahasrara. Chitta aple Sahasrara
tevaitze. Apne Sahasrar pe apna Chitta tev. Se algum pensamento vier, diga: "Não este, nãoo este, não este." May God bless you.
Há alguns… Eu gostaria de ver todos os grupos em algum momento, um por um, todos os líderes e também alguns indivíduos
que querem Me ver. Nós vamos ter casamentos e tudo mais realizados aqui. E isso vai funcionar muito bem. Mas não saltem de
repente dentro disso. Faça isso em sua sobriedade, na compreensão… que esse casamento é somente para vocês terem
filhos… de qualidade muito elevada. Em segundo lugar, ele tem de ser auspicioso. Simplesmente limpo se houver qualquer falta
de auspiciosidade. Eu espero que vocês desfrutem a sua elevação agora, que vocês desfrutem sua glória e desfrutem o seu
trabalho nobre. Que Deus os abençoe. [Marathi] Aqueles que têm quaisquer problemas sobre casamentos, Eu gostaria de Me
encontrar com eles. Vocês podem vir e se encontrar Comigo, quaisquer problemas sobre casamentos. Danny, vocês lhes deu as
coisas que você conseguiu? Tudo bem. Qualquer um que tenha qualquer outro problema… por favor venham se encontrar

Comigo. Não é que exista alguma barreira ou algo assim. Mas vocês têm de fazer algo grandioso, vocês têm de se livrar disso,
devem compreender. Então nós iremos desfrutar de nós mesmos muito mais… dessa elevação aonde nós fomos, e mantenham
isso elevado, mantenham isso elevado. Que Deus os abençoe. Tudo bem. Aqueles que querem Me ver… (…) podem vir e Me ver.
Especialmente sobre problemas de casamento ou qualquer coisa assim. E essas pessoas cujos casamentos não estão ficando
estabelecidos, também pode vir e se encontrar Comigo.
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A Cultura da Religião Universal Bordi, Índia, 07.02.1985 Hoje é o segundo dia de nossa nova jornada dentro do campo de
batalha. Nós temos de conquistar as pessoas com amor, compaixão, afeto e dignidade. Quando nós dizemos que é uma Vishwa
Dharma, é uma Religião Universal a que pertencemos, em primeiro lugar, a essência dela é a paz. A paz tem de estar dentro,
antes de tudo. Você tem de ser pacífico dentro de si mesmo. Se você não é pacífico, se você está pregando peças com seu ego,
se você está apenas satisfazendo a si mesmo dizendo que você é pacífico, você está lamentavelmente enganado. A paz deve
ser desfrutada dentro de si mesmo. Ela é para ser sentida dentro de si mesmo. Portanto, não dê satisfações erradas a si
mesmo, não dê falsas noções para si mesmo, não se engane. A paz tem de ser sentida dentro de si mesmo, e se você não a
está sentindo, você não deve vir e Me perguntar: "Mãe, por que eu não estou sentindo a paz." Porque Eu não irei lhe dizer… que
há algo errado com você. Você tem de trabalhar isso de modo que… você deve se sentir em paz dentro de si mesmo. Não é que
se você tem muito silêncio externamente, você se sente em paz. A paz tem de estar dentro de você mesmo. Você a tem. Seu
Espírito é totalmente pacífico, Avyagra, sem inquietação. Não há inquietação em seu Espírito. Totalmente tranquilo e estável. É
para você sentir isso. Não é para ninguém mais certificá-lo. Isso é uma coisa. Em segundo lugar, quando Eu estou lhes dizendo
algo, você acha que Eu não estou falando com você. Isso não se registra em seu cérebro. Você acha que Eu estou falando isso
para X, Y, Z, mas não para você. Você não está nisso. Esse é outro sinal de que não há paz. Porque não há paz, não há registro.
O que quer que entre em sua cabeça, isso irá funcionar. Mas o que Eu acho é que as pessoas que têm personalidades côncavas,
então elas recebem isso. Aqueles que têm personalidades convexas… não registram nada. O registro é tão pobre que o que quer
que Eu diga não tem… nenhum efeito sobre eles. Pelo contrário, o que quer que Eu diga é um mantra. Isso deve ter efeito direto
em você… e você deve sentir esse efeito, essa penetração dentro de você. Mas é como se fosse para outra pessoa, como se não
fosse para você. Isso mostra que não há nenhuma paz dentro de você. Somente a paz interior pode registrar tudo que for
auspicioso, tudo que for nutridor para o seu crescimento. Então tente fazer as pazes consigo mesmo. Não lute consigo mesmo:
"Por que eu deveria fazer isso? ", "eu sou tão ruim! ", "eu não deveria ter feito isso". Todas essas coisas, nós não devemos fazer.
Tente não lutar consigo mesmo, em primeiro lugar. Então você briga Comigo: "Por que eu sou assim?" "Por que isso deveria ser
assim comigo? Por que eu me bloqueio? Por quê?" Como vou responder a uma pergunta assim? É muito agressivo. Eu acho que
é uma atitude muito agressiva… de muitos Sahaja Yogis vir e Me fazer tal pergunta: "Por que…?" Porque Eu não posso lhe dizer o
que há de errado com você, não está em Minha cultura. Você mesmo deve descobrir o que há de errado com você. Mas não é "o
que há de errado com você" que é o problema. O que está certo com você é a atitude. Tudo que estiver certo com você, firme-se
nisso, estabeleça-se nesse ponto. E então se desenvolva a um nível mais elevado. A paz é a ideia central, como Eu disse, para o
crescimento universal dessa Religião. Ela é perturbada por muitas coisas. Em primeiro lugar, como Eu disse, por você mesmo.
Você não deveria ter ideias estranhas sobre si mesmo. As pessoas têm ideias muito estranhas. Eu observo os Sahaja Yogis,
assim que eles obtêm a Realização ou algo melhor acontece com eles, eles começam a dizer aos outros como meditar, como
se manter, como dar bandhan, como fazer isso e aquilo. É muito, muito pobre, é muito baixo nível. Tente assimilar dentro de si
mesmo. Primeiro você mesmo cresça. Esse crescimento em si dirá aos outros como se deve ser. Seu próprio caráter, seu
próprio temperamento, sua própria natureza, seu próprio comportamento, tudo isso dirá aos outros: "Este é um grande homem",
e eles tentarão seguir o seu exemplo. O exemplo é o melhor ensino. Quando a árvore é pequena, mesmo que ela diga: "Eu sou
grande", ninguém irá se sentar debaixo de uma árvore anã. Mas quando ela é uma árvore grande, você pode ver a sombra… e
todo mundo sabe que é uma árvore grande… e eles podem vir e sentar-se sob ela. Você não tem de lhes dizer. Da mesma forma,
quando você cresce, você não tem de certificar: "Eu sou grandioso", isso simplesmente funciona. Agora, a paz interior se
expressa, antes de tudo, como paz com os outros. Esse é o primeiro sinal da manifestação da paz. Um indivíduo assim não usa
palavras ásperas, não usa palavras cruéis. Mas ele também não é uma pessoa que é ineficaz. Ele é muito eficaz usando
palavras muito doces e agradáveis. Talvez ele comece usando palavras ásperas, depois ele abranda… e se reduz a uma posição
onde ele é eficaz… assim como ele é muito tranquilo e gentil. Uma personalidade assim tem de ser desenvolvida, externamente.
Portanto, paz com seus amigos, paz com os Sahaja Yogis. Se você não pode ser pacífico com os Sahaja Yogis, então você é
inútil. Totalmente inútil. Quando vocês encontram outro Sahaja Yogi, vocês não podem latir como cães… um para o outro,
podem? Você deixa três Sahaja Yogis juntos, você termina com um grande sistema de latidos. Eles não conseguem gerenciar
dentro de si mesmos. Se há cem, então está tudo bem. Mas você não pode deixar três ou quatro aqui e ali. Portanto a paz deve
existir com seus irmãos e irmãs. Todos eles nasceram do Meu Sahasrara… e ninguém tem o direito de insultar, de ser

sarcástico, dizendo coisas que são nocivas. Isso não é amizade. Isso não é amizade. É uma espécie de inimizade muito sutil…
que vocês estão carregando em seus corações, isso não pode ser perdão. Se você diz coisas sarcásticas aos outros, você não
está na cultura da Religião Universal. Você deve ser respeitoso. Quanto mais respeitável vocês forem um com o outro, seria
melhor. Eu não sei como lhes dizer isso. Mas digamos, há um Sahaja Yogi, você não deve chamá-lo… como você chamaria
qualquer um. Por exemplo, há alguém indo: "Ei Sr. X, venha cá!". Agora, as pessoas nem mesmo dizem "senhor". Por favor,
tentem usar os sobrenomes deles, seria melhor. Sr. Fulano, Sr. Fulano, Sr. Fulano, seria melhor. Porque esse estilo moderno de
não usar o sobrenome… reduziu o respeito um pelo outro. Mas Eu acho que… os Sahaja Yogis devem tentar um novo método… e
sugerir para Mim métodos ainda melhores… de como se dirigir uns aos outros, de tal forma que vocês respeitem os outros.
Esse respeito criará essa paz interior uns com os outros. De repente você aparece com comentários. Eles são comentários
muito desagradáveis. Não há nenhum bom senso nisso, essa não é a nossa cultura. Nós pertencemos à Religião Universal,
como ela pode ser essa cultura? Assim, quando você tenta ser pacífico com seus irmãos e irmãs, tente ser extremamente
respeitoso. Quando vocês escreverem cartas um para o outro, digam: "Meu querido irmão na Sahaja Yoga tal e tal." Eu tenho
visto todos os comunistas fazerem isso. Qualquer pessoa que pertença a qualquer partido faz isso. É um tipo de respeito que
eles têm. Vocês não podem falar como pessoas da rua e pessoas ordinárias, porque vocês são realmente extraordinários, e
tudo que é extraordinário tem de ser expresso através de vocês. Como Eu estou lhes falando dessa nova cultura, vamos
entender como em muitas nações, as pessoas adotaram culturas e mais culturas. O Japão, Eu sei, tem sido muito afetado pela
modernização. Mas o Zen lhes ensinou certo tipo de cultura na qual, supondo que você veja dois japoneses que tenham um
carro e eles… batem os carros, então eles não dizem nada. Eles saem do carro, um se curvará ao outro, o outro se curvará ao
outro e entrarão no carro e irão embora. Depois, se eles tiverem de reclamar algo, eles irão aos tribunais, mas lá eles não
brigam, porque qual é a necessidade? E Eu perguntei aos japoneses: "Como vocês lidam com isso?" Então eles disseram: "Mas
qual é a necessidade de brigar lá na rua?" "Porque afinal de contas, se for para ser pago," "é o seguro que irá pagar. Se o carro
ficar danificado," "tudo bem, eles nos pagarão. Por que gritar com ele?" É muito sensato e prático, Eu acho. Por que desperdiçar
seu fôlego por nada? Você não irá conseguir nada. Mas Eu conheci pessoas que dirigem, e elas ficam insultando cada pessoa
que atravessam em sua direção. Realmente é uma maldição da vida, a forma como algumas pessoas dirigem. E da mesma
forma, eles dirigem suas próprias vidas. O tempo todo xingando: "Aquele é assim," "esse é ruim, aquele está fazendo assim".
Mesmo na Sahaja Yoga. Eles acham que têm o direito de criticar cada pessoa, exceto eles mesmos. Então, para manter essa
paz com os outros, estejam em um estado de quem não quer magoar. "Espero não ter cometido esse erro." "Espero não ter te
magoado." "Espero não ter colocado suas coisas de uma maneira errada." Desse jeito, esteja em um estado de quem não quer
magoar. Você pode encontrar isso entre indianos. Os indianos têm este tipo de problema, eles ficam muito em um estado de
quem não quer magoar. Às vezes, é impossível convencê-los. Eu lhes darei um exemplo. Nós fomos para Sangli, e vocês
estavam tão satisfeitos de manhã e a comida não estava pronta. Então eles disseram: "Não podemos comer porque está tarde
agora…" "e ela será servida mais tarde, então é melhor descansarmos." Eles se sentiram muito magoados, eles acharam que foi
um erro deles. "Agora, está registrado que nós não demos comida a eles," "é uma coisa horrível que fizemos." E então Eu tive de
convencê-los: "Eles não estão magoados de forma alguma," "eles estão felizes por não estarem comendo, eles comeram
muito." "Não, mas ainda assim ficará registrado em nosso nome…" "que não lhes oferecemos comida e eles dormiram sem
comida." Foi impossível convencê-los até o fim, eles ficaram o tempo todo se desculpando. Na cultura indiana, nós temos algo
muito grandioso, como os japoneses, como Eu lhes disse, nós ficamos mais no estilo de quem não quer magoar, nunca no
estado agressivo, nunca tentando encontrar falhas nos outros, mas nós encontramos falhas: "De que forma nós falhamos?
Como falhamos?" Isso é algo a ser aprendido com os indianos, se eles ao menos mantiveram a cultura deles. Na verdade, está
no sangue deles. Então é desse modo que nossa cultura será tal que… nós expressaremos paz completa dentro de nós
mesmos. E vocês devem saber que vocês estão em um único corpo, ativos. Vocês são as células ativas em um único corpo.
Todas as células do corpo nunca estão ativas. Mas aquelas que estão ativas… têm de estar em paz umas com as outras, caso
contrário, o que acontecerá com esse pobre corpo? Então tentem criar paz. A segunda coisa que vocês podem fazer para criar
paz é falar menos. Sempre que houver uma discussão ou algo assim, apenas fiquem calados. Isso terá melhor efeito. Se duas
pessoas estão discutindo, nunca tentem resolver isso, mas simplesmente fiquem calados. O silêncio é muito importante. Ficar
mais em silêncio. Mas isso não deve ser outro extremo como a cultura inglesa, onde eles simplesmente não falam, seja o que
for. Eles não falam, mas eles pensam demais. Vocês devem ficar calados com o sentimento: "Que Deus abençoe essas
pessoas com algum bom senso." Não deve ser como um oceano congelado, mas sim paz que é efetiva. Paz que é efetiva.
Assim, nessa nova cultura, nós temos de ser pessoas extremamente pacíficas. E essa paz deve estar expressa em suas faces.
As pessoas devem entender que vocês são pacíficos. É por isso que Eu digo que se você está alinhado, seu cabelo está

arrumado, as pessoas se sentirão bem. Senão se você chegar em alguma pessoa… com cabelo desgrenhado, ela ficará
perturbada na realidade. "Só Deus sabe o que aconteceu, de que briga este homem está vindo?" "Alguém deve ter puxado o
cabelo dele ou deve haver algo errado com ele," "pelo modo como ele está descabelado." Então, se você está alinhado, as
pessoas não são muito desagradadas, porque elas pensam: "Não, não, isso não pode ser," "porque afinal, ele nunca teve uma
discussão." "Ele está simplesmente vindo tranquilamente de sua casa." Em nossa cultura, a limpeza é muito importante.
Limpeza do pensamento, limpeza da mente, limpeza do corpo, limpeza do comportamento. Como você faz as coisas
impecavelmente é muito importante em nossa cultura. Isso é muito, muito importante. O que pode parecer muito estranho para
algumas pessoas. Porque, quer você segure o garfo desta ou daquela maneira… não faz nenhuma diferença para Mim. Não
importa como você segura seu garfo ou a faca em uma mesa. Isso não é tão importante. Mas é definitivamente importante
como você segura o Aarti, como você segura as coisas do Puja, como você segura Minhas fotografias. Como você segura as
coisas que pertencem a outros Sahaja Yogis, como você respeita as coisas que são auspiciosas. Assim, isso é o que você tem
de ter dentro de si mesmo: o estado puro da piedade, da auspiciosidade, da santidade. Isso deve ser feito com um cuidado
muito grande e compreensão, e vocês devem andar com esse peso da auspiciosidade. Com esse peso da auspiciosidade. Você
mesmo é a auspiciosidade andando nesta terra. Você é a paz nesta Terra. Mas a forma como a paz é colocada neste vaso tem
de ser limpa, tem de ser pura e tem de ser colocada de tal forma que nada derrame. Assim, para ter paz, a melhor maneira de
corrigir sua mente… é pensar em coisas boas. Pensem nas flores, não nos espinhos. Quais coisas boas os outros lhes fizeram,
quais coisas boas existem, quais são os belos momentos que vocês tiveram e contem suas bênçãos. Contem suas bênçãos.
Caso contrário, vocês não podem criar paz. Paz - [Marathi] Vocês não precisam prestar atenção em tudo desse jeito.
Mantenham sua atenção em paz. Mantenham a paz dentro, com a sua atenção dentro. Na verdade, se vocês realmente
permitirem… que todas as Minhas palavras entrem em seu cérebro, Eu tenho certeza que alcançarei os resultados, mas com
uma mente convexa, é muito difícil. Apenas absorvam. O outro aspecto da paz é nunca tentar apoiar… qualquer coisa que seja
violenta ou que seja destrutiva, ou também destrutiva. Qualquer coisa que seja destrutiva nunca deve ser apoiada. Mas qualquer
um que esteja sendo torturado ou agredido ou dominado… deve ser protegido e apoiado. Se você tem a força da paz, você pode
fazer isso apenas ficando lá. Você não tem de lutar pela sua paz. Mas se chegar a isso… Uma pessoa como Hitler, quando ele
veio, as pessoas tiveram de lutar pela paz delas. Agora, a segunda parte de nossa cultura tem de ser a bem-aventurança. As
pessoas devem ver a bem-aventurança atuando em nós. As pessoas devem sentir que há bem-aventurança. Se um indivíduo é
bem-aventurado, ele parece bem-aventurado, ele emite bem-aventurança, ele irradia isso. Ele não parece uma criatura miserável,
infeliz, que fica o tempo todo lamentando, resmungando ou preocupado… com pequenas coisas insignificantes aqui e ali. E
ninguém tem o direito de perturbar a felicidade de alguém. Alguém está em um estado de bem-aventurança, tente copiar essa
pessoa e se tornar isso. Mas as pessoas ficam com inveja dessas pessoas que são bem-aventuradas… e tentam perturbar. É
por isso que muitos santos foram torturados, porque eles eram pessoas tão bem-aventuradas e felizes. Nós temos de desfrutar
nossa felicidade interior, isso é importante. Talvez vocês não estejam conscientes da bem-aventurança que vocês têm, de
forma alguma conscientes. Nunca, nunca houve antes tantas pessoas que obtiveram a Realização. Nunca antes na história, a
Adi Shakti, Ela própria, veio nesta Terra… para resolver seus problemas. Nunca antes, às pessoas de esforço muito mediano, de
muito pouca busca, de muito pouca compreensão, foi dada a Realização dessa forma. É como, às vezes, se você observar, é
como uma pedra se tornando um diamante de repente. Você pode cortar um diamante a partir de um diamante. Você está em
um estado tão bem-aventurado. É uma imensa bem-aventurança que surgiu. Isso é tão efetivo. Eu mesma não sei, quando Eu os
vejo, Eu fico realmente surpresa ao ver como isso está funcionando. A bem-aventurança somente pode surgir através da
gratidão. Somente através da ampliação do seu coração com gratidão. A bem-aventurança é a recompensa da gratidão. A
gratidão que não é apenas mundana ou… apenas falada da boca para fora, mas é do coração, é do coração, gratidão do
coração. E as pessoas bem-aventuradas nunca têm inveja dos outros, porque o que é maior que a bem-aventurança? A
bem-aventurança tem tantas dimensões que você vai além… do reino da causa e efeito. Todos os anjos, todos os ganas estão lá
para ajudá-los. Vocês sabem que funciona. Isso funciona desta maneira, que… Mas vocês não dão o devido valor, vocês não
têm esse efeito… da bem-aventurança em vocês, quando vocês sabem que isso e aquilo aconteceu. "Que bem-aventurança."
Cruzem suas mãos sobre seu coração quando se sentirem bem-aventurados. Cruzem suas mãos sobre o coração e sintam
isso, apenas observem. Sintam a bem-aventurança assim, cruzem suas mãos sobre o coração. Sintam a bem-aventurança. Uma
imensa bem-aventurança está dentro de nós. O quanto nos aconteceu de Deus ter sido tão gentil. Por favor, coloquem as mãos
cruzadas, aqueles que estão sentados lá, por favor, a outra senhora também. Para onde ela está olhando? Vocês estão
sentados em uma cadeira, precisam olhar… para cada pessoa que está chegando? Não há nenhuma necessidade. Sintam isso.
Que Deus os abençoe. Então, quando vocês encontram essa bem-aventurança em todos os lugares, em uma pequena coisa

também, vocês descobrem que há bem-aventurança. O Zen ensinou isso às pessoas. Eles viram a felicidade… em ver apenas
um musgo, um pouco de musgo, e vocês veem o musgo e dizem: "Oh Deus, que bela obra! Deus criou um pequeno musgo…" "e
este musgo tem todos esses pequenos tentáculos…" "e essa bem-aventurança." Mas aqueles que são pessoas vaidosas nunca
podem sentir a bem-aventurança. A vaidade mata a bem-aventurança. O ego mata a bem-aventurança. Uma vez Shivaji estava
construindo um forte enorme. E então aconteceu dele se envolver no ego. Ele sentiu: "Por causa deste trabalho, muitas pessoas
estão empregadas." Seu Guru, Ramdasa, apareceu em cena. Ele próprio é o controlador do ego porque… Ele era a encarnação de
Hanumana. Então Ele veio e disse: "Tudo bem, Eu quero que você faça uma coisa por Mim". Ele disse: "Sim, Senhor, o que quer
que eu faça?" Ele disse: "Quebre esta rocha que está aqui," "esta grande rocha, pedaço por pedaço." Então ela começou a
quebrar quando as pessoas bateram nela. E de dentro apareceu uma pequena pedra que ele pegou na mão, exatamente como
um coco em sua mão, e ele a quebrou. E havia água e um sapo dentro. E ele percebeu, Shivaji: "Se Deus criou este sapo," "Ele
também lhe deu água. Quem sou eu para ter este ego?" Então a bem-aventurança entrou nele: "Deus proveu-me com tudo." "É
simplesmente um tratamento especial para mim. O que é que eu fiz? Nada." É tão belo. Quantos obtiveram essa
bem-aventurança? Ter empatia por eles, ter compaixão por eles, por aqueles que não têm. Mas a bem-aventurança chega em
você através de sua confiança em si mesmo. Se você não tem confiança em si mesmo, não pode existir bem-aventurança. E a
pior coisa contra a confiança é: "Então o que eu devo fazer?" "Então como eu posso conseguir isso?" "Então por que eu não
tenho?" É o pior. Você luta contra si mesmo o tempo todo. Você está nisso, sentado nisso e se você ainda fica dizendo: "Por que
eu não deveria ter isso", então o que responder? Quero dizer, você só quer perguntar porque você tem de perguntar. Isso está lá.
Por que você está perguntando? Apenas sinta isso. Se der certo… que você sinta onde você está sentado, então você se
surpreenderá ao ver… que você está em paz consigo mesmo e há bem-aventurança. Por último, nesta cultura, vocês têm de se
comportar como pessoas que têm autoridade. Vocês têm a autoridade do seu Espírito, vocês estão autorizados. Vocês têm o
Espírito. Aqueles que têm autoridade nunca tentam se exibir. Porque eles têm autoridade, o que há para se exibir? Somente os
loucos se exibem. Se alguém colocar um rótulo na cabeça: "Eu sou inspetor-geral da polícia", as pessoas dirão: "Leve-o para um
manicômio". Da mesma forma, algumas pessoas dizem: "Eu sou Sahaja Yogi." "O que você me diz? Eu posso fazer o que eu
quiser." Então onde devemos colocá-lo? Sua autoridade é o seu Si, seu próprio Ser. As pessoas devem ver em vocês o que
vocês são. Vocês não têm de carregar rótulos em vocês: "Eu sou o Sahaja Yogi tal e tal! ", X Y Z, número… número criminal 5,
número criminal 10. Vocês estão autorizados. A autoridade aparece em seu rosto. Mas agora vocês estão efetivados na
autoridade. Vejam, todas as outras autoridades são artificiais. Por exemplo, alguém que hoje é Primeiro-Ministro, talvez se torne
um mendigo na rua, poderia ser. Na democracia, tudo é possível. O mesmo em qualquer governo autoritário. Assim, hoje, vocês
podem ser algo no auge, vocês podem simplesmente decair. Mas um Sahaja Yogi permanecerá um Sahaja Yogi. Você estão
autorizados e efetivados. Significa que qualquer que seja sua autoridade é parte integrante do seu ser, vocês são isso. Por
exemplo, se você é um ser humano, você é um ser humano. Agora você não pode fazer crescer rabos, mesmo se você quiser.
Então agora vocês estão autorizados, efetivados, Sahaja Yogis completamente moldados. Como o sândalo, não é para ser dito
ao sândalo… fazendo uma promessa: "Oh, isso é sândalo". É sândalo porque cada parte dele… Tudo bem, vocês podem Me
ouvir, Eu acho. Vocês Me ouvem a partir do Sahasrara de vocês. Cada parte de vocês, cada pedacinho de vocês deve ter a
fragrância da Sahaja Yoga. (…) deve ter feito alguma coisa aqui. Eu sou melhor com máquinas humanas do que com isto.
Quando isto deveria ser - isso pode desligar também? Acho que a eletricidade acabou, a rede elétrica. - Ainda tem, Mãe. - Ainda
há? Acenda algumas luzes e vejam se ela acabou. Isso é a Índia. Nós temos esse problema. E o mecanismo que está dentro
não falha. Então vocês não são só efetivados, vocês são aperfeiçoados. Vocês são aperfeiçoados. Então vocês devem ter a
dignidade da - a dignidade dessa autoridade em vocês. E dignidade é uma dignidade muito humilde. A dignidade nunca é
arrogante. O sinal de dignidade é a humildade. Eu lhes contei uma história sobre um indivíduo que tinha saído… e ele foi e
perguntou a um homem cego, um santo, se ele tinha visto alguém indo por aquele caminho. Então o santo disse: "Sim, você é o
rei, eu sei, senhor." "Seu servo esteve aqui primeiro e depois seu ministro veio e agora você veio." Ele ficou impressionado,
porque ele era cego. Como uma pessoa cega podia ver essas coisas? Ele disse: "Eu pude distinguir pela humildade." "Quando
seu servo veio, ele disse:" "Ei você, cego! Você viu alguém indo por este caminho?" "Quando seu ministro veio, ele disse: 'Você
viu alguém indo por este caminho?'" "Mas quando você veio, você disse: ‘Senhor,’" "’lamento fazer uma pergunta dessas.’" "’mas
você ouviu alguém passando por este caminho?’" Isto é o que é. A humildade é o sinal. O modo como vocês falam com os
outros, imediatamente as pessoas saberão… que vocês têm a autoridade de Deus. Vejam a humildade do Divino. Como Ele está
tentando agradá-los e entretê-los, e fazê-los felizes, na natureza, também nas palestras. Tudo bem? Então agora nós teremos o
nosso Puja. Eu espero que vocês tenham compreendido a cultura… de sua Religião Universal. Por favor, tentem adotá-la. Que
Deus os abençoe.
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Palestra para Sahaja Yogis Bordi, Índia, 09.02.1985 Nesta ocasião, quando todos vocês estão Me deixando, é bem difícil ouvir
todas essa qualidades descritas… em sua bela música. Minhas palavras estão tão carregadas… com um sentimento de extrema
tristeza, somada a… exuberância de novas aventuras, algumas ideias… de que Eu tenho de fazer muito mais para estabelecer…
tudo que vocês estão Me descrevendo. Muitos rakshasas devem ser mortos como vocês Me descreveram. Todas as
desigualdades devem ser removidas deste mundo. Toda a ignorância, a escuridão, a quimera tem de ser removida, conforme
vocês Me descreveram. É muito fácil destruir este mundo… e foi mais fácil destruir os demônios e os diabos, mas hoje o
momento é tão precário… pois todos esses entraram nos cérebros, no Sahasrara de muito buscadores. Portanto é uma tarefa
muito delicada… remover essas influências horríveis… para salvar os buscadores das garras desses demônios. Vocês têm sido
muito gentis em compreender… que isso é uma coisa muito delicada… e nós não podemos fazê-lo com rispidez, com aspereza,
com declarações diretas. Nós temos de convencê-los, porque há rochas duras… e fazê-los compreender através da compaixão,
amor e zelo completo. O discernimento é a única forma com a qual nós podemos lidar… e temos de usar todos os tipos de
métodos de discernimento… para salvar essas pessoas. Uma vez que um número máximo esteja salvo, os rakshasas podem ser
destruídos. Na realidade, eles estão muito expostos agora, eles estão sendo destruídos por eles mesmos, através do seu
próprio comportamento. Isto é o melhor sobre a falsidade: ela mesma se expõe. Os efeitos são expostos. No processo, nós
também percebemos que os efeitos desses demônios… ainda estão em nosso comportamento às vezes perdurando. Então
todos os Sahaja Yogis que estiveram com outros falsos gurus… devem tomar cuidado, de modo que eles nunca mais sejam…
dominados quando eles estão ascendendo. Também há outros efeitos de nosso passado, de nossa agressividade, de nossa
incompatibilidade, de nossas atividades anti-coletivas. Tudo isso vem do aspecto grosseiro da personalidade. Assim que seu
aspecto grosseiro se tornar cada vez mais sutil, você mergulhará, se dissolverá na compreensão coletiva, muito facilmente.
Agora, as coisas que Eu tenho de fazer… às vezes parecem montanhosas… e Eu busco a ajuda de vocês de todas as formas. Eu
não posso fazer isso sozinha, então Eu busco a ajuda de vocês… e Eu peço a orientação de vocês de muitas maneiras, porque
os seres humanos não são fáceis de entender. Você tem de perguntar aos seres humanos do que eles são capazes. Agora, a
primeira tarefa está na frente de vocês: é salvar você mesmo da negatividade que vem de dentro, de dentro. Você talvez
encontre uma ou duas almas murmurantes aqui e ali… falando insensatez sobre o programa que tivemos, o tour que tivemos, o
modo como fomos de um lugar a outro, sobre algo insensato, que não tem nenhum sentido… para a vida espiritual. Ou talvez
algumas pessoas… que estariam resmungando sobre alguma outra coisa, cuja atenção tem estado em algumas outras coisas.
Então esqueça-as, porque você deve estar preocupado com sua ascensão. A negatividade pode também vir de sua própria
compreensão das coisas. Meu único esforço era assegurar que vocês esquecessem o resto do mundo… e começassem a
ascender em coletividade, assim como em seu próprio crescimento espiritual. Esses são tão simultâneos que Eu não consigo
diferenciar entre os dois. Como o sol, quando ele se eleva, a luz do sol surge, é desse jeito. Então temos de ter muito cuidado
com este ponto: quando você for daqui, qualquer um que comece a falar… na anti-maneira, apenas coloque suas mãos em seus
ouvidos… e diga: “Isso não, não queremos ouvir.” “Por favor, não nos puxe para baixo.” porque eles o puxarão para baixo… e
alguns que são Sahaja Yogis mal desenvolvidos decairão. Eu espero que todos aqueles que vieram se mantenham fieis… ao que
eles alcançaram, ao que eles sentiram, ao que eles compreenderam e continuem adiante com isso. A salubridade, a salubridade
da experiência deve ser visualizada, deve ser sentida quando você for embora daqui. Apenas pense nisso, a memória disso, o
Mahakali Shakti disso lhe dará… todas as belas experiências, o arrepio, o que nós chamamos de arrepio das experiências e você
desfrutará… as emoções que você teve na Índia. de volta novamente quando vocês estiverem no seu país. E essas emoções
preencherão a atmosfera. A atmosfera muda tremendamente. Quando os Sahaja Yogis aumentam em número, a atmosfera
muda e o clima muda. Não somente isso, mas os seres humanos também começam a mudar. Então é necessário para nós
termos mais e mais pessoas chegando. Então agora, primeiro a sua própria negatividade deve ser observada. Então você deve
observar entre os Sahaja Yogis que nós somos um só. Nunca critique um outro Sahaja Yogi. Nunca fale com outro Sahaja Yogi
rispidamente. Nós somos muito gentis com outras pessoas, porque nós sabemos que… se falarmos desse jeito com uma outra
pessoa, essa pessoa não aceitará e reagirá. Mas na Sahaja Yoga, muitas pessoas tentam, Eu tenho visto, falar uns com os
outros de uma forma muito rude… e às vezes na organização também, eles tentam agredir. Por exemplo, há alguns arranjos,
então eles dirão: “Por que não isto?” Tentem abandonar a maioria das coisas que você quer dizer. É muito simples, desse jeito.
Agora, vamos supor, dizer para ter essa cor. Apenas fique calado, veja o que acontece. Porque você acha que pode dar uma

sugestão, você simplesmente dá uma sugestão, porque você deve dizer algo. Não necessariamente, não necessariamente.
Porque vocês viram no Japão, somente uma pessoa fala. Se há necessidade de dizer algo, então você deve dizer. Do contrário,
desnecessariamente, apenas para criar uma nova ideia, um novo tema, uma coisa nova, não é apropriado. Agora, a coisa
principal sobre a Sahaja Yoga é esta: ela não pertence a nenhum país. Ela pertence ao país que é o Reino de Deus. Então ela é
uma coisa muito diferente na qual você desembarcou. Uma vez que você compreenda isso, uma vez que você aceite esta
situação… que você entrou agora no Reino de Deus, o seu senso de segurança será fortalecido, seu estilo será fortalecido, seu
comportamento melhorará, sua atitude em relação a você mesmo melhorará… e você realmente sentirá que você pulou dentro
do mar, do oceano de alegria. Apenas assuma o poder. O ato de assumir é muito difícil na Sahaja Yoga. A realidade, as pessoas
assumem com dificuldades. Se for irreal, se alguém pode hipnotizar, você acredita nisso. Portanto apenas acredite que você
está no céu agora. Este é o Reino de Deus e é onde você tem de estar… e desfrutar. Você ficará surpreso. Uma vez que isso
aconteça, toda a sua busca acabará, todas as suas frustrações acabarão e agora você saberá que… você alcançou essa
situação onde você agora tem de dar. Agora você se tornou a luz e a luz tem de dar. Esse é o trabalho da luz e você nunca mais
ficará… preocupado sobre como manter a luz acesa, porque uma vez que você comece a dá-la dessa maneira, ela se move
livremente. A coletividade não pode surgir com esforços medíocres. Por exemplo, muitas pessoas acham que se você convidar
as pessoas… para um chá ou algo assim, então mais pessoas virão. Pessoas assim nunca ficam ou essas pessoas… que
gostam que palavras muito gentis sejam ditas para elas… e tudo mais, elas apenas vêm para um piquenique, algo do tipo, têm
uma estada muito agradável, algum tipo de grupo, e depois elas desaparecem. Portanto nós temos de ter pessoas que são de
qualidade. Antes de tudo, nós temos de ter pessoas de qualidade, para finalizar também, nós temos de ter pessoas com
qualidade. As pessoas que são periféricas são dores de cabeça para a Sahaja Yoga. Elas vêm, nos incomodam pelos lados.
Como por exemplo, essas brigas que temos de fora, é desse modo que eles vêm e simplesmente batem em algumas… pessoas
do lado de fora e saem. Portanto as pessoas que estão na periferia são inúteis para nós. Então tentem ter pessoas de qualidade
na medida do possível, tantas quanto conseguirem. A popularidade não é o ponto… na Sahaja Yoga. É a qualidade, o que você
alcança e onde você chega. Se a qualidade das pessoas é pobre, simplesmente desistam delas, esqueçam isso, não
argumentem com elas, não tentem persuadi-las, não tentem trazê-las. Essa é uma das compreensões que devemos ter. Não
devemos ficar lutando pelo mundo inteiro. Onde está o lugar no Paraíso de Deus… para encaixar todas essas pessoas
insensatas? Não há espaço lá. Não há nenhum espaço. Então é melhor compreender isso, porque elas não merecem. Portanto
não tentem empurrar… pessoas assim dentro da Sahaja Yoga. Nós estamos tentando alguns experimentos com pessoas que
são… muito difíceis e inúteis. Nós estamos tentando empurrá-las aqui e ali. Se elas não derem certo, nós teremos de
expulsá-las. E vocês devem aceitar isso. Não deve haver nenhuma compaixão… por pessoas assim, mas sim compaixão por
outros Sahaja Yogis… que estão sofrendo com elas. Esta é a melhor forma de ter… compaixão: é compreender que esses são
santos… e eles estão sofrendo por causa de pessoas negativas, então por que empurrá-las para a Sahaja Yoga e incomodar
todo mundo? Essa não é a forma que deveria ser. Então esta é uma das coisas que devemos entender… quando você está
organizando: ter pessoas de qualidade. Se você tem dez pessoas de qualidade, você criará 10.000 amanhã. Mas se você tem
mesmo que um único sujeito inútil, isso matará o resto dos nove, então tenha cuidado, não permita pessoas que não são de
qualidade… para vir ao Puja. Intrusos não devem vir ao Puja. Somente as pessoas que são de qualidade devem vir, e aqueles
que estiveram viajando agora, nós estivemos observando como eles se comportaram, como tem sido o comportamento deles,
como eles têm progredido. Nós sabemos tudo sobre cada um deles. Então nós os observaremos, como eles estão progredindo
mais tarde… quando Eu visitar seus países e Eu observarei isso. E depois, Eu serei capaz de lhes falar… que tal e tal pessoa não
progrediu de forma alguma. Assim, esta deveria ser a atitude: todos nós devemos… progredir individualmente e uma vez que
progridamos individualmente, isso se mostra na alegria coletiva. Uma pessoa que não consegue desfrutar a coletividade… não é
um Sahaja Yogi. Agora, o líder só pode ser um, não pode haver três líderes. Agora, para todos os propósitos, Eu indiquei… Danny
como líder das Nações Unidas, Unidas, essa é a palavra… essa é a palavra… essa é a palavra, devemos dizer Estados Unidos,
mas depois nós temos de ter Nações Unidas mais tarde. Porque Eu encontro em Danny essas qualidades… que são exigidas
para um bom Sahaja Yogi. Ele é muito agradável, ele sabe como abordar as pessoas. Ele é muito firme em sua própria
ascensão… e ele é uma pessoa que não grita com as pessoas, que não fica muito zangado com as pessoas, e Eu não o vi
ficando com raiva de ninguém, seja quem for, até agora. Eu tenho estado com ele por muitos dias. E ele lida com as pessoas
muito bem… e ele sabe como controlá-las. Mas ele é… extremamente forte no que se refere à Sahaja Yoga. Extremamente forte
e ele a compreende. Assim, todas essas qualidades podem ajudá-los muito… a compreender como um líder deve ser. Além
disso, ele é altruísta. Ele não tem nenhum objetivo egoísta por nada, seja qual for, por seu nome, por sua posição, por nada, Eu
tenho visto. Ele não se importa com alguém se tornando um líder, ele não se importa com nada, seja o que for. Esse tipo de

coisa deveria… ser de modo que qualquer um que se torne um líder, é apenas uma piada. Do contrário, Eu tenho observado as
pessoas, Você os torna administradores, eles simplesmente se acham superiores. Você os torna algo, um líder, eles se acham
superiores. Todos os tipos de coisas acontecem. Isso não deve acontecer nunca mais… e os líderes devem ver o ponto
essencial, que eles têm de se tornar realmente grandes avadhutas evoluídos. Senão eles não conseguem impressionar as
pessoas. Avadhutas são as pessoas… que são extremamente compassivas, extremamente gentis… e para vocês, Eu diria, vocês
devem seguir o exemplo de Tukarama, porque ele era uma pessoa tão gentil e amável, mas ele disse coisas que eram muito,
muito profundas e muito diretas. Assim, o comportamento franco não precisa ser… tão afiado como cortar todo mundo
completamente. Franco poderia ser de tal maneira que guia uma pessoa… na forma apropriada e o manejo de uma pessoa…
nesse oceano de maya se torna mais fácil. Isso é o que é chamado de liderança. Agora, a liderança não deve ser desafiada.
Algumas pessoas têm muitas ideias vindas de fora, porque elas acham que são importantes, que elas sabem, elas são
administradores ou são jornalistas… ou elas trabalharam como algum tipo de político ou isso e aquilo, e elas tentam controlar
os líderes, é uma coisa errada. Portanto, agora, não tentem controlar os líderes, Se houver algo errado, Eu os corrigirei. Isso é
muito importante, porque novamente e novamente, Eu lhes digo que uma vez que comecem a desafiar… o líder, Eu sinto as
dores disso. Então por favor, não façam isso. Se vocês não querem Me ferir, não desafiem o líder, como ele é. Agora, como
vocês estão indo embora, vocês estão levando todas as doces memórias daqui dos indianos. Vocês têm de aproveitar… os
últimos momentos com eles, Eu devo dizer, o vislumbre… e também fazer-lhes uma promessa de que vocês irão escrever para
eles, agradecendo-lhes, manter contato, ter amigos, escrever cartas para eles, eles escreverão para vocês. Vamos ter contatos e
saber o que está acontecendo, onde, o que está acontecendo e desse modo, nós podemos ter… uma boa circulação e
comunicação uns com os outros… e podemos estabelecer uma melhor compreensão… dos diferentes países através desse
método. Também, aqueles que vieram de outros países, como os australianos vieram, devem escrever para os ingleses… ou
eles podem escrever para os franceses ou os franceses… podem escrever para os australianos. Desse modo, deve haver… um
grande movimento. A circulação tem de ser boa. Se a circulação não é boa, o corpo adoece, então a circulação tem de ser boa e
todos vocês têm de fazer… essa circulação de uma forma que seja boa, compassiva e numa maneira Sahaja. Meu próprio
trabalho não termina. Eu estou partindo agora, como vocês sabem, para outras regiões. Então Eu vou para Calcutá. Pela
primeira vez, nós teremos programa em Calcutá dessa forma. E depois Eu vou para Austrália e volto novamente, Nova Zelândia
e retorno para Índia e depois retorno novamente… para Londres e continuo viajando; Os meus caminhos são tão tortuosos,
complicados, dão voltas. O sol tem de fazer somente um caminho, Eu estou indo por esse caminho, por aquele caminho. Todos
tipos de movimentos existem, nada regular. Sem dúvida, é regularmente irregular. É desse jeito. E ainda assim está dando
resultado. Ele dá certo com algum tipo de ritmo nele, Eu acho. Ele pulsa e Eu Me sinto muito feliz com esse movimento rítmico.
Assim, Eu tenho de solicitar que vocês cuidem de sua saúde, cuidem de sua riqueza espiritual… e cuidem da sua família Sahaja
Yoga em seus próprios países. Então, que Deus abençoe todos vocês. [N.T. : Palestra continua] [Marathi] Eu os estou
agradecendo por cuidar tanto de vocês. Eles fizeram o máximo nos vilarejos… e em lugares muito longíquos, e seja o que for
que Eu lhes peça, eles organizam programas em verdadeiras selvas… e ao longo dos rios, e todos os tipos de coisas, eles
fizeram, apenas para fazê-los felizes e longe da multidão enlouquecida. Tudo isso deu certo somente por causa da cooperação
deles, sem nenhuma recompensa, sem nada. Eles tiveram de tirar férias, abandonar seus trabalhos e vir. Eles fizeram tudo tão
bem que nós podemos ver… como em um lugar como Brahmapuri, que é um lugar tão longíquo, ou em um lugar como Sangli
onde não tínhamos quartos ou qualquer coisa, eles arranjaram todas essas tendas e tudo mais da noite para o dia, para vocês
ficarem e desfrutarem sua estada lá. Assim, se houve algum tipo de problema, vocês devem entender… que não temos tendas
facilmente disponíveis na Índia. Nós temos de fazê-las. Nós não temos todas essas facilidades… que vocês têm para acampar,
porque vocês gostam tanto de… acampar lá que se você for a uma loja, você pode conseguir tudo… para camping. Aqui, você
tem de fazer tudo. Você simplesmente… não consegue ter coisas para acampar, porque de algum modo… os indianos não têm
tempo para acampar, de forma alguma, e eles não têm tempo disponível para ter um feriado, e eles nem saem de férias, e Eu
fiquei surpresa, outro dia, alguém Me disse que… ele pegou um táxi e foi para o sul da Índia em uma viagem. Eu fiquei realmente
surpresa. Como ele pôde fazer isso? Porque normalmente isso raramente é feito, e é uma boa ideia ir desse jeito, encontrar
outros Sahaja Yogis… e fazer uma pequena viagem. Mas eles simplesmente não se movem. Eles são como Ganeshas. Uma vez
instalados em um lugar, eles se sentam até que sejam colocados no mar. Foi extraordinário como muitas pessoas vieram… de
Delhi até aqui, e Eu lhes agradeci por virem… e tornarem essa ocasião tão auspiciosa e tão boa. Especialmente Eu tenho de
agradecer aos Sahaja Yogis de Madras… que vieram de Madras até aqui, é tão longe… vir para cá e se juntar a nós. É claro,
devemos agradecer aos Sahaja Yogis de Maharashtra… novamente e novamente por cuidar de nós tão bem. Eu espero que um
dia sejamos capazes de convidá-los… para seus diferentes países e possamos ter alguns seminários assim. Um dia, talvez. Um

dia assim talvez chegue, quando seremos capazes de fazer isso, quando teremos nosso próprio navio… e as pessoas possam
viajar no navio. E Eu tenho essas ideias, sou muito entusiasmada. Eu tenho ideias fabulosas. Se Eu lhes falar, todos vocês
ficarão pulando, então Eu não quero lhes falar sobre isso. Mas isso se materializa. De um modo ou de outro, Minhas ideias se
materializam e nós devemos ter… um seminário assim em que possamos celebrar em um navio, onde o navio se move pelo
mundo todo, e nós nos encontremos em cada canto e praia do mundo. Essa seria uma boa ideia. Por um mês, se vocês
viajarem, vocês podem fazer isso, o mundo inteiro, Eu acho. Isso não é tão difícil, se vocês tiverem um bom, belo navio, nos
dado pela IMO. [N.T. : IMO - Organização Marítima Internacional] Agora, na realidade, as pessoas são muito prestativas neste
país. O governo é muito prestativo. Nós vimos que o governo central foi muito prestativo. A alfândega foi muito prestativa. Tudo
isso aconteceu, porque uma pessoa na alfândega recebeu a Realização, falou com uma outra pessoa, conseguiu todo o pessoal
da alfândega para isso. Uma outra pessoa, um policial, falou com outro policial, todos os policiais estão lá. Mas a afinidade
neste país… é muito maior, é também porque… o clima deste país é tal que nós somos abertos, nossas casas são abertas, nós
temos um lar aberto. Vivemos de uma forma aberta. Em um vilarejo, todo mundo conhece todo mundo. Digamos em uma
cidade, agora em (…), se você fala o nome de Meu pai, todo mundo o conhece. Todo mundo Me conhece, todo mundo conhece
Meu pai, e Eu os conheço, então é como um grande relacionamento e essa é uma vantagem que temos, que podemos criar lá
com a luz do sol de nosso amor. Então mesmo com os que não são Sahaja Yogis, tentem ser gentis com eles, tentem ser bons
com eles. Não mostrem que vocês são fanáticos ou qualquer coisa assim, mas tentem ser gentis e bons. Tentem. Se eles
puderem vir, muito bom, mas não insistam, não os forcem. Essa é a pior coisa. Nunca forcem essas pessoas a vir, porque
pessoas assim, se elas vierem, elas são pessoas muito problemáticas. Elas não são de nenhum ganho para nós, então apenas
não forcem ninguém para vir. Eles são seus parentes, irmãos, irmãs, marido, esposa, apenas os esqueçam. Se eles quiserem vir,
deixem-nos vir. Do contrário, apenas os esqueçam. Não se preocupem com eles. Agora, considerando o próximo tour, Eu não
sei como poderemos lidar com ele no próximo ano, mas Eu os informarei sobre ele em tempo de modo que… nós possamos
organizá-lo de uma forma melhor do que desta vez. Talvez nós tenhamos novamente dois tours, Eu não sei, ou talvez tours de
15 dias ou algo assim, de modo que façamos os dois lados do tour em 15 dias, algo assim. Então nós tentaremos evoluir novas
ideias assim como vocês viram que… dar a Realização está se tornando cada vez mais simples, e talvez apenas participando do
programa, as pessoas possam ter a Realização, talvez isso aconteça assim… um dia na Índia. Eu gostaria de receber ideias
sensatas, apropriadas, construtivas… de vocês para seus países. Essa é uma ideia muito boa, mas não condenem uma outra
pessoa e digam que… esse sujeito é desse e daquele jeito. Isso Eu não gosto de forma alguma, porque Eu sei quem é quem.
Então apenas Me digam se vocês têm… quaisquer ideias construtivas sobre isso, sobre propagação, indo a alguns novos
países. Por exemplo, Gregoire quis… começar algo na Grécia, e há algumas pessoas… que querem fazer isso na Grécia também.
Então nós temos de ver… como nós podemos realizar isso na Grécia… e temos de descobrir pessoas que realizarão isso em
outros lugares, onde quer que vocês pensem, vocês podem fazê-lo. Como a Tunísia, algumas pessoas disseram que seria uma
boa ideia entrar lá. Mas apenas realizem isso e Me informem… sejam quais forem os países onde vocês acham que podemos
fazer isso. Talvez o Brasil, talvez um outro lugar, alguém poderia ir. Mas agora Eu acho que antes de Eu ir lá, alguns de vocês
deveriam ir, trabalhar isso, estabelecer um centro, ter um centro apropriado funcionando, e depois Eu devo ir, é melhor, senão
isso é um grande desperdício. É desse modo que vamos propagar no ocidente. Da mesma maneira na Índia, nós também temos
de fazer o mesmo. Eu costumava propagar de tal maneira que… nós mesmos viajávamos muito. Digamos que estejamos
morando… em um lugar como Delhi, nós podemos avançar, nos encontrar com pessoas de diferentes organizações, falar com
elas e organizar isso, nós iremos e falaremos. Não é necessário para Mim, Eu ir lá. Todos vocês podem falar… e dar palestras
em diferentes organizações, em diferentes instituições… e em diferentes distritos urbanos e tudo mais. Na Índia, é muito mais
fácil organizar essas palestras. Os indianos gostam muito de ouvir palestras, então essa seria uma boa ideia. Mas para os
ocidentais também, como em universidades, vocês podem lidar com professores e falar com eles. Por conta própria, podem
pensar em muitas coisas que vocês podem fazer. E Eu tenho certeza que chegará o dia em que… todos esses esforços darão
certo. Como Eu lhes falei… sobre como os discípulos de Buddha faziam. E Eu não preciso ir… a todos esses lugares diferentes.
Vocês podem lidar com isso… e apenas vendo vocês, as pessoas aceitarão a Sahaja Yoga… muito mais rápido porque eles
pensarão que Aquela que lhes deu isso, se eles são tão grandiosos, então essa Pessoa que deu… deve ser mais grandiosa e Eu
não preciso vê-los, porque às vezes eles ficam desapontados ao Me ver também. Eles acham que a pessoa que estava falando
conosco… era muito brilhante e isso e aquilo, e na Minha própria swabhava de Mahamaya, Eu tento ser humilde… e às vezes
cometo erros… e tento Me tornar uma simples dona de casa, e então as pessoas não entendem que essa pequena dona de
casa, a esposa de um servidor do governo, vejam, isso é um outro caso perdido, e depois também uma indiana cristã e toda
essa coisa, então Ela não deve ter jeito para isso. Então todas essas coisas se combinam para a mente… e é desse modo que a

pessoa pode entrar na decisão final… do Juízo Final. Mahamaya é a única forma com a qual se pode julgar as pessoas. Não há
nenhuma outra saída. Aqueles que conseguem ver através da Maya, somente pessoas assim serão redimidas. Aqueles que não
conseguem ver através da Maya não podem ser redimidos. Portanto a Maya é importante. Agora por último, mas não menos
importante, lembrem-se que sua Mãe os ama muito. Muito obrigada.
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Devi Puja Sidney, Austrália, 10.03.1985 É uma alegria tão grande ver tantos Sahaja Yogis… de evolução tão elevada. Eu tenho
certeza que todos os Deuses e Deusas… e o próprio Deus Todo-Poderoso… devem estar cheios de alegria por virem esse feito,
não há dúvida sobre isso. Mas Me contaram que vocês querem conhecer… meios mais elevados ou coisas mais elevadas…
através das quais vocês gostariam de ascender cada vez mais alto. No estado de samadhi, primeiro é a consciência sem
pensamentos, como vocês sabem, chamado de Nirvichara Samadhi. E depois dentro de outro estado chamado Nirvikalpa
Samadhi, onde está a consciência sem dúvidas, são dois estágios: Savikalpa e Nirvikalpa. A maioria dos Sahaja Yogis agora
estão em Savikalpa, não estão ainda em Nirvikalpa, e para se elevar até Nirvikalpa, nós devemos entender que temos de fazer
um pouco mais sobre isso. Até agora, nós tínhamos nossos problemas físicos, que estão resolvidos. Necessidades físicas,
confortos não podem mais nos dominar. Nós podemos viver em quaisquer condições, como em Brahmapuri. Nós desfrutamos
tudo aquilo. Isso mostra que… nós agora nos elevamos acima das condições… que estão estabelecidas pela vida material ou
pela matéria. Esse é um estado bom que nós alcançamos, o qual é também muito difícil para as pessoas. Normalmente, as
pessoas são extremamente nervosas, elas estão preocupadas com coisas mundanas, bens mundanos, problemas materiais
mundanos. Muitos deles vieram e Me disseram: "Eu não consegui este emprego, não consegui aquele emprego." "Isso deve ser
feito, aquilo deve ser feito." Depois, o segundo apego mais sutil é ao nosso lado emocional, como "minha mãe, meu irmão,
minha irmã, minha esposa, meus filhos." E continuamos perturbando a Sahaja Yoga por isso: "Meu amigo deve ser curado, meu
irmão deve ser curado," "minha irmã deve ser curada." Essa é uma coisa muito sutil que não entendemos, que no Reino de Deus,
somente aqueles que entram podem ser beneficiados, não aqueles que não entram. Por exemplo, se você tem um parente
vivendo na Índia, você não pode enviar-lhe os benefícios… de um cidadão australiano. Então antes de tudo, você deve saber…
que eles têm de ser cidadãos do Reino de Deus. Então a menos e até que lhes demos a Realização, os levemos a esse nível, eles
não estão qualificados. Assim, nós não devemos ter nenhuma obstinação em relação a isso, nenhuma obstinação. Muitos de
vocês superaram essa parte, pois vocês não são apegados a um determinado tipo de… relacionamento que não seja na Sahaja
Yoga. Muitos de vocês se livraram disso. Mas então, como superar apegos mais elevados? Por exemplo, há apegos assim: "Eu
deveria escrever um livro na Sahaja Yoga"… ou "eu deveria", "eu deveria pintar algo para a Sahaja Yoga," "devo ganhar dinheiro
para a Sahaja Yoga," "devo fazer isso pela Sahaja Yoga". Isto também é ego, de uma forma muito sutil: "Eu deveria ser o líder da
Sahaja Yoga". Então há ciúmes. Se a Mãe diz que isso não é bom, você se sente ferido. Se a Mãe diz que isso é bom, você se
sente feliz. Isso significa que você ainda está em um estado muito mais sutil do ego, onde você pensa que seja o que for que…
você diga deveria ser aprovado por Mim. Isso é algo muito sutil e nós não entendemos… que se a Mãe não está aprovando, deve
haver uma razão divina básica, do contrário, por que Eu não deveria aprovar? Então quando você tem esses apegos mais sutis
também, de um nível mais elevado, nós devemos dizer, você deve saber que tudo é o trabalho de Deus… e nós somos apenas
canais nas mãos de Deus. Agora, nós temos… um exemplo muito bom, como Eu lhes disse muitas vezes, de uma pequena
célula na ponta da raiz de uma árvore, como ela é muito sábia para evitar tudo que é duro… e dirigir-se para tudo que é macio e
incrustar a árvore no solo. Ela tem essa sabedoria inata com a qual nós também somos dotados. E nós temos de trabalhar isso
de tal maneira… que não fiquemos envolvidos em nada que seja extremamente duro. Como, Eu diria, algumas pessoas que
queriam ir para Tasmânia. Com Meu conselho, Eu lhes disse: "Não vão, isso não dará certo." "A Tasmânia não é um lugar onde
vocês podem alcançar algo." Eu sabia que era impossível. Mas eles acharam que iriam fazer um grande trabalho da Sahaja
Yoga, então eles foram lá. Todos eles voltaram possuídos, em mau estado, e então Eu tive de fazer com que eles ficassem bem.
Assim agora, não Me interpretem mal, como vocês costumavam, mas vocês ainda fazem coisas que não deveriam ser feitas.
Para entender que seja o que for que Eu lhes falo é para sua ascensão, vocês precisam de um tipo de estado da mente, um
estado da mente que seja uma mente desapegada. E o desapego é visível, muito nítido em uma pessoa, de modo que ela não é
nem muito apegada emocionalmente… nem muito apegada fisicamente, mas ela vê que o progresso dela mesma e da
sociedade é o ponto. Como a célula… sabe que ela tem de progredir para a melhoria da árvore, mas ela tem a sabedoria inata
para fazer isso de tal forma… que ela nunca se fere ou fere a árvore. Assim, o progresso de uma mente… que quer se
desenvolver tem de ser tal que… você deve se mover com equilíbrio, com um estado de testemunha, e ver por si mesmo até
onde você deve ir… e até onde você não deve ir. Ir a extremos não é estilo Sahaja, a ascensão é. Então, mesmo se você
descobrir algum lugar, vá e descubra que não há nenhuma resposta, então você deve saber que não há nada errado com a
Sahaja Yoga, nada errado com você, mas talvez você não abordou o lugar correto… ou você não abordou da forma correta, você

não fez da maneira que deveria ser feita, portanto mude seu estilo. Na Sahaja Yoga, nós temos de continuar mudando nossas
direções… de acordo com a necessidade do momento. Nós não somos de quantidade fixa, de quantidade rígida. A maioria das
pessoas acham que nós somos tão rígidos… que não conseguimos nos mover para este ou aquele lado. A mobilidade de nosso
movimento é tão grande, Eu digo de 360 graus, porque vocês estão estacionados no centro, em seu Espírito. Você pode se
mover de qualquer forma que você queira… contanto que você esteja centrado em seu Espírito. Mas este é um ponto importante
que nós não percebemos: nós estamos centrados em nosso Espírito. E seja qual for o movimento que façamos, enquanto
estivermos centrados no Espírito, é necessário para nosso crescimento e para o crescimento do coletivo. Agora, vamos ver
certos lados emocionais que temos, como nós podemos conquistar. É muito simples. Você é muito mais afortunado, Eu deveria
dizer, de certo modo, do que qualquer outro buscador até agora, porque você tem diante de Mim, Eu mesma sentada, Eu estou
sentada diante de Mim mesma e Eu Me vejo… como um bom exemplo para seguir. Quando você tem alguém assim, é muito
simples ver. As pessoas não tinham nenhuma pessoa assim ou alguns líderes… ou alguém que fosse um ideal. Então estava
tudo bem que eles fracassassem. Mas para aqueles que têm alguém diante deles, isso é muito simples. O segredo é assim:
quando você está sutilmente apegado a algo, digamos ao lado emocional de algo… ou você sempre gosta de estar no lado
negativo… ou em demasia em um lado positivo… no sentido de que você agride os outros, então você deve discernir…. se é
agressividade que você vê em si mesmo, testemunhe dentro de si mesmo, então agrida a si mesmo. Essa é a melhor forma de
se livrar disso. Se você é uma pessoa irascível, é melhor ficar zangado… consigo mesmo pelo menos dez vezes… e então você
verá que seu temperamento abrandará, porque tudo que está saindo será direcionado para você. Agora, esse é o discernimento
que você tem de usar… e ser honesto sobre isso. O outro lado poderia ser que você seja muito canal esquerdo, emotivo,
extremamente emotivo em relação às coisas e você não consegue superar. Então isto é o melhor: desvie suas emoções para
Mim, coloque suas emoções para Mim, mas não Me agrida. Este é o discernimento que você tem de usar: quando você tem
agressão, agrida a si mesmo, e quando você tem apegos emocionais, direcione-os, isso é muito simples de fazer. O que agrada
a Mãe? Coisas muito simples. O que A Agrada? Coisas muito simples A agrada, como flores. Agora, as pessoas dizem: "Nós
estávamos indo ao jardim, Mãe." "Nós achamos estas flores para a Senhora." É uma boa ideia. Mas, quanta atenção você coloca
nisso: "Nós temos de dar uma flor para a Mãe." "Agora, quais flores Ela gosta? Ela gosta de flores perfumadas." "Tudo bem, de
onde nós devemos conseguir a flor perfumada?" É muito simples, em uma loja. Quando você estiver indo de um lugar a outro,
fique atento. "Deve haver alguma loja com flores perfumadas." "Nesses meses, quais flores são dessa época?" "Qual flor eu vou
dar para a Mãe?" Toda a direção muda. Você se torna tão belamente apegado a Mim, e Eu não tenho de ganhar nada com isso,
mas apegando-se a Mim, você ganha algo. Por exemplo, o rio Ganges flui, e se você mergulha no rio Ganges, o coitado do rio
Ganges não obtém nada, mas você obtém as bênçãos do rio Ganges. Da mesma maneira, você deve pensar: "Se temos de nos
apegar à Mãe," "nós devemos colocar nossa atenção completamente, inteiramente nisso." Você faz pequenas coisas. "O que eu
devo fazer pela minha Mãe?" "Como eu deveira agradar?" Não é o que você Me dá que é importante. É quanto coração você
coloca nisso. Vocês conhecem a história de Shabari. Ela era uma mulher muito simples, uma senhora idosa com muito poucos
dentes. Quando Rama estava chegando, ela disse: "O que devo dar a Shri Rama?" Tudo bem, ela deu voltas e voltas. Havia na
floresta… alguns pequeninos, o que chamamos, frutas, "ber", e ela pensou: "Isso talvez não esteja doce para meu Rama, como eu
Lhe darei?" Então ela as pegou, ela costumava provar com seus dentes. Ela usava um dente para perfurá-la e ver se estava doce.
E então ela colheu as doces e as que estavam ruins, ela jogou fora. Quando Shri Rama chegou, ela disse: "Shri Rama, eu não
consegui nada, exceto essas frutas para o Senhor." "O Senhor as comerá?" Agora, Shri Rama, sendo uma Encarnação, sabia da
profundidade do amor daquela senhora. Ele pegou aquilo em Sua mão. Ela sabia que aquilo foi dado com grande amor de um
grande coração. Então ela disse: "Eu provei cada uma delas." "Não tenha dúvidas, eu provei cada uma delas." "Todas elas estão
muito doces, o Senhor pode comê-las." Então Ele colocou em Sua boca, falou com Sua Esposa: "Eu nunca comi frutas tão belas,
frutas tão maravilhosas antes." É uma fruta tão simples. Sitaji, Sua Esposa, sendo Ela própria uma Encarnação, Ela disse: "Você
deve Me dar algumas, afinal Eu sou Sua Ardhangini", é a metade Dele, a melhor metade. Mas Lakshmana ficou zangado. Ele
disse: "Quem é esta mulher idosa sentada aqui e dando isso?" Nós não comemos coisas comidas pelos outros, chamamos isso
de tustha, é um uthistha, significa que se alguém comeu algo, isso nunca é dado. E para Rama. Então Ele ficou muito zangado,
espumando de raiva. Então Ela pegou a fruta com Sua mão e disse ao Seu Cunhado: "Oh, essa é a melhor fruta que comi, Meu
Cunhado." "Eu nunca comi frutas tão belas." Ele ficou tentado e disse: "Verdade?" "Posso comer uma?" Ela disse: "Não, é
somente para Mim e Meu Marido." "É melhor você pedir a ela." Então Ele pediu a Shabari: "Você pode Me dar algumas, por
favor?" A raiva toda desapareceu e então Ele viu… a beleza daquela fruta, porque aquilo foi feito com amor. Então isso é o que é.
O amor que você tem deve ser expandido. E é muito simples. Se você está apegado a Mim, Eu sou uma pessoa… que está tão
espalhada por toda parte. Entra no todo, entra na natureza, pemeia em todo lugar. Seja qual for o amor que você Me dá não é

como uma gota no oceano, mas é esse oceano numa gota. E isto é o que nós devemos entender: como amar a Mãe. Mas
quando vocês Me amam, vocês não se sentirão mal se Eu lhes disser algo: "Isto não é bom para vocês, todos vocês não
deveriam ter feito isto", porque se você quer ficar bem, você dirá: "Tudo bem, Mãe, isso estava errado. Tudo bem, sinto muito."
"Eu nunca farei isso novamente." Essa é uma forma muito simples, mas é uma coisa muito difícil… para um ser humano. É tão
simples. Eu perguntei a Warren: "Eles estão preparados para absorver o que Eu digo?" Então vocês ficarão surpresos, quando
estamos apaixonados por alguém, não nos importamos em como atravessamos as estradas, como vamos lá, como temos de
atravessar inundações, isso, aquilo. Essa força do amor nos leva lá. Da mesma maneira, a força do amor pela água, pela árvore
toda, leva essa pequena raiz. Essa sabedoria inata… não é nada além do amor que ela tem pela árvore inteira, pois ela vai à
água, a absorve para essa grande árvore. Não é que isso seja importante para a árvore. Se não há nenhuma árvore, uma raiz,
não importa. Mas é a integridade da existência… que a pessoa sente quando nos tornamos um com o todo. E essa integridade
deve ser sentida e essa é a maior alegria. A integridade deve ser sentida dentro de você mesmo. É a maior alegria e é desse
modo que… nós progredimos cada vez mais alto. Portanto, o Savikalpa é este em que nós ainda estamos ocupados… com
nossos relacionamentos; Nós, nós percebemos que a Mãe nos casou, nos deu bons maridos, boas esposas, nós estamos muito
felizes casados… e estamos desfrutando nossa vida de casado e estamos aguardando… casamentos maiores e melhores. Mas
isso não é o fim, de forma alguma. Isso é apenas o começo, apenas o início… e depois que isso aconteceu, se você fica apegado
demais a isso, então você perdeu o ponto principal, perdeu o ponto principal. O casamento aconteceu. Como a eletricidade, se
você conecta isto à fonte de energia, não é para ficar apegado a si mesmo, mas é para uso deste instrumento. Assim, o
casamento é um instrumento que deve ser usado, que deve ser completamente compreendido… para o propósito de iluminar os
outros. Assim, a primeira coisa é que a Sahaja Yoga é nosso objetivo, é nosso dharma, é nosso ser. Essa é a coisa principal.
Todo o resto das coisas vem depois. Vamos supor então que você ache que sua esposa ou seu marido… estão ficando
materialistas, é melhor afastar-se. Diga-lhes: "Não, nós não podemos." Veja, para Mim isso é importante. O casamento era
apenas um meio para o fim. Mas o fim é diferente. Então nós podemos abandonar esses meios, nós teremos outros meios. E
isso deve ser compreendido em sua verdadeira forma. Se seu casamento não lhe dá progresso em sua vida espiritual, é melhor
desistir dele. E isto é o que Eu tenho falado a todo mundo: como superar seu problema emocional. Algumas pessoas têm
agressividade nelas. Agora, quando elas são agressivas, então o que acontece é que algumas pessoas… Eu lhes disse que
vocês obterão a brisa, vocês estão obtendo a brisa, tudo bem. E observem a sombra. Vejam como a natureza, como a natureza
atua, como a natureza ajuda. Apenas observe a natureza, como ela é subserviente. Ela gosta dessa forma. Vocês devem ter
ouvido falar sobre o que aconteceu em Perth, o que aconteceu em todo lugar. A natureza é tão subserviente, por quê? Qual é a
necessidade? Porque ela recebe as bênçãos, ela recebe a beleza da integridade… de fazer algo pelo todo. Isso é a integridade. A
integridade do trabalho todo deve ser compreendida… e quando isso é compreendido, somente então vocês percebem… a
beleza de vocês serem Sahaja Yogis. Do contrário, você fica apenas em um coisa limitada: "Eu casei," "estou muito melhor, eu
me livrei dos meus maus hábitos." Isso não é o suficiente. A qualidade da integridade, quando é experienciada dentro de nós
mesmos, somente então essa alegria adentra. Portanto nós vamos até um ponto e depois recuamos. Como o mar, ele vai até
um ponto e depois recua. Ele não vai além de um certo ponto. Ele tem suas próprias maryadas, ele sabe até onde ir. Mas o que
ele faz? Ele ascende como nuvens. Ele se purifica, ascende como nuvens e então se encontra… com os Himalaias e depois
vocês têm a chuva… para o benefício de todos os outros. É um grande círculo que é feito… e a integridade desse círculo é
realizada pelo oceano. Da mesma maneira, vocês devem saber que… vocês estão nesse grande círculo da natureza, onde vocês
têm de interpretar seus próprios papéis de forma plena, e uma vez que vocês compreendam isso mentalmente, vocês devem
colocar isso em seu coração, da forma que Eu disse. Porque colocar isso no coração, para algumas pessoas é muito difícil. Por
exemplo, eles farão Meu Puja, tudo bem, é mecanicamente, mas algumas pessoas talvez nem mesmo façam algum Puja, elas
se sentam diante da fotografia e falam Comigo de coração para coração, sem dizer nada. E mesmo no Puja, quando Eu vejo as
pessoas fazendo Puja, Eu sei até que ponto elas são dedicadas, por causa do modo como elas o fazem com cautela, com
cuidado, com respeito e admiração, com compreensão. Tudo é tão belo. Mas se alguém está fazendo… apenas um ritual, Eu
tomo um susto, Eu simplesmente não compreendo. "Agora, da próxima vez talvez ele bata no Meu Pé ou algo assim". Então
temos de estar o tempo todo ascendendo. A ascensão tem de ser alcançada e essa ascensão só é possível… quando
começamos a abandonar todos esses laços e rótulos que temos. Esses laços e rótulos nos mantêm em nível baixo. Portanto
superem os laços e rótulos. Outro dia, Eu estava dizendo a Warren que… homens e mulheres depois de 45 ou 50 anos… ainda
continuam pensando em casamentos, isso é demais. Tudo bem, depois dos 40 também, a pessoa deveria estar bem, mas pelo
menos aos 45, 50 anos. Mas mesmo aos 60 anos, alguém vem e diz: "Mãe, case-me." Então Eu realmente fico farta disso. É
como se Meu trabalho fosse casar vocês, como um sacerdote. Assim, essa não é a forma. O que existe em um casamento?

Algumas pessoas ficam buscando seus maridos por toda a vida delas. Quando você vai buscar o verdadeiro que é seu Espírito?
Assim, essa categoria de pessoas tem de se elevar… e trabalhar isso dessa maneira. Somente então nossa família, nossos
relacionamentos, nossa sociedade terá algum sentido no Reino de Deus. Caso contrário, ela não terá nenhum sentido. Nós
temos de ser significativos para Ele, não que Ele deva ser significativo para nós. Nós devemos mudar nossa atitude em relação
a Ele: "O que Deus fez por nós? Vamos ver." Nós deveríamos dizer: "O que nós temos feito por Deus?" "O que nós temos feito por
Deus?" Então você terá ideias, o que deve ser feito, como difundir, como ir adiante, como trabalhar isso. Mas ainda há
limitações, Eu sei, algumas pessoas têm limitações. Elas têm limitações porque elas têm um histórico. Algumas delas vêm de
países que têm um histórico. E também a outra limitação é que… o problema dessas pessoas é ficar delimitando os outros.
Quando elas entram em contato com você, elas tentam delimitar… através de suas falas, através de suas, Eu deveria dizer, falas
sem a compreensão do que elas querem dizer, algum tipo coisas frívolas, sarcásticas. E as pessoas ficam… impressionadas
com pessoas assim. E se você fica impressionado, então você deve saber que você não é um Sahaja Yogi. Um Sahaja Yogi deve
ser conhecido pelo seu caráter, pela sua retidão, pelo seu comportamento. O comportamento de um Sahaja Yogi deve ser… um
comportamento extremamente pacífico, pacífico. Os Sahaja Yogis que só ficam correndo para cima e para baixo, aborrecidos,
não são Sahaja Yogis. Pacíficos. Agora, como você obtém sua paz? A paz vem de seu Espírito, porque você sabe que você está
em seu Espírito. Você sabe que você é um com Deus Todo-Poderoso. O que há para se apressar? Aonde Ele está indo e aonde
você está indo? Vocês estão juntos. Seja o que for que esteja lá, você está lá. Então o que há para se apressar? O que há para
simplesmente… acelerar algo ou ficar aborrecido? A personalidade pacífica surge quando você diz: "Não, este não." Quando,
quando a pressa começa, então você deve dizer: "Este não, este não, este não." Uma outra forma poderia ser que quando você
vê alguém… que você não gosta ou que foi grosseiro com você, que tem sido cruel com você, você fica aborrecido. E então
novamente você ficará perturbado. Nesse momento: "Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo." A coisa principal é: você tem de ser
pacífico. Não isto que algumas… pessoas dizem: "Mãe, eu tento perdoar, é difícil perdoar." É tudo mito, você sabe disso muito
bem. Mas o que você deve dizer é: "Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo", se há perturbação. O Meu é um outro caso. Vamos supor
que Eu veja alguém que é um rakshasa, então um tipo de coisa se forma em Mim, que Eu não sei… do que você deveria chamar
em palavras humanas, mas podemos dizer… que são anti-forças contra essa pessoa, como tremendas vibrações. E quando elas
são liberadas, elas engolem esse rakshasa. Ele decai em sua própria avaliação, na avaliação dos outros. De um modo ou de
outro, ele é destruído. De uma forma moderna, ele não é morto, mas de certa forma ele é morto. Assim, isso é o que acontece,
mas isso pode não ser assim com você. Então o que você deve fazer quando começa a sentir qualquer coisa, raiva contra,
digamos, algum guru muito demoníaco, supondo, então forme isso dentro de você e essa ira formada dentro de você…
neutralizará esse sujeito. Você não precisa dizer. Você não precisa falar sobre isso, mas essa ira formada… também
incomodará você um pouco, porque ela tem uma pequena reação, mas quando ela é liberada, ela terá um efeito… e uma pessoa
assim não consegue suportar um Sahaja Yogi. Há tantas coisas que acontecem, automaticamente elas acontecerão. Como
vocês sabem, Eu disse às pessoas: "Não tragam pessoas de Rajneesh para Mim." Mas eles não Me ouviram. Eles trouxeram
três pessoas em um programa. E três delas desmaiaram, caíram exatamente como uma rocha grande, e Eu não sabia o que
fazer com elas. Então elas realmente, literalmente foram tiradas… assim como você retira uma pedra grande. Então nesse caso,
Eu não fiquei zangada, Eu não fiz nada, mas assim que elas chegaram, a força formada dentro de Mim… simplesmente as
congelou completamente. Eu não fiz nada. Pelo contrário, aquilo estava perturbando nosso programa, mas a força formada não
podia esperar, ela simplesmente as congelou. Assim, isto é o que é o outro lado disso: mesmo que você odeie algum guru, você
não goste dele, porque ele tem sido muito grosseiro, construa essa força. Para isso, você precisa de força, porque isso é um
pouco doloroso. Construa essa força dentro de você para segurar essa espada em sua mão. Então você tem a espada e depois
você simplemente o elimina… sem fazer nada. Ele é simplesmente eliminado. Assim, indo a esse limite onde descobrimos… que
algumas pessoas são tão pecaminosas, tão horríveis, tão demoníacas que elas deveriam ser punidas, sem dúvida. Mas para
isso, você não pune. Deixe o Divino fazer isso. Mas sua força formada dentro de você pode fazê-lo. Você deve tentar todas
essas coisas dentro de você e ver que dá certo. Agora, para meditar, muitas pessoas acham que levantar às 4:00hs, fazer isso,
fazer aquilo, é muito difícil, no começo. Não há nenhuma necessidade para vocês se levantarem às 4:00hs, mas no começo é
necessário. Por que Eu digo para levantar às 4:00hs? Vocês são tão escravos de seu sono, porque vocês dormem muito. De
manhá cedo, vocês dormem muito. Então só para superar esse seu hábito de dormir, de preguiça, vocês devem ser capazes de
se levantar a qualquer hora… que vocês tenham de se levantar, porque estamos em guerra. Nós estamos na trilha de batalha.
Qual hora está livre para nós? A qualquer hora, quer Eu durma ou esteja acordada, Eu estou lutando. Eu não acho nem mesmo
um minuto que Eu não esteja trabalhando. Assim, isso é o que é. Você tem de se levantar de manhã, porque você tem de treinar
seu corpo: "É melhor se comportar." Vamos supor que seu corpo não consiga dormir no chão, faça seu corpo dormir. Vamos ver

o que acontece. Isso é uma tapasya, é uma penitência… pela qual os Sahaja Yogis têm de passar, de modo que eles tornem o
corpo deles seus escravos no sentido de que… eles possam usar esse corpo. Não significa que amanhã Eu vou querer… que
vocês sentem em uma cama de espinhos… e Eu tenha sempre de pegar o lado extremo para o qual vocês vão. Mas se seu corpo
tentar ser estranho, é melhor falar para o corpo: "Comporte-se. O que você prentende? Por que você não pode fazer isso?" "Por
que você não pode fazer aquilo?" Há muitos hábitos que nós temos, os quais nós devemos evitar. Algumas pessoas têm o
hábito de vir à frente demais o tempo todo, estar em público, estar lá o tempo todo, isso, aquilo. Fale para si mesmo: "Não há
nenhuma necessidade." Se você for chamado, é melhor ir. Desapegue-se de si mesmo e veja por si mesmo. Como Eu disse, Eu
Me vejo sentada diante de Mim mesma. Da mesma maneira, veja a si mesmo sentado diante de você… e diga a si mesmo muito
claramente: "Agora, esta não é forma como isso deve ser feito." "Esta não é a forma, isto não é sahaja." "Por que você está indo
à frente o tempo todo?" "Por que você está tentando se exibir?" É melhor repreender a si mesmo. Isso é o que Eu disse:
agressão a si mesmo. E diga a si mesmo: "Você tem de ser como um Sahaja Yogi." Às vezes Eu percebo que as pessoas riem
em momentos errados, choram em momentos errados, elas fazem coisas em momentos errados. Isso está feito? Está feito.
Não se preocupe com isso, mas da próxima vez: "Por que eu fiz isso? Tudo bem, da próxima vez, eu não vou fazer." "Eu fiz
porque eu quis me exibir…" "ou eu estava emocionalmente perturbado no momento errado." Mas a expressão do amor é muito
espontânea. Mas para que essa espontaneidade surja, você deve se livrar de seus hábitos, senão você nunca pode se tornar
espontâneo. Uma pessoa que tem hábitos não pode. Outro dia Eu estava dando uma palestra e um sujeito se levantou e saiu…
exatamente enquanto meditava, porque ele queria fumar. Então vocês podem imaginar, por causa de hábitos, o quanto
sacrificamos… algo que é tão importante, algo tão auspicioso. Você pode perceber isto: os hábitos dentro de você estão bem
arraigados, porque não houve nenhuma tradição do dharma também. Se há uma tradição do dharma, então o que acontece… é
como Eu falei outro dia, expliquei para eles… que as células de gordura em nosso estômago têm aquele que experiencia,
encantado com o senso de virtude, de retidão, de bondade, de inocência. Mas se isso não é assim, é como um morto, uma outra
célula vai na cabeça… e são experienciadas coisas imundas, fazendo coisas imundas, fazendo algo que é destrutivo. Todos
esse métodos modernos são destrutivos. E então você só obtém a sensação a partir disso, porque é uma coisa morta, ela
precisa de uma sensação o tempo todo… e eles começam a fazer todas essas coisas. Mas agora, com o despertar da Kundalini,
seu dharma está incorporado. Suas células são atraídas por isso. Então você usa esse poder para iluminar seu cérebro, que na
verdade circunda as auras sobre o coração. É uma compreensão tão mútua entre os dois, mas você tem de estabelecer essa
compreensão mútua. Nossa ideia é que… pela Graça de Deus, nós somos muitos… e se nós quisermos, nós podemos
transformar o mundo. Nós podemos trazer paz, alegria e bem-aventurança para este mundo. Nós podemos ser felizes se nós
enumerarmos nossas bênçãos. E vocês serão alegres se vocês se livrarem de seus rótulos. Nós teremos de voar, somente
então nós poderemos ser felizes. E para isso, nós temos de ter nosso equilíbrio, nossa ascensão… e então o desejo de voar
dentro do universo inteiro. Como fazer isso? Você mesmo pode descobrir, não é difícil. "Como eu posso fazer isso?" Encare-se,
descubra sobre si mesmo. Não se justifique, não seja infeliz. Algumas pessoas se identificam com sofrimentos… e gostam de
desfrutar seus sofrimentos. Essas são coisas estúpidas, totalmente. Essas pessoas que parecem infelizes não têm nada a ver
com a Sahaja Yoga. Portanto vocês têm de ser felizes, contentes, equilibrados, bem-comportados, lúcidos. Externamente isso
mostrará tudo que estiver dentro. Toda a sua dignidade se expressará, se houver dignidade. Se você tem apenas uma dignidade
externa, ela desaparecerá rapidamente. Assim, todas essas coisas podem ser construídas de dentro para fora, não de fora para
dentro. E uma vez que elas sejam construídas externamente também, então elas são melhores. Mas externamente, o que nós
temos de fazer é nos colocar para fora, só isso. "Nirmala está sentada lá, Eu estou sentada aqui." Agora, Nirmala fala Comigo,
então Eu falo com Nirmala: "Vamos trabalhar isso dessa forma." E quando nós trabalhamos, então as coisas serão muito fáceis,
porque agora você tem… um estado onde você está separado de si mesmo. Assim, esse é o estado de Nirvikalpa, onde você não
fica apegado a nada. Você não têm nenhum hábito, você não é apegado a nada, você não tem nenhum doença, você não tem
nenhum problema, você está acima de tudo. Você não tenta complicar… as coisas para Mim. Você não tenta dizer mais coisas
do que Eu. Você apenas entende a dica, o suficente: "A Mãe disse isso, tudo bem." Mas algumas pessoas têm um outro mau
hábito: "A Mãe disse isso, então é assim." Use seu discernimento: "Como a Mãe pode dizer isso? Se Ela disse algo," "deve haver
algo nisso que eu devo entender." Por exemplo, Warren Me perguntou: "Mãe, eu devo me casar?" Eu fiquei espantada, fiquei
espantada. Mas Eu não sabia como lhe dizer. Eu disse: "Contanto que você ache que será feliz, tudo bem." Qualquer pessoa
naquele momento que não fosse tão louca… poderia ter visto o ponto, mas naquele momento ele não entenderia. Da mesma
maneira, isto acontece com todo mundo: quando Eu lhes digo algo, vocês não entendem. A maioria dos casamentos falharam
quando você disse: "Eu quero me casar com alguém", 99.9%. Quando Eu disse para você se casar com alguém… porque você
tem vivido com essa pessoa, algo assim, esses casamentos também falharam, Eu tenho visto. Mas a maioria dos casamentos

que nós escolhemos não falham, porque há uma mão divina. Está tudo planejado. Que Deus abençoe todos vocês.
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Eu estou muito contente hoje ao ver todos vocês celebrando o Meu aniversário, e também tendo o programa nacional no
mesmo dia.
É uma boa combinação que nós temos no mês de março. Tem relação com a primavera na Índia, Madhumas, é isto o que vocês
cantam, Madhumas. E como vocês sabem, dia 21 de março é o equinócio, então é um tipo de equilíbrio, e também o centro de
todos os signos que vocês têm no horóscopo. Eu tive que atingir muitos centros e também, Eu nasci no Trópico de Câncer,
assim como vocês estão no Trópico de Capricórnio, e Ayers Rock está no Trópico de Capricórnio, exatamente no centro. Muitas
combinações tiveram que ser elaboradas. Assim, o princípio fundamental da ascensão é estar no centro, estar em equilíbrio,
estar nas maryadas do centro. Estar nos limites do centro é o princípio fundamental. Assim, o que acontece quando não nos
mantemos nos limites, nas maryadas? Então, nós nos bloqueamos. Se nos mantivermos nas maryadas, nós não podemos
nunca ficar bloqueados.
Muitas pessoas dizem: "Por que ter maryadas?" Por exemplo, nós temos as maryadas, os limites deste belo ashram aqui e
alguém os está atacando por todos os lados, por todos os lados do void, então, se você sai do void, você fica bloqueado. É por
isso que você tem que se manter nos limites, e manter-se nos limites é difícil quando você tem dois problemas: um é o ego, o
outro é o superego. Agora, no Ocidente, o superego não é um problema tão grande. O ego é o problema, e ele tem implicações
muito, muito sutis agora. Eu posso ver os estilos complicados de egos que nós temos. Um é grosseiro, como o estilo de
Khomeini, que é rude, é óbvio, é evidente, todo mundo pode condenar. Esse tipo é aquele em que ou a pessoa corrige ou é
completamente destruída. Mas o ego, se for de uma pessoa estúpida, então ela se comporta desta maneira, só que ela não
sabe como esconder o ego dela com sofisticação. Mas o ego ocidental é extremamente sofisticado; a linguagem, tudo, é muito
sofisticado.
Como por exemplo, na língua inglesa, nós diríamos: "Eu receio ter que lhe dar um tapa." "Eu sinto muito ter que matá-lo." É uma
coisa tão sem sinceridade, vejam, uma vez que você diga "sinto muito", significa que você cobriu isso com chocolate, não é?
Uma tamanha camuflagem, vocês devem entender. Vejam, nós temos que nos encarar como nós somos. Nós não podemos
ficar encarando alguma outra coisa. Mas isto é exatamente o que acontece com a sofisticação: nós evitamos encarar a nós
mesmos. Hoje, embora o dia seja de celebração, então com todo humor, nós devemos compreender que coisa estúpida é isto
que chamamos de ego. Com todo humor, não com seriedade, pois Eu não quero que vocês novamente se sintam culpados. Eu
estava explicando de manhã como o ego torna-se o Vishuddhi Esquerdo.
Quero dizer, mesmo antes de ir para o anfiteatro, com Minha atenção no salão, Eu fiquei com um grande inchaço aqui,
exatamente aqui, doloroso, horrível, insuportável. Quero dizer, o tempo todo, isso tem estado presente desde que Eu vim para o
Ocidente. Vocês podem imaginar? Isso nunca desapareceu. Assim, este chakra está trabalhando o tempo todo, pobre coitado,
está tão cansado agora, o chakra de Vishnumaya. Então, o que realmente acontece é que nós devemos observar o lado físico
dele, é muito importante compreender isso. Vejam, desde a infância, se nós somos educados numa sociedade como esta, em
que você é extrovertido, em que você tem que alcançar algo, algum sucesso ou isso e aquilo, então a ideia de força é
transmitida a você, a ideia de que é fraqueza tolerar alguma coisa. Imaginem, nas nações cristãs, esta é a melhor parte: "Sinto
muito, eu o matarei", esse tipo de coisa. Em uma nação cristã, vejam, eles têm isto, esta teoria de que é uma fraqueza se você
tolerar alguma coisa; é uma fraqueza se você for dominado por alguém. Você nunca pode ter sucesso se você fizer isso.
Assim, a menos e até que você seja possuído, você nunca poderá ser obediente. Isso é o que acontece. Você tem que ser
possuído por alguém, totalmente possuído por alguém como Hitler, então você pode ser obediente. Caso contrário, todo mundo
tem um ego enorme, como a história que lhes contei do lixeiro. Portanto, todo mundo tem um ego muito, muito grande. Todo
mundo quer ter seu próprio estilo, e desde a infância, vocês mimam muito seus filhos, vocês os estragam, os estragam

completamente. O tempo todo, vocês irão abraçá-los, vocês irão segurá-los, vocês farão muito isso, as crianças ficam
mimadas. Elas acham que não há limites para elas e depois, no auge disso, se vocês lhes disserem que não tolerarão nada, elas
se tornarão desobedientes. Portanto, vocês não sabem como obedecer os outros de forma alguma. O ego não sabe como
obedecer, porque "isso é fraqueza", "obediência é fraqueza".
Assim, este pobre coitado do ego tem algo bem limitado. Isto é, esse ego tem um balão, que é limitado. Mas ele estoura quando
você tem paralisia e todas essas coisas, ele de fato estoura, mas ele é flexível também. Assim, quando o ego começa a ficar
muito em cima do superego, então o superego pode aumentar até um certo ponto, ele também está lá. Assim para livrar-se do
ego, as pessoas bebem, tomam drogas, apenas para recuá-lo, então aumentam o superego para que o ego reduza. Portanto,
vocês estão jogando entre os dois, depois vocês têm uma ressaca, então ele continua assim, vejam, funciona. Essa é a solução
moderna que eles encontraram para o ego, tudo bem. Caso contrário, o ego fica exagerado. Quando alguém diz alguma coisa
para você, ao invés de enfrentar corajosamente isso... Vamos supor que você pense que não foi capaz de achar, digamos, um
copo para Mim, uma coisa simples assim, tome isso como exemplo. Você fica emburrado.
Por quê? Por que deveria ficar emburrado por isso? Porque há outro lugar onde este ego pode ir. É quando você muda de
direção, aqui ele atravessa o Vishuddhi Esquerdo, então quando ele é suprimido pelo outro lado, ele penetra naquela parte do
Vishuddhi. Então depois, você fica com o Vishuddhi Esquerdo bloqueado, isso não é nada mais do que puro ego. Acreditem em
Mim, é puro ego, porque ele não tem outro meio para entrar, ele vai lá. E é desse modo que você fica emburrado e pensa. Pensa,
então você fica com mais ego, você enche o seu lado esquerdo e fica emburrado. Você nunca enfrenta. Agora, o meio prático
para o canal central ser estabilizado é ficar na realidade.
Agora, você deve desenvolver isso como um hábito. Vamos supor que algo deu errado, diga para si mesmo: "Sim, isso deu
errado," "porque cometi um erro." "Tudo bem, por que eu cometi esse erro?" "Por causa disso, então na próxima vez, não
cometerei." Mas é muito fácil evitar tudo, chegar a este ponto e desfrutar o seu ego sentindo-se triste. É uma condescendência.
E os outros também pensam: "Oh, ele sentiu muito e disse:" "'Eu sinto muito por ter matado você', vejam," "ele está desolado por
isso." Sim, Eu tenho visto. Isso tem ido tão longe nas mentes dos ocidentais que há leis que realmente perdoam pessoas que
nunca deveriam ser perdoadas. Eles também tentam perdoar as pessoas por causa deste Vishuddhi Esquerdo despropositado,
que afunda no canal esquerdo.
Você sente compaixão por essas pessoas, que não deveriam ser perdoadas. Como por exemplo, há um sujeito que matou
muitas pessoas, colocou-as em câmaras de gás, coisas assim. Ele está preso agora, ele agora é um fardo, um grande fardo
como um prisioneiro mantido em algum lugar porque eles têm que manter tudo muito bem trancado, e isso e aquilo. Então
manter um cachorro desses lá foi muito difícil para os ingleses, mas eles estão mantendo este único prisioneiro. Eu esqueci o
nome dele, um sujeito horrível, quem quer que seja ele. Agora, ele tem ficado lá, ele está velho. Deixem-no morrer lá, o que há
para se ter pena? Apenas deixem-no lá e acabou-se. Ele matou muitas pessoas. "Não, mas como você pode fazer isso?"
Você tem que manter esse cachorro lá, embora ele esteja gastando o dinheiro de todas as pessoas, embora ele tenha matado
milhares e milhares e milhares na câmara de gás. Ele é um sujeito tão horrível que não se deve ter nenhuma pena dele. Pelas
Leis Divinas, ele seria aniquilado num piscar de olhos. Ele está esbanjando todo dia, mas mesmo agora, Eu li artigos em
solidariedade a ele: "Agora, o que ele irá fazer de errado? Por que não deixá-lo em paz?" É desse modo que vocês fazem o jogo
de pessoas horríveis através de seu Vishuddhi Esquerdo, em primeiro lugar. Assim, este Vishuddhi Esquerdo não é nada mais
do que puramente, puramente ego e então você inclina sua cabeça deste jeito, você anda deste jeito. Agora, com este Vishuddhi
Esquerdo, embora você tenha muitos, muitos problemas físicos, o pior de tudo será a loucura. Outro dia, alguém Me contou que
com 40 anos de idade, agora nos Estados Unidos, as pessoas estão repentinamente ficando loucas. E é uma doença de
grandes proporções, exatamente igual àquela que eles têm, àquela doença horrível chamada AIDS, daquela maneira, ela está se
espalhando.
Agora, Eu devo lhes falar como sua Mãe, muito claramente, que esse é o papel que esse horrível Vishuddhi Esquerdo
desempenha. Não se entregue a isso. Se você tem um ego, é por isso que existe esse problema de Vishuddhi Esquerdo,
enfrente-se. Como por exemplo hoje, Warren veio e Me disse: "Quando nós vamos à Índia, nós achamos que seja o que for" "que

sugerirmos às pessoas, elas primeiro começam com 'não, não.'" Assim, na verdade, este "não, não" é porque nós fomos
educados de uma forma diferente, vejam, nós fomos educados para enfrentar isso. É por isso que os indianos nunca se sentem
culpados. Se eles se sentem culpados, tenham certeza de que são ocidentalizados. Eles nunca se sentem culpados. Então,
naquele momento em que eles dizem "não" a algo, 99% das pessoas, não as que vivem nas cidades, elas são do mesmo estilo
daqui, porque vocês as "abençoaram", mas nos vilarejos, vejam, elas falam para si mesmas: "Não, não, como eu poderia ter feito
isso?" "Tudo bem, se eu fiz isso, é melhor eu corrigi-lo."
"Não, não", começa com "não, não". Mas um ocidental poderia ouvir este "não, não" e pensar: "Ele está simplesmente socando
meu ego." Porque esse ego ainda está lá para dominar os outros, esse ego ainda pensa que eles são organizadores muito
melhores, esse ego ainda pensa que são pessoas mais limpas do que os outros, que eles são pessoas superiores aos outros.
Todo esse ego pensa desse jeito, e o forma gradualmente e você vive no topo, como um balão ou um aro que está inflado o qual
você mantém na superfície, e é por isso que não quer que o ar saia, porque você sabe que mergulhará em si mesmo. Então você
vive disso e começa a pensar que sabe melhor as coisas, alguém diz alguma coisa para você, você se sente ferido, novamente o
Vishuddhi Esquerdo. Se a Mãe disser qualquer coisa, novamente o Vishuddhi Esquerdo. Assim, vocês já formaram uma bolsa lá,
estando no Ocidente. Nós devemos nos encarar como nós somos. Agora, essa bolsa está lá, então qualquer coisa que Eu
diga..., mesmo se Eu estiver dizendo agora, vocês não devem se sentir culpados. Vamos ver, não se sintam culpados.
Permaneçam em seu Espírito, então vocês verão a si mesmos e poderão se desbloquear. Se vocês virem através do ângulo do
seu Espírito, vocês desbloquearão isso que vocês têm acumulado desde muito tempo. O Vishuddhi Esquerdo é o problema
atual do Ocidente, Eu lhes digo. Todos esses problemas estão surgindo do Vishuddhi Esquerdo, mas não é de forma alguma
que eles sejam subjugados, pelo contrário, a qualquer momento esse Vishuddhi Esquerdo pode aparecer inesperadamente de
novo no ego. Eu tenho visto que isto é muito comum no Ocidente, as pessoas estão andando honestamente, tudo está bem.
Mesmo nas cidades da Índia, nós temos visto isto, vocês os tornam pessoas de confiança, de repente, eles "sobem no cavalo".
Eu disse: "De onde eles "subiram no cavalo"?" "De onde veio este ego?" Estava tudo armazenado aqui, vejam, tão logo eles se
tornam pessoas de confiança, a coisa toda volta e eles ficam sentados como John Gilpin no cavalo, indo rápido e Eu começo a
olhar para eles, aonde eles estão indo? Eles estavam exatamente lá, desapareceram, truques de desaparecimento.
Simplesmente não consigo entender por que isso acontece. Mas depois de penetrar nos problemas, Eu percebo que apenas ao
entrar no anfiteatro, você fica com o Vishuddhi Esquerdo bloqueado. Mas observem as crianças, vejam, desde a infância, não as
ensinem a dizer o tempo todo: "Desculpe, desculpe." Os nossos Parsees na Índia têm muita artificialidade por causa de vocês,
muita. Então, de manhã, nós nunca queremos ver um Parsee, porque de manhã cedo, ele virá e começará a dizer: "Desculpe,
desculpe." Isso não é auspicioso. "Maafkaro, maafkaro", as pessoas dizem: "Baba, venha à tarde, este não é o momento;" "é de
manhã, não comece com isso." Nós não falamos desse jeito, não é auspicioso. Você abre a porta e tem alguém em pé dizendo:
"Maafkaro". Para quê?
O que Eu fiz? O que vocês fizeram para falarem deste jeito? O tempo todo pedindo desculpas, para quê? Vocês não querem ver
o rosto de alguém que pede desculpas de manhã, vocês querem? Querem alguma coisa agradável, boa, vindo cumprimentar
vocês, aqui é este: "Maafkaro, maafkaro, desculpe, desculpe, desculpe." É uma coisa muito comum não querermos encontrar
um Parsee de manhã, a razão é esta: se você encontrá-los de manhã, o dia inteiro você ficará mal, você viu alguém que pede
desculpas demais. Mas isso... não é um pedido de desculpa, eles são pessoas extremamente egoístas. Se você estudar o
caráter deles, eles são muito egoístas. Assim, temos que entender isto: quando começamos a lidar com nosso ego, nós
devemos lidar diretamente com ele. Nós não somos o ego, nós somos o Espírito.
Diretamente. "Oh, eu entendo. Isso foi errado, isso foi feito não por mim," "mas por esse corpo. Agora venha. Não, não, é melhor
ficar bem." Fale consigo mesmo: "Não, não, é melhor ficar bem." É desse modo que lidaremos com isso, porque o que está Me
espantando é este Vishuddhi Esquerdo. Porque quando Eu pensei nessa doença, Minha atenção foi para o Vishuddhi Esquerdo.
Imaginem as pessoas ficando loucas. E a maioria das pessoas egoístas, Eu noto que tornam-se estúpidas por causa disso.
Elas são estúpidas, elas se comportam estupidamente, E as pessoas egoístas só se entregam às drogas e às bebidas em
excesso porque elas conseguem suportar isso. Vamos supor uma pessoa que tem muito superego, vamos supor que um

homem que está possuído entregue-se às bebidas, ele morrerá em pouco tempo, ele não viverá porque ele está mais jogado
para aquele lado. Mas as pessoas egoístas podem suportar, quero dizer, uma pessoa que não é egoísta, como um indiano, se
ele tomar uma vodka, ele vai "explodir", totalmente, não será achado em lugar nenhum, perdido. Mesmo no setor de achados e
perdidos, ele não estará lá. Mas é este ego de vocês que tem resistência ao superego e é desse modo que vocês lidam com
isso. É por isso que as pessoas bebem, não tem nada a ver com o clima frio ou algo assim, é mais o seu ego. Agora, quando
você diz que é canal esquerdo, às vezes você comete um grande erro. Você não é. Você vive com esse mito, porque é desse
modo que você consegue justificar o seu ego. Porque basicamente, os ocidentais são egoístas. Nós temos que aceitar esse
fato.
Nós não somos ocidentais, nós pertencemos ao Reino de Deus, então não se sintam culpados. Vocês não são mais ocidentais.
Para Mim, vocês não são indianos, nem ingleses, nem australianos, vocês são Meus filhos. Mas, algumas dessas coisas estão
ficando aí, então tomem cuidado com o que Eu estou lhes dizendo, isso acontecerá um pouco a todos vocês, mas não muito.
Então, tomem cuidado. Isso está fora, fora das maryadas, onde se vocês saem um pouco delas, vocês percebem. Assim,
aqueles que acham que também são canal esquerdo, são somente pessoas possuídas. Devido ao fato de que eles são
possuídos, é por isso que eles tornam-se canal esquerdo, senão eles não seriam. Pelo temperamento, eles não são, porque não
há nenhuma tradição, não há nenhum condicionamento aceito, nada, não há nenhum condicionamento neles de qualquer tipo.
Assim, dificilmente é encontrado algum tamasika no Ocidente, é difícil de ser encontrado.
Então, o que nós temos são pessoas que são egoístas, mas que ficam possuídas. Essas possessões tomam conta de seu ego,
e elas atuam através do seu ego. Assim, elas são muito mais perigosas do que os tamasikas comuns. Vejam, um tamasika
comum que ainda assim fique possuído, ele morre em pouco tempo. Do contrário, ele apenas incomoda a si mesmo. Ele fica
com dores no corpo, arranja todos esses problemas para si mesmo. Mas quando uma pessoa que é egoísta está também
possuída, então ela se torna uma pessoa problemática. Se as pessoas beberem na Índia, vocês ficarão surpresos, elas se
tornarão pessoas muito gentis, extremamente pacíficas, muito calmas, muito boas. Algumas mulheres Me disseram: "Nós
queremos que eles bebam, porque eles ficam melhores." Mas aqui não, eles se tornam violentos, por quê?
Porque já existe a base para o ego e essas possessões que entram, provenientes do canal esquerdo ou do canal direito, seja o
que for, tomam conta do ego. E elas atuam através do ego também. Então, essas pessoas tornam-se cruéis, autoritárias. Quero
dizer, todos os alemães foram conduzidos desse jeito. Todos eles foram possuídos por bhoots do supraconsciente e todos eles
se comportaram dessa maneira brutal. Imaginem algum ser humano, um ser humano, matando milhões de pessoas na câmara
de gás. Vocês podem conceber isso? Quero dizer, você não consegue nem mesmo ver uma galinha sendo cortada na sua
presença. Como você consegue ver tantas pessoas simplesmente lá, sendo envenenadas com gás diante de você, tentando
escapar das câmaras de gás? E todas as câmaras eram transparente, então você podia ver as pessoas.
Vejam a que nível de crueldade eles podiam chegar. Como? Eles estavam possuídos, e possuídos por uma índole egoísta.
Então, esses bhoots também usaram o ego das pessoas e fizeram isso. Assim, nós estamos no centro, nós somos pessoas que
ascenderam ao nível de Deus. Nós não temos o direito de ter Vishuddhi Esquerdo em nenhum caso. Nós não temos nenhum
ego. Onde está o ego? Está liquidado. Onde está o superego?
Liquidado. Então, se houver ainda que seja algo escondido disso, você simplesmente o enfrenta. Por que você se sente
culpado? Para quê? É uma insensatez. E é desse modo que você se livra disso. Porque Eu tenho visto que os Sahaja Yogis
também, de repente, dilatarão o nariz; seus olhos saltarão; de repente, eles falarão desse jeito e Eu tomo um susto. Eu disse:
"Qual é o problema? Ele era uma pessoa normal." "Porque ele está falando deste jeito agora?"
O motivo é que esse ego escondido de repente salta para fora e se revela. Isso acontece com muitos indianos também. Aqueles
indianos que moram na cidade são horrivelmente egoístas. Vocês os "abençoaram" com isso, como Eu lhes disse, então eles se
comportam da mesma maneira. Mas, porque existe a tradição de se manter no centro em qualquer país – como a China que
tem a mesma tradição, Eu tenho visto, a China tem a mesma tradição – Eu nunca os vi dizerem: "Desculpe, desculpe, desculpe."
E eles nem mesmo discutem. Os russos têm sido muito maus com eles. Eles dizem: "Tudo bem." Nós falamos com eles... nós
perguntamos a eles: "Por que vocês se isolaram dos russos" "Esqueçam isso." Eles nunca criticam, sentam e criticam: "Eles

fizeram assim", ou se irritam com isso ou pensam nisso, nada.
Por exemplo os indianos, agora vocês ficarão surpresos, nós temos uma lei em que não devemos fazer nenhum filme contra os
ingleses. Vocês podem imaginar? Porque eles deixaram nosso país de boa vontade. Mesmo os quadros de Shivaji não são
permitidos, porque talvez isso irá mostrar que os muçulmanos são maus. Nós chegamos a tal ponto. Esqueça isso, esqueça
isso, esqueça isso. Quando você começa a pensar naquela pessoa, o seu ego leva um golpe. É um ego que fica ferido. Agora
vocês podem encher este balão através de dois métodos, talvez vocês saibam disso, soprando-o ou retirando todo o ar que está
fora, ou até mesmo batendo. Assim, o ego ferido está onde a parte externa está ficando vaga e o balão está aumentando, e o
outro ego, o ego inflado, é aquele em que o balão está cheio com esse ar.
Ambas as coisas são exatamente iguais. Quero dizer, o resultado é o mesmo, quer você faça dessa maneira ou daquela
maneira. Assim, uma vez que você compreenda a manifestação física disso, não somente você desenvolve todas essas
doenças, mas também desenvolve uma loucura numa idade bem jovem, porque vocês não sabem como lidar consigo mesmos.
Assim, a melhor maneira é: se você fez algo, perdoe a si mesmo nesse momento. "Eu perdoo a mim mesmo neste momento,
tudo bem." "E eu fiz aquilo por causa disso, tudo bem," "eu não deveria ter feito aquilo." "Eu não farei aquilo novamente." Apenas
fale desse jeito, apenas neutralize isso totalmente. A não ser que você neutralize isso, você novamente irá armazenar isso lá,
essa é a questão. Em segundo lugar, Eu tenho que lhes dizer que as mulheres no Ocidente mudaram os estilos delas, o que é
muito, muito perigoso para sua sociedade, porque elas também adotaram os modos egoístas dos homens.
Assim, se os homens correram, digamos, três metros, elas correram atrás deles novamente, cerca de 2,4 metros, e fizeram os
homens retrocederem para irem mais longe do que eles. Agora, isso está cruzando completamente seus egos, porque
normalmente as mulheres não têm essa possibilidade de terem esses egos. Assim, competindo com os homens em ego, o que
vocês perderam foram as maryadas da mulher, não há nenhuma maryada da mulher. O homem tem a maryada de um homem,
se um homem começa a se comportar como uma mulher, ele não é um homem. Do mesmo modo, se as mulheres começam a
se comportar como homens, então elas não são mais mulheres. Elas perdem suas maryadas. Elas estão fora, então elas ficam
possuídas. E é por isso que as mulheres, quando são egoístas, elas se tornam horríveis, o rosto delas fica horrível, elas
aparentam ser horríveis, todo o comportamento delas é horrível. Elas podem se tornar secas como talos de feijão, vejam, e
podem ser tão ásperas a ponto de feri-lo com uma barra de ferro. Eles dizem: "A mulher com a barra de ferro em sua mão."
Tudo isso acontece porque nós temos uma maryada, nós somos o estilo que somos. Se isso é uma rosa, é uma rosa. Fiquem
felizes por serem uma flor de rosa. Agora, a rosa quer se tornar o espinho, então nós perdemos todas as nossas maryadas.
Hoje, Eu falarei com vocês antes de começarmos o Puja aqui, quando as pessoas estiverem chegando, antes disso, falarei às
mulheres e lhes direi o que está errado com elas, e é desse modo que vocês devem saber que a situação crítica do Ocidente não
é devida aos homens, mas às mulheres. As mulheres têm arruinado a sociedade do Ocidente, a sociedade ocidental. As
mulheres indianas é que têm mantido a sociedade intacta. Todos os Meus sinceros agradecimentos pelo comportamento
sólido delas em relação à vida. São as mulheres deste país que têm arruinado tudo que foi tão delicado, sensível, belo. O amor, a
afeição, a compaixão.
As mulheres estão lá para propiciar alegria e felicidade, e a segurança emocional para toda a sociedade. Ao invés disso, elas
assumem o controle: "Faça isto, dê isto, faça isto." Até mesmo os maridos se tornaram exatamente como servos na casa. "Você
não fez a limpeza adequadamente," "você não limpou a cozinha adequadamente." Eu fui à Inglaterra. Fiquei surpresa ao ver que
toda a limpeza da cozinha e tudo isso é tão bem feita na Inglaterra, vejam, você tem tudo para limpar isso, limpar aquilo. Eu
disse: "Por que isso aconteceu?" São os homens, vejam, eles tiveram que fazer isso, então eles descobriram todos os meios e
métodos. "Tem que estar brilhando." "Tudo bem, você quer isso brilhando," "então eu lhe arranjarei uma coisa que" "se você
colocá-la na sua mão, sua mão queimará."
"Todos os ácidos colocados em toda parte." "Com uma grande luva na mão, colocando isso em toda parte." "E tudo fica bem."
Então as crianças sofrem, porque este é o trabalho de um jardineiro, belos seres que nascem, que devem ser cuidados com
carinho. Mas vocês mimam demasiadamente seus filhos no princípio. Uma mãe é como um jardineiro, ela tem que podar
também; ela tem que aparar também, assim o crescimento é adequado. Se seu filho é mimado, você não é uma boa mãe, você é

inútil. Mas vocês mantêm seus maridos na linha, não seus filhos. É exatamente o oposto, porque o ego fica direcionado ao seu
marido o tempo todo mantendo na linha: "Sente-se aqui; vá lá; o que é isto?" Esse negócio de dinheiro: "Dê-me todo o dinheiro;"
"eu guardarei todo o dinheiro", todas essas coisas.
Agora, alguém pode dizer que a lei é assim. Se a lei é estúpida, como Sahaja Yoginis não devem adotar uma lei assim. Essa lei
tem arruinado todos vocês, Eu lhes digo. Porque essa é uma parte tão importante da vida, é uma área tão importante da vida
que não deveria ter sido afetada. Quando a afeição, o amor, a gentileza, tudo que é essencial está faltando, então vocês se
tornam pessoas sem nenhum sentido. A vida fica sem propósito. Vocês não sabem o que fazer, é por isso que as crianças
cometem suicídio. E então, o amor deve ser de tal maneira que elas possam ser podadas, para isso vocês devem ter sabedoria,
a qual também a pessoa não desenvolve, porque se vocês perturbam o seu Muladhara Chakra, como vocês podem ter
sabedoria? Aqui, os homens têm enganado vocês completamente. Eles têm feito vocês de tolas completamente, acreditem em
Mim.
Vocês devem manter a sua sabedoria intacta. E não somente eles as têm enganado, mas eles próprios têm se rebaixado para
enganá-las. Assim, eles têm os métodos tortuosos deles, eles não são diretos. Assim, como Sahaja Yogis, nós estamos acima
de todas essas coisas, nós atingimos o estado em que estamos acima. Nós estamos aqui para corrigir todas essas coisas que
têm dado errado na sociedade, porque a Sahaja Yoga se direciona à sociedade, não somente a vocês. Portanto, nesse estágio,
nós temos que entender o que temos que fazer: antes de mais nada, a nossa própria compreensão deve ser essa. Mesmo
agora, com todo esse movimento de compreensão da Sahaja Yoga, as mulheres não se dão conta de que elas têm que ser
como mulheres. Eu as tenho observado, elas ainda pensam: "O que há de errado?" Continuam. E os homens não compreendem
que eles têm que ser como homens, mesmo depois de tantos anos.
E se eles se tornarem realmente como homens, as mulheres irão valorizá-los. E se vocês se tornarem realmente como
mulheres, os homens irão valorizá-las. Vejam, são os opostos que se atraem, isso deve ser o normal. Mas nós vivemos de um
jeito anormal, em que os homens são mulheres e as mulheres são homens. O que vocês fazem agora? Então, é muito
importante para os homens compreenderem agora – porque para as mulheres Eu falarei mais tarde – que eles devem se tornar
como homens. Eles devem consertar as coisas, eles devem tomar decisões, eles devem ser aqueles que devem estar no
comando. Mas isso é externo, na verdade a fonte é a mulher, a mulher é a energia potencial e o homem é a cinética. Por
exemplo, há um ventilador se movendo. O movimento do ventilador é a energia cinética, você pode dizer, mas a energia
potencial que está dentro de nós é aquela que é a eletricidade, que está vindo da fonte.
Qual é superior, o ventilador que está em movimento ou a fonte? Deixem as mulheres decidirem e os homens compreenderem.
Mas se essa fonte secar totalmente e quiser tornar-se o ventilador, nenhum ventilador funcionará. A situação está de cabeça
para baixo. Se vocês se derem conta de que são a fonte, de que vocês são aquelas que darão toda a shakti para os homens,
vocês pararão de se comportar como homens. Isso não significa que vocês não podem trabalhar, que não podem agir. Mas
adotem um trabalho que seja mais adequado para mulheres. Como por exemplo, Eu não gostaria que uma mulher tivesse um
trabalho de motorista de ônibus ou de caminhão, ou boxeadora. Não. Eu não estou falando sem motivo, estou falando por
experiência.
Uma vez Eu estava viajando, Eu era uma estudante naquela época, em Lahore, Eu estava viajando de trem e numa estação, o
trem parou à noite e uma mulher veio e disse: "Abra a porta para mim." Então Eu disse: "Mas está tão lotado, tudo bem, Eu
tentarei, Eu tentarei." E ela disse: "Se Você não abri-la, eu posso quebrá-la." Eu disse: "Como você pode?" Ela disse: "Você não
sabe quem eu sou?" Eu disse: "Quem?" Ela disse: "Eu sou Ahmida Bhanu." Eu disse: "Quem é Ahmida Bhanu?" "A boxeadora."
"Oh, baba."
Eu disse, "Meu Deus!" Eu disse: "Se você é uma boxeadora," "por que você está no vagão das mulheres?" "Por que você não vai
para o vagão dos homens?" E ela empurrou a porta tão violentamente, ela subiu e Eu olhei para ela, sabem, Eu disse: "Uau, que
pessoa!" E ela sentou-se, com toda aquela fisionomia e tudo mais. Seu modo de andar e de sentar, tudo era tão masculino.
Daquele jeito, ela se sentou e disse: "Que venham agora aqueles que querem dizer que eu não devo me sentar aqui." Eu disse:
"Ninguém quer isso agora, madame, sente-se confortavelmente." "Mas nós teremos que arranjar alguém" "do outro vagão para

ter uma luta." E então, ela ficou quieta.
E ela era realmente... Eu vi que todos os músculos dela eram tão super-desenvolvidos e ela realmente estava parecendo com,
Eu diria, uma vaca ocidental, nós podemos dizer. Por exemplo, as vacas daqui se parecem com búfalos, não com vacas. Foi
algo muito engraçado, Eu não consigo esquecer isso, vejam, essa experiência. Eu era muito jovem e Eu estava realmente... Eu
não conhecia isso, e Eu tive vontade de rir, mas Eu não podia nem mesmo rir dela, ela esmurraria Meu rosto. Então, isto é o que
acontece, nós acabamos resultando nisso, devemos saber disso, até que ponto estamos chegando. Nós vamos nos tornar
boxeadoras? Então, isso é o que acontece. Temos que aprender que isso tem existido há séculos. Há séculos, isso tem existido.
Eu tenho visto, tenho lido livros, alguns livros, livros antigos.
Eu tenho visto alguns filmes também, onde eles têm mostrado que mesmo nos tempos antigos, as mulheres costumavam ter
uma vassoura na mão, batendo em seus maridos, esse tipo de coisa. Nós também temos algumas delas "abençoadas" na Índia,
mas elas são muito, muito poucas; muito poucas mulheres assim. Não são em grande número, mas isso pode aumentar. Só
Deus sabe, então mantenham seus dedos cruzados. Mas Eu diria que isso é o que está acontecendo. Então, com o excesso de
ego dos homens que penetra no Vishuddhi Esquerdo, eles dizem: "Não. Deixem as mulheres assumirem o controle. Tudo bem,"
"deixem que elas fiquem satisfeitas. Chega de agressão delas," "deixem que elas tenham a própria agressão." Então, elas fazem
o que elas querem.
Os homens não se importam e eles caem no canal esquerdo, coisas assim, e não há nenhum regozijo do casamento ou do
amor. Assim, nós tivemos ontem os outros casamentos. Para o benefício de seus filhos, pelo bem deles e tudo mais, assumam
seus papéis como mulheres e homens. Os seus papéis são como mulheres e homens e vocês verão que regozijarão isso. A
discussão deve ser sobre esse papel. O homem quer fazer algo para você, então você deveria dizer: "Não, não, não, como você
pode fazer? Isto é muito para mim." "Deixe-me fazer este trabalho." Por exemplo, Eu lhes disse muitas vezes como Meu marido,
quando fica zangado, ele quer lavar a camiseta dele, vejam, para mostrar que ele está zangado. Ou quando ele está muito
zangado, então ele limpará o banheiro.
Mas ele faz isso tão mal que Eu sei que foi ele que fez. Eu fico com vontade de rir, mas Eu não ouso fazer isso porque Eu devo
mantê-lo de bom humor. E depois, ele começa a falar de uma forma muito respeitável com todo mundo. "Vós", ele chama tudo
mundo de "vós", vejam. "Vós", ele diz: "Vós sois assim, vós sois desse jeito." Então Eu sei agora que ele está realmente zangado
por alguma coisa. Mas ele não dirá com o que ele está zangado. Então, nós temos que descobrir com o que ele está zangado e
neste caso, não se sinta culpado, corrija isso. E então ele percebe. Vejam, há muitas maneiras de neutralizar a raiva.
A primeira coisa que acontece com o ego é a raiva. Como ontem vocês se casaram, vocês devem saber como neutralizar isso,
porque o ego ainda está lá. Agora, descobrir como neutralizar a raiva de outra pessoa é uma coisa muito bela, que Eu nunca vi
os seus escritores abordando. Mas na Índia, nós temos muitos escritores que têm abordado essa situação. Agora, vocês devem
descobrir quais são os pontos fracos de seu marido, antes de mais nada, e de sua esposa. Em relação a que ponto ela fica
aborrecida. Agora, a atitude deveria ser: "Nós não devemos aborrecê-la," "nós não devemos fazer com que ela fique zangada", e
a atitude da esposa é do mesmo modo, mais ainda pelo marido. Então agora, quais são os pontos frágeis que realmente
aborrecem o marido? Apenas examinem, é muito simples, riam disso, não levem isso a sério, mas tomem cuidado para evitar
isso. Agora, também descubram o que o faz feliz.
Por exemplo, se Eu fico realmente algumas vezes... Eu nunca fico zangada, como vocês sabem, Eu nunca fico zangada, mas se
Eu estou mostrando Minha raiva, apenas... Assim, agora como mostrar isso? Como neutralizar a raiva de uma pessoa? Digamos
agora, vamos supor que Eu esteja tentando mostrar raiva, se vocês colocarem uma criança no Meu colo, acabou, a raiva vai
embora. Eu não consigo mostrar raiva com uma criança em Meu colo, é simples. Então, vocês devem descobrir. Como por
exemplo Meu marido, vejam, vamos supor que ele está zangado, Eu o conheço, então se Eu lhe disser: "Que tal comprar para
Mim um belo sari?" Ah, acabou-se, então ele fica muito feliz. Ele diz:" Ah, eu Lhe fiz o maior favor." Desse modo, vocês devem
descobrir que coisa agrada seu marido, que coisa agrada sua esposa, e neutralizem a raiva. E vejam, pequenas coisas como
essas, vocês devem aprender.

Essa é a arte de viver, essa é a arte de viver a vida de um Sahaja Yogi. É a arte de vivê-la, como com poucas coisinhas, vocês
veem como Eu lido. Agora, vocês devem ter visto como em Minha palestra Eu digo coisas bem sérias, mas em suas
gargalhadas, isso simplesmente se estabelece em sua mente, é desse modo que vocês devem fazer isso. Porque o humor é
uma das coisas mais grandiosas que faz a coisa penetrar, que faz a pessoa compreender, e ele não fere ninguém. É desse
modo que as coisas melhoram, e quando você vê que está em paz, estabilizado, esta é a primeira coisa que um marido e uma
esposa devem fazer: estabilizar-se em paz. Os filhos se sentem bem, todo mundo se sente bem. E depois, gradualmente,
deixem isso se corrigir. Vocês não têm nenhuma responsabilidade de corrigir uns aos outros. Mas se você se casou com
alguém que não é uma Sahaja Yogini, que é horrível e tudo isso, então a questão é muito diferente. Mas se ambos são Sahaja
Yogis casados diante de Mim, deveria ser a coisa mais fácil de fazer.
E protejam um ao outro, cuidem um do outro. Deve haver completa confiança. E isso é o que temos em nosso país. Realmente,
Eu devo dizer que nosso sistema de casamento tem algo especial em relação a isso. O que aconteceu foi que uma vez fui a
Singapura, vocês ficarão surpresos, no começo, Eu estava indo para os Estados Unidos, e havia uma horrível esposa de
diplomata, ela veio bêbada ao programa e foi pedido para ela sair porque ela estava bêbada. Então, ela informou à nossa
primeira ministra Indira Gandhi: "Essa Senhora está fazendo esse tipo de trabalho" "e Ela não deveria fazer isso. Ela é esposa de
diplomata" "e Ela tem uma posição elevada", e isso e aquilo. Então, Indira Gandhi, sem compreender nada, disse para uma
pessoa, que era Haksar, que era o braço direito dela: "Vá e diga à Sra. Srivastava" "que isso não deve ser feito e que Ela deve
retornar." Então o ministro, vejam, recebendo a mensagem de Indira Gandhi, significa que o choque fatal chegou ao ministro
naquele momento.
Então ele enviou para Meu marido. E ele o chamou e disse: "Nós achamos que sua esposa deve ser chamada de volta" "e foi
isso que aconteceu." E ele disse: "Por quê? Por que você quer chamá-La?" "Ela não bebe, Ela não fuma," "Ela não faz nada
errado. Ela é a mulher mais decente." "Ela é muito digna e sabe o que Ela está fazendo." "Ela está fazendo um bom trabalho sem
cobrar nenhum dinheiro." "Ela não está fazendo nada de errado e se você quiser, eu me demitirei," "mas eu não irei chamá-La." E
ele tomou um susto, porque se ele se demitisse, quem iria fazer o trabalho?
Ele é tão competente. Ele apenas disse: "eu me demitirei." E todos eles ficaram chocados com isso, vejam, o modo como ele era
confiante. E isso, Eu vim a saber por meio de uma outra pessoa, que ele próprio, o ministro, estava morto, meio morto com a
mensagem do primeiro ministro, vejam. E ele depois enviou a mensagem de volta, ele também teve que olhar dentro de si
mesmo, ele disse: "Conheço essa Senhora muito bem, Ela é muito" "digna, Ela é uma Senhora muito decente, Ela é muito
dhármica," "nós não deveríamos perturbá-La." Enquanto aquele sujeito Haksar que enviou a mensagem também levou um
choque, e empurrou o choque de volta para Indira Gandhi. Desde então, ela nunca, nunca mais tentou interferir em Meu trabalho.
Vocês ficarão surpresos, ela nunca tentou interferir. Essa é a confiança do Meu marido em Meu trabalho e a compreensão dele.
Isso, vocês devem ter.
Vocês devem conhecer sua esposa e conhecer seu marido, eles não podem fazer tais e tais coisas. O mesmo em relação a seus
filhos. Vocês devem ter total confiança neles. Vocês devem saber o que eles são, do que eles são capazes, até que ponto eles
podem ir. E então essa confiança, uma compreensão interior, é a única via para a paz, o amor e a afeição. Completa confiança
mútua, onde quer que eles estejam. Eu posso dizer com confiança que se você mandar Minhas filhas para qualquer lugar, elas
nunca adotarão uma vida adhármica, nem Meus genros, mas as Minhas próprias filhas, Eu posso afirmar. Elas nunca poderão
pensar numa vida adhármica, seja o que for que você tente. Deve haver essa confiança dentro de vocês em relação aos seus
próprios filhos. Como quando elas eram pequenas, muito pequenas, os vizinhos vieram e disseram: "Suas filhas vieram e
estavam usando o nosso jardim" "para um banho ritual."
Eu disse: "O quê?" "Minhas filhas," "mesmo se elas puderem entrar em seu banheiro e vocês as pegarem," "Eu lhes darei 2.000
rúpias nesse exato momento, agora mesmo." "Apenas peçam a elas para irem ao seu banheiro," "só isso." Eu as conheço muito
bem. Se alguém disser: "Sua filha pegou algo", Eu as conheço muito bem, elas nunca tocariam nas coisas de alguém, Eu as
conheço muito bem. Elas nunca deverão nenhuma obrigação a pessoas assim, Eu as conheço muito bem. Então, o que vocês
devem fazer é conhecer seus filhos muito bem. Não os insultem na presença dos outros. Edifiquem o caráter e a grandiosidade

deles dizendo: "Venha, você é um Sahaja Yogi," "você é grandioso, você será isso, aquilo." E os coloquem nesse caminho,
mantenham-nos lá, respeitem-nos.
Mas não os mimem. Não os mimem. Nós normalmente mimamos. Ou nós somos muito tolerantes ou os tornamos muito
mimados, ambas as coisas estão erradas, novamente é ego. Digam-lhes como compartilhar as coisas, digam-lhes como
compartilhar. E por exemplo, se eles compartilharem, derem algo para outra pessoa, vocês devem ficar felizes por isso ter sido
dado aos outros. "Dê isso aos outros," "deixe que os outros brinquem." Mostrem sua felicidade em relação a isso, vocês
mesmos deem aos outros, então as crianças aprenderão todas essas coisas. Assim, o casamento é um grande compromisso
para a Sahaja Yoga. Através dos casamentos, todos nós estamos ligados.
É toda uma sociedade de pessoas muito felizes em seus casamentos. Agora, se alguém não é capaz de ter um bom casamento,
é melhor esquecer isso. Esqueça isso. Vejam, depois de tudo, Eu tenho visto mulheres de 60 anos, da Minha idade, pedindo para
se casarem. Sim, há mulheres e homens e eles têm 60 anos: "Mãe, eu só tenho 60 anos e eu gostaria de me casar." Eu disse: "O
quê? Aos 60 anos, Eu tenho milhares de filhos," "como você pode dizer uma coisa dessas?" Quero dizer, você não deveria ser
uma noiva por toda a sua vida. Você deveria ser uma mãe e uma avó. Eu acho que depois de 45 anos ninguém deveria pensar
em casamento, é uma insensatez.
É uma insensatez depois de 45 anos, mesmo as mulheres casadas devem saber que elas são mães e elas serão avós. Elas são
o tempo todo noivas. Vejam, é por isso, essa é uma das razões pelas quais os casamentos fracassam. Porque você não é uma
noiva depois de, digamos, 30 anos de idade ou 35 anos de idade, você é uma mãe, sem dúvida, você é uma mãe. E você é um
pai, e é desse modo que vive como um pai e uma mãe dos filhos. Nós somos chamados assim em nosso país. Até a idade de
30, 30 anos, nós somos chamadas de noivas, como doolai, mas quando vocês são adultos... Eu nunca sou chamada pelo Meu
nome por ninguém. Eles dizem "a Mãe de Kalpana" ou "a Mãe de Sadhana". Ou até mesmo o Meu marido é chamado de pai de
Kalpana, ele nunca é chamado pelo seu nome, porque você se torna um pai e uma mãe. Aceite essa posição.
Mas não, vocês querem ser noivas naquela idade, então vocês querem ter a cama toda como uma noiva tem, o quarto todo
como uma noiva tem e a coisa do quarto e isso não funciona. Porque vocês não são mais uma noiva e então vocês pensam:
"Oh, este homem tornou-se insípido, monótono", "Esta mulher tornou-se insípida", então você parte para uma outra mulher, um
outro homem, continua. Depois você passa para crianças e destrói a inocência das pessoas. Mas se aceitarem, crescem
adequadamente, amadurecem como Sahaja Yogis, como pai e mãe, como pessoas dignas. Não é que a fonte de amor esteja
somente no relacionamento como maridos ou esposas, há tantos relacionamentos que são uma fonte maior, mas depende de
em que ponto você está. Quando você é um pequeno rio, tudo bem; mas agora você se tornou o oceano, então torne-se o
oceano. Quando você se torna o mar, torna-se o mar. Quando você se torna o oceano, torna-se o oceano. Um mar não pode
permanecer como um pequeno, um minúsculo ponto de partida, pode? Do mesmo modo todos devem saber que eles precisam
crescer a partir deste relacionamento e não devem continuar desejando ardentemente o tempo todo aquele marido e aquela
esposa.
Como por exemplo, aos 45 anos de idade, elas ainda estão procurando seus maridos, elas estão loucas? Isso deve parar na
Sahaja Yoga agora, todas aquelas que foram além de uma certa idade, devem parar de Me incomodar em relação aos
casamentos, devem tornar-se mães. Há tantas crianças para serem cuidadas, nós teremos creches. É melhor estar lá. O que é
isso, o que é o companheirismo? O companheirismo é com as crianças, com os netos, com os bisnetos. Isso é o que as
pessoas têm que entender, ambos, homens e mulheres. Os homens são do mesmo modo. Os homens também nunca tentam
tornar-se pais. Se vocês forem pais maduros, vocês não terão essas ideias de casamento.
Esqueçam isso. Se não der certo com uma mulher, esqueçam isso. Então esqueçam isso. Não há necessidade, vocês já tiveram
o suficiente. Assim, esse tipo de coisa não é necessária de forma alguma e isso tem funcionado numa sociedade que não é
uma sociedade de Sahaja Yogis, então deve dar certo com vocês. Portanto, os costumes sociais dos indianos são muito bons,
mas eles são ruins em economia e política. Nunca sigam seus políticos, são horríveis. Horríveis. Quero dizer, Eu não consigo
pensar em políticos piores do que os políticos indianos, são os piores de todos. Se vocês os ouvirem, vocês não saberão se
devem chorar ou rir, são tão idiotas, todos os burros entraram na política, totalmente burros.

Pior do que isso. Eles zurram como burros, eles se comportam como burros, eles dão coices uns nos outros, eles fazem todo o
tipo de coisas, vocês podem imaginar? É tão horrível. Quero dizer, se você quer ter uma piada, então você pode olhar para isso
do ponto de vista de uma piada de burros, vejam, comportando-se assim, sem dúvida, como se eles estivessem encarregados
de liderar o nosso grande país. Assim, a maioria deles são burros. Eu não encontrei muitos que são sensatos. E aqueles que são
sensatos também querem se tornar burros. O que fazer? Este é o grande desejo deles – imaginem, um santo quer se tornar um
burro. Assim, saibam que quaisquer que sejam os nossos pontos positivos, isso nós não devemos perder.
Quaisquer que sejam nossos pontos negativos, nós devemos corrigi-los. Esta é uma visão muito equilibrada de si mesmo.
Porque nós somos o ganho, ninguém mais irá ganhar e os Sahaja Yogis têm que ser "egoístas" em relação a isso. Nós somos
aqueles que ganham, se ganhamos, o grupo todo ganha, toda a Sahaja Yoga ganha. Então, isso é o que Eu estou lhes dizendo
sobre a sua vida social, a qual é muito importante, e sobre o seu ego. Mas a coisa mais importante é que quando vocês estão no
Sahasrara, vocês se tornam Meu cérebro. Vocês se tornam realmente o Meu cérebro. E então, vocês têm que tomar muito
cuidado, porque vocês não estão pensando em sua família, seus filhos, seus lares. Não estão pensando no Ashram de
Melbourne ou no Ashram de Sidney ou na Austrália, mas vocês estão pensando no mundo inteiro e no universo inteiro e na
melhoria dele. Quando vocês crescem até esse estado, vocês se tornam realmente uma parte integrante do Meu cérebro, o qual
se interessa por visões muito maiores, coisas mais elevadas.
Ele atua em níveis mais baixos também, isso é algo bom em relação a ele, mas ele pode atuar nos níveis individuais de vocês.
Eu presto atenção em seus problemas individuais, em suas sugestões individuais, em qualquer coisa que vocês dizem, mas a
luz é para o Universo inteiro. Assim, nós entramos no reino da religião universal, a qual nós temos que despertar, a qual nós
temos que fazer funcionar. A menos e até que vocês alcancem este estado, vocês não serão chamados de Sahaja Yogis
completamente desenvolvidos. Assim, para alcançar isso, vocês têm que trabalhar duro, ou nós podemos dizer que agora vocês
são Sahaja Yogis e vocês se tornarão Mahayogis. Portanto, nós temos que alcançar esse estado de Maha Yoga. Deste estado
para aquele é muito simples, funciona. Imaginem, há quatro anos atrás, Eu nunca pensei que Eu seria capaz de formar tantos de
vocês aqui como Meus filhos e isso tem acontecido hoje. É algo muito grandioso que em quatro anos nós fomos capazes de
alcançar resultados tão belos e no ano que vem serão ainda maiores, Eu posso perceber pelo modo como as pessoas estavam
lá. Então, temos que entender que, na Sahaja Yoga, a obediência ao que a Mãe diz é o correto.
Mas algumas pessoas têm o mau-hábito de fazer uso disto: "Pelo amor da Mãe, faça isso, pela Mãe." Quem é essa pessoa? Por
que alguém deveria dizer: "Faça isso pelo amor da Mãe?" Ou dizer: "A Mãe disso isso." Não, quando você é o Espírito, você
compreende o que a Mãe diz, então tente compreender o seu Espírito. Essa é a melhor maneira pela qual você pode realizar isso
e você pode ser amável. Eu quero que todas as nossas crianças cresçam a partir deste nível, deixem que elas comecem com
padrões melhores, a partir de níveis melhores, porque nós começamos de níveis mais baixos, nós tivemos problemas, mas
deixem nossas crianças começarem a partir de um nível mais elevado e Melbourne é o lugar que Eu escolhi para nossas
crianças crescerem. Assim, Eu espero que as mulheres assumam seus papéis, os homens assumam seus papéis e será
construído um belo sistema familiar aqui, uma bela sociedade e essa bela sociedade... O que é isto. Tire isso. Eu sei.
Eu conheço as luzes muito bem. Eu sei como elas atuam. Vishnumaya, isto é Vishnumaya, nós canalizamos Vishnumaya. De
onde nós conseguimos luz? Vishnumaya. Escondida onde? Vishnumaya, vejam, é Aquela que nós precisamos atualmente e
precisamos compreender de uma forma sutil como Vishnumaya surge. Vejam agora como, de maneira sahaj, aquela coisa
apareceu ali e Eu pude falar sobre Vishnumaya, porque mudar para o assunto de Vishnumaya não é fácil. Vejam, vocês
precisam observar o jogo, vocês precisam observar o jogo. Agora, esta Vishnumaya, como Ela aparece?
Como Ela atua através de Mim tão bem? Como? O que acontece? De onde Ela vem? Hidroelétrica. Como a hidroelétrica ficava?
Na água, é na água, no Guru Tattwa. Mas quando ela desce, quando o Guru Tattwa vem a vocês, nesse nível, Vishnumaya atua,
de modo que se libera e age. Para quê? Para a iluminação.
O que acontece no nível grosseiro, acontece no sutil. Assim, alguém tinha que se encarnar, então o Princípio do Guru teve que se

encarnar para vir a esta Terra. Assim, Vishnumaya atua e ilumina as pessoas. E isso é o que acontece, e é como a coisa toda
funciona. Agora vocês viram como Eu pude mudar o assunto de repente para este e vocês não perceberam isso. Mas Eu apenas
queria que vocês vissem como a Mãe muda o assunto, porque alguns acontecimentos ocorrem em algum lugar, sobre os quais
Eu sei, e isso muda. E parece um único assunto uniforme continuando. Outra coisa que Eu tenho que lhes dizer é que todos
vocês devem conhecer bem a Sahaja Yoga inteira. Muito poucas pessoas realmente sabem sobre a Kundalini, realmente sabem
sobre as vibrações. Elas não sabem onde está o Void.
Deve haver um curso regular, mesmo para os Sahaja Yogis adultos. Onde fica o Void nos pés? Onde ficam os chakras nos pés?
Quando lhes digo para esfregarem Meus pés, eles não sabem onde ele fica. Vocês podem não ser cultos, não tem importância,
mas na Sahaja Yoga, vocês devem ser instruídos. Vocês devem ter uma educação completa na Sahaja Yoga. Vocês devem
saber de onde esta doença está vindo, como curá-la. Cada um de vocês deve adquirir o conhecimento aqui. Assim, quando
vocês tiverem seu curso de meditação, também vocês devem ter um curso para aprenderem sobre a Sahaja Yoga, quais são as
coisas que devem ser feitas. Agora, há um livro, é claro, Eu vi que este é um bom livro que eles escreveram sobre as crianças,
mas não há espontaneidade, então Eu terei que trabalhar nisso.
Mas não são somente os livros, também tem as Minhas fitas. Quando vocês estão ouvindo Minhas fitas, anotem os pontos que
a Mãe disse e verifiquem por si mesmos. Portanto, aprender a Sahaja Yoga é muito importante, senão sua inteligência irá
enferrujar-se. Vocês devem ter uma completa instrução da Sahaja Yoga. Somente dar a Realização não é o trabalho. Vocês
devem ter, assim os outros devem saber que vocês são profundos conhecedores. A quantidade de conhecimento que vocês
têm, ninguém teve antes, nenhum santo teve isso. Então agora, tirem proveito disso. Qualquer que seja a sua idade, seu grau de
instrução, sua qualificação, não importa, mas vocês todos devem saber o que é a Sahaja Yoga, o que ela significa, como ela
funciona. Faça perguntas a si mesmo e encontre respostas.
Vocês todos ainda são estudantes da Sahaja Yoga – devem saber disso, vocês ainda são estudantes da Sahaja Yoga e devem
conhecê-la a fundo, vocês devem conhecê-la, cada termo dela. Somente regozijar a Sahaja Yoga não é o objetivo, vocês
precisam também conhecer, como por exemplo, se vocês apreciam um bolo feito por alguém, vocês devem saber como
prepará-lo, porque então vocês podem prepará-lo para os outros. Mas se vocês não souberem cozinhar, as pessoas não irão
acreditar. Isso é o que Eu tenho visto. Então, Eu tenho visto que alguns Sahaja Yogis estão o tempo todo realizando o trabalho,
eles são ativos porque eles eram ativos antes, mas alguns são letárgicos. Vocês podem observar que mesmo entre dois
indianos, vocês encontrarão a mesma diferença, embora eles estejam aqui ou possam estar lá. Isso não deveria ser assim.
Todos devem tentar criar o mesmo tipo de entusiasmo e dinamismo, não uma única pessoa. Se uma única pessoa faz isso,
então isso é inútil. Algumas vezes essa única pessoa pode ser muito dominadora também.
Todos devem trabalhar, o grupo todo tem que trabalhar. Se nós pudermos desenvolver isso, isso contribuirá para o completo
desenvolvimento, elevação. Tudo bem? Assim, hoje, neste dia do Meu aniversário, Eu quero abençoá-los muito, mas cada
aniversário está reduzindo o Meu período de vida, devem saber e então devem crescer agora para assumirem o controle, é
muito importante. É muito importante que vocês cresçam. O Meu assim chamado período de vida, embora não aparente, está
diminuindo, vocês devem saber disso, portanto vocês têm que apertar o passo, atinjam esse objetivo, realizem isso. Quando os
outros vierem, falem com eles gentilmente, deem alegria a eles, não lhes deem nenhum... deem alegria a eles. Cuidem deles,
sejam gentis com eles, isso será atrativo, ao invés de imediatamente alguém dizer: "Você é um bhoot, saia daqui." Quando eles
estiverem na Sahaja Yoga, quando eles estiverem lá, Eu os repreenderei. Ainda há, Eu sei, alguns deles aqui, ainda, nós temos
que dizer a eles: " Você tem um problema, é melhor você sair.
Está certo, eles têm que sair dos ashrams por um tempo, depois voltar. Tem que ser assim, senão eles não podem ser
corrigidos e essas pessoas devem aceitar com satisfação que elas devem ficar bem, elas devem mudar, elas devem ficar
melhor, ao invés de continuar com o que quer que seja que elas tenham por causa do ego delas. Assim, tentem cooperar com o
seu Si, porque ele quer ficar melhor, cada vez melhor. Então, todas aquelas pessoas sobre as quais Eu irei perguntar, Eu direi ao
Warren, aquelas pessoas que Eu percebo que não estão bem, devem sair do ashram. O ashram não é um lugar onde todos os
tipos de pessoas deveriam ficar. Aqui, somente os puros, que estão à altura disso, devem ficar. Deve haver um certo nível
mínimo que eles têm que ter. Se eles não tiverem esse nível, eles saem. Até mesmo se houver uma mulher que está dominando

ou um homem que é como uma mulher, eles têm que sair. Vocês têm que ser pessoas normais, senão os outros que vierem e
virem um homem se portando como um "frango" cortado a partir daqui, vejam, eles não terão uma boa impressão.
Eu lhes digo, como um Cristo infeliz, vejam, como Eu lhes mostrei, permanecendo lá sem firmeza daquele jeito. Eu não sei quem
se sentiria impressionado por alguém assim. Vocês devem ter alguém como Cristo na Capela Sistina, em pé como uma
fortaleza, é desse modo que os homens devem ser. Mas serem dignos, respeitáveis, gentis, majestosos, tudo bem. E as
mulheres devem ser muito doces e amáveis. Isso traz um retorno muito, muito grande. Muito, muito grande. Vocês não sabem o
quanto Eu tive de retorno por isto. E este retorno, hoje tem-Me sido muito útil. Vejam, quando Eu não estava atuando na Sahaja
Yoga, por Minha própria natureza, Eu era gentil com as pessoas, e tudo isso aconteceu.
Eu lhes darei um exemplo: em Londres, um sujeito veio, seu nome é... qual é o nome daquele comissário? O comissário de Pune,
ele é agora o comissário de Pune, tudo bem. Ele veio nos ver, nós tínhamos uma reunião do gabinete do Meu marido ou algo
assim. CP disse: "Eu os chamarei para jantar". Eu disse: "Tudo bem". Eu havia preparado o jantar em casa; havia cerca de 25
pessoas que vieram para jantar. Eles jantaram, Eu devo ter cuidado deles, o que o quer que seja. Então, quando Eu fui para Pune,
Mehrotra Me disse que esse comissário estava muito ansioso para que ele viesse como Presidente, ou Presidente do Conselho,
ou o comitê de recepção, que devia Me receber. Eu disse: "Eu não Me lembro quem é este senhor." "Eu Me lembro de alguém
com o mesmo nome."
Ele disse: "Não, não, não, não, este é outro." Agora, este é um dos que veio. E Me elogiou muito, Eu fiquei surpresa ao ver como
ele notou tudo aquilo. Ele disse: "Esta Senhora, cujo marido tem uma posição tão elevada" "na vida, é tão humilde, Ela é tão
gentil, tão maternal." E ele foi para casa e disse para sua esposa: "Eu nunca vi uma Senhora assim antes," "uma Senhora tão
perfeita." O que Eu fiz, Eu não sei. Eu devo ter cozinhado bem, é claro que Eu cozinho. Mas Eu devo ter cuidado bem dele, Eu
devo ter sido gentil com ele, com todos eles. Eu mesma não devo ter comido nada, devo ter cuidado, devo ter feito algo. Eu não
Me lembro do que Eu fiz.
Mas por Minha própria natureza, Eu tenho que fazer, e isso não é de hoje, mas Eu tenho visto tantos deles tornarem-se tão
prestativos, apenas por causa dessa Minha natureza, apenas por causa dessa Minha natureza. Vocês sabem, o nosso
alto-comissário na Inglaterra, ambos os alto-comissários, o primeiro e o segundo. B.K. Nehru, e o segundo, eles tinham um
enorme respeito por Mim, consideração por Mim, vocês não podem imaginar. Porque vocês têm que ser gentis e atenciosos e
bons. Assim como vocês cuidam de Mim aqui, Eu cuidei deles lá. E é desse modo que eles tiveram essas impressões, Eu lhes
digo, todos os amigos do Meu marido e todo mundo têm tanta consideração e respeito. Nós fomos ver alguém que era o líder
da justiça, o chefe da inteligência na Índia. Ele nos deu um verdadeiro tratamento real. O representante do Tesouro Nacional foi
informado que os Meus filhos estavam chegando, ele próprio foi ao aeroporto, vocês sabem disso?
Ele estava sentado lá, Eu não sei se ele apareceu para ter certeza de que todos vocês haviam chegado. Isso é somente a Minha
vida pessoal com eles, de qualquer forma, quem se importa com a esposa de quem? Tantos vieram depois de Meu marido,
ninguém se importou com suas esposas. Em qualquer lugar. Vejam, Eu vim dessa vez com Meu marido para ir à China e seus
agentes que estavam no Japão e em outros lugares, Honolulu, todos eles vieram apenas para encontrarem-se Comigo, porque
se ele vem, ninguém vem vê-lo. Ele disse: "Agora que Você veio, eles vieram ver." Vocês podem acreditar nisso? É só ser uma
dama para eles. É algo tão poderoso. É algo tão poderoso e as mulheres devem saber cozinhar, isso é importante.
Se elas não souberem cozinhar, elas não são mulheres, Eu não acho que elas são mulheres. Todas elas devem saber cozinhar.
Vocês devem aprender a cozinhar e todo mundo pode aprender isso, isso é muito importante. O poder secreto da mulher está
em como ela cozinha. Vejam, os nossos maridos não conseguem ir a lugar algum, porque nós cozinhamos tão bem que eles
têm que voltar para casa. Eles se lembram da comida. Assim, esse é o poder que vocês têm. Hoje, nós teremos um Puja muito
curto, porque hoje é o Meu aniversário e então o Puja de aniversário deve ser de tal forma que seja mais profundo, mais de
coração, mais alegre, do que ficar no aspecto ritual. Não há nenhuma necessidade de ter muitos rituais, porque nós estamos
num estado de espírito de alegria celebrando o aniversário de nossa Mãe. Nós já estamos lá, tudo que for necessário para
vocês estarem lá, não é necessário agora, porque vocês estão nesse estado de espírito de alegria, tudo bem?

Então a única coisa é que deve ser feito um puja muito curto, Eu disse a ele, hoje é um aniversário. Não há nenhuma
necessidade de ter um puja enorme, tudo isso é necessário para trazer todas as Divindades. Elas já estão lá, lá em cima, apenas
observem as vibrações que Elas estão emitindo. Elas estão tão felizes por vocês estarem celebrando o Meu aniversário. Então,
em cada puja, o que nós temos que fazer é despertá-Las, pedir a Elas para serem gentis com vocês, isto, aquilo. Embora Elas
estejam despertadas em Mim, vocês querem que Elas fiquem. Mas agora, todas Elas estão despertadas em vocês, nós não
temos que ter um grande puja de forma alguma, não há nenhuma necessidade. E o que Eu disse a Modi é que tenham um puja
muito, muito curto e um puja muito curto deve ser satisfatório. Assim a palestra de hoje foi exatamente como um puja.
Lembrem-se que essa palestra destina-se a vocês quando vocês não eram Sahaja Yogis.
Hoje, isso não se destina a vocês. Então vocês não se sentirão culpados. Primeiro lembrem-se que vocês são Sahaja Yogis,
vocês são Meus filhos e Eu os amo muito, muito, muito. Então por favor, tenham confiança em si mesmos, completa confiança
em si mesmos, tudo bem? Essa é a coisa mais grandiosa que vocês podem Me dar hoje como um presente. Que Deus os
abençoe. Shri Mataji fala em Hindi. Então, para isto vocês têm que lavar os Meus Pés por 10 ou 5 minutos e lavar as Minhas
Mãos por cerca de 10 minutos, só isso, simples assim. Agora, nós não precisamos de muitas pessoas para isso, apenas
coloque aquilo aqui.
Qual é a necessidade de continuar no Meu passado?
No presente. Om twamewa sakshat, Shri Nirmala Devyai namoh namaha. Este é o maior mantra, Eu lhes digo. Este é o maior
mantra. Experimentem. Por favor, repita-o novamente. Venha. Lave Meus Pés. Venha. Com as mãos.
Use ambas as mãos. Duas pessoas novamente. Mais rápido. Lave-o. Agora, outros três. Ambas as mãos. Venham. Dois de
vocês. Bom. Pronto.
Aqueles que não vieram, venham. Agora venham as crianças pequenas, na frente. Venham deste lado, venham. Use a outra
mão. Tudo bem – pronto. Com ambas as mãos. Agora, digam mantras em Inglês. Tudo bem. O outro grupo. Venham, um por
um.
Em Inglês. Ambas as mãos. Bom – pronto. Bom. Muito bom. Por favor, use ambas as mãos. Esfregue-o com ambas as mãos.
Está bom. Tudo bem. Agora, quem é o próximo?
Há mais alguém? Vão e sentem-se atrás deles, um depois do outro. Com força, esfregue-o com força. Tudo bem, pronto.
Aproxime-se. Este é o garoto. Agora, lave Meus pés. Bom. Com a outra mão também. Que Deus os abençoe.
Tenham muita confiança! Que Deus os abençoe. Bom. Absorvam isso, o que ele está recitando, absorvam isso. Todos vocês
recitando isso. Agora, vocês poderiam ter visto isso, Ganesha é a chave. Cristo é a chave de todas as coisas. Ele é a chave, Ele é
a essência de todas as coisas, vejam, e portanto, através Dele, tudo se realiza. Vejam, mesmo se vocês tiverem que vir a Mim,
vocês têm que vir através Dele. Isso significa que essa inocência deve nascer em vocês, depois vocês vêm a Mim.
Portanto Ganesha é tão importante. E a Austrália é o centro de Ganesha. Portanto, vocês são muito importantes, vocês são a
chave. Assim, é mais necessário que vocês estejam mais na essência do que qualquer outra pessoa. De todas as formas, como
Eu lhes disse, o homem tem que ser um homem, a mulher tem que ser uma mulher. Essas são todas as essências, essa é a
essência. Isso é muito importante. Sobre vocês, isso se apoia, porque através de vocês, isso irá se realizar, através da inocência
de vocês. Vocês são aqueles que moldam a inocência dos ocidentais, isso é muito importante. É melhor dar isso ao Warren por
enquanto.
Vocês também devem ter notado que a cada ano tudo está ficando mais curto. Vejam, até mesmo dar a Realização está ficando
mais curto, o puja está ficando mais curto. Nós temos que poupar tempo, não é? Assim, está acontecendo de ficar mais curto.
Mas por quê? Porque há poderes. Há sustentação, e vocês podem sustentar este poder, porque vocês estão lá, tantos canais;

assim, vocês podem encurtar isso. Eu espero que isso não caia! Você está dizendo – ele está dizendo sim. Tudo bem.
Agora, o que nós faremos? Vamos apenas lavar as Minhas mãos, vamos fazer isso. Mas vocês não têm que fazer, vocês podem
apenas colocar um... Alguém mais pode fazer isto? Venha aqui. Derrame isso em cima. Venha para o outro lado. Venha aqui
para fazer isto. Hoje, como é o aniversário na ilha de Shri Ganesha, Eu acho que todo o Puja deve ser feito pelas crianças, isso
seria melhor. Tudo bem, então as meninas têm que se levantar agora. Segurem o sari, deixem que elas segurem o sari.
Você arrumou meninas maiores? Não casadas? Apenas deem o saria para elas segurarem, as meninas. Eu não sei se as
crianças conseguem segurá-lo ou não. está muito pesado. Dobre-o, deste jeito. Então, agora, todas vocês fiquem em pé na
ponta, tudo bem? E segurem o sari deste lado, e vá para aquele lado e segure-o, alto. Agora, todas as crianças primeiro. As
pequenas deste lado.
Tudo bem. Agora, venham à frente. Deixem as meninas mostrarem o sari em volta. Tudo bem, venham para frente desta
maneira. Tudo bem. Agora, segurem o sari. Vá para aquele lado. Agora, todas as meninas venham aqui. Agora, segurem-no
deste lado, segurem mais alto. Deixem todos verem o sari.
Algumas meninas maiores devem também ajudá-las. Deixem que elas o segurem na altura delas. Agora, venham, as meninas
maiores. Vocês duas ou quatro de vocês, venham, as meninas maiores. Venham aqui. Deixem que elas o segurem um pouco
daquele lado. Tudo bem, apenas coloquem-no para dentro, nas crianças. Agora, o que vocês fazem é colocar aqui, o ponto
vermelho. É ponto vermelho, de lá? Primeiro façam a linha, tudo bem?
Eu acho as meninas maiores devem segurá-lo agora, eu nós as chamaremos para colocarem as flores, tudo bem? Apenas as
meninas maiores devem fazer isso. Tudo bem. Todas as menores devem sentar-se agora. Nós as chamaremos para as flores,
tudo bem? Agora, vocês têm que colocar a linha aqui... e depois além da linha. Aqui também, uma linha, e depois além da linha.
Isto tem que estar dentro da linha. Coloque a linha. Coloque isso debaixo do pé.
Você tem que passar o vermelho nele todo, lá. Agora, você tem que faze uma suástica. Em cima. Agora, coloque uma também
deste lado. Está bem. Vocês são exatamente sete! Vocês notaram isso? Sim, agora remova isso daqui, e vocês têm que essas
coisas individuais... daqui. Tem que colocar isso um pouco. Faça uma suástica no vermelho, no centro.
Eu ajudarei você a colocar isso. Em cima daquele. Bom. Tudo bem, pronto. Agora, tragam o sari ao redor, agora. Agora, decorem
com flores. As crianças podem vir. Agora, tragam o sari ao redor, deste jeito. Deixem as crianças virem, para oferecerem as
flores. Agora, tragam os meninos aqui para oferecerem as flores.
E nós arrumamos outras flores também. Deixem os meninos fazerem isso. Faça isso reto, coloquem isso para baixo de modo
que as flores fiquem em cima. Deixem os meninos oferecerem as flores e peçam a eles para arrumá-las. As meninas maiores
pode vir fazer isto, as meninas. Não aquelas que pintaram Meus pés agora, porque aquelas que pintaram Meus pés, vocês
viram. Aquelas que pintaram Meus pés agora. As outras, venham. Deem uma para ela. Lá, também, levem uma.
E todos estes anéis... Primeiro o esquerdo, é isto. Muito obrigada! Arrumem mais algumas meninas ali agora. Alguma outra
menina? Venha e ajude. Você pode fazer isto, veja, um lado? Faça isso igualmente... a mesma coisa do outro lado. Agora, este,
você tem que colocar ao contrário. Um é deste lado, e outro é para aquele lado. Está tão bonito.
Shri Mataji, de todas as crianças da Austrália pelo Seu aniversário. Muito obrigada. É muito! Ele diz que Eu tenho que colocá-lo
agora, Eu não sei o quê. Sabem, ele combina com Meu sari. É um colar do amor! Agora, é deste modo que deve ser. Com este
colar, Shri Mataji, nós esperamos que o Vishuddhi Esquerdo seja desobstruído em todo lugar! Também com este colar, Shri
Mataji, nós o escolhemos porque o chakra das pérolas também é desobstruído! Muito boa ideia!
Há um outro anel, um anel meno, tudo bem. Isso está tão bonito! Um pouco alto. Um está bom. Dê-Me o pente, por favor. Agora,
Eu tenho 63 anos de idade. Não, 64 anos, vocês podem imaginar? Nós teremos este especial... Agora, aqueles que quiserem

tirar fotografias, podem vir. Isto é para a Senhora, Mãe. É?
Eu sei que você tem que cuidar de coisas tão fantásticas, mas Eu não sei aonde nosso fotógrafo foi. Eu acho que ele não está
aqui... Matthew não está aqui. Vamos ver como isso funciona. Tire uma foto inteira. Tire uma ou duas bonitas. Agora, está
pronto. Tudo bem. Vocês gostariam de tirar fotos sem guirlandas? Eu acho que é melhor. Olhe aquela.
Essas são tão bonitas. É o verdadeiro estilo Radha, vejam. A maioria está na parte de trás. Olhem este aqui, lindo! Venham.
Aonde você conseguiu todos estes? Há alguém para ajudar? É lindo. O melhor estilo que tínhamos. Este é o modelo que
deveríamos ter também.
Nós devemos levá-la para Inglaterra, Índia, nós resolveremos qual é a melhor. Estas são as três Deusas... Tantos ornamentos!
Agora. Seria melhor ver o que... É tão bonita e confortável. Isso poderia ser deste jeito, vejam, porque isto deve ter sido o
Muladhara... A questão é esta: não há nenhum modo de cobrir o Muladhara. Então deve ser deste jeito. Entende? Agora,
deixe-Me colocar o sari. Coloquem o sair, as meninas, venham. Tire uma foto por inteiro, se você quiser.
Eles tiraram fotos dos pés, tudo bem. Agora, essas são todas as fotografias? Agora, há muito o que fazer. Você tem que pegar a
guirlanda. Então, antes de mais nada, deem-Me aquelas coisas que estão lá. Eu apenas as tocarei. Tudo bem? Mais meninas,
meninas maiores. Três saris em um. Todas as sete meninas venham.
Aquelas que estavam segurando Meu sari. Tudo bem? Que Deus os abençoe. Agora pronto. Agora as flores. As meninas podem
fazer isto. Agora, as guirlandas. Isto é tipicamente feito no sul da Índia., eles fazem uma enorme. E também na Índia, eles
fizeram isto. E eles chamaram isso de... Muito obrigada!
Tirem uma fotografia por inteiro, incluindo os pés. Muito obrigada, obrigada. Com o aarti, nós gostaríamos de manter a
guirlanda. As coisas grandes de latão também podem ser trazidas. Uma deste lado, outra daquele lado. Estas coisas podem
sair, de modo que vocês possam tirar uma fotografia por inteiro. Tudo bem. Agora Eu descerei daqui.
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Palestra sobre o Muladhara Chakra Birmingham, Inglaterra, 20.04.1985 Este aqui está bom? Você vai gravar? Portanto, é dessa
forma que Mahamaya joga: eles planejaram tudo, tomaram todas as providências… e o sari sumiu. Tudo bem. Então, eles
vieram e Me contaram que estava faltando o sari. E então, o que fazer agora? Vocês não podem ter o Puja sem o sari, segundo
eles. Então Eu disse: "Tudo bem, vamos esperar." "Se o sari chegar em tempo, nós o teremos," "de outra forma, nós poderemos
tê-lo mais tarde". Mas, Eu não estava nem um pouco perturbada, nem um pouco aborrecida, porque Eu não tenho uma
concepção mental sobre isso. Mas, se vocês têm uma concepção mental: "Oh! Nós programamos tudo, arranjamos tudo,"
"fizemos isso e agora está tudo fracassando." Não importa, nada está fracassando. Mas isso é o que não podemos fazer.
Porque vocês Me perguntaram hoje: "O que é Mahamaya?" Isso é o que Ela é. Vocês têm de aprender a aceitar tudo o que vier
no seu caminho. Isso é uma das coisas. É aqui onde nós nos sentimos frustrados, zangados, aborrecidos e estragamos a nossa
alegria, uma das coisas, porque fizemos uma projeção mental. Mentalmente, nós planejamos algo: "Isto tem de ser." E isso é
realmente de certo modo um sentimento sutil do ego. Porque Eu pensei: "Isto é o que está destinado. Tudo bem," "faremos
amanhã. O que importa?" De qualquer forma, Eu disse ao Sr. Shrivastava que retornaríamos… somente por volta das duas horas.
Ele disse: "Porque não de manhã?" Eu disse: "Não acho que será viável." Portanto, é dessa forma que vocês se tornam avyagra.
Vyagra significa "pessoa que está preocupada". Aquele que não está preocupado. Então, nós nos preocupamos por causa de
duas coisas. Primeiramente, nos preocupamos: "O que acontecerá no futuro?" O futuro não existe. Se você criar em sua mente
que isso deveria acontecer no futuro então você ficará aborrecido. Essa é uma das coisas. Mas se você não fez nenhuma
imagem mental, você observará o que entra em cena. Você observará seja o que for que apareça. Então você não fica
preocupado, porque você está ansioso para ver… o que vai acontecer. Essa é uma forma em que você se sente machucado,
você fica preocupado. Em segundo lugar, você se preocupa quando constrói um mito, uma imagem disso: "Oh! Nós íamos ter
um Puja agora…" "e não teremos". Então você fica aborrecido. Que diferença isso faz? E então, você não consegue desfrutar
Minha palestra de hoje e o Puja amanhã. Porque você acha que hoje haveria o Puja: "Nós estamos todos bem vestidos. Muito
bom." "Gastamos muito tempo para ficarmos prontos para o Puja." Tudo bem, teremos o Puja amanhã, o que importa? "Nós
realmente nos enfeitamos tão bem," "estamos todos prontos para o Puja," "estamos sentados aqui para o Puja." E agora, o que
aconteceu? Afinal, Eu não vesti Meu sari para o Puja, de forma alguma. Eu sabia o que ia acontecer. Então, é muito bom vê-los
desse jeito, porque, normalmente em um Puja, Eu nunca os vejo vestidos deste jeito, fico ocupada Comigo mesma. Agora, Eu
posso vê-los bem vestidos, Eu Me sinto feliz com isso. E essas coisas mentais são responsáveis por nos frustar. Como quando
Eu estava lhes falando sobre dinheiro, as mesmas coisas acontecem. As pessoas vêm para a Índia. Elas guardam muito
dinheiro para comprar coisas. Às vezes, eles vêm carregados exatamente como, o que vocês chamam, comerciantes. Os
agentes alfandegários são tão gentis, quero dizer, os Sahaja Yoguis têm passe livre, seja na Índia ou na Inglaterra ou em
qualquer lugar. E então eles têm uma imagem mental: "Compraremos isto, tudo bem?" "Gastaremos muito." Se tiverem de
gastar dinheiro com algo mais, ficam aborrecidos por terem decidido gastar tanto. Então, eles talvez vão gastar algum dinheiro.
Isso é também… Vejam como Mahamaya trabalha Isso já aconteceu com todos vocês. Então, eles vão e compram alguma
coisa, Eu lhes contarei sobre uma vez que Gavin comprou uma imagem. Eu não sei, ele pagou cerca, Eu acho, de 500 rúpias…
Quanto você pagou por aquilo? 4000?Ou Eu não sei. Quantas libras você pagou por aquilo? 40 libras. Ele pagou 40 libras por
aquela coisa, Eu não pagaria nem mesmo cinco libras por aquilo. Então Eu disse: "O que é isto? Como você comprou isto?" "Oh!
É coisa muito boa, Mãe. compramos em Agra." Eu disse: "Isto é do Nepal, se você comprasse em Agra," "Eu acho seria muito
caro e que desperdício." Mas, o pior era as vibrações que eram muito ruins. Eles acharam que compraram algo maravilhoso. E
as vibrações eram muito ruins e Eu percebi isso, então ele disse: "Tudo bem, Mãe, vou deixá-lo na Sua casa…" "e a Senhora
melhora as vibrações." Eu tentei, aquilo não deu certo. Eu disse: "Gavin, o que fazer agora?" "Afunda isto no rio Tamisa. Eu não
sei." Então, felizmente, C.P. disse: "Eu tenho de levar algum presente de Budha para o Japão." Eu disse: "Estas obras japonesas
em exposição são inúteis," "nenhum bhoot irá perturbá-los." Então ele disse: "Eu posso comprar alguma coisa?" Eu disse: "Essas
coisas de Budha não são fáceis de achar aqui," "mas Eu tenho um Avalokiteshwara, você gostaria de levá-lo?" Ele disse: "Qual o
preço?" Eu disse: "40 libras." Ele disse: "Tudo bem, tudo bem, eu o comprarei." E ele comprou aquilo por 40 libras. Eu disse:
"Tudo bem, dê isto para aquele japonês." Ele é uma pessoa muito desagradável. Eu disse: "Isto é bom para ele." E Eu descobri
isso, porque Eu sabia que aquilo teria algum propósito em algum lugar. Assim, é desse modo que nossas imagens mentais são
tão rígidas… que não há nenhuma flexibilidade em nosso entendimento. E se você começa a tornar isso flexível, então e isso

ocorreu nos estágios bem iniciais quando Gavin foi para Índia, bem no início, Agora, ele está diferente. Se vocês se tornam
flexíveis, então o que acontece é que vocês veem alegria disso. Vocês veem como as coisas se ajustam. Mas, se isso for rígido,
então, vocês ficam envolvidos na sua própria rigidez… e nunca podem desfrutar disso. Porque existem tantos movimentos para
o poder de Mahamaya. É assim, então, que vocês se sentem frustrados. Observem que tudo isso é uma criação de vocês. A
projeção mental é uma criação de vocês… e a destruição, também, é uma criação de vocês. Ninguém é responsável por isso.
Vocês são os responsáveis. Mas quem faz isso é Mahamaya, "Sankalpa, Vikalpa Karuna", você decide algo. Você diz: "Hoje eu
irei para Birmingham," "eu tenho de ir Birmingham, não posso ir para a meditação." Depois de algum tempo, você descobrirá…
que é impossível fazer alguma coisa, exceto fazer o que for necessário para a Sahaja Yoga. Porque toda vez que você tentar
fazer algo, você achará que isso irá frustrá-lo, irá aborrecê-lo. Se não, então isso vai fazê-lo entender… o que é importante, o que
perdeu. Às vezes vezes, vocês se perdem no caminho. Vocês pensam: "Oh, Deus, nós perdemos o caminho." "O que fazer? Para
onde ir?" Se Eu fosse vocês, Eu diria: "Tudo bem," "nós perdemos o caminho, deve ser para achar alguma outra coisa". E lá eu
acho outra coisa, que eu estava procurando há dias, apenas vejo aquilo lá. Então, se você confiar na qualidade doadora de
alegria do seu Espírito, acreditar que você não vai perder essa qualidade do Espírito, por nada, então, isso age como um guia. E
você entende a flexibilidade… de todas essas coisas mundanas, transitórias. Todas elas são mutáveis. Somente vocês não
podem mudar, porque vocês são o Espírito. Hoje Eu queria falar sobre o Muladhara, que é um assunto muito importante. Eu
acho que falei sobre isso muitas vezes. Mas no Ocidente, Eu devo dizer, por causa de nossas atitudes erradas… e a aceitação
das projeções mentais erradas… de outras pessoas que são muito dominadoras, nós temos arruinado muito nosso Muladhara.
Apesar do fato da Kundalini ter ascendido, com qualquer que fosse o poder fraco que o Muladhara tivesse… e ter sustentado a
si mesma, nós temos de saber que sempre podemos cair nas armadilhas… das diferentes bifurcações que criamos
anteriormente. É um assunto muito sério, o Muladhara Chakra tem sido realmente despedaçado… e nós criamos caminhos, nos
quais nossa atenção pode ir, se não formos muito cuidadosos. Agora, vamos supor que alguém seja uma pessoa desonesta…
ou uma pessoa miserável ou orientado pelo dinheiro. Isso é muito grosseiro e vocês podem ver tão claramente. Você vê a si
mesmo e fica chocado: "Por que eu disse tal coisa? Por que eu fiz tal coisa?" Mas, quando se trata da insensatez no canal
esquerdo, de pecados contra a Mãe, isso é uma ação reservada… que é somente entre você e você mesmo. Ninguém sabe o
que se passa na sua mente, exceto você. Ninguém sabe o que você vai fazer… no próximo momento, na sua privacidade,
quando você está só. Ninguém pode olhar dentro de você, exceto Sua Mãe. Eu também sinto o Muladhara de vocês. Para ser
muito franca com vocês, este é um centro que Eu mesma acho difícil de sentir. A razão é que Eu tenho um Muladhara muito,
muito forte, que não é muito sensível, Eu diria. Ele não é perturbado. A atenção do Meu Muladhara não vai para… perto de
qualquer outro Muladhara. Ela simplesmente retrocede. Essa é a ação que ele faz todo o tempo. Então, Eu também, a menos e
até que isso esteja muito ruim, quero dizer, a pessoa esteja muito perto de Mim, então, Eu sinto o Muladhara fortemente mas,
ainda assim, Eu posso. Vamos supor que você Me dê algo que é usado por você, imediatamente Eu posso senti-lo. Portanto, a
correção do Muladhara depende inteiramente de você… e sem um Muladhara forte, você não pode elevar-se mais alto, faça o
que você quiser. Agora, para as pessoas que são indianas, que têm respeitado seus Muladharas, existem muitos métodos e
formas fornecidas… de como elevar o poder do Muladhara. Mas isso não dará certo com os ocidentais, porque é um chakra
danificado, que está despedaçado. E que não funciona na parte física do Muladhara, mas funciona no lado emocional, que
chamamos de "Mana", o canal esquerdo. Então, mesmo que você não fale dessa maneira, mas sua mente ainda está nesse
reino. E vocês ainda pensa nesse reino. Mesmo mentalmente, você está nele… ou está vendo coisas, querendo ver essas coisas,
querendo desfrutar essas coisas, essa atração escondida ainda está lá, seu Muladhara não pode se fortalecer. Nós temos de
entender que Eu estou falando para os ocidentais. Eu não diria o mesmo para as pessoas da Índia. Então, agora nós temos de
trabalhar mais arduamente, estar vigilantes para lidar consigo mesmo. E isso é mais uma atividade mental. "Mental"
significando o lado emocional, Eu quero dizer. Você tem de vigiar sua mente. Em inglês, "mente" é uma palavra muito esquisita.
Mas, mana, por meio do qual suprimos o nosso lado emocional, nossos desejos. "Onde ela está indo?" "Onde está esse
movimento de nossa mente?" "O que ela está fazendo?" Você tem de se colocar contra sua mente, se colocar contra os seus
desejos, ou você pode encará-la… e ver por você mesmo claramente o que está acontecendo. Isto é para você decidir. Ninguém
irá corrigi-lo neste ponto. Eu conheço pessoas que têm se confessado para Mim. Eu nunca li suas cartas, para ser muito franca.
Quaisquer cartas que vocês tenham enviado, Eu não as leria. Quaisquer confissões que tenham feito, Eu queimei todas essas
cartas. Eu não tenho nenhuma ideia em relação ao que vocês fizeram, nem quero saber sobre isso. Isso não é Minha
preocupação. Minha preocupação é que, agora, não se estendam sobre as mesmas ideias, no mesmo nível… ou em qualquer
nível, seja qual for, podemos dizer. É em consciência sem pensamentos, que vocês podem combater… os pensamentos que
vêm a vocês… do tipo errado de Muladhara. Talvez, alguns de vocês tenham adquirido bhoots em seu Muladhara. Nós também

temos alguns tratamentos físicos para esses bhoots, que Eu direi ao Gavin em algum momento, que vocês podem perguntar.
Mas vocês nunca devem dizer: "Isto é um bhoot e eu estou bem, estou longe do bhoot." Vocês não estão. Sempre que você
disser: "Eu tenho um bhoot", significa que você mesmo estão favorecendo o bhoot. Você vê uma pessoa como um sakshi, isso
significa que você vê essa pessoa, mas não tem reação, que é a aniquiladora da felicidade. Vocês mesmos podem sentir os
seus Muladharas muito bem. Vocês podem senti-lo nas pontas dos dedos, também, e estejam atentos a isso. Se você quiser ser
gentil consigo mesmo, saiba que você tem de desviar sua atenção… para uma vida conjugal sadia. Mas, também, isso não deve
ser exagerado, porque o que Eu aprendi agora… é que os ocidentais têm inventado métodos… de transferir sua atenção de uma
pessoa para outra. Acrobatas mentais de diferentes tipos. Eles têm planejado destruir a sua pura atenção. Não brinquem com
isso. Há tantas outras coisas, pelas quais… expressamos que ainda estamos sob a armadilha de um Muladhara ruim. o modo
como se vestem, o modo como andam, o modo como se sentam, o modo como falam, o modo como se comportam para
impressionar outras pessoas. Eu devo ficar impressionado por outras pessoas na própria Sahaja Yoga. A única impressão que
realmente deveria funcionar… é a altura da ascensão que outros alcançaram. Vocês podem fazer isso, não é difícil. Quando a
Kundalini consegue se elevar com Muladharas tão despedaçados, Eu tenho certeza de que podem curar o seu Muladhara
completamente. Mas a sua questão é, antes de tudo, fortalecer o Muladhara. Para isso, Eu acho que todos vocês tem de entrar
em um tipo de tapasya. É por isso que Eu digo às vezes… que os ocidentais deveriam comer menos carne, especialmente a
carne vermelha e bifes… e cavalos e cachorros. E Eu não sei o que mais vocês comem. Comam mais comida vegetariana, Eu
não estou dizendo vegetarianismo, compreendam isso. Comam mais coisas que não provoquem tanto aquecimento no seu
corpo. Mesmo o peixe aquece muito. Então, levem um tipo de vida, de um certo modo, ascética. Mas não comam também
essas horríveis "comidas saudáveis". Eu não consigo tolerá-las, Eu lhes digo. Elas não se destinam aos seres humanos, mas sim
aos animais, Eu acho. Elas agitam completamente o seu estômago, é horrível. Uma vez Eu comi uma dessas coisas da Country
Store e Eu disse: "Eu tive o suficiente disso". Country Store. o campo (country) inteiro foi para o Meu estômago. Então para
vocês… Você tem de ir? Estes que estão sofrendo do Muladhara devem saber… que a comidade fato faz diferença… nos poderes
do Muladhara. Então, se você tem de curá-lo, antes de tudo, você tem de acalmá-lo, ele está superagitado, superagitado. Você
toca em qualquem homem, você toca em qualquem mulher, você olha para qualquer mulher, Eu simplesmente não entendo,
isso é pior do que macacos. Horrível. Você tem de acalmar o Muladhara, esfriá-lo, de modo que Shri Ganesha conceda Suas
bênçãos sobre o seu Muladhara. Não existe nenhum benefício. Mas isso não é tão externo que Eu possa dizer: "Você deve
respeitar a si mesmo." Isso não pode dar certo com essas palavras, Eu sei. Vocês têm de sentar-se, fazer a meditação e tentar
acalmá-lo. Eu conversarei com o Gavin e lhe direi quais coisas podem ser feitas sobre isso, porque não posso lhes falar
abertamente. Mas tudo isso ainda é físico. Mentalmente, você deve estar atento… para ver: "Aonde esta mente vai? A coisas
obscenas?" "Por que ela sempre vai para essa sensação?" Vejam os pássaros, vejam as flores, vejam a natureza. Vejam as
pessoas bonitas. Apenas as vejam. Outra coisa terrível no ocidente… é que as mulheres devem expor o seu corpo… para que os
homens fiquem excitados. Os homens fazem o mesmo, Eu acho. Sempre tentam excitar uns aos outro e viver em uma estúpida
excitação. Nós temos de expor belas coisas, como flores, belos ornamentos. Tudo bem? Mas você não é uma coisa. É sua
propriedade privada. Vocês não colocam todo o seu ouro nas ruas, colocam? É melhor tentarem isso algumas vezes. Vocês se
importam se as pessoas saquearem o seu ouro, mas não se importam com a sua castidade sendo saqueada, todo mundo
olhando para vocês com olhos obscenos. Vocês não se sentem insultados? Porque o ego é uma coisa suja, ele não se importa,
se sente feliz pelo fato das pessoas estarem olhando para vocês. Eles estão saqueando vocês, eles estão roubando a sua
castidade. Mas os Sahaja Yogis não são assim. Mas, ainda, Eu devo lhes dizer que vocês precisam limpar seus corações, limpar
as suas mentes, saiam disso. As mentes são colocadas de forma muito estranha. Eé por isso que há grandes complicações…
nos cérebros das pessoas. Elas são muito confusas, pessoas muito confusas, porque não há nenhuma sabedoria nesse tipo de
vida. Se tornar apenas uma personalidade orientada para o sexo. Isso é, na verdade, exatamente o oposto. Se vocês são
orientados pelo dinheiro, querem preservá-lo. Se vocês são orientados pela posição social, querem preservá-la. Se vocês
adquirem uma pequena peça antiga, querem preservá-la. E por que não essa propriedade de vocês que é a mais elevada de
todas, ser preservada, ser adornada, ser venerada? Eu estou bastante preocupada neste ponto, pois secretamente, as pessoas
estão sendo condescendentes com essas coisas. E, às vezes, são hipócritas. elas não se importam de ser hipócritas sobre isso.
Eles são Sahaja Yogis, tudo bem, mas nessa questão eles pensam que podem lidar… com isso da forma que quiserem. E às
vezes, alguns deles dizem: "A Mãe disse que está tudo bem." Eu nunca disse isso. Esse é um ponto no qual não posso fazer
concessões. Vocês têm de ter uma perspectiva casta sobre si mesmos, sobre a sua vida, sobre o seu ser, sobre a sua
personalidade. Vocês são santos. E se um santo não tem um bom caráter, - Eu chamo isso de caráter, a essência do caráter –
ele não é um santo. Então, essa pureza tem de ser mantida, não pode haver nenhuma concessão sobre isso. Você não pode

golpear as raizes de tudo. Se isso for resolvido… de uma maneira coletiva, ninguém engana a si mesmo, ninguém ilude a si
mesmo… e coloca a mente no caminho correto da ascensão. Pensando na ascensão, em como iremos nos elevar, Pensando
nos momentos quando tiveram alegria, pensando no dia que vocês Me encontraram pela primeira vez, pensando sobre todas
essas coisas belas e sagradas, a sua mente pode ser purificada. E sempre que um pensamento assim entrar em ação, nós
temos de dizer: "Este não, este não, este não." Isso é mais mental que físico, Eu lhes digo. Eu sei que é difícil. Mas, se vocês
podem obter a Realização, por que não isso também? Vocês todos têm de entender que não pode haver concessão nisso. E
talvez chegue um dia que, se vocês continuarem com isso, serão completamente postos para fora, exatamente como qualquer
outro demônio é posto para fora. Portanto, não existe nenhuma concessão. Diga a si mesmo, não engane a si mesmo, não
trapaceie consigo mesmo. Você não pode ascender, se existir qualquer coisa escondida dentro de você. Você será arrastado
para baixo, devido à sua fraqueza… e você se tornará mais fraco e mais fraco e mais fraco. A única questão é onde está a sua
atenção. Redirecione-a. Redirecione sua atenção. Primeiro, você precisará de algum exercício, algum esforço… e
posteriormente, isso virá automaticamente. Não terá de empenhar-se, não terá de se preocupar, Pelo contrário, se tornará
impossível ser de outra maneira. Tantos condicionamentos estão lá. Nós temos feito o jogo dos condicionamentos. Nós temos
nos arruinado. Este condicionamento é o mais sutil de todos e o pior de todos. É impossível combater na Sahaja Yoga, a menos
e até que vocês, individualmente, assumam a responsabilidade de cuidar disso. O Muladhara é um dos mais delicados… e o
chakra mais poderoso. Ele tem tantas dobras e tantas dimensões. Se o seu Muladhara não estiver bem, a sua memória falhará.
Se o seu Muladhara não estiver bem, antes de tudo, a sua sabedoria falhará. Você não terá nenhum senso de direção. A
insanidade que está agora se arrastando na América… antes deles completarem 40 anos, é devido ao Muladhara deles não
estar funcionando. A maioria das doenças incuráveis… surge por causa de Muladharas fracos, no aspecto físico. No aspecto
mental, a maioria dos problemas que nós vimos lá, a maioria, Eu diria 90%, é devido ao Muladhara fraco. Se uma pessoa tem um
Muladhara forte, um Muladhara poderoso, não se envolverá em problemas. Porque existe um ponto muito forte do Muladhara
aqui atrás. E quando a sua mente se apaga, você culpa o cérebro. Não é o cérebro, na maioria das vezes é o Muladhara. Assim,
para sua segurança física e emocional também, você tem de ter um tipo de atitude sadia em relação ao Muladhara. É por isso
que Eu estou tão ansiosa para que todos vocês se casem. e depois do casamento, após alguns dias, vocês perceberão que a
sua atenção… começa a se redirecionar para outros problemas da vida conjugal. Mas não acontece, se você não for um Sahaja
Yogi, porque a busca por sensações… tornou-se o tema principal da vida moderna. E vocês são jogados de um lado para outro
neste mar revolto… de todas essas ações intencionais das pessoas. A mídia, os livros, as ideias, tudo… criam esse horrível
temperamento excitável dentro de vocês. Um indivíduo assim não tem nenhuma paciência, não tem nenhum equilíbrio. Na
realidade, ele é hipócrita… e tem um Vishuddhi Esquerdo muito ruim. Tantas complicações acontecem com isso antes da
Realização. Esqueçam o passado. O que quer que tenham feito, esqueçam isso. Simplesmente não se preocupem. Mas
lembrem-se de uma coisa, que vocês têm danificado seu Muladhara, portanto vocês têm de cuidar dele, vocês têm de
acalmá-lo, vocês têm de trazê-lo à normalidade. Vocês têm de torná-lo… um centro saudável e equilibrado, de modo que Shri
Ganesha possa governar o Muladhara. Falar sobre Shri Ganesha, vocês sabem, as vibrações se tornam demasiadas para Mim.
Nós falamos da inocência, mas para despertar a inocência dentro de nós, devemos estar plenamente atentos, em alerta total
sobre as nossas mentes. "O que ela está pensando?" "Aonde ela está indo?" "Aonde esta ladra está indo?" "Ela está tentando
fazer alguns truques?" "Ela é capaz de alguns truques?" Tudo bem, vocês têm de estar alertas, muito alertas. Eu estava
pensando em falar sobre isso há muito tempo. Mas, agora, Eu tenho de lhes dizer uma coisa, que vocês serão expostos. Esta é
uma outra qualidade do Mahamaya, Ela irá expô-los. Vocês serão expostos, se tentarem fazer trapaças Comigo. "Comigo"
significa com a sua Kundalini. Se tentarem fazer trapaças com sua Kundalini, vocês serão expostos e terão vergonha de si
mesmos. Então, por favor, tomem cuidado, tomem muito cuidado sobre isso, de modo que vocês novamente tornem seu
Muladhara muito saudável… e poderoso. Que Deus os abençoe. Portanto a nossa prece deve ser: "Permita que o nosso
Muladhara seja saudável e forte". Só isso. Vamos orar Há certos exercícios para o Muladhara, Eu os explicarei ao Gavin, que é o
líder de vocês na Inglaterra, depois ele os repassará para vocês. Isso deverá ser feito verbalmente, não deverá ser anotado. Os
líderes dos ashrams e de outros lugares… deverão vir e vê-lo uma vez por mês, às vezes, e essas coisas deverão ser
conversadas, porque é um segredo. Não deve ser discutido abertamente. É um segredo entre você e você mesmo. Não deverá
ser anotado em nenhum lugar, não deverá ser mencionado, mas deve ser praticado por todos vocês, de tal forma que desfrutem
a alegria de Shri Ganesha. Isso é mais para as mulheres, Eu diria, do que para os homens, porque os homens sofrem muito mais
do que as mulheres. E é por isso que as mulheres devem ter muito cuidado. Devem desenvolver relacionamentos muito bons
com seus irmãos. A menos e até que vocês realmente estabeleçam o seu caráter elevado, os homens não poderão se
aperfeiçoar. Vocês têm visto na Índia que as mulheres não gostam disso, se alguém tenta olhar para elas ou tenta tocá-las, elas

não gostam disso. Mulheres se mataram, queimaram a si mesmas, milhares delas, porque pensaram que… algumas outras
pessoas poderiam vir e tocar o corpo delas. Isso está tão relacionado ao seu Atma, ao seu Espírito. Como se isso fosse o corpo,
a inocência é o corpo do seu Espírito. Todas vocês podem ser assim, porque vocês se tornaram yoginis agora, Elas não eram
yoginis, mas elas conheciam uma coisa: o poder da castidade delas. Isso é mais para as mulheres daqui, de modo que elas
devem tentar gerar este sentimento… de nobreza, de castidade, de santidade ao redor delas, de modo que os próprios homens
as respeitem… e desenvolvam esse sentimento dentro deles. Muito obrigada.
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Palestra sobre as crianlas Birmingham, Inglaterra, 21.04.1985 Hoje Eu quero lhes falar sobre as crianças, porque ontem nós
falamos da parte relativa ao Muladhara. Agora, por que nós não somos tão coletivos como deveríamos ser, muitos mais
coletivos? Existem condicionamentos em nós provenientes de nossa tenra infância. Se você observar, na vida ocidental, nós
somos trancados em nossas casas, nós não temos relacionamentos com os outros, nós somos mantidos extremamente
protegidos na infância. Eu acho que os pais têm medo neste país, "Nós perderemos nossos filhos", porque eles se perdem.
Depois que os pais começam a receber a pensão deles, a maioria dos filhos deixam seus pais e vão embora. Os pais são
abandonados, eles acham que: "Nossos filhos nos deixarão pelo menor pretexto." Então eles os ensinam a não falar com
ninguém, para ficarem longe de todo mundo. E abraçam seus filhos o tempo todo, cuidam de seus próprios filhos… e não
podem ver um filho falando com uma outra mulher, eles ficam com ciúmes. E eles acham que o filho pode se perder… porque
eles acham que eles não podem dar o amor adequado. Se alguém pode dar amor para esse filho, eles acham que o filho será
perdido. E o filho também se torna uma criança tão individualista… que isso exige um tipo muito particular de pessoa. E então,
depois de algum tempo, essa pessoa começa a dominar essa criança e os pais perdem o filho. É uma sociedade muito doente
dessa maneira. No que se refere às crianças, é uma sociedade doente. Ela não sabe como educar suas crianças. É exatamente
o oposto na Índia, exatamente o oposto. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais… os indianos tornam-se coletivos
muito rápido. É que na infância, quando somos crianças pequenas… ou as pessoas têm filhos, é considerado falta de
educação… pegar seu próprio filho na presença dos outros, absoluta falta de educação. Por exemplo, quando Eu tive Minha
filha… e quando Eu fui ver os parentes do Meu marido, nós não pudemos pegar a criança no Meu colo, exceto por causa do leite,
Eu estava amamentando o bebê. Então eles tinham de dizer: "Agora, é melhor Você amamentar." E Eu ficava lá. Eu nunca
pediria: "Dê-Me a criança, Eu a pegarei." Nunca. Isso é considerado falta de educação. E agora Eu compreendo… por que era
assim. Era falta de educação pegar o filho no colo na presença dos outros, dizer: "Este é meu filho." Era considerado algo muito
rude e mal educado, e é como se não fôssemos de uma boa família… e não soubéssemos como nos comportar diante dos
outros. E até mesmo dizer: "Este é meu filho", não era permitido. Eu dizia: "Este é seu filho", para Me apresentar. "Este é seu
filho." É algo surpreendente, agora Eu estou compreendendo isto: por que que era assim nessa nossa sociedade, onde não se
devia dizer: "Este é meu próprio filho." Se você for a qualquer lugar: "Quem é este? Este é seu filho." Até mesmo com a casa, não
dizíamos "esta é minha casa" para ninguém. "Você virá para sua casa? Por favor." Toda a formação cultural nos dá essa
coletividade. Agora, Eu lhes falei isto antes também: por que motivo as pessoas são tão orientadas para o sexo, quero dizer,
elas são tão sensíveis em tocar uma outra pessoa. Qualquer um que os tocar, eles ficam com um sentimento estranho. A razão
são outras sensações que não estão desenvolvidas dentro de vocês. Também é porque vocês sempre abraçam seu próprio
filho. A criança só conhece a mãe ou o pai. O tempo todo, o filho está com você. Como resultado disso, o que acontece é que a
criança nunca sente… os outros relacionamentos sublimes com os outros. Qualquer um que seja o outro é uma pessoa que é
alguma coisa diferente, e quando você cresce, depois você de repente toca alguém, então você não consegue sentir as coisas
sublimes. Quando você é inocente, quando você é uma criança, quero dizer, nós nunca dormimos com nossos pais. Isso é uma
coisa muito comum na Índia. Agora, vamos supor, se Eu estiver na casa, Minhas filhas entregarão seus filhos para dormirem
Comigo… ou com Meu marido, com os irmãos, com os outros. Se Meus irmãos estiverem lá ou os irmãos deles estiverem lá,
então eles entregariam seus filhos para dormirem com eles, não para dormir com eles mesmos. A razão psicológica era que
talvez eles entenderam isso, porque é um pais muito tradicional, então eles compreenderam isto, que a razão psicológica por
trás disso era que a criança ficava… acostumada com outro homem, com outra mulher… e nessa situação sublime, nessa
consciência sublime, em que você é inocente. Então o relacionamento de inocência é desenvolvido. Ninguém sente nada
estranho se alguém o toca ou faz alguma coisa. Essa é a razão pela qual se você vir um homem tocar um menino pequeno, ele
tem uma sensação estranha, o menino tem uma sensação estranha. Isso é um absurdo, porque você deve acreditar no princípio
da coletividade. Agora, Eu tenho visto que…. as pessoas abraçam seus filhos demais neste país. E isso é uma coisa muito
errada de fazer, o tempo todo carregar… a criança no seu colo, carregar a criança em alguma coisa. É demasiado. Se você
exagerar nisso, você descobrirá que as mesmas crianças irão odiá-lo. Porque na infância, elas desenvolvem uma sensação de
que… eles estão exagerando nas coisas e elas não conseguem expressar isso. Permita que a criança brinque o tanto que ela
goste, pegue a criança quando for necessário. Deixe os outros pegarem a criança, não você. Nós temos uma comunidade tão
grande de Sahaja Yogis aqui. Mas o que Eu percebo é que as mães ou o pai ficam carregando… o filho o tempo todo. Não,

entregue-o para outras pessoas. Deixem as crianças ficarem com outras pessoas, dormirem com outras pessoas, desfrutarem
o amor dos outros… e não terem medos. Elas o amarão muito mais. E é desse modo que Eu acho que, antes de tudo, nós
construímos nelas um tipo de estigma, um tipo de sentimento estranho que se desenvolve mais tarde… nesses relacionamentos
pervertidos, em que elas sentem que estar com alguma outra pessoa é algo ruim. Todas essas coisas podem ser dadas às
crianças… de uma maneira bem fácil, se você tentar isso na infância. Uma outra coisa que Eu descobri é que, por exemplo, no
escritório de Meu marido, Eu fiquei surpresa, todo mundo é chamado pelo nome, por exemplo, se está lá um representante de
CP, ele é chamado de Tom. Até mesmo o motorista, o chamará de Tom. Mas vejam, nós somos muito reservados,
especialmente Meu marido é muito reservado. Ele chamará até mesmo o motorista dele por seu nome com "Sr." Então eles não
ousam se comportar mal. Os relacionamentos devem ser estabelecidos na infância. Por exemplo, Eu tenho visto as pessoas
chamando o Gavin, as crianças pequenas chamando-o de Gavin. Nós nunca o chamaríamos desse jeito. Ou mesmo se vocês
vissem Meus netos, ele dirão: "Tio Gavin", no máximo. Trata-se de um relacionamento mais formal, ele dirão: "Sr. Brown." Mas
eles não dirão: "Gavin." Isso não é feito. "Tia", "tio", um relacionamento tem de ser estabelecido. Não é somente seu pai e sua
mãe que são importantes, mas vocês arrancam seus filhos dos outros, Eu tenho visto. Vocês querem agarrar-se aos seus filhos
e simplesmente os agarram… o tempo todo. É por isso que eles fogem de vocês. Exageram nisso. Não há nenhuma
necessidade. As crianças são muito independentes. Elas podem tomar conta delas mesmas, elas podem lidar com elas
mesmas. E apenas para mantê-las satisfeitas, vocês as levam para compras, fazem-nas comprar coisas, ganhar coisas… e
depois elas ficam acostumadas a isso. Vocês querem satisfazê-las dessa maneira. Não. Vocês devem saber que a criança é
muito inteligente… e vocês têm de submeter a mente da criança de acordo com… a própria compreensão de vocês de
coletividade. E se você não faz isso, elas se tornarão como… todas as outras crianças que são apenas vagabundos, Eu as
observo. Como Eu lhes disse, uma vez Eu estava vindo de Oxtead… e havia algumas crianças de cerca de oito a nove anos de
idade, não muito grandes. Elas eram de uma escola pública, não tinham nenhuma disciplina. Elas entraram em Minha cabine,
era uma cabine de primeira classe, e elas tinham alguns tipos de… coisas cortantes com elas, algumas facas talvez, ou algumas
navalhas. Elas começaram a rasgar todos os assentos sem nenhum motivo. E elas não fizeram nada Comigo, é claro. E Eu
fiquei muito preocupada. Eu disse: "Por que vocês estão fazendo isto?" Então elas disseram: "Cale-se." Então Eu Me levantei, fui
para uma outra cabine, e as crianças disseram que havia uns dois garotos… que estavam viajando com elas. Eles estavam
fumando, agradavelmente sentados no outro lado. Então Eu fui e lhes disse… que aqueles garotos estavam agindo daquele
jeito. Então eles voltaram. Eles deram tapas neles, os esbofetearam, bateram neles, e eles nem mesmo choraram, nada desse
tipo. E os empurraram de volta para os lugares deles. E depois na estação seguinte, o chefe da estação entrou… e ele ficou
dizendo: "Agora, o que fazer?" Vocês devem aprender a disciplinar seus filhos desde agora. Por que eles não podem se sentar
quietos no programa? Qual é o problema com eles? Desde começo, eles devem ser criados para sentirem as vibrações. Eles
devem ser criados para se sentarem com outras pessoas. Isso acontece porque eles acham que os pais deles são os parentes
deles, os outros não são. É desse modo que o racismo também se desenvolve, porque eles pensam: "As outras pessoas que
não são claras não são as nossas pessoas." Todos os tipos desses temperamentos do tipo escorpião, ou vocês podem chamar
de temperamento como de uma cobra, os temperamentos dissimulados se desenvolvem… quando vocês começam a ter seus
filhos exclusivamente para si mesmos. É o contrário, se vocês os permitem ser abertos, falar com todo mundo, abrir o coração
deles para todo mundo. Até mesmo as pessoas que são adultas… se estremecem ao tocar o filho de uma outra pessoa, Eu
tenho visto. Eles perguntarão dez vezes: "Eu devo pegar a criança?" Que mal há nisso? Na Índia, se você vai a casa de qualquer
um, eles simplesmente pegarão a criança. E agora eles dizem… que isso é para proteção contra doenças e tudo mais. Mas é ao
contrário, as crianças desenvolvem mais imunidade. Crianças superprotegidas ficam muito perigosamente situadas, porque
elas não têm nenhuma imunidade para nada. Imaginem, naquele país, nós temos todos os tipos de parasitas vivendo. Todos os
tipos de parasitas, ainda assim, nós vivemos melhor, porque nós temos imunidade a muitas coisas. E é desse modo que vocês
se tornam muito fracos, no que se refere à saúde. Imaginem, Eu fui à Austrália… e nós tínhamos três a quatro rapazes indianos
lá. Eles vieram para Me ajudar na cozinha, levantando todas as coisas grandes aqui e ali. Então, Eu perguntei a um deles, então
Eu disse a um deles: "Por que não pedir a aqueles rapazes para fazer alguma coisa?" Eles disseram: "Ele são bons só na
aparência, Mãe," "mas eles não têm nenhuma força." "Eles não têm nenhuma força." Eu tenho percebido isso. E isso acontece
mais em países como a Inglaterra, onde o clima é tão ruim que vocês mantêm seus filhos dentro de casa. Eles não saem. O
tempo todo vocês trancam seus filhos. Eles se tornam egoístas. Eles se tornam muito maus e com muita falta de visão.
Tornem-nos acessíveis. Agora vocês têm uma comunidade. Vocês têm uma comunidade confiável. Mas vocês não confiam.
Então uma pessoa simplesmente - uma pessoa dominadora aparecerá, irá se apoderar de seu filho e usará essa criança,
chantageará você com a criança, fará todos os tipos de coisas. Mas se você apenas permitir a criança brincar com todo mundo,

apenas permitir, as doenças desaparecerão, você ficará surpreso. Vamos supor também que você tenha um problema,
digamos, até mesmo com o Agnya Posterior, se os outros estão cuidando, isso desaparece. Porque se alguém tem vibrações
melhores, os bhoots largam você. Mas se você só agarra o tempo todo, você mesmo é uma pessoa… sofrendo de um Agnya
Posterior. Você mesmo fica agarrando o filho, a criança tem de sofrer. Na verdade, nós enviamos nossos filhos para outras
pessoas na infância, confiamos nelas e elas amam as crianças. Porque aqui as pessoas não acreditam que você possa amar as
crianças. Então aqui, nós temos de confiar nos outros com nossas crianças, e essa é a razão pela qual Eu acho que as crianças
se tornam… tão exclusivas, elas grudam em você, elas não conseguem ir com ninguém. Mas vocês veem quando vocês vão na
Índia, Eu não sei se vocês visitaram algumas casas ou não, as crianças serão as primeiras a recebê-los lá. Elas dirão: "Tudo
bem, sentem-se." Então elas lhe oferecem algo, se não houver ninguém na casa. Elas cuidarão de você… e elas saberão tudo
sobre você, o que você disse, o que você pediu, o que você quis, tudo de forma tão doce. Tudo fica registrado. E elas têm nomes
para cada tio, para cada tia, e elas se lembrarão de todas essas coisas por toda a vida delas. Eu encontrei crianças assim de
quem Eu tive de cuidar em Minha infância, Eu falava mais na infância delas… e elas se lembram de tudo que Eu lhes disse, as
histórias que Eu lhes contei e como Eu cuidei delas, e cada pequenina coisa elas se lembram, e é tão agradável saber que elas
ainda sabem todas aquelas coisas. Uma delas está agora trabalhando no Banco Mundial. Ela conseguiu um emprego
importante no Banco Mundial. Ela veio outro dia, e simplesmente começou a chorar como um bebezinho em Meu colo. Então Eu
disse: "Qual é o problema?" Ela disse: "Auntieji," "eu me lembro daqueles dias." E ela gosta tanto de Mim que uma vez ela foi a
uma loja e viu um sari, já adulta, Eu costumava usar o mesmo tipo de sari, ela viu um sari amarelo. Ela disse: "Este é o sari de
minha Tia", e ela foi e comprou aquele sari. Ela disse: "Este é o sari de minha Tia." Já adulta. As crianças se lembram de todas
essas pequeninas coisas, de todas as coisas sublimes, de todas as coisas nobres, de todas as coisas que são muito puras. Mas
não as exponham. Vocês simplesmente subjugam as crianças, fazem muito isso. E também depois as crianças tentam atrair…
sua atenção o tempo todo, porque elas estão acostumadas com vocês. Elas farão dez perguntas, elas falarão demais, elas
dirão coisas, e vocês ficarão cansados. Eu sei disso. Quanto Eu estava vindo de trem, tinha uma senhora viajando Comigo. Ela é,
o nome dela é, a esposa de Clive, qual é o nome dela? Ela estava viajando Comigo e com o filho dela. E pobre coitada, ela não
conseguia falar Comigo, porque ela tinha de lhe contar histórias… e falar com ele e ela não o largava. Eu disse: "Apenas o ignore.
Apenas o ignore por algum tempo…" "e a criança ficará melhor." E o mesmo conselho Eu dei para Barbara. O filho dela é muito
bom, ele ficou com Warren quando ele estava lá. Ele ficou com cada pessoa, ia e perguntava para todo mundo, circulou por todo
o salão e olhava para todo mundo. Mas na Índia, as crianças agem dessa maneira. Elas ficam preocupadas com todos, elas irão
e verão as vibrações deles. Com essa exclusividade e subjugação, vocês realmente odeiam suas mães… e seus pais quando
vocês se tornam adultos, se eles forem muito possessivos. É com essa possessividade… e medo que nós perderemos a
criança. Na verdade, você realmente perderá, se você tiver esse tipo de medo e se você subjugar seus filhos. Isso é o que Eu
tenho visto com as crianças que gostariam de ficar… no programa, não, todas as mulheres ficam do lado fora como punição.
Por quê? Façam-nas se sentarem. Elas ficarão bem. Elas ficarão sentadas quietas, não farão nenhum barulho. Mas essa
atenção esmagadora com seu filho, e Eu também tenho ouvido falar que nos ashrams, as mulheres que têm filhos não fazem
nenhum trabalho. Elas simplesmente não fazem nenhum trabalho, ficam cuidando… dos filhos delas, acabou-se, e o resto do
trabalho do ashram… é feito por alguma outra pessoa. Para gerar um filho, você não fez muito, fez? Não há nada de grandioso
em você ter gerado o filho, antes de mais nada. Eles são Sahaja Yogis e eles estão sob Minha guarda, não de vocês. E não os
mimem. Nenhuma mãe deve sentar-se com a criança na casa ou nos quartos, seja qual for o caso. Permita a criança brincar
com os outros, sentar-se na sala de estar. Mas elas pegarão o filho, se sentarão na sala, alimentarão o filho, cuidarão deles. Elas
só têm um trabalho, que é cuidar do filho, acabou-se. É como uma chantagem emocional, Eu acho. Você simplesmente pega a
criança para si mesma e senta-se lá e diz: "Oh, eu estou cuidando da criança." Então a outra pessoa pensa: "Oh, tudo bem, ela é
mãe." Eu tenho muitos filhos aqui. Essa maternidade não deve lhe dar uma ideia tão estranha… de que você se tornou tão
importante, que você deve se sentar e não fazer nada mais. Em Minha família, Eu tinha 11 irmãos e irmãs, e Minha mãe, Eu
acho, era presidente do congresso em Nagpur de Madhya Pradesh. Ela foi presa cinco vezes. E era uma mulher muito correta.
Ela não tolerava nenhuma insensatez dos filhos dela. E esta é uma outra coisa: se a criança faz qualquer coisa a alguém, Eu
tenho ouvido que as crianças são muito indisciplinadas, elas batem nos outros, puxam o cabelo, dizem todos os tipos de…
coisas estranhas e os pais nunca as corrigem, simplesmente as adoram. E quando os filhos crescem, eles simplesmente
chutam seus filhos para fora, os pais fazem isso. Nós temos visto isso acontecendo. Porque elas são almas realizadas, elas
não gostarão desse tipo de insensatez. Então tomem cuidado com isso. Ontem Eu lhes falei sobre o Muladhara. Deixem as
crianças terem um Muladhara saudável e confiável. Deixem-nas se encontrarem com outras pessoas, serem amigáveis com os
outros, brincarem com todo mundo, andarem por aí em todo lugar, permitam-nas. Mas de outro modo, eles são muito

negligentes em relação aos filhos deles. O que eles fazem? Eles não fazem nem mesmo massagem em seus filhos; eles nem
mesmo limpam seus filhos; eles não mantêm as roupas deles limpas, eles não lhes dão banhos regularmente; eles não lhes dão
comida apropriada. Este é um ponto que temos de observar: nossas crianças devem se tornar coletivas e muito fortes… no
Muladhara delas desde a tenra infância. Eu tenho visto os pais vindo e Me dizendo: "Nós não sabemos por quê," "por que nosso
filho nos deixou assim quando ele se tornou adulto?" "Ele estava bem na infância." Essa é a razão. Eles ficam aborrecidos com
vocês, para ser bem franca. Essa é a única resposta. "De repente meu filho me deixou, de repente." Por quê? Ele estava bem até
ontem. Ele deve ter ficado farto agora, para fugir desse lugar. Então eles devem ter seus próprios amigos… e eles devem ir de
um lugar para outro e realmente é, comparativamente se você observar, as crianças não têm nenhuma… sabedoria delas
próprias, porque os pais são tão dominadores. Eles não permitem as crianças crescerem de forma apropriada, para
compreender qualquer outra pessoa. Eu simplesmente não entendo o que aconteceu conosco, por que estamos errando tanto
com nossos filhos? Agora, o outro ponto que a pessoa tem de observar é sobre os ashrams, o qual Eu não precisei ter falado
antes, mas agora Eu devo lhes dizer… que nós temos de ser pessoas responsáveis. Mas isso também está lá. Desde a infância,
se você não tem senso de responsabilidade, você nunca poderá desenvolvê-lo mais tarde. Por exemplo, a conta de luz sobe
muito. As pessoas nunca apagam as luzes. Existe um interruptor que deve ser ligado e também desligado. Não é somente para
ligar. Pequenas coisas como gás ou luz, uma vez que eles estejam no ashram, eles não se importam. É o ashram de vocês.
Depois vem a comida, a quantidade de comida que é jogada fora é algo surpreendente. Nenhum valor pela comida, nenhuma
compreensão de como organizar, porque não há nenhuma Gruha Lakshmi, não há nenhuma qualidade de dona de casa, porque
elas estão sentadas com os filhos agora, não fazendo nada mais. Vamos supor que você tivesse sua própria casa, então você
estaria fazendo compras, você estaria cozinhando, você estaria tomando conta de seu filho, você estaria limpando a sua casa,
limpando os utensílios, fazendo tudo você mesma. Mas no ashram, elas pensam: "Agora nós tivemos um bebê," "então somos
responsáveis pelo bebê, vamos cuidar deles e sentar com eles." Eu adoraria brincar com os bebês o tempo todo… e Eu não
tenho nada a ver com vocês. Então, Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso? Eu não posso. Da mesma maneira, nós devemos
entender. Agora, nós não devemos desperdiçar comida. Existem muitas pessoas no mundo que estão passando fome. E nós
não temos o direito de desperdiçar comida, de forma alguma. Nisso, vocês ficarão surpresos ao ver que… mesmo o mais rico
dos mais ricos na Índia não deixaria nada no prato, o mais rico dos mais ricos. E Gandhiji, nós estávamos em seu ashram,
mesmo Maulana Azad… e Jawaharlal Nehru tinham de limpar seus próprios pratos. Então eles não deveriam comer mais. Se
eles comessem mais, eles não deveriam deixar nada, de tal maneira que os outros não pudessem comer. Desperdício de
comida e desperdício de eletricidade, desperdício de outras energias, sem compreender que isso significa dinheiro. É por isso
que vocês nunca têm dinheiro. Deve haver uma organização apropriada com relação ao que… vocês irão cozinhar, o que vocês
irão comer, o quanto será usado. Nada deve ser desperdiçado. Eu tenho visto essa tendência. Eu Mesma tenho visto essa
tendência, é muito comum. Eles não têm nenhum respeito pela comida, nenhum respeito pela comida. É por isso que as
crianças também não têm nenhum respeito pela comida. Antes da comida ser servida, você deve sentar-se com a ideia que:
"Agora, você comerá o alimento." Isso é uma yagnya. E você tem de comer esse alimento com uma oração, abençoe esse
alimento, agradeça a Deus por você ter o alimento. . Isso está no Pai Nosso. E depois a satisfação vem melhor e você obtém o
bom senso de que: "Não, nós não devemos desperdiçar nosso dinheiro na comida dessa forma." Há tantas outras coisas que a
pessoa tem de saber sobre as crianças: você deve saber sobre as vibrações delas; você deve estar alerta sobre as vibrações
delas. Tente descobrir o que está errado com elas. O que elas fazem? Agora, por exemplo, você percebe uma criança… que está
se comportando mal. Não fique o tempo todo com ela. Chame a criança. Uma vez faça a criança se sentar e fale com ela: "Você
não deve agir desse jeito". "Quando você está na presença da Mãe, preste atenção Nela." É vocês quem irão moldar essas novas
crianças… que lhes foram dadas especialmente porque vocês são Sahaja Yogis… e não para arruinarem a vida delas. Vocês
sabem que algumas crianças se tornaram loucas… com esse tipo de coisa, como Datta que estava aqui. E tudo mundo fez vejam, ela própria foi tão descuidada, tão descuidada que vocês não podem imaginar, quando Eu ouvi sobre o descuido dela e a
imundície com a qual… ela cuidava da criança, Eu fiquei surpresa ao ver… como Linda pôde agir daquela maneira. E vocês não
devem ser uma outra Linda… para estragar a saúde da criança, a mente, tudo. Se você tem um lugar limpo, asseado e um lugar
apropriado, as crianças adorariam estar lá. Mas nenhuma mãe deve se sentar com o filho no quarto. Isso é uma lei. Na sala de
estar, você pode se sentar com seu filho. E no quarto, quando a criança estiver dormindo, ela deve ser deixada. Senão,
mantenha a criança na sala de estar. Você verá que a criança se tornará mais feliz, porque é natural ser coletivo. É natural para
uma criança se misturar com os outros, falar com os outros, saber sobre eles, é natural. A inocência é assim. A inocência quer
conhecer o mundo inteiro. Esse é o momento que se você não permite a criança conhecer, então ela se torna pervertida, ela tem
problemas. Portanto, deem-lhes uma vida melhor, uma situação melhor, uma educação melhor, uma disciplina melhor, porque

vocês estão equipados. Não lhes deem o que vocês tiveram. Isso é o amor verdadeiro, do contrário, é possessividade. Eu quis
falar sobre isso porque ontem Eu lhes falei sobre… o Muladhara e Eu tenho visto e notado o que está acontecendo… com seus
filhos e Eu percebo que a quantidade de disciplina que elas têm… está vindo de vocês, até que ponto vocês são disciplinados. E
ao fazer isso, vocês fazem o jogo delas. Elas sabem que elas podem dobrá-los da forma que quiserem. Elas sabem que vocês
estão dependendo delas, que vocês não podem viver sem elas, elas têm essa ideia. Então elas não os ouvem. Mas se elas
souberem que elas perderão o amor… se elas não se comportarem, elas ficarão bem. Elas são muito inteligentes. Portanto
vocês devem jogar suas cartas muito bem e se certifiquem… de que seus filhos sejam trazidos para a linha correta de
compreensão, porque eles são crianças diferentes, crianças especiais, dadas a vocês em confiança. Elas não são suas
crianças, elas são Minhas crianças. Assim, aconchego demais e abraços e isso e aquilo não é necessário. Às vezes vocês
quebram os ossos delas pela forma como fazem isso. É demasiado. Tentem isso com outras crianças, tentem menos com
seus próprios filhos. Tentem manter seus filhos fora e amem as outras crianças. Eu não sei qual tipo de psicologia vocês leram,
mas é uma coisa simples e direta. Nós devemos entender que nós somos Sahaja Yogis. As crianças têm de estar na
coletividade, senão Eu tenho de… quebrar Minha cabeça novamente com elas para serem coletivas. Elas devem ser
naturalmente coletivas. Tudo bem. Gavin, vamos fazer o Puja.
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Por favor, fiquem sentados.
Que lugar maravilhoso. Verdade? É muito gratificante ver que tantos Sahaja Yogis... vieram celebrar o dia do Sahasrara. Sem a
abertura do Sahasrara, nós não poderíamos ter alcançado a ascensão em massa. Mas o Sahasrara, que é o cérebro, entrou em
um estado de muitas complicações no ocidente... e os nervos estão muito entrelaçados, um sobre o outro. Manter o Sahasrara
aberto deveria ser muito fácil, se os cérebros ocidentais pudessem entender... e estar conscientes... sobre sua Mãe. Quando
sua Mãe é a Divindade do Sahasrara, a única forma de estar capaz de manter o Sahasrara aberto... tem de ser a completa
entrega. Para isso, muitos Me perguntam: "Como fazemos isso?" É uma pergunta muito estranha. Ela é irrelevante, descabida.
Se seu Sahasrara foi aberto por alguém, e afortunadamente é esta Divindade diante de vocês, deveria ser a coisa mais fácil se
entregar, mas não é. É difícil, porque a atenção que tem de se elevar... através das células do cérebro, expressando-se através
das células do cérebro, está poluída, a atenção está impura, ela é destrutiva. Ela danifica os nervos... e quando os nervos são
danificados, a luz do Espírito... não brilha nos nervos. E você sente a incapacidade de se entregar. Normalmente, isso deveria
ser a coisa mais fácil de fazer. Assim, nós temos de mentalmente nos abordar. Nós temos de falar conosco... e dizer para nós
mesmos: "O que você está fazendo?" O que é a entrega? É a alegria. É somente alegria. "Então, porque eu não consigo me
entregar?"
"O que está faltando em mim?" "Eu sou uma pessoa de nível muito baixo?" "Eu sou aquele que ficava apenas dizendo que sou
um buscador," "mas não sou?" "Eu sou uma pessoa desonesta de tal modo que não consigo me entregar?" "Se sou, do que
tenho orgulho de mim mesmo?" "Se esta é minha situação, então por que eu sou..." "tão encantado pelo meu ego?" O que você
tem de entregar? A gota tem de se dissolver no oceano para se tornar o oceano. E uma gota não pode ser maior do que o
oceano, pode? Então, o que é a entrega?
A entrega de nossos condicionamentos, de nosso ego... e das barreiras artificiais que construímos em volta de nós. Podemos
abordar mentalmente, podemos abordar emocionalmente... e também fisicamente, nós podemos nos abordar. Nós podemos
nos abordar através dos mantras, através de nos observar, através de nos conhecer. Mas devemos saber que esta é... a maior
da maior oportunidade para vocês, não para o Divino. Se você não estiver disponível, o Divino pode achar Suas próprias
formas... de realizar Sua última culminação de expressão. Mesmo para compreender o quão imensa a tarefa é, você precisa de
um coração entregue. Quando você chega somente através da abordagem mental, você desenvolve um ego mesquinho... de
que você está fazendo um grande trabalho. Por exemplo, Eu telefonei... para os Estados Unidos dizendo que Eu estava
chegando, e há um cientista muito importante em Los Angeles que é indiano, um sujeito de Maharashtra. Ele perdeu seu Prêmio
Nobel, um cientista tão importante. Ele telefonou para Mim imediatamente, dizendo: "Mãe, estou chegando em Nova York para
recebê-La."
"Eu estou tirando 15 dias." "Quando a Senhora estiver aqui, eu quero estar com a Senhora." "O que mais deve ser feito?" "Do jeito
que está," "estou praticando a Sahaja Yoga só de passagem," "de acordo com minha conveniência, quando tenho tempo," "isso é
o que estou fazendo, não é?" "Mas eu gostaria de viajar com a Senhora para a Europa," "para todos os lugares diferentes com a
Senhora para passar um tempo." "Senão, o que eu estou fazendo aqui?" Mas o que Eu tenho ouvido falar é que... as pessoas
estão chegando em horas diferentes para o Dia do Sahasrara. Eu fiquei impressionado. Isso é uma típica mente ocidental. A
Sahaja Yoga é praticada só de passagem, na maioria dos casos, só de passagem.
Deve ser conveniente, deve ser em um fim de semana. "Quando, por acaso, for um feriado, nós podemos ir para Viena." "Lá, é
claro, só de passagem, nós faremos um puja..." "e, por acaso, a Mãe elevará a Kundalini." "Ela despertará nossas divindades..."
"e então, por acaso, nós estaremos desfrutando as bênçãos." Nenhum sacrifício pode ser feito por Deus. Nenhum tempo, eles

não têm nenhum tempo. Tudo é "só de passagem"." É muito surpreendente. Pela guerra, as pessoas abrem mão de suas vidas.
Para destruição, elas trabalham duro, dia e noite.
Mas para a construção da humanidade, para o objetivo supremo da Divindade, no ocidente, quantos existem que realmente se
entregam? "Se for conveniente, então nós estaremos lá." Sahaja. "Este é o 'estilo Sahaja'. Nós devemos fazê-lo de forma
Sahaja." Eu ouvi falar disso muitas vezes, e ainda há muitos... que assumem esse tipo de atitude em relação à Sahaja Yoga. Isso
é às vezes surpreendente para Mim. Se Eu for a uma vila, as pessoas tiram licença por 15 dias, um mês. Em Rahuri, as pessoas
tiram licença por um mês... para se prepararem para Minha chegada. Um dia de licença para eles é uma coisa muito grande.
Eles são as pessoas que merecem. Não é o que você veste e o que come e o que você tem. É o que você pode dar... e abrir mão.
As "caudas" da vida mundanas devem ser cortadas, nós devemos entender. É um progresso das pessoas como escravos
amarrados a correntes, correntes de desejos, correntes de condescendência, correntes de letargia, correntes de ego que são
como um tronco. Assim, nós temos de entender a nós mesmos. Tudo mundo tem de entender a si mesmo, que através de
vocês, a salvação do mundo tem de acontecer. Vocês foram escolhidos para a emancipação de toda a humanidade. O Divino
quer que vocês trabalhem como um canal... pelo embelezamento deste universo, para a suprema expressão do Amor de Deus.
Quando Eu digo isso, Eu percebo que de repente o ego cresce automaticamente.
Pelo contrário, uma entrega, para encher seus vasos com a beatitude, a beatitude da Divindade, de modo que quando vocês
forem aos outros, vocês derramem sobre eles a beleza e o amor de Deus. É para vocês compreenderem a si mesmos... muito
bem e não os outros. Não culpem ninguém. Isso é tão precioso... que nenhuma palavra pode descrever... a grandeza desses
momentos que estamos passando juntos. Você tem de sentir isto dentro de si mesmo, a missão que foi lhe dada. Através de
seu Espírito, através de seu próprio estado, você pode cumprir a missão. Mas a falta de fé em você mesmo... não pode lhe dar
poderes de entrega. A entrega é a abertura do Sahasrara, mantendo-o completamente aberto, de modo que o estado de
Nirvikalpa seja estabelecido dentro de nós. Deve haver um progresso regular de aperfeiçoamento, progresso regular da
abertura. Vocês já viram alguma flor de lótus ou alguma flor que floresce, floresce, e em algum ponto novamente não floresce,
depois floresce, depois entra em colapso, depois floresce?
Vocês já viram um fenômeno tão sem sentido na natureza? Você se eleva, depois você decai, novamente você se eleva, você
decai. Vocês já viram uma árvore que cresce, depois novamente vai para dentro da lama, novamente cresce, novamente volta
para a lama, culpando outras pessoas? Vocês já viram algum animal que começa a crescer, depois se torna anão, novamente
cresce, depois se torna anão? Mesmo esses palácios enormes, que foram tão belamente construídos para nós, vocês veem que
eles ficam pequenos, de repente, e depois sofrem colapso e depois novamente se expandem? Somente o balão do ego e do
superego faz isso. E quando vocês estão identificados com eles, vocês também se tornam personalidades muito esquisitas. O
lótus de seu Sahasrara está aberto agora. Ele deve abrir cada vez mais... e não deve de repente entrar em colapso, novamente
abrir, novamente entrar em colapso. É um fenômeno muito complicado que você pode ver no ocidente... e você pode ficar muito
surpreso às vezes.
Para Mim, é às vezes muito chocante ver isso. De repente, alguém virá: "Oh, estou muito nervoso com isso." "Eu estou muito
nervoso com aquilo." Uma outra pessoa virá e Me dirá: "Eu quero sair da Sahaja Yoga agora." Um outro vem e Me diz: "Oh, é
demais, eu não posso ir adiante com isso." Assim, nós temos de perceber que há algo muito estranho... dentro de nós, algo
absurdo dentro de nós. É por isso que isso acontece. Nós vamos para frente, para trás, para frente, para trás o tempo todo. O
que é este pêndulo? Isso não pode ser o Sahasrara.
O Sahasrara não é um pêndulo, ele é um lótus. Assim, o pêndulo é chitta, é a atenção. A atenção que se move da esquerda para
direita, da direita para esquerda, segue desse jeito o tempo todo. Mas a região do Sahasrara é o Reino de Deus. Quando o
Brahmarandra abre completamente, então os céus se abrem dentro de você. A Kundalini, que se elevou e lhe deu a Realização,
cria essa abertura sutil, através da qual o Divino começa a derramar todas as sutilezas Dele dentro... do cérebro de vocês. Mas
se você o está pressionando de ambos os lados com estes balões, às vezes abrindo, às vezes fechando, às vezes abrindo, o
Divino recua Sua atenção, vocês devem saber disso. A atenção é recuada e se isso é feito muitas vezes, o Divino não se importa
mais. Assim, é você quem tem de alcançar esse estado... e todos nós podemos alcançar esse estado de Nirvikalpa. Nesse

estado, só há progresso.
Depois do estado de Nirvikalpa, você não pode decair. Se alguém ainda está... indo para cima e para baixo, para cima e para
baixo, ele deve saber que ele ainda não está à altura... e deve encarar a si mesmo... e dizer para ele mesmo ou para ela mesma:
"Não, eu tenho de estar em Nirvikalpa," "de onde eu não decaio." As pessoas que não estão no estado de Nirvikalpa... não serão
salvas. Eu sinto muito dizer isso. Eles não serão salvos. Eles serão punidos. Talvez não seja da mesma maneira com os que não
são almas realizadas, mas eles não ocuparão... os assentos do Reino de Deus Todo-Poderoso. Você pelo menos deve alcançar
o estado de Nirvikalpa. Não culpe nenhuma circunstância. Não culpe seu pai, mãe, irmão, o ambiente, isso, aquilo.
Não há nenhuma necessidade de culpar ninguém. "Porque alguém veio, nós fomos influenciados." Qual é o problema com
você? Eu estou aqui, você não é influenciado por Mim? Como você é influenciado por alguém que é tão estúpido, obviamente,
tão dominador? Isso significa - qual é o seu nível? Assim, amanhã, Eu decidi lhes falar sobre... como estar no estado de
Nirvikalpa. Como Eu disse, nós podemos abordar mentalmente, mas mentalmente se Eu lhe disser para tomar este remédio... e
você não tomar o remédio, então isso é apenas uma coisa mental. O remédio fica guardado no armário, você fica exatamente o
mesmo. E depois você dirá: "Mãe, sim, nós ouvimos Sua palestra."
Assim o tema central... do puja de amanhã, como Eu decidi, vocês têm de estar no estado de Nirvikalpa. Você pode dizer que
este Dia do Sahasrara é um dia muito importante, porque Eu nunca lancei um ultimato assim antes. Porque agora nós estamos
estabelecidos... como Vishwa Dharma, como a Religião Universal. Nós não somos como as outras religiões... onde após a
morte das Encarnações, as pessoas fundaram a religião... e fizeram o que quiseram fazer com ela. Em nossa vida, nós iremos
nos tornar esse instrumento... que representará a Vishwa Dharma. Nós temos de ter Divindades fortes dentro de nós mesmos.
Nós As temos enfraquecido com todos os erros, não importa. Elas estão fracas, porque tradicionalmente... nós não obtivemos a
força, não importa. Mas agora, essa Religião tem sido estabelecida, nós não podemos ter manchas negras, nunca mais. Nós
fizemos todas as escolhas, os treinamentos, tudo... e todos vocês têm de saltar dentro do bote agora.
Não resta mais nenhum tempo para nós hesitarmos. Aqueles que ficarão para trás, ficarão para trás. É um período muito
intenso agora, vocês devem compreender. A intensidade do período não é "estar de passagem". Não é mais Sahaja Yoga, é
Maha Yoga agora. E vocês têm de se tornar maha, vocês têm de se tornar grandes, senão vocês não podem ficar lá. Vocês têm
de saltar para fora de todas essas coisas. Amanhã, de Minha parte, Eu tentarei tudo que for possível. Eu trabalharei isso. Mas é
um assunto sério, Eu devo lhes dizer, uma vez que Eu estabeleci a Religião, Eu não quero que haja nenhum buraco nela.
Eu evitei isso, porque não tinha certeza. Agora, Eu sei com certeza que há muitos que poderiam ser chamados... de "Nirmalites".
Porque não deve ter mais manchas negras... no belo sari de sua Mãe. Ele tem de ser totalmente... da mais alta qualidade.
Gradualmente nós afastávamos pessoas, gradualmente acontecia isso, não resta mais nenhum tempo agora. Como Eu lhes
disse, Eu estou voltando para Índia. Amanhã Eu poderei lhes falar sobre... como gradualmente vocês alcançaram seu
Sahasrara. E para alcançar o estado de Nirvikalpa, você tem de realmente se dedicar totalmente. Não é uma questão de
conveniência vir para a Sahaja Yoga. É um dia do Sahasrara, você tem de atravessar os Himalaias.
Se vocês lessem sobre a vida das pessoas que tentaram... viajar até Kailasha, vocês saberão quais provações eles passaram.
Eu os tenho levado muito docemente, delicadamente até esse ponto, mas não se estraguem com isso. Todos vocês
fracassarão no ar rarefeito, a menos e até que vocês estejam no estado de Nirvikalpa. Sinto Eu ter de dizer isso aqui na Áustria.
Este é o lugar que... deve demarcar o fim de nossa jornada para esquerda e para direita. "Porque meu marido é assim, minha
esposa é assim." "Porque meu filho é assim." Você não será perdoado. Com quem você está falando? Com seu próprio Espírito?
Fale com seu Espírito, Ele entende? Isso leva embora sua vibrações, isso leva embora sua alegria, isso leva embora sua posição.
Nirvichara é muito fácil de estabelecer, mas isso também algumas pessoas não estabeleceram. Então quanto a Nirvikalpa?
Vocês têm de assumir isso muito seriamente. Este talvez seja o último Dia do Sahasrara... que estejamos celebrando na Europa,
talvez, Eu não sei. Não é que a Mãe só fique feliz... se há pessoas de qualificação mais elevada... ou calibre mais elevado, não é
isso. Eu tenho grande preocupação por aqueles que estão perdidos, que são deixados de fora. Mas às vezes, através de Minha
experiência, Eu acho que pessoas assim se estragaram. Meu Amor não é para estragar vocês, não é para arruinar vocês, ele é

para emancipação de vocês, ele é para vocês desfrutarem... a beleza das bênçãos de Deus sobre vocês.
Mesmo agora, se há pessoas que não são corretas, que não são honestas, que não são virtuosas no estágio do dharma, então o
que Eu posso falar a elas? E depois, se elas não são nem mesmo o Espírito, então o que posso fazer com elas? As ideologias, as
conversas, as discussões e argumentos não os levam lá. Não, eles não os levam. É a meditação. O que a meditação é, é
realmente encarar a si mesmo... e se corrigir com a compreensão plena em relação ao que você é. Nós temos de criar seres
humanos ideais. Isso é o que é o Vishwa Dharma. Do contrário, nós temos muitos dharmas acontecendo. Muitas atividades
religiosas... em nome de todas as grandes Encarnações... que não estão nem de longe próximas às Encarnações, são
exatamente o oposto disso. Esse estado de Nirvikalpa tem de ser estabelecido, de uma vez por todas.
Assim, Eu não tenho depois de fazer esforço com vocês. O grupo de pessoas que comparecerão amanhã, no Puja do Sahasrara,
devem ser capazes de estabelecer esse estado, senão eles são exatamente como as pessoas que são novatas. Eles estão
vindo pela primeira vez, ou dez vezes, ou onze vezes, ou centenas de vezes, que diferença isso faz? Para Mim é claro e óbvio, Eu
tenho pouco tempo, porque o instrumento tem de estar bem. Se você tem de acelerar o desenvolvimento... do instrumento de
uma forma apropriada, de modo que o Amor de Deus flua... e o Deus desse Amor se sinta feliz em relação a isso, nós temos de
criar flores tão belas de modo que Ele aprecie, de modo que Ele não destrua. O Espectador dessa peça tem de estar satisfeito,
de modo que Ele adie Sua destruição. É por isso que Eu disse que o tempo é curto, o tempo é muito curto. Se queremos que
nossos filhos cresçam no Reino de Deus, eles são grandes santos que estão nascendo, se queremos lhes dar uma chance
completa de alegria, então vamos antes de tudo nos tornar pais apropriados... e não pessoas que só vivem com ilusões. Nem
tudo na Sahaja Yoga pode ser explicado. Eu não posso explicar, não posso, porque... vocês não têm esses poderes para
compreender.
Por exemplo, Gregoire disse: "Mãe, eu preciso ter o sol", porque as pessoas falaram com ele que o fim de semana seria terrível,
que não haveria nenhum sol. Em 15 minutos, o sol estava brilhando, dentro de 15 minutos. O vento começou a soprar, todas as
nuvens se fixaram belamente em volta de Viena, como um Sahasrara, e o céu se abriu, do mesmo modo que Eu quero que o
Sahasrara de vocês esteja aberto. Toda a natureza está tão ansiosa para realizar isso, mas vocês devem aprender... a cooperar
com seu Espírito. Não é uma cooperação que é apenas "de passagem". Isso deve ser o Espírito, o ato de tornar-se o Espírito
completamente... é muito importante. Nada deve impedir isso. Eu espero que o anúncio de hoje ajude todos nós... a ter essa
compreensão de nossas responsabilidades... em relação a nós mesmos e em relação ao nosso Criador. É bom louvar Meu
amor, é bom Me louvar por seja o que for que tenha acontecido, mas para ser muito franca, Eu não sei se vocês estão Me
louvando. Eu não sinto o louvor, porque Eu sou Meu Si, Eu não sou Eu mesma.
Eu vejo a Mim mesma como separada... e então Eu falo para Mim mesma: "Veja," "Você é a Adi Shakti, tudo bem," "mas Você
estragou Seus filhos." "Você não fez plena justiça com eles." "Eles levam tudo de forma tão fácil e mundana." Assim, vocês têm
de, amanhã, fazer uma promessa dentro de seu coração. Não são as palavras que são importantes. Isso tem de ser uma ação
viva de seu Ser, que deve provar, que deve convencer que vocês estão totalmente entregues. E os efeitos disso, vocês sentirão
em sua própria personalidade, em seu próprio Ser, em sua própria manifestação. Com tantos santos, porque... Eu deveria ter
qualquer preocupação em espalhar a Sahaja Yoga. Porque há alguns que os arrastam para baixo, há algumas pessoas
obstinadas, e há alguns, ainda, que estão possuídos, há alguns que são almas murmurantes. Simplesmente não prestem
atenção neles, todos eles estarão perdidos, não importa.
Nós temos de criar um dia grandioso para nós ficarmos orgulhosos... que pertencemos a essa grande Religião da Verdade. Até
agora não houve nenhuma religião que fosse a religião da Verdade, Na religião pratica-se alguma coisa e prega-se alguma
coisa... e ela não tem nada a ver com a Encarnação. Vocês têm de fazer algo que as pessoas digam: "Nós vemos nossa Mãe
nesta pessoa." Hoje é o dia em que Eu quero abençoar algumas crianças. Eu tenho abençoado muitas crianças. Eu gostaria de
abençoar todos os pais também... para compreenderem que eles têm de contribuir muito... para a formação dos filhos. Têm
algumas fitas muito boas que eles fizeram na Inglaterra, sobre como ajudar as crianças a crescerem de forma apropriada...
nesta louca vida ocidental. E aquele que tem sido o maior inimigo de vocês... trabalhou neste lugar. Ele é aquele que os
arruinou... e vocês tiveram de cometer pecados contra o Espírito Santo, pecados contra sua Mãe. Agora, neste momento, neste
lugar, nós temos de virar nosso rosto... para tudo que foi o passado, e ascender dentro do novo reino de bem-aventurança e

alegria.
Eu lhes garanto que com sua dedicação, isso dará certo. Mas pensem em sua mente: o que nós sacrificamos até agora?
Nenhum sacrifício é suficiente, mas nós sacrificamos alguma coisa? Isso os fará compreender que... sua Mãe lhes deu o seu
segundo nascimento... sem nenhuma dificuldade. Ela assumiu todas as dores do parto para Si mesma. Agora vocês são
adultos... e vocês têm de entender... que agora vocês são pessoas adultas... e não podem se comportar como crianças. Isso
acabou agora. Agora vocês são pessoas adultas... e vocês têm de se tornar responsáveis por essa Maha Yoga... e por esse
grande dharma que estabelecemos. O dharma que integra todos os dharmas. O dharma que purifica qualquer um que se
aproxima deles.
É o oceano de todos os rios. Todos os rios fluem para este grande oceano do Vishwa Dharma. Assim, nós temos de nos moldar
para estarmos ajustados ao novo padrão, aos novos ritmos, à nova música da flauta Divina. A menos e até que isso aconteça,
Eu não acho que os ocidentais tenham muitas chances. Se vocês vierem para o Sahasrara, estejam preparados. Amanhã Eu
gostaria de trabalhar o tanto que for possível. Eu estou trabalhando 24 horas. Não desperdiço nem um único minuto. E da
mesma maneira, Eu espero que vocês dediquem suas 24 horas... para sua emancipação e para emancipação de todo o
Universo. Que Deus os abençoe.
Água. Que Deus os abençoe. [Eu devo fazer uma rápida tradução...] Tudo bem. Você pode fazer uma rápida tradução...
Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por esta promessa. Hoje Eu agradeço o sol e agradeço o vento... e agora Eu os
agradeço por esta promessa. Eu sou uma Mãe muito inocente e simples, posso ser agradada muito facilmente, mas não ajam
de má fé Comigo. Não ajam de má fé Comigo. A inocência pode ser muito poderosa também.
Não ajam de má fé Comigo. Assim, agora, como dar nomes às crianças que estão presentes? É isto. Que Deus os abençoe. É
um menino? Você foi abençoado. Tudo bem? Eu acho que devemos meditar por cerca de dez minutos. Seria uma boa ideia.
Mantenham seus olhos abertos.
Agora todas as crianças devem colocar suas mãos deste jeito. Tudo bem? E olhem para Mim. Levantem suas línguas e as
coloquem para trás... o tanto que for possível. Voltem-na para trás. Deixem-na sentir a bem-aventurança do Divino em sua
ponta. Agora coloquem seu queixo para baixo, tocando seu - não fechem seus olhos. Em completa entrega. Coloquem o queixo.
Mas não fechem seus olhos.
Prestem atenção em seu Sahasrara. Soltem suas mãos completamente nos lados, deixem-nas soltas. Sentem-se eretos. Não
toquem o palato. Agora, inspirem. Não empurrem para trás a língua. Mantenham a língua onde está. Inspirem. Agora, contraiam
seu estômago, sem expirar, para cima, empurrando o ar para cima em direção aos pulmões. Empurrem seu estômago para
dentro.
Atenção no Sahasrara. Vocês começam a ver luz através do Sahasrara. De certa forma, o Sahasrara se torna como olhos.
Agora, soltem isso. Deixem isso agora. Levantem sua cabeça. Agora coloquem sua cabeça para trás. Coloquem os dedos (nos
ouvidos). Coloquem a atenção no Sahasrara, só isso. Não digam nada, nenhum mantra.
Retirem sua língua, empurrem-na para trás. Inspirem. Empurrem o estômago. Está bom. Agora, olhem para Mim continuamente
sem piscar. Sem qualquer pressão nos olhos. Atenção no Sahasrara Vocês podem fazer isso sem piscar. Que Deus os abençoe.
É isto, fisicamente, nós trabalhamos nossa atenção, em nosso Vishuddhi e em nosso Agnya. O bloqueio no Vishuddhi Esquerdo
ainda está presente.
Agora, coloquem sua cabeça mais sobre o lado direito, solta, deste jeito. Com a atenção no Sahasrara, olhando para Mim.
Deixem-na solta. As mãos devem estar soltas. Soltem isso. Agora, está melhor. Vocês sentem a Kundalini se elevando? Vamos
fazer bandhans em nós mesmos, após elevar a Kundalini. Elevem. Atenção no Sahasrara, não fechem seus olhos, empurrem
para trás sua cabeça.

Um. Novamente. Sentem-se eretos. Elevem sobre sua cabeça. Dois. Três. Agora um bandhan. Um. Dois. Façam isso de forma
apropriada, sistematicamente.
Três. Todos nós devemos fazer de forma apropriada. Três. Quatro. Cinco. Tentem esperar enquanto Eu estou fazendo isso...
Seis. sete. Nós ainda não o fizemos adequadamente. Todos nós devemos fazer em um único ritmo. Vamos fazer novamente.
Um. Lentamente... dois, com atenção no Sahasrara... três... Do modo como Eu faço. quatro... cinco... bom... seis. Atenção no
Sahasrara... sete. Elevando? Vamos fazer o último bandhan... Agora observem. Está nítido? Maravilhoso. Que Deus os abençoe.
[Shri Mataji, se a Senhora permitir, eu gostaria de dizer que...] [se há algumas pessoas que não conseguiram decidir que...] [a
Sahaja Yoga é a coisa mais importante na vida delas,] [elas não devem vir para o puja amanhã.]
É claro. Para o puja de amanhã, não devemos ter pessoas que não estão pelo menos em Nirvichara. Significa que se elas ainda
pensam: "Sahaja Yoga não se adequará a mim," e tudo mais, nós não queremos esses medíocres. Por favor não venham. Nada
dará certo com elas, são pessoas inúteis para Mim, totalmente. Se elas tiverem de vir para o puja, elas devem saber que... você
tem de ser de um calibre elevado, senão por favor não venha. Há muitos que pensam assim, que a Sahaja Yoga é a solução... e
que Eu sou a Escolhida para essa solução. Somente pessoas assim devem vir amanhã. Ao contrário, todas essas pessoas que
pensam daquele jeito, até mesmo agora, por favor perdoem-Me, Eu quero que vocês Me perdoem. Eu não posso tê-los no Puja
do Sahasrara.
É demais para Eu trabalhar... com pessoas tão obstinadas, insensatas aqui. Eu não quero que pessoas tão obstinadas,
insensatas venham. Se elas acham que estão fazendo alguma obrigação, elas devem saber que não há nenhuma obrigação
sobre Mim, mas é uma obrigação sobre vocês. Por favor, nenhum de vocês desse tipo deve vir, pude perceber isso. Há alguns
sentados com vocês. Portanto todas as pessoas assim não devem tentar vir e nos perturbar. Elas devem sair da Sahaja Yoga,
trabalhar isso e depois voltar. Eu não sei quantas chances elas têm, mas seja o que for. Vocês devem saber que vir para Sahaja
Yoga... é um privilégio especial... e qualquer um que pense assim não deve estar aqui. Eu ficarei muito grata.
Muito obrigada. Assim, agora Eu acho que iremos jantar, depois disso, teremos músicas e cantaremos. E então amanhã, nós
teremos o Puja do Sahasrara.
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Sahasrara Puja. Laxenburg, Vienna (Austria), 5 May 1985
Hoje, neste belo lugar criado pela rainha da Áustria, nós nos reunimos aqui... para fazermos o Puja do Sahasrara.
Quando entramos no reino do Sahasrara, somente então temos o direito de fazer o Puja do Sahasrara. Antes disso, ninguém
falou sobre o Sahasrara, ninguém fez nenhum Puja para o Sahasrara. Este é o seu privilégio: vocês estão no reino do
Sahasrara... e vocês podem fazer esse Puja. É o seu direito. Vocês foram escolhidos para isso. É uma posição muito
privilegiada para vocês, entrar... no Sahasrara do Virata, residir no cérebro como células desse Sahasrara. Vamos ver qual é a
qualidade das células do Sahasrara. Estas são células especialmente criadas... através do trabalho do Swadishthana. Passando
por todos os chakras, quando elas chegam no Sahasrara, elas estão equipadas para lidar com as atividades do cérebro... sem
se envolverem com... outros elementos no corpo. Da mesma maneira, os Sahaja Yogis... não devem se envolver com outras
células - seres humanos - do corpo deste universo.
A primeira coisa que acontece... a um Sahaja Yogi no nível do Sahasrara é que... ele se torna "além", "ateet". Assim, ele
transcende muitas coisas, "kalateet", ele vai "além do tempo". O tempo é seu escravo. Se você tem de ir a algum lugar, então de
repente você descobre... que tudo está atuando quase no mesmo momento... em que você pode fazer. Por exemplo, você deve,
digamos, pegar um trem... e você chega atrasado na estação, você descobre que o trem está atrasado para você. As coisas
funcionam de tal maneira que você sente que... todos eles estão ativos para sua completa conveniência. Assim, você vai além
do tempo, "kalateet". Depois você vai "além do dharma", "dharmateet". Significa que o dharma se torna parte integrante do seu
ser. Ninguém tem de lhe dizer: "Faça isso ou faça aquilo", você simplesmente não faz.
Seja o que for que você tem de fazer, você o faz. Quando você vai além de todos esses dharmas, que são dharmas humanos,
dharma humano é esse em que a atenção da pessoa fica atraída... ou com luxúria ou com ganância a alguma coisa, e então a
pessoa não consegue tirar sua atenção. Mas agora, a atenção se torna "dharmateet", significa que a atenção perde o dharma
dela. O dharma da atenção é de tal maneira que... nós temos de colocar... os dharmas ensinados pelos profetas para
controlá-los. Porque nós estamos vindo do nível mais baixo. Então esses dharmas existem em nosso ser e começam a se
mostrar, e quando eles nos atacam, então... nós temos de ter alguns meios para controlar isso. Assim, nós construímos nossos
dharmas, nossas regras e regulamentos, e os controlamos, os dharmas, que chegaram a nós de condicionamentos inferiores.
Esta é a grandiosidade dos seres humanos: eles fizeram seus próprios dharmas... estabelecidos no topo dos dharmas
inferiores. Similar ao carbono que tem quatro valências, ele tem de estar em quatro valências, ele atua de acordo com as quatro
valências, ele não pode fazer com que sejam seis. Mas os seres humanos podem tornar... estabelecidas essas valências, as
quais presume-se que estejam... representando o dharma humano, o "manavdharma".
Mas com a ascensão ao Sahasrara, a atenção perde essa qualidade, significa que você não tem necessidade, não há nenhuma
necessidade... de colocar dharmas, restrições sobre você mesmo. Você não tem de se disciplinar, mas você fica disciplinado
automaticamente. Esse é o primeiro sinal de uma pessoa... que pertence à Religião Nirmala, que é pura. A atenção não fica
apegada... ou é atacada por qualquer coisa, seja o que for, ela é tão pura. Como a folha da flor de lótus, a água não fica nela.
Então você se torna "kalateet". Você se torna "dharmateet". Você se torna "gunateet". Significa que os três modos nos quais
você nasceu, esquerdo, direito e central, você vai além deles. O esquerdo é aquele através do qual você tem apegos
emocionais... de sua atenção.
O segundo são os apegos físicos e mentais, e o terceiro, os apegos ao dharma. Apego a ser correto e tornar os outros corretos,
a disciplinar os outros e disciplinar a si mesmo, o qual é "satvika". Onde uma pessoa tenta controlar... todos os seus inimigos:
luxúria, raiva, orgulho, vaidade, apegos... e ganância. Todas essas restrições... na atenção se perdem... e você se torna uma
pessoa livre com completa sabedoria. Sua própria atenção se torna dhármica. Então vocês perdem todas as suas "gunas"... e se
tornam "satgunis", significa "virtuoso", mas não pela disciplina, mas espontaneamente. Você se torna correto espontaneamente.

Às vezes essas pessoas confundem você, como por exemplo, Cristo pegou o açoite em Sua mão... e bateu nas pessoas que
estavam vendendo coisas na presença de Deus, no sentido de que estavam em frente aos templos. De acordo com as leis, nós
não devemos ter raiva, mas essa raiva é uma raiva de um "gunateet"... e uma raiva assim é um acontecimento espontâneo, que
não deve ser analisado, tem de acontecer. A raiva da Devi sobre os rakshasas, a matança dos rakshasas, samharas (matanças)
de Krishna, Krishna falando com Arjuna: "Você tem de matar todas essas pessoas," "todas elas já estão mortas."
Todos eles são explicados porque você vai além. Assim, é o "ateet", além das condições que surgem. Somente aquele que pode
controlar está além. Aquele que está dentro da coisa, não pode controlá-la. Se você tem de empurrar o navio, você tem de estar
na praia. Somente aquele que foi além pode fazer isso. Então, você vai além, isso é "ateet". Mas quando se trata do
conhecimento... sobre uma pessoa assim, você não consegue pensar, porque uma pessoa assim está além do pensamento.
Você não consegue descrever, porque uma pessoa assim não pode ser descrita. Você não pode dizer: "Por que Sócrates..."
"concordou em tomar o veneno?"
"Por que Cristo concordou em ser crucificado?" Isso está além da compreensão humana. É desse modo que você se comporta
além da compreensão humana... e você não deve aceitar certificados dos seres humanos. Seus certificados vem de Deus
Todo-Poderoso... e não desses seres humanos que estão em um nível inferior. Isso seria como um cachorro escrevendo sobre
os seres humanos. Assim, você atinge um estado... onde isso pode ser descrito com a letra "a", significa "sem". Sem. Então,
uma pessoa assim... é sem pensamentos, ela não pensa. Uma pessoa assim é sem ganância, uma pessoa assim é sem luxúria,
desprovida disso. É dito que uma pessoa assim é "ashesh", como resultado disso, nada é deixado de fora.
Como quando você quer produzir um vácuo, você segue produzindo o - criando o vácuo, atinge qualquer ponto e o vácuo não
pode ser completo, porque ele atinge um ponto o tempo todo... onde você descobre que uma parte dele tem de ser mantida.
Você não consegue ter um vácuo completo. Mas uma pessoa assim tem um vácuo completo. Vácuo de toda a negatividade,
qualidades agressivas não existem, é completo. Uma pessoa assim é um ser eterno. Ninguém pode matar, ninguém pode fazer
mal, ninguém pode ferir. A raiva... de alguém ou o respeito de alguém não toca uma pessoa assim. Ele não é perturbado por
insultos ou não insultos. Ele não é glorificado por louvores, porque ele é desprovido da capacidade de desfrutar... as "bênçãos"
do ego. Assim, o terceiro estado que ele alcança, ele obtém as bênçãos da sílaba "nihi".
Nihi. "Nihi" é a primeira sílaba do Meu nome. Mas em Sânscrito, quanto você combina isso com "Mala", então fica "Nirmala".
Mas a sílaba é "Nihi". "Ni" que vibra um pouco. "Nih"... que significa... puro, absoluto. Ou quando um "i" é adicionado a isso. Mas
o primeiro "nihi" significa "sem", "desprovido"... e "Nira" significa "puro, absoluto". Como quando você diz... "nirananda", "niratma",
atma puro, absoluto, alegria pura, absoluta. "Kevalam", o único, não há nada além de alegria.
Mas esta palavra é usada, "nira" ou "nihi", é usada em duas formas, como Eu lhes disse. Uma para expressar... "sem" ou
"desprovido de". A outra forma é... o único, absoluto, o absoluto. Então aqui a alegria se torna "nirananda", alegria absoluta, nada
além de alegria. É a liberdade completa. Assim, vocês têm todos os tipos de alegrias, como Eu lhes disse antes, vocês têm
"Swanand", a alegria do Espírito. Depois vocês têm "Brahmananda", a alegria do bem-estar. Vocês têm "Leelananda",
"Krishnananda", onde você tem a alegria da brincadeira. Mas quando você alcança o estado do Sahasrara, a alegria é
"Nirananda", significa "a pura alegria absoluta". Embora o nome "Nira" seja Meu nome, ele significa "absoluto".
Então quando você coloca um adjetivo assim antes de... qualquer outra coisa, ela se torna absoluta. Dessa forma, você se torna
absoluto. E quando você está nesse estado de absoluto, então não há lugar para mais nada estar lá, exceto o seu Si. Mas vamos
ver o que é absoluto. Significa que não é relativo, que não tem qualidades relativas. O absoluto não pode ser comparado,
"atulaniya", Ele não pode ser comparado. Não pode ser relacionado com nada, ele é absoluto. Não pode ser compreendido,
porque não pode ser relacionado... a nada mais através do que nós compreendemos, Ele é absoluto. Seja o que voce tente para
conhecê-lo, você se afasta do absoluto. Onde quer que você tente analisar o absoluto, você está longe dele.
Assim, isto é o que você obtém no Sahasrara: "Niranand". Em diferentes estágios da Sahaja Yoga, nós tínhamos de começar de
"shariranand", significa "a anand do corpo", "manasanand", a alegria de "manasa", é a psique. Então vocês pode dizer
"ahamkaranand", onde você tem de ter a satisfação do ego. Mas o estado que agora... tem de ser estabelecido dentro de nós é o

de "Niranand". Então, quanto a questão do medo? Quanto a questão de falar sobre isso? Você não pode falar, por que como
você relacionará isso? Eu não posso dizer: "É desse jeito, é daquele jeito." Não há palavras para descrever o absoluto. Somente
através da negação: "Não é isso, não isso, não isso", o que restar é o absoluto.
Então, alcance o estado do absoluto. E esse é o estado... em que uma comunicação completa é estabelecida... e nessa
comunicação você não tem mais ninguém, exceto o absoluto dentro de você. Este é o Puja do Sahasrara para o qual vocês
estão aqui. Esse é o nível para o qual você deve aspirar. Essa deve ser a ascensão... que deve ser estabelecida dentro de nós
mesmos. Nós não temos de ir para os Himalaias, não temos de fazer nada drástico. Permanecendo neste mundo, nós temos de
nos tornar o absoluto, o único, "kevalam". Não há nada como "Como? ", para isso, você simplesmente se torna. Você
simplesmente se torna, assim como uma flor se torna uma fruta.
Está tudo formado dentro de você. Permita que isso trabalhe. Apenas através da entrega, você se torna. Entregue isso e você
ficará surpreso ao ver que... você estará no estado onde você desfrutará sua condição de absoluto. É o amor absoluto, é a
compaixão absoluta, é o poder absoluto. As palavras cessam, a descrição cessa, você simplesmente se torna o absoluto... e
sente a sua condição de absoluto através disso... com essa unidade. Se alguém não está com você, você não se preocupa.
Nenhuma companhia é necessária. Você está sozinho, desfrutando o absoluto. Somente lá, você pode desfrutar o absoluto nos
outros também, na melhor forma sem ver nada mais, exceto o absoluto.
Que Deus os abençoe.
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Shri Ganesha Puja Roma, Itália, 19.05.1985 É um grande dia para Mim, vir à Itália para celebrar o Ganesha Puja. A natureza que
vemos ao redor é a bênção de Ganesha apenas, porque Ele é Aquele que reza para a Mãe Terra... para que Ela conceda Suas
bênçãos aos seres humanos. É Ele quem molda todos os elementos da natureza... e os molda para criar vida. Como vocês os
chamam, todos esses são carboidratos. Agora, os carboidratos têm carbono e hidrogênio. O carbono está vindo de Shri
Ganesha... e o hidrogênio está vindo de Mahakali. E é desse modo que este Universo é criado nesta bela forma ao nosso redor.
Agora, esses carboidratos precisam de oxigênio... que nos é dado pelo sol, pelo canal direito. Assim, vocês sabem que à noite
estas árvores emitem hidrogênio... e durante o dia, elas geram oxigênio. Tudo isso é o truque de Shri Ganesha, que está sentado
no meio. Agora, é Ele quem se torna o sol. Ele ascende do assento profundo abaixo da Kundalini, se eleva no canal esquerdo de
Mahakali, sobe e se estabelece no Surya, isto é, no Agnya. Então, Mahakali, que é a Energia Primordial, é totalmente
transcendida por Ele. Como Filho de Mahakali, Ele é totalmente dedicado e devotado a Ela. E é desse modo que Ele é o Mestre
do Poder de Mahakali, o Senhor dele. Isso significa que Ele é o Senhor da mente subconsciente. Ele é o Senhor de todas os
"jadas". Jada, isto é, você pode dizer "os mortos". Não o morto, mas "jada" é o – a matéria que não tem – a matéria e o morto.
Vocês devem entender a palavra "jada". Muito importante. Jada significa tudo que é matéria que não está se movendo, sem
vida. Assim, Ele pode transcender esse grande poder e se tornar o Senhor desse poder... através de uma pequena sabedoria que
Ele possui. Agora, essa pequena sabedoria é a entrega. E a entrega deve ser compreendida em seu sentido correto. Entregar-se
significa não abandonar nada. Porque sempre que vocês tentam abandonar ou aceitar, vocês estão usando o seu ego. Mas
entregar-se significa abandonar o próprio ego. Assim, todas as ideias de abandonar algo ou assimilar algo desaparecem.
Mantenham os olhos abertos porque Eu estou falando sobre... o subconsciente e Eu não quero que vocês mantenham seus
olhos fechados, isso é um sinal de que estão entrando no subconsciente. Isso deve ser registrado em sua mente consciente.
Agora, quando nos entregamos, nós temos de ver como Ritambara Pragnya, que é o poder de Mahalakshmi, a essência de
Mahalakshmi, como Ela os ajuda. Como situações que nós devemos aceitar. Digamos, esta manhã era Amavasya, é o dia em
que se vocês venerarem Shri Ganesha, é muito profundo. Então, Eu quis a partir do final de Amavasya começar o puja. Agora, é
por isso que a água acabou, ele não poderia começar, Eu não pude tomar Meu banho. Porque Eu disse – se Eu tivesse dito: "Nós
teremos o Puja na hora do almoço", muitos teriam pensado: "Oh Deus, agora sem almoço". Mas esse era o momento certo para
começar o Puja, então não havia água e Eu tive de esperar pela água. E uma coisa simples como essa aconteceu, mas isso
terminou no momento certo. Agora, quando vocês começam a aceitar as situações, então vocês compreendem que todas as
situações são criadas... não por qualquer outra coisa, mas pela própria Ritambara Pragnya. Mas o ego é uma tal coisa que ele
quer fazer do jeito que ele gosta. Então as pessoas começam a fazer coisas contra os planos do Divino. E o tempo todo eles
estão em atrito e em apuros, indo contra. E desse modo, eles têm de empreender uma velocidade dobrada para lutar. Mas indo
contra o Divino, nós estamos indo contra nossa ascensão. Esses egos se desenvolvem como resultado de nossa educação, do
ambiente... e como uma ideia natural de se impor. Esses são o nosso condicionamento e a nossa educação... e também como
uma ideia natural que nós temos de nos impor aos outros. Ideia natural. Não, imposição, imposição significa pressionar os
outros, dominar os outros. Agora, essa parte da dominação vem a nós da matéria, porque a matéria domina o Espírito. Ela nos
domina através de nos dar conforto, falsas noções, falsas ideias. Ela domina através de nossos desejos. Ela domina através da
luxúria e da ganância. Também ela nos domina através de uma forma muito sutil, nos possuindo por meio de bhoots, como nós
os chamamos. E é isto o que vemos: como Shri Ganesha ascendeu... como Cristo para nos mostrar como nós devemos
ascender... a partir de toda essa lama da matéria. À medida que Ele está ascendendo, nos agarramos aos Seus Pés... e também
ascendemos com Ele. Embora Ele seja uma criança, Ele é muito poderoso... e Ele pode nos levar a esse nível onde o Espírito
reside. Agora, a primeira coisa que nós temos de saber é sobre sexo. No Ocidente, sexo se tornou uma obsessão para as
pessoas. Como se ele fosse uma religião. E se eles não podem ser sexualmente ativos... ou se eles não estão tendo nenhuma
atividade sexual, eles acham que estão todos arruinados, que eles são inúteis. Toda a atmosfera é construída assim através de
suas mídias, através de suas televisões, todos os tipos de coisas são colocados na sua cabeça... para sentir que você é inferior
se você não está lidando com sexo. E quando nós nos apegamos a esse tipo de ideia estúpida... que nossa vida se destina
apenas para o prazer sexual, nós começamos a decair em vez de ascender. O que é aquilo? Um lagarto. Eu não gosto muito
deles. Tudo bem, não importa. É um tipo de lagartixa muito diferente da indiana. Aparência melhor. Yogi: Menor. Ah, ela é verde.
Vocês não têm uma verde. Tudo bem então. Então descender é muito fácil, cair é o mais fácil. E quando a ideia de sexo o tempo

todo paira em nossa mente, nossa atenção fica tão ocupada com isso que mesmo com nossos olhos, com nossos
pensamentos, com nossa mente, com nossa cabeça, tudo não é nada além dessa imundície em nossa cabeça. Assim, para os
jovens, quando eles se casam, a melhor coisa é: eles devem compreender que a importância do sexo não é tão grande. E eles
devem começar a entender que ele não é pecado, mas também não é tudo. Então também as mulheres devem saber que elas
estão nesta Terra... para dar lugar para as almas realizadas nascerem. E em nome de Ganesha, elas devem ter filhos inocentes.
Mas quando essas almas realizadas nascem no Ocidente, elas não mantêm sua forma pura porque os pais estão em um estado
estranho. E embora Ganesha tenha feito o melhor possível... para conseguir os melhores filhos no ventre das mães realizadas,
eles ficam realmente afetados totalmente. E começamos a feri-los com nosso mau comportamento, com nossas ideias
erradas. Então, quando vocês estiverem grávidas, devem ler o stotram de Ganesha, devem fazer o Puja de Ganesha, e tentar
permanecer puras no que diz respeito ao sexo. Além disso, nós começamos a pensar em algo que é tão espontâneo. O que há
para pensar sobre isso? Um indiano simplesmente não entenderá isso, eles não entenderão no vilarejo o que há para pensar
sobre sexo, é tão espontâneo. É como pensar em ir ao banheiro. É uma busca infeliz e ideias imaginárias. Portanto, temos de
estar muito, muito alertas de que agora nós somos santos, nós somos yogis e não iremos desperdiçar nossa energia nesse tipo
de busca infeliz. O que é isso aí? - O que é isso? - É um besouro. Não podem ter medo de besouros. Tudo bem, agora, quando
entendemos nossa vida como tão importante... para a emancipação da humanidade, para propiciar luz aos outros, para salvar o
mundo inteiro do desastre, isso é esperado e nós percebemos isso. Como podemos desperdiçar? Tudo bem, desculpe, vá em
frente. Como podemos desperdiçar nossa energia, nossa atenção... em uma coisa tão espontânea como essa? Especialmente
para os idosos, não há necessidade de pensar mais nisso, esqueçam isso, vocês estão muito felizes por estarem bem. Agora,
apenas dediquem seu tempo a algo grande. Na verdade, Eu não sinto falta de nada, seja o que for. A alegria espiritual é muito
maior... e é tão eterna que nós não devemos buscar tudo isso. Ao contrário, sempre que tais pensamentos entrarem em ação,
nós devemos sublimá-los. Vocês verão, uma vez que comecem a fazer isso, sua, sua sensibilidade, sua percepção, a alegria
serão mil vezes maiores. E gradualmente, vocês superarão isso, porque é um prazer temporário, é por isso que as pessoas
correm atrás disso. Se fosse algo de natureza eterna, a pessoa não iria novamente recorrer a isso. Mas isso é da natureza
humana, é natural, então está sendo santificado e a pessoa pode ter isso enquanto é jovem. Mas depois, gradualmente, vocês
devem tornar sua existência pura, tão purificada que eles não devem entrar em sua mente de forma alguma. Então, quando
vocês se agarram aos Pés de Shri Ganesha, que são coisinhas minúsculas e doces, vocês devem saber que vocês devem ser
um pouco leves, caso contrário, se vocês estão tendo todos esses problemas sobre si mesmos, Ele não gostará e Ele pode
simplesmente derrubá-los novamente. E a atenção de vocês deve ser purificada... pela atenção em direção a Shri Ganesha.
Somente as pessoas que são desse tipo realmente também desfrutam o sexo, caso contrário, elas não podem, porque elas têm
muitas perversões na cabeça delas, Eu não sei do que elas são capazes. E é por isso que elas se elevam acima disso, é por isso
que elas ficam fartas disso depois de algum tempo. E elas amadurecem adequadamente em sua própria idade, caso contrário,
vocês encontrarão pessoas com até mesmo 80 anos de idade, tremendo suas mãos em suas bengalas, ainda olhando para as
jovens, isso é algo que Eu não consigo entender. E eles parecem tão estúpidos, eles parecem tão estúpidos. Todo mundo ri
deles. E os jovens zombam deles. Mas eles se sentem como se tivessem se tornado algo como um herói... nessa idade
avançada, de repente. Por exemplo, eles mostraram uma vez um filme... de todos os atores e atrizes muito, muito idosos, de 80,
acima de 80 anos, vindo dançar "shake dance" em uma festa. Para dançar "shake dance" em uma festa. E eles desceram da
limusine, desde então eles ficaram tremendo. E quando eles vieram e tentaram mostrar que eles estavam muito apaixonados...
e tudo mais, parecendo tão estúpidos que aqueles que os assistiam... estavam rindo e rolando de tanto rir. É tão ridiculamente
bobo, mas eles disseram: "Nós somos honestos". Assim, mesmo que vocês façam essas coisas abertamente ou em segredo...
ou seja qual for a maneira que vocês o façam, é estúpido. E é desse modo que quando vocês não são maduros conforme sua
idade, vocês não são respeitados por seus filhos, nem respeitados por ninguém que seja mais jovem. Ele pensa que vocês são
estúpidos porque vocês não são maduros o suficiente. Agora, quando os frutos estão na forma de flor, nesse momento, toda a
fertilização ocorre. Então, na hora de formar o fruto, elas crescem como frutos e não mais como flores. As flores se
transformam em frutos. Na época do estágio de flor, há a fertilização, mas não na hora do fruto. Os frutos tentam crescer. A
fertilização acontece quando eles... Então é isso que acontece, essa maturidade é muito importante de alcançar, isso somente é
possível se vocês realmente se agarrarem aos Pés de Shri Ganesha. Então vocês se mantêm inocentes mesmo na sua velhice.
Com todo esse entendimento, Shri Ganesha nos dá sabedoria... através da qual nós amadurecemos. Então aquela coisa está lá
na sala, Eu acho, Eu adquiri essa coisa de decoração. Agora, as pessoas que estão se entregando à luxúria... têm de se certificar
de que elas amadureçam em seu entendimento. Então, as pessoas que são muito possessivas com suas coisas, com suas
posses, com seus filhos... devem também compreender que Shri Ganesha nos dá sabedoria... para entender que isso não é seu.

Então, o que é o carbono? Não é nada além de madeira queimada, madeira queimada, isto é, tudo é queimado. A sabedoria que
vocês adquirem é que... tudo que vocês veem como seu não é seu. Vocês têm de deixar tudo aqui e ir embora. Vocês não
podem levar nem mesmo este papel com vocês. Então, por que nós somos apegados a eles? Vamos usar isso para o próprio
propósito disso, para expressar nossa alegria. Agora, Eu lhes darei um exemplo muito belo. Vejam agora como trabalha o
Ritambara Pragnya. Este colar que vocês veem aqui foi feito na Itália... por alguma alma realizada. Então este colar, Eu não sei
como ele foi para a Índia. Agora, os australianos queriam Me dar... um mangala sutra de diamante como este, o outro que Eu
tenho. E eles coletaram dez mil rúpias, mas mesmo a metade deste tamanho, nós não poderíamos comprar, porque havia
somente uma loja aberta no domingo, essa situação. Então Eu olhei em volta e encontrei um mangala sutra de ouro muito
bom... feito de coral, porque a Austrália é a terra de Ganesha. Eu senti tremendas vibrações ao redor, então Eu voltei, porque
eles disseram: "É muito barato". Então, Eu disse: "Tudo bem". E lá isto foi colocado e estes brincos também. Então, nós
compramos tudo isso, mais o mangala sutra, mais uma peça que tenho em coral, com a mesma quantia. Ainda não terminou.
Depois isso foi extraviado na Austrália, foi para a minha caixa... que devia vir para Londres. Então, Eu não poderia trazê-lo para
Londres. Agora, Thelma veio da Austrália e o trouxe com ela... e ele está agora na Itália pelo artista... cujo espírito poderia estar
vendo isto para gratificá-lo, não somente isso, mas também esse é o dia de Shri Ganesha, dia da Austrália. Sim, da Austrália,
isto foi enviado por seus irmãos, a coisa que eles compraram feita na Itália, no dia de Shri Ganesha. Vocês podem ter mais
combinações? Seus irmãos e irmãs do lugar de Ganesha, os Ganas o enviaram para os Devas aqui, para a celebração, vocês
são os Devas e eles são os Ganas. E estes são dez, dez, onze e doze. Assim, este representa o coração, o dharma, dez, e tudo
junto é o coração. Toda a Europa. E somado a estes dois são doze, é o coração, a Inglaterra. Todos estão representados aqui.
Agora vocês devem ser capazes de ler através... do belo trabalho de Ritambara Pragnya que é muito sutil. E então vocês
começarão a desfrutar as pequeninas coisas, isso atua para fazê-los muito felizes... e lhes dar o que algum artista deve ter feito
há muito tempo, cujo desejo dele era para se realizar. Não, isso é também, nós devemos dizer, o trabalho de Shri Ganesha. Ele
reside como Omkara no Ritambara Pragnya. Ele reside nas forças eletromagnéticas como as vibrações na matéria. Em cada
átomo. Ele reside em cada onda de nossas emoções que nos dão alegria. E Ele reside como uma bela decoração da Kundalini,
porque Ela tem a cor vermelha e dourada exatamente como Meu sari. Assim, Ele reside como a cor da Kundalini. Mas no
Sahasrara, Ele se torna a alegria. No Muladhara, como a fragrância, e cada memória Minha deve lhes dar uma fragrância, porque
Ele é o Senhor da memória. Então, é desse modo que Ele administra tudo tão belamente. Ele é uma pessoa tão inocente que
brinca com Sua beleza... para nos fazer felizes. Nossos filhos também devem nos fazer muito felizes, se nós os educamos
corretamente. Mas se nós temos estado o tempo todo ocupados com luxúria e ganância, as crianças não podem ser boas
crianças. Elas não podem representar o Ganesha Tatwa como deveria ser. Assim, hoje é um grande dia... em que estamos
estabelecendo Shri Ganesha na Itália. Nós fizemos isso na Suíça e agora na Itália. Isso deve lhes dar o poder da inocência, o
poder da pureza, o poder da sabedoria. Isso deve lhes dar a arte da diversão da alegria. E essa qualidade especial de
transformar tudo em algo perfumado. Que Deus abençoe todos vocês.
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Que Deus os abençoe.
Por favor, sentem-se. Apenas para gravar? É um grande prazer estar no ashram em San Diego. E é um lugar tão bonito, tanta
expressão do amor de Deus, o Divino, a maneira como Ele quer ajudá-lo em cada passo. Se vocês querem ter um ashram, se
vocês querem ter um lugar apropriado, vocês querem cuidar bem de suas crianças, vocês querem fazer o trabalho de Deus, tudo
é cuidado, tudo tem que ser realizado. Se não for realizado, então como vocês farão o seu trabalho? Assim, tudo funciona. E é
tão óbvio, o modo como nós temos diferentes ashrams, lugares tão confortáveis a um valor bem razoável que nós podemos
arcar, no qual podemos viver felizes juntos. Esta é a moradia criada pelo amor para vocês. Assim, a primeira coisa que temos
que lembrar é que entre nós, nós devemos ter o amor pleno.
Nós não devemos confiar em pessoas que tentam nos dividir, que tentam nos dar ideias erradas. É muito fácil identificar uma
pessoa que é um Sahaja Yogi a partir do coração. É muito fácil identificar. Vocês têm que ser um pouco mais sensíveis e
descobrirão uma pessoa dessas muito facilmente. Por mais que ela possa ser astuciosa, isso pode ser descoberto. Ninguém
pode agir contra Deus agora, porque tudo será revelado e será descoberto. Mas nós temos que ter a nossa atenção plenamente
em sua Mãe. Mas algumas pessoas de fato tornam-se um pouco mais fanáticas, porque elas são muito apegadas, não importa,
vocês mudarão de ideia. Mas é melhor ser fanático do que ter dúvidas. Assim, essas pessoas que fazem coisas um pouco de
forma exagerada, devem engajar-se numa vida em que seja o quer que elas virem, seja o que for que elas compreendam na
Sahaja Yoga, seja o que for que aconteça, elas aceitarão sem nenhuma ansiedade em relação a isso.
Este é o ponto: nós criamos as nossas imagens sobre a Sahaja Yoga também. Nós não podemos criar – ela é o que ela é. Nós
não podemos criar a nossa imagem, acharmos que a Sahaja Yoga deve ser desse jeito, a Sahaja Yoga deve ser daquele jeito, ela
não pode. Vocês não podem fazer concessão, simplesmente não podem fazer concessão. Ela tem que ser o que ela é. Ela não
pode ser nada que vocês queiram que ela seja. Vocês não podem moldá-la, porque ela foi estabelecida há muito tempo atrás
Agora, ela é o que ela é. E é por isso que ela está funcionando tão bem, tão eficientemente. Mas, para torná-la mais eficiente,
vocês têm que aceitar o seu funcionamento. Como por exemplo, os momentos de ontem. Eu sabia que devia haver algo e o
momento ainda não estava pronto. O tempo que gastei aqui deveria ter sido gasto elevando a Kundalini deles, foi gasto
desnecessariamente. Em vez disso, Eu levei cinco minutos para dar a Realização a eles.
Assim, tudo tem que ser compreendido nessa luz. Gradualmente, vocês começarão a ver o jogo divino, como as coisas
funcionam, como isso ajuda vocês. Mas, vamos supor que Deus tenha trazido algo diante de vocês. Dr. Worlikar Me contou uma
bela história sobre isso, que é muito interessante, que entre a Deusa da Riqueza e a Deusa da Educação, houve um pequeno
conflito. Vocês podem dizer educação ou Saraswati, que se for negligenciada ou adorada em excesso, pode torná-lo egoísta, no
sentido de que se você se tornar uma pessoa que fica procurando aprender, aprender, aprender, você pode ser lançado no outro
lado. Então, essa Senhora queria testar o poder da riqueza. Então Ela disse para Lakshmi: “Tudo bem, vamos ver, nesta pessoa.”
Essa pessoa era um mendigo, ele precisava de dinheiro, e muito. Então Lakshmi colocou um monte de dinheiro em um grande
utensílio, que chamamos de handa, e colocou-o em seu caminho. Esse indivíduo estava caminhando, então Saraswati entrou
em sua mente. Logo que Saraswati entrou na mente, ele tornou-se egoísta, e ele nem mesmo olhou para aquilo, simplesmente
passou sem dar atenção.
Aquilo era o que ele precisava, mas ele passou sem dar atenção. Então, isso sugere uma coisa, quando as pessoas tornam-se
egoístas, começam a fazer seus próprios planos, começam a criar suas próprias sugestões e formam imagens, então o que
acontece é que o Divino, que está tentando suprir sua necessidade, seus desejos, dar-lhes soluções, desaparece. Isto é o que
acontece: nós não permitimos que o Divino faça o jogo Dele. Isso não é somente no nível material, também é verdadeiro no nível
emocional, também é verdadeiro no nosso nível físico, mas o melhor de tudo isso, é que é verdadeiro em relação ao nível

espiritual também. Portanto, nós não devemos deixar de captar o ponto essencial. Deixem que o Divino faça o papel Dele, e nós
devemos poder perceber isso. Como Krishna disse: “Karmanyevadikaraste”, “é o nosso trabalho fazer o trabalho.” Agora, nós
fizemos o Puja, o aarti foi feito. Eu disse: “Tudo bem, se pudermos fazer isso, tudo bem;” “se não pudermos, Eu irei de avião à
noite.” Eu não estou preocupada, quer Eu vá no avião da manhã ou da noite, não importa. Eu estou totalmente tranquila. Nós
discutimos, alguns pontos importantes tinham que ser discutidos, algum tempo tinha que ser gasto, isso tem que ser feito, isso
faz parte de nossa vida.
Então, Eu não estou ansiosa de que Eu devo ir no avião de 1:00 hora. Tudo bem, Eu irei no avião à noite, não faz nenhuma
diferença para Mim. Então, é apenas ter uma mente muito tranquila, observar como as coisas se apresentam. As pessoas
desnecessariamente... Agora, quando compreendermos que o Divino está fazendo todo o jogo Dele, o Seu próprio trabalho, tudo
estará trabalhando para nós, para vocês, os Sahaja Yogis. Uma vez que vocês se deem conta disso, então vocês se sentirão
totalmente tranquilos e ficarão em regozijo. Mas quando vocês começam: “Oh, isso deveria ter sido assim,” “aquilo deveria ter
sido assim”, então tudo é contra o regozijo. Seja qual for a forma que isso venha, está tudo bem. Uma vez que vocês
desenvolvam essa atitude, então a alegria será completa. Eu tenho visto que na vida emocional também, vocês sofrem muito. A
razão é que por tudo vocês começam a pensar.
Agora, na Índia, o modo como nos casamos é muito simples, vejam. Desde a infância, nós somos ensinados: “Você se casará,”
“então você deve aprender como viver com seu marido”, e a um homem, é sempre dito como tratar sua esposa. Mas eles não
sabem quem será a esposa e o marido. Mas marido e esposa é apenas um tipo de simbolo. Eles não sabem com quem será,
simplesmente pode ser qualquer pessoa. Então, quando você a aceita como um dharma, isso chega como uma surpresa para
você, e você simplesmente desfruta isso. E tudo é desenvolvido até um ponto, até um momento que tem que ser auspicioso
também. É claro, eles consultam os horóscopos. Essa é uma parte importante, porque se você não consulta os horóscopos,
pode ser muito desastroso. Portanto, eles consultam os horóscopos.
E se há muitos pontos – eles dizem que 26 pontos é o ideal – então eles se casam, do contrário, eles não se casam. Agora, isto
não é necessário: nos encontrarmos ou não. Algumas vezes, as pessoas se encontram, falam uma com a outra por um ano,
talvez o casamento deles seja adiado, não há nenhum momento auspicioso. Eles têm algum tempo para estarem juntos, mas
nunca em particular, eles nunca ficam na privacidade. Assim, esse momento é mantido como um momento sagrado. Quando
você vai se encontrar com seu marido ou com sua esposa, esse é um momento muito sagrado, então você fica concentrado
nesse ponto. Então, de repente, isso é decidido. Agora, você mantém aquele momento como um momento sagrado. Algumas
vezes, até mesmo acontece de você ter algum tempo no meio, bastante tempo, após a decisão. Pode ser que você tenha que
continuar isso como um sentimento, vendo aquela pessoa.
Mas depois, você não desvia sua atenção, é um esforço completamente concentrado. Isso fica claro, porque você
simplesmente aceita isso. Mas aqui, as pessoas vivem juntas por três anos, depois elas casam e divorciam. Eu não consigo
compreender. Mesmo se você viver junto por três anos, por sete anos, eles vivem por dez anos, ainda assim, eles fazem o
mesmo. Então, de que adianta conhecer um ao outro por tantos anos, se ainda assim, vocês se divorciam? Mas, isso
simplesmente fica claro, se você compreende que é um movimento concentrado em que você tem tudo concentrado, e você
simplesmente encontra a pessoa e aceita essa pessoa como sua companheira. Talvez um ou dois casamentos falhem, mas se
você não pensar sobre isso, não falhará tanto. Porque se depois do casamento, você começar a pensar: “Oh, eu esperava isso,
eu esperava aquilo.” “Eu pensei que isso seria assim; não é assim.” E sempre tentando encontrar falhas no outro, não em si
mesmo – essa é a melhor parte disso; não vendo o modo como você está se ajustando àquela pessoa. Uma vez que você
comece a pensar sobre o casamento, o casamento está liquidado, já está terminado.
Assim como um filho nasce para você, sem pensar que tipo de criança virá, você ama a criança, do mesmo modo, no
casamento, você terá que desenvolver esse tipo de sentimento concentrado. Somente então os casamentos serão
bem-sucedidos. Mas aqui, vejam, quando você adquire alguma coisa, você compra alguma coisa, tudo bem, então você pensa:
“Oh, isso não era bom,” “eu devia ter comprado alguma outra coisa,” “teria sido melhor”, isso, aquilo. Então você vai para outra
coisa. As coisas são diferentes; coisas são coisas. Os seres humanos são criaturas vivas, eles não são coisas mortas que
vocês podem trocar uma pela outra: “Eu podia ter tido aquela ou aquela.” Vocês não podem proceder assim com os seres

humanos – vocês estão jogando com o Divino, então. E esse é o ponto principal em que nós sentimos que os Sahaja Yogis têm
que aprender a aceitar com alegria, com felicidade e não projetar ideias insensatas. Somente então você perceberá que sua
alegria será completa. Caso contrário, não será. Depois se você vier, digamos, para o lado físico: como acontece aqui, se uma
mulher é muito magra, ela quer ter pernas deste jeito, mãos deste jeito, um corpo deste jeito.
Por quê? Quero dizer, imaginem todo mundo ser tratado de modo uniforme dentro de certos padrões, tanto de cintura, tanto
desta coisa – seria horrível. Quero dizer, vocês ficariam cansados e fartos disso. Assim vocês querem ser desse jeito. Agora a
moda que começou é que, fisicamente, nós devemos ser o Mr. América ou o seja o que for que vocês chamem isso. Todo
mundo está fazendo exercícios, todo mundo está correndo como louco. Mas por quê? Vocês têm sua própria personalidade,
mantenham-na. Vocês precisam de certas coisas para o seu corpo, do jeito que vocês são. É claro, se a sua saúde não está boa,
então tentem com seus chakras, curem isso.
Mas pela aparência, pensar: “Eu deveria parecer deste jeito, eu deveria ser daquele jeito”, não faz nenhuma diferença, de forma
alguma. Novamente outra loucura começou, que as pessoas estão muito infelizes. Vejam, você vai a essa assim chamada
classes de elite onde a maioria dos homens são bem pagos, cultos, pessoas de classe alta, as mulheres também são cultas,
tudo isso, e o que eles falam é somente isto: “Quantas calorias você come”, isso, aquilo. Você não entende, qual o problema
com essas pessoas? O nível delas é tão baixo. Essa é uma conversa decente e se elas chegarem à indecência, elas podem
chegar a qualquer nível lá também. Assim, isso mostra que não tem havido nenhuma evolução nessa pessoa. Elas só pensam
nesses termos. E é desse modo que elas se tornam muito sérias, elas discutem todas essas coisas muito seriamente. Você tem
vontade de rir delas, pelo modo como elas são estúpidas.
Assim, todas essas coisas que são consideradas tão importantes num país como os Estados Unidos ou qualquer outro país,
mostram o tipo de pessoas que eles têm. Quero dizer, na Índia, ninguém é tão preocupado com a aparência. Pelo menos na
Minha época as pessoas nunca gostaram de moças muito magras, porque eles pensavam que elas deviam ser muito nervosas,
irascíveis, o tempo todo pensando. Eles nunca gostaram de moças muito magras, Eu realmente lhes digo; mesmo agora Meu
marido não gosta. Ele diz: “Veja, os homens têm feito as mulheres de bobas” “e é por isso que as mulheres estão fazendo todas
essas coisas.” Vejam, ele é um homem simples, então ele acha que os homens as têm feito de bobas. Então é desse jeito e
depois elas moldam as pernas deste jeito ou os dentes deste jeito ou o nariz deste jeito e você faz plástica no nariz, por quê?
Assim, fisicamente, desequilíbrios também surgem quando começamos a pensar Porque quando nós pensamos, nós colidimos
com outro pensamento, então nós formamos um pensamento geral, depois um padrão geral é aceito. Quando isso é aceito, as
pessoas dizem: “Tudo bem, vamos ter isso.” Primeiro elas costumavam ter roupas muito apertadas, vejam, e uma moça estava
se gabando para Mim, que ela a usou por oito dias e não conseguia tirá-la agora. Eu disse: “Como, como você conseguiu fazer
isso?” Ela disse: “Isto é uma coisa que você pode vestir” “e pular na banheira” “e então isto encolhe e você não consegue tirá-lo.”
“Você pode tomar banho com isto,” “você pode fazer o que você quiser com isto.” Eu disse: “Isto é muito sujo.” “Não, não, você
pode lavá-lo e enxugá-lo.” Mas Eu disse: “Por quê, por que fazer uma coisa dessas” “que irá coagular completamente seu
sangue por dentro?” Agora eles começaram a ser afetados por isso, então agora eles estão tendo roupas totalmente folgadas,
frouxas, casuais, essas coisas. Assim, eles pulam de uma para a outra, quando vocês continuam pensando sobre isso, tentando
imaginar novos métodos.
Mas a tradição é diferente. A tradição é que quando as pessoas são tradicionais, o que acontece de fato é que aquelas pessoas
que são sensatas só podem se tornar tradicionais, porque elas compreendem o que deve ser descartado, o que não deve ser
descartado. E elas tentam entender como nós iremos ascender. Não considerando somente um único lado, mas devemos
ponderar sobre ambos os lados e nos equilibrar, e então seguir em frente. E o que deve ser descartado, deve ser descartado; e o
que é bom, deve ser absorvido. Como o que vocês chamam de tentativa e erro. Veja, você comete o erro, tudo bem, descarte-o;
depois comete outro, tudo bem, descarte-o. O que quer que seja bom, mantenha-o e continue com ele, e é desse modo que você
consolida uma tradição adequada para as outras pessoas seguirem. Mas aqueles que pensam em coisas novas o tempo todo,
querem ter algo novo o tempo todo, então eles estão muito enganados, de modo que quando eles realmente gostam disso, é o
que chamamos de idiotice. Com as coisas novas, eles podem acabar em confusões terríveis e isso é exatamente o que tem
acontecido com a maioria dos países ocidentais, em que tudo que é novo, eles experimentam.

Agora, a nova loucura é a cocaína – tudo bem, tenham cocaína. Quero dizer, Eu não ficaria surpresa se até mesmo o Príncipe
Philip começar a consumir uma coisa dessas ou alguém começar a consumir uma coisa assim. Quero dizer, todo mundo quer
experimentar o novo e se você disser que você não pode experimentar, então eles dizem: “Por quê, por que não?” Este é um
problema muito grande com a mente ocidental. Assim, todos vocês devem também compreender: não tentem coisas novas na
Sahaja Yoga. A Sahaja Yoga é algo formado tradicionalmente. Não tentem nada novo na Sahaja Yoga. O que nós temos é mais
do que suficiente, não tentem nada novo. As pessoas que tentaram coisas novas, se meteram em problemas, portanto não
tentem algo novo. Como por exemplo, alguém disse que atualmente, vejam, Eu ouvi dizer que em Londres, nós tivemos algumas
pessoas que começaram a dar palestras e transmitir novos métodos da Sahaja Yoga, de repente. E todos elas ficaram loucas.
Quero dizer, as vibrações delas eram desequilibradas, Eu não sabia o que fazer com elas. Eu estava muito surpresa. Eu disse:
“Por que vocês tentaram um novo método deste jeito?” “Qual era a necessidade de tentar um novo método?” “Oh,” elas
disseram, “Bem, nós pensamos: é melhor tentarmos este método.” Mas Eu disse: “Eu já lhes falei sobre todos os métodos.”
“Vocês tentaram? Vocês se aperfeiçoaram?” “É melhor tentar aqueles que Eu lhes disse” “e depois vocês podem Me perguntar,
e então começar algo novo.” “Mas vocês devem compreender o que vocês estão fazendo.” E também, tenho visto Sahaja Yogis
medíocres sempre fazerem deste jeito, tentarem algum método novo. E eles aparecerão com estas coisas: “Agora eu lhes direi
como circular a sua respiração.” Por que circular sua respiração? De repente, eles descobrem um novo método. É uma coisa
comum, mas essas pessoas, algumas vezes, podem ser muito sinistras também, portanto tomem cuidado. Não há nenhuma
necessidade de tentarem novos métodos. Agora vocês deram um salto para essa consciência, onde vocês têm simplesmente
que ser estáveis, firmes. Assim, não tentem neste ponto algo novo.
Simplesmente estabilizem-se, estabilizem-se em equilíbrio – isso é muito importante. O segundo ponto é que todos devem ser
profundos conhecedores da Sahaja Yoga. Mas algumas pessoas são conhecedoras de um modo tão estranho, que algumas
vezes, Eu fico surpresa. Como por exemplo, havia um rapaz que era homossexual ou algo insensato, e então ele falou para
algumas pessoas: “Sim, vejam, a Mãe disse que está tudo bem de vez em quando.” Eu nunca disse isso. Eu nunca poderia dizer
uma coisa dessas. Então alguém disse: “Beber, tudo bem, a Mãe disse.” Como Eu poderia dizer? Não há nenhuma concessão.
Alguém diz: “Tudo bem, você pode fazer algum negócio.” Eu nunca disse isso. Não, você não pode fazer, essas coisas não são,
elas não se destinam a vocês. Vocês não têm que fazer isso de forma alguma.
Certo? Assim, qualquer um que aparecer com essas ideias, digam-lhes: “Nada disso.” Não há nada assim, não há nenhuma
concessão na Sahaja Yoga, nenhuma concessão. Quaisquer que sejam os métodos que nós temos aprendido, vamos
praticá-los para nos firmarmos e firmarmos os outros. Vocês têm que manter-se em suas maryadas, em seus limites. Não
tentem voar. Algumas pessoas acham que elas são grandes Sahaja Yogis e elas farão isso, farão aquilo. Então lembrem-se que
isso é errado. Vocês têm que ter humildade e lembrarem-se que quando vocês tiverem humildade, vocês perceberão que
somente as pessoas humildes são pessoas estáveis, firmes. Assim, deve haver completa humildade. Tentem adquirir mais
conhecimento sobre a Sahaja Yoga.
Há tantas maneiras. Eu já tenho todas as Minhas fitas prontas, nós temos todos esses livros da Sahaja Yoga publicados agora e
também há a sua revista “Nirmala Yoga” – tantos meios pelos quais vocês podem compreender a Sahaja Yoga. Se vocês não
compreenderem, vocês podem perguntar uns para os outros, tentem analisar isso do modo que vocês querem entender: o que a
Mãe está dizendo é isso; é isso o que Ela está dizendo. Porque as Minhas palestras são numa linguagem muito, muito simples.
Eu uso uma linguagem extremamente simples, evitando toda a linguagem literária tanto quanto possível, é claro; algumas
vezes, Eu realmente uso palavras difíceis, mas normalmente não. Mas além disso, é um conhecimento muito sutil fluindo.
Portanto, compreender isso algumas vezes pode ser difícil, pode ser que você tente construir uma outra coisa a partir disso,
pode ser que você tente mais ou menos interpretar alguma coisa. Se houver algum problema desses, é melhor consultar alguém
que você considere capaz de aconselhá-lo. Mas você deve aceitar isso. Você não deve passar para frente seu ponto de vista, e
isso seria muito errado.
Então você será mais ou menos como um trem descarrilhado que sai do caminho. Nós temos um caminho na Sahaja Yoga,
vocês devem saber disso, quer vocês gostem disso ou não. Não é uma questão de liberdade, mas o caminho para ascender.

Vocês não podem sair desse caminho. Se vocês acham que vocês simplesmente podem mover-se um pouco de um lado para o
outro, divertirem-se com toda imundície e depois voltar para a Sahaja Yoga, vocês não serão aceitos. Se vocês fizerem isso,
então Eu terei que trabalhar duro para limpá-los, fazer isso, fazer aquilo. Mas para manterem-se limpos, é melhor vocês se
manterem em suas trilhas e não saírem delas. Não tentem descobrir novas ideias de fazer algo que não é necessário, por que
fazer isso? É uma coisa simples compreender que é um desperdício de energia. Eu já descobri isso para vocês, por que vocês
querem fazer isso de novo?
Como por exemplo, este tipo de blusa que Eu tenho usado pelos últimos, Eu acho, cinquenta anos ou talvez mais, este tipo de
blusa. Agora, Meu costureiro sabe que Eu uso esta blusa, isto é assim, aquilo é assim. Ele tem Minhas medidas. Então Eu
apenas tenho que dizer-lhe: “Arranje para Mim um tecido deste tipo” “e apenas faça uma blusa para Mim.” Ele a faz. Pelos
últimos anos Eu tenho tido, cerca de 25 anos, Eu tive um único costureiro que faz o trabalho para Mim. Ele não tem dor de
cabeça. Eu não tenho dor de cabeça, nenhum problema. Se todo dia Eu tiver que mudar esse padrão, fazer uma manga nova ou
um novo tipo de blusa, Eu terei uma dor de cabeça, quero dizer, Eu lhes digo. Então por quê, por que fazer isso? Para que serve?
Quem vê? Quem é afetado por isso? Tão desnecessariamente, estamos desperdiçando nossa energia nessas coisas. Mas Eu
não digo que vocês devem ser tratados de modo uniforme, de maneira alguma, mas o que Eu quero dizer, é que onde quer que
vocês possam poupar sua energia do pensamento, vocês devem fazê-lo. Por pequenas, pequenas coisas, não há necessidade
de ter variedades e neste país, como Eu lhes disse antes, cada torneira tem que ser diferente, cada maçaneta deve ser diferente,
cada azulejo tem que ser diferente, qual a necessidade? O que tem que ser diferente são as coisas artísticas. O sari tem que ser
diferente porque é artístico. Mas o que tem na costura de uma blusa, não há nenhuma arte envolvida nisso. Assim, tudo que for
artístico pode ser diferente, mas tudo que for mundano não precisa ser. No maquinário, por que vocês deveriam ter diferentes
tipos de coisas?
Vocês vão enlouquecer. Você vai a uma loja, há vinte tipos de coisas, você não sabe qual delas comprar, todas feitas somente à
máquina. Isso é bom, aquilo é bom. Depois outro sujeito vem, ele diz: “Não é bom”. Então você se sente ofendido. Mas se você
tiver coisas mundanas, poucas coisas é melhor, de modo que você não arrume muita dor de cabeça para si mesmo. Então, a
melhor coisa para evitar todos esses problemas é usar sua nova consciência das vibrações. Desse modo, poupem suas
energias. Suas energias devem ser poupadas e elas podem ser poupadas se vocês não prestarem muita atenção às coisas que
não são do seu estilo, onde vocês não têm que ir. Apenas percebam as vibrações.
Se Eu vou fazer compras Eu vou fazer compras por muitas razões, como vocês sabem. Uma delas é para colocar Minhas
vibrações lá, outra é para também por vibrações nas pessoas que estão no comércio. A terceira é para olhar todas as coisas, de
maneira que Minhas vibrações vão para elas. A quarta para comprar alguma coisa para ser dada aos outros. Mas se Eu gosto
de alguma coisa, é somente pelas vibrações e Eu a compro de qualquer maneira, porque é para ser dada a alguém ou algo tem
que ser feito depois. Eu simplesmente a compro, guardo-a, isso torna-se muito útil. É desta forma que a sua atitude deve ser.
Mas ao contrário, se você apenas continua assim: “Eu gosto disto, eu não gosto disto”, em relação a sua esposa, em relação ao
seu emprego, a tudo seu, você será inconstante. Atualmente, nos Estados Unidos, as pessoas são muito estranhas em relação
ao trabalho delas também. Eu tenho que tocar nesses pontos, porque vocês irão encarar este problema.
Hoje eles estão fazendo um trabalho: “Eu não gosto disto,” “eu não gosto do meu chefe”, um outro emprego. Então eles irão
para um outro emprego, eles mudam de emprego. Depois um terceiro emprego, mudam de emprego. Eles gostam de mudar,
sabem, o tempo todo. É enlouquecedor, Eu lhes digo. Eles trocam as esposas deles, mudam suas casas, mudam tudo. Por quê?
Tenham apenas uma esposa, é melhor. No máximo tenham dois empregos na vida, é melhor. No máximo mudem para três
residências, é melhor.
Mas mais do que isso é uma dor de cabeça. Quero dizer, para Mim, Eu mudei para 40 casas por causa do temperamento do
Meu marido. Mas Eu sou diferente, porque Eu sou, sem dúvida, uma pessoa que não se incomoda com qualquer que seja a
mudança que aconteça. Mas vocês não são do mesmo modo, então não desperdicem sua energia. Assim, isto é muito
importante de entender, não continuar mudando de emprego, é muito importante. Porque isso também é uma mania, Eu lhes
digo. Eu lhes falarei sobre Douglas. Ele costumava fazer isso. O tempo todo, ele tinha problemas financeiros porque ele estava

mudando de emprego. Então, um dia Eu o repreendi.
Eu disse: “Douglas, se você mudar deste emprego” – porque Eu vi que as vibrações estavam boas – “se você mudar deste
emprego,” “você não irá Me ver de novo.” E agora, hoje ele adquiriu uma casa, ele adquiriu um carro, ele tem dinheiro no banco,
ele está prosperando. Assim, isto também é uma dor de cabeça para Mim: “Mãe, eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro.
O que eu devo fazer?” Todas as vezes, há pessoas que vêm para a Índia, elas dizem: “Mãe, eu não tenho dinheiro, desculpe-me,
eu não pude pagá-La.” Tudo bem, não importa. Há pelo menos... desta última vez, também havia cinco pessoas. Mas antes
disso, Eu acho que houve cerca de vinte pessoas. Assim, toda vez isso acontece deste jeito. Então, agora nós temos que
entender que devemos ter empregos adequados. Nós temos que ser pessoas respeitáveis. Nós temos que ter qualificações
adequadas. Se possível, é melhor obter alguma qualificação.
Todos vocês são pessoas muito inteligentes e vocês podem obter suas qualificações. Vocês devem ter uma respeitabilidade na
sociedade. Caso contrário, eles acharão que esta Mãe é a Mãe de todos os mendigos. Então, estabilizem-se em seus empregos,
em suas casas. Para estabilizarem-se, vocês precisam aprender a não mudar. A mudança os tornam instáveis – vocês
compreendem a questão? Assim, não é uma questão de ficar mudando. “Eu irei experimentar isso.” Depois, se for necessário,
se não for viável, então a pessoa pode mudar. Isso se aplica a tudo. Agora, guru-shopping não é nada mais do que mudança.
Quanto mais gurus vocês têm, mais dor de cabeça Eu tenho. Se vocês tem somente um guru, digamos um guru horrível, está
tudo bem, é fácil limpá-los. Mas se vocês têm ido a 20 gurus, o que Eu devo fazer? Um sujeito tinha ido a tantos gurus que Eu
não conseguia entender sua personalidade. Eu disse: “Qual o problema com este sujeito?” Todos os problemas que vocês
citarem estavam lá. Eu disse: “Que tipo de sujeito é esse?” Então Eu disse: “Tudo bem, anote” “todos os nomes de todos os
gurus que você tem ido.” Ele escreveu três folhas de papel ofício dos dois lados. Eu disse: “Sinto muito, senhor, Eu não posso
ajudá-lo.” Ele disse: “Mãe, a Senhora tem que me ajudar,” “porque há um problema muito urgente.” Eu disse: “Qual é o problema
urgente?” “É que agora eu estou me tornando uma mulher.” Eu disse: “Hã?” “Os médicos disseram que agora eu estou me
tornando uma mulher.” Eu disse: “Este realmente é um problema urgente.” Eu disse: “Com um tanto assim, Eu posso acabar,
mas você precisa de muita limpeza.” E ele parecia, algumas vezes, com Hanumana, algumas vezes ele parecia um louco, ele
parecia com qualquer coisa, porque tantos gurus estavam atuando nele. Por fim, ele se limpou e seu problema foi resolvido,
mas mesmo agora, Eu não diria que ele é um Sahaja Yogi; embora ele seja muito instruído, conheça tudo sobre Sânscrito,
porque ele esteve com tantos gurus, ele esteve com todo tipo de guru. Isso surge através da mudança – “O que há de errado?”
Assim, uma vez que você venha para a Sahaja Yoga, então pare. Pare todas as outras coisas.
O segundo ponto que Eu frisei foi este: uma vez que você venha para a Sahaja Yoga, concentre-se em Mim e na Sahaja Yoga
primeiro e depois em outras coisas. Como por exemplo, os cristãos, quando eles vêm para a Sahaja Yoga, eles não conseguem
aceitar Ganesha. Os indianos que vêm para a Sahaja Yoga não conseguem aceitar Cristo. Os muçulmanos que vêm para a
Sahaja Yoga não conseguem fazer o puja. Todo mundo está vindo com uma carga atrás deles. Então é melhor vir e colocá-Los
aos Meus Pés, pronto. Agora, vocês Os vêm através do Meu prisma, através de Mim – é melhor entender desta forma. E aqueles
que tem Me compreendido desta forma, simplesmente compreendem a Sahaja Yoga de uma maneira perfeita. Não há nenhum
fanatismo do passado, nem da Sahaja Yoga também. Assim, eles compreendem que tudo isso é o mesmo que a Mãe e não há
nada para ficar grudado em uma coisa ou outra.
Mas isso não significa que se vocês Me chamam de Deusa Kali, vocês estão Me insultando, ou se vocês Me chamam de Mataji
Nirmala Devi, vocês estão Me elevando – está tudo lá. Então, temos que entender que tudo isso está relacionado com nossos
próprios compartimentos, divisões. Deus não tem nenhuma divisão deste jeito. Não é que a América existe na mente Dele ou
não é que qualquer coisa existe na mente. Não existimos assim: “Agora eu sou somente o meu Vishuddhi”? Nós existimos
assim? Ou “Eu sou só o meu nariz”, nós somos? Nós existimos como o corpo todo. Assim também Deus existe. Embora Ele
tenha um nariz, Ele tenha orelhas, tudo está lá; mas Ele existe como Deus.
Ele não existe como um nariz, separado, não existe somente como América, separado, mas Ele está existindo como o todo, tudo
relacionado ao todo. E quando uma coisa dessas nos acontece, que agora nós estamos ligados ao todo, o Ser Primordial, nós
não devemos nos ligar a algo que irá nos limitar por causa dos nossos condicionamentos. Nenhuma limitação deve existir, nós

devemos estar em circulação. Eu acho difícil para as pessoas que foram católicas venerarem Shri Ganesha com o mesmo
respeito, porque elas são condicionadas. Assim, tentem deixá-Lo por enquanto, Cristo, deixem-No em paz. Venham para a
Sahaja Yoga, depois vocês O verão na luz adequada. Porque o problema é que a menos e até que vocês entrem e vejam por si
mesmos que todos os caminhos têm chegado a esta mesma coisa, portanto Eles são exatamente o mesmo, não há nenhuma
diferença, Primeiro entrem. Abandonem tudo, entrem. Depois vocês saberão que é tudo o mesmo. E isso é muito importante, e
uma vez que vocês vejam isso, é uma coisa tão bela que vocês não têm complicações de nenhum tipo, pertencendo a algum
culto específico ou um guru específico ou uma coisa específica.
Mesmo as assim chamadas religiões são como cultos, se olhar para elas, elas são exatamente como cultos, elas têm
condicionamentos. Elas não têm dado nada a vocês a não ser condicionamentos e ilusões. Assim, nós não devemos viver com
ilusões, nós temos que viver com a realidade. E a realidade é que todas essas essências são uma só, e nós temos que estar
dentro delas, para que possamos vê-las, todas elas como uma só. Isso é também muito importante em um país como os
Estados Unidos, Eu acho, porque há tantas ideias diversas, tantas ideias diversas, que Eu fico surpresa com eles. Tudo que você
citar está nos Estados Unidos. Outro dia, Eu mostrei uma coisa chamada mórmon, mórmon ou algo assim. Mórmon. Cite isso e
isso está nos Estados Unidos. Eu não sei como todas as variedades se juntaram aqui.
Todo tipo de guru, quero dizer, você os descobre aqui. Eu nunca tinha ouvido falar de tantos nomes. Toda vez que Eu venho, Eu
descubro um novo guru surgindo. Por que a América é o lugar em que tudo isso prospera deste jeito, como cogumelos,
entendem? Um cogumelo está crescendo, isto é – é uma coisa podre? Somente cogumelos crescem como fungos. Está podre,
este país? O que está acontecendo? Por quê? É a mente dos seres humanos.
A mente dos seres humanos aqui sempre quer uma coisa nova, e é por isso que um suprimento chega. Como um resultado
disso, eles se tornam instáveis. Assim, o principal problema do caráter americano é que eles são pessoas muito instáveis. Você
pergunta para eles: “Como você está?” Eles também dizem... Entenda o que você quiser. Eles nunca dirão: “Como você está?”...
O que você entende com isso? Quero dizer, um indiano não consegue entender. Se alguém diz isso, um indiano, vejam, se você
lhe pergunta: “Como você está?”, e ele fala assim, eles dirão: “Você está louco?” Depois, se você lhes pergunta: “Você
compreende isso?” “Eu estou confuso.” Um indiano nunca dirá uma coisa dessas: “Eu estou confuso.” Ele é confiante. “Eu estou
confuso” significa: você é um louco ou o quê? Porque você está confuso? Há algo errado com o seu cérebro?
Assim, todas essas ideias, vejam, estão tendendo para a nossa instabilidade, frivolidade, superficialidade. Vocês realmente são
bombardeados pela superficialidade, bombardeados, Eu posso ver isso. Sem dúvida, de todos os lugares, vejam, a mídia, isso,
aquilo, não é nada mais do que superficial. Isso realmente mata a semente interior no ser humano. E vocês querem viver com
isso, então vocês querem pensar dessa forma e realmente vocês se perdem, todo o contato consigo mesmos é perdido. Sob
todas essas circunstâncias, devemos saber de um belo fato, que muitos buscadores nascem neste país. Foram os Estados
Unidos que Eu visitei primeiro. E Eu tenho certeza de que San Diego é o lugar onde irá começar, Eu tenho uma intuição. [Marathi]
Assim este é um lugar muito importante e Eu estou satisfeita, Eu estou feliz por vocês terem organizado este maravilhoso puja
e nós devemos fazer este puja. E Eu tenho certeza de que por meio disso, nós teremos um momento, especialmente um bom
momento surgindo onde nós teremos, por um lado, a evolução dos americanos, por outro lado, dos mexicanos.
Isso nós podemos realizar a partir de San Diego. É um belo dia em que vocês pediram este puja. Eu estou muito feliz com isso.
Hoje é o dia da Deusa, [Marathi] – trayodashi. Trayodashi é o melhor, o décimo terceiro dia. [Marathi] Percebam as vibrações,
vocês não precisam de nenhum puja! Não há necessidade de ter um puja, realmente, isto está tão intenso hoje. Assim, hoje é
um grande dia e Eu estou feliz que ele tenha pedido para fazer este puja aqui. Assim, agora, para começar... Agora, se vocês
tiverem quaisquer problemas, quaisquer perguntas, vocês devem Me informar. Uma coisa é que um Sahaja Yogi não deve ser
uma pessoa séria, esse é um ponto.
Não convém a um Sahaja Yogi ser sério. Vocês devem ficar sorrindo, rindo, regozijando. Se ele é uma pessoa séria, então ele
não é um Sahaja Yogi. Eu não consigo ficar séria por mais do que cinco minutos, no máximo cinco minutos. Mesmo se Eu tiver
que repreender alguém, Eu Me preparo, depois Eu desço e levanto a voz e então, depois de cinco minutos, se Eu não sair, então
vocês Me encontrarão rindo novamente. Eu não consigo – é tudo uma brincadeira! Portanto, ninguém deve ser sério, esse é um

ponto. Ninguém deve ser sério. Vocês devem ser sempre pessoas sorridentes e felizes, porque há alegria dentro de vocês. O
que é que há?
Somente pensando: “Eu sou infeliz, eu sou infeliz”, vejam, esse é o estilo francês! Os franceses, quando Eu fui lá pela primeira
vez, eles Me disseram: “Mãe, a Senhora parece muito feliz” – para os franceses. Então Eu disse: “O que Eu devo fazer?” Eles
disseram: “Veja, todos eles são muito...” “eles pensam que são pessoas muito infelizes, isso, aquilo.” Então Eu disse: “Tudo
bem”. Então Eu fui e disse: “Agora vejam, todos vocês são les miserables (miseráveis, infelizes)”. Vocês sabem, Victor Hugo
escreveu “Les Miserables”, então Eu disse: “Tudo bem, vocês são les miserables.'' “Agora, Eu sou uma pessoa que não é infeliz
de forma alguma.” “E vocês serão infelizes, de qualquer forma, se vocês tiverem” “a cada três casas um bar,” “a cada dez casas
vocês, tiverem uma prostituta,” “então o que acontecerá? Quero dizer, vocês terão que pagar por isso”. É isso que acontece. E
até mesmo o Yogi Mahajan Me disse: “Mãe, nós queremos uma fotografia Sua que seja bem séria,” “é difícil conseguir uma” “e
nós devemos colocar um semblante que seja bem sério.” E finalmente, ele arrumou uma fotografia que era horrível. Quando ele
Me disse: “É uma fotografia muito boa,” “a Senhora parece tão serena,” isso, aquilo e todas as descrições.
Quando Eu vi a fotografia Eu disse: “É horrível!” Ele disse: “É mesmo?” Eu disse: “Tudo bem, deixe-Me lhe dizer quem tirou esta
fotografia.” Ele disse: “Quem?” Eu lhe disse o nome e ele ficou chocado. Eu disse: “É esta mulher que lhe deu isso,” “e você sabe
onde ela está hoje.” Ficou chocado quando Eu lhe disse o nome: “Jane.” Eu disse: “Essa é a fotografia que você está enviando
para os americanos.” Mas Eu sei que os americanos ficarão atraídos por essa fotografia, porque eles mesmos são infelizes,
vejam. Mas essas pessoas que são atraídas por esse tipo de fotografia irão se afastar muito rapidamente, elas não vão se fixar
– vocês não entendem esse ponto. Elas não são do tipo que se fixa. Como por exemplo, na Escócia, Eu fui lá e havia uma
fotografia que Eu vi e Eu tive um choque. Nós fomos a um restaurante onde íamos comer e Eu vi Minha fotografia e disse:
“Quem tirou esta fotografia?” Eles disseram: “Esta é a cópia de uma dos australianos.” Eu disse: “Mas quem a tirou?” “Porque
esta não é boa – é muito ruim.” Então eles disseram: “Esta foi tirada por alguém, repentinamente.” Eu disse: “Eu direi o nome da
pessoa,” e Eu lhes disse quem a tinha tirado: Hilary. Eles ficaram surpresos com isso. Eu disse: “Esta fotografia não é boa.” Mas
agora eles a colocaram em todos os lugares. Eu disse: “Deixe assim.” Tantas pessoas vieram para o Meu programa, todos os
tipos estranhos. Algumas tinham um olho, algumas tinham um nariz, algumas tinham alguma outra coisa errada, faltando tudo.
“Oh Deus,” Eu disse: “Isto é por causa da fotografia.” E nem uma única pessoa voltou. Nós tivemos pelo menos cerca de
quinhentas, seiscentas pessoas no programa, todas assim, vejam. [Marathi] E nenhuma delas voltou, nem uma única pessoa.
Todos os bhoots atraídos pelo bhoot e Eu pude ver na Minha fotografia que ela estava simplesmente repelindo isso. Assim,
aqueles que tiram Minha fotografia também se refletem na fotografia. Vocês devem ter visto que a fotografia que Ray tira sai
muito bem. Eu não sei qual delas aqui é do Ray, mas as fotografias do Ray costumavam ser muito boas. E desta vez, Ray, ele
tem uma esposa estranha, Eu acho. Ele foi para a Índia e os indianos Me disseram: “Mãe, eu não sei porque Ray está tão
arruinado.” Na Índia, isso não acontece. Uma vez que sejam Sahaja Yogis, então eles progridem.
Mas este sujeito era exatamente o oposto – agora o que fazer? Eles disseram: “Mãe, ele está todo decaído, o que fazer?” Eu
disse: “Deve haver algo errado. O que fazer?” Quando Eu voltei, Ray trouxe três ou quatro fotografias Minhas. Quando ele
mostrou, todo mundo ficou chocado. “Estas não são fotografias da Mãe.” E ele teve que retirá-las. Isso é o que acontece. O
mesmo Ray que tirou fotografias tão belas estava tirando fotografias horríveis atualmente. Assim, em tudo que vocês fazem,
em tudo que vocês alcançam, vocês podem identificar. Você de repente torna-se uma pessoa extremamente elegante, podem
dizer, com um refinamento, uma vez que você seja um bom Sahaja Yogi. Tudo vem em um fluxo adequado.
Vocês podem identificar, os modos muito simples de uma pessoa assim são tão agradáveis e tão tranquilizadores. Assim,
sobre esses pontos, Eu abordei muitas coisas que Eu queria dizer e ao final disso, Eu diria que, como Vishuddhis, vocês têm que
se tornar sakshi, a testemunha. Vocês têm que se tornar a testemunha. E para tornar-se a testemunha, deve haver um
desapego. Não significa que vocês vivam com muito pouco dinheiro, por alguma razão, mas tentem ter um desapego. Graças a
Deus, desta vez a experiência dos Sahaja Yogis dos Estados Unidos não foi tão má. Eles eram pessoas muito boas, eles se
adaptaram bem e se divertiram. Foi bom. E Eu espero que cada vez mais venham e se divirtam. E como vocês sabem, a nova
programação tem acontecido.

É melhor vocês nos dizerem se vocês virão ou não. Mas também não mudem no último minuto, isso cria problemas para nós,
para todo mundo. Então, por favor, não mudem; se vocês não vierem, tudo bem. Vocês terão uma determinada data, até essa
data, decidam, não mudem. Vejam, são só os americanos que fazem isso, ninguém mais. E nós dissemos para as pessoas:
“Agora chega disto, de darmos mais chances para os americanos virem,” “de que devemos dar-lhes mais chances; assim não,
vocês não virão.” Então, pobres coitados, eles vieram por dez dias, cinco dias, porque nós não pudemos organizar para eles.
Assim, vocês não devem mudar de ideia. Se vocês vierem, vocês podem decidir até certo ponto, se virão ou não. Se vocês não
vierem, simplesmente digam. “Sim, nós não iremos”, ou se vocês forem, apenas digam: “Sim, nós iremos”, e façam isso.
Pelo menos vocês não devem mudar tanto assim. Assim, novamente Eu lhes peço que cumpram suas programações, porque
isso realmente perturba a coisa toda. Porque agora, nós estamos trabalhando no ritmo do Divino e nós não temos o direito de
perturbar o ritmo. Vocês podem ser americanos, mas, como vocês sabem, na Sahaja Yoga, os americanos não estão colocados
numa posição muito elevada. Vocês sabem disso muito bem. E nós achamos que os italianos estão numa situação bem
melhor; eles aderem à Sahaja Yoga exatamente como um peixe adere à água. Portanto, os americanos têm que trabalhar um
pouco mais duro, eles têm que fazer um pouco mais para alcançarem esses ajustes. O que fazer? Um país tão grandioso, com
tantos buscadores, mas eles já estão arruinados – o que Eu devo fazer? Eu estou tentando fazer o máximo.
Todos vocês devem ajudar e entender as dificuldades, e vocês têm que ser gentis com os novatos e certificarem-se de que eles
sejam corrigidos. Assim, nós temos que pensar em nossa ascensão a partir de San Diego, e a partir deste canto, nós iremos
iluminar toda a América. Por razões práticas, Eu decidi que o Dr. Worlikar deve ficar encarregado do lado oriental. [Marathi] –
lado ocidental. Para nós, Nova York já é ocidental, tudo bem; e o lado oriental é... A parte de Nova York pode ser administrada
por ele. Porque existe algo como dois países, dois países, dois tipos diferentes de coisas. Portanto é desta forma que isso deve
ser conduzido. Questões de dinheiro: vocês devem lidar com as questões de dinheiro com o consentimento dele. Então, Eu
contei para ele como Eu faço isso, de modo que o dinheiro é mantido no banco sob um nome registrado ou seja qual for a
forma, e eles têm um talão de cheques, mas Eu tenho que assinar. Assim, vocês ficam com o talão de cheques, mas ele tem que
assinar, de modo que ele verifica o que vocês estão gastando.
Então, há um cheque. Ou você faz o mesmo lá, de modo que ela fique com o talão de cheque, mas você assina, assim você sabe
quanto está sendo gasto. Então, há um cheque. É claro, no que se refere a vocês, Eu sei que está tudo bem, mas ainda assim...
Por que Eu faço tantas coisas? Apenas para fazê-los compreenderem. Por exemplo, se vocês Me dão o dinheiro do puja,
mantenho um pacote disso. Eu mantenho uma conta para isso. Não há nenhuma necessidade: quem irá Me perguntar o que Eu
faço com o dinheiro do puja? Mas, Eu guardo, Eu de fato o guardo. E depois, o que Eu faço com o dinheiro do puja, é que Eu
quero usá-lo para seus materiais para o puja, as coisas para o puja, para presentes e coisas assim.
Então, Eu guardo. Eu não preciso fazer isso, este é o Meu dinheiro, pelos menos essa quantia é Minha, mas o Meu prazer é esse.
Assim, é desta forma que devemos saber que se a Mãe é tão rigorosa com isso, por que nós não somos? Vocês têm que dar
dinheiro no puja, sem dúvida, porque isso tem que ser assim. Primeiro, nós costumávamos receber uma libra. Depois, Eu fui
para duas libras, depois para cinco libras, dez libras, isso tem aumentado desse jeito. E para esses pujas também, para os
principais pujas que nós teremos, um em Nova York, eles decidiram uma certa quantia. Essa é a decisão de vocês, Eu nunca
disse nada, porque Eu só cheguei a uma libra, Eu estava lá. Depois Eu não sei, Eu perdi o contato com essas pessoas. Assim,
seja o que for que eles decidam, isto está lá, o dinheiro que é coletado em nome do puja, que Eu tenho que receber para o Nabhi
Chakra.
Vocês têm que fazer isso com o coração, exatamente como o estilo Shabari, e tudo cairá nos lugares certos. Assim, podemos
dizer que a Sahaja Yoga não é uma coisa extrema. Nós, de fato, damos dinheiro. Somente os Sahaja Yogis podem doar dinheiro.
Por exemplo, vocês têm que pagar pela comida aqui, vocês têm que pagar pela casa. Vocês, de fato, pagam, vocês não vivem
aqui como parasitas. Nós não queremos parasitas ao nosso redor. Mas isso também não significa que vocês roubem um
Sahaja Yogi completamente e o tornem pobre, e mandem fabricar os seus próprios Rolls Royces! Assim, também não é de outra
forma, que vocês Me roubem. Então, temos que entender que a Sahaja Yoga é dar e receber, de maneiras adequadas, e isso tem
que ser feito adequadamente com graça, com entendimento, com um belo sentimento de que todos nós somos partes

integrantes do todo, pelo qual a América é responsável, porque a América tem que se tornar o Virat.
O Vishuddhi tem que se tornar o Virat. Que responsabilidade! Então, não discutam entre vocês mesmos, não discutam entre
marido e mulher. Tentem ser um em completa harmonia, regozijem-se uns com os outros. Isso é muito importante. Tudo bem.
Que Deus os abençoe. [Marathi: Este é o lugar do Virata.] Até agora, o Vishuddhi Direito está bloqueado. Tudo bem.
[Marathi – Orientações para o puja] Eu quero que aquelas pessoas que ainda não lavaram Meus pés até agora, venham à frente.
Um por um. Deixem que eles lidem com a situação. Danny pode fazê-lo. Danny, também venha aqui. Agora, duas pessoas de
cada vez farão isso. A água está muito fria. Muito bom, muito bom. Muito, muito bom. Esfregue-o.
Esfregue Meus pés. Agora, apenas observem suas vibrações. Tudo bem? Bom? Que Deus os abençoe. Agora, venham. Deve
estar morna. Venham, vocês dois. Que Deus os abençoe. Esfregue-o.
Coloque isto neste. Esfregue-o. Pronto! Agora venham, observem suas vibrações. Agora, continue sorrindo assim, tudo bem,
tudo bem. O sari pode ser secado. Que Deus os abençoe. Sobre os olhos e a cabeça, esfregue-o. Venham. Muito bom.
Que Deus os abençoe. Segure isso com uma mão, com força, e com a outra mão, esfregue com força. Ah, bom. Vocês podem
sentir as vibrações perfeitamente. Sua mão direita, mão esquerda, esfregue, o último dedo, puxe-o. O último dedo, puxe-o.
Conseguiu. Agora, observem suas vibrações. Que Deus os abençoe. Sobre os olhos e a cabeça.
Venham. Sua face mudou com isso! Tudo bem? Bom. Que Deus abençoe. Perfeito. Isso é tudo. Venham. Assim é melhor. O
direito, agora segure-o com força.
Esfregue a mão toda. Veja, a mão, sua mão deve ser esfregada, não Meus pés. Puxe aquele. Puxe-o com força. Ah! Bom. Eu
acho que nós estamos bem. Agora, apenas sente-se, deste lado. Tudo bem? Você não pode guardá-lo.
Coloque-o em sua cabeça. Na sua cabeça e depois esfregue seus olhos também. Que Deus o abençoe. Eu acho que você veio
com ele, tudo bem. Tudo bem. Um pouco de água. Agora, eles podem usar a mesma água para os Meus pés. Venham. Que
Deus os abençoe. Agora.
Segure-o. Esfregue-o com força. Esfregue-o com força. Agora, vejam. Agora. Tudo bem? Vejam, o esquerdo está – um
pouquinho... Tudo bem. Enquanto estiver sentado, apenas coloque a mão esquerda em Minha direção, a mão direita na Mãe
Terra. Bom? Que Deus abençoe.
Bom. Agora, apenas observem a si mesmos. Como vocês estão? Tudo bem? Ainda não, estão sentindo? Bom. Muito bom. Que
Deus os abençoe. Coloque sua mão esquerda aqui. Esfregue-o.
Tudo bem. Agora observem por si mesmos. Tudo bem? Que Deus as abençoe. Apenas coloque-o sobre sua cabeça primeiro, e
depois nos seus olhos. Bom, bom. Está se sentindo bem? Resplandescente, eh? Você pode levantar um pouco deste lado, deste;
deste lado, sim. Está tudo bem.
Pronto! Observe-se agora. Que Deus as abençoe. Ele lavou? O marido dela? Ele lavou os Meus pés? Vocês dois? Ambos
lavaram? Tudo bem. Então, vocês querem lavá-lo novamente?
Tudo bem. Agora venham. Você está bem, Jeshua? Melhor. Tudo bem. Deixe-o brincar com a água. Feche suas mãos. Peçam
para ele brincar com água, seria melhor. Na água. Peça-o para mergulhar os pés na água.
Coloque isso em Meu... Lave Meus pés. Bom, bom, bom. Então, toque Meus pés. Agora coloque as mãos dele na Minha. Bom.
Olá! Tudo bem. Que Deus abençoe todos vocês. Ele está bem agora. Vocês lavaram, vocês dois lavaram.

Apenas coloque mais água. Derrame tudo, Eu acho. E é necessário mais. Assim está melhor. Os 108 nomes. Você recitou os
108 nomes que você tinha? Os 108 nomes. Você Me mostrou os mil nomes que você tinha. Estes são... os 108. Estes são os
108 nomes?
De Mahakali. Oh, pegue os 100 nomes. Começa com Shri Mata? Tire aquele, tudo bem? Sahasranama. Sim, nós temos Shri
Lalita. Este é o louvor, depois que a Deusa matou os dois rakshasas chamados Shumba e Nishumba. Todos eles estão de volta
novamente aos lugares. Assim, agora o louvor aos Deuses, vocês têm que fazer o mesmo louvor. Agora, nós começaremos.
Vocês sabem que em certo ponto, ele irá ler o nome, e depois, ele lhes dirá que vocês devem colocar isto: “Ya Devi sarva
bhuteshu”. Ele lhes dirá “Buddhi”, então vocês devem colocá-lo: Ya Devi sarva bhuteshu Buddhi rupena samsthita.” Vocês
conhecem isso: “Namas Tasyai namas Tasyai” “namas Tasyai namoh namah.” Primeiro, ele dirá o começo disto. É desse modo
que os Deuses, vejam, louvaram a Deusa quando Ela matou Shumba, Nishumba. Assim... Em primeiro lugar, vocês têm que dar
o que vocês chamam de ghee. Mas não há nenhuma colher. Pelo menos para o ghee, vocês têm que ter algumas colheres.
Também a lua. Ela é como a lua. A face é como a lua... Apenas água. “Sarva” é a essência.
Ela é Aquela que governa tudo. Extremamente gentil e extremamente severa. Nós somos a inteligência. Ela é a inteligência em
cada ser humano. Ela é expressada como inteligência, a pura inteligência em cada ser humano. Então apenas digam
“Shraddha”. E agora repitam juntos. Digam “Shraddha”, agora digam. Deve ser o açúcar e depois a água. As meninas solteiras
agora.
As solteiras. Ela costumava fazer isso sempre em Mumbai. Façam isso também, do mesmo modo. Agora. Vocês devem dizer:
“Sakshat Shri Mataji Shri Nirmala Devi namoh namah.” “Shri Mata sakshat Shri …” O que vocês dizem? Apenas digam: “Om
twamewa sakshat Shri Mata”, só isso, “namoh namah.” Sim, só isso. Só isso. Yogi: Estes são os 108 nomes extraídos dos mil
nomes de Mahadevi oferecidos no “Shri Lalita Sahasranama”. Primeiro é “Shri Mata”. Assim, digam agora: “Pataka Nashini”, a
aniquiladora de todos os pecados.
Então, é por isso que Eu disse: não se sintam culpados. Ela é a aniquiladora de todos os pecados. Maha-pat: o maior dos...
Maha-pataka nashini. “Nistula”, significa “incomparável”. Vocês devem, antes de mais nada, tocar aqui. Primeiro. Vá e lave suas
mãos. As mulheres solteiras. As solteiras. Com o Para-Shakti, todo o trabalho que observa enfim acontece.
“Yogada”. Eu lhes dei a yoga, a união. “Labdhaa. Punya-labhya”, pelas punyas. Vejam, se vocês não têm nenhuma punya, vocês
não podem achar nada. Assim, se muitas pessoas estão perdidas, vocês não devem se preocupar, elas não têm nenhuma
punya. O que vocês podem fazer? “Punya-labdhaa.” “Shobhana-sulabha-gati”, “Shobhana” significa “gracioso”, “ sulabha”
significa “fácil” e por meio disso, “ gati”, “movimento”. Vocês alcançam a sua Realização através de “Shobhana-sulabha-gati.”
Não há nenhum comportamento vergonhoso, ou é feito de forma muito bela, e também “sulabha” é “fácil”. “Shubha-kari”,
doadora de auspiciosidade.
O vermelho não. Não, o vermelho não. Agora, duas. Solteiras. Uma, uma pessoa. Tudo bem, todas vocês! Todas vocês têm que
segurar isto na mão. Agora, segurem isto em sua mão, todas vocês, aqui. Agora, de cima. Sim, apenas segurem isto, com a mão
direita.
Segurem isto com a direita. Aqui, alguém pode segurá-lo. Agora, coloquem isto. Obrigada. “Pasha-hantri, Pasha-hantri” – Vejam,
eles estão na escravidão. Ela é Aquela que aniquila todas as escravidões, pash. Que Deus os abençoe. “Vandaru-jana-vatsala”,
aqueles que se inclinam a Ela. Ela é... Ela é gentil com eles como uma Mãe. Ela os protege como uma Mãe.
Aqueles que se inclinam a Ela, Ela os protege como uma Mãe. Que Deus os abençoe.
Sinto muito.

Eu lhes direi como isso deve ser feito, vejam. Agora, tudo bem? Vocês têm que ir da frente para trás, senão os cabelos
começam a vir para frente. Tudo bem para vocês? Apenas segure isso. Este é um bem grande, vejam, apenas - só um minuto, Eu
o pegarei. Segure-o, eh? Eu só o arrumarei. Apenas segure-o. No país de Krishna, este é o país de Krishna, vejam, e tem que ser
tudo de cabeça para baixo.
Tudo bem. Um grande problema! Agora, deixe-Me ver. Agora está melhor. Sim, essa é uma ideia melhor. Coloque-o deste jeito.
Eu pareço como uma índia de pele vermelha; Inca, no estilo Inca. Tudo bem? As duas mãos. Alguém deve tirar uma foto de
corpo inteiro.
Eu espero que vocês tirem algumas fotos milagrosas. Aarti …[Marathi] Apenas deem o bandhan lá. A Kundalini está bem nítida.
Não, no sentido anti-horário. Não, não, lá, no... Apenas incline-se, vamos ver. Continue inclinando-se. Nós queremos ver a sua
Kundalini. Está bem. Agora tente com ele. Apenas mova isso.
Swadishthan. Coração Central. Então segure-o firme, segure-o. Ele está bem. Apenas veja a Kundalini dele, no Nabhi. Apenas
incline-se. Ele está bem? Swadishthan Esquerdo e o Nabhi. Venha agora. Bandhan ali.
Agora, você está bem. Você está bem. Todo mundo. Vamos perceber todo mundo. É melhor observar isso. Venha apenas por
um minuto. Eu quero ver a Kundalini de todo mundo. Agora, está bom. Agora Doug, você está bem. Você está bem.
Mas no Vishuddhi, a garganta, um pouco.. Tudo bem, agora, vamos ver um por um. Agora, apenas coloque ambas as mãos para
frente. Apenas veja, a Kundalini dele. Venha. Veja, as vibrações dele. Ah. Tudo bem? Não, o esquerdo, não está bem. Nós
veremos agora. Michael.
Prenda a sua respiração. Prenda a sua respiração. Hmm. Solte-a. Solte-a. Ah. Nabhi. Tudo bem? Você está bem? Vamos ver.
Começou agora. Vocês são perfeccionistas, todos vocês! Ele próprio é um perfeccionista. O coração. Pronto! Tem estado muito
preocupado. Não há nada para se preocupar. Está feito agora, tudo bem? Ela está bem agora. Ela está bem.
Você está bem? Por quê? Segure-a, segure-a lá. Prenda sua respiração por um minuto. Solte-a agora…. Venha aqui. Esta
senhora. Sim, venha aqui. Ela está bloqueada no Coração Central. Agora, prenda a respiração.
Sente-se, sente-se. Agora, incline-se. Hah! Solte-a. Coração Central... Void … Ela foi a alguns gurus? Você foi? …. Eu não sei o que
é isso …. O que isto?
…. Construtores de …. Você está bloqueando o Coração Central. Prenda sua respiração, por favor. Solte-a. Novamente, prenda a
sua respiração. Hah! Solte-a. Novamente, prenda a sua respiração. Você está melhor agora?
Hah! Solte-a. Como você está? Agnya Esquerdo. Você está bem. Ela está bem? Veja as vibrações dela. Ela tem que trabalhar
isso no lado esquerdo dela. O lado esquerdo é o problema, Eu acho. Coração Central [Marathi] Ah!
Agora está bom. … Agora. Tudo bem. Você conseguiu um igual a este? Um menor? … Você está bem agora? Você se bloqueou
com os outros. Não fique preocupado. Não há nada para se preocupar. Primeira classe!
Coloque sua mão direita em direção àquilo. Está certo. E a mão esquerda em direção a Mim. Agora. Por que você ouve tantas
coisas? Agora mesmo, pegue isto... Muito bom, excelente. Diga a ela como fazer isto. Um pouco deste lado. Diga a ela, um
pouco deste lado. Coloque isto, hah ….
Nabhi Esquerdo. Como ele está? …. Swadishthan Esquerdo. Melhor? Por quantos dias você fez isto? Não por muito tempo?
Durante quantos anos? Coloque-a perto da chama. Mais alto.

Fixando a luz lá. No meio, você tem que prender a sua respiração. [Marathi] Ah! Bom. Você está bem agora. Tudo bem? O que
aconteceu em Vancouver? Deve meditar regularmente, este é o verdadeiro caminho. Agora, vamos ver. Patricia.
Ela é de ashram muito rigoroso, de Bala, o grande! Você está perfeitamente bem. Você está bem. Nenhum problema.. Bala está
vindo aqui, como Hanumana, para os Estados Unidos, muito em breve. Mas vejam, quando ele começa a corrigir tudo e tudo
isso, ele fica bem, mas depois, algumas vezes, ele fica muito cansado, então ele se torna o mestre da reclamação, vocês sabem,
não é? Então, Eu falei com ele que da próxima vez ele não se queixe de ninguém para Mim, senão ele terá... … está pronto. Tudo
bem, ele está pronto. Excelente! Você está bem, tudo bem, venha. Você está perfeitamente bem.
Sim, agora venha. Se você quiser, Eu percebo você novamente, pela mão. Você está perfeitamente bem. Muito bom. Em troca,
você tem que agora fixar-se no seu emprego, tudo bem? Isso vai do direito para o esquerdo, do direito para o esquerdo – isto
não está bom, eh? Apenas experimente a Minha troca! Que Deus o abençoe. Eu acho que você ficará bem. Mas, veja, seu
coração está bloqueado, tudo isso é porque, se começa a mudar de emprego, Isso atua em seu – coloque suas mãos em
direção a Mim.
Você está bem, James, e apesar de Santa Cruz! Que Deus o abençoe. Eu realmente estou muito feliz em relação a isso. Eu não
sabia que você trabalhou lá em Santa Cruz. Isso é algo com que Eu estou muito preocupada. Que Deus o abençoe. Eu estou
muito feliz por você estar lá. Alguma coisa está dando certo. Está bom. Você está muito bom.
Santa Cruz, senão poderia ser – [Yogi: Eu devo ficar em Santa Cruz?] Sim, Eu acho que sim, você pode. Muito poucas pessoas
podem, sem se bloquearem, assim, é melhor você ficar lá. Que Deus o abençoe. Agora, quem mais? Então todos vieram? Muito
bom, excelente.… Agora. É melhor tirar o... se você puder. É Meu, tudo bem, tire-o, não importa. Está melhor?
É dessa maneira que vocês podem tratar as pessoas, entendem? Ah, agora. Esquerdo… Nabhi Esquerdo, Nabhi Esquerdo. Você
está bem. Hah, agora, está melhor? Está melhor. [Yogini: Eu não devo usar os outros anéis?] Melhor não, porque às vezes seus
chakras não estão bem. Eles pressionam. O quê?
Sim, isso é o que é necessário. Quem mais? Venha, venha. Nabhi … Swadishthana … É artista? Hah! Tudo bem. Trabalha em
restaurante, então você pode ter...! Ela está bem. Venha agora, alguém mais? Ah, está melhor, não está?
Eu estou dizendo para você procurar um marido para ela, porque Eu procurei o seu rapidamente! Foi uma coisa tão rápida, tão
rápida, não foi? Aqueles que amarraram isso, coloquem suas mãos assim. Wah, wah, wah, wah, wah! Eu acho que devem
apenas tirar uma fotografia. Então, Alex, todos receberam isto? Venha à frente. Vamos ver. Você está bem agora? Está melhor?
Está melhor agora. Deixe isso funcionar. Está tudo bem. Hah, agora, é ele? Esquerdo. Do direito para o esquerdo. Do direito para
o esquerdo. Ah, é isso. Hah! ….
Hah! Pronto! Tudo bem? Como ele está? Traga-o. Onde está o outro neném? Onde ele está? Shaun. Shaun, venha aqui. Eu queria
que você viesse e colocasse isto em Mim.
Você tem que fazer – bom, você está bem agora. Deus o abençoe – agora, agora, Shaun, você tem que isto em Meu pescoço;
ela está acanhada, vejam. Agora, este não está acanhado. Agora, deixe-Me receber este. Este não está acanhado. Ohoho! Este
não está acanhado. Oh! Você está chorando, então ele também está chorando! Ele também está… Vejam agora, eles fizeram o
puja, eles fizeram tudo para Mim, vocês não fizeram nada!
Shaun, você tem que colocar algum – tudo bem, deixe – não a perturbe, todos eles estão dormindo. [Yogini pergunta sobre o
nome dado anteriormente à sua filha.] Coloque “Narasimha”, esse deve ser o nome dela. Onde ela está? Narasimhini. Eu lhe dei
um nome! Ela nasce – quando ela nasceu? [Yogini: 5 de julho.] Ah, é por isso, porque ela é um leão. Você pode lhe dar um outro

nome também, um nome simples.
Este é o poder da Deusa, você sabe. Oh! Alguém está vindo! Ah! Você pode chamá-la de Kesar. Kesar. “Kesar” significa “o poder
do leão.” Kesar. “Kesari” é o leão, e “Kesar” é o poder do leão; a mesma coisa que Narasimha. Este é mais fácil, Kesar. O que ela
quer?
K-E-S-A-R. Kesar. Tudo bem. Ele quer alguma coisa a mais. Seja o que for que você queria, Shaun, o que você quer? Shaun, o que
você quer? Você quer isto? Qual destes você quer comer? Qual deles você gosta? Você está com fome. Seja qual for, coma-o.
Todo mundo veio? Olá. Venha, venha. O que você quer ? Tudo bem, tudo bem. Deixe-o comer alguma coisa lá. Todos eles
gostam de uvas. Lá. Então vamos ver você. Você tem que se inclinar.
Ela ainda tem que vir, sim. E quanto a você? Você veio, entendo. Tão doce. Ele é tímido, só isso. Ele é excelente, Shaun é
excelente! Muito bonito, excelente, veja agora! Agora, lentamente abra os olhos. Ele é um pouco tímido. [Yogis: Manteiga.]
Você fez isso? Você fez isso aqui? Verdade! Está maravilhoso! Agora, leve isso, tudo bem. Bom. Que Deus o abençoe. Venha,
agora deixe-Me ver. Você está bem agora? Ainda não?
Eu acho que deve sentar-se mais confortavelmente. Você está muito cansado. Fique confortável, isso é importante. E agora
vamos ver. Qual é o problema? O canal esquerdo dele está tão cansado hoje. O Agnya Esquerdo ainda está bloqueado. E o
Swadishthana Direito, o Coração … chakras. Agora venha. David, coloque esta vela nas costas dele.
Aqui. E agora, coloque suas duas mãos em direção a Mim deste jeito. A vela, pegue-a em sua mão, esta, esta. Aquela que está
na sua frente. Agora, ela está bem. Ela está bem. Você está bem. Que Deus a abençoe. Você está bem. Agora, quem mais falta
vir?
Em Marathi, também dizemos: “eu” é “mim”, “eu”. Está melhor? Agora, funcionará. [Yogi: Shri Lalita.] Está bloqueado. Coloque a
mão direita na Mãe Terra. Hah! Ela está bem. Você está bem. Que Deus a abençoe.
Venha. Agora, cresçam rápido; vocês têm que dar a Realização! Hah! Tudo bem. Ela está bem. Você está bem. Venha agora.
Você veio. Todos vocês? Agora, certo.
Coração. Swadishthan Direito. Swadishthan Esquerdo. Coração. Dos dois lados. Coração. A combinação está estranha.
Swadishthan Esquerdo e Direito e Coração; o Coração Central, agora. [Marathi] Hah! Prenda a sua respiração.
Faça deste jeito, faça deste jeito. Hah! Está melhor? Está melhor agora. Agora está melhor. Está melhor, mas ela tem que
trabalhar. Olá! Trabalhe isto, porque é uma combinação estranha: Swadishthan Esquerdo, Swadishthan Direito, Coração, e
Sahasrara. E-G-O. É simples assim.
Esfregue Meu pé, certo? Ainda assim. Agora, o que você deve fazer é colocar sua mão direita em direção a Mim, e a esquerda
para cima. Vamos ver, um por um. Você está melhor agora? O esquerdo ainda está bloqueado. Por que vocês duas não
arranjam alguns limões e pimentas? Seria uma boa ideia. O que você tem feito? Você tem – Eu não sei o que você tem feito.
Eu simplesmente não entendo. Você tinha bloqueio no canal direto, mas no esquerdo, você não tinha. Nabhi Esquerdo. Fígado
muito excitado. Deste modo, você fica muito melhor. O Nabhi Esquerdo está bem, mas não o Swadishthana Esquerdo. Este é o
seu aspecto psicológico. Você medita? Vejam, Eu simplesmente pensei que questões de canal direito poderiam diminuir em um
lugar mais calmo, de modo que pelo menos sua velocidade deveria diminuir, antes de mais nada E depois, ele ficaria bem.
Simplesmente, reduza a sua velocidade.
“Eu não faço nada”, você deveria dizer isso. Tudo bem? Coloque tudo nas mãos de Deus. Ainda persiste? Está melhor agora. É

surpreendente. O que é isto? Um presente? Tudo bem. Obrigada.
O que é isto? Duas? Duas coisas não são permitidas! O que é isto? Eu não vi o presente! É um truque dele, Eu lhes digo: Eu
estava comprando isto, e ele o comprou! Oh, é lindo. Assim, nós discutimos por bastante tempo. Não é fácil vencer Sr. Danny!
Mas esta é uma peça que você pregou.
Este aqui é, este não. Este aqui era ardiloso. Para os outros dois, está tudo bem, mas este aqui era ardiloso. É uma bela peça,
ainda assim, não é? Estes são imãs? Lindo. Muito bom. Nós deveríamos ter uma mala onde você possa guardar todas estas
coisas, em várias caixas. Veja, se você colocar isto naquilo... Não, ele estava dizendo, o médico estava dizendo que ele tinha
uma caixa que ele irá disponibilizar. Mas até agora, eles não telefonaram, aquelas pessoas.
Ah, ele está preocupado com isso. Tudo bem agora. Está melhor? Você está melhor? Eu acho que primeiro a situação financeira
deve melhorar, depois você ficará bem. Eu acho que você realmente for para o México, ganhará algum dinheiro também. E ela
também é muito inteligente. Que Deus os abençoe. Mas para estabelecer, como eles farão isso, de repente? Eles tem que pedir
ao governo daqui para empregá-los, ou algo assim.
Mas não existe problema de emprego lá. Tudo bem. Esta é uma boa ideia. Que Deus os abençoe. Eu não sei também como o
chefe dele é. Pode ser que ele esteja bloqueado por causa de seu chefe, ou algo assim. Como ele está? [Yogi: Terrível, Mãe.] Ah,
é isso. [Yogi: Tio de Garam.] Porque você não está tão mal.
Eu sei. Eu ouvi dizer. Deve ser, deve ser ele. Então, é melhor trocar de emprego agora. Como ele disse, eles podem encontrar
alguma coisa para você. É melhor tentar. Porque isso diminuirá a velocidade dela também, Eu acho, porque o seu país se move
muito lentamente, sim. É um lugar muito rápido também; a América é extremamente rápida. Aqueles que não têm rapidez
podem vir para cá, mas aqueles que têm rapidez devem sair deste lugar. Inicialmente, Eu achei que seria bom se você fosse
para Nova York, mas Nova York não é menos rápida, e isso não será apropriado.
Assim, se isso puder ser arranjado no México, nada melhor do que isso. Quando eles estiverem bem, então não haverá
problema, quando eles estiverem equilibrados; mas ambos estão bloqueados. E as pessoas são boas lá, elas são boas, elas não
são pessoas horríveis naquele país. Com exceção da magia negra que eles fazem, que pode ser corrigido. Lentamente, eles
ficarão bem. As coisas são tão mais baratas lá, tão mais baratas... Feitas à mão, sim, isto também é uma coisa boa, comparado
com o que é feito à máquina. Então, tudo bem, muito obrigada. Que Deus os abençoe. Obrigada pela bolsa. Que Deus os
abençoe.
Agora, como vocês Me deram uma bolsa, vocês devem ter muito dinheiro aqui! Neste ashram, vocês devem ter muito dinheiro.
Até agora, ninguém Me deu uma bolsa, para sua informação. Esta é a primeira vez.. [Yogi: Para ser auspicioso, nós devemos
colocar um dólar dentro dela.] Ah, é uma boa ideia, um dólar então. Cinco dólares é muito. Um dólar. Não, não, não, não. Este é o
dinheiro do puja? Então este vocês geralmente dão no puja lá, quando eles o fazem, eh?
Agora, Eu ganhei esta bolsa, só isso. Vocês não têm um dólar, tem? Tudo bem. Mas ele deu vinte um agora. Ele é outra pessoa
difícil! Tudo bem. Agora o que Eu estou dizento é que este dinheiro do puja, seja qual for que vocês tenham, contem e coloquem
em um pacote, deem-no para Mim no dinheiro total do puja, mas vindo de vocês, tudo bem? Assim, para o verdadeiro puja que
acontecerá lá. Este, certamente, é um puja verdadeiro também, hoje, foi um grande puja, mas nós teremos o Krishna Puja lá.
Então muito obrigada, é bastante elegante (smart) para Mim.
Muito bom. Desta vez, sabem, Eu obtive quatro forças, felizmente. Nós devemos dar um bandhan para aquele senhor.
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Hoje nós iremos venerar Shri Krishna.
Shri Krishna veio nesta Terra na época... em que na Índia as pessoas eram muito ritualistas. Elas se tornaram escravas desses
assim chamados brâmanes, que não tinham nenhuma noção sobre Deus de forma alguma, porque eles começaram uma coisa
de... parentesco em que um brâmane pode ter um filho brâmane. Dessa forma, o nascimento determina a casta de uma pessoa.
Antes disso, não era assim em que um brâmane teria um brâmane como seu filho. Também é verdade que se você é uma alma
realizada... no sentido verdadeiro, se você é realmente uma alma realizada, então você deve ter um filho que seja uma alma
realizada. E é desse modo também... que se foi dito que se o pai é um brâmane, é uma alma realizada, então o filho também se
torna um brâmane. Porque você é um Sahaja Yogi, agora você consegue entender... que um filho de Sahaja Yogi normalmente
se torna um Sahaja Yogi. Então foi acordado que... os filhos de um brâmane seriam chamados de brâmanes. Gradualmente,
isso chegou a este ponto... em que qualquer criança nascida... de um brâmane era chamada de brâmane. Agora, nós temos
visto que muitos Sahaja Yogis também não têm... almas realizadas como seus filhos.
Talvez por causa de seus próprios karmas, talvez pelos da criança, qualquer coisa, mas até mesmo Eu tenho visto Sahaja Yogis
tendo horríveis... filhos demoníacos. Assim, isso mostra que não é através de seu nascimento... que você pode alegar que você
é um brâmane... ou aquele que conheceu Brahma. Brahma é o Poder Onipresente. Então você tem de ser um brâmane por meio
de seu karma, por meio do que você faz. Desse modo, nós tivemos Valmik, que era apenas um pescador. Ele escreveu
Ramayana, ele era um grande brâmane. Depois vocês tiveram Vyasa que escreveu o Gita. Ele era um filho ilegítimo de uma
pescadora e ele escreveu o Gita. Assim, essa ideia foi desconsiderada... pela Encarnação de Shri Krishna. Ele quis
desconsiderar essa ideia... de que os brâmanes são os únicos que podem venerar Deus.
Dessa forma colocar um outro extremo ao que Rama criou, para trazer as pessoas para o centro, porque através de Rama, elas
foram para uma outra forma rígida... e para a rigidez do ritualismo e o excesso de fundamentalismo. Assim, para colocar um fim
nisso, Ele quis levar a sociedade para um outro extremo. É claro, o próprio Shri Rama se encarnou como Shri Krishna. Então Ele
começou um novo tema, o qual era totalmente consequente, simplesmente era totalmente evolutivo, de maneira que um tema
tão novo deveria surgir. E esse novo tema era que a coisa toda não era nada além de Leela. É apenas um jogo, é uma Leela.
Portanto, não ser levado tão seriamente assim, não ser tão rígido, não ser tão fundamental, não ser tão detalhista em relação a
algo. Assim, a coisa toda é uma Leela. E neste tema, Ele realizou tudo... para estabelecer que "isso é um jogo". E isso é o que
você vê nos Estados Unidos, é muito comum que... para as pessoas isso tenha se tornado uma brincadeira, a vida tenha se
tornado uma brincadeira.
E eles acham que a vida não deve ser levada seriamente, há mais diversão em fazer todos os tipos de coisas... do que se meter
em qualquer tipo de inibições, como eles chamam isso, ou talvez alguns tipos de formalidades ou padrões. Mas isso é um mito
entre os americanos agora, porque para isso você tem de ter Shri Krishna, você tem de ter a Realização. Por exemplo, se você
está em pé dentro d'água, as ondas da água estão lá totalmente reais para você... e você - se você acha que isso é uma ilusão,
você será liquidado completamente. A ilusão provará que ela não é uma ilusão ao se impor. Mas se você está em um barco,
então a água que está em volta é uma ilusão. Assim, esse é o estado no qual você está. Se você está no estado de mente
realizada, então tudo é uma ilusão, mas do contrário não é. É uma realidade. Assim, o que eles esqueceram foi este ponto: você
não está naquele estado para chamar isso de ilusão. Assim, chamar tudo de ilusão é apenas se enganar, achando que é uma
ilusão e não importa, "O que está errado? E daí?"
É muito simbólico que no local de Shri Krishna, esta coisa seja tão comumente aceita de que tudo é uma ilusão. Assim, quem
está errado? Quem é mau? Nada está errado. Não há nada como o mal, nada como o bem. E algumas pessoas vão ao limite de
dizer... que não há nada como um bhoot, nada como um rakshasa, nada como uma força demoníaca. Agora, para Shri Krishna, o

modo como Ele olhava as coisas era desta maneira: para Ele, mesmo matar um rakshasa era um jogo. Destruir um rakshasa
também era um jogo. Nesse jogo, o rakshasa devia ser destruído. Assim, Ele discernia de uma maneira: qual jogo deve ser
destruído, qual não deve ser destruído.
O jogo do mal, Ele destruía através de Seu próprio jogo. Assim, dizer que não há nada diabólico é também errado. Por exemplo,
mesmo se você pensar que tudo é um jogo, o que acontece é que sua atitude em relação a isso... é como a de um espectador.
Você vê a coisa toda como um espectador, como em uma peça de teatro, você se senta... e assiste tudo como um espectador,
mas você sabe o que está retratando a tragédia... e o que está retratando a comédia. Você não está inerte a isso, senão você é
inútil. Isso não significa que você se torne inerte a isso. Você tem um senso de discernimento para saber... o que é uma
comédia e o que é uma tragédia. Mas se você é um ator, então para você não é, não é uma comédia nem uma tragédia, é um
trabalho para você. Se você está atuando, então você está atuando e você é um ator, você está envolvido nisso. Então não é...
para você não ter o discernimento entre a tragédia e a comédia.
Para você, você é apenas um ator, contanto que você seja bem pago, se você faz bem o seu trabalho, então é uma comédia,
senão é uma tragédia. Assim, há dois tipos de consciência: uma do espectador, outra daquele que está dentro da peça. Então, a
pessoa tem de entender nesta luz: quando Krishna disse que a coisa toda é um jogo, Ele estava se referindo a Ele, não aos
outros. Para Ele, é um jogo. E é por isso que quando eles lhes falam sobre o jogo e a ilusão, você deve lhes dizer: "Então por que
Ele matou Kamsa? ", "Por que Ele matou Jarasandha?" "Por que Ele matou todas as pessoas que estavam seguindo Kamsa?"
Assim, para Ele, aquilo era um jogo, tudo era um jogo... e Ele fez aquilo em Sua própria atitude de um jogo. Assim, a primeira
coisa, se você está... despertado pelos poderes de Shri Krishna, então a primeira coisa que deve lhe acontecer é a sabedoria.
Agora, a sabedoria é algo que você não pode descrever.
Você não pode dizer o que é sabedoria. É muito difícil descrevê-la ou delimitá-la. Sabedoria é um temperamento, é uma
qualidade de uma pessoa que surge em você ao se equilibrar... através do método de tentativa e erro. Todas os países
tradicionais, de forma inata, têm muito mais sabedoria do que... os povos que não são tradicionais. Mas Krishna quebrou todas
as tradições. É por isso que vocês estão aqui sem muita tradição. Ele quebrou todas as tradições, mas Ele era Shri Krishna,
então Ele não precisava de nenhuma tradição, de forma alguma. Mas em relação a vocês, vocês têm de entender a partir das
pessoas... que têm tradição sobre o que é sabedoria. Assim, nós fazemos por tentativa e erro. Cometemos erros, a partir disso,
nós aprendemos.
Mas quando o ego é tão forte em um país como os Estados Unidos, quando cometemos erros, nós não queremos aceitar que
era errado, que era contra a nossa ascensão, que era contra os nossos objetivos mais elevados. Nós ficamos satisfeitos com
os objetivos inferiores, por exemplo, Eu tenho visto pessoas que fazem coisas estranhas... na Sahaja Yoga. Elas não se dão
conta de que isso é totalmente contra elas, seja o que for que elas estejam fazendo é contra elas, elas não deveriam fazê-lo, era
errado fazer aquilo. Pelo contrário, elas bloqueiam o Vishuddhi Esquerdo, esse é um outro bloqueio que elas têm no Vishuddhi
Chakra. Então, porque você é sem discernimento, você faz coisas erradas. Desenvolver discernimento. O resultado de tudo isso
é o discernimento. Você comete erros. Quando você comete erros, ao invés de... desenvolver o discernimento em relação a
isso: "Isso foi um erro," "da próxima vez, nós não devemos fazê-lo" , enfrentando isso, o que fazemos é nos sentir culpados,
então você foge disso, estragando o outro chakra também. É desse modo que as pessoas... adquirem um problema no
Vishuddhi Esquerdo, e o Vishuddhi Esquerdo é esse em que você se sente culpado.
É muito melhor se sentir culpado... do que fazer qualquer coisa em relação a isso. Essa é a melhor forma de fugir disso. Na
verdade, nós temos visto que a maioria dos casos... de bloqueios no Vishuddhi Esquerdo vêm do ego. Quando o ego está
demasiado, você não consegue suportar seu ego, então você o coloca no lado da culpa, e diz: "Sou muito culpado, não deveria
ter feito aquilo." Agora, o outro lado... que é também muito perigoso é o Vishuddhi Direito. O Vishuddhi Direito é aquele através
do qual... nós tentamos justificar todo nosso comportamento sem discernimento. "Então o que está errado?" "O que está errado
nisto? E daí?" Todas essas coisas são problemas de Vishuddhi Direito.
Assim, é muito comum você falar com alguém: "É errado fazer isso", por exemplo, eles pintam o cabelo deles. Você lhes diz:
"Não faça isso, isso estragará seus olhos", eles dirão: "E daí? Nós temos o direito de nos estragar," "temos o direito de nos

destruir", como se eles fossem Shri Krishna, que pudessem se destruir, eles podem? Eles não podem nem mesmo criar uma
formiguinha, deixem a formiga de lado, eles não podem nem mesmo criar uma pedra. E como eles têm o direito de se
destruírem? Assim, esse é o problema do lado direito, onde achamos que temos o direito de destruir. Por exemplo, o que Eu lhes
falei sobre o olhos ontem... é muito importante: os olhos são os que... lhes dão o jogo de Shri Krishna, o poder de Shri Krishna.
Mesmo um olhar de relance, um pequeno olhar de relance... de uma pessoa... que tem a consciência de Krishna, como eles
chamam isso, se a pessoa tem a consciência de Krishna, então ela deve ser capaz de despertar a Kundalini, deve ser capaz de
redimir, deve ser capaz de confortar, deve ser capaz de curar qualquer um. Mesmo um olhar de relance, um olhar de relance
pode fazer isso, se tiver a consciência de Krishna, mas não aqueles autocertificados que dizem: "Nós temos a consciência de
Krishna", o tempo todo recitando o nome de Shri Krishna ou algum mantra. Assim, no lado esquerdo, a fuga é o sentimento de
culpa.
Quando vocês se sentem culpados, tentam descobrir algum método de expressão. Então eles dizem que vão a algum guru... e
então o guru lhes dá algum tipo de mantra, e eles aceitam esse mantra, eles seguem recitando. Como resultado disso, eles
bloqueiam mais ainda... o Vishuddhi Esquerdo. Porque se você segue recitando mantra sem a conexão, você fica
completamente bloqueado. Então o Vishuddhi Esquerdo é novamente arruinado... e seus mantras são totalmente inúteis, eles
os estão destruindo. Na verdade, Eu tenho visto que muitas pessoas... que têm ataques cardíacos, que têm angina e também
que têm câncer... são pessoas que têm recitado mantras desse jeito, sem conexão com o Divino. Se você não está conectado,
por exemplo, isto não está conectado... e Eu começo a usá-lo demais, ele se estragará. Da mesma maneira, o centro no lado
esquerdo se estraga... quando você começa a recitar qualquer mantra sem estar conectado, sem sentir o poder desse mantra.
Assim, na Sahaja Yoga, nós temos mantras... para neutralizar esses mantras no lado esquerdo. O bloqueio no lado direito surge
quando falamos nos vangloriando.
Isso é uma coisa comum entre seus políticos, eles se vangloriam muito. Eles acham que são pessoas muito responsáveis... e
fazem todas as coisas irresponsáveis. Assim, quando você quer estragar este chakra, você tem de fazer um discurso
irresponsável. Então assim, nós podemos dizer: "Eu farei isso por você, farei aquilo." "Eu gosto disso, posso descobrir isso,
posso lidar com isso", acabou-se. Quando você começa a falar na forma do ego: "Eu tenho de fazer isso, eu farei isso", então
nosso ego aparece. Mas ao contrário, se você disser: "Eu tenho de fazer por Você, Pai;" "eu tenho de fazer por Você, Mãe, é Seu
trabalho que estou fazendo", então a coisa toda desaparece... e você tem essa bela coisa chamada "entrega" que é Islã. Islã não
é nada além de entrega. Assim, você se entrega dizendo: "Este é seu trabalho, Pai;" "eu estou trabalhando para Você, sou Seu
instrumento," "sou Sua flauta." Então, você toca a melodia de Deus.
Mas para isso também, o ponto central do discernimento tem de ser usado. A todo momento, volte para o discernimento. Por
exemplo, algumas pessoas fazem todos os tipos de coisas erradas... e dizem: "Mãe, fizemos isso por Você." Como pode ser
isso? Por exemplo, alguém quer beber. Ele diz: "Eu fiquei bêbado, Mãe, porque eu quis ajudá-La." Ou Hitler pode dizer: "Matei
tantas pessoas," "porque quis eliminar todos os judeus que mataram Cristo." Assim, este Vishuddhi Direito lhes dá um tipo de
mente... que tenta justificar tudo e tenta explicar tudo. Toda ação pode ser explicada: "Por que você matou?" "Por causa disso."
"Por que você fez isto?" "Por causa disso." Uma vez que você comece a justificar suas ações erradas, o Vishuddhi Direito sobe
para o seu cérebro. E então tudo que você fizer tem uma justificativa. Por exemplo, se Eu disser que os americanos vieram a
este país, eles, na verdade, roubaram a terra dos outros povos... e estão agora bem estabelecidos. Agora, quando Eu digo isso,
imediatamente a maioria deles irá para o Vishuddhi Esquerdo. "Oh, nós somos muito culpados, fizemos isso, fizemos aquilo."
Mas um verdadeiro Sahaja Yogi não fará isso. Um verdadeiro Sahaja Yogi, o que ele fará é que ele dirá: "Tudo bem," "isso foi
feito pelos meus antepassados, eu não fiz isso." "Mas eu posso tentar corrigir isso, tentarei estar além do racismo;" "eu cuidarei
dessas pessoas que foram roubadas," "eu tentarei lhes dar tudo que for possível."
Essa é a maneira de você encarar isso e não simplesmente dizer: "Oh, eu sou tão culpado, pois meus antepassados..." "fizeram
isso e tudo mais." Mas o que você está fazendo em relação a isso? Por exemplo, Eu fui à Suíça e disse: "Não se sintam
culpados." Então uma mulher disse: "Estou me sentindo culpada pelo Vietnã." Eu disse: "O que você fez lá?" "Por que você está
se sentindo culpada pelo Vietnã..." "dentre todas as possibilidades? Pelo menos você não foi lutar lá." "Por que você se sente
culpada em relação a isso." Então ela disse: "Eu estou simplesmente me sentindo culpada," "porque eu acho que fizemos uma

coisa errada." Eu disse: "Mas como você chama a si mesma de 'nós'?"
Assim, este é um outro ponto que surge da falta de discernimento: nós, de repente, nos tornamos uma personalidade... que é
parte integrante do todo. Então nós pensamos: "Oh, nós americamos somos do mundo." Tudo bem, como? O dia em que vocês
se tornarem o mundo, a maioria dos problemas serão resolvidos. Eles são as maiores dores de cabeça, como os russos são.
Ambos são as dores de cabeça para o mundo inteiro. Se eles se tornarem o mundo inteiro, não haverá nenhum problema, não
haverá nenhum problema, porque então eles se tornarão o amor. Mas apenas assumir uma situação onde achamos que "nós
somos", "nós". Quem são o "nós"? Marido e mulher não conseguem viver juntos.
Os filhos e o pai não conseguem viver juntos. A mãe não consegue viver com os filhos. O que são o "nós"? Onde estão o "nós"?
Tantas fragmentações. Eles brigarão por pequenas coisas... como um canivete ou algo assim, qual canivete deve ser
comprado. Por causa disso, eles brigarão. Como eles são "nós"? Não há nenhuma harmonia, não há nenhuma concordância.
Exatamento o oposto de tudo que é o Vishuddhi Chakra.
Assim, desde o início, se você observar, uma pessoa... que é uma alma realizada deve ver tudo como uma peça. Mesmo a
destruição do mal é importante, mesmo a aniquilação do mal é importante. Se você não matar o mal, o mal governará. Vocês
acham que Hitler deveria ter sido salvo... e deveria ter sido entregue aos cuidados de Deus? Ele salvou ao matá-lo. Porque Hitler
foi destruído, porque tudo foi destruído, Ele salvou. Isso deve ser compreendido em Sua vida, na vida de Krishna, essa é a
primeira coisa que acontece, de modo que para vocês, o mal deve ser aniquilado. Portanto, o que vocês devem rezar é: "Ó
Senhor, aniquile todo o mal do mundo," "toda a destruição do mundo," "todas as mentes que constroem a nossa destruição,"
"por favor, tente neutralizar isso." Isso é o que um Sahaja Yogi deve pedir. Ao invés disso, eles tentam às vezes... se identificar
com essas ideias.
Isso não é correto. Vocês têm de se levantar... e têm de dizer: "Isso é errado." "Nós não devemos destruir ninguém, não
devemos matar ninguém," "não temos o direito." Então, quando Krishna falou com Arjuna: "Mate todos..." "que são seus
parentes, que são seus amigos..." "e que parecem seus gurus, mas eles já estão mortos." Isso foi o que Shri Krishna disse, foi a
Encarnação de Shri Krishna que disse isso. Isso não significa que vocês comecem a matar todo mundo, tornando-se Arjuna,
vocês não são Arjuna. É desse modo que Anand Marg, essa organização surgiu, que começou a matar todos, achando que eles
têm o direito de matar. Como? Vocês não têm nenhum senso de certo e errado. Como vocês podem matar alguém ou podem
salvar alguém?
Antes de tudo, tentem salvar ao invés de matar. Vamos supor que você esteja diante de um barco que está em perigo, as
pessoas estão se afogando... e você percebe que tem de salvar as pessoas. Você matará as pessoas lá ou tentará salvá-las?
Agora não é ocasião para matar. Você não tem de se preocupar em matar, deixe Deus fazer esse trabalho. O que você tem de
fazer é salvar pessoas, você tem de salvar tantas quanto possível o tempo todo. E aqueles que são tipos errados de pessoas,
simplesmente esqueça-os. Apenas faça com que eles se mudem. Leve-os embora. Não tenha nada a ver com eles.
Faça o que quiser, mas não os mate. Assim, esta é uma coisa que vocês têm de entender como Sahaja Yogis: você não está
aqui para matar ninguém, para destruir ninguém, para perturbar ninguém ou fazer algo que não seja apropriado. Não há nem
mesmo necessidade de dizer palavras ásperas. Deus irá cuidar. Ele está tão ansioso atualmente, você está no palco... e Ele está
tão ansioso para ajudá-lo de todas as maneiras, porque você está fazendo o trabalho Dele. Mas fazendo o trabalho Dele, não
pegue a espada Dele em suas mãos e comece a matar todo mundo. Isso é uma coisa muito comum que fazemos na Sahaja
Yoga, Eu tenho visto pessoas se tornarem muito agressivas, elas falam muito agressivamente. Especialmente com os novos
que vêm em um programa. Ao invés de serem gentis, amáveis, compassivos, bons com eles, imediatamente eles dirão: "Você é
um bhoot!" É muito comum.
Vocês não Me encontrarão fazendo isso em momento algum, Eu faço? Então vocês começam a agredir uns aos outros
também, o que é contra o princípio do Vishuddhi. Vocês não devem agredir, porque a coisa toda se torna discernimento. O que é
o discernimento é a diplomacia. A diplomacia divina é expressa através de seu discernimento. Se você tem senso de
discernimento, agora você sabe: esse homem é perigoso, ele o está perturbando, agora, se você tem um senso apropriado, você

removerá essa pessoa de tal maneira de seu meio... que não haverá nunca mais discussão ou destruição. Mas ao contrário, o
que você faz é desafiar essa pessoa, e começa uma grande briga. E os Sahaja Yogis são capazes de brigar, Eu lhes falo
algumas vezes, Eu não sei o que dizer sobre suas brigas. Assim, deve haver discernimento, devem compreender. A situação de
tensão se desenvolve, por exemplo, uma tensão se desenvolve... quando você percebe alguém lhe falando: "Veja, essa pessoa
disse isso sobre você."
Depois a mesma pessoa vai e fala com uma outra pessoa: "Essa pessoa disse isso sobre você." Então vocês começam a
discutir. Ao invés de descobrir a razão básica, ao invés de descobrir: "Por quê? Por que isso está acontecendo?" "Por que uma
situação assim surgiu entre nós?" "Nós éramos amigos, o que aconteceu?" Ao invés disso, a pessoa começa a brigar, a ficar
zangada. Esse não é o sinal de expressão de nenhuma alma realizada. As expressões de almas realizadas têm de ser
extremamente discretas, delicadas, belas. Ninguém deve notar... que você tem sido de alguma forma efetivo.
E é desse modo que você fará isso dar certo. Assim, a Encarnação de Shri Krishna, como dizemos, é a Encarnação da
Diplomacia Divina. Então Ele brinca. Vou lhes dar um exemplo de como Ele brinca. Havia um rakshasa, um demônio, que tinha a
bênção de Shiva... de que ninguém poderia matá-lo. E somente um santo que nunca tinha aberto seus olhos... em toda sua vida,
se ele colocasse seus olhos nele, ele seria morto. Então havia um santo que recebeu uma bênção: "Entre em yoga, nidra yoga,"
"durma em seu sono yoga," "e uma vez que você abra seus olhos," "seja para quem for que você olhe, tal pessoa morrerá." Tudo
bem, Shri Krishna era muito inteligente. Ele estava lutando contra esse demônio... e esse demônio estava prestes a matar Shri
Krishna. E Shri Krishna sabia tudo sobre isso, seu passado.
Assim Ele começou a fugir do campo de batalha, então Ele recebeu o nome de Ranchodas, Aquele que foge do campo de
batalha, é considerado como algo realmente depreciativo, porque não é algo grandioso fugir do campo de batalha. Ele não se
importou, Ele fugiu e então esse demônio começou a segui-Lo. E Ele entrou na caverna... onde esse grande santo estava
dormindo em sua nidra yoga. E Ele tirou Sua manta... e a colocou lentamente, delicadamente... em cima daquele santo e Se
escondeu. Então esse rakshasa veio atrás Dele. Ele O viu deitado lá. Ele achou que era Shri Krishna. Ele disse: "Ah, então agora
Você está cansado, está deitado aqui." "Venha agora, abra Seus olhos!" E assim que ele puxou a manta com um pouco de força,
aquele sujeito se levantou e olhou para ele... e ele simplesmente foi queimado.
E Ele não se importou de receber a má fama de Ranchodas. Esse é o sinal de diplomacia. Assim, o discernimento inteiro Dele...
está claro do inicio ao fim de Sua vida, o discernimento inteiro, o que Ele deveria fazer, o que está certo, o que está errado, Ele
não tem esse problema. Então Ele tinha de ter os poderes Dele, todos eles trazidos nesta Terra. Então Ele pregou uma peça. Ele
conseguiu todos esses poderes na forma de mulheres, mulheres jovens. E Ele criou um rei, vejam, que arrastou essas mulheres
para dentro de sua própria corte... para usá-las, mas ele nunca podia tocá-las. Então Shri Krisnha foi e derrotou esse homem. Ele
tem de ter justificativa também, Ele tem de ter uma justificativa religiosa para fazer alguma coisa. Então Ele matou esse rei,
trouxe todas aquelas mulheres... e todas elas se tornaram as esposas Dele, assim chamadas.
Todos os tipos de truques Ele costumava pregar. Eu lhes falarei do truque de Radha que Ele pregou. Hoje Eu estou usando uma
roupa tal como Radha, porque Ela é Viratangana, Ela é Aquela que protege nosso Sushumna Nadi. Ela é Mahalakshmi e Ela usa
o sari deste jeito para proteger. Ela se veste desta maneira, enquanto Ela deixa Sua mão esquerda aberta, porque esta é a Shakti
de Mahakali e a mão direita, Ela fecha, porque a mão direita é a Shakti de Mahasaraswati, significando o poder da criação,
porque a criação já foi feita. Ela criou esta Terra e criou os seres humanos, tudo está feito. Agora isso está encerrado. E na Índia,
Brahamadeva não é venerado, exceto por um templo onde eles veneram Brahamadeva, fora isso Brahamadeva não tem nenhum
templo ou algo assim. Assim, Ela fecha este lado, Ela o preserva dentro Dela mesma... e Ela abre o lado esquerdo Dela. E na
frente Dela... está a proteção completa feita para todos os Seus discípulos.
Isto é o grande "archal" inteiro que Ela cria, normalmente o "archal" é o outro lado disto, onde a criança é mantida dentro,
escondida no outro sari. Mas neste aqui, quem elas têm aqui... é a criança que é mantida debaixo disto, assim a ascensão toda
se estabelece de Mahalakshmi. E é por isso que este é o poder de Radha que é mostrado. Assim, Eu lhes contarei a última
história sobre Ela, que irá concluir esta palestra sobre Radha e Shri Krishna. Um dia, uma das esposas de Shri Krishna foi
enganada por Narada, e Narada disse: "Veja," "Krishna não ama vocês, Ele ama somente Radha." "Ele só fica inventando

histórias de que Ele ama vocês," "que vocês são Suas esposas, mas Ele não ama." "Ele só é apegado a Radha." Então o rumor se
espalhou entre as mulheres. Todas elas começaram a acreditar: "Oh, realmente, é assim." Então elas foram e falaram com Shri
Krishna: "Você não nos ama, Você só ama Radha."
Ele disse: "Quem lhes falou?" Elas disseram: "Narada." "Não, não, quem lhes falou isso?" Elas disseram: "Narada." Ele disse:
"Narada só está lhes contando mentiras," "ele está somente tentando criar discórdia entre Mim e vocês," "então não deem
ouvidos a ele." Elas disseram: "Não, não, isso é verdade, nós podemos provar isso." Ele disse: "Tudo bem, Eu não sei disso,"
"mas neste exato momento Eu fiquei com uma terrível dor no estômago," "uma dor terrível, Eu não consigo Me recuperar dela."
Então todas elas ficaram preocupadas. Elas disseram: "Qual é o problema? Que tipo de dor é esta?"
"O que podemos fazer para superar essa dor." Ele disse: "Há uma coisa muito simples:" "vocês terão de Me dar a poeira de seus
pés para Eu beber." "Se vocês puderem tirar a poeira de seus pés e Me derem para beber," "então Eu serei salvo." Então essas
mulheres usaram seus cérebros. Elas disseram: "Ele já não nos ama e se nós Lhe dermos a poeira de nossos pés," "nós
estaremos cometendo pecados e depois ficará muito pior." "Assim de que adianta fazer o jogo Dele? Ele é muito diplomático," "é
melhor esquecer isso." Elas disseram: "Não, não queremos fazer uma coisa tão pecaminosa," "que é Lhe dar a poeira de nossos
pés, isso não é protocolar," "não temos de fazer nada assim," "não nos ensine todas essas coisas ruins." Então elas pararam.
Então Narada veio, ele disse: "Agora, o que fazer?"
"Como se livrar de Sua dor no estômago." Ele disse: "Há somente uma saída, vá até Radha..." "e Lhe diga que Eu estou com dor
no estômago..." "e que este é o remédio." Então ele foi até Radhaji e Lhe disse: "Shri Krishna está muito doente, Ele está com dor
no estômago..." "e o que Você tem de fazer é dar a poeira dos Seus pés." Ela disse: "Sim, por que não? Pegue-a," "para essa dor,
é claro, por que não?" Então ele disse: "Você não está preocupada com Suas punyas?" "Você não está preocupada de que esteja
cometendo um pecado." Ela disse: "Você não conhece este Shri Krishna," "Ele não tem nenhum senso de pecado, de forma
alguma." "Ele Me faz cometer pecado de manhã até de noite." "Quem sou Eu para Me preocupar com pecados?"
"Eu não ficarei preocupada com isso," "é melhor você levar isto para Ele, isso é preocupação Dele." Então ele levou a poeira dos
pés de Radha... e a colocou para Shri Krishna. Shri Krishna: "Ela lhe deu?" Ele disse: "Ela lhe deu?" Ele disse: "Sim, Ela deu, estou
surpreso," "mas Ela não está preocupada com os pecados Dela," "Ela não está preocupada." Ele disse: "Disso Eu sei." Então ele
disse: "Mas como Você explica isso?" Ele disse: "Você entenderá agora mesmo." Ele pegou a poeira dos pés de Radha, os pés
de Radha estavam empoeirados... ou estavam cheios da poeira de Vrindavan, e Vrindavan tem um tipo amarelo de argila, o solo
é amarelado... e toda a coisa amarela estava nos pés Dela, a qual Ela removeu e a pegou. Então quando Shri Krishna bebeu
aquela poeira, Narada viu que no coração de Shri Krishna, Radha estava deitada e brincando com os pés Dela... no lótus do
coração Dele.
O lótus tinha o pólen, o pólen do lótus estava tocando os pés Dela... e estava os tornando amarelos. Isto foi o que Ela disse: "O
que é isto quando Eu estou em Seu coração?" "Meus pés estão em Seu coração, então qual pecado Eu posso cometer?" E
quando as mulheres ouviram isso, elas perceberam que... a ideia delas sobre Shri Krishna ainda não é suficiente. Elas têm de
ser Radha para compreendê-Lo. E é desse modo que Ele faz o jogo da diplomacia, truques simples aqui e ali, através dos quais
Ele fez isso. E para introduzir a beleza da Leela, Ele começou o Ras. "Ra" é "energia", "Sa" significa "com". Então Ele fez Radha
dançar, ficando em pé lá com Ele, Lhe dar o poder e todos dançaram. E parecia como se Radha e Krishna estivessem dançando.
E isso é o que Ele começou, e depois para fazer isso, fazê-lo atingir o ponto culminante, Ele criou o festival de Holi, no qual Ele
disse: "Abandonem tudo." "Por um minuto, abandonem tudo." E esse abandono agora se tornou um - é só um por um dia que
você tem de abandonar, aqui isso se tornou um ano inteiro de Holi. Assim, as pessoas estão ocupadas com um ano inteiro de
Holi... sem Shri Krisha e Radha. Então qual será a situação de um lugar assim? E é por isso que Eu acho que o que acontece é
que... quando você tenta atrair os outros... através de todas essas coisas estúpidas, somente os bhoots são atraídos e eles
entram em você. E uma vez que eles entrem em você, você fica estranho, você não sabe porque está se comportando assim,
porque as coisas acontecem dessa maneira. É por isso que temos de entender... que nós temos de ser atraentes para Deus. E
você só será atraente para Deus, se você alcançar seu Espírito. Se o Espírito estiver brilhando, somente então você pode
envolver-se nisso.

Que Deus abençoe todos vocês.
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Eu Me inclino a todos os buscadores da verdade.
Mas a verdade tem dois lados: a ilusão que nós vemos pode parecer verdade, e a essência da ilusão pode também parecer ser
verdade. Mas o outro lado é absoluto e tem que ser percebido, tem que ser experienciado em seu sistema nervoso central. Não
é uma projeção mental sobre a qual podemos pensar, nem uma fantasia emocional, mas a verdade é o que ela é, não pode ser
mudada. Ela não pode ser transigida. Nós temos que nos tornar humildes para conhecermos a verdade. Agora, nós temos
descoberto muitas coisas na ciência, pela humildade, coisas que não conhecíamos até agora. Tudo que é conhecido
externamente, por exemplo a árvore deve ter raízes e essas raízes não serão conhecidas se vocês ficarem apenas olhando para
a árvore. E quando alguém fala sobre as raízes, ficamos abalados porque nós não tivemos nenhum conhecimento sobre isso
anteriormente. Dessa forma, nós estamos condicionados a somente ver a árvore e não conseguimos fazer a nossa mente
compreender que deve haver algumas raízes na árvore. Assim, nós podemos dizer que as pessoas têm avançado bastante na
ciência, e têm progredido e se tornaram países desenvolvidos.
Mas elas não sabem que se elas não buscarem suas raízes, elas serão completamente destruídas. Agora, quando Eu estou
diante de vocês, uma pessoa não deve, de forma alguma, achar que Eu estou aqui para ofendê-los, mas que Eu vim aqui para
lhes falar sobre as raízes, as grandes qualidades inerentes que vocês têm dentro de si mesmos. Nós sabemos sobre tantas
energias em volta de nós, como a eletricidade, a gravidade, no campo científico do conhecimento. Mas há energias mais sutis
dentro de nós, que devemos tentar compreender com a mesma humildade de um cientista e com a mente aberta. Agora, quais
problemas estão diante de nós aqui no Ocidente, nós devemos tentar compreender. Como por exemplo, alguém nos Estados
Unidos Me perguntou: "O que está errado com o Ocidente?" Nós temos que ver o que nos tem acontecido em nossa evolução.
Quando evoluímos através do desenvolvimento industrial, nós desenvolvemos determinados temperamentos e sistemas de
valores. A industrialização foi uma boa ideia, mas não há nenhum discernimento sobre onde parar isso. E é desse modo que
quando vamos a países muito industrializados, nós achamos que estamos comendo somente produtos químicos e não comida.
Agora, o equilíbrio tem que ser mantido, mas como? Conhecendo as raízes. Agora, o primeiro problema que Eu percebo em
relação à mente ocidental é que é um ser mental, ela desenvolveu essa capacidade mental além do equilíbrio. Por exemplo, nas
indústrias, nós temos que ter coisas novas produzidas o tempo todo. A cada momento, nós temos que vender algumas
mercadorias, nós temos que ter novas modas, senão as máquinas ficarão famintas. Da mesma maneira, nossos cérebros
começam a produzir novas coisas, é desse modo que essas coisas são feitas pelo homem. Com a projeção mental, nós
começamos a pensar o tempo todo em coisas novas e apreciamos tudo que for novo que chegue para nós. Nós temos que
adotar novas coisas, mas não algo que seja totalmente desprovido de qualquer valor tradicional. Por exemplo, outro dia, Eu
disse: "O que há de tão especial sobre Freud?" "Por que vocês o aceitaram e por que não aceitaram Jung?"
A razão que foi dada é que ele nos deu muitas ideias novas. Nem sempre alguma coisa nova é boa. Por exemplo, o plástico foi
algo novo uma vez, vocês sabem quais são os resultados do desenvolvimento do plástico. Se isso é verdade em relação à
matéria, e quanto ao Espírito? Assim, quando nós buscamos também a verdade, tentamos obter um novo método o tempo todo.
E Eu acho que o mal que veio na forma de tipos errados de gurus é o produto desse tipo de demanda. Somente de 70 a 100
anos atrás, Eu devo dizer, de repente na Índia, uma nova onda de novas ideias sobre o conhecimento das raízes começou.
Algumas coisas que eles falam não estão escritas nos Vedas, nem nos Puranas, nem em nenhum dos livros do conhecimento
oriental, nem em nenhum livro que foi escrito depois de Cristo, como a Bíblia, ou no Alcorão, depois de Maomé, e também nos
escritos de Zoroastro. Não tem nenhum relacionamento de qualquer tipo com as antigas descobertas sobre as raízes. Assim,
nós tivemos um problema em relação à religião da mesma maneira.
Vamos tomar como exemplo o Cristianismo. Cristo veio a esta Terra, como vocês saberão mais tarde, para criar dentro de nós

uma consciência especial do Espírito. Ele reside dentro de nós em um centro especial, que chamamos de Agnya Chakra, e Ele
foi descrito nas escrituras indianas como Mahavishnu. E na mais pura forma, Ele existe como Omkara, como o Logos. Muita
coisa é descrita sobre Ele no Ocidente, no conhecimento ocidental, de uma forma mental. Mas na verdade, é muito mais
revelado na filosofia indiana. Vocês não podem compreender Cristo pela projeção mental, porque Ele está além da mente. Ele
próprio disse: "Você deve nascer novamente." Quando Nicodemus disse: "O que Você quer dizer com 'nascer novamente'?" "Eu
devo entrar no útero de minha mãe?"
"Não", Ele disse, "Tudo que é nascido da carne é carne," "e você deve nascer do Espírito Santo." E o que é o Espírito Santo? Essa
pergunta foi feita ao bispo de Canterbury, Eu vi isso na televisão, e ele disse: "Eu sou agnóstico." Então o entrevistador
perguntou para ele: "O que você está fazendo aqui, então?" Ele disse: "Eu estou fazendo o meu trabalho." O entrevistador disse:
"Tudo bem, eu também estou fazendo o meu trabalho", uma compreensão mútua entre duas projeções mentais. O Espírito
Santo é o reflexo dentro de vocês, é esta Kundalini. Não, a Kundalini, apenas mostre para eles. Mais em baixo, não, não, mostre
a Kundalini, no osso sacro, agora. Agora, a Kundalini foi descrita muito claramente em muitas escrituras na Índia.
É dito na Bíblia: "Eu aparecerei diante de vocês como línguas de fogo." Estes são os centros e esta é a Árvore da Vida que é
descrita. Agora, no Alcorão, ela é descrita como Assas. Em parte alguma em qualquer dessas escrituras antigas, ou até a época
de Kabira, há apenas quatrocentos, quinhentos anos atrás, ninguém disse que a Kundalini lhes causa algum problema. Mas Eu
tenho visto muitas pessoas escrevendo livros sobre a Kundalini mais tarde, e há um livro bem grosso assim. Eu fiquei surpresa
ao ver a descrição que eles deram através de um escritor alemão sobre a Kundalini, que Ela pode lhes causar calor, pode lhes
causar doenças, pode fazê-los dançar, pode fazê-los pular. Assim, esse é o modo como eles tentaram condicioná-los contra o
seu processo evolutivo. E as religiões que vieram depois das grandes encarnações também tentaram o mesmo truque. Paulo é
a pessoa que começou esse tipo de condicionamento na Bíblia. Na verdade, Paulo não tinha nada a ver com Cristo.
Como ele está na Bíblia? Eu não conseguia compreender desde Minha infância. E depois, ele nasceu como Augustine que
novamente formou a religião, a organizou e a condicionou. E hoje, surpreendentemente, as pessoas estão contestando o
nascimento de Cristo, os Seus poderes divinos de criar milagres. Agora, com a projeção mental deles, eles estão tentando
provar que Ele era exatamente igual a nós. E também, coisas sujas, desprezíveis são ditas sobre Ele e Sua Mãe. Esse é o inferno
que temos criado com nossas projeções mentais. Como ousamos dizer essas coisas a respeito de uma personalidade tão
grandiosa como Cristo! É o nosso ego que nos tem tornado tão insolentes e tão arrogantes, que estamos preparando nossa
própria destruição ao desafiar essas personalidades que podem realmente nos proteger e nos guiar em nossa ascensão. Esse é
novamente o resultado dessas coisas novas, porque a mente quer achar algo novo o tempo todo, desenvolver esse ego.
Por exemplo, se você for aos Estados Unidos, é melhor você perguntar-lhes como abrir as torneiras do banheiro, porque cada
torneira é diferente. Você pode simplesmente apertar alguma coisa e ficar encharcado, porque eles querem ter novidade em
cada lugar. E eles levam horas para decidir que tipo de torneiras eles irão ter. Para entrar no carro, em um carro americano, é
melhor perguntar-lhes como abrir a porta, porque se houver um acidente, você pode não saber como abrir, pode ser algo novo.
Esse poder de decidir tem indo tão longe que as pessoas realmente parecem ser exatamente como crianças estúpidas. O ego
interrompe a maturidade de uma pessoa. O condicionamento do ego é o pior de todos, o qual não pode ser removido. Se você
for condicionado pelo seu superego, você tem dores, tem seus problemas, mas quando você tem o seu ego, você perturba os
outros, agride os outros. Então, para superar o ego, eles tentam novamente alguns processos mentais, eles tentam vestir-se
como pessoas primitivas. Ao vestirem-se como pessoas primitivas, este cérebro não irá se tornar primitivo.
Quero dizer, vocês sabem que ele atingiu o seu máximo agora, ele deve parar de se comportar dessa maneira estúpida. Por
exemplo, se você for à Inglaterra, você encontrará pessoas usando cores estranhas, usando cores estranhas em seus cabelos, e
elas chamam a si mesmas de "punks". Então, Eu perguntei para alguns deles que foram ao nosso programa: "Por que vocês
fazem esses tipos de coisas a vocês mesmos?" Então eles disseram que isso os tornam pessoas muito atraentes. Para Mim,
eles parecem palhaços, mas para eles, eles acham que todo mundo se sente atraído por isso. Assim, a segunda maldição que
Eu percebo é: "Nós queremos que todo mundo se sinta atraído por nós." Mas para que serve isso? É uma triste busca. Se todo
mundo for atraído por nós, o que essa pessoa obterá ou o que você conseguirá dessa pessoa? Eu não compreendo.

Mas ao contrário, você se mete em confusão. Quero dizer, é claro, se vocês se tornarem como os punks, vocês podem
desenvolver uma cegueira horrível. Ou talvez vocês podem desenvolver alguns problemas em seu couro cabeludo. Mas a forma
como vocês movem seus olhos o tempo todo para ver quantas pessoas estão atraídas por você, vocês sabem o que podem
contrair? Esse Mal de Alzheimer que está surgindo agora acontece devido ao comportamento lunático de antes. Agora, nos
Estados Unidos, eles descobriram que antes de 35 anos de idade, uma em cada cinco pessoas fica louca. Uma em cada cinco,
vocês podem imaginar? Uma em cada cinco, foi isso que Eu li hoje no Reader's Digest. Podem ficar, podem ficar. Eles chamam
isso de Mal de Alzheimer.
Mal de Alzheimer, uma nova doença, eles dizem. É o nome de um cientista, Alzheimer ou algo assim. E eles responsabilizam
isto: se você viveu depois dos 35 anos, essas coisas começam a se propagar. Mas em um país simples como a Índia ou em
outros países onde eles não são tão desenvolvidos para flertar por aí, eles não têm essa doença. É por isso que Cristo disse:
"Não devereis ter olhos adúlteros." E é tão difícil compreender que as pessoas que vão à igreja só querem isso. Eu sinto ter que
falar sobre isso, porque Eu noto isso em todo lugar que vou no Ocidente. Essa é uma doença terrível que está se infiltrando
sorrateiramente agora. Isso parece muito frívolo, mas não é, isso tem implicações muito profundas. O olhos têm que ser tão
inocentes que não deve haver nenhuma ganância e luxúria expressas através deles.
A única solução que Eu encontro é o despertar da Kundalini e a Realização do Si, através da qual Cristo é despertado dentro de
você em seu sistema nervoso central. Ele reside no Agnya Chakra, que está no quiasma ótico, que está no quiasma ótico. Se
não há nenhuma inocência em uma pessoa, então este Agnya Chakra se bloqueia. E essa é a maior purificação que nós
precisamos atualmente. Imaginem, as pessoas que dizem que são cristãs, essas são nações cristãs, são as pessoas que
simplesmente estão indo contra Cristo. É muito surpreendente. Seja o que for que foi pregado por alguém – como por exemplo,
na Índia, é dito que em cada um reside o Espírito, mas os intelectuais estúpidos da Índia estão muito ocupados com o sistema
de castas. Esses intelectuais devem entender que eles não podem intelectualizar Deus. As pessoas não gostam quando Eu lhes
digo que vocês têm que purificar-se para tornarem-se a personalidade inocente. O problema do Ocidente atualmente é que ele
perdeu seu valor no que diz respeito à purificação.
A purificação não é do corpo, não é como você vive limpo externamente, não é como você se apresenta, mas é interior. A
destruição não irá se realizar a partir de fora, é dentro de nós mesmos que estamos construindo a nossa destruição a cada
momento. Em 1972, quando Eu vim pela primeira vez aos Estados Unidos, Eu lhes disse: "Vocês não devem adotar as teorias
freudianas" "e não devem entregar-se às perversões insensatas." "Se fizerem isso, vocês podem desenvolver uma doença" "que
matará toda a nação, e as nações." E vocês sabem que a epidemia de AIDS começou. Vocês ficarão felizes em saber que
através do seu despertar da Kundalini, vocês podem curar todas essas doenças, porque quando a Kundalini é despertada, a
coisa mais importante que acontece é que, seja o que for que você tenha feito até agora terminou completamente. Isso
acontece em cada chakra, mas especialmente no Agnya. No Agnya Chakra, quando Ela abre o Agnya Chakra, a divindade de
Cristo é despertada. E o ego e o superego, que nos têm transformado em uma estrutura semelhante a um ovo, são
simplesmente absorvidos espontaneamente, porque a Kundalini é uma força viva e o limpa completamente. Então, você
acredita que Cristo morreu para nossa limpeza e purificação.
Ele sofreu e foi crucificado para isso, de modo que Ele pudesse entrar nesse pequeno espaço entre o ego e o superego. Agora, o
momento chegou para comprovar todas essas grandes encarnações e todas as grandes escrituras. Quando falamos das
divindades, as pessoas ficam bastante espantadas, porque elas nunca ouviram falar sobre isso. As divindades são os marcos,
como as pessoas que vieram nos salvar, os líderes. Eles tinham a força divina dentro deles, e todas as vezes que Eles vieram a
esta Terra, Eles tentaram nos dar uma nova consciência. Por exemplo, nós podemos começar do primeiro chakra, que não é
nada mais do que onde o carbono foi formado na tabela química periódica. Somente através da formação do carbono, nós
pudemos ter a química orgânica e através disso, mais tarde, nós tivemos os aminoácidos, e depois os aminoácidos formaram a
vida. Então, da vida surgiu, como vocês sabem, a ameba, e a partir da ameba, hoje, nós somos seres humanos. Mas por que não
pensamos sobre o motivo, a causa? Por que nós nos tornamos seres humanos?
Nós obtivemos algo especial em relação a isso, de modo que somente nós devemos nos tornar seres humanos? E qual é o

propósito de nossas vidas? É somente olhar seus relógios e desperdiçar seu tempo em jogos? É para isso que nascemos? Não
ter nenhum respeito por nós mesmos? Ser frívolo é um crime aos olhos do Divino. Vocês devem saber que vocês são
personalidades profundas. Vejam os sete andares nos quais vocês foram construídos. Vocês são a quinta-essência de todos os
instrumentos que possam conceber. Agora, o que deve apenas acontecer a vocês é a última ativação.
E uma vez que isso aconteça, vocês ficam completamente purificados, vocês se tornam então o verdadeiro instrumento. Assim
como cada instrumento tem que estar conectado à fonte de energia, da mesma maneira, vocês devem estar conectados. E
então vocês perceberão o quanto vocês são fantásticos, o quanto vocês são dinâmicos, que grandes poderes vocês têm. Mas
isso não se destina aos frívolos ou às pessoas que não têm nenhum respeito por seus próprios seres. Isso somente acontece
às pessoas que estão verdadeiramente e honestamente buscando, verdadeiramente e honestamente buscando. Assim, é
importante para nós sabermos que, se iremos ser os cidadãos do reino de Deus, nós temos que obter a nossa Realização, o
nosso Si. Buddha foi a este extremo, Ele disse: "Não falem de Deus, apenas falem do Si." Até mesmo Mahavira disse a mesma
coisa. O Zen foi ainda mais longe, foi dito para somente falar da consciência sem pensamentos. Essa é a primeira consciência
que a pessoa atinge a medida que a Kundalini desperta, de modo que vocês se tornam completamente conscientes sem
nenhum pensamento.
Por exemplo quando vocês veem um lindo lago no qual não há nenhuma ondulação, vocês veem a completa criação em torno
dele refletida nele, proporcionando a felicidade plena. Até agora, não conhecemos a felicidade, a qual não tem nenhuma
dualidade. Nós conhecemos a felicidade que não é nada além do mimo do ego, e quando o ego desmorona um pouco, então
nós ficamos infelizes. Essa é a ilusão que nós temos. Para alcançarmos a realidade, nós temos que ser o Si, e o Si está além do
ego e do superego. Então você não vive mais em uma terminologia relativa, mas você vive com o absoluto. Por exemplo, você
simplesmente sente a brisa fresca na mão como se isso fosse o computador que foi ligado, e você está tendo um
relacionamento próximo com o Divino. Mesmo quando você coloca suas mãos para qualquer pergunta, se você recebe a
resposta como uma brisa fresca, significa "sim, muito bom", e como uma brisa quente, significa "ruim". Mas você pode até
mesmo ficar com bolhas se tentar aproximar-se de alguém que é uma pessoa possuída. Toda a informação chega a você do
inconsciente, que agora tornou-se consciente no sistema nervoso central.
Isto é que temos que entender: o seu inconsciente tornou-se, tem que se tornar consciente. Assim, qualquer informação que
você tenha obtido até agora do inconsciente, é completamente, claramente entendida pela lógica. Então, a primeira coisa que
acontece ao seu sistema nervoso central é que vocês se tornam, novamente Eu digo, vocês se tornam coletivamente
conscientes. Não é uma projeção mental, mas vocês simplesmente se tornam. Vocês também sabem sobre si mesmos, porque
vocês sabem sobre seus próprios centros, e se vocês sabem como curar esses centros, então vocês estão perfeitos, em
perfeita saúde, em perfeita felicidade. Essa foi a introdução da Sahaja Yoga, saha significa "com", ja significa "nascido", ela é
espontânea. E "união" significa, "união" é o significado da palavra "yoga". Ela tem também um outro significado, que significa
yukti, significa "o truque". Yukti. E também, isso significa "habilidade", como lidar com esse poder quando ele começa a fluir
através de você, saber tudo sobre ele.
Assim, isso deve ser decodificado. Tudo isso é seu. Uma vela acesa ilumina uma outra vela. Não há nenhum favor. É tudo seu,
que você tem que obter e depois estabelecer. Tudo isso tem que ser gratuito porque é uma dádiva da natureza, é um processo
vivo, você não pode pagar por isso. Você não pode pagar para a Mãe Terra germinar uma semente, você paga alguma coisa?
Quanto nós pagamos para as flores se transformarem em frutos? A natureza não entende de dinheiro, da mesma maneira, Deus
não entende de dinheiro. Mas a forma como temos vivido até agora, nós sempre temos pago com dinheiro pelo trabalho de
Deus.
Especialmente na Suíça, as pessoas acreditam que se você der dinheiro para alguns países, então você está fazendo o trabalho
de Deus. A pobreza é criada pelos seres humanos, não por Deus. Um país como a Índia, dominado por 300 anos, se ele ficar
pobre, o que é tão surpreendente? Então, isso mostra que dando dinheiro, você não está fazendo o trabalho de Deus. Esse é um
problema humano, criado pelos seres humanos, resolvido pelos seres humanos. O trabalho de Deus é pura compaixão,
compaixão que não fala, que não pode ser avaliada em dinheiro. Simplesmente flui, emite e age. Não espera nada, não pode ser
controlado, não pode ser morto, não necessita de nenhuma proteção. É o que é, o trabalho de Deus. Porque quem é o outro para

Deus?
Nós todos somos partes integrantes de Seu Ser. Se esta mão está ajudando a outra mão, que favor existe nisso? Assim,
devemos entender a diferença entre a realidade de fazer um trabalho de Deus e a ilusão. A qualidade do Divino é tal que ela
sacia sua sede do mesmo modo que a água faz. Ela lhe dá a luz que o guia, ela lhe dá a força que o faz se sustentar no que é
correto, ela lhe dá a compaixão que o faz desfrutar suas virtudes, ela lhe dá aquela atração que o leva aos planos mais elevados
do Espírito. Ela revela todas as pérolas no oceano de ilusão. Ela lhe dá a paz interior e exterior, e você fica sempre encharcado
nas chuvas de bem-aventurança da felicidade. É seu direito ter isso, você tem que ter isso. Isso é o que você está destinado a
ser aqui, mas com humildade. Isso é importante, como um gesto da graça Divina.
Quando alguém lhe dá uma medalha, você inclina sua cabeça. Do mesmo modo, quando você é adornado com isso, você tem
que inclinar sua cabeça diante do Divino. Quando a plateia o aplaude, bate palmas para você, fica de pé batendo palmas, o ator
se inclina diante dela, ele saúda a plateia. Ele saúda a plateia, tudo bem? Agora, do mesmo modo, nós temos que saudar o
Divino. O que nós entregamos é, automaticamente, o nosso ego e o nosso condicionamento. Eu espero que hoje todos vocês
recebam a Realização. E depois de amanhã, quando Eu falar do Espírito, espero que vocês venham. Vocês têm que mais tarde
estabelecer isso completamente. Senão, será como a parábola de Cristo: "As sementes que brotaram também" "não
desenvolveram raízes."
Que Deus abençoe a todos. Vocês querem Me fazer algumas perguntas? Bom. Vamos ter a experiência agora. Como proteger
uma pessoa de alguém em quem você percebe algo ruim nos chakras? Problema de ego. Tudo bem. Isso é o que vocês têm que
aprender. Antes da Realização também, vocês se bloqueiam por causa dos outros, mas vocês não percebem isso. Mas após a
Realização, vocês percebem, mas temporariamente, exatamente como um sinal indicador.
Então, vocês têm que aprender como se protegerem, e quando vocês vierem ao nosso centro, eles lhes dirão tudo
detalhadamente. Toda vez que venho à Suíça ou a qualquer outro lugar, tenho visto que os teatros estão sempre cheios. As
pessoas gostam de Me ouvir, mas elas não ouvem uma coisa: elas têm que tornar isso uma prática, um entendimento
completo, um acontecimento completo. Não há nenhum curso, não há nenhum curso para isso, mas vocês têm que entender
por si mesmos a partir dos outros que alcançaram isso, e vocês podem ser mestres de si mesmos. Somente uma coisa, vocês
têm que dedicar algum tempo. Os suíços são muito bons em fabricar bons relógios, e eles querem que as pessoas poupem o
tempo delas, mas eles não têm nenhum tempo para Deus. A mesma coisa com os japoneses, que são muito bons com relógios,
eles não têm nenhum tempo para Deus. Eles fabricam relógios para os outros, não para eles mesmos. Eles estão ocupados
fabricando relógios. Agora vocês têm que ser ''egoístas'' também, devem olhar para si mesmos.
É melhor reservarem algum tempo para Deus e para si mesmos. Então, agora teremos a – se vocês tiverem quaisquer
perguntas, vocês sempre podem estar cientes de que nós temos um centro regular na Suíça, e vocês sempre podem ir e
encontrar essas pessoas e obter todas as repostas delas. Agora, antes de mais nada, Eu tenho que pedir a todos vocês que
perdoem a si mesmos e esqueçam o que quer que Eu tenha dito, porque Eu não quero que vocês se sintam culpados de nada.
Este é o maior obstáculo no Ocidente: as pessoas se sentem culpadas por tudo. Quero dizer, até mesmo se você vestir algo que
não combina, as pessoas começam a se sentir culpadas. É exagerada a forma como nos sentimos culpados. Então, Eu tenho
que fazer um pedido muito humilde: não se sintam culpados de forma alguma. Seja o que que for que você esteve fazendo, seja
o que for que tenha acontecido, você deve saber que você está no templo de Deus Todo-Poderoso, e sua Kundalini é
perfeitamente capaz de lhe dar a Realização, purificando-o completamente. Mas não se sinta culpado de nada. Esta é uma
primeira condição: nós temos que estar bem posicionados em relação a nós mesmos, porque iremos entrar no Reino de Deus.
A segunda coisa que tenho que pedir é que nós temos que tirar proveito da Mãe Terra, embora Eu saiba que está um pouco frio,
mas não importa, vocês podem tirar seus sapatos e colocar seus pés no chão, porque os sapatos algumas vezes também estão
um pouco apertados e os mantêm sem contato com a Mãe Terra. É um método muito, muito simples, extremamente simples,
porque nós simplesmente estamos prontos. É extremamente simples porque vocês simplesmente estão prontos. Agora, antes
de mais nada, nós teremos que nos certificar de que tentaremos sentir nossos próprios chakras e de que nós mesmos os
limparemos, porque se houver quaisquer complicações, elas podem ser removidas. Para isso, Eu lhes direi como colocar sua

mão direita, mas a mão esquerda deve ficar em direção a Mim deste jeito, simbolizando o seu desejo de obter a sua Realização.
Agora, a mão direita deve ser usada para tocar os centros no lado esquerdo. E isso é muito simples. Primeiro, colocaremos a
nossa mão no coração, quando Eu lhes disser. Depois, nós devemos colocá-la na parte superior do abdômen, depois na parte
inferior do abdômen, depois novamente na parte superior do abdômen, depois no coração novamente. Agora, temos que
colocar a mão aqui, no encontro do pescoço com o ombro, na frente, deste jeito, não atrás.
Este é o centro que é sempre o pior, que se bloqueia quando vocês se sentem culpados. Observem isso como se vocês
estivessem vendo algo cômico. O que há para se sentir culpado? É uma outra projeção mental; é uma ilusão. Tudo bem. Depois
vocês devem colocar sua mão na sua testa deste jeito, e depois atrás. Depois vocês têm que esticar a palma de sua mão e
colocar esta parte na área óssea da fontanela. Pressione-a com força, e devem movê-la sete vezes no sentido horário, quando
Eu lhes disser. Agora, não tentem parar seus pensamentos ou qualquer coisa assim, tudo funcionará espontaneamente. Se
houver muitos pensamentos, então vocês podem colocar sua atenção aqui, na área óssea da fontanela.
Então, vamos começar agora. Todos vocês devem fazer isso. Aqueles que não quiserem fazer, devem sair, não perturbem os
outros, porque os outros ficarão constrangidos. Não é educado. Agora, todos devem fechar os olhos. Tirem seus óculos porque
vocês não têm que ver nada, vocês devem manter seus olhos fechados. Agora. Agora, coloquem sua mão esquerda em direção
a Mim deste jeito, e tenham fé em si mesmos. Agora, perdoem a si mesmos e fechem seus olhos, mantenham seus olhos
fechados. Fechem seus olhos, coloquem sua mão direita no coração e a mão esquerda em direção a Mim.
Em seu coração. A mão esquerda em direção a Mim e a mão direita deve ser usada para a ação. Diga a eles. Agora, por favor,
coloquem sua mão direita no coração, a mão direita no coração. Assim, sua mão esquerda tem que ficar no seu colo, com a
palma para cima. Fiquem confortáveis, vocês devem ficar confortáveis. Agora, vocês têm que Me fazer uma pergunta
fundamental. No coração, reside o Espírito, então por favor Me perguntem três vezes: "Mãe, eu sou o Espírito?" Vocês podem
Me chamar de "Shri Mataji", tudo bem, ou "Mãe", seja o que for que lhes convenha. Vocês devem realmente ter fé em si mesmos.
Agora, traga para baixo a mão direita no seu estômago, na parte superior no lado esquerdo, e pressione-o. Este é o centro da
maestria, que foi criado pelos profetas que vieram a esta Terra. Assim, aqui, você tem que Me fazer outra pergunta. Se você é o
seu Espírito, então você tem que ser o seu próprio guia. Então você tem que dizer: "Mãe, eu sou o meu próprio guia?" "Eu sou o
profeta?" "Eu sou o meu próprio guru?" "Eu sou o meu próprio mestre?" Três vezes. Agora, por favor, traga para baixo sua mão
na parte inferior do abdômen e pressione-o.
Este é o centro do conhecimento sobre o Divino. Este conhecimento não é mental, mas sim a técnica que é parte integrante do
seu sistema nervoso central. Assim, aqui, você tem que dizer algo, porque Eu não posso forçá-lo a aceitar o procedimento do
despertar da Kundalini. Agora, você mesmo tem que pedir isto: que você quer saber sobre o verdadeiro conhecimento, sobre o
puro conhecimento. Então, por favor, diga por seis vezes: "Mãe, eu posso ter o verdadeiro conhecimento?" "Eu posso ter o puro
conhecimento?" Ao dizer isso, a Kundalini começará a se mover. Seis vezes, por favor perguntem: "Mãe, por favor, eu posso ter
o verdadeiro conhecimento," "o puro conhecimento?" Agora, nós temos que abrir caminho para a Kundalini, que está
despertada. Por favor, mantenham seus olhos fechados.
Elevem sua mão direita e coloquem-na na parte superior do abdômen. Agora, por favor mantenham seus olhos fechados, não
abram, porque a atenção tem que ir para dentro. Neste ponto, como Eu lhes disse, está o centro de sua maestria. Agora, aqui
vocês têm que dizer com plena fé em si mesmos, afirmando: "Mãe, eu sou o meu próprio mestre." "Eu sou o meu próprio guia,
eu sou o meu próprio profeta." Por favor, digam isso dez vezes. Por favor, não se sintam culpados quando vocês dizem isso, por
favor não se sintam culpados. Vocês são os profetas. William Blake disse: "Homens de Deus", querendo dizer "buscadores", "se
tornarão profetas," "e eles terão o poder de transformar os outros em profetas." Vocês são os homens de Deus, e vocês se
tornarão profetas.
Agora, está melhor. William Blake ajudou. Agora, por favor, elevem sua mão até o seu coração. Vocês não devem dizer as
coisas apressadamente, mas com compreensão e profundidade. Agora, neste ponto, vocês têm que novamente afirmar com
plena confiança em si mesmos, e dizer: "Mãe, eu sou o Espírito." Digam isso 12 vezes, por favor. Agora, agora está melhor. Está

funcionando. Agora, elevem sua mão até o encontro do seu pescoço com o ombro. Coloquem-na bem atrás de modo que
possam pressionar o osso.
Aqui, vocês têm que dizer, com plena fé em si mesmos: "Mãe, eu não sou culpado de forma alguma." Vocês têm que saber que
além de Deus ser o Oceano de Amor e Compaixão, acima de tudo, Ele é o Oceano de Perdão. Seja qual for a sua culpa,
comparada ao poder do Divino de perdoar, você não pode ter nenhuma culpa. Por favor, digam por 16 vezes: "Mãe, eu não sou
culpado de forma alguma." Algumas pessoas sentem que não podem acreditar que não são culpadas. Assim, para se punirem,
elas podem dizer isso 108 vezes. Isso é melhor. Ninguém quer ter a punição, é uma boa ideia. Está melhor? Agora, elevem sua
mão até sua testa, por favor e com a palma da mão na testa, e pressione-a em ambos os lados.
Coloque a mão atravessada, atravessada. Quero dizer, coloque-a horizontalmente. E agora, pressione-a com força. Aqui, vocês
têm que dizer, não importa quantas vezes, mas de coração: "Mãe, eu perdoo a todos." Algumas pessoas acham que isso é
difícil, mas é um mito quando vocês acreditam que perdoam ou não perdoam. Mas se vocês perdoarem a todos, então vocês
não farão o jogo das pessoas erradas, de uma forma mítica, é claro. Agora, elevem sua mão e coloquem-na na parte detrás de
sua cabeça, e segurem firme. Pressionem sua mão um pouco para trás e segurem firme. Agora aqui, vocês têm que dizer para
sua própria satisfação, talvez: "Oh Divino, por favor me perdoe" "se eu fiz qualquer coisa errada contra Você." Agora estiquem
sua mão e coloquem a palma no topo de sua cabeça na área óssea da fontanela e pressione-a com força, com muita força, no
sentido horário, dizendo uma coisa, que você quer a sua Realização; porque Eu não posso passar por cima de sua liberdade
aqui.
Então por favor digam: "Mãe, eu desejo a minha Realização." "Por favor, dá-me a minha Realização." Sete vezes. Pressione
somente com a palma, não com os dedos. Agora, abaixem sua mão lentamente, abram seus olhos lentamente. Coloquem sua
mão direita em direção a Mim e coloquem sua mão esquerda sobre o topo de sua cabeça. Não pensem, não pensem.
Verifiquem se há uma brisa fresca saindo. Mudem sua mão, por favor. Coloquem sua mão direita e vejam por si mesmos se há
uma brisa fresca saindo.
Não fiquem nervosos; é sutil, é muito sutil. Agora, troquem de mão novamente. Coloquem suas mãos para cima deste jeito e
empurrem sua cabeça para trás, e perguntem. no microfone, aproxime-se do microfone. Agora perguntem: "Mãe, esta é a brisa
fresca do Espírito do Santo?" "Isto é o Brahma Shakti?" "Isto é o Amor Onipresente de Deus?" Agora, abaixem suas mãos, por
favor. Vejam por si mesmos. Não pensem.
Vocês estão sentindo isso em sua mão? Aqueles que estão sentindo a brisa fresca em sua mão, é muito sutil, ou saindo de sua
cabeça, por favor levantem ambas as mãos. A maioria de vocês sentiu isso. Mas Eu lhes direi agora como se protegerem, todos
vocês devem saber como se protegerem; porque alguns não sentiram por terem um problema aqui, no Vishuddhi Chakra. Ou
talvez, eles não perdoaram os outros. Tentem isto. Coloquem sua mão direita em direção a Mim e sua mão esquerda deste
jeito, para equilibrar. Em direção ao céu. É deste modo que nós usamos o éter. Se você está sentindo o frescor ou algo embaixo,
coloque-a para trás deste jeito, se você estiver sentindo embaixo.
Essas pessoas são muito apressadas e são muito canal direito, então esse é o problema que elas têm. Não importa, isso
funcionará. Elas pensam muito! Futurísticas, elas são futurísticas. Somente enfrentando seus problemas, vocês os resolvem.
Não uma projeção mental, mas encarando-os, apenas vendo-os como eles são. Vocês são o Espírito, vocês não são o problema,
vocês estão além de tudo isso. Depois da Realização, a palavra "problema" sai do seu dicionário! Agora, coloquem a mão
esquerda deste jeito e a direita em direção à Mãe Terra. Está melhor, muito melhor.
Não pensem. Vocês podem fazer isso agora. Agora, Eu lhes direi como se protegerem. É muito simples. Vocês têm que dar
proteção às suas auras. Vocês podem usar seus óculos se quiserem. Isto todos vocês devem fazer, quer tenham sentido a brisa
fresca ou não. Deem proteção às suas auras desta maneira. Coloquem sua mão esquerda assim e a direita em torno das auras,
passem por cima de sua cabeça e abaixem deste jeito. A mão esquerda em direção a Mim.
Tudo bem, vamos fazer isso sete vezes, para as sete auras. Um. Não pensem. Não pensem. Três, quatro, cinco, seis e sete. É

importante. Agora, como elevar a sua própria Kundalini, é muito simples novamente. Agora coloquem sua mão esquerda em
frente a sua Kundalini. Vocês mesmos podem fazer isso. E a outra mão deve se mover para cima, para frente, para baixo, deste
jeito, no sentido horário, a mão direita.
A mão esquerda deve ficar firme, a mão esquerda deve ficar reta. E depois abaixem. E esta mão deve mover-se reta. A atenção
deve estar na mão esquerda. Agora, tentem mover a mão adequadamente. Levem sua mão até o topo de sua cabeça, levem-na
até o topo de sua cabeça. Inclinem sua cabeça para trás, e deem uma volta, e deem uma volta, uma grande volta, e amarrem-na
como um nó. Vamos fazer novamente, para fixar apropriadamente. Façam isso novamente, por favor. Vamos fazer isso uma
segunda vez.
Agora empurrem sua cabeça para trás, e deem uma grande volta, e deem um nó. Agora, a terceira vez da mesma forma, mas
deem três nós. Novamente. Agora, está movendo rapidamente. Coloquem-na... Agora um, novamente deem uma volta; dois,
novamente deem uma volta; e três. Agora observem suas mãos. Vocês se sentem muito mais leves. Sintam isto em sua cabeça
também, a brisa fresca saindo. Vocês ficarão totalmente relaxados. Vocês não conseguem pensar agora.
Mas se quiserem, vocês podem. Mas não pensem sobre isso, vocês não podem pensar sobre isso. Simplesmente sintam.
Todos vocês obtiveram isso. Bom! Vocês verão, seus olhos ficarão brilhando. Haverá luz em seus olhos. Agora, não pensem.
Senão na próxima vez que Eu vier, vocês dirão: "Mãe, eu perdi minhas vibrações." Se vocês pensarem sobre isso, não
conseguirão chegar lá.
Tudo bem. Agora, se vocês quiserem Me cumprimentar com um aperto de mãos, Eu ficarei sentada aqui por um tempo. Vocês
podem vir para Me cumprimentar. Mas os Sahaja Yogis não precisam. Senão não acabará nunca! Vocês podem vir aqui e ver.
Você sentiu a brisa fresca? Sentiu? Agora Eu posso ver. Philip, apenas ajude-o, apenas veja – o cavalheiro não sentiu a brisa
fresca.
Ele está mais no canal direito. Dê-lhe um... Tudo bem, tudo bem. Espere um minuto, por favor, espere um minuto. Olá, como
você está? Sentiu isso? Você gostou disso? Olá, como você está? Que Deus o abençoe. Sim, Eu estarei lá. Não, Eu estarei –
quando ele voltará?
Oh, Eu entendo, e depois Londres, ele não estará lá? Ele teve a Realização? Oh, Eu sei, sim, Eu sei. Tudo bem, então ele pode vir à
Londres? Eu estarei em Londres. Tudo bem... Tudo bem, tudo bem. Obrigada. Muito obrigada, obrigada. Vocês tiveram a
Realização. Bom... Sim.
Que Deus os abençoe. Eu estou muito feliz. Agora, vocês estão bem. Agora, vocês devem, vocês devem tornar-se
completamente Sahaja Yogis, de modo que vocês tenham total confiança. Vocês devem ter total confiança, certo? Eu estou
muito feliz por isso ter acontecido. Que Deus os abençoe. O que aconteceu com você? Tudo bem. Então, isso aconteceu com
você?
Bom. Ela nasceu realizada, é uma pessoa maravilhosa. Agora, olhem para seus olhos. Vocês podem ver os olhos uns dos
outros? Quem falou? Não, não. Ela não pode fazer isso. Existe uma ciência sobre isso. Esta é uma criança que nasceu realizada.
Ele está errado.
Ele está errado. Isso não. Você deve ter o total conhecimento, certo? Chamem a senhora que teve asma, ele irá curá-la. Mas
apenas diga a ele para chamar a senhora com asma. [Hindi] Como você está? Fico feliz por você ter obtido isso. [Hindi] .... Você
tem que se estabilizar, isso é importante, depois você tem que dar isso a todo mundo... Eu direi isso. Mas, veja, uma vez que
nós... Sim, a questão é, vejam, que em uma única palestra, você não pode falar sobre todos. Mas Eu falei sobre todos eles –
Jesus, porque aqui, eles veneram mais Jesus.
Mas todos eles são seres espirituais, todos eles são nossos, não há nenhuma diferença... É isto. Sim, é isto, é isto. Então agora,
aprendam isso e ouçam Minhas outras palestras nas quais Eu falei sobre todos eles, certo? Que Deus a abençoe. Ele é o irmão

de... Você está ganhando uma boa cunhada! Este é o seu irmão? Eles ficarão bem, porque as pessoas estão aqui tão
recentemente, e quando Eu vim, Eu tinha um passaporte diplomático, mas eles somente Me averiguaram no que se refere ao
passaporte e depois eles viram Minha passagem, e tudo isso – de ninguém mais. Eles são assim, muito … pessoas, o que fazer?
Você não sabe, vocês devem receber mais alguns indianos para... Ele ficará bem, não há dúvida sobre isso. E você também os
receberá em Mumbai!
Olá, como você está? Confiança. Tudo bem, isto é o que Eu sinto, que falta confiança em vocês. Agora, o que vocês pensam é
abalado por todos os tipos de dúvidas sem sentido que as pessoas implantaram em vocês. Vocês são o Espírito, e vocês têm
que se tornar isso. Eu os estou guiando para tornarem-se totalmente confiantes, tudo bem? Então, vocês têm que vir e encontrar
essas pessoas também, estes são... mas Eu virei depois... Eu virei depois de amanhã, tudo bem? Chamem seus amigos. Eu
devo torná-los muito, muito confiantes. Mas sem dúvida nenhuma venham, porque... Camboja?
Ah! Como você está? Apenas desfrute, deleite-se consigo mesmo! Mas você tem que ser confiante, e deixar isso funcionar.
Novamente e novamente... Você tem que continuar, então você verá... Totalmente confiante sobre isso, está bem? Que Deus a
abençoe. Então, como você está? Que Deus a abençoe. Agora venha, você se tornou muito corajosa, certo? Diga a ela que Eu
disse que você deve vir, e vir muito em breve.
Muito obrigada. Você está bem? Isso não irá ajudar. Tudo bem, mas você deve saber tudo sobre isso também, e isso é bom.
Veja, você não deve fazer isso indiscriminadamente. Eu deixarei isso para eles, todos eles estão aqui. Você vai ficar aqui? Sim?
Depois de amanhã, Eu virei, e eles lhe darão os endereços. Sim, e depois de amanhã, você deve trazer seus amigos também.
Você é de qual país? Peru? Tudo bem, traga todos eles. Certo? Eu preciso vê-los. Como você está? Como você se sentiu? De
qual país você veio? Porto Rico! Oh, um belo país, Eu tenho que ir a todos esses lugares um dia desses.
Eu devo ir. Eu não estive lá ainda, mas Eu irei. Vamos ver... Você está aqui? Oh, maravilhoso! Como você está? Venha! E traga
seus amigos! Apenas diga a eles, eles devem vir! Certo? Que Deus a abençoe.
Agora, como você está? Não, você não encontrou? Você não é boliviano? Como você está? Agora, mas você tem que perdoar.
Você deve dizer isso. Você tem que perdoar. Você tem que perdoar a todos. Você tem que perdoar. Apenas diga isto: "Eu
perdoo."
Apenas diga: "Mãe, eu perdoo." Apenas diga isso de coração. E agora, percebe? Agora, estabilize-se. Isso é muito importante.
Senão, você não terá confiança. Você deve estabilizar-se. O aspecto que Eu mais tenho falado, observe o seu... também... E
depois você tem que encontrar-se com essas pessoas. Ah, tão belo! Ah, maravilhoso!
Eu estive naquele lado. E Eu dei a Realização para as pessoas na Rússia. Eu irei... Eles são os primeiros que receberão isso. Eles
são muito bons. Eles são pessoas muito boas. As pessoas são muito boas na Rússia, muito boas. Grandes almas! Em 14
semanas, nós os ensinaremos da Índia. Mas eles são muito amigáveis, pessoas boas. Nós podemos ter um bom
relacionamento com eles muito facilmente.
Nós organizaremos isso. Eu tentarei no nível governamental. Nós podemos fazer isso. Que Deus os abençoe. Venha agora.
Estabilize-se. Apenas diga: "Mãe, venha em minha cabeça." Só isso.
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Trigunatmika Puja, Den Haag Overvoorde, Holanda, 05.07.1985 Então nós estamos na Holanda, que é a Terra Sagrada da
Europa, e a Terra Sagrada da Europa tem muita água nela, fluindo. Está em um nível mais baixo do que a Mãe Terra... e o mar
flui através dela, assim é uma boa combinação do mar e da terra aqui. Assim, o mar limpa e a Mãe Terra abençoa as pessoas da
Holanda, mas se elas perderam suas amarras e estão voando na direção errada, então a mesma Terra Sagrada pode se tornar a
terra do inferno. Então nós temos de ter muito cuidado de nos certificar que... criemos mais e mais Sahaja Yogis neste lugar. Na
Minha leitura sobre o caráter dos ocidentais, Eu descobri que eles são extremamente agressivos... por natureza e muito
egoístas em geral. Não se deve sentir que Eu estou falando sobre você, mas Eu estou dizendo: vocês são Sahaja Yogis, vocês
pertencem ao Reino de Deus, mas Eu estou falando em geral agora. Enquanto Eu estou falando, mantenham seus olhos
abertos. Não sei por que as pessoas fecham os olhos, Eu não consigo entender. Agora, quando estamos na Terra Sagrada, nós
descobrimos que a Mãe Terra permitiu o mar fluir... e é um lugar muito bom para Eu dizer algo a vocês. Aqui o mar refugiou-se
na Mãe. O guru se uniu com as qualidades maternas. A pessoa se sente mais segura no chão do que no mar ou no ar. Então
hoje, é a melhor oportunidade para Eu dizer... que depois do Guru Puja, nós temos de entender que ser santo significa que...
você deve permitir que o Guru Tattwa circule no Princípio da Mãe... ou que o Guru Tattwa tem de ser controlado e guiado e
embelezado... pelo Princípio da Mãe. É só a Mãe Terra que é bonita, porque Ela consegue criar muitas variedades, muitos
dramas, muitos lugares. Qualquer outro elemento, se você observar, não tem nada dentro dele, então Ela é quem pode criar.
Então nós devemos adotar mais a qualidade maternal... e tentar unir nosso Princípio do Guru por meio... desse lindo poder
maternal criativo, de modo que tornemos nossa presença muito agradável, muito harmoniosa, muito bela, cheia de interesse e
variedades; o tempo todo, novas flores; o tempo todo novos frutos; o tempo todo um novo, novo desenho. Como a Kundalini é
feita da Mãe Terra, nós somos capazes de fazer isto. Existem gurus e gurus e gurus, mas nenhum até agora é tão mestre como
vocês são da Kundalini. Se eles fossem, eles teriam dado a Realização para milhares. Por quê? Porque sua Mãe penetrou em
seu Princípio do Guru... e elevou a sua Kundalini, deu-lhe o poder de elevar a Kundalini, rompendo o seu sétimo chakra, muito
claramente. Isso nunca aconteceu com ninguém, mesmo as encarnações não conseguiam fazer isso... com as massas como
vocês estão fazendo. A Kundalini está fluindo das suas mãos; o Ganesha está ativo em vocês, mas isso nunca deverá lhes dar o
ego... ou a severidade ou o peso do mar, mas isso deve lhes dar a beleza da Mãe Terra. A Mãe Terra é sempre maior do que o
mar porque Ela tem de conter o mar. O mar nunca pode ser maior do que a Mãe Terra. Às vezes, ele parece ser maior, mas o
mar está contido na Mãe Terra. Ele não pode ir além. Então, a Mãe Terra é sempre mais importante, maior, mais ampla do que o
mar. Então a pessoa tem de entender que quando a Kundalini se elevou, você se tornou todos os sete chakras não somente o
Guru Chakra, e quando você se torna o Guru Chakra, ele também fica ligado por todos os lados pela Mãe Terra. Sob essas
circunstâncias, quando nós somos tão capazes, nós estamos dando a Realização a muitas pessoas, quando nós estamos
alcançando tantas coisas. Se nós conseguirmos somente nos tornar humildes, harmoniosos, belos, nós podemos dominar a
fundo o mundo inteiro, mas Eu acho que no estilo dos Sahaja Yogis, especialmente no Ocidente e nos indianos ocidentalizados,
há muito ego ainda expressado em suas falas, em seu comportamento. Eles não são capazes disto, de ver, Eu acho às vezes;
mas é melhor ver isto. Primeiro, você talvez tenha de agir docemente, talvez, mas você deve aprender desse jeito. Se você não
entende que toda a sua liderança, todo o seu Guru Tattwa dependem inteiramente... da capacidade de amor de sua Mãe, da
paciência Dela, Eu fico zangada, mas talvez só uma vez a cada dez anos ou doze anos, algo assim, raramente. Isso é melhor,
então a raiva tem algum sentido, mas o tempo todo se você está com raiva ou tenta se mostrar... ou se você tem tanto ego que
você continua insistindo... em coisas erradas, então você não pode ser efetivo. Outra coisa que Eu tenho visto é que o ego não
tem nenhum discernimento, o ego não tem nenhum discernimento de nenhum tipo. Se você é egoísta, a primeira coisa que você
perde é o discernimento, então de que adianta ter essa insensatez de um ego... que não lhe dá discernimento? E as pessoas que
tem um ego maior sempre insistem também... e você tem de concordar com isso. Vocês ficam mais impressionados com as
pessoas... que têm um ego maior do que o de vocês... e vocês gostam de pessoas que não tem nenhum ego, dessa forma
vocês podem oprimi-las, mas a parte do discernimento é muito pobre. Isso vocês podem ver, outro dia um guru tinha, um senhor
veio e ele recebeu um mantra do seu guru, mas ele não podia ouvir nada contra o guru dele. Por quê? Porque o ego dele
escolheu aquele guru; porque o ego escolheu, como pode o ego estar errado? E o ego está sempre errado, invariavelmente
errado. Tudo fica de cabeça para baixo com a orientação do ego. Gradualmente, vocês aprenderão que no ocidente, falta o bom
senso nas pessoas, completamente, falta bom senso nelas em tudo. Se eles tivessem bom senso, teria havido muito menos

problemas, mas o bom senso está faltando e também, Eu percebo a mesma coisa nos Sahaja Yogis. Falta bom senso neles.
Vocês devem se tornar tão sábios que o bom senso deveria ser... sua natureza, mas falta bom senso em nós. Por exemplo hoje,
(tomarei um pouco de água), hoje Eu estava discutindo sobre, digamos, problemas de trabalho, que é um problema geral. É um
problema geral. Vocês têm um problema de trabalho. Por exemplo, vocês têm desemprego. Agora, todo o sistema que está
formado aqui – e nós também adotamos um pouco dele, mas não nesta extensão – de trabalhar por horas, é absurdo. Por
exemplo, vamos supor que você levante às 4:00hs. Quero dizer, essa é uma suposição muito grande, é claro, mas vamos supor
que nos levantamos às 4:00hs... e tomamos nosso banho. De manhã é muito tranquilo, podemos meditar, podemos fazer o que
gostamos. Então, nós terminamos todo o outro trabalho que temos de fazer, você fica pronto, toma o seu café da manhã ou
chá... ou seja o que for que você queira tomar. Então às 8:00hs, você está pronto para trabalhar. Vamos supor que você vá às
8:00hs para o seu trabalho. Então, você consegue trabalhar de 8:00 às 13:00 muito facilmente, muito facilmente, sem nenhum
problema. Então às 13:00hs, você volta para casa, come o seu almoço e dá um cochilo. Se você pode tirar um cochilo por volta
de duas horas, até às 15:00hs, 16:00hs; às 17:00hs, você novamente vai para o trabalho. Então você pode trabalhar das 17:00 às
23:00... sem se sentir cansado, depois das 23:00hs, você talvez se sinta. Então você trabalha muito mais, tem muito menos
sono e você se mantém saudável e jovem, mas isso requer bom senso. Agora, como o desemprego pode ser resolvido?
Algumas pessoas podem trabalhar de manhã, algumas podem trabalhar à tarde. Agora, para aqueles que estão trabalhando de
manhã, as mulheres podem ficar em casa, os homens podem ficar fora. Depois os homens saem à tarde; eles podem fazer os
trabalhos domésticos. As mulheres podem trabalhar em suas casas ou quando elas estão em casa, os homens podem fazer
um trabalho criativo, como fazer estátuas, trabalho manual, coisas feitas à mão. Assim todo mundo tem emprego. Eles se
tornam mais criativos, pessoas mais felizes. E é tão fácil resolver o problema. Mas há desemprego; por causa do desemprego,
há tantos problemas. É muito fácil resolver o problema de desemprego, você não dá nenhum seguro social ou nada assim. Você
lhes dá o salário deles e deixa-os trabalhar por menos tempo. Se você os faz criar coisas e vendê-las, eles terão mais dinheiro
ou poderão ter coisas boas ao redor deles. Senão você pode ter coisas horríveis como esta. Assim, você pode ter muitas coisas
que são feitas à mão, mais as coisas feitas à máquina, seja o que for que você queira ter, deve haver um equilíbrio. Com bom
senso, devemos saber... até que ponto ir, até que ponto ter equilíbrio. Por exemplo, a máquina continua como louca, não
podemos controlar as máquinas. porque achamos que ganhamos dinheiro, nós não ganhamos. Depois de um tempo, as
máquinas têm de parar. Então você tem de ir até - isto, Eu estou tentando colocar... o Guru Tattwa na Mãe Terra. De modo
prático. Então o bom senso deve ser aplicado... e isso só pode surgir onde não há nenhum ego. Com o ego que não se pode ter
bom senso. "Porque eu gosto disso, eu faço isso", mas este "eu" é o ego... que é cego, que é sem discernimento, que é estúpido.
Então, por fim, nós fazemos coisas estúpidas. Deve haver bom senso, com o qual a pessoa aprende a se livrar deste ego. Agora,
as pessoas dizem: "Mãe, como se livrar do ego?" É muito simples, você tem de mover da esquerda para a direita... 108 vezes, na
Sahaja Yoga. Você tem de perdoar as pessoas, na Sahaja Yoga e você pode se observar. Antes de mais nada veja: você observa
os outros ou se observa? Antes de mais nada. Havia uma senhora viajando Comigo, uma senhora muita idosa. E ela disse: "Este
homem é bonito, este homem não é bonito," "esta mulher tem boa aparência, ela é bonita", desse jeito. Eu fiquei simplesmente
olhando para ela. Eu disse: "Esta mulher louca," "ela ficará realmente louca na hora que descermos." "Ela fica olhando para cada
pessoa, julgando todo mundo," "quem é bonito, quem não é." E todo mundo que ela chamou de bonito, Eu achei feio. Então, Eu
desisti. Eu disse: "É melhor você decidir," "Eu nunca tentei estas coisas." Depois: "Este homem não é bom," "ele é muito irascível,
ele é isto, ele é aquilo," "ele fala deste jeito, ele anda deste jeito," "ele não deveria fazer, aparentar, deste jeito", preocupada com
as outras pessoas. Você lhes diz qualquer coisa, eles continuarão balançando seus pescoços deste jeito: "Como você pôde
fazer isto?" Mas você mesmo faz isso. Se você tem de dizer "sim", então faz isto dez vezes: "sim, sim, sim". Se você tem de dizer
"não", eles ficarão fazendo: "não, não, não". Não há nenhum bom senso. Por que mover seu pescoço tantas vezes? Se alguém
está dizendo isso, você não precisa reagir o tempo todo. Então esta é uma outra coisa: reação interna. Primeiro é externo,
observando todo mundo, julgando todo mundo: "Oh, eu não gosto desta estação; ela é muito empoeirada," "este banheiro não é
bom, este quarto não é bom," "aquilo não é bom", continua desse jeito, como se você fosse a Rainha da Inglaterra. Até poderia
ser mais do que isso, porque não é permitido que ela escolha nem mesmo seu vestido; o Parlamento tem de decidir. Coitada,
não pode ter nenhum ego, de forma alguma, coitada. Ela tem de escolher qual vestido tem de usar para uma ocasião particular;
se o Parlamento disser "sim", ela veste. Se ele disser: "não", não. É um grande problema para eles. Mas para nós que somos
pessoas livres, nós devemos ter bom senso... para entender o que fazer, onde fazer, o que falar, como falar, mas quando há ego,
você não consegue ter bom senso. E essa é a razão pela qual Eu acho que os ocidentais se tornaram... tão estúpidos em tantas
coisas. O que quer que Eu veja, Eu vejo que está de cabeça para baixo. Os indianos, nós podemos ser pessoas pobres; nas vilas,
eles não são tão instruídos. Todos vocês são pessoas muito bem instruídas, tudo está lá, mas tudo surgiu do ego, então falta o

bom senso. Assim, aqueles que lidam com a Mãe Terra, como os agricultores, têm um enorme bom senso. Agora, na Holanda,
Eu achava que as pessoas teriam muito bom senso, porque eles são agricultores. Quando Eu vim em 1965, eles estavam em
uma situação melhor, pessoas muito melhores, não eram tão insensatos. Eles eram bem vestidos, bons, sensatos, pessoas
sólidas. É claro, Eu conheci pessoas muito mais velhas também, Eu devo dizer, mas Eu fiquei surpresa ao ver que no mercado,
você não conseguia adquirir um transistor feito na Holanda, não conseguia adquirir nada feito na Holanda. Então Eu disse:
"Como é isso, vocês não fabricam nada, nem máquinas?" Vocês disseram: "Por que deveríamos?" "Por 25 bulbos de tulipas
nossos, hoje em dia," "nós conseguimos um transistor do Japão," "então porque devemos fabricar um transistor?" Bom senso.
"Nós enviamos daqui 25 bulbos", e eles têm campos e mais campos de todos os tipos de tulipas, por toda parte, quero dizer,
quando Eu vim aqui. Então eles disseram: "Por 25 bulbos, nós conseguimos um transistor," então por que deveríamos fabricar?
"Exportamos nossos bulbos para eles e adquirimos seus transistores." "Por que deveríamos fabricar transistores?" Depois eles
disseram: "Exportamos nosso queijo para um determinado..." "país, nossos ovos para a Itália, nosso frango para este país..." "e
nós conseguimos tudo que precisamos". Eu fiquei impressionada, eles são tão orgulhosos de sua agricultura... e fazendo muito
daquele jeito, que era uma coisa muito sensata... e porque eles estavam lidando com a terra, Eu pensei que Eu acharia os
holandeses os melhores, mas então Me contaram que essas pessoas estão absolutamente... perdendo suas cabeças. Eles se
tornaram como bois agora. Trabalhando com a terra, eles se tornaram como bois que aram a terra. Eu fiquei surpresa: "Como
eles se tornaram iguais a bois?" Eles eram pessoas muito sensatas, muito sensatas, agricultores sensatamente lidando com as
coisas... e trabalhando as coisas de uma maneira tão bela; pessoas muito inocentes e simples, e ingênuas, até o ponto da
doçura, muito doces. Quando nós viemos aqui, eles quiseram nos agradar, então eles quiseram colocar uma bandeira para nós,
do nosso país... e eles colocaram a bandeira do Paquistão em nossa frente. Eu fiquei muito feliz em ver aquilo, e eles estavam
falando sobre vegetarianismo, mas quando nós viemos, Minha filha se tornou de repente vegetariana, porque ela ficou com uma
náusea estranha no, no navio. Assim, ela não estava comendo nenhuma carne ou qualquer coisa assim. Então ela disse: "Eu sou
vegetariana". Então eles disseram: "Tudo bem, então você vai comer frango?" Eles eram simples assim, pessoas muito
simples... e agora eles estão falando sobre vegetarianismo. Eu estou surpresa. Somente entre 1965 e 1985, nesses vinte anos, o
quanto eles mudaram. Muito agradáveis e... eles não estavam ocupados fazendo todos esses exercícios... e reduzindo peso ou
aumentando peso e correndo nas ruas. Exatamente agora, ontem, Eu estava andando, todos estavam correndo feito loucos,
eram pessoas muito sensatas, mas eles perderam seu bom senso, porque talvez eles não entram em contato com a Mãe Terra,
eles estão usando muito as máquinas. Talvez esta seja uma das razões... e deve ser o ar vindo de outros países de fora e eles
pensam: "Eles são rústicos", então eles devem aceitar tudo que é moderno, sofisticado, talvez. Há uma história sobre um
agricultor que estava viajando de trem... e havia alguns garotos malcriados que vieram da cidade, então eles queriam caçoar do
agricultor. Então, um dos garotos perguntou-lhe: "Se os ovos são vendidos aqui nesta estação por 20 centavos..." "e na próxima
estação a galinha é vendida por uma libra," "qual é a minha idade?" Só para provocá-lo. Então imediatamente o homem disse:
"Você deve ter 22". Ele disse: "Como você sabe que eu tenho exatamente 22?" Ele disse: "Porque meu irmão que é
completamente louco," tem 44." Vejam, eles são tão práticos. Vejam, eles chamam isso na América de "fatos básicos", eles
sabem o que é isso. Ele olhou para ele e disse "22"; "Como? Por quê?" "Meu irmão que tem 44 é um louco completo." E aqueles
garotos não sabiam para onde olhar, porque eles queriam provocá-lo. E os agricultores têm um ótimo senso. Por exemplo, nós
tivemos um ministro que desenvolveu... um problema no pescoço, no Vishuddhi, ele era o Ministro Chefe. Ele costumava andar
assim, a cabeça dele se movia assim. Então alguns agricultores vieram vê-lo, eles o viram. E eles olharam para ele. Eles
disseram: "le já está dizendo não, de que adianta falar qualquer coisa com ele?" Nós temos muitas histórias de agricultores na
Índia... que mostram o quanto eles entendem a vida. Eu tinha um ótimo jardineiro, ele era de uma vila. Então havia um sujeito,
um sujeito idoso, um outro jardineiro. Ele disse: "Não adianta falar com este sujeito idoso." Eu disse: "Por quê?" Ele disse: "Se ele
é um hindu," "então um homem idoso é um caso perdido." Eu disse: "Por quê?" "Porque quando jovens, eles vivem como
ascetas..." "e quando estão idosos, eles se tornam iguais a bhoots," "mas se ele for um muçulmano," "eles não vivem como
ascetas quando são jovens." "Eles aproveitam a vida e quando são idosos são almas satisfeitas." "Então, é melhor falar com um
idoso muçulmano..." "do que com um idoso hindu." Quero dizer, a leitura é tão correta sobre as coisas. Tudo o que ele disse era
tão prático e tão sensato. Eu fiquei realmente surpresa ao ver como ele pôde dizer essas coisas... com tamanha doçura e com
tamanha bondade, e como ele entendeu tantas coisas tão bem. E ele era muito jovem, tinha por volta, Eu diria, de 30 a 32 anos
de idade. Então ele veio a Mumbai para nos ver. Ele não sabia nosso endereço, só sabia que era em Marine Drive, então ele
disse ao sujeito, ao taxista: "Leve-me à Marine Drive." Ele disse: "Marine Drive é um lugar grande." Ele disse: "Leve-me a qualquer
lugar em Marine Drive", então ele levou. Assim, ele foi e perguntou: "Tem um senhor muito alto em algum lugar de Marine Drive?"
E vejam, Meu marido é um dos mais altos dentre os indianos. Então ele foi aos empregados, perguntou: "Vocês viram um sahib

alto em algum lugar?" Ele disse "Só um homem alto está lá, veja." Assim, foi desse modo que ele veio até nossa casa. E ele lhes
mostrou seus sapatos: "Estes sapatos foram dados para mim pelo meu sahib," "ele também é muito alto, vejam." Então ele
disse: "Estes sapatos ele me deu e ele usa o mesmo estilo de sapato." Assim, os empregados notam todas essas coisas, eles
são pessoas muito práticas. Então, outro jardineiro que se encontrou com ele, disse: "Sim, há um sujeito alto e ele usa o mesmo
tipo de sapato." E assim, ele chegou em nossa casa. Como eles são perspicazes e como seus olhos são tão penetrantes, como
eles sabem tudo, sobre tudo. É extraordinário, muito extraordinário, e é assim que nós temos de ser. Nós temos de ser gurus
com a influência da Mãe sobre nós, o tempo todo a Mãe nos controlando, a Mãe nos guiando, a Mãe fazendo o nosso bandhan,
a Mãe fazendo nossas maryadas. Assim, a Maternidade é a sua bênção. Hoje vocês estão elevando sua Kundalini, porque o seu
Guru é uma Mãe, senão vocês nunca poderiam ter feito. E é por isso que a Maternidade é tão importante. Uma das razões,
talvez, por que os Sahaja Yogis fogem... dos líderes e algumas vezes das pessoas... que querem fazer o encontro de
continuação, talvez, nós não saibamos que eles estão apenas iniciando, apenas começando. Então, tentem ser gentis, apenas
chocando, os pintinhos, vejam, morrerão muito rápido. Você tem de lidar com eles muito, muito cuidadosamente. Eu estou
dizendo isto depois de muitos anos sem dizer isso... e Eu estou pedindo a todos vocês, tentem desenvolver. Sentem-se diante
do espelho e tentem agir como uma mãe. É melhor ver, pratiquem isso, tentem ser bons, gentis, amáveis, pacientes. Se vocês
querem expandir a Sahaja Yoga no Ocidente, nós temos de fazer isso, não em Maharashtra, as mães de Maharashtra são
bastante rígidas... e elas são muito diretas e as crianças estão acostumadas com isso. Vocês podem achar que Eu direi que...
Minha Mãe era uma mulher muito rígida, mas Eu acho que Eu gosto muito dela porque ela Me ensinou muitas coisas; todas as
Minhas irmãs são ótimas cozinheiras; nós estamos muito bem na vida; nós estamos prosperando na vida; nós não
incomodamos ninguém.Todas estas coisas vieram de nossa mãe. Ela era uma mulher rígida, já que não tolerava nenhuma
insensatez. Ela mesma nunca contaria uma mentira e se você lhe dissesse: "Se este senhor estiver chegando, diga que eu não
estou em casa." "Não me peça para mentir;" "eu vou dizer a ele que você me pediu para dizer mentiras." Era desse modo que ela
era... era desse modo que ela nos tratava, e nós vivemos com isso, mas não nos importávamos, porque o que ela fazia era para
o nosso bem. Nós sabíamos que ela estava fazendo isso para o nosso bem. Não neste país, as pessoas não entendem esse
fato. Eles têm ego, eles nunca entendem que isso é para o seu bem. Eles sempre vão entender isso como agressividade, porque
eles mesmos são agredidos ou são agressivos. Se eles são agredidos, eles são ainda piores. Então tentem entender qual é a
situação neste país. Eu Me adaptei; vocês também devem se adaptar aqui ao jeito que é... e desse modo que Eu não devo
escutar mais nenhuma reclamação, novamente, o Guru Tattwa tem de ir para dentro do Mãe Tattwa. Então da próxima vez, Eu
não admitirei nenhuma reclamação, mas todos eles devem dizer: "Oh Mãe, que homem bom," "ele é tão gentil, tão amável, tão
doce." Não custa nada ser assim de forma alguma. Agora, nesta boa atmosfera onde a natureza é tão abundante... e o sol
também está escondendo seu próprio ardor, onde tudo é tão lindo, nós devemos decidir que nós nos comportaremos de uma
maneira... que será conveniente à nossa Mãe. e não brigaremos, não discutiremos, não diremos coisas. Por exemplo, alguém no
trem agora, vamos supor que esteja viajando, irá e discutirá com o coletor de passagens. "Este é o meu assento, este é meu."
Um Sahaja Yogi não faz isso. Sahaj, "Tudo bem. Você quer, tudo bem, eu me sentarei aqui." "Tudo bem, tudo que for lícito, eu o
farei;" "tudo que for apropriado, eu farei. Você quer, tudo bem, não importa;" "você não permite, tudo bem." Imediatamente a
pessoa se derrete. Mas se você disser: "Não, este é meu assento, eu o reservei, isso, aquilo." E então sua Mãe prega uma peça
lá, em cima daquilo. Então no final, você descobrirá que o assento não era seu. E você ficará olhando isso muito chateado.
"Como um Sahaja Yogi é insultado." Então é desse modo que isso irá funcionar, dessa bela maneira se nós compreendermos...
a beleza da doçura e a beleza da sua Mãe Terra, como Ela belamente cria tudo e como Ela é tão doce, Eu lhes digo, se vocês
estiverem dormindo embaixo de um coqueiro. Vocês conseguem imaginar agora? Um coco é tão grande, se ele cair na cabeça
de alguém, acabou-se; no estômago também, terrível. Ele pode quebrar seus ossos, mas ele nunca cairá sobre nenhum ser
humano ou nenhum animal. Vocês podem acreditar nisso? É um fato. Isso é Rutambara Pragnya. Essa é a qualidade da Mãe
Terra. Ele nunca cai sobre nenhum ser humano ou animal. Como ela faz isso? E vocês têm visto como as flores também se
formam, delicadamente. Vocês nunca verão as flores crescendo, como a Mãe faz isso? Senão nós teremos problemas, vejam.
De repente você verá uma flor (…). Então Ela, lentamente, Ela faz isso e de repente, oh! Ela cria as folhas tão belamente
arranjadas... que todas elas recebem o sol. Como Ela consegue fazer? Então Ela cria um lindo matiz para você, o esquema de
cores, tudo tão belo e depois como Ela nutre isso, porque todas as folhas caem no chão... e fornecem nitrogênio novamente à
Mãe Terra... e depois Ela novamente os nutre. Mas as folhas têm de cair se o Sol tem de chegar à Mãe Terra. Tudo é ação Dela,
mas Ela faz isso tão belamente que nós nem sequer... estamos conscientes do que Ela está fazendo por nós. Nós não
sabemos. Se você notar isto, uma única coisa... a respeito da Mãe Terra, a beleza que Ela cria... e como docemente Ela faz isso,
você diria que até mesmo um bilionésimo disso, se nós tivermos, nós poderíamos estar em algum lugar, já, reinando no Reino

dos Céus, é o que acontece. Assim, como vocês obtiveram sua Kundalini, vocês devem desenvolver essa doçura em vocês, de
tal maneira que as pessoas vejam vocês... e pensem que vocês são mães maravilhosas, mas como vocês sabem, no Ocidente,
as mães são tão horríveis, as mulheres são tão dominadoras que as pessoas não têm... uma imagem apropriada de uma mãe
também. As mulheres são extremamente dominadoras. As mulheres devem aprender a dominar, isso é tão fácil, um touro pode
dominar qualquer um, mas eles podem ser como a Mãe Terra? Que consegue suportar todos os tipos de preocupações, todos
os tipos de problemas. Nós podemos fazer desse jeito? Especialmente é por isso que Eu peço às mulheres deste país... para
desenvolverem essas lindas qualidades e não as de dominação. Dominação não é apropriado a uma mulher, não fica bem nela.
É como um touro, ela está usando... uma peça de diamante ao redor do seu pescoço, não é embelezador. Então nós devemos
desistir da ideia de dominação... ou de tentar oprimir o marido. Ele diz algo, nós dizemos "não" para as crianças, nós dizemos
"não", com todos, nós tentamos dominar. Esse não é nosso caráter. Eu até mesmo acho que Roosevelt uma vez disse que – é
claro, ele deve ter conhecido verdadeiras mulheres indianas – ele disse que uma mulher indiana... é como uma magnólia na
floresta indiana. É claro, aqui as magnólias são inúteis, mas na floresta indiana, até mesmo uma única flor na floresta, fica
escondida, você não consegue vê-la, mas você consegue sentir a fragrância dela. A floresta inteira tem fragrância, você não
consegue vê-la em nenhum lugar, é uma única flor, você pode saber dessa magnólia. E essa é a maior qualidade, porque o amor
é a coisa mais atraente neste mundo. Por que vocês ficam ao Meu redor? Simplesmente perguntem a si mesmos. Por causa
das Minhas vibrações? Minha fotografia possui isso. Não. Vocês sentem que são amados, que Eu amo vocês. É uma grande
qualidade, mas Eu tenho isso inato dentro de Mim, Eu não tenho de ter isso de nenhum lugar. E vocês também têm isso, apenas
exponham e manifestem isso. Que Deus os abençoe.
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Hoje, nós estamos reunidos aqui na ocasião correta e... em um dia muito auspicioso para venerarmos Shri Ganesha.
Shri Ganesha é a primeira Divindade que foi criada, desse modo todo o Universo está preenchido com auspiciosidade, com paz,
felicidade e espiritualidade. Ele é a Fonte. Ele é a Fonte da Espiritualidade. Como resultado disso, todas as outras coisas vêm
depois. Como quando chove e está ventando, você sente o frescor na atmosfera. Do mesmo modo, quando Shri Ganesha emite
Seu poder, nós sentimos todas essas três coisas dentro e fora de nós mesmos. Mas tem sido tão lamentável especialmente no
ocidente, que a Divindade mais importante e fundamental... tem sido não somente negligenciada completamente, mas
insultada e crucificada. Assim hoje, embora Eu não queira lhes dizer nada que... os preocupe, Eu devo dizer-lhes que... venerar
Shri Ganesha significa que tem que haver... uma total limpeza em vocês. Quando você venerar Shri Ganesha, mantenha sua
mente limpa, mantenha seu coração limpo, mantenha seu Ser limpo, nenhum pensamento de luxúria e ganância deve surgir. Na
realidade, quando a Kundalini ascende, Ganesha tem que ser despertado dentro de nós, a inocência tem que vir à tona, a qual
remove todas essas idéias degradantes em nós mesmos.
Se a ascensão deve ser alcançada, nós temos que entender que... devemos amadurecer. As pessoas estão doentes agora. Por
toda a vida ocidental, percebe-se que elas estão doentes. Doentes porque elas nunca reconheceram Shri Ganesha. Se alguém
como Freud vem, não significa que vocês devem aceitá-lo, mas vocês o fizeram, como se isso fosse algo tão importante a ser
feito, não havia nada mais importante do que isso. Então hoje nós estamos diante do nosso poder de ascensão e... do poder
dos condicionamentos que tivemos. Quando Freud falou de condicionamentos, ele não sabia que... estava colocando outro tipo
horrível de condicionamento em vocês, terrível. Sexo não é importante para os seres humanos de forma alguma. De forma
alguma é importante. É somente quando se quer ter filhos que, na verdade, um ser humano... que é do mais alto nível poderia
fazer sexo.
A sedução, o romance, essa insensatez e tudo mais... não existem em uma mente pura. É tudo uma criação humana. E esse
servilismo que se tem ao sexo é tão surpreendente. Isso vem de um nível muito baixo de dentro de nós. Vem de uma categoria
muito baixa de seres humanos, que se tornam servis a isso. Você deveria ser o senhor, ter o domínio disso. E hoje, quando Eu
vejo à Minha volta no ocidente, que também é parte integrante da mesma criação, tantas doenças têm surgido. Eu fico
realmente horrorizada. Como voltar sua atenção agora para a maturidade do sexo. Quando o sexo amadurece, você se torna um
pai, uma mãe e... uma personalidade pura.
Quando você ouve sobre uma mulher de 90 anos... casando com um rapaz 19 anos, você simplesmente não compreende. Que
tipo de sociedade é essa que tem criado neste mundo, esse tipo de comportamento estúpido? Nós temos que amadurecer. Isso
não significa que Eu estou dizendo para ter austeridade na idade jovem, não significa isso. Isso é outro absurdo, mas é claro
que vocês devem amadurecer. Vocês precisam de uma tapasya para isso. Uma coisa sem importância quando se torna
importante e... coisas tão sem importância, como qualquer coisa que... tenhamos, como os cabelos, mesmo quando perdemos
o cabelo isso tem significado. Mas se você perde sexo, qual é o problema? Perder sexo é muito bom, uma boa eliminação de
lixo ruim. Tamanho desperdício de energia.
Tanto interesse, tanta atenção preciosa, tanta auspiciosidade gasta... nesse tipo de insensatez. Assim, para venerar Ganesha,
temos que entender que... nós temos que amadurecer. A maturidade tem que surgir dentro de nós. Nós temos que ir mais fundo
dentro de nós mesmos. Nossa atenção tem que ir mais fundo para dentro de nós mesmos espontaneamente. Como
alcançaremos a profundidade se ainda somos como vermes? Caso contrário, isso é um tipo de grande sacrifício ou... uma
pressão sobre as pessoas. Essas identificações e essas pressões têm custado muito caro... a vocês, custado muito caro.
Vocês têm pago tanto, vocês têm passado por tantas coisas. Para quê?

Portanto, as prioridades devem mudar, se Shri Ganesha for venerado. O que nós estamos venerando hoje é a inocência dentro
de nós. Estamos venerando o que é auspicioso, o que é inocente. A inocência, que está profundamente dentro de nós, é o nosso
caráter, é a nossa natureza, é o que nasceu conosco. É a base de toda esta Criação. É a essência desta Criação. Então quando a
matéria torna-se ativa, tudo bem, a reprodução se inicia, começa o estágio animal, depois vem o estágio de seres humanos...
que são primitivos, depois vem o estágio... onde os seres humanos são desenvolvidos. Não da maneira como entendemos o
mundo desenvolvido, horrível. Eu nunca os chamarei de desenvolvidos, de forma alguma. O desenvolvimento não é externo.
O desenvolvimento interno é que tem que ser observado. O que nós temos cultivado internamente? O que alcançamos dentro de
nós mesmos? Qualquer coisa grosseira, grande, é plástico, desse tipo. Aquele que não adquiriu nenhum poder interno
desenvolvido. Digamos por exemplo que Eu lhes dê uma manga e... Eu diga: “Tudo bem, agora coma isto.” E você vê que só tem
a casca e nada dentro, o que você irá comer? Você irá comer este plástico? Qualquer coisa que cresça assim é plástico, está
morto. Qual é a essência por dentro? Vejamos.
Qual é a essência dentro de nós mesmos? Isto é o que o Cristo pregou: a moralidade. Tão importante para Ele era isso. Porque
conforme o dharma, que era o equilíbrio, onde, é claro, a moralidade é muito importante. Mas foi necessário a Cristo falar sobre
a inata e... mais profunda moralidade, que é parte integrante do Ser, não é apenas ensinada ou falada ou temida... porque existe
um medo de Deus e da fúria de Deus. Mas, a moralidade deve ser a sua própria luz inata. É por isso que Cristo falou sobre isso.
E o mesmo Cristo foi usado para demolir a inocência. E Eu não diria que vocês não foram avisados. Freud não foi a única
pessoa que nasceu.
Outro dia Eu fui a Prado na Espanha e... Eu vi pinturas e mais pinturas do inferno. E nesses tempos modernos, nós vemos esses
pankies magrelas... andando por aí sem roupas, esses tipos de pessoas são mostradas... com todos os tipos de coisas
estranhas, estavam fazendo coisas estúpidas. Esse era o Bosch. Eu fiquei surpresa, o alemão Bosch, que exibia todos esses
tipos de coisas insensatas, muito claramente um caminho... para o inferno, depois o ataque da morte, todas essas coisas.
Quero dizer, ele era uma pessoa bem recente. Se vocês chamam Blake de doido, o que dizer de Bosch? Todo mundo é
considerado doido, exceto essas pessoas estúpidas e inúteis. Tantos avisos têm vindo a nós. Por exemplo, podemos dizer que,
há muito tempo, sabemos o que é o inferno. Mahavira, de todas as pessoas, foi quem escreveu muito claramente sobre o
inferno.
Isso é o inferno. Mas no ocidente, as prioridades estão completamente invertidas. Qual é o seu poder? Apenas pense nisso.
Reflita dentro de você. É o poder mental que é importante? Eu lhes falei que o poder mental não faz nada, porque ele é apenas
linear, ele se move em uma direção, cai e retorna a você. Não há nenhuma essência nisso. É somente uma projeção da mente,
plástico. O que é o seu poder emocional?
As emoções que você tem levam você para onde? Vejam, vocês têm emoções por..., mesmo as boas emoções que vocês têm.
Digamos que você ame muito a sua esposa. Para onde isso leva você? Existiu um poeta chamado Tulsidasa que amava muito
sua esposa. E ela foi para a casa de sua mãe. Ele não pôde suportar isso e foi vê-la, ele escalou até a sacada dela e ela tomou
um susto. Ela disse: “Como você subiu?” Ele disse: “Você pôs uma corda lá.” Ela disse: “Não.” Eles viram que tinha uma cobra
enorme pendurada. Então ela disse: “O grande amor que você tem por mim,” “se você o tivesse por Deus, onde você estaria?”
Assim, para onde essas emoções os levam? À frustração, à infelicidade, à nossa destruição.
O poder mental lhes dá uma coisa horrível chamada ego, que destrói os outros. E o poder emocional não lhes dá... nada além de
choro, lamentação e os faz sempre se sentirem infelizes. “Oh! Eu investi emocionalmente tanto..." "em tal e tal pessoa e o que
eu ganhei com isso?” Portanto, isso não é absoluto, é relativo. Mentalmente você não é nada se não consegue destruir os
outros. Emocionalmente você não é nada, porque você não pode dominar as pessoas com suas emoções. Então qual é o seu
poder? Onde se encontra o seu poder? Seu poder está no Espírito. Mas mesmo antes do Espírito ser alcançado, qual é o seu
poder?
É a Kundalini? Ela está adormecida. Então qual é o seu poder? É a sua castidade. Se um homem é casto, ele tem temperamento

casto e... ele se firma, se apóia em sua castidade. Ela age, ela atua. Mas primeiramente a castidade lhes retribui com sua boa
saúde. Pelo semblante de uma pessoa, pode-se dizer... que ela é casta. Como em nossos Shastras costumava dizer: um santo
ou um brahmachari, aquele que nunca teve sexo em sua vida, tem sempre um brilho em sua face. E como dizemos: o maior dos
brahmacharis foi Shri Krishna, que teve muitas esposas.
Porque não há nisso nenhum desperdício de energia, nenhum desperdício de atenção. Assim, toda a energia está dentro. Eu
diria a vocês que hoje quando Eu vinha de carro estava chovendo, estava ventando, estava muito frio, mas nós estávamos no
carro. Nada nos afetou, porque nós estávamos bem aquecidos dentro do carro. Nós passamos por tudo, nada nos tocou, nada
nos aborreceu, nós viemos muito bem. Como? Porque nós nos mantivemos no nosso próprio veículo e... o veiculo que nós
temos é a nossa castidade. Nós somos tão especiais que os outros devem nos respeitar, os outros devem nos prestar
homenagens, caso contrário ficamos irascíveis. Você se respeitou? Você se respeita?
Parece, às vezes, para as pessoas no ocidente que... a Mãe está tentando pregar sobre a cultura indiana. Muitas pessoas
pensam dessa maneira. Mas Eu digo que deve-se aprender ciência do ocidente. Tudo bem. Deve-se aprender outras coisas do
ocidente... como estética, é claro. Pinturas e arte, talvez esquemas de cores. Mas cultura é melhor que vocês a aprendam dos
indianos. Há a morte da cultura, não há nenhuma cultura, Eu acho. Que cultura é essa onde supõe-se que a mulher deve expor
seu corpo? É a uma cultura de prostitutas, simples assim.
Encarem isso. Uma cultura onde a mulher não deve respeitar suas partes íntimas... não é de forma alguma uma cultura na
concepção estética do Divino. É tão assim hoje em dia que estão fazendo um filme mostrando Maria... como uma prostituta.
Quero dizer, é nisso aí onde vocês foram parar. Na Índia, mesmo que somente digam isso, eles irão espancar vocês. Qualquer
um, seja muçulmano, hindu, cristão. Quero dizer, é chocante ouvir o modo como falam de Cristo. Para um indiano, isso é
chocante. Como podem falar? Porque, uma vez que você abandone a sua castidade, você não pode entender que possa existir
alguém... que seja totalmente casto.
Para um ladrão todo mundo é ladrão. Porque você não tem esse respeito pela sua castidade, você não pode imaginar o que
Cristo pode ter sido. Você não pode imaginar, você não consegue aceitar. Coisas intoleráveis são ditas sobre Cristo. Eu lhes
digo, insuportáveis. Eu não sei, Eu Me defrontei com Sua crucificação, a qual foi insuportável da maneira como foi. Mas esse
tipo de coisa que vocês dizem a respeito de alguém, para uma mulher indiana se você fizesse tal comentário, para uma mulher
indiana comum, ela cometeria suicídio. Nunca é dito que alguém chega e fala: “Você está muito bonita.” Tudo bem, você pode
dizer para sua mãe: “Você está muito bem.” Tudo bem, isso é diferente. Mas você não fala desse jeito para qualquer mulher.
Você tem que mudar a si mesmo.
E essa é uma das razões porque... as pessoas têm temperamento muito quente. O ímã dentro de vocês é Shri Ganesha. Muitas
pessoas sabem que Eu tenho um grande senso de direção, que vem desse ímã, que é perfeito. Esse ímã é que os mantêm
juntos ou ajustados ou... todo o tempo apontados para o Espírito. Se você não tem o senso de castidade, você irá pendular
desse lado, daquele lado. De repente você se torna um Sahaja Yogi muito bom, amanhã você se torna um demônio, porque não
há nada que o mantenha ligado... à grande idéia do Espírito. Vamos encarar isso. Agora é chegado o tempo para todos nós, para
todos os Sahaja Yogis, em que a coisa mais grandiosa em nós não é o sexo, mas sim a castidade. E isso é o que irá amadurecer
você. É muito impressionante como algumas pessoas estavam se comportando em Bordi.
Eu soube disso, Eu fiquei impressionada. Como eles puderam se comportar assim diante das pessoas de Bordi, que são
pessoas simples e inocentes? Mas, o mais importante disso é: quando você se entrega a esse comportamento... frívolo e
insensato, insultando a sua castidade, você realmente fica deficiente na ação dela. Como por exemplo, se você gastar à toa a
gasolina, o seu carro não pode se mover. É assim, algo acontece com você. Todo o tempo vocês continuam tocando as
pessoas e... conversando de forma frívola com os outros. Qual é a necessidade de fazer isso tudo? Eu simplesmente não
entendo. E depois termina num caso de divórcio. Uma vez Eu fui à (loja) Selfridges, devo lhes contar uma história muito
interessante.
No meio da multidão, havia duas pessoas, um homem e uma mulher, se beijando o tempo todo, sem se incomodar se havia

outras pessoas... que também estavam na mesma escada rolante. Eles estavam se beijando na escada rolante, se beijando,
digo, torturando todos os indianos que estavam lá ou, talvez, outras pessoas, chineses, por exemplo, egípcios. Tamanha
exibição estava acontecendo. E Eu os vi na próxima vez. Eles não estavam se beijando. Eu disse: “O que aconteceu?” “Nós
estamos divorciados.” Eu disse: “Por que vocês estavam se beijando tanto aquele dia?” Então eles disseram: “Porque nós íamos
nos divorciar," "então nós queríamos ter o último momento disso.” Que nível é esse? Imaginem só, que nível. Que amor, que
sentimento você tem por alguém? Nada desse tipo. Todo tempo discutindo um com outro, terminando em casos de divórcio e
exibindo todas essas coisas.
Qualquer personalidade profunda não mostra essas coisas em público. É claro, Me contaram que aqui, nas escolas públicas, é
dito... que você nunca deve mostrar suas emoções em público. Mas, por outro lado, você pode mostrar qualquer coisa... ridícula
ou desavergonhada, mas não suas emoções. Que lugar absurdo é este. Vocês têm aceitado todos esses valores... como
ovelhas, sem refletir sobre isso. Como quando Eu estava na França, uma menina veio e ela estava chorando. Ela disse: “Horrível,
horrível," "eu nunca mais irei a esses psicólogos.” Então Eu disse: “Por que?” “Eles estavam dizendo coisa sujas, sórdidas, a
respeito de meu pai.” Imaginem só. E as pessoas aceitaram essas idéias desse horrível Freud. É fundamentalmente errado.
Quer seja histórico, o que quer que seja, é melhor que vocês parem com isso.
Tudo que é errado é errado no Divino. O que quer que seja certo é certo no Divino. Mas há uma real objeção agora, as pessoas
quando saem por aí, marido e mulher e isso e aquilo, eles se beijam e... se provocam. Qual é a necessidade? Você beija a
pessoa e vem e fala contra aquela pessoa para Mim, Eu tenho visto isso. Se tem que haver alguma autopreservação, tem que
ser da sua castidade, da sua privacidade. É por isso que você não tem nenhuma força de vontade para fazer nada, nenhuma
força de vontade. Deixem algum sujeito estúpido vir e lhes dizer algo, vocês dirão: “Tudo bem, nós aceitamos.” O que é a
essência da sua personalidade é a sua castidade. E na Sahaja Yoga você pode restabelecer tudo. Tudo que você tenha perdido,
você pode restabelecer.
É por isso que há falta de profundidade. E essa é a razão porque não há nenhuma consistência... no temperamento das
pessoas. Nenhuma consistência. Vocês trarão 1200 pessoas para minha palestra e... no dia seguinte nem mesmo uma fica,
todas somem. Porque não há nenhuma base, vocês sabem. É como uma conexão solta. Não há nenhuma conexão. O ponto de
conexão é a sua castidade. Assim, não há nenhuma consistência, sthapattya não está presente. Se você lhes disser: “Vocês
devem levantar de manhã," "tomar banho e fazer um puja.” Isso é demais para eles.
Mas se você disser, digamos, a uma senhora indiana ou para Mim, se você disser: “Vista tal e tal vestido.” Eu simplesmente não
posso, simplesmente não posso, não é possível. Não é possível. Eu posso ficar a noite inteira acordada, mas isso Eu não posso
fazer, simplesmente não posso fazer isso. Assim as prioridades são mudadas devido a onde está sua atenção. Você tem tudo
dentro de você. Você é o depósito de castidade, que é o seu poder. Tudo dentro de você, nada está de fora, está tudo lá. Toda
essa fragrância está dentro de você. Está tudo preservado, não se condene. E vocês são tão afortunados... por Eu estar aqui
para falar a todos vocês sobre isso.
Vocês são afortunados por Eu estar com vocês. Vocês entendem esse ponto? Vocês não precisam ir aos Himalaias, não
precisam ficar de cabeça para baixo, vocês não precisam fazer nada disso. Vejam, antigamente os santos costumavam
sentar-se, vocês não acreditarão, na água congelada ou nos Himalaias, a céu aberto, costumavam sentar-se juntos durante
horas para congelar... suas idéias insensatas. Agora, isso não é necessário. Tudo é feito para ser muito fácil. Mas, mudem
agora suas prioridades. Uma vez que toda a atenção for para o seu Espírito, vocês ficarão surpresos como todo o quadro irá
mudar. Qual é a coisa mais importante? Meditar todos os dias.
Tenho visto pessoas que querem fazer algum curso. Digamos, por exemplo... se Eu disser: “É melhor vocês fazerem algum
curso.” Todos os dias irão para aquele curso, se juntarão a uma classe, trabalharão, irão passar nesse curso, irão até o fim e
terminarão o curso. Mas a meditação, não podem fazer regularmente. Mas, agora há uma pequena abertura que você deve
entender: uma vez que tenhamos a noção dessa felicidade que é eterna, nós começamos a nos mover em direção a ela mais e
mais, mais e mais, estabilizando nós mesmos... no oceano dessa felicidade. Um pouco. Vejam, quando alguém quer que você
nade, você está com medo, você não quer fazer isso, você está muito satisfeito na terra firme. Você não quer nadar. Alguém te

empurra, de novo você volta: “Não, baba, eu não posso fazer isso.” Mas uma vez que você aprenda a nadar, você passa a gostar
de nadar. E quando você gosta de algo, você quer fazê-lo todos os dias, regularmente, religiosamente. Portanto, há uma
pequena abertura que tem que ser alcançada.
O segundo ponto é que, como Eu estou sempre dizendo, vocês são flores de lótus, mas debaixo de um lamaçal. E vocês sabem
o que é o lamaçal. Enquanto a Índia é o oceano, então é muito fácil para as flores de lótus... saírem da água. Mas sair do
lamaçal é muito difícil. Digamos que alguém caia no lamaçal. Se você espernear, você vai mais para o fundo. Se você tenta
fazer qualquer coisa, você vai mais para o fundo. Melhor coisa a fazer é ficar observando e quieto. E esta é a melhor maneira:
testemunhar a si mesmo. Mas a sua atenção não está boa, como você irá testemunhar?
A atenção está assim: alguém está indo por aquele lado, você olhará para aquela pessoa, outra pessoa está indo, você olhará
aquela pessoa, tem que olhar cada pessoa. Mas você não vê as flores, você não vê as árvores, não vê a Mãe Terra, você não vê
nada. O que você vê é algo irremediavelmente ruim, pior que você. Hoje é o dia que dizem que não se deve olhar para a Lua. Se
você olhar para a Lua, isso não é auspicioso e... você ganha má reputação. Dizem que Shri Krishna olhou para Lua e... ganhou
má reputação, Ele era Ranchoddas, significa que Ele tinha que fugir do campo de batalha. Mas esse era o Seu truque, Ele tinha
que fugir. Portanto você não deve olhar a Lua. A razão é porque é dito que... hoje nós temos que olhar para Shri Ganesha, que é
a Mãe Terra, que age através da Mãe Terra. A maioria das coisas que nós temos são da Mãe Terra.
Então neste momento vocês devem olhar para a Mãe Terra, a Kundalini e Shri Ganesha, hoje. A Mãe Terra criou Shri Ganesha,
então vocês não vêem nada externo, vocês nem mesmo vêem a Lua. Apenas vêem a Mãe Terra. Porque a Mãe Terra em Seu
amor e... compaixão tem feito tanto por nós, a sua Kundalini fez tanto por você. E Seu filho, que é a inocência dentro de nós,
deve ser venerado hoje, porque Ele tem feito o máximo. Apesar de todos os insultos que temos feito a Ele, de todo o ridículo, de
toda a sujeira, de todos os tipos de insensatez, Ele ainda se coloca como uma pequena criança para nos trazer alegria. Se Shri
Ganesha está dentro de você, você se torna como uma criança, com uma inocência infantil. Você não fica bravo com alguém...
como se fosse um cachorro latindo. Há alguns Sahaja Yogis que Eu conheço... que estão o tempo todo latindo como cães ou
mendigos da Índia. Mas você se torna como uma criança que é muito doce, que sempre tenta agradá-lo, sempre tenta dizer
coisas boas, sempre tenta fazer você se sentir feliz.
A fonte de tanta alegria. E é desse modo que você se torna uma fonte de alegria, uma fonte de felicidade, fonte de satisfação.
Todo o tempo borbulhando de risos e felicidade, radiante com as coisas lindas. Como as crianças os alegram, apenas vejam e
observem. Como elas vêm ao seu redor com suas pequeninas mãos, como elas fazem isso. Como elas sabem qual é a coisa
correta. Uma criança que é uma alma realizada é muito mais sensível... que uma pessoa adulta, Eu tenho visto isso. Como a
Minha neta mais nova quando tinha, Eu acho, por volta de três anos de idade. Uma criada estava dobrando o Meu sari e, por
engano, ela o pôs no chão. Essa criança simplesmente não pôde suportar isso, ela pegou o sari, levou-o à cabeça e o pôs sobre
o sofá e... disse: “O que você pretende colocando este sari no chão?"
"O que você sabe sobre a minha Avó?" "Ela é a Deusa das Deusas e..." "você pôs o Seu sari no chão." "Os cães vão te morder
agora.” Ela disse: “Tenha cuidado!” Então ela foi novamente e pegou o sari, beijou e beijou o sari e... disse: “Mãe, perdoe-a. Vovó,
por favor..." "perdoa essa mulher, ela não sabe o que ela fez para a Senhora.” Mas essa sensibilidade vem da profundidade de
sua castidade. Escutem as crianças e vocês ficarão impressionados... com o modo como elas falam e o que dizem, como elas
se comportam, como elas tentam alegrá-los. As crianças ocidentais são muito mimadas, Eu devo dizer, elas não os alegram
tanto, elas os perturbam bastante. Porque de novo e de novo a mesma coisa. Se o pai e a mãe não têm castidade, as crianças
não se sentem bem, elas não se sentem em paz, elas se tornam agitadas, inquietas e depois elas desenvolvem... a mesma
inquietação dentro delas. Um homem casto nunca pode ficar possuído, acreditem em Mim, nunca pode ficar possuído. Você
pode ser muito inteligente, você pode ser qualquer coisa, você pode ser um grande escritor, mas você pode ficar possuído.
Mas um homem casto, uma pessoa casta comum nunca pode ficar possuída. Os bhoots têm medo de pessoas castas. Se uma
pessoa casta está passando pela rua, todos os bhoots fogem. Eles simplesmente fogem. Eu soube de muitos casos, mas
alguns deles, Eu posso lhes contar. Havia três deles (Sahaja Yogis)... que costumavam ir pela estrada de motocicleta à noite,
por volta da meia noite. E algumas pessoas que estavam possuídas escreveram cartas para Mim, dizendo: “Por favor, não lhes

permita irem lá de noite," "por que para onde iríamos e ficaríamos?” Eu fiquei impressionada. Essas são as pessoas... que
estavam possuídas por um algum tipo de bhoots horríveis... que costumavam descansar nas árvores à noite, onde essas três
pessoas costumavam passar de motocicleta. E elas realmente escreveram cartas para Mim. Pessoas muito possuídas, Eu as
conheci.
Elas diziam: “Peça a elas para não irem por aquele caminho, por que onde nós viveremos?" E as pessoas possuídas eram como
loucas, pessoas loucas. Eu disse: “Por que vocês escreveram?” Elas disseram: “Essas pessoas vão por aquele caminho e nos
perturbam.” E a negatividade dentro de nós desaparece... com a luz de Shri Ganesha. Nós podemos ver isso tão claramente em
outra pessoa. Se você não tem castidade, você nunca consegue ver... quem não é casto ou quem é casto. Você não consegue.
Todo mundo é exatamente igual: “Muito bom, muito bom," "pessoa muito boa, pessoa muito boa.” Quero dizer, pessoas
realmente possuídas são atestadas como pessoas muito boas. Às vezes também na Sahaja Yoga e Eu começo a Me perguntar:
“O que está acontecendo? O que é isso? Como essas pessoas..." "são atestadas como boas?
Eles não conseguem perceber isso?” Não há luz. Mesmo que você tenha obtido a sua Realização, mesmo que seu Espírito
esteja trabalhando a sua consciência coletiva, mesmo que você esteja dando a Realização do Si aos outros, você não está em
lugar nenhum se você não tiver castidade. É como um vidro quebrado que tenta refletir algo, ele nunca poderá dar a imagem
correta. É tão importante. E Eu tenho que lhes dizer isso agora. Para Mim, chegou o momento de dizer-lhes: essa é a serpente
em nossa vida. A primeira coisa que as pessoas irão perguntar: “Com quem vou me casar?” Qual é a pressa? É claro que Eu
chamo o casamento... de algo auspicioso. Deve haver casamento, deve haver uma aprovação coletiva, tudo, mas para quê?
Para adorar a castidade dentro de nós.
Então eles se casam, depois têm filhos, depois eles querem ter uma casa, depois querem ter isso. Há todo um interesse isolado
acontecendo e acontecendo. E a luz da sua vida não se espalha. Mas Eu tenho conhecido pessoas que estiveram no inferno e...
saíram e têm espalhado luz. Lindos meteoros. Eles têm atingido alturas meteóricas. Tenho visto pessoas assim. Assim, hoje
vocês vieram para venerar Shri Ganesha dentro de vocês. Não entendo o que é venerar Ganesha, porque já Sou aquilo. Quando
vocês estão Me venerando, vocês querem ter Shri Ganesha despertado dentro de vocês.
Deixem que seja despertado dentro de você. Deixem o que Eu digo se tornar o mantra para despertar isso dentro de você, de tal
forma que, como Minhas crianças, desfrutem a alegria da castidade... como Eu desfrutei por toda a Minha vida humana e por
todas as Minhas vidas divinas. Vocês apreciem na mesma proporção, é isso que Eu quero. Ao menos vocês deveriam ter o
gosto disso. Estou lhes falando sobre algo... que vocês podem não ter ouvido antes. Mas vocês também nunca ouviram falar da
Kundalini. Vocês nunca ouviram falar da Realização do Si dessa forma. Mas hoje Eu acho que por acaso, absolutamente de uma
maneira Sahaja, este Puja foi providenciado. Eu ia fazer este Puja em Bombaim. Estava tudo organizado, as pessoas estavam
todas dispostas a ir lá... para fazerem este Puja.
Um Ganesha Puja na Inglaterra ou... no ocidente é tão importante que Eu achei melhor fazê-lo... fora da época certa, em Roma, a
qual é um dos elementos fundamentais... que tem arruinado a castidade dos seres humanos. Os romanos começaram isso e os
outros deram continuidade. Mas o Puja era para ser aqui em Brighton, aos Pés de Lótus de Sadashiva. Mas o Ingleses devem
saber... que eles têm uma terra dourada e... eles não a merecem. Eles têm que merecê-la. Imaginem vocês estão vivendo na
terra de Sadashiva, onde até a água, que é também a neve, é destilada, límpida, clara, branca. Onde Shri Ganesha é Aquele... que
lava os pés do Seu Pai. Onde a própria castidade reside como sua Mãe. E vocês têm que merecer essa posição cobiçada. Os
Sahaja Yogis ingleses têm que crescer muito.
Os ingleses eram exatamente o contrário. Vindos da terra de Sadashiva e exatamente o oposto. Tremenda arrogância.
Arrogância tão horrível... que não se pode imaginar na casa de Shiva. Todas as pessoas não castas são arrogantes. Senão,
como elas podem perdoar a si mesmas? Você fala com qualquer prostituta e em dois minutos você descobrirá... que ela é uma
prostituta porque ela é extremamente arrogante. (Ela diz:) “O que há de errado? Sou uma prostituta e daí?” Arrogância é um sinal
de personalidade não casta. E tal pessoa também se torna isolada, porque ela tem vergonha, vergonha de encarar os outros.
Mas uma personalidade casta é aberta. Por que ela deveria ter medo de qualquer pessoa? Fala com todo mundo de forma

agradável, é gentil com todos com toda inocência e simplicidade, sem se apaixonar por uma a cada três pessoas que cruzam o
seu caminho. E isto tem que ser compreendido, que este país lhes foi dado... com um propósito e se vocês não se elevarem a
esse nível, vocês serão lançados para fora. Assim, respeitar sua castidade é realmente Me respeitar, porque Eu resido em vocês
como castidade. Se Shri Ganesha é a auspiciosidade, Eu resido em vocês como castidade. A castidade nunca é agressiva,
nunca é rude, porque não há necessidade, vocês sabem. Não há necessidade, você é tão poderoso, tão poderoso... que não há
necessidade de agredir ninguém. Por que você deveria agredir, você não tem medo de ninguém? Ela é tão generosa, é tão gentil,
é tão bela.
Sempre pura e jovem, além de tão sublime e tão digna. Agora, passaram-se 12 anos desde que Eu vim para cá. Mais dois anos
de trabalho muito intenso é necessário, por dentro e por fora. Internamente, nós temos que trabalhar muito duramente... por
dois anos, com muito empenho. Temos que entrar em uma verdadeira tapasya. Todos nós, sejam homens ou mulheres. E então
nós veremos. Eu posso dizer isto, nós temos feito um bom trabalho, com um pequeno salto, coragem e fé, nós podemos
alcançar muito. Tenham fé em vocês mesmos. Não uma fé mental, mas a verdadeira castidade é a fé.
A castidade é a consolidação da sua fé. Quando você tem fé em Deus, você é casto. Quando você tem fé em você mesmo, você
é casto. Quando você tem fé na sua esposa, você é casto. Por que você deve ter fé na sua esposa? Porque você é uma pessoa
casta. Como ela pode não ser casta? Sua fé em seu filho é castidade, porque você é casto. Como seu filho pode ser qualquer
outra coisa? A forma cristalina da fé é a castidade.
E isso vocês podem ter mesmo antes da Realização. Muitos a têm. Na realidade, é como a cânfora, que é volátil e se evapora
em fragrância, da mesma maneira, nós podemos dizer que a castidade age na fé. Se você não tem castidade, você não pode ter
fé... em nada. Porque em ambos os casos, vocês estão lidando com suas emoções: vocês estão emocionalmente apegados a
Mim ou, talvez, vocês estão mentalmente apegados a Mim. Mas se vocês tiverem o senso de castidade, a fé será evidente.
Dentro de você mesmo, você não tem que ter fé. “Mãe, agora eu terei fé dentro de mim.” Você não pode. Fé é algo que é volátil
e... a fragrância volátil vem da castidade. Assim, a partir de hoje, nós não vamos olhar para as estrelas ou para a Lua, mas
vamos olhar para a Mãe Terra.
No Universo, Ela representa a Kundalini, que não é nada mais que a castidade. Ela é somente a castidade. Vocês podem
acreditar nisso? Que poder. A maternidade, tudo é castidade. A paternidade, qualquer relacionamento é castidade. A pureza é,
de novo, a fragrância da castidade. A bondade, a compaixão, tudo vem da castidade, de um senso de castidade, o qual não é
mental. Se você é casto mentalmente, você pode ser horrível. Como algumas freiras são ou algumas dessas pessoas... que são
austeras, não é isso.
A castidade é a Kundalini inata formada dentro de você, que age porque Ela Me entende. Ela Me entende, Ela Me conhece, Ela é
parte e parcela de Mim, Ela é o Meu reflexo. Portanto, tornem a sua Kundalini forte sendo castos. As pessoas tentam fazer
coisas para parecerem muito atraentes e isso e aquilo. Não desperdicem sua energia assim. Vocês são santos, vivam como
santos. Tradicionalmente como vivemos, temos de viver dessa maneira. E evoluam a partir da tradição. Não façam algo novo,
algo absurdo, insensato. Nós não temos que atrair ninguém.
A castidade é a fragrância na flor... que atrai as abelhas, é o mel da flor, é a essência da nossa existência. Assim, desta vez
vocês todos estão indo à Índia. Eu tenho que lhes pedir para que Me respeitem não se comportando mal, não se comportando
infantilmente da maneira que vocês vêem nas telas, nos filmes e em toda essa insensatez. Vocês estão acima de tudo isso. Os
êxitos da atenção devem ser observados... do assento da sua castidade. Nós não podemos deixar nossos assentos, quer
sejamos aclamados ou não, não faz diferença. Não podemos deixar nossos assentos. Como todos esses avadhootas
(poderosa alma realizada), eles dirão: “Takiya sodaitsa naai”, significa: “Nós não deixaremos nossos assentos.” Estamos em
nossos assentos. Este é nosso assento, no lótus. Não podemos deixar o lótus.
Nós estamos sentados no lótus. Esse é o nosso assento. Então, todas essas coisas insensatas... que vocês adquiriram serão
afastadas. Vocês verão que se tornarão seres belos. Todos os bhoots irão embora, todos os bloqueios irão embora. Mas isso
não é austeridade, repetidas vezes Eu lhes estou falando. É o respeito do seu Ser. Assim como vocês Me respeitam

externamente, respeitem-Me dentro de vocês. Simples assim. Hoje é um grande dia para nós estarmos venerando Shri
Ganesha.
Antes de tudo, Ele é o primeiro a ser venerado. E quando vocês O venerarem, vocês compreenderão... que também estão
venerando Sua manifestação, que é a de Cristo. Qualquer um que fale de forma vulgar sobre Cristo, você deve abominar tal
pessoa. Você não pode intelectualizar Cristo. Qualquer um que faça isso, não há nada a fazer por essa pessoa. Cristo é
inocência. Se você não tem a profundidade de sua castidade, você não pode compreendê-Lo, você não pode venerá-Lo. Isto é o
melhor que eles conseguiram fazer: acabar com a sua castidade... de tal maneira que você nunca O reconheça. Tudo isso vem a
vocês através de seus esforços meditativos. Agora o esforço é apenas este: você tem que estar em meditação, isso é tudo.
Mantenha sua meditação ativa. Tente estar em meditação, observe as coisas. O estado de testemunha não é nada mais do que
estar em meditação. Assim, Eu decidi também que irei Me encontrar com as pessoas de Brighton... aqui amanhã de manhã. E
Eu irei encontrar todos os ingleses, se possível, depois de amanhã à noite, para lhes falar o quanto é importante, para eles,
atingir... esse estado de pureza. Isso está funcionando. Eu realmente trabalho muito duro, vocês não tem idéia do quanto Eu
trabalho duro. Isto é também o que eles dizem: é uma idéia de que as pessoas acham... que os outros deveriam fazer todo o
trabalho delas. Isso é como poupar centavos, poupar isso, poupar aquilo e... também poupar trabalho. “Deixe que a Mãe faça
todo o trabalho para nós."
"A Mãe está cuidando de nós. Ela deve levantar de manhã." "Ela deve fazer a meditação.” Não existe o ato de poupar. Vocês
podem poupar tudo mais, se somente souberem... como resguardar seu Espírito. Apenas sua ascensão é importante. Uma vez
que você ascenda, tudo é resguardado. Mas, primeiro preserve a si mesmo. Para isso você tem que se esforçar, você tem que
trabalhar duro, você tem que aprofundar em você, evoluir a si mesmo. Você é bem capaz disso. Não culpe ninguém, não culpe
sua esposa, mãe, pai, país, nada.
Todo mundo pode realizar isso. Não observe as outras pessoas, observe a si mesmo. “Quão longe eu fui? O que eu tenho
contribuído?" "Deixe-me ir em frente com isso.” Cada um de vocês. Estou grata por todas as pessoas... terem vindo de todas as
partes da Inglaterra. Era a coisa correta a fazer de um certo modo, mas este país deve ser criado desse nível... de modo que se
torne um lugar de peregrinação para todos que venham aqui. De outro modo, não deve acontecer que, quando as pessoas
vierem à Inglaterra, depois disso nunca mais venham para a Sahaja Yoga. Poderia acontecer. Poderia acontecer com a
arrogância... que as pessoas têm, talvez pudesse se tornar algo assim, que quando venham aqui, eles digam: “Sahaja Yoga
nunca mais, tive o bastante disso.” Ao contrário na Índia, quando as pessoas vão à Índia, elas persistem e continuam.
Eu conheci algumas pessoas, elas vieram à Inglaterra e, do modo como alguns Sahaja Yogis se comportaram e... como alguns
ashrams funcionam, elas simplesmente foram embora. Elas disseram: “Mãe não há o que fazer," "nós não vamos mais
continuar na Sahaja Yoga," "depois de ver Seus Sahaja Yogis na Inglaterra," "onde a Senhora tem trabalhado por 12 anos.”
Assim, hoje nós estamos sentados nesta bela terra da Inglaterra e... nós temos certos débitos a serem pagos... por termos
nascido neste país. E o débito é que nós temos que ser grandes Sahaja Yogis. Você pode facilmente distinguir quem é um
grande Sahaja Yogi. Quando você diz: “Feche esta janela”, você irá perceber que a maioria deles vai ficar sentado olhando uns
para os outros. Não digo que todos eles sejam ingleses, mas poderiam ser. Fazer os outros trabalharem não é o caminho.
Vocês têm que ser realmente muito dedicados. Vocês não são desse nível, acreditem em Mim, vocês não são desse nível. Não
olhem para as outras pessoas que estão aqui.
Vocês são um tipo muito diferente de pessoas. Vocês são pessoas especiais. Tentem ficar alertas, respeitem a si mesmos,
porque vocês são ingleses e... vocês têm uma responsabilidade especial. Que Deus os abençoe. Por todo o caminho, Ele trouxe
a água do rio Godhavari que flui no Nasik, no rio Nasik. Vocês sabem que onde Shri Rama e Shri Sita e Lakshmana viveram era
lá em Nasik. E esse rio é chamado de Ganges do Sul. Godhavari. Ele levou a água de Godhavari. Vejam as vibrações fluindo.
No país onde os rios são como mantras, seus nomes são mantras, todo crédito vai para os santos, para as pessoas que vivem
tão religiosamente e tão cheias de pureza, que os rios, mesmo se vocês disserem seus nomes, a vibração vem. Vejam. Por que
não um dia o Tâmisa possa se tornar assim? Através de sua punyas, isso pode acontecer. Cada partícula desta Terra deve se

tornar vibrada... através somente de suas punyas. Agora, nós temos que observar este estado de Shri Ganesha. As pessoas que
devem venerar, nós temos que ver... quais as pessoas que devem venerar. Uma situação muito difícil. Tragam as crianças
pequenas, é melhor. Venha, Nira.
Venha. Sim, sim, venham ambos. Muito bem. Ótimo. As que têm menos dez anos. Tudo bem. Sentem-se. Todas elas devem ter
menos de dez anos. Não abaixo de dois anos, mas abaixo de dez anos. Tudo bem.
Venham, venham, venham todos vocês. Crianças muito boas, Eu devo dizer. Elas são maravilhosas, não são? O que nós vamos
fazer é lavar os Pés de Shri Mataji. Tudo bem? Como nós lavamos? Ela está colocando água em Meus Pés. E vocês apenas têm
que esfregar. Tudo bem. Venha, quatro de cada vez.
Agora quem são as quatro? Ela irá colocar a água, vocês esfregam, agora esfreguem, esfreguem Meus Pés.
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Shri Vishnumaya Puja. Wimbledon, London (UK), 1 September 1985.
O Puja de hoje a Vishnumaya, que era a irmã de Shri Krishna, não foi programado como um dos pujas internacionais que nós
fazemos.
Mas, dizem que, por amor a Deus, quando todos os devotos se reúnem, Deus também tem que quebrar muitas regras. E desse
modo foi consentido que esse Puja fosse feito. Pelo menos uma vez, ele deveria ser feito, Eu acho que foi uma boa idéia. Ele foi
desejado por seu amor e por sua devoção, e então esse puja será realizado. Foi simplesmente espontâneo que tenha
acontecido de Eu estar na Inglaterra neste momento, porque esse puja, se em alguma ocasião tivesse acontecido, teria
acontecido na Índia. Porque esse é um puja de uma Divindade, Vishnumaya, cuja semente não é fácil de plantar nos países
ocidentais. Agora, todo o planejamento da Shakti foi feito de tal maneira que nós tivemos a Mãe como uma Shakti, inicialmente,
a Mãe Primordial. Em seguida, nós temos as três Shaktis que surgem Dela, como vocês sabem: Mahakali, Mahalakshmi,
Mahasaraswati. E então, a partir Delas, nós temos crianças: irmãos e irmãs. Portanto, antes que o poder daquilo que chamamos
de esposa ou cônjuge fosse criado, foi criado o poder da irmã.
Assim, como vocês sabem, Brahma, Vishnu e Mahesha nasceram dessas três Shaktis e todos Eles tinham irmãs. E as irmãs
Deles eram casadas. Como, por exemplo, a irmã de Vishnu é Parvati e Ela era casada com Shiva. É muito importante entender
que esses três tipos de poderes sempre atuam nos chakras. E se você entender como esses três poderes atuam, então você
entenderá qual é a importância de Vishnumaya. Vishnumaya é o poder de uma irmã na família. Portanto, o feminino é o poder e
o lado masculino é a energia cinética que expressam os poderes desses três poderes que o cercam. Assim, quando o poder
masculino entra em ação, todos esses poderes ajudam, atuando em associação com aquele poder. Agora, é muito importante
compreender o poder de Vishnumaya, porque o poder da Mãe é para proteger a sua inocência, porque isso é o mais importante.
Proteger sua inocência é o poder da Mãe.
Agora, o poder de Vishnumaya é para proteger a sua castidade. Algumas vezes, vocês não entendem o que é castidade e o que
é inocência. A inocência é um poder sobre o qual não se age. Como por exemplo, nós temos eletricidade em nossa casa. A
eletricidade existe como a inocência existe dentro de nós. Mas, a representação dela é feita através da castidade. Uma pessoa
poderia dizer: "Eu fiz isso muito inocentemente." Não, ela não pode. Porque o que quer que você faça, se for inocente, não pode
ser prejudicial para seu caráter, para sua inocência ou para sua retidão. Assim, essas pessoas que falam deste jeito: "Eu fiz isso
inocentemente", estão erradas.
Porque, se você faz algo inocentemente, isso se torna castidade. Portanto, quando a inocência é praticada, ela se torna a
castidade. Você deve respeitar a sua castidade. A castidade é o poder de Vishnumaya dentro de nós, o poder de Gauri, é a
Virgem Pura. Ela não se casa. Como vocês sabem, Vishnumaya foi criada e, logo após o Seu nascimento, Ela foi morta por
Kamsa. Agora, para entender o significado da castidade dentro de nós, nós temos que saber que a castidade é o alicerce de
todos os dharmas. A menos e até você tenha o senso de castidade, você não poderá ter Dharma. Não é possível ter Dharma
porque ela é o alicerce. Será um castelo de cartas.
Se você não tiver a base, o alicerce da castidade, isso simplesmente irá desmoronar muito rapidamente. Portanto a castidade é
uma coisa muito importante que tem sido desafiada por toda parte no Ocidente. E é por isso que Eu estou dizendo que é difícil
plantar a semente da castidade neste país. E isso deve acontecer, deve haver algum plano Divino, Eu acho, pois aconteceu que
esse grande Puja fosse realizado aqui. Não é um Puja fácil de fazer. Deve ser feito por pessoas que são inocentes, feito por
pessoas que têm levado uma vida muito religiosa, aqueles que têm sido muito castos, que têm respeitado a sua castidade. Mas,
agora como vocês são santos, perante vocês tudo é puro e bom, porque agora vocês têm levado uma vida de santo. É por isso
que a castidade foi despertada em vocês e a castidade atua em vocês como Gauri, como a sua Kundalini. Assim, se você
perceber, a essência da vida religiosa, da vida virtuosa, da vida na Sahaja Yoga, é a castidade. Você não pode alterar isso.

Agora, essa castidade lhes dá as maryadas, quer dizer, estabelece limites em vocês. Por que você está sentado aqui? Vá mais
para lá. É melhor ficar em frente. Você não está fazendo o Puja. Se você estiver fazendo o Puja, então você se senta aqui. Caso
contrário, é melhor sentar-se. É melhor receber Minhas vibrações ali, em frente. Aqui, venha. Assim, a castidade é aquela que
lhes dá as maryadas, que lhes dá os limites.
Como ela lhes dá os limites? Como, por exemplo, no céu ocorre um raio, quando duas nuvens, que são como Sahaja Yogis,
podemos dizer, surgem do mar e há água pura está lá nas nessas nuvens, e elas têm que ser despejadas. Quando eles se
aproximam mais um do outro e atravessam os limites de seus egos ou brigam um com o outro ou, de alguma forma,
chocam-se, essa castidade está presente, esse raio acontece. Esse raio que diz: "Você está errado. Por que estão brigando
entre si?" "Por que estão transpondo o ego um do outro?" Esse é o trabalho da irmã. Ontem nós tivemos muitas irmãs. Agora, o
trabalho da irmã não é tomar partido, mas mostrar que se você cruzar os limites de sua irmandade, então haverá um raio. Agora,
esse poder do raio é uma parte do poder de Shri Krishna, o qual Ele removeu de Si mesmo.
É por isso que Ele se tornou uma Encarnação tão doce e gentil. Ele o removeu. Ele disse: "Agora você se tornou Minha irmã e
todas as vezes" "que eles tentarem se comportar mal, é melhor você resolver isso." E é desse modo que Shri Krishna se tornou
uma Encarnação tão gentil e, como eles chamam, uma Encarnação muito romântica, porque Ele removeu a parte relativa à irmã
e trabalhou isso. Mas Ela estava sempre com Ele e trabalhou com Ele, porque a irmã na família tem que cuidar para que os
irmãos não briguem, para que todos eles sejam bem cuidados, para que eles não sejam desafiados pelos outros, de modo que
Ela lhes dá as maryadas, até onde ir. Até onde ir. Agora, é muito importante. É muito, muito importante para todos nós
compreendermos que Freud e todas essas pessoas insensatas trouxeram as teorias para desafiar Vishnumaya, de modo que,
deveríamos ter todos os tipos de relacionamentos estranhos, o que é uma impossibilidade, é algo errado. Agora, se houver
qualquer relacionamento desse tipo entre irmãos e irmãs, durante sete gerações, a família sofrerá de doenças terríveis. Sete
gerações.
Mas, se houver um relacionamento no estilo freudiano, então por quatorze gerações, a família tem que sofrer. Assim, as forças
limitantes de Shri Vishnumaya são tais que seu ego é controlado, seu superego é controlado, a sua família é controlada. Todos
estão sob controle, sob a orientação desse poder puro de Vishnumaya que existe dentro de todos nós. E a parte mais triste é
que em todos os países ocidentais, Vishnumaya está doente, absolutamente doente. Quero dizer, Eu perdi até mesmo a Minha
audição. Até este ponto isso chegou no lado esquerdo, porque o senso de castidade está completamente em falta. Nós temos
que esquecer agora as pessoas que não tem nenhuma sensatez, nós agora somos Sahaja Yogis. Assim, chegando ao ponto
certo, nós temos que dizer que muitas pessoas ainda têm algumas idéias fixas estranhas, como: "Eu tenho uma boa amizade
com este cavalheiro" ou "Eu sou muito amiga de tal e tal homem", e tudo mais. Isso não é uma maryada também. Você não
pode ter amizade entre um homem e uma mulher, você não pode.
É absolutamente absurdo. No Ocidente, toda a cultura é estranha, porque se você for a um jantar, você deve se sentar com o
marido de alguém dos dois lados. É horrível! Mas no Oriente, isso não ocorre, porque Vishnumaya é contra essas coisas. Ela
cuidará de que o marido e a mulher sentem-se juntos. Agora aqui, como vocês sabem, a parte relativa à castidade falta tanto
que o nosso Vishuddhi esquerdo está bloqueado. E quando Eu falo sobre isso, bloqueia mais. Agora, quando você diz que não é
culpado, na verdade você está admitindo isso para Vishnumaya, para sua própria irmã, dizendo: "Eu não sou culpado." Mas Ela
não gosta que você tenha a culpa sobre você. A esposa pode gostar que você sinta culpa.
Ela pode gostar que você sinta culpa, porque ela acha que o poder dela foi desafiado e que ela tem alguém que é sua rival. Mas
não Vishnumaya. A irmã não diz isso. Mas um irmão e uma irmã nunca são amigos. Agora, nós estamos sentados aqui em um
grupo. Desse modo, em qualquer grupo, um irmão e uma irmã, eles existem, eles sabem que vivem como irmãos e irmãs, mas
eles não ficam grudados em uma única pessoa, não conversam com uma única pessoa, eles não ficam com amizade com
aquela irmã. Por exemplo, uma vez nós tivemos uma grande festa com esses cristãos, Eu Me lembro, e Eu devia ter pelo menos
30 primos e 4 ou 5 irmãos naquela época. Nós fomos para aquela reunião social e entre os cristãos indianos, nós temos
cristãos de todos os tipos de camadas sociais. Então, havia alguns vagabundos, Eu acho. Eles fizeram alguns comentários

sobre nós, as irmãs, vejam.
Nós não sabíamos que tínhamos tantos primos. Todos eles se lançaram exatamente como o boneco de uma caixa de surpresa,
e todos eles invadiram e começaram a bater naqueles rapazes. E então nos demos conta de que tínhamos tantos primos. Pelo
contrário, nós nunca soubemos disso. Eles estavam em alguma parte. Nós não estávamos conversando muito com eles,
estávamos conversando entre nós, nossas amigas. Nós, as garotas, estávamos conversando umas com as outras. De repente,
nós descobrimos que tínhamos tantos primos e irmãos. Foi surpreendente que tivéssemos tantos primos lá que não
conhecíamos. Imediatamente, eles saltaram para proteger a castidade da irmã deles, porque ela é a base da castidade deles.
Mas normalmente, você não conversa muito com seu irmão, nem o irmão conversa muito com você, vocês ficam com muita
amizade. Mas nos momentos de dificuldades, nos momentos das maryadas, no momento de consultar sobre algo que a família
preza, a irmã se interpõe. Recentemente, Meu irmão mais novo escreveu uma carta para Mim, porque havia um problema na
família. Agora, Minha mãe não está mais presente e, normalmente, uma irmã é melhor porque ela está mais facilmente
disponível para você do que a mãe. A mãe está muito ocupada com toda a família, com todo o trabalho, vocês sabem o que ela
está fazendo. Assim, o sentimento de irmã é muito importante. Agora, imaginem só, o nosso Vishuddhi esquerdo está tão ruim.
Ele está assim, é claro, porque nós nunca cuidamos da nossa castidade, nós não temos respeitado nossa castidade. Na Índia
não é assim. Mulheres e homens, todos respeitam muito a castidade deles.
E Eu perguntei para alguns rapazes que foram para o exterior, eles disseram: "Embora nós estivéssemos fazendo todas as
coisas erradas" "do mesmo modo que eles estavam fazendo, de algum modo, nós sabíamos" "o tempo todo que estávamos
agindo errado." Eu disse: "Como assim?" Ele disse: "Havia algo como um relacionamento de irmã." Mas agora, Eu posso dizer
que os homens indianos estão também se tornando exatamente iguais a vocês e perderam o poder de manter a castidade
deles. Os homens devem respeitar a castidade deles, porque eles pensam que não devem nada à castidade. E se a base da sua
existência espiritual não existe, você irá sucumbir muito rapidamente. Por causa disso, Eu tenho dito muitas vezes: "Coloquem a
sua atenção na Mãe Terra, no verde." O verde é a cor na qual se colocarem a sua atenção, então vocês serão salvos desses
erros de adultério que estão cometendo o tempo todo. O seu ato de olhar para as irmãs dos outros, para as esposas dos outros,
para as filhas dos outros. Assim, o relacionamento que está sendo expressado agora, como vocês sabem, é de uma filha, de
uma irmã e de uma mãe, o qual é um relacionamento muito, muito puro.
De tal maneira que vamos supor que neste momento usem muito o seu cérebro, então por que seu coração fica bloqueado?
Vocês pensaram sobre isso? Porque seu coração fica bloqueado quando você usa muito o lado direito? Qual a razão para
bloquear seu coração? Devem entender isto, é a mesma coisa. O relacionamento de Shiva com Vishnu se dá de duas formas.
Primeiramente, a esposa de Vishnu, a irmã de alguém com quem Ele se casou. Tudo bem? Então quem é a irmã de Shiva? A
irmã de Shiva é Saraswati.
Se você trabalhar muito o aspecto de Saraswati, o coração ficará bloqueado. Ele tem maryadas. É desse modo que os
casamentos entre Eles aconteceram, pelos quais o relacionamento de irmã é posto em prática para manter as maryadas dos
seus chakras. Se você transpor isso, você subitamente cairá no lado direito ou no lado esquerdo, porque você transpôs as
maryadas. Agora, esse relacionamento de irmã existiu também em outras Encarnações. Como por exemplo, Maomé tinha um
relacionamento de irmã com – na verdade, o que devemos dizer é que Sua irmã era a esposa de Ali, mas Ela nasceu como Sua
filha. Portanto elas podem nascer como filha ou como irmã. Ela nasceu como a irmã de Nanaka, Nanaki. Ela nasceu como a
filha de Maomé. Assim, ela pode ser uma irmã ou uma filha de uma encarnação.
Mas a filha e a irmã são inocentes, são a pura castidade. Agora pensem nisto: estas pessoas que não podem entender a
importância da castidade, como elas podem falar sobre qualquer tipo de lei? Porque "leis" significam maryadas e elas têm o
sentido apropriado através do poder de Vishnumaya. Agora, você pode dizer que roubar algo de alguém também não é
apropriado porque pertence a outra pessoa. Mas quem lhe dirá isso? Quem é aquele que irá lhe dizer que isso é errado? É claro,
existe a polícia, mas quem disse isso? Os que fazem as leis. A parte do inconsciente que atuou é Vishnumaya, porque assim
que você rouba algo, você se sente culpado. Na lei, esta palavra "culpado" também é usada.

E a culpa vem do lado esquerdo, que é Vishnumaya. Assim, como é importante ter o senso de castidade. Mas nós somos
pessoas muito divididas. E aqueles que tem a castidade moral, talvez não tenham a castidade material. Aqueles que tem a
castidade material, talvez não tenham a castidade moral. A castidade moral vem primeiro, isso é muito importante, porque ela é
inata. E se sua castidade moral for perfeitamente nutrida, então, automaticamente, a castidade material surgirá. Mas o efeito é
o mesmo. Quer você faça trapaças com dinheiro na Sahaja Yoga ou quer você engane moralmente, o seu Vishuddhi esquerdo
ficará bloqueado. E o problema todo começará do Vishuddhi esquerdo.
Agora, vamos supor que alguém tente trapacear na Sahaja Yoga, que alguém queira roubar o dinheiro da Sahaja Yoga ou algo
assim. Imediatamente, o Vishuddhi esquerdo dele ficará bloqueado. Assim que o Vishuddhi esquerdo ficar bloqueado, ele
começará a se comportar de uma maneira estranha. Todo o bloqueio será exposto. Se vocês se tornarem imorais, o Vishuddhi
esquerdo também ficará bloqueado. Agora, toda parte relativa à culpa provém disso. O pecado contra a Mãe pode ser também
um insulto, de qualquer forma, responder com insolência à Mãe. Muitas pessoas têm o hábito, Eu tenho visto, de dizer: "Não,
Mãe". Nunca deve ser dito "não", porque se você disser "não", significa que você foi para o Vishuddhi esquerdo. O poder de
Vishnumaya não irá tolerar o seu "não" de forma alguma.
Muitas pessoas têm o hábito de dizer isto: "Não, Mãe". Isso não deve ser feito, porque uma vez que bloqueie o seu Vishuddhi
esquerdo, todos os seus chakras do lado esquerdo se tornarão fracos, porque a castidade, que é a base de todos os chakras,
está fraca. Assim, quão importante é entender o valor do Vishuddhi esquerdo. Todos nós bloqueamos o Vishuddhi esquerdo e
não achamos que isso é algo tão importante. Mas nós dizemos: "Oh, Vishuddhi esquerdo bloqueado" "significa que estou me
sentindo culpado." Nós não entendemos: "O que eu fiz?" "Eu cruzei os limites, é por isso que (o bloqueio) está aparecendo lá."
"Eu negligenciei algum tipo de moralidade." "Eu segui um caminho errado contra a Mãe" "e o Pai, é por isso que o Vishuddhi
esquerdo está bloqueado." O Vishuddhi esquerdo é o indicador das falhas, dos erros, dos pecados.
Nós não podemos nos permitir ter Vishuddhi esquerdo bloqueado. Os Sahaja Yogis não podem se permitir ter Vishuddhi
esquerdo bloqueado. Para completar o problema, eles fumam, Eles tomam todos os tipos de coisas. Na Índia, eles consomem o
que vocês chamam de tamakhu, é um tipo de... Que folhas são aquelas? Folhas de tabaco. E eles acham que não fizeram nada
de errado. Mas o Vishuddhi esquerdo se bloqueia. O Vishuddhi esquerdo, de certa forma, é o portão de entrada de todos os
tipos de problemas para vocês mesmos. Portanto, tomem cuidado para não se sentir culpado por qualquer coisa. Além do mais,
é um grande círculo vicioso.
Por exemplo, alguém fez alguma coisa errada. Eu decidi que tenho que dizer isto na cara deles, quer eles gostem ou não: "Isso
está errado", tanto quanto possível. É claro, algumas vezes, Eu tento pregar uma peça neles para que compreendam, se eles não
entenderem o que Eu estou dizendo – até um certo ponto. E depois, Eu lhes digo: "Agora, é melhor vocês saírem." "Eu não posso
mais tê-los em Meu corpo." Então, Eu os expulso da Sahaja Yoga. Uma vez que eles estejam fora da Sahaja Yoga, pelo menos a
Minha dor de cabeça acaba. Agora, o que Eu tenho visto é que quando essa negatividade começa a atuar, em vez das pessoas a
enfrentarem, encararem os erros: "Eu estou errado," "eu não devia ter feito isto, isto é algo errado de se fazer", elas começam a
dar explicações. Quando vocês começam a dar explicações, este Vishuddhi esquerdo começa a ficar como um grande caroço
inchado. E depois não há nenhuma possibilidade de cura, nenhuma possibilidade de limpeza.
Então, as pessoas começam a dar explicações: "Por que eu fiz isso, porque eu fiz aquilo." Uma vez que é dito que é errado, é
errado, deve ser aceito: "Tudo bem, da próxima vez, eu não farei isto," "desculpe." Mas "desculpe" parece ser uma palavra muito
difícil, pelo menos para os Sahaja Yogis ocidentais, e também para alguns dos Sahaja Yogis indianos dizer: "Desculpe, eu sinto
muito." Os indianos nunca se sentem culpados, é uma idéia boa. Mas, eles nunca dizem "desculpe", então é exatamente o
mesmo. Agora, temos que entender que, quando você comete um erro, você é um ser humano: errar é humano e perdoar é
Divino. Mas, você deve saber que você errou. Se você continua dando explicações, então uma coisa é certa, você não
compreende que Deus sabe de tudo. Se Ele lhe diz que você cometeu um erro, então é um erro. Como você pode contestar?
Como você pode dizer: "Este é a razão pela qual eu fiz isso. Esta é a razão"? Isso é algo que devemos entender. Porque este é o
poder da eletricidade, você deve entender. Isso lhe dá um choque. Ele choca você. E então, você se dá conta: "Eu cometi um

erro." Portanto não criem um choque para si mesmos. Não se comportem de uma maneira em que acabem levando um choque.
É claro, o poder da Mãe perdoa muito.
O poder de Sadashiva perdoa tanto que é permitido e permitido e permitido que você continue com o que está fazendo, por
algum tempo. Mas tem sido dito, é explicado para você que isto é errado. Mas, vamos supor que você cruze os seus limites
totalmente, então subitamente Vishnumaya aparece e tudo é exposto. Na Sahaja Yoga, você é exposto. Portanto, devemos
saber que apesar desse poder ser tão útil, guiar tanto, aperfeiçoar e nutrir e proteger tanto, ainda assim, é até certo ponto. De
qualquer forma, é somente Ela que o expõe, porque Ela não pode mais suportar essa insensatez de vocês. Assim, se você
continua desse jeito, Ela simplesmente cuidará para que Ela seja revelada. Vocês têm visto pessoas que têm feito todos os
tipos de coisas sujas. Eu soube de muitos primeiros-ministros e todos esses presidentes e isso e aquilo, quando eles morrem,
são expostos. Ninguém diz que tal e tal pessoa era casta.
Muito poucos líderes de nações receberam este certificado de que eles eram pessoas muito castas. A castidade é um
certificado muito, muito raro de eles receberem. Porque uma vez que você tenha um poder na vida, então você acha que tem
carta branca, que você pode ser e fazer o que quiser. Você pode ser uma pessoa casta. Você pode ser, de qualquer jeito, não
casto. Você pode fazer o que quiser. Você fica meio que dominado por esta idéia: "Eu adquiri todos os poderes, agora estou
muito bem posicionado." E isso se torna uma completa ilusão para você e você esquece que a castidade é tão importante.
Assim, quanto mais elevada uma pessoa é posicionada na vida, quanto mais posições elevadas ela ocupa, quanto mais o que
vocês chamam de ego mimado ela tiver, mais ela pressiona o Vishuddhi esquerdo. Então essa pessoa escapa para o Vishuddhi
esquerdo, porque no fundo do seu coração, no seu inconsciente, ela se sente culpada.
E a coisa toda se acumula como uma culpa, culpa no Vishuddhi esquerdo. E quando isso se acumula como uma culpa no
Vishuddhi esquerdo, então essa é uma situação difícil, porque essa pessoa se torna extremamente sensível. Você diz qualquer
coisa para essa pessoa, ela sente mais culpa. Você tenta curar o Vishuddhi esquerdo dela, então ela se torna ainda pior. Esta é
uma situação muito ruim com as pessoas de Vishuddhi esquerdo. E são as pessoas que têm Vishuddhi esquerdo bloqueado
que sempre dão explicações. Uma pessoa que tem problema de Vishuddhi direito será arrogante. Mas, as pessoas de Vishuddhi
esquerdo têm um método muito malicioso de retrucar e de dar explicações para tudo. O que quer que você diga, elas dirão:
"Não, Mãe, isto é isso, isto é aquilo." Isso é uma coisa.
Não somente isso, não termina aí, isso causa sarcasmo em vocês. É por isso que no Ocidente, as pessoas nunca falam de
forma direta, franca, é sempre sarcástico. Falar de forma direta, eles acham que é estúpido, não é inteligente, a menos e até que
você fale de uma maneira muito sarcástica, o que algumas vezes, vocês sabem, é muito difícil de alcançar. É desse modo, de
uma forma muito tortuosa que elas falam. E essa forma tortuosa de falar vem desse problema de Vishuddhi esquerdo. Se o seu
Vishuddhi esquerdo estiver muito ruim, você não pode alcançar algo que seja doce, que seja belo, que seja apreciado. O
Vishuddhi esquerdo bloqueado nunca apreciará. Aqueles que sofrem de Vishuddhi esquerdo nunca podem apreciar uma outra
pessoa, nunca podem. Ele terá a sua própria afirmação, pensará: "Eu sou o melhor", porque ele tem que existir, aquele problema
tem que existir. Como?
É um tipo de ego pervertido que não quer aceitar que "alguém pode ser melhor do eu," "eu tenho que seguir alguém," "eu tenho
que receber lições de uma outra pessoa." Eu tive muitos exemplos. Eu vejo isso especialmente nas pessoas que estão Comigo.
Eu noto que elas caem no Vishuddhi esquerdo muito rapidamente, porque elas falham no protocolo. Uma vez que elas
comecem a faltar com o protocolo, elas caem no Vishuddhi esquerdo. Então, estar comigo é uma bênção, sem dúvida, mas
também a pessoa tem que ser muito, muito cuidadosa para não ir contra os protocolos. Não tentem se aproximar muito, apenas
se exibindo. Algumas pessoas têm o hábito de transpor os limites. E tão logo você transponha os limites, bloqueio no Vishuddhi
esquerdo é criado. Deve haver um misto de admiração e temor pela sua Mãe, deve haver respeito por sua Mãe, que é protegida
pelo Vishuddhi esquerdo.
Agora, esse é um poder de Shri Ganesha muito oculto. O que vocês chamam de poder de Ganesha é o Vishuddhi esquerdo
atuando como castidade. Os poderes de Ganesha são todos expressos através do Vishuddhi esquerdo. Então, aqueles que
acreditam em Ganesha, na pura inocência, devem saber que em seu comportamento no dia a dia, nas suas ações no dia a dia,

deve haver castidade. Ganesha é expresso como flores de castidade. E simplesmente vejam, na Lei Divina, se não houver
nenhuma castidade, como você fixará limites para as pessoas? Como você as fará ficar bem? Como você as purificará? Como
irá fazê-las evoluir? Vamos supor que uma árvore está crescendo e não há nenhum limite nela.
Ela simplesmente cresce como algo selvagem, não tem limites, então, o que você extrairá dela? Nada. Assim, para tornar uma
pessoa cada vez mais elevada, você tem que limitá-la. Meu pai costumava dar um bom exemplo disso. Se você pegar um pouco
de trigo, o trigo... Por favor não perturbe agora. Se você quiser sair, pode sair. Mas não perturbe as pessoas movendo-se de um
lado para o outro. Isto é também uma outra coisa, vejam. Todas essas coisas não são nada mais do que o transtorno do
Vishuddhi esquerdo. Vejam, todo esse exibicionismo ou perturbação, ou tentar ser dominador ou ser uma pessoa muito atrevida
ou presunçosa, tudo isso vem do Vishuddhi esquerdo, porque você quer superar seu bloqueio no Vishuddhi esquerdo, então
você faz isso.
E então isso aumenta o bloqueio, quanto mais você tenta superá-lo, mais aumenta o bloqueio. Agora, Eu tenho que lhes contar a
história do Meu pai. Ele disse que se você pega o trigo e o espalha, ele se dissipa da mesma forma que a atenção. Mas, se você
o coloca dentro de um saco de linhagem, de um saco, você pode amontoá-lo e ele pode atingir uma altura. Da mesma maneira,
se você dissipa sua atenção sem castidade, ela se dispersa. Ela não tem nenhum limite, não tem nenhuma forma, não tem
nenhum contorno. Mas se você delimitá-la, então ela ficará cada vez mais elevada e você poderá se elevar em sua vida
espiritual. Como vocês são as pessoas que querem levar uma vida espiritual, vocês devem compreender que o Vishuddhi
esquerdo deve ser corrigido. Agora, como você corrige o seu Vishuddhi esquerdo? Algumas vezes, Eu fico muito cansada com
elas, realmente para ser... Eu fico muito..., Eu simplesmente desisto delas, porque se elas têm um bloqueio e você lhes disser:
"Vocês têm um bloqueio", elas ficam ainda pior.
Que círculo vicioso é esse! Qual é a cura para isso? Como quebrar o círculo vicioso? Encarando isso. Você deve dizer: "O quê?
Você está se sentido culpado pelo quê?" "Você está cometendo o mesmo erro repetidas vezes" "e ainda o está cometendo?"
Vocês deveriam dar todas as injeções em vocês mesmos. Mas, em vez disso, começam a Me dizer: "Não, Mãe; não, Mãe; não,
Mãe." Digam a vocês mesmos: "Não," "eu fiz isso hoje; vou fazer isso amanhã;" "depois de amanhã, vou fazer isso."
Pare com isso agora, pare! E pare nesse ponto. Aí você exerce o seu poder de Vishnumaya. O poder de Vishnumaya tem sido
neutralizado, neste caso, pelos seus erros. Mas, se ele tiver que ser trazido de volta, você deve usar o poder de Vishnumaya
dando choques em si mesmo. Somente então, você poderá fazê-lo. Então, nesse ponto, no ponto relativo à Vishnumaya, Eu
realmente falho com vocês. Vocês têm que fazê-lo. E é por isso que Eu estava pensando sobre este Puja, pois quando vocês
estão fazendo este Puja para Mim, se Eu disser qualquer coisa, isso criará mais Vishnumaya em vocês. Mas, esta é a maneira
mais fácil de lidar com as coisas: "Eu estou me sentindo culpado", você está acabado.
"Eu recebi a punição, eu me considerei culpado." É como no tribunal, o juri declara que você é culpado. Tudo bem, aceite isto: "Eu
sou culpado." Mas não há nenhuma punição, não recebe nenhuma punição. Se você cometeu um erro, então puna a si mesmo.
Agora, há duas maneiras em que as pessoas se punem. Uma é assim, algumas pessoas se punem dizendo: "Eu não comerei
minha comida." Mas essas pessoas que têm o hábito de não comer e coisas assim, podem também se tornar agressivas com
esse tipo de hábito, incomodando os outros por não comer. Quero dizer, os seres humanos são muito complicados. Eles sabem
como se matar com uma faca curva.
Assim, esta não é a maneira através da qual você pode se corrigir. Se você tiver que se corrigir, então você tem que encarar a si
mesmo da maneira correta. Vamos supor que você tenha feito algo errado, então você deve fazer algo que você gosta de fazer
normalmente e punir a si mesmo. Você deveria, você deveria... Perdão, você não deve fazer algo que normalmente gosta de
fazer. Por exemplo, corrigindo a si mesmo, alguém, digamos, gosta muito de jardins, de flores. Quando você cometer algum
erro, não olhe para as flores por algum tempo, simplesmente feche seus olhos para as flores. Agora, há algumas pessoas,
vamos supor, que gostam muito de cantar. Assim, se você cometer erros, então simplesmente pare de cantar. É desse modo
que você tem que dar um choque. Você deve saber que Vishnumaya é um raio e o discurso tem que ser assim.
Ele não pode ser tão suave assim, como Shri Krishna era. É uma coisa muito poderosa que Eu estou lhes dizendo e que Deus

desperte esse poder de Vishnumaya dentro de vocês. Esta é a coisa mais poderosa que um ser humano pode ter, é a coisa mais
auspiciosa. Vocês se tornam uma pessoa santa. Este é um dos caminhos para obter a Realização de Deus. Foi feita uma
pergunta de forma pertinente, na hora certa ontem, a respeito de estabelecer a sua castidade. Não é dando bandhans,
recebendo as vibrações da Mãe e depois se perdendo, não é dessa maneira. Mas sim, vocês mesmos se corrigindo da manhã
até a noite, encarando a si mesmos, não se sentindo culpados e aprendendo coisas novas. O tempo todo é a irmã que lhes
ensina, o tempo todo, como ser cada vez melhor, não é a Mãe. Porque para a Mãe, você pode dizer: "Não, Mãe."
Mas, para a irmã, se você disser – eletricidade, certo? Tentem colocar os seus dedos na tomada e vocês saberão, é sem
explicações. Com esse entendimento, hoje, nós iremos fazer o Puja para o estabelecimento de nossa castidade, da castidade
das nossas emoções e da castidade da nossa mente. O que quer que vocês tenham feito até agora, esqueçam, esqueçam o
passado. É muito importante também esquecer o passado, porque vocês vêem que esta é uma maneira muito boa de explicar
as coisas: "Por que eu tive isso, foi por isso que aconteceu." "Minha mãe era assim e meu pai era assim..." Mãe, pai, todo mundo,
esqueçam isso agora. Vocês pertencem a esta família, que é uma família sagrada. Pessoas que são santas estão sentadas
aqui, vocês estão dentre elas. E automaticamente, essas leis começarão a funcionar. E Eu não terei que lhes dizer se vocês
devem ou não ficar com amizade com essa pessoa ou com aquela pessoa.
Vejam, o interesse o tempo todo pelo outro sexo não é sinal de castidade. Quero dizer, é horrível, absolutamente ridículo, você
se torna estúpido. Como por exemplo, alguns homens sabem muito sobre o que as mulheres usam, perfumes, isso, aquilo. Para
que serve isso? Vocês são escravos das mulheres ou o quê? Eles se tornam especialistas nessas coisas insensatas. Vocês são
homens, vivam como homens. E as mulheres têm que ter esse senso de castidade dentro delas, porque elas são os poderes.
Por que vocês estão querendo se tornar como os homens? Quero dizer, vocês são os poderes por trás deles.
E as mulheres devem cuidar da castidade delas. Por isso, Eu devo dizer, Eu devo Me inclinar às mulheres indianas, pelo modo
como elas são humildes, pelo modo como elas são castas. Deve-se aprender isso. É claro, há muitas delas que também não
são. Mas, humildade elas têm. Há apenas uma categoria que não deve ter humildade: as Encarnações. Eu não posso ter
humildade, Eu sinto muito dizer isso. Há certas qualidades que vocês podem ter, apreciar e gostar que Eu não posso ter. Eu não
posso Me ser humilde, não posso fazer isso, Eu sinto muito. Não se presume que Eu faça isso.
Nenhuma Encarnação foi humilde. Elas não podem, porque Elas não têm nenhuma culpa. Eu coloquei tantas pessoas culpadas
no Meu Vishuddhi esquerdo, que Meus ouvidos estão ficando bloqueados tentando limpá-las. Se vocês puderem remover a sua
culpa, os Meus ouvidos se abrirão, Meu problema desaparecerá. Assim por favor, Eu peço a vocês que mantenham seu
Vishuddhi em boas condições. Não se sintam culpados, fiquem no centro. Fiquem no centro, observem e encarem a si mesmos,
dêem choques em si mesmos, corrijam-se. Somente tais pessoas se elevarão. Uma outra forma é a meditação. Com sua mão
esquerda em direção à fotografia, com a vela acesa lá, a mão direita na Mãe Terra, vocês podem resolver isso.
Coloquem a chama aqui, dêem um bandhan no seu Vishuddhi esquerdo e vocês podem resolver isso. Mas, essas coisas
tornam-se rituais se você não as fizer com seu coração. Assim, antes de tudo, encarem isso, mentalmente encarem isso
plenamente, depois façam isso com essas coisas. Entendam isto emocionalmente também: nas emoções que vocês têm, não
pode haver nenhuma culpa. Assim, para todos os nossos propósitos práticos, não devemos usar todas essas palavras que
mostrem a nossa culpa, mas sim humildade. Humildade é muito diferente de uma pessoa se sentir culpada. A pessoa culpada é
aquela que está sob coação, sob pressão. Mas uma pessoa humilde é uma pessoa livre. Ela é humilde em sua própria liberdade,
em sua própria exuberância. Como as árvores, quando elas estão carregadas com frutos, simplesmente se curvam à Mãe Terra.
Como por exemplo, se vocês forem à praia, descobrirão que todas as árvores em volta do mar, especialmente os coqueiros,
todas se inclinam em direção ao mar, porque o mar deu-lhes essa peculiaridade. A água que está no coco vem do mar. Assim,
todos os coqueiros têm esse respeito, essa humildade em relação ao mar. Da mesma maneira, somente uma pessoa que não é
culpada poderá ser realmente humilde, porque as pessoas culpadas, como Eu lhes disse, são agressivas através de seu
sarcasmo, pelas suas palavras grosseiras, pelo seu hábito de retrucar, por suas explicações. Mas uma pessoa humilde é uma
pessoa livre, livre para ser humilde, livre para ser amável, para ser gentil, para ser compassiva. E é esse tipo de Sahaja Yogis que
vocês têm que ser, de modo que quando as pessoas os encontrarem, elas fiquem impressionadas com sua humildade. Mas

humildade não tem nenhuma subserviência. Inocência e humildade. Eu sou desprovida dessa qualidade completamente. Eu não
posso ser humilde.
E vocês nunca devem tentar fazer com que Eu seja humilde porque isso não deve ser feito. Mas ninguém pode dizer que em
Meu comportamento, quando se encontram Comigo, Eu não sou humilde. Eu ajo como uma pessoa muito humilde. Eu posso
agir como uma pessoa muito humilde, mas, para ser bem franca, Eu não possuo nenhuma humildade de nenhum tipo em Mim,
nenhuma humildade. Compaixão é muito diferente de humildade. Humildade é uma qualidade humana, é uma qualidade
especial que somente os bhaktas têm. Somente os bhaktas têm. É uma qualidade tão bela de receber a chuva de
bem-aventurança. Aquela que concede a bem-aventurança não pode ser humilde, porque Ela não pode receber nada. São
somente os seres humanos que são humildes e que podem obter, alcançar e receber isso E a pessoa que não pode obter é tão
solitária, tão solitária.
Tal pessoa não pode ter a companhia de ninguém, porque ela tem que dar e dar e dar. Ela é muito solitária e tem que enfrentar
tudo sozinha. Somente aqueles que são humildes podem ter amizade uns com os outros, podem compartilhar seus problemas
uns com os outros. Eu não posso, porque vocês não possuem as soluções. Eu tenho que resolver Meus próprios problemas.
Assim, somente a humildade pode lhes ajudar a se articularem e a ter bom relacionamento com seus amigos, com todas as
pessoas, a compartilhar suas dificuldades. Mas novamente, Eu devo adverti-los, porque isto sempre acontece: a sua humildade
não deve ser complacente. Humildade é uma pessoa desapegada, é uma qualidade desapegada. Não é uma qualidade que fica
apegada a uma pessoa ou a uma segunda pessoa. É um estilo humilde de vida, em que você não é arrogante
desnecessariamente, você não grita com as pessoas.
Mas na Índia, nós dizemos que a vaca é um animal muito humilde. Ela fornece seu leite, ela provê tudo, ela não ataca ninguém.
Assim, a humildade é uma enorme proteção para vocês. É claro, às vezes as pessoas tiram vantagem das pessoas humildes,
isso não importa. Enquanto você não tiver perdido a sua humildade, tudo estará bem. Mas as pessoas perdem a humildade.
Quando as pessoas tentam perturbá-las, elas se tornam pessoas de Vishuddhi esquerdo e então elas perdem a humildade. E
isso é uma coisa que não devemos perder, porque se você tem que manter a conexão com o Divino, então você tem que ser
humilde. Não há outro jeito. Se você não for uma pessoa humilde, você não poderá manter o seu relacionamento Vejam, são
duas qualidades, como um plugue e uma tomada.
O plugue tem que ser o plugue e a tomada tem que ser tomada. Da mesma maneira, se vocês tiverem que obter algo do Divino,
vocês devem ser pessoas humildes. Através da arrogância, vocês não conseguirão nada. Através da agressão, vocês não
conseguirão nada, através de qualquer coisa... Algumas pessoas também pensam: "Eu amo a Mãe." Mas esse amor deve ser
expresso através da completa humildade. Essa é a única maneira, é o único canal através do qual vocês podem se aproximar de
Mim. Não há outra saída. Assim, nós terminamos hoje num estágio muito elevado. Esse é o início da Realização de Deus. Mas
vocês têm que acelerar Comigo.
Não é fácil manter a velocidade Comigo, vocês tem que acelerar Comigo. Se vocês têm que ir em direção à Realização de Deus,
primeiro estabeleçam o seu senso de castidade e humildade. Que Deus os abençoe. Assim agora, vamos começar o nosso
Puja. Vocês podem lavar Meus Pés, se quiserem. Tem que haver o Puja a Ganesha, um Ganesha stotra. Agora, para isso, vocês
têm que julgar a si mesmos. Quero dizer, vocês têm que julgar a si mesmos, não aceitar a culpa, mas julgar a si mesmos: "Eu
sou uma pessoa do tipo atrevida?" "Eu vou à frente o tempo todo?" "Eu me sento o tempo todo na frente de todas as outras
pessoas?"
"Eu tento ser arrogante com a Mãe?" "Eu digo 'não' para a Mãe?" "Eu me comporto como...?" E observe todos esses pontos
dentro de vocês mesmos. Não é para os outros verem, é para vocês verem: "Até que ponto eu vou?" "Eu sou presunçoso? Eu sou
arrogante?" "Eu faço coisas que não deveria ter feito?" Desse modo, vocês continuam nisso. Essas coisas são sintomáticas, são
sintomas vindos de dentro.
E uma vez que vocês compreendam os seus sintomas: "Oh, eu sou assim." "Tudo bem, nunca mais." Encare isso, fale consigo
mesmo. Quando você diz: "Eu não sou culpado", não significa que você não encare isso – encare isso. Tudo bem. Iremos lavar

os Pés. Hoje, sinto muito, somente as virgens podem Me venerar, somente as virgens verdadeiras podem Me venerar, as
meninas pequenas, se houver alguma. Olá, há algumas, elas estão vindo. Venham, venham, venham, todas as crianças. Olá,
subam.
Belo vestido! Ah, ha! Ah, ha! Oh, vestido muito belo, Athena! Venha. Agora, onde estão as outras? Venham, todas as crianças,
todas as crianças. Somente as crianças podem fazer isso. Tudo bem, sentem-se, sentem-se. Venham à frente.
Oh, alguém está vestindo um sari! Todas as crianças. Sentem-se, sentem-se, sentem-se. Todas as crianças têm que se sentar
aqui, tudo bem? Olá, Índia, como você está? Tome cuidado com essa lamparina, tudo bem? Você poderia, você poderia colocar
aquilo um pouco para o lado. Eu estou muito preocupada com as crianças. E depois nos podemos acendê-la. Obrigada.
Estão vindo mais, elas estão vindo. No futuro, nós teremos muitas delas e talvez vocês todos terão que se sentar fora. Agora,
elas sentam fora, após algum tempo, todos vocês terão que se sentar fora! Isso seria o melhor! Elas todas dirão: "Fora, fora!"
Deixem-nas crescerem. Um novo exército está vindo. Eu acho que você... pode fazer isso. Dê isso para ele, ele fará isso, ele
simplesmente, ele fará isso. Ele fará isso cuidadosamente agora.
Venham, venham. Gavin, mova aquilo para ambos os lados um pouco. Olá, venham, deste lado. Agora, todos os pequenos
devem vir à frente primeiro, todos os pequenos aqui. Um – todos vocês são os pequenos, tudo bem? Agora, quem é o menor?
Agora, há alguém mais vindo? Sente-se, sente-se, sente-se, sente-se. Tudo bem, venha aqui, você quer vir aqui? Tudo bem,
agora, dê-lhe uma oportunidade lá, tudo bem?
Agora, deixe assim. Agora, traga-o aqui. Agora, todas as meninas devem vir primeiro e todos os meninos depois. Podemos fazer
desse jeito? Ou devemos ter os meninos pequenos primeiro? É melhor os meninos pequenos, não é? Vocês são irmãs, afinal.
Agora, deixem os meninos pequenos primeiro, tudo bem. Todos os meninos pequenos e depois as irmãs farão isso. Agora,
quem são os meninos pequenos?
Ah, todos eles. Agora, as irmãs têm que esperar por enquanto, tudo bem? Vejam, vejam isso, vejam. Como isso é facilmente
aceitável. Todas as irmãs – agora, ela é uma irmã – agora venha, todas as irmãs têm que retornar. Ela foi? Tudo bem, fique lá.
Tudo bem, fale com ela. Fique lá. Venha à frente.
Tudo bem. Agora todos os garotos, venham. Venham aqui. Todos os garotos devem fazer isso, todas as irmãs devem esperar.
Há o... Não tem nenhum menino lá, nenhum? Venham, venham, venham, venham, venham, venham! Tudo bem, agora todos. Se
o filho de Pat estiver presente, chame-o. O filho de Pat, tudo bem. Ele fará isso.
Todos devem se sentar. Ah, bom. Agora, todas as irmãs, todas as irmãs se sentam primeiro. Vejam, os meninos estão fazendo
primeiro, tudo bem? Todas as irmãs estão lá para cuidar dos meninos. Venham. Os meninos devem vir aqui. Venham, venham,
venham, venham, venham. Tudo bem, deixe-o se sentar, ele é um menino. Venha, sente-se, você é um menino.
Ah! Você é um menino? Aqueles que são meninos devem se sentar. Quando você se sentar, ele se sentará por um momento, ele
se sentará. Ele é um bom menino. Não seja tímido, ninguém deve ser tímido aqui, tudo bem? Ah! Agora venham, todos os
meninos, aqueles que são tímidos não são meninos! Não, ele é um menino, ele é bom. Tudo bem.
Se vocês são meninos, não devem ser tímidos. Somente as meninas são tímidas. Ele é tímido. Tudo bem, não force, tudo bem,
não force as crianças. Ross está aqui? Ele não está aqui? Venha. Agora, cuide daquele lado. Dê para ele, desse modo, ele fará
isso. Vocês têm que lavar Meus Pés.
Tudo bem, venham. Recitem o mantra a... apenas o recitem... Em suas mãos. Por favor, deixe isso para ele e você tem que lavar
Meus Pés, tudo bem? Agora, tenham cuidado com isso. Veja, é por isso que Eu chamei você, porque eles são crianças
pequenas. Agora, lave Meus Pés. Diga-lhes como lavar. Agora, um por um, venham. Lavem Meus Pés. Sim, Markandeya, lave-o,
tudo bem.

Venham, todos vocês, lave-o. Lave-o, lave-o bastante. Tudo bem, nós teremos, nós teremos um segundo grupo, tudo bem? E em
seguida, nós teremos o segundo grupo também. Está bom. Esfregue-o. Esfregue-o, esfregue-o agora. Esfregue-o. Este também.
Venham, lavem Meus Pés.
Dennis, deixe-os, lavem Meus Pés. Venham, lavem, lavem. Lavem, lavem, lavem. Agora venham. Olá! Venham, lavem Meus Pés.
Lavem Meus Pés. Bom. Bom. Agora... Agora, os outros meninos devem fazer isso, tudo bem?
Você fez isso? Tudo bem, agora os outros meninos devem lavar. Você fez isso, Hanu? Lavou-o? Tudo bem. Os meninos
maiores. Venham. Deixe-os lavar, tudo bem? Agora, deixe-os lavar, tudo bem? Agora, levante-se.
Levante-se agora? Markandeya? Deixe-os vir. Tudo bem? Ah, isso está bom. Você também, Hanu? Deixe-os virem. Tudo bem?
Venham adiante. Agora, venham.
Acabou, tudo bem? Agora deixem as meninas virem. Agora, as meninas entram. Deixem os meninos irem, os meninos devem ir.
Você não o fez? Tudo bem, peça a ele para fazer. Venha, lave-o. Agora, todos vocês devem levantar-se e deixar as meninas
fazerem isso. Tudo bem, todos se levantem agora. Os meninos têm que lavar.
Eu acho que ele lavou. Você o lavou? Não? Tudo bem, venha, venha. Coloque a água aqui. Deixe-o vir. Tudo bem, venha à frente.
Deixe-o vir. Bom. Levante-se, Nanak, levante-se.
Danya? Só um minuto, só um minuto. Alguns de vocês – Eu chamarei todos vocês um por um, tudo bem? Agora, lave-o. Lave-o
agora, lave-o agora. Apenas ajude aqui. Acabou! Agora, agora, deixe os outros virem, agora. Levante-se agora. As meninas
devem vir agora... Todos os meninos devem ir... Nanaka, levante-se agora, levante-se, levante-se educadamente.
Deixe as meninas virem. Agora, venham. Onde está Olympia? Fique aqui. Fique aqui. Fique aqui. As meninas devem ficar. Os
meninos podem ir. Eles devem ir agora, porque este é o puja das meninas. Ambas as mãos.
Tudo bem? Agora, enxugue as suas mãos. Tudo bem, ponha isso em sua cabeça. Todas as meninas devem sentar-se aqui.
Olympia, onde ela está? Ela está vindo. Sente-se, sente-se, sente-se, sente-se. Tudo bem. Olympia, venha. Todas as meninas.
Você lavou, não lavou? Você lavou, tudo bem. Tirem esse, vamos tirar esse. Agora, recitem os nomes, os 108 nomes direto,
porque estes são realmente os nomes de Gauri. Com força. Esfregue com força. Tudo bem. Não, não. Você deve recitar Meu
nome, Gavin, senão as vibrações não fluem. Vocês têm que recitar de forma completa.
O que Eu posso fazer? Porque há o limite. Você quer fazer isso? Pode vir. Tenha cuidado, tudo bem? Porque tudo aparece na
fotografia. Agora, só um minuto, só um minuto. Eu pedirei a todos para ajudarem. Agora, não briguem. Todos farão isso.
As meninas sairão. Apenas coloque-o aqui. Muito obrigada. Tudo bem, esfregue suas mãos assim. Todas as mãos ficam
vermelhas. Por toda parte. Esfregue-a assim por toda parte, todos os dedos. Façam isso com seu coração, porque o que está
acontecendo é que está tudo mental. Façam isso com seu coração. Vocês, o que vocês estão dizendo está sendo dito para
Mim.
Eu estou sentada diante de vocês, pessoas afortunadas! Façam isso com o coração, somente então acontecerá. Abram seu
coração e façam isso com seu coração. Venham! Sem se sentirem culpados, isso é muito importante. O sari de Vishnumaya é
muito bonito. Mostrando os dois de nuvens e as luzes entre elas. Isto é francês. Muito significativo. Um sari francês para
Vishnumaya.
Apenas digam "Vishnumaya" - isso é tudo. Hoje não é o Puja a Shiva e sem ser Seu Puja, como vocês podem recitar Seu nome?

Apenas digam "Vishnumaya", "Twameva sakshat Shri Vishnumaya..." Que Deus abençoe a todos. Com o nome de Shiva, os
Meus dois Pés ficaram completamente gelados. Tudo bem. Tudo bem. Inclinem-se. Que Deus abençoe a todos. Que Deus
abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.
Mãe, houve um grande bloqueio no coração nestas 24 horas.
Abrir os seus corações é a questão. Por que vocês não abrem seus corações? Abram seus corações. Por coisas fúteis, coisas
insensatas, nós abrimos nossos corações, por que não para Deus? Abram seu coração! Vocês se tornaram lótus, mas abram o
lótus. Chegará o dia em que nós teremos o Puja a Shiva na Inglaterra, deixem esse dia chegar. Mas fazer o Puja a Shiva não é
algo fácil, vocês sabem. Vocês já alcançaram um estágio – Vishnumaya. Abram seu coração.
A menos e até que vocês abram seu coração, o seu Brahmarandra não poderá ser aberto, o seu Sahasrara não poderá ser
aberto. Vocês estão preocupados com o quê? Com o almoço? Eu posso parar todos os relógios deles, se vocês quiserem! Tudo
bem. Agora, venham, vamos fazer isso. É melhor agora. Agora vão, almocem. Após o almoço, Eu estarei aqui? Sim, Eu estarei
aqui.
Vão todos vocês, Eu estarei aqui. Eu lhes disse, Eu simplesmente parei os relógios deles! Se vocês quiseram, podem Me dar
presentes e depois haverá tempo para o almoço. O que é isto? Shri Mataji, este é um presente da Áustria, para expressar nosso
– nós queremos agradecer-Lhe por nos permitir estar aqui, e isto é um vaso, feito à mão. Tão lindo! Devem combinar com os
quadros que a Senhora ganhou em Brighton, da Áustria. Tão lindo! Muito obrigada, obrigada. Vocês já trouxeram uma música
tão bela da Áustria.
O que mais vocês querem trazer? O que é isto? Um presente da França, Mãe. Para quê? Com todo o nosso amor. Para Suas
bênçãos. Tudo bem. Agora, seria melhor abri-lo para Mim. Shri Mataji, nós fizemos uma revista em italiano para permitir que as
pessoas saibam sobre as circulações de Suas palestras, e gostaríamos que a Senhora a abençoasse. Que Deus os abençoe.
Oh, vibrações muito belas! Vibrações maravilhosas. Porque há Suas palestras nela. Vocês traduziram? Tanta vibração. Vocês
traduziram? Oh, tantas vibrações neste livro! Este é o primeiro livro deste tipo, este é o primeiro livro de Minhas palestras – além
de nossa "Nirmala Yoga" – é o primeiro livro. Sim, em italiano. É chamado: "O Cavalo Branco".
E nós queremos dar uma cópia para cada país, deixá-los ver, se há alguém que fala italiano, nós temos aqui. E nós gostaríamos
de trazer este rakshabandhan da Itália. Tudo bem. O que é isto? Estas são algumas folhas de nosso jardim. Esta é uma oliveira.
Oh, bom, lindo! Que idéia, dar como presente um ramo de oliva. Que Deus os abençoe. E elas são de minha esposa, Shri Mataji.
De sua esposa. Oh, é demais! Elas são feitas em Gian. Gian é a cidade onde elas são feitas. Gian. O nome da cidade onde a
cerâmica é feita. Como se soletra "Gian"? Gian. G-i-a-n. Gian. Verdade?
Até hoje eles fazem isso? Mas isto é moderno. Lindo! Por outro lado, a arte na França está decaindo. É surpreendente! E que
lindo, que lindo, apenas vejam isto agora. Esta é uma flor que Shri Ganesha gosta. Você fez isto? Lindo. Lindo.
Muito bem feito, muito obrigada, obrigada. Lindo. Que artistas que nós temos, Eu não sabia. Maravilhoso! Muito obrigada.
Vejam aquele. Oh, Eu já estou comendo queijo francês e vocês Me deram um tão grande que ele vai durar o ano inteiro!
Obrigada, obrigada. Vocês poderiam colocá-lo lá? O que é aquilo?
Isto é da Holanda. O que é isto? O que é isto? Queijo novamente. Obrigada. Mas, vocês sempre Me dão presentes. De todos
vocês? Ah, que lindo, eh? Vocês sabem apreciar a beleza, Eu devo dizer, a verdadeira beleza. É lindo, obrigada.
A esposa de Gregoire Me deu um bonito como este, Eu o manterei com ele. Obrigada. Os prêmios estão aumentando.
Vishnumaya. Ah, esta é Vishnumaya, o arco-íris é o Seu sinal. Após o arco-íris, não haverá nenhum – este é o sinal de que não
haverá mais nenhum raio. Se você ver o arco-íris, não haverá nenhum raio após isso, isso é garantido. Lindo, lindo, lindo, lindo!

Não sei o que dizer. Muito obrigada.
Lindo. Que Deus os abençoe. Apenas traga-o para este lado. Vire-o. Remova o sari. Remova o sari. É muito pequeno, Mãe, Shri
Ganesha o achou para mim. Oh, verdade? Shri Ganesha não pode ser pequeno. Ele é muito sutil, Ele está em cada átomo e Ele
está em tudo, tudo bem?
Muito obrigada. Que Deus a abençoe. Você está indo muito bem, Eu devo dizer Sahaja Yoga. Eu estou muito feliz. O que é isto?
É tão lindo, Eu lhes digo, mas não há necessidade de abri-lo. É tão lindo. Lindo. Deixe-os dar uma olhada. Você o fez?
Tão lindo. Não é Shri Ganesha. Isto é um ornamento de Shri Ganesha. É um presente muito caro para ser dado – coral e pérolas
– isto é demais! Tudo bem, Eu cuidarei disso com carinho. Obrigada. Com esses pujas, Eu estou fazendo muitas coisas, não é?
Porque quando vocês Me dão dinheiro, Eu posso comprar alguma coisa, ainda assim, isso atua em vocês, mas o que fazer com
isto – torna-se parte integrante permanente de Mim. Obrigada. O que é isto?
Novamente algo pequeno de Brighton? Hester, é realmente maravilhoso. Oh, isso é muito, muito, muito. Ah, como isto é
simbólico, como é simbólico. Novamente, digam isso em voz alta para eles. Eu direi, Shri Mataji. Isto é para a Mãe de todos os
irmãos e irmãs, os filhos do Tempo de Florescimento. E Mãe, que possamos ser Suas flores. Ah, isto é tão bom. Muito obrigada.
É lindo, é tão lindo. Mãe, com Sua graça, em Sua honra, Eu abri minha loja e a chamei "Amor da Mãe." E ontem, foi a maior
inauguração de minha vida. A loja é absolutamente linda. Onde? In Seaford, near Brighton. Oh, sei. E há o logotipo e, de forma
promissora, irá por todo o mundo. Todas as minhas coisas tem sido projetadas com Seu nome nelas. Ah, esta é uma boa idéia.
"Cuidando de você e de seus bebês" - ótimo! Eu sempre tive isto em Minha mente, que nós deveríamos ter uma loja adequada,
porque é difícil conseguir roupas de algodão aqui, não é? Eu arrumei uma menina que está fazendo coisas para mim, mas eu
gostaria de também ter coisas fabricadas. Eu tentarei falar para que você traga da Índia. Que Deus a abençoe. Que Deus a
abençoe. Que Deus a abençoe. Isto é algo muito bom que você está fazendo. Que Deus a abençoe por isso. Não há muito
cuidado com as crianças aqui, Eu vejo.
Elas exigem muita atenção. O que é isto novamente? Tudo bem. O que é isto? De Lousanne? Tão lindo, tão bem feito. Obrigada.
Eu não estava preparada, mas eu trouxe para Senhora algo que veio do país em que nasci. De onde? Da África.
É uma pedra magnetizada e captura as vibrações negativas. Eu percebo isso. E estava em meu pescoço, assim espero que não
tenha muita negatividade nela. Oh, Eu darei um jeito. Que Deus a abençoe. O que é isto? Shri Mataji, isto é um esforço coletivo
dos Sahaja Yogis de Munique. Na verdade, é mais um presente para nós do que para a Senhora. A Senhora poderia dar Suas
bênçãos, por favor? O que é isto?
É uma fotografia muito boa, Eu acho, uma fotografia muito boa. Para as pessoas de fora, é uma fotografia muito boa. Que Deus
os abençoe. Muito maternal. Obrigada. Muito obrigada. Pronto? Estamos na hora certa? Ainda há algo lá. (Grupo de Sahaja
Yogis da Bélgica e Holanda estão vindo à frente) Tudo bem.
Eu já conheço alguns deles. Tudo bem, vamos receber isso. Eu estou tão feliz por todos vocês virem, esse é o ponto principal.
Esta é a coisa mais importante: todos vocês puderam vir hoje a este grande Puja. E de acordo com Warren, as pessoas de
Bruxelas e da Holanda têm uma grande humildade. Elas são pessoas muito humildes em relação à espiritualidade, e a mídia
também é muito boa. Assim, Eu acho que o Puja de hoje, na verdade, foi realizado por causa de vocês. Ele disse que elas são
pessoas muito humildes, a mídia é muito humilde e há um tipo de humildade que realmente funciona lá. Então agora, o que é
isto? Venham, venham.
Dominique, como você está? O que é esta pasta que você está carregando? O que é esta pasta? Quem escreveu o artigo? O
pessoal do jornal? Eles gostaram? Bom, bom. É por isso que eles estavam dizendo que a mídia é muito útil, é isso mesmo. O
que é isto? É a tradução do flamengo (língua falada na Bélgica), não do francês, Mãe.

É um belo artigo. Muito bom, é uma reportagem muito ligada aos fatos, sem distorções. Bom. É isso mesmo. Shri Mataji, há
dois anos, nós fizemos uma cópia de Seus Pés de Lótus na França e nós estamos colocando este poster na loja para fazer
cópias, a Senhora sabe. E eles estão enviando, eles ofereceram este quadro de Seus Pés de Lótus em todo lugar, apenas para
mostrar o que eles podem fazer com a cópia, e então... Mãe, a cópia dos Pés que os franceses trouxeram da Índia e distribuíram
amplamente – aquela era a cópia. E esta mesma cópia, agora eles estão usando como um exemplo de material de publicidade.
Aquela com os Pés sobre o outro, um pouquinho? Não, não, Mãe. Qual?
Qual? Quais Pés? Estes são aqueles com o tapete branco, e a Senhora pode ver... Tudo? O Puja todo? Com um brilho dourado
nos Seus Pés... Oh, Eu sei. Verdade? Onde vocês o viram? Em Bruxelas. Verdade? Então, estes estão sendo feitos em Bruxelas?
Sim, e eu acho que em toda parte, pelo mundo inteiro por esta empresa, chamada – esta empresa francesa chamada "Happy
Door Color." E eles estão enviando da França para todos os lugares? Eu acho que sim. Veja, eles fizeram um modelo do trabalho
deles, e os Seus Pés são o exemplo. É mesmo? Que brincadeira, hein? Por causa de Meus Pés, isso foi bem publicado. Vejam,
dessa forma eles estão usando a idéia para publicidade. Nós não gastamos lá, mas nós tivemos o benefício! Isto é bom, Meus
Pés por toda parte é a melhor coisa!
Isso é ótimo, realmente. Há uma coisa espetacular, Mãe, em relação aos belgas e holandeses. Nós estamos tendo agora
pessoas dos níveis profissionais. É realmente uma tendência interessante na Sahaja Yoga. Nós não estamos tendo apenas os
hippies e as pessoas da contra-cultura. É uma grande mudança. Não, nós tivemos alguns, mas Eu acho que todos eles eram
muito bons, aqueles hippies. Eles são pessoas boas, eles são tão bons, realmente. É uma grande bênção estarem lá. Eu
realmente, Eu estava muito, muito contente, porque funcionou muito bem.
Agora vocês têm que se apresentar, tudo bem? Vamos começar, um por um. Este é Henry de Bruxelas. Logo atrás está Jeanine.
Ela é da Holanda, de fato, mas está morando em Bruxelas. Apenas quatro semanas após encontrar a Senhora, ela explicou para
os novos, ela explicou tudo sobre a Sahaja Yoga. Foi um programa muito bom. E ela também traduziu para o francês. Ela é
muito boa. Onde todos vocês estavam perdidos?
Eu não sei, de repente, Eu descubro todos os Meus filhos retornando para Mim! Tudo bem. Ele é um professor de yoga e ele
deseja aos poucos aparecer na Sahaja Yoga. A Yoga deve ser usada, mas de uma maneira específica. Quando a Kundalini se
eleva, você tem que saber quais chakras estão bloqueados e o que você tem que corrigir. Agora, a menos e até que você saiba o
que está errado com você, então você saberá o que corrigir. Da mesma maneira, você deve saber o que está errado com os
outros. Assim, quando você sabe, então sabe qual chakra deve ser corrigido, como corrigi-lo, quais mantras devem ser usados.
Tudo é uma grande ciência. E é desse modo que isso tem que ser compreendido, porque sem a Kundalini, não é uma ciência
conectada, é apenas puro acaso.
Este é Herman da Antuérpia. Oh, sei. Eu também estive na Antuérpia antes. Há algumas pessoas que todos nós encontramos,
mas é muito difícil chegar a eles. Eles estão telefonando para adquirir o livro, o livro de Gregoire. Este livro de Gregoire? Você leu
o livro dele e foi desse modo que você veio? Sim. Há algumas pessoas na Bélgica, por toda parte, mas elas não podem vir para
Bruxelas. Oh, ótimo!
Bom. Você queria expandir. Como está Natalie? Ela está indo para o Índia Tour. Bom. Isso é bom, isso é bom. Eles devem fazer
o Índia Tour, Eu acho. Quantos? Verdade? Faça serem quatorze, treze não é um número bom!
Tente fazer com que sejam quatorze. Somente da Bélgica? Shri Mataji, eu disse a eles que, como uma pequena exceção, eles
poderiam se registrar um pouco mais tarde, porque. Sim. Eles podem. Você apenas – veja, agora Eu vou ficar aqui por algum
tempo, eles podem. Mas vejam, essa é uma oportunidade, uma grande oportunidade. Eu não sei no próximo ano. Eu não sei
qual será a situação, porque isso será muito interessante e bom, o modo como temos viajado e tudo mais. Quero dizer, vocês
não podem fazer nada ficar melhor do que isso, o programa é apenas por três semanas.

Vejam, é um programa de três semanas, vocês não podem torná-lo menor do que isso, não é? Esta é a Heidi. Ela é maravilhosa,
Eu lhe digo. E a mãe dela, da África do Sul também. Você tem em uma filha maravilhosa. Olá! Qual é o seu nome? Marilise. Shri
Mataji, o pai dela ficou nos Himalaias por algum tempo, batendo a cabeça dele nas rochas. O Himalaia é aqui!
Mas agora, ele veio para a Sahaja Yoga. Mas eles são buscadores, vejam. Ele foi muito prejudicado pelos lamas ele está
sofrendo bastante no momento. Esses lamas são pessoas terríveis. Eles esperam ir para a Índia, mas... Vamos ver. Acalme-se.
Não há pressa, mas Eu acho que se você puder resolver isso, será uma boa idéia, porque você se estabelece bem na Sahaja
Yoga, quando você vai para Índia. E porque a Índia é um país muito diferente, onde nos movemos de um lado para o outro, você
não se encontrará com os lamas ou alguém assim. Esta é Nina. Na verdade, ela é judia, meia-judia.
Ela é de Bruxelas, mas é francesa. Ela fala francês. Sim, ela está aparentando cada vez mais jovem, Eu acho, não está? Ela
mudou muito. Todas as suas rugas se foram – ela parece muito mais jovem agora. Você irá apresentar todos eles? Esta é
Claudine, a mãe de Daniel. Ela está indo para as Ilhas Canárias e ela queria saber mais sobre... Você! Você está indo para as
Ilhas Canárias? E levar a Sahaja Yoga para lá.
Estas Ilhas Canárias. Bom lugar. Agora... Nina gostaria de Lhe dar algo. Sim, Me dê – por que você Me deu? Eu gostaria de
manter comigo, tudo bem? Eu cuidarei deles. Eles são buscadores? Eles virão, então não se preocupe. Este é Rene e Anya, de
Bruxelas. Ele é médico e osteopata.
Osteopata? Ele estudou na Inglaterra. Verdade? E agora tem estado envolvido muito ativamente na Sahaja Yoga em Bruxelas.
Sim. Sim. Estão atacando por todo lado: problemas musculares, problemas ósseos, há tantos problemas dessas forças
negativas, os quais estão além do alcance da ciência médica. Vejam, porque se for o Muladhara, eles não compreendem, eles
não compreendem a parte relativa à inocência. Tantas doenças se originam do Muladhara, tantas, e eles não têm nenhuma
saída para isso. Mas para adotar algo assim, é difícil para eles se livrarem daquele conhecimento.
Porque este é o conhecimento do conhecimento, alcançar a essência disso, vejam. E então a coisa toda muda, é muito
diferente. Funciona. Nós precisamos de osteopatas, na verdade, o Vishuddhi de todas as pessoas está tão ruim que só o pobre
do Warren tem corrigido o Vishuddhi de todo mundo. E agora, vocês podem fazer isso também! Esta atrás é Marie-Louise e
Jack, de Bruxelas. Qual é o nome? De Bruxelas. Eu não entendi a sua pronúncia. Marie-Louise, obrigada.
Eles dizem somente "h" para o "r", é isso? Para "Marie", eles dizem "Mahi"? Ah. Bom, porque vejam, "Marie" é "Mary", torna-se
"meha", "meha" significa a chuva em Sânscrito. Tudo bem? Como você está? Você está aparentando ser muito mais jovem
também. Como você está se sentindo? Imaginem. Antes de ir para qualquer país ocidental, Eu fui primeiro para Bélgica e para
Holanda, em 1965.
Vocês se lembram, na Holanda, eles celebraram os cem anos ou algo relacionado à jardinagem ou tiveram alguma coisa em
1965, vocês sabem disso? Eles tiveram uma exposição enorme, foi isso que Eu vi. Então, Eu fui para Hamburgo e em Hamburgo
havia os cem anos dos barcos de Hamburgo. Então, eles tiveram uma enorme, uma grande – o que vocês chamam, uma
celebração com muitos fogos de artifício, todos os tipos de coisas, as quais foram uma idéia fantástica. E nós todos estávamos
no rio, em um barco, e de lá, pudemos ver aqueles (fogos). Eu nunca vi fogos de artifício assim: coisas que formavam árvores,
flores, frutas, tudo – os fogos, vocês sabem – eles fizeram uns muito especiais. Então isso aconteceu em Hamburgo. E Eu
estava lá na Holanda para esse grande espetáculo, por várias milhas também. Eles tinham fontes e pequenos lagos. E eles
tinham pequenos riachos correndo em volta e pontes, lindo, e todas as tulipas e tudo mais.
Elas eram belas, todos os tipos de flores. A melhor vista que alguém poderia imaginar: as flores e o jardim. Agora... Que Deus a
abençoe. Esta é Chandra. Ela tem uma história fora do comum, Mãe. Ela nasceu de pais indianos tradicionais na Holanda,
praticamente de sangue alemão, Verdade? E ela descobriu a verdade do hinduísmo na Sahaja Yoga. É muito bonito. É verdade.
Sem dúvida.

Vejam, enquanto cada religião entrou em um tipo de conservadorismo. É somente através da Sahaja Yoga que vocês
compreenderão que todas elas eram verdadeiras, todas verdadeiras. Cada uma delas era verdadeira, correta, totalmente
integradas umas com as outras. Mas para isso, você tem que se tornar o Espírito, senão você não pode compreender. Mas, há
somente uma única coisa muito boa em relação à filosofia indiana: do começo ao fim, eles têm falado nada mais a não ser
sobre a emancipação espiritual e tornar-se unificado com o Espírito nada mais. Primeiro de tudo. E também eles falaram sobre
as Divindades. Mas Buddha não falou nem isso. Ele disse: "Não falem das Divindades, não falem de Deus," "não falem de
ninguém, apenas falem do Espírito." Ele era tão meticuloso no sentido de que as pessoas deviam colocar a atenção somente no
Espírito delas, antes de mais nada, depois nós viríamos a saber.
Mahavira disse o mesmo, ambos disseram. Assim, vejam, na filosofia, isso não é algo único, mas a idéia principal de toda a
filosofia indiana é – quer seja hindu, budista ou jainista ou qualquer um desses que estavam na Índia – é que a coisa principal é
obter a sua Realização do Si. E toda a sua vida deve ser construída nisso. Por exemplo, é dito que o seu chitta deve ser
controlado. Você não deve permitir que sua atenção fique envolvida com tudo. Então, todas essas idéias, idéias românticas,
isso é errado. Mantenha sua atenção em você mesmo. Você não pode colocar a sua atenção em qualquer coisa onde ela é
desperdiçada – chitta nirodha. E quando isso começou, vejam, somente então as pessoas puderam ver que quando você
mantém a sua atenção em você mesmo, então a sua atenção se eleva mais alto, ela não é desperdiçada, dissipada. Assim, a
essência de todas as religiões é a mesma, é a Realização do Si, a primeira e mais importante coisa.
E sem isso, é o que vocês chamam de "sem vida", nós estamos "com cadáveres", nishpran. Sem vida, se você segue uma
religião e ela não tem sentido, é tudo sem vida. Não há nada de errado com a religião em si, mas é sem vida, eles extraíram a
vida agora. Sem vida, isso fica prejudicado. Vida é Sahaja Yoga. Yoga é a... Que Deus os abençoe. Esta é Karina, de Haia.
Karima? Oh, nós temos um Karim lá na Holanda. Nós precisamos localizá-lo.
Você tem o endereço de Karim? Ele é um jovem, uma alma realizada, uma pessoa maravilhosa, Eu devo dizer. Ele costumava vir
aqui e agora seu pai está na Holanda, seu pai bebe muito. Ele disse – Eu perguntei para ele: "Como está seu pai?" "Ele é como
todos os outros alemães." Eu disse: "O que você quer dizer?" "Todos eles bebem muito." Eu disse: "Não, não, todo mundo bebe,
não somente os alemães." A mãe dele é francesa e seu pai é alemão, e eles estão divorciados, então ele levou o menino
embora. Ele vem aqui às vezes, ele é uma grande alma, Karim.
Como é que você achou esse nome "Karima"? Como eles lhe deram o nome Karima? Não, meu nome é Karina. Oh, entendo, é
derivado disso. "Karima" significa "Karim", significa "Aquele que é o Criador." Karima" é o Poder do Criador. Daí vem a palavra
carisma, carismático; "karishma" vem daí. Este é Henno, de Amsterdã. Amsterdã, bom. E este é Herman, de Haia.
Heno está pensando em mudar-se para o ashram com os outros. Bom. E há alguém lá atrás. Eles já me apresentaram, Mãe. Já?
Qual é seu nome? Jack, de Bruxelas. Oh, entendo, Jack é de Bruxelas. Sim, sim, sim, Eu sei. Eu o conheço, Jack.
É maravilhoso, não é? Então, também explique para eles que o tour indiano é bem espartano, vejam, no que se refere ao
conforto pessoal. E principalmente desta vez será do lado de fora. Do lado de fora a céu aberto, nós teremos tendas e coisas
assim, será como acampamento de escoteiros. Mas Eu acho que vocês gostarão, por causa da natureza e da beleza e dos rios.
E tudo será agradável, Eu espero. Mas o principal é que naquele país, você se elevam muito rápido, Eu tenho visto isso. É como
se nutrisse você, a Índia nutre seu Ser, é uma terra fértil para ascensão espiritual, e muitos se beneficiaram muito. Então Eu
acho que será uma boa idéia. Acalmem-se, não há pressa.
Eu estarei aqui até o final deste mês, certamente. Pode ser que Eu vá um pouco mais tarde. Então, não se apressem. Tudo que
for possível, tantos quanto puderem vir, Eu gostaria de acomodar desta vez. Tudo bem? Que Deus os abençoe. Gradualmente,
vocês se estabelecem em seu grupo, tal como um tipo que tenha o mesmo padrão dessas pessoas. E então podemos ter o que
vocês chamam de um tipo de coisa formal, tal como essas pessoas têm uma organização constituída e coisas assim, de modo
que esse grupo possa se estabelecer de uma maneira adequada. É claro, Eu nunca verifiquei as contas da organização e Eu não

sei o que estão fazendo. Mas vocês têm que colocar alguém como responsável e coletar algum dinheiro para os seus
programas quando Eu for lá.
Vocês podem precisar de algum dinheiro para os auditórios e coisas deste tipo, para publicidade. Seja o que for, formem uma
organização assim e tentem constituí-la, depois nós podemos legalizá-la também. Mas temporariamente, vocês devem ter
algumas pessoas que fiquem responsáveis e que coletem algum dinheiro para os programas. Porque Eu não preciso de
nenhum dinheiro, nada, mas é claro, vocês precisarão de dinheiro. Porque no próximo ano, Eu certamente irei lá e ficarei por
algum tempo, assim Eu espero. Então vocês precisam arrumar algum dinheiro até lá. Por último, Eu gostaria que todos vocês
agradecessem ao Dr. Warren por ter ido lá por conta própria, realizando isso tão bem e ajudando todos eles. Agora, como
Bogdan está indo para Genebra, ele cuidará de toda a Europa e percorrerá de um país ao outro, Bogdan, Dr. Bogdan. E ele fará
tudo que for necessário. Gregoire, é claro, estará lá nos bastidores.
ele foi quem fez tudo isso. Então ele irá orientar Bogdan e todos lá. E tudo será... Venha aqui. Eu não consigo ouvi-la, venha aqui.
Eu queria saber se a Senhora poderia voltar. Mas se você meditar, se você colocar sua mão esquerda em direção à foto e a mão
direita assim, isso deve funcionar. Não, não, não, não, não, você não deve fazer isso. Então Warren irá falar. Sim, então Patricia
está lá e Antonio pode ajudá-la. Tudo bem?
Bom. Eu estou muito feliz por vocês estarem lá. Agora, está melhor – ela está lá e tentem ajudá-la de todas as formas que ela
quiser, porque ela está fazendo isso muito bem agora, ela está compreendendo bem tudo. Algo mais? Vocês estão parecendo
tão belos, todos vocês. E Jack, você está na Bélgica, não está? Isso é bom. Sim, Eu tenho que ir para casa agora. Eu acho que
nós fizemos um seminário muito bem sucedido. E ajudem todas essas pessoas que vieram da Holanda e da Bélgica.
Eu queria lhes dar. Warren? E as fotografias estão lá, que vocês todos podem distribuir porque há muitas delas. Então aqueles
que saindo agora, primeiro deve pegar as fotos, depois gradualmente. Então, Eu Me despeço de vocês agora, depois a
distribuição será feita. Agora, Eu quero agradecer a todos vocês por Me convidarem para este seminário e ele foi tão bonito. Eu
espero que vocês não se prendam a nada, quando Eu lhes falei sobre Vishnumaya. Esse é o poder, lembrem-se, esse é o poder.
Todos vocês têm que ter esse poder dentro de vocês, de modo que quando falarem até mesmo uma palavra, ela atua como um
raio. e depois, como um arco-íris.
Ambos são poderes de Vishnumaya. Quando o arco-íris aparece, isso significa que não haverá nenhum raio. E quando há um
raio, não haverá nenhum arco-íris. Assim, vocês também são o arco-íris. Isso significa que vocês podem criar belas cores a
partir de uma única cor branca. É disso que vocês são capazes. Então, vocês têm que mostrar essa magia e vocês também têm
que mostrar, às vezes, esse efeito do raio. Mas é melhor usar mais o raio interiormente e o arco-íris exteriormente, isso seria
melhor. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe os ingleses e os outros, todos vocês que desejam criar Jerusalém
na Inglaterra, isso é muito importante.
Façam com que os ingleses também compreendam e fiquem conscientes disso, e realizem isso. Não somente os Sahaja Yogis
ingleses, mas todos os ingleses. Que Deus os abençoe.
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Navaratri Puja Suíça, 19.10.1985 Hoje é um grande dia do Navaratri, nós estamos reunidos no ápice do sexto e do sétimo dia. O
sexto e o sétimo são os dias em que Mahasaraswati… finalizou Seu trabalho… e a Encarnação da própria Shakti começou.
Portanto, às 12:00 hs de hoje, a Devi toma sob Sua responsabilidade a Shakti. É claro, como vocês sabem, Mahakali e
Mahasaraswati, ambas são os Poderes de Shri Sadashiva. A Adi Shakti primeiro criou a Si Mesma como Mahakali, que é o
Poder do Desejo. Mas todos esses Poderes não são nada mais do que… o Poder do Amor de Deus. Assim, na sequência deste
grande Amor de Deus, a Adi Shakti teve de primeiro tornar-se o Poder do Desejo. Da mesma maneira, os Sahaja Yogis, que são
providos com este Poder do Amor, têm de ter o desejo pleno no coração deles, o desejo de amar. Esse desejo é muito diferente
dos… outros tipos de amor humano que conhecemos. Em outros tipos de amor humano, quando nós temos relacionamentos
com os outros, nós temos expectativas… e é por isso que é muito decepcionante. Nossas expectativas sempre vão mais alto…
do que nossa compreensão e realidades. E então nós sofremos por causa de decepções e frustrações. E o amor que tem de
nutrir e satisfazer… torna-se um título de mercadoria. Assim, quando ele se reflete nos seres humanos, ele é o desejo de ser
amado por todo mundo, não de amar os outros. Todos devem amar você, mas até que ponto você ama os outros é a questão.
Naturalmente, se for cada um por si mesmo, então realmente ninguém ama. Mas quando se trata do amor verdadeiro, então o
sacrifício torna-se uma qualidade natural. Você não chama isso de sacrifício, mas o chama de privilégio. Nós dizemos que é um
privilégio dar amor. É uma grande oportunidade podermos amar, é nossa grande sorte podermos amar, são as bênçãos de Deus
podermos amar e doar. Então, o ato de dar começa quando você fica completamente consciente, não entende, mas fica
completamente consciente do amor, do poder do amor se expressando. Esse é o terceiro poder, que começa a se expressar,
porque depois disso, uma pessoa torna-se ativa e criativa. É desse modo que a ação de alcançar esse estado de dar amor
começa. Primeiramente, nós começamos a ativar isso de muitas maneiras, como Eu disse, nós começamos a ter expectativa…
e a pensar que estamos amando os outros, nós agimos para isso. Nessa loucura de que os outros devem nos amar, os outros
devem nos respeitar, os outros devem achar que somos importantes, que eles devem nos reconhecer, nós começamos a amar
alguma outra coisa que não é tão importante. Então, nós vamos primeiro para o dinheiro, o dinheiro torna-se muito importante.
Nós pensamos que se tivermos dinheiro, as pessoas nos amarão, nós nos tornamos muito poderosos como pessoas que têm
dinheiro, como pessoas ricas. Então, nós começamos a acumular dinheiro, começamos a amar o dinheiro. Mas o dinheiro não é
a verdade, nós não amamos a verdade. Quando nós começamos a amar o dinheiro, começamos a pensar nos problemas de
dinheiro. Essas pessoas podem tornar-se avarentas para doar, a tal ponto que mesmo em relação a Deus, elas se tornam
avarentas. Na verdade, eles nunca têm dinheiro, porque se você não pode gastar seu dinheiro, você não tem nenhum dinheiro.
Se ele não estiver disponível, para que serve ter todo o dinheiro? É desse modo que eles têm problemas, porque eles amam o
dinheiro e não Deus Todo-Poderoso. Eles estão preocupados com o dinheiro, mas não com a verdade. Depois com isso, eles
vão para uma segunda coisa que é o poder. Eles querem ter poder. Eles querem se tornar presidentes, ministros e burocratas e
tudo mais. Eles querem ter poder, pensam que tendo grande poder, as pessoas os respeitarão e os amarão. Mas eles
mergulham no medo. O que eles obtêm é o medo, o tempo todo, eles têm medo. Também as pessoas com dinheiro têm medo.
É por isso que na Bíblia é dito: as recompensas do pecado são o medo. O que é o pecado? O pecado é não amar a verdade, isso
é o pecado. Quando você não ama a verdade, então isso é o pecado. Quando você começa a ficar preocupado com seus cargos,
como por exemplo, o presidente acha que vai perder o cargo, o vice-presidente acha que será demitido, o primeiro ministro acha
que ele pode não ser eleito, os burocratas acham que perderão seus empregos, que eles não conseguirão promoções ou coisas
assim, então será um problema. Todas essas pessoas estão sofrendo de um sentimento terrível de medo. Eles não têm
nenhuma liberdade, de nenhum tipo. E nessa categoria, as pessoas simplesmente se afundam tanto no medo, que é ainda pior
do que as pessoas com dinheiro. Porque uma vez que elas estejam perdidas, elas estão perdidas, elas nunca podem se
recuperar. Não há nenhuma chance. Uma vez que você perde a eleição, você está perdido, ninguém olhará para você. Eu
conheci pessoas que têm estado em uma posição muito elevada, e quando elas perdem essa posição, ninguém mais olha para
elas, elas passam direto por elas. De outra forma, haverá pelo menos cem carros para recebê-las. E uma vez que eles percam
seus empregos, não haverá ninguém nem mesmo para olhar para eles, eles simplesmente andam como pessoas comuns.
Mesmo vendo todas essas coisas acontecendo, essa verdade aparecendo diante deles tão claramente, eles não permanecem
nessa verdade, não se dão conta dessa verdade, eles não têm essa compreensão dentro deles. Eles compreendem por algum
tempo e eles correm atrás disso. Depois, quando essa pessoa morre, eles veem que um homem com dinheiro, o homem rico é

esquecido, ninguém se preocupa com eles, quem era o homem rico. Pelo contrário, as pessoas, os primeiros ministros e todas
essas pessoas importantes, quando eles morrem, imediatamente começam a publicar livros sobre suas vidas pessoais, com
todas as coisas sujas que eles fizeram… e todas as coisas horríveis que eles fizeram, e que tipo de vida eles levaram. Não há
nenhuma fragrância em suas vidas, nenhum idealismo, nada. Devido à responsabilidade que eles têm com o público… e com
eles mesmos, eles não compreenderam isso… e fizeram uma confusão com suas vidas pessoais. É por isso que esse tipo de
reação surge depois da morte. Outro dia, Eu estava lendo e era sobre um ator muito conhecido. Ele é uma pessoa que nasceu
realizada, Eu sei, mas ele decaiu completamente. Ele diz: "Qual é o mal em beber?" "Qual é o mal em jogar?" "Qual é o mal em
fumar?" "Porque, afinal de contas, eu irei morrer… "e depois quem irá se preocupar com isso." "Vamos supor que eu contraia
câncer, e daí?" "De qualquer forma, eu irei morrer." "Então, por que não desfrutar esses prazeres da vida?" Mas, e quanto a
morte? Você continua. Então tudo isso que você esteve fazendo virá a público… e as pessoas não gostarão de ter sua fotografia
em casa. As crianças cuspirão em você. E quanto a isso? Sua vida não é o que é atualmente por causa de três ou quatro… ou
dez ou quinze anos do seu assim chamado sucesso. Mas quando você morrer, toda essa loucura desaparecerá… e as pessoas
aparecerão com a verdade a respeito de você. É desse modo que esse poder de ser popular acaba. Essa popularidade barata,
esse tipo de… tratamento vulgar em relação a você mesmo… lhe dá uma personalidade que não será cultuada, que não será
aceita, ninguém se lembrará de você como alguém importante. Por algum tempo isso continua, mas na totalidade, essa pessoa
não deu nada para a humanidade. É desse modo que o poder de Saraswati trabalha. As pessoas recorrendo à ação… para
alcançar resultados envolvendo-se com o poder. Mas isso deveria atuar para descobrir a verdade. Saraswati deveria lhes dar o
elo para descobrir a verdade. Quando você está nesses lugares e ruas estranhas, você descobre que esse não é o caminho, que
nós o perdemos. O caminho está em algum outro lugar, nós o perdemos. Vamos descobrir o verdadeiro caminho, porque este
não dá a alegria. Isso uma pessoa pode aprender a partir dos outros, da história, de tantas outras coisas e de seus próprios pais,
a partir de nossa sociedade e de si mesmo, e de seus filhos também. Se você quer aprender, essa é a qualidade dos pujaries de
Saraswati, eles adotam gyana, eles adotam a realidade. Nos Vedas, no início dos Vedas, é dito que lendo esses quatro Vedas, se
você não obter o veeda, veeda é o conhecimento em seus nervos, significa a Realização, não adianta ler esses Vedas. Assim, a
primeira coisa de Saraswati é que através da leitura, através do processo da manifestação de Saraswati, vocês devem alcançar
um ponto para compreender que: "Esse é o lugar dos ratos e nós temos de sair," "nós temos de estar preparados." Quando isso
acontece, então o Mahalakshmi Tattwa começa a atuar em você, esse é o terceiro Tattwa, que começa a atuar. O Mahalakshmi
Tattwa então começa a expressar… Seu amor em sua totalidade, através do processo evolutivo, nos seres humanos. O ser
humano começa a evoluir simultaneamente, ele percebe em ambos os lados o que está acontecendo, como uma testemunha, e
ele usa o seu poder de Mahalakshmi. Na primeira parte do Poder de Mahalakshmi, ele começa a livrar-se da rotina habitual das
obrigações familiares… e de outras escravidões humanas do poder, do dinheiro, da luxúria, e ele começa a se mover em uma
ação mais elevada. Ele nos dá uma nova ideia de popularidade… pelo estabelecimento da verdade, porque através do Poder de
Mahalakshmi, você descobre a verdade em seu sistema nervoso central… e por fim, é a luz de um cérebro iluminado. Quando o
Poder de Mahalakshmi começa a se manifestar, a pessoa começa a pensar nos outros. Não no nível material, que as pessoas
estão sofrendo materialmente, "agora, as pessoas na Etiópia, quem salvará," "nós temos de lhes dar alguma comida, isso,
aquilo." Não. Eles vão às raízes dos problemas. Por quê? Ou eles não pensam que deveria haver uma farta distribuição… de
dinheiro e riqueza, não. Isso é superficial. Porque seja onde for que isso é feito, as pessoas não são felizes. Elas sentem que
elas não têm nenhuma liberdade. Aquelas pessoas que têm dinheiro não são felizes, porque elas têm uma vida demoníaca,
onde que elas são livres, elas se comportam como demônios. Nenhum senso de totalidade, nenhum senso de coletividade.
Quando eles se tornam assim, eles nem mêsmo se dão conta que se tornaram demoníacos. Tudo se torna como um grande
mártir. Eles lutam por terras, eles lutam por nações, eles lutam por direitos e fazem todos os tipos de coisas horríveis.
Começam a destruir as pessoas, os seres humanos, todo o tumulto de hoje é consequência, na maioria dos casos no Ocidente…
e também nos países árabes, Eu diria, é consequência do canal direito. E no Oriente, é consequência do canal esquerdo, os
tumultos. Isso é muito surpreendente, também é muito contrastante. É um dilema estranho para Mim, não, Eu não consigo
entender isso às vezes, que onde eles são tão minuciosos acerca da castidade, eles tornam-se assim, quando eles são muito
preocupados com a castidade e tudo mais, eles têm problemas de canal esquerdo. Eles fazem pujas, eles são shraddhas, eles
são como os católicos, podemos dizer, não são pessoas ricas. Raramente, exceto na Suíça, Eu acho que aqui ninguém é rico,
porque eles são tão orientados para o dinheiro. Ou então os povos onde as pessoas são canal direito, quando elas negligenciam
a castidade delas, não se preocupam com o canal direito, elas têm os problemas de canal direito. É muito surpreendente. A
razão é que onde eles cuidam da parte relativa à castidade, eles vão fundo nisso. Agora, vamos supor que uma pessoa esteja
fazendo um puja. Ela simplesmente segue fazendo puja, puja, puja, de manhã até de noite, sem nenhuma atividade. É muito fácil

fazer puja, não é? Apenas vem, alguém faz o puja para você, recebe as vibrações, é abençoado, e continua. Nada para ser feito,
nenhuma atividade. Então não há nenhum equilíbrio. Assim, eles fazem puja e pensam: "Oh, nós fizemos muito bem". Não, se
você é uma pessoa de canal direito, então o puja o ajudará, mas não se você for uma pessoa de canal esquerdo. O puja
realmente ajuda, é claro, Meu Puja ajudará, sem dúvida, em ambos os canais, porque Eu não sou… nem lado esquerdo nem lado
direito nem lado nenhum. Assim, quando eles fazem o puja, vamos supor que um homem esteja fazendo um puja a Devi. Na
Índia, eles necessitam de muita coragem para fazer o puja a Devi, vocês não sabem disso. Sapta Sathita Devi tem aquela coisa
que pessoas nobres fazem, eles ficam possuídos, eles não conseguem entender. Antes de tudo, havia uma estátua de alguém
feita por um sujeito horrível. Quando eles iam fazer o Puja dessa Deusa, eles ficavam com medo, tudo é bom, nós temos
templos onde há também, podemos dizer, swayambhus… da Mãe Terra, que são venerados… e deveria estar tudo bem, mas não,
eles ficam possuídos. Por quê? Porque a maioria desses templos são perseguidos… ou assombrados por espíritos. Porque eles
fazem todos os tipos de coisas tântricas lá. E quando as pessoas vão e fazem pujas lá, o que acontece a elas? Elas são
atacadas. Elas tornam-se mais canal esquerdo. Agora, os muçulmanos e outros que acreditam em um Deus… que é nirakara,
sem forma, eles vão para o canal direito. Há um Deus sem forma, tudo bem, sem forma, em todo lugar está Deus, em mim, em
vocês, em todos há Deus, todo mundo é Deus. Mesmo se você for um demônio, você é Deus. Não há nada errado com ninguém,
todo mundo é Deus, começa nesse princípio. Então, eles vão para o lado do supraconsciente e tornam-se demoníacos. E eles
precisam brigar, porque eles são demônios. Os demônios têm de brigar, senão como eles existirão? Eles brigam, eles agridem,
eles vão para outros países, os agridem, os capturam, o tempo todo eles estão pensando em agredir os outros. De uma forma
mais sutil, eles agridem. Hoje em dia, a mídia é agressiva no Ocidente. Há tantas formas de agressão… e para eles, a agressão é
algo muito dhármico. Por nada, eles farão perguntas diretas, arrogantes, que insultam… e cruéis. Eles tornam-se pessoas cruéis.
É desse modo que o tumulto começa, quando nós começamos a usar o poder de Saraswati de uma forma errada… ou o poder
de Mahakali de uma forma errada. É por isso que na Sahaja Yoga, antes do Puja, vocês têm de fazer muitas atividades. Vocês
têm de decorar o salão, vocês têm de trazer flores, vocês têm de organizar tudo belamente. Olhem para as rosas, como elas são
bonitas. Então vocês começam a equilibrar-se… com todas essas atividades que vocês fazem. E depois, vocês se sentam para o
Puja. Isso é como você trabalhar de dia e dormir à noite. Para descansar, conseguir o lugar, você deve ser ativo. Semelhante a
eles terem de escalar os Himalaias… para alcançar a meditação. Porque quando você está cansado, você pode ficar sossegado
em seguida. Senão, se você pegar alguém, digamos, da Suíça, a pessoa muito apressada… para meditação, você terá de colocar
cola nela… para ela sossegar, porque ela ficará frenética o tempo todo. Ficará o tempo todo pulando. Então, a atividade tem de
acontecer antes do Puja. O equilíbrio tem de ser estabelecido. Assim, as mulheres têm de achar os saris e as blusas e isso e
aquilo, e elas têm de ficar preocupadas em colocar as flores, arrumar as coisas, isso, aquilo. Muitas atividades! Nós temos de
viajar. Foi necessário aos ingleses viajarem da Inglaterra… para providenciar o dinheiro deles e quartos e tudo para virem para
cá, ir para o lado futurístico, pensar sobre o que eles farão para pagar, como eles irão pagar seus empréstimos. Eles têm de
fazer todo esse planejamento futurístico… antes de virem para Suíça. Sendo a Suíça o lugar mais ativo, é melhor fazer o Puja
aqui, assim eles não ficam tão ativos. É desse modo que a Devi providencia tudo. Assim, a ascensão começa a evoluir. Nisto, o
jogo da Devi é o Navaratri em sua ascensão. Por eras, há o Navaratri, é por isso que é o Puja mais importante. Na Sahaja Yoga, o
Navaratri é o Puja mais importante. Embora nós possamos dizer que na Sahaja Yoga moderna, o dia do Sahasrara é o mais
importante, porque é desse modo que vocês começaram a obter sua Realização. Mas se você passar por todos os eventos
históricos da evolução, você descobrirá que o Navaratri… é aquele que os trouxe ao Sahasrara. Sem a ajuda da Devi em
diferentes estágios de sua ascensão, vocês não poderiam estar numa posição para receber sua Realização. Assim, todos os
passos que vocês deram no passado… são hoje venerados e usados para agradecer a Devi… pelo que Ela fez para trazê-los.
Assim, é como um agradecimento. Sem o trabalho Dela, nada poderia ter acontecido. Assim, quando nós lemos sobre a Devi,
sobre as encarnações Dela, como Ela veio a esta Terra para salvar Seus bhaktas, as pessoas que estão tentando ascender,
atravessar esse Bhavasagara, como Ela trabalhou arduamente, como Ela lutou contra os demônios, como Ela mata os
demônios, sozinha, Ela assumiu a responsabilidade… de fazer com que as pessoas atravessassem o Bhavasagara. O guru lhes
deu a força, ensinou o Dharma, mas Ela é Aquela que os fez sair. Mesmo aqueles que eram dhármicos… não puderam fazer isso
por causa da pressão demoníaca. Ela é Aquela que lutou sozinha com Seus poderes de destruição. Em Sua ira, Ela lutou por
vocês, Ela os trouxe a este nível. E depois, Ela assumiu uma forma mais suave de encarnação. Mesmo durante a época de todos
os gurus, Ela assumiu a forma de Janaki, como vocês sabem, que era a filha de Janaka. Depois Fátima, que era a filha de
Maomé… e Nanaki, que era a irmã de Nanaka. Nessas formas, esses poderes… sustentaram e nutriram o Guru Tattwa e mais
tarde… ou algumas vezes simultaneamente, Elas se encarnaram em formas mais suaves… para ajudar os seres humanos a se
elevar. Assim hoje é o dia de agradecimento, assim como o Guru Puja é o dia de agradeciemnto ao seu Guru. Aquele que os tem

aconselhado, Aquele que tem lhes falado sobre a verdade, Aquele que tem lhes ensinado através da verdade… e lhes deu a
Realização. E o Devi Puja é um agradecimento, onde sozinha, exatamente como uma Mãe muito amorosa, sob o sari Dela, Ela
os protegeu, lutou por vocês, lutou com cada inimigo que está em volta, combateu cada tipo de problema que existiu… e por fim,
os trouxe ao nível do Sahasrara e depois lhes deu a Realização. É um verdadeiro agradecimento à Mãe. Então nós podemos
dizer que o Navaratri é como o Dia das Mães, onde vocês prestam agradecimento a Ela, que simplesmente fez um trabalho
implacável, contínuo, por Seus filhos. A Maternidade é muito mais importante do que Guru. Porque o Guru é Aquele que os
treina, torna-os eficientes. Mas a Mãe perdoa, Ela os ama, Ela os sustenta e Ela os ensina como amar, Ela tem uma enorme
paciência e imenso amor e Ela faz isso sozinha, Ela não espera nada de vocês. Absolutamente altruísta. "Altruísta" é uma
palavra muito pequena, Eu diria, é uma compaixão tão vasta… que engole tudo que é errado, dissolve, digere, absorve isso. O dia
tão grandioso do Navaratri é para todos os Sahaja Yogis. Porque quando Ela assumiu Sua forma como Sita, como o Poder de
Shri Rama, silenciosa, letente, sofrendo, o quanto Ela sofreu, o quanto Ela sofreu. Depois Ela assumiu a forma de Radha. Depois
Ela veio como os cinco poderes de Saraswati… como as cinco esposas de Shri Krishna. Depois Ela veio como Maria, foi o maior
sofrimento, Eu acho, ver o Filho sendo crucificado. O silêncio sofrido, o sofrimento paciente, Ela teve de passar por isso. Ver
todo aquele drama foi demasiado. Ela passou por tudo aquilo porque todos vocês tinham de atravessar… o seu Agnya Chakra,
Ela tinha de sacrificar Seu Filho. É fácil para um pai fazer isso, muito difícil para uma mãe. Agora todas vocês são mães, muitas
de vocês, vocês saberão o que é ter um filho… e como uma pessoa se sente a respeito disso. Depois de fazer isso, Ela chega…
ao estado em que tem de lhes dar a Realização. É um trabalho de enorme paciência, como vocês sabem. É uma enorme
paciência e compreensão. Os seres humanos à medida que o tempo avançou, evoluíram para serem ensinados para ter a
Realização, mas também foram evoluindo para caminhos muito estranhos, estúpidos, tortuosos, insensatos. É impossível
entender como eles andam por ai com suas ideias estúpidas… e como eles podem ser problemáticos. Eles pode ser muito
desonestos, estranhos, problemáticos… a tal ponto que às vezes é até mesmo difícil perdoar. Apesar disso, muitos de vocês
estão aqui hoje na Europa na terra do Guru, Eu posso perceber quem teve a Realização. Assim, o orgulho da Mãe, a alegria da
Mãe perdeu os limites, não há dúvida sobre isso. É uma coisa tão grandiosa ver Seus filhos sentados aqui… para receber todos
os poderes Dela. Agora novamente, quando nós estamos nessa situação, nós temos de conhecer… o primeiro princípio com o
qual a coisa toda começou, que é o poder do amor. Foi o poder do amor que os trouxe a este estado… e é o poder do amor que
vocês irão expressar e manifestar, vocês evoluirão. Agora, depois de virem para a Sahaja Yoga, também as tentações tornam-se
cada vez mais sutis. Nós tentamos praticar a Sahaja Yoga, nós tentamos expandir a Sahaja Yoga algumas vezes por causa dos
poderes. Talvez você esteja sozinho, então você quer ter mais Sahaja Yogis. Talvez você faça isso porque você pensa que é
desta forma… que você expande seus poderes. Até mesmo os problemas deles de liderança, Eu percebo que há problemas de
ego. Alguém é indicado como líder então outra pessoa sente-se mal, isso, aquilo, tudo continua, Eu vejo o drama continuar, eles
brigam como crianças pequenas. O que é essa liderança? É apenas artificial, não é nem mesmo mencionada em nenhum jornal.
Assim como eles têm governos de imitação, nós temos uma liderança de imitação. Então depois as pessoas brigam por causa
disso, isso torna-se mais sutil, a luta pelo poder continua tornando-se cada vez mais sutil. Depois novamente, surgem
problemas de dinheiro. Algumas pessoas acham que a Sahaja Yoga… é um meio muito bom de ganhar dinheiro. Ou algumas
pessoas pensam: "Nós podemos ganhar muito dinheiro," "porque a Mãe abençoa as pessoas, com dinheiro, com riqueza,"
"então vamos ficar na Sahaja Yoga", mas não gastam um único centavo, apenas administram isso. Não, não é assim. É o
contrário. Novamente há outro dilema, pois na Índia que é um lugar de pobreza comparado a todos vocês, todos doam dinheiro.
Todos os administradores, em cada centro, onde quer que haja administradores, têm de doar pelo menos 5.000 rupias para
tornarem-se administradores. É claro, Eu não ganho nada com isso, mas Eu devo ter doado não sei quanto, não sei quanto, Eu
mesma, para Me tornar a "Administradora" dos Sahaja Yogis. Mas vocês têm de doar. E quando vocês tornam-se avarentos,
isso significa que novamente a mesma coisa continuando. Nós temos saldo bancário, mas a fonte está esgotada e não lhes
resta nada. O "saldo bancário" deve ser com Deus, então Ele lhes dá "juros" mais do que o "capital". Há algum banco que faz
isso? Pelo menos não o banco suíço. Vocês têm de pagar para guardar dinheiro com eles. É desse jeito que é. Vocês devem
utilizar, sempre tentar ir à fonte. Isso se torna cada vez mais sutil… no sentido de que as pessoas pensam… que agora os filhos
delas são almas realizadas. Tudo bem, e daí? Eles não são Deuses, são? Elas ficam tão envolvidas com os filhos delas, quero
dizer, essa é outra estupidez na qual as mulheres caem. Mas para elas, o filho delas é tão importante, elas ficam tão
atormentadas por causa do filho. Quero dizer, primeiro elas negligenciavam os filhos, agora elas se tornam tão apegadas aos
seus filhos, que elas parecem grudadas às pessoas o tempo todo. E essas crianças não podem crescer apropriadamente, a
menos e até que você lhes dê liberdade. Dê-lhes total liberdade para crescer. Mas dê-lhes orientação, é claro, pois elas são
pessoas majestosas, quer dizer, Sahaja Yoginis, elas nasceram realizadas. Como um Sahaja Yogi, como um bom Sahaja Yogi,

mostrem como elas devem se comportar. Tenham um bom relacionamento, conversem com elas, falem com elas sobre isto,
como elas devem desenvolver esse autorrespeito dentro delas, que elas devem ser desse jeito. Não grudá-las a vocês. Essa não
é a maneira. As crianças nunca crescerão apropriadamente, até mesmo fisicamente, se você grudá-las a você. No Ocidente
agora, Eu vejo novas ideias surgindo… de que os filhos devem ficar grudados à mãe. Isso é ir de um extremo a outro extremo.
Eles se tornam muito canal esquerdo. Mesmo se eles forem adultos na idade, eles não se tornarão adultos em seus cérebros,
eles não se tornarão adultos em seu comportamento, se eles ficarem grudados com a mãe. Se eles chorarem um pouco por
causa da luz, não importa, mas as crianças devem ser colocadas para dormir longe da mãe. Vocês não devem o tempo todo
carregar seus filhos em seu colo, não há nenhuma necessidade, de forma alguma. Mas isso não é o que o filho quer, é a mãe
que quer esse tipo de coisa. E alguns pais também, Eu tenho visto, grudam aos seus filhos. E depois eles dizem: "Mãe, meu filho
está mimado," "ele está desse jeito, está daquele jeito." Essas crianças ficarão possuídas muito rapidamente… se vocês
tornarem as crianças dependentes de vocês. Muito rapidamente elas ficarão possuídas, se vocês as tornarem independentes
em excesso, "você está por conta própria", por exemplo, o outro lado foi que quando Eu estava em Oxted, uma menina de sete
anos costumava vir e nos entregar jornais… e ela ela filha de um lorde. Por volta das 5:00hs da manhã, naquele frio, ela
costumava subir por todo caminho de bicicleta… entregando aqueles jornais. E quando Eu disse à mãe dela: "O que você está
fazendo?" Isso é muito perigoso, esta criança está em perigo, ela é uma menina, "como você pode fazer isso com ela?" Ela
disse: "Não, não, ela tem de ficar por conta própria." Assim, um lado é ficar por conta própria e outro lado é ficar grudado, é
novamente a mesma atitude sutil de possessividade, é possessividade, "este é meu filho, eu devo cuidar do filho, o filho é uma
alma realizada, isso, aquilo. Não somente seu filho é uma alma realizada, o filho de todo mundo é alma realizada na Sahaja
Yoga. O quanto você faz pelos filhos dos outros? Ou você somente cuida de seu próprio filho? O costume deve ser: se você
comprar uma coisa para seu filho, compre mais duas para uma outra criança; compre coisas melhores para outra criança… e
menos coisas para o seu filho. Deixe seu filho compartilhar as coisas dele com os outros. No momento em que você comprar
algo, compre algo que ele possa compartilhar. Ensine-o como compartilhar. Porque embora eles sejam almas realizadas, com
as mães e os pais desse jeito, eles se tornarão novamente… o mesmo estilo antigo de pessoas avarentas, briguentas, brigando,
batendo umas nas outras, perturbando umas às outras. Então tome cuidado. Sendo almas realizadas, você ficará surpreso ao
ver que eles serão… extremamente, extremamente… convenientes para você. Entregue-os para outros Sahaja Yogis cuidarem,
dependa deles, deixe-os cuidarem deles. E o sentimento homogêneo vem através das crianças. As crianças são as que se ligam
umas nas outras. Mas "não toque em meu filho, este é meu filho." Você fecha a porta assim que alguém entra. Assim você está
retrocedendo do mesmo modo que suas mães fizeram. Não há nenhuma guerra na Sahaja Yoga. Nós estamos no governo de
Deus. Essa compreensão tem de surgir, não há nenhuma necessidade de ver todas essas coisas inúteis, esses prazeres da vida.
Compreendam sua responsabilidade, que vocês são Sahaja Yogis primeiro e por último e no meio. E como Sahaja Yogis, qual é
o seu dever? É serem completamente dedicados ao aprimoramento… e à benevolência dos outros. Essa é a única coisa que irá
nutri-los para se elevarem. Se vocês cuidam de seus filhos desse jeito, como loucos, seu filho não os ajudará, vocês terão
problemas. Se vocês negligenciam seus filhos, vocês terão problemas. Portanto fiquem no centro e sejam apenas testemunhas
de tudo isso. É uma falha muito comum, no começo, de cada Sahaja Yogi que vem para a Sahaja Yoga. Eles Me enviarão a lista
de cinco gerações deste lado… e cinco gerações deste lado. "Meus pais, irmãos, irmãs, isso, aquilo, primos verdadeiros,"
"verdadeiro, este está doente." "Então por favor, Mãe, coloque Sua atenção." E quando Eu coloco Minha atenção, a atenção volta,
Eu não consigo achar aquela pessoa. Começa assim, para começar, tudo bem, no início Eu digo: "Tudo bem, eles entraram
agora." Mas vocês não sabem que esses são tentáculos… que devem mantê-los em um nível baixo, eles não permitem que
vocês se elevem ao Reino de Deus. No reino de Deus, tudo que é seu, até mesmo seu cabelo é cuidado por Deus
Todo-Poderoso. Cada coisa, vocês podem entender isso? Vocês podem perceber isso? É tudo feito… por bilhões e bilhões e
bilhões de poderes da Adi Shakti. O que você mesmo pode fazer? Nada! Exceto se preocupar e se afligir. Assim, se você apenas
acreditar e assumir esse poder hoje, que você está no Reino de Deus, que é a benevolência ativa, a natureza Dele é a
benevolência ativa, como eles dizer "hita". Se você está doente, é para sua benevolência, se você está bem, é para sua
benevolência. Se você tem dinheiro, é para sua benevolência, se você não tem dinheiro é para sua benevolência. Tudo faz bem
para você no Reino de Deus. Não julgue isso de acordo com seus próprios padrões. Quem você considera ser uma pessoa
benevolente neste mundo, além de Mim? Realmente, no verdadeiro sentido da palavra. Vamos supor, tome como exemplo um
homem que é muito rico, ele é benevolente? Não. Ele é feliz? Não. Ele é respeitado? Não. Pelo menos ele tem de ser uma alma
realizada… para estar em algum lugar próximo dessa descrição. E se você tem de ascender ao Reino de Deus, você tem de
saber que tudo funciona através do Poder Dele: a sua atividade, a sua inatividade, o seu sono, tudo é trabalhado através dos
Seus Poderes do Amor. O amor nunca pode ferir, nunca pode destruir. Siga um pouco adiante disso… e o amor derrama flores

sobre você. Mas compreendam a natureza de vocês. Vamos supor, você é uma pessoa de canal esquerdo. Na maioria das
vezes, Eu tenho visto… que as pessoas de canal esquerdo sempre querem fazer Meus Pujas. E as pessoas de canal direito
ficam organizando. Façam o contrário. Vocês devem conhecer a natureza de vocês, propiciem um equilíbrio a si mesmos, e
depois entrem no Reino de Deus. Digamos, por exemplo, que você está entrando por uma porta… e você tem muita carga em
suas costas, significando que você é uma pessoa de canal esquerdo. Então tire a carga de cima de suas costas, coloque em
cima da sua cabeça e entre. Mas se você tem muita carga em sua cabeça, coloque-a em suas costas e entre. Porque você está
cansado, você faz isso todo dia. Vamos supor que esta mão esteja cansada, coloque isso na mão esquerda. Eu vejo no avião,
quando as pessoas estão andando, elas estão segurando isso em uma mão e automaticamente, quando a mão está cansada,
eles colocam na esquerda. Automaticamente, eles não são Sahaja Yogis. Do mesmo modo, na vida também, se você tem feito
muito com um lado, tente fazer com o outro lado e propicie a si mesmo um equilíbrio. O Navaratri é o dia de lhes propiciar o
equilíbrio. Aqueles cuja mão direita está cansada, obterão o poder na mão esquerda. Aqueles que têm a mão esquerda cansada,
obterão o poder na mão direita para dividir a carga. Assim, aqueles que estão tendo problemas de dinheiro, resolverão
problemas de dinheiro. E aqueles que estão tendo problemas de sono, resolverão seus problemas de sono. Mas alguém pode
dizer: "Se a pessoa tem ambos os problemas," então o que fazer?" Eu sei de alguém, Eu vivi lá, naquele país. Quando eles obtêm
o poder, eles dormem, também se eles eles não têm dinheiro, eles não ficam preocupados. Então, para essas pessoas, o que
devemos fazer? É claro, Eu não lhes direi, mas a pessoa tem de fazer algo a respeito disso. A pessoa tem de trabalhar alguma
coisa. Eles simplesmente não se mexem… e se você falar com eles, a resposta é: "Eu sei, eu sei que durmo muito, eu sei que sou
desse jeito". "Eu sei, eu sei." Só isso. Então o que você diz? Isso o detém completamente, você não consegue ir adiante. Se eles
sabem, o que mais pode ser dito? Isso é uma montanha completa lá… mantendo-se apenas para acabar com você
completamente. Assim, a pessoa tem de fazer. Todo mundo tem de fazer alguma coisa. Alguém está realizando isso. Alguém,
digamos, está fazendo um trabalho, o outro não o está ajudando. Então aquilo não pode ser completado, é um trabalho coletivo,
você não pode, uma pessoa não pode fazê-lo. Eu tenho visto que isso acontece desse jeito. É um trabalho coletivo. Então nós
chegamos à posição em que o Navaratri hoje… não é o trabalho só da Mãe, o qual Ela fez até agora, é o trabalho de cada um de
vocês. Eu não posso fazê-lo sozinha. Se Eu pudesse, não haveria nenhuma necessidade de vocês estarem aqui, Eu teria feito
um avião, colocado vocês lá, os empurraria, um ou outro, os trancaria e os colocaria lá. Isso não é possível. Todos vocês têm de
carregar os seus próprios aviões, construí-lo e vocês mesmos carregá-lo com dignidade, não como crianças pequenas, então
vocês têm de amadurecer. E para essa maturidade, é uma coisa coletiva que tem de acontecer. No começo, na escola, tudo
bem, eles o ensinarão: dois mais dois, é 44? Mas quando você vai para faculdade, você mesmo tem de fazer isso, resolver o
problema por si mesmo. E é isso que é hoje a Sahaja Yoga, é bom obter a sua Realização nestes tempos modernos, mas a
maturidade tem de acontecer, senão é inútil. Até o estágio de semente, estava tudo bem, mas uma vez que ela tenha brotado,
ela deve tornar-se a árvore, senão é inútil. E isso todos vocês têm de fazer juntos, ajudando uns aos outros, compreendendo uns
aos outros… e todo mundo tem de realizar isso. Mesmo se uma única pessoa sofrer, Eu sofro. A coisa toda tornou-se coletiva. A
Devi tornou-se coletiva. É um risco. É um risco, Eu sei, muito bem disso. Não havia outra saída. É como a crucificação de cada
parte de Seu corpo, de cada célula de Seu corpo. Mas, tudo bem. Assim, hoje, ao invés de se sentirem culpados, vocês devem
ficar cheios com imensa coragem e imenso entusiasmo: "Nós temos de fazer isso, porque a Mãe nos deu o poder," "nós
podemos fazê-lo, nada deve nos conter." "E nós ajudaremos uns aos outros." Uma pessoa está fazendo um trabalho, ninguém
olhará para isso. Se você simplesmente não se mover, "Eu sei, eu estou sentado, eu sei que não me preocupo com isso, eu sei".
E na Sahaja Yoga, isso tem se tornado ainda mais sutil, "Eu quero fazer, mas há um bhoot em mim que não me deixa fazer isso."
Então, vá embora com seu bhoot, é assim que é. Todos esses argumentos… são estúpidos, inúteis na Sahaja Yoga. Isso quer
dizer que você não compreendeu… o significado da Sahaja Yoga, você não compreendeu o significado de si mesmo… e você
não tem nenhum respeito por sua vida. É assim que é. Se você for condescendente com esse pensamento, então é inútil. Mas
hoje vocês têm de prometer a si mesmos… e a Mim dentro de seu coração, que vocês ficarão cheios com esse entusiasmo e
essa shakti. O momento chegou, que irá torná-los verdadeiros yogis, com completa dedicação. Imaginem essas pessoas da
OLP (Organização para Libertação da Palestina), o que elas estão fazendo, destemidamente. Quero dizer, todos os tipos de
pessoas, vejam, ao redor de vocês, mesmo na Kali Yuga, tão dedicadas a algo insensato. Por que nós não podemos ser
dedicados a algo tão sensato? Eles não estão com medo de nada, eles são os demônios deles. Por que nós não podemos nos
tornar daquele jeito? O que há de errado conosco? Assim, cada um de nós deve ter esse entusiasmo… e "eu sozinho sou uma
instituição," "quando eu for fazer isso, eu não tirarei vantagem da vida do ashram," "agradavelmente sossegado no ashram,
muito bom, barato." Não. Todos nós iremos nos mudar também… e utilizar um espaço em algum lugar lá. Temporariamente no
ashram, tudo bem. Mas depois deem mais espaço para os outros que estão chegando. Saiam. Saiam e fiquem em algum lugar…

e trabalhem isso. Quando estão no ashram, "esta é minha casa, eu gastei dinheiro com isto, este é meu móvel," "isso é essa
coisa, aquela coisa." Na verdade, vocês devem saber como… viver na rua, com pouco dinheiro, como eles dizem, com muito
pouco dinheiro. É claro, agora Eu estou percebendo reação… com tantos móveis que eles levaram. É melhor viver com muito
pouco dinheiro. Então a tapasya começa. Colocando para si mesmo uma penitência. Mas depois, Eu ouvirei: "Mãe, eu estou em
uma tapasya, estou comendo somente uma vez." Ah, e quem pediu para estar em tapasya, desfrutem! Desfrutem a sua tapasya!
Então isso é Sahaja, do contrário é insensatez. Desfrutem, se vocês conseguem desfrutar sua tapasya, então você é Sahaja com
entusiasmo. Vejam esses OLP. Vejam essas pessoas. Elas dizem: "Nós estaremos em tapasya"? Nada disso. Vocês têm
exemplos de pessoas em volta de vocês. Mas nós não podemos dizer: "Eles estão possuídos por bhoots." Ou mesmo que eles
estejam, e quanto a vocês? É melhor ficarem possuídos por "bhoots Sahaja", para variar. Se essa for a única forma de vocês
poderem ficar motivados. Então, digam para sua mente: "Sem explicações, de maneira nenhuma," "eu mostrarei o meu
trabalho." Mas se o tempo todo, a atenção é apenas para se exibir… ou para ficar em Minha atenção… ou ficar em contato
Comigo, ficar escrevendo para Mim ou algo assim, isso não o ajudará de forma alguma. Eu sou simplesmente um espelho… e
vocês se veem dentro de Mim mesma na forma verdadeira. E também esse espelho é cheio de maya. Assim, o demônio pode
olhar dentro deste espelho… e pode parecer como um santo para ele. Se ele tem ego, ele pode parecer como um santo para ele
mesmo. Ou se ele for uma pessoa de canal esquerdo, ele pode achar que ele é a encarnação de Bhairava, ele pode. Mas se a
pessoa for verdadeira, ele pode ver claramente que ele é o mais elevado dos mais elevados, ele é um Sahaja Yogi. E a menos e
até que você se veja desse jeito, saiba que isso é uma maya. Assim é para compreender que você alcançou muito… obtendo sua
Realização, elevando-se muito mais alto, acima de todas essas ideias insignificantes. Toda ideia é insignificante, quer seja
econômica, política, filosófica, qualquer "ismo", qualquer coisa é tudo insignificante para um Sahaja Yogi. Porque nenhum deles
sabe nem mesmo este pouquinho… sobre o Reino de Deus. O que eles estão falando é sobre economia. Eles não sabem nada
sobre a política Dele. Eles não sabem nada, que há um poder milagroso que rege todo o universo. E que é tão eficiente, que
nunca falha. Tão oportuno, tão sensato, tão interessado, dramático. Vejam como nós temos todas essas coisas, num piscar de
olhos. Como nós chegamos a este lugar. Era para Eu fazer este Puja aqui, tudo isso vocês sabem. Como Eu cheguei aqui. Vejam
o milagre atuando, como os poderes do Divino estão atuando. Vocês serão o instrumento apropriado do Divino. E tem uma
outra força, como Eu lhes disse, centrípeta e centrífuga, e você pode ser expulso. Então tome cuidado nesse ponto, encare a si
mesmo com honestidade, não fique mimado pelo seu ego ou melancólico pela ação do seu superego. Apenas veja a si mesmo
como um poderoso instrumento do amor. Mas no amor, você não se torna sem discernimento. De forma constante, belamente,
gentilmente, você atende a isso. E tanto poder pode nascer. Vocês ficarão surpresos ao ver que a água, que parece algo tão
frívolo para nós, tem tanto poder nela. Vocês sabem o que é a hidrostática. Esta Mãe Terra, que parece tão simples, nós
andamos sobre Ela com nossos pés, Ela nos atrai sobre Ela mesma, Ela própria está girando com tamanha velocidade, Ela nos
mantém grudados Nela, Ela está fazendo milhares e milhares de trabalhos imensos, esta grande Mãe Terra, Ela parece tão
simples. Ela é tão poderosa. Do mesmo modo, vocês foram criados… a partir deste Ganesha Tattwa, que é tão fabuloso. Este
Navaratri deve lhes dar este poder, esses noventa poderes dos nove chakras. Sete chakras, vocês já conhecem. Acima disso,
você próprio se torna um mestre… e depois, você próprio se torna o poder. Que Deus os abençoe.

1985-1026, Cultura Sahaja
View online.
Cultura Sahaja, Bergenfield ashram, Nova Jersey, EUA, 26.10.1985 Hoje Eu estava pensando em lhes falar sobre a Cultura
Sahaja. Agora, nós formamos o Dharma, Vishwa Dharma, mas deve haver uma cultura. Até agora em todas as religiões não há
uma combinação… entre religião e cultura, nenhuma religião tem. É por isso vocês encontram diferentes culturas em todos os
lugares. Por exemplo, na Índia, as pessoas que seguem a Religião Hindu… têm diferentes culturas em diferentes lugares. Eles
estão vivendo em Lucknow ou, digamos, em Uttar Pradesh, eles têm uma cultura muçulmana, todo um estilo Islâmico. Eles
comerão em um prato e farão todos os tipos de coisas… que normalmente um indiano do sul não faria. E os indianos do sul…
têm uma cultura diferente dos habitantes de Maharashtra. Assim, mesmo numa religião como a Religião Hindu, onde a cultura
é… importante, muito importante, nós encontramos variedades. Portanto a cultura é influenciada pelas culturas vizinhas… ou
pelas culturas em volta e é desse modo que as pessoas se perdem. Quando vocês estabelecem uma religião como esta, a
Vishwa Dharma, não é como nenhuma outra religião, é a verdadeira religião dentro de nós. E essa realidade chega em nós,
porque agora nós somos unos com o Espírito. Portanto, quando falamos da Cultura Sahaja, é a cultura do Espírito. Agora, o que
é uma cultura? Antes de tudo, vamos ver o que é uma cultura. Cultura é o padrão de comportamento que temos com os outros,
é um padrão comum de comportamento que se supõe-se termos com os outros. Como, por exemplo, na língua inglesa nós
dizemos "obrigado". Mesmo se alguém matar você, dizemos "obrigado". Ou para a pessoa que matou pode dizer "desculpe". No
telefone, alguém pode dizer - simplesemnte, se eles dizem algo, você pode ouvir: "Desculpe". O tempo todo: "Desculpe", como se
"desculpe" fosse uma palavra… tão fácil de ser usada. Se você se desculpa, por que sente muito por isso? "Desculpe?" No
telefone, eles costumavam dizer primeiro: "Perdoe-me", era sensato. Mas, agora, Eu vejo todo mundo, de A a Z, dizer "desculpe".
Isso não tem nenhum sentido, porque do que você se desculpa? Você diz: "Desculpe". Para tudo, eles pedem desculpas. Ou
podemos dizer, na língua inglesa, quando falamos: "Eu receio que". Isso é muito comum: "Eu receio que". Do que vocês têm
medo? Todo mundo tem medo de vocês. Assim essa é a cultura da qual falamos. Qualquer cultura assim torna-se artificial, não
é espontânea, não vem da realidade. Não tem nenhum sentido, às vezes é inútil, totalmente inútil ficar preso a certas culturas.
Portanto. a Cultura do Espírito não muda. É universal e é mais elevada de qualquer outra cultura. Além disso, ela integra todas
as essências de todas as culturas. Assim, ela emana do Espírito. Agora, o Espírito tem dois lados. Um lado que você vê e um
outro lado que você não vê, como a Lua. O lado que você vê é o externo, com as outras pessoas, os outros Sahaja Yogis, outras
pessoas, outras sociedades, que não são vocês mesmos, sem dúvida. O outro lado que você não vê é o relacionamento… com
Deus Todo-Poderoso, o relacionamento com sua Mãe. Se o outro lado não estiver bem, o lado do comportamento externo…
pode tornar-se artificial, pode se tornar desonesto e não-Sahaja. Portanto é o contrário de qualquer outra cultura. Para conhecer
qualquer outra cultura, o que nós fazemos? Observamos como eles falam, qual é a língua deles, como eles conversam, como se
comportam, captamos todas as coisas externas. Nós devemos conhecer o "obrigado, se queremos conhecer a língua inglesa,
devemos conhecer o "obrigado", "por favor", tudo isso. Mas se vocês quiserem conhecer a cultura Sahaja, vocês têm de
conhecer a sua Mãe e conhecer Deus Todo-Poderoso. O relacionamento entre sua Mãe e Deus Todo-Poderoso… tem de ser
totalmente perfeito. Então não haverá nenhum problema. Mas se esse relacionamento não estiver bem, vocês não podem ter
uma Cultura Sahaja artificial. Essa é uma coisa para ter certeza. Cultura Sahaja artificial não está bem. Eu diria que a Índia tem
na sua base a cultura do Espírito. A Índia a tem, porque na Índia, por tradições e tradições, e por eras, as pessoas têm buscado a
verdade. Eles são dotados espiritualmente, por causa dos santos. Eles são especialmente abençoados porque eles têm sido
buscadores, não de coisas materiais, mas do Espírito. Especialmente em Maharashtra, devemos dizer, porque a Kundalini está
lá sempre como um ímã. As pessoas são atraídas, porque Shri Ganesha sendo o ímã… as atrai para Deus e para o Espírito.
Portanto eles formam um padrão, mas também há muitas artificialidades que se desenvolveu. Nós temos que admitir que há
muita, muita artificialidade, falsidade e insensatez se desenvolvendo nisso, porque a religião… caiu nas mãos de - a religião
espiritual caiu nas mãos… dos grosseiros, horríveis, assim chamados brâmanes… que não eram almas realizadas. Assim, toda a
cultura tornou-se tão absurda que, às vezes, você não sabe para onde olhar. Mas para termos a cultura, antes de tudo, a cultura
ér desenvolvida através da meditação, encarando a si mesmo. Antes de tudo, você tem de se encarar, como você se sente em
relação à sua Mãe e a Deus Todo-Poderoso? Antes de tudo, o quanto vocês têm tomado liberdade com sua Mãe? Quanto vocês
deixam de valorizar, de dar o devido valor à sua Mãe? Ela é Mahamaya. Mesmo o primeiro "M" é difícil de entender. Portanto
quando vocês começam a tomar liberdades, o tempo todo colocando sua pressão Nela, o tempo todo tentando atrair a Sua
atenção, o Seu tempo… ou escrevendo cartas de 11 páginas, tudo isso é um lado. O outro lado é a completa indiferença para

com a sua Mãe. Portanto isso tem de ser conhecido através de seu coração. Vocês não têm de falar Comigo, Eu sei quais
corações estão pulsando. Talvez Eu seja a única pessoa que realmente sabe quem vocês são. Talvez você não esteja se
conhecendo também. Eu posso não dizer, mas Eu os conheço em todos os detalhes. A partir disso, Eu posso dizer um pouco,
porque sou muito gentil para dizer as coisas, por causa, novamente, da Cultura Sahaja. Por causa da Cultura Sahaja, Eu não
posso lhes dizer tudo em sua face. Eu estou corrigindo, tentando corrigir, se não for possível, então Eu lhes digo. Então nisso,
vocês também têm de observar o quanto vocês veneram. Algumas pessoas, embora elas passem mais tempo Comigo, elas
talvez fiquem Comigo, queiram estar Comigo, é somente quando elas se sentem entregues também. Então isso não deve se
confuso, se alguém está passando… mais tempo Comigo, não deve se condenar por isso. Está tudo bem. Mas até que ponto
você mesmo está entregue é o que é o ponto. Agora, se você é entregue, como você vê a entrega numa pessoa? Isso tem um
lado e o outro lado é a expressão. Digamos, uma pessoa que é entregue não fala muito Comigo, não fala, ouve, não fala. Isto é o
bom senso: ouvir. Mesmo as pessoas que são muito boas, Eu tenho visto que, quando Eu estou falando, elas colocam as suas
palavras no meio. Pessoas que são muito boas, Eu diria. Então a entrega não está completa. E então há o tempo, eles se tornam
muito conscientes do tempo. Quem criou o tempo? A pessoa não virá diretamente e Me dirár, mas dirá para uma outra pessoa:
"Vá e diga para a Mãe que Ela tem de ir neste momento". Eu sei de tudo, quem diz para quem, quem vai a quem, quem está
dizendo a alguém, quem é preso a horários. E então Eu desconsidero isso. Eu sei qual é a hora certa de chegar, qual é a hora
auspiciosa, como as coisas irão funcionar. A entrega tem de ser até esse ponto onde você não deveria se preocupar. Eu diria
que Dumahl é um deles, uma pessoa muito entregue. Quando Eu fui lá, Eu estava muito cansada e ele disse: "Mãe, se a Senhora
quiser, pode descansar". Eu disse: "Sim, Eu quero descansar." Então, ele Me deixou sozinha. Eu estava realmente muito cansada,
porque Eu havia tido uma longa jornada. Eu tinha descido todo o caminho. Eu pensei: "Eu irei Me deitar e dormir." É claro que,
como Eu sei que tudo tem de ser feito… no momento certo, Eu simplesmente fui descansar. Nós tínhamos um programa para
Minha recepção em um lugar… num povoado e todos estavam esperando por Mim lá. E Eu estava dormindo. Ele não Me
acordaria, ele não Me acordaria. Ele disse: "Ficará tudo bem! Digam a eles que a Mãe irá chegar". O Sol estava alto, todos
estavam sentados debaixo das árvores, o Sol estava escaldante. Eles estavam tirando uma boa soneca debaixo das árvores.
Todas as pessoas da vila chegaram, todos chegaram, tudo deu certo. E quando Eu levantei, eram por volta de 17:30hs e, então,
ele Me disse: "Mãe, eu não Lhe falei do programa". Ele nunca Me diz. "se Eu conseguir alguma coisa escrita, tudo bem," mas a
Senhora estava dormindo, eu não quis incomodá-La." Qual é a hora do programa?" (Ele disse:) "Era as 15:00hs. Eu disse:
"15:00hs? Por que você não Me disse?" Por que você não Me acordou?" Ele disse: "A Senhora estava acordada," "eu sabia que a
Senhora estava acordada, Mãe. Está tudo bem". Então, nós começamos às 18:00hs. O Sol havia baixado. Àquela hora, eles
tinham arranjado belas luzes… e fogos de artifícios e tudo mais. Toda a correria havia acabado. Eles estavam muito bem
acomodados. E as pessoas das vilas distantes também haviam chegado. Eles organizaram as pessoas muito bem e tiveram o
tempo apropriado. Estavam muito contentes por Eu ter chegado tarde, porque o Sol não estava lá, tão escaldante. Ao
chegarmos por volta das 19:00hs, já era noite, eles acenderam as luzes e o Diwali foi montado em todo o lugar. E eles
arranjaram tudo e tiveram tempo suficiente para fazer tudo. Então, Dumahl disse: "Eu sabia Mãe", "a Senhora estava acordada e
a Senhora estava administrando". Se puderem entender isso, então não irão tentar Me organizar. Vocês apenas Me dirão: "Nós
temos de sair a essa hora". Mas, se Eu não tiver que sair, Eu não sairei, seja o que quer que façam. No Meu jeito doce de ser,
vocês nunca Me acharão obstinada, mas Eu sou! Porque Eu sei o que é correto… e o que é correto tem de ser feito dessa forma.
Mas, do contrário, Eu sou muito calma, não Me incomodo. Eu nunca os organizo, nunca os apresso, nunca faço nada que
poderia chateá-los. O Espírito jamais se chateia, nunca fica nervoso, nunca se apressa… e nunca é o que vocês chamam pessoa
do tipo "vamos, vamos". Como agora, nós temos de ir para o aeroporto. Vocês perceberão todos como um avião, rodando,
rodando, rodando. O que aconteceu?" "Oh! Nós temos de ir! Vocês têm de ir, tudo bem. E daí? A coisda toda é toda essa
agitação e todas essas coisas nos acontecem, porque estamos voltados para o exterior. Mas se vocês são unos com seu
Espírito, vocês são totalmente calmos, totalmente calmos. Temos que ir? Tudo bem, chegaremos lá. Não importa. Outro dia,
nós tivemos que sair para fazer umas compras. Eu estava tentando comprar alguns saris para umas senhoras indianas. Nós
nos perdemos. Eu não os incomodei de forma alguma. Eles ficaram rodando, rodando e rodando. E então, Danny percebeu e
disse: "Eu acho que, talvez," "nós tínhamos dee deixar vibrações em todos esses lugares". Eu disse: "Correto!" E durante cerca de
duas horas nós ficamos perambulando por ali. Qualquer outra pessoa teria dito: "O que isto? Você não consegue…" achar o
lugar? Qual é o problema com você?" "Acalme-se." Nós chegamos na loja na hora certa, conseguimos tudo na hora certa,
fizemos tudo, voltamos na hora certa. Tudo foi de primeira classe, nada deu errado. Mas qualquer um em Meu lugar, Eu lhes
digo, naquele momento… teria dito: "Oh Deus! Isto e aquilo!" Por que estão economizando tempo? Para que estão
economizando tempo? Assim, perdemos o presente. E isso é algo que o Espírito nunca perde. Ele está sempre no presente.

Essa é a realidade. Agora, no Ocidente, as pessoas são muito futurísticas, extremamente futurísticas. E o futurismo delas, às
vezes as levam a situações Digamos, por exemplo, se eles tiverem de ir de trem. Ao invés de chegar na estação correta, eles
irão para a estação mais adiante. E depois, novamente, chegarão na estação mais adiante. O trem nunca os alcançará. Eles têm
esse tipo de temperamento. Então, não deveríamos planejar de forma alguma… qualquer coisa assim que os prende. Mas neste
momento, se tem de ser dito a Mim… que temos de ir neste momento, tudo bem, acabou-se agora, nesse momento em que você
disse está registrado, acabou-se. Tudo bem? Ficou na memória. Não há nada com que se preocupar. Agora, no momento
presente, o que estamos fazendo? De uma forma muito calma, testemunhe. Testemunhe a si mesmo, agora estemunhe a si
mesmo. Aonde minha mente está indo? Alguém que tem de cozinhar deve estar pensando: eu tenho de conseguir isto e aquilo.
Uma vez que comecem a dizer: "Eu tenho de fazer isto", nunca serão capazes de fazê-lo dessa forma. Mas, se disserem: "tudo
bem, exatgamente agora vou estar em meditação". Em todo momento: "Eu estou em meditação." Tudo virá a você, mesmo a
matéria. E vocês conseguirão as coisas certas nos lugares certos. Encontrarão as pessoas certas nos lugares certos. Outro dia,
nós estávamos andando, passeando. Quem encontramos? Carolyn. Ela simplesmente apareceu. "Lá está ela", quero dizer, Eu a
encontrei. Ela disse: Cristine está logo ali na próxima porta". Eu disse: "Vamos. Vocês deveriam ter visto a alegria em seu rosto
quando ela veio e Me viu. Foi uma bela experiência para Mim e para ela. Ela estava tão feliz. Então nós fomos juntas. Então
quando vocês estão muito amarrados ao seu relógio, isso significa que não estão amarrados ao seu Espírito. Portanto, se um
Sahaja Yogi olha o relógio, então ele não é um Sahaja Yogi. Mas o outro lado pode ser que os Sahaja Yogis nunca estejam… na
hora certa onde deveriam estar. É muito comum na Inglaterra. Eu sempre chego primeiro para abrir a porta. E, às vezes, também
para limpar. Agora, não dar o devido valor às coisas, como vocês dizem, não dar o devido valor. Essa não é a maneira como a
Sahaja Yoga é. vocês têm de estar alertas, alertas, completamente alertas. Se vocês estão alertas, imediatamente saberão: Eu
tenho de ir agora neste momento, eu tenho de fazer isto, eu tenho de conseguir isto agora. Se você tiver de perde algo, supõe-se
que era para perdê-lo. Isso é o que é. Assim existe algo belo escrito, como eles dizem: "jai se rakh hu, sai se hira hu". A forma
como você me mantém é a forma como eu sou, estarei feliz. Assim, a satisfação consigo mesmo, o seu Espírito é importante.
Porque o ego planejará: Nós iremos lá, devemos ter margaridas para a Mãe. Decidimos: "Devemos ter margaridas." Se não
acharem margaridas, vocês ficam desapontados. Por que não? Todas estas são Minhas flores, quer sejam margaridas ou não.
Elas são tão bonitas. O que quer que consigam, vocês conseguiram. Essa é a coisa desejada. Vocês sabem que o Divino está
fazendo tudo por vocês. Quando se espera que tenham alguma outra coisa, é melhor que o recebam. Mesmo por engano. Se Eu
ponho Minha mão sobre alguma coisa, como um livro ou algo assim, imediatamente Eu o abrirei e… verei porque este livro veio
em Minha atenção, porque esse sujeito veio em Minha atenção, porque isso está acontecendo. E imediatamente, Eu descubro
que existe alguma conexão, algo tem de ser feito, algo tem de ser dito, algo tem de ser realizado. Portanto, uma pessoa que
absorveu a Cultura do Espírito, a Cultura Sahaja, impressiona os outros com sua atitude calma e relaxada. "Estar relaxado" não
significa, de forma alguma, letargia. Não significa letargia. Letargia é contra "estar relaxado". Uma pessoa que está relaxada não
pode ser tornar letárgica. "Estar relaxado" significa uma pessoa alerta e calma. Essas duas coisas para os seres humanos é
uma impossibilidade, porque se eles estão alertas, se eles estão alertas, então não estão calmos. Se eles estão infelizes, tristes,
então eles pensam que estão muito, muito calmos. Então, isto é uma das coisas que tem de ser lembrada: você tem de
testemunhar a si mesmo o tempo todo. Não se condenar, mas testemunhar a si mesmo. Eu disse a palavra "testemunha"
significando "desapegado". O que acontece com isso? Quando você começa a condenar a si mesmo, você perdere todos os
pontos bons. Por exemplo, vocês têm alguma experiência de… alcançar uma certa altura, certo? Neste ponto, vocês devem se
segurar a isso, segurar-se nisso, manter-se com isso, mas não se esqueçam de que vocês podem retroceder. Não. E depois,
vocês aguardam que um outro momento elevado venha, se segurem a ele. Assim é como vocês escalam os Himalaias. Mas não
assim: "Oh Mãe, Agora está tudo bem,’’ mas o que acontecerá depois? Então você decai, porque você tem de encarar a si
mesmo… de uma maneira que saiba quais são os seus poderes. você é o Espírito agora, você não é mais um ser humano
comum. Portanto, você não tem o direito de se condenar ou se depreciar ou, de alguma forma, se sentire infeliz. De forma
alguma, passado é passado. O que aconteceu no momento… anterior acabou. "Agora, eu vou me elevar. Agora eu vou me
elevar". Assim, um indivíduo que tem a Cultura Sahaja não é somente espontâneo, mas é inspirado, é uma personalidade
inspirada. Um indivíduo que é deste tipo, um visionário inspirado, então as outras pessoas ficam impressionadas com uma
pessoa assim: Vejam, existe um homem inspirado, que fala de uma forma inspirada, "de uma forma que é algo bem diferente
dos outros". Ele diz algo novo, algo novo que nutre. Exatamente como uma personalidade, como outro dia, nós ouvimos as
palestras de muitas pessoas, e quando o primeiro ministro da Nova Zelândia veio, C.P. disse: "Agora vamos embora para
tomarmos um chá." Eu disse: "Não, ouça este homem, ele é uma alma realizada". Ele disse: "É mesmo?" Eu disse: "Sim, ouça-o."
Primeiro, todos pensaram: "Ele é da Nova Zelândia," um país tão pequeno, o que ele vai falar? Todos estavam se movimentando

de um lado para outro… e em dois minutos, ele capturou a atenção de todos. Ele estava falando com entusiasmo. De uma forma
tão bela, ele falou de todos os pontos de forma muito diferente, e muito mais novo e muito melhor. C.P. ficou surpreso, ele
disse: "Como Você sabia?" Eu disse: "Eu sei porque quando Eu estive na Nova Zelândia," "Eu disse a eles que ele era uma alma
realizada". E o nosso Primeiro Ministro também é uma alma realizada. Vocês ficariam surpresos porque depois que… nosso
Primeiro Ministro terminou a sua palestra, após outros dois ou… três discursos ele estava para sair e, então, voltou e foi falar
com esse primeiro ministro Australiano. Somente ele foi e lhe deu os parabéns. Ele lhe deu os parabéns e chegou bem próximo
para dizer-lhe algo. E o homem se encheu de alegria. Nós podemos ver, está tudo lá. E depois ele foi embora. Por quê? Porque
uma alma realizada compreende outra alma realizada. E todo mundo ficou impressionado. Por que ele falou com esse homem
sozinho e foi lhe dar os parabéns? Um país tão grande como a Índia, representado pelo nosso… Primeiro Ministro, vai até um
país pequeno como a Nova Zelândia, que não é nada comparado à Índia, e o felicita. E aquele é um país desenvolvido e este é
um país em desenvolvimento. Isso é algo que as pessoas não compreendem. Os dois apertando as mãos criaram toda uma
atmosfera de alegrai. Isso é Cultura Sahaja, na qual vocês reconhecem… uma alma realizada, a dignidade de uma alma
realizada. Quando se trata de se relacionar com os outros, antes de tudo vêm os Sahaja Yogis. Mas Eu tenho visto que a maioria
das pessoas são mais… agradáveis com os outros e menos agradáveis com os Sahaja Yogis. Elas tentam criticar os Sahaja
Yogis o tempo todo e Eu os testo. Eu às vezes digo: "Eu não acho que esta pessoa é muito boa e tudo mais". Mas quando a
outra pessoa se vira mostra compaixão e diz: "Não Mãe, eu acho que dará certo", então Eu gosto disso. Eu gosto disso. Ou
então outras vezes, Eu digo: "Oh! Deixe-os ir," "não haveria mais nenhuma comida para eles, tudo bem". "Não Mãe, nós fizemos
comida para eles". Assim a Cultura Sahaja é dar, dar e dar e dar… e nunca pedir uma recompensa. Nunca pensar: "O que eu
tenho a ganhar?" Afinal, vocês obtiveram o mais elevado que ninguém poderia obter. Eles dizem que as três elevações que um
ser humano pode alcançar… na espiritualidade, as quais vocês conseguiram rapidamente, são chamadas: salokia, samipya e
samidhya. Salokya é vocês serem capazes de ver Deus, vocês o obtiveram. Samipya é a proximidade com Deus. Samidya é o…,
Ha (Sim), junto, estar junto. Vocês obtiveram todos esses três. Em uma encarnação, vocês obtiveram isso. Quando os Deuses
encarnaram antes, ninguém sabia que Eles eram Deuses. Mesmo que tenham alcançado isso, eles nunca o souberam. Muito
poucas pessoas sabiam sobre Eles. Mas mesmo quando Cristo disse que Ele era o Filho de Deus, quem, quantos acreditaram
Nele? Eles O crucificaram. Porque eles não eram almas realizadas. Mas dando a vocês a Realização, Eu lhes dei essa
capacidade de obter essas três bênçãos de uma só vez. Eu falo a sua língua. Eu falo no seu estilo. Eu vivo com seu estilo e
vocês Me entendem. Não há problemas. Mas com os outros Deuses, imaginem se Eu fosse Mahakali hoje, o que teria
acontecido? Vocês todos estariam pendurados de cabeça para baixo, Me vendo pelo lado contrário. Eu não sei o que teria
acontecido, nenhum Deles também. Assim, essas três bênçãos que são prometidas a um santo, vocês obtiveram todas elas.
Mas, porque vocês as ganharam, vocês não compreendem. Vocês não dão devido valor a isso. Não existe nenhuma shraddha.
Deveria haver uma fé tremenda com essa experiência. Fé é algo que reside entre Mim e você, no meio. Nós podemos dizer, é o
Oceano de Alegria que está no meio. Seja o que for que Eu emita a vocês é esta shraddha. E, quando estão encharcados por ela,
a alegria dessa shraddha torna tudo tão Sahaja. Mas, para isso, vocês têm de abrir os seus corações. O Sahaja Yogi que é
fechado, que é isolado, que é ciumento, que se separa dos outros, é inútil. Abra seu coração, doe suas coisas, não importa. A
matéria tem apenas um valor… que é ela pode comunicar a sua Cultura Sahaja. Pequenas coisas. Eu vejo que vocês
conseguiram algo bonito… e Minha Mahamaya atuando em Mim mesma, Eu digo: "Oh! Isto é muito bonito." E então eles dizem:
Mãe, a Senhora nos deu isso." "Oh! Desculpem. E Me sinto muito envergonhada. Isso não é Cultura Sahaja, entendem? Mas
aalegria é tanta que não Me contenho e digo: "Isto é tão belo". "Mãe, a Senhora nos deu isso". E todo o relacionamento e todo o
sentimento, Eu me sentindo… um pouco constrangida por isso, é tudo tão belo, tão dramático, tão dramático, isso é tão poético!
Somente nesse ponto, Eu Me sinto envergonhada. É claro que para serem seres humanos, vocês, às vezes, devem se sentir
envergonhados. Do contrário, o drama não estaria completo. Assim, tudo é tão bonito e tão alegre. Mas essa gentileza em
relação aos outros… e a você mesmo deve existir. Agora, se você se tornar infeliz e sério, você será muito indelicado com você
mesmo e com os outros. Qualquer um que seja sério, de cara séria, saibam que ele não é um Sahaja Yogi de forma alguma. Eles
deveriam estar borbulhando com risadas e alegria o tempo todo. Eu não consigo ficar séria, Eu acho, por mais de cinco
segundos, talvez. Eu não sei, Eu tento porque… as palestras devem ser sérias para entrar no coração das pessoas. Mas não é
assim e vocês podem ver que mesmo quando… Eu estou ficando zangada, Meus olhos Me traem. E há um brilho de riso nos
olhos. É desse modo que uma pessoa deveria ser… e não se preocupar com que os outros têm a dizer. Vejam, a cultura onde as
pessoas são melancólicas assim… é a mesma cultura onde as pessoas são frívolas. Agora, podemos dizer que na cultura
americana é para ser frívolo, estúpido. Eu não ficaria surpresa, se suponhamos que o seu Primeiro… Ministro começasse a usar
sari amanhã, só para diverti-los. Qualquer coisa é possível para eles, somente para divertir você. Também para obter

popularidade barata, qualquer coisa frívola, estúpida, eles farão. Mas, suponha que seja uma personalidade inglesa ou
conservadora, então uma senhora talvez use um vestido muito formal, com vincos, isso e aquilo, como um homem, ela talvez se
torne muito séria, desenvolve uma fisionomia muito séria. Mas ambas as coisas são sem sentido, não têm nenhum sentido.
vocês têm de ser naturais e tudo que é natural está sempre… borbulhando de alegria. E a mensagem, e a mensagem. Estas
flores são a mensagem da Minha vinda, bem evidente. Uma pessoa que está na Cultura Sahaja… deve emitir essa mensagem
para os outros. As pessoas devem ver: Oh! Este é o homem, ele é aquele da Sahaja. Vocês podem ver isso claramente. Não há
seriedade, não há infelicidade, nada. Suponham que Eu tenha dito algo que talvez os chateou, esqueçam isso. Se vocês não
conseguem esquecer, então vocês não Me escutaram. Mas "esquecer" não significada que não devam agir sobre isso. "Agir
sobre isso" significa encarar a si mesmo e ver por si mesmo… o quanto você ascendeu e até que ponto você tem de ir, não
como irá decair. Assim, isso está atuando o tempo todo em ambos os lados, como Eu lhes estou dizendo na Minha palestra: por
um lado, você verá por si mesmo como é o relacionamento Comigo… e o relacionamento com os outros. Para um Sahaja Yogi,
não deveria importar… se você está em um palácio ou na rua. Do primeiro encontro com os Sahaja Yogis, nós temos… somente
um único "sobrevivente". Ele está sentado aqui agora. Eles não puderam suportar. Para eles, foi muito difícil estar… na bela
atmosfera da Índia. A razão é que eles ficaram analisando: eles não têm bons banheiros, não têm chuveiros. Mas vocês têm o
céu inteiro, vocês têm todas as montanhas, vocês têm todas as árvores, vocês têm as águas todas fluindo. Mas vocês querem
ter um pequeno chuveiro, no qual vocês não podem nem se mover. Apenas uma idéia, apenas uma idéia de conforto. Se Me
perguntarem, vocês não têm nenhum conforto, comparado com o que nós temos na Índia. Nenhum conforto de forma alguma.
Quero dizer, peçam a uma moça indiana para vir e ficar, ela irá chorar. Eu acho até mesmo que aqui, o Presidente, o Presidente
tem de lavar seus utensílios, talvez. Que conforto! Não há divisão de trabalho. No nosso país, nós temos empregados, mas
"empregados domésticos"… não significa que nós os enganemos, qualquer coisa assim, eles comem da mesma comida que
comemos, eles vivem da mesma maneira que nós. Mas eles fazem um tipo de trabalho diferente, porque eles… não têm a
mesma capacidade mental para ser o Presidente. O Presidente faz outro trabalho. Vocês não têm conforto de nenhum tipo,
acreditem em Mim. Em relação à comida, vocês têm tudo como comida processada. Imaginem, a qualquer hora vocês podem
desenvolver um câncer… devido a comida processada. Qual é a especialidade de vocês? Tentem entender. Qual é o tipo de
comida? Não é fresca. Só Deus sabe como ela é… processada, como é preservada, de onde ela vem. De repente, em Londres
eles dizem: "Não comam este tipo de comida, porque ela está contaminada". Então todo mundo corre para o armazém, porque
eles tem de estocar todas essas coisas. Vocês não conseguem obtê-las desidratadas. "Oh! Estão lá!" Então começam a jogá-las
fora. Isso é uma corrida maluca porque as pessoas pensam: "Só Deus sabe se o que estamos comendo hoje? É o correto ou
não". Portanto, em matéria de comida, vocês são zero. A melhor coisa é viver em aldeias ou florestas, ter frutas frescas, lavá-las
na água corrente e limpa de um rio, comê-las agradavelmente e sentar-se desfrutando o Sol. O conforto do Espírito é o que nós
perdemos. E aqueles que buscam o conforto do Espírito são Sahaja Yogis, não o contrário. O conforto do Espírito vem em doar.
Digamos que Eu tenha pedido dinheiro emprestado a você, Eu não me sentirei confortável até que Eu lhe pague de volta. Indo
mais longe, suponha que você tenha se envolvido em algo, que você esteja com alguns problemas. Eu vou, de alguma forma,
fazer com que você fique próximo a Mim. E vou trabalhar isso em você, limpá-lo, e fim. Até então, não vou Me sentir confortável,
embora Eu vá sofrer, tenha dores, tenha isso, aquilo. Assim que Eu cheguei aqui, o Nabhi Esquerdo estava com problemas. Eu o
corrigi, Eu assumi isso para Mim, Eu o suguei para dentro de Mim. Assim, eles são "audaciosos", Oh! Eu não vou tocá-lo, eu
estou ficando bloqueado, "ele está bloqueado". Acabou-se. Mas, agora a compaixão só pode funcionar… se tiverem esse tipo de
Espírito, do contrário vocês não conseguem, torna-se afinidade. Por exemplo, existe uma pessoa, Sr. A ou Sra. A, quem quer que
seja, quero dizer, Eu estou falando de uma personalidade comum, e essa pessoa está bloqueada. Eu diria que em um ashram,
essa pessoa deveria se limpar. Mas todos os ashramitas talvez fiquem bloqueados com essa pessoa… e ela nunca ficará bem.
Existe uma piada muito boa sobre isso. Havia uma senhora que queria emagrecer. Então havia uma máquina como um rolo de
massa. Eles disseram: se você friccionar com esse aparelho, você irá emagrecer. Então ela trouxe, a pobre coitada, o aparelho e
começou a friccionar. Ela achou que o aparelho fcou gordo, ao invés dela emagrecer. Na Sahaja Yoga é a mesma coisa. Ao
invés dos Sahaja Yogis corrigirem os outros, eles se contaminam. É por isso que Eu disse: "Não recebam ninguém no ashram",
porque vocês sentem pena. Vocês não tentam corrigir essa pessoa… de forma que possam corrigir isso dentro de vocês,
absorvendo isso dentro de vocês como a sua Mãe faz. Eu faço isso para milhares e milhares, vocês têm de… fazer isso para um
ou dois e, então, nunca serão incomodados. E é assim que vocês se tornam fortes. Não os evitando, fugindo deles ou
condenando a si mesmos ou dizendo: "Nós temos de nos salvar neste barco." Não. Através da ousadia: Vamos ver o que
acontece. Tamara estava Me contando: "Mãe, nada me bloqueia, o que é isto?" Eu disse: "O que, quem vai te bloquear?" Aqueles
que se bloqueiam, ferirão a si mesmos. Assim, o que deve ser é que Bhairava deve ser estabelecido. Siddha Kela Baje Bhairava.

Assim como vocês têm de estabelecer Shri Ganesha, vocês também têm de estabelecer Bhairava. E Hanumana no canal direito.
Você estabeleceu essas três divindades dentro de você, nada, nada nesta Terra pode bloqueá-lo. Você se bloqueará por algum
tempo. Mas o que Eu descobri agora, Eu cheguei neste ashram, todos estão com o Nabhi Esquerdo bloqueado. O Agnya
Esquerdo de todos está bloqueado. Assim, Eu fico com dor. Todo mundo, quero dizer, Eu os coloquei dentro de Meu corpo,
vocês sabem disso? Vocês são partes integrantes do Meu corpo, são as células do Meu corpo. E quando vocês se bloqueiam,
Eu também Me bloqueio, não bloqueio. mas Eu realmente tenho a dor, mas Eu limpo isso. Da mesma forma, Eu lhes dei poderes,
todos os poderes que Eu tenho, Eu lhes dei. Mas vocês têm de desenvolver isso e vocês têm de ser ousados. Mas, pelo
contrário, uma vez que nós tenhamos ashrams, todos se acomodam: "Agora está muito confortável, muito barato." "Muito
econômico", esse é o primeiro conforto. É surpreendente. Para um ocidental, é muito importante que seja econômico. É
surpreendente. Pessoas ricas pensam mais… em economizar dinheiro do que as pessoas que são pobres. Os ingleses têm a
última palavra: economize libras às custas dos outros. Ao contrário, se você for à Índia, eles ficarão muito felizes, eles os
convidarão para suas casas. Tudo que tiverem darão a vocês: "coma, coma, coma!" Eles o forçarão a comer. Eles ficarão muito
felizes em dar. Mas, na Inglaterra é muito perigoso, às vezes, no ashram, eles podem não ter comida nem mesmo para Mim.
Verdade. E se você fala com eles: "Eu sei, eu sei!" "Você sabe?" Acabou-se. Então, o que dizer? Eles já sabem disso, agora, o que
fazer? Eles sabem. Assim, com a riqueza, a avareza aumenta e a orientação ao dinheiro. Na Índia, Eu também tenho visto
pessoas que ganham um pouco mais… de dinheiro do que os outros se tornam muito voltadas para o dinheiro. O dinheiro se
torna tudo, se torna poder, se torna suas vidas. Os Sahaja Yogis não se importam com o dinheiro. É uma poeira dos Pés da Mãe.
O que é o dinheiro? O que é a riqueza? Quando eles agem assim, então os seus problemas de dinheiro são resolvidos. Se vocês
têm problemas com dinheiro, saibam que há um problema, se vocês são muito minuciosos em relação ao dinheiro. De uma
certa forma, Eu o sou, porque se tenho de dar a alguém, Eu Me lembro. Mas, Eu tenho visto pessoas que são muito ansiosas
para Me dizer: "Você tem de pagar tanto para este homem e tanto para aquele". Isso está errado. vocês não têm de cuidar disso.
É muito, muito errado Me dizer: "A Senhora tem de pagar este ou aquele homem". Isso não é importante. Mesmo que Eu não
pague, Eu pago. Assim, no relacionamento Comigo, não é para vocês Me dizerem: Você tem de pagar tanto dinheiro para ele,
esta quantia de dinheiro… "deve ser paga, isso é o que ele Lhe deve". Nada desse tipo. Deixe a pessoa vir e Me dizer. Por que
você está Me dizendo? Se você Me passa esse tipo de mensagem, você está perdido. Ou se você vem e Me fala de alguma
outra pessoa: Mãe, o tempo acabou, nós temos de ir, alguém está com pressa. Se alguém está Me apressando, lhe diga: "Não
apresse a Mãe." Vocês devem saber que suas Kundalinis não foram elevadas… simplesmente com sua própria Kundalini, mas
algo está realizando isso, algo fabuloso, uma grande organização. Vocês não podem ver isso, é microscópico. Vocês devem
saber que ninguém teve a Realização assim, teve? Milhares tendo a Realização, o que está acontecendo? Tem dee haver algo
em torno disso. Agora, como podem dizer qualquer coisa para tal organização? Eles não gostam disso. Eles sabem disso. Na
verdade, eles são aqueles que sabem, não os ingleses. Eles sabem o que deve ser feito. Assim, o seu relacionamento Comigo
atua como a sua cultura. É o culto da Mãe, vocês podem chamar assim, a Cultura da Mãe. Como nós estamos conectados com
a nossa Mãe. Eu tenho visto pessoas que se alguém é rude com elas, elas ficam muito zangadas. Mas, se alguém é rude
Comigo, elas não ficam zangadas. Deveria ser o contrário. Agora, vou lhes dar um exemplo. Esse Murph Griffin era estranho… e
nossos dois relações públicas estavam muito zangados. Era natural e muito, quero dizer, Eu gostei disso, mas Eu os acalmei. E
Worlika, é claro, estava acima disso, mas o outro camarada não, ele estava argumentando. Eu estava apenas observando, quero
dizer, se alguém tivesse dito aquilo para a sua Mãe… Havia um outro lá, ele nunca veio Me receber no aeroporto. Worlika disse:
"Se a sua própria mãe chegasse, você não teria ido?" Então ele pode dar explicações: "Oh! Nossa Mãe é a Adi Shakti," "minha
mãe não é, ela é desamparada." Não é isso. Para mostrar o seu respeito, para mostrar o seu amor, você tem de ir, para o seu
próprio benefício, não para o benefício Dela. Para o seu próprio benefício! Esse relacionamento é para o seu próprio benefício.
Supondo que você extrai petróleo, é para o seu benefício ou para o benefício do petróleo? Se você chegar à Fonte, é para a Fonte
ganhar algo ou é para você ganhar algo? Lógica, lógica simples. Assim, nesta cultura, vocês realmente prosperam e se tornam…
pessoas extremamente felizes, pessoas alegres. E a expressão de uma pessoa assim é tão diferente, porque essa pessoa,
como Eu lhes disse, se eleva acima e observa os problemas dos outros, a decadência da sociedade, vê todos os problemas do
mundo. Não somente isso, mas conhece as soluções. Nós não somos como essas pessoas comuns que têm racismo, essas
outras doenças, Eu não sei quais tipos de doenças elas têm, Eu também esqueço. Racismo é outra coisa estúpida sem sentido.
O que é o racismo? Deus fez alguns desta cor, outros daquela cor. E esses mesmos racistas estão tentando bronzear os seus
rostos. Assim, nessa nossa cultura, nós não estamos preocupados… com coisas superficiais. O que nós estamos preocupados
é com nossa limpeza interna, beleza interna, mas isso não significa que devam sair como pessoas primitivas. Não. Mas se
existe beleza interior, então a beleza exterior surge. Vocês nunca Me encontrarão vestida de forma indecorosa. Vocês nunca Me

encontrarão sem um sari, mesmo quando Eu durmo, Eu uso um sari, porque também à noite Eu tenho de trabalhar. Então como
Eu posso ir de robe para o outro mundo? Assim, uma pessoa que é um Sahaja Yogi tem de ser… extremamente asseada e limpa,
mas não para dizer aos outros, mas para si mesmo ou para si mesma. Essa é uma das coisas muito importantes, porque os
outros os verão como lunáticos. Quem vai acreditar em vocês? Então, esse efeito vem da Mãe, vocês o recebem da Fonte, para
quê? Para ser esta qualidade iluminada em você, para que os outros o vejam como alguém grandioso… e o adorem, o venerem.
Foi para isso que nós viemos. Agora, como deve ser a sua personalidade? Quando vocês estão lidando com os outros, saibam
que eles são… seres humanos feitos por Deus, não por Sahaja Yogis, de forma alguma. E eles serão os Sahaja Yogis de amanhã,
talvez Sahaja Yogis sólidos mais elevados que vocês. Então, quando vocês estiverem lidando com os outros, também falem
com eles de uma maneira gentil. Sejam gentis com eles. É claro que nós somos contra gurus, contra cultos, contra todas essas
pessoas. Mas assim que eles cheguem, se você disser: "Oh! Você é um bhoot! ", a pessoa irá se virar e ir embora. Portanto, não
lhes foi dado este poder de serem abruptos… ou serem arrogantes com os outros, não lhes foi dado. Agora, todas essas
pessoas estão se acalmando, acalmando-se porque elas veem que o que ajuda… é a sua atitude gentil, amável e firme. Somente
após a Sahaja Yoga, vocês conseguem combinar… todas essas qualidades. Vocês serão firmes, serão alertas, vocês serão
gentis e compassivos. Sorrindo, mas não zombando dos outros. Então, vocês se tornam uma personalidade que é alerta… para
ver qual é a reação que estão tendo nos outros. Isso é muito importante de ser visto. Então, agora comecem testemunhar os
outros. Qual é a sua reação sobre os outros? Eu tenho visto muitas vezes um novo Sahaja Yogi que chega, a pessoa está
tentando dizer algo, e uma garota começa a dar risadinhas ou a rir. Não se dever fazer isso nessa hora, porque a pessoa pode
pensar: "Eles estão me fazendo de bobo…" "ou eles pensam que sou uma pessoa estúpida… "ou há algo errado comigo." Essa
pessoa irá ficar constrangida, Eu não serei capaz de lhe dar a Realização. Mas, se alguém está sentado à Minha frente… e Eu
estou tentando ajudar essa pessoa, saibam que este é um momento muito importante… da vida desse senhor. Nós
conseguimos isto, e daí? Quando nós estamos resgatando alguém, quando nós estamos ajudando alguém, nós rimos? Esse é o
momento em que você tem de estar muito interessado… e muito sério para fazer o trabalho. Toda qualidade e humor tem o seu
próprio lugar, como o nariz tem o seu próprio lugar, os olhos têm o seu próprio lugar, Da mesma forma, todos esses
temperamentos que nós temos… têm o seu próprio lugar. Mas isso é o que está perdido na sociedade moderna. Assim, quando
Eu estou tentando ajudar alguém, vocês devem ser muito atenciosos com essa pessoa. Como isso está vindo a nós da Fonte? O
quanto você está preocupado Comigo? Supondo que Eu esteja com sede, vocês sentirão sede. Vocês imediatamente dirão:
"Mãe, eu vou Lhe trazer água". Talvez vocês nem mesmo Me perguntem, apenas a tragam e deixem aqui. Ou apenas façam um
chá para Mim ou cuidem de Mim, façam isso e aquilo. Em pequeninas coisas, vocês devem observar. A atenção cuidadosa não
está em dizer algo, perguntar algo, não perguntem Não perguntam à Mãe, apenas façam isso. É dessa forma que quando
começarem a fazer isso, vocês compreenderão o que estão fazendo pelos outros. Portanto, a reflexo nos outros, como eles
relfetem sobre vocês também é muito importante, e vocês têm de estar alertas. De repente você diz algo e todo mundo
desaparece. Vocês evem saber que eles ainda não são Sahaja Yogis, eles têm de ser trazidos, vocês têm de convencê-los muito
cuidadosamente. Então com Sahaja Yogis, entre vocês, como se comportam é extremamente importante para os outros verem.
Nós devemos apreciar a companhia dos outros, nós devemos apreciar. Encontrar alguns Sahaja Yogis e dizer: "Que alegria
vê-los", falar com alguém no telefone. Mas porque somos tão isolados, tão egoístas, tão gananciosos, e às vezes muito
limitados, Eu diria, ou totalmente mergulhados no passado, nós não conseguimos fazer isso, nós não sentimos esta alegria, não
conseguimos adorar um outro Sahaja Yogi, nós não desfruamos outro Sahaja Yogi, não conseguimos apreciar a sua
companhia. Significa que este dedo não consegue sentir este dedo. É como desenvolver uma doença chamada hanseníase. Os
nervos estão acabados, os terminais nervosos não estão lá. Vocês não conseguem sentir a alegria de outros Sahaja Yogis. E
isso somente é possível se vocês passam por cima… dos seus interesses pessoais. Quando as pessoas vêm para a Sahaja
Yoga no começo, elas têm interesses pessoais. Como, digamos, alguém está tentando vender algo, então ele gostaria de vender
para os Sahaja Yogis, ou eles estão organizando algo, eles gostariam que os Sahaja Yogis o fizessem. Interesses pessoais,
usando os Sahaja Yogis para os seus próprios propósitos. Como resultado disso, Eu tenho visto algumas pessoas se tornarem…
tão isoladas que ninguém as ajuda, nenhum trabalho é feito por elas. Se o telefone toca, ninguém dirá: "Eu atendo". Essa é uma
qualidade dos americanos, eles dirão: "Eu atendo". Isso é considerado bom. Não na Inglaterra, todos eles ficarão sentados,
quietos. Mesmo quando eles comeram e eles tem de pagar, eles olharão para os lados… e algum pobre estudante indiano
pagará por todos eles. Eles dizem: "eu não vou olhar, agora está pago". Agora, eles são normais. É de um nível muito baixo. É um
comportamento de nível extremamente baixo. E isso é algo que vocês têm de aprender, vocês têm de tratar os outros com
carinho, dar presentes para os outros. Vocês estão indo lá: "Oh!" Agora, como no outro dia, Eu encontrei uma senhora. Ela
gostou de um dos Meus anéis de esmeralda. Este é um anel de família e não posso dá-lo, Eu teria que perguntar para C.P. E

talvez ele não gostasse, porque, afinal de contas, Eu não tenho o direito de fazer isso. Eu tenho de dá-lo para Minhas filhas,
certo? Mas, Eu achei uma esmeralda em algum lugar, linda, então Eu a guardei Comigo. No outro dia, quando Eu lhe dei, ela
ficou tão encantada. Eu disse: "Você gostou do Meu anel, Eu não podia dá-lo, então…" Ela disse para Mim: "A Senhora quer dizer
que teria me dado o Seu anel?" Eu disse: "Eu o teria oferecido para você, mas Eu não poderia lhe dar," "então Eu pensei nisso, Eu
vi este em algum lugar e o consegui para você." ela disse: "Que atencioso!" Mas, está tudo na Minha cabeça! E sempre que Eu
tenho uma chance e então alguém diz: "Oh! Eu gosto disso", mantenho isso na mente para a próxima vez, até mesmo uma flor!
Vocês devem apreciar a companhia deles, porque é algo… tão grandioso ter alguém que compreenda você ou o seu Espírito. E
eles têm o Espírito. Uma coisa tão grandiosa. Como vocês podem ser indelicados uns com os outros? Isso é o que mais Me
machuca. A coisa principal e mais importante que vocês têm de Me dar é… um grupo amistoso, belo e amoroso e amem uns
aos outros. Se isto for alcançado, que realmente se amem… além de suas considerações pessoais… Na Sahaja Yoga, é claro,
agora não existem muitas pessoas que… tentam ganhar dinheiro, mas que tentam ter conforto para si mesmas. Elas tem de ter
o melhor quarto, elas tem de ter o melhor lugar. "Eu não tenho isto, eu devo ter isto, aquilo". Tentem fazer mais do que os outros.
Eu sei que, às vezes, pessoas tiram vantagens de vocês, mas elas sairão da Sahaja Yoga muito em breve. Então certifiquem-se
de que se tornarão generosos sobre isso, muito generosos. E a generosidade deve começar… com os seus próprios irmãos e
irmãs Sahaja Yogis. Na Cultura da Sahaja Yoga, nós temos de ter uma completa assimilação, borbulhando em nossos nervos, o
senso de castidade. Isso é uma obrigação, quer vocês gostem ou não. Não deve haver nenhuma má intenção com qualqeur
outra pessoa… de relacionamentos que não sejam puros. Relacionamentos completamente puros, olhos puros sem nenhum
adultério, Eu chamaria, adulteração. Olhos puros são a base da Sahaja Yoga. Olhos firmes e puros, porque seus olhos são muito
poderosos. Vocês não sabem o quanto eles são poderosos. Então, para fazer isso dessa maneira, para praticar, movam a sua
atenção para dentro, em direção ao Sahasrara. Vocês podem. Com os seus olhos, vocês absorvem. Mesmo olhando para Mim
com shraddha, com a alegria, vocês absorvem Minha imagem dentro de vocês. Coloquem-na no seu Sahasrara, coloquem-na no
seu coração, vocês podem fazer isso, é algo que dá muita alegria. Quando vocês a colocam no Sahasrara, então vocês obtêm o
conhecimento. Quando a colocam em seu coração, vocês obtêm a alegria… e quando a colocam em seu fígado, então vocês
obtêm o poder da ação. Também através da fotografia, vocês podem fazer isso, absorvam, movam-Na. Mas, isso é mostrado
pela maneira como vocês se comportam… em relação aos outros, completamente confiantes, gentis, nenhuma arrogância. Sem
o pescoço para cima assim ou assim, mas no centro, de uma forma muito digna. Portanto, na Cultura Sahaja, porque o Espírito
é a dignidade, é a majestade, é a glória de Deus, você deve julgar a si mesmo: "Eu vi algo que não está desrespeitando o meu
Espírito?" "Eu fiz algo que não é glorioso?". Mas Eu tenho visto pessoas, quando Eu estou aqui, elas Me perseguirão com uma
centena de perguntas: A toalha deve ser branca? Deve ser verde? Eu devo fazer isto? Devo fazer aquilo? Por quê? Porque nós
não vivemos com escolhas. Nós vivemos com o que quer que tenhamos e há dignidade nisso. Se vocês começam a fazer
escolhas, é estúpido. Em um grupo de Sahaja Yogis, a comida: "O que iremos comer?" Eles irão levar 45 minutos para decidir, se
forem ao restaurante, porque primeiro a consciência: "Estamos pagando para comer". E alguém comerá isso, alguém comerá
aquilo. O pobre do garçom irá fugir! Mas por que nós devemos comer coisas diferentes? É exatamente o mesmo. "O que a Mãe
estiver comendo, nós comeremos, acabou-se." Mas se não for assim, pelo menos que seja o que todo mundo… está comendo:
"Por que eu como separadamente?" Não há preferências na Sahaja Yoga, lembrem-se dessas palavras, muito claramente.
Escolha disso, escolha daquilo, "não gosto disso, gosto daquilo," "isto não é bom, aquilo não é bom." Porque nós necessitamos
de tudo no nível das vibrações, depois vem a escolha. Como por exemplo, se as vibrações não estão boas, nós não diremos
isso, mas nós não o teremos. Mas sem questionar se é verde ou vermelho ou amarelo ou branco. E isso é o que eles são: fazem
vocês de bobos. Eles colocarão um nome: Cartier. Acabou-se. As pessoas pagarão qualquer quantia por esse Cartier. É uma
coisa comum, não é nada especial. Mas o ego: "Eu tenho um Cartier, paguei mais para mostrar…" "que paguei mais, que fui um
tolo." Pagar mais por algo que é tão barato. Esse é o jogo deles, lembrem-se disso. Assim vocês têm de entender que, quando
vocês são… uma personalidade Sahaja, vocês têm a sua própria dignidade. Essas coisas não lhes dão dignidade. Vocês dão a
elas dignidade. Mas isso não significa que amanhã vocês virão como… palhaços com uma bola no nariz. É claro que Eu devo
sempre ver o outro ponto, porque isso simplesmente escapa para o outro lado. Quando vocês se tornam dignos, vocês sempre
usarão algo que é digno. Vocês farão tudo que é digno. Automaticamentevocês se tornam dignos. Não é artificial. Assim, a
dignidade vem, assim como vocês veem sua Mãe. Seja o que for que Me deem no Puja, Eu aceito, tudo bem, mas de outra
forma, vocês não podem Me dar nada mais. Se vocês Me derem, de alguma forma Eu retribuo. De alguma forma, Eu retribuirei
isso. Uma pessoa que é orientada ao dinheiro não pode ter dignidade, porque a vemos como um mendigo. Sse a orientação ao
dinheiro é excessiva, a pessoa cai… nesse nível em que não pode haver dignidade, vocês podem ver isso. Um homem que é
orientado pelo poder é um idiota. Ele parece um idiota. Então nós não podemos nos tornar idiotas. Tudo bem, então não

podemos ser orientados ao poder. Aquele que é um tipo romântico… ou orientado ao amor é um sujeito estúpido. Ele se
comporta como um sujeito estúpido. Nas ruas, eles ficam se beijando o tempo todo. "Aonde vocês estão indo?" "Para a ação de
divórcio, "mas por último estamos pensando em dar alguns beijos". Respeito por si mesmo, é o ponto. Si (self) é o seu Espírito.
O respeito ao Espírito deve lhes dar essa dignidade. Mas, na privacidade, você é gentil com o seu marido e gentil com sua
esposa. Você deve aprender a ser gentil com sua esposa na privacidade, não em público. Isso é horrível. Especialmente na
Índia, Me falaram que as pessoas andam com esse romantismo e tudo mais. Então, por favor, não façam todas essas coisas
românticas na Índia, é muito embaraçoso para Mim, muito embaraçoso. Assim, não podemos fazer coisas que embaracem a
nossa Mãe. Uma vez que comecem a saber que: "Isto irá embaraçar a Mãe, nós não podemos fazer isso", vocês
automaticamente estão ajudando. Portanto, quando é relacionado a Mim, imediatamente: "O que a Mãe irá pensar de mim?"
"Esta é a maneira de se comportar em relação à Mãe?" Imediatamente você terá a recompensa, como se isso trabalhasse
através de você, como se você se tornasse essa natureza. Cultura Sahaja é uma Natureza Sahaja. Automaticamente você fará
isso. Você conversará dessa maneira, você falará dessa maneira, você viverá dessa maneira. Eu tenho visto pessoas que nunca
Me conheceram, em uma chamada interurbana, ao telefone, elas Me reconhecem. Elas sabem que sou especial, se forem
sensíveis o suficiente. Através de Minha fotografia, o modo como Eu sento, o modo como Eu falo, imediatamente todo mundo
pergunta. Outro dia, Eu fui a uma reunião com o Meu marido, todo mundo ficava perguntando: "Quem é esta Senhora?" Quem é
esta Senhora? Há algo na personalidade. Eu falo com todo mundo gentilmente, Eu sou muito doce. Nós não podemos ser
submissos, nem escravizar ninguém. Nós temos de tratar com carinho, mesmo os seres humanos, nós temos de tratar com
carinho, porque nós somos eles. Não desprezem ninguém, não riam de ninguém. Na Cultura Sahaja, vocês têm de ser hábeis,
habilidade. A habilidade surge de sua aderência à sua Mãe. Habilidade, todos vocês devem ser hábeis. E quem lhes dará o
certificado será somente a sua Mãe. Quem mais? Eu posso não dizer, mas seu Espírito dirá e não o seu ego. Neste curto tempo,
dizer tudo que foi possível, você não consegue, é um assunto tão grande, Mas Eu lhes falei, Eu não diria de uma forma muito
analítica, mas de uma forma muito sintética. Assim, Eu lhes dei uma síntese de tudo. Analiticamente seria um, dois, três, quatro,
cinco, abreviando dois, três, quatro, cinco. Não é assim. E é dessa forma que vocês têm de falar com as pessoas. "Um é assim;
dois é assim; três é assim", acabou-se, você não é um Sahaja Yogi, se nas suas palestras, você fala assim, acabou-se. Mas
antes de dizer algo ou fazer alguma coisa, deem uma pequena idéia para onde estão conduzindo as pessoas, assim as pessoas
não se dispersam, a atenção não é dissipada. Deem uma pequena idéia, como Eu digo. Ou enquanto fala, traga-os para um
ponto que é importante, de forma que eles esperem pela frase para chegar naquele ponto. Mas faça toda a frase parecer dessa
maneira, que está indo em direção a certos pontos. Portanto, um Sahaja Yogi sempre deve propor uma ideia… a partir do que
eles falam. não apenas exprimindo-se de forma confusa, falando. Qual é o ponto que que você vai mostrar? Seja o que for que
eles façam, eles devem saber: "O que iremos alcançar com isso?" O casamento, o que vamos alcançar com o casamento? Uma
família, uma casa, todo mundo tem. Até mesmo um burro tem isso. O que é tão grandioso? Nós iremos alcançar uma unidade
familiar onde as almas… realizadas vão nascer, nós iremos cuidar delas da forma apropriada e, então, nós iremos emitir essa
unidade neste mundo, como um diamante brilhante colocado em um belo cenário de… uma família, dando luz para o mundo
inteiro. Assim, a vida de uma pessoa não deve ser sem sentido… e a fala não deve ser sem sentido. E todo momento deve ser
preenchido com as conquistas de… suas visões e sonhos, lentamente e firmemente, o que não é de forma alguma difícil. Se
vocês puderem se livrar do ego e do superego, acabou-se, só isso, simples assim. Que Deus abençoe todos vocês. Bom?
Agradável? Descontraído? Descontraído. Testemunhem! Todos foram desbloqueados, Eu acho. E saibam mais uma coisa, Eu
devo dizer, a última. Eu disse isso antes, mas não disse aqui. Ninguém vai dizer que "um bhoot fez isto", porque tal pessoa será
lançada para o clã dos bhoots… e não para a Sahaja Yoga. Não coloquem a sua responsabilidade nos bhoots. Ou você é um
bhoot ou é um Sahaja Yogi, um dos dois, você não pode ser ambos.

1985-1027, Ego e suas consequências, palestra para Sahaja Yogis
View online.
Ego e suas consequências, palestra para Sahaja Yogis, New Jersey, 27-11-1985 Sobre a Cultura Sahaja, certo? Eu expliquei para
vocês o que é a Cultura Sahaja, na qual vocês têm de crescer. Na noite passada… Onde está Judy? Ela está ali. Entrem, entrem.
Deixe-os sentar. Então na noite passada, Eu lhes falei sobre o ego. Sobre como o ego se manifesta e como é difícil se livrar do
ego. É fácil se livrar dos condicionamentos, dos superegos, mas é muito difícil sair do ego porque o ego agride os outros, não os
incomodam de modo algum e vocês gostam dessa agressão. Agora, hoje Eu quero falar sobre como o ego, historicamente,
tradicionalmente, tem torturado as pessoas em volta. Assim, vocês verão a manifestação desse ego e, então, saberão que… se
vocês estiverem atuando em qualquer papel com seu ego, vocês podem ser parte integrante dessa força destrutiva. Então,
antes de mais nada, veremos agora… quando esse ego começou crescer no homem. Primeiramente o ego começou a crescer
com a proteção. Não coloque gelo na coca-cola, está bem? Então a…Está bem. Está tudo bem. A pituitária, que está dentro de
nós, começou a crescer quando nós erguemos nossa cabeça assim. Quando nós éramos animais, nossa cabeça ficava assim.
E nessa época, o "corpo pineal", como é chamado, era muito poderoso. Dizem que nos seres humanos a pineal não funciona.
Isso não é verdade, ela funciona, mas eles não sabem como ela funciona. Entre. Prazer em vê-lo. Então esse corpo pineal dentro
de nós era muito ativo… quando estávamos no estado animal. Mas quando erguemos nossa cabeça, uma alteração química
aconteceu dentro de nós no sentido… de que nosso cérebro começou a se desenvolver numa pirâmide. sobre o qual Eu lhes
disse como, com o paralelogramo de forças… e tudo mais, ele começou a se desenvolver numa pirâmide. E quando se tornou
assim, porque primeiro era somente o corpo pineal cuidando do superego, até o reino animal, até o reino onde os animais… se
tornaram meio que mais humanizados, então o ego começou a crescer. Os seres humanos são os únicos animais que podem
usar a matéria. Seres humanos podem usar a matéria, não os animais. Animais não podem usar a matéria para os seus próprios
propósitos. Quando eles começaram a agredir a matéria, o ego começou… a se desenvolver e nós desenvolvemos isto que…
vocês chamam "a pirâmide de nosso cérebro". Nós começamos a crescer mais e mais e mais e mais, assim. Mas quando isso
atingiu o seu auge, então nós começamos… a usar mais o nosso ego, nós não paramos naquele ponto. Nós começamos a nos
mover para o outro lado, então isto afundou… e o cobriu completamente desta forma. É por isso que dizemos que o corpo pineal
nos seres humanos não funciona. Ele funciona, sem dúvida, ele funciona. Como um resultado disso, quando vimos que… esse
ego estava crescendo, como uma consequência disso, as pessoas se sentiram extremamente confiantes, O negócio de dizer "o
que há de errado?" começou há muito tempo, desde o tempo de Colombo. Se Colombo tivesse vindo para a Índia, vocês não
teriam Me visto aqui, ele teria liquidado todos os indianos lá. Não ele, ele era um homem muito bom, mas aqueles que o
seguiram. Da mesma maneira, esse ego começou a destruir as pessoas… e eles tinham uma idéia de triunfo, matando pessoas,
ocupando terras, ocupando territórios, acumulando riqueza. Continuou, continuou e continuou nesse nível. Depois, a partir daí,
eles começaram. Quando o sistema de casamentos começou de uma maneira apropriada, novamente a agressão começou
contra as mulheres… e agora, as mulheres estão agredindo os homens. Dessa forma, tudo se torna tão agressivo. Mas quando
você é agressivo, você não vê que você está agredindo, esse é o problema do indivíduo egoísta. Embora ele seja um buscador,
embora ele seja um buscador genuíno, mas se ele está na área do ego, ele nunca sente os seus próprios bloqueios, porque o
ego está no meio, a realidade significa aquilo. Assim, ele não pode ver seus próprios bloqueios, ele não pode ver como ele está
agredindo os outros… e ele não vê como ele está ferindo, perturbando e torturando os outros. E uma pessoa assim pode ser
extremamente arrogante, extremamente, o que vocês podem chamar de sufocante. Isso é o que acontece quando vocês
contraem câncer também. Quando vocês contraem câncer, o que acontece? Ele começa no canal esquerdo, sem dúvida, mas
quando ele entra em ação na pessoa, então ela se torna uma pessoa que é vulnerável a uma doença… ou à doença onde a
pessoa é agressiva. A pessoa é agressiva. As células do corpo primeiro desenvolvem a agressão. Nós as chamamos de
"malignas". Quando essa célula entra em contato com outras, elas também se tornam malignas. Então é desse modo que a
malignidade se espalha. E quando ela se espalha, o que acontece? Vamos supor que no nariz existam algumas células que… se
tornaram malignas, então elas começam a obstruir, dificultando o crescimento dos outros órgãos. Somente o nariz irá crescer
daquela forma, não exteriormente, mas internamente. Então elas agridem, a agressão começa… e elas perdem completamente
o controle do todo, porque não há coordenação do todo. Elas não veem que o todo tem de crescer junto e não apenas o nariz, e
não apenas os olhos, não é? E essa ruptura da coletividade é o primeiro sinal. Quando você acha que um Sahaja Yogi se
comporta… de uma maneira estranha, se ele está rompendo com a coletividade, então ele nada mais é do que um egoísta, sem
sombra de dúvida, por qualquer argumento, por qualquer coisa. Mas uma pessoa que é mais voltada para o superego… grudará

na coletividade. Tentará ficar bem próxima do ashram, ficará muito próxima a nós, muito por aqui, em volta do ashram. Mesmo
que nós digamos: "Nós não queremos isso", ela ficará lá. Por quê? Porque percebe que é agredida… e também percebe que
pode ser furtiva. Assim, quando uma pessoa de canal esquerdo entra no ashram, essa pessoa será muito simpática, tranquila,
amável, tudo. Mas as entidades, os bhoots nela, agredirão as pessoas furtivamente, irão torturá-las, mas essas pessoas podem
ser facilmente curadas, porque elas próprias são incomodadas e torturadas. Mas aqueles que são egoístas, será muito difícil se
livrarem disso. É por isso que Eu falei sobre o ego ontem e hoje. Vocês podem ver toda a agressão, manifestando: "O que está
errado?" Digamos, agora Eu estava falando sobre as substâncias químicas. Agora, como vocês descobriram essas substâncias
químicas? Foi através do seu ego, através da sua ciência. Agora, se a ciência não está relacionada a Deus ou ao Todo, então
vocês seguem dessa forma e produzem bombas de hidrogênio, vocês podem produzir essas horríveis substâncias químicas,
como aquela que vocês chamam de "imprudência". Vocês entram em todas as áreas, em todos os lugares e… alcançam o poder
sobre aquilo, mas depois vocês não sabem do que aquilo é capaz. Suponham que agora vocês fabriquem computadores,
amanhã esses computadores irão contra vocês. Eu devo lhes dizer que agora há uma nova doença que Eu descobri… nas
pessoas em que a sua mente consciente as esmaga. Havia um sujeito que era assim, muito egoísta, ele também não acreditava
em Deus. Ele é um indiano e ele sofreu um acidente. Sua esposa é médica, ela é Minha amiga e ela o trouxe até Mim. Na Minha
presença, ele levantou-se e andou muito bem. Mas sozinho, todas as vezes que ele queria fazer algo conscientemente, ele não
conseguia sequer levantar sua perna. Vocês podem imaginar? Então, com essas pessoas egoístas, agora uma nova doença
está surgindo na qual, conscientemente, elas não conseguem fazer nada. Elas não conseguem fazer nada e esse mal virá. Eu
estou lhes assegurando agora ou estou lhes avisando, assim como Eu avisei às pessoas que estavam indo para o canal
esquerdo que teriam uma doença horrível. E essa é a nova doença para todos os egoístas que, conscientemente, não serão
capazes de mover, eles ficarão mudos, apenas sentados lá, seu ego irá assumir. Esta era em que vocês nasceram é muito
perigosa, vocês devem saber. Esta é uma época em que estamos numa posição precária. Ou você alcança Deus ou vai para o
inferno, não há nada no meio. Assim, uma nova doença virá muito em breve. Não há nenhuma insanidade nela, você ficará
completamente alerta, mas não consegue mover suas mãos. Todo o seu sistema nervoso se recusa a funcionar. Ela está vindo.
Muito brevemente, ela irá se manifestar. Vocês têm visto que as pessoas egoístas continuam assim, como Hitler e tudo mais. E
elas têm destruído o mundo… e fizeram tanto dano ao nosso sistema de valores. De uma maneira sutil, nós dizemos que toda
essa manifestação desses… 25 anos, de todo esse horrível inferno que eles criaram para nós… é por causa das guerras, por
causa das guerras. Mas, essas guerras e coisas assim, mesmo se você as evita, por algum acaso as evita, mesmo assim se o
ego estiver lá, ele irá se manifestar. Se você o evita externamente, ele se manifestará internamente e, depois, você descobrirá
que não pode simplesmente se mover. Você não consegue piscar, não consegue dormir, não consegue mover suas mãos,
mesmo agora, muitas pessoas não conseguem dormir. E Eu não quero que os Sahaja Yogis sofram dessa doença horrível. E os
ocidentais estão mais sujeitos a esse tipo de coisa. Os Sahaja Yogis que estão tentando sair da coletividade, que estão
impondo seu ego sob nome dos bhoots… ou seja o que for, deveriam entender que 99% é o ego dentro de nós. E esse ego tem
de ser encarado. "Oh! Eu tenho um ego, eu me sinto culpado", então tudo bem, você põe aqui, todo seu ego, essa não é a
maneira. Não é desse modo que você fará isso. Hoje vocês são muito ativos, trabalhando duro, fazendo isso, amanhã, vocês
estarão simplesmente imobilizados. Vocês não conseguirão se mover e as pessoas não se importam, neste país, do jeito que
está, nem mesmo com as pessoas que estão bem, mas vocês se tornarão como pessoas idosas que não podem… se mover,
que veem tudo, sabem de tudo, estão conscientes, em uma idade muito jovem, isso irá acontecer. O menor acidente, o menor
distúrbio simplesmente desencadeará isso… até a área em que você ficará completamente como… uma pessoa muda, sentada,
sem conseguir mover o seu dedo, você não consegue segurar nada. Você não ficará em coma. O coma ocorre em pessoas que
tomam pílulas para ir para… o canal esquerdo, como drogas e coisas que os levam para o canal esquerdo. Mas aqueles que são
canal direito, não ficarão em coma, esse é um fato, é uma maldição, vocês verão, ficarão alertas, estarão cientes de tudo, mas
não conseguirão sequer mover a cabeça. Acreditem em Mim. Essa doença virá logo. Vocês podem ficar falando ou não, essa
doença pode ir a esse nível. Lentamente, você descobrirá que seu corpo estará imobilizado. As pessoas não entendem que
perigos o ego pode conter. Agora não é tanta a agressão externa, porque vai para o Vishuddhi Esquerdo… e esse Vishuddhi
Esquerdo criará essa horrível doença. Agora como nós controlamos o nosso ego, é muito importante entender. Primeiramente
vocês devem escrever os seus nomes… e bater neles 108 vezes (shoebeat), antes de tudo. Em segundo lugar, disciplinem-se.
Pela disciplina, levantem-se de manhã façam sua meditação, com a mão direita em direção à fotografia e a esquerda assim.
Não usem luz de forma alguma. Não usem o Sol, não se exponham ao Sol. O Sol deve ser evitado. Fiquem sob a Lua. Leiam os
livros que descrevem Mahakali, as Shaktis do canal esquerdo. não leiam livros como o livro de Avadhuta. Vocês nunca deveriam
lê-lo, porque vocês pensam que são um Avadhuta. Ele disse: "Eu sou onipresente" e a pessoa começa a sentir: "Eu sou isso". Eu

estava lendo o livro de Avadhuta. Eu disse que esse livro mostra o que não deu certo com… as nossas Encarnações. O que não
deu certo com as nossas… Encarnações é que Elas jamais entenderam o seres humanos, de forma alguma, em que nível eles
estão. Você vem e lhes diz: "Eu sou sem forma e tenho uma forma", "Eu sou isto e aquilo", e daí? Se você é isso, tudo bem: "Eu
sou a compaixão, sou o amor, sou a paz," "sou isso", e daí? Como você enche nessas taças? Você tem de descer ao nível
humano, isso é o que Eles não tentaram e é por isso que foi tudo um desperdício. Eu penso ao contrário. Todo mundo pensa:
"Eu sou Deus, eu sou Brahma, Brahmaasmi, Shivo Ham". Acabou-se. E depois eles brigam entre si. Esse crescimento, essa
maturidade não aconteceu. É muito superficial, a coisa toda torna-se muito superficial, você se torna uma pessoa muito
superficial e você vive nisso. Então a primeira coisa, coisa prática que estou lhes dizendo é: batam em si mesmos com os
sapatos (shoebeating), "E eu não sou isto". Desse modo você tem de começar, antes de mais nada, a dizer a si mesmo. Se você
é um buscador, um buscador verdadeiro e honesto, então Eu lhe aconselho desta maneira: olhe-se no espelho… e diga para si
mesmo: "agora você, senhor ego XYZ," "saia daqui? Eu sei quem eu sou, saia". Você tem de sair de tudo isso, achar graça de si
mesmo, rir de si mesmo, zombar de si mesmo. Essa é a melhor forma e nunca se sinta ferido. Se alguém lhe diz: "Você é
egoísta", em seguida você dirá: "Eu sei," "Eu sei", se você sabe que é egoísta, então como você segue adiante? Agora, o ego se
manifesta de muitas maneiras. Através dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua boca, do seu nariz, de todos os modos, porque
você vai contra Deus, isto é, você vai contra a coletividade, porque você vai contra Shri Krishna, contra o seu Vishuddhi Chakra.
Essa é a primeira coisa que se manifesta. Atualmente ninguém bate nas pessoas dessa forma, nós nos tornamos mais sutis em
nossa manifestação do ego. Nós usamos esta parte, não as mãos. Pode ser que você demonstre raiva através dos seus olhos…
ou você flerte com seus olhos. Você se torna adúltero. É por isso que Cristo disse: "Não se tornem adúlteros". Assim, agora é
muito bom que a AIDS possa resolver através das lágrimas. Beijar as pessoas, tudo bem, agora beijem. Ninguém beijará agora.
Vocês usaram todo o seu Vishuddhi Chakra até agora para… expressar toda a depravação. Agora a sujeira está derramando.
Assim, no segundo estágio quando compreendemos que… é através do Vishuddhi, o qual é a América, que nós nos
expressamos, expressamos o nosso ego, então o que devemos fazer? Antes de mais nada, parem de falar. Aqui, o modo como
as pessoas falam, quero dizer, você simplesmente acabou de abrir a boca assim e continua… e o outro está falando. Você lhes
diz alguma coisa… e eles simplesmente vêm com todo o conhecimento que… eles têm de A a Z e você não sabe onde você está.
Como você para de falar? Eu lhes falei sobre uma coisa prática. Vou conseguir castanhas que irei vibrar para que coloquem na
boca. E tirem-nas quando vocês tiverem de falar; caso contrário, mantenham-nas na boca. Essas castanhas são Shri Ganesha.
Não as tirem. Parem de falar. Se vocês pararem de falar, sua hipocrisia irá embora. É através da nossa face que somos
hipócritas. Tudo funciona através do Vishuddhi. Agora vejam, uma pessoa que é extremamente agressiva, pode também fingir
ser… muito, muito doce, amável, se ela tiver de explorá-lo ou ganhar dinheiro às suas custas. Essas pessoas podem fingir,
representando. Toda a encenação vem através desse Vishuddhi. Assim, você finge que é uma pessoa gentil, que você é uma
pessoa muito boa, mas não é, você é agressivo. Então, para isso, você tem de saber que falando menos, você reduzirá 50% de
sua hipocrisia e encenação, 50%. Agora, ainda restará 50%. Agora, o que fazer com esses 50%? Esses 50% é onde nós temos de
saber quais outros chakras são… responsáveis pela manifestação do ego. Um deles é o Hamsa. O Hamsa é muito importante.
Nós o usamos quando queremos mostrar nossa raiva, indiferença. Então a pessoa pensa: "Oh! Deus, o que eu fiz para essa
pessoa?" É desse modo que demonstramos nossa raiva, o tempo todo, assim. Este é o Hamsa. E é por isso que nós temos de
usar uma coisa simples chamada… ghee ou algo oleoso nos ouvidos, no nariz, kajal nos olhos… e para esta parte também, você
tem de colocar um pouco de ghee… na água quente ou leite e tomá-lo de forma que… vocês acalmem seus nervos e suavizem o
seu Vishuddhi. E também vocês aliviem o que vocês, geralmente, chamam de peritônio, mas que é o revestimento. Assim como
nós suavizamos os nossos dedos e mãos… quando eles estão secos, nós temos de suavizá-los. Esfregue ghee aqui, ghee aqui,
óleo aqui, óleo ali, na cabeça. Agora, o estilo moderno é não colocar óleo na cabeça. Vocês ficarão carecas, cavalheiros
carecas. É claro, ainda podem representar como Yul Brynner, mas ele morreu de câncer. Sua irmã é nossa discípula. E você
desenvolverá estilos estranhos de cabelo e tudo. E partir dessa moda moderna, começaram a colocar nenhum óleo. Eu não sei
de onde essa moda veio. Para as crianças, eles dizem: "não coloquem nenhum óleo nos ouvidos." Esses médicos querem criar
pacientes, não os ouçam. Antes de viajar ou ir a qualquer lugar, coloquem óleo nos ouvidos, no nariz. Não óleo, mas ghee. E
controlem o seu peritônio através do seu Hamsa Chakra. É muito importante. Este é um chakra que realmente os ajuda a
acalmar. Agora, em Sânscrito e também em muitas linguagens coloquiais, ghee é chamado de "neha" e sneha é amor. Neha
também é amor. Assim, vocês têm de lubrificá-los para que as fricções sejam menores. Nós sabemos que na natureza quando
temos de reduzir o atrito, nós colocamos óleo. Como quando temos de lançar um navio à água. Eu lancei, Eu sei o que é. Eles
tinham de por graxa nele e simplesmente tocavam o navio… e o navio se movia tão suavemente em direção ao mar. Belamente
ele se move. Na Índia, eles colocam bananas, porque as bananas são muito facilmente obtidas, então eles colocam bananas,

embaixo dele. Aqui eles colocam graxa. Na Inglaterra, por exemplo, eles usam graxa. Assim, da mesma maneira, nós temos de
passar óleo em nós mesmos. Nossa linguagem, nosso tom, nossa fala têm de ser "lubrificadas", lubrificadas com amor. E o
amor é uma coisa tão poderosa que pode atrair qualquer um, até mesmo Hitler. Quando você fala com alguém ou diz algo, sua
fala deve ter essa "cobertura de chocolate do amor". Então você pode dar, até mesmo óleo de rícino. Eu faço isso. Assim todas
essas coisas têm de ser compreendidas na sua essência, que nós não devemos nos tornar estúpidos como… as outras pessoas
são. Nós somos yogis… e nós temos de ter uma vida ideal que manifeste a si mesma… em todos os tipos de dinamismo. E nós
não desperdiçamos essa grande bênção que recebemos. Agora, outro chakra que está sempre bloqueado é o Agnya, Agnya
Chakra. No Agnya Chakra, nós temos de nos tornar… conscientes sem pensamentos, mas nós não conseguimos. Se você
observar seus pensamentos, você saberá na marioria das vezes, que nós pensamos nas pessoas que nos feriram, que nos
perturbaram. Algumas vezes nós temos um vislumbre das coisas boas também. Nós pensamos nas pessoas boas também,
algumas vezes. Normalmente nós estamos pensando nas pessoas que… nos feriram, nos magoaram, isso e aquilo. Agora,
Cristo, que é Shri Ganesha… e que tem todos os poderes para nos matar, nos liquidar, e nos destruir completamente, nos deu a
maior arma que é perdoar. Assim, o mantra aqui é "eu perdoo". E você tem de se assegurar de que perdoa os outros. Alguém diz
alguma coisa, perdoe. Quando você perdoa, Deus assume o controle. E Ele sabe como tratar ou não tratar, fazer o que Ele quiser
com aquela pessoa. Essa não é a sua tarefa, simplesmente perdoe. Assim você lhe dá um ticket: "Vá para Deus, eu o perdoo." E
você tem de perdoar e essa é a coisa que permite você desfrutar… seu Agnya Chakra muito bem e elevar a sua Kundalini além,
dizendo: "perdoo, perdoo, perdoo", três vezes. E você tem de dizer o mantra de Nirvichara, sem pensamentos. O Agnya é aquele
que traz pensamentos a vocês. É por isso que Cristo era tão exigente a respeito dos olhos: "Não deveis ter olhos adúlteros".
Tentem concentrar seus olhos na Mãe Terra por algum tempo. Ela irá absorver, então sua atenção não se torna oscilante, se
torna concentrada e uniforme e equilibrada. Quando isso é feito, os seus olhos se tornam tão poderosos, mesmo que você olhe
para alguém, você pode curar essa pessoa. E a inocência irá chegar a seus olhos, você não terá luxúria nem cobiça. As pessoas
aqui estão brincando com algo muito perigoso. Eu não sabia de todas essas coisas que as pessoas fazem, mas Eu vi no
Ocidente, todos estão olhando para todas as moças. Que triste busca é essa. Por que voltar os seus olhos para algo que… vocês
não apreciam de modo algum? Um homem olha para toda moça, uma moça olha para todo homem. Que absurdo é esse? Por
que desperdiçar sua energia? Eu sempre olho a um metro de altura aproximadamente. Você vê todas as flores lá, você vê todas
as crianças. Um dia alguém Me perguntou: "Você não tem vontade de olhar para homens bonitos?" Eu disse: "Eu não sou tola,
Eu olho para as coisas mais belas… "ao nível de um metro." Ele disse: "Você deve ser tola para olhar para isso." ""Eu não sou,"
"isso é que é". Assim, isso lhe dará uma enorme quantidade de energia, porque você preserva toda a sua energia através dos
olhos. Os olhos são as janelas desse poder. Se você tentar preservá-los, tudo bem, senão, como agora, dizem: "Economizem
água, porque vocês desperdiçaram a sua água," "então agora economizem água". Mas quando seus olhos são inocentes, nessa
chuva de felicidade, você desfruta essa felicidade. Você não tem de olhar para ninguém. Você não tem de dizer nada, você
apenas desfruta, simplesmente sente a alegria derramando dentro de você completamente, porque o ego desapareceu. É uma
agressão olhar para todo mundo dessa maneira, é uma agressão. Eu conheci pessoas que hipnotizam mulheres, que
hipnotizam homens. Eu conheci mulheres assim. Eu tenho visto nas festas, Eu tenho visto os bhoots saindo dessas mulheres…
e elas olham para os homens e eles ficam paralisados completamente. Ele se apaixona por aquela mulher até que ele se torne
como um mendigo. Ela simplesmente o lincha. Isso é prostituição por homens ou mulheres. É uma coisa horrível, é
obscenidade em seus olhos. Portanto, mantenham seus olhos firmes, tentem firmá-los. Se eles tentarem ir aqui e ali, digam:
"Olhem para lá", lá está a Mãe Terra, Ela é Aquela que nos dá todas as coisas belas, olhem para Ela. E então, a beleza da Mãe
Terra entrará em seus olhos. E a limpeza e a inocência irão purificar os outros. É dessa forma que deve ser. Assim, para
combater esse ego, deve-se estar preparado… e deve ter uma apropriada força de vontade, porque o ego mata a força de
vontade do homem completamente. Um homem egoísta é deixado sem nenhuma força de vontade. Ele faz o que o ego lhe diz
para fazer. Ele pode assassinar as pessoas, pode ser violento. Toda violência na América provém da manifestação do ego.
Porque não há nenhum respeito pela lei, não há respeito às leis humanas, nem também às Leis Divinas. É desse modo que as
pessoas se comportam, elas ficam sujeitas a doenças, coisas horríveis. Uma pessoa que não é egoísta não contrairá câncer.
Você tem de ser egoísta para contrair câncer, embora seja uma doença do canal esquerdo, mas você tem de ter ego. A
vulnerabilidade vem através do ego e depois ele atua. Se você é egoísta, você é vulnerável ao câncer. Então a primeira coisa, se
você sobreviver ao câncer, você terá um outro esperando, onde você será paralisado desse jeito. Você se tornará como algumas
das coisas que Eu vejo na TV, onde é dado às pessoas algum tipo de coisa artificial… e elas simplesmente são apenas
máquinas. E elas movem suas mãos como máquinas, elas andam deste jeito, elas parecem seres humanos e andam reto deste
jeito, elas não conseguem sentir nada. Você se tornará assim, porque o ego o afasta das emoções e do canal esquerdo… e você

se torna relamente uma pessoa semelhante a uma máquina, você se torna uma máquina. Eu encontrei um dentista, ele veio a
Mim e disse: "Mãe, agora eu não consigo chorar, eu não consigo sentir…" "e eu não me sinto mal quando alguém morre." Eu
disse: "Então, o que você faz?" "Eu corro." Quero dizer, correr significa fugir de si mesmo. "Você corre por quantas horas?" "Cinco
horas." Das dez horas que ele está acordado, cinco horas ele corre. O que mais acontecerá? Assim, todas essas coisas
artificiais têm acontecido a nós… porque são uma manifestação do ego de alguém. Até mesmo as drogas chegaram a nós
porque… alguém queria ganhar dinheiro às nossas custas. Todos esse gurus quiseram ganhar dinheiro às nossas custas.
Vejam, eles estão mais interessados em ganhar dinheiro. Todas as pessoas egoístas são muito orientadas ao dinheiro, não
conseguem se livrar disso, qualquer quantia de dinheiro que você lhes dê, seja qual for. Eu tenho abençoado pessoas com
milhares e milhares de rúpias, bilhões e bilhões de coisas, mas ainda assim, sua orientação ao dinheiro não desaparece. E
depois elas o perdem rapidamente. Exatamente assim, simplesmente assim. porque elas não reconhecem que é uma bênção
que ganharam, que agora vocês têm de compartilhar isso. De fato havia um cavalheiro vindo para a Sahaja Yoga que estava…
Na verdade através da vinda para a Sahaja Yoga. Havia um senhor que… estava realmente à beira do colapso, sem nenhum
dinheiro. Ele se tornou um homem muito rico da noite para o dia. E da noite para o dia, novamente, o mesmo. É um exemplo. Ele
veio a Mim, veio para a Sahaja Yoga, ele se tornou muito rico, tornou-se tudo isso e depois, de repente, ele perdeu tudo. E até
mesmo os Sahaja Yogis começaram a dizer: "Mãe, quem vem à Senhora…" "por um tempo curto e depois eles vão embora e
ficam muito ricos." Eu disse: "Tudo bem". Então, vejam depois de um ano, antes e depois, onde eles estão agora? Esse homem
se tornou tão pobre que… ele sequer tem dinheiro para pegar um ônibus. Assim, calamidades como essa acontecem e eles não
entendem. Eu estou dizendo, a menos e até que vocês falem das calamidades, as pessoas não aprenderão. Elas precisam de
um choque. Senão, elas não querem livrar-se de seus egos, elas não conseguem, elas vivem com isso, não querem
compreender que acontecerá isso. Então, seria melhor que elas o fizessem quando elas veem isso acontecendo. Esse caso, um
caso de um cavalheiro, fez surgir diante de todos os Sahaja Yogis indianos uma lição muito grande. Eles estavam dizendo: "Se
você vier para a Sahaja Yoga…" "por um tempo curto e sair dela, então você se tornará muito rico." Isso é o que eles chegaram a
conclusão. E agora eles não dizem isso, porque se o meio pelo qual vocês receberam a graça de Deus… for perdido, vocês a
perdem. Não vivam com completa confiança com esse ego horrível de vocês. Ele irá dominá-los. E assim como vocês têm visto
que os bhoots se unem, também as pessoas egoístas sempre se unirão. Quando há duas pessoas egoístas, serão muito
amigáveis, porque elas se combinam, elas são exatamente iguais. Mas, quando elas estão imobilizadas, o que irá acontecer?
Elas estavam sentadas como estátuas, vocês podem fazer estátuas delas, Eu acho. Qual será o próximo uso Eu não sei. Porque
elas não estão mortas, elas estão vivendo, mas elas não conseguem comer, elas podem olhar para a comida, elas não
conseguem comê-la. Mas se você colocar uma injeção pode funcionar, porque o parassimpático ou o simpático podem estar
funcionando. O sistema nervoso autônomo pode estar funcionando, mas o resto… está acabado. O sistema nervoso central está
acabado. Isso pode acontecer repentinamente a alguém. Anotem isso que hoje Eu lhes falei sobre essa doença. Tentem
permanecer no grupo, tentem compartilhar tudo… e não tentem os seus métodos astutos e espertos. A astúcia é enganar a si
mesmo. Gregoire Me disse: "Mãe, essa inteligência, a inteligência humana, é tão inteligente que…" "pode enganar a si mesma."
Isso é o que Eu vejo. Por que você quer enganar a si mesmo? Você é louco? Isso é o que temos de perceber, uma vez que vocês
compreendam isso, verão que a maioria dos problemas desse mundo diminuirá. Como vocês têm bombas atômicas e todas
essas coisas? A ciência nunca disse: "Façam uma bomba atômica." A ciência lhes foi dada para o trabalho construtivo, para
economizar tempo para a meditação, não para fabricar bombas atômicas para matá-los. Não. Mas, de certo modo, ela atua,
porque a América produziu algumas bombas, a Rússia produziu algumas bombas, como dois demônios sentados nas cabeças
deles. Agora eles não podem por suas mãos nos botões. É uma boa idéia. Eles estão com medo dos demônios que eles
próprios criaram. Vejam, esse é o motivo porque isso é tão sufocante. Portanto, se vocês querem evitar a sua própria
destruição, então tomem cuidado, estejam conscientes de si mesmos, não para se gabar: "eu sei, eu sei". Não. Como vocês se
comportam? Algumas pessoas são de tal modo que dizem: "Nós não podemos…" "viver em um lugar comum, nós não
podemos… "dormir num lugar comum". Isso significa que eles são mendigos. Isso é o que Eu sinto sobre pessoas assim, porque
se você é o rei como Eu sou, a Rainha, Eu devo dizer, Eu não quero nada. Você Me faz dormir debaixo dessa árvore, Eu posso
dormir, Eu posso dormir em qualquer lugar, posso viver do modo que Eu quiser, vocês sabem que Eu moro num palácio, na
verdade, em um palácio, e daí? Aquele palácio não é importante para Mim. Onde quer que Eu vá, Eu faço daquele lugar um
palácio para Mim, porque Eu não estou preocupada com confortos, nenhum conforto pode se arrastar sobre Mim, nada pode
Me dominar, nada pode se apossar de Mim, nada é importante para Mim, porque Eu sou a Rainha. Se Eu fosse um mendigo,
então Eu ia querer conforto, "eu quero isso, quero aquilo." Não resta nenhum desejo, nada desejado. Quando você chega nesse
estado, então você apreciará a Sahaja Yoga, seu Espírito. E é isso o que acontece quando as pessoas vêm para a Índia. Eu fiquei

surpresa ao ver essas pessoas que vieram. Na primeira vez, nós gastamos 40 mil dólares… e cinco americanos vieram, quatro
ou cinco. Quatro e um canadense, então cinco. E quatro fugiram. Imaginem, como foi caro, quatro fugiram. Nós tentamos, eles
vieram Me ver: "Não, Mãe, não conseguimos suportar isso, esse desconforto". Que conforto querem? Aqui, Eu não vejo nenhum
conforto, é horrível. Desde que Eu vim para cá, Minha cabeça tem ficado pesada. Eu tenho ficado doente neste lugar horrível.
Que confortos vocês têm? E lá eles estavam se vangloriando tanto, eles fugiram. Assim, todos vocês compreendam que
aquelas pessoas que… estão pedindo coisas o tempo todo, mendigando por coisas, não alcançaram nada na vida. Agora
quando vocês vierem desta vez para a Índia, nós teremos uma vida muito mais espartana, porque nós não ficaremos em
nenhum edifício, qualquer que seja, tanto quanto possível, exceto em Rahuri, talvez lá também, nós iremos colocá-los nas
tendas fora, completamente na floresta, onde haverá tigres, haverá cobras rastejando sobre vocês. E terão de tomar banho nos
rios, que fluem numa grande velocidade. "Oh! Aquele ali está sendo levado, vamos ter cuidado!" E também vocês terão a bela
música dos pássaros de manhã… e bela fragrância. É tão belo e tão calmante. Lá onde cresce a essência da vida. E isso é o que
nós decidimos. Quero dizer, Eu posso viver lá, por que vocês não podem? Eu não posso entender. O que há de tão especial
sobre vocês? Eu sou uma mulher idosa de 63 anos de idade. E toda a Minha vida, Meu pai ou Meu marido têm sido pessoas…
cheias de conforto, quero dizer, pessoas cheias de luxo. Eu nunca soube como pegar um táxi ou um ônibus em toda a Minha
vida. Eu nunca soube como adquirir uma passagem para ir de trem, Eu nunca fiz uma viagem aérea sozinha, Eu não sei como
fazer uma viagem aérea sozinha, Eu sempre fui assim, mas Eu não preciso de nada. Eu posso viajar sozinha, posso ir a qualquer
lugar, posso fazer tudo… sem sentir nenhum medo, sem ter quaisquer problemas, porque enquanto Eu estiver Comigo mesma, o
que há para se preocupar? E é isso que nós temos de alcançar. É isso que nós temos de fazer. Uma vez que alcancemos esse
tipo de temperamento, é tão belo. Vocês irão se respeitar, irão se amar e é desse modo que… nós amamos e respeitamos os
outros. Aqueles que não respeitam a si mesmos não podem respeitar. Pessoas egoístas não respeitam a si mesmas, se elas se
respeitassem, elas não seriam egoístas. Mas, é tão vergonhoso ser egoísta. Se você disser: "Você é muito egoísta", essa pessoa
te dará um soco, mesmo se você disser alguma outra coisa, elas não irão, irão? Não. Mas se você diz: "Você é egoísta", eles te
darão um soco, significa que se sentem feridos. Eles não acham, mas eles são. Se eles não gostam do ego, por que eles o têm?
É uma coisa muito difícil deslocar esse ego das suas cabeças… e vocês captam de um para outro tão rapidamente que… às
vezes Eu não compreendo. Mas o clima indiano e a educação indiana são tais que as pessoas… não se tornam egoístas. Eu não
conheci ninguém que hoje é bom… e amanhã fica em posição de dar um soco. Eu não vi ninguém assim na Índia. eles são
pessoas muito estaveis. Aqui está sentado alguém que é um doutor… ele perdeu seu prêmio Nobel, um homem como esse.
Você pode acreditar que um homem assim está sentado aqui? Ele é mais um. Vocês não acharão isso em ninguém na Índia,
comportando-se assim, eles têm egos, egos muito sutis. Funcionários públicos têm, Eu devo dizer, e outros, políticos têm.
Enquanto não vierem para um país estrangeiro, eles estarão bem, mas quando eles vêm para um país estrangeiro, tornam-se
ainda piores. Mas normalmente o status de uma pessoa é conhecido… pelo modo como ela é humilde, na Índia. Caso contrário,
eles não acreditam que você é de uma família real. Se você é de um família real, você é extremamente humilde. Esse é o indício.
Como Shesha, Eu lhe disse cinco frases e ela disse: "Essa Senhora é muito nobre, deve ser de uma família real." Eu sou, mas,
quero dizer, Eu sou, mas Eu nunca lhe contei, não são muitas pessoas que sabem disso, mas ela disse: "Ela deve ser de uma
família real." Qual é a necessidade de insultar? Qual é a necessidade de gritar com os outros? E falar daquela maneira? Não há
nenhuma necessidade. Vocês devem falar de uma maneira que seja doce e agradável. Isso parece ótimo, isso se mostra
melhor. Sua personalidade é melhor vista pelos outros. Ao menos por causa da agradável harmonia com os outros, por favor
tentem superar o seu ego insensato. Ele os mantém fora dos limites da alegria, do oceano de alegria que vocês têm de ter. Você
é uma criatura infeliz por nada, fazendo todo mundo infeliz. Mas encare isso, encare isso, não o coloquem em seu Vishuddhi
Esquerdo: "Oh! Eu sou egoísta, eu sou muito infeliz." Você está acabado. Eu não posso curar isso. Eu já estou sofrendo. O tempo
todo Eu fico com dor aqui, dor aqui. Eu não sei o que fazer. Desde que Eu vim para o Ocidente, Eu desenvolvi um problema aqui,
porque todos vocês têm esse Vishuddhi Esquerdo… e Eu os coloquei dentro do Meu corpo. Vocês não sabem o quanto vocês
Me fazem sofrer, embora Eu não Me importe, Eu posso observar isso. Eu tenho de lhes pedir agora que cuidem de si mesmos…
e comportem-se de uma maneira que esse ego americano desapareça, porque há outra saída que é o estilo de Shri Krishna, o
qual não Eu não quero usar agora. A primeira destruição irá começar na América, então a construção começará. A destruição é
impossível, as nuvens da destruição desaparecerão. completamente. A brisa fresca irá extingui-las, mas vocês têm de ser
salvadores de sinceridade, compreensão sem nenhum ego. Essa é sua responsabilidade para com seus filhos, seus
descendentes, seu país. É sua responsabilidade. Bem? Que Deus os abençoe. Então, agora, Eu irei para um outro ponto… e à
noite pode ser que Eu não encontre vocês novamente. Mas Eu espero que vocês deem agora a lista completa das pessoas… que
querem se casar. Aqueles que ainda não se decidiram, deveriam decidir, mesmo que vocês não tenham decidido sobre as

pessoas, deem-Me a lista das pessoas que querem se casar na Índia, senão neste ano, no ano que vem, algo assim. Todos
vocês deveriam dar os seus nomes, aqueles que querem se casar. Isso é muito importante, porque é impossível fazê-lo… sem
que todos estejam lá. Esse é um ponto. Em segundo lugar, nós deveríamos decidir quantos estão indo, como estão indo e todas
essas coisas deveriam ser feitas… de uma maneira sistemática, apropriada. E Babet deve ser informada sobre isso. Todos
deveriam dizer quantos estão indo de Los Angeles, desse modo, eles estão indo por este percurso… e Babet deve ser capaz de
organizá-lo, não deve haver nenhuma competição, nada. E vocês deveriam ver se conseguem o preço mais barato. Mas não ao
custo de se perturbarem. O que quer que vocês consigam facilmente, simplesmente consigam, isso não é tão importante. O
terceiro ponto que Eu tenho dito é que não há necessidade… de trazer muita bagagem, especialmente para as mulheres. Não há
necessidade de trazer nenhuma maquiagem na Índia, nenhuma necessidade, de forma alguma, É um país onde sua pele
melhora por si mesma, você não tem de usar muita maquiagem ou qualquer coisa. É um país muito calmo, onde sua pele se
nutre e você se sentirá muito bem. E mesmo que você tenha de comprar, você pode comprar, você pode comprá-las na Índia, as
quais não são feitas com nenhum… produto químico ou qualquer coisa assim, mas sim com coisas naturais. Mesmo as pastas
de dente e tudo isso é melhor… usar pasta de dente indiana, Eu acho. Agora Eu cheguei a essa conclusão. Todas essas horríveis
pastas de dente aqui e as coisas são escondidas… ou quais produtos químicos têm, não sei o que acontecerá com os dentes.
Por enquanto, Meus dentes estão intactos. Eu nunca fui ao dentista, mas Eu sinto, Eu sinto que está cheio de produtos químicos
horríveis nelas. Então não estraguem sua pele com essas horríveis maquiagens e coisas assim. Quero dizer, achar um xampu
apropriado aqui Eu acho impossível, porque algumas vezes, talvez, alguns xampus podem… simplesmente arrancar seus
cabelos assim. Assim, tentem adquirir hábitos que sejam simples. Hábitos de vida naturais, não primitivos, novamente Eu digo,
não primitivos, mas não muito elaborados. E não prestem muita atenção ao seu corpo, como vocês fazem, não há nenhuma
necessidade de prestar. Ele está bem, qualquer que seja o corpo que Deus lhe deu está bem, você não tem de se preocupar
muito com ele, tudo. façam alguns pequenos exercícios de manhã ou alguma coisa assim. Façam a sua meditação
apropriadamente, sejam pessoas normais. Vocês não têm de fazer nada em excesso, um pouquinho está bem. Mas apenas se
mantenham no centro, não vão para extremos em nada. Agora vocês têm de trazer um suéter e coisas assim. E como Eu lhes
disse uma roupa de cama apropriada, como Eu lhes disse, vocês têm de trazer. Agora, na Índia, eles irão fornecer-lhes lençóis e
todas as coisas, belos lençóis de algodão, porque vocês devem usar, tanto quanto possível, algodão. E tanto quanto possível
sedas ou algodão, coisas naturais, não coisas artificiais. Vocês terão problemas… se usarem plásticos e coisas assim. Tanto
quanto possível tentem não trazer muitas roupas, porque nós podemos conseguir para vocês tudo. Agora, para chegar ao lado
prático disso, Eu gostaria de ter todos, o que vocês chamam, os tamanhos anotados apropriadamente. Mas façam-no em
quatro tamanhos, classifiquem-nos, vocês podem fazê-lo. Coloquem-nos em quatro tamanhos para kurtas… e também para as
blusas das senhoras em quatro tamanhos. Portanto façam quatro tamanhos: A, B, C, D. Tamanhos para homens e mulheres. E
nós manteremos isso pronto para vocês quando vocês chegarem. Imaginem o quanto esses indianos trabalham para isso e
quanto Eu dou. Tudo isso é doação. O que quer que Eu dê, o que sobra de dinheiro… é tão pouco que eles irão doar tanto
dinheiro para sua escola, para suas crianças. Imaginar que aqueles indianos deveriam fazê-lo. Não é muito bom. Nós temos tão
pouco dinheiro, para ser muita franca, o que tem sido dado que Eu realmente me sinto constrangida… de receber esse dinheiro
para Índia, então Eu o tenho mantido agora com o Arneau. Todo o dinheiro é mantido lá, que vocês o mantenham lá, mas se
vocês tiverem de ter uma escola, nós temos de ter uma boa escola e para isso nós precisamos de dinheiro. Mas no momento
não pensem em doar nada, porque embora vocês sejam pessoas ricas, vocês estão incapacitados… de fazer doações agora. Eu
posso ver isso claramente, porque vocês têm de viajar, vocês têm de gastar dinheiro em suas viagens. Os indianos não têm de
fazer isso, então tudo bem. Mas o que quer que eles tenham dito, uma pequena quantia para doações, deem essa quantia a
eles. E vão lá com amor. Mas as pessoas voltam como comerciantes… e Eu lhes digo realmente como comerciantes, porque a
Índia é um lugar onde se pode comprar muitas coisas, vocês gosta de tudo, vocês querem comprar isso, querem comprar
aquilo, isso não é bom. Comprem poucas coisas de valor simbólico. O que quer que vocês precisem, vocês devem comprar.
Vocês não podem trazer todas as coisas que vocês precisam da Índia, mas quando as pessoas viajam assim é vergonhoso. Eu
acho que as pessoas às vezes não compreendem como os yogis… têm de levar tantas coisas. Agora vocês deveriam carregar
coisas que são úteis para vocês, que são boas para vocês, mas não tantas.
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Diwali Puja Tivoli, Itália, 17.11.1985 Hoje nós nos reunimos aqui… para celebrar o Diwali, o Deepavali. Na verdade, somente
depois que a Sahaja Yoga começou, o verdadeiro Diwali está tomando forma. Nós tínhamos muitas lamparinas lindas… e
tínhamos muito óleo para queimar, mas não havia nenhuma centelha para acender as deepas. E o pavio, como vocês o
chamam, é chamado de "bati" em hindi, é como a sua Kundalini, então a Kundalini tinha de encontrar a centelha. Todas as belas
lamparinas eram um desperdício, sem propósito, sem sentido. E esta é a grande bênção nos tempos modernos: muitas luzes
são acesas… e estamos tendo um Deepavali de corações humanos. Quando vocês se tornam a luz, vocês não se preocupam
com a lamparina, como ela aparenta, como ela deve ser feita, está tudo feito. Vocês só precisam se preocupar com a chama,
com o óleo, porque é o óleo que queima e fornece luz. Em Sânscrito, que é a língua dos Deuses, o óleo é chamado de "snigdha",
"snigdha"; é algo que é macio, mas é snigdha. E "sneha" significa "amizade de amor". E os poetas em outras línguas usaram esta
palavra, de forma diferente, chamando-a de "neha". Eles cantaram o louvor a esse amor. Cada poeta, cada santo… usou essa
palavra em sua bela poesia, quer eles estivessem separados ou estivessem reunidos, na yoga, na união. Esse amor é aquilo que
fornece a luz. Se esse óleo não estiver limpo, estiver contaminado, você tem fumaça. Mas se é puro, então ele fornece uma luz
brilhante sem nenhuma fumaça. Mas quando esse óleo é perfumado, então a luz também emite a fragrância. O óleo é feito de
várias coisas. O que vem da Mãe Terra não pode ser usado, porque ele é muito "materialista", ele emite carbono. Como a
gasolina, o querosene, ele polui a atmosfera. Então o que vem de animais, que são, alguns deles, muito venerados na Índia, eles
têm um tipo muito particular de snigdha… ou podemos chamá-lo de ghee ou óleo… que fica emitindo uma luz que é muito
calmante e tranquila. Então, quando a matéria evolui para o estado animal, o óleo também evolui. Mas quando esse óleo é
esfregado nos pés de um santo, ele adquire fragrância. Da mesma forma, se esse óleo é colocado em contato com flores, ele
emite fragrância. Portanto, os pés de um santo são como as flores na árvore. E quando a flor cai no chão, na Mãe Terra, a flor é
tão delicada, é tão sensata, não A machuca. Ela cai com grande reverência como uma grande homenagem à Mãe Terra. Da
mesma forma, um santo tem de ser gentil, gentil da maneira como o luar incide sobre esta Terra. É luz sem nenhuma
queimadura nela, sem queimar. Essa gentileza devemos desenvolver, a partir do óleo que é o amor em seu coração, que
lubrifica tudo, que remove os atritos… e acalma. Vocês têm visto a maneira como a natureza trabalha. Nós nunca vemos uma
flor se abrindo, nunca vemos o fruto surgindo da flor. É tão gentil e tão lento… que o movimento não é visto por estes olhos
humanos. Porque a Natureza quer que vocês não sejam perturbados pelos movimentos. A Natureza tem cuidado, de modo que
vocês não sintam o crescimento, o movimento e as explosões da evolução, ou podemos dizer, o movimento do próprio
comportamento da Natureza. Da mesma forma, um santo, um Sahaja Yogi, tem de se mover muito suavemente na sociedade
dos Sahaja Yogis. É com os Sahaja Yogis que Eu falo, não com os não-Sahajas. A natureza reage a qualquer coisa que é
estranha. Ela joga fora qualquer coisa que não é Sahaja. Da mesma forma, um santo não deve aceitar… qualquer coisa, qualquer
pessoa que seja estranha ao comportamento Sahaja. Quando ela lida com a matéria, com as pessoas materialistas, então ela
age com a maior sabedoria, como a ponta de uma raiz. A raiz se move com majestade, incrusta-se na Mãe Terra, contornando
todas as rochas duras e retendo-as juntas. Ela faz a árvore ficar em pé ereta. O sinal de vida é que ela vai contra a matéria,
aquele que é "jara". Como a árvore vai contra a gravidade; como os grandes seres humanos levantaram seus corpos… contra a
gravidade em uma postura ereta. Da mesma forma, se você observar, a chama vai contra a gravidade. Ninguém ouviu falar de
fogo indo do último andar para o térreo. Ele começa no andar térreo e vai para cima. Mas o fogo também vem da matéria que
está queimando. Portanto, a matéria tem de ser queimada, se vocês quiserem se elevar. Se sua atenção está o tempo todo em
direção a coisas mais baixas, a coisas materialistas, em direção a prazeres físicos, vocês não podem se elevar. Vocês podem
fazer qualquer quantidade de meditações, usar Minhas fotografias, vir a Meus Pujas, mas se sua atenção está envolvida, é
como se você estivesse em pé em um crocodilo tentando entrar em um barco. Agora, isso não significa que quando uma chama
queima, ela abandona a matéria, mas ela fica desapegada e a queima. Assim, este corpo, esta mente, este ego, este superego,
todos devem ser queimados para manter essa chama acesa o tempo todo. Vocês não têm de abandonar nada, mas sim usar a
mesma coisa para uma vida mais elevada, e esse é que deve ser o objetivo de todo Sahaja Yogi. Na verdade, depois de obter a
Realização, você simplesmente começa a doar espontaneamente, porque você é a luz. Mas respeite sua luz e a luz dos outros.
A escuridão é demasiada… e precisamos de muitas luzes para remover essa escuridão. Essas luzes devem ser mantidas, ser
cuidadas, ser amadas. Como vocês sabem muito bem, Eu não posso fazer isso sozinha. Por exemplo, a fonte de eletricidade, se

você usar para queimar, você pode ter uma grande explosão. Ela tem de ir a várias lâmpadas para emitir uma boa luz difusa. E
vocês são os canais, vocês são aqueles que irão Me expressar. Eu sou apenas a energia potencial, como a energia está vindo de
algum lugar em que está armazenada, e se Eu lhes perguntasse, vocês nem mesmo saberiam onde ela está armazenada. É
através do comportamento de vocês, através de suas luzes puras, através de sua fragrância, que as pessoas irão conhecer
Deus Todo-Poderoso. Existem alguns que podem obscurecer a Face, são luzes, sem dúvida, mas podem obscurecer a Face, se
houver impurezas, obscurecer a Face do Divino, obscurecer a Face do seu Criador. E isto é o que precisamos ter cuidado: que
não estejamos obscurecendo o Nome de Deus com nosso mau comportamento. Agora Me escutem muito atentamente, se não
houver luz proveniente da lâmpada, ela não obscurece nem ilumina. Mas se houver uma luz, ela pode obscurecer assim como
iluminar. São somente os Sahaja Yogis… que podem obscurecer ou iluminar o Nome do Deus Todo-Poderoso. Digamos, por
exemplo, se você tem um homem falso, ele não obscurece o Nome de Deus porque ele mesmo é escuro, então ninguém se
preocupa com isso. Se há um indivíduo que está ensinando sobre Deus ou falando sobre Deus, sobre religião e ganhando
dinheiro com isso, ele denigre, obscurece seu próprio nome. Ele não obscurece o Nome de Deus Todo-Poderoso. O Nome de
Deus não pode ser obscurecido, Ele está sempre brilhando. Mas é somente um Sahaja Yogi que pode formar essa nuvem para
cobrir o Nome. Eles podem simplesmente acabar com a esperança deste mundo. Eles podem simplesmente trazer a verdadeira
destruição deste mundo. Eles serão considerados responsáveis. E eles devem ser punidos a tempo, de modo que o Nome de
Deus não seja arruinado. Para eles foi dado o direito de entrar no Reino de Deus, os outros ficam fora. Eles são os únicos que
podem abusar do direito. Aqueles que estão fora deste edifício não podem estragá-lo. Vocês têm o privilégio especial de entrar
neste belo edifício. Vocês obtiveram esse direito por causa das grandes coisas… que fizeram em vidas passadas. E se vocês
agora querem estragar isso, é melhor vocês entenderem que vocês serão punidos muito severamente. A luz que pode iluminar
pode também queimar. Mas essa luz queimará todos aqueles que tentam queimar o Reino de Deus. Então, em um dia de Diwali,
vamos saber que… nós devemos ter as lamparinas acesas de tal forma que… haja o mais puro do puro amor nisso. Não da boca
para fora, palavras vazias de amor, mas de coração. Ele deve derramar… como a Natureza derrama todas as suas bênçãos
sobre vocês. Então, onde quer que as flores de seus pés toquem, a Natureza florescerá com alegria. Haverá um Deepavali.
Como Me disseram antes de vir para Roma, não teve chuva na Itália. A Mãe Terra estava seca. E assim que todos vocês Sahaja
Yogis vieram a esta Mãe Terra, a chuva começou a derramar. Portanto, a pureza do amor deve ser compreendida com completo
discernimento, porque essa pureza atua. Ela atua na Natureza, atua nos seres humanos, atua em tudo. A ação é igual à ação, à
ação gentil da Mãe Terra. Aqueles que entram em contato com uma personalidade assim… começam de repente a sentir a
calma, o apaziguamento de todo o ser em um estado de bem-aventurança. em um estado de bem-aventurança. Estado de
bênção. Mas Eu não sei, depois dessa palavra, o quanto deu errado, porque nossas palavras estão corrompidas. Nossas
palavras estão corrompidas, elas não expressam o que significam. Elas também não são puras. Elas não refletem o que deve
ser refletido. Então, cabe a nós criar novos significados para as palavras, dar uma visão clara. Quando vocês querem ter uma
visão clara, vocês colocam uma luz poderosa diante do espelho. A visão clara da expressão na linguagem, nos gestos, nos
comportamentos. E uma visão clara do Divino. Deixem as pessoas verem na luz de vocês o lindo sonho se tornando realidade.
Na Minha infância, Eu costumava pensar que Meus sonhos eram fantásticos demais. Eles em algum momento se
materializarão? Eu costumava juntar pedrinhas muito pequenas. E Eu dizia: "Haverá pessoas que não são as pedras, mas que
são os corações?" Pela graça de Deus, Eu encontrei vocês. Eu lhes agradeço muito… por aceitarem a Sahaja Yoga. Mas este
convite que se estende a vocês… não deveria ser tal que Eu serei culpada… por dar isso a pessoas que nunca mereceram. Por
favor, não Me decepcionem. Há uma pequena coisa, Eu venho de um país que não é tão sofisticado no mundo moderno, mas
está muito enraizado na verdade, e Eu estou feliz que vocês respeitem esse país, apesar… de sua existência natural não
modernizada, e vocês têm orgulho de uma Mãe que vem de um país assim. Este é o Deepavali que é celebrado naquele país…
por milhares e milhares de anos. E esta é a primeira vez em Roma, que é o centro da Europa. Porque aqui estão as sete colinas,
expressando a totalidade dos sete chakras. É por isso que uma grande tocha teve de ser trazida da Inglaterra em um avião…
para iluminar esses sete chakras da Europa. A Kundalini se eleva do Muladhara e vai até o sétimo chakra… e toca o lugar de
Sadashiva, mas neste caso, do lugar de Sadashiva, a luz desceu… para iluminar e respeitar todos os chakras a partir do coração
deles. No início do despertar da Kundalini, isso é exatamente o que Eu faço, é através das pontas dos seus dedos, o awahana, o
convite para a Kundalini é enviado. A menos e até que ele passe por esses centros, ele não pode abri-lo o suficiente para a
Kundalini se elevar, e então o Kundalini se eleva. Assim, o convite deve vir primeiro do Chacra do Coração aqui. Então, o desejo
tem de descer antes de tudo, o poder do desejo tem de descer, do coração, para fazer a Kundalini se elevar. Então a Kundalini
age, o poder de ação ocorre. Portanto, a responsabilidade da Inglaterra… e a responsabilidade da Europa é muito grande. A
menos e até que todos esses chakras sejam desobstruídos, o Vishuddhi não pode ser colocado de lado. Portanto, nós temos de

nos consolidar primeiro na Europa e também na Inglaterra. Eu comecei isso na Inglaterra e depois na Europa. Uma vez que
tivermos consolidado isso bem, Eu tenho certeza de que a Sahaja Yoga será muito facilmente estabelecida na América. Na
Índia, não há problema, como vocês sabem, e isso irá funcionar muito facilmente, e uma vez que a Índia seja despertada, a
Kundalini começará a se mover muito rápido, com grande dinamismo. Mas primeiro, esses chakras superiores devem ser
corrigidos. Senão como a Kundalini pode sair? Então, percebam sua responsabilidade, temos uma força na Índia, sem dúvida,
mas como Ela se elevará se houver obstruções? Vocês são uma parte integrante deste Universo, vocês não estão pendurados
em algum outro lugar da Índia, então a Índia tem de depender de vocês. Para o seu Sahasrara, Eu já tomei todas as
providências, no sentido de que Eu estou aqui pessoalmente. Eu desci do Kailasha, nesta Terra. Então, é desse modo que Eu
organizei todo o drama. Mas os atores intermediários são muito importantes. Eles não devem agir como palhaços… ou como
pessoas estúpidas idiotas. Está se tornando bastante idiota, a atmosfera, Eu devo dizer, você se sente como se estivesse entre
idiotas ou loucos. Assim, essas coisas ridículas que estão acontecendo ao nosso redor… não devem nos impressionar, mas
devemos realmente usá-las para nos divertir. E vocês alcançaram essa ascensão… em que vocês podem ver que essas coisas
estão surgindo lá por causa da decadência. E a decadência é a ruína, é a destruição dos chakras também. Assim, embora seja
estupidez, idiotice, nós temos de pegar pessoas dentre eles para apoiar os chakras. E ter muito cuidado com as pessoas que
não são Sahajas, que estão se grudando na Sahaja Yoga. E agora chegou a hora de expulsá-las permanentemente e elas não
devem voltar. Somente os viras, os corajosos podem venerar a Mãe. E Eu espero que vocês sejam tudo isso, e hoje é o grande
dia em que Eu sou venerada por todos os viras e viranganas. Que Deus abençoe a todos.
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Programa Público, William Blake, Londres, Inglaterra, 28.11.1985 É uma grande honra para todos nós, prestarmos esta
homenagem… ao grande poeta, pintor e profeta que foi William Blake. Quando Eu vim pela primeira vez à Inglaterra, eles Me
disseram que a Inglaterra é um lugar de erudição… e você pode ver muitos museus e exposições, e de repente Eu disse aos
Sahaja Yogis que… Eu gostaria de ir e ver as pinturas de William Blake na Tate Gallery. Eles ficaram surpresos porque Eu
raramente vou a qualquer um desses lugares, especialmente às bibliotecas e às livrarias. E quando Eu fui lá, Eu vi esse grande
poeta, essa grande personalidade, derramando Seu coração com tanto zelo, com tanta honestidade, com tanta compreensão e
percepção do Divino ao povo da Inglaterra, para compreender os grandes poderes da Divindade. Mas, para Minha surpresa,
havia algumas pessoas estranhas, elas trouxeram algumas lentes de aumento… E estavam olhando para os desenhos… e
estavam observando as partes íntimas das pessoas. Eu disse: "Olhe para essas pessoas desprezíveis, absolutamente vis," "que
não conseguem ver o sublime, o mais elevado que Ele quis pintar", e elas estavam tirando fotos. Eu fiquei surpresa com a forma
como as pessoas reagiram… e então Eu percebi o quão atormentado Ele deve ter sido ao longo de Sua vida… para viver com
pessoas assim, que não têm nenhum senso de Divino. Ele deve ter chorado na desolação, Ele deve ter lamentado, Ele não
poderia ter sido aceito, é impossível. Mentes de nível tão baixo não podem aceitar algo que é sublime… e grandioso e Meu
coração sangrou de dor. "Oh Deus," "por que Ele nasceu em um lugar como este?" Para se atormentar, para se torturar, dizendo
algo que não pode ser aceito. Mas não é assim. Eu sabia quem Ele era, o que Ele estava fazendo, porque Ele estava aqui. Nós
não sabemos muito sobre Ele, porque a partir dos livros, vocês não podem entender quem Ele poderia ter sido. Ele foi uma
Encarnação de Bhairavanath. É quem vocês chamam de São Miguel ou São Jorge, Que é, como vocês sabem, o Santo, o Anjo da
Inglaterra. É por isso que Ele teve de encarnar e para Ele, este era o Seu papel: falar sobre o Divino de uma maneira aberta e
destemida. Ele teve de usar uma linguagem simbólica, Ele teve de usar. Não é difícil entendê-Lo, de forma alguma, se você é
uma alma realizada, você lerá isso do começo ao fim, às vezes rindo, às vezes chorando, desfrutando todo o drama, o que Ele
tentou explicar. Quando Eu O leio, Eu fico maravilhada com Seu senso de humor, como Ele se revela abertamente com esses
comentários. Eu sinto que Ele é como Markandeya na Índia ou Kabir Dass na Índia, que cortaram toda a sociedade com a
espada Deles… o tempo todo para se certificarem de que as pessoas sejam trazidas à forma adequada, sem medo. Mas tão
gentil, se você ler a Canção do Téo, é tão gentil; e todas elas que eram Dele talvez ou do mesmo estilo, eram extremamente
abertas, diretas, você pode dizer até mesmo incontestável e extremamente gentil. A visão de Cristo que Ele descreveu… é a que
Ele vê através de Seus próprios olhos iluminados. e Ele vê que a visão está completamente distorcida, é o oposto do que Cristo
era. Eu também Me sentia da mesma maneira. Eu nasci em uma família cristã protestante… e fiquei chocada com a maneira
como os cristãos eram. Eu disse: "São estes os cristãos?" Agora, o ponto que Ele trouxe à tona é muito claro, vocês podem
entender, que no maneirismo se você for gentil, "me desculpe", "eu receio", "eu duvido", apenas olhem para isso, é muito comum
usarmos essa linguagem. Ele diz que Cristo não foi um homem desse tipo. Eu também digo, Eu não estou procurando eleição,
não estou aqui para agradá-los, mas Eu estou aqui para fazê-los agradarem a si mesmos, para se alegrarem, para terem toda a
sua riqueza desfrutada, manifestada. É desse modo que Ele também colocou a visão de Cristo diante de vocês, que Ele não era
um homem gentil, que sairia por aí e seria extremamente gentil com as pessoas… e agradável com elas superficialmente,
apenas o maneirismo disso, mas Ele seria muito gentil com as pessoas que são humildes. Ele criou a Divindade dentre os
pescadores, que eram pessoas comuns, sem instrução, sem dúvida, nós podemos dizer, indivíduos que eram de uma das… mais
baixas camadas da sociedade. Ele os pegou e os tornou divinos. Ele não foi aos ministros e aos primeiros-ministros e aos
governadores. Ele não foi. Quando você vê todas as pessoas importantes que deveriam… estar cuidando da parte relativa à
religião disso, elas estão ocupadas apenas com governadores e estão ocupadas apenas… com os reis e as rainhas, a quem elas
devem ir e se curvar a eles. Elas são pessoas politicamente ativas. Como pode uma pessoa Divina entrar nessa confusão da
política… que os seres humanos criaram? Mas nós não entendemos, porque tentamos racionalizar tudo… e graças a Deus, Ele é
Aquele que falou contra a racionalidade… e contra todas as ideias intelectuais de rebaixar Cristo… ao mero nível de um ser
humano, porque Ele próprio era Divino e podia compreender Cristo. Ele foi tão importunado e realmente perseguido… que Ele
tinha depressão às vezes… e Ele tinha problemas de dinheiro, problemas de convencer Seu irmão e irmã, todo mundo tentando
fazê-Lo sentir-se desconfortável. Uma alma tão boa veio a esta Terra para falar de Jerusalém. O que Ele quis dizer com
Jerusalém? O que é Jerusalém? Nós vamos a Jerusalém em peregrinação. Por quê? Porque Cristo nasceu lá. A Inglaterra se
tornará Jerusalém quando Cristo nascer aqui. Mas quantos ingleses hoje se importam com o Espírito? A própria língua inglesa é

tão estranha que usamos a palavra espírito para bebidas, o espírito que você chama de álcool, espírito para as almas mortas,
que ficam perambulando muitos mais aqui, e Espírito para o Atma, o Espírito. Quando Ele veio a esta Terra, a revolução
industrial não deu trégua. As pessoas ainda estavam entrando nesses "moinhos", como Ele os chama, e Ele viu os escribas,
como eles estavam se comportando, e Ele viu todo o mito da religião. Ele não sabe que todas as religiões estavam fazendo… a
mesma insensatez em todos os lugares, não apenas o Cristianismo. Você vai a qualquer outro país e observa que cada
religião… é o mesmo estilo de insensatez, que é o oposto… do que os profetas disseram a eles, do que as Encarnações disseram
a eles, do que todos os grandes sábios disseram a eles. Não é somente sobre o Cristianismo, mas ninguém ainda consegue
perdoar, porque o Cristianismo tem um fervor especial, um papel especial, tem um significado especial, isso é o que Ele também
tentou dizer, que Moisés veio a esta Terra para estabelecer… o código de conduta, a moralidade, a questão moral, e também Ele
descreve Milton como uma pessoa que descreve… uma Divindade que está acima de tudo, uma Divindade puritana. Mas Ele
descreve a humanidade Divina. Ele também descreve o Cristo que veio a esta Terra… para emancipação dos seres humanos,
não dizer a eles: "Não faça isso e não faça aquilo." Isso estava certo no tempo de Moisés, no início disso, o código disso, e Ele
chama isso de "Cristianismo moral", deve ser significando "imoral", porque se você forçar alguém… em algo e passar tais leis e
regulamentos nesta época, nos tempos modernos, será impossível para os seres humanos… seguirem e eles cairão em
algumas outras armadilhas. Regras rígidas de qualquer coisa impostas às pessoas… que não são almas realizadas, podem
empurrá-las para alguns tipos de problemas, elas podem se tornar criminosas, podem se tornar violentas como uma reação… e
nós vemos a reação hoje agindo, que a hipocrisia da coisa toda é exposta. Como na Índia ou em qualquer outro lugar, eles dirão:
"Você não deve ser apegado ao dinheiro, dê o dinheiro para a igreja," "para o templo, para a mesquita, para todas as pessoas o
desfrutarem." O tipo de vida que as pessoas levavam naquela época em nome de Deus… não era modelo para ninguém, e é
desse modo que poetas como Ele nasciam repetidas vezes. Eu diria que no Líbano nasceu um grande poeta, como Kahlil Gibran,
e então na Índia, nós tivemos tantos poetas assim… que chicotearam a sociedade e chicotearam todas essas… ideias dos
intelectuais, as ideias das religiões, aqueles que estavam tentando contê-los. Porque não havia genuinidade, não havia
sinceridade. Se formos pessoas honestas, nós realmente queremos dizer isso, então vamos enfrentar isso e ver por nós
mesmos o que temos de alcançar. Então é desse modo que Ele veio como um poeta, um poeta notável, a maneira como Ele
rima e o senso de humor que Ele tem, e a maneira como Ele revela a beleza das palavras como qualquer poeta deveria fazer. Em
Sânscrito é dito: "vakyam rasatmakam kavyam", "a poesia está cheia de rasats", "rasats" significa "as essências", a explosão de
essências por meio das palavras. Se isso pudesse ser feito, então a magia disso é chamada de poesia.. e é isso que você
encontra em Blake. Um poeta tão extraordinário. A poesia só é grandiosa quando ela fala do Divino… e quando ela fala das
coisas mais vis, leva você às coisas mais vis. Outro dia Eu ouvi um poeta australiano… e fiquei impressionada com "seu canto
de banheiro", foi horrível, como você pode chamar aquilo de poesia… que canta as coisas mais vis da vida, que o leva às coisas
mais vis e aos prazeres? Mas Ele disse muito claramente, se você puder entendê-Lo, disse: "Para que são esses livros?" "Isso é
para arrecadar dinheiro com eles". Agora, como você arrecada dinheiro? Jogando com as fraquezas das pessoas, mimando o
ego delas, mimando a ganância delas. Todas essas coisas, se você conseguir fazer, você pode enganá-las muito bem… e elas
se sentem muito felizes e bem: "Oh, que livro que é este." Enquanto nós tivemos grandes escritores também neste país. Eu diria
que Shakespeare foi uma grande alma evoluída, mas a deterioração que você vê mais tarde. Por exemplo, pessoas como
Hemingway e todos aqueles que estão surgindo. Eu não sei como, depois de Somerset Maugham e tudo mais, de repente, essas
pessoas horríveis de Hemingway estão surgindo… e as pessoas comprando seus livros como bolos quentes. Nós perdemos
todas as nossas amarras, perdemos todas as nossas raízes, mas uma coisa boa aconteceu com isso, induzindo ao caminho de
Freud, tornando-o Cristo. Tudo levou a problemas e as pessoas agora percebem, agora percebem, é por isso que a profecia
estava lá, é por isso que Ele era um Profeta. Ele alertou as pessoas sobre o que irá acontecer, mas quem está preocupado? Ele
foi tratado como uma pessoa insana. Se você for ao hospício, todos pensarão que você é louco, é desse modo que os loucos
veem uma pessoa sã. Sua sabedoria foi condenada. As pessoas pensaram que Ele estava tendo todas essas alucinações, Ele
está falando tolices, porque elas não têm inteligência para entender, elas não têm iluminação, elas não têm nenhuma
percepção, é por isso que elas O trataram daquela maneira. Agora Ele está morto, é claro, elas estão vendendo os livros Dele;
ganhando muito dinheiro; vendendo seus pratos, o que Ele pintou, mas quando Ele estava vivo, ninguém se importou. E agora
elas podem usá-Lo da maneira que quiserem. Eu conheci algumas pessoas muito estranhas aqui, a esse respeito, a maneira
como elas mostraram grande interesse em Blake, dizendo isto: "Ele diz que uma mulher nua é o melhor." Eu disse: "Onde? Como
Ele pôde dizer tal coisa?" Ele era a inocência. Agora, nós não entendemos o que é inocência também. Exatamente como
Markandeya descrevendo Sua mãe, o seio dela e tudo mais, como uma criancinha. A criança não vê sexo em um corpo nu, ela
não vê. E Ele descreve a beleza de uma mulher. Isso significa que todas as mulheres estão andando nuas em todos os lugares

agora. Você está estimulando a inocência das pessoas? Ou você está estimulando o eu inferior das pessoas? "Nós temos de
ser naturais". Vocês são naturais? Todas essas perversões e todas essas diversificações surgiram… porque o homem não tem
uma mente simples, ele é uma pessoa desonesta. Essa prática desonesta tem de sair da mente. Isso é importante, mas se Eu
digo isso, Eu não estou fazendo Meu trabalho aqui, Eu sei disso. Eu sei com certeza que essa não é a maneira com a qual isso
irá dar certo. É por isso que Cristo, Aquele que disse: "Perdoe, perdoe-os." Senão como Deus pode encontrar o homem com essa
prática desonesta, com todo esse tipo de astúcia? Como pode Deus chegar no homem sem perdão? Ele não pode chegar no
homem se ele ouvir Moisés, pode? Ele não pode. Se Ele tem de vir aos seres humanos, Ele tem de perdoar, e isso é o que está na
Sahaja Yoga no início, nós dizemos: "Você deve perdoar a todos," "perdoe a si mesmo, não se sinta culpado." Agora, no
Cristianismo, tem sido feito exatamente o oposto, vamos enfrentar isso e saber por si mesmos… que vocês têm de ir e se
confessar ao padre. O padre também fica louco com a sua confissão, você já está louco. O que há para confessar no Oceano de
Perdão? Isso simplesmente se dissolve. Que mensagem Cristo nos deu, que a maior arma que adquirimos é perdoar os outros…
e nos perdoar porque Deus nos perdoa, e esta é a mensagem que temos de saber: nós temos de nos perdoar. Em vez disso, por
tudo que fazemos de errado, tudo que tentamos fazer contra nosso Espírito, nos sentimos culpados… e além disso, se os
ensinamentos forem tais que "é melhor você se sentir culpado", o tempo todo o que nós estamos fazendo é nos sentirmos
culpados… e bloqueamos este Vishuddhi Chakra Esquerdo, a tal ponto, que no Ocidente, onde quer que Eu vá, Eu digo a eles:
"Antes de tudo, digam apenas um mantra: ‘Mãe, eu não sou culpado’." Tire isso de você, quem é você para se sentir culpado?
Quando Deus o ama tanto, Ele o criou, o ápice da evolução, você está no ponto mais alto, por que você deveria se julgar e se
sentir culpado? Ele não é capaz de perdoá-lo? Você não tem nenhuma fé em Seu Oceano de Amor? Mas este é o básico dos
erros que são cometidos em nome de Cristo. Eu fico dizendo aos padres: "Agora quem é um padre aqui?" "Vindo da faculdade
de teologia," "você pode aprender sobre a Divindade na faculdade de teologia?" "Cristo foi a alguma faculdade de teologia?"
Como Ele conseguiu isso? Como Ele obteve o conhecimento? Por meio da iluminação, a iluminação tem de existir. A maneira
como Ele declarou tudo claramente, ninguém gostou, devido a um interesse pessoal. Todo mundo tem interesses pessoais.
Ninguém é sincero, honesto e eles querem explorar os outros para ganhar dinheiro. Você não pode ganhar dinheiro em nome de
Deus. É pecado. Pessoas assim nunca podem entrar no Reino de Deus. É por isso que Cristo disse: "Você ficarão Me chamando:
Cristo, Cristo," "Eu não os reconhecerei." Isso é um fato. Então, se você tem de ser uma pessoa honesta, apenas uma pessoa
honesta, não se sinta culpado por isso. Não sinta que você cometeu pecado. Há uma pequena história na Índia, um missionário
veio a um vilarejo na Índia. Os indianos nos vilarejos são muito simples, eles não são tão sofisticados. Então, quando ele estava
indo, eles o louvaram muito: "Senhor, nós somos gratos a você," "você nos disse o que é pecado e que somos pecadores." Eles
não sabiam que estavam pecando. E esta é uma das coisas que Blake trouxe à tona para nós para mostrar que… Cristo foi uma
pessoa que trouxe uma nova mensagem sobre Moisés. É claro, Moisés era necessário na época em que os judeus tinham de se
elevar, aquela era a época que eles precisavam disso e Ele trouxe essas leis shariat. Foi Moisés quem começou, mas os
muçulmanos as estão seguindo. Agora, quando hoje estamos neste século vinte, sentados aqui, nós temos de ver qual é a
profecia deste grande homem, William Blake. Vocês podem imaginar? O aniversário Dele foi neste mês, o aniversário de Guru
Nanaka é neste mês, o aniversário do Profeta Maomé é neste mês, todas essas grandes Pessoas nasceram neste mês. Agora,
neste mês também nós comemoramos o Diwali. Um mês tão grandioso é este aqui, e aqueles que nasceram neste mês têm de
ser pessoas grandiosas. Em todo o entendimento de Blake, Eu encontro um homem solitário, arando esta terra com as
sementes da sabedoria. Eu estou aqui apenas para colher. Ele é Aquele que plantou, regou, feito pronto por Shakespeare, vocês
podem dizer; vocês têm tido muitos grandes poetas aqui, Wordsworth, outro que realmente é encantador e belo. Acho que
Wordsworth deve ter visto o destino de William Blake… e ele disse: "É melhor descrever a natureza, esquecer os seres humanos".
Ele deve ter pensado nisso, pensando que era uma terra incorrigível, onde Ele não pode semear nada. Mas seja o que for, o que
Blake fez… é lhes dar uma nova visão e uma nova ideia, porque no Ocidente, Cristo foi reduzido a uma posição de alguém que
era apenas um ser humano, e agora, quando você ouve a maneira como as pessoas O descrevem, Eu fico impressionada. De
onde elas tiraram essa visão? Elas têm olhos ou são cegas para falar assim sobre Ele? Eu ouço os bispos falando assim, todos
os seus arcebispos falando assim. Eles não temem a Deus? O que irá acontecer a este país se você falar sobre Cristo assim? E
vocês terão agora fotos e filmes mostrando Ele ser uma pessoa injusta, mostrando Sua Mãe nua. Nenhum respeito. Mesmo
Blake, Eu não sei se vocês notaram, Ele pinta seres humanos nus, tudo bem, mas não deuses. Cristo Ele nunca pintou, Ele nunca
os pinta assim, há respeito. Enquanto nós, os grandes intelectuais dos tempos modernos, estamos tentando todos esses
truques, apenas para trazer à tona… a ira de Deus sobre nós mesmos. O segundo ponto sobre Ele era que Ele era um tipógrafo.
Devemos pensar por que Ele se tornou um tipógrafo? Por que Blake dedicou-se à impressão? Ele mesmo descreveu o inferno…
onde os livros foram criados e como Ele descreveu, como em cada chakra nós criamos um demônio e os colocamos nas

bibliotecas. É por isso que Eu mesma sou muito contra os livros. Mas por que Ele se tornou um tipógrafo? É muito importante
saber. E porque ele escreveu tanto sobre impressão. Nós vemos a mídia hoje. A mídia, esse é o demônio que Ele descreveu. A
mídia é aquela que arruinou vocês completamente, acreditem em Mim, apenas para ganhar dinheiro com vocês, jogando com
suas fraquezas, tornando seus filhos e vocês cada vez mais fracos, a sociedade sendo completamente destruída,
sistematicamente. Esta é a mídia que Ele quis atingir, é por isso que Ele nasceu… e se tornou um tipógrafo. Ele poderia ter sido
qualquer outra coisa. Nenhum poeta foi tipógrafo na Inglaterra ou em qualquer outro lugar, foi Blake quem se tornou isso. A
razão era que Ele quis mostrar que esta mídia é quem arruína as pessoas… e deixe-O cortá-la pela raiz. Mas como vocês sabem,
o mal cresce, quer vocês gostem ou não, e a mídia de hoje, nós não conseguimos entender… até que ponto ela nos destruiu,
destruiu nossas raízes, nossas crenças, todas as nossas visões sublimes e corretas. Eu sei disso, Eu mesma fui questionada
pelo seu pessoal de televisão… e tudo mais, para ir e falar com eles. Mas Eu fiquei surpresa com a forma como as pessoas Me
disseram… que um cérebro anglo-saxão, Deus sabe quem fez esse cérebro, não consegue entender nada que possa ser feito
sem dinheiro. Eu disse: "Primeiro obtenham a sua Realização, caso contrário, Eu não virei…" "para seus programas ou para suas
televisões." Esse é o orgulho triunfante de Cristo que vocês podem ver em Sua crucificação. Ele não se importou, Ele poderia ter
caído aos pés, como nossos políticos fazem, de manhã à noite, movendo-se de um lugar para outro. Ele teria ido aos escribas…
e aos fariseus e dito: "Oh, por favor, perdoem," "Eu os servirei por toda a Minha vida, Eu venderei tudo." Ele não aceitaria esse
suborno. Ele foi com esse orgulho triunfante na cruz. Mas o que isso mostra? O que isso mostra? Que nós, os estúpidos,
crucificamos… aquela grande Personalidade e hoje não estamos crucificando-O de novo? É por isso que Eu digo que Ele foi um
grande Profeta, porque Ele faz profecias que se você não seguir o caminho correto, se você não se dedicar à busca mais
elevada, todas essas coisas se mostrarão. Agora nós temos de entender, porque isso nos diz respeito. Isso é o que está
acontecendo conosco, conosco, com nossos filhos, às nossas famílias, à nossa sociedade, ao nosso país. Vamos enfrentar
isso e entender… que a compaixão de Deus pode falhar em corações tão horríveis e inflamados, que não têm nenhum
entendimento do Espírito. A Sahaja Yoga veio nesta Terra há muito tempo, muito antes de Eu vir a esta Terra e hoje ela chegou à
Inglaterra. Nós devemos dizer que Eu vim aqui há 12 anos. Demorou 12 anos para Blake escrever Jerusalém, e Eu acho que
depois de 14 anos também se Eu pudesse realmente Me sentir satisfeita… de que Eu tenho sido capaz de fazer alguma justiça a
Ele nesta Jerusalém… que Ele queria construir, Eu serei muito grata a todos vocês. Mas não é assim, é uma coisa muito
decepcionante. As pessoas não querem ouvir nada, elas querem ouvir algo de que gostam, de modo que você tem de jogar com
os pontos fracos delas, o tempo todo dizer-lhes que qualquer coisa de errado que vocês estejam fazendo… é uma coisa boa,
vão em frente. Agora, a compaixão e o amor de Cristo podem realizar milagres, sem dúvida. Podem realizar, porque Ele veio por
causa de nós. Todo o Universo foi criado para nós. É para nós recebermos todas as bênçãos do Divino. Somos nós que iremos
nos tornar o Espírito. Como Ele disse: "Vocês devem nascer novamente". Mas o condicionamento desses condicionamentos
sutis, desses… ambientes e da atmosfera, da história e tudo mais, estão tão enraizados em nós… que nós não percebemos e
não estamos cientes de que temos de olhar para cima. A vida de Blake foi outra crucificação, Eu sinto. Quando Eu O leio, às
vezes as lágrimas caem continuamente. Que Filho de um grande Pai, que disse que Cristo não se importava com Seus pais. Ele
fugiu de casa com a idade de 12 anos. Isso significa que todos os meninos estão agora fugindo de suas casas… aos 12 anos
tomando drogas: "Esta é a melhor maneira que podemos prestar homenagem a Ele," "fugindo das casas, tomando drogas,"
"porque Cristo fugiu de casa com a idade de 12 anos." E Ele disse: "Isso é assunto de Meu Pai", é o que Ele escreveu, "O que Eu
Me importo com os pais?" Isso não significa que você não deve respeitar seus pais, mas significa: "Estou em uma busca mais
elevada," "eu tenho uma busca mais elevada, tenho de me mover em outra direção." "Vocês viveram nesta direção," "seja o que
for, vocês equilibraram sua vida, mas eu tenho de ascender." E esta é a mensagem que Ele tentou apresentar a vocês, muito
claramente. Isso é tão óbvio, tão claro. Onde quer que Ele seja tão impetuoso, onde quer que Ele seja tão compassivo, onde quer
que Ele seja tão gentil, onde quer que Ele seja tão modesto, a linha interna é aquela que diz: "Alcance sua ascensão;" "alcance o
seu ser superior; torne-se isso." Ele preparou o terreno para nós aqui na Inglaterra. Como Eu lhes disse muitas vezes, a Inglaterra
é uma parte muito importante… do Universo, que Eu não sei quantos ingleses compreendem. Ela é o coração do Universo; é
pequena, mas muito importante. Mas o que obtemos do coração? O que temos no coração? Racismo. Se Cristo vier aqui, vocês
o rejeitarão, porque Ele não é inglês, ou vocês acreditam que Ele era inglês? O que nós obtivemos? Não conseguimos amar
nossos filhos, matamos nossos filhos, os maltratamos. Vocês estão sentados no Coração do Universo. Este é o Coração do
Universo e o que vocês têm para dar ao mundo? O Espírito. O Espírito reside em seu coração e é por isso que Blake disse que… a
Inglaterra tem de se tornar Jerusalém, porque ela é o coração. Isso significa que o Espírito tem vir na atenção do Universo, caso
contrário, as coisas não darão certo, mas de onde isso virá? Este Espírito, onde será despertado? Ele será despertado nos seres
humanos, e onde estão esses seres humanos? No Coração. Onde eles estão morando? Mesmo aqueles que vieram aqui,

imigrantes e tudo mais, são casos perdidos, inúteis, imprestáveis. E aqueles que estão vivendo aqui já são letárgicos, o coração
está letárgico, ele não consegue bombear nada a partir dele. Primeiro ele estava bombeando demais, tentando impressionar o
mundo inteiro, e agora depois da impressão, está em depressão. Este coração tem de despertar para tornar mundo inteiro um
ser espiritual. Nós percebemos nossa responsabilidade? Nós entendemos isso? Qual é o papel que temos de desempenhar
como um ser espiritual? Vocês têm de desempenhar um papel como um ser espiritual agora, mas não estamos, estamos
ocupados com todas as outras coisas sem sentido, exceto com o Espírito. Eu tenho trabalhado por 12 anos, como Eu disse, e
Eu acho… que terei de ficar aqui mais dois anos, 14 anos, e somente então, talvez, Eu espero que sim, Jerusalém começará a
mostrar seus resultados neste país. Vocês podem fazer isso, vocês são os únicos que podem fazer isso, ninguém mais. Vocês
são autorizados para isso. Deus os escolheu para nascerem aqui com um propósito. Mas você não pode falar com ninguém
sobre religião, eles não discutem religião. Mas qual religião? A religião que contém todas as religiões do mundo. A religião que é
o equilíbrio interno, a tranquilidade dentro de vocês, que lhes dá a ascensão e nós não discutimos isso. Isso está fora da
etiqueta, nós podemos discutir com todos os bêbados… e em todos os bares do mundo, mas não podemos discutir… uma coisa
tão horrível como religião, que é tão inata e dentro de nós. Você não pode ter nada no jornal sobre isso. Mas, Ele descreveu
todos os falsos gurus e todas as pessoas satânicas… com uma descrição tão forte de tudo isso e você as vê, e milhares
seguem essas pessoas sem sentido, pagam a elas, tornam-se mendigos, mas não querem voltar à realidade. Por quê? Eu Me
pergunto, por que está acontecendo assim? Não adianta recorrer a quaisquer desculpas. Aqui está alguém que lhes deu tantas
explicações. O Espírito Santo, Ele diz, e o Espírito Santo, um vácuo. Você pergunta a qualquer um, Eu fiquei surpresa, quando foi
perguntado… a um bispo muito importante: "O que você acha do Espírito Santo?" Ele diz: "Eu sou agnóstico, agnóstico". Então,
na Índia, perguntaram a ele: "Então o que você está fazendo aqui?" Ele disse: "Estou fazendo meu trabalho, assim como você
está fazendo o seu." Quero dizer, ele entendeu, ele ficou calado. Ele é agnóstico, ele não sabe nada sobre o Espírito Santo. O que
é o Espírito Santo? William Blake disse: "Ele reside dentro de vocês." Por que não descobrimos onde Ele reside? Por que não nos
esforçamos para descobrir? A Bíblia não pode conter Cristo, o Universo inteiro não pode conter Cristo. Vamos sair e descobrir o
que os outros têm a dizer sobre isso. Mas nós somos muito isolados, donos da verdade, pessoas importantes sentadas aqui
em completa letargia. Nós não temos tempo, não pensamos em ninguém a ser considerado sobre isso, vamos sair e ver. O que
é o Espírito Santo? É muito simples. O Espírito Santo é a Kundalini. Usem a lógica, não racionalidade, mas a lógica, é diferente.
Se vocês usarem sua lógica, verão que nós temos uma Trindade, a Santíssima Trindade. Nós temos Deus Todo-Poderoso, tudo
bem, e nós temos o Filho e o Espírito Santo. Você já ouviu falar de algum pai ter um filho sem a mãe? Então quem é o Espírito
Santo? É a Mãe Primordial. Automaticamente você chega a essa conclusão, mas a Mãe não deve ser mencionada. É por isso
que Blake disse sobre as filhas de Albion, porque Ele conhecia a maneira como as mulheres eram reprimidas neste país.
Maneiras muito sofisticadas. Em Sânscrito é dito: "Yatra narya pujyante tatra ramente devata", "Onde as mulheres são
veneradas, lá permanece o domínio das Divindades." Onde elas são venerados e elas têm de ser veneráveis, não as meretrizes,
nos bordéis e as mulheres que andam nuas… e exibem sua nudez para excitar o eu mais vil, mas aquelas que são veneráveis,
onde elas residem, residem os Deuses. Assim, essas mulheres foram reprimidas e reprimidas a tal ponto que… eles não
quiseram falar sobre Deus como uma Mulher, em lugar nenhum. Então o Espírito Santo é algo abstrato, uma pomba. Tudo bem,
é uma pomba, e daí? O que a pomba faz? Por que é tão importante que recebamos as bênçãos da pomba? Ninguém explica, é
um mistério. Nós temos de viver com um mistério. Tudo é um mistério, o banco é um mistério aqui, para onde o dinheiro vai
também é um mistério. Isso tem algo a ver com a máfia, isso também é um mistério, então as pessoas da maçonaria estão
organizando o banco da Suíça, também é um mistério. Tudo misterioso e escondido e mantido aparte, "Oh, isso não é para ser
dito, isso é apenas 'banco estrangeiro'." "Oh, bom, muito bom nome." É "banco estrangeiro", é isso, é aquilo, e continuamos com
essa hipocrisia, continuamos com todas essas falsas noções, "Oh, tudo bem, tudo bem, essa parte está bem." Isso não é
perdão. Qual é o perdão para a astúcia? Qual é o perdão para o desonesto? Qual é o perdão para Satanás? O discernimento é
necessária quando falamos de perdão. O perdão é para as pessoas que acham que cometeram pecados. É somente no
pensamento que você comete pecados, do contrário, não. Observem um cachorro, observem um tigre, observem todas essas
pessoas, se o tigre tem de comer a vaca, ele come, ele comete algum pecado? Ele não sabe sobre um pecado. "Agora, eu não
sabia o que é pecado", ele dirá: "Eu não sabia que era um pecado, eu apenas a comi, mas qual é o pecado?" Apenas condenar
alguém o tempo todo: "Vocês são pecadores," "vocês são pecadores, vocês cometeram esse pecado, cometeram aquele
pecado." Os seres humanos, eles são o templo de Deus. Com que cuidado, com amor, carinho, delicadeza, eles são criados.
Para quê? Esse lótus foi trazido da lama da ilusão para quê? Para ser condenado? Para ser pisoteado? Para ser maltratado
dessa maneira? Isso também em nome de Deus? Os lótus são criados para serem oferecidos aos Deuses, com sua fragrância,
para iluminar o mundo inteiro. Eles são o gênio poético de Deus , como Ele descreveu. Enquanto nós olhamos para os seres

humanos como algo a ser explorado, a ser reprimido, a ser oprimido. E assim, como Ele diz, existem dois tipos de pessoas, e Ele
deu nomes horríveis a elas, que tentam oprimir as pessoas, que tentam devorar as pessoas, e Ele diz que a religião agora se
tornou o compromisso entre as duas. Enquanto o inocente sofre, enquanto o simples sofre, enquanto os buscadores sofrem,
enquanto os bons sofrem, esse é o fato. Vamos todos nos juntar agora e obter nossa Realização, nos tornamos o Espírito. É a
coisa mais fácil de fazer para vocês, porque o Espírito Santo, que é a Kundalini, está dentro de vocês. Ela reside no osso
triangular e pode ser despertada. Agora, alguém pode dizer: "Por que Ele não falou sobre a Kundalini?" Seja o que for que Ele
disse, quem O ouviu? Seja o que for que Ele disse, quem tentou entender? Até hoje, Eu não encontro muitas pessoas que O
tenham entendido. Seja o que for que Ele manifestou, quem se preocupou em saber sobre isso? E se Ele tivesse falado de algo
mais, teria sido obscuro. Mas Ele diz: "Eu não ligo para os idiotas…" "para quem Minhas palavras são obscuras." Ele diz
claramente. Ele usou apenas três vezes a palavra "idiota", Eu acho, muitas vezes "estúpido" e muitas vezes "os tolos". Acima de
tudo isso, para Mim, todos eles são filhos de Deus. Eu sei como Ele estava zangado. Eu sei porque Ele estava zangado e Eu
também O entendo, Ele pensou: "Antes da Sahaja Yoga, vir aqui," "deixe-Me repreendê-los, deixe-Me dar-lhes uma pancada,"
"deixe-Me abri-los com um grande golpe, para que estejam prontos." Mas em Sua crítica, Eu li, eles disseram que Ele não era
aceitável, porque Ele foi longe demais. O mesmo Comigo. As pessoas não Me aceitam porque Eu vou longe demais. Eu devo
tentar agradá-las. Eu estou buscando seus votos de modo que Eu deveria agradá-los? Eu tenho de lhes dizer a verdade, quer
vocês gostem ou não. Eu quero que vocês aceitem isso, porque é para isso que Eu estou aqui. Eu estou aqui para isso, para que
vocês aceitem a verdade e a compreendam. Eu farei o Meu melhor. Eu posso fazer comida para vocês, Eu posso lhes dar boa
comida, Eu posso lhes dar presentes, Eu posso fazer tudo que uma mãe pode fazer por seus filhos. Mas quando isso não dá
certo, às vezes ela tem de gritar. Ela tem de dizer as coisas claramente, porque vocês têm de entender. Agora, você não pode
forçar isso nas pessoas, esse é o maior problema. Você não pode forçar a Realização do Si nas pessoas, você não pode fazer
isso pela força. Digamos, se … supondo que os russos Me digam que… eles estão muito interessados em saber sobre a Sahaja
Yoga, sem dúvida. Mas se eles Me disserem: "Venha ao nosso governo e dê a eles a Realização", Eu não posso, não posso fazer
isso. Vocês têm de ser pessoas livres. Quando vocês são livres, então vocês ficam perdidos, nós estamos pagando a
remuneração da liberdade. Ninguém é livre, se você for em Nova York, Eu tenho de tirar todos essas joias que Eu deveria usar
por causa da Minha família. Eu tenho de ir lá sem bolsa, tenho de amarrar minha bolsa aqui dentro, algo assim, caso contrário,
eles a roubarão. Nada está seguro. Assim, esse tipo de liberdade que leva à violência, à carnificina; na verdade, a maneira como
massacramos nossos filhos, massacramos nossos idosos, a maneira como insultamos cada um deles, tudo isso anda de mãos
dadas com a liberdade. Isso não é liberdade, isso é depravação totalmente desenfreada… do eu brutal dentro de nós. Então,
quer você vá à Rússia ou para cá, a Sahaja Yoga tem um problema, quer você vá para a esquerda ou para a direita, Eu
simplesmente não entendo onde ela prosperará. Onde a liberdade é usada com sabedoria, com respeito, se você não pode
respeitar a liberdade dos outros, você não tem liberdade de forma alguma, você nunca conheceu a liberdade, você nunca
desfrutou a liberdade. Portanto, a liberdade dos seres humanos tem de ser respeitada… e quando essa liberdade é respeitada,
somente então você pode obter sua Realização… e somente então você pode entrar na liberdade mais elevada, na completa
liberdade que Blake descreveu. Existem buscadores, muitos buscadores neste país, e muitos estão perdidos, muitos estão
perdidos. Tem havido pessoas que são salvas pela Sahaja Yoga, que têm consumido drogas, da noite para o dia, elas
abandonam, da noite para o dia. Como? É um mecanismo dentro de vocês, Deus o construiu, esse poder do Espírito, quando ele
o ilumina, você simplesmente se torna tão poderoso que você abandona. Mas de antemão, se Eu disser: "Não tome isso e não
tome aquilo", vocês não podem fazê-lo. Vocês não têm esse poder do Espírito. A maioria das Encarnações que vieram antes de
Cristo… não perceberam este ponto, que os seres humanos não são iluminados, eles não têm o poder do Espírito dentro deles.
Cristo percebeu isso e disse abertamente: "Você deve nascer novamente." Não apenas isso, mas Ele disse: "Antes de tudo,
perdoem, falem do perdão." De modo que eles se estabeleçam, que não fiquem paranoicos, que eles não fiquem aborrecidos.
Deixe-os serem estabelecidos em paz… e na compaixão e depois desperte a Kundalini deles, e depois dê-lhes a Realização.
Então depois vocês têm o poder, então não há tentação, nada assim. Você tentará a Cristo com alguma coisa? Você não pode.
Da mesma forma, você não fica escravizado de nenhuma tentação. Você se eleva em sua própria beleza e glória, e em sua
própria força e poder, você não tem de se submeter a nada. Isso é o que é a Realização do Si. A Sahaja Yoga veio para Londres
cerca de 12 anos atrás, quando Eu vim. Agora, Eu não sou uma imigrante, para sua informação, de forma alguma. Eu vim por
acaso, devo dizer, ou pela programação determinada por Deus. Meu marido foi eleito para esse trabalho dentre 134 nações, Ele
foi eleito, nós viemos para cá somente porque ele foi eleito, não foi nem mesmo indicado, mas eleito, e eleito quatro vezes por
unanimidade. Ele é o Secretário-Geral Sênior mais antigo. Então, nós tivemos de vir para cá e é desse modo que Eu estou aqui,
de outra forma, talvez Eu nunca teria vindo para Inglaterra para ensinar a Sahaja Yoga. Com Blake, a pessoa se sente

compelida… a tentar e tentar e tentar estabelecer Jerusalém, seja qual for o caso, seja qual for a decepção, seja qual for o
desgosto, não importa. A pessoa tem de fazer isso. Ele tinha tanta fé na terra da Inglaterra, de que temos de construir a
Jerusalém. Mas primeiro, todos vocês que estão aqui devem obter sua Realização… e tornem-se humildes diante de sua
Realização. Vocês não devem ser arrogantes com isso. Ele disse que Cristo não era humilde diante dos seres humanos, mas
diante de Deus, Ele era. Diante de Seu Pai, Ele era. Da mesma forma, vocês têm de ser humildes diante do seu Espírito… e diante
de sua Realização do Si e vocês têm de alcançar… o estado mais elevado. É surpreendente que na Índia… nós tivemos todo esse
conhecimento todos esses anos, mas supõe-se que sejamos pagãos, Eu não sei do que mais nos chamaram. Deveríamos ser
escravos. Ninguém queria saber nada sobre isso, o conhecimento das raízes existia e nossos intelectuais também nunca se
incomodaram, eles sempre seguiram as tradições de Oxford e Cambridge. Com este negócio de Oxbridge, nós nunca
conseguimos falar com as pessoas sobre esse grande conhecimento… que nós tínhamos naquele país e tudo decaiu. Este
conhecimento não se destina à Índia, não se destina a nenhum lugar em particular, se destina ao mundo inteiro, assim como o
conhecimento de vocês de ciência, todo o conhecimento da árvore… destina-se ao mundo ineiro, que vocês nos deram, ou dá-lo
a todos os países orientais e as pessoas o aceitem. Qual é o mal em aceitar o conhecimento que vem a vocês para sua
benevolência? Só porque é do lado oriental, vocês se sentem tão inseguros sobre isso. De onde Cristo veio? Ele veio da
América? Eu acho que Ele deve ter fugido. Apesar disso, Eu devo dizer que entre todos eles, os britânicos são os mais maduros.
Mas nós corremos atrás dos americanos, corremos atrás dos franceses, corremos atrás de todo mundo sem estarmos
conscientes de nós mesmos, o que nós somos? Nós somos a sabedoria. Nós somos as pessoas que representam o Coração
do Universo, e levou tempo da época Dele a esta época, de modo que nós amadurecemos agora. Eu espero que tenhamos
amadurecido o suficiente para entender… que tem de haver um grande avanço. Quando eles publicaram Meus panfletos, de
alguma forma aconteceu de Meu rosto ficar completamente preto naquilo. Eu disse: "Esqueçam isso, ninguém virá ao nosso
programa," "se vocês mostrarem um rosto tão negro, eles dirão:" "'Oh, alguém vindo da Africa está tentando nos ensinar o que é
Jerusalém'." Então eles tiveram de refazer, para mostrar que Eu não sou assim tão negra. Que diferença isso faz? A cor
superficial da pele? A cor vem do coração, a beleza vem do coração, a exuberância do coração expressa essa beleza em seu
ser… e a beleza da verdade é esta: ela atua, trabalha. Ela simplesmente não se decora, não tenta adotar maneiras e métodos…
de atrair as pessoas, mas ela atua, quer vocês gostem ou não, ela atua. Vamos realizar isso. É simples. Em vez de se
envolverem em façanhas intelectuais… e indo na direção do entendimento finito através de seus cérebros, vamos ao infinito;
isso somente é possível quando vocês alcançam seu Espírito, que é infinito, que cria a consciência coletiva interna. Que cria, Eu
digo, que significa conhecimento, mas o conhecimento não significa o que vocês sabem através do seu cérebro, mas sim o que
vocês sabem por meio do seu sistema nervoso central, de modo que vocês podem sentir isso, que vocês podem sentir os
chakras de todos… na ponta dos dedos. Profeta Maomé disse: "Na época da ressurreição, suas mãos falarão". Mas observem
os muçulmanos, eles nunca, nunca falam da ressurreição, quando a maior parte do Alcorão não é nada além da ressurreição.
Eles falam do Dia do Juízo Final porque eles têm de ganhar dinheiro… assustando as pessoas. "Cuidado com o Dia do Juízo
Final, deem dinheiro." "Nós os salvaremos, daremos um certificado," "no Dia do Juízo Final, fiquem com o certificado, vocês
serão salvos." Primeiro, eles decairão no Dia do Juízo Final. Isso é para todas as religiões, as pessoas têm usado isso… para
coisas muito vis, ganhando dinheiro, criando ideias políticas. Eu não consigo entender como os diamantes podem ser jogados
na sujeira assim… e cobertos com ela, e a fragrância tornou-se sujeira. Isso está além de Mim. Os poderes dos seres humanos
às vezes suplantam os de Deus, você pode ver o modo como eles podem alterar as formas, eles mudam a beleza, mudam tudo
que é realidade em algo sem sentido e estúpido. E eles vivem com isso, não querem saber sobre isso, eles desfrutam isso. "Nós
somos pessoas muito felizes, o que está errado?" Que desperdício a pessoa sente desta Criação. A pessoa sente: com quais
aspirações e visões… esses seres humanos foram criados nesta Terra? E então o que nós devemos fazer para fazê-los
entender… o que eles são, torná-los conscientes dessa percepção, com essa visão do Divino que eles são? Às vezes, Eu também
choro na vastidão… e compartilho um pouco da compaixão de todos esses poetas… que vieram a esta Terra e sofreram e
sofreram e sofreram. Eu espero que hoje, com toda essa angústia, seja o que for que Eu esteja lhes falando, vocês tentarão ver
que a sinceridade é a única maneira… com a qual vocês podem entender a si mesmos. Nenhum livros, nada, nenhum
condicionamento, nenhuma negação, nada pode convencê-los, exceto a sinceridade de conhecer o Espírito, que está dentro de
vocês e essa sinceridade, Eu a chamo de puro desejo. Se vocês têm esse puro desejo, que é o poder da sua Kundalini, vocês
obterão sua Realização agora, exatamente agora, o galho. Só isto é necessário: o puro desejo de ser o Espírito, nada mais do
que isso. Mas quando Ele é despertado, então isso é para ser cuidado, isso é muito importante, Isso tem de ser cuidado, tem de
ser mantido aceso, tem de ser manobrado e mantido em um ponto… que vocês começam a crescer cada vez mais. Eu não
preciso lhes falar tudo sobre a Sahaja Yoga, isso será demais para vocês, mas o modo como Blake trabalhou para nós. Muitos

poetas fizeram esse trabalho… e agora os "novos grandes poetas" estão vindo para acabar conosco, para agradar a mídia, para
ganhar dinheiro, nos enganar, usando palavras floreadas, frases agradáveis, levando-nos diretamente para o inferno. Tomem
cuidado com eles, tomem cuidado, salvem seus filhos deles, salvem toda a comunidade. Toda a Inglaterra tem de ser salva
porque se o coração morrer, todo o Universo morrerá. Que Deus abençoe a todos. Eu posso beber um pouco de água? Os
Sahaja Yogis não queriam que Eu permitisse que vocês Me façam perguntas, mas Eu acho melhor Me fazerem algumas
perguntas. Sim, senhor. Perdão? Sim, isso é o que Eu disse, não falei sobre eles, porque seria uma palestra muito longa, mas
nós temos um livro sobre isso, um pequeno livro, e lá está tudo escrito, embora Eu diga que antes da Realização, nem mesmo
leia esse livro, pode criar problemas. Vocês podem saber tudo sobre o lado sutil, os chakras e tudo… sem pagar nada, sem
nenhum esforço. Há pessoas agora na Inglaterra, vocês ficarão surpresos, muitos deles são excelentes Sahaja Yogis, que são
especialistas e eles lhes falarão tudo sobre isso… muito claramente. Nós temos livros para explicar. Como vocês veem, há sete
chakras que são mostrados aqui. O mais abaixo é o Muladhara Chakra, é a inocência. Você pode ver isso com seus olhos, fora
do corpo? Você pode ver? Se você vê algo, então você não é isso. Se você vê algo, então você não é isso. E as pessoas viram
porque não eram isso, porque elas se moviam nas laterais, no sistema nervoso simpático, o que chamamos de Ida e Pingala.
Quando você segue no sistema nervoso simpático, você pode ver isso de fora. Como este prédio, você pode vê-lo de fora, mas
quando você está dentro dele, você não o vê, vê apenas o interior. Então é isso o que é, quando você ascende, você não precisa
ver nada, você se torna, você obtém os poderes. As pessoas viram isso, sem dúvida, mas não se deve procurar por isso. Eu
posso ver o copo, é melhor beber a água. Agora, o que mais? O que é? O que a Senhora faz com toda a Sua riqueza, com todo o
Seu dinheiro? O que é? O que a Senhora faz com todo o Seu dinheiro? Meu dinheiro? Você é do banco? O que Eu faço com Meu
dinheiro? O que você quer que Eu faça? Que tipo de pergunta é essa? Faça uma pergunta simples e direta, senhora, Eu não
entendo, o que Eu faço com Meu dinheiro? Eu não faço nada com ele. Na verdade, Meu marido administra o dinheiro dele, Eu
peço seja o que for que Eu queira. É claro que ele ganha muito, sem dúvida, ele ganha muito. Às vezes Eu digo a ele: "Eu tenho
vergonha da maneira como eles lhe dão dinheiro", porque ele não paga nem mesmo imposto. É claro, Eu gasto algum dinheiro
na Sahaja Yoga, Eu devo confessar, Eu tenho de gastar às vezes, o que fazer? Alguém tem de gastar e estas pessoas têm seus
próprios ashrams, onde elas ficam e cuidam dele. Eles devem ter coletado algum dinheiro para este auditório, Eu não sei, Eu não
sei o que eles fazem com o dinheiro deles, Eu não sei, Não tenho ideia, Eu nunca observei isso. Eles são pessoas honestas,
todos eles sabem tudo sobre isso. Eu não sei nada, não tenho nada a ver com isso. Isso é agressividade: "O que Eu faço com
Meu dinheiro". Apenas olhem para isso. Sim, senhor? Venha Justin, venha e diga a ele o que é isso, Justin viu, ele lhe dirá,
sente-se. Às vezes Eu não ouço certas coisas, tudo bem? O que ele disse? Não, não, não, agora mesmo você pode curar isso.
Por que pensar na morte? Você pode ser pelo menos curado de sua doença mental, no mínimo, isso poderia ser feito. O que ele
disse? Como a Senhora pode dizer que é a Realização do Si? Você sente uma brisa, mas como ela se torna… Quando você sente
a brisa fresca é o começo disso, tudo bem? Agora, você tem de ver o que é essa brisa fresca, tudo bem? Agora, se você for para
uma faculdade de ciências ou a uma faculdade de medicina, o que você tem de fazer é ver o que é isso, não é? E ver o que quer
que digam, isso prova? Agora, quando você percebe a brisa fresca em sua mão, o que acontece é, como Eu disse, é a
compaixão de Deus, digamos, por exemplo, você apenas acredita na hipótese nesse instante. Agora, o que essa compaixão está
fazendo? Transforma você em um computador. Na ponta dos dedos, você pode dizer quais centros estão bloqueados, os seus
e dos outros, então você faz o diagnóstico. Agora, se você conhece alguns poucos gestos… através dos quais você pode lidar
com esse poder, você pode curá-los. Isso é o mínimo, tudo bem? Você pode saber a partir disso se você tem problemas
mentais… ou se você tem problema emocional ou se você tem problema físico, e de que natureza. É desse modo que o
autoconhecimento começa, desde o básico. Qual é o problema com você, primeiro vamos ver o problema nos centros, tudo
bem? Então você vai adiante quando você prossegue com isso, então você entende qual é o problema dos outros; depois qual é
o problema no coletivo; depois qual é o problema deste país; e se você souber como resolvê-los, sentado aqui, você pode fazer
isso, você pode resolvê-lo. Mas esta é a brisa que tem de ser sentida primeiro, porque esta é a brisa que chamamos de Poder
Onipresente de Deus. Agora, só porque Eu digo, você não deve acreditar em Mim, porque fé cega é inútil, mas você pode
experimentar e ver por si mesmo. Até as crianças pequenas sabem. Elas podem dizer o que está bloqueando você, quais
chakras estão bloqueados. Você pode ter dez crianças, vende os olhos delas, coloque-as diante de um senhor, imediatamente
elas levantarão este dedo ou este dedo. Supondo que elas levantem este dedo, significa que esse indivíduo… se sente
terrivelmente culpado, ele deve ser católico para se sentir tão culpado. As crianças não dirão, mas você saberá que este é o
chakra que está bloqueado aqui… porque ele está se sentindo culpado. Dessa forma você pode continuar descobrindo em seu
próprio ser… como um laboratório, a coisa toda se torna como um computador, porque isso é conhecimento, conhecimento
através de seu sistema nervoso central, através do seu processo evolutivo. Mas você tem de praticar e entender o que é isso. Se

Eu lhe der um carro, como você saberá que ele se move… a menos e até que você entre nele e saiba como dirigi-lo, não é? Você
tem de dar algum tempo, não muito, mas você desfruta, a melhor parte disso é que você desfruta fazendo a coisa toda. Isso
simplesmente flui automaticamente, você não tem de fazer nada a respeito. Mas a pessoa tem de aprender, um pouco, o que é
isso. Antes da Realização, você não tem de fazer nada, simplesmente se forma… espontaneamente assim como a semente é
plantada na Mãe Terra, tudo bem? Então quando ela brota, você tem de cuidar dela, da mesma forma, você tem de cuidar da sua
Realização, respeitá-la. Então vocês se tornam os mestres. Nós temos um mestre em pé aqui e temos muitos. Eles são
exatamente como vocês na aparência, mas eles sabem muito… e são tão humildes. Eles não andam por aí com uma grande
placa na cabeça: "Eu sou o mestre disso e mestre daquilo", nada disso. Eles estão fazendo todos os trabalhos deles, estão se
saindo muito bem, eles são abençoados e também estão ajudando as pessoas a obter a Realização. Vocês ficarão surpresos,
na Sahaja Yoga, é muito difícil ter uma pessoa desempregada. Todos eles estão empregados. Se estão desempregados, eles
conseguem emprego com Deus também. Basicamente, eles são empregados por Deus. Tudo bem? Esta é a única maneira de
obter a Realização? Sim, é claro, não pode haver outra maneira, Deus não poderia fazer mil e uma maneiras, poderia? Isso seria
muita dor de cabeça, como quando você germina a semente, como você faz isso? Espontaneamente. Sahaja Yoga significa
espontâneo, o processo vivo é sempre espontâneo. Agora, supondo que nós queiramos germinar uma semente… e arrancamos
o broto, o forçamos a sair… e o empurramos para dentro da Mãe Terra, ele brotará? Não. Vocês têm de tirar proveito dos
poderes da Mãe Terra… para fazer germinar uma semente, não é? O quê? O que ela disse? Há muitos…? Ela está dizendo que
não deparou com a Sahaja Yoga nas religiões, - que há muitas religiões. Nas religiões não há nenhuma – as religiões não são
religiões, esse é o problema. Eu lhes disse tudo isso agora há pouco que não há nada, eles nunca mencionarão o que é sensato,
mas não é assim. Eu diria, o Sikhismo, nós podemos dizer que é a religião mais recente. Quero dizer, há tantos versos sobre
isso. Muito mais tarde do que o Islã, o Sikhismo veio a esta Terra e eles disseram que – a descrição completa, quero dizer,
vocês não entendem hindi também, Eu teria lhes dito, Ida, Pingala, Sushumna, eles descreveram tudo. Kabira descreveu a tal
extensão… que nós temos na Índia um grande poeta, Gyaneshwara, e Ele descreveu tudo sobre a Kundalini. Se você for a
Maharashtra e lhes falar… que alguém irá despertar a Kundalini, todos eles correrão para ver, eles sabem tudo sobre isso.
Quantos anos viveu Cristo? Quantas vezes Ele pôde falar às pessoas? Quantos deles O aceitaram? E quantos deles O
compreenderam? Ele foi para o lugar errado, Eu lhes digo. Todos eram surdos, mudos e acéfalos. Como eles entenderiam?
Como Ele poderia falar sobre a Kundalini quando todos O estavam perseguindo? Mas Ele de fato falou do Espírito Santo, Ele
falou do Confortador que Ele ia enviar. Ele falou de muitas coisas nesse curto espaço de tempo. Vocês sabem que por quatro
anos Eu fiquei batalhando com sete hippies em Londres? Por quatro anos. Eu devo dizer, é digno de crédito para Ele… que em
três anos e meio falar tanto. Quantos anos Blake teve de trabalhar duro para falar com vocês? É fácil falar para as pessoas
sobre a verdade? Muito difícil, todo mundo é extremamente inteligente e sábio, ninguém quer ouvir nada, eles querem? Mas na
Índia, nós temos uma tradição. Nós sabemos isto, que vocês têm qe ascender. A coisa toda funciona dessa maneira. Se eles
falam da Kundalini, não tanto no Norte, mas em Maharashtra, se vocês forem, se vocês forem no Sul, vocês ficarão surpresos,
seis mil pessoas, sete mil pessoas vêm de um vilarejo. Eles viram isso, essas pessoas viram, eles vêm em carros de boi, eles
vêm… de qualquer forma que seja possível para eles, ônibus e trens, e eles caminham vários quilômetros quando ouvem que Eu
estou lá. Uma vez Eu estava vindo de um programa à noite… e de repente Eu encontrei muitas pessoas na estrada. Eu disse:
"Quem são essas pessoas?" Eles disseram: "Mãe, não conseguimos chegar…" "em Seu programa, estávamos atrasados, dá-nos
a Realização aqui." Eu disse: "Tudo bem, a recebam." Eles a receberam. Eles são os que alcançarão muito mais rápido do que
qualquer um, Eu sei, é por isso que não Me importo de gastar algum tempo aqui. Uma vez que Eu vá lá, vocês verão que o país
todo ficará agitado. Eu não estou lhes contando mentiras, perguntem às pessoas que estiveram lá. Eles são tipos de pessoas
muito diferentes, para eles o mais importante é o Espírito. Se você lhes fala da maneira como falamos sobre Cristo aqui, tão
desrespeitosamente, sem compreensão, eles ficam chocados. Qualquer indiano que seja um cristão ou um muçulmano ou um
hindu… não trata da maneira como vocês tratam a Bíblia. O respeito que eles têm chegou a eles tradicionalmente. É claro, não
julguem os indianos pelos indianos que vieram para cá. Eles gostam da companhia de vocês, são desse tipo, eles são
materialistas, eles querem ter dinheiro, eles vieram para cá para ganhar dinheiro, mas as pessoas que estão na Índia, nos
vilarejos, não nas cidades, ainda estão buscando, buscando Deus, elas são pessoas muito simples, humildes. Tradicionalmente,
nós sabemos por milhares de anos. Eu falo de Markandeya que esteva lá 12 mil anos atrás, que encarnou aqui como William
Blake. Ele disse a mesma coisa há 12 mil anos, que é dito na Inglaterra depois de 12 mil anos, porque naquela época, Eu não sei
o que havia aqui, talvez somente selvas, Eu acho. E isso também é desperdício, não é? Digam-Me, não é? Quanto Cristo poderia
falar sobre a Kundalini? Ele falou do Espírito Santo. Mas por que ficar grudado nisso? Agora Eu vim lhes falar. É melhor receber
a Realização de vocês. Quando Ele veio, eles falaram de Moisés; quando Moisés veio, eles falaram de Abraão. E quanto ao

presente, Eu estou com vocês, por que não receber a sua Realização? Todas as religiões foram construídas para este dia, para
que recebam a Realização, para lhes dar o equilíbrio, para lhes dar essa propriedade pela qual vocês ascendem. Como quando
nós temos um avião, nós o consertamos adequadamente. Da mesma forma, Eles queriam "consertar" vocês, mas as religiões
foram pelo caminho errado, tornaram as pessoas desonestas, as coisas que eles estabeleceram, parafusos errados em lugares
errados, o avião todo está em más condições, se ele voar, ele cairá. É melhor abandonar todas essas idéias. Mas a Kundalini é
uma força tão grandiosa. É uma força tão grandiosa, Ela os conforta, Ela os cura, Ela fortalece todos os seus centros… e
lentamente se move para cima e quando vocês obtêm a Realização, Ela também retorna, cuida de todos esses problemas que
vocês têm. Ela é uma Mãe tão grandiosa. Alguma outra pergunta, por favor? Você pode levantar sua mão? Eu não posso ver. O
que é? Mataji, por que a Senhora deve ser conhecida como Mataji? - Por que você … - Ser conhecida como Shri Mataji. - Eu não
entendi. - Nem eu. - Por que você … - Por que Você é conhecida como Mataji. Como Shri Mataji? Esse é o título que eles Me
deram, o que Eu posso fazer? Na Índia. Você tem de ser indiano para entender isso. Existem certas coisas descritas sobre Shri
Mataji. Se vocês lerem quaisquer livros de Adi Shankaracharya… ou do próprio Markandeya, então vocês saberão. E as
qualidades descritas lá de uma pessoa assim, se eles as encontram em alguém, eles chamam essa pessoa por esse nome, não
é? Como Gandhiji foi chamado de Mahatma Gandhi. "Mahatma" significa "um espírito maior do que os outros", porque ele tinha
isso. Ele não ligava para si mesmo ou para sua própria família, em tudo para si mesmo, mas ele pensava no país inteiro, é por
isso ele foi chamado de Mahatma. Agora, mas Eu não chamei a Mim mesma. Se os outros querem chamar, Eu acho que está
tudo bem, não tenho nenhuma objeção. Vocês podem chamar de qualquer coisa, seja o que for que vejam, podem chamar
assim. Ao chamar assim, qual é a sua objeção? Eu posso lhe fazer esta pergunta? Perdão? Nenhuma objeção? Tudo bem, tudo
bem. Vejam, não há nenhuma objeção, então está tudo bem, se vocês entendem que deve existir algum motivo também. Perdão? A Senhora tem algum Poder Divino? Isso é melhor vocês descobrirem. Eu não serei imprudente nisso. Cristo disse qual
era a verdade, que Ele era o Filho de Deus, tudo bem? Mas eles O crucificaram. Eu não quero ser crucificada tão cedo. Mas
aquele que é inglês, que é indiano e inglês. [Hindi]. Isso é para um - os indianos entendem melhor. [Hindi] Desculpem, Eu estou
falando em hindi porque tenho de disciplinar um pouco… os indianos aqui, Eu espero que não se importem. [Hindi] Agora, qual é
a outra pergunta, por favor? Sim, por favor. Mãe, ela está perguntando se a pessoa pode curar uma doença física, a pessoa pode
curar doenças físicas? Quero dizer, a resposta é sim, isso vem da Realização do Si, sem dúvida. Shri Mataji com Sua permissão,
eu acho que a maioria das pessoas… vieram pela experiência e estão ansiosas para ter. Eu talvez esteja enganado, mas acho
que a maioria gostaria de cessar as perguntas. Mas às vezes, você sabe, aqueles que querem perguntar, deixe-os perguntar,
caso contrário, o cérebro novamente colocará uma pergunta. Agora, senhora, o que é? Eu não consigo, Justin. Ela está Lhe
perguntando: Mãe, como era a vida para a Senhora quando criança? Quando criança? Quero dizer, essa é outra história, venha e
se encontre Comigo, Eu lhe contarei tudo sobre isso. Por que você quer saber sobre Meu passado e futuro? Vamos ficar no
momento presente para obter a sua Realização, não faz nenhuma diferença o que Eu era quando criança, ou o que Eu era
quando idosa. O que é? Ela está perguntando se a Senhora tem uma opinião… sobre o crescimento do interesse pela
espiritualidade na Inglaterra. Que espiritualidade? - Espiritualismo ou espiritualidade? - Espiritualismo. Isso é muito perigoso.
Isso é a bruxaria, revivida. Muito, muito perigoso. Ah, é muito perigoso, nunca chegue perto disso, toda essa parapsicologia e
todas essas coisas. Nós descrevemos todas essas coisas em nosso livro, você pode dar uma olhada nele. A Sahaja Yoga é uma
coisa muito abrangente. Aquilo é bruxaria, você pode chamar de espiritualidade, porque um espírito também pode ser… uma
alma morta, como Eu lhes disse, na língua inglesa. Não existe "ismo" sobre Deus. É infinito. Todos os "ismos" são coisas finitas.
O que ela disse? Então venha aqui e Me diga, simplesmente não consigo, apenas venha aqui. Ela está elogiando Sua palestra,
Mãe, e dizendo agora que… Eu fico muito feliz, fico muito feliz que você diga isso, senhora, é realmente um grande poeta, mas
você ficará surpresa, na Índia, nenhum deles trouxe Blake. Nós nunca lemos Blake lá, nunca. nós estudamos a língua inglesa,
estudamos Shakespeare, estudamos muitas coisas, mas eles nunca mencionaram Blake, entende? Eu não sei por quê. Em todo
o sistema educacional da Índia, eles nunca mencionam Blake. Isso é muito bom, vocês deve ler esses livros Vocês devem ler
esses livros. Há um estudioso de Sânscrito aqui, mas o maior Guru é a Mãe, você não acha? A Mãe é a Guru dos gurus. Mas é
muito difícil, porque guru é uma coisa difícil, entendem? A Mãe tem de ser muito suave, boa, gentil para administrar o show, mas
o guru pode ser muito severo e eles são pessoas muito severas, mas a Mãe como Guru é uma tarefa difícil, é muito agradável.
Eu dei pelo menos onze palestras sobre Guru Tattwa, tudo bem? Então você pode pegar as fitas com eles, você pode lê-las… e
você desfrutará isso muito bem. Aqui, o Guru Tattwa é expresso no Void, ali, onde os dez Gurus, na verdade, encarnaram
basicamente e Eles reencarnaram. Por exemplo, nós podemos começar de Adi Nath, depois podemos chegar a outros como
Nanaka, Janaka. Janaka foi muito antes, então nós podemos citar Abraão, Moisés. Todos Esses eram o Guru Tattwa, Sócrates.
todos Esses eram Pessoas do Guru Tattwa, Pessoas que vieram como Profetas. Aqueles que vieram a esta Terra para nos

ensinar o equilíbrio, para nos ensinar o código de vida. Essa também foi uma parte importante, mas foi esquecida. Por quê? Por
que o código? Por que a religião? A religião é para a ascensão, para estabelecer vocês firmemente. Tattwam assi, esse é o
Tattwa ali, Tattwa está ali. Esse Tattwa não é nada além disso, sua Kundalini é o seu Tattwa, é o Princípio. Perdão? É claro. Sim,
sim, tudo isso acabou, a mesma coisa. Eu estou apenas lhes dando o essencial disso. O que ela disse? Ela está perguntando,
Mãe, quem era a Mãe Durga. Ela está perguntando sobre quem era a Mãe Durga. Pergunta muito direta. Eu lhes disse, Eu sou
muito prudente, não irei confessar nada. É melhor vocês descobrirem, é melhor descobrirem. É bom, não é? Descobrir você
mesmo. O que ela disse? Eu explicarei, Mãe. O programa é que esta noite será… a experiência da Realização e nós temos outro
programa na noite de sábado, aqui no mesmo local, que será por essa parte do conhecimento. Após a Realização, o
conhecimento faz mais sentido, então é melhor ter a experiência … Mas nossa experiência é muito estranha, Eu devo lhes dizer
que para Meu programa, mesmo que possa haver mil pessoas… para obter a Realização, depois disso, elas simplesmente se
perdem, nunca crescem. Isso somente acontece mais na Inglaterra, elas simplesmente não … elas se perderão, Eu acho que
elas devem estar indo ao bar depois disso. Eu não posso explicar por que isso acontece, mas elas simplesmente se perdem,
elas não querem saber mais nada. Eu não sei por quê, Eu não posso explicar, quero dizer, é algo que não consigo explicar. Tudo
bem, vamos ter a Realização agora. Então agora, se todos nós estivermos acomodados, é muito simples. Sahaja também
significa simples, Sahaja. "Saha" significa "com", "ja" significa "nascido"; nascido com você, esse direito de conseguir essa união,
essa yoga, nasce com você, está dentro de você e é o processo vivo do Deus vivo, então é espontâneo. Tudo que é vivo é
espontâneo… e deve acontecer com todos vocês, não há dúvida sobre isso. Vocês não têm de fazer nada, como Eu disse, mas
vocês têm de receber o poder dentro de vocês mesmos… para convidar a Kundalini a se elevar. Agora, a primeira coisa que Eu
tenho de pedir, espero que não seja muito, nós temos de tirar nossos sapatos para tocar a Mãe Terra. É muito importante
porque a Mãe Terra é Aquela que suga, por algum tempo. Fiquem em um clima receptivo, e também de bem-estar, em um
humor de alegria, porque este é o maior momento de nossas vidas. Agora, como Eu disse, estes dedos aqui, cinco, seis e sete,
da mesma forma, representam os dois lados dos chakras… dentro de nós, os lados do sistema nervoso simpático, então nós
temos de colocar nossas mãos assim, exatamente assim, simples assim. E sentem-se, não com as pernas cruzadas, mas
colocando os dois pés… com respeito em relação à Mãe Terra, em paralelo. Agora, talvez alguns de vocês devem ter começado
a sentir a brisa fresca, Eu não sei, talvez tenham, porque a palestra de hoje foi ótima e William Blake… deve ter trabalhado isso,
Eu tenho certeza. Mas de qualquer forma é muito simples. Agora, o que temos de fazer é nós mesmos despertarmos nossa
própria Kundalini, o que é muito simples, o qual Eu lhes direi. No coração, reside o Espírito, então primeiro nós teremos de
colocar a mão no nosso coração. Eu lhes direi um por um. E depois na parte superior… do seu estômago, onde o Guru Tattwa
está, aqui, o Princípio do Guru está presente. Depois na parte inferior do abdômen, onde está o Divino ou podemos dizer, o Puro
Conhecimento que existe e atua. Este é o centro através do qual o Puro Conhecimento, a Pura Técnica funciona. Depois nós
levamos esta mão novamente de volta, da mesma maneira, até este ponto onde é aqui, como Eu disse aqui, quando nos
sentimos culpados, nós bloqueamos este chakra. Agora aqui atua a nossa autoconfiança, nossa fé em Deus de que Ele nos
perdoa. Depois nós colocamos nossa mão no topo de nossa cabeça, este é o Agnya Chakra, que é muito importante. Aqui nós
perdoamos a todos. Depois na parte de trás do Agnya Chakra novamente, onde nós temos de dizer: "Se nós cometemos algum
erro, oh Deus nos perdoe". Estes são os dois lados do Agnya Chakra. E depois coloquem sua mão, estiquem-na, coloquem esta
parte na área óssea da fontanela, a moleira que estava no topo da nossa cabeça… e pressionem com força e movam com força,
por um tempo. É só isso que temos de fazer. Eu vou lhes dizer um por um. A primeira e mais importante coisa é que nós temos
de fechar os olhos, porque os olhos tiram nossa atenção. Mas a atenção será sugada para dentro do nosso corpo, no sentido de
que Ela passará pelo - assim como este tecido - ela está dispersada, mas quando a Kundalini se eleva, Ela suga a atenção para
dentro… e então perfura através dessa atenção, iluminando tudo isso. É um acontecimento que ocorre sem nenhum problema,
seja qual for. Como resultado disso, o que vocês obtêm é a brisa fresca saindo de sua cabeça. Vocês também podem sentir a
brisa fresca na ponta dos seus dedos, depois mais tarde em suas mãos e vocês adquirem esse brilho em sua pele. Cristo disse:
"O rosto que não brilha não pode se tornar a estrela." E então vocês obtêm esse resplendor do brilho do Espírito em seus olhos.
Só isso não é o ponto, é muito, muito, muito, muito mais, mas apenas um pouquinho disso nós temos de testemunhar hoje… e
mais tarde descobrir: nós obtivemos a Realização? Tudo bem, então nós podemos trabalhar isso, podemos fazer isso, porque
nós temos de desempenhar nosso papel agora como seres espirituais, esse é o ponto que temos de entender. Portanto, agora,
tenham respeito por si mesmos antes de tudo, e não se sintam culpados de forma alguma. Vocês são o templo de Deus,
realmente acreditem em Mim, vocês foram feitos assim, apenas a luz deve ser acesa e isso está em seu coração. Quando a
Kundalini se eleva, Ela é algo como uma energia que faz isso, porque quando Ela perfura, este é o lugar onde Deus
Todo-Poderoso reside, que está refletido em nosso coração como o Espírito… e o Poder Onipresente, que é a Mãe Primordial, o

Espírito Santo, essas vibrações que vocês sentem, o Poder de Deus, o Amor de Deus que é representado dentro de nós como a
Kundalini, se eleva e nos une, une nossa atenção ao Divino. O Espírito ilumina a atenção… e por meio dessa iluminação, você
sabe na ponta de seus dedos, em seu sistema nervoso central, através de sua nova consciência coletiva sobre você mesmo e
sobre os outros. Através da Sahaja Yoga, vocês sabem como curar, como melhorar, e através deste acontecimento, através do
Espírito, vocês desfrutam, porque o Espírito, a natureza do Espírito é satchitanand, significa que Ele é a verdade, Ele se torna a
atenção e Ele é a fonte da alegria. Sem obter a Realização, vocês podem ser felizes e infelizes, mas vocês não podem ser a
alegria que não tem nenhum dualismo. Você se torna a fonte de alegria. Uma pessoa assim, quando ela se encontra com
alguém, ela vê alguém, ela olha para alguém, apenas um kataksh é suficiente para elevar a Kundalini, apenas um olhar é
suficiente para curar essa pessoa, apenas um pensamento pode dar conforto a outra pessoa. Milagres após milagres, tantos
milagres que como os Sahaja Yogis dizem: "’Milagre’ perdeu seu significado, Mãe, na Sahaja Yoga", isso é verdade. Então,
milagres após milagres e a cada momento, você sente que Deus está cuidando de você. Quando aquele grande vulcão explodiu
no México, um milagre aconteceu, eles dizem, que as crianças foram salvas. A ira - não, não foi no México, mas mais tarde na
Colômbia, porque a Colômbia está enviando todos os tipos dessas coisas horríveis… para o mundo inteiro, ganhando dinheiro
com isso. A ira da Mãe Terra derramou aquela lama… e as pessoas morreram afogadas, mas as crianças sobreviveram. Suas
cabeças ficaram acima da lama, o corpo dentro da lama. A mesma Mãe Terra cuidou delas, porque elas não deveriam ser
queimadas, então Ela os cobriu com a lama. Por quê? Por causa da inocência nelas. Aqueles que têm até mesmo a mínima
inocência neles se tornarão almas realizadas, sem dúvida sobre isso, a mínima, um pouquinho. Todos os buscadores são uma
categoria especial de pessoas… e eles têm de se tornar almas realizadas. Então esqueçam o passado, esqueçam seja o que for
que vocês fizeram em sua busca, o que quer que lhes foi dito, seja com o que for que vocês foram estigmatizados,
simplesmente esqueçam e perdoem a si mesmos, de uma vez por todas. Eu estou lhes dizendo tudo isso, porque este é um dos
maiores problemas do Ocidente: todo mundo se senta com um grave problema horrível aqui… e às vezes Eu sinto isso tanto que
não consigo nem mesmo ouvir as pessoas. É terrível. Esta parte está tão ruim aqui, então Eu tenho de lhes pedir: por favor,
perdoem a si mesmos. Vocês são a glória de Deus, sem vocês, Deus não tem nenhum sentido também. É Ele quem está
ansioso, muito mais do que vocês, para lhe dar a Realização. Apenas ajudem-No um pouco. Tudo bem. Vamos ver. Então nós
colocamos ambas as mãos assim, fechamos os olhos. Agora vocês têm de manter a mão esquerda o tempo todo em direção a
Mim, porque é o desejo, se expressa por meio dela, é o poder do desejo na mão esquerda que expressa… que vocês desejam ter
a Realização. A mão direita é o poder de ação, então movam sua mão direita, mas não abram os olhos. Vocês têm de manter os
olhos fechados o tempo todo, exatamente o oposto do hipnotismo, como vocês podem ver. Vocês podem apagar um pouco
estas luzes? Está demais. Agora, por favor, fechem seus olhos. Agora coloquem sua mão direita em seu coração. Agora aqui
vocês têm de dizer… ou Me fazer uma pergunta: "Mãe, eu sou o Espírito?" Vocês podem Me chamar de Shri Mataji ou Mãe, seja
o que for que lhes convenha. "Mãe, eu sou o Espírito?" é uma pergunta fundamental… e se vocês forem um computador, ele
responderá. "Mãe, eu sou o Espírito?". Façam a pergunta três vezes, por favor. Coloquem sua mão esquerda corretamente, por
favor, fechem os olhos. Todo mundo deve fazer isso, por favor. É incivilizado não fechar os olhos, por favor fechem seus olhos,
porque outras pessoas podem se sentir constrangidas, então fechem os olhos, para serem corteses. Agora vocês têm de
abaixar sua mão direita na parte superior do seu estômago, no lado esquerdo, nós estamos trabalhando apenas no lado
esquerdo. Aqui está o Princípio do Mestre. Se você é o Espírito, automaticamente você tem de fazer… a segunda pergunta:
"Mãe, eu sou meu próprio mestre?" "Mãe, eu sou meu próprio guru?" Por favor, façam esta pergunta. Vocês têm de fazer essa
pergunta três vezes novamente, sem medo, com total confiança, façam essa pergunta. Você é o Espírito, você é o seu mestre.
Agora movam sua mão direita para a parte inferior de seu abdômen… no lado esquerdo, na parte inferior do abdômen no lado
esquerdo. Este é o centro do Trabalho Divino, do Conhecimento Divino ou do Puro Conhecimento, da Técnica da Manifestação
Divina. Neste ponto, Eu não posso forçá-los a fazer nada, como Eu lhes disse, vocês têm de ser livres, Eu só posso lhes pedir… e
aqui Eu digo que vocês têm de pedir o Conhecimento Divino, vocês têm de pedir o Puro Conhecimento, e quando vocês pedirem,
a Kundalini começará a se mover. Aqui com o coração sincero, de uma forma humilde, vocês têm de dizer: "Mãe, eu posso ter o
Puro Conhecimento?" "Mãe, eu posso ter a Técnica Divina?" Façam essa pergunta seis vezes, porque este centro tem seis
pétalas. Agora, para tornar o caminho mais fácil para a Kundalini, nós vamos ao longo dos mesmos centros para cima. Então
coloquem sua mão direita na parte superior do seu abdômen. Para tornar mais fácil para a Kundalini se elevar, vocês têm de
abrir este centro afirmando, dizendo: "Mãe, eu sou meu próprio mestre". Dizendo: "Mãe, eu sou meu próprio mestre", dez vezes
porque existem dez pétalas, dez Satgurus, basicamente, que encarnaram dez vezes, dos Profetas, os Mestres. Agora elevem
sua mão direita em seu coração, pressionem-no. Com a mesma confiança, vocês têm de dizer 12 vezes: "Mãe eu sou o Espírito,
eu sou o Espírito, eu sou o Espírito". Apenas afirmem, isso é um fato, essa é a verdade. Pressionem com os dedos. Agora, 12

vezes, tenham total confiança em vocês. Acreditem em Mim, você é o Espírito. Vocês têm de apenas se tornar no sentido de
que… isso tem de vir em sua atenção, em seu sistema nervoso central. Agora elevem a mão direita no lado esquerdo do
pescoço, no encontro do pescoço com o ombro, pressionem com força, levem-na para trás, pressionem com força. Este é o
centro mais difícil no Ocidente, como Eu lhes disse, nós nos sentimos culpados o tempo todo, mas como Eu lhes disse, Deus é o
Oceano de Amor, o Oceano de Compaixão, mas acima de tudo, Ele é o Oceano de Perdão. Ele é o Oceano de Perdão. Quando Ele
é o Oceano de Perdão, que culpa nós podemos ter que Ele não possa lavar ou dissolver? Então vocês só precisam dizer 16
vezes, porque há 16 pétalas, dizer 16 vezes com plena confiança em si mesmos, "Mãe, eu não sou culpado; Mãe, eu não sou
culpado;" "Mãe, eu não sou culpado", 16 vezes, por favor, digam: "Shri Mataji, eu não sou culpado". Se vocês ainda se sentem
culpados e não conseguem se perdoar, é melhor dizer isso 108 vezes para se punir, se isso os agrada. Quando você perdoa a si
mesmo, você tem de perdoar os outros… e assim a maior mensagem de Cristo é que temos de perdoar os outros. Vocês têm de
colocar sua mão no centro que é o adorno… ou deveríamos dizer, que adorna Cristo, no Agnya Chakra, em sua testa. Por favor,
coloquem sua mão direita e pressionem com força. E aqui vocês têm de dizer com plena confiança em si mesmos… e em seus
poderes: "Shri Mataji, eu perdoo a todos". Alguns podem dizer que isso é muito difícil, mas o que nós fazemos quando
perdoamos… ou não perdoamos? Não há nenhuma lógica nisso. Mas quando dizemos isso, então nós estaremos fora das
garras de outras pessoas, então, por favor, digam: "Shri Mataji, eu perdoo a todos." Agora digam isso com todo o seu coração,
quantas vezes não é o ponto, por favor, digam com todo o seu coração. Agora movam sua mão para trás, na parte de trás… do
mesmo centro, o Agnya, pressionem com força. Agora, aqui, vocês têm de dizer apenas uma vez… sem se sentirem culpados de
forma alguma, sem sentirem nenhum remorso, nenhuma condenação, pedir a Deus uma vez para a satisfação de vocês: "Oh
Senhor, se eu fiz algo errado, por favor me perdoe", mas não se sintam culpados, isso é muito importante. Mesmo sem dizer, Ele
os perdoou. Melhor. Agora elevem sua mão direita para o topo da cabeça, estiquem sua, estiquem sua palma, pressionem com
força na área óssea da fontanela, que era a moleira em sua infância, pressionem com força, movam-na sete vezes. Novamente
aqui, Eu não posso forçar nada em vocês. Vocês têm de dizer que querem a sua Realização do Si: "Mãe, por favor, dá-nos a
nossa Realização." "Nós queremos nossa Realização do Si. Por favor, dá-me a minha Realização do Si". E pressionem com força
e movam-na sete vezes e digam isso. Eu tenho certeza de que dará certo. Agora abaixem sua mão, lentamente. E inclinem um
pouco a sua cabeça e sintam com a mão esquerda… se há uma brisa fresca saindo da área óssea da fontanela. Tentem inclinar
a cabeça um pouco, um pouco, e cerca de dez centímetros acima da cabeça, inclinem-na pouco, assim funciona melhor às
vezes. Com sua mão esquerda, a mão direita em direção a Mim… e com a mão esquerda percebam a brisa. A mão direita em
direção a Mim. A mão direita em direção a Mim e então com a mão esquerda vejam. Vocês podem sentir isso melhor com a
mão esquerda no topo da sua cabeça. Primeiro com a mão esquerda. Agora coloquem a mão esquerda em direção a Mim… e
com a mão direita apenas vejam se está soprando, porque isso deve vir em ambas as mãos. Abram seus olhos, lentamente e
olhem para Mim sem pensar. Vamos ver se vocês conseguem fazer isso, sem pensar, apenas olhem para Mim. Sem pensar.
Não há nenhum pensamento em sua mente, nenhum pensamento. Agora apenas coloquem suas mãos assim, vocês estão
sentindo a brisa fresca na mão? Agora coloquem suas mãos para cima, assim, e em seu coração, façam uma pergunta: "Esta é
a brisa fresca do Espírito Santo?". Façam a pergunta, coloquem isso bem, façam a pergunta três vezes: "É esta a brisa fresca do
Espírito Santo?". "Este é o Brahma Shakti?". "Este é o Poder Onipresente de Deus?". Façam a pergunta. Agora abaixem suas
mãos e vejam por si mesmos se vocês sentem a brisa fresca. Todos aqueles que sentiram a brisa fresca na cabeça, saindo da
cabeça ou nas pontas dos dedos ou nas mãos, por favor, levantem suas mãos, ambas as mãos. Esse é Blake. Todos vocês se
tornaram Blake. Que Deus os abençoe. Muitos. Que Deus os abençoe. Mas Eu devo avisá-los, depois disso, não falem sobre
isso, porque está além do raciocínio. Em segundo lugar, vocês devem retornar, todos vocês devem retornar e praticar isso.
Aqueles que não obtiveram a Realização também a receberão. Aqueles que a obtiveram, a estabelecerão. Por favor retornem.
Vocês desfrutarão o silêncio, a quietude interior. Mas isso é apenas o começo. Nós temos de ir mais longe. Caso contrário,
vocês não serão capazes de manifestar isso adequadamente. Isso tem de ser cuidado. É apenas um galho que saiu, um
pequeno galho, nós temos de cuidar dele. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Por que não cantar Jerusalém para eles?
Será uma boa ideia. Mãe, com sua permissão, o grupo musical gostaria… de cantar uma música para a Senhora, mas antes
disso nós temos uma pequena lembrança desta noite… - que gostaríamos de apresentar. - Vocês querem cantar, tudo bem.
Vocês têm todos os arranjos aqui. Tudo bem. Se vocês não se importam, sentem-se por cinco minutos. Então Garuda voa.
Enquanto preparávamos o programa do Festival de Aniversário de Blake, Mãe, nós descobrimos que havia uma exposição do
trabalho de Blake… em Londres, em uma das galerias, e queríamos muito Lhe dar algo… que foi feito pelas próprias mãos Dele e
com os bons votos de todos… - os Sahaja Yogis da Inglaterra. - Oh, isso é demais. - Conseguimos fazer isso para a Senhora. Isso é demais Gavin, isso é demais. Não é algo especial, Mãe, esperamos que isso seja… nosso compromisso de tentar fazer

justiça a Senhora… assim como a Senhora tentou fazer justiça a Blake. Eu estou muito orgulhosa Dele, de verdade. Vocês
podem? Eu não sou boa em abrir. Muito bem feito. Que lindo! Trigunatmika. Vocês veem que a trigunatmika está aí? Que visão!
Quero dizer, como vocês podem entendê-Lo… sem a imagem da Sahaja Yoga? Vocês não podem. Que Deus os abençoe. Muito
obrigada. Esta é a gravura das Filhas de Jó das ilustrações do Livro de Jó. - O que é? - As Filhas de Jó. Trigunatmika. Os Três
Poderes, o Confortador, o Confortador e o Conselheiro e o Redentor, os três poderes, que vocês conhecerão mais tarde. Nós
temos esses três poderes dentro de nós. Vão em frente. O microfone não está bom. Está alto. Nós gostaríamos que todos
ficassem em pé para cantar Jerusalém. Que Deus abençoe a todos e abençoe este país. Que Deus os abençoe.
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Devi Puja. India Tour, Brahmapuri (India), 27 December 1985.
Pergunte a ela. Natalie, venha aqui. Ajude Danya. Você está bem Ray, agora? Coloque o kumkum em todos. Só pegue aquilo,
você pode deixar aquilo aqui. Coloque isso em todas as mulheres. Ontem, um rapaz levantou-se e Me fez uma pergunta:
“Embora nós sejamos yoga bhoomi, nós sejamos um país tão sagrado,” “por que todas as descobertas da ciência foram feitas
no Ocidente?” “Muito boa pergunta”, Eu disse. Eu disse: “Esse é o conhecimento da árvore,” “como Eu lhes disse; esse é o
conhecimento da árvore.” “E o que eles alcançaram é a extremidade dela...” “e agora, eles querem ter o conhecimento das
raízes.” “É por isso que eles estão aqui." Para ter o conhecimento das raízes, em primeiro lugar, nós devemos ter humildade em
relação a isso. Nós ainda não temos esse conhecimento, nunca soubemos o que está no Reino de Deus.
Como Krishna disse, essa árvore cresce para baixo... e as raízes estão no cérebro, claramente. Portanto, é uma ascensão para
chegarmos às raízes, é um estilo diferente. A Kundalini tem de elevar-se para chegar às raízes. E para entrar nas raízes, o que
temos de fazer é ter o conhecimento sobre isso. Agora, todas essas coisas, como por exemplo, Eu disse ontem para vocês
colocarem bindi. Agora, isso também – graças a Deus, apesar de todas as mudanças na Bíblia, está escrito na Bíblia... que você
será conhecido pelo sinal que estiver carregando. Agora, vamos ver quantos são corajosos, mesmo na Índia, para usar esse
sinal. É por isso que vocês se bloqueiam tão rapidamente, é uma das razões pelas quais vocês se bloqueiam. Em primeiro lugar,
os olhos não estão firmes, estáveis. Vocês não costumam ter os olhos firmes, vejam, enquanto os indianos têm os olhos muito
firmes.
Eles são ensinados desde a infância: “Onde está sua atenção?” O tempo todo, perguntam para eles: “Onde está sua atenção?”
Há alguns Sahaja Yogis ocidentais em pé atrás. Por favor, deem-lhes uma cadeira para sentar, já que eles não conseguem
sentar-se no chão. Então, onde está sua atenção? Agora, a atenção é muito perturbada o tempo todo... e é por isso que vocês se
bloqueiam muito rapidamente. E quando vocês se bloqueiam pelos seus olhos, o bloqueio passa pelo seu Agnya Chakra. Agora,
isto é a proteção do Agnya Chakra. É na verdade, o sangue de Cristo que vocês estão usando. Mas as pessoas devem ter essa
coragem. Elas usarão uma cruz, mas não isto. Nos países ocidentais, é muito difícil... para as pessoas terem tanta coragem
assim para colocar isto.
Eles arrumarão desculpas: “Mãe, nós perderemos nossos empregos”, isso, aquilo. Há todo tipo de desculpa. Mas se vocês
forem pessoas corajosas, então terão que começar a usar isto em algum momento. Talvez comecem primeiro à noite, depois
durante o dia. Aos poucos, aos poucos, você pode chegar vagarosamente a isso. Essa é a única coisa que Eu acho que vocês
têm de usar, isso é importante. Será uma boa ideia, porque vocês não se bloquearão. Devido ao fato de vocês saírem, sua
atenção fica no exterior, vocês veem o que está acontecendo externamente, o ambiente é ruim. Além do mais, se vocês
colocarem isto, não somente protegerá vocês, mas também protegerá os outros. Eles terão uma nova noção.
Afinal, vocês se vestirão como eles, vocês são exatamente como eles, vocês têm de ser. Mas vocês têm de se proteger... e para
a proteção, vocês têm de usar algo assim. Eu percebi que quando Eu fui pela primeira vez à Inglaterra, eles costumavam rir de
Mim, olhando para o Meu sinal vermelho. Quero dizer, se eles usam batom, está tudo bem, mesmo que eles sejam palhaços,
que eles sejam hippies, que eles sejam punks, está tudo bem. Mas se vocês usarem algo apropriado que é científico, é o mais
científico. Portanto, para compreender a ciência das raízes, vocês devem compreender o que isso significa. Por que essa
cultura é assim? Porque ela é mais direcionada às raízes, o movimento não é em direção à árvore. E a árvore, onde ela
terminou? Além do Muladhara Chakra.
Então, agora eles estão retornando. Ir da folha para as raízes é muito difícil, mas ir das raízes para as folhas é mais fácil.
Portanto, para essa ascensão, nós temos de ser humildes, ter esse conhecimento, o conhecimento sobre as raízes. Agora, por
que todos eles colocam? A razão é esta: para proteger o seu Agnya. Antes de mais nada, não há nenhuma entrada. É por isso
que quando um indiano recebe a Realização, ele ascende. Ele não continua se bloqueando novamente. Quero dizer, isso não

acontece aqui. Essa é uma das coisas que a pessoa tem de fazer.
Agora, a segunda coisa é o Puja. O Puja tem o seu efeito sobre todo mundo, mas de acordo com a profundidade de vocês. E é
para isso que vocês têm de ter shraddha, fé. Se sua mente ainda está pensando, você não pode alcançar muito no Puja.
Enquanto para os indianos, participar de um puja é o mais elevado. Eles não se importam com Minha palestra, com nada. Se
eles perdem o programa, não importa. Qualquer programa musical está ótimo, qualquer tipo de desconforto está ótimo,
contanto que eles possam participar do Puja. Hoje, as pessoas percorreram... de 300 a 500 quilômetros para vir a este puja,
todo esse caminho, porque eles sabem que esse é o conhecimento das raízes. Para isso, vocês têm de fazer o puja.
Se vocês têm de ascender, vocês têm de fazê-lo. Mas vocês ainda estão no mesmo nível. Se vocês ainda estão pensando sobre
o estilo da árvore, então vocês irão para baixo. Para mover-se para dentro, vocês têm de ter todos esses instrumentos. Um deles
é o puja. Agora, nós estamos preparados para o puja? Nós estamos com este modo de pensar... de que seja qual for a hora que
ele tiver que começar, irá começar? Em primeiro lugar, nós estamos muito presos aos nossos relógios. Graças a Deus, Eu perdi
Meu relógio na noite passada! Assim, agora nossos relógios nos prenderam tanto... que o puja às 11:00 hs significa às 11:00 hs
em ponto.
Não é assim, isso depende. É o crescimento natural do nosso Ser, é o trabalho natural de nosso crescimento. Quando Eu
cheguei aqui, vocês ficarão surpresos, todo Meu lado direito estava paralisado, totalmente paralisado. O pé direito estava
paralisado, Eu não conseguia mover Minhas pernas... e o pé todo ficou como uma coisa fossilizada. E Eu não sabia o que
estava acontecendo. O motivo é que todo mundo tem pensado muito. Agora, a atenção deve estar em como nós estamos. O
que estamos fazendo em relação a nós mesmos? Isso é muito importante. Até que ponto nós alcançamos.
Mas, pelo contrário, a atenção é perturbada... por muitas coisas. Uma delas pode ser os casamentos, que os casamentos têm
de acontecer, o que vai acontecer e tudo mais. Mas no momento do puja, isso não tem nenhum sentido. Nada tem importância,
a não ser desenvolver-se... e isto é o que tem de acontecer: nesse momento, você tem de desenvolver suas raízes. E
desenvolver suas raízes, é uma ciência completamente diferente. Uma outra coisa, é que você pode atingir... o movimento da
árvore pela agressividade, pela agressão. Mas quando você agride dentro da mente humana, então você é arrastado mais em
direção ao Muladhara, em direção à força da gravidade, e você afunda em direção à morte. O materialismo começa a surgir.
Porque é invertido, o crescimento humano é invertido. Você sabe que o cérebro está aqui, não nos pés.
Começa do cérebro, o crescimento começa do cérebro. Como vocês sabem do mesmo modo que os médicos, a coisa toda está
aqui... e os nervos vão para baixo, eles não começam dos pés. Quando você começa a colocar sua atenção em seu crescimento
externo, você vai em direção ao materialismo, automaticamente. Então você descobre que a matéria não tem nada a ver, você
fossilizou a si mesmo. Então, depois você retorna. Agora, você tem de mudar sua atitude completamente... em relação a esse
novo aprendizado... e esse novo aprendizado é: você tem de desenvolver uma atitude humilde, em primeiro lugar. E em segundo
lugar, o que obteremos... em nossa ascensão através do aprendizado do diferente tantra, do mecanismo, do mecanismo divino?
Como trabalhá-lo? A pessoa que é extremamente eficiente em outro campo... pode tornar-se completamente ineficiente nesse
campo, totalmente inútil: possuída, agressiva, inútil, irascível, irascível, e também desprovida de qualquer amor, afeto,
compaixão. Por exemplo, eles ficaram chocados ao ouvir... que as pessoas matam seus filhos na Inglaterra, eles não
conseguiam acreditar nisso.
Eles não conseguem acreditar que uma criança possa ser morta desse jeito. Eles acham que os ingleses são pessoas perfeitas,
como eles podem matar seus filhos? Eles são muito perfeitos de acordo com os indianos. Os indianos não têm ideia do tipo de
vida que eles levam lá. Então, quando Eu lhes disse: "Vocês estão lamentavelmente enganados," "eles são pessoas muito
infelizes.” “Não achem que por criarem rádios e todas essas coisas,” “eles são felizes. Eles são todos loucos.” “Eles sentam-se
em frente à televisão,” “depois não podem ficar sem ela, eles tornam-se "televisões".” “E a televisão os está explorando,”
“colocando ideias erradas na cabeça deles...” “e eles sofrem lavagem cerebral, eles são muito condicionados.” Os indianos não
conseguem acreditar nisso, não conseguiam acreditar que as pessoas pudessem ser tão cruéis assim... no Ocidente. Porque o
crescimento está direcionado ao materialismo, então eles estão se tornando grosseiros, insensíveis, imorais... e também
desprovidos de qualquer compaixão e amor. Assim, antes de mais nada, como Eu disse ontem, vocês devem dizer: “Eu não sou

francês”, vocês devem dizer: “Eu não sou um ocidental.” Vamos ver, isto deve funcionar, deve funcionar melhor: “Não sou um
ocidental.” Talvez quando você entra em uma universidade... – vamos supor que você está na Universidade de Oxford... e
depois você vai para a Universidade de Cambridge, você tem de usar o distintivo da Universidade de Cambridge. Da mesma
forma, agora você mudou sua nacionalidade. Eu acho que você deve dizer: “Eu não sou mais um ocidental.” Talvez o passaporte
possa declarar alguma coisa, não importa.
Mas vocês têm um privilégio especial na Índia como Sahaja Yogis, vocês sabem disso. Como Sahaja Yogis, o governo... os tem
aceitado. Se vocês quiserem ficar aqui para sempre, eles não terão nenhuma objeção. Assim, seja o que for que pensemos
agora que funciona... nos três níveis tem de ser mudado. Aqui, todas as coisas tornam-se unificadas, sintetizadas. A árvore
inteira está sintetizada em uma semente. Portanto, se você tem de se tornar a raiz, você deve descer para a posição em que...
há como sintetizar. Agora, formar grupos é uma coisa errada. Se vocês se agruparem como ingleses, isso, aquilo, ou como
indianos ou como qualquer coisa, é errado. Na Sahaja Yoga, nós não acreditamos em tudo isso.
Não existe nenhuma diferenciação... entre um Sahaja Yogi e outro Sahaja Yogi, porque é Vishwa Dharma. Mas nós dizemos que
este é o Vishwa Dharma, mas ainda não estamos fora dessa diferenciação, ainda não estamos no mesmo pendal (grande
tenda) que deveríamos estar. Nós ainda nos separamos, nós ainda somos diferentes, nós ainda temos conflitos de um país
com outro. Nós todos temos de nos tornar unificados um com outro, compreender um ao outro, somente então os problemas
do Ocidente desaparecerão. Como resultado desse movimento do lado direito, Eu percebo que as pessoas estão realmente se
tornando idiotas. Eu as categorizo como idiotas ou estúpidas, e tudo isso. Eu não sei como, em qual categoria elas cairão mais
tarde, considerando que não houve tais categorias antes. Quero dizer, elas podem formar uma nova dimensão de estupidez.
Isto é o que Eu percebo: a menos e até que vocês agora aprendam sobre esse novo yantra, o novo método, nisso, vocês não
olham para o conforto físico, vocês não olham para o assim chamado “mimo emocional”. Todas essas coisas, vocês não
consideram, mas aonde vocês vão?
Em direção à inocência. A qualidade da matéria em si mesma é a inocência, a essência. Assim, a qualidade, Eu devo dizer, ou a
essência de tudo é o que vocês se tornam. Vocês se tornam a essência. Mas para isso, vocês têm de se mover para dentro... e o
movimento para dentro somente é possível... quando vocês compreendem e respeitam isso, e consideram-se privilegiados por
poderem fazer tudo isso. Mas, vocês têm de entender por que Eu lhes digo isso. Eu não tenho nada a ganhar de vocês. Agora,
não devem pensar que Eu estou tentando torná-los indianos. Mas vamos supor que vocês usem aqui um terno e uma gravata, o
que acontecerá a vocês? Quero dizer, vocês todos terão furúnculos no corpo.
Vocês têm de mudar de acordo com o clima, e vocês gostam muito dessa roupa porque ela é muito confortável. Vocês
desfrutam os banhos de rio, é muito confortável. Neste país, isso é mais conveniente para vocês. Assim, da mesma forma,
nessa nova vida em que estamos entrando, nós devemos entender que o exterior não é importante, o interior é importante. E
para isso, seja o que for que deva ser feito externamente, nós temos de fazê-lo, nós temos de fazê-lo. Nós temos de aprender
isso, nós temos de compreender isso, o que é isso, o que é aquilo. Agora, porque vocês são cientistas, são ocidentais, vocês
têm uma vantagem sobre os indianos, Eu diria, ou na ciência, tudo bem. Nesta ciência, eles têm uma vantagem sobre vocês.
Não importa, tudo bem. Eles escolheram este lugar para vir, vocês escolheram aquele lugar para ir.
Porque vocês são pessoas corajosas, Eu acho, em primeiro lugar. E em segundo lugar, vocês queriam fazer algum bem lá,
talvez. Mas para isso, vocês devem aprender. Por exemplo, dizemos que aqui nossos cientistas são pessoas corajosas...
porque eles estão tentando aprender a ciência, eles querem ir para fora do país e aprender sobre ela... e trazer algum
conhecimento científico para nós. Da mesma maneira, agora vocês são os embaixadores... de todos esses países, da divindade,
embaixadores da divindade. Vocês têm de levar o conhecimento do divino, porque isso tem funcionado neste país. A medida
que puderem ver claramente que isso é assim, aceitem isso. Não há nada para se sentir mal em relação a isso. Devido ao fato
de estarem apegados a uma certa nacionalidade... e tudo isso, vocês pensam assim, não há nada para se sentir mal. Na Índia,
as pessoas sentem muito orgulho... se elas forem para fora do país para aprender ciência.
Mesmos se elas forem vegetarianas, elas não se importam de fazer dissecação biológica... ou qualquer coisa porque isso é
ciência, é conhecimento. Assim, em prol do conhecimento, vocês têm de fazer todas essas coisas. E quando vocês

compreendem que em prol do conhecimento, vocês estão realizando isso, isso irá ajudá-los muito. Este puja, este puja de hoje,
tem um significado especial... porque ontem foi Datta Jayanti, significa o nascimento de Dattatreya. E vocês conhecem a
história de Dattatreya, a maioria de vocês conhece a história de Dattatreya, que Brahma, Vishnu e Mahesha tentaram fazer um
teste... com a Adi Shakti, chamada Anasuya. Eles foram na residência Dela e pediram-Lhe esmola. E é considerado ser um
grande privilégio na Índia... dar esmolas aos outros. Quero dizer, é um grande privilégio cuidar dos convidados, é um grande
privilégio ser generoso, é um grande privilégio distribuir coisas para os outros. É um grande privilégio. Como ontem, vejam, Meu
sari para este puja... foi deixado em algum lugar.
Assim, Eu tive que comprar um sari de uma senhora daqui, então ela disse: “Eu gostaria que este sari fosse presenteado no
puja.” Mas Eu disse: “Eu o devolverei para você.” Ela disse: “Este é o maior privilégio também.” Eles não se importaram que o
sari foi deixado em algum lugar, eles disseram que é o maior privilégio – é a atitude. Assim, a atitude deve ser mudada, pois até
agora nós estamos decaindo, agora a atitude deve ser ascendente. E para isso, nós temos de compreender... o método através
do qual estamos escalando, ascendendo. Como por exemplo, você tem de ir para as montanhas, então você deve saber como
escalar montanhas. Você não pode simplesmente declarar para si mesmo: “Agora, eu irei para os Himalaias”, ninguém lhe dará
permissão. Assim, a pessoa tem de se habilitar e nessa habilitação, você tem de ter humildade, senão não dará certo. Portanto,
Eu tenho que fazer uma afirmação bem clara: mudem sua nacionalidade... de nacionalidade mundana para a nacionalidade
celestial. E lá, tudo que for necessário será feito, será aceito, será conduzido. Para isso, vocês não têm de mudar nada, mas
vocês têm de se transformar em uma nova personalidade; uma nova personalidade, em que vocês são seguros. Agora, apenas
vejam, colocando assim, o quanto o Agnya reduziu, apenas vejam.
Meu pé estava paralisado, totalmente paralisado quando Eu cheguei. Eu não conseguia andar. Eu não sabia como iria tomar
banho. Eu tive que massageá-lo e depois isso reduziu. Vejam, colocando desse jeito, apenas vejam o quanto isso é poderoso.
Vejam, as vibrações começaram a fluir. Mas as pessoas no Ocidente estão, de algum modo, com muito medo... de perderem a
nacionalidade delas. Eu sinto isso, por causa da forma como eles fizeram o máximo... para destruir o mundo todo e destruir
pessoas, e impor a sua própria nacionalidade aos outros. Se vocês forem aos Estados Unidos – como ontem, Eu disse: “Graças
a Deus, Colombo não foi para a Índia,” “ele foi...” Eu disse: “Graças a Deus, Hanumana o empurrou...” “para o outro lado.” “Senão,
todos nós teríamos sido aniquilados aqui, isso...” Vejam, pobre homem, ele não queria fazer tudo aquilo, mas todos aqueles que
o seguiram simplesmente foram e aniquilaram. Você não consegue encontrar um aborígene, nem um só daqueles antigos
índios na Argentina.
Eu fui à Argentina e eles disseram: “No museu, a Senhora poderá encontrá-los”, imaginem só. Não somente na Argentina, mas
também em outros lugares. Por exemplo, Eu fui ao Chile: não havia uma única pessoa assim. Somente na Bolívia, Eu encontrei
alguns deles, só isso. Mas há uma grande mistura lá também, porque Eu acho que as pessoas fugiram para as montanhas... e
se organizaram. E seja qual for a imagem que eles apresentem dessas pessoas, mostra como se elas fossem os cruéis. Pobres
coitadas, todas elas têm sido eliminadas totalmente... pelos homens brancos, não há duvida em relação a isso. É horrível ir lá e
matar os outros, entrar na terra deles, ocupá-la, porque você possui equipamento e tudo isso, você pode matar todos eles. Tudo
isso tem sido feito. Agora, nós estamos entrando numa nova era em que nós temos de amar.
Nós não devemos agredir, nós temos de receber de braços abertos. Essa é totalmente uma outra era. Aquela agressão de
Napoleão acabou agora. É algo novo que nós começamos, em direção a um novo mundo, quando nós temos de ter mais
pessoas, temos de fazer a síntese da coisa toda. E quando você agride, você começa a analisar, não há nada para analisar.
Você está se sentindo melhor agora? Coloque um maior. Veja, você tem uma testa grande, então coloque um grande, um bem
maior. Porque você coloca o bem pequeno? … Na cabeça dela.
Não se deve fazer dessas coisas uma moda. Não deve haver nenhum modismo... no que diz respeito aos seus deveres
religiosos, você não deve. Não tem nada a ver com moda. A moda é um negócio humano, não é divino. Olhem para estas
árvores, como elas se moldam? Em direção ao sol. Cada folha é exposta ao sol, cada folha. Porque ela tem de produzir clorofila.
Ela tem de receber o poder do sol dentro dela mesma, assim cada folha fica em direção ao sol. Elas não criam nenhuma moda,
criam?

Assim, um outro ponto é que o individualismo... que começou no Ocidente é uma insensatez. Para se exibir: “Eu sou diferente”,
você se torna estúpido. Mas ser um só com todo mundo... é o verdadeiro individualismo, Eu acho. Ser como todo mundo é o
melhor. É muito difícil, é muito difícil... tornar-se um só com todo mundo, porque o ego é demasiado. Algumas pessoas têm um
ego com o qual ferem os outros... e algumas têm um ego que é ferido, ambos são exatamente o mesmo. Assim, para superar
todas essas coisas, esqueça esse tipo de atitude de decadência a um nível baixo. Mas, tudo que é necessário para a ascensão...
é olhar para cima para Deus, olhar para cima para Ele... com plena fé, shraddha. Eu não tenho que estar em contato com vocês,
vocês não precisam Me ver. Ele existe em todo lugar, vocês podem obter as bênçãos em qualquer lugar.
Vocês não têm de fazer nada de especial para isso, apenas ter essa shraddha. Mas para isso, alguns mecanismos devem ser
corrigidos, especialmente o Agnya precisa de “reparos”, bastante. Esta roda está sem funcionar e precisa ser corrigida. Sr.
Patankar ontem estava muito irritado... com as assim chamadas pessoas instruídas. Elas são educadas na língua inglesa, esse
é o problema, a língua inglesa é assim. Elas acham que não há limites para elas mesmas. Ele disse: “Elas não tocaram Seus
pés.” Se elas aprenderem a língua inglesa, elas não tocarão Meus pés, porque na língua inglesa, tocar os pés... é considerado
algo horrível, Eu acho. É por isso que ele ficou muito triste com isso. Mas, toda essa arquitetura veio da Inglaterra, tudo veio da
Alemanha ou da França. Nossos telefones vieram da França.
Não é nenhuma surpresa eles funcionarem desse jeito! Tudo isso foram os franceses que trouxeram, e novamente eles
obtiveram uma grande... Eu não sei, se Eu tivesse encontrado Rajiv Gandhi, Eu teria lhe dito... para pelo menos não dar os
telefones aos franceses. Eles fizeram uma enorme encomenda aos franceses. E agora eles estão comprando helicópteros da
Inglaterra. Graças a Deus, eles pararam com isso. Só Deus sabe o que irá acontecer com os helicópteros... descendo na Índia
provenientes da Inglaterra. Desse modo, eles agora estão dependendo do Terceiro Mundo... para o progresso deles, porque eles
não sabem... para onde enviar suas próprias coisas... que são criadas por suas máquinas. Mas, a forma que eles fazem isso,
quero dizer, imaginem só... o tipo de telefones que nós temos aqui, todos feitos por franceses, não por indianos. Por que culpar
os indianos por isso? São feitos pelos franceses, horríveis, eles são assim... há muito tempo e eles são exatamente os mesmos.
E novamente agora, nós fizemos encomenda aos franceses, porque pensamos que somente os franceses podem consertar...
os telefones franceses. Eu não sei se eles farão algo justo para nós ou não. Portanto, assim como esta máquina tem de ser
trabalhada, nossa própria máquina tem de ser trabalhada. E essa máquina deteriorou, decaiu. Vamos elevá-la, para cima em
direção a Deus, em entrega, em compreensão, porque vocês são pessoas especialmente escolhidas... nesta área. Como o lótus,
vocês têm de emergir da lama... e não se enterrarem na lama cada vez mais. Tentem impulsionar a si mesmos para fora dela,
de modo que a fragrância da divindade se espalhará nessa lama... e transformará todo o mundo ocidental em um belo lugar, um
belo lugar. Seja o que for que foi feito está feito. Eu sei de uma coisa: sem o perdão, nada irá dar certo. O que está feito está
feito.
Errar é humano, não importa, seja o que for que foi feito está feito. Seja o que for que eles fizeram está feito. Está tudo bem,
perdoe-os. O perdão é o único caminho pelo qual eles podem se elevar. E quando eles são perdoados, eles têm de compreender
também agora... que temos de nos elevar, porque o mundo que eles criaram... realmente os tem arruinado. Se eles se elevarem
agora, todo o lugar pode ficar com fragrância, como Eu lhes disse, como o lótus que emerge da lama. É uma ideia muito errada
que as pessoas têm aqui sobre o Ocidente de que: “vocês são as pessoas mais felizes vivendo por aí.” Assim, é melhor que...
nós falemos para eles: “Não, nós não somos felizes lá.” O que vocês obtiveram é algo precioso. Eles também tentam segui-los...
e isso está indo até um ponto... em que talvez um dia vocês terão que vir... e ensinar-lhes Sahaja Yoga. Porque eles estão no
outro lado do círculo. Eles estão agora tentando aprender inglês, dominar a língua inglesa e tornarem-se sahibs.
Eles aparecerão em público de fraque... e vocês terão que dizer-lhes: “É melhor vocês usarem suas roupas.” Assim, nós
devemos ser sábios, devemos ser sensatos, e o temperamento estúpido e idiota... que desenvolvemos, nós devemos
abandoná-lo. De repente, as pessoas ficam eufóricas, Eu vejo isso. Vejam, não há nenhum equilíbrio. A maturidade aparece
quando v ocês têm equilíbrio. Vocês devem ser felizes, Eu sei, mas o tempo todo sorrindo, fazendo um show... ou, de repente,
aparecendo com comentários estranhos... e tolos, mostra que vocês não são maduros o suficiente. Vocês têm de amadurecer.
Na Sahaja Yoga, vocês amadurecem. E se vocês não amadurecerem, então a Sahaja Yoga não fez n enhum bem a vocês. Então,

vocês têm de ser muito, muito cuidadosos em relação a essa parte. Eu espero ter sido capaz de dizer-lhes tudo sobre isso.
Agora, o que Eu devo lhes dizer? Eu estava simplesmente elogiando vocês, simplesmente elogiando vocês na frente dos outros.
Eu disse a eles para não se c omportarem como pessoas estúpidas... e para vocês, Eu devo lhes dizer... que vocês não precisam
imitá-los cegamente. Tudo que nós obtivemos é uma herança grandiosa. Isso deve ser cuidadosamente preservado. Ao
olharmos para estas pessoas, se tentarmos imitá-las, será um comportamento imbecil de nossa parte. A vida deles não é
equilibrada, mas sim tem ido a extremos. Eu tenho estado lá por 12 anos. Desse modo, Eu passei 12 anos, então Eu só queria
dizer a vocês... que não devem segui-los cegamente. Apesar da velhice ser ouro, nem tudo que é velho é bom.
Portanto, nem tudo que é velho é bom. O conceito de costumes antigos também surgiu recentemente. Por exemplo, com os
muçulmanos, nós aprendemos a hostilizar as mulheres; com os ingleses, nós aprendemos a dar dotes. Agora, nós introduzimos
novas regras... e, dentro dessas novas regras, nós temos de dar dotes... às nossas filhas que são casadas. Têm sido dado às
filhas metade da propriedade. Esse sistema está correto. Mas aqui, as filhas não receberão e nem darão. Portanto, nós não
devemos aprender essas coisas deles. Devemos nos manter fiéis ao nosso comportamento de permanecer humildes, levar uma
vida equilibrada, como foi nos ensinado pelos nossos ancestrais, e descartar tudo que for costume antigo. Há muitos costumes
antigos persistindo em nós.
Por exemplo, a dominação dos Brâmanes nos templos... tem de ser descartada. Todos eles têm nos enganado. Em segundo
lugar, o costume de jejuar tem de ser abandonado. Eu lhes disse centenas de vezes para não jejuarem, mas para comerem o
que quer que seja necessário para o corpo. Mas as pessoas Me dizem: “Nós não podemos abrir mão de jejuar.” Mas o pior
costume antigo, o hábito mais desprezível que adquirimos... é consumir tabaco. Nós não somos capazes de abandonar o
tabaco, porque não temos a força suficiente. O tabaco, mishri (mascar tabaco), quem trouxe essas coisas para o nosso país?
De onde essa palavra “tabaco” veio? Não há nenhuma palavra para tabaco em Sânscrito. Nós não cultivávamos tabaco
anteriormente.
Foram os ingleses que trouxeram isso para o nosso país. Os ingleses trouxeram isso para cá. É por isso que nós o chamamos
de “tambakou”, do qual surgiu a palavra “tabaco”. De onde surgiu a palavra “tambakou” em Marathi? Foi trazido para cá do
exterior. Inicialmente, os muçulmanos o cultivaram em uma certa extensão em nosso país, mas aquelas pessoas (os ingleses)
trouxeram cigarros... e outras coisas para cá em larga escala. Eles consomem isso em grande quantidade no país deles. Eles
também têm exportado tabaco e ganja (tipo de droga) para a China. Em Marathi, Eu nunca tinha ouvido falar das palavras
“ganja”... e “charras” (tipo de drogas). Se vocês tentarem consumir ganja e charras, vocês ficarão como os ingleses.
Depende de vocês decidirem de acordo com tudo que nos for dado. Nós nunca tivemos tabaco em nosso país, vocês ficarão
surpresos. Não há nenhuma palavra para “tabaco” em Sânscrito. Isso foi trazido parcialmente, é claro, parcialmente, Eu devo
dizer, pelos muçulmanos e depois... o hábito de fumar nos foi ensinado somente pelos ingleses. Nós não conhecíamos isto, o
que era fumar, nós nunca soubemos desse negócio de fumar. Os muçulmanos de fato tinham um pouco disso, mas começou
bem tarde. Mas na verdade, o cigarro e aquilo, tudo isso começou depois que os ingleses chegaram, “tornando isso acessível”,
vejam. Eles costumavam ter hookahs (espécie de cachimbo). Isso era muito difícil de fazer, então eles só podiam fazer um
pouco. Isso foi há muito tempo atrás na cultura islâmica.
Mas o verdadeiro negócio de cigarros, esse negócio de ego... veio dos ingleses, não há duvida sobre isso. E os portugueses, os
portugueses e franceses, eles nos ensinaram todas essas coisas. Então, o que Eu estou tentando dizer a eles... é que seja qual
for o costume antigo, deve ser abandonado. Tudo que é antigo é ouro, mas tudo que for costume antigo, o que nós chamamos
de junnat, deve ser abandonado. Nós temos o costume de usar saris com bordas espessas. Isso é um costume muito bom.
Bordas espessas simbolizam as maryadas, e quando nós usamos saris com bordas espessas, nós permanecemos em nossas
maryadas. As jovens podem vestir o que quer que elas queiram, mas as mulheres jovens, especialmente as mulheres casadas...
devem usar saris com bordas espessas. Se vocês abrirem mão de usar saris com bordas espessas, então vocês perderão toda
a arte, toda a arte. Os tecelões perderam toda a arte da tecelagem.
Se nós não construirmos nossas casas de acordo com o estilo antigo, então perderemos toda a antiga arte de fazer belas

casas. Estas pessoas gostam de nossas casas construídas no estilo antigo, não no estilo moderno. O motivo é que o estilo
antigo em a beleza dentro dele, a qual pode ser perdida se construirmos casas. de qualquer maneira Mesmo as cabanas mais
primitivas eram muito melhores. Em vez disso acontecer em um estágio posterior, uma vez que nós percamos toda a arte no
futuro, será tarde demais. Portanto, seja qual for a nossa arte antiga, ela tem de ser preservada, desde que haja beleza nela. Por
exemplo, nós temos tipos de saris que são chamados de bugdya. Hoje em dia, as mulheres não sabem nem mesmo os nomes
desses saris. É por isso que nós sempre devemos usar os saris... que foram tecidos por nós. Ele são bons.
Eu acho que... saris com borda espessa são mais apropriados para as mulheres casadas. Se os saris não têm borda espessa,
não são adequados para elas. As mulheres casadas devem sempre usar saris com bordas espessas. Isso não é um costume
antigo, mas é um costume muito bonito. Fica bem, combina com as mulheres, fica gracioso, dá a aparência de uma mulher
bem-educada. Essa é nossa cultura, a qual não devemos abandonar... e nos tornar como eles (ingleses). Nós não devemos
tentar assimilar a cultura deles, porque nossa cultura é grandiosa. Se prepararmos nosso caminho através da compreensão...
do que deu errado com a cultura deles, então nós poderemos progredir bem. Nós podemos aceitar o progresso deles na ciência,
mas fazendo isso, se nós perdermos a nossa herança cultural, então nos tornaremos iguais a eles. Eles matam os filhos deles.
Marido e mulher não conseguem ficar juntos nem mesmo por dois anos. Todos eles ficam em asilos, esperando a morte
chegar. Em nossa sociedade, nós temos de preservar a bondade e gentileza. Ao invés disso, nós temos assimilado tudo que há
de errado nos outros. Primeiro, nós aprendemos com os muçulmanos, e agora, nós estamos aprendendo com essas pessoas.
Se nós absorvermos a sujeira deles, como as nossas casas poderão permanecer limpas? Nós éramos considerados pessoas
limpas e bem-educadas, e agora, nós temos assimilado muitas coisas erradas dos outros. Assim, nós temos de abandonar
essas coisas e nos purificar. Agora, nós dissemos para eles qual é a importância do puja, mas vocês sabem dessas coisas,
então Eu não expliquei isso para vocês. Mas no puja, deve-se ter shraddha, e nós não devemos discutir durante o puja.
Não importa quem faz o puja, já que todos são igualmente beneficiados com ele, dependendo da shraddha que você tiver,
dependendo da shraddha que você tiver. Seus vasos serão preenchidos na mesma proporção que tiverem shraddha. Eu diria
para as mulheres que elas podem vir e sentar-se aqui um pouco... mais deste lado. Está muito quente para vocês. Movam-se
para frente. As pessoas que estão com muito calor não devem sentar-se daquele lado. É melhor sentarem-se... Por favor,
deixem estas senhoras sentarem-se deste lado. Elas não conseguem suportar o sol. Deixem-nas sentarem-se aqui. Elas são
nossas convidadas.
Venham, deste lado. Se tivessem colocado algo lá, vocês poderiam ter dado um jeito nisso. Devemos entender um pouco
também... que eles estão fazendo tudo. Nós também devemos fazer algo a respeito disso. Eles arrumam tudo e nós
simplesmente chegamos... e sentamos como deuses; isso não é uma coisa boa, é? Vocês poderiam ter – estava assim há tanto
tempo, por que vocês não colocaram algo lá para se protegerem? Não é difícil. Agora, estes aqui. Venham para este lado
também. Vocês podem vir para este lado.
Venham. Por favor, cedam o lugar para eles se sentarem. Venham. Levantem-se dali. Oi, levantem-se, vocês três. Venham para
este lado. As senhoras que estão no – não, vocês estão bem, Eu acho. Vocês estão bem? Não estão? Tudo bem, atrás de vocês.
Atrás de vocês, estas pessoas podem vir para este lado, movam-se um pouco para este lado. Não no sol, eles já estão no sol. Se
fizermos um pouco de sombra deste lado... Está tudo bem? Deixem-nos se sentarem. Há sombra no outro lado, há sombra.
Sentem-se na frente, onde há sombra. Por favor, sentem-se. Oi, venham para este lado. Há um lugar para vocês aqui. Venham
para cá, deste lado.
Venham para este lado. As mulheres não precisam ir para lá, então venham para este lado. Deixem-nos se sentarem. Os
homens podem vir para este lado. Sim, os homens podem vir para este lado. Não, não, é melhor virem para este lado. Por que
vocês não se movem para este lado um pouco? Nós também devemos pensar em que podemos arrumar, em que podemos
ajudá-los. Como ontem, o modo como eles organizaram, arrumaram – quando Eu fui lá, eles não sabiam que Eu estava indo.
Quando Eu voltei, como eles organizaram para Mim, como eles estavam correndo.

Quero dizer, Eu também sou a Mãe de vocês, não sou? Então, nós devemos pensar sobre essas coisas, sobre o que podemos
fazer, como podemos ajudá-los, todos devem refletir. Apenas deixe isto assim, deixe isto exatamente deste jeito. Já que eles
não tomaram nenhuma providência, o que pode ser feito? Deixe-os sentados do jeito que eles estão. Vocês podem se mover um
pouco para este lado. Oi, movam-se um pouco para este lado. Vocês também podem se mover um pouco. Eu não quero que
vocês fiquem no sol, vocês terão problemas. Não, mas eles podem mover o equipamento de som um pouco... para este lado.
Apenas, mova-o, um pouco... Logo que o sol se elevar, vejam, ficará bom, mas ainda... Apenas sentem-se na sombra, sentem o
tanto que for possível na sombra. Se não houver sombra, vocês podem se sentar na frente. No puja, é melhor sentarem-se na
sombra. Eu sempre fico aqui acima de vocês. Não se preocupem. Por favor, sentem-se aqui na Minha frente. É melhor
sentarem-se na sombra. Há alguém para recitar os mantras? Por favor, chamem Gavin.
Ontem, vocês não vieram aos Meus pés – vocês deveriam ter vindo. Por favor, deixe isto agora, senão será tarde. Deixe-os
sentarem-se no sol. Estão bloqueados no Coração Esquerdo e no Swadishthana Esquerdo. Ontem, vocês deveriam ter vindo.
Quero dizer, vocês estiveram fazendo tudo nos pujas, então... Há alguém aqui para recitar os mantras? Sr. Gholap chegou? Por
favor, chame-o. Ele sabe? Estão bloqueados seriamente – o Coração, o Swadishthana Esquerdo.
Recitem o Atharva Sheersha. Sr. Gholap não veio. Onde o Sr. Gholap foi? Ele não veio? Por favor, chame-o para azer o puja. Por
favor, comecem o puja com o Atharva Sheersha. Por favor, comecem agora.
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Shri Mahaganesha Puja. Ganapatipule (India), 1 January 1986.
Hoje nós estamos reunidos aqui para prestar nosso respeito a Shri Ganesha.
Ganapatipule tem um significado especial, porque Ele é Mahaganesha. Ganesha no Muladhara se torna Mahaganesha no Virata,
isto é, o cérebro. Isso significa que o cérebro é o assento de Shri Ganesha. Isso significa que Shri Ganesha governa, a partir
desse assento, o Princípio da Inocência. Como vocês sabem muito bem, esse assento está localizado atrás, na região do
tálamo óptico, lóbulo óptico como eles o chamam, e é quem doa inocência aos olhos. Quando Ele encarnou como Cristo, que
está aqui na testa, no Agnya, Ele disse muito claramente: “Não tereis olhos adúlteros.” É uma frase muito sutil, na qual as
pessoas não compreendem o significado da palavra “adultério”. Adultério significa impureza na linguagem comum. Qualquer
impureza nos olhos, “não tereis”. Isso é muito difícil. Em vez de dizer: “Obtenham a Realização" "e limpem seu Agnya posterior”,
Ele disse isso de uma forma muito reduzida: “Não tereis olhos adúlteros.” E as pessoas pensaram que era uma situação
impossível, porque não foi permitido a Ele que vivesse muito tempo.
Na verdade, Sua vida pública é limitada a três anos e meio somente. Assim, o que quer que Ele tenha dito tem um grande
significado: seus olhos não devem ser adúlteros. Quando há inocência não há adultério, significa que não há nenhuma
impureza. Por exemplo, com nossos olhos, nós vemos algo e nós queremos possuí-lo. Nós começamos a pensar. O
pensamento começa como uma corrente, um após o outro. E então nós entramos numa rede de pensamentos horríveis, e
depois nós nos tornamos escravos desses pensamentos. Sem nem mesmo o nosso conhecimento, nossos olhos se voltam
para coisas que são muito grosseiras e os levam para baixo. Como Shri Krishna disse: “A Árvore da Consciência" "cresce de
cabeça para baixo”, “as raízes estão no cérebro" "e os galhos crescem para baixo”. Aqueles que têm ido em direção ao
materialismo, têm crescido para baixo, Aqueles que têm crescido em direção ao Divino, têm crescido para cima, em direção às
raízes.
A raiz principal, como eles chamam taproot, a raiz principal é a inocência, é Shri Ganesha. E Ele se torna Mahaganesha em
Ganapatipule. Aqui Ele está cercado pelo Princípio do Pai, o Princípio do Guru, do mar, do oceano, o Oceano Índico. Isto é, aqui
Ele se torna um Guru. Quando um Sahaja Yogi estabelece seu Princípio de Shri Ganesha, ele é ainda uma criança. É claro, seus
olhos começam a se tornar cada vez mais puros e poderosos e brilhantes. Vocês devem ter visto que quando a Kundalini lhes
dá a Realização, então seus olhos começam a brilhar, como se houvesse uma centelha nos olhos, você pode distinguir uma
centelha. Com o ego, ela fica coberta, com o ego ela é ofuscada. Com o superego ela é coberta com lágrimas. Mas quando os
olhos estão puros, você vê a beleza deles, Shri Ganesha brilhando através do seu olhar.
A atenção agora começa a fluir através da janela do templo de Shri Ganesha. Mas quando você amadurece, você se torna
Mahaganesha. Então Mahaganesha está estabelecido em você e você se torna um satguru, você se torna um guru divino; você
pode ensinar aos outros. Até mesmo uma criança poderia ser isso, até mesmo uma pessoa adulta pode ser estúpida. Não tem
nada a ver com idade, cor, credo ou casta. É um estado que a pessoa pode alcançar a qualquer momento. Como, por exemplo,
nós podemos dizer que aqui nós tivemos Gyaneshwara que, muito jovem, compôs o grande Gyaneshwari. Como vocês viram
ontem, Como vocês viram ontem, aos doze anos de idade, Gorakhnath estabeleceu seu Mahaganesha. Mas se você não tentar
ascender, então você irá permanecer no mesmo estágio, mesmo quando você envelhecer. Portanto a maturidade é o indício.
Aqui em Ganapatipule, como nós vemos, Shri Ganesha está em Sua forma completa, madura, de modo que nós desenvolvemos
também o nosso Mahaganesha dentro de nós mesmos e nossos olhos tornam-se puros, poderosos e divinos. Com o trabalho
adequado, Tenho certeza que podemos estabelecer esse estado dentro de nós mesmos. Hoje nós viemos para Ganapatipule.
Isto tem um grande significado, estarmos entre o Asthavinayaka (oito Swayambhus de Shri Ganesha). É o lugar de
Mahaganesha. Mahaganesha é Pithadhish (Comandante de todos os pithas) e, sentado neste pitha, Ele protege todos os
Swayambhus de Ganesha. Ele tem o conhecimento de todos os Omkaras, visto que Ele atingiu o Guru Tattwa (Princípio do

Guru). Se nós olharmos nos arredores, o oceano, tão belo e limpo está lavando os pés deste Ganapati, porque o oceano
representa o Guru Tattwa e, com esse Guru Tattwa, ele lava os pés de Shri Ganesha e é desse modo que deve acontecer com
todos os Sahaja Yogis. O Ganesha Stuthi é feito e depois Shri Ganesha é estabelecido e depois disso, com o Mahalakshmi
Tattwa, vocês têm que se tornar Mahaganeshas. Esse estado pode ser alcançado por crianças pequenas e grandes, pessoas
idosas, senhoras e todo mundo, se eles puderem atingir o comportamento justo, o qual nós chamamos de Saraliya em Marathi
ou eles dizem Abhodita ou inocência, uma vez que ela seja assimilada dentro de nós, nós podemos alcançar o Princípio do
Guru.
Qualquer Guru que não tenha essa natureza honesta e inocência, não pode ser nunca um Guru, ele é um Aguru (falso Guru). A
pessoa cuja atenção está sempre no Poder Divino, somente ela pode se tornar um verdadeiro Guru. A atenção dos seres
humanos normais está pervertida, não está pura. Por isso Cristo disse que não deveria haver nenhum adultério em seus olhos,
isso significa que, se nós colocamos nossa atenção em algo, nós começamos a pensar muito e pensamentos estranhos vêm à
nossa mente, por exemplo: “como eu posso comprar essa coisa?” e “por que eu não adquiri essa coisa?”. E outros
pensamentos, tais como: “por que?” e “por que não?”. Se nós vemos algo e começamos a pensar, então nós devemos saber que
nós ainda não atravessamos o Agnya Chakra. Qualquer objeto que você vê, você deve entrar em consciência sem pensamentos,
especialmente na moradia celestial de riqueza e prosperidade há inúmeros Deuses e Deusas, pelo menos ao vê-Los, devem
entrar em consciência sem pensamentos. Uma vez que nós alcancemos o estado de consciência sem pensamentos, nenhuma
perversão permanecerá mais em nossa atenção. Os pensamentos pervertendo a mente não virão mais, então como a perversão
irá influenciá-los? Isso significa, como Cristo disse, que não terás olhos adúlteros.
Eles devem ser tão puros como os raios do sol, quando eles incidem sobre as árvores. Eles não absorvem a sujeira, eles as
nutrem e alimentam, não apenas isso, mas eles também lhes dão força. De um modo semelhante, os Sahaja Yogis devem ter
esse brilho em seus olhos, de maneira que eles serão capazes de criar uma atmosfera muito pura no mundo inteiro. A pureza na
atmosfera é o que nós necessitamos hoje, em todo lugar, de modo que a paz, a felicidade e o Poder Divino possam prevalecer
neste mundo. Apenas cantar o louvor a Shri Ganesha pode não ser suficiente, Shri Ganesha precisa ser despertado dentro de
nós e Ele deve evoluir até o estado de Mahaganesha. Somente após alcançar o estado de Mahaganesha o nosso país pode se
beneficiar e também através do nosso país, outros países podem se beneficiar por esse estado. Nós vamos liderar os outros,
mas se nós não assumirmos esta responsabilidade, então Eu não posso dizer o que irá acontecer com este mundo inteiro. Eu
tenho um pedido para todos vocês, para removerem todo o adultério em seus olhos. Para isso nós temos o mantra de
Nirvichara na Sahaja Yoga. Não permitam que os pensamentos os dominem.
Se os pensamentos vierem, então digam: “Yen Neti Neti Vachane” (isso não existe) ou digam “Kshama Keli, Kshama Keli” (eu
perdôo, eu perdôo), de modo que esse pensamento seja destruído e uma vez que a ausência de pensamentos seja alcançada,
então a perversão da mente cessa. Todo mundo deve fazer um esforço para que seus olhos não sejam adúlteros. “Se houver
perversão na mente por causa dos meus olhos," "então eu não quero ter tais olhos”, disse o Santo Tukaram, “então é melhor ser
cego”. De certo modo, é melhor ser cego do que ter perversão na mente. É preferível ter olhos interiores para ver a Divindade.
Quando esses dois princípios surgem juntos adequadamente, então, pode-se dizer que o Sahaja Yogi alcançou o Princípio do
Guru. Eu abençôo todos vocês, para que aqui em Ganapatipule, o lugar de Mahaganesha, com Sua graça especial, vocês todos
possam alcançar o Princípio do Guru o mais breve possível. Primeiro eles recitarão os vinte e quarto nomes de Shri Vishnu, de
modo que este Sushumna Nadi se abra. Depois, eles recitarão o Shri Sukta, que é Aquele que desperta a energia dentro de
vocês. Depois eles recitarão os 108 nomes da Mãe Gauri.
Depois deste Puja, quando este Puja estiver terminado, então nós faremos onze kundas que obtivemos e nós faremos o Havan
nos onze kundas. Porque Mahaganesha é Aquele que governa, é Aquele que governa o Ekadasha Rudra. Portanto, isso tem que
ser feito com grande devoção e dedicação. Eu sugeriria que primeiro, ao terminar este Puja, vocês comam e, em seguida, nós
nos sentaremos para o Havan.
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O problema foi que nós não conseguimos arranjar que o refeitório ficasse mais próximo de onde vocês estão, vocês ficaram
aqui para andar muito.
Mas essa caminhada, Eu acho, foi muito boa e deve tê-los ajudado. É boa para a diarréia e outros problemas que vocês têm. Na
verdade, Eu vi o lugar, mas Eu não vi todos os hotéis e locais residenciais. Mas para sua informação, agora alguém doou para
Mim 4.000 metros quadrados de terra, sem custo, próxima ao mar, no outro lado. É linda. E todos vocês devem enviar-lhe uma
carta de agradecimento por isso. Então, para o próximo ano, Eu tenho certeza que poderemos organizar algo muito melhor, de
uma forma muito mais coletiva. Agora, o próximo tour será, como vocês sabem, via Pune, Rahuri, Akluj. E esses lugares são de
maior importância para nós, porque Rahuri é um lugar onde Meus antepassados governaram, então é um lugar muito poderoso,
porque eles eram grandes bhaktas da Devi. Também todos os Naths, como Machindranath, Gorakhnath, todas essas grandes
almas evoluídas, chamadas de avadutas, que eram encarnações dos grandes Mestres Primordiais, atuaram nessa região.
Foram eles que falaram da Kundalini primeiramente, abertamente. Então Pune, como vocês sabem, é chamada de
Punyapattanam, é um lugar muito sagrado há séculos. E depois, vocês irão para um lugar chamado Nira, que é um rio que
recebeu esse nome em Minha homenagem. E esse rio tem muita terra em torno dele, que nós compramos, onde nós iremos
fazer um trabalho de agricultura. E também, vocês verão lá o rio Bhima, onde vocês tomarão banhos de manhã e o desfrutarão.
Eles também os convidaram para uma festividade lá. Eles têm uma grande festividade por dois dias. É por isso que Eu não virei,
porque Eu não poderia fazer nenhum programa durante esse período. Mas divirtam-se lá. Depois vocês irão para um outro lugar
interessante chamado Wani, que é um lugar na montanha e um belo local onde há uma represa também.
E depois vocês voltarão. Eu estou aproveitando essa oportunidade para lhes falar, porque Eu raramente tenho tempo para falar
com vocês. Agora, no que se refere a essas coisas externas, todas elas deveriam nutri-los para sua ascensão. Vocês têm que
observar quanto vocês alcançaram interiormente, que tipo de temperamento vocês desenvolveram, quanto desapego, o quanto
são coletivos e quanta generosidade vocês desenvolveram. Todas essas coisas devem ser observadas. Julguem a si mesmos,
não peçam aos outros para julgá-los. Quanto equilíbrio, quanta sabedoria vocês têm, porque todas essas coisas devem
estabilizá-los de forma que lhes deem o equilíbrio necessário. Eu não sei quantos anos mais nós poderemos fazer isso, mas Eu
acho que é muito bom, porque agora Eu vejo a diferença nas vibrações das pessoas. Até antes de começarmos em
Ganapatipule e hoje, há uma enorme diferença. Na verdade, Eu estou recebendo brisas frescas de vocês agora.
Portanto, a ascensão é o principal foco de atenção e é a principal preocupação de todos nós. Vocês vieram aqui para sua
ascensão. Eu sei que deve haver muitas dificuldades e muitas inconveniências. Algumas pessoas também ficaram com a pele
queimada, Eu sinto por isso. Mas neste país, o excesso é considerado como algo impróprio, e nós devemos tentar evitar
exceder em qualquer coisa. Assim, ao exceder, nós na verdade vamos para o canal direito ou esquerdo e então, por favor,
tentem evitar tudo que seja em excesso. Por exemplo, vocês podem gostar muito de se banhar no rio Bhima, mas isso é muito
bom até o ponto em que ele é raso, mas onde ele é fundo, vocês não devem ir lá. Eu só estou preocupada nesse ponto porque
as pessoas ainda têm que compreender que devem manter-se no completo controle e não ir a lugares que são perigosos. Além
disso, isso é perigoso para vocês, perigoso para todo o movimento da Sahaja Yoga e também para Mim, porque Eu fico muito
preocupada e aflita se acontecer algo com vocês. Assim, o principal é que vocês devem manter-se no centro.
Não vão a extremos em nada. Todos respeitarão vocês se ficarem no centro, mas se vocês forem a extremos, eles acharão que
há algo errado, basicamente errado com vocês. E também, isso perturba o programa inteiro. Então, Meu conselho é:
mantenham-se no centro, não se excedam em nada, mantenham tudo numa forma apropriada, porque é muito exaustivo para
vocês viajarem assim, enfrentarem esse sol. Essa é a época mais fria no Maharashtra, então vocês podem imaginar, o que mais
poderíamos fazer? Quero dizer, nós temos que alcançar os resultados com o máximo de colaboração. E Eu fico com pena das

pessoas que tiveram essas queimaduras. E, na verdade, porque Eu tive que tratá-las e tudo isso, Eu Me atrasei muito, de modo
que o programa todo atrasou, atrasou, atrasou, quero dizer, foi demais. Mas agora, não haverá mais isso. Por favor, não fiquem
no sol de forma alguma, não há necessidade, vocês já tiveram bastante sol.
E o sol derrete o seu cérebro e faz com que as pessoas fiquem loucas neste país. Se nós ficarmos no sol, acabaremos como
pessoas loucas. Então, deve estar acontecendo também alguma coisa ao cérebro, assim é melhor não ficar no sol de forma
alguma – mantenha-o assim. Apenas por algum tempo, tudo bem, mas não sentem-se ao sol. É muito convidativo, Eu sei,
porque vocês não têm sol, mas aqui há raios de sol dentro desta sala, em todo lugar. Então, vocês não devem se sentar ao sol
de forma alguma. Isso pode realmente lhes causar problemas, porque o sol em Akluj será muito forte. E Eu estou lhes dizendo
isso também, porque talvez Eu não fique com vocês. Então, por favor, cuidem de si mesmos, essa é a única coisa que vocês
podem fazer por Mim. Por vocês mesmos, vocês devem fazer a sua meditação, vocês devem se preocupar com a sua ascensão
e não deixem suas coisas aqui e ali, sejam cuidadosos.
Eu estou muito feliz pelo modo como eles gostaram de vocês no templo de Mahalakshmi, os respeitaram e lhes deram algo em
seu oti, e isto é uma coisa realmente muito gentil da parte deles, aceitá-los tão prontamente no próprio estilo deles e em sua
comunidade, vejam. E eles disseram: "Nós não pudemos distinguir quem era indiano" "e quem não era indiano", porque Eu acho
que em Ganapatipule também, a pele de vocês ficou um pouco menos pálida e talvez eles tenham dito: "Nós não pudemos
distinguir quem era quem." Então é muito bom que as coisas agora estejam funcionando, de modo que nós estamos tendo
temperamentos um pouco mais homogêneos. No que se refere aos pujas, nós tivemos três pujas antes e o quarto em
Ganapatipule, aqui também, vocês terão três pujas. Nesses três pujas, Eu tenho certeza que, sendo este um grupo mais
tranquilo, vocês alcançarão muito mais e as coisas serão muito melhores. Se vocês tiverem qualquer problema, podem Me
informar, nós podemos providenciar tudo. Mas tem uma coisa, assegurem-se de que não se esforcem em excesso, nem fiquem
famintos ou comam demais. Qualquer coisa feita em excesso não será boa para essa viagem. Porque Eu acho que no segundo
grupo, nós alcançaremos muito mais do que alcançamos antes. Assim, o segundo grupo de pessoas deve tentar manter uma
vida normal, manter mais atenção no Espírito, mais atenção na sua ascensão.
Último, mas não menos importante, é a grande notícia que muitos outros querem ficar noivos. Eu ficarei muito feliz em fazer o
noivado deles, quer seja em Pune ou em Rahuri. Será uma ideia muito boa, aqueles que querem ficar noivos. E se houver alguma
pessoa que ainda quer se casar, Me informem. Talvez nós possamos organizar algo em Rahuri. Mas o melhor é que aqueles
que querem ficar noivos, é muito fácil fazer isso e será uma boa ideia. Assim, Me informem antes de nós deixarmos Pune,
qualquer um desses que queiram. Agora, se vocês tiverem qualquer pergunta ou qualquer coisa para ser dita, por favor digam
agora, porque Eu não terei uma chance como essa para falar com vocês, sendo este um grupo tão pequeno aqui – fora isso,
sempre num puja. Agora, em Pune, vocês encontrarão pelo menos cinco vezes mais pessoas do que vocês. Sim?
O que ela está dizendo? Dificuldade com sua atenção – o quê? O que é? Ela quer saber como estabilizar a atenção dela e como
aprofundar na meditação. Para quais lugares sua atenção vai, é a questão. Tente observar mais ao seu redor. Veja, antes de
mais nada, na meditação, você deve examinar isso e há muitos outros que podem lhe dizer, teles trabalharão isso. E em
segundo lugar, a melhor maneira é colocar seus olhos na Mãe Terra. Concentrar-se na Mãe Terra é a melhor maneira. Quando
você estiver caminhando, mantenha seus olhos na Mãe Terra.
Se alguém estiver falando com você, mantenha seus olhos na Mãe Terra. Então, você absorverá tudo melhor e você se situará
melhor, tudo bem? Esta é uma coisa muito boa para se refletir: oa nossa atenção não deve ser dissipada. Gradualmente, você
se estabilizará. Eu acho que a maioria de vocês que vieram pela primeira vez achará um pouco difícil no começo adaptar-se a
isso, mas gradualmente, vocês irão se adaptar. Porque, antes de tudo, a nossa atenção vai pequenas, pequenas coisas como:
"Eu tenho que me sentar no chão" ou "você tem que ir de ônibus", ou algum tipo de coisa suja que você vê em algum lugar. Então
a atenção sempre vai para os defeitos, escapatórias e imundície, porque a atenção tem estado assim. Mas depois, ela começa
a ir para locais belos. Nas pequenas, pequenas coisas, você começa a ver a beleza. Nas pequenas, pequenas coisas, você
começa a ver o Divino.
E então, esse é o momento em que você deveria estar ciente de que sua atenção irá desfrutar tudo. Mas normalmente, vejam, a

atenção, especialmente o tipo de atenção que temos, vai para as coisas erradas. Qual é o meio de evasão? Nós começamos a
julgar todo mundo, começamos a julgar cada lugar. Vejam este lugar, se você se sentar aqui, para Mim, ele é maravilhoso, para
vocês, ele pode ser feito apenas de – este negócio de latão, isto, aquilo. Vocês começarão a pensar tudo isso. Para Mim é lindo,
porque Eu vejo estes belos saris estendidos aqui e esses lindos arranjos de flores belamente feitos, algo tão especial. E o fundo
e tudo feito com tanto cuidado. Como eles foram lá e como eles amarraram estas coisas? É extraordinário.
Todas estas coisas vêm a Minha mente e Eu começo a Me sentir muito feliz por Meus meninos terem trabalhado tanto para
colocar todas estas coisas no alto e como belamente, eles devem ter arrumado isso. Todas essas ideias vêm à Minha cabeça e
Eu Me sinto muito elevada. Eu não vejo o latão ou não vejo nada mais. É o que você vê, aonde sua atenção vai. Então, tentem ver
alguma coisa bela. Há tantas coisas belas que podemos ver. Agora neste ponto, o que Eu vejo é o coração de Meus filhos, o
modo como eles fizeram isso, não é? Se você é uma pessoa profunda, você pode ver como eles estenderam os saris com
doçura, como eles espalharam as flores, como eles fizeram isso. Assim, é a atenção. Aonde ela vai?
Quando você começa a ver por si mesmo: "O que é meu conforto?" "Eu devo ter isso, devo ter aquilo", então não há nenhuma
alegria. Mas a alegria está em ver o lado mais profundo daquilo que eles fizeram para nós, como eles trabalharam para nós,
como eles trouxeram coisas para nós, como eles cozinharam para nós com amor. Vocês não estão fazendo nenhum trabalho
comparado ao que essas pessoas estão fazendo, sem dúvida. Vocês estão caminhando como pessoas da realeza, realmente. E
eles tiveram que fazer isso. Especialmente, Ganapatipule foi um lugar muito difícil. As pessoas tinham que vir de Nagpur, 50
pessoas vieram para preparar a sua comida. O dinheiro não é tudo. Mesmo se vocês pagarem, vocês não podem fazer isso.
É amor, é o sentimento, é a atenção, é a generosidade de cuidar dos convidados. E é desse modo que devemos apreciar o
quanto eles fizeram por nós, como nós estamos desfrutando isso. É desse modo que o seu coração se tornará cada vez mais
profundo. Mas se você tiver um coração convexo que sempre observa algo que está errado, algo ruim, algo assim ou coisas do
tipo: "O que eu devo comprar, o que eu devo adquirir?" Tudo isso pode passar pela sua cabeça. Mas se você quiser comprar algo
belo com um bom coração, então você simplesmente achará, seja o que for que você queira. E você pode fazê-lo muito
rapidamente. Ontem Eu fiz uma compra grande para todos os centros Sahaja e tudo isso – num valor de, Eu acho, um lakh de
rúpias talvez – para todos os centros Sahaja indianos, e Eu fiz isso muito rapidamente. Porque isso era para eles, Eu estava
muito mais feliz. Se fosse para Mim mesma, Eu não acho que teria feito tão bem.
Mas vocês ficarão surpresos ao saber que nunca compro nada para Mim mesma, Eu não tenho tempo. Vocês Me dão tanto, Eu
não tenho que comprar, também. Assim, é como você observa as coisas, como você faz as coisas, como você realiza isso. E
ontem, a loja que Eu fui estava toda repleta de fragrâncias. Em tudo havia fragrância e todos estavam sentindo isso. É
simplesmente porque Eu estava regozijando a coisa toda, regozijando isso, fazendo isso pelos outros. Não é os "outros" – quem
é o outro? Porque os Sahaja Yogis não são os outros para Mim. Eu estou fazendo para Mim mesma, somente para o Meu ser
maior, Meu ser mais elevado. É desse modo que vocês devem olhar para as coisas, tudo bem?
Então vocês irão regozijar. E agora o que Eu tenho que dizer para as pessoas de Sangli é que aqui nós fizemos um puja, há
muito tempo atrás ae também fizemos uma vez de novo, recentemente e também em Sangli muita coisa apareceu no jornal e é
por isso que muito trabalho tem sido feito. E a Sahaja Yoga pode também estabelecer-se aqui porque o ambiente é muito
agradável e silencioso e também todas as pessoas aqui estão prontas para ajudar. Assim, para as pessoas de Sangli, Eu quero
dar um pequeno presente e, por favor, elas devem aceitá-lo, esse é o Meu pedido. Há também mais um presente, mas ele ainda
está no mercado. Quem irá pegá-lo? Ainda está no mercado. Eu comprei muitas coisas, mas eles ainda não entregaram, então
Eu tenho uma coisa para lhes dar. Traga-a, venha agora. Então, esse é o nosso Sahaja Yogi, Mr. Tawde, que é um funcionário
muito importante aqui.
Ele fez isso. Este cavalheiro é o Sr. Mali que é do departamento – como nós dizemos "departamento"? – Ele é funcionário do
departamento de agricultura daqui que cuida da agricultura de toda a região e ele teve a Realização em 1975. E agora ele foi
enviado para cá, então ele veio para o puja. Toda a família dele está aqui. Então o Sr. Tawde, que fez todo o bom trabalho para
vocês, palmas para ele. Também está aqui o Sr. Yadav Sahib que publicou tudo no jornal e que é o editor do jornal daqui. O Sr.
Yadav, palmas para ele. Eles têm uma posição tão elevada, mas são tão humildes, apenas vejam isso. Ele é o homem que é o

responsável por tudo aqui, ele é o engenheiro.
E ele é o senhor que é o responsável por todas as atividades do departamento de agricultura, ele é o funcionário responsável. E
o outro é o editor do jornal. Quando as pessoas tornam-se egoístas, elas simplesmente não se relacionam com o meio que as
cercam. Elas não compreendem o quanto elas estão longe. É como uma bola na qual você simplesmente dá um empurrão e ela
vai para cima no ar, sem saber que ela é só uma bola cheia de ar. É por isso que os chamam de presunçosos, entendem? Assim,
aquelas que são realmente pessoas sólidas, que têm alguma preparação sólida e uma sólida educação, elas não se envolvem
em viagens do ego, elas não se envolvem nessas viagens. Elas, antes de mais nada, tornam-se muito humildes, tentam aprender
e tornam-se mais humildes, e novamente aprendem e tornam-se mais humildes. Como Newton disse: "Eu sou uma pequena, eu
sou uma pequena criança" "coletando seixos nas praias do conhecimento." Uma pessoa como Newton disse isso.
Mas hoje em dia, Eu acho que é difícil encontrar pessoas desse tipo. Mas aqueles que são muito instruídos, no ocidente
também, tenho visto que eles se tornam pessoas muito humildes. Em seus artigos, em todo o seu comportamento, vocês
podem ver que eles são pessoas muito humildes. Humildade é um sinal de conhecimento. Quando a árvore está carrega, ela se
curva. Quando ela está carregada com frutos, ela se curva. Do mesmo modo, uma pessoa que tem conhecimento se curvará,
será muito humilde. Agora, o puja de hoje tem realmente uma importância muito grande, por ser hoje o Puja de Shri
Mahalakshmi. E a importância que nós damos a Shri Mahalakshmi na Sahaja Yoga não se compara a nenhuma outra Shakti.
Porque Shri Mahalakshmi é a Shakti do que nós chamamos canal Sushumna.
Ela reside nele e através Dela o sistema nervoso parassimpático é ativado. Para tornar essa Shri Mahalakshmi Shakti forte, em
nossa evolução, ocorreram muitos eventos e, dentre esses, o evento mais importante foi a encarnação de Shri Mahalakshmi.
Shri Mahalakshmi teve muitas encarnações, e Ela é tão corajosa que Ela assumiu a forma de um corpo humano e nasceu neste
universo, e Ela tem trabalhado muito. É surpreendente que ninguém tenha nos dado informação sobre todas essas encarnações
de Shri Mahalakshmi. E ninguém tem a descrição profunda e detalhada sobre isso. Agora, o Princípio de Shri Mahalakshmi é
baseado no Princípio de Shri Lakshmi. Isso significa que a Mãe de Shri Lakshmi é Shri Mahalakshmi, poderíamos dizer, a Mãe
de Shri Lakshmi. Isso significa que quando Shri Lakshmi vem aos humanos, Shri Lakshmi é a que tem equilíbrio, uma mulher na
forma da Devi. Ela tem tanto equilíbrio que Ela está em pé sobre um lótus. Ela tem duas flores de lótus em Sua mão.
Uma das flores de lótus é rosa e nesse lótus também há uma ternura. O significado do lótus rosa é tal que uma pessoa que é
uma lakshmipati terá Shri Lakshmi, isto é, no caráter dessa pessoa haverá essa qualidade da cor rosa, isso significa que haverá
doçura Ela não deveria ser seca, rude. A segunda coisa é que se nós víssemos um lótus, então naquele lótus, até mesmo se
uma abelha entrar nele, essa abelha também consegue um lugar nele, e a abelha tem tantos ferrões, mas mesmo assim, ela
consegue um lugar no lótus. Isso significa que ela também é bem-vinda. Por esta razão, a pessoa que tem Shri Lakshmi dará as
boas-vindas a todo mundo, seja qual for o convidado. Ele irá proporcionar conforto para tudo mundo, independente da pessoa
ser importante ou não. Ele tomará conta de todo mundo independente do status social deles, ele será hospitaleiro com todo
mundo de forma igual. A terceira coisa é que o significado disso é que devemos ser generosos. E se na mão de uma pessoa não
há nenhuma generosidade, então essa pessoa não é um lakshmipati. Danat (qualidade da generosidade) é uma qualidade que
dá tanta alegria e ela não pode ser comparada com a aquisição de nada.
A pessoa que consegue o poder da generosidade, Eu acho, que tal pessoa é a mais grandiosa de todas, porque essa pessoa
alcançou o ponto culminante na evolução da humanidade. Devemos ser capazes de doar generosamente. Como Shri Lakshmi
doa com a mão esquerda, da mesma forma, uma pessoa que é lakshmiputra (Princípio de Lakshmi no ser humano) deve doar
generosamente com sua mão esquerda de tal forma que nem mesmo a mão direita saiba. Doar com mão esquerda significa
doar de forma muito sahaja sem nenhum esforço. E todo o desejo deve ser somente de ser generoso. E na verdade, neste
mundo há tantas coisas materiais e Eu acho que para todas essas coisa materiais há somente uma importância: nós podemos
doar essas coisas ao outros. Por meio da generosidade, nós podemos mostrar a grandiosidade do nosso coração. Nós
podemos mostrar nossa afeição e ternura. E é por isso que todas essas coisas têm importância, caso contrário não há
nenhuma importância nessas coisas materiais. Há tantas estátuas de swayambhus.
Dentre elas, a estátua de Shri Mahalakshmi é considerada a mais importante por nós na Sahaja Yoga. Por Sua graça, nossa

Kundalini se eleva no canal de Shri Mahalakshmi. Ela está acima do Princípio de Shri Lakshmi. Agora, esta mão está assim. Esta
mão é o simbolo do abrigo, proteção. Isso tem dois significados: abrigo – dar abrigo a todos; esta mão dá proteção a todos.
Mas na realidade, nós observamos exatamente o oposto. Os lakshmipatis pressionam e amedrontam muito todo mundo. Ao
contrário, Ela (Lakshmi) está simplesmente em pé tranquilamente sobre um lótus, não exibindo nada especial em relação à Ela.
Diferentemente, as pessoas precisam de carros e isso e aquilo, para mostrar que elas são tão ricas e superiores em
comparação aos outros.
Por outro lado, Ela não está colocando nenhum peso ou pressão sobre os outros. Ela está em pé de forma tão leve, tão delicada,
que ninguém se incomodaria por causa Dela. O verdadeiro lakshmipati irá sentar-se em algum lugar no canto, irá sentar-se com
completa fé e em silêncio, e sairá calmamente. Mesmo que ele queira dar algo, ele dará e dirá: "Shri Mataji, isso é uma doação
minha," "mas por favor não revele meu nome," "e aceite isso de algum modo." "Eu ofereço isso aos Seus Pés de Lótus – pronto,"
"eu não tenho mais nada a ver com isso." Quando Eu digo a ele: "Eu não recebo dinheiro, mas isso deve ser doado à Sahaja
Yoga" "(e para isso, nós temos que saber o nome do doador)" ele dirá: "A Senhora pode colocar no nome de qualquer outra
pessoa," "não faço nenhuma objeção. Eu doei isso para a Senhora," "eu não quero meu nome publicado. Somente se a Senhora
quiser revelar" "meu nome para as autoridades do imposto de renda, eu não me importo." "Mas, caso contrário, eu não quero
meu nome revelado nem nada disso." Ele pedirá muito humildemente para não revelar seu nome.
Essa pessoa, nós podemos chamar de um verdadeiro lakshmipati. A mão direita de Shri Lakshmi está apontando para cima
deste jeito. Isso significa que a sua atenção deve estar acima, em direção a um objetivo mais elevado. Quando uma pessoa se
torna um lakshmipati, então sua atenção é de tal maneira que ela começa a pensar: "Eu me tornei um lakshmipati, mas agora
como eu posso alcançar Deus?" Quando esse estágio surge em um ser humano, ele tem prosperidade e recebe muita riqueza.
Torna-se rico. E quando ele tem o sentimento de não ter alcançado a riqueza interior, então podemos dizer que o Princípio de
Mahalakshmi foi despertado nele. E nesse Princípio de Shri Mahalakshmi, a Kundalini é despertada. É por isso que nós dizemos
quando Ela é despertada "Udo, Ambe" , significando "Shri Kundalini, agora por favor, desperte." Nós dizemos isso no templo de
Shri Mahalakshmi, porque Ela só pode ser despertada através do canal de Shri Mahalakshmi.
E dessa forma, Ela é despertada no canal de Shri Mahalakshmi e depois penetra os chakras acima, sobe e penetra
completamente o chakra do Sahasrara. Agora, vamos ver quantas encarnações de Shri Mahalakshmi nós tivemos.
Primeiramente, o Princípio de Mahalakshmi é muito próximo a um guru, um relacionamento pleno de amor e pureza. Agora, se
nós observamos do começo, próxima a todos os Adi Gurus, Ela nasceu como uma filha ou como uma irmã Como a filha de
Janaka era Shri Sita, a forma de Shri Mahalakshmi. Ela era o Princípio de Shri Mahalakshmi e Ela era a filha de Janaka. Depois a
irmã de Shri Nanaka, Nanaki. Ela era Shri Mahalakshmi. O relacionamento Dela era de irmã. Do mesmo modo, a filha de Maomé,
Fátima, Ela era Shri Mahalakshmi. Depois Dela, Radha era a forma de Shri Mahalakshmi.
Depois Dela, Maria: Maria era Shri Mahalakshmi e o relacionamento Dela era de pureza. Ela era tão pura que com Sua pureza,
Ela deu à luz Shri Cristo. Assim, Ela era uma forma da perfeita Virgem pura. E como Ela era uma forma da Virgem, por causa da
Sua pureza, Ela teve um filho puro como Cristo. Por causa dessas encarnações de Shri Mahalakshmi, nossos chakras na parte
superior, interiormente, estão sendo restaurados. Quer dizer, o chakra de Shri Rama está no lado direito do coração. Aqui Ela
está na forma de Shri Sita, aqui Ela está na forma de Shri Radha, aqui na forma de Maria. E neste lugar, estes poderes de Shri
Mahakali, Shri Mahalakshmi e Shri Mahasaraswati se encontram na forma de um único Poder que é Shri Adi Shakti. Ela reside
no Sahasrara. Mas é dito que no Sahasrara, Ela existe na forma de Mahamaya.
Shri Adi Shakti existe na forma de Mahamaya. É por isso que o resultado de todos esses três Poderes foi assim: Shri Adi Shakti
veio a este mundo na forma de Mahamaya, e Ela pode penetrar o Sahasrara de todas as pessoas. Como vocês sabem, Ela está
na frente de vocês e vocês sabem tudo sobre isso, então Eu não preciso lhes dizer nada mais. É desse modo, a partir de Shri
Mahalakshmi, Shri Adi Shakti se encarnou. Ela adquiriu todos esses três Poderes de Shri Mahakali, Mahalakshmi e
Mahasaraswati. Todos esse três Poderes estão dentro Dela. Somente através desse Princípio de Shri Mahalakshmi, o nosso
puro desejo – que é Shri Amba, que é na verdade o Poder de Shri Mahakali – pode ser despertado. Ela pode fazer isso. Esse é o
motivo da importância de Shri Adi Shakti, porque através desses três Poderes, mesmo que tudo esteja pronto, no fim, para que o
trabalho seja feito, há a necessidade Dela. Isso significa que o trabalho é realizado através desses três Poderes.

Mesmo que isso seja muito fácil para nós alcançarmos, nós, de fato, obtemos isso facilmente, mas ainda assim, vocês têm que
trabalhar duro, senão esse trabalho não pode ser feito. É bastante difícil. Se fosse possível isso ser feito somente por Shri Adi
Shakti, então não haveria necessidade de fazer toda essa confusão. Vocês têm que trabalhar duro e seu apoio é necessário
para concluirmos a tarefa. Vocês estão no palco agora, não Eu. Vocês podem obter Meu poder e usá-lo, mas saibam que agora
vocês estão no palco. E é por isso que vocês são dignos de venerar. Vocês são especiais. O que Eu sou? Quaisquer poderes que
Eu tenha, Eu os tenho desde a eternidade, não há nada de especial em relação a isso.
Mas vocês devem usá-los. Vocês devem recebê-lo, vocês devem alcançá-lo, vocês devem ter maestria sobre isso. Esse é o
verdadeiro desejo de Shri Adi Shakti, esse é o puro desejo Dela. E por esse puro desejo, Ela está batalhando muito a cada
momento. E assim, todos vocês mereceram isso, alcançaram isso, aceitaram com amor e, seguindo adiante, vocês têm
progredido nisso. Essa é uma satisfação muito grande para Mim. E com essa satisfação, Eu esqueço tudo, como o quanto Eu
sofri no passado. No passado, Eu sofri muito por muitos anos. O quanto Sita teve que sofrer, o quanto Radha teve que sofrer, o
quanto Maria teve que sofrer. Eu esqueço todo esse passado.
Eu sinto como se nada tivesse acontecido no passado e seja o que for esteja acontecendo agora, é algo especial. Mas nesta
Encarnação, uma coisa deve ser lembrada, que Shri Mahalakshmi se encarnou numa forma humana, numa forma humana. Mas
a Devi, a qual nós chamamos de Shri Mahakali, não se encarnou numa forma humana. Ele sempre existiu na forma de uma Devi.
É por isso que vir na forma de uma Devi é fácil, mas vir na forma de um ser humano é uma tarefa muito difícil. E lutar como um
ser humano e viver como os seres humanos, é ainda mais difícil. Também viver, mantendo-se dentro das limitações dos seres
humanos, é muito mais difícil. Todo esse trabalho na forma de seres humanos foi feito por todos os Devas e hoje nós estamos
experimentando os frutos auspiciosos de todo o trabalho feito no passado. O grande trabalho feito em Ganapatipule é digno de
ser escrito na história; um grande trabalho tem sido feito e ele continuará acontecendo nos próximos anos. Meu desejo
fervoroso é que isso continue pelo menos pelos próximos três ou quatro anos.
E se isso acontecer, então vocês também terão uma noção disso, de que o que nós começamos a partir de Ganapati chegou
perfeitamente até o Sahasrara. E isso é tão aditi (primordial) que é difícil expressar em palavras. E tudo isso vocês devem
receber. Vocês devem receber o que quer que pertença a Mim, esse é o Meu único desejo puro. E quando isso funcionar, então
Eu não vou querer nada. Deixem as mulheres fazerem o puja. Eu lhes direi o que vocês têm que fazer e as deixem fazê-lo. Não
toque nisso, não toque com suas mãos. Com cuidado, vocês não devem tocar nem mesmo a tijela, não toquem com a mão.
Segurem nas bordas.
Só segurem na borda e agora coloquem. Recitem o Shri Sukta, recitem o "Atharva Sheersha" de Ganapati. Coloquem. Está
correto.. Deixem que elas façam isso. Sem as mãos. Segurem aqui. Agora é assim, todos os homens aqui. Primeiro retirem isso
daqui e digam a eles para lavarem Meus Pés. Coloquem a água nos Pés e os lavem. Recitem o Shri Sukta.
Coloquem, retirem isso. Não coloquem a mão. Retirem isso, naquela vasilha. Este kumkum é muito bom porque foi vibrado.
Todos vocês devem pegar um pouco, deem um pouco com uma colher para todo mundo, mais tarde. Não toquem com suas
mãos. Apenas tragam a água, na a água quente. O Puja deve ser feito em silêncio e com a mente em paz. Nada dará errado.
Agora vejam, eles não usaram a palavra "pobreza", "alakshmi", que significa o que não é o Princípio da Lakhmi – eles não
disseram a palavra "daridrya" (pobreza).
Eles não disseram destrua "daridrya", mas eles disseram "alakshmi." Vejam como isso é sutil. Tudo que não é auspicioso, que
não está no Princípio de Lakshmi, tudo isso – isso abrange um vasto âmbito, isso tudo foi escrito depois de muito estudo, com
um pensamento claro e adequado. Vejam as vibrações disso. Oh, não dentro disso. Antes havia água nisso, não havia? Faça
isso agora; o que nós podemos fazer, agora isso aconteceu. Isso é o que Eu estava dizendo. Agora, derrame isso, agora não
adianta, não faz diferença. Agora faça isso deste jeito, ouça-Me agora.
Coloque a água nos Meus pés e mantenha isso ao lado, sem tocar a água. De Kamal vai para Vishwa, nada no meio! Você

compreendeu isso? A descrição de Mahalakshmi é que Ela gosta muito de lótus e então Ela gosta muito do universo inteiro.
Nada no meio! Esfregue-o com suas mãos. Agora comecem os 108 nomes. Vocês ainda têm algo sobre Shri Mahalakshmi? E
isto é o que nós temos que entender, que o Mahalakshmi Tattwa torna-se o Viratangana, quer dizer o Buddhi, o cérebro – a
consciência, podemos dizer, Ela se torna isso. Narayani Shakti ou nós dizemos Viratangana é o poder do Virata no cérebro.
Então finalmente, é o Princípio de Shri Mahalakshmi... o sistema nervoso central é o Mahalakshmi Tattwa também, de certo
modo. Eu estava apenas explicando a ele que o que acontece é que esse Princípio de Mahalakshmi começa depois que o
Lakshmi Tattwa se manifestou, significa que quando Lakshmi se mostra através da riqueza e da satisfação da riqueza, então o
Princípio de Mahalakshmi começa a se desenvolver em nós, de modo que nós pensamos em nossa ascensão. Depois isto
acontece: em nosso cérebro, nós temos três poderes – Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati – acima do Agnya Chakra. Lá
acontece que os dois poderes, de Mahakali e Mahasaraswati, são abençoados pelo... são abençoados pelo Princípio de
Mahalakshmi. E o Princípio de Mahalakshmi é basicamente o Princípio de Narayana. Narayana é Vishnu, e Vishnu torna-se Shri
Krishna. E essa Shakti de Shri Krishna que está aqui torna-se a Shakti do Virata lá, isto é, Viratangana. Mas quando Ela se integra
com esses dois, então o Poder de Mahamaya começa a se manifestar, porque Ela é – vocês sabem como Shri Krishna era. Ele
costumava sempre fazer truques, isso, aquilo, esconder isso, fazer isso. Todas essas coisas começam nesse poder.
Então, é por isso que ele não é completamente exposto. O Poder de Mahakali é muito exposto, o Poder de Mahalakshmi é um
poder encoberto, como Maria. Ninguém poderia acreditar que Maria pudesse ser Mahalakshmi ou Radha ou Sita, simplesmente
escondido, mas muito poderoso. Mas nesse momento do Sahasrara, esse poder se torna Mahamaya. As pessoas não sabem
como desvelar a realidade da Adi Shakti. Vocês compreendem isso? Ela é Aquela que sustenta o universo inteiro e Ela se torna
o Espírito, o Espírito de todo o Vishwa, sobre o qual Vishwa Gyaneshwara escreveu. Ele disse: "Vishwatmake Devi", o Deus de
todo o Espírito do universo. Assim, Ela se torna o universo também. Nós podemos ter dois homens estrangeiros e duas
mulheres estrangeiras que podem vir, que sejam casados.
Você não deve vir, Richard, dentre todas as pessoas. Por favor fique sentado. Você sempre tem uma oportunidade. Aqueles que
não tiveram essa oportunidade devem vir. Ele o primeiro a se levantar, Eu lhes disse. Por favor, sente-se. Não da Inglaterra,
porque os ingleses sempre têm uma oportunidade, por favor. Devem ser da Austrália ou de alguns lugares onde eles não têm
oportunidade. Os ingleses devem dar a chance aos outros. Vocês Me encontram com tanta freqüência, vocês estão lá e lavam
os pés.
Venham. Onde está seu marido? Ele é inglês, não é? Que Deus os abençoe. Tudo bem. Então, arranje alguns australianos.
Mesmo se, quero dizer, se vocês não forem casais, não é necessário. Mas alguns australianos ou austríacos ou algumas
pessoas que não tiveram uma oportunidade. Um espanhol seria bom. Tudo bem.
Que Deus os abençoe. Os ingleses são as pessoas mais privilegiadas, Eu devo dizer, não são? Você quer esfregar os pés? Você
nunca esfregou Meus pés? Tudo bem, venha. Agora, segure-o com a mão direita e esfregue-o com a esquerda. Você esfregou
Meus pés, não esfregou? Você esfregou. E você esfregou Meus pés? Você esfregou meus pés?
Você esfregou Meus pés com água? Você fez isso, tudo bem, então deixe-o fazer isso. Vejam agora as vibrações. Coloquem
suas mãos ali. Está melhor agora? Tudo bem. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus
abençoe todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês.
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O sol, o cérebro, questões médicas Rahuri, Índia, 13.01.1986
Assim, agora, nós estaremos indo para as nossas atividades mais distantes e talvez Eu tenha de retornar a Mumbai.
Eu não sei o quanto vocês estavam confortáveis aqui, mas vocês queriam estar longe da multidão enlouquecida e Eu achei que
aqui seria um bom lugar para ficar, embora Dhumal ficasse o tempo todo insistindo que eles deveriam ficar em Mangalkaryalay
ou algo assim. Mas Eu lhe disse: "Você não os compreende," "eles não gostam muito de todo aquele cimento, concreto." Eles
sempre gostariam de estar na companhia da natureza, contanto que tenham alguma proteção do sol e da chuva, e eles querem
desfrutar esse tipo de vida coletiva, e eles ficarão muito felizes. Mas ainda assim, Eu não acho que ele ficou muito convencido
com isso, está muito hesitante. Então novamente ele chegou a Mumbai, Eu novamente lhe disse: "Agora, acredite em Mim, você
tem de ter isto em algum lugar." "Apenas consiga um pendal (tenda) para eles, eles ficarão muito felizes," "simplesmente não se
preocupe com outras coisas." "Eles querem estar na natureza, porque eles não têm uma oportunidade assim." "Eles não podem
tomar banho em um lago em lugar nenhum," "é uma grande oportunidade para eles tomarem um banho." Eles disseram que a
água não está tão limpa e talvez cheia de barro. Eu disse: "Barro é bom para eles, eles gostarão disso."
E Eu vejo a pele de vocês, ela está muito melhor, Eu vejo sua pele, vocês sofreram tudo isso com queimaduras do sol, seja o que
for que vocês fizeram em excesso em Ganapatipule, agora está sendo removido por esse barro, porque o barro é o que os
acalma. Mesmo se você colocar um pouco de barro no seu estômago, ele tirará todo o calor de seu estômago, este barro é
muito bom para o fígado. Então Eu falei para eles: "Vocês não entendem que esse tratamento natural "que eles podem ter aqui,
eles não conseguem ter." Mas ele muito, muito relutantemente concordou, achando que Eu estou realmente tentando ser severa
com vocês. Assim, este é um sol ameno aqui e é bom e a atmosfera é muito limpa e pura, somado a isso, vocês têm um templo
tão belo de Ekadesha Rudra aqui, que é um lugar tão agradável que descobrimos. Assim, para um santo, para uma pessoa
santa, o que ela precisa? Porque ela é tão satisfeita com tudo. Seja o que for que ela tenha, está satisfeita. Mas ela ficará mais
satisfeita, ficará muito mais alegre quando estiver na natureza. Eu sei disso.
E eles ainda não estão muito contentes com as pessoas de Rahuri, pois eles acham que essa não é a forma de acomodar
visitas, dessa forma e tudo mais, ainda não. Eu tive de lhe falar: "Veja o rosto deles, como eles aparentam," "eles parecem tão
felizes, tão relaxados," "agora, o que você quer? O que você quer mais?" Mas agora, nós devemos entender um hábito que
sempre temos, nós o desenvolvemos porque nós temos ido para fora, nossa atenção tem ido para fora. Vejam, um hábito que
temos no ocidente, que reparei também, que é muito comum, é sermos audaciosos com tudo e irmos ao extremo. Vejam, não
há nenhuma Como vocês dizem "pegar as rédeas"? Vocês dizem "rédeas", aquilo que é usado em cavalos? Rédeas. Não existem
rédeas. Não há nenhuma rédea em nosso comportamento.
Nós vamos a extremos em tudo. Seja o que for que façamos, vamos a extremos. Não há nenhuma rédea em nossas mãos e
isso é o que temos de fazer: pegar as rédeas. Não é como uma pipa que só fica se movendo de lá para cá, não é isso. É um
impulso completo, um movimento completo com toda força de vontade, com todo esforço, para ir para algo que é perigoso. Eu
pessoalmente acho que é um caráter autodestrutivo que está formado dentro de nós como resultado de nosso movimento
excessivo para o externo. Porque seja o que for que se mova em uma única direção tem de recuar, tem uma reação. Como por
exemplo, a ciência desenvolveu a bomba atômica. Por fim você de fato desenvolve um temperamento destrutivo e é por isso
que Eu acho que os ocidentais não têm nenhuma ideia de como controlar a velocidade e reduzi-la. É mais a velocidade externa
para lugares perigosos, eles gostam disso.
A natureza é boa. É agradável estar lá na natureza. Mas não significa que você deve pedir à natureza para bater em você e
matá-lo. Agora, em Ganapatipule, Eu fiquei tão triste ao ver aqueles rapazes que se queimaram. Aquilo foi realmente muito,
muito triste para Mim, e quando Eu tratei deles, é claro, eles ficaram bem, mas vocês não acreditarão que todo o Meu estômago
aqui, a pele toda do Meu estômago ficou queimada, tostada e queimada, e agora está descascando, exatamente como o

problema que eles tiveram, Eu não fui ao mar, não fiquei lá. Assim, isso era o calor que eles estavam carregando. Agora, as
pessoas contraem, digamos, o que vocês chamam "doenças de pele", câncer de pele. Ainda assim elas querem fazer isso.
Como uma outra mulher da Suiça que estava tão doente, está tão doente. Eu fiquei realmente preocupada, porque ela estava
numa situação muito perigosa e ela tinha esse problema, e ela disse: "Sou viciada em sol."
Como você pode ficar viciado em sol? É apenas uma ideia mental. E acreditem em Mim, é apenas uma ideia mental que se você
ficar no sol, sua pele ficará bem. É apenas uma ideia mental. Vocês viram alguém assim? Qual é a prova de que se você ficar no
sol, sua pele melhorará? Qual é a prova? Nós indianos nunca, nunca ficamos no sol, nunca. Nós nunca vamos a um lugar que
tem vento, nunca num lugar que tem vento, nós nunca vamos, digamos por exemplo esquiar. De acordo conosco, esquiar é uma
ocupação estúpida.
Nós nunca faríamos isso. Qualquer indiano que faça isso é um sujeito estúpido, de acordo conosco. As mulheres nunca
montarão um cavalo, porque isso afeta o útero. As mulheres não nadam depois de algum tempo porque isso afeta o útero, e se
afeta o útero, afeta o sistema inteiro porque o útero representa sua Kundalini. Vocês têm todas as ideias erradas. É por isso que
Eu vejo que no ocidente todo mundo está doente. Eles têm esse problema ou aquele problema ou isso ou aquilo. Certos
princípios devem nascer em nossa mente, porque nós somos santos e somos criaturas preciosas. Não somos como outros
ocidentais, de modo que podemos desperdiçar nossa vida desse jeito por causa de algum tipo de aventura estúpida que
cogitamos. Vocês podem imaginar?
Todos os indianos têm a pele muito melhor do que vocês. Certo? Eles não têm? Eles sempre vão para o sol? Nunca. Vocês
viram algum indiano sentado aqui fora tomando banho de sol? A prova é que apesar de tudo isso, a pele de vocês está tão mal.
Agora, como sua pele pode ficar bem com o sol? Vamos ver. Digamos, vamos tomar isso, sem dúvida, como uma reação
química.
Agora, o que acontece é que quando os raios do sol caem sobre nossa pele ou sobre nossa cabeça, a cabeça tem um cérebro e
o cérebro é feito de gordura, certo? Agora, se você colocar gordura no sol, o que vai acontecer? Ela derreterá. E é desse modo
que as pessoas têm cérebros derretidos. Os cérebros não estão normais, eles se comportam de uma forma que simplesmente
não entendemos por que eles se comportam assim. Assim, antes de tudo, se seu cérebro se apaga, como sua pele pode ficar
bem? Porque o cérebro controla a pele. Ele controla tudo. Se seu cérebro para de funcionar, Eu não encontrei uma única pessoa
que parecesse bonita, porque ela ficou no sol. Pelo contrário, fique em casa.
Preserve sua pele ficando em casa. O segundo ponto é que um Sahaja Yogi não deve se comportar como os outros ocidentais,
de modo que em todos os feriados, eles estão fora de casa. Eles nunca ficam dentro de casa. Gruhastha. Aquele que fica na
casa. Todos nós somos Gruhasthas, donos de casa, somos pessoas casadas. Assim que você tem um feriado, você sai. Agora,
você talvez dê uma explicação: "Porque nossas casas são assim e" "achamos que nossas casas simplesmente ficam nos
sufocando." Vocês viram as casas das pessoas pobres aqui? Vocês viram as casas dos trabalhadores em Mumbai?
Ninguém sai por causa de um feriado. Em toda a Minha vida, Eu não acho que estive fora por causa de um feriado com Meu
marido. Somente uma vez, nós tentamos por dois dias e estávamos de volta da Escócia. Nós só vamos para um casamento ou
uma festividade ou algo assim. Se há algum acontecimento coletivo ou então você pode ir a um piquenique, todos vocês juntos.
Mas você deve se sentar em casa e conversar uns com os outros agradavelmente, deve haver algum relacionameto próximo.
Não há nenhum relacionamento próximo entre os filhos e os pais, não há nenhum relacionamento próximo entre marido e
esposa, nenhum relacionamento entre os parentes da esposa ou do marido, com outras pessoas, nenhum relacionamento
próximo de forma alguma. Então vocês se tornam pessoas que são totalmente reclusas, correndo dessa maneira, daquela
maneira. Sentem-se e conversem. Agora, vejam nossos filhos, nós falamos que nossos filhos devem ser disciplinados.
A melhor forma de disciplinar seu filho é fazê-lo se sentar por um tempo e conversar com ele de forma apropriada. Fale com o
filho o que ele deve fazer. Você perceberá que uma criança indiana vai a casa de alguém e simplesmente fica quieta. Mas deixe
uma criança inglesa vir. Ela quebrará isso, quebrará aquilo, "me dá chocolate," "me dá isto, eu quero isto." Leve uma criança
indiana, talvez uma criança pobre a um mercado, ela nunca pedirá nada, exigirá nada. Nunca. Mesmo se você der, ela dirá: "Não,

eu não quero." Ela tem esse autorrespeito. Mas se você pegar uma criança, qualquer outra criança, ela dirá: "Por favor, compra
isso para mim;" "por favor, compra aquilo para mim, compra aquilo."
Sem nenhum autorrespeito, sem nenhuma disciplina. Agora, de onde surge a disciplina? Agora, o que fazemos? vamos supor
que uma criança esteja presente, nós vamos sair, nós falamos com ela: "Agora nós vamos sair e você tem de ser uma criança
com autorrespeito." Vamos supor, agora vocês ficam falando, vocês podem dizer: "Voce é uma alma realizada, você é um
Sahaja Yogi" "e você não pode se comportar como um sujeito estúpido pedindo isso e aquilo," "e sente-se quieta." Faça-os se
sentarem. Antes de tudo, você tem de fazer muita massagem no corpo deles. Muita massagem, massagem diária, massagear,
massagear o corpo, então os nervos ficarão bem. Depois, quando você levá-las para sair ou fazer qualquer coisa,
antecipadamente, falem com eles de forma apropriada, construam a personalidade deles de autorrespeito, de disciplina. Mas
você mesmo deve ser disciplinado, você fica sentado no sol, digamos, o dia inteiro e diz para seu filho: "Entre em casa", como
ele agirá?
Um Sahaja Yogi nunca deve ficar no sol. Acredite em Mim. Nunca, nunca ficar no sol. Porque este cérebro precisa de quietude
completa e nenhuma atividade do sol é necessária. Você não deve nem mesmo quando dormir, não deve haver nem mesmo um
raio de sol. Até mesmo Eu, quando durmo, Eu quero escuridão completa. Mesmo com um leve raio de luz entrando, o que as
pessoas sabem muito bem, Eu não consigo dormir, porque Eu devo agir. Assim, a reação a essa luz é muito grande em Mim,
talvez por Eu ser muito sensível a todos os elementos, mas, e quanto a você? Você deve evitar a luz do sol o tanto que você
consiga quando está dormindo e também não deve se sentar no sol por um tempo tão longo. É claro, sentar-se no sol o ajuda,
porque isso lhe dá vitamina D, através da qual, a vitamina D, se você tomá-la, você forma melhor seus ossos, mas agora, Eu
acho que seus ossos estão completamente construídos, não há nenhuma necessidade de construir seus ossos.
Mas agora, graças a Deus, vocês têm cálcio solúvel, que vocês podem comer e também ter vitamina D e A, se você quiser. Qual
é a necessidade de queimar a cabeça? Agora, se você se senta no sol, então você ficará careca ou terá uma floresta na cabeça.
Uma das duas coisas, dependendo da personalidade que você tem. Porque seu cérebro não consegue suportar isso, sua pele
não consegue suportar isso. Afinal, nós não somos pessoas da floresta, somos? Mas se você perguntar a qualquer pessoa da
floresta, ela nunca se senta no sol. Isso é somente alguém que armou isto em sua cabeça. que você deve se sentar no sol. Se
você observar os esquimós que vivem em iglus, eles nunca tomam banho de sol.
Você alguma vez os viu tomando banho de sol? Você alguma vez os viu? Alguma fotografia em qualquer lugar? Então por que
existe esse tipo especial de estupidez entre as pessoas? Porque vocês perderam esse senso de saber que vocês são
manipulados. Como enganar vocês. Agora, precisa-se criar alguma fraqueza nas pessoas, se você não criar uma fraqueza,
como eles prosperarão com o maquinário deles? Então agora, deixe-os enganarem. Se você for à praia e bronzear seu corpo,
você fica muito bonito? Primeiro, você nunca fica, você fica horrível, você fica horrível e em segundo lugar, eles dirão que sua
saúde ficará boa, então todo mundo vai à praia, acabam com câncer de pele.
Porque seu corpo se revolta contra isso, é por isso que você contrai câncer de pele. Você contrai doenças de fígado, você já é
irritado. Você já está pensando muito, por que você quer ficar no sol? Você já tem muito sol dentro de você mesmo. Então, qual
é a razão para isso? Eu simplesmente não entendo. Você deve saber disso hoje, nós temos de trabalhar o Sahasrara e o
Sahasrara é o cérebro. Nós temos de trabalhar no cérebro e se vocês não sabem como usar seu cérebro de forma adequada, Eu
não sei o que vou fazer. Além disso, hoje, falando com alguns indianos, Eu descobri algumas coisas horríveis que devo lhes
contar, que são horríveis assim como engraçadas. Eles estavam Me contando que se você pegar uma galinha inglesa e uma
galinha indiana, há uma enorme diferença entre as duas.
A galinha indiana, se ela vê uma outra galinha sendo atacada, ela fará uma barulho tão grande que todas as galinhas se juntarão
e começarão a fazer barulho, de modo que se há um ataque, o dono virá e tentará deter o ataque. Mas se for uma galinha
inglesa, ela só ficará observando a outra sendo devorada e depois ela será devorada também, ela diz: "Tudo bem, me devore,
não importa," "eu terei o segundo nascimento e voltarei." Elas não têm nenhum cérebro, de forma alguma. Elas não têm nenhum
cérebro. Por exemplo, um boi inglês, eles também têm bois ingleses. Quero dizer, "inglês" significa "ocidental", não significam
nada mais, mas o boi é australiano, talvez qualquer coisa, é inglês para nós porque só conhecemos o inglês, então chamamos

de inglês. Mas isto é o que eles dizem, "inglês", mas isso não significa nada, significa qualquer ocidental ou qualquer australiano
ou pessoa de pele branca. Um boi está lá, ele diz: "Se você falar com nossos bois:" "'vá reto', eles entendem; se você lhes falar:
'vá para esquerda', eles sabem;" "se você lhes falar: 'vá por este caminho', eles sabem, eles sabem tudo." "Mas se você tiver
qualquer um daqueles bois, eles não sabem nada." "Você lhes fala para ir adiante, lhes ensina qualquer coisa," "eles nunca
aprenderão coisa alguma.
Você fala com eles," "eles irão pelo caminho que eles querem ir." Muito surpreendente. Eu disse: "Verdade?" "Sim", ele disse, "É
assim, eles são inúteis," "eles só conseguem fazer o que querem fazer." "Não conseguem entender nada que você está falando,"
"eles não têm nenhuma compreensão sobre isso." Imaginem isso sobre os bois. E então pensem nisto: na Índia, nós temos de
tudo andando na rua. Temos bois e temos vacas, às vezes temos galinhas, tudo vai na estrada. Eles sabem de que lado algo
está vindo, para qual lado eles têm de se mover, se há um carro vindo. Ele disse: "Coloque uma vaca inglesa, todas elas serão
mortas na estrada."
Eu tomei um grande susto quando ouvi isso. Eu disse: "Elas não tomam banho de sol." "Como elas têm isso?" Então Eu fiquei
pensando que no tipo de comida que vocês dão a elas, deve haver alguns hormônios horríveis, eles devem estar estragando os
cérebro delas. Mas somos muito destrutivos, Eu devo lhes dizer. Drogas, agora começamos a tomar drogas em nome de Deus.
Quero dizer, os indianos, faça-os tomar drogas, eles dirão: "Conta outra," "eu sei o que é isso." E então nossos cérebros param
de funcionar com as drogas. Os cérebros não são normais. Por que nos comportamos assim?
Eu só consigo explicar é porque eles tomaram drogas. Eu vi pessoas que tomaram drogas, simplesmente não entendo por quê,
não há nenhuma lógica no comportamento delas. Simplesmente nenhuma lógica, eles são exatamente como o cérebro de um
boi, eles se comportam da mesma forma. Você não consegue explicar por que eles se comportam assim, eles tomaram drogas.
Agora, o que é tomar drogas? É novamente autodestrutivo. Porque você quer se destruir, é por isso que você tem tomado
drogas. Do contrário, quantos indianos você conheceu que toma drogas? Eu nunca nem mesmo os vi. E uma outra coisa,
Dhumal Me contou, ele diz, na sua interpretação, ele diz que se uma criança é educada em uma escola da língua local, Eu
também fui educada em uma escola da língua local, porque Meu pai era muito meticuloso: "Nada disso, nenhuma escola
inglesa."
E aqueles que eram educados nas escolas inglesas, há uma tamanha diferença, ele diz que tem filhos educados na escola
inglesa e tem filhos educados na escola da língua local. O mais novo está na escola de língua local. Ele diz que ele sabe tudo.
Ele saberá quantas vacas estão na casa, ele cuidará dos papagaios, ele sabe como o papagaio faz, como as coisas são, ele é o
mais novo. Ele sabe tudo, mas os outros filhos, eles simplesmente ficam lá em pé. Se você lhes falar, eles darão uma explicação
e depois dizem: "E daí? E daí?" Mas se você fala algo com o mais novo, imediatamente ele saberá o que deve ser feito, ele
simplesmente o fará da forma que ele quer que seja feito, no sentido de que deve ser feito. Mas aqui é o contrário. Se você falar
com uma criança de uma escola inglesa, ela fará da forma que ela quer fazer, e se você lhe falar: "Por que você fez desta
forma?"
Ela dirá: "Que há de errado? ", ou no máximo, ela dirá: "Sinto muito." Acabou-se. Similar aos Sahaja Yogis puxarem suas orelhas,
acabou-se. Mesmo se ele bater em você, ele dirá: "Puxe minhas orelhas, Mãe. Eu bati na Senhora." É desse jeito. É uma coisa
muito estranha. Eu disse: "O que está errado com a língua inglesa?" Por que essa língua inglesa torna as pessoas assim?
Eu simplesmente não consigo entender. Por quê? Simplesmente não entendo. "O que há de errado?" Agora, isso não acontece
na língua indiana. Se você disser, eles dirão: "O quê? Não entendemos." "O que você está dizendo? O que há de errado?" Quero
dizer, tudo simplesmente, Eu acho, a própria língua tem disciplina embutida, é o que você chama de "madhav", ela constrói a
personalidade.
Por exemplo, se alguém tentar se exibir. Imediatamente nós diremos: "Você é muito sábio". Ati Shahane. E o ditado é: "Ati
Shahane tyanche baila rikame." Aqueles que tentam mostrar que são muito inteligentes, seus bois não têm nenhum trabalho,
significa que eles são preguiçosos inúteis. O sistema inteiro da linguagem é assim. Eles são tão práticos, Eu lhes digo, são
muito práticos. E é por isso que viemos à Índia primeiramente, nós tínhamos alguns Sahaja Yogis conosco quando viemos aqui,

cerca de 25 Sahaja Yogis da Inglaterra vieram e todos nós ficamos aqui e todas aquelas pessoas cuidaram deles e eles os
alimentaram e é claro, quero dizer, eles não pagaram nada, nada. Eles moraram lá. Ninguém nem mesmo escreveu uma carta
de agradecimento, então todos eles ficaram preocupados e escreveram uma carta para Mim dizendo: "Mãe, o aconteceu?
Todos eles estão bem ou estão doentes?" "Eles não escreveram nenhuma carta para nós." Então Eu os chamei, Eu disse: "Vocês
escreveram alguma carta para eles?" "Não". Eu disse: "Por quê?" "Nós sabemos, nós sabemos, cometemos um erro, nós
sabemos." "Vocês sabem, então por que não fizeram isso?" "Não, mas nós sabemos." Agora, qual é o argumento aqui? Agora
vocês pararam com isso, o que Eu estou lhes dando é um histórico.
Vocês pararam com isso, agora vocês são Sahaja Yogis, vocês são santos, então vocês têm de ser bem diferentes. Vocês não
podem ser como eles. Vocês têm de entender. Por exemplo, algumas pessoas têm o hábito de dizer: "Mãe, estou em situação
tão ruim." Você lhes pergunta: "Como você está?" Eles dirão: "Mais ou menos", deste jeito, é muito comum. Então Eu olho para
as mãos deles: "O que é isto? Não entendo." "O que isto significa?" Aqui as pessoas se sentirão envergonhadas de dizer isso.
Mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja morrendo, se alguém perguntar: "Como você está?" Eles dirão: "Estou
bem, estou bem." Ninguém fará assim. Significa o quê? Você lhes pergunta: "Qual é o seu nome?" "Você perguntou meu nome?"
"É claro, Eu perguntei, mas por que você está Me perguntando em resposta?" Qualquer pergunta que você faça, eles a repetirão,
sempre. Eu Me perguntava: "Por que eles repetem?" E eles não assimilam isso em suas cabeças ou o quê?
Agora, o fato é: este é que são os antecedentes deste cérebro. e não o estraguem mais com o sol. Você tem de fazer o trabalho
deste Sahasrara, o Sahasrara que é o lótus, o lótus do Divino que tem belas pétalas, agora iluminadas por sua Kundalini. Elas
são as pétalas vivas, não tentem brincar com isso. É por isso que Eu digo: não leiam livros esquisitos, não vejam coisas
esquisitas, não fale com pessoas esquisitas, não gaste sua energia se preocupando, com atitude futurística, conserve-se
arredio a essas coisas. Deixe isso crescer, porque as raízes estão no cérebro. A árvore da consciência cresce para baixo, mas
as raízes estão no cérebro e você tem de ir às raízes agora, porque você tem feito esse movimento, agora retorne e para isso,
você tem de saber como cuidar de seu cérebro. Outro dia Eu também disse que Eu não sei por que vocês não colocam óleo, seja
o que for. Por que não por óleo na cabeça? A coitada da cabeça precisa de óleo sempre, pelo menos no sábado, coloque
bastante óleo, esfregue bem a cabeça e tome um banho.
Mas as pessoas simplesmente não colocam nenhum óleo na cabeça. Você deve coloca óleo, aumentar a velocidade de seu
cérebro, você não acha isso? Se você não colocar óleo em uma máquina, ela quebrará. Para este cérebro, que é sua máquina
especial, após a Sahaja Yoga, é uma máquina realmente especial, você deve tentar colocar muito óleo nele. Coloque um pouco
de óleo nas orelhas, coloque um pouco de óleo no nariz. Agora, a teoria moderna dos médicos é não colocar nenhum óleo ou
qualquer coisa assim nos ouvidos e no nariz das crianças. O irmão de Rajesh tinha um filho e eles foram, é claro, ao mais
moderno médico dos EUA. E a criança estava chorando, lamentando, se sentindo péssima e o Brahmarandra dela, o que
chamam, a área óssea da fontanela não estava preechida de forma alguma. Estava toda aberta. Eu disse: "Qual é o problema
com vocês?"
Eles disseram que o médico disse: "Não usem óleo." Eu disse: "O quê?" Eles disseam: "Ela terá alergia." Eu disse: "Nada disso,"
"tragam o óleo." Eu peguei um katori (uma tijela) cheia de óleo, o esfreguei na cabeça da criança, pressionei aquilo e coloquei
óleo na nariz, nos ouvidos, a criança dormiu como um tronco de árvore. Imaginem o quanto a criança deve ter sofrido. De onde
vêm essas ideias estúpidas? Eu não sei, eles não colocam nenhum óleo atualmente, então qual é a ideia deles? É fazer – deve
haver algum negócio por trás disso. Eu não sei o que está acontecendo.
Eu não sei o que eles vão fazer não dando óleo para as crianças. Eles devem estar tendo algum negócio com isso também. De
qualquer forma, é uma ideia totalmente estúpida. Eu simplesmente não entendo, dizer que a criança tem alergia. Mas como é
prepotente pensar assim. Agora, por que a criança tem alergia? Agora, deixe-Me fazer uma pergunta. Por que a criança terá
alergia? Os médicos têm de responder. Ou, é claro, todos vocês são médicos, então vocês deveriam dizer.
Vocês conseguem ter uma resposta? Poderia ser um desequilíbrio entre calor e frio no corpo? Mas por quê? Digamos, nos

chakras. Digam o que estará bloqueado nos chakras. Se alguém tem alergia, o que isso bloqueia? O Nabhi Esquerdo. Correto.
Nabhi Esquerdo. O Nabhi Esquerdo se bloqueará.
Agora, isso se refere a mãe. Porque a criança ainda não está casada, então é a mãe. Isso significa que a mãe deve ter um
bloqueio no Nabhi Esquerdo, e é por isso que a criança deve estar bloqueada com essa alergia, então ao invés de punir a
criança, por que não curar o Nabhi Esquerdo da mãe e o Nabhi Esquerdo da criança? Agora, o que você fará se houver um
bloqueio no Nabhi Esquerdo da criança? O que podemos fazer para ajudar a criança a se livrar disso? Muito simples. Qualquer
coisa no lado esquerdo pode ser retirada com uma pequena chama. Coloque sua mão direita no Nabhi Esquerdo da criança e
sua mão esquerda na chama e acabou-se. Agora, é fácil para vocês o diagnóstico, mas em relação aos medicamentos,
lembrem-se de certos princípios dos medicamentos. Certos princípios verdadeiros existem.
Se for o lado esquerdo, você tem de usar o fogo ou o sol ou as chamas, tudo bem? Se for o lado direito, você tem de usar a água
em geral. Qualquer um sofrendo de canal direito, coloque-o na água, acabou-se. Pronto. Não no sol, é claro. Qualquer doença,
traga-a a esse ponto. É muito simples. Agora, façam algumas perguntas sobre doenças. Eles estiveram me pedindo nas últimas
três semanas. Eles estiveram me pedindo nas últimas três semanas, então eles precisam ter isso.
Tudo bem, vamos fazer isso. Verei se consigo responder. Sim. - Sarna, Mãe? - Hã? - Sarna. - A mesma coisa. Sarna não é nada
além de problema no lado esquerdo. É um fígado letárgico. E lhe causa alergias.
Para sarna, mão esquerda em direção à fotografia e mão direita na Mãe Terra. Colocando uma garrafa de água quente no
estômago. Ou até mesmo dando bandhan em seu fígado com a vela está tudo bem. Você deve observar, porque sarna, as
pessoas podem pensar agora que sarna significa fígado ativo ou inativo, chega a esse ponto. Mas só temos dois tipos: ativo ou
inativo. Agora, se a sarna é inativa ou ativa, você saberá a partir de um ponto: quando o fígado é inativo, você tem alergias, e
quando ele é ativo, você tem outros problemas, como por exemplo, como vocês chamam isso em inglês, Eu não sei, enjoo e
você também tem excesso de secreção de bílis. Você não come muito, você emagrece, todos esses problemas estão
presentes. Agora, o que mais? Eczema. Para o eczema, a mesma coisa.
Eczema é a mesma coisa, é exatamente como a alergia, eczema é a mesma coisa. Mas para o eczema, porque ele é externo,
você pode usar algumas coisas como neem ka pata e tudo que lhes falei, e muitas coisas podem ser usadas em cima. Fungo.
Fungo, externo ou interno? Na pele. Uma das piores coisas é o fungo. A mesma coisa, mas ele é a pior coisa, Eu devo dizer que é
canal esquerdo novamente, é o ataque no canal esquerdo, os fungos estão todos mortos e você tem de colocar a mão esquerda
em direção à fotografia e a mão direita nos lugares onde você tem fungo, você talvez o tire dessa maneira, mas não coma
queijo, e queijo com fungos, você não deve comer de forma alguma. Todos os Sahaja Yogis não devem comer queijo com
fungos. Aquele azul, com uma crosta, todos os fungos devem ser evitados, e também cogumelos, se possível. Por que o leite de
vaca piora a alergia e o eczema?
O quê? Por que o leite de vaca piora a alergia e o eczema? Leite de vaca. Por que ele é canal esquerdo? Canal Esquerdo. O leite
de vaca sempre o leva para o canal esquerdo, porque ela é a mãe, e você não deve tomar o leite dela, porque ele é canal
esquerdo. Quer seja leite de vaca ou de búfala, todos lhes causam alergias, mas se você tem animais que são menores do que
vocês, por exemplo, você pode beber como Mahatma Gandhi, o leite de cabra, então pode ser que você não tenha problemas.
Fazemos totalmente o oposto. Quando temos diarreia, tomamos leite. Com diarreia, vocês tomam leite?
O tanto de salada que vocês comem, às vezes Eu acho que essa "forragem" nos transformará em búfalos ou não sei o quê. Eu
simplesmente não consigo tocar nisso, Eu lhes digo. Mas Eu tenho de comer só para mostrar que Eu aprecio. Asma Brônquica.
Asma Brônquica é causada pela combinação de coração direito e coração esquerdo. Se os pais ficam brigando demais, se eles
são divorciados, se você nunca teve a segurança do amor dos pais, então você contrai asma brônquica. Mas se é apenas
superficial, então pode ser por causa da morte do pai ou do sofrimento paterno, mas se o pai e a mãe, ambos o tornaram
inseguros ou se ambos morreram, então você contrai asma brônquica. É uma combinação. - Hipoglicemia. - O que é isto?
Baixo nível de sangue. Hipoglicemia. Eu conheço. Baixo nível de sangue. Isso surge da hiperatividade. Você não deveria pensar

tanto. Agnya, muito Agnya. Agnya Chakra. Muito Agnya. Entregue-se a Cristo, Entregue-se totalmente a Cristo, isso dará certo.
- O que é? - Espondilite. Espondilite é Vishuddhi Esquerdo. E Vishuddhi Direito também poderia ser. Mas na maioria dos casos é
Vishuddhi Esquerdo. Também poderia ser a combinação. Esclerose múltipla. A esclerose múltipla surge do Muladhara.
Muladhara e Nabhi. Nabhi Esquerdo e Muladhara.
Ela é mais canal esquerdo. Dê o tratamento do canal esquerdo. Recitando o nome de Ganesha e de Gauri. Isso dará certo. Varizes, Mãe. - Hã? Varizes. Ela surge em pessoas que ficam em pé o tempo todo e trabalham duro. Assim que elas começam, é
melhor tratá-las, você tem de se deitar todo dia. Aqueles que ficam em pé todo dia por mais de, digamos, três ou quatro horas
devem se deitar na cama e pedalar no ar.
Todo dia, isso ajudará a reduzir o peso, talvez devido ao peso também. Algumas pessoas acima do peso, mas os que ficam em
pé, Eu tenho visto que os que ficam em pé por um longo tempo sem sapato de salto, se você usar sapatos com salto, talvez
você fique melhor. Com sapatos de salto, a pressão não é tanta, então é distribuído mais nos mais baixo dos cinco chakras,
talvez ajude. Mas o melhor é se exercitar depois de ficar em pé por um longo tempo, apenas se deite na cama e pedale no ar, e
também massagear, massagear lentamente para baixo. Também pode dar certo com o tratamento do gelo, você pode colocar
um pouco de gelo antes de massagear, você pode colocar gelo nas varizes e usar óleo muito frio e esfregar, isso dará certo.
Gripe. Gripe. Essa é uma coisa difícil. Gripe. Agora, para gripe, antes de mais nada, isso é novamente canal esquerdo.
Mas nós temos um remédio muito bom na Índia. Eu não sei se vocês o têm, há o que vocês chamam de basil. Folhas de basil,
peguem muitas folhas de basil, façam um preparado, como é chamado? - Infusão - Hã? - Infusão. - Não. Ferva-o em um pote.
Ferva-o em um pote, faça isso completamente, a essência, tire-a bem grossa, coloque chá nela ou água ou do jeito que você
quiser fazer disso um chá, e coloque leite ou seja o que for que você queira, mas menos leite e açúcar, porque o sabor talvez
não fique tão bom. E depois beba, antes disso, você tem de preparar um pouco, como vocês chamam "dhuni"? Todos vocês
conhecem ajwain ka dhuni.
Vocês conhecem isso. Então tome ajwain ka dhuni depois, só isso. Faça isso por três dias, você ficará bem, ficará limpo. Shri
Mataji, doenças psicossomáticas. O quê? O que é? Ele está falando de doenças psicossomáticas, em particular crise de nervos
surge de onde? Canal Direito ou Canal Esquerdo? É uma palavra muito estranha, "psicossomático" significa que também é psico
e somático, então Eu não sei qual delas é, se você disser "psico somático" ou "somático psico". Você se refere a doenças
psicológicas?
Nehi, nehi. Psicossomático é nervosismo. Nervorsismo pode ser causado por hábitos ruins. Como? Por exemplo, se você é uma
aeromoça, você forma um hábito ruim, assim que você vir o aeroporto, você vai Agora, aqueles que viajam muito. Assim que
eles têm de viajar, eles desandam a cabeça deles. Fazer em excesso qualquer coisa, você fica nervoso. É uma questão de
hábito, você forma esse hábito, então isso acontece. Assim, Eu não direi que isso é devido a algum badha ou qualquer coisa
assim, mas seus nervos são usados em excesso de uma determinada forma. Então eles simplesmente sucumbem, eles não
conseguem funcionar nunca mais.
Então você deve mudar esse hábito. Vamos supor que você esteja viajando muito de avião, depois viaja de navio ou viaja de
trem, ou de carro de bois, ou não viaja, algo assim, qualquer coisa que você faça em excesso que forma um tipo de tensão em
seus nervos. Tente reduzir essa tensão em seus nervos. A Senhora recomendou saltos de sapatos, qual altura? Não, não, Eu
não disse isso para todos vocês. Eu disse para o caso de varizes. Ou especialmente para pessoas que desenvolvem problemas
com saltos de sapato. Não há uma altura, apenas tente o que você consegue usar, digamos por volta de dois centímetros e
meio, qualquer coisa, não muito alto, dois centímetros e meio ou menor. Mas se você desenvolve algum tipo de osso em seu
calcanhar ou algo assim, para isso os saltos de sapato são sempre bons. Saltos baixos são melhores.
Calvície. Isso não é uma doença. Mas surge a partir de muitos hábitos. Um deles é ficar usando chapéu. Se você usar chapéu
muito apertado, então a circulação do cérebro fica prejudicada e é quando você pode ficar careca. Então também com bloqueio
no Nabhi Esquerdo, você pode desenvolver uma calvície atrás aqui, se você tem bloqueio no Nabhi Esquerdo, então não há

nenhuma circulação, funciona dessa maneira. E eles dizem que se alguém é calvo, ele conseguirá muito dinheiro, ele é um
homem com dinheiro, na Índia. Eu não sei por que eles acreditam numa coisa assim, mas nós acrediamos que se você é calvo
significa que é um homem com dinheiro, aquele que não é calvo não é um homem com dinheiro; quem não tem barriga não é
um homem digno, de acordo com os padrões indianos. Mas a calvície é causada por não usar óleo. Ou por não usar o óleo
apropriado.
O óleo deve ser usado apropriadamente e o crânio deve ser, na verdade, esfregado, não a pele, de modo que se você esfregar o
crânio, a pele se moverá sobre o crânio e então você não terá esse problema. Uma outra coisa é se você usa tipos estranhos de
óleos com muita fragrância e essência neles, então talvez você fique com cabelos grisalhos. E também o ghee nunca deve ser
usado para esfregar sua cabeça, mas você pode usá-lo para o corpo, o ghee é bom, ou até mesmo a manteiga é boa, se você for
hiperativo, do contrário, não, o ghee nunca deve ser usado ou a manteiga nunca deve ser usada para o cabelo. Agora, você tem
dois tipos de calvície, como Eu lhes disse. Algumas que começam daqui e algumas que começam de lá. É um assunto muito
interessante. E pode ser que tenham ambas. Agora, Eu diria que a que começa daqui são as pessoas que têm um problema de
Ekadesha também, possivelmente. Com o problema de Ekadesha, isso começa ou com quem não é muito coletivo ou algo
assim, a calvície começa a ir para trás. Tudo bem, aquelas que começam daqui são as pessoas que talvez não sejam bons
maridos, talvez haja algo errado com suas esposas, talvez más esposas, o relacionamento marido e mulher é perturbador, então
também começa detrás ou talvez haja alguma incompatibilidade entre os dois ou apego excessivo à esposa ou apego
excessivo ao marido, você também começa a desenvolver isso desse jeito.
Todas essas coisas são do Nabhi Esquerdo. Assim o relacionamento no Nabhi Esquerdo vocês sabem que é o relacionamento
da Gruhalakshmi, onde você adora tanto sua esposa que ela não é mais uma Gruhalakshmi, é também uma coisa errada. Essas
coisas começam com isso. E também poderia ser, também poderia ser por causa de sua vida agitada, se você é muito agitado
em sua vida, correndo para cima e para baixo, trabalhando em excesso, a calvície também pode começar. Você não ouve sua
esposa sobre isso e você acha que tem de fazer o trabalho, então a calvície também pode começar. Há muitos motivos para o
Nabhi Esquerdo começar a se bloquear, mas a calvície que começa aqui, começa com o Nabhi Direito ou podemos dizer, com o
Ekadesha mais deste lado. Então Eu não sei em seu caso, Johan, a que Eu devo culpar. Eu diria que é uma completa negligência,
completa negligência com seu cabelo. Sem passar nenhum óleo de forma alguma. Isso é o que acontece.
Se você não der água à planta, ela morrerá e depois você diz: "Por que isso foi causado?". Se você não lhe der água, isso é algo
que ela come, bebe e vive, assim o óleo é onde o cabelo vive. No ocidente, nós temos dor nos joelhos quando nos sentamos no
chão, há alguma forma de evitar isso? O que ele disse? No ocidente, nós temos dor nos joelhos quando nos sentamos no chão,
há alguma forma de evitar isso? Isso é devido ao Nabhi que você tem. Direito ou Esquerdo e nenhuma prática de se sentar.
Agora, o que você tem de fazer é aprender um certo, o que vocês chamam, exercício. Nós falamos às pessoas qual é o exercício
necessário para isso, então você se acostumará a isso, você começará a se sentar no chão sem sentir dor nos joelhos. Isso o
ajudará muito a longo prazo.
Há alguns exercício que devem ser feitos. Mas pelo menos seus filhos, faça-os se sentarem no chão desde agora, de modo que
não haja nenhum problema para eles. Eu reparei que em muitas mulheres Aqui? No ocidente? Quando eu fui a Paris, reparei que
muitas mulheres com mais de 60 anos começaram a perder cabelo. Mas com 60 anos, a pessoa não deveria ter isso, senão
elas não parecem bem. Em 60 anos, você deveria aparentar como uma pessoa de 60 anos, senão isso é muito constrangedor.
Para Mim, Eu devo dizer, Eu devo ter alguma calvície e algumas rugas e isso e aquilo. Porque uma vez que estávamos viajando e
tínhamos uma mulher conosco, ela era seis anos mais nova do que Eu, e Modi estava o tempo todo tentando ajudá-la, "coitada,
coitada", Eu disse: "Que insensatez é essa." "Ela é seis anos mais nova do que Eu" "e você só fica o tempo todo tentando
ajudá-la.
E quanto a Mim?" Ninguém se importa, eles Me fazem ficar sentada por horas seguidas, fazem isso, fazem aquilo. Supondo que
Eu pareça idosa, você deveria ter dito: "Não, não Mãe, a Senhora deve estar cansada." Agora, as mulheres desenvolvem isso
porque devem ter sido mulheres dominadoras, possivelmente, ou talvez elas estão negligenciando o cabelo delas. - Ou
embriaguez - Hã? Ou embriaguez. Embriaguez, também poderia ser, elas talvez tenham tomado drogas ou, talvez, no ocidente,
qualquer coisa é possível sob o sol, ou talvez, elas tiveram alguns problemas com suas mães ou algo assim. Basicamente deve

haver isso, mas acho que na maioria dos casos é devido à negligência, completa negligência com o cabelo. Vejam esses cortes
de cabelo, você se dirige a qualquer pessoa que está fazendo esses cortes de cabelo, dentro de três anos, ficamos calvos, então
eles lhe darão uma peruca, esse é o negócio deles. Assim, ir a esses cabeleireiros e tudo mais, você desenvolve isso.
Qual é a necessidade de ir ao cabeleireiro? Eu não entendo. Não há nenhuma necessidade, desperdiça seu tempo, desperdiça
seu dinheiro. Você parece muito bem sem isso. Há uma chance de recuperar o cabelo? Hã? O que ela? Há uma chance de
recuperar o cabelo? Ah, você pode. Tente.
Se não pela Sahaja Yoga, eles dizem que há um método. Eles colocam algo aqui, ali e plantam e eles fazem todas essas coisas.
Se você fizer isso, então Eu certificarei de que eles cresçam bem. Por que existem doenças através de gerações, limitadas a
sete gerações? Por que existem doenças através de gerações, limitadas a sete gerações? Ou qualquer doença, Mãe, que vem
através de gerações? Os problemas são assim. So há um único centro que cobre todos os sete centros, que é o Muladhara.
Porque ele é o Omkara. É o Chaitanya.
Se o Muladhara é insultado, por exemplo, Eu disse que se há um relacionamento incestuoso e a família cresce, então acontece
por sete gerações. Mas se isso acontece entre um relacionamento muito santo, como mãe e filho ou algo assim, então
acontece por 14 gerações. É um completo insulto a Shri Ganesha, e muitas dessas doenças podem surgir de lá, a maioria surge,
porque Shri Ganesha lhe dá a força verdadeira. Aqueles que têm insultado Shri Ganesha são sempre pessoas delicadas
fisicamente, então você tem de restabelecer seu Shri Ganesha. Como manter o corpo frio no verão? Como manter o corpo frio
no verão? Para manter o corpo frio no verão, antes de mais nada o que você tem de fazer é pegar um pouco de gelo e esfregá-lo
no seu fígado, mantenha seu fígado frio, não pense muito, não tome coisas quentes, por exemplo, na época de verão, muitas
pessoas comem melancias e coisas assim. Elas devem ser esfriadas apropriadamente, mesmo as mangas na Índia devem ser
esfriadas e depois comidas. Todas essas frutas devem ser esfriadas e depois comidas. Algumas pessoas comem as mangas
diretamente da árvore, isso é muito errado.
Você tem de esfriá-la por 24 horas e depois comê-la. Isso nós sabíamos para todos nós, mas nos tempos modernos, Eu não sei
se as pessoas não sabem. Todas essas coisas têm sentido. Depois reduzam a carne e especialmente o peixe. Você não deve
comer peixe na época de verão de forma alguma. Antes de mais nada, ele é estragado, há algo errado com ele ou então ele tem
fósforo que estimula você. Então evite todas essas coisas, coma coisa que são frias. Agora, na Índia, isso é muito fácil porque
nós temos algo chamado gool khand, que é feito de pétalas de rosa, que é uma coisa muito boa para esfriar o fígado. Então
temos cardamomo, açúcar cristalizado, o próprio açúcar. Todas essas coisas esfriarão o seu fígado e você se sentirá muito
bem.
É uma mudança, uma mudança em sua dieta, é muito importante durante a época de verão. Hemorróidas é um problema de
Muladhara? Hemorróidas? Lado direito, Muladhara Direito, lado direito. Para isso, você tem de se manter frio, novamente,
obtenha os efeitos refrescantes, todas as coisas refrescantes devem ser feitas e também uma coisa muito boa é comer uvas
passas pretas. - Do que vocês as chamam? - Raisins. Raisins. Raisins pretas, coloque-as de molho à noite como um pouco de
suco de laranja e coma-as, quero dizer, coloque-as de molho de manhã, coma-as à noite antes de dormir. Isso o esfriará, é
muito, muito refrescante.
[Hindi] Eu esqueci o nome. [Hindi] Para alergia, o melhor é gheru, tomem todos vocês, aqueles que sofrem de alergia devem
tomar gheru e nós temos pequenos pedaços de pedras arredondadas, esfregue-as e faça isso com um pouco de água por volta
de sete vezes, e depois as coma, é bom para alergias, mas nem todo mundo dever fazer isso, somente aqueles que têm
alergias, gheru não é bom para pessoas que têm fígado hiperativo. Agora, se vocês terminaram Hã? Hã? Kya? (O quê?) Índia tem
um enorme problema de lepra, particularmente em Bihar e U.P., qual é a razão? É um tipo de uma – vocês sabem, é uma doença
infecciosa e eles dizem que agora eles descobriram um tipo de coisa para lepra, não é somente na Índia, era em qualquer lugar,
mas vocês conhecem o [Hindi] os que vocês chamam de parasitas, que criam a lepra, bebem querosene, gasolina, eles se
desenvolvem na gasolina, vocês sabem disso? Qual é o tratamento na Sahaja para isso? Para lepra, para qualquer infecção
assim, é tudo canal esquerdo.

A pessoa pode trabalhar isso, mas o tanto que for possível, mantenham distância disso. Doenças infecciosas, é melhor você
não tratar. Isso é muito perigoso, Eu nunca os aconselharei, porque vocês não devem desperdiçar sua energia em leprosos,
deixe-os para Mim. Qual é a melhor maneira de se curar? E quanto as pessoas que nascem com eplepsia? Eplepsia é curável,
100% curável, é um problema de canal esquerdo, quer tenha nascido com eplepsia ou qualquer coisa assim pode ser curado,
pode ser curado. Excessivo? Cárie. Para cárie, você deve usar seus dedos para esfregar seus dentes, essa é a ideia, e também
esfregar suas gengivas. Então é o que você precisa, porque você tem vibrações, seu Vishuddhi Direito está bem, a cárie é devido
ao Vishuddhi Direito, então o que você tem de fazer, o que a deficiência no Vishuddhi Direito lhes causa, é esfregar bem com
azeito de oliva e um pouco de sal, sal fino muito bom e isso acabará com a cárie, faça todo dia, todo dia, escovar os dentes não
é o suficiente.
Mais uma, mais uma aqui. O quê? Sente-se, sente-se. Qual é o motivo para termos todos os intestinos no lado esquerdo? Todos
no lado esquerdo? Nada no direito. Boa ideia. Lado esquerdo. Não há nenhuma razão para isso. Afinal, pense que Deus criou
muitos seres humanos.
Mesmo que fale com 200 pessoas para fazerem algum trabalho, um vai por esse caminho, outro vai por aquele caminho, você
não sabe o que acontece, eles vão tão precipitadamente. Agora, nisso, às vezes é uma aberração, isso acontece, há aberrações,
não faz nenhuma diferença. Tudo bem, o que você quer? O que ela disse? Colite. Colite surgem em pessoas que têm ameba,
talvez um deles possa ser – tem isso? Tem ameba? Sim. Pode ser devido a isso. Ou poderia ser devido à comida quente que
você come, ou se você bebe muito e todas essas coisas podem estar afetando, mas na maioria dos casos é por causa de
ameba, Eu tenho visto isso.
e comida quente. Você não deveria comer comida quente, por exemplo algumas pessoas gostam de comida muito quente e
elas têm esse problema. Alguém tem uma pergunta que seja um pouco mais visionária? Um pouco menos médica. O quê? E
quanto ao cometa Hailey aparecendo mais tarde este ano? Eu vi isso. Sr. Hailey viu isso e ele disse que isso acontecerá, aquilo
acontecerá, e eles dizem que é um bom sinal, vamos ver, sejam quais forem as estrelas, sejam quais forem as coisas, a menos
e até que os seres humanos se tornem sensíveis, nada pode acontecer. Nós temos de ser pessoas sensíveis para receber as
bênçãos dessas coisas, senão o cometa Hailey, talvez Mailey venha, mas continuamos assim eternamente. Se nos tornarmos
sensíveis, somente então isso acontecerá, antes de mais nada, quando há ego, o que acontece é que nada vai dar certo.
O ego tem de baixar e você tem de sentir tudo, as vibrações e tudo do ambiente de todas as estrelas, então isso dará certo.
Senão, isso não tem nenhum efeito. Qual é atitude adequada quando estamos em Seu darshan? Eu nunca soube como abordar
a Senhora. Isso é muito embaraçoso. Tudo bem, vou fechar Meus olhos e Meu rosto e lhes falarei. [Marathi] Agora. Sua
pergunta é boa. Agora, vamos supor que Cristo aparecesse diante de você e você saiba que Ele é Cristo, o que vai acontecer?
Essa deve ser a atitude, pelo menos o mínimo, embora Cristo tivesse de lidar somente com um chakra, Eu tenho de lidar com
sete.
Se essa atitude se desenvolve, até mesmo pensando em Mim é o suficiente, você tem de apenas pensar em Mim que suas
doenças serão curadas. Essa profundidade tem de estar presente. Isso é simplemente um chakra sete vezes, elevado a sétima
potência. Isso é o que é. Vocês viram os milagres, vocês viram as fotografias, vocês viram milhares tendo a Realização, nenhum
Deles fizeram isso. Mas também Eu sou Mahamaya. Mas em seu coração, você deve saber de quem você está diante. Mas a
maioria das pessoas caem muito na rede de Mahamaya, essa reverência propicia tanta satisfação, é tão penetrante, tão
profunda, que se a pessoa vive somente com essa ideia o tempo todo, você não precisa de nada. É uma riqueza muito grande,
se Eu fosse vocês, Eu chamaria a Mim mesma da pessoa mais afortunada, mas é o oposto, Eu não sei o que dizer, embora Eu
devo dizer que Eu sou muito afortunada, porque comparada a todos Eles, Eu tantos de vocês aqui que são Sahaja Yogis, então
Eu sou muito afortunada, muito feliz com isso, muito feliz, mas ainda assim, para crescer nisso, você tem de saber o que é isso.
Os indianos têm sensibilidade, isso entra facilmente na cabeça deles, eles são muito sensíveis. Da mesma maneira, Eu espero
que vocês desenvolvam isso dessa maneira, nesse estilo, então a vida será muito regozijante.

1986-0114, Makar Sankranti Puja
View online.
Makar Sankranti Puja, Rahuri, Índia, 14.01.1986 Hoje é um dia triste para Mim porque agora estaremos partindo. Talvez Eu não
possa Me encontrar com vocês em Mumbai. Pode ser que por um ano, isso talvez não aconteça para alguns de vocês. E Eu
gostaria de lhes dar… um pequeno conselho sobre o crescimento dentro de vocês mesmos. As pessoas acreditam… que Deus
está nos ajudando e nós estamos em Seu Reino. Então seja o que for que aconteça, Ele cuida de nós. Isso é verdade, mas como
você é o instrumento de Deus, você também tem de cuidar de si mesmo. Pelo atraso de hoje, Eu gostaria de Me desculpar, mas
o atraso aconteceu… porque o Sr. Kulkarni devia vir de Puna… e nos acompanhar para fazer este puja. Agora, Eu disse a ele - ele
está chegando agora - que sua esposa é uma mulher negativa, e ele não entende sua própria importância, Eu diria. Como líder,
você deve compreender sua importância. E outra pessoa que veio, perguntou: "Por que você não vem comigo?". Ele disse: "Eu
tenho de vir com minha esposa". E é desse modo que esse atraso ocorreu, porque ele não está aqui. Ele disse que virá para o
puja, então a coisa principal era primeiro chegar aqui a tempo… sem uma força negativa puxando-o. Então nós concluímos que
é importante que, antes de tudo, nós devemos saber… que de qualquer forma nós não devemos tentar… ter quaisquer forças
negativas nos atacando… ou nos envolvendo ou se apegando em nós. Pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu
filho, pode ser sua filha, pode ser qualquer um. Você deve se certificar de que essa pessoa é negativa por meio das vibrações… e
não ter nada a ver com uma pessoa assim. Não tenha. Nunca dê ouvidos a uma pessoa assim, nunca concorde com o que essa
pessoa diz e faça o que você quiser, porque nas vibrações, você saberá que a pessoa é negativa. É claro, isso não o ajuda de
certa forma a destruir outra pessoa… ou acabar completamente a Sahaja Yoga nessa pessoa. Mas pelo contrário, com amor e
conselhos adequados, você tem de dizer a essa pessoa: "Você está sendo negativo, você é uma pessoa negativa." "Nós
estamos recebendo vibrações negativas de você." Agora, essa pessoa talvez persista na negatividade, talvez porque ela não
saiba como sair disso, ou talvez ela não saiba como se livrar disso ou pode ser preguiça. Talvez seja a arrogância dela, porque
pessoas assim podem ser muito arrogantes… e obstinadas e autoritárias, podem ser muito arbitrárias também… e podem ser
tão inteligentes que elas se enganariam com sua própria inteligência. Elas não aceitarão seu conselho, seja qual for. Tente falar
com elas na medida do possível. Você tem de ir muito longe, porque você não está aqui para elas, você está aqui para si mesmo
e para Deus. Então você não tem direito de desperdiçar sua energia… com alguém que é uma pessoa certamente negativa. E
nisso, a abordagem deve ser tal que… você tente ajudar essa pessoa na medida do possível. Supondo que ela tenha alguns
maus hábitos, ela esteja tomando drogas, tudo bem, tente tirar essa parte, a droga e tudo isso, tente fazer tudo que for possível.
Dê um bandhan, faça shoebeating, mas sua atenção não deve estar… completamente em direção a uma pessoa que é negativa.
Normalmente em um ashram, Eu tenho visto, na maioria das vezes uma pessoa negativa aparece e todo o ashram fica
perturbado. É uma coisa muito comum, porque uma pessoa desagradável pode estragar tudo. Por exemplo, hoje Eu tive de
gastar algum dinheiro… com outra pessoa desagradável por nada, e porque ela é negativa, Eu mesma tive de combater isso, Eu
não sabia como os outros iriam combater isso. Mas você tem de falar francamente na cara: "Se você quiser ir para o inferno,
pode ir," "se você quer ir para Deus, então você deve mudar a si mesmo," "você tem de se transformar, você tem de ficar bem."
Todos podem ser curados. Os preguiçosos são as únicas criaturas difíceis, as pessoas preguiçosas, porque elas têm desculpas,
são as criaturas mais difíceis, as pessoas preguiçosas são as pessoas mais difíceis, Eu tenho visto. Se a pessoa não é
preguiçosa, é muito fácil fazer com que ela faça as coisas. Para uma pessoa preguiçosa, tudo é difícil, porque ela é
condescendente com a preguiça. Mas precisamos nos lembrar de um princípio da Sahaja Yoga que é muito importante. Eu acho
que devem anotar isso em seu coração. Esta é uma essência muito importante da Sahaja Yoga de como crescer: vocês devem
saber como elevar a sua Kundalini. Vocês devem saber como meditar e descobrir seus problemas, seus defeitos e depois
removê-los e elevar sua Kundalini. Se você não consegue elevar sua Kundalini, você não pode melhorar na Sahaja Yoga. Agora,
a Kundalini cai com muitas coisas, como vocês sabem, se vocês têm defeitos. Mesmo supondo que você tenha uma fraqueza
por sua esposa, você se preocupa com ela, pensa nela ou no seu marido, que é uma pessoa negativa, a Kundalini será sugada.
Ela será sugada com todas essas atenções negativas, com qualquer tipo de atenção negativa que você tiver, Ela será sugada.
Deixe-o sentar deste lado. Data, sente-se aqui, você os está perturbando. Tudo bem? Venha, seja um bom menino. Sente-se
neste aqui, sim, em cima, bom menino, você é um menino muito bom. E essas pessoas negativas sempre vêm à frente, elas se
sentarão na Minha frente, elas estarão lá apenas para Me perturbar. Elas nunca entenderão que "Nós devemos ficar atrás", são
grandes exibicionistas. Elas se sentarão bem na frente dos Meus olhos, Eu as vejo, Apenas coloco Meus olhos diretamente e a
pessoa está direto diante dos Meus olhos. É um sinal de que elas estão o tempo todo tentando desagradar a Deusa, o tempo

todo. É claro, a Mãe de vocês é uma Deusa tão estranha que Ela nunca fica descontente. Mas há muitos outros que ficam
descontentes. Queria ter sabido disso, realmente não sei, Eu acho que não sou nada além de perdão, e Eu simplesmente não
reconheço isso, mas é um ponto comum. Uma pessoa que é muito positiva não vem muito à frente, mantém-se fora, não Me
força a fazer coisas. Ao contrário, eles Me forçarão: "Faça isso, faça isso, sente-se assim, eu precisarei disso." A menos e até
que Eu fale com você, você não deveria fazer isso. Por exemplo, Eu conheço algumas pessoas, é uma dor de cabeça estar com
elas, Elas perguntarão: "Eu devo Lhe dar chá? Eu devo trazer isto para Senhora?" "Por quê? Eu lhes direi se Eu precisar." "A
Senhora tomará isso? A Senhora tormará aquilo? A Senhora comeria isso?" "A Senhora gostaria de um chá branco ou um chá
preto ou um chá amarelo?" Eu não tenho tempo para pensar sobre todas essas coisas sem sentido. E é isso que distrai Minha
atenção deles… e eles não entendem, é um círculo vicioso, eles não recebem Minhas bênçãos. Linda, você é uma delas, agora vá
para este lado, você sabe disso muito bem e você é quem se sentará na frente. Agora, Eu posso lhes dizer quantos estão
sentados na Minha frente, a maioria deles são pessoas negativas, exceto Alexandra, Eu posso ver isso. Outra é Martine. Ela está
aí? Martine capta muito bem, sim, a segunda deve ser Martine, sim, venha. Martine capta muito. E vocês não querem ver que
vocês se bloqueiam, vocês não querem ver que vocês se bloqueiam, e então o que acontece é que isso afeta a outra pessoa. Os
líderes são afetados. Quem é o próximo? Agora quem é o próximo, vamos ver. Atrás dela, ela tem um problema nos olhos, ela
tem um problema, ela não deve sentar na frente, ela deve ficar na lateral. Tudo bem. Eu não preciso Me preocupar tanto, mas
ainda assim, deixe-a sentar-se na lateral. Eu simplesmente lhes mostrei que vocês podem distinguir uma pessoa negativa… que
tem problemas. Em primeiro lugar, o tipo que fica reclamando. Qualquer um que fica reclamando da Natureza é negativo,
qualquer um que reclama é negativo. Eu nunca reclamo, reclamo? Eu alguma vez reclamei? Eu estive em todos os seus
programas, em qualquer lugar, alguma vez Eu reclamei… que a cama não está boa? De repente, outro dia descobri que a cama
que Eu durmo… é realmente dura como uma rocha, realmente. Eu simplesmente descobri de repente porque Eu sentei nela. Mas
Eu não reclamei com ninguém. Eu disse: "Está tudo bem". Porque Eu Me sinto bastante confortável com isso. Isso é que mostra
que uma pessoa que não se sente confortável consigo mesma… ainda é negativa e uma pessoa assim deve tentar se manter
fora da Sahaja Yoga. Essa é a melhor maneira com a qual a pessoa será ajudada. Em relação às pessoas negativas também,
você deve se lembrar… que você deve tentar manter fora da Sahaja Yoga. Não tente se exibir, porque uma pessoa assim sempre
quer vir à frente. Por quê? Porque ela será abençoada, porque ela será salva. É como um mendigo indo a um homem rico, mas
não é assim. Na Sahaja Yoga é exatamente o contrário, tudo é exatamente o contrário, você pode colocar tudo ao contrário,
então você entenderá. Na Sahaja Yoga, aqueles que se mantêm… fora da Minha vista são mais abençoados. Aqueles que não
Me fazem perguntas, se Eu deveria ter isso ou aquilo, são mais abençoados. Aqueles que não reivindicam nada de Mim são
mais abençoados, aqueles que não Me contestam são mais abençoados. Milagres acontecem. Como com Meu passaporte,
isso já aconteceu antes também, Eu não sabia, na Austrália, mas o Sr.Srivastava Me disse que Meu passaporte expirou, Eu devo
obter a validade novamente autorizada. Quando Eu vim para cá, Warren Me disse pelo menos três vezes, então Eu perguntei a
Warren: "Eu devo ir a Delhi para fazer isso?" "Porque se Eu for para Hong Kong, como Eu farei isso sem passaporte?" E então Eu
disse: "Vamos ver." Eu abri o passaporte, ele já estava autorizado até 1988. Então para isso, temos de entender que… nós
devemos conhecer nossas prioridades; devemos saber o que é importante. Para Mim, era importante Eu ir para Hong Kong, Eu
não consegui encontrar nenhuma época que Eu pudesse ir lá, em uma época… que não estaria muito quente. E isso
simplesmente deu certo para Mim. Eu não tenho de ir a Delhi primeiro e agora estou pronta para ir. Isso aconteceu muitas
vezes… e mesmo se algo der errado com meu passaporte ou com qualquer coisa… por causa das forças negativas, Eu uso isso
como uma vantagem. Assim, mesmo que alguém seja uma pessoa negativa, use isso para algo positivo. Agora, por exemplo, Eu
estava indo para a América… e Eu tinha enviado Meu passaporte para o visto… e Meu marido, que é tão meticuloso, o tinha
pegado. E eles deram o visto para o ano passado. Quando Eu fui ao aeroporto, eles disseram: "O quê? Este é o visto para o ano
passado." Não, para o ano seguinte, eles tinham dado para um ano à frente.. Então eles disseram: "A Senhora pode ir no
próximo ano, não neste ano," "o visto é para o próximo ano." Então Eu telefonei para Meu marido, era um domingo, ele
simplesmente saiu da cama, correu para cima e para baixo, coitado, ele disse: "Como é que eu não vi?" Eu disse: "Você não viu.
O que aconteceu é que você não viu." "O sujeito que fez isso era muito, muito acelerado, Eu acho," "então ele Me deu um ano à
frente, então agora é melhor descobrir." Quero dizer, isso é o que acontece com as pessoas aceleradas. Elas lhe darão um visto
para um ano à frente. Essa é outra positividade extrema. Agora, então como resultado dele correr para cima e para baixo, todos
eles ficaram abalados, especialmente os americanos sentiram: "Oh Deus, que erro foi esse." Então, eles Me deram o visto de
cinco anos. Então, em vez de se sentir infeliz com a negatividade… e ficar fazendo cara de infeliz, e tornando-se infeliz e Me
tornando infeliz com isso, o melhor é rir disso e usar essa negatividade para sua positividade. Somente no começo, isso
aconteceu uma vez que estávamos indo para Nasik, Eu enquanto ia para Nasik, enquanto íamos para Nasik, nosso carro

estragou e todo mundo disse: "Mãe, seu carro nunca estraga, como ele estragou?" Eu disse: "Deixa assim, tudo bem, está muito
bom aqui," "Eu posso olhar ao redor, posso ver ao redor e tudo mais." Eles não conseguiam entender porque Eu estava tão
tranquila sobre isso. Então o carro estragou e demorou cerca de uma hora. Agora, as pessoas que eram Sahaja Yogis, antes
nunca curavam ninguém, nunca examinavam ninguém, nunca elevavam a Kundalini de ninguém, todos muito assustados. Mas
como Eu não estava lá, eles se sentiram muito desafiados, porque havia uma multidão tão grande lá, eles não sabiam o que
fazer. Então eles disseram: "Tudo bem, vamos elevar a Kundalini de vocês." Foi desse modo que eles começaram a fazer isso e
está ajudando agora, mesmo agora que vocês estão fazendo isso. Do contrário, eles não tocariam nisso. Assim toda
desvantagem, toda negatividade deve ser usada para positividade. Como Eu lhes contei antes também, um exemplo de uma
pequena célula… indo para dentro da Mãe Terra, vê uma grande pedra lá, dá a volta nela, amarra em volta dela repetidas vezes…
e a usa para posterior amarração da árvore, para o suporte da árvore. Isso é o que é a sabedoria. Isso é o que é a sabedoria e
essa sabedoria… surge através da meditação, do método meditativo. Portanto, vocês devem meditar todos os dias e elevar a
sua Kundalini, senão vocês não podem crescer dizendo: "Mãe, eu te amo," "eu te amo", escrevendo cartas de dez páginas para
Mim, o que é impossível de ler, fazendo todos os tipos de coisas assim… e Me fazendo perguntas de manhã à noite. Nada, nada
irá ajudá-los a Me entender… ou a entender a si mesmo ou a entender a Sahaja Yoga… ou a crescer na Sahaja Yoga. Vocês
podem falar, discutir, fazer o que quiserem, para entender a Sahaja Yoga, o melhor é manter-se muito feliz. Rostos felizes,
felicidade dentro de vocês mesmos, alegria dentro de vocês mesmos, tentar ver a essência da alegria em tudo, não tentar
criticar nem tornar-se infeliz. Mas sim elevar sua Kundalini todas as manhãs religiosamente, todas as manhãs, todas as noites,
elevem a sua Kundalini. A Kundalini é como o alimento, o alimento, a água da vida para o crescimento do seu ser interior. Se
você não medita, se você não sabe como elevar sua Kundalini, é melhor você tentar aprender. As pessoas negativas sempre
evitam isso… porque elas sentem queimações, elas sentem isso. Encare isso por um tempo, não importa, enfrente isso,
limpe-se… e certifique-se de que você eleve sua própria Kundalini. Não culpe seu marido, não culpe sua esposa, não culpe seus
filhos, não culpe seu ambiente, nada desse tipo. Você pode ir para as florestas todos os dias, você pode ir a qualquer lugar que
quiser, se você quer fazer isso, você pode fazê-lo. Mas as pessoas devem entender que agora somos santos e os santos têm de
fazer isso. Vocês ficarão surpresos ao ver que se vocês começarem a meditar, a maioria dos seus problemas desaparecerão,
porque todos os problemas físicos serão cuidados por Deus. Todos os problemas materiais serão cuidados. Todos os outros
problemas, os problemas familiares serão cuidados. Mas o principal problema é como fazer você fazer isso. É como quando
você come sua comida, sua língua pode sentir o gosto, a comida recebe a saliva, ela desce, é tudo cuidado, ela desce
corretamente, abaixo estão todos os sucos que são secretados, eles sabem que a comida está chegando, ela é digerida em
diferentes partes, na realidade, está tudo formado. Mas você deve colocá-la na boca. E isto é que é o mecanismo da Sahaja
Yoga: você deve meditar e elevar sua Kundalini. De tantas maneiras, em tantos estilos, em tantos ângulos, Eu tenho dito isso
novamente e novamente e novamente e novamente. Mas isso é o que nós não fazemos. E conhecer o seu propósito, você deve
conhecer o seu propósito. Como Eu disse, os líderes não sabem da importância deles de forma alguma. Eles se comportam às
vezes de uma maneira que Eu não consigo entender. Eles se tornam tão tolos em relação às suas esposas, aos seus maridos…
que Eu não consigo entender. Isso não é importante de forma alguma. Se eles são líderes, eles têm responsabilidades. Em
segundo lugar, os líderes devem repreender… as pessoas que devem ser repreendidas, é muito importante. Se você não
consegue repreender as pessoas, não adianta. E é desse modo que a liderança não será respeitada, se você não repreender as
pessoas que são negativas. Um problema negativo chega, imediatamente eles o relatarão. Eu imediatamente sei, isto é a
esposa dele ou marido dela… que devem estar fazendo algum absurdo lá. Imediatamente é relatado: "Isso está acontecendo,
aquilo está acontecendo", é um sinal de negatividade. Imediatamente você pode resolver o problema, dê bandhans. A maneira
mais simples é sentar-se diante de Minha fotografia… e apenas dizer: "Mãe, por favor, este é o problema", acabou-se. Não há
nenhuma necessidade de pegar um telefone e Me telefonar… e telefonar para Mim por volta das duas horas da madrugada.
Apenas faça isso, mas o problema é que você não consegue, porque seu sistema ainda não atingiu esse ponto. É um círculo tão
vicioso. Seu sistema deve atingir esse ponto… onde a conexão está totalmente lá, você não se importa com a liderança, com
nada, mas você se preocupa com seu crescimento interior. Se seu crescimento interior estiver nessa posição, isso acontecerá
automaticamente. Isso é o que é. É muito difícil para as pessoas entenderem que… nós temos de estar sensatamente situados
em relação a nós mesmos. Agora, sobre os líderes, Eu diria isto sobre os outros também: temos de estar muito, muito
sensatamente situados em relação a nós mesmos. Nós somos sensatos em relação a nós mesmos? Algumas pessoas idosas
se comportam como crianças, algumas crianças se comportam como pessoas idosas no sentido de que… começam a
repreender, responder com insolência, comportar-se mal. Nós devemos saber nossa idade, nosso grupo, tudo e nos
comportarmos de uma maneira que é digna. Em uma tenra idade também, se uma criança fala como uma criança, ela pode ser

muito, muito positiva. Eu devo lhes dizer que recebi alguns relatos muito, muito estranhos… sobre algumas pessoas, que foi tão
chocante, como elas se comportaram arbitrariamente? E a única coisa que está por trás é o senso de liderança: "Eu queria ser
líder, este queria ser líder, aquele queria ser líder." Não há nada como liderança na Sahaja Yoga, vocês não sabem que sua Mãe
é muito capaz. Ela não precisa de nenhum líder, vocês não A conhecem, é melhor conhecê-La. Ela é muito capaz, uma mulher
muito inteligente e perspicaz. Ela é Todo-Poderosa e sabe tudo sobre vocês, Ela sabe como lidar com as situações. Ela não irá
permitir… que a Sahaja Yoga desapareça por causa da estupidez de alguém. Saibam disso! Sentada aqui, Eu sei tudo sobre
todos. Eu posso parecer muito simples, não é assim. É por isso que Eu tenho de lhes dizer isto: não se considerem… dotados de
algum tipo de poder especial como um líder. Somente isto: vocês têm o poder por meio de sua Mãe, o qual vocês devem
afirmar. Portanto: "Seja o que for que que eu esteja fazendo é a Mãe que está fazendo". E quando vocês fizerem isso, vocês
ficarão surpresos ao ver… que seja o que for que vocês quiserem será sensato, seja o que for que vocês pedirem será sensato.
sensato significa que está relacionado à Sahaja Yoga. E seja o que for que vocês fizerem será sensato. Toda a sua dignidade,
tudo se acumulará, mas a coisa mais importante é: a qualquer custo, vocês devem meditar. Isso é o que Eu tenho de dizer agora
aos nossos indianos também, mas para vocês é muito importante, porque agora vocês estão retornando ao "lugar real". Como
ontem, alguém Me disse, algum ocidental disse: "Mãe, eles estão falando sobre porque a Senhora deixou Vaikuntha…" "e veio
para esta Índia." "Tudo bem, mas nós diríamos por que a Senhora deixou esta Índia e veio até nós?" Então, a resposta estava lá,
que Deus, Deus ficou furioso com os santos, por causa dos santos e da companhia deles. Mas os santos têm de ser santos,
senão eles se tornarão problemáticos para Mim. Se Eu for a um hospício, nada acontecerá Comigo. Se Eu for, digamos, a um
cemitério, nada acontecerá Comigo. Mas se um santo se bloquear, mesmo a menor coisa, isso Me perturba, Me tortura, não
externamente, talvez, mas internamente. Porque Eu lhes dei um lugar no Meu coração, em Meu Ser, vocês circulam em Meu Ser.
É desse modo que Eu sei sobre vocês. Assim, se vocês realmente se tornarem melhores, se vocês se aperfeiçoarem, isso será
uma alegria para vocês… e a maior alegria para Mim também. É só isso que Eu quero que vocês sejam, nada mais, nada mais.
Agora, mais uma garantia Eu quero lhes dar, nós iremos iniciar alguns projetos na Índia. Agora chegou a hora, nós adquirimos
um terreno, definitivamente agora… e iremos trabalhar em alguns projetos assim que Eu Me estabelecer na Índia. Nós
começaremos a mostrar a manifestação disso. E talvez esse tipo de tour, Eu talvez não seja capaz de fazer depois de alguns
anos. Mas depois vocês mesmos serão capazes de conduzir esses tours no seu próprio país, viajar para alguns lugares, porque
este é um período de treinamento… onde vocês aprenderão como fazer esse tipo de coisa. É claro, em seu país é bastante difícil
conseguir pessoas assim, mas como entrar em contato, Eu comecei com uma única pessoa. Assim, Eu sou apenas uma
senhora, uma dona de casa, e se Eu pude fazer isso, por que não vocês? Portanto, agora vão com uma mente calma,
alegrem-se. É muito difícil para uma Mãe suportar tudo isso, porque quando Eu deixo a Índia, Eu Me sinto péssima em relação
aos indianos. Quando Eu os deixo, Eu Me sinto péssima em relação a vocês. É algo horrível… que Eu quero que de uma forma ou
de outra todos nós tenhamos um… enorme país nosso, onde todos nós nos estabeleçamos felizes juntos. Então, em nome de
vocês, Eu gostaria de agradecer a todos os indianos… que têm feito tanto por nós, nos deram todo o conforto, de acordo com
eles foi um desconforto, mas de acordo com vocês foi um conforto. Agora que vocês estão indo neste tour, Eu lhes pediria que
não discutissem… outras coisas mundanas absurdas no caminho, mas discutam sobre a Sahaja Yoga. Entendam, existem
pessoas que são realmente novas, falem com elas sobre a Sahaja Yoga, deixem-nas saber o que é a Sahaja Yoga, também lhes
expliquem o que é a Sahaja Yoga. Você estarão viajando bastante agora e também irão a lugares… onde teremos nossos
projetos executados. Vocês podem dar uma olhada nisso, será uma boa ideia, e também pensem em quais tipos de projetos
nós podemos ter neste país… que os ajudará a alcançar melhores resultados na Sahaja Yoga. Tudo isso nós temos de discutir e
este grupo é do tipo muito mais sério, Eu acho, e ele irá trabalhar algo seriamente… sobre os planos futuros que nós
gostaríamos de ter aqui e no exterior, e quaisquer que sejam as datas e coisas que vocês gostariam de fazer. Nos meses de
maio, junho, julho, Eu estarei no Ocidente, e maio Eu gostaria de reservar para a América, se possível, pelo menos a segunda
quinzena de maio. O resto vocês podem ajustar da maneira que quiserem ter… e também organizar seus programas entre
vocês… seja qual for a forma que vocês disserem está bem. Desta vez, foi desejado que Eu fosse para a Grécia, Eu não Me
importo, Eu gostaria de ir lá e fazer o que for necessário. Eu espero que todos os líderes tenham ganhado os cordões com
pingente. Eu dei a Warren. Tudo bem, está feito agora. Eu Me preocupo com todas as pequenas coisas assim. Agora todos
vocês estão aqui juntos. E vocês se misturam com eles, eles serviram muito. Os santos serviram. Todos nós somos muito
gratos a vocês. Vocês trabalharam muito, simplesmente não sabemos o quanto agradecer por isso. Mas para vocês, essas
pessoas trouxeram algumas fotos e outras coisas. Nós daremos isso a todos após o Puja. Em segundo lugar, as músicas que
foram cantadas ou dançadas foram feitas no programa de ontem. Isso faz com que essas pessoas fiquem muito felizes.
"Mataji, agradeça a eles em Marathi em nosso nome." Eles disseram isso. Especialmente os universitários fizeram… um

programa tão belo, com um trabalho tão árduo, eles realmente apreciaram isso. A outra coisa é que… as pessoas e os homens
da universidade deveriam pensar em contribuir… um pouco para o Meu trabalho. Vocês sabem que fomos a diferentes lugares,
nós fomos para Ashtangaon, fomos para o vilarejo Ganori, nós fomos para Sangamner e… muitas pessoas também vieram para
Shrirampur. Neste lugar, vocês devem dividir o trabalho uns com os outros. Dhumal trabalha muito arduamente, ele trabalhou
muito arduamente para manter a Sahaja Yoga. Este único homem assumiu tudo sobre si mesmo e gasta dinheiro… para a
Sahaja Yoga, fez tudo sabiamente. Além disso, todos devem assumir as responsabilidades dele, porque isso é o trabalho de
Deus, que tiveram a oportunidade de obter o Poder de Deus e o trabalho de Deus. Assim, sem nenhuma ganância por
dominação ou poder ou dinheiro, nós devemos fazer este trabalho de Deus. E fazer todos os arranjos entre vocês. "Para qual
vilarejo nós iremos?" "Quem irá para qual vilarejo?" Fazer todos os arranjos. Assumir uma parte de cada trabalho. Agora, o Sr.
Kumbhojkar está aqui, Eu falo com ele, ele deveria observar aqui e prestar atenção a todos. Devem ser dados a todos lugares e
localizações diferentes. E antes disso, nós fomos para Aardgaon, fomos para Musalwadi, E nós temos ido a muitos lugares.
Onde está situado Renuka Devi? Manori. Nós fomos lá. Nós estivemos em muitos lugares como esse. O trabalho principal já
está feito. Mas ainda assim, não há consistência, integridade nesse trabalho, Isto vocês podem fazer: um dia por semana,
reservem um tempo… para preparar o seu centro, seja qual for que queiram administrar. Onde quer que vocês estejam
convencidos a ir, vocês podem assumir e ir para lá. As mulheres devem ir lá e cantar algumas músicas. Chamem as pessoas.
Por causa dos bhajans, muitas pessoas virão. Se as mulheres forem e cantarem os bhajans, muitas pessoas serão atraídas. Se
houver um programa de bhajans, vão. Mesmo se vocês forem uma vez por semana, será como fazer muito trabalho. As
diferentes tarefas devem ser divididas entre vocês. Existem duas partes na Sahaja Yoga. A primeira, vocês devem elevar sua
Kundalini a partir de dentro. A Kundalini deve ser elevada. A meditação deve ser feita para isso. Mas o que fazer com uma
lamparina? Se você colocar uma lamparina e afastá-la, qual é o benefício? Cristo disse claramente: "Ninguém acende uma
lamparina e a coloca embaixo no farol." Então eles a colocam no topo, eles não a guardam embaixo. E é uma lamparina que foi
acesa por Deus, que foi dada vocês. Vocês devem dar luz aos outros. E somente quando iluminarem os outros, vocês
encontrarão a verdadeira felicidade. E esse é um círculo de alegria. Se Eu tivesse lhes explicado no exemplo como a Natureza,
vocês se lembrariam. Existe um círculo na Natureza. Supondo que você agora semeie uma semente. Agora que sua fazenda
está pronta, então as folhas da árvore caem. Por que isso? Porque contém nitrogênio. Esse nitrogênio deve voltar para o
Cosmos. Por que as folhas da árvore caíram de volta novamente? Porque no inverno, a luz do sol é menor, é por isso que elas
caem. E depois que as folhas caem, o sol também aquece bem a Terra. Próxima delas estão as terras nas quais as folhas são
decompostas… pelo nitrogênio das folhas caídas. As terras recuperam a fertilidade. Elas ficam férteis, então vocês podem
cultivar bem nelas. O mesmo na Sahaja Yoga, vocês armazenaram energia em si mesmos. E aumentaram seu poder. Agora
existe poder em vocês. Esse poder os torna uma pessoa melhor. Seus hábitos se foram. Vocês se tornaram seu próprio capitão.
Depois, se dermos isso aos outros, então o que nós demos, nós recebemos de volta. Como as nuvens evaporam do mar e
sobem para o céu, por que elas trabalham tão duro? Então, elas fornecem água para o mundo inteiro. E depois elas são
transportadas de volta para o mar pelo rio. É assim. Seja o que for que vocês derem aos outros, vocês receberão de volta algo
tão bom quanto. E a alegria disso, ver isso, essa visão é a sua personalidade. A sua personalidade é vista no que você faz. O que
você tem feito? Como você vê isso? É como um espelho seu. É o espelho da sua vida. Isso mostra o que você fez lá fora. Mas a
chave é a sabedoria. "Eu sou razoavelmente educado?" "Eu posso fazer algo irritante?" "Eu posso dizer qualquer coisa?" "Ou eu
tenho um discurso eloquente sobre algo especial?" "Ou eu tenho muita sabedoria?" "Ou eu estou tendo algo em demasia?" "Eu
sou um artista." Não acontecerá nada se você tiver pensado assim: "Eu sou apenas um Sahaja Yogi, estou trabalhando para
Deus." "Eu não tenho tempo para outras coisas." "Eu só estou trabalhando para Deus." "Este é o trabalho de Deus que estou
fazendo, este é o trabalho mais importante." "Além disso, nada importa." Se você decidir permanecer neste pensamento e com
essa compreensão, tente fazer uma imagem de si mesmo, isso deve ser bom, não haverá falhas. Continue se observando. O
que vemos no espelho? Se nosso corpo está limpo ou não, exatamente assim sempre olhe para você mesmo, para ver que está
tudo bem. "Cometemos algum erro? Fizemos algo egoísta? Fizemos algo errado?" Nós não podemos compreender a Sahaja
Yoga se tivermos padrões duplos. Eu apenas estou dizendo a eles que com hipocrisia, com padrão duplo, nós não podemos
administrar a Sahaja Yoga. Você não pode enganar a si mesmo, você não pode enganar os outros. Trapaça não é permitido, se
você está enganando, você enganará a si mesmo, a Kundalini, a Kundalini sabe tudo. Então deve haver alguma coragem.
Deve-se trabalhar um pouco mais arduamente. E deve ser notado que ninguém tem tamanho privilégio. Fazer o trabalho de
Deus, ganhar o poder de Deus… e viver feliz no Reino de Deus, nunca encontrei todas as três coisas assim. As pessoas pedem
três coisas a Deus. Samipya, isto é, estar perto de Deus. Saalokya, isto é, ver Deus. E Sanidhya, Deus deve estar comigo. Desde
que nós chegamos, você encontraram todas essas três coisas. Acontece automaticamente. Mas nós lhes demos a quarta

coisa. Nós lhes demos uma quarta coisa muito importante, que é Tadatmya. Nós colocamos vocês em nossos corações.
Alguns Sahaja Yogis são tão bons que mesmo que seus pensamentos surjam, Eu sinto que estou nadando no oceano de
felicidade. E há alguns Sahaja Yogis que Eu não quero pensar sobre eles. Assim, todas essas quatro coisas vocês obtiveram na
Sahaja Yoga. O que nem todo mundo obteve. Alguém obteve Saalokya, alguém obteve Samipya, alguém obteve Sanidhya, mas
muito poucas pessoas obtiveram Tadatmya. E aqueles que têm Tadatmya, não obtiveram as três primeiras coisas. Apenas
obtiveram Tadatmya. Eles nunca viram Deus, nunca chegaram perto de Deus… ou Deus nunca esteve com eles. Eles somente
obtiveram tudo em Tadatmya. Mas agora, depois que vocês obtiveram tudo isso, vocês têm de se aprimorar muito. Mas a
questão com eles é que eles têm buscado Deus por milhares de anos. Existe Sukrit e também a virtude de vocês deve estar lá.
Sem ela, isso não aconteceria. Mas neste nascimento, nós devemos ser virtuosos. É verdade que somos perturbados pelo
karma que criamos em nossas vidas passadas. Se tivéssemos nos comportado bem nas vidas anteriores, não teríamos sofrido
tanto. "Mas agora, se eu fizer mais tolices neste nascimento, então o que irá acontecer…" "na próxima vida mesmo depois de ser
dado tanto poder pela Adi Shakti?" Eu não vejo a imagem do que irá acontecer na próxima vida. Não vejo a imagem, porque ela é
tão frágil. O que acontecerá? Porque isso nunca aconteceu. Deus nunca deu tanto. Ninguém jamais obteve tanto. Mesmo se
você se comportar dessa forma, Eu não entendo a imagem do que acontecerá. Eu não consigo Me lembrar disso. Como olhar?
Porque isso nunca aconteceu. E então isso é muito necessário. Vocês têm de ver claramente e apoiar-se na Sahaja Yoga.
Especialmente o véu do ego. Essas pessoas são mais instruídas, mais ricas, cumpridoras de seus deveres do que vocês. Elas
entendem, mas vocês não, porque no intelecto, não há intensidade, nenhuma precisão. Deve haver inteligência pura. A
sabedoria deve ser pura. Por que a inteligência fica de cabeça para baixo? Porque ela não é pura, não há o desejo de pura
sabedoria. Uma vez que você comece a ter a pura sabedoria, você notará: "Por que eu faço isso?" "Por que eu não penso
assim?" "Por que eu não estou bem?" Você se sentirá assim e imediatamente terá esse poder. E você melhora a si mesmo. Há
muitas regras da Sahaja Yoga, elas são muito simples, nada difícil. Você não precisa fazer nada de especial. Você deve
obedecê-las. Mas o mais importante é o que chamamos de paixão, a persistência por trás de qualquer coisa. Mas em uma
palavra de perseverança, isso parece um pequeno problema. Mas a palavra "lagna" é tão bela que isso começou. Portanto, nós
precisamos nos manter limpos. Vocês devem meditar diariamente. "Quando nós meditamos hoje, o que nós demos aos
outros?" "Deus deu esse fruto da felicidade, o que nós demos ao outro?" Isso deve ser considerado. Grandes monges e santos,
ninguém era rico. Apenas o avatar deles é grande, mas nada mais. Monges e santos não tinham muito dinheiro. Mas todos
fizeram muitas doações… e eles não pediram nada a Deus. Vocês também deveriam. Um pouco de trabalho duro para o corpo,
um pouco de dificuldade, algo aconteceu. Qual é o problema? Nós estamos fazendo o trabalho de Deus. As pessoas sofreram
muito por causa do trabalho de Deus? E vocês sabem tudo, vocês entendem tudo. mas ainda assim, se vocês não fizerem isso,
Eu não entendo o que irá acontecer com vocês. Eu não consigo nem mesmo imaginar o que acontecerá. Quero dizer, parece
que será terrível. Então, por favor, mantenham isso na mente, A prática da meditação é algo para se fazer diariamente, peguem
as crianças para fazer isso e para se autoaperfeiçoar e permanecer no caminho. Na Sahaja Yoga, nós não consideramos a
casta e a religião como qualquer distinção. Portanto, nenhuma religião, casta ou religião é permitida. Se vocês cederem a isso, é
uma coisa errada, de jeito nenhum. Tudo bem, agora, se você quer que sua filha se case em sua casta, faça isso, mas se o
casamento não aconteceu em sua casta, você pode fazê-lo em outra casta. Sua casta não é externa, mas seus pensamentos
sobre ela devem ser ampliados. Nós nos apaixonamos pelo mundo, nós viemos para a religião mundial. Se nossos
pensamentos não são tão poderosos, então nenhum ser humano pode praticar a Sahaja Yoga. Há quantos anos, Agarkar, Tilak
tinham proposto essa ideia antes de nós? Mas hoje isso irá acontecer na Sahaja Yoga. Nós podemos consertar todas as
questões sociais em nosso país, as questões políticas bem como nossas questões financeiras, se seus pensamentos se
tornarem muito fortes. Então, nós somos realmente grandiosos. Cuidem das crianças, Disciplinem as crianças. Vocês devem
cuidar da disciplina da criança. Como não se comportar, como agir. Eles ainda não chegaram. Eu lhes disse centenas de vezes
que vocês não devem esperar por sua esposa. E você é o líder e o líder deve compreender a importância de si mesmo. Todos
deveriam ter aulas. Os líderes nunca devem tornar importante sua esposa ou seu marido, de forma alguma. Senão vocês nos
arruínam, completamente. Talvez tenhamos de requerer a regra que ninguém que tenha uma esposa ou marido… será um líder,
uma das duas coisas, ou que tenham crianças. Isso é terrível às vezes. Venha. Estamos cansados de esperar por você. E
Bakare, por que você não veio mais cedo? Qual é o seu valor? Você esperou por sua esposa? Ambos deveriam vir mais cedo.
Shivlekar lhe disse para vir cedo, então por que você não veio? A esposa pode vir mais tarde. Eu não tenho intenção de torturar
ou hostilizar sua esposa. Mas sempre que necessário, você tem de vir, trabalhar no horário de trabalho. A esposa deve entender,
mas essas esposas estão muito erradas, elas discutem com o marido em tudo. A esposa daqui está errada. Isso é devido à
austeridade. Vocês talvez fiquem surpresos, Eu nunca ligo para Meu marido no escritório. Eu nunca usei seu carro, nunca digo à

sua secretária para fazer qualquer trabalho. Isso está registrado até agora. Perguntem a ele. Uma vez nós fomos à Austrália e
Eu queria ir à Alemanha. "Quem é o embaixador lá?" Isso foi o que Eu perguntei. E Eu disse: "Você o conhece?". Eu liguei para ele
para isso. Então ele subiu as escadas e veio, nem mesmo pegou a escada rolante. Por cinco minutos, ficaram dizendo: "Você
está bem? O que aconteceu com Você?" "Aconteceu algum acidente?" Eu disse: "Apenas ouçam, Eu estou bem". Porque Eu não
ligo para ele. Eles sabem que Eu não ligarei nem mesmo se Eu morrer. É por isso que ele pensou que deveria haver algum
motivo. Como sempre, não importa o quê. Quando eles saem, eles Me perguntam: "O que eu trago para a Senhora?" Eu disse:
"Nada. Apenas venha direto para casa, Eu não quero nada." Sempre ajudem com o trabalho deles e em qualquer momento,
perguntem a eles, Eu nunca reclamo de um único centavo. É desse modo que a vida de casado funciona. Sempre chorando, "isto
é meu" e tudo mais. Por que essa mulher não vem sozinha? Quem vai sequestrá-las? As mulheres forçam muito. Agora, isso
começou em Maharashtra, Eu consigo ver. Não há nada faltando em coerção. Eles têm medo de todo o resto. Mas eles farão o
que elas quiserem. Com muito medo vindo de cima. Você se assusta. O resto do mundo está com medo de você. Nunca domine
seu marido. Isso não é permitido na Sahaja Yoga. A mulher tem seu próprio lugar, o homem tem seu próprio lugar. Rama deixou
Sita, Sita deixou Rama, mas em Sua própria maneira. Ela O deixou. Mas Ela O deixou em sua própria maneira. Não O deixou na
floresta, mas O deixou no mundo. Você ainda não conhece o seu método. Qual é o método do poder? Isso deve ser aprendido.
Não é de forma alguma tentar forçar um marido a simplesmente aparecer. É isso que Eu digo às moças hoje em dia. Isso
significa que não haverá palestra novamente. Digam às suas filhas também: "Não dominem seu marido." Deve ser respeitado.
Existe uma maneira muito especial de zombar de seu marido. Mas ela não quer honrar seu marido. Então isso é muito ruim. De
um marido, você obtém o poder em sua casa. O poder vem. Existe um primeiro-ministro e um vice-ministro. Se o vice-ministro
tentar falar na frente do primeiro-ministro, isso não cai bem. Aconteceu uma vez. Eu lhes digo agora porque é o momento. Uma
vez Eu estava em Londres. Dessa vez, Sr. Bajpai… é Ministro das Relações Exteriores. Eu não sei quem é o Sr. Bajpai. Eles nos
convidaram para jantar, então nós fomos. O Sr. Morarji Bhai era o primeiro-ministro. Ele disse: "Não deem álcool a ninguém."
Essas pessoas são viciadas em álcool e precisam receber álcool. Eu não sei se ele é o ministro das Relações Exteriores. Eu
disse: "Bem, você deveria dar-lhes álcool, etc?" "Mas eles fazem alguma coisa?" "Se eles vêm para o nosso país, eles sentam
com o prato e jantam?" "Por que agimos como escravos?" Eu não sei se ele é ministro das Relações Exteriores. Saheb Me
interrompeu. "Aqui está o seu primeiro-ministro. Quem é a Senhora para falar assim?". "Se o seu primeiro-ministro diz assim,
Você deve apoiá-los." "Por que Você meteu o nariz nisso?" "Mesmo se Você for o ministro das Relações Exteriores, o mesmo
vale para a esposa." Os adornos vem de lá, não se comportem de forma não auspiciosa. Há muitas experiências. Eu estou muito
surpresa. E haverá fantasmas assim. Mulheres que se comportam assim serão demonizadas. Os fantasmas não irão embora
se o marido não for honrado. Bem, agora nós viemos para cá para fazer o Puja, vamos sentar.
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Eu Me inclino a todos os buscadores da verdade. Na realidade, hoje, uma pergunta tem sido colocada diante de Mim: por que
nossa atenção se perde? Nos tempos modernos, por que nossa atenção não está direcionada a Deus? E nos tempos modernos,
por que um ser humano decaiu em sua qualidade de humanidade? Essas questões apontam para um único fato: nossa atenção
tem sido desafiada pelos tempos modernos. Essa atenção tem sido desafiada por tudo que chamamos de moderno hoje. Eu
não digo que nós temos de ser pessoas primitivas. Em neste nosso grande país, a Índia, que foi Bharatvarsh, nós tínhamos uma
qualidade tão grande de humanidade, uma qualidade tão grande de administração, qualidade de reis, rainhas, tudo isso não foi
um mito. Foi um fato que nós tivemos Rama, Krishna, o rei benevolente e um grande diplomata da Força Divina. Mas hoje, nós
descobrimos que todas essas coisas parecem míticas, porque neste nível que estamos, nós vimos isso como a verdade, como
a realidade, mas não é. Tudo isso é criado pelos seres humanos. Como isso é criado e porque isso aconteceu, Eu gostaria de
lhes explicar.
Quando nossa atenção foi criada anteriormente, de certo modo, nós estávamos vivendo com muito poucas coisas neste país,
tudo mundo sabia que você tem de ter sua Realização do Si. Ninguém incomodava suas cabeças sobre quanta riqueza você vai
adquirir, quantas coisas nós iremos ter, exceto os reis que adquiriram riqueza para o melhoramento da sociedade e também
adquiriram o poder para a proteção da sociedade. Então nós nos tornamos escravos de duas culturas: uma, a islâmica; a outra,
a cultura britânica, a cultura inglesa. E Eu acho que a verdadeira decadência veio quando esta cultura inglesa caiu sobre nós.
Porque embora eles fossem muçulmanos, eles acreditavam em Deus. Seja o que for que eles fizeram de errado, eles faziam
isso em nome de Deus e acreditavam nisso. Mas a atenção ainda não estava em adquirir coisas. Nós dizemos que Aurangazeb
foi um rei muito mau, sem dúvida. Ele matou muito hindus porque ele acreditava que o islamismo é a única religião. Essa foi a
sua estupidez, Eu devo dizer.
Ele era ignorante, ele era tão violento. Mas ele próprio era uma pessoa extremamente simples. Ele costumava fazer seus
próprios chapéus, vendê-los no mercado e viver disso. E ele não tocaria em nenhum dinheiro do povo. Mas depois os ingleses,
quando eles começaram a governar neste país, essa língua inglesa caiu sobre nós não como uma bênção, mas como uma
maldição, Eu acho. Porque a literatura toda é cheia de ideias que são contrárias à cultura de Deus, contrárias à cultura de Cristo.
Eles acreditavam que Cristo nasceu na Inglaterra. Muitos cristãos ainda acreditam que vocês se tornam um sahab quando
vocês se tornam cristãos. Essa cultura dos ingleses que foi forçada em nós, essa língua que foi forçada em nós, nos deu uma
direção totalmente diferente, a qual nós não deveríamos ter aceito. Mas na realidade, nós já estávamos 300 anos na escravidão,
as pessoas tinham de aceitar isso cegamente.
Shri Krishna disse claramente que a consciência cresce para baixo, enquanto as raízes estão no cérebro de uma pessoa; e a
consciência, que está crescendo para baixo, forma a árvore. E essa cultura ocidental é aquela que faz você crescer para baixo
em direção ao materialismo; quer seja comunismo ou socialismo ou democracia, não faz nenhuma diferença. A coisa toda é
que você tem de atender o lado material. Assim, o primeiro objeto da cultura ocidental ou da ciência ocidental era primeiro
capturar a matéria, os cinco elementos de tal maneira que possa ser usado para o conforto dos seres humanos, para o conforto
físico dos seres humanos. Mas como a cultura está simplesmente avançando sem nenhum controle sobre você mesmo, como
uma pipa voando sem ter nenhum controle de um dedo nela, a coisa toda foi levada em várias direções e vários campos, onde
se perdeu. Quando nós prestamos atenção em algo, se a atenção está pura, ela purificará a matéria e retornará para nós como
uma atenção pura. Mas quando a atenção está cheia dessas ideias de que você tem de usar toda a matéria para seu conforto,
então ela se perde na matéria. Ela fica envolvida na matéria, ela fica estragada na matéria, e depois o que retorna para nós é o
pensamento: "Como possuir isto?". Possuir a matéria, usar a matéria, sentar no topo da matéria foi o primeiro erro. A matéria é
sua escrava, de qualquer maneira.
De qualquer maneira, ela é sua escrava, e você deveria obtê-la sem prestar tanta atenção nela. Pensar que a ciência foi

descoberta pelos cientistas é egoísta. É somente seu ego que diz isso. Você não pode descobrir nada a menos e até que a
Graça de Deus esteja sobre você. É a Graça de Deus que traz a exposição dos poderes Dele. Até mesmo uma pessoa como
Einstein disse isso. Até mesmo uma pessoa como Newton disse isso. Einstein disse claramente: "Eu estava farto e estava
cansado," "eu não conseguia descobrir a Teoria da Relatividade," "eu estava apenas descansando em meu jardim," "brincando
com bolhas de sabão, e de algum lugar desconhecido," "a Teoria da Relatividade tornou-se clara para mim." Mas nós indianos
vivemos 300 anos na mentalidade escravagista, aceitamos isso cegamente sem saber quanto conhecimento e quanta ciência
nós tínhamos. Nós tínhamos aviões em nosso país.
Nós tínhamos bombas não tripuladas em nosso país. Nós tínhamos todos os tipos de coisas em nosso país. Mas por que
aceitamos isso sem ir nas raízes para descobrir como nós tínhamos essas coisas? Nós começamos a duvidar de tudo que era
passado na Índia e não investigamos o passado disso, mas nós começamos a nos mover para baixo com essa cultura
ocidental. E essa é a decadência de nosso país. Isso trouxe toda essa insensatez para cá, quando o dinheiro se torna tudo, a
orientação ao dinheiro, a economia disso. Esse era o país dos filósofos, dos profetas, dos santos, onde agora atualmente a
economia está dominando sem compreender que você não pode colocar essa economia ocidental neste país de forma alguma,
não podemos realizar isso. Este é um país de generosidade. As pessoas amam servir você, as pessoas amam fazer as coisas,
mesmo hoje, eles gostam de fazer alguma coisa para você. Vá a um vilarejo, mesmo que eles não tenham nada com eles, eles
trarão um pouco de leite, os farão se sentarem lá.
"Por favor, tomem um pouco de leite, vocês vieram de outros países," "por favor, tome isso." Mas nos países ocidentais, você
pode lhes dar qualquer quantidade de coisas, eles não lhe retornarão nem mesmo um único presente. Sem nenhuma vergonha,
eles pegarão tudo pensando que eles são os que devem ter isso. Eles não têm nenhuma sutileza. nenhuma sutileza para
entender a generosidade, eles não conseguem. Eles acham que nós fazemos isso porque somos pessoas submissas. Eu fiquei
fiquei surpresa quando alguns aldeões Me disseram que até mesmo os animais vindo do ocidente são estúpidos. Eu disse:
"Como?" Ele disse: "Pegue uma galinha da Índia" "e pegue uma galinha ou galo dos países ocidentais." "Se houver uma ataque
aos pintinhos," "a mãe começará a gritar ou fará alguma coisa, gritando" "ou fazendo alguma coisa para chamar todos os seus
filhotes" "para debaixo de suas asas, se ela é uma galinha indiana."
"Mas se é uma galinha inglesa, ela não se importará." "Ela olhará para tudo muito pacificamente," "stithaprAgnya, não
preocupada." Então ele disse: "A coisa mais impressionante é que nossos bois, se você lhes falar" "para ir por este caminho,
aquele caminho, eles entendem." "Mas se você falar com um boi ocidental," "ele andará direto para um carro, para os
caminhões," "ele não sabe para onde ele está andando, não tem nenhuma ideia." "Você não pode deixá-los sozinhos." "E se você
lhes falar para ir por este caminho," "eles andarão para o caminho oposto." Assim, o que existe nessa cultura? O que está em
toda essa educação que os tornam tão grosseiros? A atenção está na matéria e não no Espírito. O tempo todo a matéria está
tentando dominar o Espírito.
Vamos supor que haja uma árvore que caiu, ela morre, então você faz uma cadeira com ela. É uma coisa morta da coisa morta.
Agora, você se senta na cadeira e se torna um escravo da cadeira. Você não consegue se sentar no chão. Então você tem de
carregar cadeiras com você. Se você começa a andar de carro, você se torna tão inútil que não consegue andar com suas
pernas. Amanhã você começa a ter calculadoras Vocês ficarão surpresos, Eu morei em Londres, Eu fiquei surpresa com as
pessoas. Mesmo se quiserem somar dois mais dois, eles querem o tambaaku deles. Eles querem calcular isso. Eles não
conseguem somar dois mais dois, não lhes resta nenhuma inteligência, porque os computadores chegaram.
Como um resultado desse maquinário, as máquinas que eles criaram Eles chamam "a era da máquina", o que essa era é, e "a
era do desenvolvimento". Sem nenhum controle, se as máquinas chegaram a esse ponto, esse é o momento em que nós
entendemos que não devemos ir muito em direção a isso, pois nos tornamos escravos dessa máquina. A máquina é como um
demônio. Ela exige, como um demônio, o tempo todo comer alguma coisa. Por exemplo, na Inglaterra é impossível ter comida
fresca. Você tem de ir ao mercado principal para ter isso. Mas na América, é ainda pior e na maioria dos países, eles têm tudo
empacotado, tudo em um saco plástico, tudo medido. Você vai à loja, você compra isso, isso, isso, nada fresco. Não a nenhum
sabor na comida. Agora eles estão usando produtos químicos.

Eles colocam produtos químicos no corpo dos animais que eles comem, colocam produtos químicos nas comidas que eles
comem, colocam produtos químicos, porque a máquina tem de ter uma quantidade. Para ter quantidade, eles têm de fazer tudo
isso. Assim, o que vocês estão comendo é toda essa química. Como resultado disso, o que vocês estão desenvolvendo não é
nada além de sua destruição. Assim, toda essa atenção externa, na matéria, constrói sua destruição gradualmente. A atenção
fica fragmentada. Por exemplo, você está falando com alguém - isso é uma coisa muito moderna, Eu tenho visto muitos. Você
está falando com alguém e essa pessoa fica olhando para algum outro lugar: "Para onde você está olhando?" "Oh, eu estava
olhando para aquele quadro" ou algo assim. "Acho que eu deveria comprar aquilo."
"Mas eu estou falando com você aqui", não entra na cabeça, nada. Ele fica olhando para algo, ou para alguma mulher, ou para
algum homem, que é uma triste busca. Nós não temos nada a ver com isso e não há nenhum estado alerta, que pega coisas no
momento certo. Então uma outra coisa que um senhor Me contou, cujos quatro filhos estão em uma escola inglesa e um filho
está em uma escola indiana. Ele diz que esses quatro filhos não falam muito. Eles acham que não há limites para eles próprios
e eles não sabem nada. Você lhes pergunta: quantos caminhos existem para sua casa? Eles não saberão. Eles vão exatamente
como se estivessem com viseiras de cavalo em volta da cabeça deles. Eles andam deste jeito.
Eles não sabem nada, não leem jornais, não têm nenhuma ideia com relação às coisas que temos. O filho mais novo, que é
educado numa forma indiana e em uma escola indiana, tem um pequeno papagaio, tem um cachorrinho, cuida de todas as
vacas. Ele dá todas as notícias sobre todos os animais na casa. Ele dá todas as notícias sobre os parentes. Ele sabe quem são
os parentes, quem está sofrendo, qual é o problema. O que é necessário na cozinha. Ele é tão alerta, sua atenção é tão alerta
porque ela não está fragmentada. Agora, por conveniência, nós queremos colocar nossos filhos em escolas inglesas. Eu lhes
digo, vocês terão isso. Se eles não baterem em vocês quando crescerem, vocês deveriam ficar surpresos.
Eu tenho visto, crianças ocidentais batem em seus pais. Eles respondem aos pais com insolência. Foi-se o dia em que as
crianças de uma boa família sempre se dirigiam aos seus pais como "Senhor" ou à mãe como "Senhora". Mas hoje, Eu as tenho
visto respondendo com insolência, dizendo todos os tipos de coisas estranhas e conhecendo toda a imundície do mundo, toda
a imundície do mundo. Elas conhecem tanta imundície que você fica chocado, você não conhece isso. E toda a atitude de todos
os meios de comunicação deles ou os nossos também são, Eu devo dizer, de certa maneira, é para criar essa atitude de colocar
nossos filhos nessa imundície o tempo todo, levá-los para essa imundície. Nosso povo também, Eu vejo na televisão aqui
também, eles mostram todas essas mulheres nuas, horríveis, esquisitas na propaganda. Porque essas propagandas e os meios
de comunicação também trabalham sua atenção para dentro do grosseiro. Eles jogam com suas fraquezas. É desse modo que
eles os tornam fracos, e quando você se torna fraco, fraco, eles se tornam muito poderosos.
Quando a mídia é tão poderosa, você não pode fazer nada. Não há nenhuma pureza no coração deles para fazer a benevolência,
para fazer o bem às pessoas, como chamamos de janahith. Isso não está na mente deles de forma alguma. De um modo ou de
outro ganhar dinheiro. Que mal há em ganhar dinheiro? É supreendente como as pessoas estão fazendo concessões por causa
de dinheiro. O dinheiro não lhes dá alegria. Eu tenho de lhes dizer, ele não pode lhes dar alegria. Não corram atrás de dinheiro.
Tenham uma atitude integrada em relação ao dinheiro.
O dinheiro é a bênção da Lakhsmi, e a Lakhsmi é uma mulher muito bonita que tem a atitude muito maternal. Ela é a Mãe. Um
homem que tem dinheiro tem de ter uma atitude maternal. Ela tem dois lótus em Suas mãos, o rosa mostra que Ela é Amor. Ela
expressa Seu Amor em duas de Suas mãos, que também se refere a um lótus que é rosa, é até mesmo entreter um bhavraa
espinhoso, nós chamamos isso, o grande besouro preto, que tem espinhos, o recebe em suas pétalas macias e lhe dá um lugar
de descanço. Quantas dessas pessoas ricas neste país, e especialmente do exterior, levariam em conta essa ideia de ter uma
lugar para um ashrayaa? Para dar suporte as pessoas que são como um bhavraa? Depois a outra mão que está assim, tem de
ser daan. Você tem de dar, se você tem dinheiro, você deve dar. Quantos deles sabem onde dar dinheiro?
Eles darão dinheiro a lugares onde as pessoas os enganarão, como Rajneesh. Eles não darão dinheiro ao pobre. Eles não
desenvolverão nada para o pobre de uma forma adequada. Outro dia Eu fiquei surpresa, Eu fui a Puna. Nós temos lá um sistema
muito bom iniciado chamado de Jana Shanti, onde as pessoas fornecem comida por duas rúpias, uma comida muito boa para

uma refeição, uma comida muito, muito boa, eles dão uma comida excelente e suficiente por duas rúpias. E eles disseram: "O
presidente veio," "as pessoas vieram aqui. Tivemos de gastar dinheiro em sua recepção." "Nós lhes demos isso, aquilo,
guirlanda," "isso, aquilo, e todo mundo deu grandes palestras." E ninguém está querendo lhes dar um lugar para alugar. Ninguém
os quer lá, porque eles acham que você entrará em competição com os outros que estão lucrando e não obterão votos.
Assim, o sistema inteiro é tão estranho que você termina em um ponto em que eles querem dar dinheiro porque querem receber
votos. Eles querem ganhar a eleição porque eles querem ganhar dinheiro. Eu cheguei neste país e todos estão dizendo: "Qual é
o problema? Por que não podemos ter o terreno?" Porque a pessoa quer comer o dinheiro, aqui todo mundo come dinheiro,
comendo o dinheiro, paishe khaato. Te paishe khata, te paishe khata, te paishe khata. Dizem: "Não comem a comida deles? Ou
por que estão comendo dinheiro?" Este é o problema deste país que surgiu porque o dinheiro se tornou a coisa mais importante
para eles. Nada deles acharem que este corpo, este ser, que este é um ser coletivo.
Este é o ser samoohik. Ele não pode ficar feliz com esse tipo de mal que estamos fazendo a nossa sociedade. Todos aqueles
que fazem coisas assim, sete gerações deles serão amaldiçoadas por Deus. Vocês devem entender: aqueles que ganham
dinheiro à custa das pessoas pobres, eles serão amaldiçoados para sempre. E a pessoa não deve se juntar a pessoas assim,
mesmo se você tiver de sofrer. Eu sei que é uma época muito difícil, as pessoas não conseguem arcar com as despesas de
viver com os ganhos que elas têm. Mas ainda assim, se você decidir, você pode viver com a satisfação de que você fez o
correto. Quando Meu pai estava e Minha Mãe, ambos foram para prisão muitas vezes. Nós éramos 11 filhos, éramos pessoas
muito ricas vivendo em cabanas. E nós não tínhamos comida por dias seguidos às vezes.
E nós éramos acostumados a uma vida muito rica. Eles sacrificaram tudo pela liberdade do país. Onde estão as pessoas assim
agora? Você não consegue pensar nelas. Elas são pessoas lendárias. Ninguém quer sacrificar nada, seja o que for. E esse é o
movimento, esse é o novo movimento de swatantra. A swaatantrya ainda não é completa, você pode ver isso claramente. Ela
não é. Sua liberdade ainda não é completa. Se sua liberdade tem de ser completa, você deve obter seu swatantra, você deve
conhecer a técnica de seu swa, de seu Espírito.
A menos e até que vocês obtenham essa liberdade completa, vocês não podem ser pessoas livres. Vocês são escravos do
dinheiro. Vocês são escravos dos poderes. Vocês são escravos do exibicionismo. Vocês são escravos de tudo, para Mim, de
todos os tipos de maus hábitos. Eu nunca conheci tantos bêbados que percebemos atualmente. Assim, nós nos tornamos os
maiores escravos de todos os maus hábitos, de todas as ações ruins. E não há nada que uma pessoa em um cargo importante
possa pensar em não fazer. Por que isso aconteceu a nós? Por que todos nós sucumbimos a pessoas tão insípidas, inúteis?
O que aconteceu aos nossos compatriotas? É isto: eles não se deram conta de que a coisa mais grandiosa está no cérebro. São
as raízes, e essas raízes estão neste país, neste estado do Maharastra. Essas raízes estão aqui. A Kundalini só tem de iluminar
essas raízes, e nós nunca nos importamos com isso. Nunca cuidamos disso. Nós estamos o tempo todo preocupados em
como ganhar mais dinheiro. Então as pessoas que são muito bem pagas ou tem uma posição mais elevada com salário inferior,
também talvez, elas estão ganhando dinheiro comendo isso. E os outros são um tipo de pessoas que entram em greve por tudo.
Para quê?
Por dinheiro, novamente por dinheiro. Esta cidade de Mumbai está meio acabada por causa das greves. "Para que greves?" Eu
lhes perguntei. "Você é um bêbado?" "Sim." "Você bebe? Tudo bem. E você fuma?" "Sim."
"Você come tambaaku?" "Sim." "Você come paan." Isso significa que você tem dinheiro. Senão como você pode poderia arcar
com todas essas coisas? Quando pedem mais dinheiro em uma greve, é melhor descobrir que tipo de homem ele é. Se ele pode
beber, pode arcar com a bebida, então você não precisa lhe dar nenhum dinheiro para beber mais. Qualquer mãe que veja que
seu filho está bebendo, nunca lhe dará nenhum dinheiro, porque ele continuará bebendo com esse dinheiro. O que mais ele irá
fazer? Que bem ele irá fazer com isso?
Então o que acontece é que essa atenção, quando ela começa a se mover em direção ao dinheiro, nós nos tornamos tão cegos
que não vemos porquê, porque estamos pedindo dinheiro. Qual é a necessidade de ter dinheiro? Eu não estou a favor desses

capitalistas, de forma alguma. Eu sei o quanto eles são horríveis. Mas o que Eu estou dizendo é porque motivo quebrar um
maquinário assim. Agora, seja o que for que você faça, seja o que for que você lhes fale, termine essa greve e divirta-se agora
pelo amor de Deus. Nós temos pessoas realmente pobres nos vilarejos, não em Mumbai. Em Mumbai, nós não temos pessoas
pobres. Eles podem ir para o cinema, podem fazer todos os tipos de coisas. Como eles podem ser pobres?
Mas eles têm tempo. Eles têm mais tempo, é por isso que eles entram em coisas assim. E eles irão acabar com esta Mumbai de
vocês muito em breve, se vocês permitirem essa pessoas entrarem em greve. Isso é estupidez, estupidez absoluta e isso vem
dos ocidentais, não vem de Gandhiji. Gandhiji não lhes disse para lutarem por dinheiro, ele disse? Ele lhes pediu para lutarem
pela swaatantrya. E se ele estivesse vivo hoje, ele teria falado sobre a Sahaja Yoga, Eu tenho certeza disso. Mas o problema que
existe conosco é que nós não queremos ver que esse maquinário está agora estremecendo. Nós temos de ter um outro
sistema, um sistema paralelo que despedaçará esse maquinário estúpido, que está nos levando cada vez mais para baixo. Um
moça deve ter dez tipos de saris; ela deve usar dez tipos de roupas, como uma garota de Kashmiri; ela deve se vestir como uma
garota de Punjabi; ela deve se vestir como uma garota inglesa.
Qua é a necessidade? Nós costumávamos ter nós somos pessoas ricas, Eu deveria muito ricas, nós costumávamos ter
somente dois saris. E um para thevni, como eles chamam isso, um para algumas ocasiões especiais. E nós vivíamos bem, nós
educamos bem onde nossa atenção estava aprendendo, e a atenção estava em direção a Deus. Mas a atenção, quando ela fica
perdida, ela se fragmenta. Ela fica perdida. Ela fica fragmentada. Não há nenhuma continuidade nela. Ela se fragmenta e a
pessoa se torna uma pessoa superficial, extremamente superficial. Ele não consegue se aprofundar.
Como ele pode sentir seu Espírito? A superficialidade o torna, sem dúvida, uma pessoa que tem um tipo de crosta e nada dentro,
totalmente o que chamamos de vazio, kokhlapan, completamente oco. Se você simplesmente quebra esse homem, você
descobre que ele não é um homem de caráter. Ele não é um homem para se ficar dependente. Ele não é um homem que fala
bem dos outros. Ele tentará humilhar você. Isso é o que acontece com sua atenção e você se torna um ser humano
extremamente, extremamente de baixo nível. Você ficará surpreso, Eu fui a quatro vilarejos antes de vir para cá e as pessoas
que estavam lá eram mais de cinco vezes do que em Mumbai. Eles vieram, eles não tinham carros, nada, eles não tinham
ônibus. Eles vieram andando, vieram em carros de boi.
E uma multidão tão grande e todos eles obtiveram a Realização porque, graças a Deus, eles não conhecem a língua inglesa e
essas ideias insensatas que adquirimos da cultura ocidental. Nós não devemos competir com eles. Eles têm de competir
conosco. Eles não têm nada para lhes oferecer. Vocês têm de ficar grudado ao seu ideal. Mas ao invés disso, nós aprendemos
todas as coisas ruins, e todas as tradições ruins como pegar dote, torturar nossas mulheres e fazer todas essas coisas que não
parecem de forma alguma civilizadas. Nisso, nós não somos modernos. Nisso, nós não somos modernos; nisso, nós somos
muito, muito primitivos. Mas isso nunca foi assim antes. Ninguém torturava as esposas.
Nós nunca soubemos que havia um sistema de dotes na Índia. Ninguém sabia disso. É absolutamente algo que não
conseguimos entender de onde isso veio, e Eu descobri que isso veio somente dos ingleses. Porque eles disseram que nós
devemos ser muito, muito equilibrados em relação aos nossos filhos. E nós não devemos dar dinheiro somente para o rapaz.
Eles somente discutirão, mas nós devemos dá-lo para a moça também. Porque a herança toda irá para os rapazes, a terra irá
para os rapazes, você deve dar algum dinheiro. Isso foi sensato, mas nós fomos aos extremos agora, e todos esses problemas
estão surgindo diante de nós, os quais nós chamamos de problemas sociais. Então nós temos problemas que chamamos de
problemas emocionais provenientes de problemas familiares. Agora, se vocês querem segui-los, então Eu gostaria de lhes dar
um quadro de como é a vida familiar deles.
De modo que vocês entenderão, simplesmente parem de ter todas essas ideias em suas cabeças. O quadro familiar é deste
jeito: marido e mulher se casaram, assim chamado. Dentro de, digamos, um ano ou próximo disso, eles estão divorciados.
Então na vida, eles terão oito maridos e oito esposas, pelo menos. Depois todos eles acabam em um orfanato na velhice. Os
filhos estão no orfanato. O pai está no orfanato e a mãe também está no orfanato. Todas as mães, pais, todo mundo acaba no
orfanato. Não há nenhum amor. Não há nenhum sentimento na própria Inglaterra, Eu estava percebendo, mas é somente em
Londres.

duas crianças são mortas pelos pais. Não há nenhuma compaixão. Não há nenhum daya. Não há nenhuma karuna neles. E isso
é o que está acontecendo hoje a nós também. Nossos filhos estão indo pelo mesmo caminho. Nossos pais estão indo pelo
mesmo caminho. Então como Minha mãe sempre dizia "lakshya kuthe?" Onde está sua atenção? Onde está sua atenção?
Então você diria: "Não, minha atenção não está em nenhum lugar." "Nenhum lugar" significa o quê? Deveria estar em Deus. Onde
está sua atenção? Deveria estar em Deus. Devaa kade lakshya thevaa. Mantenha sua atenção em direção a Deus. Onde está sua
atenção? Mesmo quando eles ensinam música, eles costumavam dizer: "Primeiro pense em Deus." Qualquer coisa que eles
façam, pensam em Deus.
Quando você pensa em Deus, você não pensa em outras coisas insensatas, mas sim em coisas sensatas. E é desse modo que
nossa atenção se fragmenta, porque quando a atenção se manifesta, ela ataca o moderno, porque há um desafio. Como
resultado dessa luta, a atenção se quebra em fragmentos. Não há nenhum A fragmentação existe. Sua atenção não é coletada.
Você não sabe onde você está, para onde você está se movendo. Você não consegue ver nada, você não entende. Você faz para
eles uma pergunta, eles não sabem. Eles esqueceram. "Qual é o nome de seu pai?"
"Não, eu não sei qual é o nome de meu pai." Essa é a situação que eles estão enfrentando. Você não tem nenhuma ideia com
relação a qual inferno eles estão vivendo. E se você quer levar você e seus filhos para esse inferno, siga-os. Mas isso não
significa que você vá a esse bhajjis e lhes dê dinheiro, ou vá a esses gurus horríveis. Não significa isso também. Nunca significa
isso. Evite essa insensatez porque seus pais foram estúpidos ao irem a esses gurus. Isso começou somente há 100 anos atrás.
Nós nunca conhecemos pessoas assim.
Antes, nós nunca conhecemos esses bhondoos. Há 100 anos atrás, ninguém falava, exceto Nanaka, que disse que esses
bhondoos devem ser evitados. "Sadguru che lakshan he" e todas essas coisas foram escritas por Ramdaasa. Mas quem lê
Ramdaas? Porque ele foi um brâmane, não-brâmanes não lerão. Quem lerá Tukharaama? Porque ele não era um brâmane, os
brâmanes não o lerão. Se a casta deles é uma coisa tão importante que lendo alguma coisa ela declina, é melhor abandoná-la.
Todos esses sistemas de casta e todas essas coisas estão agora muito estabelecidas em nossas cabeças. Muito
estabelecidas, nunca foi assim antes.
É muito surpreendente. E nos tempos antigos, não havia nenhum sistema de castas. Havia um sistema de castas de acordo
com seus karmas, de acordo com suas ações, não de acordo com onde você nasce. Do contrário, como Valmiki poderia ser
chamado de brahma rishi? E como Vyasa, que era um filho ilegítimo de uma pescadora, poderia ser chamado de o maior dos
maiores? E essas ideias falsas têm de cair, e para isso, nós temos de começar um novo sistema. E um novo sistema tem de dar
um passo à frente através das pessoas que alcançaram sua yoga. Shri Krishna, Ele próprio disse claramente: "yogakshema
vahamyaham", quando você alcançar sua yoga, você obterá kshema (bem-estar). Ele sempre falou sobre yogis. Ele usou a
palavra "yogis" para isso.
Esses yogis têm de surgir, e como vocês leram agora a pouco no Pasaydaan, vocês leram sobre isso, que as florestas, as
florestas dessas pessoas grandiosas que eram kalpatarus, que eram os doadores dos desejos de vocês, eles ficarão andando.
Esses são os yogis. E os oceanos dessa fala de néctar estarão falando sobre Deus. Esses são os yogis. Todo os outros que são
pessoas comuns inúteis serão fragmentados. Somente os yogis serão respeitados no Reino de Deus. E nós temos de trazer o
Reino de Deus sobre esta Terra. Primeiro na Índia, depois em todos os lugares. Aqui ele irá surgir. Agora, as pessoas podem
chamar de Marxismo, desse "ismo", daquele "ismo".
Tukaraama disse: "Ava ghaachi samsaara sukha cha kari." Ele disse isso. Marx disse o mesmo. Ele diz que o mundo inteiro
deveria ser um lugar tão feliz, um lugar tão feliz que não deveria haver nenhum estado. Como? Ninguém lhe perguntou como.
Ele fala de evolução. Como? Como a evolução irá se estabelecer? Perguntem a ele.
Perguntem a todos esses comunistas. Eles não estão se tornando pessoas melhores, estão? Quem está se tornando melhor?

Quem está se transformando com esses "ismos"? Nenhum deles. Alguém é discípulo desse senhor. Alguém é discípulo daquele
senhor. Alguém está seguindo esse tipo de teoria política. Um outro está seguindo aquele tipo de teoria. É uma teoria.
Como eles dizem em marathi: "Bhola cha tsa baata bhola chi tsa kari". Sejam quais forem as teorias que vocês tenham, vocês
escreveram em suas cabeças. Você vai se transformar com isso? Algo tem de acontecer dentro de você. Você tem de alcançar
esse ponto que Marx disse, que Tukaraama disse. Esse parivarthan, essa mudança, essa transformação tem de acontecer e
isso só é possível através do despertar da Kundalini. Há pessoas que leram sobre a Kundalini. Elas vêm e Me perguntam: "Mãe,
esta Kundalini sobre a qual a Senhora está falando," "as pessoas dizem que esta Kundalini pode nos tornar loucos", isso, aquilo.
Eles até mesmo disseram que o sexto capítulo do Gynaneshwari não deve ser lido de forma alguma, porque ele lida com a
Kundalini. Naturalmente, porque eles não sabem nada sobre isso.
Então é melhor não lidar com isso. Mas a Kundalini é o Shuddha Iccha, é o verdadeiro icchaa, é Aquela que irá lhe dar, para seja
o que for que você nasceu, irá lhe dar. Depois disso, você não quer nada mais. Não é como a economia em que hoje você quer
isso, amanhã, aquilo e em geral, isso nunca é saciável. Isso fica completamente A coisa que você quer é a fonte inteira de
satisfação. Mas é o movimento que é para cima, a Kundalini não vai para baixo em direção à gravidade, em direção à matéria.
Ela se eleva. Ela se move para cima e atravessa esta área óssea da fontanela e você tem a sua Realização do Si. Isso é o que
você deve pedir a qualquer guru. Todo o resto é inútil.
Como você pode pagar por isso? Você pode mostrar rúpias para esta Kundalini? É um processo vivo da evolução viva que tem
de acontecer. Você tem de alcançar o ápice de sua vida através disso. Como você irá fazer isso? Você irá fazer isso ficando de
cabeça para baixo? Qualquer processo vivo, como a germinação de uma semente, como você faz isso? Você coloca a semente
na Mãe Terra. E Ela tem o poder e Ela simplesmente a germina. Da mesma maneira, isto tem de acontecer: deve germinar.
Da mesma maneira, isso deve germinar espontaneamente. Sahaja. "Saha", com; "ja", nascido. Isso é nascido com você. Obter
essa yoga é o seu direito de nascença. Obtenham isso, e para os indianos, é uma bênção especial, pois eles obtêm isso muito
rápido. Exatamente como a independência deles, sem nenhum esforço. Sem muita luta, Eu devo dizer. Os outros lutaram muito
mais do que nós. Quando vocês obtêm isso, vocês também o perdem muito rápido.
Assim, aqueles que compreendem a Kundalini, compreendem a essência de tudo, e eles compreendem que todas as religiões
são uma única essência. Elas são as flores da mesma árvore. Estupidamente, nós estamos lutando aqui. Cristo disse: "Aqueles
que não estão contra nós estão conosco." Quem são "aqueles"? Os cristãos não querem descobrir. Agora eles estão
perseguindo a vida de Cristo. Os hindus não querem saber sobre isso. Não há nenhuma grandiosidade da arte, Eu diria agora,
houve um problema em Aurangabad e as pessoas atacaram. Eles não deveriam ter atacado.
Tudo bem. Mas nós temos de entender que o que aconteceu nisto é onde nós nos desencaminhamos. Nós devemos ver nossos
erros. Em um masjid, seja o que for, é um lugar de Deus. É um lugar de Deus, e em um masjid, se eles estão meditando, você não
deve fazer barulho. Se você está insultando aquilo, você está insultando o próprio Vittala. No Vittala mandir, você tem um tipo
diferente de aarti, tudo bem, faça isso. Nesse aarti, se alguém começa a dançar discoteca, como você gostará disso? Da
mesma maneira, se aquele é um lugar de ibaadat, é um lugar onde as pessoas estão orando em um dhyana. Neste instante, nós
estamos tão tranquilos, nós estamos sentados na vizinhança de barulhos horríveis, mas tudo está tranquilo.
É por isso que estamos regozijando. E se essa é a forma que eles querem meditar, nós devemos ir e perturbá-los por algo que
alguns rapazes estão perturbando e tudo mais? Nós não podemos respeitar isso? Para mostrar nossa grandiosidade, khorpana,
nós devemos fazer isso? É tão importante que nesse momento nós levemos essas bandas besura, betaala em frente daquele
lugar? Por que não vemos que também devemos respeitar tudo que seja de Deus em qualquer lugar? Esse é o erro que
cometemos. Em nome da religião, nós insultamos Deus. Quando eles dizem "Allha-O-Akbar", eles se referem ao Virata, significa
o próprio Shri Krishna. Se você vem para a Sahaja Yoga, você saberá que todos Eles estão relacionados uns com os outros.
O Profeta Maomé não era nada além de um maha medha. Ele era o próprio Dattatreya. Isso é o medha, e Ele está estabelecido
lá. Eu sei que Lhe foi dado veneno e Ele foi torturado. E é a mesma coisa quando fazemos isso dizendo que Maomé estava

errado. Ele não estava errado. Quem estava errado? São os muçulmanos. Quem estava errado? São os hindus.
Quem estava errado? São os cristãos. Todos eles estão contra todos esses profetas. contra todas essas grandes encarnações
e trazendo má fama para Eles. Vamos começar a entender. Vamos começar a respeitar. Vamos ser grandiosos. Vamos ser
nobres. Vamos ser pessoas mais elevadas de afeição, compaixão e compreensão. Vamos ser essas pessoas.
Vamos começar, vamos começar um núcleo assim. Se vocês puderem fazer isso, nós poderemos fazer com que todos aqueles
que decaíram também recuem todos eles para cima. Isso estava formado neste país, esse sistema. A coisa toda foi formada
neste pais, que nós devemos ascender. Muito belamente feito há muito tempo atrás, mas foi perdido no dilúvio da vida
moderna. Assim, as pessoas devem adotar todas as coisas tradicionais que são belas, todos os jogos tradicionais que são
belos, todas as tradições que dão respeito. Se você perdeu o senso de respeito, você perdeu a humanidade, absolutamente
100%. Se você não sabe como respeitar, você não é de forma alguma um indiano. Você não é um indiano. Não se chame de
indiano.
Você deve aprender a como respeitar. Respeito lhe dá grandiosidade. Ele o torna humilde, como Tukharaama disse: "anurenu
uni thodkaa, tukha aakaashaye vadaa". "Quando ele se torna menor do que um anurenu," "então ele se torna aakaashaye vadaa."
Na árvore vadaat, a semente é tão pequena, se você vê-la, ela é extremamente pequena e ela gera a maior árvore. Uma vez
Shastriji disse que mesmo uma pequena coisa pode ser um grande trabalho. E isto é o que estamos vendo: uma coisa pequena,
somente quando você se torna humilde, então a Graça de Deus envolve sua humildade, envolve sua personalidade. E você se
torna realmente uma personalidade que tem a autoridade de Deus. Essa é a grandiosidade de Deus, nessa humildade, ela atua,
ela simplesmente atua. Depois da Realização, a atenção se torna iluminada.
Através dessa atenção, olhando para as pessoas, você pode elevar a Kundalini delas. Somente olhando para as pessoas, você
pode curá-las. Todos os seus poderes são expressados em sua atenção e você não se perde na matéria. Então você se torna o
Baadshah. Baadshah é uma pessoa que não se importa com nada; ela não precisa de nada. Como vocês sabem, Eu nasci em
uma família rica e os parentes de Meu marido também são ricos. Meu marido é rico e tudo mais, mas Eu posso viver lá, Eu
posso dormir lá. Eu vivi em florestas. Eu vivi ao longo dos rios. Eu não tenho nenhum problema.
Por que Eu quereria algo? Nada pode Me dominar. Você pode dormir nas pedras. Você pode fazer o que você quiser. Mas isso
só é possível quando você se torna um yogi. Quando você se torna um yogi, você pode fazer isso. Estas 400 pessoas que
vieram do exterior vieram de famílias ricas, de famílias muito boas. E eles conseguiram todo o conforto que você pode imaginar,
mas eles querem viver sob o céu, próximos ao rio. Eles simplesmente não querem ver o cimento no topo de suas cabeças. Eles
estão agora em um nível tão mais elevado que eles não querem ver nada que seja grosseiro.
Eles querem essa lama. Eles querem essa bela argila deste país. Kya deshachi maati bokha lagait. Tithe baslaat tumhi. Vocês
estão sentados no topo disso, e o que vocês estão fazendo? Sua atenção, onde ela está? Onde está sua atenção? Você deve
manter sua atenção em Deus, e uma vez que ela esteja lá, você se tornará um yogi. E uma vez que você se torne um yogi, você
estará no Reino de Deus, no Reino dos Céus. Quando você será abençoado com tudo, você não tem de desejar.
Será exatamente antes, você não saberá como conter tudo que Deus lhe deu, o kshema que Ele lhe deu. Além disso, sua própria
atenção será um instrumento tão poderoso que você pode mudar o universo inteiro com isso. Por que Eu lhes peço? Porque
vocês são indianos. Vocês nasceram neste país por causa do poorva sukrutaas, por causa do que vocês fizeram na vida
passada. É por isso que vocês nasceram neste grande país. Mas isso é como aqueles que têm dentes não tem as chanas para
comer, e aqueles que não têm dentes têm as chanas. É assim. A situação está muito ruim. Vocês são aqueles que podem se
tornar os maiores yogis, mas vocês não se tornam.
Mas os ocidentais que não têm nenhuma ideia sobre santidade, sobre auspiciosidade, sobre nada, eles são tão ignorantes, eles
se projetam muito mais rápido do que vocês conseguem. Então Eu tenho de lhes fazer um humilde pedido: não fiquem
encantados por essa atenção que vai para qualquer matéria. Mas a própria matéria é feita por Deus. Assim, apesar do fato dos
seres humanos ficarem envolvidos no avanço material, isso está hoje nos ajudando na Sahaja Yoga de uma forma muito

grandiosa. Por exemplo, este microfone é importante, é também útil para carregar Minhas vibrações. Ele carrega vibrações. A
câmera mostra toda a luz em volta de Mim e mostra todos os tipos de formas que Eu tenho. Assim, seja o que for que você
tente, o Divino brilhará através dessa matéria também e estabelecerá a existência da Divindade. Mas se você excluir a Divindade
da matéria, você será golpeado forte e será afundado no maior oceano de ignorância e imundície. Então mantenha a Divindade
em seu coração e depois lide com a matéria.
E depois você compreenderá para que serve essa matéria e o que a pessoa tem de fazer com ela. Amanhã, em Hindi, Eu falarei
sobre o resto disso, sobre a Verdade, porque hoje Eu falei sobre Chit. Amanhã Eu falarei sobre a Verdade. Sat-Chit-Anand. E no
terceiro dia, Eu falarei sobre Anand para vocês em Marathi. Eu espero que vocês se sentem e meditem sobre o que Eu disse. Eu
não quero condenar nenhuma cultura em si. Mas Eu quero protegê-los do que aconteceu a esta cultura e para onde ela foi,
trazê-los de volta para sua própria grande cultura, que chegou a nós em milhares de anos. A cultura deles é muito, muito, muito
nova, ela é muito nova e um dia eles terão também a mesma cultura que nós temos. Mas por que nós não damos um curto
circuito nela e nos ajustamos a esta grande cultura, que é tão orientada a Deus, não orientada ao dinheiro, orientada ao ego,
mas orientada a Deus?
Vamos todos alcançar esse estado de yogi. Eu espero que hoje isso aconteça a todos vocês e que todos vocês obtenham a sua
Realização. Que Deus os abençoe.
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Sahasrara Puja Hoje... Alguém tem de traduzir. Alguém tem de traduzir. Alguém tem de traduzir para francês. Gregoire! Você
tem de traduzir. Que Deus o abençoe. Sente-se no chão. Hoje é um grande dia para todos nós, porque é décimo-sexto Dia do
Sahasrara. Pois em 16 batidas... ou 16 movimentos, você alcança a posição mais elevada na espiral. De modo que ele está
completo, Shri Krishna é chamado de Encarnação Completa, porque Ele tem 16 pétalas. Essa plenitude é chamada de "purna".
Assim, agora nós nos movemos em uma outra dimensão. A primeira foi quando você teve a sua Realização do Si. No processo
evolutivo, se você observar, os animais não estão conscientes... de muitas coisas que os seres humanos estão conscientes. Por
exemplo, a matéria não pode ser usada pelos animais... para o propósito deles. Eles também não estão conscientes deles
mesmos de forma alguma. Se você mostrar um espelho para os animais, eles não reagem a isso como se eles estivessem no
espelho, exceto, Eu acho, os chimpanzés. Isso significa que estamos bastante próximos deles. Assim, quando nós nos
tornamos seres humanos, nos tornamos conscientes em nossa consciência... de muitas coisas que estavam inconscientes
para os animais. Assim, no cérebro deles, eles não compreenderam... que eles poderiam colocar a matéria para o próprio uso
deles. Como seres humanos, todos vocês não estavam conscientes... dos chakras que existiam dentro de vocês. Assim, sua
consciência ainda estava trabalhando... pela metade através da não consciência... trabalhando os chakras e através da
consciência trabalhando a mente. Vocês também nunca sentiram seu sistema nervoso autônomo... ou seus órgãos internos,
como eles estão trabalhando. Vocês nem mesmo sentiram como... vocês ficam afetados por outras influências. Como
resultado disso, com a liberdade que os seres humanos alcançaram... ou que foi concedida, eles acumularam todos os tipos de
coisas... dentro do cérebro deles, dentro do Sahasrara deles, sem estarem conscientes disso. Eles usaram o Sahasrara deles, o
cérebro deles... para todos os tipos de propósitos que eram infrutíferos. Eles não estavam conscientes, novamente, do aviso
que Shri Krishna deu... que se você usar sua consciência humana, exceto para sua ascensão, você decairá. Eles foram avisados.
Não que eles não foram avisados, eles sabiam disso. Quer fosse no oriente ou no ocidente, todo mundo sabia... que você tem
de nascer novamente. E então aconteceu que no ocidente... as pessoas pensaram que usando a capacidade intelectual deles,
eles poderiam agora dominar a matéria, eles poderiam usar a matéria para o propósito deles. Se eles tivessem feito isso após a
Realização do Si deles, teria sido uma situação bem diferente, porque depois da Realização do Si, todos vocês se tornam
conscientes das vibrações, que é chaitanya, e também conscientes de seus chakras. Com essa nova consciência, vocês teriam
evitado tudo que era errado. Mas isso é como uma pessoa gananciosa, que ganha um pouquinho de dinheiro e o gasta. Agora,
esse problema complicou o cérebro de vocês. Vocês têm certos conceitos que estão muito longe da realidade. O modo como
começamos a usar as máquinas, nós mesmos nos tornamos máquinas. Assim, não temos nenhum sentimento e não
conseguimos nos relacionar... com os outros de uma forma natural. Na consciência humana, vocês tinham alcançado... de que
forma se relacionar com os outros e com a natureza. Mas essa abordagem orientada ao ego... os afastou da vida verdadeira,
natural. E nos tornamos artificiais. A coisa toda vem de um conceito de ser artificial. Por exemplo, eles dizem que está na moda
ser arrogante, ser esnobe. Isso é exatamente o oposto de sua ascensão... e do processo evolutivo, porque vocês perderam o
poder de se relacionar com os outros, que vocês tinham ganhado como seres humanos. Todas as organizações que vocês
formaram, também na compreensão coletiva, também são artificiais. Então um movimento começou que "nós temos de ser
naturais". Essa é uma outra imitação do artificial. "Natural" não significa uma personalidade primitiva, "Natural" é evoluir. O
propósito inteiro da Criação é evoluir. Assim, esse é um outro conceito que vocês aceitaram muito facilmente, porque vocês
têm inteligência... e vocês aceitam tudo que vem em seu caminho. E vocês se tornaram tão artificiais que precisavam o tempo
todo... de algumas sensações para sentirem a si mesmos. Agora, em cada caminho da vida, há uma compreensão artificial e
conceitual. Por exemplo, observem o sexo, que é uma coisa tão normal, natural. Não há nada tão grandioso em relação a isso.
Mas isso também vocês tornaram tão artificial... que agora vocês têm sexo no cérebro de vocês. Com isso, vocês não somente
silenciaram Ganesha no Muladhara, mas também Mahaganesha no cérebro de vocês. Em um outro aspecto, por exemplo a arte.
Agora o conceito é tão estúpido... que se diz que a arte deve estar de acordo com o que é estabelecido. Seja o que for
estabelecido sobre a arte, que a arte deve ser tal, tal, tal. Por exemplo, você chama alguém de barroco, condenam isso, depois
de rococó, isso, aquilo, condenam todo mundo. E por fim, você chega a uma conclusão... que a coisa mais insípida é arte. Como
por exemplo a cana-de-açucar, quando você extrai todo o suco, seja o que for que sobra se tornará arte um dia. Assim, o
cérebro, que não nutre o coração, é um cérebro totalmente artificial, exatamente como um robô. Então as pessoas se tornaram
exatamente como robôs. Agora, isso pode ser manipulado por qualquer um... que tenha uma inteligência dominante. Porque

você não tem seu próprio coração... e o cérebro é controlado por alguém... que tem um cérebro maior de conceitos. Todos
esses conceitos são destrutivos. Por exemplo, Hitler tinha o conceito de que ele é um ariano... e ele é da raça superior. E para
estabelecer isso, ele não se importou... de destruir o mundo inteiro. O mesmo é o caso no campo da religião. Nesse ponto
também, cada religião foi colocada... ou derramada em xícaras de conceitos. Agora, o pior conceito que os seres humanos
alcançaram... é que o dinheiro é tudo. Primeiro eles tentaram a dominação política, achando que a dominação política é tudo. E
agora eles acham que dinheiro é tudo... e todas as outras coisas sublimes são imaginárias. Assim, quando Eu comecei Minha
vida, Eu vi os Sahasraras complicados. E quanto mais Eu tentava resolver as complicações... dentro de Minha própria
consciência, mais isso se tornava mais difícil. Porque se você observar Minha idade, em 50 anos, você pode ver o quanto os
seres humanos se tornaram complicados. E depois de abrir o Sahasrara, quando Eu venho para o ocidente, no espaço de 16
anos, Eu descobri que eles agora são incorrigíveis. Agora, o estágio para vocês é estabelecido... para ascender mais alto. Esse é
o contexto que descrevi para vocês. E você pode ver que quando se tem um programa, haverá 500 pessoas para o programa... e
dentro de duas semanas todos desaparecerão. Porque quando a ascensão se estabelece, a Kundalini põe para fora o ego... e
traz a pessoa para mais próxima à realidade. Mas novamente esse ego, que está sendo construído tão rápido... em sua própria
velocidade, sobrepuja a velocidade... da Kundalini e cobre a cabeça. Então afirma-se que "como você pode ter uma vida
religiosa?" "Você perderá todas as bebidas alcoólicas, toda a loucura," "toda a diversão da vida." Eles sentem que perderão toda
a liberdade de se tornarem loucos. Quando você vê dessa posição, o modo como as pessoas reagem, é impressionante. Você
tem de fazer algo extremamente estúpido... para vender no mercado. Outro dia Eu ouvi falar que alguém ficou rico... vendendo
latas vazias como lâmpadas. Todos os tipos de coisas estúpidas, que não estão em parte alguma próximas da beleza natural...
ou da alegria natural, são aceitas como sofisticadas. O outro lado disso é que a "asuri vidya", a magia negra assumiu o controle.
Como Shri Krishna novamente tinha avisado... no décimo-quinto capítulo, se a asuri vidya assumir o controle, então a suddha
vidya não pode competir... com a velocidade da asuri vidya. Por exemplo, nos Estados Unidos tem havido um grande...
argumento entre os Sahaja Yogis, se Minha fotografia deve ser colocada na sala de estar ou não. Mas se você pedir-lhes para
pintarem suas unhas de preto, as faces de preto e usar roupas pretas como bruxas, eles o farão. Até mesmo no estágio em que
somos Sahaja Yogis, nós ficamos constrangidos de nossa vida religiosa. Quando eles se tornaram hippies ou quando se
tornaram punks... ou se tornaram qualquer coisa assim estúpida, eles deram a vida toda deles, todo o tempo deles, todo o
dinheiro deles para isso. Eles mudaram suas roupas, mudaram o estilo de vida deles, mudaram a vida familiar deles, mudaram
tudo, fizeram o máximo. E mesmo quando os Sahaja Yogis são convencidos sobre... a religiosidade da Sahaja Yoga, ainda
assim eles ficam constragidos. Agora, vocês sabem que sua Mãe não pega nenhum dinheiro de vocês, ao contrário, Ela gasta,
todos vocês ganharam com isso. Mas quando se trata de doar, todo mundo sente-se constrangido. Você está vindo daquele
passado para a Luz da Graça de Deus. Mas você não quer lançar-se nisso, você quer dedicar seu tempo gradualmente, tão
gradualmente que talvez você perca sua chance. Assim, na consciência dos Sahaja Yogis, onde você sabe tudo sobre os
chakras, sabe sobre as vibrações, sabe como se relacionar com os outros, ainda assim todo esse conhecimento é para
vantagens pessoais. Assim, a sombra do passado ainda perdura, mesmo quando você tem essa nova consciência. Os animais
podem nadar automaticamente, eles não têm de aprender. Mas os seres humanos têm de aprender a nadar. Então eles
esqueceram as técnicas que eram conhecidas pelos animais... e adotaram as técnicas dos seres humanos. Mas na Sahaja
Yoga, vocês obtiveram... a Realização do Si em uma única vida. E nesta vida, você tem de crescer. E nesta vida, você tem de
alcançar o mais elevado. Assim, o tempo é tão curto. E o passado é tão escuro. Vocês estão cercados por pessoas que ficam
derramando... de manhã até de noite conceitos destrutivos. Agora, vocês são as pessoas que tem de se projetar... muito mais
rápido do que todos eles. Mas um tipo de letargia, embora vocês compreendam... que sua consciência é muito diferente da
deles, um tipo de letargia que não aceita... da maneira que deveria aceitar a Sahaja Yoga. Cada um de vocês deve pensar todo
dia: "O que eu fiz pela Sahaja Yoga hoje?" Mas todos vocês ainda estão ocupados com seus empregos, em ganhar dinheiro, em
ter relacionamentos com pessoas... que não têm importância de forma alguma na Sahaja Yoga. Nós temos de fazer um esforço
total... para nos elevar neste ponto que seja o que for que saibamos, nós acreditamos, nós agimos em relação a isso... e nos
tornamos unificados com isso. Você pode fazer isso com conceitos, mas não com a realidade, esse é o problema, quero dizer,
Eu explicarei esse ponto. Por exemplo, vamos supor que um fanático acredite... que ele pode fazer tal e tal coisa... em sua
própria religião, ele o fará. Quando o conceito não é realidade, ele não tem dado nenhum benefício a ninguém, não tem
mostrado nenhum desempenho de nenhuma consistência, ainda assim as pessoas o fazem. Eu vi em Meu próprio país quando
eles estavam lutando pela liberdade. Meu pai abriu mão de toda a sua propriedade, abandonou seu costume, com 11 filhos na
família. E estávamos vivendo em palácios, começamos a viver em cabanas, por dias a fio, por anos a fio. Mas para a liberdade
grosseira, não faremos nada, mas para a liberdade mais sutil, os Sahaja Yogis têm de fazer tudo que for possível. Assim, a

primeira coisa é compreender, estar ciente, estar em sua mente consciente o tempo todo que vocês são yogis. Vocês são
aqueles que estão muito mais elevados... do que o resto da humanidade. A salvação de toda a humanidade depende de vocês.
O propósito da Criação será atendido por vocês. Assim, antes de tudo, vocês têm de estar conscientes... em sua consciência
que vocês são muito importantes, e é por isso que lhes foi dada a Realização. Como você pode ficar vivendo com seus
condicionamentos... e com seu ego? Os condicionamentos são assim: vamos supor que vocês estejam vindo da Religião Cristã,
então você deve trazer... esse pouquinho dessa religião para a Sahaja Yoga. Ou se você é da Religião Hindu, você quer trazer
alguma coisa dela. Nós temos todas as essências delas na Sahaja Yoga, as puras essências, mas não podemos ter a
insensatez grosseira. Todas essas coisas são como sujeira sobre... nosso Sahasrara que deve ser tirada. Embora agora vocês
estejam cientes, estejam cientes e conscientes de seus chakras, vocês não os mantêm limpos. Os seres humanos comuns, se
eles tiverem roupas, tiverem casas, eles tentarão mantê-las limpas. Mas você não se sente envergonhado com eles, também
quando eles são maus, porque após algum tempo, você também perde a consciência deles. Isso significa que você se tornou
mais sutil, mas em sua consciência, você ainda não é sutil. Há tantas coisas que você sabe mais... do que as pessoas que não
são Realizadas, como a realidade absoluta. Por exemplo, nós não usamos nem mesmo as vibrações. Onde quer que sejam
necessárias, nós não as usamos. Ou usamos às vezes mecanicamente, exatamente como uma máquina, nós começamos a dar
bandhans. Então você ainda está inconciente sobre seus chakras. Levemente consciente quando você coloca sua mente nisso,
senão, em seu sistema nervoso central, você ainda não está tão consciente. Essa é a razão pela qual você não sabe... porque
tinha de fazer uma coisa em um determinado momento. A menos e até que você se eleve a este estado de Nirvikalpa, você não
pode ir além. Por exemplo, Eu sei tudo o que Eu faço. Eu posso lidar com qualquer poder a qualquer momento que Eu queira. Eu
posso absorver qualquer negatividade que Eu queira, Eu não preciso absorver nenhuma negatividade que Eu não queira. Vocês
podem estar a milhares de quilômetros de Mim, Eu sei sobre cada um de vocês. Eu posso não saber seus nomes terrenos, mas
Eu os conheço como uma parte integrante em Meu Ser. Eu também posso Me comportar como um ser humano, exatamente
igual a vocês, envelhecendo como vocês, até mesmo usando óculos, fazendo todas as coisas que Me tornarão um ser humano
completo. Eu aceitei essa regra conscientemente, não inconscientemente. Para Mim, nada é inconsciente. Assim, se você tem
de estar consciente do que está fazendo, você tem de estar alerta em relação a isso. A primeira coisa que você alcançou é a
paz, a paz. Mas mesmo agora, Eu percebo que essa paz... que se tornaria alegria, torna-se a discórdia. A verdade é única, você
não pode argumentar sobre a verdade. Ela é uma coisa homogênia. Ela não discute uns com os outros. Nós estamos
inconscientes de nossos dedos, mas quando temos de segurar alguma coisa, todos eles unem-se e realizam isso. Assim, a
parte do cérebro, que está realizando isso, a parte inconsciente dele deve ser tornada consciente. Isso é o que a evolução é.
Assim, agora, a aderência a qualquer conceito é contra a evolução. Você deve aprender a enfrentar a realidade, aceitar a
realidade e agir de uma forma verdadeira. Agora, você pode dizer: "Mãe, isso é um milagre." Algo acontece, "isso é um milagre".
Talvez para os seres humanos, talvez para os Sahaja Yogis também, mas não para Mim, porque Eu sei o que é isso. Assim para
se elevar acima dessa consciência mal desenvolvida, a pessoa tem de ver como a está trabalhando. O sistema inteiro de
relacionar-se... uns com os outros deve mudar completamente. Isso é muito importante, pelo menos para os ocidentais. Porque
pelo menos na Índia, as pessoas sabem... que os esforços humanos levam você a lugar nenhum, você tem de se dedicar a sua
ascensão, quero dizer, os verdadeiros indianos. Alguns deles de fato tiram vantagem da Sahaja Yoga... e depois desaparecem,
alguns deles fazem isso. Mas na maioria dos casos, eles sabem que você tem de estar... consciente do que você obteve. Assim,
nós podemos dizer que obtivemos o autoconhecimento, mas não obtivemos a autoconsciência. Agora, por exemplo, você fala o
nome de alguém, digamos de algum grande santo. Você sente que as vibrações estão fluindo. Você também sabe porquê,
porque ele é um santo. Mas por que não com vocês Sahaja Yogis? Se seus nomes são falados, por que as vibrações não fluem?
E nisso vocês têm a maior das vantagens, porque a própria Adi Shakti está diante de vocês. Eles não tinham ninguém para lhes
falar todas essas coisas. Mas a disvantagem disso é esta: vocês não dão o devido valor. Às vezes o francês é curto, às vezes é
tão longo. Agora, na expressão em palavras, quando dizemos algo, quando nos expressamos, nós somos naturais? Estamos
fazendo isso de coração? A consciência de que: "Eu estou fazendo de coração", é o que Eu quero que vocês alcancem. Por
exemplo, há pessoas que trabalham muito duro na Sahaja Yoga, outros simplesmente não lhe darão o devido valor. Eles não
querem ajudar. Eles querem que tudo esteja pronto. Isso mostra que eles não estão conscientes... de seus próprios poderes de
alegria. Se eles fizerem isso de coração, então eles nunca sentirão qual esforço eles colocaram, eles só sentirão o que eles
foram abençoados... ou o que eles alcançaram. O sentimento de realização e satisfação superarão... todos os seus problemas,
especialmente de Vishuddhi Esquerdo. Agora, o segundo estágio seria... em que você ficará consciente de tudo que está
fazendo, onde não haverá nenhum erro. Tudo que você fizer... que pode parecer ser um erro terminará ficando bem. Ninguém
está tão longe assim, então Eu gostaria de lhes falar. Porque algumas pessoas de fato sentem que tudo que Eu falo de louvor,

elas acham que estou falando isso para elas. Agora, por exemplo, hoje Eu estava com relógio, Eu quis acertar Meu relógio, então
Eu puxei este parafuso para cima, uma coisa simples. Agora, Eu fiz isso, Eu diria, de uma maneira inconsciente, mas bastante
consciente. Porque o relógio parou e Eu sabia a hora, qual hora Eu tenho de estar lá para o Puja. Então conscientemente Eu Me
coloquei contra Mim mesma. Se o relógio não tivesse parado, Eu teria vindo mais cedo. Mas aquela não era a hora que Eu tinha
de vir. Então Eu tive de puxar o parafuso para mantê-lo parado. Assim, qualquer travessura que você faça, você sabe e você
pode jogar com isso contra você mesmo também. E depois você pode fazer um drama: "Oh, eu cometi este erro! ", e coisas
assim, por nada. Mas um estágio assim está longe, Eu devo lhes dizer. Nesse instante, o estágio no qual nós estamos, nós
ainda estamos cometendo muitos erros, porque não estamos conscientes do Si. De uma maneira grosseira, nós entendemos...
esta palavra "autoconsciência" assim: quando um sujeito tem de ir para uma entrevista, então ele escolhe seu terno
apropriadamente, ele penteará seu cabelo apropriadamente antes de ir, ele limpará sua garganta. Autoconsciente. Mas quando
é a questão de sua ascensão, nós estamos alertas? Ou nós não estamos dando o devido valor a isso, que a Mãe está agora só
indo nos dar um bom banho, nos colocar no berço e nos levar lá. Isso é ser infantil. Você tem de amadurecer em sua ascensão.
Agora, você pode dizer: "O que devemos fazer?" Encare a si mesmo todo dia. Na realidade, veja quanto tempo você gasta com...
preocupações mundanas e o quanto gasta com sua ascensão. Você deixou tudo, todas as suas preocupações... para Deus
Todo-Poderoso? Você saltou completamente para fora de seu passado? Você emergiu inteiramente, deixando tudo que era
insensato? "E como eu me relaciono com os outros?" "Como eu falo com os outros que são Sahaja Yogis?" Eu fico surpreso às
vezes, se um Sahaja Yogi é atacado... por um não Sahaja Yogi, um grupo de Sahaja Yogis dá suporte a um não Sahaja Yogi. Ou
um Sahaja Yogi que apareceu... presta mais atenção em pessoas negativas... do que nas positivas. Ele se relaciona melhor com
pessoas que são negativas... do que com pessoas que são positivas. Ele é mais amigável e aberto com pessoas negativas... do
que com as positivas. Você tem de grudar-se nas positivas. Mas é sempre o contrário, porque também existe um ego muito sutil
lá. Toda essas compreensões sutis, Eu lhes falei muitas vezes. Mas com o seu cérebro complicado, que é como uma máquina,
como um computador estragado, você pode chegar a algumas conclusões... a partir do que Eu disse, as quais são exatamente
o contrário. Por exemplo, vamo supor que Eu diga: "Esqueça o passado". Uma coisa simples. Isso significa você esquecer tudo
que é bom do passado? Isso é como você não devesse entender, porque você está se comportando assim. Esquecer o passado
significa não permita o passado sobrepujar você. Um cérebro que é simples, que é sincero, direto, que teve amor nele, pode
entender o que Eu estou dizendo sem rodeios. Esse cérebro complicado deve ser corrigido. E a melhor forma é parar de pensar.
Apenas pare de pensar. Isso é o que você tem de fazer, Agora, quando você para de pensar, você sente que nada pode ser feito.
Mas só pensando, você não faz nada. Agora, por exemplo, Eu tenho de dar uma palestra agora, mas Eu começo a pensar sobre
ela, o que vocês escutarão? Vocês podem ouvir Meu pensamento? Você tem de, digamos, acender estas luzes, tudo bem?
Então você só começa a pensar sobre isso, "eu tenho de acender." Ela ficará acesa? Isto deve ser compreendido: pensando
você não faz nada. O pensamento é a vestimenta do homem preguiçoso E é usado para evitar trabalho. Uma vez Eu perguntei a
uma senhora que estava na casa: "Nós estamos saindo. Você cozinhará alguma coisa para nós?" Quando nós voltamos, ela não
tinha cozinhado nada. Eu costumava cozinhar todo dia, mas ela não tinha cozinhado nada. Eu disse: "Por quê? Por que você não
cozinhou algo para nós?" Ela disse: "Eu pensei que a Senhora fosse comer fora." Ela era uma ocidental. Então Meu marido disse:
"Tudo bem, vamos comer fora, você fica em casa." Eu disse: "Isso não parece bom." ele disse: "Não, deixe-a saber o que ela
pensa ser para ela mesma." Assim, esta é a fuga que vocês aprenderam antes: a astúcia. Então não argumente sobre isso. Não
argumente sobre a Sahaja Yoga. Não argumente com seus líderes. Você pode ser a esposa dele, mas não argumente. Nós
estamos tendo um momento muito ruim por causa de algumas esposas... de líderes, porque elas tentam influenciar os maridos.
No que se refere à Sahaja Yoga, elas não têm nada a ver com isso. Vamos supor que você esteja trabalhando em um
escritório... e o marido é uma grande autoridade... e você é uma funcionária, você corrigirá o marido? Neste caso, as mulheres
devem nutrir a organização, nutrir o marido com amor... de coração e não de seus cérebros. Eu acho tão grandioso Eu mesma
ter nascido como uma mulher, porque Eu posso desfrutar o coração, as emoções. As emoções de Meu Amor, o trabalho e a
ação do Meu Amor. É tão grandioso... que nenhuma Encarnação pode desfrutar isso como Eu posso. Assim, as mulheres não
devem se sentir degradadas, se elas têm de cuidar do coração, mas elas estão no mais elevado, de certa maneira, no mais
elevado aspecto. Você pode fazer sem pensar, mas você não pode fazer sem coração. Assim, as mulheres não devem
argumentar... com seus maridos se eles são líderes, e também a pessoa não deve argumentar de qualquer forma também.
Porque Eu tenho visto que se as mulheres são muito argumentadoras, os homens se tornam surdos. Eles simplesmente não
ouvem o que as mulheres estão falando. Se elas são muito agressivas, então os homens... ficam totalmente calados. Assim, no
relacionamento uns com os outros, vocês devem se comportar de uma forma natural, de modo que você é um homem e você é
uma mulher. Vocês devem se tornar mais uma mulher e mais um homem... e depois você verá a diversão. Imaginem se neste

mundo houvesse somente homens ou somente mulheres, o que teria acontecido? Assim, nós temos de saber que em nossa
consciência, nós temos de estar conscientes de até que ponto nós alcançamos... a consciência para nosso relacionamento uns
com os outros, que é a consciência coletiva do Virata, do cérebro, que é do Sahasrara. Assim, no princípio do Sahasrara é o
Vishnu Tattwa, mas a Divindade é Mataji Nirmala Devi. Assim, vocês podem ver como a bela integração aconteceu. Todos os
poderes de Shri Vishnu teve de atuar... de acordo com a Divindade, entregue aos Pés de Lótus da Divindade. Assim, a
consciência de Shri Vishnu está... totalmente nas mãos da Divindade. Eu não quero falar sobre esta grandiosa Divindade, é
demais, porque isso pode enchê-los de temor e admiração. Assim, seja o que for que esteja trabalhando, permita trabalhar. Eles
dizem: "Entreguem seu Sahasrara a esta Divindade." E isso é tão, tão simples para vocês, porque vocês têm a divindade, vocês
têm seu próprio Sahasrara, e são somente vocês, as pessoas que são Sahaja Yogis hoje nos tempos modernos, que viram essa
Divindade. Eles dizem que você tem de pedir três coisas... chamadas salokya, samipya, sanidhya de Deus; salokya, significando
"ver Deus"; samipya, "a proximidade com Deus"... e sanidhya é a "companhia de Deus". Mas vocês obtiveram tadatmya, são "a
unidade Comigo", a qual não está no conceito de nenhum... dos yogis e santos e profetas que viveram antes. E este tadatmya
vocês têm quando vocês estão fora de Meu corpo, enquanto eles têm este tadatmya quando estão dentro de Meu corpo, eles
não estão mais vivos. Então vocês devem compreender o limite de tempo. Vocês devem compreender sua grandiosidade... e
vocês devem compreender como vocês... são escolhidos para o mais elevado trabalho nesta Criação. Assim, agora não há
tempo para a letargia. Agora vocês têm de se elevar e despertar. Hoje é o dia em que Eu espero... que vocês saltem para dentro
do estado de Nirvikalpa. Mas somente através do esforço vocês ficarão lá, do contrário vocês novamente escorregarão para
baixo. Assim leiam esta palestra do começo ao fim repetidas vezes, e não pensem sobre isso. Não pensem que ela é para
alguma outra pessoa, ela é para você. Para todos vocês, cada um de vocês, e você deve conhecer a si mesmo, até que ponto
você está indo cada dia. Hoje é um dia especial do Sahasrara. Na verdade, se você observar, ele está de acordo... com o
calendário solar, o Sahasrara deveria ter sido amanhã. É uma segunda-feira, que é o Sahasrara... e apenas imaginem que
estamos tendo isso um dia mais cedo. Assim, a pessoa tem de saber que o calendário de Deus... não tem nada a ver com o
calendário humano. De acordo com certos calendários, Eu deveria ter vindo dois mil anos mais tarde. E alguns acham que Eu
deveria ter vindo... pelo menos há dois mil anos atrás, nesta forma. Assim, o calendário está correto, o momento está correto,
tudo está correto. Vocês não são robôs, vocês não são máquinas, vocês são evoluídos através do processo evolutivo. E
somente através do processo evolutivo, vocês têm de alcançar a personalidade mais elevada. Assim, seja o que for que você
possa fazer ou possa estar bem, é você quem tem de mostrar os resultados. Nós podemos levar seu Sahasrara... para uma
grande iluminação, mas novamente ele entrará em colapso. Assim, você tem de saber que sejam quais forem as alturas... que
você foi levado, é você quem tem de manter isso... com completo poder de desejo e ação. Que Deus os abençoe. Esta palestra é
uma preocupação de sua Mãe. Não leve isso como algo ruim. Eu não poderia ter dito isso nem mesmo há dois anos atrás... ou
há um ano atrás, porque vocês estão no estágio... em que Eu posso dizer essas coisas para vocês. Vocês podem entender isso,
mas... isso tem de se tornar sua consciência. O estágio foi alcançado para compreender, mas isso deve se tornar sua
consciência. Mas o acontecimento de hoje deve se tornar, se você mantiver isso lá. Assim, novamente, que Deus os abençoe.
Há algumas pessoas muito novas. Elas devem Me perdoar porque... Eu tinha de dizer essas coisas hoje.

1986-0504, Talk After the Sahasrara Puja
View online.
Palestra dirigida aos Sahaja Yogis, após o XVI Dia do Sahasrara. 4 de maio de 1986, Madesimo, Alpe Motta, Itália.
Estas são as músicas cantadas nos Himalaias, e elas serem cantadas aqui é algo realmente extraordinário, não é? Eles as
trouxeram de longe para serem cantadas aqui. Agora, Eu acho que Eu já lhes dei uma palestra muito, muito longa e o discurso,
como vocês o chamam, mas algumas reações foram muito boas e alguns puderam absorver isso muito bem, embora alguns
deles disseram que estavam dormindo. Agora, essas coisas acontecem por causa da negatividade. Vocês têm de lutar contra
sua negatividade, porque a negatividade é aquilo que faz perguntas, porque quando Eu estou falando, Eu estou dizendo a
Verdade, a Verdade Absoluta, mas a negatividade pergunta e reflete sobre isso. Quando ela começa a refletir sobre isso, nada
entra na cabeça, porque vocês ficam com a frase anterior e... vocês não ficam no presente. Então, a coisa toda... se reduz a algo
como uma fuga e vocês escapam para dormir, enquanto que Eu tentei o máximo hoje para colocá-los em sua mente consciente.
Vocês têm de estar conscientes, vocês têm de estar alertas, e este é o ponto: a menos e até que vocês estejam conscientes,
vocês não podem ascender. Nenhuma pessoa anormal consegue ascender.
Vocês têm de se tornar normais. Muitos de vocês tinham muitas anormalidades que foram evidenciadas e jogadas fora, e
muitos têm sido purificados, mas agora se ainda há alguns que ainda estão persistindo nisso, eles devem trabalhar isso. Eles
não podem simplesmente continuar justificando isso. Normalmente, as pessoas negativas atraem uma personalidade negativa.
Portanto, se vocês têm uma negatividade assim... de qualquer tipo dentro de vocês, vocês nunca... devem se sentar próximos a
uma pessoa negativa, mas nunca se aproximem de uma pessoa assim, mantenham-se afastados, fiquem grudados à pessoa
positiva, como Eu disse, fiquem grudados... e apoiem seus líderes sem discussão, sem questionamento, mas este é o problema:
vocês começam a brigar com seu próprio líder. Se o líder diz alguma coisa para vocês, vocês brigam com o líder, e vocês
discutem com o líder, então está acabado. Eu falo através dos líderes, então não questionem isso. Se vocês questionarem isso,
então haverá um problema, vocês têm de ficar grudados nos líderes que são pessoas positivas. E se vocês começarem a
questioná-los, então vocês não estarão em lugar nenhum, não haverá nenhuma ligação entre vocês e Eu. E isso acontece em
todo lugar.
Me contaram que na Suíça é assim, na França, agora está melhor. Costumava ser assim em todo lugar, exceto na Itália. Eu acho
que a Itália tem os melhores resultados. Não briguem com seus líderes, não discutam com eles. Não reflitam sobre a Sahaja
Yoga, o que vocês podem dizer? O que vocês sabem? Como vocês podem refletir? Qual é o seu conhecimento? Vocês
questionam o seu professor de química... quando ele diz que o hidrogênio tem dois ou um átomo? Questionam?
E quando vocês começam a fazer isso com seu ego, vocês são expulsos do reino da evolução. Portanto, não reflitam, somente
ouçam, e tentem captar isso internamente. Todos esses são mantras, captem-nos internamente. Ao invés disso, vocês
começam a questionar, discutindo com seus líderes, dando-lhes conselhos, por favor não façam isso, parem com isso agora.
Não são políticos a quem todo mundo pode aconselhar, todo mundo tem de dizer alguma coisa. A maioria dos bhoots são
assim, somente pessoas com bhoots seguem aconselhando, e tendo a sua expressão de opinião individual. E eles vão contra
os líderes inteiramente. Agora, Eu diria isso especialmente para as pessoas mais velhas, porque vocês são mais adultos
algumas vezes do que os líderes. Então vocês acham que têm o direito de corrigir os líderes, não é assim. Na Sahaja Yoga, não
é tanto o quanto você é idoso, mas sim o quanto você é evoluído.
Assim, quando vocês começam a questionar seus líderes... e criticar o comportamento deles ou qualquer coisa assim, e
respondendo com insolência ou também dando suas ideias, vocês estão acabados. É como uma conexão. Digamos que há
uma conexão... entre os chakras e as células, digamos que seja deste jeito. Agora, se vocês negam os chakras, como alguém
deve trabalhar isso? Porque Eu estou conectada com eles... e através deles vocês estão conectados. Mas quando vocês os
negam, então vocês decaem. Eu sei o que fazer com os líderes, Eu os escolho, Eu os providencio, Eu os organizo, Eu os troco, Eu
sei o que fazer. Agora, não os desafiem, isso não é nada além do seu ego. Na Índia, isso não acontece de forma alguma, não
acontece. Quando a Mãe nomeia alguém, isso é aceito, porque para eles, essa é a Verdade que eles têm procurado.

Todas as outras são insensatez, são tudo complicações, e pelo fato de vocês serem tão complicados, para vocês, outras coisas
parecem boas, vocês acham que estão entregando suas personalidades. De forma alguma. Isto é desenvolvimento: entregar-se
à seiva da vida, à vitalidade, à força vital da vida, entreguem-se, aceitem mais, aceitem mais. Esse ego nunca pode permitir que
vocês interiorizem nada. Tomem cuidado com isso. Esse ego nunca permitirá que vocês durmam; ele nunca lhes dará paz. Ele
nunca permitirá que vocês cresçam; nunca os levará aos seus próprios objetivos, portanto, entreguem esse ego de vocês.
Assim, uma coisa Eu tenho de lhes dizer: não briguem, não discutam, não questionem, não critiquem seus líderes, antes de mais
nada, senão vocês serão eliminados. Mantenham-se nas boas graças dele. Tentem apoiá-lo, perguntem-lhe o que ele quer, qual
ajuda ele precisa.
Quanto mais vocês ficarem ligados a ele, quanto mais vocês ficarem próximos dele, mais vocês alcançarão. Mas as pessoas
são muito desperdiçadoras. Elas têm desperdiçado suas vidas nas drogas, nisso, naquilo, tudo insensatez. E as mulheres têm
um outro hábito muito ruim de fofocar. Elas querem fofocar, fofocar sobre essa pessoa, criticar aquela pessoa. É um hábito
muito ruim nas mulheres: fofocar. Eu nunca dou atenção a ninguém que fofoca... e Eu não gosto de uma pessoa que fofoca,
portanto não fofoquem sobre as coisas, falando vulgarmente, frivolamente sobre os outros. Isso não é necessário, vocês devem
ser educados. Não é necessário que vocês venham... de uma família muito bem educada, nada é necessário... enquanto você
for um Sahaja Yogi. Vocês podem ser um diamante, mas permitam a si mesmos serem lapidados em um diamante.
Permitam! A reação de algumas pessoas foi muito boa, elas assimilaram o que Eu disse, elas interiorizaram tudo, mas algumas
delas adormeceram. Agora, aqueles que estavam se esforçando naquele momento, talvez não tenham compreendido isso, é um
assunto muito difícil, Eu lhes digo, é uma assunto muito sutil, não importa. Mas aqueles que estavam assim, devem se cuidar,
devem descobrir o que é isso. Eu notei uma coisa com relação às pessoas de canal esquerdo: se elas colocarem uma vela perto
do Swadishthana Esquerdo delas, um pouco afastada, e colocarem uma vela diante da fotografia, colocarem a mão esquerda
em direção à fotografia... e a mão direita na Mãe Terra, isso funciona. E a vela atrás deve ser mantida um pouco afastada,
porque isso é seguro, ela vai deste jeito, daquele jeito, queima. Aqueles que tomaram drogas, não LSD, mas outras drogas, que
são letárgicos, que se sentem sonolentos, cujos cérebros estão destruídos pela droga, todas essas pessoas... podem se
beneficiar muito com isso. Façam isso todo dia. Entrando nas drogas, vocês nunca perceberam a sua entrega às drogas, nunca
perceberam que era algo que os destruiria completamente. Vocês sabem que muitas pessoas são mortas, muitas estão
morrendo, mas vocês queriam fazer isso, Eu não sei, porque seu ego dizia: "Tudo bem, vá em frente, experimente isto."
"Você é especial, nada acontecerá a você." Isso é o que o ego sugere. Então vocês faziam isso. Tudo bem, não importa, seja o
que for que aconteceu, aconteceu, vamos limpar isso, porque nós somos buscadores. Assim, aqueles que realmente se
sentiram integrados na palestra, sem nenhum questionamento, devem saber que eles estão indo bem. Todos aqueles que
estavam questionando, refletindo, devem saber que eles têm ego, e aqueles que estavam cochilando devem saber... que eles
são de canal esquerdo. Canal esquerdo é pior do que canal direito, porque o canal direito pode ser facilmente corrigido, ele se
expõe. Ele se expõe externamente, as pessoas não gostam disso. Uma pessoa assim é criticada, todo mundo diz: "Ele é
egoísta", ele é isso, aquilo. Todo mundo sabe que uma pessoa assim sai por aí como Hitler.
Mas a pessoa de canal esquerdo... é digna de muita pena e você tem muita pena de uma pessoa assim, você tem pena e se
perde com essa pessoa. Elas são mais perigosas e difíceis de serem curadas, muito difíceis. Assim, não é uma tarefa fácil, nós
temos de trabalhar isso. Eu estou tentando o máximo, vocês devem também Me ajudar. Eu estava pensando que se vocês
começarem a usar um pouco de óleo... à noite na cabeça de vocês será uma boa ideia. Como Sahaja Yogis, vocês devem usar.
Eu acho que o estilo de corte de cabelo... deve ser mudado pelos Sahaja Yogis. Este estilo moderno, da moda não é apropriado
para nós. Porque isso irá – nós todos ficaremos carecas um dia, Eu lhes digo, e vocês verão o Sahasrara... com uma grande
covinha aqui. É melhor usar um bom óleo de coco, esfregá-lo bem em sua cabeça, à noite e de manhã.
Afinal de contas, isso não parece muito. E penteiem seus cabelos de uma forma adequada, porque também Eu acho... que se
suas roupas forem como as dos bhoots, seus cabelos forem como os dos bhoots, os bhoots invadirão... o pensamento: "Oh,
este é um bhoot sentado aqui;" "é melhor eu assumir o controle deste bhoot." Vistam-se bem de uma certa maneira, não devem

ter o cabelo na testa... de forma alguma, mantenham-no reto, façam-no ficar apropriado e mantenham a testa completamente
desobstruída. Nós somos Sahaja Yogis. Nós temos de mudar nossas roupas, nós temos de mudar nossos estilos. Nós não
devemos ficar na moda como esses punks estúpidos. Assim, nós somos um modelo, pelo estilo de nossos cabelos, as pessoas
devem saber: estes são Sahaja Yogis. Assim, antes de começarem a ficar carecas, é melhor tentar colocar... um pouco de óleo
na sua cabeça. Isso é uma coisa muito importante que os Sahaja Yogis têm de fazer. Vocês podem usar óleo vibrado se
quiserem e Eu acho que... azeite é bom, mas melhor que azeite, Eu acho, é o óleo de coco, ele é melhor para o crescimento do
cabelo.
Mas às vezes, vocês podem também por óleo de amêndoa, é bom também... o óleo de amêndoa para vocês, porque se vocês
tiverem qualquer problema... de modo que se sintam exaustos ou seus nervos necessitem de cuidados, você é uma pessoa do
tipo nervosa, então óleo de amêndoa é bom para você. E para as pessoas que têm dentes que as estão incomodando, elas
devem cuidar deles. Não adianta ir a dentistas, porque dentistas criam problemas. Uma coisa simples é usar azeite e um pouco
de sal, e esfregar bem... suas gengivas com isso todo dia antes de dormir. Isso manterá seus dentes em bom estado. Vocês
ficarão surpresos, até hoje, Eu não fui a nenhum dentista. Nunca estive em um dentista e espero não ir a um dentista. Mas uma
coisa é que Eu tenho certos maus hábitos. Um deles é que Eu escovo Meus dentes com muita frequência. Mas, não usem
escovas elétricas e tudo isso, mas usem escovas ou usem seus dedos, a melhor maneira é... esfregar com sal e óleo, é muito
bom para vocês, e depois deixem tudo sair e lavem.
Depois, a terceira coisa que Eu percebo na Europa... é que vocês não limpam suas gargantas, e suas línguas, que é uma outra
coisa contra o Vishuddhi. E essa deve ser uma das razões porque seus Vishuddhis estão ruins. Assim, embora isso não esteja
na moda aqui, no Ocidente, mas uma coisa muito importante é colocar... seus dois dedos na boca e esfregar. Seus dedos, não
aquela coisa, os dedos e limpem sua língua de tal forma que tudo saia de manhã. Isso é importante porque aquilo acumula e
depois apodrece. Assim, isso tem de ser feito e talvez vocês achem que... isso está realmente fazendo barulho e tudo mais, não
importa, vocês têm de limpar sua garganta, é desse modo que vocês manterão seus Vishuddhis bem limpos. Esta é uma das
coisas, e a outra coisa é que... vocês devem sempre usar água, tanto quanto possível, para se lavarem quando vocês forem para
sua (…) matinal, a água deve ser usada. O papel é um hábito muito sujo e... anti-higiênico, um hábito muito sujo e anti-higiênico.
Mas mesmo se você usar papel, você deve usar água depois. É muito importante que o tempo todo a água... seja usada tanto
quanto possível.
Para os Sahaja Yogis, isso é uma coisa muito, muito importante. Agora, para algumas pessoas que acham que estão... quase à
beira de um colapso, num nível mais sutil, de certa maneira, de modo que ainda têm estes problemas: eles querem dormir com
outras mulheres e querem fazer... todos os tipos de coisas, eles devem abandonar a Sahaja Yoga. O melhor é nos deixar em
paz. Nós não podemos ter pessoas inúteis assim conosco. Então, eles devem abandonar a Sahaja Yoga e não nos perturbar,
porque nós conseguimos ter milhares e milhares na Índia, e não temos nenhum problema. Para eles, isso não é difícil, eles já
estão lá. Portanto, aqueles que ainda estão assim, que estão tentando ter relações com outras mulheres... e estão interessados
em outras mulheres, ou as mulheres desse jeito, todos esses tipos de maníacos – Eu os chamo somente de maníacos – devem
abandonar a Sahaja Yoga e devem nos poupar. Isso é definitivo. Agora, nós temos sempre dito que aquelas pessoas que são...
muito negativas terão que deixar a Sahaja Yoga... e esse dia chegará. Assim, para todos vocês, é extremamente necessário que
vocês tentem limpar-se... e nunca sentem com uma pessoa que é negativa.
Nunca façam amizade com uma pessoa que é negativa. Tentem ser mais prestativos com uma pessoa que é positiva.
Desobstruam-se; limpem-se; cuidem-se; respeitem a si mesmos; amem a si mesmos. Vivam com sua dignidade. Coisas
vulgares, coisas frívolas, coisas fúteis não devem ser feitas, e façam seu ego ser desafiado. Deixem alguém insultá-los e
certifiquem-se de que... vocês não retruquem. Apenas observem isso, não se irritem. Tentem fazer seu ego não reagir. Isso
pode ser alcançado muito facilmente, se você tentar no espelho, olhe para si mesmo e ria de si mesmo, zombe de si mesmo. O
que você pensa de si mesmo?
Quem é você? O que você tem? Nada. Agora, a palestra de hoje foi realmente não só... uma grande palestra, mas também ela foi
como mantras. Tudo foi bom para o cérebro, e Eu diria que esta palestra... deve ser ouvida muitas vezes, e ser absorvida, não
ser questionada, não ser questionada, ser absorvida, ser assimilada. Eu espero que vocês compreendam isso. Agora, depois

deste Sahasrara Puja, Eu espero que vocês... tentem manter-se na posição que alcançaram. Eu conto com todos vocês para
apoiar, para honrar seus líderes... e de forma alguma, debater com eles, discutir com eles, dar-lhes ideias. Até mesmo as
esposas, Eu tenho dito, não devem discutir com os líderes. É como uns puxando os outros.
Por exemplo, disseram que... havia alguns escorpiões de lugares diferentes que... foram enviados para pesquisa. E eles viram
que um pote estava aberto, e eles disseram: "O que é isto? Todos os escorpiões deste pote saltarão para fora." Eles disseram:
"Eles não podem, porque assim que um subir," "um outro o puxará para baixo." Nós nos comportamos da mesma maneira.
Assim, se há um líder, esse ego que faz com que você fique com ciúmes, e esse ego... é quem diz que você sabe mais, que é
melhor você dar uma solução. Não que você não possa dar sugestões, as pessoas falam coisas para Mim também, mas se isso
não for aceito, tudo bem. Isso é um desafio para o seu ego. É melhor que ele diga "não" para vocês de modo que vocês vejam
por vocês mesmos: "É meu ego que ainda está insistindo nessa posição?" Agora, a segunda coisa que Eu tenho dito é que... nós
não devemos ser delineados por uma convenção.
Por exemplo, a convenção era, digamos, desta vez, os ingleses acharam, os líderes ingleses acharam, o que foi um grande erro,
que os italianos ficariam incomodados se eles ficassem mais. Os italianos são pessoas de coração grande, como os indianos,
eles ficariam muito contentes se eles ficassem mais. Mas essa é a mente inglesa. São os ingleses que não conseguem tolerar
que uma pessoa fique... por dois dias. Eles perguntarão imediatamente quando você irá embora: "Qual a hora que você vai
partir?" Assim, é a mente deles que funciona dessa maneira, que isso será inconveniente, porque eles serão incomodados.
Entretanto foi dito a eles: "Vocês podem ficar aqui até segunda-feira," "não há nenhum problema, vocês terão que pagar apenas
10 libras." Mas Eu pensei assim: essa é uma imagem inglesa... de ser bom com os outros. Porque para eles, ninguém fica na
casa deles, acabou-se, eles não permitirão que ninguém entre na casa. Pode estar nevando ou qualquer coisa do lado de fora,
eles simplesmente verão e conversarão com eles.
Eu mesma vi isso. Um dia nós tínhamos – Eu tinha saído e estava nevando, e Eu vi uma senhora em pé do lado de fora nos
degraus... com um carrinho de bebê e havia um bebezinho nele, e uma outra senhora, que era idosa, conversando de dentro,
somente de uma fresta, de uma forma que a porta não estava... completamente aberta. E quando Eu voltei depois de mais uma
hora, aquela senhora ainda estava em pé do lado de fora e conversando. Esta senhora não teve o bom senso de dizer: " Entre."
Mas a outra senhora também não se importou com isso, porque ela deve estar fazendo o mesmo. Ter grande coração com
alguma coisa, eles não conseguem compreender. Além do mais, não havia nenhum problema, foi sugerido: "vocês podem
permanecer aqui e podem ficar aqui." Agora, hoje nós tivemos que nos apressar muito. Tudo foi muito inconveniente e...
tivemos que fazer isso por causa de um erro insignificante. Eles deveriam ter Me perguntado e Eu pensei que todos vocês...
ficariam na segunda-feira, porque isso é logico, é sensato.
Mas não, por causa da concepção de que nós não devemos incomodar. Não acontece somente com os ingleses, é possível
acontecer com qualquer um de vocês. Quando vocês começam a pensar: "Eu pensei", vocês estão acabados. Assim, esses
conceitos que vocês têm sobre as coisas... são realmente coisas muito perigosas. Eu tenho tido experiências e mais
experiências com essas... convenções estúpidas que as pessoas têm: "Eu pensei." Elas tentam ser boas, mas por fim, tentam
ser desagradáveis. Elas são desagradáveis. Portanto, isso significa que há algo definitivamente errado... com a convenção que
elas têm sobre as coisas. E é por isso que as pessoas, se elas estivessem certas... quando elas estavam pensando, o mundo
seria diferente. Mas elas estão pensando em um nível onde simplesmente... tudo está transbordando e você está afundando.
Assim que você começa a pensar, você decai. Este é o defeito do seu pensamento, porque ele está ligado... pelos reservatórios
de suas convenções. Toda vez que você pensa, vejam, você está ligado, às suas convenções e você decai. Eu não abordei
muitos pontos hoje, os quais Eu poderia ter abordado, como por exemplo, a arte. Eu estava dizendo que fiquei impressionada,
uma exuberância como esta, uma flor como esta Me faz tão feliz... ver um jardim. Mas, para uma mente sofisticada, é mais
pedra ou algo insensato. Para eles, uma única flor em algum lugar, porque o resto da área... deve ser o espaço para o ego deles.
Assim, eles não conseguem ver a beleza, é demais, demais, até mesmo a Sahaja Yoga é demais para nós. O que vocês são? Um
bebezinho ou o quê?
O que é demais? Vejam, como gostamos de um bebê, nós damos uma mamadeira, muito leite, muito leite, então a Sahaja Yoga

é demais para vocês. Vocês são anões ou o quê? Não há nenhuma consistência em tal tipo de insensatez. É por isto: "Isto é
sofisticado, isto é bom", criticam todo mundo. As pessoas ficam tão amedrontadas, até mesmo de decorar suas casas, porque
isso será criticado. "É melhor manter mantê-la simples, sem luxo, branca, apenas branca." Até mesmo do nariz, eles não
gostam. Eles querem fazer plástica no nariz, nos olhos, em tudo, apenas ter o que é sem beleza. E imaginem, é o jogo do ego
que quer ter uma individualidade.
Como eles estão numa justaposição em que... eles queriam ver isso claramente? Se você for em um jardim, eles terão uma
única árvore, pendendo em algum lugar lá. Isso é considerado um jardim. Você diz: "Onde está o jardim?" Eles dizem: "Este é o
jardim." É microscópico. "Onde está o jardim?" "Oh, não, nós colocamos somente uma árvore num local," "assim ela se torna
importante." Assim, esta é a única árvore aqui e depois vocês se mudam, então haverá um outro pequeno arbusto e um outro.
Tudo é exagerado.
Por quê? Por que o ego é exagerado na cabeça deles. É por isso que tudo é demais para eles. Essa estupidez tem de
desaparecer agora. Vocês têm de pegar tudo que é bom; vocês devem absorver muito e abandonar tudo que for exagerado em
vocês. Isso tem de ser compreendido. Todas essas ideias estúpidas, todos os tipos de ideias estúpidas, como por exemplo,
você quer comprar uma casa, então tudo bem, você vai e compra uma casa. Eu circulei por aí, a maioria das casas tem por
volta... de dois metros de altura, mas eles gostam disso. Eu disse: "Por quê? "É muito antigo."
Eu disse: "E daí?" Eles disseram: "Mas, é uma casa antiga, é isso e aquilo..." "e esta casa antiga." Eu disse: "Mas por que você
gosta disto?" As casas novas têm dois metros e meio de altura, quando muito. Assim, não há nenhuma escolha. Mas por que
você quer ter uma casa que é antiga? Casas vitorianas, eles não gostam. Por quê? Porque elas não são tão convencionais, elas
não estão tão na moda. Vocês precisam ter uma casa onde vocês quebrem o seu pescoço, andem no banheiro de uma forma
estranha.
Vocês não podem... nem mesmo se sentar ou ficar em pé, fica metade pendurado no ar. Essa é uma verdadeira casa que tem
personalidade. E a personalidade é tal que os torna estranhos... e faz se sentirem ridículos, essa pessoa tem personalidade. O
sujeito, se ele for absurdo, for ridículo, esquisito, for estranho, ele é um "homem de personalidade". Essa é a situação hoje. Ele é
um "homem de personalidade" e ele é esquisito, sem dúvida, uma personalidade estranha. Como é isso? "Sabe, ele veio de
bicicleta com uma bermuda." Eu disse: "Verdade?" O homem de personalidade.
"Sim, ele está tendo artrite com isso." Fazer coisas absurdas, esquisitas é considerado... como algo de uma pessoa com
personalidade. Agora, como Sahaja Yogis, vocês têm de compreender que... vocês não são estúpidos assim. Vocês estão
coroados com o seu Si. Agora, vocês não irão se comportar como essas pessoas estúpidas... e suas modas, mas sim
abandonar isso. Eles riem de vocês, vocês riem deles. Se você for a um hospício, todos os loucos dirão: "Oh, então você
também veio aqui para se juntar a nós." Não é? Todos eles acham que eles são os mais sábios... e você fica perdido com eles.
Você começa a pensar: "Eu sou louco?"
Assim, todos vocês, quando virem um sujeito assim, vocês devem apenas rir dele. Como uma senhora, ela é considerada muito
elegante, ela veio com um vestido bem aberto no corpo... com todos os ossos dela aparecendo, e isso e aquilo. E aconteceu por
acaso de irmos ver aquela casa, Eu e Meu marido. Então, assim que ele a viu, ele voltou e vomitou. Eu disse: "Qual é o
problema?" "Eu a vi e vomitei." E nós entramos no carro, nós não entramos na casa e fomos embora. E ela achava que era uma
mulher muito elegante, mostrando seus ossos, todo o corpo dela, horrível. Imaginem, como um cadáver em pé diante de você.
Mas um cadáver é considerado elegante.
Todo mundo quer se comportar como um cadáver. Agora, vocês devem ver o sentido disso. Senão vocês não são Sahaja Yogis.
Vocês devem ver a insensatez que está acontecendo... e vocês não são pessoas insensatas. Todas essas coisas, se vocês
observarem agora de um novo ângulo, como Eu lhes disse agora, vocês são personalidades mais elevadas, vocês alcançaram
uma nova consciência de seus chakras, vocês ficarão surpresos ao ver que suas reações serão bem, bem diferentes. Se vocês
virem algo deste jeito: "Ahh! ", vocês dizem: "Lindo!" Mas se vocês ainda têm essas convenções horríveis em vocês, vocês não
podem. Uma casa que está completamente deteriorada, cairá sobre sua cabeça. "Que personalidade!"

A personalidade inteira cairá sobre sua cabeça. As pessoas têm ideias absurdas. Ou então, elas querem alguma coisa moderna
que é totalmente... esquisita e insensata. Vejam, havia uma mulher, ela construiu uma casa, moderna, e nós tínhamos que subir
os degraus, e cada degrau, ela tinha dividido em pedaços bem menores, nós ficamos muito preocupados, porque todos nós
cairíamos. Cada degrau foi feito com pedaços bem pequenos, como um degrau, cada degrau era feito de degraus. Assim,
quando você coloca seu pé lá, você não sabe onde está colocando o pé. Ela deve ter gasto muito dinheiro fazendo... aquele tipo
de coisa insensata, mas para ela, ela mostrava para todo mundo. "Agora venha, veja isto." Eu Me recusei a subir, Eu disse: "Não
tenho nada a ver com isso." Eu voltei.
Sim, não importa. Assim como eles mostram indignação, vocês devem mostrar indignação. Estúpida. Isso não Me atrai, essas
coisas não Me atraem. Eu tenho visto. Eu não gosto dessas coisas, o modo como há uma única flor pendurada em algum lugar
e nada. Se Eu ver, Eu vejo que não gosto disso. Eu não gosto disso de forma alguma. E se Eu sou os critérios, se Eu sou Aquela
que pode julgar as coisas, então Eu lhes diria que Eu não gosto de toda essa insensatez. A forma como as pessoas se vestem
atualmente, elas parecem palhaços para Mim, loucos, como Eu posso dizer, moleques, ou vocês podem chamá-las, do que
vocês podem chamá-las?
Mendigos. Você não consegue distinguir um do outro. Calças de má qualidade, eles estão vestindo alguma calça do avô, e uma
blusa da avó em cima. E as mulheres andando nas ruas, você acha um pouco engraçado, pessoas esquisitas andando de um
lado para o outro, e elas acham que isso está na moda. Eu acho que da Índia, deveríamos trazer todas as roupas velhas... para
aqui e vender-lhes por um preço mais alto. É muito estranho, simplesmente olhe para isso, veja por esse ângulo, em pé no alto
do morro, simplesmente olhe para essas pessoas loucas, veja como elas são loucas, elas são estúpidas, como elas estão se
comportando, qual é a moda delas. Se você observar os tempos antigos, as pessoas costumavam vestir-se bem com todos os
tipos de babados, todos os tipos de coisas, mas isso é o que eles não gostam. Seja o que for que Deus nos deu, deve ser
enfeitado e respeitado. Quero dizer, ontem, o modo como vocês prepararam o salão. Quero dizer, o modo como hoje vocês
prepararam o salão inteiro... e tudo mais, parece tão lindo, parece tão belo.
Mas alguém diria: "Oh, vamos ter..." "uma coisa completamente sem enfeites para a Mãe." "Uma parede deteriorada atrás que
esteja para cair." "Isso seria uma verdadeira personalidade." Como podem essas ideias serem aceitáveis para os Sahaja Yogis?
Isso, Eu simplesmente não entendo. E eles pagam por isso. Eles pagam por essas convenções e eles pagam por todos... esses
tipos de coisas esquisitas, eles realmente pagam por isso. Vamos supor que exista uma moda hoje de ter o corte de cabelo...
deste jeito, em cima, eles pagarão por isso. Depois você corta o cabelo de outra forma, eles pagam por isso. Você tem de pagar
por todos esses erros também.
A moda é: vamos supor que você convide alguém... para sua casa, você deve ter um tipo diferente de copo, de xícara e um copo
para isso, senão você não está adequado. E depois, o que você descobre? Há um outro grupo desses hippies e aqueles que
vieram... lhes darão as canecas mais sujas possíveis, de modo que vocês não conseguem beber nada. Assim, ou você aceita
essa insensatez ou aquela insensatez. É totalmente absurdo. E vocês sabem que Eu tenho visto indianos que quando estão... na
Inglaterra, eles simplesmente não entendem, eles simplesmente os ignoram: "Tudo bem, ignore-os." Eles são loucos. A
qualidade da personalidade é muito, muito baixa, muito baixa. Acreditem em Mim, muito baixa. Pode ser que vocês tenham ego,
pode ser que vivam com esse ego, mas ele é muito baixo aqui.
Aceitem isso. A inocência está faltando, a auspiciosidade está faltando, o asseio está faltando. A atração da simplicidade está
faltando, é tão artificial. Mesmo as ideias de simplicidade são artificiais. Com artificialidade, como vocês podem ter uma
qualidade de vida humana? Como vocês podem? Vocês se tornam pessoas artificiais. Então, abandonem todas essas
convenções. Eu não estou aqui para propagar a cultura indiana em si, mas Eu devo dizer que se há alguma cultura, ela está na
Índia, porque isto aqui não é cultura. Tudo torna-se...
Se você andar por aí, se vocês olharem, como quando Eu vejo... as pessoas em volta, elas parecem como um bando de pessoas
loucas andando. Você as vê nas ruas, nenhuma pessoa é normal. Na América é ainda pior. Eles devem fazer deste jeito ou deste

jeito. Ninguém tem uma face própria. É um fato, Eu lhes digo. Com a Sahaja Yoga, sua qualidade surgiu, ela surgiu, vocês se
tornaram isto agora, tão grandiosos. É por isso que vocês não sentem aqui que há a Lakshmi. Eles têm dinheiro, mas nenhuma
Lakshmi. Não há nenhuma beleza desse tipo.
É tão desolado, como uma terra estéril. O ego de vocês eliminou tudo que era belo. Vocês não conseguiriam tolerar a arte de
ninguém, então vocês não teriam nenhuma coisa artística em sua casa. Vocês não precisam de ter muitas coisas, de forma
alguma, então vocês têm plásticos. A beleza fugiu de suas vidas. Quando vocês falam também, está na moda ser arrogante.
Imaginem. Ser arrogante, ser muito áspero, não há nenhuma beleza nisso. É tudo para fazer exibição, não há nenhuma coragem
nisso, não há nada sublime. Vocês perderam isso na forma sutil, é por isso que na forma grosseira, vocês não veem isso.
Seja o que for que vocês perderam internamente, é mostrado externamente – falência, completa falência. Quando vocês veem
isso nos outros – quando Eu estou falando "vocês", estou Me referindo aos outros, os que ainda não são Sahaja Yogis no
Ocidente. Tentem compreender que eles estão em um nível mais baixo... do que vocês, e não adotem as ideias deles, os modos
e métodos deles. Apenas mantenham-se alertas. E então, vocês verão que eles buscarão a companhia de vocês. O ego é como
um burro. Se alguém está na frente deles, eles sabem que alguém está na frente, então eles inclinam a cabeça. E se eles veem
alguém atrás deles, então eles dão um coice. Assim, vocês têm a sua dignidade, vocês têm o seu estilo especial, vocês vivem
com um estilo especial. Não sejam um deles.
Vistam-se adequadamente, de uma forma apropriada. Vocês podem ter apenas duas camisas, podem ter apenas três camisas,
vocês não precisam ter muitas, mas tenham algo sensato, normal, confortável e também que não seja chocante para os outros.
Nós somos aqueles que irão encorajar nossa arte, nós somos aqueles que irão trazer de volta tudo que está perdido. Nós não
podemos ter Rembrandt nunca mais; não podemos ter... Leonardo da Vinci; não podemos ter Michelangelo novamente.
Acabaram com eles completamente. Aqui, todo mundo pensa que eles são Michelangelo. Nós não podemos ter nem mesmo,
digamos, Gorky; nós não podemos ter William Blake, podemos? Alguém daquela coragem? Nós não podemos ter Abraham
Lincoln, podemos? Todos anões, pessoas inúteis.
Você os esfrega e descobre que eles são inúteis. Somente dentre vocês, todas essas pessoas grandiosas... têm de aparecer
agora. E a qualidade especial deles, era que tinham a sua própria personalidade. Eles não se submeteriam a nenhuma moda ou
algo assim. Eles não se submeteriam a nenhuma popularidade barata. A partir de vocês, todas essas grandes personalidades
devem nascer. Assim, por vocês e por sua progênie, vocês têm de pensar: "O que nós estamos fazendo?" Num trabalho tão
grandioso como este, não é somente para sua diversão que temos um seminário, boas músicas, boa comida, bons lugares, nós
vamos lá e nos divertimos, não. A diversão é somente um departamento de propaganda. Vocês têm de realmente trabalhar duro
internamente, não externamente.
Sem nenhuma argumentação de qualquer tipo. É nútil. Algo simples como se Eu disser... que Eu tenho de carregar, digamos,
esta caixa, alguém aparecerá e dirá: "Tudo bem, então eu acho que devemos arranjar uma van." "Não, mas uma van é muito."
"Então, o que devemos fazer?" Eles continuarão argumentando até que essa caixa seja encaminhada, tudo seja feito, e Eu volto
e digo: "Agora, o que vocês estão fazendo?" "Nós ainda estamos discutindo sobre como levar a caixa." Ela já foi encaminhada.
Hábitos imprestáveis assim, nós devemos abandonar. Nós temos de ter uma nova sabedoria dentro de nós.
Toda essa sabedoria antiga, vocês simplesmente a jogam fora. A menos e até que vocês não façam isso, o seu ego não
desaparecerá. Ele não os deixará a menos e até que vocês decidam jogar fora... todas essas ideias que para vocês parecem
existir. Vocês têm de ser como as crianças. Tentem aprender alguma coisa nova o tempo todo; nós devemos estar... abertos
para aprender alguma coisa nova o tempo todo. Vocês têm de aprender. Vocês perderam isso. Vocês tinham algo que
perderam, tantos de vocês. Ao invés de irem em frente, vocês perderam isso. Vocês teriam ficado bem se tivessem se
mantido... no caminho correto, vocês teriam alcançado, porque, afinal de contas, alguns países são tradicionalmente muito
antigos.
Eles também se perderam, como a Grécia, vocês podem dizer, está perdida. As horríveis tragédias gregas, sentar e chorar por
absolutamente nada. Nada aconteceu, tudo está perfeito, as pessoas simplesmente vão, sentam-se e choram. Isso é como

você fazer alguém dizer: "Este aqui está morto." "Vamos agora sentir que ele está morto." "Sentem-se, todos nós devemos
chorar." É estúpido assim. Tudo isso são problemas artificialmente criados e... tristeza artificialmente criada, porque vocês não
têm nenhuma... tristeza verdadeira; vocês não têm nenhum problema verdadeiro; vocês tinham comida para comer, vocês
tinham tudo, é por isso que vocês estão criando problemas para si mesmos. É por isso que precisam de psiquiatra, de drogas,
disso, daquilo. Por não terem nenhum problema, vocês querem ter alguns problemas, é simples assim.
Aqueles que têm problemas têm de lutar contra isso. Eles não têm tempo para todas essas coisas insensatas. Vocês têm
tempo demais. Todos os seus problemas estão resolvidos, no que diz respeito às coisas materiais, mas ainda assim, vocês
estão muito envolvidos nisso. Assim, agora, encarem isto, encarem isto claramente: nós não somos mais assim. Nós somos
pessoas diferentes. Nós não somos mais vermes na lama, mas somos flores de lótus, nós temos fragrância, nós temos
poderes, somos especialmente abençoados. Nós temos um senso especial de alegria. Vamos regozijar isso e dá-lo aos
outros... e ser glorificados com isso, sentir a dignidade disso. Eu tenho certeza que isso irá funcionar desta vez, Eu fiz o máximo,
Eu acho, e esta palestra deve realmente passar por todos vocês.
Tudo bem, alguma pergunta? Poderia Me dar um pouco de água? Vocês têm alguma pergunta? Eles talvez achem que Eu
beberei daqui. Uma ideia moderna que talvez Eu beba daqui. Não há nenhuma necessidade de ter um copo, a Mãe talvez goste
de beber daqui. Tudo bem, alguma pergunta? Em consciência sem pensamentos. Agora, continue fazendo isso, continue em
consciência sem pensamentos. Sem dúvida, você está arruinado, continue meditando.
Manter-se arruinado, isso é coisa deste ego. Algo um pouco rudimentar ainda está lá, afaste-o. Isso é meditação. Onde não há
mais nenhum ego. Você está em consciência sem pensamentos, totalmente impressionado. Não consegue pensar. Mas Eu
tenho feito isso, não é bom. Vocês devem fazê-lo. Esse é o ponto ao qual Eu estou voltando novamente. Tenham a sua própria
personalidade.
Se os punks puderam se comportar daquele jeito, por que vocês não podem se comportar sensatamente? E também, Eu tenho
de dizer algumas palavras sobre como nos comportarmos na nossa vida diária, porque a Mãe tem de se certificar de que... os
filhos não sejam mal-educados. As pessoas não devem dizer que os Sahaja Yogis são mal-educados. O primeiro sinal de um
filho mal-educado é... que ele deixa a cama desarrumada. Ele deixa todas as coisas dele bagunçadas. Enquanto estava
chegando, Eu vi todas as camas. O que estamos fazendo aqui? Nada. Então coloque-se numa disciplina... de levar uma vida de
maneira organizada. Como uma Mãe, Eu tenho de lhes dizer isso.
Isso mal leva de dez a quinze minutos, mas simplesmente diga a si mesmo: "Isto é meditação", faça em estado meditativo. Nós
na Índia achamos que os ocidentais... são extremamente alinhados e organizados. É verdade, eles não conseguem acreditar
nisso. Eles acham que vocês estão no topo do mundo. Vocês devem ser as pessoas mais organizadas que jamais viveram. Eles
disseram dez vezes: "obrigado." Mas nem mesmo uma vez, vocês manterão sua cama arrumada. Suas coisas devem estar em
ordem. Vocês devem se manter bem cuidados, parecerem apresentáveis. Depois, a segunda coisa que Eu tenho visto, Eu notei...
que isto foi falado por muitas pessoas, que Eu também tenho notado: vocês vão à casa de alguém, então uma pessoa
mal-educada... começará a usar o telefone sem pedir.
Certas coisas são importantes compreender. Como, por exemplo, entrar na cozinha comendo tudo. É uma coisa muito comum,
as pessoas estão notando isto: vocês pegam a comida como pobres, eles entram na casa como mendigos. Havia pelo menos
21 garrafas de mel... que as pessoas Me deram de presente. Quando Meu genro chegou, não havia nem uma garrafa para Eu lhe
dar mel. Então, quem comeu? Todos os Sahaja Yogis vieram e comeram o mel. Quero dizer, está tudo bem, mas vocês devem
pedir. Vocês consumiram tudo rapidamente na casa. Tudo bem, vocês chegam, há comida para vocês, apenas comam sua
comida.
Se vocês forem à despensa ou for a qualquer lugar, você descobre que está faltando tudo. Você faz compras para o mês inteiro,
e você descobre que tudo foi consumido rapidamente. Assim, uma pessoa mal-educada pode ser identificada desse jeito. Mas
vocês ficarão surpresos, uma pessoa de boa educação, mesmo se este tanto de uma outra pessoa for deixado, essa pessoa o
guardará, e o guardará até que isso seja desconsiderado. Eu lhes falarei sobre o Meu próprio marido que é – que não precisa se

preocupar com isso, mas se ele sabe que... temos alguma coisa de uma outra pessoa, ele a trancará e se certificará o tempo
todo se está lá... até que ele o devolva para a pessoa. E o mesmo, Eu posso dizer sobre Minhas filhas... ou qualquer um que Eu
conheça. Mas isto é coisa de mendigo, você pegar coisas de alguém, fazer mal uso, jogar fora onde você tem vontade e quebrar
tudo. Mas Eu tenho visto com Minhas próprias coisas. Quando os líderes se queixaram para Mim: "Eles vêm às nossas casas,
consomem tudo..." "de nossas geladeiras rapidamente e tudo mais", Eu não fiquei surpresa. A Sahaja Yoga se tornou como um
"resort"... para todos os mendigos e pobres do mundo, porque ela é gratuita.
Todas as pessoas pobres vêm para a Sahaja Yoga... e você tem de alimentá-las e cuidar delas. Não deve ser assim. Você pode
ser pobre, mas você tem de ter dignidade. Até mesmos os criados na Índia são melhores. Eles não tocariam em nossas coisas
sem perguntar. Eles têm muito mais educação. E uma pessoa mal-educada é uma pessoa que é rude, arrogante. Vocês podem
dizer a mesma coisa de uma forma apropriada. Como uma Mãe, para Me darem uma verdadeira glória, as pessoas devem dizer
que vocês são filhos muito bem-educados. Um tipo de sistema deve existir.
Um sistema espartano, é um sistema espartano. Não é de forma alguma um tipo de sistema malfeito. É um sistema espartano.
Nós somos yogis, devemos ser apresentáveis, organizados, o tempo todo limpos... com poucas coisas. Por exemplo, na Índia,
as pessoas ficam muito chocadas. Vocês carregam malas enormes... e leva-se de tudo para as mulheres, especialmente todos
os cosméticos e isso e aquilo. Onde vocês usarão esses cosméticos diante dos aldeões de lá? Eles não compreendem. Todas
essas coisas, nós temos de ver por nós mesmos. Nós temos de ser dignos.
Nós temos de ser pessoas de personalidade. Vamos supor que alguém seja um santo. Ele pode ser um homem pobre, mas você
pode identificá-lo pela dignidade dele. Havia um santo chamado Tukhaarama, do qual vocês ouviram falar, esse "Amhi Bi
Ghadalo" origina-se de sua música. Ele era pobre e muito generoso também. Ele costumava doar tudo e sempre deixava muito
pouco para ele. Então Shivaji Maharaj, o grande Shivaji foi até a residência dele, trouxe muitos ornamentos e coisas e
presentes... e os deu para sua esposa e filhos. Ele estava fora. Ela ficou muito feliz por usar todas aquelas coisas, porque ele
deu. É claro, no começo, ela também disse: "Isto não está correto."
Mas ele disse: "Não, eu estou apenas tentando..." "apresentar meus cumprimentos a vocês", isso, aquilo, e deu. E ela usou
aquilo. Ele chegou e disse: "Não, eu sou um santo." "Leve estas coisas. Você é um rei, você tem de viver como um rei." "Tudo
bem, como um rei, você pode ter isso." "Mas não como um santo. Eu não preciso de tudo isto." "Minha esposa não precisa de
todas estas coisas." "Porque você está vivendo como um rei," "talvez você seja uma alma realizada também, mas você é um rei,"
"então viva como um rei."
Mas a pessoa tem de compreender que na Sahaja Yoga, você não deve... andar também como uma pessoa pobre. Vocês têm
de estar vestidos adequadamente, apresentar-se apropriadamente. Vocês não devem parecer como mendigos, mas vocês
devem parecer pessoas dignas da sociedade. Agora, por exemplo, como vocês sabem, Eu sou a Deusa, e a Deusa tem de usar
Eu não sei quantas joias... apenas para adornar os chakras Dela. Quero dizer, Eu tenho muitas joias que são Minhas. Mas, Eu as
uso somente no puja, caso contrário Eu não uso. É esperado que Eu use muitas coisas. Por quê? Porque talvez isso não fique
bem. Talvez seja nobre, mas pode não ficar bem usar... todas essas coisas o tempo todo.
Mas espera-se que Eu use. Por exemplo, espera-se que Eu use muito mais coisas nas mãos aqui, anéis nos dedos dos pés, tudo
o tempo todo, você tem de... usar ouro no, como vocês chamam o...? Vocês não têm aquele... ornamento aqui que amarramos
como um cinto. Mas Eu não faço isso. Eu mantenho isso de lado, somente no puja, Eu uso algumas dessas coisas. Assim,
vocês devem ter esse discernimento sobre o que usar, como usar, até que ponto ir, como parecer digno, como ser
bem-educado, de modo que vocês honrem a educação de sua Mãe. Desta vez, Eu espero que quando todos vocês forem à Índia,
vocês observem todas essas coisas entre os indianos. Vocês nunca os verão comendo; vocês nunca os verão tomando o banho
deles; vocês nunca os verão dormindo. Vocês não sabem como eles vivem, onde eles vivem, como eles trabalham, tudo, eles
estão simplesmente lá, no lugar, a qualquer momento que vocês estiverem lá. Não é verdade?
Eles tomam os seus banhos; eles terminam tudo, de manhã cedo por volta das quatro ou cinco horas, eles estão fora de casa de
forma espartana. E sempre limpos, quer seja um aldeão, quer ele seja da casta Shedule ou um Brahmin ou qualquer coisa.

Todos eles estão vestidos elegantemente, vocês não conseguem distingui-los. Limpos, eles vestirão roupas brancas. Ele usarão
chapéu indiano branco limpo. Eles nunca usam roupas sujas. Assim, esse é um outro lado, que não é tão sublime, o lado
grosseiro e não tão sutil, mas é muito importante, porque seja o que for que esteja no sutil, expressa-se externamente. Em todo
o comportamento de vocês, isso brilhará, como milhares de facetas de um diamante, porque vocês participaram agora do Dia
do Sahasrara. Vamos ver. Nós mostramos o que vocês têm: milhares de facetas.
Amem uns aos outros, respeitem uns aos outros, respeitem-se... e o tempo todo, recitem um mantra dentro de vocês mesmos:
"Eu sou um Sahaja Yogi." Isso diz tudo sobre suas responsabilidades, quais são suas aspirações, o que vocês são. Você é um
Sahaja Yogi. Renascido pela própria Adi Shakti. Qualquer problema pessoal que tenham, vocês devem... escrever para Mim e Eu
tentarei responder. Se Eu não responder, então pensem que Eu dei um jeito de responder. Se Eu não responder, então pensem
que Eu dei um jeito de responder, mas se há algo para ser sugerido, Eu certamente os informarei. Qualquer outro problema.
Mas, por exemplo, uma senhora veio hoje, ela estava chorando por causa do marido dela. Ela fez isso antes também.
Hoje novamente, ela está chorando. Ela ficará louca. Um Sahaja Yogi não deve chorar. Superem seus problemas; tentem lidar
com seu marido; tentem lidar com tudo. Eu não gosto muito do divórcio, mas se alguém é um caso perdido, tudo bem. Eu diria:
"É um caso perdido, divorcie-se." Mas desnecessariamente, apenas porque não há ainda... uma compreensão adequada, a
pessoa não deveria chorar, lamentar e fazer todas essas coisas. Pelo contrário, a pessoa deveria tentar superar... seus próprios
problemas pessoais, porque vocês têm poderes. E vocês podem escrever para Mim, não cartas muito longas. Eu fico perdida.
Sim, realmente, Eu fico perdida. De manhã, há tantas cartas para Eu ler, cada uma melhor do que a outra, e Meu marido também
recebe muita correspondência. Mas ele diz: "Ninguém me escreve cartas de amor," "todos eles me escrevem sobre as contas
deles a serem pagas." Eu disse: "É exatamente igual." Você poderia traduzir isso, Gregoire, se eles quiserem. Cartas... Cheias de
problemas. Eu disse: "Eu tenho de pagar pelo amor deles." Isso é o que acontece. Mas as crianças escrevem cartas muito
doces. Elas apenas fazem uma pintura ou algo assim, ou algumas flores e umas poucas coisas lá, só isso.
Elas farão um coração e Me colocarão lá ou algo assim. Muito doces, elas fazem coisas muito doces, e elas expressam apenas
alegria e felicidade. Elas nunca têm nenhum problema. Elas não têm problemas. Elas não são complicadas. Vocês se agarram
aos problemas, este é o problema. Elas não têm problemas de nenhum tipo. Assim, vocês não Me disseram, nenhum de vocês,
nada que vocês querem que seja feito. Agora, a única coisa, finalmente, que Eu gostaria é que... vocês ouvissem Warren, que
lerá em voz alta... para vocês os programas que nós teremos neste verão. Venham à frente.
O programa de Shri Mataji para o resto da Itália, eu acho que é conhecido. Ela retornará para a Inglaterra - A Senhora retornará
na segunda de manhã, Shri Mataji? - Sim - Segunda de manhã. E Ela chegará na França dia 17... e retornará dia 22. não dia 24,
como planejado originalmente. O propósito inicial de ir para Espanha nessa época... foi postergado agora para não muito mais
tarde. E o próximo programa será em junho, no dia 7 de junho, Ela irá... Não, não, não, depois Eu irei a Houston. Perdão, sim, a
Senhora ficará três dias em Houston, sim. Sim, dia 20 visitarei Londres, só isso. Dia 28, eu acho, a Senhora irá a Houston e
depois volta... Dia 27, Eu acho, Eu irei. Eu não tenho essa data, Mãe.
Sim, irei dia 27. Depois volta para Londres, e depois vai para a Suíça. Dia 7 de junho para a Suíça... e Ela retorna para Inglaterra
dia 15. Depois tem um programa na Escócia... no fim de semana do dia 21. Isso ainda não está certo, mas veremos. Depois em
julho, Ela irá para a Áustria dia 5. O Guru Puja não será dia 13, mas dia 12. Sábado, dia 12. Depois dia 13, Ela ficará lá ou
possivelmente irá para a Alemanha, mas em qualquer caso, dia 14 e 15, haverá programas na Alemanha. Dia 15, terá um Puja na
Alemanha... e Ela retorna para a Inglaterra dia 16.
Depois em agosto, Ela vai para Bélgica e Holanda, no domingo, não sábado. mas sábado, dia 10, - À noite. - À noite. Puja. Para
Bélgica e Holanda. Na Bélgica ou Holanda, onde a Senhora decidir ter o Puja, É melhor ter o Puja no lugar em que teremos
programa na segunda. Então será em... Na Bélgica. Então dia 23 teremos um Puja na Bélgica. Depois dias 11, 12 e 13 teremos
três programas públicos, Um em Gant, um em Bruxelas e um na Antuérpia. Depois dias 14 e 15 teremos programas públicos em
Haia.

E depois no sábado, conforme quiseram, haverá um seminário... para todas as pessoas na Bélgica e Holanda, para participar do
"follow up", para eles se estabelecerem, e depois Shri Mataji retornará para Londres à noite. Celebraremos o Raksha Bandhan na
Inglaterra dia 19, e no dia 23. Ela parte para os Estados Unidos, onde estaremos a partir do dia 23 até 14 de setembro. Então
teremos o Krishna Puja dia 27 de agosto... e o Ganesha Jagruti dia 7 de setembro. Depois Shri Mataji provavelmente retornará
para a Inglaterra. E depois Ela vai para a Espanha em data a ser decidida. - Logo depois disso. - Imediatamente depois... Por
volta do dia 14 estamos de volta? Estaremos de volta dia 14. Será num sábado ou domingo?
Não tenho certeza, Shri Mataji. 14 de setembro. Os espanhois ainda estão aqui? Ou eles foram embora? Dois estão aqui, Juan
Antonio está aqui. Dia 14 é um domingo. Eles gostariam de estar lá por um fim de semana ou em dias de semana, Esse é o
ponto para vocês decidirem Nós também temos de ir a Montpellier. - Por um ou dois dias? - Por um dia. Não, os espanhois
estão mais disponíveis no fim de semana... nos dias da semana?
Dias da semana. Dias da semana. Então Eu posso voar na terça... ou na segunda, Eu posso voar e na terça podemos ter um
programa. terça, quarta, quinta, três dias, tudo bem? Sim, então Eu posso - nós temos de ter um Puja. Então na sexta... Tudo
bem, na segunda seria melhor. Segunda, terça, quarta, quinta... - Na sexta, Eu posso ir para... - Montepellier. Shri Mataji tem de ir
da Espanha para sul da França, Montpellier. Eu posso vir no domingo à noite, e na segunda de manhã vocês têm um Puja, é
melhor. E termos programas depois do Puja é muito melhor... do que ter programas depois, as Minhas vibrações também estão
liberadas.
Segunda de manhã, teremos o Puja. Assim na terça, qual é o dia? Eu lhes darei os saris até lá. 16 de setembro, Shri Mataji voará
para Madri. Não, não. Domingo é dia 14. Domingo Eu estarei voltando. - Quando a Senhora deseja ir para... - Londres, próximo
domingo é o... - Quando é o domingo seguinte? - O domingo seguinte é dia 21. Ah, dia 21.
Então dia 21 a Senhora voa para Madri. O Puja na segunda? Segunda, Puja matutino na segunda. Programas? Terça, quarta... Ou
podemos ter o Puja no domingo à noite, se vocês quiserem. Que se ajusta melhor, domingo à noite. Para o Puja, domingo à
noite será melhor, então domingo de manhã Eu irei. Domingo de manhã, dia 21, Eu chegarei, tudo bem? Então domingo teremos
o Puja. Segunda, terça, quarta, Eu poderei estar lá, quinta, Eu irei para Montpellier e Eu posso retornar de lá para Londres.
Quantos dias? Três dias são o suficiente? Três. Quantos dias vocês querem, Ela disse. Mantenha assim. Assim, pelos menos
terão domingo, segunda, terça, quarta. Tudo bem, quatro dias. Do dia 21 até quinta, depois Ela vai para Montpellier... Quinta de
manhã Eu irei para Montpellier. Quinta à noite teremos um programa lá, e depois... Depois de Montpellier, volta para Londres dia
27. Tem um voo direto?
Voos de Madri para Montpellier. Descubra, tudo bem? Mas se há um voo de lá para Londres, é bem fora do caminho. Há voo
entre Montpellier e Londres. - Tem? - Sim Então por que não Montpellier primeiro? Perdão, Patrick me disse que há um voo de
Montpellier para Londres. Então por que não fazer Montpellier primeiro e depois ir para Espanha? Patrick me disse que há um
voo para Montpellier de Londres. Mas de Montpellier para Espanha, tem voo ou não?
Primeiramente descubram isso. Mas mantenham isso por volta daquela data, Dexe-os saber em definitivo, quando ele concluir
Montpellier. Nenhum voo. Juan Antonio irá descobrir, manteremos contato. Nós os manteremos informados, porque agora
depende dos voos de e para Montpellier. Tudo bem, de qualquer forma, mantenha esse programa com eles. Do contrário, farei
uma coisa ou outra, seja o que for, Antes de mais nada, mantenha essa programação, em definitivo. Se Montpellier não der,
França está lá, está tudo bem. Eu posso fazer isso mais tarde, não importa. Mas isto Eu tenho de fazer: a Espanha de forma
adequada.
Tudo bem? É bastante esquisito, Eu acho, ir de lá, não é? Não há nenhum voo. De Madri para Montpellier seria um problema,
então... A distância é um problema, é claro a Senhora deve viajar de avião, Porque se a Senhora for para Londres ou de Paris
para Madri, isso é bem difícil, Paris, Montpellier, Madri... É demais para Mim, e Eu tenho de viajar de volta, Eu estarei vindo dos
Estados Unidos, então esqueça Montpellier, de uma forma ou de outra, tente falar com eles para esquecer isso. Veja, temos de

pensar até onde Eu consigo ir. Depois Eu tenho de voltar para Índia. Dia 6, dia 5 ou 6. Então Eu mal tenho tempo de Me preparar
para ir. Também é melhor manter assim, só lhes diga que... talvez não seja possível, então Eu volto na sexta, seria melhor. Não
posso vir no sábado à noite, e no domingo de manhã poderemos ter o Puja.
Se vocês quiserem, e no sábado Eu chego, no domingo, o Puja. Segunda, terça, quarta e na quinta de manhã, Eu volto para
Londres, porque Eu mal tenho duas semanas para ir para a Índia. É demais, não será possível fazer isso. Todos eles podem vir
para a França. Eles podem vir para Paris? Não há nenhum problema, Shri Mataji, tudo bem. Deve ser todas as pessoas, e temos
lugar lá para as pessoas ficarem. Durante essa época, não tem problema. França, quando estaremos indo? Dia 17?
Philip ligou agora? Não, Shri Mataji. Depois de algum tempo, pode acontecer que... Eu Me estabeleça em um lugar e todos vocês
tenham de ir lá, porque Eu não poderei viajar tanto, Eu só posso lhes dizer isso... Tudo bem. Por enquanto. Vocês devem
também entender que até agora Maomé foi às montanhas, agora as montanhas têm de vir à Maomé. Tudo bem. Então, muito
obrigada. Vocês não Me contaram nenhum dos seus problemas. Assim, Eu acho que não há nenhum problema. Amanhã de
manhã, talvez Eu não possa encontrá-los.
Assim, que Deus abençoe todos vocês. Deem um bandhan em si mesmos agora, todos vocês. Adequadamente, com total
atenção, com total dignidade, com o movimento completo. Vejam, completo. Nada deve ser feito de qualquer jeito. Eu não
preciso de nada, mas vamos fazer isso para agradar todos vocês. Na Índia, eles perguntaram: "Se Ela é a Deusa, por que Ela diz
'namaskar' para todo mundo?" Eles não conseguem entender a Deusa dizendo "namaskar".
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O Significado do Puja Shri Mahalakshmi Puja, Barcelona, Espanha, 24.05.1986 Hoje Eu lhes falarei sobre a importância do puja.
Você pode pegar este. Mesmo entre os primeiros cristãos, eles costumavam fazer o puja… da veneração às estátuas, talvez, ou
talvez às fotografias, ou podemos dizer, às réplicas de vitrais da Mãe e de Cristo. Mas mais tarde, as pessoas começaram a se
tornar mais racionais… e elas não entenderam qual é a importância do puja. E quando elas não conseguiram explicá-lo, elas
desistiram de fazer pujas de maneira regular. Mesmo antes de Cristo, elas costumavam ter um determinado tipo de
tabernáculo, que foi medido e foi especialmente feito e um lugar de puja foi criado… para venerar o que eles chamam de Jeová.
Agora, Jeová em nossa Sahaja Yoga é Sadashiva. E a Mãe Maria é Mahalakshmi. Ela encarnou antes também. Ela encarnou
como Sita, e depois Ela encarnou como Radha, e depois Ela encarnou como Mãe Maria. Agora, está claramente escrito sobre o
nascimento de Cristo… em um livro chamado Devi Mahatmyam. Ele era o Filho de Radha. Radha é Mahalakshmi, então Ele
nasceu em outro estado, como um ovo, e metade do ovo permaneceu como Shri Ganesha… e metade dele se tornou
Mahavishnu, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a descrição sobre Jesus Cristo… é dada naquela descrição de Mahavishnu,
exatamente a mesma. Agora, esta Mahalakshmi veio a esta Terra e Ela deu à luz a Seu Filho… com a Imaculada Concepção, o
que Ela havia feito antes também, como Radha. Assim, o Cristo é o Filho do grande Ser do Virata. Na verdade, Vishnu,
Mahavishnu, Vishnu se torna o Virata. Agora, este Vishnu Tattwa se torna Virata… e também Ele se torna Rama e Krishna. E
então o Virata significa o Akbar. Assim, Cristo é o próprio Omkara, é as vibrações. Todas as outras Encarnações tiveram de usar
o princípio… ou a essência da Mãe Terra para criar o corpo Delas, exceto o corpo de Cristo, que é totalmente Omkara. E o
elemento terra desse Ser é Shri Ganesha. Assim, nós podemos dizer que Cristo é o poder de Shri Ganesha que encarnou. Então
Ele – essa é a razão pela qual Ele pôde andar sobre as águas. Então Ele é a forma mais pura da Divindade, porque Ele é somente
vibrações. Então, quando vocês fazem puja para Mim, porque Eu estou em pessoa, não há nada irreal. Se eles fizeram puja a
Cristo - eles fizeram puja a Cristo também quando Ele viveu e à Sua Mãe. É dito que nos Dez Mandamentos, tudo que é criado
pelos céus… e pela Terra não deve ser recriado e reproduzido e venerado. Assim, as Encarnações são criadas pelos Céus.
Somente nos tempos modernos é possível tirar uma fotografia da Encarnação. Mas antigamente não havia nenhuma
possibilidade. Agora o que quer que seja criado pela Mãe Terra é o que saiu da Mãe Terra, que é o swayambhu, é criado pela
Mãe Terra. Agora, em todos os lugares, nós encontramos os swayambhus. Outra coisa é que algumas almas realizadas
também fizeram belas estátuas. Eu fui a Portugal e eles tiveram uma festividade da Senhora das Rochas. Então Eu fui ver
aquele lugar… e havia uma estatueta muito pequena desta dimensão, desta altura, de Maria, com cerca de, digamos, quinze
centímetros, no máximo. E o rosto era exatamente igual ao Meu, exatamente igual ao Meu. E eles disseram que ela foi
encontrada de repente por duas crianças… que seguiam um coelho que se escondeu dentro de um nicho. Então essas crianças
viram uma luz dentro do nicho… e elas começaram a seguir debaixo de uma rocha, e elas chegaram à fonte da luz, era essa
estátua, elas a trouxeram. E elas caminharam nessa luz, e quando as pessoas do lado de fora - muitas pessoas estavam
reunidas - elas ficaram surpresas ao ver que elas trouxeram a estátua… de algum lugar de dentro. Então eles veneraram aquela
estátua naquele lugar. Agora, essas estátuas lhes dão vibrações, assim como Eu lhes dou vibrações, Mas não tanto… quanto Eu
lhes dou. E todas as outras estátuas também, talvez haja muitas… que podem estar lhes dando vibrações. Também na Índia,
como vocês sabem, alguns de vocês foram a Ganapatipule, onde está o Ganesha que surgiu - Mahaganesha, que é Cristo - que
surgiu da Mãe Terra, Mahaganesha. Assim, vocês veem lá a parte inferior do corpo e a cabeça é toda a montanha. E lá a água
do mar é também doce, e há muitos poços de água doce lá. Se vocês se lembram, uma foto Minha foi tirada lá, muitas pessoas
tiraram fotos. E em algumas fotos, em Meu coração, há uma luz saindo. E alguns Me disseram que algumas fotografias não
tinham a luz, mas quando eles refizeram, quero dizer, as fotos foram refeitas novamente dos negativos, e novamente eles
refizeram uma foto com aquilo, então a luz apareceu lá. Assim, a pessoa deve saber que no Reino do Divino… existem todos os
tipos de coisas milagrosas. O mesmo é o puja. Agora, quando fazemos o puja, em primeiro lugar, vocês louvarão Shri Ganesha.
Através disso, em vocês, Shri Ganesha será despertado e estabelecido. Ao Me venerar como Shri Ganesha, a inocência de vocês
será estabelecida. E vocês verão, no que se refere às vibrações também, que suas vibrações aumentarão… e vocês se sentirão
muito estáveis dentro de si mesmos. Agora, quando vocês recitarem os Nomes de Shri Ganesha, vocês saberão quais
qualidades Ele tem, que poderes Ele lhes dá. Quando vocês veneram essas qualidades, os poderes dessas qualidades
começarão a ser emitidos através de vocês. É desse modo que o Divino atua, como se vocês fossem abastecidos com essas
qualidades. Então vocês veneram a Deusa, a Adi Shakti. Agora, a Adi Shakti tem todos os sete chakras despertados dentro Dela,

e Ela tem de trabalhar com todos esses sete chakras. Pela primeira vez, uma Encarnação assim veio. É como se vocês fizessem
primeiro um quarto, depois o segundo quarto, depois o terceiro quarto, sete quartos, e então toda a casa está pronta, vocês
pegam as chaves e abrem, a casa é sua. É desse modo que Eu consegui chegar à Realização do Si em massa. Isso não poderia
acontecer antes. Mas agora é possível por causa dessa combinação de todos os sete chakras. Então agora, quando vocês
estão venerando a Adi Shakti, Eu também sou uma Mahamaya, de modo que Me pareço com vocês, Me comporto como vocês,
Eu Me fiz exatamente como vocês, muito difícil de fazer, mas Eu fiz. E este corpo tem de suportar muitas coisas… para fazer
vocês entenderem a Sahaja Yoga e os próprios poderes de vocês. Por exemplo, se vocês são rudes Comigo, se vocês não são
respeitosos, Cristo fica muito zangado, porque Ele disse que qualquer coisa contra o Espírito Santo, Ele não tolerará. Então o
Meu chakra, o Agnya começa a lançar ira… e mover-se muito rápido. Agora, Eu tenho de suportar isso. Eu não posso lhes falar
da maneira que Cristo quer que Eu lhes fale, porque Ele é muito direto… e Eu tenho de ter um pouco de cuidado para que vocês
não fiquem perturbados. Além disso, enquanto fazem o puja, supondo que vocês sejam do tipo que duvida ou vocês fiquem se
opondo a isso, então vocês não absorvem as vibrações e Eu tenho problemas, porque as vibrações estão fluindo e vocês não as
estão recebendo. Então Eu não sei como conter dentro de Mim mesma se vocês não absorverem… as vibrações, então Eu levo
tempo para tirá-las. Assim, todas essas coisas são muito simbólicas, seja o que for que estejamos fazendo é muito simbólico. E
esse símbolo realmente atua. Por exemplo, se você der uma flor a alguém, esse indivíduo sente, essa pessoa sente-se
extremamente alegre e feliz, e vem a gratidão. Assim, quando vocês Me oferecem, digamos, flores… ou qualquer coisa como
água ou qualquer coisa, então os elementos ficam felizes e as Divindades ficam felizes nos chakras. E então Elas emitem as
vibrações das qualidades Delas… e das bênçãos Delas sobre vocês. Elas lhes dão as qualidades e as bênçãos Delas. É desse
modo que o Divino atua. E gradualmente, após o puja, vocês sentirão que tudo está dando certo. Agora, nós estamos fazendo
puja neste momento… e no mundo inteiro as pessoas sabem que há um puja acontecendo aqui, então elas também estão
sentadas em meditação e também recebem as bênçãos. Elas também estão esperando por esse momento em que o puja
começa. Assim, nós damos a elas um horário como onze horas ou aproximadamente, até as onze horas, nós devemos nos
sentar e elas começam às onze horas. Agora elas estão recebendo as mesmas bênçãos, embora vocês estejam fazendo o puja,
mas elas também recebem as bênçãos na meditação delas. Se você ainda não é tão inteligente e se você não sabe todas as
poucas coisas… que são importantes no puja, não importa. Porque se você é ignorante sobre isso, inocente sobre isso, Deus
sabe, Ele perdoa, Ele não se importa. Vocês não devem se importar se cometerem algum erro ou qualquer coisa. Apenas com
um coração humilde, façam do jeito que vocês desejarem. Aos poucos, vocês aprenderão. Mas se vocês sabem… e depois
deliberadamente cometem erros, então não é bom. Assim como perdoamos nossos filhos, Deus também perdoa os filhos
inocentes. Então vocês devem estar muito relaxados em relação a isso. E apenas façam isso para a alegria do seu coração. Que
Deus abençoe a todos. Eu acho – ele acha difícil sentar no colo. Ele pode sentar atrás se quiser, este cavalheiro. Esse garotinho
é demais para ele ficar sentado assim – você pode sentar-se confortavelmente, fique confortável, não há nada para se sentir
mal. Agora, elas têm de lavar os Pés. As crianças têm de lavar os Pés… e cantaremos nesse momento o louvor a Shri Ganesha.
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Guru Puja Gmunden, Áustria, 06.07.1986 Eu estou encantada… ao ver toda essa bela expressão do amor de vocês. Tamanha
atenção e criatividade. Eu devo ser a Guru mais afortunada… para ter a natureza externa reproduzida aqui tão belamente. Depois
de ver isto, nenhum guru consegue escapar do derretimento completo de seu coração. Na verdade, Meus discípulos são
pessoas muito inteligentes. Eles conseguem neutralizar qualquer guru. De modo que a equipe do guru que é usada para
disciplinar o discípulo… também se derrete em um lótus. Toda vez é uma surpresa tão bela… ver como os Sahaja Yogis… estão
se tornando unificados com o Divino. A expressão da alegria deles, a concepção do Divino, você pode ver muito claramente. É
desse modo que Eu quero que todos vocês se sentem… no Reino de Deus como Eu estou sentada hoje. Nós temos de
compreender… que nós somos agora a parte integrante… dessa consciência cósmica. O Brahma. Aquele que cria, que coordena,
que planeja em todos os detalhes… e Aquele que ama através da Sua criação, através da expressão dela está essa consciência
cósmica. Nós não estamos somente nela, mas nós podemos lidar com ela. Nós podemos regulá-la, nós podemos usá-la, nós
podemos trabalhá-la. Esse é o estado que quando nós estamos, nós somos o guru. Guru significa algo… que é mais elevado do
que a gravidade da Terra, ou mais forte do que a gravidade da Terra. O que é a gravidade da Terra? Superficialmente, quando a
observamos, nós a entendemos como uma coisa… que age em nosso corpo para nos manter no chão. Também há uma carga
de uma grande atmosfera em nossa cabeça, de muitos elefantes em pé em nossa cabeça. Ademais, a Mãe Terra tem a
gravidade para nos puxar em direção a Ela. É no nível grosseiro que entendemos a gravidade… e no nível grosseiro também, nós
às vezes entendemos… o Princípio do Guru. No nível grosseiro, nós achamos que um bom guru é essa pessoa… que só atrai
você para ele mesmo, atração do corpo, ou talvez… outras atrações… que são grosseiras. E é por isso que as pessoas sempre
vão aos gurus que são falsos, que são superficiais. Mas aquele que está acima da gravidade da Mãe Terra, do grosseiro, o sutil,
o sutil, o mais sutil e o sutilíssimo, além de todas essas atrações, esse é aquele que é o guru. Assim, na forma muito grosseira,
nós vemos… que normalmente as pessoas são atraídas… em direção ao outro através do elemento corpo. A gravidade atuando
através do corpo. Um guru que parece com um ator de cinema… é muito mais apreciado. Eles não conseguem ver a totalidade
da beleza, mas somente um aspecto. Os gurus anteriores, que vieram como falsos gurus, pintavam até mesmo seus rostos na
Índia. Ou eles iam a decoradores especiais… que faziam com que o cabelo deles… parecesse como jatas de Shankara… e os
olhos eram pintados com um grande carvão preto até aqui. E o corpo inteiro era coberto com um tipo estranho de pó. Ou eles
vestiam um kashaya, uma roupa que era da cor de açafrão… sem usar o açafrão. Com duas rupias, você pode obter isso. E as
pessoas ficavam atraídas em direção a tal pessoa. Eles levavam um elefante, para se sentar em um elefante, mesmo para
aumentar a propensão… da gravidade superficial… e andavam nas ruas. E as pessoas se curvavam para eles… e lhes davam
tudo que eles queriam. Isso não pode elevar ninguém. Qualquer atração corporal pode escravizar você, não pode lhe dar
liberdade. Isso lhe dará hábitos para você ter escravidão corporal, e também isso o escravizará ao seu guru, se ele souber como
se manter atraente de várias maneiras. A compreensão toda da consciência cósmica… pode ser colocada em uma pequena
frase: ela não pode ser atraída pela gravidade… de nenhuma estrela, Terra, lua ou sol. As outras atrações que a pessoa tem da
Mãe Terra… são todas por comida, ganância, luxúria, o materialismo na sua pior forma. Vem da matéria. Tudo isso vem da
matéria, uma vez que você comece a se acostumar com isso, você se torna um escravo e não um guru. Assim, a primeira
tentativa deveria ser para qualquer pessoa: ser um bom guru é superar a atração material. De uma forma mais sutil, nós
podemos ver que isso acontece assim: uma senhora ou um senhor compram um ashram na Sahaja Yoga. E os Sahaja Yogis
começam a viver nesse ashram. O dono dessa casa começa a se preocupar com a casa… e com todas as coisas materiais
nessa casa… ao invés de se preocupar com a emancipação dos discípulos… ou dos Sahaja Yogis que estão lá. A atenção toda
está em direção à manutenção material da casa… e não em direção à emancipação dos Sahaja Yogis… que espera-se que se
elevem na consciência cósmica. E tal sujeito, se ele começa a acreditar que ele é o guru… ou de alguma forma até mesmo que é
um Sahaja Yogi, ele está lamentavelmente errado. Onde está sua atenção é o ponto. Se você é o guru, onde está sua atenção?
Se sua atenção está na correção… e na nutrição de você mesmo e dos outros, então você é, antes de tudo, o Sahaja Yogi. E uma
vez que você se eleve… acima da força gravitacional do materialismo, então você poderia ser chamado de guru. Qualquer coisa
que esteja vivendo tem a capacidade de se elevar… contra a gravidade, até um ponto. Isso é limitado. Por exemplo, nós temos
visto as árvores, elas saem da Mãe Terra e crescem para cima até um espaço limitado. Toda árvore, cada tipo de árvore tem
suas próprias limitações. O cedro será cedro e uma rosa será uma rosa. É tudo controlado pela força gravitacional. Mas há uma
coisa que se eleva contra… a força gravitacional, que não tem nenhum limite, e isso é sua Kundalini. Ela não pode ser controlada

pela força gravitacional… a menos e até que você queira que Ela seja controlada. Nada pode controlá-La, mas você e seu Si
podem controlá-La. Assim, logo que você fique no controle de sua Kundalini, você cruzou um passo à frente, que é você superou
a força que é a força gravitacional. Então o ciclo de todos os cinco elementos é unido. Todos os cinco elementos têm de ir em
um ciclo… de tal maneira que nada é desperdiçado, nada é danificado, tudo é organizado. Mas esse ciclo é quebrado somente
pelo despertar da Kundalini. Porque você entra no mais elevado do mais elevado, que é a consciência cósmica, com a qual você
sabe como regular a si mesmo. Essa consciência cósmica é o Param Tattwa, é o princípio de todos os princípios, controla todos
os princípios. Então ele controla também os princípios… de todos esses cinco elementos. Ele controla o Mana Shakti. Ele
controla a evolução… e lhe dá o poder para evoluir os outros. Assim, esse grande Brahma Shakti está a seus pés de lótus. Talvez
os Sahaja Yogis não se deem conta do que eles alcançaram. A única diferença entre um Adi Guru… e um guru, Satguru, Eu diria,
é esta: o Adi Guru sabe… que Ele é o poder controlador. Ele sabe que Ele está em… absoluta união com o Brahma Tattwa, com o
cosmo. A autoridade com a qual Ele fala, a completa confiança com a qual Ele diz as coisas. Não há nenhuma dúvida em Sua
mente. Em qualquer um de Seus ensinamentos, Ele dirá: "Eu verdadeiramente lhes digo…" "com essa confiança de que Eu estou
com o Brahma Tattwa," "que Eu sou o Brahma," "e que Eu estou controlando todo esse Tattwa", isso faz Dele um Profeta. Porque
seja o que for que Ele diga, profetiza, é a verdade. Seja o que for que Ele diga sobre o passado é a verdade. E Ele sabe, Ele não
tem nenhuma dúvida. A autoridade com a qual Moisés falava, a autoridade com a qual Sócrates falava, a autoridade com a qual
Lao Tsé falava, todos esses grandes Adi Gurus, de Adi Nath a Sai Nath, Eles não disseram: "Se você fizer dessa maneira será
bom," "ou dessa maneira seria bom." Não, "Isso é o que é, é melhor você fazê-lo." Isso é o que é. Mas nos tempos modernos,
esses gurus talvez não dessem certo. É por isso que a Mãe tinha de vir. Primeiro para lhes dar a Realização. Porque esses gurus
não compreenderam um outro ponto: os discípulos Deles não Os compreendem de forma alguma. Seja o que for que eles
estejam fazendo, eles estão fazendo… por admiração e temor. Mas com admiração e temor não há entendimento nisso. Ou
mesmo que os antigos talvez tenham tido, a geração que veio depois não teve. Então eles transformaram os gurus em uma
fachada… e toda edificação eles assumiram como deles próprios, criando todos os tipos de problemas, matando a
universalidade e a coletividade, porque o Brahma Tattwa é o poder da coletividade. Está em tudo, no átomo, na molécula, no
coração humano. Ele está refletido em todo lugar, dependendo do refletor. E Ele controla. Eles tinham essa compreensão, mas a
compreensão humana talvez eles não tivessem. Se você hoje lhes fala alguma coisa, talvez eles nos ouçam, mas amanhã eles
esquecerão. Então foi necessário que… fosse dada a todos vocês a Realização. Senão também sem a Realização, de que
adianta? De que adianta falar para as pessoas sobre as cores, para aqueles que não têm olhos? Portanto, a Realização tem de
ser dada. Mas isso não deve ser feito com falta de confiança. Quando um guru não sente as vibrações apropriadamente, ele se
torna sem confiança em relação a dar a Realização. Mas mesmo quando ele a sente claramente, ele não dirá coisas com
autoridade. Autoridade não significa agressividade, de forma alguma. Autoridade existe porque você a tem, é por isso que você
a expressa. Como esta luz está agora.. brilhando em Minha face. Ela está brilhando, ela não é agressiva, porque essa é a
qualidade que ela obteve, ela tem de brilhar, então ela está brilhando. Da mesma maneira, um guru… brilha diante dos
discípulos. É muito fácil entender esta palavra "brilhar". Quando você tem algo sujo, ele não brilha. Até mesmo o ouro que está
sempre brilhando, que não fica manchado, se você o colocar sob a lama, ele não brilhará. Então você tem de lavá-lo, limpá-lo e
esfregá-lo bem, de modo que ele brilhe. Mas no Guru Tattwa, é das bases que você tem de iniciar. Antes do ouro entrar em seu
próprio estado de ouro, ele estava misturado com muitas outras coisas. Então ele teve de ser aquecido, derretido, coado, e ele
teve de passar por muitos processos para se tornar ouro. Assim, quando vocês se tornam Sahaja Yogis, vocês se tornam ouro.
Agora o segundo trabalho é manter esse ouro brilhando. E o terceiro trabalho seria… tornar-se uma parte da coroa de sua Mãe,
de modo que você nunca possa ser manchado. A pessoa tem de chegar a esses três estágios. Antes de tudo, para se julgar ser
um guru, você tem de ter sua própria gravidade, que não é limitada pela gravidade da Mãe Terra. Isso é o mínimo do mínimo. O
que não significa você vestir externamente o kashaya, a roupa que dá a entender que você é um sanyasi. Mas a partir de dentro,
você deve ser um sanyasi. Agora, um sanyasi que está dentro de um sanyasi… terá um grande saldo bancário, talvez, mas não
saberá nada sobre isso. Será muito indiferente e desejando qualquer dia abrir mão disso. Um sanyasi tem de ser uma pessoa
acima da luxúria. Não deve saber o que é luxúria, o que é essa atração da luxúria. De modo que através de sua Kundalini e do
seu Muladhara, ele pode alcançar esse estado. Porque agora você tem a capacidade de se elevar acima da gravidade. Você
obteve esse poder agora de se elevar acima dessa coisa de luxúria, onde sua atenção fica totalmente arruinada. Mas na Sahaja
Yoga, nós temos tudo. Como por exemplo, nas ruas indianas você encontrará o carro mais moderno, um Rolls Royce, um
Mercedes, assim como você pode encontrar um carro de bois… e também muitas vacas e búfalos, tudo está lá. Da mesma
maneira, Eu acho, nós temos todos os tipos na Sahaja Yoga. Nós temos algumas pessoas que são muito grandiosas… e tentam
alcançar um estado de não permitir manchas, colocam a atenção delas nisso, trabalham isso. Mas nós também temos pessoas

que são criaturas totalmente inúteis, apenas se conservando na Sahaja Yoga… para usar a Sahaja Yoga para sua própria
popularidade, talvez, para seus próprios ganhos. Eu não sei para quê. Eu tenho visto pessoas que dão palestras em nome da
Sahaja Yoga… e estão seriamente bloqueadas. Existe essa gravidade atuando em você, lembre-se disso. A gravidade da Mãe
Terra. Algum tipo de gravidade que deve ser localizada. Mas alguns deles não são nada além de vermes, eles não podem se
elevar. E os intrusos só veem esses vermes… e tentam dizer que a Sahaja Yoga não é inútil. Sua Kundalini tem o poder, Ela tem
todos os poderes… para torná-lo o mais elevado do mais elevado. Uma grama comum pode se tornar um cedro. Não há nenhum
limite para Ela. Mas você deve ter confiança em si mesmo e confiança na Sahaja Yoga. Se você não tem confiança em si
mesmo ou na Sahaja Yoga, nada pode fazer isso dar certo. Mas o mais elevado de tudo é a sinceridade… que ninguém pode
incutir em você. Há muitas descrições de um guru, como um Satguru deve ser. Não no ocidente, Eu não vi isso, porque Eu acho
que eles nunca acreditaram em gurus, mas eles têm muitos gurus, como o Papa, é um outro… horrível falso guru sentado aqui.
Então temos um outro, o bispo de Canterbury sentado lá. Todos eles são falsos gurus, não sabem nada sobre a Kundalini, não
sabem nada sobre Brahma, e eles só querem censurar… as ideias indianas, não porque elas são indianas, mas porque se a
Sahaja Yoga for estabelecida, eles perderão todos os seus ganhos. De onde eles conseguirão dinheiro e suas coroas? Então
eles querem propor que eles são a solução, não alcançando nada, estragando o nome de Cristo, dizendo todos os tipos de
coisas contra Ele, estupidamente, sem conhecer o Divino. Então nós temos muitos no Islã, pessoas horríveis, exatamente o
oposto do Profeta Maomé, fazendo todos os tipos de coisas erradas em nome do Profeta Maomé. É algo assim, por exemplo
uma pessoa pode entender que… um ladrão tem de se tornar um impostor… para se comportar como um rei, para mostrar que
ele não é um ladrão… e ter o seu roubo feito. É desse modo que eles são, todos eles. Direto da Índia, nós temos muitos
brâmanes da mesma categoria. Esse sacerdócio tem de ir embora. Onde quer que haja um sacerdote, saiba que é uma máfia. É
uma máfia sofisticada. Nenhum guru Sahaja Yogi vai receber qualquer dinheiro, nem ninguém vai se curvar a eles, nem eles vão
receber qualquer tipo de atenção especial. No sentido de que em um lugar, nós tivemos um ashram… onde o guru e a guruvi se
tornaram muito importantes, e a guruvi queria que seu chá fosse levado em sua cama… com uma bandeja apropriada e ela se
tornou uma mini Mataji… ou uma Mataji maior, porque Eu não demando muitas coisas… que ela demandava. Eu nunca demando
nada, seja o que for que vocês façam é maravilhoso para Mim. E é desse modo que… eles sentiram que eles eram grandes
gurus… pedindo esse e aquele privilégio. O guru tem de sofrer ao máximo, é desse modo que ele pode comandar. Ele tem de ser
um exemplo de austeridade e de desapego, é desse modo que ele vai obter respeito. Na Sahaja Yoga, ninguém vai respeitar
ninguém, porque esse guru ganhou muito dinheiro dos Sahaja Yogis. Mas a atenção em dinheiro dos Sahaja Yogis, por si só é
sugestivo de que eles não são Sahaja Yogis. Por exemplo, quando vocês quiseram coletar dinheiro, quero dizer, Eu nunca pedi
uma casa ou qualquer coisa assim. A ideia veio de alguns Sahaja Yogis que deveria haver uma casa para Mim. Quem pode Me
alojar? Apenas pensem nisso. Isso é possível? É possível Me alojar? Não é possível. Então com o propósito e com Meu nome,
nós poderíamos ter algo feito no Coração do Universo, onde todo mundo está dormindo praticamente. Nós tivemos de fazer
algo dinâmico lá. E Eu ouvi falar que algumas pessoas estúpidas… começaram a discutir sobre isso. Isso é novamente o sinal
de não entendimento. Se a Mãe disse: "Sim", Ela não faria isso sem nenhuma razão. Assim, o poder de compreensão somente
surge… quando nos tornamos o poder da consciência cósmica. Porque a consciência cósmica entende cada coisa, sentados
aqui, vocês podem entender tudo, vocês não têm de ir lá. Tudo. E porque sua Mãe é uma Mahamaya, isso talvez não se mostre,
mas será exposto um dia. Portanto, você tem de depender dessa parte da Sahaja Yoga, que ela é um trabalho de Mahamaya.
Assim, nós não deveríamos ficar perturbados ou aborrecidos, isso se mostrará. Então você é duplamente abençoado. Antes de
tudo, você obteve sua Realização, que eles dizem que é a coisa mais difícil de se obter. Você superou a gravidade. E em
segundo lugar, sua Mãe é a Mãe de todos os Adi Gurus. Ela é Aquela que ensinou todos os Adi Gurus. Ela criou os Adi Gurus e
Ela criará a partir de vocês os Adi Gurus. Mas a qualidade tem de ser do ouro. O guru tem de ele próprio aceitar… todos os
desafios, tudo, passar por isso, trabalhar isso, purificar-se, ver por si mesmo… até onde ele alcançou. Ele não tem de apenas
depender de alguns certificados de vocês. Isso não é artificialidade, não é falsidade, é realidade. E quando você vem para a
realidade, você deve saber que… você tem de estar satisfeito consigo mesmo. Então vem a confiança. É desse modo que a
autoridade entra em ação, você tem certeza de si mesmo… que seja o que for que você esteja fazendo é a realidade. A realidade
e nada mais. E esse poder está dentro de você. A Kundalini está dentro de você, Ela é sua própria Mãe. Toda a sua vida você
tem desperdiçado fazendo todos os tipos de coisas. As pessoas se dedicaram a muitas penitências fazendo a contracultura,
grandes trabalhos de se arruinarem e se destruírem. O que eles ganharam? Então eles começaram um outro estilo. Eles estão
ocupados agora com uma outra viagem, e eles ficarão ocupados amanhã com outra viagem. Ou seja o que for que eles façam
de estúpido, eles o fazem tão seriamente. Essa é a coisa mais surpreendente. E fazem em todos os detalhes, sabem? Nada
deve ser perdido. A completa estupidez deve ser alcançada com total sinceridade. Isso Me supreende ao máximo. E depois, que

confiança! Se você perguntar: "Por que você fez isso?" Ele diz: "O que há de errado?" Você fica impressionado. Deveria haver
uma nova palavra no lugar de "arrogância"… para esse tipo de coisa, em que você corta seu nariz e quando o médico lhe
pergunta: "Por que você o cortou?" Ele diz: "O que há de errado?" "Eu fiz isso bem, melhor do que você poderia fazer." Isto é
como a natureza humana é: tão estúpida. Mas quando se trata da realidade, como você está? Devastadoramente… nós
trabalhamos nossa destruição. Nossa construção e nossa ascensão, nos as trabalhamos com essa assiduidade, com essa
cautela, com esse cuidado, com essa compreensão detalhada? E a melhor parte é que quando você está fazendo isso, você fica
cheio de alegria, é imediatamente recompensado. Por exemplo, fazendo tudo isto aqui, todos vocês devem ter desfrutado, sem
dúvida. Qualquer coisa que você faça em nome de Deus… é imediatamente recompensado, o mais sutil do sutil na forma de
felicidade. E o mais grosseiro do mais grosseiro na forma de todos os tipos de coisas. Então por que não fazer algo com
completa compreensão? Meticulosamente, cuidadosamente. Por que não? Com total atenção e concentração. Porque a
recompensa é a felicidade. No final, o que nós procuramos não é nada além da felicidade. Racionalmente nós compreendemos,
mas não de coração. Isso não entra no coração facilmente. Agora as pessoas estão dizendo: "Mãe, abra meu coração." Como
Eu posso abri-lo? Apenas Me diga. A pessoa tem de buscar uma cirurgia de coração aberto, Eu acho, do jeito que as coisas
estão. Para abrir seu coração, o guru tem de ser generoso. Seja o que for que esses outros gurus estejam fazendo, é
exatamente o oposto disso. O que foi lhe dado? Por exemplo, você está recebendo algumas pessoas… com você em sua casa e
você é o guru. O que você lhes deu? No nível material, vamos ver. Depois no nível físico, você já massageou a cabeça deles? Eu
massageei a cabeça de muitas pessoas. Pelo menos 50% de vocês tiveram isso. Qual conforto físico você deu a essa pessoa?
Se você é o guru, então qual é a confiança emocional que você deu a essa pessoa? Se você fica gritando com essa pessoa, "Por
que você guardou isso lá? Por que você não guardou isso aqui?" Isso também é recíproco entre os seres humanos. Se você
tenta ser bom com alguém, essa pessoa se torna orientada ao ego. Uma coisa perigosa. Você é bom com alguém, você é gentil
com essa pessoa, você lhe dá algum dinheiro ou lhe dá algo, então eles dizem: "Vá e veja essa pessoa." Eu fico surpresa
algumas vezes, como pode ser isso? Mas acontece. Quero dizer, Eu tenho sido vítima de tal insensatez. As pessoas tiveram de
dizer: "Mãe, a Senhora estragou essa pessoa." Mas Eu simplesmente não sei, como Eu posso estragar? Por que isso acontece?
Porque os seres humanos têm uma outra grande característica: eles não conseguem entender que alguém possa se importar
com eles, porque eles não conseguem se importar com ninguém. Qualquer um que se importe com eles, eles se tornam
egoístas. Eu soube de alguns indianos… que foram para fora do país e as pessoas acharam que… os indianos vieram como se
os Adi Gurus tivessem vindo. Eles conseguem ser piores do que vocês. E são, sem dúvida. E então vocês começam a venerá-los
como indianos. E depois você compreende que este é somente um burro da Índia… que vocês trouxeram, que fica lhes dando
coices o tempo todo. A imagem dessa bondade indiana não está presente. Por causa desse problema, o guru acha impossível…
como lidar com os discípulos. Mas há uma solução: deixe isso para sua Mãe… e Eu os corrigirei. Todos os problemas assim,
vocês podem deixar para Mim. Quando as pessoas tentam tirar vantagem de você ou ficam com ego, diga-lhes: "Agora eu vou
deixar isso para a Mãe," "eu não vou mais cuidar de vocês." Isso os estabelecerá corretamente. Eles não sabem que essa
consciência cósmica é também muito travessa. Ela tem muitas travessuras debaixo das mangas. E ela pode fazer tamanhas
travessuras que as pessoas… ficam impressionadas e perplexas. Assim, todos esses problemas, se você não consegue lidar,
você pode deixá-los para Mim. E uma outra coisa é a Kundalini deles, é para lhes falar que… eles estão bloqueados nisto ou
bloqueados naquilo. É o dever de vocês falar com eles: "Você está bloqueado em seu ego," "é melhor corrigir." Agora, todos
vocês podem se tornar gurus. Cada um de vocês pode se tornar guru… e podem desenvolver essa grande capacidade de estar
unificado… com essa consciência cósmica, completamente fora das garras da gravidade da Terra, do materialismo. Sem
alcançar isso, você não tem nenhum direito de falar com ninguém… o que deve ser feito. Primeiro, isso deve ser sua prática e
preceito em sua própria vida, em seu próprio exemplo. E então seu exemplo é o suficiente para convencer os outros. Hoje,
através dessa compreensão, você tem de se elevar… acima da força gravitacional do materialismo, que é a religião de hoje em
todo lugar, seja o que for que eles possam chamar isso. Quer seja comunismo… ou capitalismo ou democracia ou
"demoniocracia". Quer seja Cristianismo, Hinduismo, Islã ou qualquer outra insensatez, tudo isso não é nada além de
materialismo em todas… as suas formas absurdas. A Kundalini é a única coisa… que pode levá-lo como o caule do lótus… para
fora dessa lama do materialismo. E isso é o que temos de alcançar, especialmente no ocidente. Isso entra no sutil e no mais
sutil e nas formas mais sutis, então esteja alerta, e no final, isso se expressa como ego. Todos os materialistas são egoístas,
racistas. Eles são ladrões e saqueadores. Eles vão a outros países, como a África do Sul, e se estabelecem tranquilamente, os
ladrões e saqueadores. E extraem a riqueza do outro. Tudo isso pode se tornar muito sofisticado e embelezado. Nós temos de
lutar contra isso. Mas para lutar contra o materialismo, nós temos de nos livrar dele completamente. Senão não podemos lutar
contra ele quando estamos dentro dele. Portanto, todos nós devemos tentar nos livrar dele completamente. Isso não significa

que todos vocês tirem suas roupas… e digam: "Nós abandonamos tudo." Esse é um outro estilo que começou agora. Isso
significa que você respeita tudo que é belo, você respeita tudo que é bom, mas você não é dominado por nada. Você não está
nas garras de nada. Se Eu quiser, Eu posso usar uma corrente de ouro, ou nada também, não importa. Eu não Me importo. Esta
deve ser a atitude: "Se eu tenho ou se tenho de ter, eu terei." "Nada pode me dominar." "Nada pode me dar status." "Eu me
sustento em meu próprio status e em minha posição…" "e em minha autoridade," "porque eu sou essa consciência pura." "Nada
pode me corromper, nada pode me rebaixar," "nada pode me fazer curvar." "Eu não posso fazer ninguém ficar dominado por
mim também." É desse modo que nós vamos nos tornar grandes gurus. Imaginem, 620 pessoas estão aqui… e um guru é o
suficente para mudar o mundo inteiro. Com 620 gurus, que Deus salve o mundo agora. Há um belo poema de Adi
Shankaracharya, Tad Nishkala, sobre o Brahma Tattwa. Eu sou esse Brahma. Sobre isto, você tem? Deixe-Me ver. Essa é a
melhor forma de compreender o que você é. Apenas o traga. É muito famoso. - Você o conseguiu? - Dakshina Murti? Não, não
este, o outro. Apenas o traga. Você conseguiu o livro? É este aqui. É este aqui. Nós o leremos somente em inglês. Quando você
obtém o seu Nirvana, o que lhe acontece, ele fala sobre isso. Om, eu não sou a mente, nem a inteligência, nem o ego, nem chitta,
nem os ouvidos, nem a língua, nem os sentidos do olfato e da visão, não sou nem o éter, nem o ar, nem o fogo, nem a água, nem
a terra. Eu sou a felicidade eterna e a consciência. Eu sou Shiva! Eu sou Shiva! Eu não sou o prana, nem as cinco respirações
vitais, nem os sete elementos do corpo, nem os cinco invólucros do corpo, nem as mãos, nem os pés, nem a língua, nem os
outros órgãos da ação. Eu sou a felicidade eterna e a consciência. Eu sou Shiva! Eu sou Shiva! Nem medo, nem ganância, nem
ilusão, nem aversão, nem preferência, eu tenho. não tenho nada de orgulho ou ego, nem dharma, nem liberação, nem o desejo
da mente, nem o objeto do desejo. Eu sou a felicidade eterna e a consciência. Eu sou Shiva! Eu sou Shiva! Nem prazer e dor,
nem virtude e vício, eu conheço. nem mantra, nem local sagrado, nem vedas, nem sacrifício, não sou aquele que come, nem o
alimento, nem o ato de comer. Eu sou a felicidade eterna e a consciência. Eu sou Shiva! Eu sou Shiva! Não tenho morte nem
medo, nem nenhuma distinção de castas, não tenho pai, nem mãe, não tive nem mesmo um nascimento. Não tenho amigo, nem
companheiro, nem discípulo, nem guru. Eu sou a felicidade eterna e a consciência. Eu sou Shiva! Eu sou Shiva! Eu não tenho
nenhuma forma nem aparência, o onipresente eu sou, existo em todo lugar e no entanto estou além dos sentidos. Nem a
salvação, eu sou, nem nada que possa ser conhecido. Eu sou a felicidade eterna e a consciência. Eu sou Shiva! Eu sou Shiva!
Isso é o que você é. Você é a felicidade eterna e a consciência. A consciência, a pura consciência. Eu acho que isso deve ser,
todo mundo deve se lembrar de cor… e deve ser dito em todos os ashrams. Essa é uma forma muito boa de se lembrar o que
você é. Que Deus os abençoe.
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Entrevista Radio ORF, 09-07-1986 Nós podemos começar com a Sua infância? -Sim. - A Senhora pode descrever um pouco... as
circunstâncias em que a Senhora cresceu? - Minha família? - Sim. Eu pertenço a uma família de pessoas muito iluminadas. Meu
pai era um linguista… e ele era mestre em 14 idiomas. Ele sabia cerca de 26 idiomas… e ele traduziu até mesmo o
Alcorão-e-Sharif para hindi. Minha mãe era naquela época, era laureada em matemática. Então, ambos eram pessoas muito
bem instruídas e iluminadas. Na época do Meu nascimento, Minha mãe sonhou algo que ela não conseguia explicar, mas
depois disso, ela teve um grande desejo de ver um tigre… em campo aberto. Meu pai era um grande caçador, porque os tigres
eram uma ameaça na área onde morávamos. Era uma região de montanhas chamada Chhindwara. Então havia um rei que
estava muito interessado em Meu pai. De uma forma ou outra, chegou uma carta de que... havia um tigre, um tigre muito grande
que apareceu... e eles estavam com medo que ele talvez fosse um devorador de homens. Então Meu pai levou Minha mãe e Eu
para aquele lugar. E eles estavam sentados no que chamamos de machhan, onde eles construíram algo para as pessoas
sentarem em cima de uma árvore, de onde eles podem atirar bem. E então Minha mãe Me disse que um enorme tigre, de um
tamanho muito grande, apareceu belamente no campo. E ela sentiu um amor imenso pelo tigre. Era um dia de lua cheia e ela se
sentiu... extremamente compassiva em relação ao tigre. E quando Meu pai levantou sua arma para atirar, ela o impediu e não
permitiu. E o tigre foi embora e nunca mais voltou para aquela floresta novamente. Mas isso fez Meu pai pensar - porque ele
próprio era uma alma realizada - deve ser alguém, que chamamos de Deusa Durga que gosta de um tigre... deve nascer de
Minha mãe, porque os sintomas eram bastante estranhos, uma senhora gostar de ver um tigre e tudo mais. Então ele disse à
Minha mãe: “Agora você está satisfeita?”, porque eles estavam lutando com a arma. Ele disse: “Existe uma Durga sentada em
seu ventre...” “para que você fique tentando proteger o tigre?” Ela disse: “Sim, sim, então pare com isso agora, eu não o
permitirei.” Dessa forma, houve muitos incidentes em Minha vida, porque Eu sou de família cristã – protestantes – e quando Eu
nasci, Minha mãe não sentiu dores de parto nem nada, e Eu simplesmente nasci, ela não sabia como. E Eu não tinha sangue no
Meu corpo, nada, Eu estava limpa, lavada. É por isso que eles Me chamaram de Nirmala. Mas Minha avó disse: “Ela deveria ser
chamada de Nishkalanka”, significa uma pessoa que não tem manchas nela, mas esse é o nome de homem. Então eles
disseram: “Tudo bem, vamos chamá-La de Nirmala,” “significando o mesmo, Imaculada.” Agora, houve todos esses incidentes e
então Meu Pai sendo uma alma realizada, ele sentiu tremendas vibrações vindas de Mim, e ele sentiu: “Esta vida é grandiosa e
Ela fará algo grandioso nesta vida.” Não sei porquê, mas Eu não sei se ele sonhou ou entendeu isso, mas o tempo todo, se Me
lembro quando ele falou Comigo, ele dizia: "Você tem de descobrir uma maneira...” “de dar a Realização em massa”, o tempo
todo. Como Eu lhe disse, ele era um grande estudioso de muitas coisas, e um homem muito erudito. Então ele Me deu uma boa
educação em religião, em diferentes religiões, e também uma boa educação sobre os seres humanos, quais são os problemas
deles, por que eles reagem assim, por que eles não de dedicam a Deus, por que eles são hipócritas. Todos os tipos de coisas,
ele falou Comigo. Ele também sabia sobre a Kundalini, mas não tanto. É claro, quando Eu nasci, Eu mesma sabia sobre a
Kundalini. Eu sabia tudo sobre Ela desde a Minha tenra infância. Eu era uma pessoa muito consciente, extremamente
consciente. Mas Eu não sabia com quem falar, porque as pessoas não tinham essa consciência. Você não pode falar com todo
mundo assim. Então Eu era considerada uma pessoa muito alegre, ao mesmo tempo muito séria também, muito profunda, e
então Eu comecei Meus estudos ainda criança. Eu não estava muito interessada nos estudos, mas Eu costumava Me sair muito
bem, mas Eu costumava ler sobre as vidas de grandes homens e coisas assim. Em uma idade muito jovem, Eu li Bernard Shaw.
Quando as pessoas estavam lendo apenas Grandes Esperanças, Eu estava lendo Bernard Shaw. Mas devido a isso, Eu não tinha
interesse em ler particularmente… alguns livros didáticos porque achava que eram infantis, e não há nada para ser lido sobre
isso. Então Eu disse ao Meu pai: “Eu tenho de fazer medicina”. Então ele disse: “Por quê?” Eu disse: “Porque Eu tenho de falar
com os médicos”. Ele disse: “Você tem de falar com os médicos?” "Sim”, Eu disse. Mas então aconteceu que na Minha infância,
quando Eu tinha uns sete anos de idade, Meu pai era um congressista. Ele ingressou no Congresso quando Eu tinha quatro anos
de idade. Ele vivia com um estilo muito ocidentalizado, suas roupas eram costuradas em Londres, esse tipo de homem. Nós
tínhamos governantas e tudo mais. Ele jogou tudo fora... e se tornou um verdadeiro indiano e começou a levar uma vida de
mártir. Então ele nos fez estudar nossas línguas, o Sânscrito. Ele Me fez estudar em uma escola indiana, não em uma escola
missionária, porque os missionários eram muito indelicados. Eles nos expulsaram da escola quando Meu pai estava no
Congresso. Eles eram contra nós completamente. Então, com a idade de sete anos, aconteceu de Eu ir com Meu pai… a
Mahatma Gandhi. Ele vivia a cerca de 100km de nós, mas na primeira vez, ele Me trouxe. E Mahatma Gandhi gostava muito de

Mim. Ele disse: “Deixe esta criança comigo”. Então, Eu não tinha levado roupa nem nada. Eu fiquei, depois Meu pai Me enviou
tudo com ele. E ele gostava muito de Mim, mas Eu era uma garotinha, mas ele entendeu que havia algo especial sobre Mim. Ele
Me consultava sobre problemas muito sérios, às vezes, surpreendentemente. Como um dia ele quis fazer o Livro de Oração de
forma correta. Então, ele Me perguntou: “Como eu devo colocar as séries?” e tudo mais. Então Eu lhe disse como colocar as
séries e ele colocou as séries daquela forma. Eu costumava voltar para Minha escola e novamente voltava para Gandhiji, todos
os anos, assim. E ele Me chamou de Nepali. Ele Me deu o nome de Nepali. Todo mundo Me chamava de Nepali naquela época.
Então Eu cresci com ele de forma muito próxima. Ele era uma pessoa muito, muito gentil com as crianças, por outro lado, era
um homem extremamente rigoroso, consigo mesmo e com os outros, muito rigoroso, um grande disciplinador. E ele fazia todo
mundo se levantar às 4h, tomar banho, tudo, estarem prontos para suas orações matinais às 5h, e ele andava muito rápido. Eu
também aprendi a andar rápido com ele. Na companhia dele, Eu tinha de andar rápido. E ele era extremamente amoroso e uma
pessoa muito boa, e ele Me ouvia porque Eu era uma criança. Supondo que Eu o forçasse a comer mais ou algo assim, então ele
comia, ele aceitava rindo. Uma pessoa muito gentil. Mas com os outros era muito rigoroso e Eu lhe dizia: “Por que você é
rigoroso com todos?” Ele disse: “Mas Você é uma garotinha, Você se levanta de manhã.” “Por que eles não podem se levantar?”
Eu disse: “Eu sou pequena, por isso Me levanto.” “Eles são grandes, então não conseguem se levantar”, desse jeito, pequenas
conversas. E então Meu pai foi preso e Minha mãe também foi presa cinco vezes. Meu pai foi preso duas vezes, uma vez por
cerca de dois anos e meio, e ele era o único membro de sustentação da família. A propósito, nós somos de uma família real
muito antiga, que é chamada de Shalivahanas. Eles têm um calendário na Índia também. E então quando nós, quero dizer,
quando eles levaram Meu pai para prisão, nós tivemos de sair de nossa casa e tivemos de viver em cabanas, e com todos os
problemas, isso não era nada. Mas também a Mim, eles incomodaram muito, porque Eu ajudei muitas pessoas lá… e entrei no
movimento de 1942 de uma forma muito séria, e Me tornei a líder aqui para os jovens. Eu pensei que a menos e até que Eu tome
uma posição muito positiva, isso pode não dar certo com eles. Não é agradável dizer como eles Me torturaram, o que fizeram
Comigo, mas eles realmente Me torturaram. Eu era uma jovem de 19 anos naquela época. Acabou agora. Então, está terminado,
e depois disso nós, Meu pai foi para a prisão novamente e então quando ele voltou, ele foi eleito membro da Assembleia Central
mais tarde, como a Assembleia Constituinte e depois no Parlamento. Meu irmão também foi membro do Parlamento, mais
tarde. Agora, recentemente, ele foi o Ministro de Gabinete. Outro irmão é juiz da Suprema Corte em Mumbai. Todos eles são
bem-sucedidos, apesar do fato de que nossos pais… nos negligenciaram de uma certa forma, porque eles deram suas vidas
pelo país, mas isso nunca nos impediu de estudar e progredimos muito bem. Então Eu, quando Eu estava no movimento de
1942, Minha faculdade Me suspendeu, eles Me expulsaram da faculdade e Eu tive de ir para outra faculdade para estudar…
longe de Minha casa, em Punjab, onde estudei por dois anos. Eu fiz ciências, depois fiz medicina. Eu não fiz totalmente porque,
logo depois disso, as rebeliões de 1947 eclodiram, então nossa faculdade foi fechada e Eu não quis saber mais, porque o que
Eu queria saber, Eu consegui. Então Eu não precisava e Me casei. Você deve ter ouvido que Meu marido é agora… o
Secretário-Geral da Organização Marítima Internacional. Ele ocupou cargos muito elevados. Ele também foi secretário de Lal
Bahadur Shastri, que foi o nosso primeiro-ministro, que foi outro grande homem, mas ele não viveu por muito tempo. se ele
tivesse vivido, as coisas teriam sido diferentes, Eu acho, para o nosso país, porque ele era um adepto de Gandhi, inteiramente
um adepto de Gandhi, e ele viveu como uma personalidade adepta de Gandhi ideal. Então foi assim que a vida continuou. Mas o
ser interior ainda estava procurando a forma e os métodos… de dar a Realização em massa. Meu pai disse: “Antes de Você
desenvolver essa técnica...” “de dar a Realização em massa, não fale de religião.” “Não deixe ninguém saber que Você sabe
alguma coisa sobre isso,” “porque eles crucificarão Você”, ele estava bastante preocupado de que as pessoas não
compreendessem… ou, “Você pode escrever outra Bíblia ou Gita, não adianta.” “Antes de tudo, Você deve dar-lhes a Realização.”
“Se eles obtiverem a Realização, então eles compreenderão que há algo acima,” “acima dessa consciência humana”. Por
exemplo, ele sempre fazia uma analogia. Supondo que você nasceu no décimo andar e todo mundo está no chão, você deve
pelo menos fazê-los subir dois andares, então eles saberão que há algo acima disso, caso contrário, não adianta falar sobre
isso. E ele disse: “Este é o erro entre os santos e as Encarnações:” “Eles nunca perceberam que essas pessoas ainda estão no
chão,” “que elas ainda têm de entrar no prédio.” “Então, é com isto que Você tem de ter muito cuidado:” “antes de tudo, Você
deve dar a Realização às pessoas.” Então Eu fiquei procurando os meios e métodos, trabalhando isso dentro de Mim… através
do Meu próprio estilo de meditação no sentido de que… Eu trabalharia todas as permutações e combinações. Supondo que Eu
Me encontrasse com uma pessoa, então Eu veria… quais problemas essa pessoa tinha, como você pode superá-los assim. Eu
tentaria estudar essa pessoa internamente. E Eu fui a muitas pessoas para descobrir, mas Eu descobri que elas eram grandes
hipócritas. Eu vi tantos desses gurus. Eu vi a maioria deles, fiquei surpresa ao ver que todos eram hipócritas, ganhando dinheiro
e coisas assim. Eu também fui a Rajneesh, para vê-lo. Então ele disse que Eu deveria ir ao seu programa. Eu não sabia que tipo

de homem ele era, porque ele estava falando sobre o Gita e coisas importantes. Eu pensei que ele talvez soubesse algo sobre
isso. Eu fui lá, mas Meu marido disse: “Não, eu não permitirei que Você vá para o acampamento dele.” Então ele arrumou seu
próprio bangalô e tudo mais para Mim, assim Eu fui para lá. E Eu não conseguia ver lá todas as coisas que estavam
acontecendo… e esse foi o dia que, de uma forma ou de outra, Eu disse que Eu deveria abrir o último chakra, então o último
chakra foi aberto. E Eu vi a Kundalini, que é a Energia Primordial dentro de nós, que é o Espírito Santo dentro de nós, se elevando
como um telescópio, abrindo-se. E então Eu vi a coisa toda aberta e uma grande chuva torrencial de brisa… começou a fluir
através de Minha cabeça por toda parte, e Eu senti: “Estou embevecida agora, não estou mais lá.” “É apenas a Graça que está
presente, que está lá." Eu vi isso acontecendo completamente Comigo. Mas Eu fiquei surpresa ao ver quando Eu fui a Rajneesh,
porque antes de ir, Eu tive de Me despedir, ele nunca percebeu o que tinha acontecido nem nada. Então Eu fiquei surpresa. Eu
disse: “Este homem não sabe nada sobre Deus”. E então Eu descobri que todos eles eram hipócritas e ficavam contando
mentiras. Então em 1973 isso aconteceu, em 5 de maio, 1970, 5 de maio de 1970. E logo depois disso, nós tivemos uma grande
palestra no Jahangir Hall, há um grande auditório, e milhares de pessoas vieram. Eu lhes disse com muita franqueza… que todos
esses são bandidos e eles são assim, hipócritas. Alguns deles são demoníacos, alguns são pessoas más. Eu citei seus nomes,
tudo. Eu lhes disse: “Não cheguem perto deles”. Havia alguns estrangeiros também. E havia muitos outros a quem Eu disse
essas coisas muito claramente, e eles se assustaram. Eles disseram: “A Senhora não deveria falar assim.” “Eles virão e matarão
a Senhora." Eu disse: “Deixe-os vir e Me matar.” Mas ninguém fez nada, ninguém nem mesmo foi aos tribunais. E foi desse
modo que eles tentaram trazer má fama para Mim. Eles pagaram aos jornais para publicarem coisas contra Mim, porque Eu
disse: “Você não pode pagar”. Então eles pensaram que Eu estava apenas tentando prejudicá-los… dizendo uma coisa assim
que você não pode ganhar dinheiro em nome de Deus. Se é um emprego, você pode fazer isso, mas o trabalho de Deus não é
um emprego. E a luta começou desde o dia em que comecei a dar Realização, e Eu comecei com uma senhora, que obteve a
Realização primeiro. Depois nós tivemos cerca de 12 pessoas que obtiveram a Realização. Em dois anos, Eu consegui cerca de
apenas 14 pessoas para dar a Realização. Depois, gradualmente, quando as 14 pessoas obtiveram a Realização, então muitos
outros começaram a obter a Realização. Mas Eu comecei também a curar as pessoas porque isso estava ajudando muito.
Então Meu marido foi eleito para este cargo… e nós tivemos de vir para Londres. Então, quando Eu cheguei em Londres, nós
tivemos um programa em Bhartiya Vidya Bhavan, eles o organizaram. Assim, os indianos no exterior não estão muito
interessados em Deus, estão mais interessados em dinheiro. Então nenhum dos indianos ficou lá, todos eles fugiram. E foram
somente os estrangeiros que ficaram lá, eram cerca de sete hippies. Então Eu tive de trabalhar neles, sete hippies. Durante
quatro anos, Eu trabalhei neles, para lhes dar a Realização. Muito difícil. O fígado deles estava ruim, eles tinham problemas de
saúde, estavam loucos, tempos terríveis. Mas nesse meio tempo, Eu costumava ir à Índia. E na Índia o trabalho também era
feito. Durante três meses, Eu sempre ficava na Índia. Então nós começamos a trabalhar especialmente nos vilarejos,
surpreendentemente onde Meus antepassados governaram. Naquela região, o trabalho começou a avançar em grande escala.
E aí então nós começamos a levar algumas pessoas da Índia. Depois algumas pessoas vieram da Austrália para a Índia, desse
jeito, e o trabalho começou a avançar nessas direções. Então, gradualmente, o trabalho melhorou e as pessoas descobriram…
que essa é a maneira pela qual nós podemos nos transformar. Muitas pessoas estavam tomando drogas ou álcool... ou eram
pessoas loucas ou pessoas com câncer, elas se sentiram melhor, então elas foram curadas… e foi estabelecido que a Sahaja
Yoga é algo muito importante. Agora, quando Eu viajo pelo mundo inteiro, primeiro Meu marido pagava por tudo. Onde quer que
Eu fosse, ele tinha de pagar tudo. Ele pagava quaisquer despesas por Mim. Aos poucos, então agora, estas pessoas pagam
Minha viagem, mas por outro lado, elas não têm de pagar por mais nada. Foi assim que nós começamos nosso trabalho. Houve
muita oposição… e as pessoas da mídia nunca entendiam isso, porque não era uma grande sensação, como vocês podem dizer,
não é nada para as pessoas se sentirem entusiasmadas. Mas de certa forma é uma coisa muito grande, porque se essa é a
solução para o mundo inteiro, a pessoa deveria tentar fazer isso. Depois tivemos pessoas muito importantes que vieram para a
Sahaja Yoga, como, nós podemos dizer, o juiz do Tribunal Superior de Haia, que agora é o presidente, que deu à Nicarágua
aquele julgamento. Ele e muitos advogados. Nós temos um advogado aqui da Argélia e médicos, e então, eles assumiram o
comando e começaram a Me ajudar a propagar a Sahaja Yoga. Mas foi uma tarefa difícil no Ocidente. É claro, na Índia, ela se
expandiu muito rápido nos vilarejos, mas as pessoas da cidade na Índia também estão ocidentalizadas e começam a analisar,
elas não sabem muito sobre nosso passado, não sabem nada sobre nossa herança, que temos nossa Kundalini e tudo mais.
Mas algumas pessoas de fato sabem sobre a Realização do Si. Mas esses gurus não podiam se fixar na Índia, porque ninguém
os aceitaria, então todos eles fogem para o exterior. E isso foi algo como uma benção para Mim também, porque Eu não tive de
lutar com eles lá. E começou a dar certo, e então as pessoas descobriram que a Sahaja Yoga ajuda em todos os sentidos, e elas
perceberam tantos milagres sobre ela, e foi desse modo que a Sahaja Yoga se estabeleceu bastante. Mas ainda assim, Eu diria

que nós ainda não estivemos em alguns países até agora. E no Ocidente, Eu diria que muito trabalho ainda tem de ser feito.
Porque assim que você começa qualquer trabalho em qualquer lugar, antes de tudo, eles querem que Eu cure as pessoas e os
ajude com curas. Agora, se Eu prestar mais atenção a isso, então o trabalho principal é formar médicos. Isso é negligenciado,
então você se torna impopular. Eles pensam: “Ela não é complacente” e isso e aquilo. Mas agora como temos a Sahaja Yoga,
todos podem curar agora, todos. Eu não curo ninguém diretamente. Mas eles não gostam, eles querem que Eu esteja lá… e o
ego deles seja mimado e todas essas coisas estejam lá. Bastante difícil. Não é assim, nós não estamos concorrendo a uma
eleição, como por exemplo, esse tipo de coisa de que nós devemos agradar os outros não existe. Mas seja qual for a realidade,
se uma pessoa tem inteligência, inteligência pura, ela pode ver que isso é algo muito diferente, e para isso, temos de entender
que você não pode, você não pode forçar em ninguém: “Obtenha sua Realização". Da mesma forma, você não pode Me forçar
que Eu lhe dê a Realização, porque se não funcionar, não funciona. É uma força viva. E isso os aborrece logo. Eu sinto que o
caminho dessa revolução industrial surgiu no ocidente. As pessoas perderam suas amarras, talvez, elas estão tão confusas.
Com todos esses gurus vindo aqui confundindo-os… e todos os tipos de coisas novas surgindo, eles não sabem onde procurar.
Mas a menos e até que você tenha sua evolução completada, a menos e até que você alcance esse estado absoluto de
compreensão, o caos permanecerá. Então, a pessoa tem de tentar alcançar isso. Mas precisamos entender que você não pode
pagar por isso. Não há nenhum esforço. Depois de obter a Realização, eles se sentem tão satisfeitos que se esquecem disso.
Mas depois disso, você deve saber como dá-la aos outros. Como Cristo disse: “A luz que está acesa, você não a coloca debaixo
da mesa.” É desse modo que acontece, embora nós possamos dar Realização a cem pessoas, dessas apenas cinco a seis se
apresentarão para nos ajudar. Mas ainda assim, Eu devo dizer que muito trabalho tem sido feito. Especialmente a Áustria, Eu
estou muito orgulhosa da Áustria. E o modo como eles nunca Me deram nenhum problema, nunca, e pessoas muito boas
surgiram da Áustria, muito equilibradas, pessoas sensatas, muito sensatas. Elas não são extremistas, elas não vão a extremos,
não há fanatismo nelas, são pessoas sensatas, e é algo tão afortunado que a Áustria tenha sido descoberta, porque Eu nunca
esperei que na Áustria haveria tantas pessoas. Mas de alguma maneira, assim como a água encontra seu próprio nível, a Sahaja
Yoga encontra seu próprio nível. Nós acabamos de chegar na Áustria. Não estivemos na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, na
Finlândia. Eu visitei esses lugares por causa do trabalho do Meu marido, mas depois não estive lá. Agora nós temos 16 centros
na Austrália, e na Austrália, há uma Sahaja Yoga muito progressiva. Nós temos escolas lá agora. Eles estão administrando
escolas e os professores são extremamente... bem comportados e visionários e cuidam muito bem das crianças. O pessoal do
governo enviou alguém para observação… e eles comentaram: “Tudo que eles apregoam é o que eles manifestam,” e eles nos
deram bons certificados. Mas a maior conquista na vida exterior é que... a Universidade de Cambridge aceitou a Sahaja Yoga
para um trabalho de pesquisa, respeitosamente, pelo Dr. Lee, que está fazendo a pesquisa sobre Sahaja Yoga na Universidade
de Cambridge, ele já é um Doutor. E há outra grande coisa que aconteceu na Universidade de Delhi, a Universidade de Delhi
aceitou… que uma pessoa pode fazer, somente um médico pode fazer um doutorado, ou podemos dizer o Doutorado em Sahaja
Yoga, e ele recebe o mais alto grau chamado Doutor em Medicina. E talvez depois de algum tempo, eles permitam que qualquer
pessoa o faça. Isso é sobre a parte relativa à medicina. Na agricultura, fizemos muitas pesquisas, por exemplo, nós temos
alguém aqui, um especialista em agricultura. Ele também tem feito muitas pesquisas, e nós descobrimos que com vibrações,
começamos após a Realização, se você vibrar a água e se você regar as plantas com ela, então às vezes você pode ter até dez
vezes mais produção. Foi o que eles fizeram na Índia, em uma das Universidades Agrícolas. Mas aqui também, ele descobriu
que há uma imensa diferença entre o crescimento... de uma coisa comum e o vibrado. Outra coisa que descobrimos na
agricultura… é que se você der vibrações, então até mesmo uma vaca comum... pode dar muito leite. Mas se você tem vacas
híbridas, então não é bom para o cérebro, porque a pessoa que toma leite híbrido também fica híbrida. Quero dizer, seu cérebro
fica um pouco instável. Então é melhor tomar... um leite puro de uma vaca que não foi colocada neste tipo de experimentação.
Além disso, a comida também, se for comida híbrida, ela não é muito boa para nós porque estraga nossos nervos, Eu acho. Mas
sementes comuns, você não pode usar porque elas enfraqueceram... e não podem se reproduzir. Então, quando nós as
vibramos, elas produzem muito bem de forma idêntica ou melhor do que, às vezes, a coisa híbrida, e a comida tem um gosto
muito bom e não causa essas complicações. Então isso pode ajudar na agricultura na Índia... e o governo nos concedeu muitas
terras onde iremos agora experimentar, e nós vamos começar a experimentação lá para mostrar como podemos usar isso. Mas
muitos agricultores que são Sahaja Yogis têm feito muito trabalho… e descobriram que até mesmo os animais e isso, que vocês
chamam... de agricultura, tudo é muito ajudado pela vibração. Assim, isso melhora a vida das pessoas. Nós temos no outro
lado, no lado social, Eu posso lhe dizer que… nós temos nossos casamentos, casamentos internacionais. Nós organizamos
casamentos internacionais entre pessoas. Eles têm de se conhecer e ficam juntos. E antes de tudo, eles ficam juntos por um
mês ou meio mês conosco no tour. Eles se encontram e seus casamentos são marcados. E temos visto que esses casamentos

são extremamente bem-sucedidos. 99% dos casamentos são bem-sucedidos. De vez em quando, talvez um contratempo, mas
na maioria dos casos não há divórcios. De vez em quando, se não for bem-sucedido, não temos nenhuma objeção ao divórcio
também, mas na maioria dos casos é bem sucedido e eles têm filhos que são muito inteligentes, crianças que nascem
realizadas, na maioria dos casos. Portanto, o problema é muito menor e a vida familiar melhora. A qualidade de vida é mil vezes
melhor. As pessoas são muito alegres, felizes, não reclamam e aproveitam a vida e dão aos outros, compartilham a alegria que
eles têm. Então… Eu posso fazer uma pergunta? O que a Senhora acha que são pontos importantes... na educação dos filhos? O
que é importante ser dado às crianças? Primeiro se eles tiverem a Realização, alcançaram pela primeira vez esse ponto da
Realização, se eles já nasceram realizados, não há nenhum problema, mas se foi lhes dada a Realização, então eles começam a
ver de um nível diferente, eles se tornam o Espírito, então o autorrespeito deles desperta. Essas crianças se comportam de uma
maneira muito digna e madura. Elas falam de uma maneira muito madura e dão soluções de todos os tipos. E elas são pessoas
maravilhosas. Mas temos de orientá-las adequadamente pelo nosso próprio comportamento, pelo modo como nos
comportamos. O mais importante é como nos comportamos. É desse modo que as crianças aprendem. Nós fazemos alguns
testes com as crianças, sobre como elas estão. Nós descobrimos que se elas têm quaisquer problemas físicos, nós as
curamos. Se elas têm problemas mentais, nós as curamos. Se elas têm algum outro problema, problema social ou qualquer
coisa, tentamos ajudá-las. De modo que basicamente, se um ser humano está bem... na infância, então os fundamentos estão
bem para a criança, a fundação está estabelecida. Então, criar com uma boa qualidade uma criança não é difícil. Assim, agora
nós descobrimos que grandes artistas estão lá, há grandes músicos e em uma idade muito jovem, elas têm começado a tocar
violino. Quero dizer, de repente elas se tornaram dinâmicas também e muito humildes. Elas são muito humildes e têm
autorrespeito e são muito bem comportadas. É surpreendente como é o ambiente e como ele atua. E outro dia uma senhora Me
perguntou sobre as mulheres… e Eu lhe disse que o poder de uma mulher como mãe é muito grande. E ela se sentiu ferida com
isso. Mas Eu não quis dizer que você deve ser apenas uma mãe. O que estou dizendo é que ela ser uma mãe, significa que ela é
compassiva, é gentil, ela não é agressiva como os homens. Essa é uma qualidade muito grande. Esse é um poder muito grande
em uma mulher. Isto é o que Eu estava sugerindo, que é isso o que nós temos de ganhar, não é competir com os homens. É uma
loucura competir com os homens e ir por aí assim, porque... Nós temos de entender que a vida tem de ser agradável. A vida
deve ser uma bênção, não um sofrimento. Nós criamos nossos próprios sofrimentos através dessas ideias falsas, através de
nossos próprios conflitos que temos em nossa mente, projeções mentais que temos em nossa mente, ou através de nossa
própria obstinação, seja o que for. Todas essas coisas podem ser curadas, se você começar a praticar a Sahaja Yoga, porque
você se torna uma pessoa equilibrada, uma pessoa sensata e sábia. E você se torna uma testemunha. A coisa toda se torna
como um show, como uma peça teatral. E você se torna destemida, você começa a ver a coisa toda como uma peça teatral. E é
isso que um ser humano tem de alcançar. Nós falamos de paz, falamos de não ter guerra, falamos de muitas coisas assim,
bomba atômica, isso, aquilo. Tudo isso não vai dar certo. Só o que vai dar certo... é a transformação dos seres humanos. Se os
seres humanos forem transformados, as coisas funcionarão absolutamente de forma excelente. Não somente isso, mas eles
desfrutarão a bem-aventurança da vida. Nós estamos perdendo o ponto essencial completamente. Isto é uma coisa muito
importante que os seres humanos devem dizer, uma única coisa: “O que alcançamos com tudo isso?” Só por um minuto, parar e
pensar. Qual a Senhora diria que é a definição de doença? Quais são as causas da doença? É o físico, o mental, o emocional,
todas as doenças são causadas… pelos desequilíbrios dentro de nós, pelo nosso comportamento extremo. E supondo, digamos
agora, o câncer. Podemos pegar o câncer como exemplo. O câncer é causado pelo excesso de atividade do sistema nervoso
simpático. Agora supondo que uma pessoa é uma pessoa muito triste. Ela chora e lamenta e o tempo todo se sente culpada… e
pensa que ela é a pior pessoa que já nasceu, que cometeu muitos pecados e todo tipo de insensatez. Então ela vai para o canal
esquerdo, de acordo conosco, e cruza a região do subconsciente coletivo. E lá, de acordo conosco, o que eles chamam de
proteína 58 e proteína 52, os médicos chamam assim, mas nós chamamos isso de almas mortas. Elas existem lá e se
apoderam de você e desencadeiam o câncer. Mas supondo que por acaso, você consiga trazer a atenção totalmente para longe
disso, no centro você pode ficar curado. Então são os centros dentro de nós, que são sutis, que são basicamente sete centros.
Existem muitos outros, mas basicamente sete. Se você puder corrigi-los, você não pode ter nenhuma doença ou enfermidade de
qualquer tipo. Voltemos à Sua infância. A Senhora pode explicar? Seus pais A apoiaram muito em Seu aprendizado e em Seus
estudos. Isso está correto? Sim, sim, é claro. Na Inglaterra... É normal que os pais apoiem a criança como a Senhora em Sua
família? Na Índia, todos os pais apoiam o filho. - Mesmo que... - Você pode aprender tudo que quiser? Sim, sim, quero dizer, isso
é verdade. Mas a coisa básica é… que os pais são muito benevolentes com os filhos, muito gentis com os filhos, e para eles, a
educação do filho, a criação do filho e a vida do filho são muito importantes. É por isso que sabemos como eles são, então nós
dependemos deles, eles cuidam de nós e são pessoas muito sábias, eles sacrificam tudo por nós. Então tudo que eles dizem é

bom e fazendo isso, nós não perdemos nada até agora. Na Índia, se você observar as crianças indianas, quando elas vão para o
exterior, elas sempre falam menos em qualquer lugar. São crianças muito obedientes e se comportam muito bem. Nós não
temos todo esse problema, problema de adolescente, homossexual. Nós nem mesmo sabemos o que são todos esses
problemas, porque ficamos tão próximos dos pais o tempo todo. Eles o tempo todo nos observam, nós não temos problema
com drogas, nenhum desses problemas. Somente nas cidades, um pouco, isso acontece e desaparece. Porque os pais estão o
tempo todo com seus filhos. Nós vivemos juntos, a família toda mora junto. E não somente com os pais, mas todos os parentes
e todas as pessoas… no vilarejo e na cidade, todos conhecem uns aos outros. Nós temos um sistema tão unido que
normalmente nós não... entramos em caminhos e métodos errados, e não nos tornamos obstinados também. Mas a Senhora
cresceu em uma família cristã na Índia. Sim. Não é uma situação normal que os indianos sejam cristãos. Sim, Eu sei. Veja, Eu
nasci em uma família cristã deliberadamente, porque Eu acho, Eu pessoalmente acho que os protestantes são os maiores
fanáticos, porque eles são muito sofisticados, seu fanatismo está em seu cérebro. Ninguém consegue fazer com que eles
fiquem fora do seu fanatismo. Eles são grandes fanáticos, os maiores de todos. Mas Meus pais eram pessoas muito
iluminadas e entenderam Cristo muito bem. Ontem Eu lhes falei sobre Paulo, quando Eu tinha… Na primeira vez que Eu peguei a
Bíblia na mão, Eu perguntei ao Meu pai: “Quem é esse Paulo?” Ele disse: “Ele é um intruso. Esqueça-o. Não o leia de forma
alguma.” Então eles entenderam todas essas coisas muito bem, porque Meu pai era uma alma realizada, como Khalil Gibran,
entende? Se você ler Khalil Gibran, ele diz a mesma coisa sobre Paulo, a mesma coisa. Então se você é uma pessoa iluminada,
você vê a essência de tudo. Seja qual for a religião na qual você tenha nascido, você não ignora nenhuma outra religião, você
tenta aprender sobre outra religião... e descobre que a essência é a mesma em todas as religiões. O que há para lutar? E é desse
modo que você não pertence a nenhuma religião, você pertence a todas as religiões. Isso é o que acontece. Mas Meus pais
eram pessoas muito iluminadas, Eu devo dizer, e Eu tive muita sorte de escolhê-los como Meus pais. A Senhora foi uma criança
iluminada, está correto? - Perdão? - A Senhora foi uma criança iluminada? Sim, Eu nasci como uma criança iluminada. Mas a
Senhora não se sente às vezes muito solitária, porque todos os outros são diferentes? Não, não, isto é, veja, se você sabe
compartilhar com os outros. Na verdade, Eu era como uma Mãe para eles desde a Minha infância. Quando Meu pai e Minha mãe
foram presos, Eu tinha, na primeira vez, Eu tinha cerca de cinco anos e meio de idade. Então Eu tinha todas as chaves da casa
em Meu vestidinho... e Eu assumia todos os deveres como uma avó. Eu nunca Me senti perdida. Quero dizer, Minha vida no
geral é muito coletiva, por temperamento, Eu sou extremamente coletiva. Eu posso morar em qualquer lugar, posso dormir em
qualquer lugar, posso viver nas selvas. Eu posso... Não tenho nenhum problema com isso. Eu sou extremamente coletiva. Não
sou inacessível por temperamento, desde a tenra infância. Eu era muito amigável com todas as pessoas naquela região onde
estávamos morando, e Minha mãe era conhecida como a mãe de Nirmala, Meu pai era conhecido como o pai de Nirmala. Então
eles disseram: “Nós perdemos nossa identidade por causa Dela”. Então Eu era uma pessoa muito amigável. Eu nunca Me senti
solitária, e quando estou Comigo mesma, Eu nunca estou sozinha de forma alguma. Eu desfruto muito a Mim mesma. Quando a
Senhora esteve no ashram com Gandhi, a Senhora pode mencionar uma ou duas impressões que a Senhora se lembra... sobre
Gandhi? Gandhiji era um homem magnífico, temos de aprender muito com ele. Ele não era um hipócrita, esse é um aspecto. E
ele não era como, nós dizemos, os políticos modernos, que dizem algo, fazem algo errado. Ele era muito franco e sempre se
colocava em teste. E ele confessava se cometesse erros, imediatamente. Lembro-Me de um incidente muito grande, quando Eu
era uma criança pequena. Eles estavam tendo uma reunião e nós, as meninas, estávamos lá apenas sentadas... dando-lhes
água e coisas assim, para todas as pessoas. Todas as pessoas importantes estavam lá, como Jawaharlal Lal Nehru estava lá e
também Maulana Azad, todas essas pessoas estavam sentadas lá. Eles estavam discutindo sobre algo... e de repente Mahatma
Gandhi disse: “Agora é muito tarde, nós almoçaremos aqui”. Então eles disseram: “Sim, sim, almoçaremos aqui”. Eles tiveram de
ir para a casa de hóspedes que era longe. Então Mahatmaji perguntou pela Baa, sua esposa, ela tinha saído. Então ele se
levantou. Ele sempre tinha uma chave com ele da despensa. Ele abriu a despensa e perguntou às pessoas encarregadas de
cozinhar... para calcular tudo de acordo com as pessoas que havia, apropriadamente, tudo. E depois ele - e eles calcularam,
tudo foi feito, então ele colocou a chave de volta. E depois ele sentou-se lá tranquilamente. Então aquelas pessoas disseram:
“Bapu, não sabíamos que você tinha de ter tanto trabalho.” “Percorrer toda essa distância e calcular tudo para nós.” Isso não
demorou muito, cerca de 15 minutos, mas mesmo assim. Então ele disse: “O que vocês acham?” “Este é o sangue do meu país,
não posso permitir que seja desperdiçado”. Esse é o sinal de uma pessoa que entende... o valor do dinheiro público. Isso
simplesmente está enraizado nele, mas aqueles que o viram também sentiram: "Olhem para este homem que está vivendo
como um asceta, totalmente”, no sentido de que ele não tocaria no dinheiro público. E essa é uma das chaves, chaves para
todos os líderes. Se eles estão totalmente acima do dinheiro, somente então as pessoas respeitarão, caso contrário, não há
saída. Mas você percebe nos dias de hoje em todos os países tanta corrupção, hipocrisia, - então você fica realmente chocado. -

O que a Senhora acha que é a razão… de toda essa corrupção, da instabilidade política? É ignorância, é ignorância. Eles pensam
que tendo dinheiro ou tendo uma posição importante… ou tendo um nome importante, eles serão felizes. Eles não serão felizes.
Somente o ego será mimado. Quando o ego for levemente ferido, o indivíduo ficará infeliz. Então ele vai da felicidade à
infelicidade. Mas quando ele obtém o conhecimento que é o Espírito, que é a fonte da alegria, então ele não liga para o dinheiro,
não liga para todas essas coisas, não tem medo de nada, ele mesmo vive como um nobre. Ele é um nobre, ele não quer nada.
Aquele que é nobre não quer nada. Por exemplo, agora, como você sabe, Eu venho de uma família rica, Meu marido é de uma
família rica. Ele agora é rico. Nós temos uma vida muito confortável, mas Eu posso viver numa rua, posso dormir numa rua,
porque Eu sou como uma rainha, não preciso de nada. Se você precisar de alguma coisa, então você é um mendigo, caso
contrário, você é um rei, não é? Isso é o que Eu sinto. Então é isso que é a ignorância. Uma vez que eles saibam que estamos
apenas lutando contra nossa ignorância, eles abandonarão isso. É uma insensatez. É uma insensatez e não é de forma alguma
doador de alegria. Suas virtudes são muito doadoras de alegria. Se você sabe sobre sua castidade ou sabe sobre sua
honestidade, ou se você sabe sobre sua retidão, isso é muito doador alegria. Você se sente tão confiante, tão feliz. E uma
pessoa assim nunca tenta prejudicar ninguém, ser sarcástico com ninguém. Uma pessoa assim é totalmente livre, Eu devo
dizer, porque ela não tem nenhum tipo de escravidão. Todas essas são as amarras que nos prendem… e nos tornamos
invejosos e nos tornamos gananciosos, nos tornamos luxuriosos. Tudo isso é insensatez. Isso deve ser observado depois de
alcançar seu Espírito, que a luz mostra que todas essas coisas são como cobras… rastejando em cima de nós e estamos
segurando cobras. As pessoas quando morrem, pessoas muito importantes, Eu tenho visto, as pessoas falam sobre elas. Na
história, elas decaem como pessoas horríveis. Na história, elas são descritas como pessoas que eram hipócritas, que eram
cruéis, que eram muito, Eu devo dizer, do tipo obstinado, e todos os tipos de coisas são descritas. Tudo que é genuíno
permanece genuíno. A Senhora nunca sente medo? Não, Eu não. Não conheço nada como o medo. O que há para ter medo? Eu
nunca tenho medo, porque se você acredita e sabe com certeza que Deus existe por toda parte, não há nada para ter medo. Ele
cuida de você a cada momento, a cada minuto. Onde quer que você esteja, Ele cuida de você. Estas pessoas tiveram tantas
experiências disso. Havia uma moça que era uma Sahaja Yogini... e ela estava dirigindo em algum lugar na Alemanha, em uma
autoestrada, e havia muitos carros onde ela estava. E de repente seu freio falhou… e o carro começou a andar para este lado,
para aquele lado. Ela não sabia como lidar com aquilo. Ela disse: “Agora, o que fazer?” Ela apenas... Ela tinha outra pessoa
também com ela. Ambas disseram: “Tudo bem, vamos fechar os olhos e pensar na Mãe.” Elas apenas começaram a pensar em
Mim e disseram: “Não teremos medo, apenas pensamos Nela”. E de repente elas perceberam que seu carro havia ido… para um
lado da estrada muito tranquilamente sem nenhum arranhão. Assim, é apenas o nosso medo que nos torna mais frenéticos e
estúpidos. Não há nada a temer. Deve ser visto como Deus ajuda você. Mas as pessoas não querem receber Sua ajuda. Então
Deus diz: “Tudo bem, vá em frente e quebre sua cabeça. O que fazer?" Às vezes, outras pessoas estão ajudando. Sim, então
você deve saber como lidar com elas. Por exemplo, ontem aquele sujeito veio, ele simplesmente se tornou como um cachorro
espancado. Você o viu vindo e dizendo algo para Mim que você nunca ouviu. Mas eles pertencem a um culto, algum tipo de
culto, e eles sempre se opõem a nós, eles têm algum tipo de cristãos. E quando Eu estava em Genebra, uma das senhoras, toda
vestida de uma maneira muito elegante, ela veio a Mim com uma Bíblia na mão para Me bater. E todo mundo ficou com medo
que agora ela iria bater em Mim. Aquela mulher andou com saltos bem altos para cima de Mim... e Eu não sei, eles pensaram
que ela faria algo Comigo. Assim que Eu a vi com a Bíblia, Eu comecei a rir, absolutamente. Eu não aguentei. Eu pensei: “Ela é
uma piada.” “Ela está vindo para Me bater com uma Bíblia? Como ela pode fazer isso?” E ela ficou preocupada Comigo por Eu
estar rindo tanto. Está tudo na fita. E aqueles rapazes ficaram muito assustados, Eu vi. Eu não estava de forma alguma. Eu
disse: "Está perfeitamente bem". E ela fugiu porque Me viu rindo. Eu simplesmente não consegui evitar de rir da palhaçada, a
maneira como ela veio para Me bater com uma Bíblia. Imagine. Então é isso. Se vocês têm medo, então eles se sentam em suas
cabeças. Mas vocês não devem ter medo. Há uma história chinesa em que havia um rei que levou dois, dois galos de briga para
uma alma realizada, um guru, e ele disse: “Faça com que eles fiquem bem”. Então ele disse: “Tudo bem”. Ele os treinou por um
mês e os galos foram para uma luta. Muitos galos foram trazidos para lutar contra eles. Então, aqueles dois ficaram em pé lá,
eles não atacaram ninguém, apenas em pé. Todo mundo estava atacando, eles estavam apenas em pé. Todos ficaram com
medo, todos os, todos os galos se assustaram e fugiram. E aqueles dois ficaram em pé lá tranquilamente. Você não deveria
atacar ninguém, nem ninguém atacaria você. Sim, eles são pessoas más, mas tudo bem. Mas Eu não tenho medo deles. Até
agora ninguém teve sucesso. Peço a Mataji, se Mataji puder explicar como elevar a Kundalini, isso pode ajudar os convidados
também. - Explicar como elevar a Kundalini? - Sim. Ele quer saber como a Kundalini é elevada. Como eles explicaram ontem em
alemão, na base da nossa coluna, há um poder situado lá, que é o reflexo do Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito está no
coração, que é o reflexo de Deus Todo-Poderoso. Então o Poder de Deus é o Espírito Santo, é um poder feminino, porque Deus é

masculino, então Ele tem um Filho, tem de haver uma Mãe para o Filho. Eles não queriam ter uma mulher lá, imagine. Não
podemos ter mulheres para... Elas não podem ser ordenadas, isso é demais. Na Índia não é assim. Você não encontra esse tipo
de insensatez lá, mas é aqui que as mulheres aceitaram, embora vocês sejam tão avançados. Aqui é tão estúpido que as
mulheres não podem se tornar padres. Por que elas não podem se os homens podem ser? Então, para evitar as mulheres da
coisa toda, Eles chamaram de Espírito Santo, sem dizer que é feminino. E esse poder feminino é a Shakti que reside no osso
triangular. Agora, o que acontece é que quando uma pessoa que é autorizada, de uma forma que uma pessoa que é uma alma
realizada, está diante de tal pessoa, então a Kundalini se eleva espontaneamente. Exatamente como no ventre da Mãe Terra, se
você colocar qualquer semente, ela brota espontaneamente, porque é um processo vivo. E Ela passa pelos seis chakras. O
sétimo é o último chakra, que é o pélvico, que ajuda o plexo pélvico. Portanto não desempenha nenhum papel, significa que o
sexo não desempenha nenhum papel nisso. Você se torna como uma criança. E a Kundalini passa por seis centros, no final, o
sexto está aqui, que chamamos de Sahasrara, significa lótus de mil pétalas. Mas na verdade é a área límbica, e no cume da área
límbica aqui, na área óssea da fontanela, Ela atravessa e você realmente começa a sentir a brisa fresca saindo de sua cabeça.
Na verdade, começa a se sentir assim. Então, Ela apenas brota por si mesma, é um acontecimento espontâneo. Você entendeu?
Você é do país de Krishna, você deve saber muitas coisas. Depois de vir aqui, vocês se esqueceram de Deus. É verdade ou não?
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Sinto muito por estar atrasada.
Eu não sabia que este programa seriaem um lugar bonito como este. E aqui vocês vêem uma bela pintura de Michelangelo,
expressando o desejo do Divino,seu Pai, de salvá-los, de ajudá-los e está sendo realizado. Na Alemanha, nós tivemos
acontecimentos muito agressivos e... isso produziu um efeito devastador na vida ocidental, por toda parte. Os sistemas de
valores foram rompidos, a idéia do Dharma foi perturbada, as mulheres começaram a se comportar como homens e... muitas
pessoas morreram. Pessoas muito jovens morreram, muito, muito jovens. Todos os seus desejos não foram satisfeitos, toda a
vida delas lhes deu apenas a guerra. Essa foi uma espécie de onda de calor, de violência que veio, destruindo todas as coisas
mais sutis. Quando a natureza faz sua trégua ou fica zangada, ela destrói somente as coisas grosseiras, mas quando os seres
humanos começam a destruir, eles destroem até mesmo as coisas mais sutis, como o seu sistema de valores, o seu caráter,
sua castidade, sua inocência, sua tolerância. Assim, agora a guerra é no nível mais sutil. Nós temos que entender, agora, que
todas essas coisas têm causado um efeito avassalador no Ocidente, na personalidade ocidental.
Assim, o primeiro esforço que temos que fazer é corrigir a personalidade ocidental, colocá-la em ordem, torná-la independente.
Porque as pessoas perderam sua personalidade, sua tradição, elas não têm amarras, não têm raízes e... elas começaram a se
mover em direção a qualquer coisa... que era introduzida como algum tipo de experiência intelectual. As mulheres tornaram-se
muito independentes e... pensaram que poderiam resolveros seus próprios problemas. Elas pensaram que poderiam
tornar-seiguais aos homens. Aqui o problema começou da pior forma. Porque a mulher é uma mulher e... (há) uma parte
masculina muitopequena nela. E quando ela tenta evitaro que ela tem e... desenvolver algo que ela possui muito pouco, então
ela se torna estranha. Mas ela pode estar possuída por tantos homens que estão mortos, seu desejo de tornar-se masculinizada
pode atrair muitos bhoots... que querem entrar na mente de uma mulher. E quando eles entram, elas têm a roupagem de uma
mulher e... a mente de um demônio. E as mulheres não conseguem perceber isso, porque, talvez, com essas coisas
demoníacas, no sentido mundano, material, elas podem ser bem-sucedidas.
Elas podem estar em melhor situação financeira. Talvez possam dominar a todos, elas podem se tornar meticulosas como os
homens, totalmente objetivas, muito alinhadas, metódicas, limpas, desprovidas de toda beleza e doçura. Então essas mulheres,
finalmente, tornam-se como vampiros, assim embora a guerra tenha acabado, isso está atuando através das mulheres da
Alemanha, Eu creio. Eu ouvi que esse ataque também aconteceu anteriormente e... havia mulheres chamadas de Amazonas.
Agora essa história está se repetindo novamente. Outro dia, Eu cheguei a Munique com uma senhora alemã e... Eu fiquei
surpresa com sua atitude, porque Eu senti que ainda havia um nazista nela, algum bhoot nazista alojado nela. Ela tinha uma
dupla personalidade, em um aspecto ela estava falando docemente, em outro ela era um nazista. E um fascista. E de forma
muito astuta, elas têm arranjado argumentos. A primeira coisas que elas podem fazer é dizer: "nos ficamos a favor dos
oprimidos, como a Índia."
"Os Indianos são Arianos, nós somos Arianos e..." "nós somos pessoas que têm afinidade com os Arianos." Os Indianos são
pessoas espirituais. Eles acham que são como os Indianos. Vocês podem acreditar nisso? A qualidade de vida deve melhorar,
essa é a questão. A qualidade dos homens é diferente das mulheres. Eu lhes disse muitas vezes. E se as mulheres tentam ser
masculinas, então elas não podem alcançar nada apropriado. Nós tivemos muitas assim. Vocês viram a esposa do Mao.
Vocês viram a senhora Chiang Kai-shek. Agora essa nova senhora Carlos, Carlos é o nome dela? Marcos, Marcos. Tantas
mulheres assim. Elas sempre causam uma desordem quando elas tentam ser como um homem. Na história, nós tivemos
muitas mulheres. Na Índia, as mulheres são muito bem preparadas, nós tivemos mulheres como Jhansi ki Rani, que lutou contra
a Inglaterra. Ela era viúva. Ela colocava seu filho em suas costas e lutava contra os ingleses. Eles disseram que seu cavalo
pulou de uma altura de 50 metros... da torre de um forte e... os britânicos descreveram: “Embora nós tenhamos capturado

Jhansi, a vitória é nossa," "mas a glória vai para Jhansi ki Rani.” Nós tivemos grandes mulheres na Índia.
Como Nur Jahan que foi outra grande mulher, nós tivemos Chand Bibi, Ahalyabai, mas elas eram mulheres por inteiro, elas não
tinham o ego dos homens. Quando acontece de uma mulher trabalhar, trabalhar em escritórios com os homens, elas não
precisam se tornar homens. Eu lhes falarei de um exemplo Meu. Eu tive que construir nossa casa em Lucknow. Eu a fiz em um
genuíno estilo feminino e... construí uma casa muito boa, melhor do que qualquer homem poderia construir, de uma forma
muito, muito barata. No caso do homem, antes de tudo ele irá arranjar um arquiteto e... medir tudo. Então ele tentará ajustar
tudo antecipadamente. Então ele irá, em seu ego,a algum lugar caro, loja, irá adquirir algo caro, será enganado por isso. Então,
novamente em seu ego, ele irá arranjar uma mão-de-obra muito cara e... irá designar alguém, ele estará no comando de tudo, no
comando. Eu fiz isso de uma maneira muito diferente.
Eu tinha dinheiro, então Eu descobri... quem tinha as melhores pessoas, quem tinha os melhores tijolos. A casa foi construída
com tijolos. Então o que mais você precisa? Exatamente como uma mulher faria a sua comida. Você precisa também de areia,
tudo bem. Depois você precisa de cimento e barras de ferros e mão-de-obra. Portanto, Eu não agi da maneira como os homens
agiam. Eu descobri o homem que estava vendendo os melhores tijolos. Ele disse: “Eu não tenho dinheiro porque tive que
construir estas fornalhas e..." "enchê-las com os tijolos e..." "para isso é necessário um capital inicial.” Eu disse: “Tudo bem, Eu
comprarei uma fornada inteira de você." "Quanto você Me cobrará?” Ele disse: “Cinco mil rúpias é o suficiente.” Mas ele disse:
“Se a fornada estragar ou..." "se houver algo errado com ela, se falhar," "então o problema é Seu”.
Eu disse: “Não tem problema." "Coloque uma fornada em Meu nome.” Assim, Eu comprei uma fornada inteira dele. Fornalha é
uma coisa onde eles colocam todos os tijolos e... depois os cobrem com barro e ateiam fogo. Às vezes, pode ser que toda a
fornada se perca ou... se desmanche. Eu disse: “Faça assim,somente 5.000 rúpias.” Quando é bem queimada e tudo mais, isso
não lhe custaria menos do que 50.000 rúpias. Então Eu fui ao rio e disse: “Quanto é uma porção de areia?” Comoeles a chamam,
uma grande área de areia. Eles disseram: “Nesta época,quando é verão, o preço é muito baixo," "mas no inverno, será muito
alto.” Um homem iria e diria: “Tudo bem, agoravocê precisa tanto, traga-a agora." "Depois você precisará de mais,traga
agora.”00:14:48:12 00:14:52:07 Mas Eu não fiz assim, Eu disse: “O verão é uma boa época," "você consegue mais barato,por que
não comprar tudo?” Então Eu comprei toda a parte,toda a área daquela areia. Tudo bem. Depois Eu fui aoscomerciantes de
ferro.
Eu disse: “E quanto ao ferro?” Eles disseram:“Você tem que encomendar," "mas se Você encomendar por atacado,nós Lhe
forneceremos mais barato." "E à vista (sem encomenda), Você tem quepagar muito mais.” Eu disse: “Tudo bem.” Eu
encomendei. Assim, estava tudo pronto,exatamente como nós fazemos para cozinhar, você tem tudo preparado, tudo pronto.
Depois, nós precisávamos de madeira. Então eles disseram:“A madeira virá do Nepal.” Eu disse: “Tudo bem. O que mais?” Eles
disseram: “Ela pode vir dequalquer outra floresta.” Então Eu fui para uma floresta nocentro da Índia chamada Jabalpur e... lá Eu
encomendei a madeira. Toda a madeira foi cortada,recentemente cortada, e em um leilão Eu comprei uma grande quantidade
de madeira de lá. E Eu consegui tudo isso lá. E mais, Eu comprei o mármore de lá. Esse mármore nunca foi usado antes, em
nenhum lugar.
Eu disse: “É muito simples, Eu posso usar este mármore para tudo.” Então Eu comprei o mármore e a madeira juntos daquele
lugar. Depois a mão-de-obra. Então Eu perguntei para os Meus amigos... se eles conheciam alguns bons trabalhadores que
fossem bons pedreiros. Eles disseram: “Sim, este é bom, aquele é bom.” Eu chamei todos eles, Eu disse: “Agora vocês podem
ficar Comigo nesta casa..." "e Eu irei alimentá-los muito bem e Eu lhes darei comida e..." "cuidarei de vocês muito bem.” Então,
eles se instalaram com suas famílias e... Eu costumava cozinhar para eles. Cozinhando, Eu conquistei o apoio deles e eles
fariam qualquer coisa por Mim. Absolutamente. Eles eram tão gentis Comigo, eles produziram com novas técnicas que eles
conheciam. Eles produziram um efeito de mármore a partir do cimento. Todos os tipos de arte que eles tinham, eles colocaram
lá. Assim, uma enorme casa com 20 quartos e cinco salas de jantar... foi criada em um ano.
Não apenas isso, mas o custo da casa ninguém consegue acreditar. Foi um décimo de uma casa queo arquiteto teria exigido.
Mas, estava tudo bem anotado,tudo tão bem feito... porque Eu não sabia como anotar as contas, então o que Eu costumava
fazer era que... todo dia Eu dizia: “Tudo bem, hoje Eu saquei tanto dinheiro.” Então essa quantia era gasta. Dessa maneira, Eu

anotei todos os dias e... nem uma única rúpia foi perdida nisso. Assim, ninguém poderia Me processar, (nao houve) nenhum
problema, pelo contrário, todos os funcionários que construíram suas casas lá... tiveram que passar por muitos problemas,
seus rendimentos foram taxados. Nada, nada aconteceu. E Eu consegui fazer uma casa enorme feita com tão pouco dinheiro e..
tamanha casa que as pessoas disseram: “Até mesmo Taj Mahal poderia desmoronar, mas esta não.” Visto que Eu fiz uma boa
fundação, tudo, porque Eu tinha tijolos tão baratos. Toda aquela fornada Eu comprei por um preço irrisório e... metade dela Eu
vendi, porque restaram muitos tijolos. Então, tudo que Eu tinha comprado, a areia Eu a trouxe e... porque não precisei dela toda,
vendi metade pelo dobro do preço, então Eu adquiri Minha areia de graça. A madeira que Eu tinha trazido de lá... estava
adequadamente talhada e... Eu tinha um pequeno tanque no qual Eu a coloquei, então toda ela ficou completamente, vocês
podem chamar, impermeável.
Eu a tirei e metade dela Eu usei, somente a metade, para cem janelas e sessenta portas e o resto dela Eu vendi. E mesmo as
lascas foram vendidas como madeira para queimar, lenha, como vocês chamam isso. Assim, vocês podem imaginar, um pouco
foi vendido como madeira de construção... e alguma para fazer cabanas, mas Eu tinha que cozinhar para eles, Eu tinha que
cuidar do conforto deles, Eu arranjei bons cobertores e boas camas para eles dormirem e isso e aquilo, então eles ficaram muito
felizes. É dessa forma que uma mulher trabalha e todo mundo ficou impressionado. Eles não conseguirem encontrar nenhuma
falha com Minhas contas, eles não conseguiram achar falhas em nada e... Eu disse a todos os amigos do Meu marido para se
manterem a cinco milhas de Mim. Porque ele estava trabalhando com o Primeiro Ministro, as pessoas teriam dito: “Tudo bem,
Ela está aceitando suborno” e coisas desse tipo. Então um outro problema é que... eles teriam vindo e falado para Mim: “Isto
não é bom, aquilo não é bom.” Eu os mantive longe porque só conseguem argumentar,homens só conseguem discutir. As
mulheres produzem os resultados. Sem conferências, nada, Eu disse: “Nada está feito." "Deixe-Me fazer o trabalho por Mim
mesma.” Muito agradavelmente, na companhia de todas essas pessoas, Eu construí a casa, uma bela casa a qual Eu acho que
eles filmaram e... vocês podem ver a casa que Eu construí lá.
Assim, quando a mulher é uma Sahaja Yogini, deve desenvolver suas qualidades especiais, porque ela é muito intuitiva, a mulher
é muito intuitiva. Ela sempre chega à conclusão muito rapidamente, se ela for uma mulher. Mas se ela for meio-homem e um
pouco de mulher, então Eu não sei que tipo de coisa ela é. Portanto, uma mulher deve tentar ser uma mulher. Ela é tão poderosa,
ela é tão poderosa como esta Mãe Terra, que pode suportar todo tipo de coisa... e ela pode dar o melhor dela. Extremamente
capaz de se sacrificar, doadora,tolerante,amorosa,capaz de perdoar. Quando os homens desenvolvem as qualidades das
mulheres, se tornam santos. Mas não a qualidade de correr atrás das mulheres. Esse tipo de insensatez não está presente. Eles
têm que ser viras, eles têm que ser cavalheiros, eles têm que ser corajosos. Eles têm que ser corajosos, mas junto com isso,
eles têm que desenvolver a compaixão, o perdão.
Mas Eu acho que é o contrário na Alemanha. E Eu noto também que entre os Sahaja Yogis Ocidentais, isso é um caso muito
comum de acontecer. As mulheres desenvolvem egos horríveis. Na Índia, as mulheres trabalham. Elas fazem tudo. Nós temos
tido grandes oradoras há muito tempo, bem conhecidas. Mas elas não tem ego. Minha mãe era graduada. Naqueles dias, havia
somente duas ou três mulheres... que tinham esse grau, mas Eu nunca a vi com ego. Minhas próprias filhas, uma delas fez
arquitetura e... também decoração de interiores.
Ela não está trabalhando agora, porque seu marido está trabalhando, tudo bem. Mas faz casas para os outros, ela projeta para
os outros, ela ajuda os outros gratuitamente. E ela tem tantos amigos. Portanto, qual é a proeza de uma mulher? Ela tem mais
pessoas ao redor dela. Poder humano. Ela tem mais seres humanos ao redor dela. E qual é a habilidade dos homens? Eles têm
todas as contas da casa para pagar, eles têm que pagar o seguro, o conserto do carro. Deixe-os fazer o trabalho sujo.
As mulheres recebem todas as cartas de amor das crianças, do marido, de todo mundo. Elas são amadas. Elas são cuidadas.
Agora, porque elas se tornaram masculinizadas, elas não tem todas essas vantagens. Como antigamente, se você estivesse no
ônibus, eles cederiam o lugar a uma senhora. Agora ninguém faz isso. Uma vez uma senhora estava viajando, uma senhora
idosa, e havia um jovem sentado lá. Eu disse: “Por que você não a deixa sentar-se?” Ele disse: “Por que eu deveria?" "Ela está
vestindo calças, eu também estou vestindo calças.” Ela estava..., essa senhora estava vestindo calças compridas, ele disse:
“Por que eu deveria ceder o lugarpara ela? Ela está vestindo uma calça," "eu estou vestindo uma calça comprida, qual é a
diferença?” Portanto, todas as nossas vantagens e privilégios... nós estamos perdendo por nos tornarmos homens.

E o que nós ganhamos? O que nós ganhamos? Na verdade, pelo contrário, Eu acho que nos dias atuais, as mulheres são muito
mais escravas dos homens do que elas eram anteriormente. Elas ficam muito angustiadas. Digamos que há uma Sahaja Yogini.
Ela está gravemente bloqueada e ela tem certos problemas. A primeira coisa que irá pensar é: “Oh Deus! Agora meu marido irá
me deixar," "ele levará os meus filhos, para onde irei?” Ela nunca irá pensar na Sahaja Yoga. Mas Eu conheci uma mulher
extraordinária, devo dizer, ela era uma verdadeira mulher. Ela disse: “Mãe, porque eu sou esquizofrênica," "eu quero sair da
Sahaja Yoga.
Eu irei me divorciar de meu marido." "Eu não quero ver os meus filhos." "A Sahaja Yoga é muito mais importante do que eu," "do
que meu marido e meus filhos.” “Eis uma mulher”, Eu disse. Ela disse: “Eu sou esquizofrênica desde a infância." "Eu descobri
isso agora e isso retorna.” Mas, na maioria dos casos, as mulheres estão preocupadas consigo mesmas. “Oh Deus! Eu terei que
deixar meu marido.” Significa que o que elas estava fazendo era viver às custas do marido. “Eu terei que deixar meus filhos.”
Mas, e quanto a deixar a Sahaja Yoga? Se você pensa que a Sahaja Yoga é o mais importante, você conseguirá se livrar da sua
esquizofrenia também. Por que Deus deveria ajudar você?
Estamos apenas pensando como mulheres comuns, que pensam em si mesmas, somente preocupadas consigo mesmas. Não
preocupadas com a Sahaja Yoga. O mesmo com alguns homens, mas os homens não são tão amedrontados... porque eles
pensam que eles podem ser independentes. E as mulheres também devem saber agora que elas são Sahaja Yoginis, que elas
são Sahaja Yoginis e a Mãe cuidará delas. Mas se você está preocupada somente consigo mesma, com seu marido, “minha
casa, meus filhos”, então você é um caso perdido, você não é mais uma mulher agora. Esse não é o sinal de uma boa mulher.
Uma mulher é aquela que ama todas as crianças. Sua capacidade de amar é grande, mas se ela se torna avarenta, se ela se
torna mesquinha, então ela não é uma mulher. Eu lhes contei sobre Minhas netas. Eu perguntei a elas: “O que vocês querem
ser?” Elas eram muito pequenas.
Então elas disseram: “Nós queremos ser uma enfermeira ou uma aeromoça.” Então Eu disse: “Por que? O que é tão formidável
nestes trabalhos?” Elas disseram: “Vovó, somente nestes dois trabalhos, você pode alimentar as pessoas.” "Não há nenhum
outro trabalho no qual você possa realmente alimentar os outros." A alegria de alimentar os outros é maior que anotar em
fichários no escritório. Sem dúvida, Eu lhe digo. É um trabalho horrível anotar fichários no escritório. É melhor preparar uma boa
comida, pensando que muitos irão comer e gostar, do que fazer este trabalho sujo. As mulheres perderam a cabeça, elas agora
não são sensatas. Tornaram-se estúpidas. Agora, na Alemanha, você tem que ser muito cuidadosa. Na Áustria, você tem que
ser muito cuidadosa.
As mulheres austríacas são fantásticas, mas Eu diria às alemãs: não tentem se tornar homens. Antes de tudo, a melhor maneira
de parar com isso é não falar muito. Se vocês começarem a falar como homens, então todos os bhoots entrarão em vocês... e
começarão a falar somente como homens. E então vocês verão como os homens são controlados. Nós, indianas, sabemos
como controlar os nossos maridos muito melhor do que vocês. Por que nós não temos divórcios? Por que nós não temos
problemas? Nós discutimos, tudo bem, isso não importa, mas nossos maridos não correm atrás de outras mulheres. Nós não
nós arrumamos tanto, quero dizer. Nós não vamos a cabeleireiros, nós não temos estes produtos de beleza e tudo isso.
Assim, desenvolvam o seu auto-respeito. Vocês são a Shakti. Vocês são o poder. Se fizerem de seus maridos repolhos, que tipo
de filhos vocês terão? Somente repolhos. Respeite-os. Façam deles homens, apreciem a masculinidade deles. Eles nunca
abandonarão vocês. Não há nenhuma competição entre os dois. Eu acho que o principal problema de hoje na Alemanha é que...
as mulheres perderam o juízo.
Isso é o que Eu sinto, sem dúvida, sobre as mulheres alemãs. Peguem o exemplo da música, da arte. Tanta competência está lá.
Hoje, quem é lembrado? Vejam aqui, quem é lembrado? Um músico, Mozart. Todos se lembram de Mozart, até mesmo num
chocolate você encontrará Mozart lá. Eu não sei se o coitado comeu chocolate ou não. Ou eles se lembrarão, vejam aqui, eles
têm Michelangelo ou... eles terão Leonardo da Vinci ou terão alguém como eles. Ninguém se lembra quem era o funcionário
naquele tempo, correndo com o fichário para cima e para baixo.

Assim, as mulheres têm algo que pode ser de valor eterno, que elas devem desenvolver. A coisa mais grandiosa é que a mulher
pode amar e amar e amar. Mas quando ela se torna egoísta e egocêntrica, ela começa a se preocupar consigo mesma. Não há
nenhuma beleza em seu amor. Hoje Eu especialmente levantei esse assunto, porque vocês estão hoje Me venerando como
Kartikeya. Kartikeya foi o filho de Parvati Umar, que era a Mãe destas duas crianças, Ganesha e Kartikeya. E um dia, os pais,
Shankara e Parvati, ambos disseram: “Dentre Vocês dois, Aquele que der a volta na Mãe Terra primeiro..." "ganhará um prêmio
especial.” Kartikeya era o poder masculino, sem dúvida, e Ele disse: “Tudo bem, Eu vou partir em Meu próprio veículo”, que era
um pavão. E Ganesha disse para Si mesmo: “Agora, olhem para Mim. Eu sou um menino pequeno," "Eu não sou como Ele e o
Meu veículo é um pequeno camundongo." Como Eu irei fazer isso?” Mas então Ele pensou: “Minha Mãe é maior que todo o
universo."
"O que é esta Mãe Terra?” Assim, Kartykeya estava fora, circundando a Mãe Terra. Shri Ganesha rodeou Sua Mãe três vezes. E
Ele recebeu o prêmio! Por causa daquelas qualidades maternas, para Ele, Ela é a mais elevada, mais elevada ainda que
Sadashiva. Mas, surpreendentemente, isto é o que Sadashiva gosta: que você respeite sua Mãe, a maternidade em você, a
feminilidade em você. “Onde as mulheres são respeitáveis e respeitadas," "lá os Deuses residem”. As mulheres são muito
importantes. Naturalmente, Eu devo repreender o homem ocidental também, pela forma como eles têm maltratado as mulheres,
têm permanecido fora da religião, têm sempre as humilhado, rebaixado. Na Índia, nós tivemos muçulmanos fazendo isso, mas
eles são mesmo agressores muito sofisticados e... eles fizeram isso de maneira muito ruim e eles reprimiram todas elas. Mas
não importa.
Ainda assim os perdoem e tentem ser mulheres. Muito poderosas. Os poderes de uma mulher são aqueles do amor, que são os
poderes de Deus. E isso é para ser usado... no lugar de usar outras argumentações intelectuais, toda a insensatez. Não
desperdicem sua energia com isso. Eu gostaria que, especialmente as Sahaja Yoginis da Alemanha... se tornassem mais e mais
como uma dama. Isso não significa somente cozinhar bem, mas a atitude em relação à vida. Pensar, de uma forma mais ampla,
que toda a Sahaja Yoga depende de nossa capacidade de amar. Nós temos que ser extremamente amorosas, extremamente
gentis, cuidando dos Sahaja Yogis, dando-lhes toda a alegria que for possível. Senão, neste país, elas podem se tornar como
vampiras.
Portanto, sejam muito cuidadosas e para os homens também, Eu diria que... se houver mulheres daquele tipo (amorosas),
vocês devem respeitá-las, vocês devem dar-lhes todos os privilégios, devem cuidar delas. Elas cuidam das crianças, mas
dêem-lhes toda a assistência, todo o dinheiro necessário a elas. Não perguntem por contas e coisas do tipo, deixem-nas
administrar isso. No máximo vocês ficarão falidos, do jeito que está, vocês estão (falidos). Mas primeiro veja qual é a atitude
delas em relação à Sahaja Yoga. Eu tenho visto que nas famílias onde as mulheres estão encarregadas de controlar... o
dinheiro, nós obtemos sempre muito mais dinheiro para o trabalho da Sahaja Yoga... do que nas casas onde os homens estão
no controle. É muito surpreendente. Quando os homens estão no controle, eles pensam em seus carros, eles pensam em
muitas coisas grandes, mas quando as mulheres estão no controle, elas sabem como economizar dinheiro, como Eu lhes
mostrei como Eu tenho economizado dinheiro. Homens não conseguem nunca economizar. Eles nunca conseguem economizar
dinheiro.
Somente as mulheres conseguem economizar, mas se elas tem um interesse mais amplo. Caso contrário, se elas são
condescendentes consigo mesmas, acabarão com todo dinheiro indo às lojas comprar uma camisa para um homem, elas
comprarão todos os saris para elas mesmas. Elas podem agir assim. Mas se elas têm interesses mais amplos, se elas têm
interesses maiores, elas conseguem usar o dinheiro de forma tão inteligente... que elas sempre terão dinheiro para gastar com
os outros. O que Eu faço? Tudo que Meu marido Me dá para administrar a casa, Eu diria que é muito, mas Eu economizo nas
coisas. Eu vou aos principais mercados, adquiro coisas de lá, tento economizar dinheiro nessas coisas, economizo aqui, em
Minhas roupas. Primeiro Eu levo os Meus suéteres para lavar a seco em uma boa lavanderia. Essa é a forma como uma mulher
economiza, e então ela gasta para o bem comum. Por que essa é a sua verdadeira satisfação.
Se nós desenvolvermos este tipo de visão equilibrada sobre a nossa vida conjugal, sobre a nossa vida social, nós seremos

pessoas ideais neste mundo. Em relação à escola também, Eu tenho dito isso muito claramente. Agora, se vocês querem ouvir
sobre isso, Eu pediria... Você tem aquele panfleto? Eu queria lê-lo. Não, você não o tem. Isso é exatamente como os homens.
Eles mesmos disseram que gostariam de lê-lo aqui, vejam. Se você pedir aos homens para cozinhar, irá faltar tudo. Então... Shri
Mataji, posso muito respeitosamente Lhe perguntar, se há alguma vantagem em ser um homem? Sem o homem a mulher não
pode se expressar.
Ela não consegue expressar porque ela é a energia potencial. Ele é a energia cinética. É uma terminologia absolutamente
relativa. Você não pode existir sem um homem, você não pode. Mesmo supondo que você tenha a fragrância na Mãe Terra, a
menos e até que você tenha as flores, como você saberá que existe fragrância na Mãe Terra? Os homens são muito
importantes, senão o que elas fariam? Toda a energia delas seria estragada. Assim, se as mulheres são a Mãe Terra, vocês são
as flores. Qual vantagem? Vocês são as pessoas que..., todos vêem vocês.
Correndo ao redor como Kartikeya. O que podemos fazer? Vocês são assim. Vocês não conseguem sentar-se em casa. Vocês
não conseguem. Mesmo no trem, se você está indo, você notará que, assim que o trem parar, todos os homens sairão dele. Eles
não conseguem ficar sentados lá. Como, por exemplo, Eu disse ao Meu marido: “O que é isto? O tempo todo você está saindo
de casa às pressas." "Por que você não consegue sentar-se em casa por um tempo?
Você deve sentar-se.” Então ele disse: “Não, no nosso lado, se algum homem senta-se em casa," "ele é chamado de
ghargusana", significa “quem está o tempo todo em casa", veja. E Eu disse: “Como eles chamam o homem..." "que sempre foge
de casa, gharbhagna.” Significa "o fugitivo, aquele que foge." Deve haver algo entre os dois extremos. Mas esse é o estilo
masculino, tudo bem. Mas nós podemos, com a Sahaja Yoga, o que nós podemos fazer... é criar um pouco de equilíbrio entre
ambas as coisas. Isto é o que é a Sahaja Yoga, que dá um equilíbrio. Então vocês começam a gostar tanto da companhia uns
dos outros, que mesmo em casa vocês apreciam, fora também. Assim, vocês podem ficar juntos em casa e fora também. Os
interesses são os mesmos, porque o interesse se torna o mesmo. Como as flores que caem na Mãe Terra... tornam a Mãe Terra
perfumada e... então nós podemos dizer que a Mãe Terra é perfumada.
Tão belo assim. Tudo bem. Assim, para educação Eu já dei instruções e... Eu já falei sobre isso, que não é para nós fazermos
um grande alvoroço a respeito dessa Maria Montessori, e isso e aquilo. Nós teremos escolas da Sahaja Yoga. Tudo é uma
insensatez. Porque Eu tenho visto que... aquelas mulheres que estão ensinando no estilo Maria Montessori... tornam-se
horríveis. Foi impressionante tamanho do ego que elas desenvolveram em si mesmas. Assim, tornem-se professores da Sahaja
Yoga e... haverá uma escola da Sahaja Yoga. Em Sidney ou em Melbourne. Nós começamos a escola em Melbourne muito bem
e... agora eles a terão em Sidney da mesma maneira.
E abertamente é uma escola da Sahaja Yoga, não há nenhum temor em relação a isso. Abertamente é uma escola da Sahaja
Yoga e... depois as pessoas têm alcançado tanto a partir disso. Nós, por que devemos usar alguma vestimenta como aquela?
Nós devemos fazer o máximo para dizer que é uma escola da Sahaja Yoga. Portanto, vocês, os professores, também tornem-se
experts em Sahaja Yoga. Assim, eles têm que ser bons Sahaja Yogis, Yoginis ou Sahaja Yogis. Eles não devem ser egoístas, não
deve haver nenhum ego neles, eles não devem estar bloqueados. Alguém que está bloqueado não é um bom professor para a
Sahaja Yoga. Não é como na escola Maria Montessori, que à noite a professora bebe, fuma e... no período da manhã ela é uma
professora montessoriana. Aqui você tem que ser uma Sahaja Yogini primeiro e... somente depois você pode ensinar na escola
da Sahaja Yoga.
Você tem que ter essa qualidade, que é muito importante, assim como é importante que nós tenhamos estudantes que sejam
Almas Realizadas... ou que possam ter a Realização. Tudo bem. Assim, o Puja de hoje é especialmente para Kartikeya.
Kartikeya representa o grande, podemos dizer, captor ou líder dos ganas, de todos, como um Comandante Supremo. Ganesha é
o Rei, mas Ele é o Comandante Supremo. E porque a personalidade alemã é de estar no comando de tudo, nós teremos este
Puja... onde os homens estarão no comando dos seus Espíritos e... das suas qualidades masculinas e... as mulheres estarão no
comando de suas qualidades femininas. Estar no comando é diferente de ser um mestre. O mestre possui isso, um comandante
não possui isso. Ele não possui isso, isso também está perdido. A posse disso também está perdida, nós apenas comandamos
isso.

E esse é o estado que nós temos que atingir agora, do estado de Ganesha para o estado de Kartikeya. Por outro lado, Ganesha é
amável, Ele é o Rei, muito gentilmente sentado com todos os poderes, tudo bem? A inocência está lá, mas Kartikeya é Aquele
que comanda a inocência, lhes dá o poder desse comando. Ele comanda. Depois do Guru Puja... é melhor que tenhamos o
poder de comandar os outros e... esse espírito de comando entra em ação nos homens... através da sua fala, através do seu
dinamismo, através das seus êxitos pessoais; para as mulheres através do seu poder do amor, através da sua tolerância,
através do seu comportamento amável, do perdão, da compaixão. Portanto vamos desenvolver isto hoje:que possamos
comandar. Isso significa não o que nós temos, mas a posição em que nós estamos para comandar. Eu espero que vocês
compreendam quem é Kartikeya. Possa Deus abençoá-los. Vamos iniciar o Puja.
Quem fez isso? Você o fez? Este Ganesha? Que coisa encantadora! Você é muito boa, Eu devo dizer. Possa Deus abençoá-la.
Arranje alguns alemães para fazê-lo também. É preciso ter mais algumas pessoas aqui da Alemanha. Senhoras também, é
claro. Aquela que fez o Ganesha, ela também é alemã?
Ela também deve lavar. Todos aqueles que escreveram cartas para Eu vir para a Alemanha devem vir lavar Meus pés. Possa
Deus abençoá-los. Possa Deus abençoá-los. Obrigada. Retirem aquela de dentro. Retirem agora, não há necessidade. Nós a
chamaremos Kamala, Kamala. Kamala é o nome da Deusa, tudo bem? Kamal Lakshmi.
Kamala. Possa Deus abençoá-los. Nós podemos ter um pouco de canção, porque há mais duas senhoras. E Hugo ainda tem
que fazer isso. Bom. É isso. Possa Deus abençoá-los. Venham para o outro lado. Quem são as senhoras agora? Há mais
algumas senhoras?
Acabou? Bom. Usem a mesma água. Elas podem usar a mesma água, porque já tem muita água. Agora, nós podemos recitar os
mil nomes de Kartikeya. Não, 108. Eu achei que os 1000 nomes seria uma boa idéia, mas vamos recitar 108. Vamos ver como
funciona com 108 nomes. Recitem em voz alta. Recitem em voz alta, não está claro.
Não, ainda não. Arrangem um outro para ele. Deixe-o ter mais um, porque não está claro, senão não tem nenhum sentido.
Nesses 108 nomes, se vocês notaram, eles mostraram que Kartikeya é a inocência que está agindo no canal direito, no Pingala.
E isso também está muito relacionado ao Prana. Isso lhes dá o Prana. Prana é a respiração vital, que nós inspiramos e
expiramos. Portanto, isso está relacionado ao canal direito. Então, também está relacionado com a eternidade, Anantari.
Anantar é a serpente, Shesha, que é irmão de Vishnu.
Então, é Ele (Shesha) que está representado aqui como Kartikeya. Ele é chamado de Anantar. Assim, Ele é o fogo. Ele é Aquele
que acende dentro de vocês a capacidade de consumir a energia, também a capacidade de comandar as pessoas, e também a
capacidade de ser uma pessoa cheia de brilho, de esplendor. Vejam, uma pessoa inocente pode ser muito brilhante. Todas
essas capacidades são expressasno Swarupa de Kartikeya, nesse estado. Hoje, venerando Kartikeya, nós temos que saber que
Kartikeya está, agora, desperto dentro de nós. E, com essa capacidade, nós temos que lutar. Finalmente, Ele é Nishkalanka, Ele é
Aquele que é o combatente. Assim, a partir de Ganesha, a Cristo, a Nishkalanka.
Estes são os três estágios nos quais a inocência é alcançada: de Ganesha, a Kartikeya e agora, a Cristo. E de Cristo a
Nishkalanka. Na forma de Nishkalanka, Ele é inocente, não há nenhuma kalanka, não há nenhuma mancha Nele, nada. Ele é
totalmente puro, imaculado. Acrescido a isso, Ele está queimando, incendiando. Acrescido a isso, Ele tem todas as qualidades
dos Ekadasha Rudras, que são as onze qualidades ou as forças de Shiva que podem matar. Portanto, Ele tem a capacidade de
matar e destruir aquilo que é mau e dar bênçãos e coragem aos Seus seguidores. Esta é a última encarnação, que é chamada
de Kalki. Em linguagem normal Kalki, na verdade Nishkalanka, é o cavalo branco. Portanto, é Kartikeya que senta no cavalo
branco.
Assim, o quanto a sua inocência cresce dentro de você agora, está a cargo de Kartikeya. Isso foi feito, hoje, nesta terra,
Alemanha, como vocês a chamam, onde Kartikeya deve nascer dentro de vocês, ser desperto dentro de vocês. Possa Deus

abençoá-los Agora, se vocês quiserem, podem cantar algumas canções. como Ya Devi Sarva Buteshu, que vocês gostam. Eu
gostaria de ter aqui algumas senhoras, sete senhoras casadas. Apenas para Me ajudar. Primeiro, teremos meninas pequenas,
se houver algumas aqui. As meninas pequenas têm que se aproximar. Um pouco mais tarde, quando você tiver que por a
guirlanda em Mim, está bem? Agora, as meninas pequenas têm que vir.
Onde estão as meninas pequenas? Todas as meninas têm que vir. Onde estão todas as outras meninas que estão aqui? Tudo
bem, venham. Tudo bem, venham. Vocês também venham, ambas. Tudo bem, vocês também venham, ambas. Sentem-se,
sentem-se. Se houver alguma moça não casada, uma moça não casada, por favor, venha. Alguma que ainda não está casada.
Alguém. Venha. Remova isso. Peça a alguém para remover isso. Shri Mataji, antes primeiro cantaremos o hino à Deusa. Nós
gostaríamos de ler para a Senhora uma versão alterada do Pai Nosso. Mãe nossa que estais na Terra. Santificado seja o Vosso
Nome. Venha a nós o Vosso Reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na Terra como no Céu.
Dai-nos hoje as Vossas Vibrações Divinas Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm
ofendido. não deixeis que nos iludamos com maya, mas livrai-nos do mal, porque vossos são o Pai, as crianças e a glória para
todo o sempre. Amém. Muito amável.
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Shri Bhumi Dhara Puja. Shudy Camps (UK), 3 August 1986.
Hoje, nós estamos reunidos aqui para fazer o puja à Mãe Terra.
Nós o chamamos de Bhoomi Puja, Shri Dhara Puja. Ela é chamada de Dhara. Como vocês sabem, “dha” significa “sustentação”.
Ra-dha, Aquela que sustenta a energia é Radha. E Dhara, é Aquela que é a própria sustentação, Ela nos sustenta. Nós vivemos
sobre Ela. Como vocês sabem, esta Mãe Terra está girando com enorme velocidade, e se não fosse a gravidade Dela, nós não
teríamos sobrevivido aqui. Além disso, há muita pressão atmosférica sobre Ela. Ela compreende, pensa, coordena e cria. Você
só pode descobrir isso quando você é um alma realizada.
Vocês têm visto como Ela suga sua negatividade quando você está em pé sobre Ela – de pés descalços, respeitando-A, pedindo
para Ela sugar sua negatividade, com uma vela na sua frente, na frente da Minha fotografia. Ela Me conhece, porque Ela é Minha
Mãe. Ela é a sua Avó, podemos dizer; é por isso que Ela os nutre, Ela cuida de vocês. De manhã cedo, quando nos levantamos,
quando colocamos nossos pés Nela, nós temos que dizer: “Oh Mãe, por favor perdoe-nos,” “porque nós estamos tocando-A
com nossos pés.” Mas isso não importa, os filhos podem tocar a Mãe com os pés ou com as mãos, não faz nenhuma diferença.
Mas Ela é a criadora do corpo de Shri Ganesha. Ela é Aquela que é representada dentro de nós como a Kundalini. Ela própria se
move numa espiral em torno do sol. O sol também se move para cima e para baixo, e Ela se move ao redor do sol numa espiral.
Mas porque ambos estão se movendo relativamente, vocês não veem o movimento do sol. O relacionamento entre a Mãe Terra
e todas as outras estrelas, planetas e constelações é mantido constante e variável, com grande cuidado.
Quando nós falamos de materialismo, nós estamos agindo contra a nossa Mãe Terra. Ao invés de aprendermos a partir das
qualidades mais sutis Dela, nós estamos tentando explorá-La, escavá-La, usá-La para nossos motivos egoístas. O que Ela faz
para nós? Ela cria esses belos frutos para vocês comerem. Ela cria belas árvores para vocês fazerem móveis, para fazerem
belas casas. Ela lhes dá a grama verde para acalmar seus nervos. Ela contém tantos rios e tantos oceanos enormes em Seu
Ser. Ela é sempre maior do que o maior dos oceanos. Algo tão grandioso como Ela é, e o que nós fazemos a Ela é explorá-La
completamente, indiscriminadamente. Então as reações se manifestam.
O belo ciclo da natureza é quebrado pela nossa atitude agressiva e totalmente imprudente. Então esta Mãe Terra, Ela própria
não faz nada assim, não muito. Mas então o éter começa a atuar e vocês têm problemas, o que nós chamamos de chuvas
ácidas, plásticos, todos os tipos de problemas que surgem como resultado dessa criação imprudente. Quando nós começamos
a produzir máquinas; sem nenhum equilíbrio, nós começamos a produzir máquinas, exatamente como loucos. Como resultado
disso, agora nós nos tornamos escravos das máquinas. Nós não conseguimos fazer nada com nossas próprias mãos. Por
causa das máquinas, as pessoas ficaram desempregadas. Como Eu disse muitas vezes, as máquinas são para nos servir, não
estamos aqui para servir às máquinas. Mas hoje, a situação é muito diferente. Nós estamos completamente nas mãos da
máquinas.
Novamente o mesmo comportamento imprudente, novamente os mesmos desequilíbrios. A Mãe Terra nos ensina o equilíbrio.
Se Ela não estivesse em equilíbrio, nós todos estaríamos mortos. Ela nos ensina a gravidade. Ela nos ensina como sermos
cativantes para uma outra pessoa sem que a outra pessoa saiba disso, sinta isso. Sem escravidão, sem hipnose, sem
obrigação, atrair e doar sem expectativas. Sem nenhuma expectativa, Ela nos doa, quer A respeitemos ou não; quer tratemos
Dela ou não, ou doemos para Ela. Mas quando Ela fica muito aborrecida, como em – vocês ouviram que no México, Ela entrou
em erupção. Vocês sabem o que estava acontecendo no México, Eu estava lhes dizendo há muito tempo atrás, que eles estão
usando todos os tipos de magia negra, eles estão produzindo todos os tipos de drogas. A Colômbia está fazendo o mesmo.
E se vocês fizerem todas essas coisas para prejudicar as pessoas, então Ela entra em condições vulcânicas, e então um vulcão
começa a entrar em erupção. Como vocês sabem, Los Angeles e todos esses lugares na costa ocidental da América ainda

estão sob o risco de vulcões. Todos os tipos de gurus têm ido e se estabelecido lá, todos os tipos de magia negra estão em
ação. Existe feitiçaria que é oficialmente reconhecida. Eles são oficialmente registrados. Ninguém se importa em fazer alguma
coisa, porque eles dizem que vocês têm a liberdade humana para fazer todos os tipos de coisas demoníacas. Sob o nome de
liberdade humana, eles estão fazendo todos os tipos de coisas horríveis. Como resultado disso, a Mãe faz uma pausa. É sempre
uma pausa coletiva. É sempre uma pausa coletiva, por favor lembrem-se disso.
Mas quando Sita quis deixar Shri Rama, a própria Mãe Terra se abriu e levou-A para dentro Dela. Isso é uma acolhida da Mãe
Terra, isso não é a destruição ou erupção. Mas a erupção causa danos coletivamente, e às vezes algumas pessoas inocentes
também são mortas nisso. A morte não existe na linguagem divina. Aqueles que estão mortos podem renascer. Mas a morte, às
vezes, pode ser usada para punir as pessoas, para destruí-las, para tirá-las de cena. Isso é o que a Mãe Terra faz. Às vezes, a ira
Dela pode ser tão grande que, com precisão, Ela pode destruir milhares e milhares de quilômetros de terra, destruindo muitas
pessoas que têm sido extremamente não religiosas e não coletivas. Na Sahaja Yoga também, aquelas pessoas que não são
coletivas, que tentam não ser coletivas, são feridas por Ela, mas de uma forma bem discreta, a qual elas precisam entender, ou
nós diríamos, de uma forma muito sutil. Quando os Sahaja Yogis tornam-se não coletivos, dizendo: “Esta é minha casa, meu lar;
esta é minha privacidade;” “esta é minha esposa, meu filho, minhas coisas;” “eu não posso vir para o puja porque eu tenho esse
problema;” “eu não posso fazer esse trabalho para a Sahaja Yoga, porque eu tenho” “esse problema.” Quando eles se tornam
não coletivos, então de uma forma muito sutil, esta Mãe Terra, que está representada dentro de nós como a Kundalini, fica
aborrecida.
E quando Ela fica aborrecida, Ela começa a agir de uma maneira que pode ser muito perigosa para as pessoas. Possessividade
não é a qualidade da Mãe Terra, ela não toma posse de ninguém. Por exemplo, se você for um indiano, você pode vir para a
Inglaterra, você pode ir para qualquer lugar, você pode viver em qualquer lugar. Ela não toma posse de ninguém assim. Somente
nós seres humanos transformamos este mundo em diferentes países, diferentes lugares, todas as nossas próprias ideias de
estupidez. Há somente um mundo, há somente um mundo que Deus criou. Ele não criou... Está muito desajeitado aqui. Tudo
bem, agora está melhor. Ela não criou todas essas nações. Há somente ravinas através das quais grandes rios fluem.
Algumas vezes, onde quer que Ela tenha Se elevado, há montanhas. Essas são Suas diferentes ondulações e variedades,
apenas para criar beleza. Vamos supor que o mundo todo fosse como um homem careca, o que teria acontecido conosco?
Antes de mais nada, todos nós teríamos escorregado para fora, Eu acho! Ou então, o que teria acontecido se só fosse floresta
por toda parte? Ou somente montanhas por toda parte? Ou somente rios por toda parte? Para criar a beleza, Ela usou todas
essas coisas para nos fazer felizes, nos dar alegria, nos entreter. Ela criou todo este belo cenário para nós. E o que nós
fazemos?
Nós A dividimos em pedaços, “este é meu país;” “este é seu país; este é o país deles.” Quando nós morremos, qual é o nosso
país? Seremos todos cadáveres. Quer você seja enterrado numa igreja ou a céu aberto, vocês todos estão dentro da Mãe Terra.
O nosso país é este, nós somos a Mãe Terra. Assim, nós temos que compreender que este corpo é feito a partir desta Mãe
Terra, para a qual ele tem que ir. E nós somos estúpidos por acharmos que pertencemos a este país ou àquele país. É claro, este
é o maior milagre da maya: as pessoas sabem disso, mas elas ainda não querem acreditar nisso. Há tantas verdades que elas
conhecem, elas têm certeza, sabem disso, mas não querem acreditar nisso. Ou elas acreditam, mas não querem aceitar isso. E
mesmo se elas aceitarem, não querem saber sobre isso.
É um estranho milagre humano em que eles sabem que nada pertence a nós. Quando chegamos a esta Terra, nossas mãos
estão deste jeito; quando nós vamos, tudo está deste jeito. Apesar disso, apesar dessa compreensão, nós ainda escondemos a
verdade, nos enganamos, e tentamos acreditar que “eu sou desse país,” “eu sou daquele país, eu sou tão grandioso”, e assim
por diante. Mas os seres humanos nasceram em certos países antes do que em outros países. Isso tem definitivamente feito
diferença na tradição e compreensão da vida, isto é, da vida humana. A arte permanece a mesma, mas isso muda. O clima pode
ser diferente, é por isso que as frutas podem ser diferentes. É tudo uma adaptação. No plano todo, há uma adaptação tão boa,
nenhuma discórdia, nenhum problema. É apenas uma diversidade, novamente.
Vamos supor que todas as bananas sejam produzidas pelo mundo inteiro, quem se importaria com elas? Por exemplo, se você

der bananas para os indianos, eles rirão disso. Mas se você lhes der maçãs, eles dirão: “Oh, maçãs, sirva!” É o oposto para os
ingleses: se você quer dar uma maçã de presente para alguém, eles olharão para você: “Qual é o problema com essa pessoa?”
Assim, isso é novamente o estilo próprio Dela de brincar e dar-lhes diferentes tipos de climas, diferentes tipos de produtos, de
modo que vocês desfrutem coisas diferentes. Se não houver nenhuma variedade, então vocês não poderão desfrutar isso. O
quanto Ela os compreende e o quanto nós A compreendemos? Para um Sahaja Yogi, é importante compreender que nós não
levaremos nada daqui. Tudo não é nada além de barro. E o barro irá permanecer aqui, e desaparecerá para sempre. O que
carregaremos conosco? O que teremos conosco?
O tempo todo, é a nossa evolução, é agora o nosso Espírito. Assim, nós somos o Espírito. Nós não somos nem isso nem aquilo,
nem aquilo. O que nós somos? Nós somos o Espírito, e não estamos absolutamente, de forma alguma, contaminados por nada
que é chamado de matéria. Assim, nós devemos cuidar da essência da Mãe Terra, de modo que a Mãe Terra use a matéria Dela
para dar alegria aos outros. Do mesmo modo, se nós A usarmos para dar alegria aos outros, então vocês terão seguido o
caminho Dela. Ao contrário, se vocês tentarem explorá-La, como por exemplo fazendo buracos ou escavando-A, Ela que é sua
Mãe; se vocês tentarem separá-La em partes, isso significa que vocês estão cortando o corpo Dela em diferentes partes. Todos
esses conceitos humanos são anti-mãe. Mas o pior, e o pior de tudo, é que nós não respeitamos Shri Ganesha dentro de nós,
que é a criação dessa Mãe Terra.
Shri Ganesha, que é a inocência dentro de nós, nós não O respeitamos. Nós não respeitamos a inocência que veio a nós. O
modo como as crianças são torturadas e trucidadas e abusadas é espantoso. Como as pessoas não têm medo de que um dia
um grande vulcão possa entrar em atividade em um país como este, onde as crianças são tratadas desse jeito? Nesse caso, a
Mãe Terra destruirá todos os seres humanos que estão se comportando dessa maneira. E Ela levará todas essas crianças
doces ao Seu colo, e as reproduzirá em algum outro lugar. É muito importante compreendermos que a menos e até que
respeitemos Shri Ganesha dentro nós, a nossa inocência, a nossa castidade, nós não podemos nos permitir chamarmos de
Sahaja Yogis. Esse é o primeiro ponto de partida, o primeiro passo em direção à nossa ascensão. Nós não podemos falar de
nada mais, a menos e até que esta fundação esteja assentada na Mãe Terra. É por isso que hoje Eu decidi que nós teríamos um
Bhoomi Puja na Inglaterra.
Eu espero que através disso, a inocência neste país seja respeitada, seja amada, seja protegida e seja nutrida. Através disso, a
inocência nos adultos será despertada, de modo que eles respeitarão a inocência deles, respeitarão a castidade deles, acima de
todas as outras coisas. Através desse Bhoomi Puja, nós respeitamos a essência da Mãe Terra, que é a Kundalini dentro de nós.
E nós respeitamos a nossa Realização do Si através disso. Eu espero que o que Eu vou fazer hoje possa transformar este país
em sua forma real, que Eu chamo de o Coração do Universo. Através disso, Eu espero que a Mãe Terra derreta os corações de
pedra deste país, transformando-os em belas flores de lótus, em margaridas perfumadas por toda a parte. Que Deus os
abençoe. O Puja de hoje será muito curto, e não teremos um puja muito longo. Será somente o Puja a Shri Ganesha e o Puja à
Gauri. Não será um puja muito longo.
A única coisa é que hoje com plena atenção, vocês todos devem sentar-se com a mão esquerda em direção a Mim e mão direita
na Mãe Terra; na Mãe Terra, a mão direita sobre a Mãe Terra. Se vocês estiverem sentados em cadeiras, vocês podem por a
mão esquerda em direção a Mim e a mão direita em direção à Mãe Terra.
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É tão gratificante e causa tanta alegria ver todos vocês aqui hoje.. reunidos para fazer o Shri Krishna Puja. Vocês conseguem
Me ouvir? Não? Não conseguem ouvir. Você pode conectar atrás? Ver tantos Sahaja Yogis reunidos aqui, Eu tenho certeza que o
demônio deve ter fugido há muito tempo atrás. E a caravana deve ter partido, mas Eu espero que estejamos conscientes disso...
e esqueçamos dos nossos medos, dos nossos bloqueios, de nosso passado, de toda a insensatez que fizemos até agora. De
repente, em Minha presença, Eu acho... que as pessoas entram em um sentimento de culpa. Eu estou aqui para acalmá-los, para
purificá-los, para torná-los belos e não para se sentirem culpados. Na verdade, quando começamos... a nos observar, a primeira
coisa que vocês notam é que... há um bloqueio no Agnya, mas esse bloqueio no Agnya é a pior coisa... que pode nos acontecer,
porque o Agnya é a porta da Kundalini. Ela chega até o Vishuddhi bem, e depois Ela tem de se mover para frente, este Agnya A
detém.
É por isso que temos bloqueio no Vishuddhi Esquerdo, nós temos todos os problemas de Vishuddhi. O fluxo não pode se
estabelecer. Essa também é uma das razões pela qual nos sentimos culpados, por causa do Vishuddhi Esquerdo. É sintoma de
uma doença. Hoje nós iremos venerar Shri Krishna. Então nós temos de compreender, antes de tudo, que nós somos Sahaja
Yogis. Nós não somos pessoas comuns... ou somos pessoas que não conheceram a verdade, nós conhecemos a verdade. Nós
temos de estar completamente conscientes disso. Essa é uma verdade que se você estabelecer, você se estabeleceu muito.
Agora, as pessoas comuns, como vocês têm visto na Oxford St., eles usam roupas indianas presas de forma estranha, eles não
sabem como prender dhotis e saris, e eles raspam suas cabeças... e compram alguns desses, o que vocês chamam, shindis ou
bodhis ou não sei do que vocês chamam, rabos, rabichos, e os prendem com uma cola, e eles começam a dançar.
Quando eles dançam, os rabichos deles caem, e os saris e os dhotis, tudo começa a abrir. Isso é muito engraçado, uma cena
patética. Em um lado você vê os punks e no outro lado, você vê essa insensatez, em nome de Shri Krishna, isso é ainda pior. Os
punks não fazem isso em nome de - Eu não sei se eles fazem isso em nome do rei Salomão. Mas eles fazem isso em nome de
alguém, dessas pessoas que são tão grandiosas quanto Shri Krishna. Pelo contrário, o cabelo de Shri Krishna está descrito... em
todos os livros... e em toda poesia que os poetas puderam cantar sobre isso. Ele nunca teve cabeça raspada. É impossível
entender como essas pessoas tiveram a ideia... de que você deve raspar sua cabeça. Assim, o aspecto de Yogeshwara de Shri
Krishna ... tem sido muito mal compreendido. Ele é totalmente mal compreendido porque não podemos compreender... que a
verdade está coberta com maya, sempre.
E você deve manter a maya em um lado e dirigir-se à verdade. Ao invés disso, nós nos perdemos na maya. Como um exemplo
muito simples, na realidade, Ele é um Yogeshwara, então essas pessoas têm uma ideia de um yogi, que ele deve ser raspado,
deve vestir esse dhoti, um dhoti sujo, e deve colocar um rabicho. Um outro conceito, maya é um conceito. E quando você
começa a viver com esses seus próprios conceitos, você talvez os reúna em alguma outra coisa. Você pode achar que Cristo
era uma pessoa que era um sanyasi, que usava um outro tipo de manto, e Ele tinha uma barba e tinha o cabelo deste jeito.
Todas estas ideias: "Se nos tornarmos assim," "nós seremos yogis muito grandiosos." Todos estes são nossos conceitos sobre
alguém que nunca vimos, que nunca conhecemos. E porque nós vivemos com esses conceitos, nós ficamos limitados. É muito
difícil para essas pessoas avançarem, porque a maya só pode ser quebrada através da Realização.
É por isso que a primeira coisa na Sahaja Yoga é a Realização. Tenha a Realização. Você é um bêbado, tudo bem, tenha sua
Realização. Você é um viciado em drogas, tenha sua Realização. Você é um homem mau, tenha sua Realização. Qualquer um,
tenha sua Realização primeiro, coloque primeiro a luz numa pessoa. Deixa-a ver por si mesma. Assim, toda essa identificação
com diferentes conceitos... é responsável... por nos dar uma mayami ou uma personalidade ilusória. Nós vivemos em uma
personalidade ilusória, vivemos com isso, gostamos disso e achamos que estamos perfeitamente bem. Agora, se vocês são
conscientes de que são Sahaja Yogis... e vieram para cá para o Shri Krishna Puja, qual é a preparação que temos de fazer?

Nós somos Sahaja Yogis, nós sabemos sobre a Kundalini, nós sabemos sobre os Vishuddhis, nós sabemos sobre Shri Krishna.
Tudo bem, como iremos nos preparar... para o Puja de Shri Krishna? Antes de tudo, Ele tentou quebrar todos os conceitos. O
primeiro conceito que Ele quebrou... foi que você tem de ser como um asceta na aparência. Ele quebrou esse conceito, Ele viveu
como um rei. Em Sua infância, Ele ia e brincava com as vacas. E Ele usava... uma pena de pavão para adorná-Lo, e Ele ouvia a
bela música... do rio Yamuna e a reproduzia. Ele era Leelala. Ele era Aquele que criava todos os tipos de júbilo. Como é "júbilo"
em francês?
Eles não têm júbilo, Eu creio. - Eles não têm. - Hã? Não? Não, não é diversão, doçura. Não é diversão, é mais do que isso, é júbilo.
Júbilo é mais doce do que diversão. - Diversão doce. - Tudo bem, diversão doce. Que palavra!
Diversão doce! Isso é júbilo. Agora, o que está lhes acontecendo é júbilo. Eu estou criando júbilo, no qual vocês sentem
cócegas. Júbilo é algo em que você sente cócegas. Então, Ele tentou criar júbilo, nunca seriedade, mas Ele não era frívolo. Ele
era Yogeshwara. Ele não era frívolo. Portanto, essa diferença entre frivolidade... e júbilo deve ser entendida somente através
Dele, porque Ele também é o discernimento. Júbilo dá alegria, frivolidade é destrutiva.
Se você faz qualquer coisa frívola... Portanto, nós temos de estar em um estado de júbilo. Então está fora de questão se sentir
culpado, vocês não são prisioneiros, são? Nós somos prisioneiros de nossos próprios conceitos... e de nossas próprias ideias e
de nossa própria degradação. Nós nos degradamos, Deus não. Portanto, nós devemos estar no estado de completo júbilo e
alegria. Choveu, tudo bem. Essa é uma coisa muito boa de acontecer hoje. Ontem Eu estava ouvindo o programa, Eu só estava
rindo, porque Eu sabia que aquilo não funcionaria daquela maneira. E na Índia, neste dia, quando eles celebram de manhã, as
crianças do vilarejo ou as crianças de determinadas regiões... se reúnem. E os chefes de família amarram uma pequena jarra
para elas, que chamamos de "matka", e há dinheiro dentro dela, qualquer coisa de valor que eles queiram dar às crianças, doces,
tudo é colocado dentro, e é pendurada.
Normalmente chove, se não chover, então eles derramam água nas crianças... para fazê-las sentirem que está chovendo. A
chuva está muito conectada com Shri Krishna. Então as crianças vêm... e elas vão de uma forma em que os meninos mais altos
são os primeiros, depois os menores, depois os menores, como uma pirâmide, ele vão subindo de nível até que no final há um
menino... que fica representando Shri Krishna, e então ele quebra aquilo, E tudo cai... e flores, tudo cai neles, eles pegam o
dinheiro, pegam todas aquelas coisas... e começam a se divertir. Depois eles vão a outro lugar, o dia inteiro, eles ficam
caminhando pela cidade desse jeito, e todo bom chefe de família amarra... essa matka para essas crianças, para elas virem e se
divertirem. Isso é no sentido verdadeiro, é o Krishna Astami em Gokul, onde Ele viveu como criança. Agora, por que Ele é tão
conectado com a chuva? Uma vez, todos os Seus amigos e Ele estavam cuidando das vacas... e Indra percebeu que Ele é muito
poderoso, de algum modo, Eu não sei, Ele às vezes fica com ciúmes. E Ele enviou a chuva para testar Sua paciência, Sua leela,
Sua brincadeira, Seu júbilo. Choveu e choveu e choveu e... eles não sabiam o que fazer. Então havia uma montanha chamada
Govardhan.
Shri Krishna a levantou com seu graveto... ou com Seu dedo... e a colocou em cima de Seu dedo, deste jeito. É por isso que Ele é
chamado de Govardhan Dhari, E a montanha inteira ficou no alto... e todas as crianças se juntaram a Ele e as vacas... e Ele pediu
às crianças: "Vocês também podem colocar..." "seus gravetos para ajudar." E todos eles colocaram seus gravetos e ficaram em
pé muito docemente... segurando Govardhan. Este é um de Seus nomes: Govardhan Dhari. Assim, a chuva tinha de vir... e as
vacas com seus sinos têm de nos lembrar. Imaginem, o lago tem um nome que significa "preto", "Krishna" significa "Preto", a
própria palavra "Krishna" significa "Preto". Como sahaja a coisa toda se realizou. Vocês conseguem ver que as coincidências
são tão sahaja? Mas são tão claras. E estamos sentados aqui, está chovendo, agradavelmente desfrutando tudo.
Mas ao contrário, quando começamos a não desfrutar, nós fazemos o jogo ou de nosso ego ou de nosso superego. Vamos
supor que somos pessoas famintas, torturadas, então começamos a tornar os outros como nós. Nós gostamos de fazê-los
sofrer e os torturamos. É por isso que Eu sempre digo: "pobreza é lepra". Qualquer um que esteja na probreza... pode
desenvolver coisas horríveis dentro dele mesmo. Nunca se deve tomar partido disso, solidarizar-se com isso. mas deve ser
completamente irradicado. Um outro lado está o ego onde nós tentamos dominar os outros... e gostamos disso. Não há

nenhuma alegria, não há nenhuma alegria em dominar os outros e dizer coisas aos outros. Eu fiquei triste ao ouvir ontem que...
há algumas moças que se casaram, algumas moças indianas que se casaram... e os seus maridos não as estão respeitando e
as estão perturbando; Isso Me fere muito.
Isso mostra que eles são pessoas de nível muito baixo, de nível muito baixo. Tamanha mediocridade, pessoas tão imprestáveis.
Eles nunca deveriam ter vindo para a Sahaja Yoga... e nos enganado desse jeito. Eles irão direto para o inferno, posso lhes dizer
isso. Agora, há alguns que estão bloqueados com o superego deles, eles sofrem de algum tipo de estranha esquizofrenia na
Sahaja Yoga. E eles não querem se livrar nisso. Eles simplesmente não querem entender que... eles não são pessoas normais,
que eles têm de estar perfeitamente bem. Eles tornam todo mundo infeliz, eles vão a todos os lugares onde não deveriam estar.
Como por exemplo, uma pessoa que contraiu, digamos, tuberculose, uma doença que é contagiosa, deve entender que ela tem
tuberculose, mantenha distância, não a transmita aos outros, pelo menos. Mas aqueles que têm badhas certamente virão,
também darão grandes palestras.
Eu começo a vê-los como grandes bhoots falando, ou mesmo que eles tenham badhas, eles virão a um lugar... onde não
deveriam estar. Eles colocarão suas mãos nos prasad, eles ficarão sentados no puja na frente, eles ficarão fazendo todos os
tipos de coisas, bloqueando as pessoas. E eles gostam disso porque eles estão identificados com os badhas. Como eles
melhorarão? Há um sujeito, que é cheio de bhoots, nós o tivemos... por, Eu acho, por pelo menos "um século", Eu devo dizer, e
ele fica dando sermão aos outros, "Você deve limpar os sapatos..." "de todos os Sahaja Yogis, para você se livrar de seu ego."
Assim, pessoas tão grosseiras, depravadas e de baixo nível... ainda estão na Sahaja Yoga. Então a alegria da Sahaja Yoga se
torna menor. Se você comer arroz com pedras, como você desfrutará isso? E isso é o que é. Nós estamos aqui para desfrutar as
bênçãos de Deus, para ter o júbilo, mas nós ainda estamos vivendo... com todas as coisas que matam a alegria que nós temos.
Como iremos nos livrar dessas coisas.
Então pelo menos não nos tornemos espinhos na vida dos outros. Assim, o assim chamado livre arbítrio, Eu estou feliz por
Rustom ter lhes falado sobre isso, não é nada além de seu ego e superego, porque você não está no centro. No centro, você não
tem nada além de liberdade, só isso, nada além de liberdade, nada como livre arbítrio, mas sim liberdade, completa liberdade.
Não há nada como vontade ou nada como bhoots, nada como escravidão, é um avenida inteira de liberdade. Então essa
liberdade é o conhecimento, essa liberdade é o amor, essa liberdade é o discernimento. Então você diz que Deus lhe deu
liberdade... e deu liberdade aos outros igualmente, então você age de modo que não restringe você nem ninguém, porque isso é
conhecimento, é discernimento. A idade não importa, qual é a sua idade. Eu tenho visto também algumas pessoas muito idosas
cantando belamente e... desfrutando a Sahaja Yoga e Me fazem feliz também. A vida é para nos desfrutarmos, para nada mais.
Mas porque não somos pessoas livres, não conseguimos desfrutar.
Não há nenhuma escravidão... de nenhum pensamento diabólico... que o oprima. Isso é tão sutil, mas penetrando em cada
coisa que é grosseira. Essa é a bela flauta de Shri Krishna... que cria um quadro da natureza. A descrição [expressão em
Sânscrito], a coisa toda se torna silenciosa como um quadro. Assim, esta noite teremos o puja, teremos toda a alegria... das
bênçãos de Shri Krishna sobre nós. Não há fim para as histórias de Shri Krishna, todas cheias de júbilo e brincadeira... e
inocência que mata rakshasas, demônios. Então hoje, Eu lhes falei sobre Sua infância... e no puja Eu lhes falarei sobre o Gita.
Que Deus os abençoe.
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Então nós decidimos... Para isto... Ela trará um pouco para isto... Nós decidimos fazer o Puja após o nosso jantar, porque Shri
Krishna nasceu à noite, por volta da meia-noite, enquanto Eu nasci ao meio-dia, o mesmo com Shri Rama.
E também Cristo nasceu à meia-noite. Eu lhes falei que hoje Eu iria falar sobre o Gita. Essa é a segunda parte da vida de Krishna,
Tão diferente e variado... que algumas pessoas, os intelectuais, como de costume, dizem que... o Krishna que atuou como uma
criança em Gokul... era diferente do Krishna que foi o Rei de Dwarika. Então quando Ele se tornou o Rei de Dwarika, havia uma
guerra entre os Pandavas e os Kauravas, um representando as pessoas boas, o outro representando as pessoas más. Então
eles vieram e Lhe pediram para que Ele se juntasse ao lado deles. Então Ele disse: "Eu tenho Meu exército e a Mim mesmo,"
"portanto qualquer um que escolherem, vocês podem ter." Então os Kauravas disseram: "Ficaremos com Seu exército", mas os
Pandavas disseram: "Ficaremos com o Senhor." E foi desse modo que a guerra começou... e na guerra, Seu maior discípulo...
era um dos Pandavas chamado Arjuna. E Arjuna Lhe pediu para lutar por ele. Ele disse: "Eu não pegarei nenhuma arma em
minha mão," "mas eu serei Seu cocheiro e conduzirei Sua carruagem."
E quando ele estava conduzindo a carruagem, aconteceu que... Krishna viu a depressão de Arjuna. E Arjuna disse: "O que é esta
guerra?" "Por que eu deveria lutar?" "Estou lutando contra meus próprios gurus, aqueles que me ensinaram..." "todos os vidyas
da guerra, do campo de batalha." "e também o vidya do arco e flecha," "e eu estou lutando contra meus próprios primos." Então
Shri Krishna disse: "Eles já estão mortos, eles não existem." "eles já são pessoas mortas," "porque eles não são almas
realizadas," "Eu já os matei." "Então você tem apenas de interpretar esse drama de matá-los." Então a primeira contradição... que
as pessoas apresentam sobre o Gita é que... aqueles que leem o Gita devem ser vegetarianos. Krishna disse, Shri Krishna disse
a Arjuna: "Mate-os."
"Os seres humanos, seus próprios parentes," "seus próprios primos que eram pessoas más." E quanto às galinhas e às cabras?
Mas também, aqueles que começaram a ler o Gita na Índia... pararam de comer toda carne e adotaram o vegetarianismo, ou
eles jejuam. Assim, o tanto que essas coisas são contraditórias. Ele nunca pregou o vegetarianismo, pelo menos no Gita. E Ele
pediu a Arjuna para matar. Nos tempos modernos, há uma guerra acontecendo... entre as forças demoníacas e o bem. Você
não tem de matá-los, mesmo se você lhes der bandhan, eles já estão mortos, eles não são almas realizadas, todos eles serão
neutralizados. Mas você tem de matá-los no sentido de que... você tem de matar suas conexões com eles. Por exemplo, Eu vejo
muitas pessoas que vêm para a Sahaja Yoga: "Mas minha mãe ainda não é uma Sahaja Yogini," "então ela me perturba, como eu
posso praticar a Sahaja Yoga?"
Por qualquer outra coisa, eles lutarão contra a mãe, mas não por isso. "Mate seus apegos e suas relações." Isso é o que Ele
disse, no caso deles estarem perturbando você em sua ascensão. Essa é a mensagem do Gita, antes de tudo. Mas ao contrário,
Eu tenho visto que há pessoas na Sahaja Yoga... que uma vez que se casem, querem sair da Sahaja Yoga, tiram seus maridos
ou tiram suas esposas, ou querem viver longe e não querem ser coletivos. Então você tem de eliminar. Há [palavra em
Sânscrito], há seis inimigos que os seres humanos têm, mas nos tempos modernos, eles se multiplicaram, Eu acho. O primeiro é
a luxúria. Mate sua luxúria. A luxúria está acabando hoje com o ocidente mais do que a ganância.
Então primeiro é matar a sua luxúria. Depois mate sua raiva. Há certas pessoas que têm uma reação embutida, assim que eles
veem alguém, eles ficam com raiva. Se um homem branco vir um homem negro, ele fica com raiva, um homem negro vir um
homem branco, ele fica com raiva, surpreendente. Deus fez todos os tipos de peles. A vida seria enfadonha se todos vocês
tivessem a mesma pele, todos vocês parecendo iguais. Então Ele fez diferentes tipos de belas pessoas. Mas essa raiva pode vir
de qualquer fonte. Isto é o que acontece: quando você mata a raiva, na verdade, você mata todas as suas conexões com o
passado, as reações, os condicionamentos que você tinha. Depois a vaidade que as pessoas têm, Eu percebo isso muito mais
quando Eu vou a lugares... onde as pessoas chamam a si mesmas de burocratas... ou eles estão "no comando", como

matronas, falando às pessoas o que fazer: "Faça isso, faça aquilo, faça aquilo."
Este é o dedo de Krishna, ficam usando o dedo de Krishna nos outros. A vaidade, a vaidade de que você é perfeito, você é
perfeito, "Não há nada errado comigo." Vocês são as melhores pessoas, os ingleses acham que são os melhores. Os alemães
acham que eles são os melhores, os italianos acham que eles são os melhores, ou, digamos, o melhor de todos é a Suiça, os
suiços. Essa vaidade, essa forja... tem de ser cortada. O que vocês alcançaram por serem uma determinada nação? Vamos ver.
O que você contribuiu... pertencendo a um determinado país? Aqueles que pertencem só ao Reino de Deus... alcançaram algo. O
resto deles são pessoas inúteis, apenas achando alguma forma de brigar uns com os outros, de denunciar os outros e a vaidade
é exatamente como um balão.
Se alguém só colocar um alfinete nele, o balão inteiro colapsará. Agora, o pior de todos é a inveja, e isso acontece entre os
indianos. Os indianos são enormes potes de inveja. Especialmente os indianos que estão novamente no governo... e os
políticos, mas de qualquer forma também há invejosos. Eles sempre reclamarão sobre outras pessoas... e serão invejosos. E
também no ocidente, as pessoas são bastante invejosas, Eu devo dizer. Eles são invejosos com coisas... que são as mais
supreendentes. Um dia Eu estava indo de carro... e um senhor estava muito furioso por nada. Então outro dia, alguém Me falou:
"Eles estão com inveja porque a Senhora está sentada em um Mercedes." Eu disse: "Mas ele não é Meu, é do Meu marido."
O que há para ficar com inveja, porque estou sentada em um Mercedes? Isso está sendo uma coisa muito estúpida, insensata,
mas ainda assim Eu não consigo acreditar que você possa ficar... com inveja de alguém porque ele tem um Mercedes, o que
isso importa? Para Mim, isso é uma ideia estrangeira, sem dúvida, não consigo entender. Mas há estúpidos e coisas estúpidas
como essa. Eu só consigo entender um único tipo de ciúmes, que é entre marido e esposa, um pouco disso. Depois a quinta
coisa que Ele nos pediu para matar... é o apego, muito importante. "Este é meu filho, este é meu." Isso é indiano também, mais
indiano, "Este é meu primo," "este é meu irmão, esta é minha noiva, esta é minha esposa." Também no ocidente, o oposto é...
que eles não cuidam de seus filhos. Eles não cuidam de suas mães, eles não cuidam de seus pais.
Eles não cuidam de ninguém, seja quem for, mas cuidam deles mesmos. Chegamos ao último, é chamado de ganância. Agora,
quando você tem ganância, você não cuida ninguém, você só quer ter tudo... da outra pessoa. Você quer se apossar de tudo da
outra pessoa. Seja o que for que a outra pessoa tenha, você quer tê-lo. Mas quando você não quer ter, todo mundo quer dar para
você, esse é o Meu caso. Eu tenho receio de até mesmo dizer: "Isto é bonito", porque imediatamente, amanhã Eu acharei isto em
Minha casa. Assim, essa ganância é o que tem causado tamanho mal... ao mundo inteiro. As pessoas entraram... em grandes
dominações de outros países, para quê? Por causa desses diamantes e de coisas insensatas como essa.
Eles arruinaram suas próprias vidas, Os descendentes dos descendentes, eles arruinaram. Eles usaram toda sua astúcia... para
arruinar tantas nações, apenas os colocando uns contra os outros, criando problemas, fazendo todos os tipos de intrigas.
Apenas para quê? Por ganância, que é absolutamente igual ao câncer, não permite ninguém mais viver. E então você começa a
se devorar. Isto é uma doença, Eu acho, a ganância. E com isso começa a mesquinharia, as pessoas se tornam mesquinhas.
Então onde essa ganância acaba? Afinal, o dinheiro que se acumula... ou as coisas que se acumulam em sua casa, o que
acontece com elas? Você as quer usar.
Qual é o problema com este aqui? Não, tente ficar, não fique, Eu disse, senão Eu lhe pedirei para sair, tudo bem? Concentre-se.
Então o que acontece com as pessoas que são gananciosas? Elas se tornam mesquinhas, elas não conseguem desfrutar a vida,
elas não conseguem gastar dinheiro porque... a maior alegria é dar coisas aos outros, não há dúvida sobre isso. E eles não
conseguem proporcionar nenhuma alegria a ninguém, eles não podem criar nada para a geração futura ver. Então o que lhes
acontece? Quando os filhos deles chegam, eles se tornam um desperdício. Eles desperdiçam todos eles, eles levam uma vida
imprestável, eles se envolvem em coisas erradas... e se arruínam. Então os filhos que nasceram deles se tornam mesquinhos.
Assim, o círculo vicioso começa a se mover. Ele disse: "Mate todos eles, esses são os seus seis inimigos." Agora, novamente as
pessoas costumam ter contradição... sobre Shri Krishna... em tantas outras formas que é supreendente, não somente Cristo,
não somente o Profeta Maomé, não somente Lao Tsé, não somente Shri Rama, mas até mesmo Krishna foi usado
impropriamente... pelos Seus seguidores. Ele é Aquele que é datast, aquele... "datast" significa que se coloca nos bancos da

atenção... e ver tudo, que observa tudo, Ele é Aquele que é a Testemunha. Ele descreveu: "Sakshi rupena samsthita", Ele se torna
um Sakshi, uma Testemunha. Isto é o que ele disse: é uma peça, é uma peça. Mas em nome de Krishna, você encontra todos os
tipos de coisas absurdas que as pessoas fazem. Eles fazem dramas, eles se tornam Krishnas, eles se tornam desenhos
animados, eles enganam as pessoas, ganham dinheiro com isso ou vendem livros na rua. Por exemplo, se você for a Southall,
você encontrará muitos ocidentais... vestindo roupas estranhas andando por lá pedindo esmolas aos indianos, e os indianos
dizem: "Oh, olhem para isto, estes mendigos," "eles vieram para receber algo, vamos lhes dar algum dinheiro." Assim, a
contradição com a vida de Krishna... é uma coisa tão desprezível, é uma coisa tão absurda... que Me fere ver como uma
Encarnação tão grandiosa... foi tão desvirtuada pelos seres humanos neste mundo.
Se ficou faltando alguma coisa nesta Encarnação era... que Ele não deu a Realização às pessoas, mas Ele de fato falou sobre
isso. Ele falou sobre isso, falou da meditação. Ele fez tudo que foi necessário naquele estágio. Mas qual é o resultado? A Sua
Encarnação inteira foi desvirtuada. Do início ao fim no Gita, se você o ler, você ficará impressionado ao ver como as pessoas
modificaram o Gita... e também os seus escritos. O mesmo aconteceu na Bíblia e no Alcorão. Coisas que Eles nunca poderiam
ter dito, como Eles poderiam ter dito aquilo? É uma surpresa, impossível, porque Eles não se contradizem. Por exemplo, o Gita
foi escrito por Vyasa, que era um filho ilegítimo de uma pescadora.
Mas no Gita está escrito que sua casta... é determinada por seu nascimento, como pode ser isso? Aquele que era um filho
ilegítimo de uma pescadora, como ele poderia ter falado assim? Vejam a contradição. O mesmo na Bíblia, o mesmo no Torá, o
mesmo no Alcorão, em todos esses livros, todas aquelas pessoas tentaram... interpretar um papel muito repulsivo ao
modificá-los. Mas você pode descobrir isso. Felizmente, seja o que for que eles possam tentar, a verdade se revela nesta
maneira e você pode provar... que seja o que for que eles estão dizendo é errado, não pode ser assim. Vyasa foi quem escreveu,
ele era o filho de uma pescadora... e como ele poderia dizer que os brâmanes são os mais elevados... se ele não nasceu como
um brâmane? E dizer que... a casta do bramanismo vem de seu nascimento. Vem de seu renascimento! Eles só removeram um
pedacinho: renascimento.
Foi desse modo que eles interpretaram o Gita de várias formas, de formas tão contraditórias. Todos os seus escritos e
ditados... não poderiam ser mudados. É claro, eles não poderiam mudá-lo, mas seja o que for que eles quiseram colocar... em
seu estilo próprio, eles o fizeram. Porque no final, isso parou nas mãos dos brâmanes... que não eram realmente brâmanes, eles
eram as pessoas que eram sudras, porque eles não eram... nem mesmo almas realizadas e se comportavam de uma maneira
sórdida. Eles não deveriam ser chamados de brâmanes. Mas isso foi parar nas mãos dos assim chamados brâmanes... e eles
alteraram sua interpretação. A mesma coisa com a Bíblia. Ela foi parar nas mãos de pessoas horríveis. João disse algo que era
sensato, tudo bem, mas e quanto ao outro sujeito, Paulo? Ele chegou e estragou tudo.
Depois vem Agostinho e estragou tudo, por quê? Porque eles são demônios. Há uma força demoníaca. Essa teoria de que não
há nenhuma força demoníaca é uma teoria errada, não existe. Há uma força demoníaca... e não faça o jogo das forças
demoníacas, nem mesmo este tanto. E isso foi claramente ensinado por Shri Krishna. Mas mesmo depois as contradições
podem surgir. Por exemplo, se você for um Krishna bhakta (devoto de Krishna), então se você só ficar correndo na rua, "Krishna!
Krishna! Krishna!
Krishna! ", desse jeito, então você é sem cérebro, ou ficar como um louco por aí "Krishna! Krishna! Krishna! ", desse jeito. Ou
então, pior do que isso é algumas pessoas que dizem: "Nós somos Krishnas". Como esse horrível Rajneesh fez. Ele disse que
Shri Krishna fazia com que as mulheres ficassem nuas, então disse: "Estou fazendo as mulheres ficarem nuas." Eu comecei a
Me perguntar: "Quando Krishna fez as mulheres ficarem nuas?" Quando Ele era um menininho, com menos de cinco anos de
idade, Ele escalava as árvores... e as mulheres tomavam seus banhos no rio Yamuna.
Então Ele escondia suas roupas só para elevar a Kundalini delas... e ver como isso funcionava. Com a idade de cinco anos, o
que uma criança entende? Esse sujeito horrível, ele tinha cinco anos de idade... quando ele estava fazendo essa insensatez?
Usando o nome de Shri Krishna desse jeito. E quando Ele quebrava os vasos dessas gopis, o que Ele estava fazendo? Ele estava
fazendo o despertar da Kundalini, porque as gopis estavam tirando a água... do rio Yamuna que foi vibrado por Radha, e Ele
quebrava os vasos por trás... de modo que a água caia na Kundalini delas... e elas tinham a Realização nesta vida. Isso é que era

a purificação Dele. Mas a primeira coisa que eles farão é separar Shri Krishna como criança... e Shri Krishna como Aquele que
falou com Arjuna, muito habilmente. Assim, não há nenhuma relevância e usá-Lo da forma que você quiser. É uma coisa muito
comum... as pessoas começarem a falar de Shri Krishna... como se Ele estivesse no bolso delas, ou como se eles fossem os
escritores do Gita.
Por exemplo, nós temos nas igrejas esses bispos e coisas assim, que bebem muito e então eles pegam a Bíblia deles... e
começam a lê-la de cabeça para baixo. Toda essa classe de padres, quer eles pertençam a isso ou a aquilo, todos eles são
hipócritas do pior tipo, são apenas pessoas que ficam girando em torno do dinheiro. Até mesmo os templos indianos que não
são tão longínquos estão arruinados. Toda a ganja e tudo aquilo é vendido nos tempos indianos. Todos esses papas e todas
essas pessoas... estão fazendo algo que nunca é esperado. Imaginem, eles fazem um tipo de vinho chamado "Beneditino" no
Vaticano. Vocês podem imaginar uma coisa tão insensata como essa? Amanhã eles abrirão um bar de cervejas. Eu não ficarei
surpresa. Assim, chegamos a uma posição para compreender que todas essas pessoas... que falam dessas grandes
encarnações... e professam uma religião são todas hipócritas.
Não há nenhuma religião. As pessoas simples é que acreditam nesses hipócritas, porque elas são tão simples, tão inocentes.
Esses demônios astuciosos e gananciosos... que começaram essas religiões exploraram essas pessoas simples, as usaram
para construir templos, igrejas, mosteiros. Eles não têm nenhuma religião dentro deles, como eles podem falar de Deus? A vida
deles é tão impura. Portanto, nós temos de começar nossa própria religião inata, nossa própria religião espontânea e natural,
que é a religião humana, que é a Vishwa Nirmala Dharma. Aquela que lhe dará a ascensão interior, não só conversa, nenhuma
hipocrisia. E tudo aquilo... que vem como religião para difamar... os nomes dessas grandes encarnações... tem de ser trazido à
tona para as pessoas verem... essa insensatez que tem devorado nossas sociedades, devorado nossas famílias, devorado
nossos filhos, tem de ir embora. [Palavras em Sânscrito] Toda vez que a religião - normalmente não significa essa religião
insensata – decai, nesse momento, [Palavras em Sânscrito] para salvar os sadhus, os buscadores, [Palavras em Sânscrito] e
para destruir todos esses demônios, Eu nascerei novamente e novamente. [Palavras em Sânscrito] Em cada Yuga, Eu nascerei.
E isso é o que é uma Encarnação. Vocês devem ser as pessoas muito afortunadas, pois agora vocês podem ver a astúcia de
todos esses demônios... e podem viver dentro dessa pureza, dentro dessa benevolência, o hita, que foi prometido por Shri
Krishna. Ele nunca mentiu, o que Ele disse era a verdade. Ele era a Verdade. Mas aqueles que tentaram usá-Lo... tiveram de
tomar o curso de algo que era falsidade, hipocrisia e astúcia, mas isso de forma alguma deve deter... as pessoas verdadeiras
alcançarem a realidade. Que Deus abençoe todos vocês.
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Shri Krishna reside em nosso Vishuddhi Chakra. No centro, Ele reside como Shri Krishna. No lado esquerdo, Seu Poder,
Vishnumaya, Sua Irmã reside. Lá Ele reside como Gopala, como Aquele que viveu em Gokul, como uma criança. No lado direito,
Ele reside como o Rei... que governou em Dwarika, o Rei Shri Krishna. Esses são os três lados de nosso Vishuddy Chakra. As
pessoas que usam o seu lado direito para dominar os outros, usam sua voz para humilhar as pessoas, para mostrar sua
autoridade, gritam com as pessoas, são as pessoas que ficam afetadas pelo lado direito. Quando o lado direito está bloqueado,
no lado físico, você adquire um grande problema, porque o Coração Direito não consegue realizar seu fluxo. Então você contrai
o que vocês chamam de asma e todas essas doenças, mas especialmente quando o coração direito é afetado... por problema
de pai. No lado esquerdo está Vishnumaya, é o relacionamento de irmã. Quando a irmã, que é a sua relação pura, não é tratada
como uma irmã, quando a atitude de um indivíduo em relação às mulheres... é de busca de prazer e de luxúria, então ele
bloqueia o Vishuddhi Esquerdo.
Quando ele bloqueia o Vishuddhi Esquerdo muito fortemente, e se ele tem um Agnya ruim, ou se ele tem olhos que ficam
vagando, então este Vishuddhi Esquerdo causa muitos problemas. O Vishuddhi Esquerdo também pode ser bloqueado, como
vocês sabem, pelo sentimento de culpa em relação às coisas sem motivo. Todos esses problemas surgem do Vishuddhi. Mas o
Vishuddhi Chakra tem uma especialidade. Quando os seres humanos levantaram suas cabeças para cima, da Mãe Terra em
direção ao céu - o céu é, o éter é a natureza de Shri Krishna - quando o homem elevou sua cabeça em direção ao éter, em
direção ao céu, então este Vishuddhi Chakra se desenvolveu... em uma dimensão diferente, e as pessoas começaram a
desenvolver seu ego e superego. O superego já estava desenvolvido, mas o ego se desenvolveu de tal maneira que ele
começou... a suprimir o superego. É desse modo que você adquiriram condicionamentos em um lado... do Vishuddhi e o ego no
outro lado. Quando Eu lhes falei outro dia que... vocês abandonam o seu livre arbítrio... no sentido de que, quando vocês
elevaram sua cabeça, Vocês o fizeram através de seu livre arbítrio, foi com seu poder de crescimento que vocês tinham como
animais. Depois disso, agora vocês alcançaram o nível humano... e para se elevaram acima do nível humano agora, o que vocês
têm de fazer é buscar sua liberdade completa, e para isso, o Vishuddhi Chakra vai ajudá-los muito. Nós temos de realmente
prestar total atenção neste Vishuddhi Chakra.
Ele é um chakra muito complicado. Ele tem todas as vogais da escrita Devanagari... emitindo a partir do som... da Shakti que
está passando através dele, da Kundalini que está passando através dele. Assim, todas as vogais são escutadas nestes
chakras. Essas vogais são, como vocês sabem, dezesseis. Sem a vogal no Devanagari, você não pode escrever nada. As vogais
são a sustentação, são o poder que sustenta cada consoante. Portanto é muito importante que nossas vogais... devam ser
totalmente nutridas e respeitadas. O movimento do pescoço, como vocês têm visto, em toda a vida internacional, se você
observar, todo mundo tem praticamente o mesmo movimento. Mesmo os que não podem ouvir, os que não entendem a sua
língua, você pode concordar assim, pode dizer não assim, todo mundo entende que é "sim" ou "não". Em alguma região
particular, é claro, eles têm um tipo levemente diferente de indicar concordância com a cabeça.
Mas acenar demais com a cabeça não é um sinal muito bom. Eu tenho observado as pessoas no ocidente, se você lhes fala
algo, para mostrar que elas estão gostando, elas ficarão fazendo assim... por bastante tempo. Isso não é necessário. Apenas
tem de dizer "tudo bem" ou "eu entendi isso", só isso. Você tem de usar sua voz ao invés de... ficar indicando com a cabeça o
tempo todo. Isso é muito ruim, muito, muito ruim para o Vishuddhi Chakra. Ou alguns deles são o oposto. Seja o que for, eles
erguerão a cabeça assim... e não falarão adequadamente, não dirão uma palavra, simplesmente ficarão calados. Você pode
ficar os beliscando, fazendo qualquer coisa, eles não se mexerão. Esse tipo de personalidade é também muito prejudicial... para
o crescimento da sua evolução.
Além disso, o Vishuddhi deles se torna um problema muito grande. Por causa do Vishuddhi, há muitos problemas. Por exemplo,
a angina, você desenvolve por causa do Vishuddhi. Você desenvolve espondilite por causa do Vishuddhi. Algumas vezes as

pessoas perdem suas vozes completamente. Algumas vezes elas ficarão o tempo todo tossindo. E há muitos problemas físicos
originários do Vishuddhi, porque, como Eu disse, ele é um centro muito, muito complicado, que cuida de seu ouvido, nariz,
garganta, todos os 16 subplexos estão lá, que são cuidados por este centro. Mas acima de tudo, é o centro do discernimento. O
centro do discernimento só surge quando vocês são pessoas livres. Se você ainda é preconceituoso, ainda tem seus próprios
conceitos, você não pode ter discernimento.
E esse é um ponto onde devemos entender... que para alcançar a liberdade completa, você tem de ter seu Vishuddhi Chakra
limpo. A coisa principal é que... nós devemos falar de uma maneira doce. Falar com alguém de uma maneira doce, não
artificialmente, mas docemente. Falar de uma maneira que a outra pessoa goste, ‘satyam vadet priyam vadet’. Fale a verdade.
Não diga mentiras. Se você fica falando mentiras, depois de algum tempo, mesmo que você fale a verdade, isso se tornará uma
mentira. Mas se você fica falando a verdade, mesmo se você contar uma mentira, ela se torna uma verdade. Agora, algumas
pessoas acham que... elas podem ser astutas, que atraves de suas falas, elas conseguem enganar as pessoas, mas na verdade,
elas estão se enganando. Todas essas pessoas que enganam os outros com falas doces, através de falas artificiais ou através
de alguma manipulação, vão para um estado tão horrível, e nesta Kali Yuga, especialmente, elas são amaldiçoadas... e são
expostas e as pessoas sabem sobre elas, que elas são as maiores mentirosas já conhecidas.
Agora, o momento está chegando em que todas essas pessoas... serão expostas... muito mais do que elas têm sido expostas.
Então tome cuidado, não pense que você pode enganar. Especialmente na Sahaja Yoga, você não pode enganar. Aqueles que
tentam enganar, às vezes pensam: "Nós podemos enganar a Mãe," "podemos de uma forma ou de outra levar isso adiante". "Se
nos sentamos em frente da Mãe," "Ela não saberá do que somos capazes." Não é assim. Eu posso não dizer, Eu posso usar Meu
discernimento para não dizer. Eu posso permitir que você tenha um longo caminho; Mas tome cuidado, não se envolva em
Minhas ilusões. Eu sou muito ilusória, e quando Eu faço Minhas ilusões, você de repente se perceberá em uma situação muito
difícil, e depois você dirá: "Mãe, por que estou nessa situação?" Assim, essa é uma das qualidades de Shri Krishna.
Ele é Aquele que se torna ilusório. Em Sua ilusão – não astuto, mas sim ilusório – em Sua ilusão, Ele expõe as pessoas a elas
mesmas. Há muitas histórias de Shri Krishna nas quais... Ele agiu ilusoriamente para dar maior alegria a algumas pessoas, para
da boas lições em algumas pessoas, e às vezes para punir vocês. Para nós, é importante que sejamos Sahaja Yogis. Nesta vida,
nós temos uma chance – nossa Kundalini se elevou – nós podemos nos encarar, nós podemos corrigir nossos chakras, nós
sabemos sobre nós mesmos, nós sabemos onde está o problema. Eu soube de pessoas que estavam bloqueadas no Vishuddhi
Esquerdo... e se tornaram demoníacas por natureza, demoníacas. Elas saíram da Sahaja Yoga, elas criticaram a Sahaja Yoga,
elas tentaram Me perturbar muito. Então não pense: se o Vishuddhi está estragado, não há nada tão especial em relação a isso.
Ele pode ser um centro muito perigoso. É claro, o Coração, o Agnya e o Vishuddhi, esses três centros, a pessoa tem de proteger,
porque três deles podem permiti-lo... ou podem forçá-lo... a se tornar uno com a identificação... do mal como sua própria
identificação.
Você simplesmente pode sentir que é bom ser mau. Você simplesmente pode sentir que é uma grande diversão se mau, e você
pode se tornar diabólico. Assim, no Vishuddhi Chakra, a pessoa tem de ser extremamente cuidadosa. O Vishuddhi Chakra cuida
de muitas coisas, especialmente sua pele, seus olhos. A pele, agora, Eu tenho visto pessoas que têm Vishuddhi ruim... podem
ter todos os tipos estranhos de problemas de pele. É claro, isso tem a ver com seu fígado, mas a pele, a forma como ela brilha, a
forma como ela irradia, depende de como você sorri, de como você olha o mundo. Muitas pessoas têm um hábito de sorrir por
nada, especialmente as mulheres, Eu tenho visto, as mulheres Eu tenho visto, elas simplesmente riem estupidamente. Isso não
é apropriado. A pessoa não deve ser estúpida. Estupidez é contra o Princípio de Shri Krishna.
Por exemplo, vocês têm visto as pessoas estúpidas, como elas são. A língua delas está sempre metade para fora. Se você já
reparou um homem estúpido, o rosto dele é assim, a língua dele está sempre para fora, a boca meio aberta... e ele parece um
tolo pasmado. Agora, nisto, somente o Vishuddhi desempenha um papel. Um outro é aquele onde você tem tensões do
Vishuddhi. Uma pessoa assim tem lábios muito cerrados, lábios de pessoa com raiva, e ela não fala. Um outro pode até mesmo
ter a expressão de um idiota, mas poderia estar apenas fazendo uma careta assim. Porque se o sujeito é astuto, ele pode
assumir um, Eu diria, um tipo de rupa (forma), ou você diria, uma máscara, uma máscara, você pode dizer, uma máscara em seu
rosto, de que ele é um idiota e pode tentar enganá-lo. Assim, nada é definitivo sobre o Vishuddhi. Seja qual for a expressão de

uma pessoa, ela pode parecer muito inocente, porque isso é o que você pode fazer com o seu Vishuddhi.
Você é livre porque você elevou sua cabeça, nesse ponto, você alcançou esse tipo de aptidão especial, de modo que você pode
se enganar e enganar os outros. algumas pessoas parecem extremamene inocentes no rosto. Elas podem parecer ser pessoas
muito simples, mas podem se tornar horríveis. Algumas pessoas parecem ser idiotas, mas podem ser muito inteligenes. Assim,
é desse modo que você atua com o seu Vishuddhi, que é responsável, mas a coisa principal que estou tentando lhes dizer... é
que você pode manobrar seu Vishuddhi. A forma como você quer colocar sua expressão, a forma como você quer moldar seu
rosto, a formo como você quer insinuar alguma coisa, tudo isso você pode manobrar... e você pode manter seu coração longe
disso. No coração, você pode ter veneno por uma pessoa, mas externamente você pode dizer a essa pessoa, de uma forma
muito doce, algo com o qual ela possa se sentir impressionada. Mas nisso, com todo esse comportamento, padrão de
comportamento, você está enganando a si mesmo não está enganando a outra pessoa, porque seu Si é o Espírito que conhece
você muito bem. E isso continuará... por todas suas vidas que virão. Portanto, não há nenhuma necessidade, de maneira
alguma, de ser artificial em sua expressão.
Não há nenhuma necessidade de esconder qualquer coisa em sua expressão. É claro, se você não gosta de alguém, você não
precisa dizer: "Eu não gosto de você". Mas, nesse caso, você não tem de ser também muito elogioso... com essa pessoa, de
modo que ela fique iludida com sua apreciação. Agora, os olhos são muito importantes, e os olhos, de certa forma, são muito
cuidados pelo Vishuddhi, porque os músculos dos olhos... são cuidados pelo Vishuddhi. Agora, o tipo de músculo que temos,
que aperta nossos olhos, que fecha nossas pálpebras e tudo mais, é muito sugestivo. Vocês devem notar que há algumas
pessoas que vêm a Mim, os seus olhos ficam assim, quando elas fecham seus olhos, não conseguem mantê-los fechados. Há
algumas pessoas que quando abrem seus olhos para Mim, elas simplesmente os mantêm abertos, não conseguem fechá-los.
Ambos os casos estão com problemas. Aqueles que ficam, aqueles que simplesmente ficam... mantendo os olhos abertos o
tempo todo... são as pessoas que têm problemas de supraconsciente. E aqueles que ficam piscando seus olhos... estão tendo
problema de subconsciente.
Algumas pessoas têm também o hábito de ficar olhando... de lado o tempo todo, elas nunca olham para você diretamente, mas
elas olharão para você com o canto do olho. Elas acham que isso está, às vezes, muito na moda, às vezes. As mulheres acham
que é uma forma muito boa de olhar para as pessoas. E algumas pessoas têm olhos de tal maneira que elas continuarão...
olhando e despejando seu olhos gananciosos nos outros... ou seus olhos luxuriosos nos outros. Essa é a pior coisa que você
pode fazer aos seus olhos, porque pessoas assim facilmente podem ficar cegas, pessoas assim podem ter problemas nos
olhos, especialmente o avermelhamento dos olhos... pode acontecer a essas pessoas muito, muito rapidamente. Portanto, a
pessoa tem de tomar cuidado para manter os olhos muito puros, os olhos de um Yogeshwara, que era Shri Krishna. Ele foi uma
Testemunha. Ele esteve nesta Terra, Ele atuou com Radha. Ele se casou com cinco mulheres, elas eram os Cinco Elementos. Ele
se casou com 16 mil mulheres, elas eram Seus 16 mil Poderes.
Mas Ele era Yogeshwara, Ele era Yogeshwara. Ele não tinha nenhuma luxúria em Seus olhos, em Sua mente em relação a elas,
de forma alguma. Ele estava além disso. Ele era Yogeshwara. Aquilo foi o ponto de teste Dele, Ele não tinha nenhuma luxúria em
Seus olhos... em relação àquelas mulheres que Ele tinha. Aqui está um grande Yogeshwara. É claro, Eu não espero que vocês
sejam Shri Krishna. Mas você tem sua esposa, aqueles que não têm uma esposa devem aguardar uma esposa. "Nós
procuraremos esposas e teremos uma esposa", e pensar em uma esposa que será sua, de modo que seus olhos não cairão
sobre cada mulher... que passa com esse tipo de coisa. Eu tenho observado as pessoas, mesmo as fotos ou qualquer coisa que
vejam, é surpreendente!
Não há nada em uma foto, o que tem em uma foto? Mas até mesmo uma foto pode atrair a atenção deles. Eu não sei o que
pode atrair a atenção deles desse jeito, mas eles são tão vulneráveis e não têm nenhum controle sobre seus olhos, nenhum
controle. Eles ficam totalmente perdidos e eles não têm nenhum controle. Isso mostra que eles não têm nenhum poder neles e
eles são escravos de reações. Assim, os olhos são muito, muito importantes. Como Cristo disse: "Não tereis olhos adúlteros."
Não deve haver nenhum adultério. Algumas pessoas têm o hábito de mostrar raiva com os olhos. Se eles tiverem de mostrar
raiva, eles simplesmente ficarão olhando assim e mostrarão a raiva.

Eu não preciso ousar fazer isso para vocês, mas ainda assim... E os olhos raivosos... são uma outra coisa perigosa de ser fazer
com seus olhos, porque depois eles podem se tornar hipnotizados. Se você começa a colocar seus olhos em algo... e se
concentrando nisso, seus olhos podem ficar hipnotizados, significa que bhoots começarão a sair de seus olhos. Antes de tudo,
você capturará bhoots em seus olhos, eles se estabelecerão lá, e depois eles se lançarão sobre outras pessoas como bhoots. É
uma coisa muito, muito perigosa... ficar olhando algo continuamente com concentração. Há um outro tipo de coisa estúpida, ou
uma coisa de bhoots, talvez, as pessoas lhe pedem para meditar aqui, isso é totalmente errado. Está escrito no Gita, ainda
assim é errado. Ninguém deveria colocar a atenção aqui. Se eles tiverem de por a atenção, ponham a atenção na porta. De que
adianta ficar olhando para a janela? Você não consegue escapar dela, consegue?
Se você tem de olhar para alguma coisa, fique de olho na porta. E a porta está aqui. A porta do Sahasrara deve estar aberta,
então você não deveria tentar se concentra nesta parte. Muitas pessoas que se concentraram nesta parte ficaram loucas.
Quando elas ficam loucas, as pessoas dizem: "Ele é um yogi, mas teve unmanitasha", isto é, ele se move como um louco. Como
um yogi pode ser louco? Yogi significa que ele está unido a Deus, ele é louco? Todas essas pessoas malucas assim são
realmente loucas. Elas não têm nada a ver com Deus, definitivamente. Mas há pessoas que acreditam nessas coisas: "Oh, ele
está apaixonado por Deus, então ele pula no palco," "entra em êxtase, dança feito um louco."
Como Deus pode ser louco? O primeiro posicionamento é este: a personalidade mais sã é Deus. Tem de ser. De onde surge a
sanidade? Assim, esta é uma coisa que temos de entender: qualquer prática assim pode levá-lo à loucura, a pessoa não deve
praticar isso. Em terceiro lugar, a falta de discernimento que a pessoa tem... vem de pessoas que têm bom coração, pessoas
boas, mas elas são levadas pelo sorriso dos outros... ou pela bondade artificial que eles mostram em seus rostos. Eu conheci
algumas pessoas, elas sempre têm o rosto deste jeito, como se elas estivessem o tempo todo sorrindo. Eu não consigo fazer
assim. O tempo todo, se você olhar para alguém deste jeito, é como se você estivesse zombando da pessoa. E há pessoas, Eu
tenho visto, que simplesmente ficam assim o tempo todo... e depois desse jeito.
Portanto, não se deve ficar sempre em uma única pose. Às vezes estes músculos pode ficar muito fracos... e começar a doer se
você assume uma única pose. Há alguns outros que sempre tentam mostrar que são muito infelizes. Eu não sei, o que eles
querem atrair? Atrair a atenção dos outros? Atraem os bhoots para eles mesmos... ou, Eu não sei, do que eles são capazes? Por
que eles não conseguem manter um rosto normal? Mesmo quando estão sentados em dhyan ou em meditação, Eu os tenho
observado, ficam tentando aparecer para Mim, ou seja o que for, porque Meus olhos ficam na maioria das vezes fechados, mas
não importa. Quando Eu abro Meus olhos, Eu percebo algumas pessoas desse jeito, daquele jeito. Por quê?
Qual é a necessidade? Vocês têm de ter uma face equilibrada. Isso é o que Shri Krishna descreveu, o stitha pragnya, aquele que
está equilíbrado. Que não ri como um idiota. Que ri, mas não como um idiota, nem é do tipo sério, como um outro tipo de idiota.
Assim, ambas as coisa não são, de forma alguma, a expressão de seu Ser interior. Uma pessoa assim é, como Eu lhes disse
hoje, não é frívola, mas não é do tipo sério. Mas cheia de alegria dentro dela mesma. Ela não quer que você seja infeliz, nunca
gostaria que vocês fossem pessoas infelizes. Mas os seres humanos, se eles querem ser infelizes, como alguém pode ajudar?
Porque eles obtiveram o livre-arbítrio para serem infelizes. Eles obtiveram o livre arbítrio para cortarem o nariz deles, eles têm o
livre arbítrio para cortar as orelhas deles, eles têm o livre arbítrio para cometer suicídio. Eles têm esse assim chamado livre
arbítrio. Agora, o maior livre arbítrio vem do Vishuddhi Chakra, como Eu lhes disse. E é por isso que O chamamos de
Yogeshwara. Ele é o Ishwara da Yoga. O estabelecimento da Yoga é possível... quando você se entrega a Shri Krishna.
Entregue-se completamente a Shri Krishna, sua yoga será estabelecida. Significa o quê? Significa que todos os seus equilíbrios
serão estabelecidos.
Você entra em completo equilíbrio, e esse equilíbrio é completo porque Vishnu, que é a Encarnação da sustentação do Dharma,
que é responsável por proporcionar-lhes o equilíbrio, torna-Se completo na Forma de Shri Krishna. É por isso que é dito: "Deixe
todos os seus dharmas." "Sarva dharmanam parityaja, mamekam sharanam vraja". É por isso "Entregue-os todos a Mim." Assim,
todos os dharmas, se você colocar aos Pés de Lótus de Shri Krishna quer dizer, se você seguir os ideais Dele, então todos os
seus dharmas são equilibrados. Mas depois da Realização, você vai além do dharma. Seja quando for que você errar no dharma

- dharma achyuta – quando você errar no dharma, esse é o momento em que você tem de se entregar a Shri Krishna, de modo
que Ele estabeleça seu dharma. Há muitos dharmas. Há o "pati dharm", o dharma do marido, "patni dharma", o dharma da
esposa, o dharma do pai, o dharma da mãe, o dharma do filho, depois o "rashta dharma", significa o dharma da nação. Então
você tem todos os tipos de dharmas também, podemos dizer, onde você tem de se curvar às coisas mais elevadas da vida.
Mas então Ele diz: "Sarva dharmanam parityaja", "esqueça todos os dharmas", "mamekam sharanam vraja", "apenas entregue
seus dharmas, todos eles a Mim". Isso está no Vishuddhi. No Vishuddhi Chakra, você entrega todos os seus outros dharmas.
Isso significa que todos eles são sublimados. Todos ficam completos. A saúde é alcançada, porque Ele é o Ser Coletivo, Ele é o
Virata, porque Ele é a forma integrada de todos os dharmas... e Ele é o Virata em nosso cérebro, Ele representa nosso cérebro. E
quando este Virata em nós é totalmente despertado, então todos os dharmas se tornam naturais em nós. Nós não temos de
cumprir nenhum dharma. Nós não temos de estar conscientes de nenhum dharma, mas automaticamente nós mesmos nos
tornamos o dharma. Por exemplo, há pessoas, digamos por exemplo Cristo, podemos pegar o exemplo de Cristo.
Ele era o dharma personificado. Ele não roubaria dinheiro de ninguém, roubaria? Ele fugiria com a esposa de alguém? Fugiria?
Ele faria qualquer coisa errada? Não, Ele não pode. Por quê? Porque Ele era o dharma. Assim, agora, você se tornou
"dharmateet", significa que você entrou no Reino de Deus, nas condições do Virata. E lá, sua condição é tal, seu estado é tal, seu
estado é tal que você é o dharma.
Se você tentar fazer adharma, você sofrerá. Se você tentar cometer erro, você sofrerá. Aqui, Eu não tenho de falar para você ser
correto. Eu não tenho de lhe falar, não há nenhuma necessidade. Eu não tenho de falar para você falar a verdade. Eu não tenho
de lhe falar para não roubar. Eu não tenho de fazer todas essas coisas. A única coisa que posso lhe falar é: "Livre-se do seu ego
e superego", só isso. Numa terminologia bem geral. Mas você seguirá Cristo automaticamente.
Você seguirá Krishna automaticamente, sahaja, porque agora você foi além do dharma, você cruzou os limites do dharma, onde
você tinha de seguir um dharma. Agora você se tornou o dharma. Onde você se posicionar, onde quer que você esteja, o dharma
se colocará com você. As pessoas olharão para você e dirão: "Aqui está um dharma estabelecido." "Ele é o dharma a ser
venerado." Não por causa de alguma coisa, mas sim porque seu estado é este do dharma, você foi além dele. Vamos supor que
este é o autofalante que estou usando hoje... para lhes falar. Mas vamos supor que este autofalante se torne parte integrante de
Mim, Eu não tenho de usá-lo, Eu vou além dele. Da mesma maneira, você está usando o dharma antes de tudo para se
estabelecer, mas quando você vai além do dharma para dentro deste estado do Virata, então você não precisa de nenhum
dharma. Você se torna o dharma do Virata.
Agora, qual é o dharma do Virata? Qual é o dharma de Shri Krishna? É a coletividade. Krishna é o cérebro. Shiva é o coração. E
Brahmadeva é o fígado. Agora, a qualidade natural deste cérebro é... que a Árvore da Vida, da evolução, cresce para baixo, como
Ele diz. E esta árvore está crescendo para baixo, da consciência vinda do cérebro. Mas se você tem de ir às raízes, você tem de
ascender. E essa ascensão, você alcançou, agora você foi às raízes de seu cérebro, onde todas as suas raízes são iluminadas,
todos os seus nervos são iluminados, seu cérebro é iluminado, você é uma pessoa iluminada.
Quando você está na escuridão, você talvez pegue uma cobra achando que é uma corda, mas quando você está na luz, você a
largará. Da mesma maneira, quando você se torna iluminado, seu dharma está na luz. Você não tem de seguir nenhum guru ou
algum livro ou alguém, você mesmo sabe, em sua própria luz, que isso é errado. Agora, a parte disso relativa à coletividade é
muito importante. Qualquer um que não consiga ser coletivo não é ainda um Sahaja Yogi. Não é ainda um Sahaja Yogi de forma
alguma. O coletivo no sentido de que... alguém que não consegue viver com outros Sahaja Yogis, que tenta achar falhas em
alguém o tempo todo, que quer fugir com a esposa de alguém e ficar em algum outro lugar, ou com o marido de alguém, que
quer sair, não é uma pessoa que é coletiva. Não há nenhuma necessidade de dizer: "Eu não posso viver..." "sob as
circunstâncias nas quais os Sahaja Yogis conseguem viver." Se você é um Sahaja Yogi, se você é um yogi, você pode viver.
Olhem para Mim, Eu sou uma mulher tão idosa, Eu posso viver em qualquer lugar.
Leve-Me a um vilarejo, leve-Me a qualquer lugar, Eu não Me importo com confortos físicos de forma alguma, porque Eu estou
confortável Comigo mesma. Meus confortos estão dentro de Mim mesma. Da mesma maneira, uma pessoa que não é coletiva,

como muitas pessoas que só vêm a pujas, só isso, é como ir para igreja só uma vez no Natal, e eles dirão: "Cristo não cuida de
nós." É claro, nós não estamos indo à igreja, e você não encontra Cristo, mas dizer que é só ter a Sahaja Yoga de uma forma
ocasional, você não pode se beneficiar. Você tem de ser coletivo, e "coletivo" significa que em todo programa coletivo, você
deve estar presente. Vocês devem sempre se encontrar coletivamente, meditar coletivamente, viver coletivamente... e tentar
descobrir meios e métodos de ser coletivo. Há tantas forças diabólicas, que ficam o tempo todo tentando atacar a coletividade.
Primeiro eles atacarão os líderes. Essa é a primeira coisa. Qualquer líder que fale com alguém: "Você não deveria fazer assim",
imediatamente essa pessoa começará a espalhar histórias contra esse líder: "Ele é muito ruim.
Ele é assim, ele é muito rude." "Ele não me adorna com flores, ele não me dá isso, aquilo." Como você pode adornar com flores
um bhoot? Você pode? Depois, se isso não der certo, então eles têm seus métodos furtivos de espalhar notícias, e falar alguma
coisa aqui e ali nos ouvidos dos outros, para criar algum tipo de política. Todas as pessoas assim serão expulsas da Sahaja
Yoga, assim como há uma força centrífuga e uma força centrípeta, ambas atuando iguais e opostas. Qualquer um que vai
contra a coletividade, que fica grudado em seus bhoots, fica grudado em sua negatividade, terá que sair da Sahaja Yoga. E isto
deve ser lembrado: ser coletivo é ser alegre, é ser progressivo, ir além. Estava tudo bem quando as pessoas ficavam meditando
nos Himalaias, estava tudo bem naquela época, todos eles estavam sozinhos, todos meditando sozinhos para alcançar algo
para o coletivo. Mas eles também não obtiveram sua Realização.
Enquanto que vocês obtiveram sua Realização. Lembrem-se disto: agora vocês entraram no Reino de Deus, no Reino do Virata,
onde vocês são partes integrantes do Ser Coletivo. Você não está sozinho. Você não pode ser separado, você não pode se
isolar. Agora você está despertado no corpo do Virata... e você não pode se esquivar disso. Se você tentar se esquivar disso,
você não pode ser nutrido. Vamos supor que Eu tire parte de Meu corpo, essa parte será nutrida por este corpo? Não será. Da
mesma maneira, você agora se tornou parte integrante dessa coletividade, e essa coletividade, esse Virata, vai cuidar de você,
vai nutri-lo, vai fazer tudo que é necessário... para seu desenvolvimento espiritual, físico, mental, emocional, até mesmo seu
desenvolvimento financeiro. Mas se você corta isso, se você tenta bloquear a coletividade, se você tenta criar problemas para a
coletividade... ou até mesmo se você apenas tenta evitar a coletividade, então isso não é de nosso interesse, esse não é nosso
trabalho.
Isso deve ser compreendido, completamente, em todas as formas possíveis, e quando isso é compreendido, de uma forma
adequada, você deve saber que a coletividade não é só o seu progresso, não é só seu desenvolvimento, não é só as suas
conquistas, é a conquista de toda a humanidade. O propósito de sua criação é preenchido por isso. Essas pessoas que vivem
no ashram estão em melhor situação, sempre, do que as pessoas que vivem sozinhas. Sempre. Elas sempre terão melhores
resultados... do que as pessoas que vivem sozinhas. Talvez elas vivam sozinhas porque querem ter um pouco de vida privada,
ou uma privacidade, mas a privacidade delas não vai ajudá-las. Isso não vai ajudá-las de forma alguma. Quanto mais vocês
viverem juntos, quanto mais vocês morarem juntos, quanto mais vocês desfrutarem juntos, haverá chances maiores para o seu
progresso. Quanto mais você tentar se isolar em sua privacidade, quanto mais você tentar se livrar da coletividade, seja qual for
a explicação que você der, Deus entende você muito bem. Assim, todas essas coisas em que você se isola... da corrente
principal, tenta escapar da corrente principal, então há um grande problema para você.
É claro, por certas conveniências, talvez você possa. Para uma certa compreensão sua, talvez você possa. Mas você deve
desfrutar mais a companhia dos Sahaja Yogis... do que sua própria companhia privativa em seu quarto escuro. Esta é uma
coisa pela qual você pode se julgar: você desfruta a companhia dos Sahaja Yogis... ou você desfruta a companhia de três,
quatro pessoas de sua família, juntos em um circo? O julgamento é seu. Yogi: Não é difícil, Shri Mataji. Nada é difícil na Sahaja
Yoga. É a coisa mais simples ser um Sahaja Yogi... e ainda mais simples ser coletivo. Para ser não coletivo, você tem de fazer
algo. Como Eu disse, é muito fácil não beber, não beber vinhos e coisas assim, porque se você não quer beber, você fica
sentado em casa, está tudo bem, não tem de fazer nada.
Mas supondo que você tenha de beber, então você tem de ir a um bar, ou tem de ir a alguém, abrir a garrafa, pegar um tipo
específico de copo, colocar a bebida, isso, aquilo. Na Índia, por exemplo, onde há proibição, você fica sentado com medo. Mas
para uma pessoa que só bebe água, ela não tem de fazer nada. Portanto, para agir mal, a pessoa tem de fazer alguma coisa,
mas para ser bom, você não tem de fazer muito, é sem dúvida poupar trabalho, poupar energia da pessoa. Vejam, para agir mal,

vamos supor, Eu quero prejudicar alguém, Eu terei de fazer o máximo para descobrir formas, métodos. Se Eu tiver de contar
mentiras, Eu tenho de pensar em dez mentiras... para encobrir uma única metira. Mas se Eu digo a verdade, acabou-se. Eu falei
a verdade, acabou-se. Com poucas palavras, está feito. Portanto, ser coletivo é muito mais fácil.
É claro, não para pessoas desonestas, porque pessoas desonestas, seja onde for que se movam, sua aspereza incomoda os
outros, como furar com espinhos. Mas aqueles que são flores, eles se adaptam a qualquer lugar, as pessoas gostam deles, elas
gostam de sua fragrância, olham para eles, gostam deles. Belas criaturas. Agora, vejam, hoje eles estão parecendo flores de
lótus. Como é isso? Sem fazer nada, eles se transformaram em lótus. Como? Como eles se transformaram em lótus? Quer eles
sejam lótus ou sejam margaridas, só Deus sabe. Mas eles se tornaram lótus, sahaja.
Como? Porque eles estão unificados com Deus. Quando nos mantemos em nosso próprio caminho, quando tentamos fazer
algo privativamente, então Deus diz: "Tudo bem, vá para sua privacidade." Mas quando somos públicos, Ele cuida de nós. E
depois, na Sahaja Yoga, como vocês sabem, esse crescimento coletivo é a única forma... pela qual nós compreendemos a
Sahaja Yoga. Alguém sabe alguma coisa, alguém sabe alguma outra coisa, alguém sabe alguma outra coisa. Quando somos
coletivos, então realmente entendemos... cada aspecto da Sahaja Yoga. Vamos supor que haja alguém, um cientista, alguém é
um músico, alguém é uma outra coisa. Nós não podemos saber tudo. Então você sabe algo por este aqui, algo por aquele ali,
algo por aquele lá.
Então todos os rios, conforme eles fluem dentro dessa coletividade, você desfruta o oceano... de todas essas outras coisas.
Você não tem de ir a todos os rios na índia, por exemplo, você vai ao Ganga, Yamuna, Saraswati, Kaveri, milhares de
quilômetros, vai ao mar, todos eles estão lá. Desse modo, você tem de desfrutar o oceano, onde tudo está. Todos os tipos de
coisa belas estão lá e você desfruta isso. Eu espero que este Puja, que é um Puja extraordinário, primeiramente, muitas coisas
são sahaja. Primeiramente, eles Me disseram que o número do telefone deste lugar... é 32 16 32. E Ele está acompanhado por
64 Yoginis, Shri Krishna, então 32 deste lado e 32 daquele lado com Ele... sentado no meio delas. Este lugar é chamado de "Lago
Negro". Shri Krishna é negro. Eles conseguiram este lugar de repente, e este é o único lugar nesse assim chamado... regime
militar da Suíça, onde as pessoas podem dormir no chão.
Não espera-se que vocês durmam no chão. Se não há nenhuma cama portátil, você se pendura no ar, mas você não pode tocar
o chão. Esse tipo de estupidez militar existe aqui. Eles tinham de achar um lugar tão sensato, prático, um lugar tão barato para
vocês, é uma pechincha. Nós estamos cercados por belas coisas. Com as vacas, tantas vacas, no momento que é o Aniversário
de Krishna. Tantas vacas, gosta tanto de vacas. E as vacas, quando os sinos delas se movem de manhã... Eu ouvi, ao anoitecer,
tão lindo. E quando elas estão indo para casa ao anoitecer, como a – como eles chamam "goraj", é a poeira dos pés delas –
estava enchendo o céu. É exatamente como Gokul aqui, Eu senti.
Hoje também, há uma coisa mais que temos de dizer: este é o décimo-sexto Puja de Shri Krishna. Assim, de muitas formas, este
é um Puja muito importante... do qual vocês estão participando, para o qual, as pessoas têm de ter milhares e milhares de...
janmas (nascimentos), têm de fazer muitas punyas, o que vocês obtiveram de forma tão sahaja, porque deve haver algo
especial em vocês também. Que Deus os abençoe.
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Hoje, na terra de Shri Krishna, nós estamos celebrando o aniversário de Shri Ganesha.
É algo sem precedentes e de um valor muito significativo que vocês estejam celebrando o aniversário do Filho de Shri Krishna
em Sua própria terra. Vocês sabem que Shri Ganesha encarnou nesta terra como Mahavishnu e Ele era o Filho de Radha, que se
encarnou como o Senhor Jesus Cristo. Portanto, celebrando este aniversário, hoje, vocês estão reconhecendo a grandiosa
verdade de que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Shri Krishna. Há uma história sobre isso, se vocês lerem no Devi
Mahatmyam, sobre como este Filho Primordial assumiu a forma de um ovo e metade dele permaneceu como Shri Ganesha e
metade dele tornou-se Mahavishnu. No processo evolutivo, todos esses acontecimentos da antiguidade têm sido registrados,
mas hoje, Eu Me sinto tão gratificada de que no nível humano, as pessoas tenham entendido: Cristo é a Encarnação do Senhor
Ganesha. Ele é a Eterna Criança, mas na forma em que Ele veio como Cristo, Ele veio como o Filho de Shri Krishna. Mas quando
Parvati criou Shri Ganesha, Ele era somente o Filho de Parvati. Não havia Pai. A própria Parvati queria ter um filho Dela mesma.
Havia anjos que eram dedicados ou a Vishnu ou a Shiva, como os Ganas eram dedicados somente a Shiva.
Então, Ela quis ter Seu próprio Filho que pudesse permear os poderes Dela nesta Terra. Assim, primeiramente, quando a Shakti
criou este universo e Sadashiva estava observando a criação Dela, a primeira coisa que Ela criou nesta Terra foi a inocência e a
corporificação dessa inocência era Shri Ganesha. O Universo inteiro foi coberto com inocência, a qual é chamada de Omkara.
Esta inocência protegeu toda a criação do mundo e penetrou dentro de tudo que é matéria. A matéria é inocente. Se você bater
na matéria, ela baterá de volta em você, porque ela é formada desse jeito. Ela não quer feri-lo por nenhum método, exceto se
você tentar bater nela, então ela bate de volta em você, em sua própria natureza. Assim, isso era chamado de Jada, aquilo que
age de acordo com sua natureza intrínseca. A inocência nos animais é de um outro tipo em que os animais não sabem que eles
estão cometendo crimes. Os animais, quando eles, digamos, matam um animal, um outro animal, ou invadem suas
propriedades, criam transtorno por toda parte, eles não sabem que estão cometendo um pecado ou estão desobedecendo
algumas leis.
Eles vivem com as leis que são formadas dentro deles, é por isso que são chamados de pashus, significa escravidão, sujeição, a
pasha. Pasha significa escravidão, sujeição. Eles estão sob a sujeição às leis de Deus. Shri Shiva é chamado de Pashupati. Até
este estágio, a inocência permanece intacta porque não há desenvolvimento do ego neles. Então eles são inocentes. Um tigre
pode comer uma vaca, ainda assim ele é inocente ou um elefante pode pisar sobre um corpo humano, ainda assim ele é
inocente. Mas quando vamos para um estado mais elevado, a Mãe Shakti, a Mãe Primordial, pensou em criar uma
personalidade que protegerá a inocência dos seres humanos. Acima da matéria, acima dos animais, Ela criou Shri Ganesha. E
vocês conhecem a história de Shri Ganesha, como Ele recebeu a cabeça de um elefante, simbolizando que Shri Ganesha,
embora Ele seja um ser humano, Ele é como um animal no que diz respeito à Sua cabeça, que também é de Shri Gajanana, no
sentido de que Ele recebeu a cabeça de um elefante, que é o animal mais sábio no reino animal.
Assim, numa cabeça dessas, que é inocente, o ego não pode se desenvolver. Não há ego. É um estado sem ego. Mas os seres
humanos foram criados de uma maneira diferente e quando o carbono foi colocado para criar os aminoácidos, isso também
colocou-os em movimento, em um novo tipo de evolução nos seres humanos, de modo que no nível do Vishuddhi, os seres
humanos levantaram a cabeça deste jeito. A cabeça dos animais está em direção ao solo, assim a energia flui para baixo, para
dentro da Mãe Terra, mas quando o homem levantou sua cabeça acima, contra a energia da gravidade, então uma nova
complicação surgiu no fluxo da energia. E é deste modo que no Vishuddhi, um problema começou em que a Kundalini não
conseguia nutrir ou cuidar daquele Vishuddhi problemático. A razão é que quando você levanta sua cabeça para longe da Mãe
Terra, você se afasta do poder natural da Mãe Terra. Quando vocês levam seu Vishuddhi para cima deste jeito, vocês veem o
resultado disso neste país que é o país do Vishuddhi Chakra, que vocês começam a se mover para as máquinas que são contra
a natureza, extraindo recursos da natureza, perturbando a natureza ao criar bombas atômicas, ao mudar o átomo, dividindo-o.

Isso significa que vocês foram contra a própria natureza ao levantarem sua cabeça. Mas se isso fosse feito em completa
entrega a Deus, com sua cabeça inclinada em direção à Mãe Terra, isso não os teria prejudicado.
Mas quando vocês se desligaram completamente da natureza, que é tão generosa, que é tão bondosa... Ontem vocês viram
belas pinturas da natureza que os cerca neste país. Um país tão rico como os Estados Unidos, sem nenhuma gratidão ao seu
Criador, levantou sua cabeça para cima – é deste modo que o problema de Vishuddhi começou a surgir. Em cada camada
social, toda a estrutura social foi construída para combater a natureza, não para cooperar com a natureza. Assim, o primeiro
ataque aconteceu sobre a própria inocência, no próprio Muladhara. Assim, os hábitos naturais do Muladhara foram
abandonados. O sistema de casamento tem existido aqui muito antes de Cristo, muito antes de Abraão, muito antes de Moisés,
e um casamento santificado, que era abençoado pela sociedade, era aceito desde muito tempo atrás. Mas o homem em sua
arrogância, levantou sua voz contra o casamento, contra o meio natural de levar uma vida de lucidez. Se fosse natural ser do
jeito que as pessoas levam suas vidas privadas, por que elas contraem todos os tipos de doenças? Se você for uma pessoa
natural, você não contrai nenhuma doença. Porque vocês são anti-natureza, este é o motivo.
Por que neste país tantos homens e mulheres foram mortos por ciúme? Se isto fosse natural, estar apaixonado por dez homens
e dez mulheres, então por que o ciúme? Vocês deveriam estar felizes, é muito natural. Porque a cabeça foi levantada no
Vishuddhi Chakra sem entrega a Shri Krishna, uma atmosfera de anti-vida, anti-biótica começou a crescer. E esse tipo de vida
tem levado este grandioso país agora à beira da completa destruição. O ataque à inocência é a maior fraqueza deste país. Não
valorizar o poder da castidade e uma vida casta é o maior erro que foi criado pelas pessoas que começaram todos os tipos de
tendências e modas passageiras. Ganesha é a raiz da criação. Quando vocês vão contra Shri Ganesha, vocês começam a
perder suas raízes, vocês não têm raízes de forma alguma. Então vocês se deixam levar por qualquer coisa estúpida, qualquer
coisa nova que surge.
Tanto que uma pessoa como Freud era venerada e eles esqueceram Cristo, que disse: “Não tereis olhos adúlteros.” Ganesha até
aquele nível, de modo que até os olhos têm que ser inocentes. Não deve haver nenhuma luxúria em seus olhos. Mas a
arrogância os fez pensar: “O que há de errado?” “O que há de errado nisso? O que há de errado nisso?” Agora o país inteiro está
enfrentando uma grande crise, por causa de iniciativas arrogantes. Eles ainda criam um martírio a partir de tudo que é
destrutivo. É uma grande responsabilidade sobre os Sahaja Yogis que vivem na terra de Shri Ganesha. Mas para as pessoas que
vivem na terra de Shri Krishna, a responsabilidade está totalmente sobre o seu pescoço e vocês não podem se livrar dela. A
menos e até que vocês entendam a importância da inocência em sua vida, vocês não podem salvar este país, seja o que for que
Eu possa tentar fazer Somente vocês é que irão salvá-lo. Somente vocês conseguirão fazê-lo. Quando a Kundalini se eleva, Shri
Ganesha é despertado em vocês.
O Ganesha que vocês nunca respeitaram, lentamente Se levanta de Seu repouso, a partir do dano e dos ferimentos infligidos a
Ele, ainda assim, Ele se levanta. Mas ainda assim nós... Como nós iremos nutrir isso? Como nós iremos cuidar do crescimento
disso? A responsabilidade dos Sahaja Yogis da América é muito grande. Eles não podem mais se trapacear. Eles não podem
mais ficar satisfeitos com a arrogância deles. Os erros tem sido graves. Assim, vocês têm que assumir isso como uma cruzada
contra aqueles erros e estabelecerem o seu Shri Ganesha em uma forma plena, de modo que Ele lhes conceda o equilíbrio
necessário e as raízes para nutrirem a si mesmos. É chocante, primeiro. Quero dizer, você simplesmente não consegue
entender; é impossível ver como vocês puderam aceitar essas ideias absurdas; como vocês puderam adotar essas coisas
estranhas, que são obviamente horríveis.
Nós não estamos conscientes de certas palavras como prostituição? E todas as outras palavras sujas que eles usam, as quais
Eu não quero dizer agora? Ou eles esqueceram o significado delas? Nós todos estávamos conscientes disso, nós todos
sabíamos sobre isso. Não faça isso.... Você não deve. Quando Eu estou falando, você deve ficar quieto, certo? Nós perdemos
toda a sabedoria de nossas mentes, de modo que nós não conseguimos ver o que temos feito a nós mesmos? Nós não temos
nenhum auto-respeito. A arrogância levada a esse limite é muito perigosa, extremamente imprevisível. E só Deus sabe o que
pode vir através de todas essas iniciativas nas quais nós temos investido.
Eu direi para os Sahaja Yogis, Eu tenho dado algumas instruções às pessoas, sobre como elas devem respeitar a privacidade da

vida delas. Especialmente as mulheres da América. Se elas têm que ser shaktis, elas têm que respeitar a castidade delas. Mas é
tão surpreendente que quando nós observamos de fora todas essas coisas acontecendo, mesmo depois de virem para a Sahaja
Yoga, alguns de nós tentam ser um daqueles que irão para o inferno. Se vocês tiverem que salvá-los, então tentem firmar suas
posições adequadamente. Shri Ganesha tem quatro mãos e a mão que carrega a arma destrutiva de Parasha é aquela com a
qual vocês têm que ter cuidado. Esse é o trabalho Dele e se vocês O negligenciarem, aquela força irá atuar e atuar tão
veementemente que apesar da sua Realização, você pode não ser capaz de se salvar. Não tome como certa a sua Realização. A
menos e até que o seu Ganesha esteja estabelecido, a sua Realização não tem nenhum significado. Observe a si mesmo, você
tem tido olhos adúlteros?
Você tem tido uma mente adúltera? Qual é a sua expectativa em relação à Sahaja Yoga? Tantas pessoas pensam que na Sahaja
Yoga Deus os abençoa, então vocês devem alcançar uma certa saúde, uma certa quantia de dinheiro e posição, poder. A
primeira coisa que vocês devem pedir é o puro Ganesha, Nirmal Ganesha. “Oh, Mãe, por favor dá-nos” “as bençãos do
estabelecimento da pureza” “em nosso Princípio de Ganesha.” Nos relacionamentos, nas atitudes, no comportamento, tente
julgar a si mesmo, você é inocente? Cristo disse, qualquer coisa contra Ele poderá ser tolerada, mas nada contra a Adi Shakti.
Mas Eu devo dizer-lhes como a sua Mãe: isso não é verdade. Talvez algumas coisas contra Mim possam ser toleradas, mas
nada contra Cristo, o Senhor, nada contra o Senhor Ganesha. Tudo que for feito contra Ele depois da Realização irá denunciá-los
e vocês serão expulsos do Reino de Deus, como pessoas totalmente degradadas. Esta é uma coisa que não será tolerada, não
será perdoada, nunca será aceita.
O que quer que tenham feito no passado está acabado agora, porque vocês são um pássaro novo. Mas depois de se tornarem
isso, se vocês tentarem adotar essas ideias erradas ou se entregarem a elas, Eu não posso ajudá-los de forma alguma. Afinal de
contas, Shri Ganesha é Meu filho porque Ele é puro. Agora, Ele não é o único filho que Eu tenho. Eu tenho tantos filhos e filhas e
Eu os formei da mesma maneira que Eu criei Shri Ganesha, sem o Pai, sozinha. Para a sua Mãe, nada além da pureza de
coração e a pureza de seu corpo irá agradar. Qualquer coisa que for impura tem que ser jogada fora. Meu próprio nome quer
dizer pureza. Vocês podem fazê-lo. Vocês estão dotados de poder para fazê-lo.
Vocês tem a Kundalini para fazer isso. Mas a primeira coisa que vocês têm que fazer é purificar isso e com o resto, vocês não
têm que se preocupar, Shri Ganesha cuidará disso. Mantenham este único chakra limpo, o resto será cuidado. Todas as suas
doenças incuráveis, desde todos os problemas musculares como Mellitus e tudo isso, todas as suas doenças incuráveis desde
câncer em diante, todos os seus problemas psicossomáticos desde esquizofrenia, tudo surge por causa do distúrbio no
Muladhara. Quando as raízes não estão bem, como vocês podem curar a árvore? Se as raízes estiverem bem, então qualquer
remédio pode alcançar qualquer centro, qualquer área, qualquer lugar, qualquer fruto. Mas se as raízes não estiverem bem,
como vocês podem trabalhar isso? Hoje, vocês Me chamaram aqui para venerar Shri Ganesha dentro de Mim. Shri Ganesha
dentro de Mim é uma identidade poderosa. Enquanto O venerarem, vocês têm que saber que uma coisa tão poderosa assim,
vocês devem estabelecer dentro de si mesmos e por esse estabelecimento, vocês têm que manifestar os poderes de Shri
Ganesha.
E o poder da grandiosidade de Shri Ganesha é a auspiciosidade. É um coeficiente; é uma fórmula, podemos dizer na linguagem
científica, que emite auspiciosidade. É um ímã na Mãe Terra. O mesmo ímã está dentro de vocês, que é Shri Ganesha.
Deixem-Me sozinha e Eu posso lhes dizer qual é o Norte, Sul, Leste, Oeste. Fechem Meus olhos e ainda assim Eu lhes direi.
Vocês sabem que há tantos pássaros que voam por todo o caminho migrando para a Austrália, para a Sibéria, porque eles têm
esse ímã neles. Eles têm inocência neles. Há tantos peixes, que tiveram um verdadeiro ímã colocado neles. Os cientistas devem
descobrir.
Do mesmo modo, Shri Ganesha dentro de nós é magnético. Assim, uma pessoa que tem Shri Ganesha despertado dentro dela
se torna magnética. E o ímã atrai o aço, não folhas secas, não, o aço. E o aço é como o Guru Tattwa. Um homem com aço,
digamos, “homem de aço”, uma pessoa que tem caráter, convicção e que não pode ser dominada pelas tentações é um homem
de aço. Assim, esse ímã atrai o aço. O aço só tem um lado ruim; a coisa ruim sobre ele é que ele não é flexível, ele é bastante
árido. Mas o ímã atrai, significa que ele cria aquela qualidade especial no aço de modo que ele se move em direção ao ímã. Do
mesmo modo, quando este ímã estiver despertado dentro de vocês, vocês ficarão surpresos. Ao invés das pessoas saírem

correndo dos seus ashrams, elas irão correr em direção a vocês.
Eu acho isso impossível; quando Eu vou a qualquer casa, se eles ficam sabendo que Eu estou aqui, Deus Me salve, em qualquer
lugar, qualquer lugar. Então, o que é este ímã? É o puro amor. É o puro amor e o conceito de puro amor é que ele não depende de
nada, seja o que for, exceto de si mesmo. Ele é o suporte de si mesmo. Ele é como a luz que se propaga apenas por sua própria
natureza, ela não quer nada, não espera nada. Apenas se propaga por toda a parte e ilumina o coração de outras pessoas. É por
isso que elas ficam atraídas. Aqueles que nem sequer Me viram, aqueles que nem sequer Me conhecem, apenas com o Meu
nome, Eu tenho visto, em lugares como Calcutá, tivemos um problema tão grande, tamanha multidão que eles disseram: “Nós
temos que chamar a polícia.” Eu disse: “Não há necessidade de chamar a policia,” “mas nós lidaremos com isso de alguma
forma.” Em Puna, nós tivemos tantas multidões que o rapaz que nos cedeu o salão ficou assustado. Ele disse: “Mãe, eu Lhe
cederei uma área bem grande” “onde a Senhora possa sentar-se em um grande lugar aberto,” “mas eu sinto muito, meu salão
todo ficará acabado.” Eu disse: “Não se preocupe,” “tudo ficará no devido lugar.” Tivemos multidões tão grandes que as
pessoas estavam se sentando no chão, nas escadas, em todo lugar e até Eu falar ninguém se moveu nem um centímetro,
vejam, como um quadro.
E Eu falei por uma hora e meia. Exatamente como um quadro. Nenhum movimento das mãos, pés, olhos, nada. Apenas
sentados como um quadro. E o senhor que era o proprietário do salão nunca tinha visto algo assim antes. Do início ao fim, por
uma hora e meia, nenhum movimento de qualquer tipo. O que é isto que está atuando? É o ímã. Mesmo se vocês forem o aço,
ele atrairá, mas se vocês forem um ímã, então ele atrairá de tal forma que ele nunca deixará este ímã. Assim, para a yoga, é
importante que vocês consertem seus ímãs de Shri Ganesha, que é a personalidade como a de uma criança.
Uma criança, quando há uma criança, todo mundo é atraído em direção à criança. Se uma criança fica presa no ar em algum
lugar, quer você seja um russo, americano ou um árabe, todo mundo ficará preocupado com a criança, com o que está
acontecendo com a criança. Eles não pensarão: ela é uma criança árabe ou uma criança americana, não. A não ser que seja um
demônio. Por que esta atração pelas crianças? Porque o ímã delas está intacto. O ego delas ainda não se desenvolveu. O nosso
ego se desenvolveu, teve que se desenvolver porque nós tínhamos que decidir em nossa própria liberdade, o que é certo e o que
é errado. Então, o ego ter se desenvolvido estava bem. Até certo ponto, nós tínhamos que desenvolver o nosso ego.
Mas nós o desenvolvemos excessivamente e desenvolvemos excessivamente, encobriu o superego também. Nenhum
condicionamento, nada. Nós faremos tudo que gostarmos. Hoje, nós estamos usando uma calça curta, amanhã nós usaremos
uma calça comprida, tudo bem. Depois nós cortaremos nosso cabelo ou faremos isso, faremos aquilo. Nenhum
condicionamento de nenhum tipo. Todo o superego foi também coberto – ego. Esse ego estaria bem se vocês tivessem
mantido o seu Ganesha Tattwa. E o que é isso? É o poder da sabedoria de Ganesha.
O segundo poder de Ganesha é que Ele lhes dá sabedoria. Se você observar um fazendeiro e um grande professor ou um
homem muito bem-educado, e conversar com os dois, você descobrirá que o fazendeiro tem muito mais sabedoria do que esse
PhD louco. Por quê? Porque ele lida com a Mãe Terra todo dia. Ele conhece o processo vivo. Ele sabe sobre a inocência da Mãe
Terra. Assim, uma pessoa inocente é a mais sábia entre elas. Uma criança que é inocente é muito mais sábia do que dez
pessoas orientadas pelo ego. Assim, a segunda capacidade de Shri Ganesha é que você se torna uma pessoa sábia. Quando
você fala, as pessoas começam a olhar para você.
Você fala como Kabira; você fala como Nanaka. Você fala como alguém que faz as pessoas sentirem o Espírito delas. Isso é o
que Eu chamo de Sahaja Yogi. Um Sahaja Yogi que não tem sabedoria é inútil. Ele vem para a Sahaja Yoga e é como um touro
numa loja chinesa, continua batendo nessa pessoa, batendo naquela pessoa e batendo naquela pessoa. E quando você
pergunta para essas três pessoas feridas, Elas dizem: “Foi aquele touro, o mesmo touro”. Todos relatam sobre o mesmo touro.
“Oh, é aquele, tudo bem.” Assim, isso lhes concede sabedoria. Quando você tem o poder de Shri Ganesha, seus olhos são
radiantes. Você adquire uma centelha em seus olhos, uma luz em seus olhos.
Quando Ele está iluminando você, então você não consegue olhar para ninguém com luxúria e ganância. Mas esse olhar é tão
poderoso que até mesmo um único olhar é suficiente para purificar milhares de pessoas. Apenas o abrir dos olhos é necessário

e você percebe que a coisa toda se transforma em uma bela manhã, a partir de uma noite completamente escura. O olhar pode
despertar a Kundalini. A Mãe Kundalini não pode mover-se, a menos e até que Shri Ganesha dê a permissão. Ele é como o
Vice-Chanceler, sentado sobre todos os chakras. Ele tem que autorizar: “Tudo bem. Passe. Prossiga.”, em cada chakra. E
quando a Kundalini se eleva, Shri Ganesha é despertado, senão a Kundalini não pode se elevar.
Mas depois, quando Ele adormece, A Kundalini suga, é sugada por Ele. Agora, nós pensamos que perdemos a nossa inocência.
Ela não é fácil de ser perdida. Ela não é destrutível. A única coisa que vocês fizeram foi cobri-la com algo que não consegue
permitir que o Princípio de Shri Ganesha se manifeste em nós. Vocês o empurraram para baixo. Vocês colocaram pressão
sobre ele. Vocês colocaram cargas e mais cargas de insensatez sobre ele. É só isso, mas ele nunca morre. Ele é um princípio
eterno do universo inteiro.
A outra qualidade de uma pessoa que é dotada com os poderes de Shri Ganesha é que ela remove todos os obstáculos. Se uma
pessoa dessa natureza está em algum lugar, todas as outras pessoas que estão próximas serão salvas se houver um acidente
ou se houver qualquer problema, que seja destrutivo, todas elas serão salvas. Vocês perceberão isso acontecendo. Sendo Ele o
Ganapati, Ele é agora o Mestre de todos os Ganas. Ele os guia. A Sahaja Yoga não pode funcionar sem Shri Ganesha. Ele é
Aquele que é Sahaja. Ele é Aquele que cria toda a espontaneidade do mundo. Ele é Aquele que os leva para o caminho correto.
Ele é Aquele que lhes dá tudo facilmente.
Ele é Aquele que cria todos os chamatkars, toda a magia, todos os milagres do mundo. Ele é Ganapati. Ele é Aquele que está
sentado sobre os Ganas, no sentido de que Ele é como o rei de todos os Ganas. Aquele que tem agradado Shri Ganesha, tem
agradado todos os Deuses e Deusas, porque todos os Deuses e Deusas estão agradando Shri Ganesha, então qual é a
necessidade? E Shri Ganesha é muito inteligente. Ele sabe que agradar Sua Mãe é a única coisa simples que Ele tem que fazer.
Para ter todos os poderes do mundo, apenas mantenha a Mãe contente. Há tantas qualidades de Shri Ganesha, que podem ser
descritas. Ele é Aquele que nos dá a satisfação de comer. Se você come alguma comida, você pode gostar dela, pode não
gostar dela, mas Ele é Aquele que lhe dirá: isto é feito por Sahaja Yogis, feito por sua Mãe.
Isso significa que Ele lhes dá o sabor do amor na comida que é preparada por vocês. Porque Ele é Amor. Ele lhes dá as ideias de
como expressar seu amor. Uma vez eles Me pediram para cantar uma música. Eu costumava cantar muito bem há um tempo
atrás, mas depois de dar palestras tantas vezes, vejam, Eu acho que perdi Minha voz. Eu não conseguia cantar bem, Eu pensei.
Um dia, eles Me pediram para cantar uma canção, Eu pensei em uma música e cantei para eles. E depois de um ano ou algo
assim, num programa, eles disseram: “Mãe, nós queremos cantar uma música para a Senhora.” Aquela era uma música
desconhecida por todos, Eu não sei onde eles a conseguiram, de onde eles criaram a melodia. Eles começaram a cantar a
mesma música. E tamanha alegria, quero dizer, tudo tornou-se ondas de lágrimas em Meus olhos.
Eu não pude controlar a Minha alegria. Agora, todo esse sentimento de alegria provém de esquemas produzidos por Shri
Ganesha. Ele está ocupado criando relacionamentos, belos. Como? No aniversário, no aniversário de uma criança, o que nós
dizemos? “Tudo bem, então amanhã” “um pássaro irá deixar um presente para você.” E então, a criança se levanta e vê que não
há nenhum pássaro. Foi só Shri Ganesha que deu a ideia. Nós podemos dizer que Ele é um Papai Noel. Ele lhes dá os meios e
métodos e Ele lhes diz como delicadamente criar relacionamentos, relacionamentos puros. Como esconder, como embrulhar
um pequeno presente.
Apenas coloque-o lá e a pessoa que tem que pegá-lo o vê. “Oh Deus!” E depois você vê que as flores, que você de repente
mostrou, você as coloca, é tudo um esforço de Shri Ganesha, Seus meios, Suas sugestões. Entre a criação, as flores estão
expressando a essência de Shri Ganesha. E a essência de Shri Ganesha vem da essência da Mãe Terra, é a fragrância. Assim, a
pessoa que é dotada com as bençãos de Shri Ganesha tem fragrância, algumas vezes chandan, algumas vezes rosas, algumas
vezes esta gardênia. Você simplesmente não sabe de onde esta fragrância está vindo. A fragrância está vindo de Shri Ganesha.
E isto é que é o ímã dentro de vocês. Uma pessoa assim tem fragrância, é totalmente perfumada o tempo todo. Shri Ganesha
emite todo o tipo de fragrância a partir de uma pessoa assim.
E isso você só pode sentir quando o seu Shri Ganesha está bem. Não há fim para a descrição desta grande Divindade dentro de

vocês. Ele simplesmente está estabelecido lá, Ele está o tempo todo lá, esperando para ser purificado, para Ele levantar Sua
cabeça como um lótus na lama. Você apenas ajuda nisso respeitando-O e Ele estará lá, com fragrância dentro de você. É tão
importante para este país onde nós levantamos a nossa cabeça sem entregá-la ao Virata, à coletividade, a Shri Krishna. Nós
levantamos nossa cabeça, com Shri Ganesha, nós inclinamos nossa cabeça, para todas as graças que Deus nos tem
concedido. Toda a arrogância desaparecerá aos Pés de Lótus de Shri Ganesha. Ele nos dará a sabedoria. Ele nos dará o senso
de compreensão. Ele nos dará o poder para vencer a nossa arrogância que está dentro de nós.
Ele é Aquele que é o doador do conhecimento. Ele é Aquele que nos concede luz. Muitas pessoas na Índia também veneram
Shri Ganesha, seguem dizendo “Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha”, e fazem todos os tipos de coisas estranhas. Isso é
como enganar a si mesmo desnecessariamente. É tão simples estabelecer Shri Ganesha dentro de vocês. Mas compreender
isto é vital: vocês que são Sahaja Yogis devem estabelecer Shri Ganesha, que é um poder silencioso dentro de vocês, não fala. É
um poder silencioso que age. É simplesmente um poder que é dinâmico sem nenhum ruído, sem nenhuma exibição. E isto é o
que Eu diria: hoje, quando Eu disse todas essas coisas do Meu coração, vocês, os Sahaja Yogis, irão estabelecer Shri Ganesha
dentro de vocês. E a partir de vocês, vocês emitirão tamanhos poderes que os outros serão capazes de estabelecer o Shri
Ganesha deles neste país.
Que Deus os abençoe. Nós a chamaremos de Gauri. Hoje é o dia de Ganesha, então Gauri é o nome. Olá. Agora, no dia do Diwali,
nós veneramos Shri Ganesha e também Shri Lakshmi naquele dia, assim hoje, como vocês estão venerando Shri Ganesha
também, nós temos que venerar Shri Lakshmi, então Eu irei chamá-la de Lakshmi hoje. Tudo bem? Obrigada. Veja este
bebezinho, ele não chora. Você é uma menina tão grande. Mas veja, os bebezinhos não choram.
Você é uma menina grande... por que você está chorando? E o que você está usando nos seus pés? Deixe-Me ver. Eles fazem
barulho? Não? Então, nós podemos conseguir uns melhores para você. Deixe-Me ver o tamanho de seus pés. Deixe-Me ver. Eles
são muito pequenos, não são? Você é uma menina grande ou pequena?
Pequena? Não, não, ela é grande. Ela pode se levantar, vamos ver? Vamos ver. Olá. Venha, venha aqui. Qual é o problema com
ela? Ela sempre está deste jeito? Nós a chamaremos de Siddhi. Isto é o poder.
Siddhi é um bom nome. Tudo bem. Que Deus a abençoe. Ela ficará bem. Olhe isto. Tire uma foto. Que Deus o abençoe. Que
Deus o abençoe. Levante-se agora. Tudo bem.
Você deve se levantar. Venha aqui. Venha aqui. Aah. Então agora nós o chamaremos de Vinayaka. Este é o nome de Shri
Ganesha, Vinayaka. Quem mais está lá? Venha. Olá. Nós o chamaremos de Ganapati.
Que Deus os abençoe. Venha aqui. Nós os chamaremos de Gauri e Ganesha. Gauri e Ganesha. Você pode vir? Outro nome de
Ganesha é Omkara. Nós o chamaremos de Omkara. Que Deus o abençoe. Venha aqui. Bom.
Você é Omkara agora. Tudo bem? Um bom nome, Omkara. Então agora... Ramma. Ramma é o nome da Devi, o nome de Parvati.
É o nome da Mãe de Ganesha, Ramma. Ramma é Aquela que atua no coração. Janaki. Janaki. Sharmila, Sharmadayini,
Sharmila, Sharmadayani.
Sharmadayani é a doadora de bem-aventurança. Doadora de bem-aventurança. Doadora de bem-aventurança. Sharmila é o
nome da Deusa. Ela é a doadora de bem-aventurança. Sharmadayni, é a doadora de bem-aventurança. Que Deus as abençoe.
Você pode vir aqui apenas para ajudar com o puja.
E mandem para Mim as crianças... Agora venham, lavem Meus Pés.
Venham, vocês dois, venham. Agora, arregacem suas mangas, antes de mais nada, arregacem suas mangas adequadamente.
Bom. Com ambas as mãos. Yogi: Saudações Aquele que se encarnou como o passado. Bhuta Bhava.] Todo o canal esquerdo.
Ele está na base do canal esquerdo, então vocês compreenderão o que ele está dizendo. Ele é o canal esquerdo, o passado.

“Bhuta” é “passado”.
Não, ... Primeiro diga o significado. Depois diga isso, então eles compreenderão. Isso entra na cabeça, tudo bem? Primeiro é o
significado. Agora, em segundo lugar, você diz o nome. “Bhuta Sangha” significa a coleção de tudo que é criado. “Bhuta
sanghana videha manah”, “videha” significa “no corpo”, “manah” significa “no coração desse corpo”, em Sânscrito. No coração.
“Bhutatmanaha”. Atma é o Espírito.
“Bhut” significa “criado”, tudo que é criado, Ele reside neles como o Espírito. “Bhutatmanaha.” Agora aqui, Eu gostaria de dizer
que é Shri Ganesha que é o Omkara, as vibrações. Assim, Ele é a Verdade. O que Ele diz é a verdade, então, o que as vibrações
dizem é a verdade. Ele é a verdade. Assim, Omkara são as vibrações, isto é, Shri Ganesha. “Paramadhama”. Muito. Muito. É
melhor levar um com... Agora, você tem que amarrar aqueles.
[Hindi] Deixe-os tirar fotografia. Agora, você pode vir? Tenha cuidado. Você pode amarrar? Você evitou essas coisas na
fotografia? Você evitou? Mostrou? Não, não, tire isso, aquilo. É uma boa fotografia, certo? Então, essa é uma fotografia
formidável.
Com a cabeça de Shri Ganesha. Que Deus abençoe todos vocês. Oh Deus... Uau, lindo. Obrigada. Dos Sahaja Yogis italianos.
Isso é muito para Mim. Muito obrigada. O que é isto? Uau, lindo! Muito bom.
De onde você conseguiu isto? Oh, entendo, é muito bom. O que é isto? Ela veio da Áustria? Ah! Da Áustria! Muito obrigada. Muito
obrigada. Como é bonito. Muito bonito.
Muito obrigada.
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Liderança e Administração, Den Haag, Holanda, 17.09.1986 Agora, para influenciar outras pessoas, nós devemos saber… quanto
controle nós temos sobre nós mesmos também, isso é muito importante. Por exemplo, algumas pessoas não têm uma imagem
apropriada… e elas tentam influenciar os outros, então é um esforço em vão. Ninguém fica influenciado por uma pessoa assim
que não tem imagem própria. Então, antes de trabalhar o exterior, o interior deve ser trabalhado. Por exemplo, uma pessoa que
sempre chega tarde no escritório… e está sempre atrasada e não tem noção de tempo, nunca é respeitada. Então, quando você
diz às pessoas: "Você deve chegar na hora certa", você deve ser o primeiro a chegar na hora, na hora certa. Você deve sempre
manter o horário, absolutamente, você deve ser uma pessoa conhecida por manter o horário. Digamos, supondo que você tenha
de chegar no escritório às dez horas, chegue no escritório de tal forma que… você esteja lá cinco minutos antes, espere do lado
de fora… e entre no escritório exatamente na hora que você tem de chegar. Essa pontualidade é muito importante. Isso ajuda as
pessoas… e as pessoas ficam admiradas com você porque pensam: "Este cavalheiro é tão pontual e eu sou o que está
totalmente atrasado". Também se você disser a alguém: "Eu tenho um encontro em tal e tal hora," "e deve ser organizado em tal
e tal hora", então você deve ser absolutamente pontual. Isto é muito importante: a pontualidade deve ser mantida por você.
Agora, tenho visto no Ocidente especialmente que as pessoas se levantam muito tarde… e elas são muito preguiçosas, elas
andam de uma forma molenga… e a coisa toda mostra que elas não estão interessadas no mundo. Elas são simplesmente
empurradas nisso, de uma forma ou de outra estão fazendo isso. Uma pessoa assim nunca pode influenciar alguém, porque as
pessoas também veem sua imagem, que você mesmo está arrastando sua vida de alguma forma. "Então por que fazer a
mesma coisa? O que quer que ele esteja fazendo, ele não pode nos dizer nada." Então essa é outra razão pela qual você não
consegue influenciar as pessoas de forma alguma, se você mesmo é uma pessoa preguiçosa. Então o indivíduo que tem de
influenciar os outros tem de ser madrugador, ele deve ter hábitos apropriados de dormir, ele deve se levantar de manhã… e estar
apropriadamente penteado, banhado e tudo mais, e deve ser o que chamamos de "homem elegante". Agora, muitas pessoas
acreditam que se você tentar ser um tipo de… pessoa que segue muito a moda, quero dizer, você usa roupas… da moda e tudo
mais, isso influenciará os outros, não é verdade. Porque eles pensam que você não tem convicção de nenhum tipo, então você
deve construir uma imagem de si mesmo de que você tem um jeito próprio. Um tipo de personagem, como temos em uma peça
teatral, é um personagem. A pessoa fala com o mesmo personagem, conversa com o mesmo personagem. E o estilo deve ser
totalmente conhecido das pessoas, que este é o seu estilo, é desse modo que você é, que você não faz concessões nas coisas.
Isto é muito importante: quando você está falando com as pessoas você deve ter… um estilo adequado de falar, de andar, um
estilo adequado. Tudo isso deve ser preparado corretamente, de modo que você não ande de um jeito abatido, de um jeito em
que você fica jogando as pernas aqui e ali, andando assim, mas ereto, e sente-se ereto. E deixe as pessoas verem que você tem
fé em si mesmo, antes de tudo. Se você não tem fé em si mesmo, quero dizer, qualquer comportamento seu… mostra que você
não tem fé em si mesmo, você não pode influenciar os outros. Portanto, sua autoconfiança deve ser mostrada através… de toda
a sua programação comportamental, como falar, sentar, andar, comunicar, deve haver algo com confiança. Mas a confiança
surge em uma pessoa quando ela percebe que está completamente segura. E na Sahaja Yoga, como vocês sabem, se seu
Coração Central estiver seguro, se você sabe, diga a si mesmo: "A Mãe está comigo." "A Mãe está me ajudando e eu estou com
a Mãe." "Não tenho nada para me preocupar". Então seu Coração Central ficará bem. É claro, isso você não pode dizer aos
outros, mas ainda assim se você tem uma personalidade, você pode fazer os outros assimilarem isso de uma maneira muito
simples. Mas se você é inseguro em relação a si mesmo, então você não consegue fazer isso. Portanto a confiança deve ser
estabelecida, antes de tudo, dentro de você mesmo. Para os Sahaja Yogis é muito fácil dizer: "Eu sou o Espírito," "e eu sou o
filho, eu sou aquele que foi escolhido pela própria Adi Shakti." Portanto, deve haver uma imensa confiança em você. Agora,
digamos, por exemplo, quando você está, digamos, com as pessoas, como você come? Algumas pessoas abrem a boca o
tempo todo, comem com uma espécie de som e tudo mais. Todas essas coisas… são observadas pelos outros: como você
come, como você fala. E também, normalmente, você não deve manter sua boca aberta. Você nunca consegue influenciar as
pessoas. Mas não mantenha de lábios cerrados também, mas de uma forma normal, fechada, assim, de modo que as pessoas
não pensem… que você está apenas boquiaberto para elas ou que você fica de boca aberta o tempo todo. Ou elas não devem
pensar também que você é agressivo com elas ou está zangado com elas, mas um rosto normal, o que vocês chamam… de um
rosto que não é nem agressivo nem subserviente. Então isso não dará… supondo que você mantenha a boca aberta, eles
pensarão: "Ele é um idiota". E se você mantiver seus lábios cerrados, eles pensarão que você é uma pessoa de natureza

agressiva. Portanto, temos de entender como você está sentado diante dos outros, falando com os outros. E para influenciar os
outros, antes de tudo, como Eu disse, você deve respeitar sua própria personalidade, e então respeitar a personalidade dos
outros em seu comportamento. Por exemplo, quando alguém entra, você deve falar com eles de uma maneira muito gentil,
sabendo: "Este é outro deus que está entrando." "Se há o Espírito em mim, há Espírito nele também." Você deve se assegurar de
que ele se sente adequadamente, que ele fique confortável, e perguntar se ele quer chá ou qualquer coisa. Faça com que ele
fique confortável. Deixe-o sentir que você não está de forma alguma perturbado, nem irritado, mas você está muito feliz em
conhecê-lo e você deve se estabelecer com gentileza. Às vezes também na falta de confiança em si mesmo, alguém pode se
sentir nervoso em relação a uma pessoa, se ela estiver lá. Esse nervosismo é um sinal de insegurança. Não se deve ficar
nervoso. Se você está falando com alguém, você deve estar de uma forma que… a outra pessoa se sinta totalmente confiante…
e deve sentir: "Este cavalheiro vai me ouvir". Agora, a outra maneira de impressionar as pessoas é permitir que os outros falem.
Ouça-os apropriadamente; não fale, ouça-os. E uma vez que eles tenham dito algo, então diga: "Isso é verdade, sem dúvida." "Eu
concordo, mas…" Então você pode começar. Assim, você simplesmente não os atordoa com seu "não, de forma alguma! ",
desse jeito. Mas pelo contrário, observe o que eles dizem. Quero dizer, vocês podem Me observar, Eu faço isso muitas vezes.
Quando alguém diz algo: "Ah, é verdade, é verdade, mas, veja, é isso". Então eles não se importam. Eles acham que você viu o
outro lado da coisa também, que você tem um equilíbrio e você simplesmente não força suas ideias no outro. De certa forma,
você força, mas você faz de uma forma que ninguém sente esse impacto, que você está fazendo algo desse tipo. Agora, na
medida do possível, nunca diga a alguém para fazer qualquer coisa. Isso machuca as pessoas. Digamos, por exemplo, supondo
que vocês estejam lá, Eu lhes direi: "Façam isso. Acendam as luzes." Porque afinal vocês são Meus filhos, está tudo bem, é um
relacionamento diferente. Mas quando você está lidando com os outros, por exemplo você deveria - alguém está sentado lá, se
você quiser acender a luz, lentamente, enquanto fala, se levante e acenda a luz. Pergunte a ele: "Você se importaria se eu
acendesse a luz?" Deixe-o dizer. Mas em qualquer comportamento, a agressão é a primeira impressão. É o contrário na Sahaja
Yoga. Na Sahaja Yoga, Eu primeiro elevo a Kundalini, depois faço isso e faço aquilo. É o contrário. Você tem de construí-los
desde a fundação, se você tem de impressioná-los externamente. Para construí-los desde a fundação, a primeira coisa é que
vocês… devem incutir neles um tipo de confiança em vocês. Eles devem confiar em vocês. Eles devem saber que seja o que for
que vocês estão dizendo é a verdade, que vocês não estão lhes dizendo algo que é falso ou que vocês não têm fé nisso. Então,
pela maneira como vocês falam com eles, isso os influencia muito: "Este homem está dizendo a verdade". Então a coisa toda
deve começar a partir do seu estilo comportamental, vocês podem dizer. Agora, a roupa também, Eu diria, a roupa é muito
importante para influenciar os outros. Agora supondo que você esteja conectado com alguém de uma maneira formal, ou de
qualquer forma, de modo que você quer influenciar no negócio e tudo mais. O melhor é usar uma roupa adequada para
negócios, não usar uma roupa… que é descontraída ou casual. Não. Você deve usar uma roupa que seja adequada para
negócios, como um, você pode dizer, um terno azul escuro, e um terno apropriado e elegante de três peças, e sapatos limpos e
elegantes, e cabelo bem penteado, talvez com um pouco de óleo, tudo bem. Parece um homem de negócios elegante. Mas se
vocês tentarem usar as modas do mundo, então ela muda todo dia. Hoje o cabelo será deste lado, amanhã daquele lado. Então
façam o penteado como um oficial faria. Pentear apropriadamente o cabelo. Antigamente, se você observar, até os heróis ou
qualquer um dos filmes… costumavam ter óleo na cabeça. Eles nunca tiveram esse tipo de cabelo que era seco e isso e aquilo.
Mas não precisa ser óleo, mas deve estar apropriadamente penteado, como eles dizem. Há muitas coisas disponíveis no
mercado… que podem simplesmente pentear seu cabelo sem colocar óleo. Portanto deve ser um cabelo apropriadamente
penteado. E você não deve ser algo - de modo que você mostre que você tem prestado atenção em sua aparência, que você tem
prestado atenção em seu penteado e tudo mais. Então você cria uma imagem de você que é totalmente adequada… para um
determinado tipo de trabalho. Agora, para um cozinheiro, digamos, por exemplo, se o cozinheiro se veste como um, supondo
que um cozinheiro apareça de traje de banho, o que você acha disso? É horrível. Um cozinheiro tem de se vestir como um
cozinheiro. Da mesma forma, um empresário também tem de se vestir como um empresário. Agora, você não pode ir por aí de
jeans em seu escritório. Você não deve, porque se você fizer isso, todos farão. E todas essas coisas estão criando falta de
formalidade. Falta de formalidade está bem fora do escritório, fora do seu negócio, tudo bem, mas não onde você tem o
negócio. Por exemplo, temos salas de estar. A sala de estar é uma sala de estar, não é um quarto. Você não deve misturá-los.
Uma vez que você comece a misturá-los, não há fim para isso. Pode-se ir a qualquer limite. Eu tenho visto pessoas indo para o
escritório… com roupas que realmente parecem um traje de banho. Assim, isso tem de ser restaurado, e pode ser restaurado
muito facilmente se você disser às pessoas: "Vocês não serão capazes de influenciar as pessoas a menos e até que
mantenham…" "esse tipo de modelo e um comportamento correto." No trato com os outros é um outro ponto muito importante:
você tem de ser verdadeiro. Não conte mentiras. Mas se você tem de dizer alguma coisa, então você deve dizer diretamente.

Mas nem tudo precisa ser dito também, isso não é mentir. Nem tudo precisa ser dito. Seja o que for que você tem de dizer, você
deve dizer: "Isso é isso", só isso. Mas você não deve dizer uma coisa hoje, amanhã outra coisa, depois de amanhã outra coisa.
Isso cria uma lacuna muito grande na mente de um ser humano, inconscientemente, e ele pensa: "Oh, ele é um trapaceiro," "e ele
está tentando esquivar-se do assunto ou algo assim." Supondo que agora estou falando com você e então Eu começo a olhar
para o relógio, então isso é um insulto. Supondo que você esteja falando sobre algo, alguma determinada coisa, e de repente Eu
mudo de assunto, então isso é novamente um insulto. Porque todo mundo é inteligente para ver que você está tentando evitar o
assunto. Mas até certo ponto você deve levar o assunto, e então, a coisa toda, se ela for ridícula, você deve chegar a um ponto
de mostrar isso. Como ontem, Eu disse: "Eu nunca escrevi sobre uma serpente." Se alguma outra pessoa escreveu, por que Eu
deveria explicar? Eu nunca chamo isso de energia da serpente, porque isso confunde as pessoas. Mas se alguém chamou de
serpente, não importa. O que podemos fazer sobre isso? E quando você diz uma coisa assim, leve a uma conclusão ridícula… da
coisa toda, então a própria pessoa fica calada. Mas você não deve mudar de assunto de repente. Isso significa que você está se
esquivando do assunto, você não sabe lidar com ele. Entende? Isso é algo que às vezes as pessoas, apenas enquanto falam,
elas dirão: "Tudo bem, vamos falar sobre isso." Você não pode. E um desvio em falar assim pode criar um grande problema. O
outro é: enquanto você fala com os outros, não fale de si mesmo, "Eu sou isso e sou aquilo." Ninguém gosta disso. É estúpido
falar de si mesmo. "Eu tenho isso, eu sou isso." Nada disso. Agora, apenas pergunte o tempo todo: "Então, o que você está
fazendo?" "Qual é a sua profissão? Como você está? ", isso, aquilo, todos os tipos de perguntas para ele. Agora, se ele disser
alguma coisa, então você tem de falar, digamos, sobre sua organização, então você não deve dizer "eu", você deve dizer "nós".
Você deve sempre dizer "nós". "Nós não fazemos isso. Nós somos". "Nós" significa a organização. Sempre se refira à
organização e nunca a si mesmo. "Eu não faria uma coisa assim. Eu odeio isso. Eu acredito nisso." É totalmente absurdo. O que
você tem de fazer é: "Nós, nós, nós acreditamos. Nós, nós pensamos dessa forma," "e qual é a sua opinião? Nós temos esse
tipo de coisa." Ou qualquer coisa que você queira dizer a eles sobre… sua própria organização ou seu próprio produto ou
qualquer coisa, você tem de dizer a eles: "Veja, isso é o que está disponível para você." "Agora está aqui e nós temos visto que
tem feito muito bem," "e funciona desta forma. E nós temos relatos muito bons sobre isso." "Você pode ver os relatos, nós
temos os relatos aqui. Você pode ver o que é." "E se lhe agradar, você pode experimentar e ver por si mesmo." A quantidade de
serviços que você presta à pessoa… é muito apreciada por outra pessoa. Não é apenas ego, mas isso faz a pessoa ficar muito
confortável. Por exemplo, as pessoas gostariam muito de viajar pela Air India. Muitas pessoas dizem que gostariam de viajar
pela Air India. Eu tentei entender o porquê, porque hoje em dia é difícil, porque eles te revistam demais e também por causa das
bombas e isso e aquilo. Então Eu pensei que a Air India seria muito difícil. E eles aumentaram os preços de suas, o que vocês
chamam, viagens, porque eles têm de fazer gastos extras para checar as pessoas e isso e aquilo. Mas a razão pela qual as
pessoas vão pela Air India é esta: as mulheres que trabalham lá são extremamente recatadas. E elas cuidam muito bem das
pessoas. Elas não são vulgares, não são mulheres vulgares, e quando elas servem as pessoas, elas cuidam bem. E a comida é
farta, absolutamente farta, coma o quanto quiser, muita comida. Elas lhe dão comida cinco, seis vezes, o que você quiser. E
você se sente muito feliz por ter tudo aquilo. E na mínima coisa, se você pressionar o botão, imediatamente elas estarão
disponíveis para você. Então, o que estou dizendo, é que quando você está realmente comercializando coisas, você deve saber
que está na outra ponta. Você não deve ser servido, mas você tem de servir. Quando você percebe que você tem de servir os
outros, sua atitude muda. Você tem de servir os outros. Somente através de seus serviços, eles farão dar certo. Eu lhes direi
como. Por exemplo, especialmente com os ingleses é um grande problema. É por isso eles estão perdendo tanto. Eles são
extremamente arrogantes. Se você for a um inglês e lhe perguntar: "Eu posso ver qual produto você tem?" "O que você quer?"
"Não, eu gostaria de ver o produto que você tem." "Tudo bem, nesse instante não temos nenhuma condição aqui para lhe dar
qualquer coisa." "Mas se você deixar seu pedido, nós lhe enviaremos." Acabou-se. Esse sujeito não está preocupado. Você deve
estar devidamente equipado o tempo todo para atender as pessoas. No sentido, em uma organização… agora supondo que
você tenha algum produto, então você deve saber tudo sobre ele. Os prospectos devem estar lá, o produto deve estar o tempo
todo disponível sempre que você quiser, deve ser devidamente precificado, mantido sistematicamente. Se alguém vier, se você
conhece a pessoa, se ele tem validade, a pessoa é quem pode fazer alguns negócios com você, diga: "Aqui está. Por favor, o
receba. Você mesmo pode ver". Explique a ela o que é: "E isso é o que é e nós podemos lhe dar muita concessão nele," "pode ser
esse tanto." E todas essas coisas irão conquistar o mercado. O mercado não se conquista não tanto por causa do produto, mas
por causa da forma como o produto é apresentado. A forma como ele é apresentado é muito importante, de modo que você
tenha um prospecto adequado feito por pessoas adequadas, ou você mesmo cuida para que seja feito belamente. Pouco
dinheiro não importa nisso, o que quer que seja gasto… é próprio do capital que você tem de colocar para o produto, é uma parte
dele. Se você acha que é só para colocar uma produção, então não venderá. Estas são partes integrantes nos tempos

modernos… de qualquer produto que está sendo feito ou vendido. É uma parte do produto. Para influenciar as pessoas, você
não tem… de anunciar tanto quanto você tem de lidar com elas. Quero dizer, Eu posso lhes dizer esse tanto, que quando Eu
tenho… de comprar algo em qualquer lugar, Eu Me lembro das pessoas… de quem Eu comprei e das experiências que Eu tive. Eu
acho que sempre iria a uma pessoa que fosse gentil Comigo, boa Comigo. Ela pode ganhar mais dinheiro, não importa. Mas ela
é gentil Comigo, ela não fica gritando Comigo, é bem-comportada e seu comportamento é agradável… e ela não tenta apenas
zombar de Mim. E também, pelo contrário, Me dá todas as informações e tudo mais. É totalmente aceitável. Por exemplo, Eu
fui… ver o Lloyds. Há uma corporação que Eu queria colocar algum dinheiro. Quero dizer, é uma coisa muito importante colocar
algum dinheiro em um banco, eles deveriam entender que há um cliente. Agora, eles colocaram uma garotinha lá. Afinal, as
pessoas que devem estar… contatando os outros devem ser pessoas de personalidade. Uma menininha estava lá. Assim que Eu
fui lá, então ela disse: "Quem é Você? ", essa coisa. Eu lhe disse: "Eu sou isso e isso e tudo mais". "Oh, não, não podemos receber
Você," "Você tem de conseguir isso e, por favor, não podemos fazer isso." Eu disse: "Tudo bem". Em consideração Eu disse
"tudo bem". Eu dei o nome do Alto Comissário da Índia… e todas aquelas coisas. Ela deveria entender que Eu não falaria daquele
jeito. Então, a única coisa é que ela não percebeu que Eu estava com um motorista. Eu tinha um carro com motorista. Eu tinha
uma Mercedes Comigo… e Eu estava usando um sari caro. Eu parecia bastante respeitável e ela deveria… ter entendido que a
maneira de se comportar Comigo é diferente da maneira que… você se comportaria com um trabalhador comum. Aqui está um
cliente verdadeiro. Então ela disse: "Tudo bem então, eu gostaria de ter sua identificação," "então eu terei de fazer isso, e – não,
não, não, não, não, preencha tudo." Eu fiquei tão farta dela, Eu fui a outro, que é o NatWest, Eu diria. Quero dizer, Eu consegui um
banco em algum outro lugar, mas Eu queria um perto da Minha casa. Embora fosse longe, um pouco longe, embora não seja em
uma localidade tão boa, quando Eu entrei, assim que Eu entrei, ela era uma mulher inteligente, ela podia ver: "Esta é uma boa
cliente para nós." Ela podia ver isso em Mim, Eu estava usando diamantes, isso, aquilo. Ela podia ver pela Minha personalidade:
"Tem um bom cliente chegando." Imediatamente ela disse: "Por favor, vamos entrar na sala VIP". Eu não disse nada sobre a sala
VIP. Ela foi, Me levou para dentro e falou muito gentilmente Comigo, e ela disse "sim" e ela Me perguntou, e ela disse: "Posso ter
um minuto?" Ela entrou e disse a alguém para telefonar e descobrir… sobre Mim, essa coisa e tudo aquilo, e ela não disse. Isso
não deve ser feito na presença da pessoa, mas você pode verificar a personalidade da pessoa e tudo secretamente, tudo bem,
de uma forma que a pessoa não se sinta mal ou algo assim, e saber quem é este homem e se ele é correto ou não, mas ele não
deve saber que você está investigando. E você não deve de forma alguma mostrar que sabe sobre ele. Então, esse tipo de sigilo
ajuda muito, porque você não se torna arrogante, você não se torna grosseiro, ou você, digamos, se você de modo grosseiro
falar com alguém, ninguém gosta de você dessa maneira. Os gostos e desgostos surgem quando você insulta o outro… ou tenta
rebaixar outra pessoa ou tenta duvidar de outra pessoa. Estas são as três coisas que se você cuidar, você coloca a pessoa em
uma posição confortável… e lhe diz tudo, escuta o que ela tem a dizer, confiando nela. Então a pessoa tem você em
consideração. Assim, em uma organização, se você tem de comandar qualquer administração… e organização, sua
personalidade tem de ser totalmente sensata. Em segundo lugar, o que você fala, você deve seguir. Supondo que Eu lhes diga:
"Você não deve aceitar dinheiro", e Eu começo a pegar dinheiro de vocês, supondo, então o que você fará? Você não terá fé em
Mim, terá? Quero dizer, na verdade, quando você Me dá dinheiro para os pujas, Eu os guardo em um pacote, deste jeito, e uso
esse dinheiro para comprar a prata e tudo que é para o seu puja. Eu não preciso. Quero dizer, está fora de questão. Vocês Me
deram em um puja, deveria ser Meu, e Eu tenho dito: "Tudo bem, para manter o protocolo certo," "coloquem toda essa prataria. É
Minha," "mas vocês podem usá-la." Quero dizer, é apenas uma brincadeira, mas todo mundo sabe que a Mãe é tão clara, tão
clara. Vocês têm de ser claros com as pessoas. Elas devem entender… que vocês não pregam peças nelas, ou vocês estão
fazendo algum tipo de enganação ou algo assim. Algumas pessoas fazem isso, nas costas de uma pessoa, elas tentam algum
tipo de truque e… uma pessoa assim nunca é querida, ninguém respeita essa pessoa, mas lide direto com uma pessoa como ela
é. Se alguém não está bem, de forma suave, você deve dizer: "Veja, este é o problema. Eu estou enfrentando esse problema."
"Agora diga-me qual é a solução". E então a pessoa não se sente mal. Se você disser a uma pessoa… diretamente, eles não
gostarão disso. Não, eles não gostarão. Vocês não gostarão, Eu sei, se Eu lhes disser algo tão diretamente, mas Eu lhes digo
tudo. Mas Eu lhes digo de uma forma que é suave. (Falando com Gregoire) Venha, estou agora falando sobre administração.
Algo que seja suave, que seja agradável, que seja facilmente compreendido e assimilado. Isto é muito importante: você deve ter
um estilo… que as pessoas entendam e um tipo de comportamento adequado. (Falando com Gregoire) Apenas dando uma
palestra sobre administração e como influenciar. Não, não, não, não, é para cada um de vocês. Como influenciar os outros. Na
verdade, não influenciando os outros, você influencia os outros. A arte está em esconder a arte. Não deve haver debates
expostos sobre isso. E se você entender como fazer isso… [Hindi]. Então você deveria… [Hindi]. Agora, então, enquanto fala com
alguém também, mesmo que você não entenda o que eles estão falando, você deve mostrar… que você os está entendendo e

ouvindo o que eles estão lhe dizendo, também pode ser absurdo, essa coisa, aquela coisa. Agora, quando você tem de lidar,
digamos, com três pessoas… ou cinco pessoas ou dez pessoas, então você tem de entender… que você deve sempre tentar criar
um bom sentimento entre elas, o que vocês chamam. Por exemplo, supondo agora Eu gostaria que você se casasse com Mary,
por exemplo, assuma uma posição. Então Eu lhe falarei sobre ela, o que ela é, de um maneira que não o machucará, não a
machucará, mas o preparará. Porque mais tarde você pode ouvir sobre ela… que alguém estava dizendo algo e a Mãe nunca lhe
disse. Então, de certa forma, de uma forma muito gentil, você deveria dizer: "Ela tem um pouco disso, mas tudo bem," "ela pode
ser muito, muito gentil, você consegue lidar com isso." "E isso depende de você, como você lida com isso." E depois, desse
modo ele se sente informado, com conhecimento sobre a pessoa, e também responsável por isso: "Agora é minha
responsabilidade". Assim, tornar as pessoas responsáveis é também uma parte muito importante da administração. Se você
começar a fazer todo o trabalho sozinho, então as pessoas nunca compartilharão seu trabalho. Elas nunca farão nada. Agora,
para torná-los responsáveis, a melhor maneira é recompensando-os. Você deve recompensá-los se alguém fez um bom
trabalho. "Oh, você fez um trabalho tão bom." Mas não diretamente desse jeito, de uma maneira muito indireta, de uma maneira
muito indireta, você deve recompensar essa pessoa. Não apenas em palavras, mas em palavras gentis. Você pode fazer isso
em pequenas coisas gentis. Por exemplo, Eu lhes contarei um exemplo de Rajesh. Rajesh é muito gentil e não precisa de nada.
Quero dizer, ele é um homem tão rico, e o que podemos dar a ele? Mas uma vez ele tinha Me levado para algum lugar… e ele
tinha esses canivetes suíços, canivete suíço, e ele o deu ao motorista… para cortar a fruta ou algo assim. E então o canivete
desapareceu. Ele ficou muito zangado com ele porque ele não conseguia suportar aquele sujeito… enganá-lo assim. Nós o
levamos para a delegacia e tudo mais, mas ele não o recuperou. O motorista tinha dado um jeito nele. Era um táxi. Então ele
ficou muito zangado com o motorista. Então Eu vi isso, Eu disse: "Deixa pra lá. Está tudo bem, não importa." Na próxima vez
quando Eu fui à Índia, Eu levei um canivete muito bom para ele. Quando ele viu, ele simplesmente se derreteu. Ele disse: "Mãe,
como a Senhora se lembrou?" Eu disse: "Você estava tão chateado naquele momento". Ele disse: "Não por causa da faca em si,
mas por causa da maneira como aquele sujeito me enganou." Mas a coisa toda foi neutralizada e ele estava… Assim, as
pequeninas coisas, se você observar em uma pessoa, isso é muito doce. Por exemplo, Eu lhes falarei sobre Gregoire. Uma vez
nós fomos a uma loja… para comprar alguns saris para Mim, Eu estava comprando alguns saris. E Eu pensei: "Eu comprei
bastante agora". E Eu gostei muito, muito de um sari, mas não o comprei. Eu achei muito caro, Eu não deveria gastar todo esse
dinheiro, isso não será necessário, e seja o que for, Eu desisti. E no dia seguinte, Gregoire comprou aquele sari como um
presente para Mim, e realmente Eu dava muito valor àquele sari, Eu Me lembro. Todo incidente pode ser transformado em algo
muito válido. Vocês podem dizer como um puja, podemos chamar isso, mas como uma coisa muito válida: "Oh, isso foi…"
Assim, todas essas coisas fazem a diferença em uma organização onde você está trabalhando. Pequeninas coisas assim.
Também eles devem sentir… que vocês são responsáveis por eles em uma organização, é muito importante. Eu diria, como uma
vez no escritório do Meu marido, um sujeito ingressou em outra organização. E ele disse para não ingressar na outra
organização, mas ele ingressou porque havia mais dinheiro. E quando ele foi para lá, ele descobriu que era tudo uma coisa
muito horrível. Não havia nada de bom acontecendo, exceto somente pelo dinheiro, ele estava muito infeliz lá, então ele queria
voltar. Quando ele voltou, Meu marido ficou muito aborrecido. Ele disse: "Eu lhe disse para não ir para lá. Porque você foi?" "E
qual era a necessidade de fazer uma coisa dessas? Agora eu não posso te aceitar de volta." Então o sujeito veio a Mim. Eu não
sei por que ele pensou nisso, mas ele veio a Mim. Ele Me disse: "Isso é o que aconteceu, mas eu quero voltar para a Corporação
de Navegação," "e cometi alguns erros. Eu acho que cometi um grande erro." "Mas o Sr. Shrivastava está de alguma forma
zangado comigo." "Ele não quer me aceitar de volta." Então quando o Sr. Shrivastava voltou para casa, Eu disse que ele veio Me
ver. "Oh! Então ele veio Te ver, como se Você fosse meu chefe!". E ele ficou muito zangado. Então Eu disse: "Ele quer ingressar
em sua organização." "Eu acho que você deveria ter uma consideração por ele." Ele disse: "Por que ele veio até Você?" "Eu acho",
Eu disse, "que ele pensou que Eu sou mais misericordiosa do que você, talvez". Isso o corrigiu. Ele disse: "O que Você quer
dizer?" "Eu também posso perdoar." "Então, perdoe-o!" Estes são os truques que Eu tenho naturalmente, mas vocês podem
assimilar também. Não é difícil impressionar os outros. Coisas tão pequeninas fazem a diferença. Quando eles estão doentes,
vocês devem cuidar deles, descobrir se os filhos deles estão doentes ou se suas esposas estão doentes. Vocês devem se
preocupar e devem ficar identificados. Em uma organização, você deve tratar como uma família, absolutamente como uma
família. "O que há de errado com ela? Ela está bem?" "Você precisa de ajuda? ", essa coisa, aquela coisa. Envie às vezes flores
se o marido estiver doente ou a esposa estiver doente, ou faça perguntas sobre as crianças. Todas essas coisas significam
muito. Mas normalmente o que as pessoas fazem é… em um dia de Natal, no máximo, elas talvez enviem um cartão ou algo
assim. Mas vocês podem ter na organização um sistema adequado de cartão. Você deve assiná-lo à mão, você mesmo, e uma
linha, em algum lugar, se você sabe alguma coisa: "Espero que sua esposa esteja bem. Espero que as crianças estejam bem".

Se você conhece a esposa: "Por favor, transmita meus cumprimentos a ela". Não há necessidade de fazê-los beber como peixe,
mas é mais para fazê-los sentir… que são amados e queridos na organização, que eles são muito importantes, esse tipo de
coisa. Mesmo a sugestão, por exemplo, digamos, mudar o cargo de uma pessoa. Agora, supondo, se Eu quero agora que
Christine seja a líder nos EUA… e que Gregoire esteja lá para receber vocês, mas não para interferir em Christine, Eu falei:
"Gregoire, veja agora, ela está lá, ela está lidando melhor com as pessoas," "ela as conhece, as pessoas têm amor e respeito."
"De repente você é uma pessoa nova indo para lá." "Então Eu não quero - e você será o marido dela -" "então na realidade você é
um dos líderes mundiais," "e você não deve ter nada a ver com as coisas locais." Ele entendeu. Mas se Eu dissesse: "Não fale
nada lá, fique calado agora", quero dizer, isso não teria dado certo. E ele é isso, ele sabe muito bem que ele é desse modo um
dos líderes mundiais, e nós temos Warren assim. Alguns de vocês têm surgido assim, que você pode ir em qualquer lugar do
mundo e fazer o que quiser. Como Eu diria, Rajesh é outro que está surgindo. Mas a menos e até que você tome as devidas
providências, você não deve mudar uma pessoa de repente. Você deve tentar… ver que essa pessoa que de repente foi mudada
não ficará bem. Mas você também deve descobrir se você realmente quer mudar… uma pessoa ou não. Se você não tiver
certeza, é melhor manter isso suspenso. O tempo é a melhor maneira de permitir que as coisas aconteçam assim. Permita que
passe um pouco de tempo. Dê uma pequena dica para a pessoa: "As pessoas estão reclamando. O que fazer? Eu gostaria que
você me ajudasse". De modo que ele também pense que você lhe deu tempo suficiente para melhorar. Você sabe, desse jeito.
Mas se você não der tempo… e você apenas diz a uma pessoa: "Agora, saia! ", ela se tornará sua inimiga. Mas, ao contrário, você
deve dizer: "Sinto muito, mas essas pessoas são tais que…" "elas estão tentando nos incomodar e me incomodar o tempo todo,"
"e eu não sei o que há de errado com elas, mas por favor, tome cuidado e tudo mais." E as coisas dão certo. As pessoas aceitam
isso, elas entendem: "Você é responsável por si mesmo." E Eu estou colocando essa responsabilidade sobre eles. É assim que
isso deve ser trabalhado. Há uma loja em Lucknow e o dono faz doces muito bons, é muito famoso por seus doces. E agora o
pai dele faleceu, mas o filho fica sentado com a barriga grande que ele adquiriu lá, ele fica sentado lá. E todo mundo vai lá na
sua loja para comprar. E você não pode pegar um carro, você tem de andar uma longa distância. Agora, o truque dele é tal que
Eu notei isso. O que ele faz é que ele pegará seu primeiro pedido, então você diz: "Tudo bem, por favor isto". Você está sentada
lá. Então ele dirá: "O que você está fazendo?" "Por que você não dá coisas para Ela? Ela está sentada há tanto tempo." Ele Me
dirá: "Olhe para essas pessoas, elas apenas ficam tomando…" "muito tempo das pessoas. Agora eu espero que a Senhora não
tenha de ir de avião nesse instante." Eu disse: "Não, não. Eu estou bem, está tudo bem." Com um pedido de desculpas o tempo
todo. Então ele dirá: "Por que não provar algumas dessas coisas que fiz especialmente, apenas experimente". Então você come
alguma coisa: "Tudo bem, também Me dê mais disso", desse modo ele continua dando tempo. E então, depois de algum tempo,
ele dirá novamente: "Oh agora, olhe para essas pessoas, como elas são horríveis." "Elas não sabem como terminar o trabalho."
"Ei! O que você está fazendo aí? Por que não dá alguns doces para a Senhora?" "Ela tem de ir agora. Por que você está
demorando tanto?" "Sinto muito, mas a Senhora provará isso então, eles o trarão". Então ele dá outra coisa. Então você diz:
"Tudo bem, dê-me isso". Quando você vai de lá, todo seu dinheiro está acabado… e você comprou todos os doces da loja. E esse
é o truque que ele prega. Então depois de algum tempo, você descobre e diz: "Eu conheço todos esses truques. Agora, por favor,
dê-me o que eu quero e irei embora." Então o que estou dizendo é que um relacionamento de doçura se desenvolve… quando
você vê uma pessoa, o quão doce ela é vendendo as coisas dela, os produtos para nós. Ao contrário: "Este é o meu produto." "Se
você quiser, coma-o. Caso contrário, saia!" "Sim, tudo bem, saia primeiro". A atitude toda de vender agora está voltando… a um
relacionamento apropriado entre a pessoa que quer vender, o vendedor e o comprador. É somente o relacionamento que
funciona, não o produto. Deixe o produto ir para o inferno. Ninguém está preocupado com o produto. É claro, quero dizer, se
você apenas os engana, tudo bem, mas entre A, B, C, D, E, se você tiver cinco produtos, as pessoas pegarão, e eles são quase
iguais, igualmente bons, então as pessoas irão para a organização que é sensata, que recebe as pessoas com sensatez, as
respeita, e entrega a coisa a tempo e uma coisa que não é tão inútil. É claro, você deve descobrir o que há de bom nas outras
organizações, o que elas estão tendo e o que elas estão vendendo. Você deve descobrir. Isso é importante. E por que as
pessoas gostam disso? Mas na maioria das vezes, Eu vi que o que funciona não é nada além… de seu relacionamento com o
cliente. Mas também seu relacionamento no escritório deve ser bom. Essas são as duas coisas que devem funcionar. O
relacionamento deve ser bom. Em primeiro lugar, sua personalidade deve ser boa. Eu estava dizendo a ele, o pessoal que usa as
roupas da moda no escritório… não podem ser bons administradores, não podem. Porque eles se tornam um pouco frouxos, e
as pessoas começam a tirar vantagem de uma pessoa frouxa. Mas você deve ser firme, no sentido de que usa uma roupa
formal, sempre. As pessoas têm uma admiração por isso. Eu estava dizendo a ele, supondo que um cozinheiro use, uma
cozinheira use… um traje de banho, ninguém gostará disso, eles gostarão? Da mesma forma, essa nova ideia, como vocês veem
agora, nos escritórios, as pessoas chamarão todo mundo, o motorista chamará o patrão: "Tom, como você está?". Então não há

respeito, isso começa assim. Ou se o chefe toma, digamos, drogas ou algo assim, como na Índia, eles mastigam o que vocês
chamam de tabaco. É um tabaco que eles comem. Então o que acontece é que até um peão vai ao chefe… e o chefe diz: "Você
tem um pouco de …?". "Sim, sim, sim." Então ele tira o seu próprio tabaco e o dá. Acabou-se. O relacionamento todo está
liquidado. Então, nesse momento, se você estiver tomando drogas, se você bebe ou qualquer coisa assim, sejam quais forem os
hábitos que você tiver são realmente prejudiciais, mas tente cortá-los. Mas mesmo que você não consiga, não espere que seus
subordinados apoiem isso. Ninguém gosta de piadas vulgares e coisas assim, mas esses subordinados… fazem um tipo de
piada vulgar e acham que são populares. Eles não são. A popularidade deve ser conquistada pela altivez… e simplicidade. Não
apenas se tornando como eles. Por exemplo, Eu lhes contarei um outro incidente. No escritório de CP, tinha uma mulher que
veio de jeans. E CP chamou-a. Ele disse: "Senhora, eu não aceitarei isso." "Você pode usar calças ou você pode usar algo
sensato," "mas não esses jeans." Ela disse: "Não, mas senhor, hoje em dia isso está bem". Ele disse: "Sim, tudo bem, você pode
usá-lo nas ruas, você pode usá-lo…" "em casa, você pode usá-lo em qualquer lugar, mas não no escritório." Ela disse: "Não
senhor, não pode ser assim". Ele disse: "Tudo bem," "então, por favor, demita-se, eu não terei você." Então ela começou a usar
roupas adequadas. Porque isso realmente faz a diferença. Uma roupa sempre faz a diferença para uma articulação adequada.
Sem dúvida, vocês veem isso. Agora, ontem Eu não tinha um sari branco. Imaginem só. Eles nunca colocam nenhum sari
branco para o Meu programa. Então, Eu disse: "Agora, Eu sempre uso um sari branco para o Meu programa". Mas Eu tinha um,
este aqui, o branco com a borda vermelha. Isso faz diferença. Se Eu tivesse usado algum outro sari, o programa não poderia
acontecer. Mas supondo que Eu vá Me encontrar com vocês, o sari que uso tem um efeito sobre vocês. "Ah, a Mãe usou este
sari enquanto vinha, só para se encontrar conosco." É como a luz de vocês, sua roupa, seu comportamento… são como a sua
luz, o que quer que vocês sejam por dentro se mostra com isso. E todos essas concessões que as pessoas estão fazendo hoje
em dia… estão estragando a administração. Você deve se preservar, você deve manter a sua posição. Por exemplo, agora nos
escritórios, Eu tenho visto, as pessoas respondem com insolência. Seu próprio pessoal se sentará e responderá com insolência.
Mas se você observar uma empresa japonesa, uma única pessoa falará, ninguém mais. Todos eles se sentarão seguros.
Quando uma pessoa faz uma pergunta a alguém, ele fala, senão ele não fala. Um tipo de concordância absoluta existe entre
eles. Agora o que eles fazem? O truque é assim, antes de ir para qualquer programa… e tudo mais, ele chamará todas as suas
cinco pessoas: "É isso que iremos discutir lá." "Agora vocês têm de dizer isso e vocês têm de dizer aquilo." "E quando eu lhes
perguntar, vocês têm de dizer isso." Já está decidido. Ninguém é livre para falar na presença de outros. Toda a liberdade está
antes, antes de ir. Nós fazemos o mesmo com nossos filhos. Quando os indianos têm de ir… à casa de alguém, eles dirão aos
filhos: "Quando vocês forem lá," "vocês não devem pedir nada. Vocês não devem tocar em nada lá." "Vocês não devem comer
muito: 'Direi ‘não’ a isso'." "E mesmo que tenham de comer, peguem muito pouco." "E depois, antes de sair, vocês devem dizer
‘obrigado’." "Quando vocês chegarem lá, vocês devem dizer ‘Namaskar’." Todas essas coisas são ensinadas em casa, antes de
tudo. "Senão da próxima vez, não os levaremos." Então por meio disso, o que acontece é que eles já estão avisados. Na verdade,
eles têm conhecimento do que fazer. Supondo que você leve cinco pessoas, elas vêm para uma reunião, sentam-se lá. Então
elas começam a discutir entre si, elas fazem isso na mesma organização. Agora, por exemplo, os Sahaja Yogis no começo
faziam o mesmo. Eu vi isso. Eles discutiam Comigo na presença de outros e isso criava um problema. Então Eu tive de lhes
dizer: "Agora, na presença de outros, não discutam." "Se vocês querem Me dizer, Me digam". E criar entre eles um sentimento
bom, nenhum sentimento de ciúmes ou qualquer coisa assim. O ciúme é outra coisa que atua muito entre seu próprio pessoal.
Então vocês só têm de dizer: "Todo mundo tem seu próprio trabalho." "Tudo tem de ser feito e deve ser bem feito e estamos
todos juntos, somos um só." "Esta fora de questão esta mão ter ciúmes desta mão," "mas você está no lado esquerdo, você está
no lado direito. Tudo bem," "faça seu trabalho de mão direita e faça você o seu trabalho de mão esquerda," "e a coisa toda dará
certo. Toda a organização tem de se elevar." "Se a organização se elevar, todos nós obteremos as vantagens." Portanto, sempre
forme as pessoas em harmonia no que diz respeito à organização. "Se todos trabalharmos bem, se tivermos mais lucros,
teremos melhores bônus". Então… Interrupção da gravação de forma inata, talvez Eu entenda muito bem suas Kundalinis. De
forma inata, Eu sei como lidar com as pessoas, de forma inata. Agora, às vezes você tem de dizer sobre alguém. Digamos, Eu
talvez fale sobre você para ele: "Cuide dele e faça isso e…" Talvez ele seja bastante descuidado. Ele não entenderá… o que Eu
disse e talvez apenas diga: "A Mãe estava dizendo isso!". Então Eu tenho de avisá-lo: "Simplesmente diga você mesmo." "Caso
contrário, isso não terá nenhum efeito." "Se Eu tiver de dizer a ele, Eu posso dizer-lhe diretamente. Por que Eu estou lhe
dizendo?" Mas todas essas coisas devem ser tornadas claras antes que ele fale. Porque uma vez que ele faça isso, então de
que adianta? Então, se ele vier com sua explicação para você, você deve estar preparado para dizer, dizer a ele: "Por que você
teve de dizer a ele?" "E eu não lhe disse diretamente." De modo que a outra pessoa que tentou… ser estúpida é colocada em seu
próprio lugar e seus relacionamentos continuam bem. Assim, os relacionamentos devem ser mantidos bons por meio de sua

própria dignidade, seu próprio senso de respeito por si mesmo e o respeito aos outros. Assim como você trata a si mesmo, trate
os outros. Mas primeiro você não tem respeito por si mesmo, como você pode respeitar os outros? E Eu pessoalmente acho
que esse negócio de moda, "isso está muito na moda, aquilo está muito na moda", é uma coisa de mendigo. É coisa de
mendigo. São os mendigos que criam a moda na democracia. Países democráticos, uma outra coisa que Eu descobri, é uma
coisa de canal esquerdo. E quando eles criam uma moda, o que acontece? Digamos, há dez mendigos que não têm nada, então
quando dez pessoas começam a usar uma roupa assim, até mesmo um homem rico começará a se comportar assim. Então, é
da mesma forma, há dez tolos estúpidos, idiotas, eles se comportam como idiotas, então mesmo um homem inteligente pensa
algo errado sobre ele. Então em uma democracia, você tem de ser como o resto deles, então você começa a se comportar
como um idiota. Sim, é verdade! Quero dizer, por exemplo, Eu tenho visto algumas pessoas muito mais idosas, pessoas
sensatas… contando piadas muito vulgares. E a razão é: quando elas vieram para a Inglaterra, elas encontraram todo mundo
falando assim. Então elas pensaram: "Há algo diferente comigo? Eu também sou como vocês." Então elas contarão uma piada.
Então elas se rebaixam. Vocês não têm de se rebaixar, vocês têm de se elevar mais alto para atraí-los. Esta é a diferença:
rebaixar-se ao nível deles ou elevar-se mais alto. Mas, ao elevarem-se mais alto, vocês não devem dar a impressão de que estão
se elevando mais alto, criar qualquer inveja ou um tipo de sentimento: "Este acha que não há limite para si mesmo." Mas de uma
maneira muito gentil, vocês devem mostrar que são mais elevados do que eles, somente então eles os seguirão. Caso contrário,
eles não seguirão. Se você é inferior a eles ou do estilo deles, como eles o seguirão? Muitas pessoas fazem essas coisas, quero
dizer, é uma coisa tão comum no Ocidente. Eles perderam completamente o bom senso. Mas em outros países, por exemplo,
digamos, em qualquer país que seja um país fascista, ou um, digamos, um país comunista, onde eles são canal direito. O que
eles fazem? Eles constroem suas próprias imagens. Eu diria que até no Japão é a mesma coisa. Eles têm suas próprias
imagens. O líder é um líder, você não pode falar com ele. Se você tem de falar com ele, você tem de falar dessa maneira. Existe
um sistema desse tipo e você não pode se comportar assim. Mas o próprio líder tem uma projeção de uma personalidade…
onde ele trata todos como um pai, um pai. Mas aqui o pai se comporta como uma criança. A criança vem e diz: "Eu quero uma
bebida". Então o pai serve um pouco de uísque e dá ao filho. Acabou-se. Esse relacionamento está acabado. Assim que você
tentar chegar ao nível de seu filho, está acabado. Eles devem saber, deve haver uma admiração. Essa é uma parte que você tem
de desempenhar. Você deve ser muito amigável, você deve ser gentil, você deve ser tudo, mas você deve saber que você é
inteiramente um pai, senão os filhos nunca o respeitarão. Da mesma forma, isso acontece em qualquer organização. Você deve
manter essa distância. Por exemplo, Eu nunca gostaria que alguém Me chamasse pelo nome, de forma alguma, nunca. Mas no
escritório ou algo assim, Eu não gosto que alguém Me chame pelo nome, então Eu chamo os outros, digamos, em um escritório
ou algo assim, Eu direi "senhor". Com o motorista do CP, Eu também direi "senhor" para ele. Então ele não ousa Me chamar pelo
nome. Sim, na escola virou moda os alunos me chamarem pelo meu nome. É isso. Eles não têm nenhum respeito. Eles não têm
nenhum respeito. Todos os professores, quero dizer. Eu devo ir dar uma olhada lá embaixo e ver se a campainha… Perdão? Há
alguém que chegou? - Bem, eu ouvi a campainha tocando. - Tudo bem, vá e dê uma olhada. Depois Eu irei e verei. São 11h agora,
exatamente. Agora deixem Gregoire ouvir a primeira parte disso. Vamos ver o que ele tem a dizer.
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Puja em Nasik, Índia, 23.12.1986
Assim, agora nós estamos aqui... em um dos mais antigos lugares chamado Nasik. Eu acho que vocês devem ter ouvido falar
sobre o que aconteceu... quando Shri Rama e Sita estavam morando aqui, por que este lugar foi chamado de Nasik, Eu lhes
contarei resumidamente. Este é o lugar onde Shri Rama e Sita... e Lakshmana estavam morando, e a irmã de Ravana, porque
alguns dos impérios de Ravana, uma parte do império era muito próxima deste lugar. Ela veio para seduzir Shri Rama. Então Shri
Rama sorriu para ela e disse: "Não é possível Comigo, porque Eu tenho uma esposa muito boa", disse em Seu jeito doce. e Ele é
conhecido por seu jeito formal, formal não é a palavra, mas por suas formalidades gentis, e nós chamamos isso de Sankocha.
Ele disse: "É melhor você tentar com Meu irmão", porque Ele sabia que Seu irmão era um sujeito terrível. Assim, tudo isso é
rakshasi, é uma característica dos rakshasas, as mulheres que são rakshasinis tentam seduzir os homens. Os homens que são
rakshasas tentam seduzir as mulheres. É uma característica dos rakshasas, não dos seres humanos. E é claro, não é dos Devas.
Então essa rakshasini quis tentar a sorte. Com seu ego, ela foi até Lakshmana... e ela Lhe disse: "Você agora vai viver sem Sua
esposa por 14 anos," "e esses 14 anos vão ser muito pesados para Você." "Então eu acho que é melhor Você se casar comigo."
"Eu sou uma boa mulher, por que Você não se casa comigo?" Então ela disse: "Eu tenho um belo nariz," "eu tenho belos olhos,
sou muito bonita." Deve ser artificial, Eu tenho certeza, ou ela deve ter estado em algum tipo de salão de beleza ou algo assim.
Só Deus sabe o que ela deve ter feito, mas ela estava tentando impressionar. E Lakshmana foi ficando enfurecido. Ele não
conseguia ver aquilo, via: "Olhem para esta mulher vindo e tentando desafiar Minha castidade." E por fim, Ele ficou muito
zangado.
Ele lhe disse: "Saia daqui. Eu não tenho nada a ver com você." "Você é imprestável. Não tente este truque Comigo." Mas ela não
foi, ela ficou tão encantada com Ele, e o ego dela ficou ferido, ela disse: "Não, não aceito nenhuma derrota." Ela continuou. Então
Ele ficou muito zangado e cortou seu nariz, do qual ela era muito orgulhosa: "Eu tenho um belo nariz." Ele cortou o nariz dela. E o
nariz representa o ego. Quando as pessoas têm ego, o nariz delas fica deste jeito.
Por exemplo, vocês devem ter visto, enquanto estávamos vindo... de Runala, eles disseram "nariz de duque", porque um nariz
tão grande que começam a ter... não pode ser um nariz de inglês, deve ser do duque de algum lugar. Do contrário, não poderia
ser um nariz tão grande. Então os indianos chamam isso de "nariz de duque". Então ela tinha um nariz tão grande, tão grande.
Ele cortou o nariz dela mostrando que... Ele tentou destruir o ego dela de sua beleza. Isso é muito significativo, muito
significativo, pois Lakshmana reside no estômago, podemos dizer, no lado direito. Ele cuida de nosso lado direito... que é o
fígado, que nos dá a parte do ego... e é somente Ele que destrói isso. Portanto Ele é o grande destruidor de nosso ego. É
significativo Ele ter destruído o ego dessa mulher. Cortando o ego dela, ela não poderia seduzir ninguém.
Nariz é a palavra "nasika" em Sânscrito. É por isso que este lugar foi nomeado depois... do corte do nariz, como Nasik. Mas
como em todos os lugares religiosos, reunimos todos os tipos de negatividades, muita negatividade também se juntou em
Nasik... e as pessoas em nome de Deus pensaram que... eles eram um lugar importante, como temos em toda religião, vocês
sabem, no Cristianismo... ou no Islã, em todas as religiões, nós temos o mesmo problema. Eles começaram suas lojas aqui,
então este aqui é um dos "shopping centers" de Deus. Aqueles que estão interessados em compras de gurus... podem vir à
Nasik e esvaziar seus bolsos. Assim, este é um dos problemas deste lugar. E é por isso que a Sahaja Yoga leva tempo para se
enraizar. Nós já desistimos de Kolapur, que é um outro grande lugar que desistimos. Pandapur e também, de certa maneira,
Thirujapur, porque lá eles têm todos os tipos de forças negativas atuando... e todos eles estão ganhando dinheiro, embora o
lugar seja tão vibrado, tão grandioso, porque Shri Rama veio aqui. Ele não estava usando Suas sandálias, e Sua esposa também
veio de pés descalços.
Todos Eles tocaram esta Mãe Terra, então este lugar deve ser muito vibrado, sem dúvida, mas todas essas negatividades estão
aqui, como nós somos... muito suscetíveis quando somos superficiais, as pessoas pegam a negatividade primeiro e o positivo

vem mais tarde. Deste modo, este lugar de Nasik foi contaminado... por essas pessoas que quiseram ganhar dinheiro em nome
de Deus. Agora, nós viemos para aqui, alguém pode dizer: "Mãe," "nós não conseguimos muitas pessoas aqui", ou também...
vocês podem dizer que a Sahaja Yoga está se movendo muito devagar, Eu concordei. Ela está se movendo mais rápido em
qualquer outro lugar. Apesar do fato de Dr. Sangi e sua família serem pessoas muito fortes... e nós temos alguns Sahaja Yogis
muito fortes aqui. Mas é por isso que precisamos de pessoas muito fortes aqui... para trabalhar essas negatividades e virá o dia
em que todas elas fugirão. A vinda de vocês ajuda muito, porque vocês também são canais da Divindade... e quando vocês vêm
a este país, a esta parte do país ou a este lugar... que é cheio de negatividade, suas vibrações ajudam muito. É por isso que
sempre lhes peço para fazerem algumas compras em Nasik, e hoje, se possível, por uma hora, se vocês puderem fazer isso,
seria muito bom, mas de qualquer forma, se vocês quiserem ir para Saptha Shringi também, vocês podem ir. Agora, continuando
com a palestra que lhes dei outro dia... sobre o belo espelho que Deus criou para ver a Si mesmo. Mas depois de criar todo o
universo, Ele criou a Mãe Terra.
Depois Ele levou a Mãe Terra em direção à lua, de modo que Ela esfriasse, e depois Ele moveu a Mãe Terra em direção ao sol, e
A trouxe a um ponto onde a vida pôde ser sustentada. É desse modo que a vida começou na Terra. Nos Puranas está descrito
que... houve Avatares de Shri Vishnu nesta Terra... que um por um levou para a evolução. Desse modo, vocês viram que nós
temos Macha Avatar, Kurma Avatar e todas essas coisas sobre as quais vocês sabem, e deve ser contado aos novos Sahaja
Yogis. Por fim, esta é a situação agora no Sahasrara onde Eu tive de vir. Nesse estágio, o trabalho principal é dar a Realização,
elevar a Kundalini, esse é o Meu principal trabalho. E isso é o que tem de acontecer em larga escala. Neste país, não há tanto
problema, porque muito poucos lugares são desse jeito... onde há negatividade. Nos vilarejos, vocês viram... como nos lugares
de pescadores muitas pessoas vieram, que eram sem malícia, como belamente eles cantaram para vocês, cantaram para Mim e
eles eram tão bons. Assim, este país não é uma coisa tão difícil... dar a Realização e estabelecê-los na Sahaja Yoga, porque eles
imediatamente saltam na alegria da Sahaja Yoga, enquanto que no ocidente, como vocês sabem, nós não saltamos para dentro
da alegria, mas primeiro começamos... a ver isso através de nosso ser racional.
A racionalidade depois se desenvolve no que chamamos de Chitta. Então começamos a usar nossa atenção... para diferentes
lugares, usando as vibrações, isto e aquilo, mas a parte relativa à alegria vem mais tarde, e é por isso que não se estabelece
muitas pessoas. Antes de tudo, têm de ser falado um pouco para eles... e feito com que eles se estabeleçam, porque a natureza
da luz da Kundalini é tal... Que Deus os abençoe, chegaram na hora, venham aqui. Por favor, venham. Venham à frente, Onde
está isto? Está no carro? Vocês pegaram um taxi? Vocês vão manter isso. Vocês podem tirá-lo. Sim, podem tirar.
Peça alguém para fazê-lo. Tudo bem. [Marathi] Tudo bem, venham aqui. Que Deus os abençoe. Vocês vieram carregando isto de
onde? Em sua cabeça? [Marathi] [Marathi] Venham. Está bem errado agora, eles tiraram seu casaco. Foi um dia frio aqui, então
Eu apenas disse para parar isso. Está bom para vocês aqui, está bom e aquecido.
Tudo bem. Então Deus criou este universo para ver Sua imagem... e como Eu lhes disse, o ouro não pode ver a beleza dele, a
natureza não pode ver sua beleza, o sol não pode ver sua beleza. Então eles têm de se expressar, de se manifestar para verem
suas próprias imagens. Agora, Deus criou os seres humanos, no final, como Eu lhes disse, e agora Ele quer ver Sua bela imagem
em vocês. Então antes de tudo, saibam que o espelho de vocês é o Espírito. Esse é o espelho que você tem com o qual você
pode ver, você não conhece a grandeza dele, não conhece sua beleza, não conhece nada, no sentido de que Ele reflete a beleza
de Deus dentro de você. Agora, você tem de criar uma imagem, ou você pode dizer, nós temos de manifestar nosso trabalho de
tal forma... que possamos ver nossa imagem... nesse espelho de Deus que temos dentro de nós mesmos. Então, quando os
Sahaja Yogis começam a se manifestar, afirmando a si mesmos, projetando a si mesmos, então eles podem ver sua própria
imagem... e eles ficam surpresos: "Como podemos ser tão belos? "Como podemos ser tão bons?" "Como podemos ser tão
poderosos?"
"Como podemos ser o poder universal?" "O quanto que nós somos ajudados." Isso é muito surpreendente e é desse modo - Por
favor, mantenha seus olhos abertos, senão seus chakras não ficarão bem. Então quando você tem todas essas... experiências
de sua bondade, de sua grandeza, de sua glória, você começa a manifestar Deus. Então, agora, para Deus, seu espelho está
pronto. Para Ele, você é Seu espelho. E Ele quer se ver através de você. Assim, toda a beleza que você tem, todos os poderes
que você tem estão dentro de você. Mas a maioria das religiões que foram estabelecidas... pelos grandes santos, que quiseram

ajudar nesse procedimento, simplesmente foram invertidas, pois lhe é falado que vocês são os piores, que vocês são os
pecadores, que vocês são pessoas perdidas, inúteis, de modo que você vá e dê mais dinheiro... e mais dinheiro e essa é uma
outra estupidez. Você pode ver tão claramente o quanto é estúpido o esforço todo.
Fazendo isso, você faz com que as pessoas pareçam feias, doentes, inúteis. O sistema inteiro, a civilização inteira trabalha ao
contrário. Por exemplo, hoje em dia, Eu tenho visto no ocidente que... se você parece um tuberculoso, você é considerado
bonito... ou se há algum tipo de bhoot, você é considerado bonito. Pelo contrário, você tem de parecer saudável, florescendo
como uma flor, puro, esse é o sinal de uma pessoa que é bela, não uma pessoa que fica o tempo todo suspirando... e que está
prestes a se mudar para o hospital ou para um cemitério. Esse tipo de ideia, Deus nunca teve em Sua mente. Essa é a ideia que
chegou a você... através da administração inteligente de alguns agentes demoníacos. E eles lhes deram essas ideias e vocês as
estão realizando. Assim, o senso de beleza que você possui tem de ser um pouco diferente, muito diferente, Eu disse,
absolutamente, exatamente o oposto. A face de uma pessoa que é uma alma realizada... é muito diferente da face dos outros.
Para eles, ele pode não parecer bonito, porque eles veem a feiúra, enquanto nós vemos a verdadeira beleza que agrada Deus.
Ver suas faces deve agradar Deus, refletindo a manifestação Dele. Por exemplo, veja as flores, você gosta das flores que estão
viçosas, você as olha com grande admiração. Da mesma maneira, quando Deus vê Seu reflexo entre os Sahaja Yogis, Ele ficará
muito mais satisfeito. E isso foi o que Eu senti ontem... quando todos vocês cantaram juntos com todo o oriente e o ocidente...
combinados juntos com tamanha beleza. Eu senti que Eu estava satisfeita dentro de Mim mesma, pois algo aconteceu e algo
mostrou os resultados. A beleza está se mostrando agora nos rostos de Meus filhos. Nós devemos agradar Deus. Vocês devem
Me agradar muito. Essa é uma coisa muito grande que está acontecendo em Nasik, Eu acho. Essa gratidão de vocês... e Minha
própria satisfação, Eu Me sinto muito gratificada.
Eu Me sinto muito satisfeita e realizada. E essa é a situação em um lugar como este, onde Sita teve de sofrer muito, onde
Lakshmana teve de fazer todas essas coisas desagradáveis. Foi uma coisa terrível que aconteceu em Nasik. E nisso, se você
entra nesse passado... como uma peça de teatro, você mostra um clímax e... depois o anticlimax desse jeito. Ontem, Eu senti
que o drama está completo agora. Eu fiquei realmente muito satisfeita com o que aconteceu noite passada, a unidade com a
qual cantamos, a unidade que sentimos... e a unidade que tivemos em relação a nós mesmos. Nós somos seres universais. Nós
não pertencemos a nenhum país, não pertencemos a nenhuma casta, comunidade... ou às assim chamadas religiões. Todos
nós somos pessoas universais. Não temos nenhuma restrição que nos mantêm separados uns dos outros.
Todo esse amor, toda essa afeição... e tudo isso vai transformar este mundo horrível... em direção ao caminho certo, em
direção ao caminho correto, em direção ao caminho da benevolência. Assim, Nasik fez algo bom para Mim. Da última vez, Eu
tive lágrimas em Meus olhos... e vocês tiraram a fotografia dessa Sandra Karuna, e hoje, Eu tenho o sentimento de grande
alegria dentro de Mim. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigada.
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Devi Puja, Compromisso e Dedicação, Paithan, Índia, 11.01.1987 Vocês devem ter sentido as vibrações deste lugar, elas são
tremendas. E nós virmos aqui… depois de tantos anos é realmente muito surpreendente. Este lugar tem uma grande conexão
Comigo, porque Meus antepassados governaram neste lugar… e esta era a capital dos Shalivahanas. É chamado de
"Pratishthan", mas depois eles o tornaram mais fácil como "Paithan". Eles foram os governantes daqui por milhares de anos… e
eles foram os que iniciaram essa dinastia Shalivahan. Na verdade, eles se autodenominavam "Satvahan", significa "sete
vahanas". Eles representavam os sete vahanas dos sete chakras. É surpreendente como isso é tão Sahaja. Depois disso, houve
um grande poeta que vocês conhecem, Gyaneshwara. Ele veio aqui e nasceu muito perto deste lugar. Ele esteve aqui por
bastante tempo. E havia um sujeito que era um indivíduo muito supraconsciente, que O desafiou, seu nome era Changdev. Então
ele disse: "O que Você tem com Você para mostrar que tem Deus com Você?" E havia um búfalo com Ele, um búfalo, que ficava
apenas andando na estrada, e Gyaneshwara fez aquele búfalo recitar os Veda mantras. E este Changdev tentou mostrar alguns
truques. E Gyaneshwara com Seus irmãos e irmã… estavam sentados em um muro quebrado… e Ele fez o muro se mover com
todos eles no ar. E então Changdev compreendeu… que este é um tipo de Encarnação na Terra. Além disso, há um outro grande
poeta chamado Eknath, que escreveu muitas canções folclóricas, como Namadeva, descrevendo a Sahaja Yoga. Portanto, este
lugar tinha algum tipo de foco atrativo de vibrações… para todos esses grandes santos virem e se estabelecerem aqui. Eles
escavaram muitas coisas antigas neste lugar… e o sari que é dado à Deusa aqui é feito neste lugar, chamado de paithani. Isso
começou na época de Shalivahana e essa arte ainda está lá. Esse é o único sari em que eles usam ouro verdadeiro… como fio,
ouro verdadeiro, apenas para a Deusa. Assim, este lugar ainda está vibrando muito. Está fora do caminho para as pessoas
virem, graças a Deus, então ainda são mantidas suas próprias vibrações e sua bondade e pureza. E todos vocês são pessoas
muito afortunadas neste grupo, por terem vindo a este lugar… e terem visitado isto. Conforme vocês circularem, vocês verão
que há um lindo jardim ao lado. O rio Godavari é chamado de Ganga, o Ganges do Sul. Ele começa em Nasik, onde vocês
estiveram antes e depois vieram para cá… e uma grande barragem foi construída para o abastecimento de água em toda parte,
que vocês podem ver no seu caminho. Há um belo jardim próximo. E o templo de Eknath fica logo atrás daqui, então todos nós
podemos ir e dar uma olhada nele também. Eu estou feliz que vocês foram e viram as Cavernas de Ajanta. Isso deveria
mostrar-lhes como as pessoas eram dedicadas… para construir tudo aquilo em dez séculos. Eles não tinham visto Buddha de
forma alguma. Buddha nunca veio ao sul da Índia. Apenas acreditando em Buddha, que trabalho eles fizeram, que sacrifícios.
Como eles construíram aquilo? Eles tiveram de passar por momentos muito difíceis, porque não havia água, não havia
comunicação, nada. E eles usaram as pedras, vocês devem ter visto lá, de diferentes cores e matizes, que são criadas pela Mãe
Terra. E quando você as quebra, dentro dessas pedras semelhantes a ovos, você obtém belas pedras semipreciosas. Eles as
dissolvem em algum tipo de solvente nativo e… usam isso para pintura e é desse modo que as pinturas estão sobrevivendo até
hoje. Você não consegue enxergar sem luzes, então como eles devem ter pintado aquilo naquela época? Que tipo de olhos eles
deviam ter? A dedicação deles deu-lhes esse poder de modo que eles puderam construir aquilo. E eles levaram adiante por dez
séculos esse trabalho. Se a Sahaja Yoga puder ser levada adiante por dez séculos, este mundo será um lugar diferente. Assim,
temos de aprender que nós temos de nos dedicar. Nós devemos nos dedicar totalmente. Nós não estamos aqui para ganhar
tudo da Sahaja Yoga. Por exemplo, no começo, as pessoas têm problemas com suas famílias, então elas pensam que Deus
deveria resolver o problema, porque elas vieram para a Sahaja Yoga para fazer um favor para a Sahaja Yoga agora, então Deus
deve resolver os problemas delas. Elas têm problemas com seus empregos, Deus deve resolver seus problemas. Se elas têm
problemas com seus parentes, Deus deve resolver o problema. Esse é um tipo de trabalho dado a Deus, porque elas aderiram
"com muita bondade" à Sahaja Yoga. Então, depois disso, Deus deve lhes dar dinheiro, Ele deve provê-las em tudo e deve cuidar
delas, sem nenhum compromisso delas, de forma alguma, não há nenhum compromisso, ninguém tem nenhum compromisso
com a Sahaja Yoga. Mas Deus está comprometido e Deus tem de resolver isso. Então elas começam, algumas pessoas
tolamente começam a usar a Sahaja Yoga… para outros fins, como ganhar dinheiro ou ganhar poder… ou nome ou fama ou
dominação ou qualquer coisa. Esses são os degraus que vão para baixo, não para cima. E então, uma vez que vocês desçam,
vocês não percebem… se vocês estão indo para cima ou para baixo. Assim, na dedicação, a pessoa deve ver: "O que eu dediquei
à Sahaja Yoga?" "O tempo todo, eu tenho problemas. O tempo todo eu digo:" "’Não posso fazer isso por causa disso, não posso
fazer aquilo por causa disso’," "’esse é o problema, isso eu gostaria de fazer, isso eu gostaria de fazer’." O tempo todo existe um
"eu, eu, eu e eu". "Mas o que eu dediquei? Que tempo eu dediquei à Sahaja Yoga?" "Quanto dinheiro eu dei para a Sahaja Yoga?"

Absolutamente nada. As pessoas nem mesmo tiram férias para a Sahaja Yoga. Elas não podem fazer nada por ela. Aquelas
pessoas não somente tiraram férias, mas permanentemente foram e se estabeleceram naquele lugar, naquele lugar longínquo,
sem nenhum maquinário, sem nada. Elas fizeram toda aquela pintura e toda a escavação… e tudo aquilo, o que vocês chamam,
todo o trabalho… de um volume imenso que é impossível nesses tempos modernos. Ninguém pode recriar algo assim, com o
maquinário de vocês, com tudo, porque as pessoas não têm dedicação. Então, para a Sahaja Yoga, nós temos de nos colocar
em um ponto: "O que eu fiz? O que eu sacrifiquei pela Sahaja Yoga? Nada." "É apenas para meu próprio filho ou talvez para
minha esposa ou para mim mesmo…" "ou para o meu trabalho ou para algo." Qual é o nosso compromisso? E sem
compromisso a pureza não pode surgir. Vocês subirão e descerão como um ioiô. Nós estamos comprometidos com a Sahaja
Yoga. Se houver até mesmo cinco pessoas… que realmente estejam totalmente comprometidas com a Sahaja Yoga, ela pode
ser construída dessa maneira. Mas o problema é que todos compartilham uns com os outros… esse tipo de comportamento
não compromissado. E isso é algo que não é bom. Comprometido significa que mesmo que tenhamos de dar nossa vida, nós
devemos fazê-lo; mesmo se tivermos de abandonar tudo, nós devemos fazê-lo. Mas todas as outras considerações devem ser
contempladas lá: tudo deve dar certo; tudo deve ser alegria o tempo todo; vocês devem conseguir seus empregos; vocês devem
conseguir suas esposas; vocês devem obter tudo, crianças, devidamente feito. Tudo deve ser feito pela Sahaja Yoga. E quando
esse compromisso começar, Eu tenho certeza de que a Sahaja Yoga se expandirá da forma esperada. Até a falsidade, quando
as pessoas estão comprometidas, como vocês veem em todas as outras religiões, em toda religião, eles fizeram isso, e o
quanto que isso se expandiu. É claro, a Sahaja Yoga são bênçãos, é abençoada, ela os abençoa o tempo todo. Ela lhes dá uma
corda muito longa para enforcá-los também às vezes. Precisamos saber que é uma bênção desse tipo também. Portanto,
precisamos estar muito, muito alertas, que Deus nos escolheu para um trabalho tão especial… e nós temos de estar totalmente
comprometidos com a Sahaja Yoga. Todos aqueles que são sábios aceitarão isso e entenderão… que a vida só vale a pena para
isso, caso contrário, ela é inútil, é imprestável, ela não tem nenhum sentido. E isto tem de vir primeiro dos líderes e depois dos
outros: compromisso total com a Sahaja Yoga. Isso não significa que vocês tenham de abandonar qualquer coisa. Para o Meu
bem, vocês não têm de fazer nada, mas sim para seu próprio bem, para seu próprio aprimoramento, vocês têm de fazer isso. Eu
espero que da próxima vez quando vocês vierem para a Índia, vocês virão melhor preparados para os compromissos. Não é só
dinheiro, não é só… a fala de vocês sobre isso, o relato de vocês sobre isso, os escritos sobre isso, mas é através do seu próprio
ser que isso deve acontecer. Todos vocês devem se tornar a fonte de energia… que Eu desejo emitir no mundo inteiro, essa luz
que irá iluminar. Nenhuma quantidade de artificialidade irá realizar isso, mas sim a autenticidade completa dentro de vocês.
Vejam esses santos, eles não tinham ninguém, eles não tinham a Mãe… para ajudá-los. A vida de Gyaneshwara, se vocês lerem,
vocês ficarão chocados. Ele não tinha nem mesmo sapatos para andar. Ele foi tratado tão mal, porque Seu pai era um sanyasi e
era casado, então eles disseram: "Estes são os filhos de um sanyasi". Eles não tinham o que comer e tinham de caminhar
descalços por vários quilômetros. Eles não tinham nenhuma bênção da Mãe sobre eles. Apesar disso, eles se mantiveram fieis
à Sahaja Yoga, eles se mantiveram fieis às suas bênçãos de ser um só com Deus, porque eles alcançaram esse estado. Agora,
tudo isso é para o bem de vocês, para sua benevolência, de modo que vocês obtenham todas as bênçãos. Mas isso não
significa… que vocês devem estagnar, que vocês não devam progredir. Temos de progredir cada vez mais alto. Temos de
decidir sobre o compromisso: "Estou comprometido com a Sahaja Yoga". Isto é o que vocês têm de ser: comprometidos. Que
Deus abençoe a todos.
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Hoje é o dia em que nós celebramos a mudança do eixo do sol e ele se move em direção ao Trópico de Câncer.
O Trópico de Câncer é aquele que representa a maternidade, a maternidade da Terra. Este Trópico de Câncer passou através de
uma área muito grande de terra, enquanto o Trópico de Capricórnio não passou. E na área pela qual ele passou, ele criou belas
manifestações diferentes das qualidades maternas nesta Terra. Nós celebramos essa mudança, porque o sol agora de moveu
em uma nova dimensão, de modo que por todo mundo haverá o calor do sol. O calor do sol representa o calor, a ternura do
Amor de Deus. Esta é a razão pela qual nós celebramos este festival dando-lhes um tipo de doce feito de sementes de gergelim.
As sementes de gergelim são dadas porque elas também são doadoras de calor e agora, como nós estamos vindo do frio, nós
vamos para a estação quente, de certo modo, para a estação mais quente de modo a prepará-los com esse calor do sol. Essas
coisas especiais são feitas da semente de gergelim para representar a chegada do calor, do afeto e o calor do sol. Embora na
Índia o calor seja excessivo, ainda assim as pessoas estão esperando esta época chegar e elas celebram isso com um coração
tão caloroso. Nesta época, é dito que eles lhes dão essa semente de gergelim e o açúcar para comer, mas neste momento,
vocês devem falar de uma maneira doce, “god god bola” significa “vocês devem falar de uma maneira doce.” Falar de uma
maneira doce é muito importante.
Algumas pessoas acham que é esperto falar de uma maneira rude ou que é muito inteligente gritar com as pessoas, mas
ninguém gosta desse tipo de personalidade. Vocês podem ser inteligentes, vocês podem ser muito astutos ou espertos, talvez
na televisão, as pessoas gostem de ver vocês, mas não como companheiros, como amigos. Falar de uma maneira muito doce é
sinal de boa educação, boa cultura e respeito por Deus. Aqueles que temem, respeitam Deus nunca falarão de forma rude com
outra pessoa, porque na outra pessoa, também o mesmo Espírito está brilhando, e por que nós deveríamos ser ríspidos ou
irritados com outra pessoa que foi criada por Deus Todo-Poderoso do mesmo modo que fomos criados? Assim, esse
relacionamento amoroso e belo que temos uns com os outros, especialmente depois da Sahaja Yoga, nos permite expressar na
fala de forma doce uns com os outros. Há tantas maneiras pelas quais nós poderíamos ser doces. Há pequeninas coisas que
se vocês fizerem, vocês poderão criar muita doçura, mas vocês precisam não de uma língua afiada, mas sim de uma memória
afiada Eu experimento essas coisas muitas vezes. Uma vez um Sahaja Yogi, que é um Sahaja Yogi muito bom e ativo, estava
indo de carro Comigo e seu canivete foi roubado pelo motorista ou por alguém, e ele ficou muito zangado com o motorista. Eu
disse: “Esqueça isso. Veja, ele é um homem pobre,” “então ele o roubou, não importa, simplesmente esqueça isso.” Ele disse:
“Não, porque ele era um presente para mim” “de alguém que estava na Suíça e” “é um canivete suíço que eu estava guardando
comigo.” “Então, eu lamento tê-lo perdido.” Quando Eu fui para a Suíça, Eu comprei este mesmo tipo de canivete para ele.
Quando Eu cheguei, quando Eu lhe dei, ele não tinha palavras para dizer qualquer coisa. Ele disse: “Mãe, como a Senhora se
lembrou?” “Depois de tanto tempo, como a Senhora fez” “para conseguir este canivete?” Eu disse: “Eu tenho uma memória
muito boa.” Este é o problema Comigo. A memória é tão boa que às vezes, Eu simplesmente não sei, Eu posso encabular
algumas pessoas com Minha memória. Ela é boa assim, Eu não esqueço nada, seja o que for. Eu, é claro, esqueço todas as
coisas ruins, porque é inútil lembrar-se de coisas ruins, não adianta pensar nelas. Por causa do perdão, você sempre pode
esquecer as coisas ruins. E se você se lembrar das coisas boas, a sua alegria fica multiplicada. Se você tentar lembrar de algo
ruim, então a sua alegria decai. Toda vez que você ver uma pessoa, tente se lembrar que bem que essa pessoa fez a você. Que
coisas boas essa pessoa tem.
Se você tiver memória para coisas boas, você terá momentos muito bons. Agora, hoje é o dia em que todos vocês estão
deixando a Índia. Alguns de vocês partirão depois de amanhã. Seja o que for, Eu tenho que lhes dizer uma coisa: tudo que foi
possível foi feito aqui para lhes dar alegria e felicidade. Agora, quando vocês estiverem voltando, tentem se lembrar de tudo que
foi dito a vocês. Tudo que foi bom. Como as pessoas os exaltaram. Como elas amaram vocês. Como elas foram gentis com
vocês. Como vocês encontraram algumas pessoas boas.

Quais experiências boas vocês tiveram, mas não fiquem remoendo coisas que são sem importância. Tudo bem, alguém deve
ter dito algo rude para você ou você pode ter dito algo rude para alguém, simplesmente esqueça isso. Tentem compreender que
vocês estão estragando suas chances de regozijar a vida. Ninguém está ferido por isso, então tentem ser extremamente felizes
por vocês terem encontrado muitas pessoas, por terem tido casamentos, por terem visto tantos casamentos. Nós tivemos bons
momentos e cada parte disso estava cheia de vibrações agradáveis. É claro, hoje alguns de vocês estavam um pouco tristes, Eu
posso compreender isso, porque os seus cônjuges estão partindo, o marido de alguém está indo embora ou a esposa de
alguém está indo embora. Então Eu posso ver que alguns deles parecem estar muito infelizes por causa disso. Mas isso é algo
bom, porque é por causa do amor e da atração de um pelo outro, por gostarem da companhia um do outro. Isso é indicativo de
algo muito bom para Mim, mas Eu ainda diria que, afinal de contas, vocês se encontrarão uns com outros e se lembrarão de
todas as coisas boas que vocês disseram uns aos outros, vocês regozijaram uns com os outros, e tentem manter-se felizes.
Porque esses dias passarão muito rápido.
Na Sahaja Yoga, vocês simplesmente esquecem o tempo, tudo, o tempo passa muito depressa e todas essas coisas passarão e
vocês estarão juntos novamente com seus maridos ou esposas, seja qual for o caso. Não há nada para se sentirem muito
tristes em relação a todas essas coisas E mantenham o sorriso e as risadas, de modo que quando eles estiverem partindo
também, eles não vejam suas faces cheias de lágrimas, mas se lembrem das faces confiantes e corajosas: “A esperança está
presente,” “nós nos encontraremos muito em breve e” “não há nada para se sentir triste em relação a isso.” Hoje é o dia de criar
alegria e desfrutar tudo e sentir as bênçãos de Deus em volta de nós. O sol voltou em sua glória e nós temos que desejar-lhe
todo o sucesso no próximo ano, porque nesta parte do Maharashtra, como vocês sabem, não tem chovido. Tem havido
problemas com eles e nós temos que desejar ao sol sucesso, de modo que ele gere chuva e tudo que é necessário a partir
dessa energia solar que temos neste país. E vocês têm que estar radiantes como o sol quando voltarem para seus países. Os
países de vocês não são tão quentes como o nosso, nem vocês têm tanto calor lá, e vocês podem descobrir por que as pessoas
são tão calorosas e tão amorosas: é porque nós temos o sol conosco. Agora carreguem o sol com vocês e deem-lhes amor e
afeição e ternura, e deixem-nos sentirem que o sol foi trazido da Índia por vocês. Não importa quando Eu tenha viajado, em
qualquer lugar, em qualquer país, o sol costuma estar lá muito brilhante, então eles disseram que – há um ditado: quando os
indianos viajam, eles carregam o sol com eles. É claro, vocês não podem carregar o sol em seus bolsos, mas nós devemos estar
carregando-o em nossos corações, o sol. Essa deve ser a razão pela qual o sol estava brilhando tão bem e todo mundo saiu
com suas melhores roupas e tudo estava (…), e estavam regozijando isso.
Assim, isto é o que acontece: vocês têm que carregar o sol com vocês falando docemente uns com os outros hoje e para
sempre, serem cordiais, serem prestativos, serem gentis, porque vocês são yogis, vocês não são pessoas comuns. Vocês são
yogis, vocês representam essa categoria de pessoas que são conhecidas por sua retidão, por sua bondade e por sua
compaixão e amor. Então, Eu desejo a todos vocês tudo de bom. Desfrutem suas viagens, desfrutem tudo e transmitam essa
alegria que vocês alcançaram aqui para outras pessoas, para outros Sahaja Yogis e para outras pessoas que não são nem
mesmo Sahaja Yogis. Que Deus os abençoe com isso. [Shri Mataji fala em Marathi.] Hoje é um dia auspicioso e neste dia, nós
damos sementes de gergelim para os outros e pedimos-lhes que falem docemente. Nós falamos para os outros, mas seria
melhor se falássemos isso para nós mesmos também, porque é mais fácil falar para os outros falarem docemente, mas: “Eu
falarei de forma áspera.” Com esse nosso hábito (…), nós temos criado ideias erradas sobre nós mesmos. Nós não temos
nenhuma ideia das bênçãos que Deus nos tem concedido. Deus tem nos dado muitas bênçãos neste país.
Mas neste país, as pessoas não se preocupam muito com limpeza. Neste país, há diferentes tipos de germes e parasitas. Eu
acho que nós temos todos os parasitas do mundo inteiro neste país. Nós temos até mesmo parasitas que não podem ser
encontrados em lugar nenhum mais no mundo. Se esses parasitas forem para outros países, eles morrerão. Por causa do frio,
eles não conseguem sobreviver. Devido ao sol, há muitos parasitas neste país. Uma vez um cientista Me perguntou: “Como é
possível permanecer” “vivo com tantos parasitas presentes em Seu país?” Eu respondi: “Neste país, as pessoas estão não
somente vivas,” “mas vivem com alegria e felicidade,” “com muita bem-aventurança e felicidade.” A razão para isso é o sol. O
sol tem nos ensinado a manter nossas casas abertas e também a abrir nossos corações. Na Inglaterra, se você tiver que sair
para algum lugar, então você tem que gastar pelo menos 15 minutos apenas para colocar as roupas corretas.

É como se você tivesse vestindo um escudo antes de sair, senão você pode pegar um resfriado e afetar sua cabeça. Essa é a
situação lá. Hoje, vocês estão sentados aqui a céu aberto, mas não podemos nos sentar deste jeito na Inglaterra ou em
qualquer outro país ocidental. Por causa do clima, esses países se tornaram muito frios. Mesmo em nosso país, há regiões
(cidades) assim, por exemplo, se você for a cidades como Bhowali ou para o outro lado de Nainital e Dehradum, e muito
próximo aos Himalaias, então você pode encontrar o clima frio como nos outros países. Lá, é frio como na Inglaterra e Estados
Unidos. Mas nesses países frios, nem mesmo pássaros ou insetos conseguem sobreviver. Há muitas florestas com belas flores
neles. Eles chamam isso de “vale das flores”. Há tantas flores bonitas, como se fosse um paraíso na Terra, mas esse
sentimento é somente por um momento.
É tão frio lá que nós não podemos nem mesmo abrir nossos olhos para ver esse belo lugar. Nós temos que usar óculos, senão
nossos olhos ficam feridos, por causa do frio. Mas apesar do frio, esses países têm progredido muito. Eles têm lutado contra a
natureza e o clima frio, e fortalecido seus países. Apesar de termos muito sol, nós não temos sido capazes de explorar suas
vantagens. Nós podemos também produzir energia solar. Se nós usarmos a energia solar, nós nunca teremos falta de energia.
Até mesmo os carros podem funcionar com energia solar. Mas a atenção dos políticos aqui na Índia está em outro lugar e
devido a esse fato, nós não conseguimos explorar as vantagens do sol, mas sofrer por isso. Se nós não formos aos extremos,
então nós podemos fazer muito trabalho.
A coisa principal que nós podemos aprender do sol é sua capacidade de doar. Ele sempre doa. Ele não toma nada, mas sempre
doa. Devido a esse tremendo poder de doar do sol, nós podemos ter chuva, nós podemos ter colheitas e seres vivos. Se não
tivéssemos o sol, então não teríamos nada. Isso acontece devido somente ao poder doador de amor do sol, de modo que nós
temos sido capazes de alcançar este estado. Portanto, o que nós temos que aprender com o sol é que nós devemos também
desenvolver o poder de doar. Se nós olharmos em volta de nós, encontraremos pessoas que sempre pensarão: “Como eu posso
poupar dinheiro e guardá-lo para mim?” Mesmo se Eu doar dinheiro para alguns programas, algumas pessoas ainda pensam em
como elas podem poupar dinheiro com isso também. Mesmo se Eu lhes der algum dinheiro para gastar, elas sempre têm uma
tendência de economizar dinheiro com tudo. Por quê?
Porque há uma tendência de se agarrar a algo. Se alguém vai ao mercado e descobre que os preços subiram, e se
perguntarmos: “Por quê?” Eles responderão: “Como os outros elevaram os preços,” “é por isso que eu também elevei o preço.”
Se os preços das mercadorias não estão subindo, então por que eles elevam os preços? Eles têm sempre uma tendência de
sugar a energia dos outros. Mesmo se Eu quiser fazer uma pequena cerimônia para uma ocasião festiva, então os outros Me
dizem: “Shri Mataji, a Senhora não poderá ser bem-sucedida.” Quando Eu pergunto: “Por quê?” A resposta é que as pessoas são
corruptas e elas se apropriarão do dinheiro. Do mesmo modo que Eu como a comida, eles “comem” o dinheiro, assim, talvez,
não nos relacionaremos bem juntos. É uma coisa tão absurda. Aqueles que são responsáveis pelo bem-estar social do país,
aqueles que são os administradores e aqueles a quem o poder foi concedido por Deus, mesmo eles não compreendem que nós
temos que doar. Essa qualidade de doar, a pessoa tem que aprender com o sol, que nós viemos a esta Terra para doar e não
para tomar dos outros. Essa mudança completa a partir de dentro tem que ser alcançada com a compreensão de que nós
temos que doar e não tomar. Nós temos que ter a paixão de doar.
É como quando uma mãe sabe: “Hoje, meu filho está chegando”, então com paixão, ela pensa: “O que eu posso fazer por ele?”
“Qual comida eu posso cozinhar para ele?” Essa é a paixão que uma mãe tem. Mesmo se ela não tiver os ingredientes, ela
provavelmente os pegará emprestado dos vizinhos e preparará alguns doces para você. Ela sempre sente que não fez o
suficiente. A menos e até que tenhamos esse tipo de paixão coletiva vinda de dentro e termos esse tipo de sentimento em
relação aos outros, nenhum país poderá progredir, nem o nosso próprio nem os outros países. Mas, nós sempre temos a ânsia
de tomar coisas dos outros, de saquear os outros, de tomar coisas emprestadas dos outros ou de enganar os outros. Por causa
dessa ânsia, nossas crianças sofrerão, nós sofreremos e não seremos capazes de alcançar nada neste país. No vilarejo dos
parentes de Meu marido (…) para construir um lago. O governo deu-lhes dinheiro aos milhares para esse propósito. Mas o lago
nunca foi construído. Eles disseram que eles tinham que cavar um buraco para fazer o lago, mas depois eles o cobriram
novamente já que não encontraram nenhuma água.

Mas na verdade, o buraco nunca foi cavado. Então, para onde o dinheiro foi? Eles o enviaram para a Suíça. Assim, os bancos
novamente tomarão emprestado da Suíça e enviarão o dinheiro novamente para a Suíça. Se o sol agisse dessa maneira, então
nós não poderíamos sobreviver nem mesmo por um dia. Se ele só consumisse tudo, o que nós poderíamos comer? Hoje, nós
estamos celebrando o Sankranti. Sankranti significa um tipo de Kranti (revolução) através da qual nós adquirimos o hábito de
doar. Todo mundo diz que nós devemos ter o hábito de doar, mas a maioria das pessoas acreditam em doar algo para o
sacerdote. Também, muitas pessoas pregam a arte de doar apenas para encher seus próprios bolsos.
Isso não tem nenhum sentido. Há sempre uma questão de a quem doar e por que doar. Na verdade, com toda liberdade e
franqueza, nós mesmos devemos observar o que estamos dando para o nosso país, para nossos irmãos e irmãs e para nossos
vizinhos. Nós não devemos ser egoístas, mas doar com todo o nosso coração, de modo que alcancemos toda a alegria de doar.
Quando nós doamos com todo o nosso coração, a alegria que alcançamos não pode ser comparada com nenhuma outra
alegria. Se nós queremos sentir somente esse tipo de alegria, então nós devemos celebrar o Sankranti hoje. Nossa natureza
deve tornar-se como o sol. Seja o que for que ele esteja fazendo, ele não tem o sentimento de que ele está fazendo algo. Ele
está fazendo tudo em Akarma (sem o sentimento de estar fazendo algo) e está constantemente queimando a si mesmo e
dando-lhes alegria, luz, a essência da vida, e ele os nutri. Nós vemos o sol todos os dias e muitas pessoas fazem Namaskar
também, mas nós somente fazemos Namaskar sem absorver suas qualidades de doar.
Eu lhes disse uma coisa bem trivial: cada Sahaja Yogi deve plantar uma figueira da Índia em seu jardim. Por que nós temos que
pegar dinheiro do governo para esse propósito? Apenas plantar uma árvore e colocar uma cerca em volta dessa árvore não
necessita de muito dinheiro. Até mesmo fumar bidi (tabaco) custa mais. Tentem fazer essa pequena coisa, de modo que os
outros vejam que vocês estão, pelo menos, fazendo alguma coisa. Apesar disso, nós sempre pensamos em como podemos
ganhar dinheiro dos outros, em como podemos saquear os outros e em como podemos economizar dinheiro às custas dos
outros. Por causa dessas tendências dentro de nós, nosso país nunca pode progredir. Nós não tínhamos essas tendências
antes nas pessoas, antigamente. Eu posso lhes dizer que quando Eu era jovem, Eu vi pessoas que acreditavam somente em
doar e nunca em receber. Eu os vi somente doando, eles não gostavam de receber.
Mesmo os pais não gostavam se os filhos recebiam algo dos outros e eles lhes diziam para devolver. Eu ainda Me lembro que
na casa do Meu pai, eles tinham feito algumas cadeiras e também um guarda-sol de prata. Todo mundo perguntava: “Por que
vocês fizeram estes de prata?” Então a resposta foi: “Quando nós temos cerimônias de casamento,” “ao invés de pegá-los
emprestado ou alugá-los,” “seria melhor que os tivéssemos conosco definitivamente,” “porque se tivermos que alugar, então
talvez” “não os consigamos a tempo, porque a pessoa anterior” “que tinha tomado emprestado não os tinha devolvido.” “E
algumas vezes, estes guarda-sóis foram perdidos, porque alguém” “não os tinha devolvido e então eles foram perdidos. Então, o
que Eu quis dizer é que se nós temos dinheiro, nós devemos investi-lo em alguma coisa coletiva. Se você quer construir uma
quadra de badminton, então nessa quadra, todo mundo deve poder vir e jogar, e não devemos dizer: “Somente meus filhos”
“devem jogar nessa quadra.” Se alguém compra um carro, nós devemos poder levar todas as crianças para a escola. Portanto,
devemos comprar um carro grande, de modo que todas as crianças possam ser levadas para a escola. Esse hábito de ser
coletivo e de ser útil a todo mundo, a pessoa deve aprender com o sol. E hoje é um dia especial em que nós podemos aprender
isso com o sol. E nós devemos fazer um juramento: “Eu farei algo que é coletivo.” Eu não compreendo como as pessoas podem
comer sem se importar com o povo simples. Vocês nem mesmo se preocupam com seus vizinhos e não fazem nada para as
pessoas simples.
Eu lhes disse uma coisa bem simples que é plantar uma árvore. Nós temos tantos yogis em Maharashtra, se cada um plantar
uma árvore e cuidar dela, isso certamente será benéfico para todo mundo. Assim, Eu peço a todos vocês que façam alguma
coisa coletiva e isso será útil para todo mundo. Mas nunca devemos pensar em quanto eu ganharei com isso e ganhar dinheiro
com isso. Não deve acontecer do mesmo modo que damos dinheiro para o padre. A pessoa deve abrir seu coração e,
amorosamente, fazer alguma coisa para o coletivo e sentir a felicidade proveniente disso. A pessoa deve fazer disso um hábito.
Eu não quero dizer que os outros devem ter tudo de graça. Eu nunca disse: “Façam alguma coisa de graça” “para as pessoas
que vêm de fora.” Se vocês olharem para eles, vocês verão que eles têm trazido muitas coisas para vocês de fora, para dar-lhes

como presentes. É claro, Eu tenho contribuído muito.
Mas eles também têm trazido muitas coisas por conta própria. Quando Eu vi os presentes aqui, Eu pensei que eram os
presentes que Eu tinha comprado em Roma para vocês, mas então eles Me disseram que aqueles eram os presentes que eles
próprios compraram e eles não trouxeram Meus presentes. Eles sentiram uma tamanha alegria por trazer tantas coisas para
vocês. Eles nem mesmo sabem na Itália para quem esses presentes foram dados, mas eles não se incomodam. Eles deixam
para que os Eu dê para os Sahaja Yogis aqui na Índia. Mas na Índia, nós temos uma tendência de pensar somente em nossos
filhos e em nossa mãe. Depois a mãe vem andando, mancando em uma perna. Então vocês começam a dizer: “Minha mãe não
ganhou” “um sari de alta qualidade.” “Já que eu não tenho um, eu lhe dou um sari simples.” Essa é a tendência aqui. Mas em
relação às pessoas de fora, é exatamente o oposto. Quando elas vêm aqui, elas chegam com muitos presentes, parece que elas
trouxeram duas toneladas de presentes de fora.
Até mesmo Minhas mãos começam a doer enquanto Eu estou dando essas duas toneladas de presentes. O que Eu quero dizer
é que eles não esperam nada de vocês. Mas o comportamento de vocês deve ser tal que mostre um exemplo para eles. E vocês
devem mostrar-lhes que vocês não são de maneira alguma inferiores a eles. “Nós estamos aqui realmente para servi-los, para
dar-lhes as boas-vindas,” “tudo que for possível de nossa parte,” “nós não hesitaremos em fazer.” Isso não custa nenhum
dinheiro nem nenhum trabalho duro. A única coisa é que nós devemos mudar nosso ponto de vista. Se mesmo depois de vir
para a Sahaja Yoga, nós não somos capazes de mudar nossa natureza dessa maneira, então Eu não sinto que possamos mudar
a humanidade inteira com a Sahaja Yoga. A maior qualidade em nós é doar aos outros. E nós devemos assimilar essa qualidade
dentro de nós. Na Sahaja Yoga, sua Kundalini é despertada e vocês ficam consciente de seu Espírito, mas a essência do Espírito
é como a do sol e essa essência é doar.
Se vocês viram uma fotografia Minha, há o sol brilhando em Meu coração. Na verdade, há um sol em Meu coração e por causa
disso, Eu nunca sinto que Eu deva receber algo deles ou saquear alguém. Eu não compreendo de qual parte da cabeça de vocês
vem essa ideia de saquear as pessoas. Esse é um comportamento muito estranho. Os Sahaja Yogis não devem pensar desta
maneira, mas ao contrário, a cada dia, devemos pensar sobre o que podemos dar ou fazer para os outros Em Rahuri, Eu fundei
uma organização cujo nome é “Sahaj Stree Sudhar” ou “Samajsudhar” (associação para o bem-estar das mulheres). Através da
Life Enternal Trust, nós não podemos usar o dinheiro para o bem-estar das mulheres, então nós tivemos que criar essa
organização. Essa organização foi registrada e pessoas do Canadá e de outros lugares estão prontas para doar para ela, mas
aqui, Eu não encontrei ninguém para trabalhar para essa organização. Se as mulheres daqui assumirem a responsabilidade de
trabalhar para essa organização, somente então ela terá sucesso. Nós adquirimos terras e todas as facilidades, mas nós não
achamos tempo para dedicar a essa organização. Assim, como nós iremos a esse lugar?
Mas devemos nos lembrar que as pessoas estão vindo de fora com o dinheiro para doar para a organização de vocês. Eles
trouxeram 14 máquinas para as mulheres aqui. Vocês podem ver as mulheres desperdiçando tempo sem fazer nada. Vocês
podem lhes pedir para trabalhar, de modo que elas possam ganhar alguma coisa com isso. E elas podem prosperar. Pelo
menos, nós devemos tentar pensar nessas coisas. Ao invés disso, nós sempre pensamos em nós mesmos. Assim, as pessoas
que estão na Sahaja Yoga devem saber que essa atitude egoísta não é aceita na Sahaja Yoga. Nós temos que pensar em
termos da vantagem global. As vidas (Vibhouti) dos santos são para a salvação do mundo.
E também é para a salvação das vidas santas que este mundo existe. Portanto, os santos serão abençoadas por essa atitude.
(Vibhout significa as cinzas com as quais Shiva está enfeitado). Agora que vocês se tornaram santos, vocês devem se
comportar como santos, e a primeira qualidade de um santo é doar. Vocês nunca ouviram falar de um santo saqueando
alguém. Se um santo pensa em trapacear, ele não permanece como um santo. Portanto, de nossa parte, nós devemos sempre
pensar sobre o quanto nós podemos dar e o que podemos dar, quanto amor nós podemos dar. E quantas pessoas nós
podemos ajudar. Toda nossa atenção deve ser para esse propósito. Hoje em dia, há associações de assistência social apenas
para propósitos eleitorais.
Nós não devemos criar nenhum tipo de associação assim. Mas nós devemos criar associações nas quais nós possamos
trabalhar de forma abnegada e nosso amor deve ser nirvajya (altruísta), e não devemos esperar nada em troca. E não há limites

para o nosso amor, é um amor infinito. Quando nós temos esse tipo de amor, automaticamente saberemos o que é para ser
feito. Os aprimoramentos devem ser feitos gradualmente e cada Sahaja Yogi deve contribuir para esse bem-estar coletivo. Nós
devemos tentar dedicar nosso tempo para esse propósito e trabalhar duro para alcançar nossos objetivos. Não deve acontecer
isto: “Shri Mataji chega, Ela dá uma palestra,” “e quando Ela vai embora, está tudo concluído.” Essas pessoas (de fora) têm feito
muito. Elas fundaram escolas e organizações sociais. Nós devemos também fundar alguma coisa dessa forma. A Sahaja Yoga
não deve se tornar uma associação de pessoas que se conscientizaram do Espírito e estão nadando na alegria, mas são
preguiçosas.
Não deve acontecer dessa maneira. Nós devemos tentar ver como podemos ajudar os outros. Nós devemos abrir nossos olhos
para olhar em volta com amor e tentar ver como podemos ajudar os outros. Eu ainda não pude Me mudar para Índia. Quando Eu
voltar para a Índia, vocês verão que Eu farei todo mundo trabalhar. Portanto, é aconselhável começarem a trabalhar antes de Eu
vir. A Sahaja Yoga não se destina somente para se sentar e meditar. Para meditar, por que vocês precisam da Sahaja Yoga?
Vocês podem ir para os Himalaias. Se vocês querem ficar aqui e ficar na Sahaja Yoga, então as pessoas comuns devem ser
ajudadas pela Sahaja Yoga.
Mas a Sahaja Yoga não deve tornar-se como essas organizações sociais modernas. Nós devemos tentar alcançar nossos
objetivos com total sinceridade e somente então, nós poderemos dizer que estabelecemos a Sahaja Yoga. Agora, Eu ouvi
muitos louvores a Mim. Eu ouvi as músicas e elas Me deram muita alegria e satisfação, pois as pessoas Me reconheceram. Mas
vocês devem se lembrar de uma coisa, vocês devem trabalhar para que conheçam a si mesmos, porque vocês não podem ver a
si mesmos no espelho. Vocês devem ser capazes de ver o que vocês têm alcançado, assim como antigamente, vocês
costumavam cuidar de sua casa, de seus filhos. Da mesma maneira, se vocês não são capazes de trabalhar para o coletivo,
então, em Minha opinião, vocês não alcançaram nada através da Sahaja Yoga. Vocês têm permanecido onde vocês estavam,
vocês não progrediram de forma alguma. No próximo ano, quando Eu vier, vocês devem poder Me dizer quantas figueiras vocês
plantaram. Em segundo lugar, vocês devem poder Me dizer qual trabalho coletivo ou social vocês fizeram.
Se vocês tentarem olhar em volta, vocês definitivamente poderão ver algum trabalho coletivo que vocês podem fazer ou devem
fazer. Eu tenho certeza que vocês poderão fazer isso muito bem. Isso não necessita de dinheiro, vocês somente têm que decidir
dentro do coração de vocês. Quando Eu iniciei a Sahaja Yoga, naquela época, Eu dei a Realização a uma única senhora e Eu
comecei sem nenhum dinheiro. Eu não tive apoio de ninguém, mas mesmo assim, Eu comecei a Sahaja Yoga. Mas por causa da
honestidade do trabalho e da consistência, ela tem se expandido muito. Agora, cada um de vocês, homem ou mulher, têm a
responsabilidade de que quando vocês introduzirem a Sahaja Yoga para o público em geral, vocês serão capazes de lhes dar
alguma prova do bem-estar geral. Vocês não precisam infringir nenhuma lei para isso. Vocês não precisam fazer nada errado
nem precisam fazer algo ilegal. De uma maneira muito simples, se vocês simplesmente abrirem seus olhos, vocês serão
capazes de ver o que vocês podem fazer para o bem-estar geral das pessoas, como vocês podem ajudar o bem-estar das
pessoas.
E Eu estou aqui para dar-lhes toda a força e energia para fazer esse trabalho. Não precisamos de nenhum voto nem de nenhum
dinheiro ou qualquer outra coisa. Vocês devem Me fazer uma promessa de que sem esperar nada em troca, vocês começarão a
trabalhar para o bem-estar das pessoas. Às vezes, pode acontecer que quando as pessoas começam algum trabalho social,
elas circulam pedindo dinheiro. Isso está errado. Nós não devemos pedir dinheiro no começo. Primeiro, vocês devem iniciar
algum trabalho que não necessite de dinheiro Todo mundo acha que sem dinheiro, nós não podemos fazer nada. Vocês
obtiveram os poderes, então por que vocês precisam de dinheiro? Se alguém está doente ou não está bem em sua vizinhança,
então vocês podem ir e visitá-lo e tentar confortar essa pessoa. Ao invés disso, o que Eu vejo é que vocês trazem a pessoa
doente para Mim.
Outro dia, alguém trouxe uma pessoa ferida para Mim. Ele tinha um braço quebrado. Um Sahaja Yogi poderia ter tratado dele em
dois minutos e fazê-lo ficar bem, mais ao invés disso, eles o trouxeram para Mim e bem no meio de um programa público e
pediram-Me para tratar do braço dele. Vocês são tantos e todos os poderes estão fluindo através de suas mãos, mais ainda
assim vocês não os usam. Se vocês não são capazes nem mesmo de tratar essas pequenas doenças, de que adianta ser um
Sahaja Yogi? Alguém diz: “minha mãe está doente, meu pai quebrou a perna dele.” Ao invés de trazê-los para Mim, vocês podem

facilmente tratar deles. Vocês realmente têm os poderes, tentem usá-los. Portanto, vocês devem ser capazes de ajudar as
pessoas sem esperar nada em troca e com total alegria. Vocês serão capazes de sentir muita alegria quando tiverem o
sentimento de que vocês não fazem nada, mas vocês são apenas um instrumento de Deus, e vocês estão vivendo neste mundo,
neste país e estão dando algo especial para as pessoas. É uma coisa tão grandiosa, uma compreensão tão grandiosa.
Com um sentimento assim, se todos vocês decidirem trabalhar, então vocês poderão fazer algo pelos outros e outras pessoas
verão o que é a Sahaja Yoga. Agora, o que as pessoas acham que é a Sahaja Yoga? Apenas todo mundo meditando junto e só
isso. Mesmo se houver algum problema no país, os Sahaja Yogis apenas ficam sentados em meditação. Um homem veio e Me
disse: “Minha esposa não cozinha.” Eu perguntei: “Por quê?” Ele disse: “Ela apenas medita.” Então Eu disse: “É mesmo? Mas
quem disse isso para ela?” Primeiro ela deve cozinhar, para meditação, até mesmo cinco minutos são suficientes. Eu lhes dei o
poder e a energia para cozinhar bem. Portanto, devemos ter a confiança de que vocês são capazes de trabalhar. Eu estou lhes
dando os poderes, vocês podem assimilá-los. Se vocês apenas meditarem todo dia, isso não é o suficiente.
Vocês têm que ver que bem-estar vocês estão dando aos outros. Mas ao invés disso, vocês sempre pensam sobre o seu próprio
bem-estar, e vêm e Me pedem para tratar de seu filho, de seu pai, de sua mãe, ou pedem para arranjar um bom emprego. E
vocês querem que Eu também vá à sua casa para comer, para fazer isso, fazer aquilo. Dessa maneira, vocês tentam impor a sua
vontade sobre Mim, mas e quanto a vocês, o que vocês podem fazer? Vocês devem sempre se lembrar que vocês têm que fazer
alguma coisa. “Eu mostrarei para Shri Mataji que eu sou capaz de” “fazer algo especial.” Nós devemos decidir isso de uma vez
por todas. Eu tenho uma imagem em frente aos Meus olhos, como Shri Gyaneshwara disse: “Bolte pyushanche sagar.” (Ditado
que significa “são como oceanos de néctar”). Onde está isso? Eu quero ver isso. Assim, neste dia auspicioso, Eu dou a todos
vocês Minhas doces bênçãos, de modo que vocês ajudem todo mundo e cuidem do bem-estar das pessoas, e tratem todos
com amor e falem de forma doce, cheia de amor.
Ele está dizendo que vocês devem colocar suas mãos deste jeito, para dizer que vocês estão ligados pelas palavras da Mãe. E
que nós tentaremos fazer o bem aos outros e seremos muito gentis uns com os outros. Eu estava dizendo a eles que nós temos
que ser coletivos não somente entre Sahaja Yogis, mas com os outros também. Nós devemos ver a nossa volta, o que está
errado lá, como podemos ajudar. Nós temos muitas obrigações sociais que temos que cumprir. Agora vocês alcançaram o
estágio em que podem fazer isso sem formar qualquer organização social que coleta dinheiro e tem santos e coisas assim,
esse tipo de insensatez. Mas vocês podem ver em volta de vocês mesmos quem precisa de vocês, a quem vocês podem ajudar.
E é desse modo que vocês podem realmente dar uma forma muito positiva para a Sahaja Yoga. Marathi Rahurila Eu darei esta
água para todos vocês, todos os líderes, e também... vocês podem tomar isto, esta água é muito boa para todas as doenças do
Muladhara Chakra.
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Palestra para os Yogis, Londres, Inglaterra, 8.04.1987 Eu só estou observando toda a beleza. Vocês pareciam tão belos no
aeroporto. Uma alegria tão grande para Mim vê-los com essa fisionomia. É uma… ocasião rara às vezes… em que você sente a
união com o universo inteiro, a união absoluta com o universo inteiro, quando você sente o amor que existe entre todos vocês. É
o amor entre vocês, a união entre vocês, o modo como todos vocês abriram seu coração uns aos outros, como bons seres
humanos, como almas realizadas, como santos. É a coisa mais gratificante e prazerosa para Mim. Quando um santo se
encontrava com outra santo, digamos na Índia, o que acontecia? Havia um santo em Maharashtra… que era um alfaiate, mas ele
era um santo. Um santo é um santo quer ele seja um alfaiate… ou ele poderia ser qualquer coisa. E havia um outro santo que era
um ceramista, que fazia vasos e coisas assim de argila. Então esse santo, Namadeva, foi ver esse ceramista… que estava
fazendo alguns vasos de argila. E ele olhou para ele. E o sentimento que veio dentro de seu coração foi expressado - Namadeva
era um grande poeta também – então ele disse: foi em Marathi, mas o traduzirei para o inglês, "Eu vim aqui…" "para ver o
Chaitanya, o sem forma," "mas o sem forma está na forma em pé diante de mim". Então para apreciar… o outro santo, ele disse:
"Agora, todo o Chaitanya, todo…" "o Poder Onipresente do Amor de Deus surgiu em Sua forma diante de mim." "Eu O vejo." Como
se expressar? Apenas pense nisso. Naquele momento, espontaneamente ele disse aquilo. É desse modo que todos vocês são
santos, e os santos têm de ver isto: que você é a forma desse Amor do Poder Onipresente de Deus. Vocês estão na forma disso,
todos vocês. Eu acho que naquele dia que vocês estavam em pé na chuva e granizo… com todos os seus filhos. Para uma Mãe
é demais… ver sentimentos tão belos por Mim. Mas os sentimentos entre vocês, o coração aberto, o puro amor… que preencheu
a atmosfera inteira com tamanha beleza… não é só conversa, não é só escrever cartas ou enviar cartões de aniversário ou algo
assim, é de coração. Vocês têm de sentir uns aos outros, que todos vocês são santos. Vocês são pessoas diferentes, vocês têm
de apoiar uns aos outros, vocês têm de cuidar uns dos outros, têm de compreender uns aos outros, porque vocês são pessoas
de consciência diferente… vivendo entre pessoas que são cegas, que podem bater em vocês, elas podem lhes causar algum
mal. Outro dia, Eu estava lendo Gyaneshwara, vocês podem imaginar? Ele morreu aos 23 anos de idade, numa idade tão jovem
de 23 anos. E Ele escreveu o Gyaneshwari aos 21 anos. E que gênio! Você lê, você simplesmente não entende… como Ele pôde
penetrar tão profundamente. Ele descreveu todos vocês. Como Eu lhes disse muitas vezes, Ele os descreveu… como os
oceanos, os oceanos ambulantes de Ambrose, Ambrosia. Árvores falantes e as florestas de… as árvores de alegria e beleza, que
seja onde for que vocês forem, vocês abençoarão as pessoas. Onde quer que vocês fiquem, vocês serão auspiciosos, vocês
criarão harmonia, paz e alegria. Esse é o seu trabalho, esse é o seu estilo, É para isso que vocês estão aqui. Mas tomem
cuidado, vocês precisam ser muito cuidadosos, porque o ambiente em volta parece ser muito enganoso… e muito problemático.
E a partir desse ambiente, você está saindo de repente… para um novo ambiente… onde você soube o que é o Amor Divino, o que
é a Divindade. Temos de ser muito cuidadosos porque as forças que são negativas… são muito fortes e estão trabalhando em
vocês o tempo todo, porque vocês vieram da matéria, vocês evoluíram da matéria… e é fácil ir para a matéria, para o
materialismo, para as ideias materialístas. E esse materialismo os leva ao primitivismo. Toda a sua cultura, toda a sua beleza
desaparecerá… assim que você aderir ao materialismo. Se tudo se torna dinheiro, não há nenhum lugar para Deus, nenhum lugar
para o amor, nenhum lugar para a beleza ou para qualquer bondade. O dinheiro é para nos servir, nós não estamos aqui para
servir o dinheiro. O dinheiro tem de estar sob nosso comando. Nós não temos de abandonar nada para isso. E aqui então, nós
vemos o materialismo surgindo… de uma forma bem diferente, de formas muito sutis… e nós não percebemos isso. Quando
começamos a dizer "meu, é meu, isso é meu", então você vai sendo levado aos poucos em direção ao materialismo. Quando
você se observa no coletivo, essa é a única forma pela qual você pode se livrar do materialismo, porque você é, na realidade, um
ser coletivo. Você não é um indivíduo dessa maneira. Mas a matéria os separa uns dos outros. E quando você percebe… que
não somos escravos da matéria, que a matéria é nossa escrava, que nós não vamos ser dominados por nenhuma matéria,
então você pode sentir esse amor. Você vai a limites absurdos se você adere ao materialismo, e tudo pode ser explicado em
nome do materialismo. Mas em nome do Divino, até onde você pode ir e explicar? Você só tem de desfrutar isso. Quando você
desfruta, você não quer explicar ou falar sobre isso, você só quer desfrutar. A Divindade deve ser desfrutada internamente e
externamente. Ela está dentro de você, a Divindade está dentro de você, mas deve ser desfrutada. Isso só é possível se você
compreender… que você não vai ser dominada por nenhuma matéria, seja qual for. Sinto muito Eu ficar aqui por um tempo tão
curto, Eu desejo poder estar com vocês para sempre, Eu estou, Eu acho. Mas vocês têm irmãos e irmãs em todo lugar, o mundo
inteiro tem essa mensagem com eles. Vocês, alguns de vocês se encontraram com eles na Índia. Todos os indianos enviaram

seu amor para vocês, muito amor, e eles não sabiam o que lhes enviar de lá, algo especial, então eles Me enviaram. Às vezes Eu
sinto que todos nós deveríamos nos encontrar… em algum lugar, todos nós do mundo inteiro, de cada canto do mundo, todos os
grandes santos que estão… nesses tempos modernos deveriam se encontrar, conversar uns com os outros, desfrutar uns dos
outros e compreender uns aos outros. Esse é o momento em que acharemos que uma nova era começou… de amor, de
confiança, de regozijo com outros seres humanos. Quando você começa desfrutar a presença de uma outra pessoa, somente
então nós podemos dizer que você está no coletivo. Por exemplo, Meu dedo, se ele dói, o outro dedo tenta aliviá-lo, e Eu sinto o
alívio, sem sentir que preciso agradecer… ou sem sentir nenhum tipo de obrigação. Então Eu sempre falo sobre a coletividade.
Aqueles que não conseguem ser coletivos, aqueles que não conseguem abrir seus corações, aqueles que se mantêm distantes,
aqueles que acham que são – alguns deles podem estar pensando: "Nós somos grandes Sahaja Yogis," "porque somos Sahaja
Yogis muito antigos", alguns podem estar pensando: "Somos muito inteligentes", alguns: "Somos ricos", "e pobres" e tudo mais.
Todas essas diferenças devem desaparecer. Quem está chorando? Ela está chorando? Qual é o problema? Os aplausos a
assustaram. Os aplausos a assustaram, Mãe. - Em voz alta. - Os aplausos assustaram o bebê, Shri Mataji. Oh! Um dia todos eles
crescerão. Eu estava pensando que quando eles crescerem, eles aplaudirão muito mais do que vocês. Precisamos de um pouco
mais de tempo, de um modo ou de outro. Todas essas pessoas maravilhosas se tornarão grandes Sahaja Yogis… e nos darão
um tamanho prazer, tamanha alegria, tamanha feliciddade. Hoje Eu quis falar sobre alguma coisa, mas Eu apenas coloquei isso
como uma pergunta a todos vocês. E Eu gostaria de ter uma resposta de vocês. Vocês podem escrever para Mim e, vamos ver,
ou podemos debater. Antigamente, como os outros santos disseram: uma vez que você obtenha sua Realização, você fica
absorto, você não consegue falar sobre isso. Você só consegue lhes falar através de algumas comparações, metáforas, isso,
aquilo, mas você não consegue realmente… lhes dar a experiência falando com eles. E é por isso que muitos santos decidiram
que após a Realização, é melhor desaparecer. Até mesmo Gyaneshwara teve Seu samadhi, Ele foi para um lugar e morreu nesse
lugar, porque eles não conseguiam dizer muito sobre isso, eles não conseguiam dizer muito sobre isso. Mas hoje, essa não é a
situação. Por exemplo, Kabira disse: "Quando a gota se torna o oceano, o que você pode dizer?" Você fica absorto, vocês não
estão mais lá, todos vocês deixam de existir. Assim, o que tem acontecido na Sahaja Yoga, na Sahaja Yoga de hoje, é que todos
nós estamos falando sobre ela, experienciando-a e desfrutando-a. Essa é a questão para todos os Sahaja Yogis resolverem.
Elliot, você consegue explicar? Você ouviu Minha pergunta? Não? Você não ouviu Minha pergunta? O que Eu disse era que
antigamente… aquelas pessoas que obtiveram a Realização ficaram absortas, certo? Assim como vocês ficaram absortos
agora em consciência se pensamentos. Mas você pode voltar e pode falar às pessoas, você pode falar sobre isso, e muitas
pessoas desapareceram. Na verdade, elas não queriam viver por muito tempo após obter a Realização, porque elas não
conseguiam explicar, falar às pessoas sobre isso. Elas também disseram: "Como uma pessoa que não tem língua…" "pode falar
sobre o sabor do 'jaggery'? ", é um tipo de doce. Assim, havia um problema com eles, todos eles tinham um problema. Mas
agora, você não tem esse problema. Então o que aconteceu na Sahaja Yoga, pois você não tem nenhum problema? Então
pensem nisso e escrevam para mim, tudo bem? Então, Eu não sei mais o que dizer. Nós só estamos desfrutando nosso
relacionamento uns com os outros, não é? Só isso, sentados aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguém que seja um novato
pode perguntar, seria uma boa ideia. Porque essas pessoas não têm nenhuma pergunta agora. Façam-Me uma pergunta. Eu
ouvi as boas noticias. Shri Mataji, como devemos abordar a expansão da Sahaja Yoga? - Como nós podemos…? - Comos
devemos abordar… a expansão da Sahaja Yoga aos novatos? - O quê? - Ele disse: como devemos abordar… a expansão da
Sahaja Yoga para os novatos, para os novatos. Como devemos transmitir a Sahaja Yoga, Shri Mataji? Para eles? Agora, vocês
encontrarão três tipos de novatos. Primeiro, aqueles que são yogis, ou você pode chamá-los de pessoas de nascimentos
anteriores… que já são profundos conhecedores e estão lá, eles simplesmente conseguem sentir: "É isto! ", você não terá muitos
problemas com eles, eles saberão que é assim. Para eles, isso é muito óbvio, e vocês ficarão impressionados com o modo
como eles estão lá, o modo como eles assimilaram isso tão facilmente. Agora, o segundo tipo são as pessoas… que talvez
ainda estão acreditando, não acreditando, talvez alguns que estão duvidando, talvez, ou talvez alguns que ficam perguntando
sobre isso, muito. Então não é suficiente para você somente obter sua Realização, também não é suficiente para você sentir as
vibrações… e você poder dar a Realização aos outros, isso não ajudará muito. Você tem de saber como lidar com vários tipos de
pessoas. Por exemplo, Eu diria, uma pessoa que seja, digamos, um padre, que vem a você e quer lhe falar sobre Deus, isso,
aquilo e tudo mais. Então você deve conhecer a Bíblia muito bem, e conhecer a Bíblia da forma que um Sahaja Yogi deve
conhecer. Outro dia, Rustom telefonou para Me dizer que - Eu lhe falei para estudar o Alcorão, porque Eu disse que Islã significa
entrega, mas antes da Realização, a entrega não tem nenhum sentido. E ele Me disse que está escrito no Alcorão… que a menos
e até que você esteja conectado com Deus, você não pode entender nada que está escrito aqui. Está claramente dito. Agora,
quando os muçulmanos falarem com você, você pode lhes dizer: "Isso está escrito no Alcorão, você está conectado com Deus?"

Agora, talvez eles digam: "Você está conectado?" Agora, se você disser "Sim", então acabou-se. Então o Sr. Ego surgirá de
repente e tome cuidado. Assim, esse assunto deve ser tratado com um grande mastro. Por exemplo, se eles fizerem uma
pergunta assim, eles ficarão deste jeito: "Você é isso?" Como no começo, eles Me perguntavam: "O que Seu pai é?" "O que Sua
mãe é? Quem é Você?" Isso, aquilo, todas essas coisas. Então nesse momento, você tem de lhes dar uma resposta. Vocês
podem dar a esta senhora uma cadeira para sentar? Sente-se. Não, tudo bem, sente-se, sente-se. Portanto, se você responder
uma pergunta assim dessa maneira, você não foi inteligente o suficiente, você tem de ser muito inteligente. Então você deve
dizer: "Veja, há…", evite o assunto, não responda, apenas diga: "Veja, há…" "descrições sobre uma pessoa que é uma alma
realizada". Jung disse que vocês têm de se tornar coletivamente conscientes. Agora, o que é ser coletivamente consciente? É
isto: no seu sistema nervoso central, você deve ser capaz de sentir uma outra pessoa. Agora. Jung disse assim, é um poeta.
Então você tem outras pessoas para citar, você pode citar William Blake; você pode citar outros poetas ou santos que você
conhece, isso depende de com qual tipo de pessoa você está lidando. Mas simplesmente não diga: "Sim, eu sou uma alma
realizada". Pessoas foram crucificadas, mortas, envenenadas por dizer isso. Então tome cuidado. Coloque isso em alguma
outra pessoa e diga: "Sim," "os sinais de uma alma realizada são assim:" "a pessoa tem de ser coletivamente consciente." Em
primeiro lugar, vocês leram Jung… ou vocês sabem muito sobre a consciência coletiva, isso por si só os colocará em seus
próprios lugares, antes de mais nada, porque você tem de ser profundo conhecedor nesses tempos modernos, e você deve ser
capaz de comunicar. Apenas lhes dizendo: "Eu sou uma alma realizada," "eu tenho de despertar sua Kundalini", ninguém vai
acreditar em você. Mesmo na Índia, as pessoas não acreditam que podemos dar a Realização, embora eles saibam sobre a
Realização, saibam sobre a Kuindalini, saibam tudo, mas ainda assim eles não conseguem acreditar que nós, como pessoas
comuns, podemos dar a Realização a eles. Assim, de forma alguma, você deve ser inseguro, mas tente convencê-los através de
alguma outra pessoa, porque a natureza humana é tal que alguém que está vivo, que alguém que existe, eles não querem
aceitar. Seja quem for que esteja morto… e escreveu em algum lugar qualquer coisa em preto e branco, e se você disser: "Neste
livro, isso e isso está escrito", eles aceitarão. É por isso que você tem de ser versado, você deve ler livros… que dão apoio à sua
Realização, dão apoio à Sahaja Yoga. Somente então você pode falar com eles. Se você acha que só tendo a Realização, você
pode dar a Realização, você obteve as vibrações, isso não dará certo, especialmente nos países ocidentais… onde as pessoas
estão muito aqui, nada aqui. Você tem de lhes falar: "Nós também somos inteligentes o suficiente…" "e também entendemos
isso com nossos cérebros e com lógica," "o que é a verdade." Então depois da Realização deles, é claro, fica muito mais fácil,
mas se você disser: "Tudo bem, venha, eu tenho de lhe dar a Realização", você não consegue. Você não pode forçá-los, você não
pode, eles têm de lhes pedir, afinal há também um protocolo do Divino, o Divino não pode cair aos pés das pessoas, "Oh por
favor, venha e receba sua Realização." Não, isso é demais. Mas há formas e formas… através das quais você pode perguntar às
pessoas e fazer isso dar certo. Mas Eu devo lhes falar uma coisa, que todos os Sahaja Yogis anteriores, eles começaram – Eu
comecei a Sahaja Yoga no ocidente e especialmente… na Inglaterra também, toda vez que Eu falava com eles, eles estavam
muito ansiosos com como conseguir mais pessoas… para a Sahaja Yoga, como trazer mais pessoas, o que fazer por mais
pessoas, como lidar. Ou eles achavam que alguém era muito espiritual ou algo assim. "Então Mãe, eu posso trazer esse
sujeito?" E ele mostrava ser uma coisa horrível. Isso queimava Minhas mãos, isso queimava tudo e Eu dizia: "Agora, o que você
pretende? O que fez você pensar…" "que ele é espiritual?" "Mãe, ele fala muito de espiritualidade." Esse não é o fator. É um
calibre, é um calibre interior… que um sujeito deve ter. Ele pode ser uma pessoa comum, ele pode não estar ganhando muito
dinheiro, ele pode estar na rua, mas o calibre interior tem de existir. Senão de que adianta quebrar sua cabeça contra a parede?
Assim, essa ideia de ter mais e mais é errada. Mas sim ter pessoas que são desse calibre, dessa qualidade e que mereçam isso.
Muitos não merecem isso. Então o que fazer? Você não pode só – não é como uma barbearia… onde você pode fazer o
penteado do jeito que você gosta. O Sahasrara tem de abrir. A Kundalini tem de sair, isso tem de funcionar dessa forma. Você
não pode dizer: "Tudo bem, agora você teve a Realização", você não pode falar dessa maneira, o tempo todo a Kundalini fica
caindo, você deve dizer: "Tudo bem, desculpe senhor, sinto muito". Acabou-se. E quanto mais você mostra como se você
estivesse procurando… votos para eleições, mais eles serão piores. Se alguém não tem a Realização, que assim seja. Por
exemplo, uma mulher se encontrou Comigo em um lugar… e ela disse: "Eu quero ter a Realização". Eu disse: "Tudo bem, Eu vou
tentar". Então ela escreveu três cartas para Mim, enviou suas fotografias. E então ela disse: "Eu não sei por que a Senhora não
me escreve," "eu escrevi para a Senhora," isso e aquilo. Eu sei que é uma tarefa difícil dar a Realização. Então Eu lhe falei: "Tudo
bem, quando Eu vier em junho próximo, você pode vir". Mas poderia haver alguém que fosse desse calibre, você pode sentir
isso, você mesmo é profundo conhecedor, você pode sentir as vibrações, você pode sentir isso e pode então levar essa pessoa
seriamente. Portanto, trabalhe em pessoas que são simples, que têm esse calibre. É claro, eles podem estar muito arruinados
também por causa da busca, mas se eles são intensos e sinceros, então a melhor coisa é trabalhar isso… com completa

assiduidade e atenção a tal pessoa. Mas se isso for uma moda, porque eles estão indo a muitos gurus… e eles estão fazendo
muito guru shopping, então você deve dizer: "Não há nenhuma loja aqui," "você não pode pagar, antes de mais nada, você não
pode pagar". Se eles entenderem isso, então tudo bem. Digamos como um sujeito da BBC que veio e disse: "Nós não
conseguimos acreditar em um guru que não pegue nenhum dinheiro." Eu disse: "Tudo bem, vá a esse guru que pega dinheiro de
você," "não tenho nada a dizer". Ele disse – o que ele disse? "Cérebro anglo-saxão". Eu não sei do que esse cérebro é
especialmente feito, feito por Deus ou não. Não consegue entender ninguém… que possa fazer uma coisa assim sem ser por
dinheiro. A tal pessoa, você deve dizer: "Tudo bem, muito obrigado, sinto muito," "você está além de mim, você é muito
grandioso, sinto muito". Não ferindo a pessoa. Mas ideias assim, coisas assim, se eles as têm no cérebro, você não consegue
quebrar uma cabeça tão dura, consegue? E você não deve sentir pena deles. Primeiro veja as vibrações deles, veja o calibre
deles. O calibre é a única forma pela qual você pode julgar… quanta atenção deve ser colocada, o que deve ser feito. Para
algumas pessoas, isso é tão óbvio, tão óbvio. E algumas pessoas continuam argumentando, argumentando com você. Mas
todos eles agora são bons Sahaja Yogis, apesar do fato deles argumentarem bastante Comigo primeiramente, agora eles são
Sahaja Yogis muito bons. Mas agora, chegou o momento para vocês terem um resultado rápido, e vocês encontrarão pessoas
que serão muito boas, tenho certeza que encontrarão todos eles que estão na Inglaterra… e vocês, vocês serão capazes de lidar
com eles. Seus meios, seus métodos, seus estilos os convencerão. Somente hoje, Dr. Brian me contou que muitas pessoas
estão ficando… interessadas agora na Sahaja Yoga, porque elas podem ver a mudança… que surge, a transformação, a
confiança, tudo que eles veem. Portanto, você não deve tentar forçar a Sahaja Yoga em ninguém. É melhor você observar o
calibre deles. O calibre é muito fácil de identificar. Você apenas diz isso e o calibre está lá. Eles sabem: "Sim, é isso." Alguma
outra pergunta? Shri Mataji, por favor, a Senhora poderia falar sobre sentir pena… e compaixão em relação a outros Sahaja
Yogis… que têm problemas, que têm alguma negatividade neles, por favor? Eu não consigo ouvir. O que é? Claramente, Eu não
ouvi. - Você também não ouviu, Eu vi. - Shri Mataji? A Senhora poderia falar sobre sentir pena e compaixão… em relação a outros
Sahaja Yogis que têm problemas com negatividades. Agora, pena e compaixão. O sentimento de pena que não fica envolvido,
então é compaixão. "Sentir pena (Sympathy)", "sym" significa "compartilhar", "pathy" significa "pathos (sofrimento)", se você
quer compartilhar o "pathos (sofrimento)" de uma outra pessoa, então você está sentindo pena por essa pessoa. Agora, vamos
supor, o marido de alguém morreu… e essa pessoa está chorando muito… e você também vai e se senta e chora mais alto do
que ela. Então as pessoas perguntarão: "Seu marido morreu ou o marido dela morreu?" "Não, não, eu apenas estou mostrando
pena." Isso é sentir pena da boca para fora, é claro. Uma outra pode ser sentir pena sincera. Quando ela é de coração, então
você não chora. Então você desenvolve a força oposta… para corrigir essa pessoa. O que você diz a essa pessoa? Você deveria
dizer: "Veja, se você nasceu, você irá morrer," "todo mundo irá morrer, esse é o sistema." "Agora, duas pessoas nunca morrem
juntas." "Esse senhor que morreu agora, ele é seu marido, tudo bem," "mas agora, se você começar a chorar assim, ele não terá
nenhuma paz," "ele ficará andando sem destino em sua volta…" "e talvez ele fique no limbo…" "esperando que você vá lá ou algo
assim," "Então é inútil chorar por ele, pelo contrário," "você deveria dizer: ‘Eu estou bem,’" "'não se preocupe comigo, eu estou
bem,'" "'tenha a sua Realização como eu a obtive.'" Essa é a força oposta que você coloca. Essa é a verdadeira, a verdadeira
forma de ajudar essa pessoa. Mas a compaixão é muito diferente, a compaixão simplesmente flui, ela não diz nada. Mesmo que
você não Me veja, mesmo que você esteja no hospital, você sabe que Eu estou com você. Ela atua. Mesmo que você só pense
em Mim, ela atua. Mesmo que você cometa alguns erros, você sabe que a Mãe o perdoará. Isso é compaixão. A compaixão
apenas flui, você não fala sobre isso, você não diz nada. Ela apenas flui e cobre você completamente. E você desfruta isso. Isso
é compaixão. Ela atua, o sentimento de pena não atua, a compaixão atua, ela tranquiliza você. Ela é um belo toque de amor,
afeição, gentileza, proteção. E você se sente tão confiante que você está sob a proteção do Divino. Portanto, essa compaixão
não tem de ser mostrada ou ser abordada. Agora, vamos supor que um outro Sahaja Yogi esteja tendo um problema. Nós temos
somente dois problemas, como Eu digo: "Quantos caminhos há em Londres?" "Apenas dois, esquerdo ou direito". Da mesma
maneira, eles têm dois problemas: ou é esquerdo ou direito. Se é o canal esquerdo ou o canal direito. Você sabe, o de canal
direito você tem de "shoebeatar", só isso, acabou-se. Você não tem de ir e dizer nada para a pessoa, se ela tem problemas de
canal direito. Agora, se ela tem problemas de canal esquerdo, o que você faz? Você não precisa ir e falar com essa pessoa,
dê-lhe um bandhan, você pode queimar o nome, você pode fazer o que quiser. Mas você não precisa ficar diante da pessoa, não
precisa falar com ela: "Eu estou ajudando você, estou tentando fazer algo por você." Isso é errado, isso é ignorância, você não
tem de dizer isso. Aquilo apenas atua, tem de atuar por si mesmo. Mas Eu não lhe falo que vou ajudá-lo de alguma forma, falo?
Nada desse tipo. Seja onde for que você esteja, você sabe que Eu estou com você o tempo todo. Da mesma maneira, essa
compaixão atuará se você estiver sentado aqui. Se você está "shoebeatando" alguém, essa pessoa mudará de ideia. Portanto,
eles têm somente dois problemas, um é o canal esquerdo ou o canal direito. Se você tenta ter pena de qualquer um deles, você

fica em apuros. Então a melhor coisa não é ajudá-los diretamente, mas sim indiretamente. Não lhes falar que você está
ajudando, nem mesmo mencionar isso para eles; o interesse, o zelo é o ponto, o interesse, o zelo pela pessoa. Sua atenção deve
ir para lá, sua atenção é muito ativa. Ela é uma coisa muito poderosa que você obteve, sua atenção atua. Apenas coloque sua
atenção na pessoa, com zelo, mas sem nenhum envolvimento: isso é compaixão. Você obteve isso, você obteve o poder de
compaixão… em sua atenção agora, você não o tem usado. Sem aceitar nenhum crédito por isso, sem mostrar isso, sem
confrontar, apenas dentro de si mesmo, você a sente, ela funcionará. Mas para isso, você tem de purificar sua própria atenção,
isso é muito importante. Se sua atenção for do tipo solta, se sua conexão não estiver bem, então ela não funcionará. Mas se
você tem esse tipo de atenção… que é silenciosa, que fica testemunhando, que não fica envolvida, é dinâmica, ela atua. Todos
vocês têm de se tornar como Eu, tenho certeza que todos vocês podem, e alcancem esse calibre de compaixão. Certo? Vocês
entenderam agora? Obrigada. Alguma outra pergunta, Hester? Não? Danya tem alguma pergunta? Você nunca as teve. Alguém
mais? Jason? Ninguém. Pessoas sem perguntas, Eu lhes digo. A melhor forma é desfrutar os outros. A melhor forma é
desfrutar a presença dos outros; e divertir-se é rir de si mesmo, essa é a melhor forma. Dirija-se a si mesmo: "Você, Sr, agora
venha, isto é ego, eu sei." "Ah, é isto, é ele! Não, não, não, não, não, não eu!" "Eu tive o suficiente disso". É dessa forma que você
se diverte. E desfrute a presença dos outros, observando os bons pontos deles. Gentis, coisas gentis, eles fazem, coisas muito
gentis. Você não tem de dizer nada. E nós tivemos 71 casamentos, você não consegue acreditar nisso. E olhei as noivas e todas
elas estavam olhando para Mim de canto; e os olhos estavam contando a história do amor delas e gratidão, e Eu não sei o que
todas elas disseram. Eu só estava as observando quando elas estavam andando… com suas guirlandas nas mãos,
vagarosamente, vagarosamente; a doçura, a beleza de seus sentimentos; muito vagarosamente elas estavam andando. E então
Eu vi os rapazes em pé lá, olhando para Mim… como um enorme sentimento de unicidade. Isso não pode ser desfrutado de
outra forma. Mesmo com o corpo, você não pode desfrutar. Supondo que você esfregue sua mão, você não desfrutará tanto
como você desfruta a presença de outras pessoas, de outros Sahaja Yogis. E então os amigos fazendo as brincadeiras, Eu
também desfruto, o modo como falam uns com os outros, Eu desfruto, tudo é tão divertido, isso não fere ninguém, não
incomoda ninguém. Vocês estão aqui para desfrutar, Deus criou este universo para vocês desfrutarem. Portanto, a única coisa é
que você deve melhorar sua atenção, purificar sua atenção através da meditação, sempre pensar em coisas boas, não em
coisas ruins. Você não deve reagir muito, apenas fique dentro de si mesmo, veja por você mesmo, testemunhe tudo. E você
ficará surpreso, você verá belos pontos, belas coisas, todas em sua volta. Tanta beleza que estamos perdendo porque não
conseguimos vê-la. Assim, essa profunda atenção penetrante de zelo… resolverá todos os problemas, Eu tenho certeza. Mas
"abrir seu coração" não significa que você vá e abrace alguém… e beije alguém dez vezes, não significa isso de forma alguma.
Pelo contrário, isso pode ser muito constrangedor, entendem? Alguma outra pergunta? Eu tive um problema lá quando eles
arranjaram um programa… para Eu falar com os jovens presidentes de organizações, os presidentes de grandes organizações,
organizações de negócios, e Eu tinha de lhes falar. E uma das mulheres – é claro, quero dizer, as perguntas eram… muito boas e
tudo estava fluindo, e mais tarde ela disse: "Mas não consigo acreditar nisso, porque Ela não é séria de forma alguma." E Eu ri e
ri e ri com aquilo, Eu disse: "Agora, eu não consigo ficar séria nunca mais, essa foi demais." Quando há tanta alegria
borbulhando, por quê? Como você pode ficar séria? Essa é a ideia de que um santo deve ser muito sério, carrancudo, andando
com um bastão na mão, o tempo todo, batendo em todo mundo na cabeça. Então, alguma outra pergunta? Não. Nós devemos
ter um salão aqui, um grande salão, nós devemos comprar em algum lugar, nós devemos ser capazes de comprar. Eu estou
grata às pessoas que estão trabalhando em Shudy Camp, mas Eu acho que vocês devem se apressar agora, as pessoas estão
vindo para o Guru Puja, Eu falei com elas que o teremos em Shudy Camp. E se ao contrário, ele não estiver pronto, teremos de
mudar o local, portanto todos devem ir e trabalhar isso, Eu acho, é importante. Nós temos dinheiro, não temos nenhum
problema com isso. Nós temos de ter um bom, grande e belo… seminário antes do Guru Puja. E há muitos vindo para cá, vocês
se encontrarão com todos eles, será um momento muito agradável, teremos um verdadeiro festival. Então seria melhor que
todos vocês combinassem e trabalhassem isso, e também dar diferentes trabalhos para as pessoas, e todos eles devem tentar
organizar isso de uma bela forma, de modo que não haja nenhuma discussão, nada. Mas vocês verão, as pessoas dirão: "Oh!
Está é o espaço que eu gostaria de ter para minha esposa", coisas assim. Parece estupidez. "Este copo é para mim, não posso
dá-lo para você". Todas essas coisas estúpidas estarão lá, e Eu acho, para pessoas assim, vocês deveriam dizer: "Você não está
aqui para o Guru Puja, é melhor não estar aqui." Nem todo mundo merece estar lá. Isto você deve descobrir: qual tipo de
pessoas eles são. Se eles estão brigando por todas essas pequeninas coisas, o melhor é lhes falar: "Sinto muito, é melhor você
não vir para o Guru Puja". Assim, a coisa mais importante é que no Guru Puja, nós temos de receber… uma capacidade especial
de sermos nós mesmos um guru, uma inteligência especial, uma compreensão especial, um tipo de sabedoria que lhes dá
discernimento… e a habilidade de discutir as coisas a fundo. Isso melhorará sua personalidade, uma personalidade bela, digna

pode ser criada dentro de vocês, então para isso, você tem de estar presente… com toda essa dedicação e compreensão de si
mesmo. Assim, Eu estou aguardando por este Guru Puja e todo mundo tem de escrever. Agora, para o dia do Sahasrara, eles
estão trabalhando duro, as pessoas da Austrália… imprimiram muitos cartazes, eles os enviaram para o mundo inteiro, eles
também enviaram para vocês os cartazes do Dia do Sahasrara, vocês os trouxeram? Não? Vocês não lhes mostraram. Então da
próxima vez, vocês devem mostrar para todos eles, eles devem ver isso, o que eles fizeram, quanto, e vocês devem - nós não
temos nada como notícias de lá, mas tudo isso… pode ser discutido entre vocês, e vocês devem conhecer uns aos outros, o que
está acontecendo, onde e qual ashram está fazendo, qual é o trabalho especial que eles estão fazendo e… qual é a coisa nova
que eles descobriram; todos os tipos de coisas, vocês podem descobrir uns dos outros. E vocês podem contar aos outros
também. Esse é o modo como vocês se mantêm em comunicação uns com os outros. Há uma notícia muito boa, Dr. Rai, que é
o reitor da Faculdade de Fisiologia, na Universidade de Delhi, começou um trabalho de pesquisa no… estudo comparativo da
Sahaja Yoga e as outras, no que se refere a fisiologia. E ele descobriu que as pessoas… que não são Sahaja Yogis têm uma
resistência muito baixa a doenças, a pele delas, a resistência da pele é menor e ele descobriu muitas coisas. E ele apresentou
isso, ele tabulou a coisa toda, e isso está sendo aprovado agora pelo governo e está publicado, vai ser publicado também. Da
mesma maneira, nós estamos pensando em ter uma pesquisa aqui… feita pelas pessoas em Shuddy Camp, de modo que
também possamos publicar algo assim com a pesquisa, pois até agora, muitos foram curados, muitos se livraram… de seus
vícios, muitos se livraram de seus problemas mentais, muitas coisas aconteceram, mas nós ainda não registramos isso, nós
ainda não colocamos isso apropriadamente em registro. Isso é o que vamos fazer agora. Qualquer um que tenha alcançado
algo ou se sentiu melhor… ou foi curado ou algo assim… deve dar isso por escrito para essas pessoas de modo que elas o
registrem, porque nesses tempos modernos, eles querem tudo em preto e branco, assim isso poderia ser feito muito bem aqui
na Inglaterra. Uma outra coisa que estava pensando é que agora a "Nirmala Yoga"… foi interrompida lá por causa desse
problema do câmbio de moedas. Então o que podemos fazer é ter uma "Nirmala Yoga" publicada na Índia… e enviada para cá, e
vocês podem imprimi-la aqui e vendê-la aqui, de modo que o problema de câmbio de moedas não aconteça. Porque o câmbio
de moedas é um grande problema neste país, você tem de ter um comitê apropriado, isso, aquilo, todas as dores de cabeça.
Então vocês podem vendê-las aqui e distribuí-las aqui, isso é muito fácil, e Paul pode ajudá-los lá. Paul, você pode? Sim. Então
está certo. Nós teremos a "Nirmala Yoga" feita lá… e apenas a cópia enviada para cá, traduzida. Vocês também podem adicionar
algo a ela, podem também colocar algo nela… e algumas coisas de lá e algumas coisas daqui. Vocês podem distribuí-la a todos
os centros aqui e podemos começar assim. Porque eles criaram um grande problema com a última "Nirmala Yoga", Eu
simplesmente a interrompi, porque nós não somos muito bons… em leis humanas, Eu acho, às vezes vocês cometem erros e
não quero… que vocês sejam envolvidos nessas leis humanas. Portanto vocês têm de ter cuidado. E nós podemos fazer isso, Eu
acho que podemos fazer isso. E como a Inglaterra é o coração, ela tem de circular tudo. Mas os corações devem abrir. O
condicionamento é muito ruim aqui, pois lhes falaram que vocês não devem expressar seus sentimentos, vocês não devem
dizer nada, vocês devem ser muito comedidos, vocês não devem falar sobre seus sentimentos. Isso não é assim na Sahaja
Yoga. Este é o coração e o coração deve falar, o coração deve dizer, vocês devem saber como dizer que vocês amam os outros.
É muito fácil dizer "eu odeio", mas é muito difícil para as pessoas dizerem "eu te amo", porque elas têm medo, que se você se
comprometer desse jeito, "Oh, então você me ama?" "Então faça isso para mim. Você me ama? Então faça isso para mim."
"Como você ousa me dizer que me ama? Se você tem me amado," "você deve fazer tudo isso e deve me dar isso." Nós tivemos
alguns Sahaja Yogis assim. Eles estavam abusando de Mim também: "A Senhora disse que nos ama," "então por que a Senhora
não faz isso para nós?" Então isso se torna um amor exigente. Alguma outra pergunta em algum lugar? O que está acontecendo,
John, em relação ao seu sacerdócio? Eles estão ficando muito expostos. A exposição é a única maneira, mas ainda assim, nada
entra na cabeça das pessoas, elas são tão egoístas, ninguém quer aceitar que está tudo exposto… agora internamente, "Não,
isso é fanatismo, isso é insensatez". Mas eles ainda continuam com isso, o que fazer? Lindas crianças vocês têm aqui. Quantos
são os novatos que estão se encontrando Comigo pela primeira vez? Levantem suas mãos por favor. Todos vocês parecem um
pouco sérios. Ainda muito sérios. Vocês não devem ser sérios de forma alguma. Bom. Bom. Peguem as crianças. Ele está
batendo a cabeça. Quem é a criança que está chorando tanto lá? De quem é a criança? - Esta criança? - Hã Qual é o problema?
Deve estar quente. Tire o suéter. Eu acho que deve estar quente para a criança. E elas sentem muita sede também, este é um
lugar… onde você não tem muita humidade, então elas sentem muita sede também em lugares assim, Eu acho. Todas elas
choram da mesma forma, quer sejam indianas, inglesas, qualquer coisa. A partir do choro delas, você não pode distinguir qual a
raça delas. Melhor agora? Você tomou água ou alguma coisa? Vocês devem entender seus filhos, eles não chorarão sem um
motivo. Todos eles são almas realizadas. Tudo bem. Obrigada. Muito obrigada. Algo mais? [Pergunta inaudível] - Você pode
dizer…? - Como você pode lidar melhor… se você tem de trabalhar em uma situação negativa? - Em seu escritório? - No trabalho,

sim. - Negatividade no escritório? - Sim, Shri Mataji. Toda negatividade… tem também, tem também um aspecto que Eu chamo
de ridículo e cômico, então qualquer um que seja negativo ou qualquer coisa assim, observe, veja por você mesmo, não se
envolva, apenas veja de qual parte é: isso é ridículo ou é cômico? Então você não ficará sério em relação a isso. Os Sahaja Yogis
têm um senso de ridículo, eles entendem o que é ridículo, eles também entendem o que é cômico ou o que é estúpido. Então
apenas observe isso. Isso é estúpido? Tudo bem, deixa prá lá, não importa. O que você pode fazer? Estas crianças estão
crescendo tão rápido. Todas elas estão ficando altas, meninas e tudo mais. Eu fico somente tentando distingui-las umas das
outras.
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Feliz Páscoa para todos vocês. É um grande dia vir a Roma... celebrar o Ressurreição de Cristo. Agora, nós temos de fazer a
ressurreição do Cristianismo, que está simplesmente se movendo na direção oposta... à Ressurreição de Cristo. Como você
sabem, Cristo era... somente chaitanya, mas Ele veio no corpo... de chaitanya. O corpo inteiro era feito de chaitanya, e Ele
ressuscitou... para mostrar ao mundo... que você pode ter a ressurreição também, se você conseguir preencher seu corpo com
chaitanya. Há sempre uma luta entre a matéria e o Espírito. Na vida humana, o que nós vemos... é que a matéria está o tempo
todo tentando dominar o Espírito. E é desse modo que falhamos em nossa ressurreição. Nós falhamos em nossa ressurreição...
porque nós nos entregamos à matéria. Nós viemos da mateira, é fácil voltar para a matéria. Mas todas as nações cristãs...
adotaram o desenvolvimento material, a identificação com a matéria, não a sublimação da matéria.
Por que nos desencaminhamos? É porque a matéria se tornou muito importante para nós. Nós estamos muito identificados
com a matéria, com nosso corpo, com tudo que é material para nós. As pessoas estão muito preocupadas com as coisas
materiais. O que Eu percebo é que a cultura toda se tornou materialista... e eles ficam totalmente envergonhados com isso, mas
ainda assim ele continuam, a forma é tão vergonhosa e tão degradante... que degrada os seres humanos. Quando Eu vim ao
ocidente, Eu vi essa tendência muito claramente. Por exemplo, em um lar, tudo que eles compram está à venda, o tempo todo.
Então seja o que for que eles comprem, eles se certificarão... de que seja de um certo padrão. Por exemplo, deveria ser... se tem
de ser um diamante, ele tem de ser um diamante perfeito, porque ele tem de ser vendido novamente. Se eles compram uma
casa, eles ficam com medo: "Não devemos estragá-la" ou "não devemos fazê-la ficar bonita," "nós não devemos tentar fazer
algo..." "que abaixará o preço da casa," "porque nós gostamos de um tipo específico de decoração."
Tudo está à venda. Eles nunca desfrutam nenhuma matéria. Não existe regozijo. Seja o que for que eles comprem, eles pensam:
"Nós podemos vender isto de volta?" Por exemplo, mesmo sobre – Eu tenho visto mesmo as pedras preciosas. Como na Índia,
todos podem gastar para ter pedras preciosas, porque o rico comprará as mais caras, então as pessoas pobres podem comprar
as mais comuns, por exemplo, todos podem ter prata, porque alguns podem ter prata que seja 100% pura, alguns podem ter um
pouco misturada, alguns podem ter com algum outro material. Mas se você for a qualquer país no ocidente, a prata tem de ter
"selo de qualidade". O selo de qualidade tem de existir. Senão eles nunca a comprarão... a menos e até que haja um selo de
qualidade, ter um selo de qualidade significa que pode ser revendido. Agora, vamos supor que na Índia você compre... tudo sem
selo de qualidade, não há nenhum selo de qualidade, mas quando você quer vender isso também a qualquer momento, quero
dizer, se você tem de vender, então você vai no mercado e eles sabem... qual é o valor intrínseco daquela determinada prata... e
é desse modo que eles lhe pagam.
Mas nós não temos selos de qualidade. Agora, com o ouro, a mesma coisa que eles fazem é ter ouro nove quilates, com um
selo de qualidade. O que é ouro nove quilates? Não é ouro de forma alguma, mas eles terão um selo de qualidade para isso. E
isso será muito caro porque... eles não têm muito ouro, então eles colocam um selo de qualidade... e fazem com que fique caro.
Toda a economia é essa estupidez direcionada ao materialismo. onde a matéria não é para o regozijo, mas sim para vender a
preço especial. Então eles não desfrutam nada, seja o que for em suas vidas. Hoje em dia, Eu não sei se plástico pode ser
revendido ou não, mas tenho visto pessoas que são muito minuciosas em relação ao plástico, em relação ao aço inoxidável, em
relação a tudo que elas têm. Talvez não seja revendido, mas agora psicologicamente, eles são produzidos de tal maneira que
eles querem até mesmo preservar, se há um coisa de plástico, mesmo que haja um fio, qualque coisa, um alfinete, eles
gostariam de preservá-lo, entendem?
Nada como jogar fora qualquer coisa. Todas essas coisas nos levarão... à infelicidade, à frustação e à estupidez. Então agora,
eles formam uma anticultura. O que é uma anticultura? Não é nada além de... uma outra forma de materialismo, que é a feiura.
Por exemplo, você pinta o seu cabelo, você se torna algo anticultura. Se você vestir calças esburacadas, então você é
anticultura. Se você vestir roupas sujas, então você é anticultura. Mas também essas coisas são vendíveis. Há mercados e

mercados onde você pode adquirir... todas as roupas sujas, roupas "stone washed".
Todas essas modas estão surgindo... dos dois lados ou das duas faces... da atitude materialista dos seres humanos. E eles não
têm vergonha às vezes com o modo como pedem algumas coisas. Vamos supor que você conheça alguém que esqueceu uma
colher com alguém, então eles lhe telefonarão três vezes: "Você levou minha colher?" "Você levou minha colher?" Sem vergonha,
há uma nenhuma cultura sobre isso. Enquanto, Eu não sei, talvez tenha sido melhor antes, o que Eu sei sobre a Índia... é que
mesmo agora, em uma boa família, é sempre dito: "Se a caneta de alguém está com você, tome cuidado e a devolva," "mas
mesmo que seu ouro esteja com alguém, não pergunte," "não se faz isso, não é educado, não é refinamento." Mas o refinamento
todo se tornou materialista, é enlouquecedor, e isso enlouquece a mente ocidental. Por exemplo, se você tem de servir, digamos
vinhos e coisas assim, você tem de ter diferentes tipos de taças, diferentes tipos de pratos, diferentes tipos de colheres. Você
tem colheres para abacate, você tem colheres para diferentes coisas, você se comporta como louco, e se isso não estiver com
você, então eles rirão de você. Se ele vierem em sua casa: "Oh, Deus!"
"Eles nos serviram abacate com colheres de sorvete!" Esse é o maior pecado que a pessoa pode cometer. Assim, a ideia toda de
pecado torna-se... tão materialista e insensata. Assim a ressurreição não pode acontecer... quando a matéria é tão morta e
destruída. Então essa matéria entra no cérebro. Quando ela entra no cérebro, ela apodrece lá. Então você começa a discutir
sobre, digamos, transações bancárias... ou sobre como economizar. Quero dizer, o mantra em Londres, como Eu digo, deve ser
em todo lugar: "economize libras". Assim que você vai ao aeroporto, há o grande mantra escrito: "Economize libras contratando
um taxi para o aeroporto Heathrow". Imaginem só, eles não estão nem mesmo conscientes do que estão fazendo.
O tempo todo: "economize libras, economize dinheiro, economize isso", para quê? Porque eles são muito frustrados, a coisa
material toda é tão frustrante... que eles têm de poupar dinheiro para superar essa frustração. E a frustração é
contrabalançada... pelas drogas ou... bebendo vinhos e todos os tipos de coisas insensatas, e também queijo podre... ou algum
tipo de coisa que seja absolutamente uma matéria morta, uma coisa inútil que faz com que você fique morto e preguiçoso, de
modo que você foge da realidade, porque você fica tão frustrado que você quer ter alguma coisa... que neutralize isso. Então
com isso também, quando eles percebem, não está feito, eles ainda estão extremamente perturbados. Então o que fazer
depois? Se você está infeliz assim, você tem de descobrir alguma outra coisa. Como Eu lhes contei uma história sobre
crianças... que eram malcriadas e a mãe estava saindo, então ela disse: "Vocês são crianças malcriadas," "então eu as trancarei
na cozinha", porque em qualquer outro lugar elas podem quebrar algo, estragar algo... e ela não poderia vender as coisas
novamente, talvez. Então ela as colocou... na cozinha pensando: "O que elas podem destruir lá?" Então quando ela voltou, elas
disseram: "Nós comemos todas as suas folhas de chá." É desse modo, quando eles ficam muito frustrados, eles não sabem o
que fazer, então colocam pregos nos ouvidos deles, alfinetes nas bochechas deles, alguma coisa no nariz deles, eles não
sabem o que fazer com eles mesmos, então eles arrancarão os bigodes deles ou pintarão o cabelo deles, ou farão todos os
tipos de coisas insensatas estranhas, pessoas totalmente frustradas.
Mas a pior parte, que não pode ser entendida, é que são tão confiantes em relação a isso. Eles não fazem isso com nenhuma
falta de confiança, é com completa confiança. A atenção deles está por toda parte para ver: "Agora, como devemos ser?" Agora,
se eles virem um árvore que tem folhas... que ficaram totalmente meio que enrugadas... por causa de má nutrição, então eles
querem ser assim. Eles querem se tornar pessoas que têm má nutrição. Então eles parecem pessoas miseráveis. As buchechas
estão para dentro, o nariz para fora, um tipo de coisa assim continua, e se você observá-los, eles parecem pessoas doentes.
Este é o sinal de descobrir... alguma forma de expressão da frustração deles. Mas Cristo pavimentou o caminho, o oposto. Ele
disse: "Coloquem chaitanya em sua matéria", então vocês desfrutarão esse chaitanya.
Coloquem chaitanya, as vibrações, na matéria. Essa é a mensagem Dele. Ele não ressuscitou só como Seu Espírito saindo, mas
o corpo inteiro Dele ressuscitou. Então Ele está falando sobre... a ressurreição do corpo, da matéria, dentro de nós. Na Sahaja
Yoga também, quando nós entramos, a Kundalini se eleva, Ela lhes dá a Realização, vocês de fato sentem o chaitanya... em
suas mãos, vocês o sentem em volta, suas faces brilham como belos lótus, sua pele melhora, vocês parecem florescentes, tudo
está muito bem, mas ainda assim há apegos materiais, os quais podem ser muito sutis, podem ser muito grosseiros. O
grosseiro pode ser assim: "Este é meu tapete, este é meu carro," "esta é minha joia", algo assim. Mas quando se trata... do estilo
de Cristo, você tem de estar identificado com a matéria que é vibrada, que está vibrando, que tem valor vibracional, não que tem

valor material, mas sim valor vibracional, valor espiritual, valor divino. Poderia ser qualquer coisa, poderia ser flores, poderia ser
água, poderia ser um sari, poderia ser um assento, poderia ser qualquer coisa que se torne de valor. Então a atenção começa a
mudar do grosseiro para as vibrações. Mas mesmo agora, se você tem a atenção furtiva... em coisas materiais, então é difícil
para você se elevar rápido.
Tudo que você usa... é util para suas vibrações ou não? Tudo que você faz é bom para suas vibrações ou não? Ou é o mesmo
costume antigo que você está levando? Como as pessoas loucas que vi ontem, elas vieram de férias... e não sabiam como
desfrutar, elas estavam tentando tudo. Elas devem ter pago muito caro pelo turismo, coitadas, elas devem ter pago muito caro
nos hotéis, devem ter pago muito caro no restaurante, mas Eu percebi que elas não estavam regozijando de forma alguma,
nenhuma delas estava regozijando, elas estavam infelizes... e não sabiam o que fazer. E no final disso, Eu fiquei pensando que
elas talvez simplesmente iriam... e quebrariam suas cabeças com frustração. Assim, a matéria nunca pode lhe dar alegria.
Somente a matéria que é vibrada, que tem vibrações pode lhe dar alegria. Um ser humano nunca pode lhe dar alegria, pode ser
sua esposa, pode ser seus filhos, pode ser seu pai, sua mãe ou qualquer um, a menos e até que a pessoa tenha vibrações,
porque alegria são as bênçãos de Deus. E a menos e até que você esteja conectado com Deus, seja o que for que você tente,
seja o que for que você adquira, você nunca pode ter essa alegria.
Você pode ter essa confiança artificial, porque uma pessoa que é frustrada tem de dizer, mostrar externamente: "Oh não, não
estou frustrado, sou muito feliz." É como estar tenso e dizer: "Estou muito relaxado", é desse jeito. Então eles podem apenas
para manter a imagem, podem dizer: "Nós somos muito confiantes", mas eles são pessoas sem confiança, eles são fracos.
Então poderia ser seus filhos, poderia ser qualquer um, qualquer ser humano. Talvez você pense demais nessa pessoa, você
pode estar muito identificado com essa pessoa, você pode achar que essa é a coisa mais importante, que é a pessoa mais
importante que você já encontrou, isso não pode lhe dar alegria. Mas uma pessoa comum, um trabalhador, talvez um mendigo,
talvez alguém, um Sadhu, sentado sozinho na floresta, será uma pessoa que dá tanta alegria. Ele pode falar, pode não falar, será
uma coisa mais preciosa, valiosa para você... do que uma pessoa que é rica, bem situada, altamente admirada. Isso é onde o
Cristianismo falhou, cobiçando com os reis. Agora, este Sr. Papa aqui, Meu marido foi vê-lo... e o Papa foi muito bom com ele,
porque ele é... veio de um... ele é um homem importante no mundo material. Mas ele não se encontrará Comigo.
Ou Eu talvez não Me encontre com ele. Então o sistema todo de valores, o sistema todo de valores tem de mudar, e esse
sistema de valores é... aquele em que você não se importa com nada mais, exceto o seu Espírito. Nada importa, exceto o
Espírito. O Espírito lhe dá o conforto de um palácio. Ele lhe dá a bem-aventurança de toda a proteção. Ele lhe dá alegria de todos
os relacionamentos do mundo. Então por que você deveria se importar com algo que é inútil? Você pode ver isso tão
claramente. Se você tem sua visão pura, você pode ver isto muito em sua volta: essas pessoas parecem tão infelizes, tão
tristes, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. Agora, primeiro eles eram hippies, depois se tornaram punks, agora eles
estão se tornando cavalheiros bem vestidos.
Tudo é a partir disso para aquilo, daquilo para isso, levando-os a nenhum lugar, seja qual for. Tão claramente você vê que você
está distante deles. Você está em um reino diferente e você os observa. Você não chega perto deles. Tente mostra essa...
beleza em você, de modo que eles venham a você... e veja por você mesmo, vejam por eles mesmos que vocês são... pessoas
que tiveram a ressurreição, vocês tiveram a ressurreição. O Espírito está sempre presente em seu coração, sempre lá, vigiando
você, observando você, mas agora porque a matéria que cerca o Espírito... está tendo a ressurreição, está sendo vibrada, seus
olhos brilham, sua pele brilha, sua face brilha, sua aparência está tão bela, isso é que é a ressurreição. Na Sahaja Yoga, não há
nenhum lugar para seriedade estúpida. Sobre o que você é sério? "Oh, eu tenho de vender meu diamante e você sabe," "eles
disseram que há uma pequena mancha nele." E daí?
Use-o. Toda essa seriedade vem da matéria morta em sua cabeça, e você sabe que no que está morto cresce o fungo, e você
também sabe que esse fungo lhe causa todos os tipos de doenças. Então mantenha-se longe de tudo que está morto. Somente
o chaitanya faz... a matéria vibrar, e a menos e até que você esteja conectado com Deus, você não consegue vibrar nada. Esses
grandes santos, profetas, encarnações que vieram nesta Terra... tentaram dizer isto a todos nós: "Fique conectado com Deus."
Todos disseram a mesma coisa. É claro, Eu mesma fiz o trabalho. Isso é bom, eles estão apreciando isso. E você tem de
somente pensar nisto: esta conexão não pode estar frouxa, ela não pode ser perturbada, ela não pode ser duvidada. Fixe-a

adequadamente.
Então você nunca a perderá por nada, seja o que for, como: "minha esposa é assim, meu marido é assim," "meu irmão é assim".
Esses são os sinais de personalidades muito fracas. Se você é uma personalidade forte, com essas vibrações, se você é forte,
então você torna a outra pessoa mais forte também... e traz a outra pessoa para a Sahaja Yoga... e lhe dá o néctar da vida.
Assim, hoje é a mensagem de que nós temos ressuscitar... nossa matéria dentro e fora. Assim, você está elevando sua
Kundalini, tudo bem. Você também tem de expandi-La, horizontalmente, para suas mãos, para seus pés, para seu corpo, para
sua face, para seu pensamento, para tudo. O que é um mantra? Não é nada além de um pensamento que está vibrado. Qualquer
pensamento que está vibrado é um mantra, mas as vibrações só podem ser... carregadas por um determinado tipo de, ou
podemos dizer, um determinado coeficiente é necessário. Na roupa, no pensamento, em qualquer coisa que seja mundana, há
um tipo de coeficiente que trabalha as vibrações.
Se esse coeficiente não existe, você não pode captar as vibrações... e também não pode dar vibrações. Então há somente duas
ramificações, uma é a esquerda, a outra é a direita, não há muitas, muito fácil se livrar delas. Há somente dois caminhos na
Itália, um é o direito ou o esquerdo. Assim, da mesma maneira dentro de nós, se você não vai para esquerda e não vai para a
direita, você se mantém no centro, você fica vibrado. Você pode vibrar tudo. Mas manter-se no centro, não ir para nenhum
extremo. Mesmo na Sahaja Yoga, há pessoas que parecem loucas, elas meditam por 12 horas. O que há para meditar por 12
horas? Você já está em meditação. Ou então elas farão um piquenique com a Sahaja Yoga.
Um extremo para isso. O que é necessário é pensar: "Eu sou o Espírito e estou conectado com Deus." "O quanto eu estou
conectado? O quanto eu estou absorvendo?" "O quanto eu estou envolvido nisso?" Só isso. Você não tem de fazer muito em
relação a isso. Esses dias acabaram em que as pessoas constumava quebrar suas cabeças, ficar de cabeça para baixo ou ir
para os Himalaias. Mas peculiaridade no temperamento... não é sinal de um bom Sahaja Yogi. Todas as peculiaridades vêm da
matéria.
Então uma pessoa peculiar na Sahaja Yoga... pode ser uma pessoa com bhoot ou pode ser egoísta. Uma das duas coisas numa
pessoa peculiar. Não há nenhuma peculiaridade em um Sahaja Yogi. Há individualidades, mas não peculiaridades. Significa que
alguém terá o nariz que ele tinha, isso não mudará, ele terá os olhos que ele tinha, mas haverá uma luz no olho. Da mesma
maneira, nós podemos observar em relação a nossas roupas, nós começamos a usar roupas sóbrias, mas não roupas pálidas
ou sujas, vestimos roupas coloridas porque somos coloridos. No Sahasrara há sete cores. Hoje Eu vesti esta cor, porque esta é
a cor da primavera na Índia, porque todas as flores são amarelas... e também há a cor mostarda que é amarela... e isso é
chamado de "uma cor da primavera". Na cultura indiana, há um dia para isso... em que eles vestem esta determinada cor para
celebrar a primavera, porque nós somos meio que muito conectados com a natureza. Assim, hoje, nós recebemos uma
mensagem muito boa... de Nova York, eles sonharam que Eu iria usar... uma cor da primavera, então Eu queria que alguém
pudesse ler isso para vocês, ler o que eles disseram, e vocês ficarão surpresos, isso corresponde, como isso corresponde ao
que estou vestindo hoje, e assim que Eu vesti este sari, o tempo ficou quente e Eu sabia que isso aconteceria.
Neste momento, ele ficou quente e Eu sinto muito por isso, porque você estão percebendo que está muito quente. Assim, hoje é
um dia para celebrar a primavera... e como vocês sabem, Eu nasci na primavera... e Cristo teve a Ressurreição na primavera.
Assim, a primavera começa depois da Ressurreição de Cristo. Da mesma maneira, nós estamos agora no clima de primavera...
para desfrutar, para ser feliz, para simplesmente ficar alegre. Mas não ser frívolo, não ser vulgar, não ser infantil. Essa é a
maneira como um Sahaja Yogi deve ser. E Eu estou muito feliz que com esse Meu arranjo espontâneo... de vir para Roma,
muitos de vocês vieram. Isso mostra o quanto vocês Me amam e Eu não consigo realmente expressar... o que Eu sinto sobre
tudo isso, exceto pelas lágrimas vindo aos Meus olhos. Por seja o que for que Cristo sacrificou em Sua vida, que foi algo terrível
de acontecer, Ele sacrificou Sua vida, Ele sofreu tanto, mas a consequência disso é você, todos vocês aqui, que tiveram a
ressurreição hoje e seus Agnyas estão limpos, e tudo está muito bom. Que Deus os abençoe.
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Véspera do Sahasrara Puja Thredbo, Austrália, 02.05.1987 Muito bom ver todos vocês aqui, todos os Meus filhos. O amor de
vocês Me comove. Eu realmente não encontro palavras para expressar Meus sentimentos. A maneira como vocês adotaram a
Sahaja Yoga… e a maneira como vocês se estabeleceram na Sahaja Yoga. Eu sei que é muito difícil expandir a Sahaja Yoga. Em
todos os lugares é difícil, porque vocês sabem que estes são os tempos da Kali Yuga. Eu não estou cansada da jornada tanto
quanto da luta contra… as forças do mal ao nosso redor. Quando Eu vim a Camberra, Eu senti o Swadishthana Esquerdo muito
forte, tão forte que Eu não conseguia andar alguns passos… e Eu perguntei a eles: "Qual é o problema?" Eles Me disseram que é
a Meditação Transcendental, há um sujeito, Chinmoy, eles são muito fortes aqui. Além disso, há outras forças espiritualistas…
que eles estão anunciando nos jornais. É chocante que os seres humanos se entreguem a essas coisas horríveis… tão
facilmente e tentem praticá-las. Quando você estuda a razão pela qual eles se entregam a essas coisas horríveis, então você
percebe uma coisa: essas coisas prometem resultados rápidos. Por exemplo, supondo que o filho de alguém tenha se perdido.
Então eles dirão: "Tudo bem, venha para o nosso grupo," "nós o encontraremos para você." Ou então alguém diz: "Eu estou sob
grande tensão". "Tudo bem, venha para o nosso grupo, nós removeremos suas tensões." É muito fácil remover as tensões
colocando uma entidade, o que chamamos de bhoots, em alguém, de modo que o bhoot assume o controle por enquanto. Mas
aqui, o buscador não é uma pessoa profunda. Aqueles que eram pessoas profundas retornaram… de todas essas pessoas
horríveis. Com a Meditação Transcendental, Eu posso lhes dizer, temos sido capazes de salvar… algumas pessoas, não todas.
Quando foi trazido ao Meu conhecimento pela primeira vez, Eu tive um encontro na Inglaterra… e tivemos da Meditação
Transcendental pelo menos cem pessoas, Dentre as quais, podemos dizer, cerca de 10 a 12 pessoas fomos capazes de salvar.
Mas o crescimento, o crescimento espiritual nelas foi muito lento… e elas simplesmente estavam com medo de Mim. Elas não
olhavam para Mim. Elas tiveram um temor respeitoso por Mim. Sempre que Me viam, elas tremiam. Há um sujeito, um chinês,
que veio da Meditação Transcendental, e Eu acho que Rustom estava lá, e ele apenas recitou Meu nome… e ele pulou sob uma
mesa… e foi parar lá fora, no saguão, e eles começaram a olhar para ele: "Onde ele desapareceu?" Nós tentamos com esse
sujeito chinês, mas ele tremia e tinha febres horríveis, coitado. Então ele deixou a Sahaja Yoga de certa maneira… e alguém se
encontrou com ele, ele estava trabalhando em um restaurante… ou em uma livraria, e alguém se encontrou com ele lá e…
perguntaram a ele: "Como você se sente? Como você se sente em relação à Mãe?" Ele disse: "Oh! Ela é um poder imenso."
Assim, eles são tão fracos, eles são tão abatidos. É muito difícil trazê-los às condições normais. Dentro de dois, três anos, eles
se tornam reclusos. Eles têm medo até mesmo do que vocês chamam de alho. Se você lhes mostrar o alho, eles começam a
tremer. Se você lhes mostrar o limão, eles começam a tremer. Eles se tornam reclusos. Nós recebemos algumas pessoas de lá,
da Meditação Transcendental, mas os bhoots delas são tão fortes… que elas não ficarão muito grudadas em nós. Mesmo que
voltem à realidade… por um curto período de tempo, novamente elas retrocedem. Então, essa é a situação com essas pessoas
da Meditação Transcendental. E com esse sujeito, Chinmoy, Eu tive um encontro nos EUA… e lá as pessoas vieram e Me
disseram: "Por que esse Chinmoy está aqui? E por que Seu marido não fala…" "com o Secretário Geral sobre isso?" E vocês
sabem quem era o Secretário Geral naquela época, Wol Dahm… e todo o resto. E todos eles eram loucos. Como Wol Dahm
agora está sendo enganado pelas pessoas, ele não tem permissão para ir aos EUA e tudo mais. Na verdade, a sorte dele não foi
tão ruim, mas aqueles bhoots, eles o tornaram tão estranho que ele simplesmente não conseguia… voltar à sua personalidade
normal. Agora, este cavalheiro não gostava tanto desse Chinmoy, mas havia um cavalheiro sul indiano que estava na ONU, e ele
disse: "Este Chinmoy é muito bom." Esse Chinmoy costumava jogar tênis, costumava nadar, costumava beber, ter mulheres, ele
era um verdadeiro ianque e apesar disso, as pessoas diziam: "Oh! Ele é ótimo porque sabe falar bem." Então, ele capturou todas
essas pessoas que adoram palestras. Esse é outro estilo de pessoas que não são buscadoras, mas que só querem alguém para
falar, falar e falar. Ele podia falar sobre Gita, podia falar sobre isso, ele podia falar sobre todo tipo de coisa. Agora, a grande
diferença é: na Sahaja Yoga, vocês têm de Me aceitar. Lá vocês não têm de aceitar ninguém. Contanto que você aceite o Gita,
contanto que você aceite a Bíblia, contanto que você aceite algo… de quem não está lá, que está morto, que está acabado.
Assim, essas pessoas estão interessadas apenas no seu dinheiro. Então, eles não se preocupam com essas pessoas, com
esses, deveríamos dizer, antigos profetas que estão mortos agora, ou podemos dizer, as Encarnações que estão mortas. Eles
não têm nada a ver com isso, eles apenas Os descrevem, pegam o dinheiro. É isso que eles querem, só querem ter dinheiro,
dinheiro, dinheiro e dinheiro. Eles não estão interessados no seu bem-estar ou em qualquer coisa. Eles não têm nenhuma noção
da Kundalini, eles não podem elevar sua Kundalini, eles não podem lhes dar a Realização, eles não podem cuidar de vocês, nada

desse tipo. A única coisa que eles querem é… seja qual for o dinheiro que vocês tenham, eles deveriam tê-lo. E a maneira como
eles fazem isso é muito camuflada, eles interpretam um tipo de peça teatral, que eles podem cumprir o prometido. Quais são as
promessas que eles irão cumprir? Excluindo a Realização do Si. Até mesmo as pessoas que falavam da Realização do Si…
nunca deram a Realização do Si a ninguém. Eu tenho observado os discípulos desse Yogananda. Os primeiros, eles tiveram de
cortar suas línguas, porque de acordo com ele, em sua própria Kriya Yoga, você tinha de colocar sua língua para trás aqui para
um kecheri… e é por isso que eles tiveram de cortar a língua deles. Eles não podem falar, não podem fazer nada, eles são
exatamente como cães, abanando o rabo. Pessoas muito boas, eles são médicos, arquitetos, pessoas muito boas. Todas essas
coisas têm acontecido a todos esses grandes buscadores, Eu devo dizer, mas eles foram estúpidos em aceitar alguém assim.
Antes de tudo, vocês devem ver o que os outros são, o que os outros estão fazendo, os outros, digamos, os discípulos estão
fazendo. Como eles estão? A maioria deles. Na Sahaja Yoga também, nós podemos ter alguém, uma pessoa muito inútil… e
talvez ter alguém de nível muito baixo… ou uma personalidade de calibre muito baixo. Nós de fato temos na periferia, de fato
temos. Mas eles deveriam ver outras pessoas… que estão seriamente envolvidas com a Sahaja Yoga. Como elas estão se
comportando? Qual é a maneira delas de fazer isso? E como é a vida delas? O que elas alcançaram? Que poderes elas
alcançaram? E qual tipo de vida elas levam? É desse modo que vocês devem julgar a pessoa a quem eles têm como guru.
Lamento que Camberra esteja tão cheia de bloqueio de Swadishthana Esquerdo… e se vocês permitirem que essas coisas
continuem, Eu não sei… o que acontecerá com seu governo. Tudo se arruinará… se for permitido essa coisa estúpida atue,
porque todos os bhoots… pularão em todos esses funcionários públicos e coisas sérias podem acontecer. Eu estou bastante
surpresa como isso é permitido na Austrália, onde é a terra de Shri Ganesha. De todo jeito, Eu estou aqui agora, Eu tenho certeza
de que algo acontecerá… e eles desistirão disso. Mas no que diz respeito a vir para a Sahaja Yoga, Eu diria que é uma dor de
cabeça. É melhor vocês se darem um bandhan… antes de entrar em contato com eles em qualquer lugar próximo, porque eles
lhes darão muitos problemas. Eu tenho tido muitos problemas com eles. Tantos que nós tivemos de deixar um de nossos
ashrams. Nós tínhamos três pessoas da Meditação Transcendental naquele ashram… e elas gritavam muito… e esse negócio de
ficar pulando por aí foi tanto que os vizinhos nos disseram: "É melhor vocês saírem daqui", e por causa deles, nós tivemos de
sair. Eles fazem todos os tipos de coisas estranhas. A primeira vez que Eu vi essas pessoas da Meditação Transcendental… foi
em um auditório e elas pegaram as primeiras cadeiras, na primeira fila, elas estavam sentadas lá. Assim que Eu comecei a falar,
todas elas começaram a pular como uma caixa de surpresas, Eu disse: "Qual é o problema? Está perfeitamente bem, qual é o
problema?" "Quem são essas pessoas?" Eu nunca tinha visto tal coisa antes. Eu fiquei bastante surpresa: "Quem são essas
pessoas…" "pulando assim uma por uma?" Então Eu lhes perguntei, elas disseram: "Praticamos a Meditação Transcendental e
estamos fazendo o curso siddha." "Curso siddha? Vocês são estúpidos, isso é o que vocês são." E dentre essas seis ou sete
pessoas que estavam pulando, nós pudemos salvar cerca de, Eu devo dizer, duas ou três. Então, essas pessoas que foram para
aquilo, vocês não devem se preocupar muito com elas. Mas, é claro, se isso for para o governo é melhor… fazer shoebeating do
governo e dar bandhan para o governo, de modo que eles não fiquem envolvidos com isso. Mas é uma coisa séria… e Eu mesma
tenho de trabalhar nessas linhas, porque Eu fiquei bastante chocada que em Camberra, eles têm vibrações tão ruins. Eu vim
para Camberra muito antes… com Meu marido e Eu disse a ele: "As vibrações daqui são muito, muito ruins". Então ele disse:
"Todas as capitais são assim". Eu disse: "Mas parece muito estranho…" "que ambos os centros estejam bloqueados tão
seriamente." E Eu não consegui andar daquela vez também… e hoje também a mesma coisa aconteceu Comigo. Agora, nós
temos muitas outras pessoas que estão buscando Deus. Elas vivem nos vilarejos. Essas pessoas não foram para os vilarejos,
porque elas queriam apenas pessoas ricas, pessoas endinheiradas. Então, há muitas pessoas nos vilarejos que ainda não
receberam… a Realização do Si e elas podem receber a Realização do Si… sem quaisquer dificuldades. Vocês podem ir lá e falar
com elas… e fazê-las ter a Realização, porque elas não são pessoas… por quem esses rakshashas estão esperando. Nós temos
de dar a elas a Realização. Uma vez que vocês deem a Realização às pessoas nos vilarejos, as coisas mudarão, a atmosfera
mudará… e vocês encontrarão muitas pessoas vindo para a Sahaja Yoga. Então, Eu diria que estou muito feliz que em Sydney,
nós temos muitos centros e em outras cidades, vocês têm muitos centros. Mas agora nós temos de chegar nos vilarejos e nos
encontrarmos com elas. Elas são pessoas simples e inocentes vivendo em vilarejos… de uma maneira muito simples e é melhor
lhes dar a devida atenção, porque elas são as que obterão a Realização. Depois as crianças, as crianças devem ser assistidas.
Elas podem ser trazidas muito tranquilamente para a Sahaja… e porque talvez haja muitas delas que já nasceram realizadas,
então as crianças podem ser trazidas para a Sahaja Yoga, mas não sem a permissão de seus pais, porque as leis e
regulamentos são tais… que talvez acabemos na prisão sem pedir permissão do pai ou da mãe. Portanto, temos de ter muito
cuidado. Os outros são os rapazes e as moças adolescentes… que estão estudando nas faculdades… e que ainda não estão tão
expostos a todas essas coisas ruins. Eles talvez sejam um pouco viciados em drogas… ou pode ser outro vício que eles possam

estar tendo, mas eles ainda não foram atingidos por essas horríveis forças do mal. Então, vocês podem apenas dar atenção a
eles. Vocês também podem anunciar que… vocês podem cuidar de pessoas que são viciadas em todas essas drogas… e tudo
mais. Vocês podem ajudá-los. Se vocês têm permissão para fazer isso, vocês podem anunciar, receber essas pessoas e se
vocês lhes derem a Realização, eles podem ser capazes de superar o vício completamente. Há um médico, Dr. Wells, em
Londres que agora se tornou… um médico muito importante encarregado de um hospital para viciados. Então Eu disse: "O que
você faz com eles? Como você lida com esse negócio de vício?" Ele disse: "Na ausência deles, eu faço shoebeating deles, só
isso," "e todos eles estão se livrando do vício." Então, vocês podem cuidar desses meninos que agora são rapazes crescidos… e
estão tomando drogas e coisas assim. Eles são buscadores. É por isso que eles estão recorrendo a essas coisas. Eu acho que
esse tipo de atitude, se vocês a tiverem, vocês não darão atenção às pessoas que já estão com… alguns gurus e com algo
assim e nem se encontrarão com elas. Mas deem atenção às pessoas que pela inocência delas caíram em… alguns problemas
ou às pessoas inocentes nos vilarejos ou às crianças… que são inocentes, Eu tenho certeza de que vocês podem prosperar mais
rápido. Assim, a Sahaja Yoga está crescendo muito mais rápido aqui e de certa forma, em uma cidade, ela está crescendo. Nós
podemos crescer muito mais rápido, Eu acho, o modo como há pessoas, muitas pessoas estão nos vilarejos e no campo, elas
vivem de uma maneira muito simples. Quanto a Mim, vir para a Austrália é uma emoção tão grande… e uma grande alegria
porque no ano passado, Eu não pude vir… e este ano, quando eles disseram que era um Sahasrara Puja… e Eu tinha de realizar
aqui e estar presente, Eu fiquei muito feliz. Amanhã nós temos de ter esse Puja. Eu também era uma pessoa, de certa maneira,
vocês podem dizer, uma buscadora, porque Eu estava tentando descobrir um método, a maneira… pela qual Eu realmente
poderia dar a Realização em massa. Eu poderia dar a realização a muitas pessoas ao mesmo tempo… e para isso, Eu fiquei
realmente trabalhando muito, muito duro, entendendo muitas pessoas, seres humanos, e dentre eles, Eu descobri que os
burocratas são os piores. Como vocês têm muitos burocratas em Camberra, talvez eles não sejam tão bons, porque eles têm de
fazer concessões o tempo todo. Eles têm de dizer: "Sim senhor, sim senhor", e apesar da resistência deles, apesar deles não
gostarem de dizer isso, eles são uns coitados, empurrados para um trabalho onde eles têm de fazer isso, porque afinal de
contas o trabalho é importante. Quando todas essas coisas se tornam importantes, a personalidade da pessoa sofre muito. Isto
é o que Eu descobri: os burocratas que estão buscando poder o tempo todo, vão atrás do homem que pode dar-lhes um pouco
mais de poder, no sentido do poder que não é do Divino, mas sobre as pessoas, de modo que eles possam dominar mais
pessoas… e eles possam controlar mais pessoas. E é por isso que essas pessoas caem dentro desses grupos, porque no
começo, elas se sentem relaxadas de certa maneira, e elas dominam muitas pessoas, conforme há… bhoots sentados com elas
que lhes dão ideias. Mas depois elas se cansam deles e então adoecem. Então, muitas pessoas cometem suicídio também,
suicídio. Disseram-Me que o suicídio é elevado, casos de suicídio são muito elevados em Camberra. A razão é somente esta:
você não sabe o que fazer consigo mesmo. Você sofre de algum tipo de doença deprimente. Você não sabe como se livrar
disso e então comete suicídio. Assim, todas essas coisas estão conectadas com o ataque das forças do mal… e essas forças
do mal atacam vocês de uma maneira muito sutil. Portanto, deve-se ter cuidado em relação a amadurecer. Deve-se amadurecer
na Sahaja Yoga, de modo que nada possa afetá-los, nada possa perturbá-los, nada possa incomodá-los, deve-se amadurecer. A
maturidade deve ser tal como a Minha. Se Eu captar isso, quero dizer, Eu deliberadamente capto isso… e então Eu tento resolver
o problema. Mas se você não consegue fazer isso, então você não deve captar também, porque você sofrerá um pouco ao
captá-los. Agora, para o Puja de amanhã, Eu espero que todos estejam prontos… e todos vocês desfrutarão o Puja de amanhã.
Eu tive um puja muito bom em Pune, que tive de realizar no 13o dia, porque é a data chamada Akshaya Thrithya, significa o
indestrutível terceiro dia da lua. Isso na verdade ninguém sabia, mas é o Puja da própria Kundalini. Naquele dia, todos se
sentiram muito, muito puros, muito puros. O Puja mal durou cerca de meia hora, o verdadeiro Puja da Kundalini. Mas todos se
sentiram extremamente puros e belos. Assim, é esse tipo de puja que devemos fazer amanhã também, se possível, de modo
que tenhamos as sensações do Sahasrara completamente aberto, porque mesmo que o Sahasrara esteja aberto, o resto dos
chakras, se eles estão bloqueados, então vocês terão problemas. É melhor limpar todos os chakras e depois o Sahasrara. Então,
amanhã faremos o puja dessa maneira… e Eu espero que funcione muito bem para todos vocês. Eu espero ter chegado
bastante tarde para todos vocês… e não estar tomando muito do seu tempo aqui. Amanhã Eu acho que deveria ser assim, na
verdade vocês ficarão surpresos, esta é a hora que Eu abri o Sahasrara na Índia. Esta é exatamente a hora, porque exatamente
agora são 6:30 lá, 6:35, e por volta das 6:30, Eu abri o Sahasrara. Então, vocês podem imaginar que esta é a hora que Eu abri o
Sahasrara lá… e esta é a hora que estamos sentados do outro lado do mundo… e celebrando esse dia, esse grande dia do
Sahasrara sendo aberto. É um dia muito importante na história da espiritualidade, um dia muito importante para o mundo
inteiro. Eles compreenderão um dia o que foi isso. Um momento tão importante em que o Sahasrara pôde ser aberto para as
massas. Não somente isso, mas vocês estão dotados de poder… para fazer esse trabalho grandioso. Que Deus os abençoe.

1987-0503, Sahasrara Puja: O Fantasma do Materialismo
View online.
Sahasrara Puja "O Fantasma do Materialismo" Thredbo, Austrália, 03.05.1987 Hoje é um dia muito grandioso para todos os
Sahaja Yogis. Foi há muito tempo atrás que Eu desejei… que o Sahasrara fosse aberto, mas fiquei esperando pelo momento
certo. Era importante fazer isso no momento certo. Um rapaz em Aurangabad, muito jovem, Me fez uma pergunta, "Mãe, este
Poder Onipresente do Brahmachaitanya…" "está além dos sentidos," "você não pode senti-Lo através dos sentidos." "Como é que
agora nós estamos sentindo-O através de nossos sentidos?" Esta é a pergunta que ele fez e Eu lhes faço a mesma pergunta.
Antes disso, aquelas pessoas que obtiveram a Realização… não podiam falar sobre isso na maneira como vocês podem falar às
pessoas, que vocês podem senti-Lo em seus sentidos. Eles não podiam explicar, eles não podiam colocar isso em experiência.
O que eles fizeram foi apenas dizer as pessoas em palavras, palavras que estavam falando sobre algo, como o sabor da manga,
a menos e até que você coma a manga, como você saberá o sabor? Apenas sabendo que "é maravilhoso, é ótimo, é fantástico",
ainda assim você não provou a manga. Então, o que aconteceu agora era a pergunta. Outra coisa foi que essas pessoas ficaram
tão fartas, como Gyaneshwara na idade de 21 anos, Ele teve um samadhi. Ele entrou em um quarto e fechou as portas… e Se
acomodou lá e Ele morreu. Todos Eles, até mesmo Cristo Se crucificou. Porque Eles podiam contar uma parábola, Eles podiam
fazer uma analogia, mas o que aconteceu com Eles é que Eles não puderam explicar, e Eles se sentiram tão tristes… e tão
frustrados. De certa forma, Eles acabaram com Suas vidas muito cedo. Essa era a questão. Então, qual era o segredo? Algum de
vocês pode Me dizer? A resposta é simples, mas é difícil de digerir. A resposta é que… todas essas Encarnações que vieram a
esta Terra eram parte do Sahasrara, eram parte do Brahmachaitanya, eram parte da Adi Shakti. Elas vieram a esta Terra, deram
a Realização a algumas pessoas… que eram excelentes, pessoas boas, que não tinham problemas, como se Eles tivessem
saído do oceano de amor… e levaram todos elas para o oceano de amor, para desfrutar esse oceano. Como Kabira disse:
"Quando uma gota se torna o oceano, o que eu posso dizer?" "Jub mast hue, phir kya bole?" Muitos deles adotaram mauna, que
é o silêncio. Eles desapareceram, eles se dissolveram completamente… no oceano de amor. Mas vocês não se dissolveram.
Algo especial lhes aconteceu, que todo o Brahmachaitanya, todo o oceano tomou a forma de uma nuvem, que é a Adi Shakti, e
veio a esta Terra para derramar o chaitanya sobre vocês, enriquecê-los, nutri-los, desenvolvê-los, manifestando o amor de tal
maneira… que vocês entraram no corpo da Adi Shakti. Então, como um jarro que está no rio Ganges, vocês são como uma célula
no corpo da Adi Shakti. Sua entidade, sua personalidade é preservada. Apesar disso, vocês sentem o Brahmachaitanya através
de seus sentidos… e vocês podem dar a Realização aos outros, mas vocês estão no corpo da Adi Shakti. Enquanto vocês
estiverem no corpo da Adi Shakti, vocês podem fazer tudo isso. Essa é a coisa mais grandiosa que aconteceu. O Sahasrara todo
se abriu com todas os sete peethas de todas as Divindades, que são simplesmente parte integrante dele. Tudo isso veio na
forma de uma Mãe… que é humilde, que é enganosa, ilusória, que é Mahamaya. É a coisa mais grandiosa que poderia acontecer
aos seres humanos… e a todo o Universo, que agora vocês podem obter sua Realização, vocês podem dar a Realização aos
outros, vocês podem entender através de seus sentidos, através de sua lógica… o que são as vibrações, o que elas fazem.
Exatamente como a prova que está aqui: todas as flores estavam mortas na noite passada, morreram com o calor das pessoas
que as estavam carregando. E então Eu apenas coloquei um pouco de água vibrada nelas, e vejam como elas estão.
Brahmachaitanya as reviveu, mas a personalidade delas está lá, todas elas estão vibradas, e eles estão parecendo tão frescas e
belas. A mesma coisa com vocês, todos vocês parecem tão revigorados e belos, qualquer um pode distinguir um Sahaja Yogi.
Sob essas circunstâncias, temos de entender… que existem certas limitações que vocês têm de observar. Em primeiro lugar, Eu
os absorvi em Meu corpo. Uma coisa estranha tem de entrar no corpo… e tem de ser cuidada, nutrida. Mas se vocês se tornarem
problemáticos, então vocês serão expulsos, Eu não posso suportá-los. Algumas pessoas são extremamente problemáticas.
Elas não meditam, elas têm suas próprias ideias sobre a meditação, elas não se desenvolvem, não amadurecem, elas vivem no
passado ou no futuro, e pessoas assim são problemáticas. Eu pedi uma coisa simples a todos vocês: colocar um pouco de
ghee no nariz, que é uma coisa muito simples, mas é muito importante. Todos vocês sofrem de um Hamsa muito ruim e uma
das coisas que é… um sintoma em um caso de Aids é um Hamsa ruim. Vocês ficarão vulneráveis à Aids… e uma pequena coisa
como essa não é observada. Isto têm de ser uma obrigação religiosa: vocês devem Me ouvir, seja o que for que Eu diga. Na
verdade, vocês devem Me obedecer. Minha mão Me obedece, Meus dedos Me obedecem, Meus pés Me obedecem. e quanto a
vocês que são elevados à grande dignidade… e a grande posição de serem os yogis no corpo da Adi Shakti? E estão agindo
como células em Meu corpo. A primeira e mais importante coisa é fazer esse tipo de empreitada. Colocar todos os tipos de
coisas em seu corpo é uma coisa muito ousada… e o processo é também muito perigoso. Isso deve ser alcançado com grande

paciência, amor, compaixão e, acima de tudo, trabalho duro. Isto deve ser considerado como a coisa mais grandiosa, que o
Sahasrara foi aberto por Mim. É claro, Eu sou a Mestra do Sahasrara, Eu sou a Mestra de todos os chakras, mas Eu também
estou além do Sahasrara, muito além dele. Se essa é a situação, vocês devem ter cuidado com o seu Sahasrara, que sou Eu, e
cuidar do seu próprio coração, que é o peetha do Brahmarandra aqui, que se abre, por fim, quando vocês obtêm sua Realização.
A Sahaja Yoga está se expandindo horizontalmente por toda parte; ela deve se expandir verticalmente também. E nesse ponto,
se vocês realmente tiverem a compreensão correta de quem Eu sou, o Sahasrara deve ser absolutamente claro e preciso. E para
manter o Sahasrara claro, vocês devem ouvir tudo que Eu lhes disse, obedecer como uma coisa totalmente ordenada. Manter o
Sahasrara puro é abrir seu coração. Se seus corações não estiverem abertos, como Eu vou preenchê-los com Meu Amor?
Abram seu coração para seus companheiros yogis e yoginis. Não se preocupem com o que aconteceu no passado, não se
preocupem com o que aconteceu em sua vida… no que diz respeito aos seus relacionamentos. Coisas assim não acontecerão
agora na Sahaja Yoga, elas não podem acontecer. Isso foi trabalhado dessa forma, não pode acontecer. Se esta mão está
doendo, a outra está lá para ajudá-la. Vocês não estão sozinhos, vocês estão no corpo do ser coletivo. Se há pessoas estúpidas,
se há pessoas idiotas, a Sahaja Yoga não se destina a pessoas assim. Em Sânscrito, eles são chamados de "mudhahs". Ela
tampouco se destina para pessoas que são muito espertas… e que ficam tentando enganar a si mesmas. A inteligência tem
essa capacidade. E se entregar a coisas que não são Sahaja, lentamente vocês descobrirão que suas vibrações desaparecerão,
vocês ficarão doentes, vocês terão problemas e estarão em dificuldades. Este não é um tipo de aviso, mas é um pedido, porque
vocês estão em Meu corpo e sempre que… alguém tenta ser problemático em Meu corpo, Eu tenho de suportar isso e sofrer
muito. É um tipo estranho de crucificação quando cada momento… você está pendurado em uma cruz por qualquer um que
queira fazê-lo. Os Sahaja Yogis têm todas as leis em suas mãos para torturar Minha vida, para Me perturbar se eles quiserem,
mas eles também têm uma tamanha capacidade, um tamanho calibre, um tamanho potencial que eles podem residir em Meu
coração para sempre. Abram seus corações, essa é a coisa principal que Eu direi. Agora, nós temos de ver o que mantém
nossos corações fechados. Em primeiro lugar, isto mantém nosso coração em uma prisão: o medo do passado. No passado, se
você fez qualquer coisa errada, no passado, se nós tivemos experiências ruins de pessoas, nós ficamos muito amedrontados.
Eu tenho visto, Eu fico surpresa, Eu mesma tenho visto que na Inglaterra, quando estávamos morando, aconteceu de que
naquele dia, infelizmente ou felizmente, estava nevando pela primeira vez, e estávamos nos mudando, então Eu tinha saído. E
quando voltei, Eu vi uma senhora e um bebezinho em um carrinho de bebê… em pé na porta e conversando com uma senhora. A
outra senhora estava apenas falando por uma pequena abertura na porta, porque havia uma corrente fechando. Então Eu saí e
voltei depois de meia hora, e Eu vi a mesma coisa. A senhora ainda estava de pé na neve… e a outra senhora estava falando com
ela através de uma fresta. Eu fiquei surpresa. "O que está acontecendo?" Como "Sonho de Uma Noite de Verão" (peça de
Shakespeare), essas pessoas estão conversando uma com a outra, horrível. O que era tão assustador para aquela senhora
dentro da sala? O que aquela senhora teria feito com a criança que tinha vindo à sua porta? O que havia para ficar tão
amedrontada? Por causa do ego dentro de você, você amedrontou os outros, você torturou os outros, você dominou os outros,
você fez todas essas coisas, então há medo em sua mente de que outros possam fazer a mesma coisa com você. Ou o que há
para estar tão amedrontado… para trancar suas portas a todos que vierem à sua casa? Em segundo lugar, talvez você tenha
sido torturado por alguém… ou perturbado por alguém, então seu coração está fechado, você não consegue abrir o coração para
os outros. As pessoas simplesmente não falam, simplesmente ficam caladas. "O que aconteceu?" Exatamente como um
cadáver se movendo por aí. Supondo que Eu fosse assim, quem lhes contaria os segredos… da Sahaja Yoga e do Sahasrara?
Então esse tipo de natureza vem de pessoas que estão com medo do passado, talvez, ou elas tenham amedrontado as pessoas
com o Vishuddhi ruim delas. A agressividade é uma das características no Ocidente, e isso também é herdado por vocês. Assim
que você lhes coloca alguma coisa, eles se tornam agressivos. Eu não posso suportar isso dentro de Mim. Supondo que Eu
tenha algum tipo de remédio… que torna algumas células muito agressivas, então o que acontece? No final, Eu Me torno uma
paciente com câncer. Uma célula agressiva é chamada de célula maligna, e uma célula assim não pode lhe dar a atenção
adequada, não pode lhe dar a profundidade adequada, mas você se torna… nada além do que uma célula maligna, uma célula
que está criando um câncer. E uma pessoa assim cria câncer entre os Sahaja Yogis. Eu ouvi histórias horríveis sobre como
algumas mulheres, alguns homens tornaram-se agressivos. Com uma pequena posição que alcançam, imediatamente eles se
tornam agressivos. Digamos que alguém seja a esposa de um organizador ou de um assim chamado líder, então ela acha que é
uma primeira-ministra ou algo assim, ou seu marido se torna alguém importante. Essa agressividade aumenta a agressividade
de outra pessoa. Então a reação começa. Um diz alguma coisa, o outro diz alguma coisa, nos tornamos reativos. Nós não
adquirimos algo nosso para que sejamos reativos? Não deve haver reação a nada, porque nós temos algo que é nosso. Por que
deveríamos reagir a algo? Seja o que for que as pessoas estejam fazendo… a nós ou nos fizeram, está acabado. Abram seus

corações. É por isso que quando vocês vieram à Índia, Eu acho que vocês devem ter notado que no coração indiano, não há
nada como uma raiva por, digamos, por ingleses… ou por portugueses ou por qualquer um que os tenha dominado. Eles têm
tanto amor e carinho e respeito, e eles veem que bem vocês fizeram a eles. Como alguns advogados que vieram à Índia… e eles
visitaram alguns tribunais superiores, e eles tiveram um feriado… por um dia para celebrar a visita desses advogados britânicos
e advogados. Mas se você for à Inglaterra, eles baterão em você, o expulsarão. Essa agressividade tem de sair do seu coração,
ele tem de se livrar dela. Não há lugar no Meu corpo para pessoas agressivas, nenhum lugar de forma alguma. Eu não os agredi
e vocês não devem Me agredir. Se vocês agredirem qualquer Sahaja Yogi, vocês estão Me agredindo. Mas quando se trata dos
outros, eles não agredirão os outros. Como um mau marido agredirá sua esposa, mas não outras pessoas. Portanto, eles não
agridem aqueles que não são Sahaja Yogis, eles não os agridem. Essa é uma parte muito importante do Sahasrara, porque o
ego cobre uma grande parte do Sahasrara, e se seu Sahasrara está coberto com esse negócio de ego, como Eu posso ajudá-los
e como Eu posso Me ajudar? Agora muitos de vocês estão em Meu corpo, apenas imaginem, circulando rápido, e a maioria
deles está brigando para estar em Meu coração, mas eles estão se instalando no Meu ego. Bem, Eu sou sem ego, porque Eu não
tenho reações. Se você não tem nenhuma reação, não pode desenvolver o ego. Eu não tenho reações. Eu sou sem reação. Eu
estou em Minha própria paz e glória, tentando trabalhar a Sahaja Yoga. Eu não reajo a nada, mas suas reações Me perturbam,
porque vocês estão dentro de Mim. Então a segunda parte é o medo que vem desde a infância. Eu não sei sobre os americanos,
mas muitos americanos que vieram a Mim… eram meio loucos, pessoas doidas, absolutamente loucas da cabeça, não há nada
de normal neles. Ou eles não falarão, se eles falam, falam de forma irrelevante, você não sabe do que eles estão falando. O
mesmo com os franceses. Os franceses eram loucos muito antes de alguém ser louco neste mundo, Eu acho. Pessoas muito
loucas, muito difíceis, Eu absolutamente não consigo entender, tudo de cabeça para baixo. Quando vocês culpam nosso
telefone indiano, vocês devem saber que eles foram feitos pelos franceses. Eu sempre digo que em Puna, nós temos o telefone
só para ver, porque ele é chamado como "Punya Patnam", significa o, é a "cidade de punyas", e só Deus pode ouvir esse telefone,
mas nem mesmo Deus pode. Assim, esse tipo de loucura… ou isso que vocês chamam de loucura, loucura agressiva, vem do
ego indo para o nível do superego. E eles aprendem antes de tudo: "O que há de errado?". Quando eles falam, você acha que eles
estão brigando, e estas são conversas de amor, "românticas", eles dizem, e achamos que eles estão brigando. E depois de
algum tempo, a agressividade é muito aparente, e então isso se torna como se eles estivessem loucos, totalmente loucos. E
isso é muito comum com os americanos, muito comum. Você não consegue encontrar entre os americanos, quando eles estão
falando, qualquer bom orador que não tenha tiques nervosos em seus rostos, em seu corpo, em todos os lugares, porque
muitos nervos já foram torcidos… com este tipo de coisa: "O que há de errado? ", indo para o outro extremo de decidir tudo por si
mesmos. E a coisa por trás é um fantasma, Eu devo dizer, um fantasma muito grande, e que não está no passado ou no futuro,
mas no presente. E esse fantasma, Eu o chamo de materialismo. Materialismo é um fantasma, é um demônio horrível… que
entrou na cabeça dos americanos e deles para todos nós. Esse materialismo é uma coisa horrível. É tão ridículo, vergonhoso,
não é nem mesmo apropriado a uma pessoa humana, até um cachorro odiaria tal materialismo, a que nível os seres humanos
chegaram. Esse materialismo torna uma pessoa totalmente sem vergonha. Uma senhora não se importaria de perguntar a outra
senhora: "A propósito, você pegou minhas colheres?" Não há nenhuma vergonha nisso. Quando éramos pequenos, nos falavam
na Índia, quero dizer, essa é nossa cultura, que se o alfinete de alguém está em sua casa, você deve preservá-lo e devolvê-lo,
mas mesmo que seu diamante perdido esteja com alguém, nunca pergunte por ele. Não são boas maneiras. O que é mais
valioso não é o diamante, é o relacionamento, é a amizade, e as emoções dos seres humanos devem ser respeitadas. Como
você pode perguntar? Se houvesse um diamante, eles o teriam encontrado… e teriam dado a você, mas se não há nenhuma
solicitação disso… ou um relato desse jeito, então é certo que não há diamante; e mesmo que haja, não importa. Afinal, o que é
um diamante? Você está usando ou eles estão usando, o que importa? Na casa do Meu pai, todas as portas ficavam abertas o
tempo todo, todas as portas, dia e noite. Nunca um ladrão entrou, pensavam: "As portas estão abertas," "então nada está
trancado, não há nada precioso." Só tivemos um roubo, e o ladrão veio… e levou um gramofone de nós e alguns discos. Então
Meu pai disse: "Ele é um conhecedor." "Ele tirou a coisa certa desta casa, então deixa pra lá." "De que adianta informar a
polícia?" Assim, esse materialismo que surge é um cachorro louco, louco, louco, e lhes causa uma doença que é pior do que
qualquer doença que seja possível. Como as pessoas tiram proveito disso, dessa doença? Como vocês devem saber, os
médicos, quando vocês pegam alguma doença, um pouco, eles arrancam seus dentes, arrancam seus olhos, arrancam seu
nariz, arrancam sua bolsa e… arrancam tudo que vocês têm, por causa de uma coisinha como malária ou algo assim. Mas essa
doença tira tudo que há de belo dentro de vocês, que é bom dentro de vocês. Por exemplo, começou uma moda. Com esse
materialismo, eles começam as modas. As mulheres são mais vulneráveis. A moda começa, qualquer tipo de moda começa,
por exemplo, as mangas devem ser compridas, na Índia também eles começaram, depois faça-a curta, depois faça-a pela

metade, depois faça isso sem mangas. Eu disse: "Eu não vou participar dessa corrida." "Eu usarei as mangas o tempo todo," "as
mesmas mangas, então Eu não tenho de Me preocupar." "Eu posso falar com Meu costureiro e ele pode fazer do jeito que Eu
quiser," "o costureiro, porque ele sabe que Eu uso um único estilo". Acabou-se com isso. Por que as pessoas querem seguir a
moda? Apenas pensem nisto: qual é a necessidade de seguir a moda? Agora uma nova corrida da moda começou, sigam-na.
Depois outra corrida da moda começou, sigam-na. Depois a terceira corrida da moda começou, sigam-na. O tempo todo
seguindo a corrida louca das modas. Agora uma nova corrida das modas começou de não colocar óleo na cabeça, então você
fica careca, então você compra perucas. São todos empresários que estão trabalhando, são todas empresas. Então você se
torna uma pessoa totalmente careca, então você compra suas perucas deles, então há uma taxa especial para usar as perucas,
então você vai atrás de usar as perucas, continua como um louco. Depois há outro tipo: agora uma nova moda começou em
Londres, porque essas pessoas querem ganhar algum dinheiro. As pessoas não têm nem mesmo muita lógica e inteligência
sobrando… em suas cabeças para ver que o que eles estavam pregando um dia, eles são exatamente a coisa contrária a isso.
Antigamente você tinha de usar um fraque, você tinha de ter seu cabelo totalmente arrumado, com o penteado adequado e tudo
mais, como vocês podem ver nas fotos antigas. Então começaram os ternos listrados de três peças. Agora é, quero dizer,
alguns dias antes era roupa apertada, então elas tiveram varizes, Então não, não – agora é moda usar roupas totalmente
folgadas. Eu vi outro dia uma senhora fazendo um vestido com um grande cobertor, indo deste jeito. Eu pensei que ela era
algum padre ou alguém assim. Então essa estupidez começou. Imaginem, pensem no Sahasrara, pensem no Divino, em que
mundo nós estamos, e para qual mundo as pessoas estúpidas estão indo. Esse é um outro mundo, totalmente outro mundo
estúpido onde as pessoas simplesmente vão atrás… de coisas sem sentido, mudando de uma moda para outra, mudando tudo,
as gravatas são alteradas, tudo é mudado, dando-lhes tamanha dor de cabeça. O tempo todo você tem de pensar: "Agora, qual é
a moda?" "Vamos descobrir no jornal." "O que é isto?" "É a moda agora". "Tudo bem, usem esta roupa". Tudo isso é enganação
acontecendo, porque esse fantasma entrou em nós. Na Sahaja Yoga também, quando nós entramos, tenham cuidado, o
materialismo não deve entrar em suas mentes. Não é nada importante. Mesmo quando alguém morre, é esperado que você
vista algo preto, ou branco ou não sei o que mais, mas branco ou preto. E alguém morreu na Inglaterra que era um grande amigo
do Meu marido, e Eu não tinha nenhum sari preto, totalmente preto. Quero dizer, nós não temos um sari assim. Eu não sabia o
que fazer. Eu disse ao Meu marido: "Eu não tenho um sari preto". Ele disse: "Então não vá". Imaginem, como a esposa do amigo
se sentiria se Eu não fosse até o enterro? Como ela aceitaria isso? Tudo isso não é nada, o que é importante é o sari preto. Em
cada classe social, vocês estão sendo enganados por esse materialismo. Eu não sei como vocês ficaram presos nisso, em
primeiro lugar. E o outro lado é que as mesmas pessoas estão enganando vocês. "Tudo bem, isso não é bom, isso é demais."
"Então vá para contracultura". O que é contracultura? É outro tipo de materialismo, outro tipo de insensatez. Hoje em dia, eles
estão tendo em Londres… um movimento de contracultura que é chamado de "punks". Eu acho que estou desatualizada agora,
mas ainda por enquanto, o que vejo são punks. Custa-lhes às vezes 40 libras para fazer aquele cabelo. Quero dizer, é algo que
você está economizando dinheiro nisso? Então a coisa toda trabalha apenas para tirar sua atenção da realidade, dos valores
mais elevados para algo insensato. Na Sahaja Yoga também, as pessoas devem aprender a levar uma vida coletiva. É muito
importante: nós temos de ser coletivos. Nós não devemos falar: "Isto é meu, isto é meu e isto eu possuo". Mesmo em relação às
crianças, vocês não devem fazer assim, "Este é o meu filho, este é o meu bebê." "Este é meu irmão, esta é minha irmã." Este
"meu, meu" deve ir embora, mas isso não é possível, não é fácil esquecer, porque o Nabhi Esquerdo e o Nabhi Direito têm de
estar bem. A única maneira de fazer isso é: "Mãe, é tudo Seu". Não é perigoso dizer isso, porque Eu nunca pegarei nada que
deveria ser seu. Basta dizer: "Mãe, é tudo Seu", para começar isso. "É tudo Seu, eu sou Seu, meu coração é Seu," "todas as
minhas coisas são Suas, minha vida é Sua". Mesmo dizer isso, é um grande mantra para o Sahasrara. A Divindade do Sahasrara
é uma pessoa muito simples, extremamente simples, e pode ser comovida com ações bem pequenas, pode ficar satisfeita com
muito poucas pequenas ações aqui e ali. Não é necessário muito para agradar a Divindade do Sahasrara. É uma Pessoa muito
simples. Pequenas coisas A fazem feliz. Ontem vocês trouxeram as flores… e Eu não as peguei. Todos vocês devem ter
pensado: "O que é isso? Não pudemos dar as flores a Mãe que segurávamos em nossa mão." Mas Eu queria mostrar este
milagre para vocês, por isso não peguei. E Eu as recebi no final, e vejam agora que elas são as melhores entre todos elas; não
parece que foram arrancadas da árvore? Eu só queria mostrar isso, então Eu disse: "Estou cansada". Eu Me sentei e depois olhei
para vocês com as flores nas mãos, vocês estavam sentados, todos vocês. Então Ela é Leela Vinodini. Ela brinca, faz pequenas
travessuras aqui e ali… para vocês aprenderem lições. Porque se Eu lhes disser: "Faça isso", então isso não é possível, mas de
uma maneira um pouco tortuosa, Eu posso lhes mostrar… que isso está errado, vocês não deveriam fazê-lo. Não há nada para
se sentir mal, Eu teria recebido todas as flores, mas alguém deve ter pensado isto: "Por que a Mãe não recebeu as flores hoje?"
Eu não sei se vocês pensaram isso ou não, mas Eu mesma sabia que Eu tenho de receber as flores… para mostrar a eles esse

milagre, que essas flores irão durar… muito mais do que quaisquer outras flores, porque elas estão vibradas com o
Brahmachaitanya. E a água estava muito, muito, muito fria, então Eu até abri uma torneira de água quente. Tudo bem, não
importa, elas não morreram, apesar disso, elas estão perfeitamente bem. Então vocês viram muitos milagres deste
Brahmachaitanya… que estão aparecendo em suas fotos, em muitas vezes nas suas vidas, em muitas mudanças… que
aconteceram dentro de vocês, dentro de sua família, dentro de cada um de vocês. Tudo isso aconteceu, porque vocês estão no
Brahmachaitanya. Vocês estão recebendo tudo isso, porque vocês são abençoados por Brahmachaitanya. Mas os outros não
são, então sua atitude deve ser em relação a eles: "Eles estão no outro mundo." "O que fazer? Como ajudá-los?" Nós devemos
tentar ajudá-los, se possível, mas até certo ponto. Nós não devemos descer a um nível mais baixo por causa dos outros. Nós
podemos ajudá-los até certo ponto somente, e nós temos de estar muito felizes que a Sahaja Yoga… está se expandindo muito
horizontalmente. Mas para expansão vertical, nós devemos saber que nossa qualidade deve melhorar. Se algumas pessoas se
elevarem mais alto, outras também começarão a se elevar com elas. É a completa honestidade de propósito que deveria estar
presente, a absoluta compreensão deve estar presente. Abram seus corações uns para os outros, de modo que abram seus
corações para Mim. Cada célula deve conhecer outra célula, caso contrário, isso não dará certo. Essa é uma grande coisa que
aconteceu quando vocês estão nesta Terra, quando vocês são aqueles que têm de receber essa grande bênção. Tantos santos
não a receberam, tantas pessoas grandiosas que vieram a esta Terra não a receberam. Mesmo as Encarnações que vieram a
esta Terra… não puderam fazer o que vocês estão fazendo. Então tenham essa satisfação e glória do seu próprio ser… e do seu
próprio padrão e do seu próprio calibre. Os outros não são do seu calibre, tudo bem, esqueçam isso. Isso não deve lhes dar ego,
mas deve dar-lhes uma personalidade que não reage. Nós temos algo nosso: nós não reagimos às coisas. Nós não somos
reativos. E as coisas que são prejudiciais desaparecerão. Tudo ficará perfeitamente bem, porque nós estamos nos
sustentando… em nossa própria perfeição, em nossa própria glória. Do que nós precisamos? De nada, estamos apenas nos
deleitando. Que Deus abençoe todos vocês.
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Palestra após o Sahasrara Puja, Thredbo, Austrália, 03.05.1987 Eu espero que a palestra de hoje não os tenha chocado muito.
Eu tinha de lhes falar sobre isso, caso contrário, vocês não saberiam a importância de vocês, sua grandeza, suas
responsabilidades. Mas Eu devo avisá-los sobre o fantasma, como Eu lhes disse, porque uma mãe tem de avisar sobre o
fantasma… para assustar as crianças, isso é importante; e o fantasma é o materialismo, como Eu disse, que se tornou tão
importante. A matéria sempre tenta dominar o Espírito, o tempo todo. Todos os hábitos são formados por causa da matéria.
Mesmo os hábitos de beber, digamos, hábitos de tomar drogas… não são nada além do que essas poderosas coisas materiais
horríveis, que estão mortas, que estão tentando nos dominar. O Espírito é supremo, é a coisa mais elevada. Nada pode atingi-lo.
Ele o mantém longe de todos os conflitos, de todos os problemas vulgares e superficiais do mundo. O materialismo cresceu
muito mais hoje do que nunca antes. Ele se tornou muito importante para as pessoas… se preocuparem com as coisas que elas
possuem. Eu acho que no Ocidente, ele cresceu tão sutilmente e tão sofisticadamente… que é difícil até mesmo descobrir até
que ponto nós fomos com ele. É como plástico, que pode penetrar em tudo e pode prender. Esse materialismo nos trouxe ao
ponto de rachadura agora, o mundo inteiro está preocupado com isso. Em primeiro lugar, há desequilíbrios ecológicos. As
pessoas estão vendo que as árvores estão morrendo, porque fábricas estão sendo criadas fora de proporção, e as fábricas
precisam o tempo todo de que algo seja alimentado dentro delas; e elas continuam sem parar criando coisas que não são tão
necessárias. Como Eu lhes disse, é um jogo das forças malignas que é muito coletivo. Digamos que uma fábrica comece a
funcionar, então as roupas são feitas, por exemplo, então há um empresário que se apresenta para fazer as roupas para serem
vendidas. Agora, ele é o que muda, ele começa a mudar os modelos das roupas… de tal forma que a cada ano, um novo lote sai
dessa máquina, e todo mundo tem pilha de roupas em casa, eles não sabem o que fazer com isso. "Estas são do ano passado,"
"esta é de antes do ano passado, esta é do ano passado", inúteis, totalmente inúteis, tudo feito de fibra artificial. É difícil
encontrar algo natural em todos os países ocidentais, onde quer que Eu estive, nada que seja de algodão, nada que seja de seda
pura. Deve haver algum equilíbrio, as máquinas são para nos servir, nós não estamos aqui para servir as máquinas. Então novos
tipos de máquinas estão surgindo agora… para enganar as pessoas, para tirar vantagem de sua estupidez, Eu devo dizer, e
mudar as coisas uma após a outra, criando modas. Como Me disseram na América, cada banheiro tem um tipo diferente de
interruptor ou torneira, você não sabe qual pressionar. Você pressiona uma torneira e talvez sinta que pode receber… toda a
água em cima de sua cabeça, é um novo estilo. Agora, Eu vi o banheiro que estou usando, ele é muito interessante. Você deve
saber andar a cavalo para entrar nele. E ele é todo cercado de vidro, quero dizer, qualquer um ficaria nervoso tomando banho lá;
e há grandes buracos como torneiras. É claro que essas coisas retrocederão novamente, porque a normalidade mostra ser
eficiente. Como em nosso corpo também, se fizermos algo extremo, nós voltamos ao nosso parassimpático que equilibra.
Então a natureza o traz de volta novamente à mesma coisa. Por exemplo, eles disseram: "Não tenham casamentos", depois
"Tenham casamentos com homens." Homens tendo casamentos com homens, mulheres tendo casamentos com mulheres,
eles desenvolveram todos os tipos de sistemas de casamento absurdos. Então eles devem ter variedades: "Como pode ser…"
"que uma mulher deve se casar com um homem?" Então uma mulher idosa casando com um rapaz muito jovem, ou um homem
idoso casando com uma moça muito jovem, todos os tipos de coisas absurdas começaram. Agora está voltando novamente.
"Não podemos ter muitas esposas, não podemos estar com muitas mulheres," "nós temos de estar casados com uma mulher",
todas essas coisas estão voltando, mas a que custo? Nós já temos uma doença chamada de doença assassina; tantos
problemas foram criados por este tipo… de movimento em direção ao canal esquerdo ou ao canal direito. Antes da guerra
começar era mais o movimento no canal esquerdo. Todos os poetas escreveram sobre algo trágico imaginário, como a tragédia
grega. Não sei por que deveria haver uma tragédia na Grécia. A própria Grécia é uma tragédia para cada um de nós. Mas eles
criaram uma tragédia. Quero dizer, é uma coisa horrível que eles criaram. Então todo mundo é infeliz, "Les Miserables", todos
eles, e os franceses não gostam muito de Mim porque Eu não sou séria. Eu não deveria rir, Eu deveria ser muito séria. Quando
se fala de Deus, Eu deveria ser ainda pior do que um cadáver, caso contrário, eles não querem ouvir você. Todos os tipos de
estupidez começaram que se movem para o canal esquerdo, fazendo todos os tipos de coisas pervertidas. Quando o Sr. Freud
veio, eles disseram: "Esse é um bom líder para nós." "Agora ele nos dará mais algumas variedades." Eu estava em um banquete
muito grande sentada ao lado do embaixador do México, e ele Me disse: "Me disseram que a Senhora é totalmente contra
Freud." "Sim, Eu sou", Eu disse, "Jung era um homem sensato." Ele disse: "O que há em Jung? Ele nos disse o que todos esses…"
"livros disseram, então o que é tão grandioso em relação a ele?" "Ele disse algo que é a mesma coisa." "Mas Freud nos disse

algo novo, então ele é grandioso." Eu disse: "Tudo bem. Nós nunca comemos esta mesa," "nós devemos comer isto porque é
uma coisa nova a fazer?" É claro que isso não foi muito diplomático. Mas Eu de fato disse porque não pude evitar. Este tipo de
ideia estranha: "É uma ideia nova, vamos ter uma ideia nova", qualquer ideia nova, você simplesmente a executa. Agora,
digamos, em Roma eles têm uma nova ideia, que eles devem usar todas as coisas com lantejoulas por toda parte. Agora, essa
coisa de lantejoulas, você não pode lavar muito. Então hoje eles gastarão todo o dinheiro deles nas lantejoulas, amanhã eles
não podem lavá-la, elas ficarão sujas, então eles começarão uma outra coisa. Nós temos de ser pessoas normais como Sahaja
Yogis, entender que nós não permitiremos que a matéria nos substitua. Agora, hoje, apenas para celebrar o Dia do Sahasrara de
forma plena, Eu pensei em usar um sari com muitos chakras. Isso tem um símbolo, é uma coisa simbólica; e o céu estrelado
que você vê por toda parte, para representar isso, a cor azul. A cor azul é o sinal de profundidade. Isso tem algum símbolo. Não
é sem nenhum símbolo, sem nenhum significado, você usa qualquer coisa porque alguma fábrica está produzindo… essas
coisas por atacado e elas devem ser vendidas. Nós deveríamos estar fora de todas essas coisas, elas não devem nos
influenciar, essas coisas não devem nos impressionar, mas nós devemos rir delas. "Oh, agora há uma nova mania, começou
uma outra coisa", e agora eles estão parecendo espantalhos em todos os lugares, Eu acho. Quero dizer, eles podem ser usados
para esse propósito muito facilmente. É terrível o modo como as coisas estão funcionando. Mas a pior coisa que acontece com
o materialismo… é que sua atenção se torna muito superficial, muito superficial. Você fica observando tudo, você lê cada placa
de sinalização. Se você perdeu uma, você vai se virar: "Eu perdi uma", então você deve ler aquilo. A atenção toda é tão
superficial. Você fica olhando para as mulheres, as mulheres ficam olhando para os homens, os homens ficam olhando para Eu não sei o que eles estão olhando. A atenção é tão estúpida e tão tola, e Eu tenho visto nos olhos deles… que os bhoots ficam
passando de um para outro. É totalmente maligno colocar seus olhos sob tamanha tensão. Cristo disse: "Não tereis olhos
adúlteros." Quantos cristãos existem que têm, que não têm olhos adúlteros? Então o que você percebe é que a coisa toda se
torna extremamente superficial, até mesmo a religião. Todas as religiões se tornaram anti-Deus, essas são todas atividades
anti-Deus. Eles não têm nada a ver com Deus, eles não têm nada a ver com religião, eles não têm nada a ver com o dharma,
como o chamamos. Eles estão fazendo todos os tipos de propagandas, que eles são muito religiosos, que eles acreditam em
Deus, que eles estão fazendo todas as coisas boas. Cristo, que viveu sob circunstâncias de muita escassez, nasceu em uma
manjedoura. Se você for e vir a propriedade do Papa, você ficará surpreso e perplexo, ele tem mais propriedade até mesmo do
que os czares tinham, até mais do que os grandes reis da China tinham. E agora eles estão estreitamente ligados com a máfia,
ainda assim eles são os líderes da religião. O mesmo na Índia, a forma como a religião é pregada… com todas as coisas
absurdas acontecendo. Não há nenhum sentido no que eles estão falando; a religião Hindu, a religião Sikh, e a religião Islâmica
é outro absurdo. Ela não tem nada a ver com Deus, é tudo atividade anti-Deus. Ela só força as pessoas, ela apenas assusta as
pessoas e as faz sofrerem, e usa toda a propriedade, a riqueza que as pessoas têm. Qual é o interesse de uma pessoa que é
religiosa… na propriedade de outras pessoas? Por que ela deveria estar interessada em obter a propriedade de outra pessoa?
Ela não deveria estar. Pelo contrário, ela deveria estar feliz… em ver que alguém está feliz, próspero com seus filhos,
desfrutando uma vida feliz agradável. Mas não há fim a essa ganância. A ganância é tanta… que é impossível chamar esses
indivíduos de religiosos por algum acaso, e eles são os que estão falando sobre religião. Depois o outro lado disso, não
somente a ganância, a luxúria. A luxúria é tão óbvia, é tão vívida… que não se pode acreditar que essas pessoas tenham algo a
ver com a religião. Então isso prossegue com a superficialidade, uma vez que você se torne materialista. Então o materialismo
também lhe dá certas ideias… que você deve ter pernas assim, você deve ter nariz assim, você deve ter olhos assim, você deve
ter o corpo assim, então todo mundo começa a aplicar seus esforços a isso. Na América, se você se levantar de manhã, todo
mundo está correndo nas ruas, seja idoso ou jovem. Algumas pessoas morreram de ataques cardíacos nas ruas. Eles disseram
que agora estão tendo uma nova mania, que é chamada de "jogging". E havia uma moça indiana Comigo, e ela disse – ela Me
acordou, ela disse: "Mãe, levante-se, levante-se!" Eu disse: "O que aconteceu?" "Tem algo errado neste lugar." Eu disse: "Por
quê?" "Todo mundo está correndo." Eu disse: "Eles estão fazendo jogging." "Não, não, até os idosos estão correndo." "Como
pode ser algo assim?" Eu disse: "É o estilo deles." "Esqueça isso, Me deixa dormir." Tudo deve ser feito de uma maneira para
manter a forma e manter-se saudável, mas não simplesmente meio que cair nas armadilhas… dessas pessoas que estão
difundindo o materialismo. Eu disse a uma senhora, ela já era muito magra, e Eu disse: "Por que você está emagrecendo mais?"
Ela disse: "Porque as roupas modernas não servem em você." Então Eu disse: "É isto? De acordo com as roupas modernas,"
"você irá modelar o seu corpo?" Ela disse: "Você tem de fazer isso," "caso contrário, como você usará as roupas?" Eu disse: "Isso
é horrível, totalmente horrível", um sistema horrível em que eles forçam as pessoas a vestirem as roupas, sejam quais forem os
padrões deles. Isso matou todas as artes, todas as coisas artesanais, todas as coisas verdadeiras. Isso trouxe tudo que é
artificial, tudo que é superficial. A atenção é tão superficial. Agora mesmo, Eu estava assistindo a um filme, algum tipo de filme

americano: todo mundo era doente, todo mundo era louco. Quero dizer, Eu não conseguia entender como poderia qualquer ser
humano… se comportar assim? Eu mesma não conheci pessoas assim, mas eles mostraram um homem doente se
comportando de uma maneira… muito doentia, que supõe-se ser um herói. Todas essas propagandas, todos esses jornais, toda
essa mídia, todos eles estão aqui apenas para criar sensações em seu corpo, algum tipo de sensação. Tem de ser uma coisa
que produz sensação, porque eles acham que vocês se tornaram matéria. A menos e até que você dê alguns choques na
matéria, ela não se moverá. E é a isso que eles os levaram, é nisto onde nós fomos parar: em um estado de matéria. Então nós
não temos sentimentos, simplesmente não falamos com ninguém, nossos corações estão congelados. Nós sentimos medo de
falar com seres humanos. Nós não conseguimos tolerar nossos filhos. Em Londres em cada semana, – na cidade de Londres,
não estou dizendo na Inglaterra – eles estão matando duas crianças toda semana. Nós não temos amor por nossos filhos, não
conseguimos suportar nossos filhos. Nós não temos amor um pelo outro, não temos amor por cozinhar, nenhum amor para
fazer algo pelo seu marido, o marido não tem amor para fazer algo pela esposa. O tempo todo, as imagens que eles mostram
são de marido e mulher brigando, o tempo todo, como pode haver? Não há amor, não há afeto, não há bondade. Qual é a briga
que está acontecendo? "Por que você estragou o tapete?" Ela disse: "Não, eu não estraguei o tapete, as crianças estragaram."
"Então por que você não o limpou?" A briga continua. Pelo quê? Pelo tapete? O que é esse tapete? É uma coisa permanente?
Mas o que é importante é que… eles têm de vender a casa amanhã. Eles têm de vender a casa, o tapete deve estar limpo,
portanto tudo é vendável, tudo tem de ser vendido, até mesmo a esposa, o marido, os filhos, tudo. Eles têm de ser feitos de tal
forma que sejam vendáveis o tempo todo. Seja o que for que você compre, você compra um diamante, tudo bem, deve ser
vendável. Se você quiser comprar algo precioso, deve ser vendável, você ficará surpreso. Então ninguém pode ter algo que não
seja padronizado. Todo o resto, Eu não sei, vai para o lixo, Eu acho, nesses países. Você tem de ter tudo padronizado. Você não
pode ter nada para sua própria alegria, para sua própria felicidade, para seu próprio uso, por seu próprio amor por isso. Você dá
algum presente a alguém, digamos, por exemplo, você dá a alguém um anel de ouro, imediatamente essa pessoa irá… ao lojista
e perguntará ao joalheiro: "É de ouro ou não?" Seja o que for, o preço está certo ou não, quantos quilates de ouro, tudo. Eles não
verão a beleza da coisa. Eles não verão o modo como os sentimentos estão sendo expressos. O que eles verão é se é vendável
ou não. "Mais tarde, se eu quiser vender isso, mesmo os presentes," "se eu conseguir vender, é melhor descobrir." Então toda a
atitude em relação à vida é que… tudo é avaliado em dinheiro, tudo é avaliado em dinheiro. "Qual é o dano? Quanto isso
custará?" "Quanto temos de pagar? Quanto custa o parto?" "Se você tiver um filho, quanto isso custará?" Imediatamente eles
irão ao computador e descobrirão quanto custará isso. Agora, por exemplo, Eu estou falando, então Eu deveria descobrir…
quanto custará Minha garganta, se Eu estou falando muitas palavras, como se houvesse um computador para isso. Você coloca
no computador, descobrirá que isso lhes custará… cinco pastilhas. Tudo bem, cobre cinco pastilhas dos Sahaja Yogis. Não há
nenhum sentimento. Até quando cantam, quando andam, mesmo quando eles fazem qualquer trabalho, não há nenhum
sentimento… e não há nenhum envolvimento, de forma alguma, nenhum envolvimento de nenhum tipo. O trabalho artístico que
era feito antes não pode ser feito hoje, por quê? É porque não há nenhum sentimento, não há nenhum envolvimento, não há
nenhum sentimento de que "Este é o meu trabalho, eu estou fazendo isso;" "estou fazendo isso para mostrar meus próprios
sentimentos," "para me expressar, é o meu próprio trabalho". Não há nenhum sentimento. Imaginem, você viram, muitos de
vocês viram agora Ajanta. Aquilo foi construído em dez séculos, cortado de cima para baixo. Como eles devem ter planejado?
Como eles devem ter organizado… entre eles mesmos em dez gerações? Como eles devem ter pintado? E não há nada,
nenhuma cidade, nada, nenhuma televisão, nenhuma comida. Como eles viveram lá? Eles viveram de dedicação e amor por
Buddha, que eles nunca tinham visto. Grandes personalidades, eles eram, tamanho envolvimento. Uma vez que eles assumiam
algo, eles eram totalmente dedicados a isso. Mas pessoas assim estão sumidas hoje por causa do materialismo. O mais
importante é quanto dinheiro você ganha de tudo, não há fim para isso. E então o que você começa a fazer é roubar. Todas
essas pessoas importantes, o primeiro-ministro, hoje Me contaram que este Marcos, o ilustre primeiro-ministro, o sujeito filipino
deu todas as suas pinturas para outro ladrão de Riyad. São todos ladrões. Todos esses figurões importantes que supõe-se que
estejam lá são ladrões. Por quê? O que falta neles? Do que eles têm medo? Por que eles fazem isso? Eles estão com medo de
que descobrirão que eles são ladrões, então eles estão fazendo todas essas coisas erradas. Eles estão acumulando dinheiro
porque sabem que terão de fugir um dia. Tudo bem, então eles devem organizar de tal forma… que eles devem ter todas essas
coisas plantadas em algum lugar… onde eles sempre possam ter acesso. Mas por que se tornar o ladrão antes de tudo? Você se
torna o primeiro-ministro, faz um nome, sua história se lembrará de você. Não, eles não conseguem pensar nessas coisas, eles
só pensam no presente. "Jeito Sahaja". Ganhar dinheiro. "Quando estiver no trono, ganhe tanto dinheiro quanto for possível."
Esse dinheiro vai trazer a eles má fama. Pelos descendentes, eles não serão lembrados, as pessoas não citarão seus nomes. Se
elas citarem seus nomes, elas terão uma dor de cabeça. Então, de que adianta levar uma vida assim? Mesmo hoje, os seres

humanos em geral não são tão degenerados… que eles coloquem estátuas de um bêbado… ou estátuas de um homem que tem
sido um ladrão, que tem administrado o país todo e vendendo-o para alguma outra pessoa. Não há estátuas desses indivíduos.
Ninguém se lembra deles. As pessoas não gostam deles, indivíduos assim são odiados. E mesmo que haja estátuas dessas
pessoas – Eu vi a estátua de Stalin – eles as removem. Então essa ideia de materialismo cresceu como um fantasma agora… na
mente das pessoas, que a matéria é mais importante; que materialmente se você estiver bem, você está bem. O outro lado
disso é que você deve mostrar que não se importa com a matéria, que você não está preocupado, como essas pessoas da
contracultura. Mas não, o materialismo está dentro deles, está enraizado neles, está no sangue deles, eles não conseguem se
livrar dele. Exibindo-se: "Nós fazemos com que nosso cabelo fique de tal maneira…" "que não precisamos de um barbeiro", ou
então: "Nós nos vestimos com roupas sujas com buracos…" "para mostrar que não nos importamos com a matéria", não é
assim. Mudando a matéria, você não muda o interior dentro de si mesmo. Dentro é mudado quando você olha para a matéria
como uma testemunha. A matéria tem um propósito. Você deve saber o propósito da matéria. Se você sabe o propósito da
matéria, então você tem valor, seu sistema de valores está correto. Por exemplo, isto tem seu próprio propósito, ele tem um
propósito de que deve transmitir a palestra apropriadamente. Mas se esse propósito não é atendido, ele é inútil. Da mesma
forma, tudo tem um propósito. De que adianta comprar 50 blusas artificiais… ou 32 mil sapatos como esta senhora tinha, a Sra.
Marcos, quando ela não vai usar nem dois deles? Não tem nenhum sentimento, não tem significado, é egoísmo, é egocentrismo,
é pensar em você o tempo todo. Agora, vocês querem Me dar um sari. Em Marathi, isso é chamado de "pot zakaych", significa
que eles estão cobrindo o útero da Deusa, o estômago da Mãe. "Porque Ela nos colocou lá, Ela nos deu à luz," "então nós
devemos dar a Ela algo para cobri-lo", é uma maneira muito humilde de dizer isso. Agora, vocês Me dão um sari, Eu não sei
quando Eu irei usar tudo isso, mas seja o que for, apenas Me dão um sari com um sentimento, e talvez Eu nunca possa usá-lo,
Eu posso usá-lo também. Mas os descendentes verão o que vocês deram à sua Mãe. Eu não vou carregar isso Comigo,
ninguém irá carregar a matéria com eles. Mas isso tinha um propósito, tinha um significado, tinha emoções por trás dele. Ele foi
dado em uma puja quando tantas pessoas se reuniram, vocês deram a sua Mãe. Quando as pessoas virem isso, elas ficarão
muito felizes, "Oh, as pessoas de Sidney deram isso", ou "Os australianos deram neste Dia do Sahasrara." Vejam, até as
vibrações fluem. Apenas isso, isso é o que é. Agora, não tem nenhum propósito se você colocar algo… em uma puja que não é
necessário. Não tem nenhum propósito, de forma alguma, não tem nenhum sentimento, não tem nenhum sentido, é sem valor.
Por exemplo, se você colocar isto, digamos, no Meu banheiro, é inútil. Especialmente aquele banheiro, porque Eu não posso
nem mesmo cantar lá. Bastante assustador. Graças a Deus foi coberto… pelos Sahaja Yogis, porque eles sabem Minhas
condições, mas é tão doce ver a maneira como eles cobriram aquilo, porque eles sabem que a Mãe deles ficaria muito nervosa…
ao tomar banho em um banheiro de vidro. Só isso. Isso mostra esse sentimento, essa compreensão em relação a Mim. Isso
enche Meu coração… com tanto amor, tanta unicidade com vocês, vocês Me entendem: "A Mãe talvez não goste desse negócio
de vidro". É tão doce fazerem essas coisas por Mim. Pequenas, pequenas coisas aqui e ali, o que quer que façamos pelos
outros…. revela tanto o nosso amor, os nossos sentimentos. E isso é o que vocês têm de expressar hoje, não o materialismo.
Nós não temos de expressar que nós éramos pessoas muito ricas… ou que tínhamos muitos diamantes e tínhamos joias, nada.
Isso não é necessário. Não, nós éramos pessoas de grandes sentimentos. O que eles trouxeram para Cristo foram folhas de
palmeira, palmeira; cantando "Hosanna, hosanna! ", como o jeito que vocês estavam cantando hoje. O que são essas palmeiras?
Mesmo hoje elas são lembradas. Elas serão lembradas eternamente, as palmeiras que foram usadas para isso. Eles não
pensaram sobre isso, eles não sabiam o que conseguir naquela época. O que quer que estivesse disponível, eles pegaram, e
começaram a cantar "Hosanna, hosanna!" para Cristo. Todas essas pequenas coisas se tornam tão importantes, porque vocês
deram valor a isso. Uma pequena peça, um pouco de argila, se você pegar e colocar arte nela, colocar seus sentimentos nela,
então aquilo se torna caro. Até a economia pode mostrar que ficou mais caro. Mas se você der com sentimentos e se você der a
alguém com seu amor, mesmo isso adiciona valor; para essa pessoa é muito valioso. É notável às vezes como pequenas
coisas… simplesmente movem todo o oceano do Meu Amor… em um coração turbulento, feliz, alegre, amoroso. Às vezes Eu
sinto como essas pequenas coisas que eles fazem… e cuidam de Mim, expressam o amor deles, simplesmente Me move para o
ponto mais elevado de alegria. Então não é a matéria que é importante, não é o quanto você gastou que é importante, não é
como foi trazido que é importante. O que é importante é quanta atenção você deu a isso; e é isto o que faltando: não há
nenhuma atenção. Nós pensamos, mas não damos atenção, são duas coisas, diferentes. Nós apenas continuamos pensando,
pensando, não fazendo nada. E dar atenção a uma coisa é um sinal de profundidade e compreensão. Quando é dada atenção à
matéria, então ela se torna importante. Sem a atenção, ela é inútil, é vendável o tempo todo, tudo é vendável. Não tem nenhum
significado, não tem nenhum valor. Eu espero que todos vocês se livrem desse fantasma… e se livrem das garras desses
empresários que estão tentando arruiná-los. Tentem ter coisas que são cheias de sentimentos, que estão tendo algum

significado, e também tentem dar aos outros coisas que podem expressar seu amor. A matéria tem um grande valor, através da
matéria, você pode expressar seu amor, você pode expressar seus sentimentos por uma pessoa. Agora, hoje no último minuto,
Eu estava simplesmente lutando para adquirir… alguns presentes para vocês. Quero dizer, foi uma luta tão grande, vocês não
podem imaginar. Eu estava em uma grande confusão lá, a casa estava uma confusão e todos os tipos de coisas acontecendo, o
puja pela manhã. Até por volta das doze horas, Eu não pude deixar Puna. Então estava fora de questão comprar qualquer coisa
em Mumbai. Então Eu tive de fazer em um tempo muito curto, através da ajuda de outras pessoas, alguns tipos de compras, e
Eu pude comprar algumas coisas para vocês, então, por favor, aceitem-nas como um símbolo do Meu amor por vocês. Além
disso, Eu trouxe algumas mangas, muitas delas, e a autoridade alfandegária de vocês as levaram embora. Eu fiquei muito triste
e eles puderam ver isso. Eu disse: "O que é isto? Você irão comer estas mangas?" Eles disseram: "Não, nós vamos desinfetar."
Eu disse: "Depois de desinfetar, nos dê isso," "Eu trouxe para Meus filhos." Então eles entenderam e concordaram. Eu espero
que consigamos as mangas para vocês na segunda-feira. Afinal é uma pequena coisa, mas afinal… este é o momento para
vocês comerem mangas. Você trouxe os presentes para cá? Então Eu deixei para a sabedoria de James indicar os presentes
para as pessoas, a quem ele queria dar os presentes, e nós os "contrabandeamos" tranquilamente para o seu país, porque
tivemos um problema com as mangas, eles nos permitiram trazer o resto.
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A necessidade de se aprofundar mais Sidney, Austrália, 06.05.1987 Fechemos a porta, Eu acho que seria bom. Eu estou feliz ao
ver que todos vocês estavam meditando aqui… e estavam tentando desenvolver sua profundidade. Todos vocês têm
profundidade, uma personalidade muito profunda dentro de si mesmos. Mas nós temos de atingir isso, é muito importante,
porque nós cantamos, nós temos música, isso é uma coisa muito boa; nós gostamos da companhia um do outro, também é
muito bom e é algo agradável. Mas nós temos de desfrutar a nossa própria companhia também, meditando, indo dentro de si
mesmo. Agora, "De que adianta? ", alguém pode perguntar. "Mãe, agora nós obtivemos a Realização," "nós temos uma vida boa,
estamos nos divertindo," "estamos nos saindo muito bem." Quanto mais profundo vocês forem, mais profundo vocês tocam as
essências… de todas as coisas, como todos os elementos. Quando vocês terminaram sua meditação, vocês viram como a
chuva caiu, como a chuva veio de repente. Então a chuva sentiu a sua profundidade, ou vocês sentiram a profundidade da
chuva. Agora vocês sabem que se vocês acenderem uma pequena vela… e colocarem seu dedo em direção a ela com Minha
fotografia lá, ela age, ela reage e lhes dá uma chama que queima, às vezes lhes dá fumaça, às vezes movimenta-se
rapidamente. Então vocês notaram que há uma reação, mesmo no fogo. Assim todos os elementos têm um efeito, se um santo
quiser ter um efeito. Mas primeiramente, vocês devem alcançar suas próprias essências. Uma vez que vocês alcancem suas
próprias essências, então vocês alcançam as essências de todos os elementos, e depois vocês podem lidar com todos os
elementos como quiserem… ou podem comandá-los como quiserem. Primeiro eles agirão, expressando que eles foram
tocados, como hoje, a chuva caiu torrencialmente. Então mais tarde, vocês podem comandar e podem pedir à chuva para vir.
Para fazer funcionar muitas coisas desse tipo, nós temos de ser pessoas profundas, temos de ir muito mais fundo dentro de
nós mesmos para tocar nossas essências. Ou seja, vocês sabem muito bem que todos os nossos chakras… são feitos dessas
essências, e quando nos aprofundamos dentro de nós mesmos, o que descobrimos é que nós podemos tocar os elementos
muito bem. Mas enquanto fazemos isso, na verdade, nos movemos horizontalmente. Quando começamos a nos mover
horizontalmente, no núcleo disso, nós descobrimos que há essas essências colocadas, e essas essências então começam a
estimular as essências de um lado ao outro. Como no rádio, vocês viram que há éter. Agora, quando você fala de um lado do
rádio, isso fica completamente manifestado na essência do éter… e então todo mundo pode ouvir. Agora, quando vocês
simplesmente dão um bandhan às vezes, vocês descobrem que vocês se comunicaram com uma outra pessoa. Mas essa é
apenas a essência do éter, nós podemos dizer, o mais sutil do mais sutil de todos. As pessoas foram apenas para um lado mais
sutil, podemos dizer, através da ciência, mas vocês vão para o lado mais sutil de todos e esse lado mais sutil… lhes propicia
todos esses efeitos. Agora, vocês viram também que em algumas das fotografias, de repente vocês percebem a luz saindo da
Minha cabeça… ou há alguém mostrado com a luz, alguém com a luz vindo da cabeça, vocês viram tudo isso. Isso é feito
também pelo mesmo método, mas aqui as Divindades como Vishnumaya realizam isso. Ela é muito ativa, Ela realiza isso, Ela
faz todas essas coisas. E vocês sabem disto também, que quando eles Me deram uma vez… uma bela coroa na Suíça, no céu
eles tiraram a fotografia da mesma coisa. Muito belamente feita, a coroa estava lá, a coroa de Fátima, Meu rosto, Meus olhos e
tudo tão nitidamente. Tudo isso é feito por Vishnumaya. Então, todas as, todas as essências estão trabalhando para vocês,
assim como todas as Divindades estão trabalhando para vocês. Elas estão muito ansiosas para que essas coisas sejam feitas,
e vocês são os canais para Elas realizarem isso. Agora, por exemplo, como Eu lhes disse outro dia, se vocês não se mantêm
bem. Uma coisa simples, Eu lhes disse para colocarem no nariz um pouco de ghee. É uma coisa muito simples, mas que Me
ajuda muito, porque ajuda Meu Vishuddhi. Mas se vocês não fizerem isso, Eu absorvo, de qualquer modo, sejam quais forem
problemas que vocês tenham, Eu absorvo. Eu absorvo o problema dos Sahaja Yogis, também o problema da cidade onde Eu
estou, também o problema do país onde Eu estou, talvez de todo o Universo. Mas Meu movimento horizontal é bastante amplo
e é muito sutil, e Eu faço isso silenciosamente. Mas vocês também devem entender… que vocês podem fazer muito pelo seu
movimento horizontal. Através do movimento horizontal, o que acontece… é que vocês começam a meditar sobre um
determinado assunto… que é um assunto muito incômodo e que é destrutivo para a humanidade. Qualquer coisa, vocês apenas
colocam sua atenção nisso e meditam. Se você é tão profundo assim, significa que se o seu calibre melhorou a essa extensão,
você imediatamente colocará um efeito sobre isso. Imediatamente você verá que haverá uma mudança, haverá algo
acontecendo nessa direção. Este é o seu poder que você tem de realmente desenvolver. Então nós temos de meditar e através
da meditação, nós desenvolvemos essa força dentro de nós, então automaticamente, nós começamos a resolver o problema.
Como nossas antenas crescem até este ponto, do jeito que somos fortes por dentro, elas crescem externamente… para ajudar

muitas coisas que devem ser ajudadas. Agora, vocês veem que as pessoas estão percebendo… que o mundo está em uma
grande confusão, e há muitos problemas que surgiram… através do materialismo, através do pensamento errado, através do
pensamento emocional, através da estupidez, nós podemos dizer. Nós não temos tempo para tudo isso. O que temos de fazer é
nos desenvolver cada vez mais profundamente, de modo que no plano horizontal também, nós sejamos efetivos. A Sahaja
Yoga, primeiramente, é para aperfeiçoamento pessoal, é para o aperfeiçoamento interno no que diz respeito ao lado pessoal,
significa que sua inteligência deve melhorar, seu temperamento deve melhorar, seu coração deve se purificar, seus sentimentos
devem estar bem. Então vocês devem – sua saúde deve estar bem, então seu relacionamento com os outros deve estar bem,
seu ego deve ir embora, seu superego deve ir embora, todas essas coisas estão lá. Mas isso só ajuda uma personalidade,
apenas uma personalidade que é muito limitada, que é você mesmo. Mas agora, essa personalidade pode se tornar um
instrumento, se você puder desenvolver essa profundidade dentro de si mesmo. Mas normalmente o que acontece é que as
pessoas ainda estão… muito preocupadas consigo mesmas, por exemplo, com suas esposas, com seus filhos, com seus
maridos ou com suas casas ou com isso e aquilo. Essas coisas não são importantes, porque nós temos de ser esses…
instrumentos que são, o que vocês chamam de bombas não tripuladas, nós temos de desenvolver essa profundidade dentro de
nós. Essa profundidade é possível e vocês podem realmente… curar muitos problemas de seu país, se vocês puderem apenas
meditar sobre eles. Agora, por hoje, Eu realmente absorvi a maioria dos problemas… que Eu tinha sentido que estavam lá em
Canberra… e mais tarde naquela conferência, e mais tarde aqui. Todos esses problemas vieram ao Meu conhecimento, Eu diria,
e Eu estava tentando atuar neles. Meu estilo de trabalho é diferente porque Eu tenho… instrumentos muito afiados e muito
efetivos. Mas Eu tenho de colocar atenção nisso e Eu sofro um pouco também, não importa. Agora, para vocês também, é
importante que vocês também desenvolvam… esses sentimentos mais profundos dentro de vocês, sentidos mais profundos
dentro de vocês. Mas a maioria das pessoas são muito superficiais, elas só pensam em seu corpo, suas impressões, como elas
se comportam socialmente. No máximo elas pensarão: "Nós temos de ser muito conscientes sobre a lei," ou "nós temos de no
máximo não beber, não fumar," "e todas essas coisas são alcançadas, então nós alcançamos tudo." Mas Eu acho que não é
assim. E o segundo ponto é que nós pensamos que se nós amamos uns aos outros, se amamos a Mãe, é o fim de tudo. Isso
não é verdade também, porque seu amor por Mim está presente, não há dúvida, e ele deve ser intenso, deve ser mais profundo;
mas quanto mais fundo vocês entram nesse amor, então vocês se surpreenderão ao ver como vocês recebem uma qualidade
especial… de corrigir as coisas que estão erradas ao seu redor. Gradualmente, essa qualidade melhora. Por exemplo, um Sahaja
Yogi vai na casa de alguém, essa casa deve se tornar auspiciosa. Mas um Sahaja Yogi assim deve ter um bom coração. Se o
coração não é bom, no coração ainda há… raiva, paixão, luxúria, ganância, então um coração assim não produzirá efeito. Mas
uma pessoa que se purificou, se ela entrar em qualquer família, qualquer casa, qualquer sociedade, a mudança toda acontecerá.
As circunstâncias mudarão. As coisas que não dão certo começarão a dar certo imediatamente. Como eles disseram: "Mãe,
assim que a Senhora…" "fez a transmissão neste domingo, tudo começou a funcionar," "no que se refere à televisão e ao rádio."
Eu não fiz nada, de certa forma. Mas isso deve acontecer com vocês também. Onde quer que um santo vá, as coisas ficam
mudando. Mas você tem de ser um santo, e uma pessoa santa tem uma compreensão muito profunda de outra pessoa. E é isto
o que está faltando: nós não temos essa compreensão profunda uns pelos outros. Então, mesmo que você tenha por alguns de
seus próprios amigos, ou talvez no mesmo ashram que você está morando e tudo mais, mas você deve se aprofundar muito
mais. Você deve ir mais e mais longe. Agora, mesmo que pensem em Mim, isso dá certo. É o contrário também. Mas antes de
mais nada, o processo meditativo deve ser aumentado. Todos nós devemos meditar, isto é muito importante: meditar
sinceramente. Não somente porque nós temos de meditar, mas porque nós temos de ser profundos, nós temos de crescer
interiormente… para expressar nossos grandes poderes do Amor Divino; para corrigir muitas coisas, o que vocês podem fazer
muito facilmente, Eu sei que todos vocês podem fazê-lo. Não há necessidade de ter grandes títulos para isso, grande formação
para isso, nada é necessário. O que é necessário é um sentimento profundo… de amor por todo o Universo, e isso muda. Todas
as forças destrutivas mudam o curso delas, e isso é então a favor das forças construtivas. Mas no geral, isso funciona muito
mais rápido se todos vocês… fizerem essa meditação com sinceridade, com intensidade, com compreensão. Tudo bem? Que
Deus os abençoe. Isso é muito mais do que nossa música, muito mais do que Minhas palestras ou qualquer coisa, isso nós
temos de fazer. E agora a direção tem de mudar. Eu tenho certeza que vocês adotarão a nova direção. Que Deus os abençoe
para isso. Vocês têm alguma pergunta? Parece que há alguma diferença de opinião sobre as partes… do corpo que estão
representadas aqui, e aqui, e ali. A Senhora poderia nos falar, por favor, Shri Mataji? Entendo. Estes chakras estão representados
externamente também… em nosso corpo, nós podemos dizer, em nossos pés como vocês sabem, vocês conhecem o Nabhi, o
Nabhi é o dedão do pé… Fique sentada e Eu vou lhe dizer; você saberá. O Nabhi é o dedão do pé, e o Nabhi Esquerdo e Direito.
Então o segundo dedo a partir do dedão é o Vishuddhi, o terceiro dedo é o Swadishthana, o quarto dedo é o Agnya, e o quinto

dedo é o Coração. Agora, essa é a nossa base. Então, nas mãos eles mudam, como vocês sabem. Nas mãos, vocês sabem
muito bem, Eu não preciso falar sobre as mãos. Agora em sua mão, nós podemos dizer, este aqui é o Lalita Chakra, também é
parte do Vishuddhi Chakra. Ele trabalha o Vishuddhi Chakra, o Lalita Chakra. E então este é o Nabhi… e este é o Vishuddhi. O
Swadishthana está no meio, vocês podem dizer. Agora, o Coração está aqui. Portanto toda vez que você tem este dedo doendo
muito, então você deve saber que há algum problema com o Coração. Mas o Coração não está em todas essas coisas, mas às
vezes, às vezes ele poderia ser sentido aqui, o Chakra do Coração pode ser sentido aqui com um reflexo talvez neste lado. Então
podemos fazer assim, dizer: Vishuddhi, Coração, depois o Nabhi, depois Swadishthana, e depois… Desculpem. Este é o
Vishuddhi, este é o Swadishthana, este é o Coração… e este é Nabhi, e este é… Eu nunca os uso, então Eu simplesmente não sei!
O Coração e este é o Vishuddhi. Tudo bem? Mas você pode sentir às vezes até mesmo o Coração aqui, porque se o
Swadishthana está muito ativo, seu Coração tem problema, então vocês podem senti-lo aqui. É uma coisa muito importante que
tenhamos esse discernimento, porque se Eu lhe disser algo, talvez você ainda não esteja… nesse nível de discernimento e você
pode ficar confuso. Então este é o Vishuddhi. Agora, se há dor aqui, isso significa que há problema com seu Vishuddhi. Agora,
às vezes você tem um problema, digamos, em seu Vishuddhi, agora, você pode puxar este dedo. Apenas puxar o dedo bem, e
você se surpreenderá com as vibrações saindo do Vishuddhi Esquerdo. Em qualquer um, se você tiver algum problema, você
pode puxá-los. E é desse modo que todos os chakras estão situados no corpo. Da mesma maneira, se você se mover para
baixo, este é o Nabhi… este é o Swadishthana, ambos são Swadishthana… e este é o Coração e… este é o Vishuddhi no osso do
tornozelo. este é o Vishuddhi no osso do tornozelo. Então a principal coisa para se lembrar são os Vishuddhis, porque…
Vishuddhi, Nabhi e Swadishthana, estes três são importantes, porque param de funcionar imediatamente assim que – supondo
que há um doente do Nabhi sentado com você, você imediatamente terá um problema em seu Nabhi. Mas essas coisas às
vezes se manifestam, não o tempo todo, portanto elas podem ser confusas. Mas especialmente o Swadishthana. Como quando
Eu desci em Canberra, Eu simplesmente não conseguia andar, ambos os Swadishthanas ficaram assim. Eu não sabia como Me
mover. Foi terrível porque ambos os Swadishthanas… ficaram bloqueados por um tempo, mas eles ficaram. Então isso é um
indicativo dessas coisas. Shri Mataji, a Senhora poderia nos falar mais sobre o Hamsa Chakra? Hamsa Chakra? O Hamsa
Chakra está situado aqui onde alguns dos nervos… que estão vindo de onde o Ida e o Pingala cruzam, e é uma parte do
Vishuddhi Chakra. Ademais, a conexão com o Vishuddhi e o Agnya, como vocês devem ter lido no Devi Mahatmyam, Shri
Krishna é o Pai de Cristo, então a conexão entre os Dois é mantida aqui. E isso é muito importante, o Hamsa Chakra é
importante, se seu Hamsa Chakra não está bem, seu discernimento é muito pobre. Este chakra fica facilmente seco. Por
exemplo, se você comer comida muito seca. Por exemplo, às vezes vocês também Me oferecem comida seca, e Eu tenho de
lhes dizer que não deem comida muito seca. Vocês devem comer isso com algum molho ou com alguma coisa líquida, porque
se vocês comerem alimentos muito secos, este também se torna muito seco. E isso é muito importante, porque se esta parte
ficar seca, vocês podem colocar um pouco de óleo ou ghee nele para fazê-lo ficar bem. Mas a partir daqui começa o
ressecamento do peritônio e da mucosa. Se o peritônio fica seco, o corpo inteiro fica seco. Isso pode acontecer em qualquer
lugar; no pulmão, se ele fica seco, isso pode lhes causar câncer de pulmão. Assim como até mesmo o peritônio pode ficar em
um estado cancerígeno. Então temos de ter muito cuidado para não comer algo muito seco, o tempo todo comida seca e coisas
secas. Além do mais, não colocar qualquer coisa para fazer com que este fique lubrificado. Algum tipo de lubrificante deve
estar lá, para que não haja problema neste chakra. Porque, antes de tudo, você perde seu discernimento, você não entende as
coisas, você não sabe o que fazer. Você tem a intenção, você tem a intenção de fazer algo bom, mas você não faz. Quando você
alcança algo, não é algo tão bom. A razão é que seu discernimento é pobre. Para isso, ele não deve ser tornado seco. Eu disse
muitas vezes para colocarem um pouco de ghee todos os dias. Pegue uma pequena garrafa de ghee, mantenha-a com você
com um pequeno conta-gotas. Você pode colocá-lo na água quente, você pode aquecê-lo todo dia e colocar duas gotas no
nariz… à noite e pela manhã. Isso não leva muito tempo, mas deve ser feito. É para o seu bem. Esse é o único ritual, Eu acho, que
nós seguimos, nós temos algum outro ritual? Nós nem mesmo fazemos um sinal da cruz. Mais alguma coisa? Shri Mãe, há dois
anos atrás, quando a Senhora esteve aqui em Burwood, a Senhora estava dizendo como nós fomos além de Nirvichara… e nós
estamos em Savikalpa e estamos alcançando Nirvikalpa. A Senhora poderia nos falar um pouco sobre Savikalpa? O primeiro
estágio é Nirvikalpa, onde você se torna sem pensamentos, no meio depois você novamente volta para o pensamento,
novamente você se torna sem pensamento. Esse é um estágio muito bom… onde você começa e você começará a crescer
nisso. Agora, Savikalpa pode ser antes ou depois desse estágio, por exemplo, savikalpa é – "vikalpa" significa "dúvida", e
"savikalpa" significa "com dúvida". Então você ainda está se desenvolvendo com as dúvidas em sua mente. Há pessoas que
ainda se desenvolvem com dúvidas em sua mente. Por exemplo, alguém se sente magoado na Sahaja Yoga, de alguma forma
ele está magoado: "Eu fui magoado na Sahaja Yoga", algo assim, o subconsciente está lá. Então ele ainda tem esse sentimento

dentro de si mesmo: "Eu estou magoado," "mas ainda assim eu devo praticar a Sahaja Yoga, isso é bom." Mentalmente, ele
aceita, e continua com isso, então ele pode entrar no estado de Nirvikalpa com isso. Ou talvez ele chegue ao estado de
Nirvikalpa… e depois novamente vai para Savikalpa. Isso é um flashback. E poderia ser que ele diga: "Tudo bem, eu vou fazer
isso em Nirvichara," "mas a partir de Nirvichara, eu posso ir para…" "minhas dúvidas também. Afinal eu tenho minhas dúvidas,"
"quais coisas e isso e aquilo é possível." E algumas pessoas têm uma raiva escondida dentro de si mesmas, ou um tipo de
sentimento escondido ou coisas escondidas, dos quais ele não está muito consciente também, então ele também tem os
vikalpas com ele. Então, em Savikalpa Samadhi é isso, então isso pode acontecer depois ou antes do Nirvichara Samadhi.
Assim, quero dizer, você vai, cai nisso à vezes. Então nós teremos de ir realmente além de Savikalpa, porque o Nirvichar
Samadhi não é o suficiente. Todas as vikalpas, todas as dúvidas devem ir embora, então vocês alcançarão o estado de
Nirvikalpa. Então não há dúvida, não há problema. Há muitos entre vocês que são assim, que ainda não estão conscientes de
que eles são assim. É por isso que Eu estou lhes pedindo que desenvolvam essa nova dimensão… em seu trabalho criativo.
Como podemos sustentar uma meditação profunda ao longo do dia? Quando chegamos a um ponto elevado na meditação,
como podemos sustentá-lo durante o dia todo? Como podemos dizer? Como podemos sustentar essa meditação durante o dia?
Sustentando a meditação que tivemos de manhã. Vejam, vocês estão em meditação de certa forma. Vocês estão meio caminho
em meditação e meio caminho não estão. Agora, se vocês tentarem desenvolver um estado de testemunha, então vocês estão
em meditação, apenas em um estado de testemunha. O que quer que vocês vejam, apenas observem. Apenas observar é a
melhor maneira e então vocês ficarão surpresos ao ver que… vocês descobrirão que estão em outro mundo e essas pessoas
estão em outro mundo. Vocês as estão vendo de outro mundo. Então vocês terão compaixão por elas, vocês terão pena delas,
vocês talvez também não gostem delas. Todos esses sentimentos surgirão em você, mas você será uma pessoa que está
separada delas. Às vezes… você pode sentir que em você mesmo, em seu centro você está bem, mas você se move em
circunstâncias que causam… uma desarmonia em alguma outra parte de você. Esse é o estado de Savikalpa. Você se move,
embora você esteja nesse estado de… Nirvichara, você ainda se move para o estado de Savikalpa, onde você novamente tem
vikalpa. Mas você é, você é, afinal de contas, uma alma realizada. Então eles criaram três coisas claras: você pode ter o
Savikalpa Samadhi, você pode ter Nirvichara Samadhi… e você pode ter o puro Nirvikalpa Samadhi. Agora, mesmo desse estado,
você pode alcançar isso, e é isto que você tem de cortar, é quando você vê uma situação assim… onde você fica envolvido,
então você diz: "Não é isto, não é isto", e sai disso. É uma prática, um pouco de prática pode lhe mostrar. Por exemplo, dirigir,
praticando você domina isso da mesma forma. Quando Eu sei que algo está errado, Eu sei que está errado… e Eu sei que eles
estão cometendo erros, mas Eu simplesmente fico em silêncio… e então eles sabem o que era errado e o que era certo. É
melhor fazer os outros aprenderem através dos erros do que dizer a eles. Ninguém gosta de ser avisado. Então eles mesmos
aprendem através dos erros: "Sim, eu cometi este erro, aquele erro, arruinei minha vida. Agora, vamos." Mas se você lhes falar,
eles podem ficar muito relutantes… ou podem ser vingativos também. Shri Mataji, a Senhora poderia nos falar um pouco mais
sobre a mente consciente? – Sobre? – A mente consciente. – A mente consciente? – Sim. O que você quer saber sobre a mente
consciente? A mente consciente é a mente onde você está acordado e vê as coisas. Mas há também a mente inconsciente por
trás disso; e há uma mente subconsciente, e há uma mente supraconsciente, e além do supraconsciente, há também o
supraconsciente coletivo, e além do subconsciente, há o subconsciente coletivo. Há a mente inconsciente. A mente
inconsciente é de certa forma, podemos dizer, é a Kundalini. Agora, quando Ela entra em sua mente consciente, você se torna
iluminado. A mente consciente é a mente que está atenta aos arredores, consciente de todos que estão lá, consciente de todas
as coisas. Mas uma mente consciente iluminada, que é de um nível alto, é muito mais consciente das coisas do que você é. Por
exemplo, Eu estou bastante consciente das pessoas… que estão bloqueadas no Coração, e Eu estou bastante consciente das
pessoas que ainda não estão lá. Eu estou bastante consciente das pessoas que estão perfeitamente lá, e estou bastante
consciente das pessoas que não estão nem um pouco próximas. Mas está tudo bem para Mim, porque Eu, com Minha mente
consciente, posso elevá-los. Então é uma situação diferente Comigo. Mas com outras pessoas, pode ser que sua mente
consciente esteja o tempo todo… dependendo do seu nível de avanço, talvez preocupada com coisas pequenas. Como por
exemplo: "Eu tenho de ir para casa agora…" "e está ficando tarde, e eu vou pegar um ônibus ou não?" Pode ser assim. Então
poderia haver outra mente consciente que fica pensando: "Até que ponto eu posso meditar?" "Até que ponto eu posso ir com
ela? ", todos os tipos de coisas. Mas poderia haver uma mente consciente que é iluminada, se ela é iluminada, ela fica apenas,
apenas recebendo toda… a essência do que Eu estou dizendo e se desenvolvendo e se nutrindo. Então, quando você é
iluminado, a mente consciente… é algo como uma árvore em que a seiva está agora fluindo. Pode ser que seja apenas como
uma folha… ou pode ser que seja como uma flor ou talvez seja como um fruto. Então ela muda suas formas uma vez que
obtenha a Realização. Se uma pessoa obtém a Realização, então a mente consciente avança, obtendo cada vez mais luz.

Digamos, por exemplo, quando a eletricidade chega, você pode ver esta sala, pode ver a sala do outro, pode ver a outra sala,
você pode dar a volta e ver e novamente, novamente você verá todas as salas, então você se torna consciente de todas as
salas. Então você está consciente de tudo isso. Mas no começo, você está consciente apenas da sala onde você está, não é?
Então a definição da mente consciente não pode ser dada após a Realização. Uma pessoa como Eu, digamos, por exemplo, tem
uma mente consciente que pode envolver o mundo inteiro. Ou uma mente consciente de uma pessoa que é alma realizada, que
ainda não está em lugar nenhum, que apenas começou, então ela só está consciente em relação a onde é a direita, onde é a
esquerda, onde é isso. Assim, antes da Realização, a mente consciente vê as coisas ao redor. A partir disso, também há
categorias. Algumas pessoas veem, digamos, que os artistas podem ver algo, e um cientista pode ver algo, um outro poeta verá
algo, então depende da mente consciente, de como ela adquiriu a tendência. Mas, ela ainda não verá algo que é sutil por trás
disso. E isso só é possível depois que você obtém sua Realização. Tudo bem? Mãe, às vezes o ego se mascara de guru. Como
podemos dizer quando isso está acontecendo em nós? Vejam, quando o ego aparece – Eu não sei muito sobre isso, porque Eu
não tenho. Nós podemos dizer que quando o ego aparece, então a pessoa se torna arbitrária. A primeira coisa é ela se tornar
arbitrária. Isso começa, ela começará a decidir: "Eu terei isso, eu terei aquilo," "eu gosto disso", entendem? Isso é uma coisa bem
pequena. Em segundo lugar, ele se retira do coletivo, torna-se muito arbitrário, o coletivo remove-se dele. Mas o Espírito é o
oposto. O Espírito se importa com o coletivo. Ele não se torna arbitrário de forma alguma… e nunca diz: "Eu gosto, eu quero."
Este "eu" desaparece. Você pode facilmente ver, muito facilmente com seu discernimento… que um indivíduo egoísta não é nem
mesmo apreciado pela pessoa que tem ego. Se ele se vê no espelho, ele diz: "Oh Deus, o que é esta insensatez deplorável?"
"Que temperamento é este." Não gostará de si mesmo. Havia uma senhora que era uma mulher de temperamento muito
quente… e uma vez ela veio ao Meu puja e Eu disse: "Agora, o que é este 'aquecedor' que vocês trouxeram diante de Mim…" "na
Índia na estação quente? ", um "aquecedor" colocado diante de você. Eu disse: "Meu Deus, por favor, retirem-na, ela é como um
aquecedor." Ninguém entendeu, mas Eu disse: "Por favor, retirem-na." Então eles pediram a ela: "Desça, a Mãe não consegue
suportar você." Então ela ficou muito zangada: "O que é isso? O que há de errado comigo?" "O que eu fiz?" Depois de algum
tempo, as pessoas disseram: "Não temos nada a ver com ela." Então ninguém falava com ela, ela foi deixada sozinha, e então
ela também ficou muito infeliz com isso, porque ela foi deixada sozinha. Ela pensou: "O que é isso? Isso é um insulto." "Por que
eles me deixaram sozinha?" Então, depois de algum tempo, ela percebeu: "Deve haver algo errado comigo," "eu preciso
descobrir. Há algo absurdo nisso, algo imundo em mim." "Eu deveria jogar isso fora." Então ela começou a trabalhar isso… e se
observar e tudo mais, e ela se tornou uma pessoa muito, muito doce. Mas ela não se atreve a Me enfrentar, estava com muito
medo. Então a filha dela veio Me ver um dia. Eu disse: "Como está sua mãe?" Ela disse: "Mãe, ela está bem." "Peça a ela para vir
Me ver." Então ela disse: "E eu nunca senti tanta alegria, como eu senti naquele dia," "quando a Senhora me chamou." Eu disse:
"Eu soube que você melhorou muito." Ela veio. Eu tinha levado um relógio para ela. Ela disse: "Mãe, a Senhora…" "trouxe um
relógio para mim?" Eu disse: "Sim, Eu trouxe um relógio para você." Ela disse: "Graças a Deus, aquela imundície se foi," "graças a
Deus! Estava cansada disso!" É desse modo que quando você se desenvolve, então essa doçura, a beleza, tudo vem à tona. Mas
você vê que o ego é assim, se você jogar com seu ego, ele gruda em você. Você fica identificado com ele e você não consegue
se livrar dele. Mas Eu vi um caso que é um caso tão belo, e Eu estava sentada no Meu quarto e pude sentir a criança quando ela
entrou. E Eu perguntei a ela, "Onde está sua mãe?" Ela mesma ficou surpresa. Quando ela contou à mãe dela, ela disse: "Eu
nunca tive tanta alegria!" "Eu tive uma tamanha alegria, a Mãe me reconheceu." Eu disse: "Eu sempre a reconheci." Então é isso o
que é. O Sahasrara é representado pelo lótus… O que ela disse? Você tem de falar alto. - Levante-se. - Por favor. O Sahasrara é
representado pela flor de lótus. O Sahasrara é representado pela flor de lótus. No momento que a flor de lótus começa a perder
suas pétalas, o fruto se desenvolveu? O Sahasrara é representado pelo lótus, e é o lótus no momento… o lótus está perdendo
suas pétalas? E o fruto se desenvolvendo? Ele é representado como lótus porque nosso cérebro é como um lótus, na verdade.
Se você cortá-lo horizontalmente, você pode ver… que é como se você tivesse cortado as pétalas, e se você cortá-lo
verticalmente, você pode ver que em torno da, em torno da área límbica é exatamente como as pétalas de lótus. Mas quando
você é iluminado, o que acontece? Elas incham e se abrem, e todos elas têm cores lindas. Elas parecem línguas de fogo, é muito
belo. Agora o Sahasrara está aberto e o lótus está aberto, e dentro, você encontra o fruto já mantido lá, que é o Agnya Chakra,
que se estabelece lá. Você pode vê-lo muito claramente. O Agnya é amarelo, coberto de amarelo, como dizemos? Como uma
coberta de ouro, é o Agnya lá, o belo Agnya está dentro. Agora, o fruto do lótus… é mais tarde que nos vemos, e Eu diria que é
chamado como estado Bindu, onde você se torna um bindu, um ponto, é um pequeno ponto, e esse ponto tem de crescer
depois. Então, é o segundo estágio que começa quando você se torna o fruto do lótus. Shri Mãe, a Senhora poderia falar algo…
sobre estes chakras mais elevados acima do Sahasrara? Quais chakras? Ouvi falar de Bindu e Adi Bindu e dos chakras mais
elevados acima disso. Eu não acho que você deva se preocupar muito com estes, estes três estágios mais elevados do que o

Sahasrara. Eu sugeriria agora mesmo: vamos nos concentrar no Sahasrara, é uma ideia melhor. Mas Bindu, Ardha-Bindu e
Valaya são os três estágios… através dos quais a pessoa tem de passar mais tarde, e você passaria gradualmente quando você
se desenvolve horizontalmente. Isso é o que começamos agora, então vamos… nos manter fiéis a essa ideia de que nós temos
de nos desenvolver horizontalmente. Nós devemos observar como afetamos a outra pessoa, como influenciamos uma outra
pessoa. Por exemplo, algumas pessoas, elas são muito egoístas e tudo mais. Elas podem entrar em contato com você e você
dizer: "Oh, é uma pessoa muito boa, uma pessoa encantadora", isso, aquilo. Mas, na verdade, essa pessoa é apenas fisicamente,
talvez, muito atraente ou, ou pode ser um tipo de pessoa um pouco brilhante, mas não há nada muito nisso. Mas se essa
pessoa que está ao seu lado muda.. o humor e o temperamento de uma outra pessoa, então você pode dizer que essa pessoa
tem uma personalidade espiritual. Então vamos ver como você afeta a natureza. As flores, vocês viram o milagre das flores que
Eu fiz para vocês outro dia. Da mesma forma, vamos ver qual é o efeito do seu caráter nas, nas árvores, em seus amigos ou na
comida que você faz, tudo muda, é muito belo. Então nós temos de observar isso, como funciona. Eu conheci pessoas que
nunca souberam o que é uma poesia, de repente se tornaram poetas. Alguns que nunca foram músicos começaram a cantar
tão bem. Como Christine, vocês conhecem Christine, ela nunca cantava, ela tinha uma voz horrível. E de repente começou a
cantar como um pássaro cuco. Então, não somente em você, mas sobre os outros, qual efeito é causado? O que os outros
sentem por você? Como você é gentil, bom e doce para os outros, não superficialmente, mas seu comportamento deve mudar
outra pessoa, transformar outra pessoa. Sua presença deve trazer auspiciosidade. Shri Mataji, como podemos desenvolver o
mesmo coração… que poetas como Kabir tinham pela Senhora? - Mesmo coração que o quê? - Kabir, o poeta Kabir. Por que
não? Vejam a desvantagem de Kabir. Vocês não têm nenhuma desvantagem. Kabir não tinha Mãe para falar com ele, nenhuma
Mãe para amá-lo, para cuidar dele e dizer-lhe todas essas coisas. Ele tinha um guru, se você conhecer a vida de Kabir, Kabir
queria se tornar o discípulo de Ramananda Swami, mas ele era muçulmano ou de casta inferior ou seja o que for, então ele não
podia se encontrar com Ramanand Swami. Os discípulos não permitiriam que ele se aproximasse de Ramanand Swami. Então,
um dia Kabira foi e dormiu nas… margens do Rio Ganges, a noite toda, no frio, esperando Ramanand Swami vir, porque ele
sempre passava no mesmo caminho. E seus pés caíram sobre Kabira… e ele disse: "Oh meu filho, o que você está fazendo
aqui?" Então Kabira se levantou e disse: "Senhor, você me aceitou como seu discípulo hoje?" Ele disse: "Sim, eu aceitei." E então
Ramanand Swami levou-o… e ele treinou-o em algo grandioso. Vocês não têm essas desvantagens, Kabira nunca teve ninguém
em volta para apoiá-lo ou ajudá-lo. Na verdade, ele lutou sozinho contra o mundo inteiro. Pessoas horríveis estavam ao seu
redor, mesmo hoje aqueles que estão… em seu lugar em Patna, em todos os lugares onde ele viveu, Eu fiquei surpresa ao ver
que ele descreveu Kundalini como "surathi"… e eles descreveram o tabaco como "surathi". Pessoas tão horríveis insensatas
zombando de tudo. Kabira viveu lá e desenvolveu esse coração. Vocês não têm todas essas desvantagens, de forma alguma.
Todos vocês falam a mesma língua, vocês vivem com as mesmas ideias, vocês têm sua própria Mãe para lhes falar tudo, então
vocês podem desenvolver o mesmo coração que Kabira tinha. Mãe, quando eu medito, às vezes eu posso ver coisas belas,
Como uma flor enorme saindo da cabeça ou uma bela, algo dourado parecido com, quase como um vaso. E eu tenho
perguntado às pessoas… e elas não sabem realmente a resposta e eu não sei também. Essa é a Kundalini que você vê. É como
um telescópio. Como algo dourado, amarelado, meio que um, como ferro aquecido… É como uma fornalha. Sim, fornalha, é
como uma fornalha. Essa é a Kundalini que você vê, e isso é uma coisa boa de se ver. Mas quando você vê, você não está lá,
então é melhor não ver isso. Mas o que você vê é Ela, é a Kundalini. É bom, quero dizer, ver é muito bom, mas deve-se ir além
disso. Diga: "Não, eu não quero ver isso. Agora eu quero entrar nisso." Sim. Noite passada, por exemplo, eu estava dormindo
com minha filhinha, e em sua cama, ela me pediu para vir. E nós meditamos, e isso era enorme e eu acordei, de repente acordei.
Você viu em seu sonho? Eu não sei se foi um sonho ou se ainda estava meditando, mas…. Se você vir no sonho é muito bom,
mas caso contrário, em meditação, você não deve ver isso. No sonho, se você vir, é muito bom. É a própria Kundalini, é como
uma fornalha, parece uma fornalha silenciosa em chamas. Às vezes, como fogos de artifício. É muito bonito. Sim. Mas você não
deveria ver isso nunca mais, tudo bem? Tente evitar. Shri Mataji, a Senhora poderia falar algo sobre como termos a atenção
pura? Puro? - Pura atenção, como purificamos a atenção. Como olhamos além da forma humana e das diferenças entre uns e
outros? A atenção pura? Sua atenção fica estragada quando você coloca a atenção – digamos que Eu coloque a atenção neste
copo, então Eu começo a pensar sobre este copo: "Oh, é um copo bonito," "é um copo muito belamente feito." "Agora, de uma
forma ou de outra, deveria dar um jeito de roubá-lo." Então a atenção se move mais além: "Como posso da um jeito de roubar
isto?" "E o que devo fazer, qual é a melhor maneira de roubá-lo? ", e todas essas coisas. Então a atenção causa… problemas e
mais problemas, porque adquiri uma ganância por isto, desenvolvi uma ganância. Como desenvolvi? Porque supondo… que Eu
coloque Minha atenção nisto… e então um pensamento começa a vir a Mim de lá, uma reação propriamente dita, isso lhe causa
uma reação. Então você começa a ver um belo Ganesha lá, então você diz: "Oh, eu nunca vi um como este!" Desse modo, o

pensamento começa a vir de tudo isso. E esse pensamento vem à Minha mente… e Me dá ideias de que Eu deveria fazer algo
assim para roubar o copo. Tudo bem? Agora, a atenção pura seria que Eu apenas olho para isto sem pensar. Em qualquer lugar
que sua atenção vá e você começa meio que… envolver-se nisso ou ficar apegado a isso, você deve apenas tentar ver sem
pensar. Entre em consciência sem pensamentos, então você desfruta ao máximo. Agora, digamos por exemplo, estes tapetes
são muito bonitos. Uma coisa seria, se eles pertencessem a Mim, Eu ficaria preocupada em como protegê-los, todas estas
pessoas estão sentadas, que seria estragado, isso, aquilo, todos esses pensamentos virão em Minha cabeça. Supondo que eles
pertençam a vocês, então Eu pensarei em como dar um jeito… de levá-los Comigo de alguma forma. E como sugerir algo de uma
forma muito inteligente, de modo que Eu possa dar um jeito de levá-los embora. Agora, isso é muito humano e a pessoa pode
agir dessa maneira, mas além de toda essa esperteza e astúcia, o melhor é apreciar. Como? Apenas olhando para isto sem
nenhum pensamento. O artista o criou, ele colocou toda a sua alegria nisto. Eu apenas fico desfrutando a alegria, apenas
olhando para isto. Então, quando você começar a desfrutar a alegria, sua atenção se tornará pura, muito pura. Porque a alegria
disto o torna um tipo de pessoa muito dedicada em relação a isso, porque você sente: "O que está neste mundo afinal? É para
desfrutar." "E se eu tenho de desfrutar tudo, então por que eu deveria me preocupar…" "em pegá-lo para mim mesmo ou
roubá-lo…" "ou fazer todos esses truques? O melhor é desfrutar." Então a recompensa disso é tão grande que a atenção começa
a se purificar. Nós tendemos a reagir às coisas antes mesmo de sabermos que reagimos. Parece ser um processo tão rápido
que olhamos e reagimos em segundos. Sim, no começo é assim, porque você está vindo desse estilo… para o outro estilo. Mas
uma vez que você se estabeleça neste estilo, então você apenas reagirá desta maneira em que você apenas observará. Mas de
outra forma também funciona, Eu lhes contarei uma história. Eles Me deram cerca de 16 belas coroas, é claro que Eu não pude
usá-las, para este Krishna Puja na Suíça e… todos os ingleses as estavam trazendo, "contrabandeando-as" para a Inglaterra, e
todas as caixas foram retidas. Então, quando eles chegaram na alfândega, o agente alfandegário lhes perguntou: "O que é tudo
isto?" Eles disseram: "Tudo bem, você pode dar uma olhada." Então eles passaram uma para eles. Então o primeiro sujeito olhou
para aquilo e depois, ele passou para outro, e depois, foi dado a outro. Desse jeito, foi passado pelos quatro… e todos eles
ficaram olhando para aquilo. E então eles disseram: "Agora, o que vocês dizem?" "Nada". Eles as fecharam e deram para eles.
Então eles olharam para trás: "Aqueles rapazes," "o que aconteceu com eles? Onde eles estavam?" Eles estavam apenas se
movendo deste jeito. E muitos carros passaram, mas aquelas pessoas não olharam para nenhum carro, eles ficaram apenas….
Então eles tiveram uma feliz casualidade. Isto também pode acontecer, uma feliz casualidade. Então é melhor ver coisas que
podem causar uma feliz casualidade. E uma vez que vocês entrem nesse hábito, então vocês não aderem a outras coisas
inúteis. Então vocês gostam de ver apenas coisas que podem lhes dar felicidade. A atenção de vocês muda. Mãe, por favor, o
que é o Omkara? O Omkara? É o primeiro som. Quando a Shakti afastou-se de Sadashiva, de Deus Todo-Poderoso, o Poder Dele,
o Desejo Dele se afastou Dele, isso criou o primeiro som, esse é o primeiro Filho, nós dizemos, de Deus. Esse é o Omkara. A-U-M
é isso, e esses são os três Poderes que estão representados… como Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. E também todos
esses são combinados juntos para formar Shri Ganesha. Mãe, qual é a Sua visão para a Sahaja Yoga? - Qual é a…? - Sua visão
para a Sahaja Yoga? Qual é a Sua visão para a Sahaja Yoga? Esta é a visão, já começou. Minha visão para Sahaja Yoga é esta:
que todas as pessoas boas, as pessoas corretas, as pessoas que amam Deus, se elevarão acima de tudo que é inútil, mundano,
e residirão nos Céus com todas as bênçãos de Deus, para sempre. Tudo bem? Então nós podemos ter uma música, porque sem
ela, vocês não sentirão que isso está completo. Vamos ouvir a música… Vocês ouviram a fita das crianças de Puna? Não estava
ótima? Muito boa, não é? Vocês têm de fazer cópias dela e enviá-la para todos os lugares. É música muito boa e canções muito
boas… Yogi: Rainha do Sahasrara… Elas são meninas tão pequenas, todas elas. Elas fizeram e compuseram tudo e cantaram
tão claramente. É realmente notável. Ninguém lhes ensinou nada.
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Hoje é um grande dia, pois vocês estão aqui... para venerar seu Guru no reino do Coração do Universo.
Se pudermos fazer isso em nosso reino do coração, nós não teremos de fazer nenhuma outra coisa. Hoje também, Eu sinto que
tenho de lhes falar... sobre a Sahaja Yoga e o valor dela, que está relacionado com outras Yogas... que foram aceitas no
passado no mundo inteiro. Eles chamavam uma de Yoga, não de Sahaja Yoga, Yoga. Isso começou com vários tipos de
práticas... de Ashtanga Yogas, yogas de oito partes, com um guru. E a pessoa tinha de passar por muitas provações. Ninguém
que era casado era permitido dentro dessa Ashtanga Yoga, e eles tinham de abandonar suas famílias, abandonar seus
relacionamentos. Eles tinham de se tornar totalmente, totalmente sem nenhum apego para ir a um guru. Todas as propriedades
deles, todas as suas posses eram abandonadas. Não ao guru, como é feito nos tempos modernos, mas doadas. E isso era
chamado de Yoga.
O outro estilo era chamado de Sankhya. Sankhya é onde por toda sua vida... você tem de acumular coisas com desapego, e
depois distribuí-las completamente... e dedicar-se a um guru de uma forma completamente entregue, e depois obter a
Realização. Sankhya é a de canal direito, perdão, Sankhya era o comportamento de canal esquerdo, e a Yoga era de canal
direito. Onde o Gayatri Mantra era usado foi no Sankhya. Porque eles eram de canal esquerdo, eles costumavam usar o Gayatri
Mantra. Eles foram muito para o canal esquerdo, que é acumular coisas, acumular posses, acumular propriedades, reunir todos
os tipos de amigos... e parentes e sociedades, que eles ficaram com medo de que ficassem completamente perdidos... em
todas essas coisas. Eles recorreram... ao Gayatri, o mantra do Gayatri que lhe ensina... as essências de todos os nossos
chakras, os centros. Eu falei sobre isso antes também, "Bhu", "Bhurv", "Swaha". "Bhu" representa a essência ou o "Bija" do
Muladhara; "Bhuv" representa o universo que é criado, que é o "Bija" do Swadishthana; "Swaha" é o "Bija" do Nabhi; "Manah" é a
essência do Chakra do Coração. Então "Janah" é o povo, a coletividade, é a essência ou o "Bija" do Vishuddhi Chakra.
Então "Tapah" é "tapa", é aquele onde você entra em "tapasya", na renúncia, em provações, é a essência do Agnya Chakra. E
então "Satya" é a Verdade, é a essência do Sahasrara, não a verdade que achamos que é verdade, mas a verdade que é
expressada em nosso sistema nervoso central. Assim, isso é revelado no sétimo estágio do Sahasrara. Então as pessoas que
fizeram Sankhya... eram, meio que, não tão respeitadas como pessoas espirituais, porque eles achavam que tudo aquilo era
envolvido com coisas mundanas... e posses mundanas e acontecimentos mundanos. Assim, eles foram considerados como
algo secundário. Ou aqueles que eram yogis dos... gurus eram considerados mais elevados, porque eles já tinham abandonado
tudo, e eles foram a um guru abandonando todas as coisas que eles tinham. Mas aqui, esses gurus tinham um problema dentro
deles mesmos, porque eles descobriram que aqueles que vinham a eles... abandonavam tudo, sem dúvida, mas ainda havia
apegos escondidos. Em seus próprios "Ashramas" eles descobriram que... essas pessoas tinham seus próprios apegos às
coisas. Embora externamente elas tivessem abandonado, mas internamente elas não tinham abandonado. Então elas ainda
estavam grudados nestas ideias: "Oh, tudo bem," "mas nós ainda podemos ter pequenas coisas como essa, não importa."
Desse jeito havia pequenas concessões acontecendo. Por exemplo, assim como nós temos aqui conventos e tudo mais. Então
ambos, de certa forma, eram artificiais. Em um lado estão os Sankhyas que estavam tentando ascender... com toda a bagagem
que estavam carregando. E os outros estavam tentando descender... com todas as ambições de ascensão. Assim, aquilo era
uma coisa muito estranha em todo aspecto, nesses dois estilos de Yoga. Como vocês podem ver, agora se você for aos EUA,
você perceberá: "Oh Deus, o que é esta América?" "Isso não é democracia, é ‘demoniocracia’." Mas se você partir daí, no reino de
um outro país como a Rússia, você perceberá: "O que é isto? Vocês estão trabalhando aqui..." "sob completa pressão e medo."
Mas assim que um russo sai desse país, ele pode se tornar pior do que um americano. Então o que é isso? Uma teoria funciona
aqui, outra teoria funciona lá. Então qual é a teoria que está correta? O mesmo você percebe em relação à religião. Por exemplo,
uma religião que acredita em muitos Deuses, como os hindus, eles estão também acreditando agora em bhoots. E eles estão

também seguindo o caminho de possessões. Se você for a um templo, cada templo tem... um bom esquema para você ficar
possuído. Ou até mesmo uma igreja ou uma mesquita, onde Deus tem de residir, você percebe de repente que é atacado e você
sai... completamente confuso em relação a si mesmo, terminando em hospícios. Assim, que tipo de lugares de veneração são
esses... onde você vai encontrar Deus e fica... com as horríveis forças satânicas atuando em você?
É por isso que nos tempos modernos, as pessoas se tornaram muito confusas. Nós não encontramos a verdade em nada, em
nenhuma ideologia, em nenhuma filosofia, em nada que surgiu, por exemplo, Confúcio fundou o humanismo, Sócrates fundou
uma outra coisa. o Profeta Maomé fundou uma outra coisa. Por exemplo, o Profeta Maomé disse: "Não vamos venerar Deus
como um ídolo," "vamos venerá-Lo em Nirakara", o Deus sem forma. Mas você vê o Sem Forma? Como eles estão matando uns
aos outros agora? Depois de observar os países muçulmanos, você não consegue acreditar que pode haver qualquer Deus com
ou sem forma... existindo em qualquer lugar, todos devem ter saído correndo, pelo modo como eles estão brigando. Então você
observa os países cristãos. Onde quer que eles foram, eles tentaram dominar... outros povos que não eram cristãos,
exatamente como se... eles tivessem o direito de fazer isso porque eles eram cristãos. Os discípulos de Cristo, que disse:
"Perdoe-os porque eles não sabem o que estão fazendo."
E Eu tenho de dizer o mesmo para todos os cristãos, "Perdoe-os porque eles não sabem o que estão fazendo." E quando você
fica chocado com todas essas coisas, a pessoa deve se sentar e pensar no que deve ser feito, qual é o problema. Assim, não é
nem Sankhya nem Yoga, então o que é que você tem de alcançar? É a Sahaja Yoga. A Sahaja Yoga é um sistema no qual
primeiro não lhe é dada uma teoria, mas sim a luz em sua mão para ver por você mesmo, na qual ambas as coisas parecem ser
a mesma. Por exemplo, agora vocês conseguiram esta bela casa... construída para sua Mãe, enquanto sua Mãe não sabe como
ficar apegada nem mesmo a um alfinete. É uma situação estranha. Todo mundo tem de Me lembrar: "Mãe, esta é Sua casa."
"Oh, Eu entendo." E Eu tenho de ser lembrada que Eu devo agradecer todos vocês, especialmente os ingleses, especialmente os
líderes dos Sahaja Yogis ingleses, por fazerem um total esforço para conseguir esta casa.
Mas depois Eu penso: "Por que Eu deveria agradecer?" Ela não é Minha, é deles, e isso é o que é. Então um novo tipo de
confusão começa. E isto é o que Eu senti: essa confusão é muito doce e bela. É um fato... que nada nos pertence, mas tudo nos
pertence. Quando Eu penso sobre como belamente vocês construíram este lugar, ele Me pertence, tudo bem; esta casa Me
pertence; a Inglaterra Me pertence. E acima de tudo, o mundo inteiro Me pertence. É desse modo que vemos... a Sankhya e a
Yoga se tornarem uma só na Sahaja Yoga. E é dito que quando nós vemos a Sankhya e a Yoga como uma só, somente então
"Sapashyati", que é aquele que observa, que é aquele que é a testemunha. Assim, para as pessoas normais, isso poderia ser:
como é que se supõe que Sua Mãe seja um Guru e Ela usa todas as joias? Mas o que fazer?
Ela é também uma Mãe e Ela é também uma Deusa. Uma outra confusão. Como fazer essas duas coisas serem assim? Um
guru tem de ser... uma pessoa muido zangada, usando somente uma única roupa, ou para cima ou para baixo, Eu não sei como.
Com um grande bastão grosso na mão, nunca sorrindo, rir está fora de questão, nunca sorrindo. E os gurus tem de ser bem
carrancudos, deixando crescer barbas enormes, e nenhuma mulher é permitida. Em uma tal situação... onde as mulheres não
devem ser vistas de forma alguma, Eu não deveria nem mesmo ver Meu rosto, é desse jeito. Há uma grande discussão em
todas as escrituras, não nas escrituras, Eu diria, entre os críticos, se a uma mulher deveria ser permitido fazer... as práticas
espirituais ou não, imaginem. Não somente entre os cristãos, vocês ficarão surpresos, mesmo nas escrituras indianas, se
deveria ser permitido ou não à mulher fazer práticas espirituais. Agora, quando sua Mãe é uma mulher e Ela é o seu Guru, o que
vocês farão?
Essa é uma outra confusão porque está errado, a coisa toda é falsidade, fundamentada em nenhuma base, de forma alguma.
Você pode tentar qualquer coisa para dizer que as mulheres... não são destinadas a uma vida espiritual, tente qualquer
argumento, ele falha. Outro dia Eu Me encontrei com um figurão em uma universidade, um sujeito importante, Eu devo dizer
realmente um cabeça dura, e ele começou a dizer: "Nós cristãos não podemos aceitar..." "uma mulher ser Deus." Eu disse: "Por
quê?" "Porque..." Assim, para corrigir todas essas histórias invertidas, sua Mãe teve de vir nesta Terra como um Guru. Eu
cheguei a esse ponto a partir de uma pequena confusão... que Eu tive sobre Mim mesma. Outro dia, alguém estava estava Me
perseguindo dizendo... que Eu deveria comprar uma pulseira. Eu disse: "Eu não tenho mais nenhum dinheiro, Eu não quero
comprar." "Tudo bem, nós a daremos no Puja." Eu disse: "Mas agora só há o Guru Puja."

Disseram: "Tudo bem, nós a daremos no Guru Puja." Eu disse: "Comprar uma pulseira no Guru Puja é algo estranho que Eu fiz."
Afinal, no Guru Puja, você não dá uma pulseira a seu Guru, você dá? Você pode dar, digamos, um grande bastão, ou talvez lhe
dar um sândalo... khada, do que é chamado? Chappals, ou talvez lhe dê um xale. Mas aqui está ele... Eu pedi... tudo bem, dê isso
no Guru Puja. Qual foi o motivo? E Eu Me tornei consciente de Minha própria confusão... e Eu pensei sobre isso. Eu disse: "Isso é
o que é," "isso tem de acontecer desta forma:" "em um Guru Puja você tem de dar uma pulseira ao seu Guru." Vamos mudar
isso.
A coisa toda tem de ser trazida à baila dessa maneira... de modo que tudo enfrente a realidade. Todas essas ideias falsas têm
de ser abandonadas. Por exemplo, se você tem um tapete de cabeça para baixo, todo o desenho fica de cabeça para baixo. Mas
se você corrigir o tapete, tudo se alinha. E é por isso que você precisava de uma Mãe para lhe dar a Realização, e um Guru como
uma Mãe para lhe ensinar... que para a ascensão de Deus, ninguém pode ser proibido. É desse modo que a Sahaja Yoga
atualmente está trabalhando. Em todas as direções, se você perceber, para colocar todas as coisas invertidas na direção
correta, para expor isso à realidade; para trazer todos os valores verdadeiros; para abolir todos os sistemas deteriorados de
valores; todos os sistemas políticos, econômicos; todas as teologias espirituais; todas as ideias psicológicas e todas essas
ideias insensatas... em uma direção apropriada. Como em uma encarnação isso deu certo, você pode imaginar. Como em uma
encarnação todas essas ideias têm sido corrigidas. Uma outra ideia existe entre os hindus... de que se você é um povo religioso,
você deve ser vegetariano.
Todos os brâmanes acreditam nisso, e até mesmo os não brâmanes. Mas nós tivemos um brâmane trabalhando... em um dos
lugares que Eu estava morando, e eles disseram que... para a Mãe, nós temos de dar carne, Ela não come nada mais. Ela tem de
comer proteínas. Ela disse: "Sim, sim, é claro. Para Mãe, Ela deve comer." Quer seja um brâmane ou não brâmane, todos
entendem... que a Mãe tem de comer proteínas. Porque Ela tem de beber o sangue de todos esses rakshasas, como Ela pode
ser vegetariana? E se Ela tem de matar tantos demônios, como Ela pode ser não violenta? Assim, o contraste que você vê na
descrição da Mãe... é que Ela é Aquela que é a personalidade mais furiosa... quando se trata da matança de pessoas que são da
terra negativa, que estão tentando destruir Sua criação, Seus próprios filhos; e Ela é a pessoa mais doce e pacífica para Seus
próprios filhos. Esses dois contrastes devem ser observados.
Mesmo em animais, você encontrará o mesmo contraste, mas é muito evidente em uma encarnação como esta. E hoje, através
da Sahaja Yoga, nós temos sido capazes de provar... que Sankhya e Yoga são a mesma coisa. Quer você acumule coisas, quer
você tenha posses ou quer você doe, não faz nenhuma diferença para uma pessoa... que é desapegada a partir de dentro. Se
você acumula coisas para os outros, ainda melhor. Mas se você acumula para si mesmo... e depois doa, isso é ainda muito
melhor, porque primeiro você acumula para si mesmo e depois pensa: "Oh, isto é bom para mim, eu usarei este aqui para mim
mesma," "será uma boa ideia", então o eu está presente, mas depois você doa. Isso significa que seu desapego é completo. Ou
a terceira personalidade poderia ser como... a que só continua acumulando e doando. Sem pensar que acumula e sem pensar
que doa, porque pensar não é Meu trabalho. Esta é uma coisa que Eu abandonei: pensar. Eu não quero pensar, esse é o trabalho
de vocês, não Meu.
E sem pensar, quantas coisas nós alcançamos através da Sahaja Yoga. Yoga e Sankhya, ambas são produtos do pensamento,
não produtos da espontaneidade. Esta casa é um produto da espontaneidade. Assim como chamamos os ingleses de
"saablogs". Então, Eu saí com alguns "saablogs" por aí... para ver algumas casas e eles queriam casas com algum caráter,
significa que algo deve destoar, algo deve ser torto, não deveria ser em linha reta. Eu disse: "Por favor, Eu não posso suportar
toda essa tortuosidade." Então, "não, não, mas ela tem caráter." Eu disse: "Agora, este tipo de tortuosidade Eu não quero." "Ela
deve ser reta." Então eles ficaram bastante desapontados Comigo.
E o "saablog" teve algumas outras ideias também, digamos, por exemplo, se você vai a, digamos, a um lugar chamado
Windmere, é um lugar luxuoso; se você vai a Northside, é um pouco menos; então se você for ao leste, é inútil, desse jeito. Eu
disse: "Vamos para o norte, nordeste, tanto quanto possamos ir." Porque a Deusa tem de ser Dakshinamurthy. Ela tem de estar
no lado norte, estar no... Seus olhos no sul. Esse é o motivo pelo qual Ela tem de ser... quero dizer, nós não poderíamos ter ido

para a Escócia, isso teria sido demais para vocês. Mas isso teria sido o ideal para todos nós... porque então nosso Drishti está
em direção a - nossa visão está em direção ao sul e nós vemos o universo inteiro... sob nossas próprias belas visões. Assim, é
desse modo que espontaneamente achamos este lugar. E os "saabloog" estavam: "Sim, não, não, sim." Mas espontaneamente
nós conseguimos isso. E depois nós descobrimos que ele tem uma história; depois nós descobrimos suas belas vibrações;
depois nós descobrimos o potencial em relação a ele.
Seja o que for que você consiga espontaneamente... está cheio de potenciais. Nesse ponto, Eu tenho de dizer algumas palavras,
é importante. Pode pegar meu lenço, por favor? Eu tinha de ter – Eu tenho de falar alguns pontos... sobre a parte relativa à
espontaneidade... que são muito interessantes, o modo como as pessoas acham que a espontaneidade trabalha. Por exemplo,
na maioria das vezes é a parte do ego que diz: "Isso é espontâneo", com muitas pessoas. Especialmente os Sahaja Yogs muito
antigos... acham que eles são autoridades em espontaneidade. Por exemplo, nós tínhamos um terreno em Vaitarna. Então um
dos antigos foi lá e disse: "Esta terra está vibrando e isto não está vibrando." Então todo mundo aceitou: "Tudo bem, tudo bem,
tudo bem." Então eles disseram: "Nesta parte do terreno, ninguém deve comer."
Agora, de onde vem esse conhecimento? Comer não é um pecado, é? É como se fosse um pecado você comer lá. Então
religiosamente eles seguem a, b, c, d, f, g, h, z... e novamente a, b, c da Sahaja Yoga a tal ponto que Eu começo a achar... que
agora eles se tornaram outros Sahaja Yogis fanáticos. Fanatismo é contra a Sahaja Yoga, totalmente. Agora, eles perguntarão:
"Quantas vezes devemos recitar este mantra?" Então Eu digo: "Zero vezes." "Quantas gotas de ghee nós devemos colocar em
nosso nariz?" Então Eu digo: "Um jarro cheio." Depois "Oh, eu não deveria ter ido pelo lado esquerdo," "eu deveria ter ido pelo
lado direito."
Então Eu direi: "Simplesmente pule." Vocês têm de ser como crianças. Mas as ideias estão tão estabelecidas na Sahaja Yoga,
são tantos anos, é claro, mas eles não deveriam se fixar nisso. Se eles se fixarem, isso não é Sahaja, não é espontâneo. "Se
você fizer dessa maneira, então é errado;" "daquela maneira, é errado", nada desse tipo. Nada é errado para vocês. Se você fizer
qualquer coisa errada, suas vibrações serão perdidas, acabou-se. O que há para ser tão cauteloso? Por exemplo, alguém disse:
"Eu não quero olhar para o cigarro." Eu disse: "Por quê?"
"Olhar para ele é pecaminoso também." Eu disse: "Ao olhar para ele, o que acontece?" "Eu sinto vontade de fumar." Então Eu
disse: "É melhor fumar de uma vez por todas." Ou "Eu não posso segurar uma garrafa de vinho em minha mão." "Por quê?" "Não,
segurar a garrafa de vinho é pecaminoso." Quero dizer, você pode nadar no vinho. Assim, esse tipo de compreensão deve
existir. Embora Eu sempre tenha dito que se Eu digo uma coisa, você se agarrará a isso.
Então Eu sempre dito o outro lado disso, de modo que você não fique preso a nada. A Sahaja Yoga não é para ficar grudado em
algo. Como alguém que tenha aprendido, digamos, certas lições... sobre a Sahaja Yoga no começo dela, eles tenham aprendido
certos mantras, e eles ainda estão ficando presos no mesmo degrau. Não, não, não, não, você tem de ir em frente. Isso é só
uma escada. Não fique grudado em um ponto. Nós tivemos tantos casos assim aqui. As pessoas realmente ficam desgastadas,
como eles dizem. Elas continuarão lhe falando muitas ideias insensatas: "Veja, se você faz assim, então isso acontece." Antes
de tudo, não dê ideias aos outros.
Esta é uma coisa que se você decidir: "Nós não daremos ideias sobre o que está errado com outra pessoa", metade do seu
trabalho está feito. Porque você não tem de fazer nenhum trabalho, assim como Eu não faço. Qualquer um que chega: "Você é
um bhoot", "é melhor você ter isso". Eu recebo relatos dos outros. Eles dizem: "Seus Sahaja Yogis são pessoas ofensivas." Eu
digo: "Por quê?" "Oh, eles lhe dizem: você é mau." "Eles lhe dizem: você está possuído; eles lhe dizem:" "voce é isso, você é
aquilo; eles são pessoas muito ofensivas." Eu fico realmente chocada ao ouvir isso sobre os Sahaja Yogis, como eles podem ser
ofensivos? Se alguém está sofrendo de algo, eles dizem no telefone: "Oh, é melhor você ter isso, é bom para você."
Essa não é a forma. Nós temos de ser não somente humildes, mas também diplomáticos e gentis com os novatos, se você
quiser que alguém mais entre. Mas se você decidiu... não ter ninguém mais porque você terá de colocar um outro toldo, então
Eu não tenho nada a dizer. Mas se você quer que outros entrem, então é importante que você lhes fale... com uma linguagem
muito doce e bela. de um modo que eles entendam. Grosseria, arrogância, exibicionismo, são inúteis. A pessoa deve entender

que a Sahaja Yoga é onde... você está em alegria completa; você simplesmente fica perdido nessa alegria. Quando é o
momento para lembrar quantas vezes... dar um bandhan em si mesmo? Qual é a necessidade de se dar um bandhan? É tudo
uma piada para você agora, deveria ser.
Uma criancinha suga o leite da mamadeira, tudo bem, porque ela não tem nenhum dente. Mas e quanto a vocês terem esse tipo
de coisa? Isso é muito infantil e mostra nenhum crescimento de forma alguma. A Sahaja Yoga deve crescer interiormente.
Vocês não devem ser, nunca mais, considerados Sahaja Yogis imaturos. Eu diria: uma pessoa que é um Sahaja Yogi maduro... é
aquele que consegue combinar tantas coisas juntas, com todas as belas linhas, linhas finas, finas maryadas mantidas. Mas
você não pode fazer o oposto. Por exemplo, você não deve dizer: "Tudo bem, agora eu serei gentil;" "depois eu serei zangado;
depois serei desse jeito;" "depois serei daquele jeito." Isso será uma mistura. É uma personalidade estranha, de repente fico
zangada, deste jeito, e depois Eu... As pessoas pensarão que você está fazendo "bharatnatyam" ou algo assim.
Mostrando todos os seus temperamentos, em cinco minutos, você mostra dez temperamentos. Esse é o crescimento dentro de
você que mostrará. Assim, nós temos de ter nosso crescimento, e para o crescimento, vamos ficar silenciosos interiormente.
Não vamos reagir aos outros: "Essa pessoa é assim, aquele pessoa é assim". E quanto a você mesmo? Tambem há outras
maneiras. Por exemplo, Eu falo com alguém: "Você tem este problema." Então essa pessoa imediantamente vai a uma segunda
pessoa e diz: "A Mãe me disse que você também tem esse problema, é melhor cuidar disso." Não falei com a outra pessoa, falei
com você. Mantenha isso para si mesmo.
Assim, esse "a Mãe disse" deve ser abandonado totalmente. Se a Mãe tiver de dizer, Ela o dirá. Por que você deveria comunicar?
Por que você deveria dizer? Eu nunca lhe pedi para dizer isso. E compreender a Sahaja Yoga é muito simples, extremamente
simples, quando você entende uma coisa: você tem de ter sua inocência intacta. Agora "Como alcançar a inocência? ", as
pessoas dirão. "Como alcançar a inocência? ", isso é um circulo vicioso.
"Como alcançar a inocência? ", isso é um circulo muito vicioso. Nós temos de alcançar a inocência, através do quê? Do seu ego
ou superego? Como você alcançará a inocência? A Mãe diz: "Não eleve sua Kundalini." Eu estou sentada aqui, as pessoas
simplesmente ficam fazendo assim. O que está acontecendo? Eu estou sentada aqui, sua Kundalini está lá em sua cabeça. O
que você está elevando?
Agora, como lidar é o problema. É muito simples. No começo, Eu disse: "Deixe seu Guru residir em seu coração." Como lidar?
Por quê? Deixe a Mãe lidar. "A Mãe está lidando comigo." Mantenha isso assim. Seu canal direito irá limpar. Seu lado esquerdo
se limpará quando você disser: "Ninguém pode lidar comigo, mas a Mãe pode lidar comigo", as duas coisas juntas.
As coisas darão certo. Graças a Deus, vocês têm alguém como Eu, que está sentada aqui, que pode falar assim. Pense naqueles
que nunca tiveram ninguém... para falar com eles, ou estar na presença deles para dizer: "Eu posso lidar com isso ou você pode
lidar com aquilo." Agora você pode se equilibrar. Permita sua Kundalini crescer. Tudo dá certo. Como esta casa, quando Eu
comprei, ou quando eles compraram, ou quem comprou - tantas perguntas e complicações – "Como? Como? Como?" Mas deu
certo, está lá, totalmente intacta; nada caiu; nada deu errado.
Eu tive de gritar uma vez, tudo bem. Mas deixem-Me gritar, não comecem a gritar. Assim que Eu terminar, eles pegarão um
auto-falante, gritarão ainda mais alto: "A Mãe disse assim, você é isso, aquilo." Estou falando sobre você, a quem você está
dando sermão? Mas somente você deve saber que quando estou falando algo com você, por favor o faça, por favor o faça,
porque Eu sei muito; porque Eu sou o Guru, o seu Guru; porque Eu sou o Guru de todos os Gurus. E aqueles que são um guru
verdadeiro... sabem que minha Mãe sabe tudo. Ela própria tem muito conhecimento. Se Ela diz algo, isso significa algo. E Eu até
mesmo possa testá-lo às vezes, não importa. E desse modo que você se torna o guru.
Shivaji tinha um guru chamado Ramadasa. Naquela época, os gurus exigiam muitos testes de seus discípulos. Eu nunca exigi
um teste de vocês ou qualquer coisa assim. Mas você está se testando, só isso. E o guru dele um dia disse: "Eu acho que
preciso de leite de uma tigresa." "Eu tenho de beber o leite de uma tigresa." Metade deles morreram... e a maioria deles não deu
ouvidos a aquilo. Shivaji disse: "Tudo bem, eu pegarei para você." Ele foi nas florestas. Ele viu uma tigresa... e havia pequeninos

filhotes, ela tinha pequeninos filhotes, e aqueles filhotes estavam deitados ao lado.
Ele foi e só disse "namaskar" para ela. Ele disse: "Meu guru quer seu leite", só isso, porque os gurus são Parabrahma. As ordens
deles são ouvidas pelo Parabrahma. "Meu guru, Shri Ramadasa, quer seu leite." "Então por favor, você poderia me dar seu leite?"
Então gentilmente ela se levantou, ficou em pé diante dele. Ele ordenhou o leite dela e levou aquele leite para seu guru. Isso é o
que é. Vocês entenderam o significado de Gurupada? Quando você se torna totalmente unificado... com os desejos de seu guru,
você alcança a posição de um guru. Mas se você ainda tem certas ideias sobre isso, então Shri Ramadasa disse: "Então Deus
Alpadhrishtapaye", Ele vê sua pequena coragem.
"Tudo bem, vão em frente, quebrem suas cabeças e depois voltem." "Eu as consertarei." Portanto é importante que nós
façamos... uma coisa seriamente: é levar sua Mãe muito seriamente quando se trata de algum pedido. É claro, em inglês, Eu
sempre direi: "Por favor, você faria isso?" Ou Eu talvez até diga: "Você faria isso?" Mas isso não deve fazer nenhuma diferença.
Outro dia, quando estávamos vindo para pegar Cardiff. Eu disse que a primeira classe chegará no outro lado. Mas todos na
plataforma disseram: "Não, está chegando pelo outro lado." Eu disse: "Tudo bem."
Nos sentamos e então eles anunciaram... que a primeira classe estava chegando neste lado, então todos nós novamente
voltamos. Está tudo bem para aquelas pessoas, mas e quanto a vocês? Muitas vezes, vocês viram. E no pedido de um guru, se
algo der errado também, isso deve sempre ser aceito como a lei do Divino, porque o guru é o doador da lei do Divino, não das
leis mundadas. Ele lhes dá a lei do Divino. A lei do Divino, se vocês entendem, então vocês têm de se entregar a essa lei do
Divino, e é desse modo que vocês se tornarão mestres dessa lei. Hoje, para um Puja ao Guru, Eu posso continuar lhes falando.
Mas hoje, Eu lhes pediria para entenderem isto: por que a entrega, assim como o Islã é chamado, era tão importante? Se Deus é
o seu Guru, deixe-O guiá-lo; "Vossa Vontade será feita." Não vamos nos guiar... e também, às vezes eles tentam guiar o guru
também.
Então o guru prega peças, e depois vocês caem na armadilha das peças, e então você acha isso demasiado. É melhor ouvir o
que o Guru está lhe falando, e é melhor fazê-lo. Seja o que for que o Guru diga está certo. O Guru pode pedir-lhe qualquer coisa.
Eu sou um Guru muito bom. Por exemplo, este Ramadasa, ele próprio pediu aos seus discípulos: "Eu tenho um furúnculo que
está muito grande, ruim e infectado, "e por favor, tentem sugá-lo, porque ele está cheio de pus." Imaginem. Eles não sabiam o
que fazer, sugar o pus do Guru era demasiado. Mas Shivaji se aproximou. Ele tirou o seu chapéu, sentou-se próximo a ele e
começou a sugar.
As pessoas disseram: "Como pode isso?" Ele disse: "É muito doce, muito bom." Na verdade, ele tinha amarrado uma manga lá. É
desse modo que os gurus exigiam muitos testes. Eu nunca lhes exigi um teste, e não exijam testes dos outros. Deixem-nos
Comigo, Eu lidarei com todos eles um por um. Seja o que for que tiver de acontecer acontece. Na Sahaja Yoga, pensar que
100%... será rico, saudável, próspero e no topo do mundo... é uma insensatez. Se nós tornarmos muito ricos, então haverá
recessão, porque os outros serão muito probres. Se nos tornarmos muito saudáveis, então ninguém se aproximará de nós, se
todos nós parecermos pugilistas, quem se aproximará de nós?
Se nos tornarmos muito sábios, então as pessoas ficarão assustadas com pessoas tão sábias, eles não conseguirão entender
nada, será muito difícil para eles entenderem. Então vamos ficar no centro. Nós devemos ser ricos, mas não tanto; nós devemos
ser saudáveis, mas não tanto; nós devemos ser sábios, mas não tanto. Até agora, tudo bem – é desse modo que devemos
proceder. Assim nos mantemos em nossas maryadas e nos tornamos belos Sahaja Yogis... que serão simpáticos com os
outros; que serão capazes de trazer outros para nós; que serão capazes de projetar uma imagem de personalidades
magnéticas. E isso é o que nós temos de fazer. Se tentarmos nos exibir de alguma forma, como Eu tenho visto pessoas
tentarem se exibir desnecessariamente, não há nenhuma necessidade. Apenas fique em segundo plano. Se você está muito em
segundo plano, apenas fique em primeiro plano. Tentem se equilibrar.
Tente se vigiar e se guiar e falar consigo mesmo. Tornem-se o seu próprio guru. Julgue-se: até que ponto você está no centro?
Até que ponto você está crescendo? Quanto crescimento você alcançou? Você ainda está apegado a pequenas coisas aqui e
ali? Você ainda fica preocupado com pequenas coisas? "Mãe, eu deveeria ter tirado nota 80," "eu tirei só 75." Oh Deus. Porque

ele tirou 75, há algo bom que tem de surgir disso.
Ele tem de tomar uma lição, talvez. Ou talvez eles tenha de fazer algum outro curso. Talvez algo que é bom à ascensão dele tem
de acontecer, isso deve ser observado, se vocês têm de ser gurus. Se você não consegue ver isso, como os outros poderão ver
isso? Isso deve ser compreedido, não para ser colocado na mente, mas para ser compreendido no coração. No reino de seu
coração, você tem de perceber isso; você tem de compreender isso no reino de seu coração. Bom que estejamos na Inglaterra,
o coração do universo, estarmos falando sobre abrir nossos corações. Se vocês têm de Me colocar lá, é o oceano de amor, e
para caber este oceano de amor, vocês têm de ter um coração muito, muito grande, maior do que suas personalidades, maior
do que seus países, maior do que este mundo, maior do que este universo. Que Deus os abençoe.
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Palestra para os Sahaja Yogis. Nova York, EUA, 08.08.1987 É muito gratificante ver tantos de vocês, americanos, que se
reuniram hoje, e amanhã, vocês querem fazer o Puja a Vishnumaya. Eu Me lembro dos dias em que Eu falava somente para as
cadeiras. Mas após todos esses anos, depois de trabalhar arduamente, visitando este país muitas vezes, nós ainda temos
muito, muito poucos Sahaja Yogis... comparado a qualquer outra nação. Neste país de Shri Krishna, é inevitável que as pessoas
coloquem sua atenção no dinheiro, porque Ele é a Encarnação de Visnhu... e Seu Poder é Lakshmi. Lakshmi é a Deusa do
dinheiro, mas não o dinheiro que é chamado de "dólar". É o dinheiro que significa... uma forma completa, integrada da riqueza
material. Na realidade, a matéria tem somente um poder: ela pode expressar nosso amor pelos outros. Por exemplo, se você
tem de expressar seu amor por alguém, você fará um belo presente... ou algo que seja útil para a pessoa, ou você pode dar sua
propriedade, sua riqueza para seus filhos. De uma forma bem simbólica, você pode até mesmo dar uma pequenina pedra... para
sua mãe, se você for uma criança, com a qual você acha interessante que... aquilo fará sua mãe feliz.
Mas o tempo todo, a... ideia por trás de dar algo material a alguém... é para mostrar seu amor e suas emoções, para mostrar seu
zelo... e expressar seu coração. Assim, para expressar seu coração através de algo grosseiro, nós usamos a matéria. Agora,
quando essa matéria é convertida em algo... e ela se torna um tipo de atividade econômica, onde você tem de precificá-la, então
a atenção se desloca das emoções para a matéria... como algo que tem um valor mais superficial... do que o valor mais
profundo que é o amor. Mesmo no passado, quando as pessoas tinham muito dinheiro, elas decoravam suas casas, vestiam
belas roupas, para convidar as pessoas para suas casas, para fazê-las felizes, para fazê-las se sentirem confortáveis. Um
homem rico teria um bazar de caridade... ou algo assim para fazer as pessoas felizes. Gradualmente, a atenção novamente se
desloca disso... para algo que é extremamente grosseiro, para se exibir. Mas o propósito fracassa completamente quando você
tenta se exibir, a outra pessoa nunca fica feliz. Pelo contrário, ela fica com inveja. Assim, de que adiante se exibir? Porque o
propósito é tornar uma outra pessoa feliz.
Ao invés disso, você a torna invejosa. Depois o segundo passo vem com isso. Você cria sentimentos antagônicos em uma outra
pessoa. Essa pessoa pensa: "Por que ele tem e por que eu não tenho?" Porque essa pessoa não consegue desfrutar o que você
tem. Desse modo, há teorias e mais teorias que surgiram... em nossos sistemas políticos, em nossos sistemas econômicos:
como exagerar isso... e como utilizar isso para algo ainda mais grosseiro. E o grosseiro cresce cada vez mais. Uma vez que
você permita que a matéria atue assim, a matéria nos domina. Nós ficamos impotentes. É a matéria que se torna poderosa,
porque ela nos governa completamente.
Não conseguimos agir sem isso, não conseguimos agir sem aquilo, não conseguimos agir sem isso. E então nos tornamos
escravos completos da matéria. A matéria nos domina tanto que... ficamos completamente cegos... em relação a qual é o
nosso propósito nesta Terra, e começamos a nos rastejar como vermes sob a pressão da matéria. O que é isto? Não é nada
além de pedras, tijolos, tudo é matéria. Qual é a importância disto? Isto não é nada, exceto quando temos de ter um seminário.
Se não tivermos o seminário, se você não vai fazer algo sensato para criar harmonia... e compreensão, não adianta ter tudo isto.
Isto é o que tem de ser compreendido: a matéria tem o seu próprio propósito e como Sahaja Yogis, nós não vamos ser
governados pela matéria. É muito difícil decidir, porque desde nossa infância, nós somos ensinados: "Tenha cuidado!
Não toque nisto." "Não toque naquilo." Como se aquilo fosse Deus. "Não estrague isto." Assim, a atenção inteira fica engolida...
dentro dessa existência grosseira da matéria. Então a pessoa começa a se mover de sua ascensão para o seu declínio. A partir
da matéria, vocês se tornaram o carbono; do carbono, vocês se tornaram aminoácidos; dos aminoácidos, vocês se tornaram
coisas vivas; de coisas vivas, vocês se tornaram seres humanos, e agora vocês têm de se tornar Sahaja Yogis. Mas a atenção
começa a se mover para baixo em direção à matéria... e nós adquirimos todas as qualidades que são da matéria, exceto uma,
com a qual somente nós podemos dar esse poder à matéria: ela pode expressar nosso amor. Você se torna estático, você se
torna imutável. E quando você começa a usar essa matéria... para uma finalidade inferior a aquela, então você fere.

A mesma matéria começa a se envolver... em coisas como armas. Primeiro deve ter sido a pedra, eles devem ter batido com
ela, depois as clavas de pedras, depois vieram as espadas, depois vieram as armas de fogo, depois veio a energia atômica.
Assim, a mesma matéria entrou na evolução... em uma outra direção. Mas a matéria poderia ter sido... direcionada para uma
direção mais elevada, se vocês tivessem visto a qualidade da matéria de dar alegria. Então nós fizemos isso por bastante
tempo, fizemos belas esculturas, belas igrejas e templos, belas pinturas, belas estátuas. Eu acho que isso acabou nos EUA
quando... eles fizeram a Estátua da Liberdade. Depois disso, isso tomou uma outra forma. Agora, se você observar as mulheres
da América, você compreenderá que não há nenhuma semelhança... com a Estátua da Liberdade. Quero dizer, mesmo para ter
um modelo, você terá de importar de algum outro lugar... para fazer um modelo para criar aquela estátua. A dignidade, a
presença, o sentimento de maternidade que ela emite, a proteção que ela dá com sua força.
Tudo mundo está cansado deste jeito. Todo mundo é completamente uma "bonequinha delicada". Não querem assumir
nenhuma responsabilidade, colocam a responsabilidade em alguma outra pessoa. Sustenta-se aqui um símbolo... de uma
proteção tão grande de uma mulher para com um homem. Ao contrário, a mesma proteção hoje se tornou uma dominação dos
homens. Ao invés dos homens se tornarem homens, eles se tornaram vegetais aqui. As coisas se moveram ao contrário aqui.
Acho muito difícil de acreditar... que na mesma época nós tivemos pessoas como Abraham Lincoln. Agora Eu não acho que
possamos gerar alguém assim. Onde estão aquelas mães que criaram Abraham Lincoln?
Onde estão aquelas grandes mulheres que sacrificaram tudo... por seus filhos para lhes dar tamanha grandeza? George
Washington lutou o tempo todo, por toda a sua vida, com uma esposa tão forte que ele tinha. Mas aqui agora, as mulheres se
tornaram nada além de matéria, elas acham que vestindo tal e tal vestido... ou indo a um cabeleireiro, cortando todo o cabelo de
uma forma estranha, elas se tornam poderosas. Eu estou falando sobre as mulheres hoje, porque estamos falando de
Vishnumaya, mas não é para magoar vocês. Porque nisso, os homens são muito mais responsáveis. Vamos ver, vejam o ponto,
aonde estamos indo. A sociedade inteira está arruinada hoje, se você observar. Você se sente horrível quando você vê... como
as coisas estão acontecendo neste país. As crianças estão atirando em todo mundo, criancinhas estão atirando. Se você for na
rua, todo mundo está em pânico.
Por que isso nos aconteceu? Onde vocês criaram heróis tão grandiosos neste país... e agora vocês não conseguem criar
nenhum herói. O que está errado? Onde? Eu sei que eles fizeram uma bagunça, esses homens fizeram uma bagunça com toda
essa política... e tudo que eles chamam de "masculino", assim chamado. Mas Vishnumaya é o poder de uma mulher. Ela é o
poder de uma mulher e eles dizem que... as mulheres americanas são muito, muito poderosas. Onde está o poder? O poder está
em quantos homens você consegue se divorciar... e quanto dinheiro você tem. Quantas pessoas você pode se divorciar e ter,
dentro da lei, muito dinheiro, esse não é, esse não é o poder de uma mulher.
Temos de entender onde nós perdemos nosso poder. O poder de uma mulher não é ser escravizada pelos homens, de maneira
que eles devem apreciar você de manhã à noite, toda pessoa na rua deve olhar para você, esse não é o poder de uma mulher.
Esse pode ser o poder de uma prostituta, mas não de uma mulher que se sustenta como um símbolo da liberdade. O poder da
mulher é como o poder da Mãe Terra. Vejam o quanto Ela tem feito por vocês. Ela lhes deu toda a vegetação, a beleza. Onde
quer que Ela se afunde, Ela se enche com água, e Ela lhes dá tamanha alegria e felicidade... e suporta todos os problemas do
mundo, apesar de todas as coisas que temos feito a Ela, apesar da maneira como extraímos toda Sua riqueza e tudo mais, Ela
ainda está nos dando riqueza. Isso é o que nós somos. Quando perdemos nosso poder, nossa sociedade decaiu. A sociedade
tem de ser mantida pelas mulheres, não pelos homens.
Devemos entender, as mulheres desempenham o papel mais importante. Ela não é de forma alguma inferior ao homem, mas se
ela se torna esse tipo de poder, a destruição começa a se mover em outra direção. A bagunça inteira nós temos de corrigir na
Sahaja Yoga. Quando Eu vejo a imagem da Sahaja Yoga, quando Eu vejo que todos nós estaremos juntos... onde todos nós
estaremos nos deleitando, Eu quero ver Minhas mulheres, Minhas filhas, serem o símbolo do amor e o símbolo do sacrifício... e
o símbolo da compreensão. E então, o dinamismo... desse sacrifício será mostrado, porque elas são a energia potencial. Vocês
são aquelas, vocês são aquelas que realmente são a energia potencial... e vocês têm de lhes fornecer energia para eles serem a

energia cinética. Aqueles que não podem ter energia potencial se tornaram energia potencial. De que adianta? Enquanto
aquelas que têm energia potencial... se tornaram energia cinética. De que adianta?
Isso tem de mudar agora. Nós temos de pensar sobre isso, compreender. Nós cometemos erros, realmente nós cometemos
erros em alguma parte... e nossos filhos terão de pagar por esse erro, os filhos delas terão de pagar, a nação inteira terá de
pagar. Vire sua atenção para algo muito nobre. Esse é o poder de Vishnumaya, porque Vishnumaya é Aquela que era a Irmã de
Shri Krishna. Ela veio como a Irmã de Shri Krishna. É claro, Ela é a virgem. Ela nasceu como a Irmã de Shri Krishna. Agora vejam,
a história é muito interessante. Se você vir a história, então compreenderá o que Eu estou tentando lhe dizer.
A história é assim: a oitava Encarnação - como eles chamam, poder, de acordo com a Sahaja Yoga, nós O chamamos de Rei do
Vishuddhi Chakra - Shri Krishna devia nascer. Ele nasceu em uma prisão. Seus Pais estavam na prisão. Então Vishnumaya
nasceu na mesma época... numa vilarejo chamado Nanda Gram, onde um outro amigo chamado Nanda estava vivendo, e sua
esposa era Yeshoda. Ela nasceu nessa família. Então Ela era uma criança muito, muito poderosa. Quando Shri Krishna nasceu,
Ele foi levado da prisão pelo pai. Por causa dos poderes de Shri Krishna, todos os seus grilhões, todas as suas correntes foram
quebradas, as portas se abriram, e ele andou com dificuldade através do rio Yamuna... e carregou a criança e A deu para Nanda.
Nanda disse: "Eu tive um filho, mas Ela é uma menina," "por volta da mesma hora." Assim, vejam o poder que naquele momento,
aquela criancinha deu à Mãe Yeshoda.
Eles disseram: "Tudo bem, faça uma coisa:" "leve esta criança com você e coloque-A no lugar de Shri Krishna." Que sacrifício
para uma mulher... dar seu próprio filho naquele momento, um bebezinho, para ser morto por aquele sujeito horrível, Kansa,
Nenhuma mãe faria tal coisa. Você pode imaginar qualquer mãe... que daria Seu filho para ser morto... no lugar de Shri Krishna?
Não conseguimos pensar em nenhuma mãe, mas nós tivemos algumas mães assim na Índia... que fizeram sacrifícios muito
grandes. Agora, aquele foi o maior sacrifício que alguém poderia pensar... para uma mulher. Ela pode sacrificar pequeninas
coisas... ou bastante coisas, mas sacrificar seu próprio filho é algo excepcional. A mulher se sacrifica muito por seus filhos. Ela
trabalha para eles, ela fica noites e mais noites em vigília por causa deles. Ela faz muito por seus filhos. Mas abrir mão de seu
próprio filho é... algo tão extraordinário que Ela fez.
E quando ele trouxe a criança, aquela criança era o Poder, era a Adi Shakti na forma de uma virgem... e foi escondida. Então
quando Kansa veio de manhã, e ele ouviu falar que uma menininha tinha nascido, ele ficou surpreso. Era para ser um filho, como
é que uma menina nasceu? "Seja o que for", ele disse, "eu destruirei essa criança." Segurou aquela criança... e estava para bater
a criança no chão, quando Ela escapou e foi para o céu, e se transformou em um raio para anunciar: "Aquele que vai destruir
ainda está vivo." Ele ficou chocado. Assim, atrás de tudo isso, o que vemos é o caráter de Yeshoda, que se sacrificava tanto, o
caráter do pai que se sacrificava tanto, de uma sociedade onde era importante... preservar a Encarnação acima de qualquer
outra coisa. E quando esse tipo de acontecimento ocorreu, Shri Krishna cresceu na casa de Nanda, onde depois Ele se
expressou como uma personalidade poderosa. Mas Vishnumaya estava lá... e Ela é muito ativa atualmente, extremamente
ativa. Ela é Aquela que está dentro de você, está muito presente, Ela está sentada no Vishuddhi Esquerdo.
Ela não permite que você se sinta culpado. "Por que você é culpado?" O tempo todo Ela diz: "Por que você é culpado?" "Por que
vocês estão infelizes? Vocês são almas realizadas," "vocês são Sahaja Yogis, livrem-se disso!" "Esse negócio de se sentir
culpado é inútil, livrem-se disso!" "Venham, vocês têm de descobrir uma forma." Sim, a destruição está diante de vocês. Vocês
veem a destruição deste grande país, vocês veem tão claramente que está acontecendo. Eu sinto que dois mundos que agora
estão se construindo.
Um que está sendo destruído, outro que está surgindo como uma flor de lótus. Mas atrás está o Poder de Vishnumaya, é o
Poder de Vishnumaya, o Poder da Irmã de Shri Krishna. Agora, Vishnumaya é um Poder feminino, como vocês sabem. Ela não
se importa com qualquer coisa mundana. Você pode imaginar Vishnumaya... correndo atrás de todas essas coisas insensatas?
E para proteger Seus irmãos e dar toda a força a esses irmãos, o que Ela fez? O que Ela fez? Ela veio em Sua forma mais pura,
como uma irmã. Todas vocês têm aqui muitos Sahaja Yogis como seus irmãos. Vocês também devem ter outras pessoas
como seus irmãos.

Essa pureza tem de ser trazida para dentro das mulheres. A menos e até que essa pureza entre nelas, elas não terão nenhum
poder, elas são impotentes. Então nós chegamos a coisa principal que é: onde as mulheres são puras e castas, lá reside os
poderes de todas as Divindades. Assim, é uma tamanha responsabilidade para nós sermos muito castas... e sermos muito
puras, e sermos as irmãs para nossos irmãos, de modo que seus irmãos também estejam protegidos... de todas as tentações
do mundo; de modo que eles também tenham sua atenção... em algo mais elevado e grandioso. Eu sinto que este é um dia
muito, muito grandioso para vir à América... para fazer este Puja. Eu vou falar a todos vocês sobre isso, mas vamos
compreender que nós somos o poder, nós somos o poder. Não somos o poder que pode ser dominado pelo dinheiro, por
qualquer outra coisa. Nós somos o poder porque nós somos Sahaja Yoginis, porque nós temos esse caráter. Agora, é
importante os homens entenderem o valor das mulheres. Esses homens neste país, tudo bem, eles parecem vegetais, mas eles
podem ser horríveis, pessoas totalmente horríveis, porque eles não têm nenhum senso de pureza em seu caráter.
Se o homem não está bem, como ele pode ter uma irmã que seja pura? Se o homem não acredita na castidade da vida - para
alguns homens, quero dizer, para a maioria dos homens, não há nada como a castidade. Eles nunca acreditaram em nada como
a castidade, nos tempos modernos. Isso é o que falta em nós, e na Sahaja Yoga, quando Eu penso em Meus filhos, em Meus
filhos homens, eles devem ser brilhantes com castidade. A presença inteira deve brilhar com castidade. Quando as pessoas
olharem para eles, elas devem dizer: "Ó, isso é a inocência passando." "Vejam a inocência e a castidade se movendo juntas."
Assim, isto é o que está nos homens: a inocência. Não é necessário ser tão astuto. Ninguém pode enganá-lo.
Uma pessoa inocente, com um único golpe, pode matar centenas de pessoas inúteis. Assim, é importante... que os homens
também compreendam o valor da inocência. Ela era a Irmã de Shri Krishna. Tudo bem, agora, olhem para Shri Krishna como
uma criança, como Ele era inocente e como era poderoso. Ele quis comer a manteiga. Agora, por que Ele quis comer a
manteiga? Porque toda a manteiga que era feita em Gokul, naquele lugar, era enviada para Mathura, onde esse rei horrível
Kansa estava governando. E todos os seus militares se tornaram muito fortes comendo aquela manteiga. Então Ele não queria
que eles comessem a manteiga, então Ele começou um tipo de tribo de crianças pequenas e um jogo, no qual eles subiam um
em cima do outro. E a manteiga era mantida em um pote pendurado no telhado, então eles iam e comiam aquilo tudo.
Nessa infância, Ele começou esse jogo inocente, então todas as crianças subiam e comiam a manteiga. Assim, não restava
nenhuma manteiga, então como a levariam para Mathura? Isso foi feito e um dia, Sua Mãe O segurou. Ela disse: "Você comeu
alguma manteiga daqui?" Toda a manteiga estava aqui por toda parte. Ele disse: "Como? Como Eu posso comer a manteiga?"
"Veja, Minha mão pode alcançar lá? Veja agora, como Eu posso comer?" "Você pegou a vara e quebrou aquilo?"
- "Não, não, não quebrei" - "Então o que é tudo isto?" "Veja, estes são todos os Meus amigos que a comeram." "Eu a coloquei na
Minha boca, de modo que Você pode Me bater." Tão inocentemente falando como uma criança comum, como uma criança
comum, simples. Então a Mãe disse: "Tudo bem, deixe-Me ver Sua boca." Ele abriu a boca e Ela viu o universo inteiro, o universo
inteiro girando dentro de Sua boca. E Ela viu aquilo. E Ela disse: "Ó Senhor, por favor Me perdoe." "Eu esqueci. Eu realmente
esqueci que Você é o Senhor deste universo..." "e Eu estou duvidando de Você."
Ela simplesmente caiu aos Seus Pés. "Deve haver alguma peça na qual Você esteja atuando." De uma forma simples, inocente
como uma criança diria, Ele falou com a Mãe. Assim, a inocência de uma criança e a inocência de uma virgem, ou podemos
dizer, a castidade de uma virgem... e a inocência de uma criança trouxe à existência, trouxe à existência a América. A partir
disso, este país foi criado. Então vocês podem imaginar o que este grande país tem agora, vejam em todo lugar a beleza, quero
dizer, em cada lugar que você vai, você descobre tamanha vegetação. Eu fui a Los Angeles, é um deserto, mas ainda assim você
pode conseguir água... e pode transformá-la em um belo lugar. Vocês têm tudo que um ser humano pode pedir, mas há algo
faltando: é não compreender por que isso foi nos dado, como isso foi nos dado. Como Eu lhes disse, ele foi criado a partir da
inocência e da castidade. E se não conseguimos pensar nessa castidade e nessa inocência, então nós nunca poderemos
amadurecer como... Sahaja Yogis respeitáveis, sensatos.
Não há nada para se sentir magoado quando alguém lhe diz: "Veja, isto é o que nós somos." Basicamente isso é o que nós
somos e fundamentalmente é desse modo... que devemos entender e... crescer em uma personalidade que é americana. Mas o

que se percebe é que todos os instrumentos de... destruiçlão são criados. Como crianças pequenas, quero dizer, você encontra
crianças e mais crianças. Criancinhas, vocês as encontrarão brigando umas contra as outras. Tudo bem. A briga está tudo bem.
Mas não somente isso, elas matarão seus pais. Elas matarão se avós. O que está acontecendo?
Como isso está acontecendo? Onde nós perdemos a inocência? O que está errado? Onde nós erramos? Nós só temos de dar
meia-volta. Se vocês realmente sentem que são americanos, vocês têm de salvar este país. Ele está em grande perigo de
destruição completa. Vocês não se dão conta do que estão enfrentando. Não é com a Aids que estou tão preocupada, ou não é
o terremoto que está pairando sobre eles. É a completa perda do seu ser e se tornarem matéria.
Quando vocês têm robôs, vocês se tornarão a mesma coisa, e vocês se destruirão dessa maneira. É um assunto muito, muito
sério que ainda não é visto... através de seus olhos, pois vocês não veem isso. Vocês realmente devem ficar rezando: "Ó Deus,
por favor salve este país." Vocês devem realmente ficar pedindo nada além de: "Salve este grande país", parte integrante do
Virata, e o Virata governa no Vishuddhi. É um grande problema para Mim. A coisa toda está de cabeça para baixo. Eu tenho de
começar da América, e aonde Eu vou? Eu comecei da América. Eu vim aqui, como Eu lhes disse, fiquei falando para as cadeiras,
e muitos ainda são somente cadeiras. Todas as sutilezas do cérebro desapareceram.
Seja qual for o avanço que tenha sido feito, os tornou primitivos. E após algum tempo, eles se tornarão como pedras. Eles não
sentirão nada, eles não ouvirão nada, eles não entenderão nada. Eles não crescerão nunca mais. Então, o que posso fazer? Este
universo, que foi criado como o... trabalho do Virata, terá de mudar para algum outro estilo de universo, que é uma mudança
muito grande. Para todos os Sahaja Yogis, é necessário compreender... a importância da existência deles como Sahaja Yogis.
Primeiro eles são Sahaja Yogis, depois são americanos. Mas se eles são primeiro americanos, então eles devem trabalhar isso.
Não é algo unilateral: "Tudo bem, há um seminário, vamos para o seminario, ótimo", depois voltam para casa, exatamente o
mesmo novamente.
Vocês têm de realmente meditar, trabalhar duro. Vocês são as pessoas que irão mudar este país, e, no final, o universo inteiro.
São vocês que têm de entender, não Eu. Vocês têm de salvá-lo e compreender... que a posição de vocês é muito importante. Na
Sahaja Yoga, os americanos têm uma grande posição. Lembrem-se, no começo, nós pagamos tudo... para que os americanos
fossem para a Índia. Eles eram tratados com tanta opulência. E todo mundo ficava dizendo: "Por que a Senhora está pagando
as passagens deles?" "Por que a Senhora está pagando a comida deles?" "Por que a Senhora quer que eles sejam tão bem
tratados?"
"O que há de tão grandioso com os americanos? "Eles desenvolverão o ego novamente" Eu disse: "Vocês não sabem." É claro,
todos aqueles estão perdidos agora. Eu não os vejo em nenhum lugar, mas seja o que for, Meu desejo, Meu anseio, Minha
preocupação atuou. Estou muito feliz por todos vocês estarem aqui. Eu pude vir para cá, para o Puja a Vishnumaya. É algo que
espero que trabalhemos. Eu não sei até que ponto fomos agora. De uma forma mais sutil, Eu acho que o Ganesha Puja tem
ajudado muito, e Eu posso ver os dois mundos surgindo muito claramente. Um que está vivendo, que está pulsando, que está
cheio de vibrações, que está se tornando o lótus; o outro que está se tornando o verme, a lama, o atoleiro.
Eu vejo isso tão claramente, separados por esses Pujas a Ganesha. Agora, através desse Puja a Vishnu, vamos ver se nos
tornamos... esses Sahaja Yogis dinâmicos, amorosos, afetuosos, compassivos, e os relacionamentos puros uns com os outros,
de modo que as pessoas os vejam como algo muito grandioso... como o raio, eles devem vê-los brilhando no céu... e eles
devem então vir para a Sahaja Yoga... e estar à altura das expectativas de Shri Krishna.
Que Deus os abençoe.

(part 2)
Dia Anterior ao Shri Vishumaya Puja Perguntas e Respostas Nova York, EUA, 08.08.1987

Agora, alguma pergunta?
Eu tenho uma pergunta. Algo que estou encontrando em minha vida, e eu e esse sujeito que eu trouxe para a Sahaja Yoga... e
nós fomos juntos. Ele ficou muito amedrontado depois do primeiro encontro... e se tornou contra a Sahaja. - Comigo? - Sim,
dizendo que a Senhora era ruim. E continuamente, eu tenho tido grandes experiências... com outra mulher que experienciou. E
ele, ao contrário, está muito contra isso... e estávamos muito envolvidos com... mediunidade e um homem que canaliza
espíritos. E parece, eu acho, que ele ainda está envolvido... com isso de alguma forma. Eu acho que isso é o que o está
restringindo. Algo o está restringindo e eu não sei... se é meu dever ajudá-lo ou ser apenas uma luz, não sei o que fazer.
Agora, para ser bem franca, nenhum americano tem medo de qualquer coisa. O mundo todo tem medo deles. É uma ideia
errada que eles têm. É surpreendente que as pessoas... que causam senso de insegurança a todos sempre dizem: "Eu sou
inseguro." Muito surpreendente. Essa é a forma que eles só conseguem falar. Eu não encontrei nenhum americano que fosse
inseguro. Pelo contrário, eles são pessoas extremamente agressivas, muito, muito agressivos por nada, de forma alguma. Eu
darei um exemplo. Outro dia nós fomos a um advogado... e estávamos esperando o elevador descer.
Quando o elevador chegou, um homem muito robusto, alto, com pelo menos 1,90m, um homem muito robusto estava no
elevador. E nós estávamos em pé esperando o elevador chegar, não sabíamos que havia alguém dentro dele. Assim que o
elevador abriu, ele disse: "Quem são vocês como um bando de criminosos em pé aqui?" Vocês podem imaginar? Nós ficamos
surpresos. Não havia nenhuma necessidade. Ele teve a chance de dizer algo para nós, ele simplesmente disse aquilo. "Por
favor", nós dissemos, "tudo bem." O que você poderia fazer? Esse é o tipo de medo que eles têm.
Os russos e os americanos. Ambos são exatamente a mesma coisa, Eu diria. Deixe-os brigarem entre eles mesmos. Mas dizer
que um americano tem medo de algo... é a maior piada. Eles não são amedrontados. Pelo contrário, eles sempre arrumam
problemas, porque vão ao encontro de algo que é desafiador. Todos os falsos gurus tomam dinheiro de vocês. Tudo bem, agora
eles falam sobre aquele outro, recentemente alguém Me contou... que ela pagou muito dinheiro a um homem. Ele a levou para
dentro de uma sala sozinha. Ela não ficou com medo.
Uma mulher indiana ficaria com medo de um homem... que a levasse para uma sala sozinha. Ela diria: "Não, não, não." "É melhor
você fazer o que você quiser." Ela não estava com medo. Ela entrou dentro da sala. Ele disse: "Agora tire suas roupas." Ela tirou
a roupa dela. Não estava com medo. Ele disse: "Agora sente-se aqui e pule, pule, pule, pule." Ela começou a pular.
Sem medo de quebrar seus ossos ou as mãos ou os pés... ou qualquer coisa. Simplesmente começou a pular. "Aaa, eu me sinto
muito bem, me sinto muito bem." Do que eles têm medo? Eles não têm medo de fazer coisas estúpidas, de fazer coisas
insensatas, eles não têm medo, mas de fazer coisas sensatas, eles têm medo. Essa é basicamente a coisa errada. Em Brighton,
nós tivemos uma nudez, uma nudez, do que vocês chamam aquilo? Piscina de nudez. Quando lá tem um clima tão frio. Eu não
sei por que em um país que é tão frio, as pessoas querem tirar suas roupas.
Um tipo de – Eu não consigo entender. À noite, nós dormimos com todas as nossas roupas... em um lugar como a Índia. Qual é
a necessidade de tirar as roupas? Eu ainda não entendo. Tudo bem. Então havia uma piscina onde eles começaram... um
empreendimento muito grande. Todos os canais de TV, tudo focado e todo mundo assistindo, era para mulheres e homens que
ficam nus. O que é tão grandioso? Qualquer um pode ficar nu. Mas havia uma senhora idosa, da Minha idade, andando dentro
d’água.
Estava muito frio, Eu fiquei Me perguntando: "Esta mulher pegará um resfriado ou algo assim e pneumonia." Eles disseram:
"Como você se sente?" "Ó, eu me sinto muito quente." Essa mulher estúpida estava se sentindo quente. Isso é o que acontece.
"O que está errado?" Para fazer algo estúpido, insensato, eles não têm nenhum medo. Como é que vocês acham que todos
esses gurus prosperaram... com todos os seus truques, onde as pessoas ficaram loucas, ficaram malucas? Elas perderam seu
dinheiro, venderam seus filhos. Como?

Com a Sahaja Yoga, elas ficam com medo. Por quê? Vejam o ponto, vejam o ponto. Esse é exatamente o caráter. Pessoas
assim não conseguem praticar a Sahaja Yoga. Nós temos de ter pessoas fortes, pessoas de caráter, pessoas com dignidade.
Não podemos ter pessoas assim que vão atrás desse tipo de coisa. Como outro dia, um rapaz veio e Me fez... todas as
perguntas estúpidas e ficou falando: "E quanto a voar?" Eu disse: "Tudo bem. Mas vamos supor que você de repente caia."
"O que você fará?" Ele estava querendo voar. Vamos supor que ele não tenha asas, nada disso, nenhum paraquedas. Como ele
descerá? Mesmo as crianças entendem a piada. Assim, isso é o que é. Ser como um palhaço, eles não têm nenhum medo, de
forma alguma. Mas ser sensato, equilibrado e digno, eles têm medo. Não estamos aqui para pedir eleições, estamos? A Sahaja
Yoga é difícil... para as pessoas que são estúpidas, naturalmente, para pessoas que querem ter uma vida de destruição. Ela é
para pessoas que querem evoluir, pessoas que querem se tornar mais compassivas, amorosas e humildes, o que é muito difícil.
Aqui a educação é: se você for humilde, qualquer um maltratará você, você será arruinado, será morto. Certo? Você tem de ser
agressivo. Dizer que uma pessoa agressiva tem medo de outra pessoa, então é melhor mudar o significado da palavra
"agressivo". Eu não diria somente os americamos, mesmo os ingleses. Na língua inglesa, dizem: "Eu receio." Do que eles têm
medo? Todo mundo tem medo de um inglês. Se ele for em sua casa, tome cuidado. Ele criará problemas entre marido e esposa.
O que há para se ter medo? Medo do que é Divino, do que é bem-aventurado. Essa é uma grande vantagem para você. A Sahaja
Yoga não é nada além de bênçãos, bênçãos, bênçãos. Nada para se sacrificar, nada para abandonar, nada para vender. Mesmo
coisas pequenas, como as crianças, os problemas delas, isso, aquilo, é cuidado. Alguém que cuida de você. Alguém que lida
com as coisas. Alguém que o torna poderoso e confiante e seguro. O que há para se ter medo?
Mas os cérebros estão de cabeça para baixo. Eles não têm medo de um tigre, mas têm medo de uma vaca. O que você fala para
uma pessoa assim? Você diz: "Do que você está com medo?" "Estou com medo de uma vaca." - "E do que você não tem medo?"
- "Não tenho medo de um tigre." "Tudo bem, então tudo bem, sinto muito." "Irei a outro lugar". Isso é o que você tem de dizer.
Isto é o que é: as pessoas estão simplesmente em completa confusão. O sistema de valor delas está invertido. Eu lhes darei um
exemplo, um exemplo muito simples. Este Sr. Hart perdeu a eleição... porque eles disseram que ele tinha um relacionamento...
com uma mulher em algum lugar. Isso é tão comum neste país. O que havia para ele perder? Se ele tivesse feito alguma outra
coisa, por exemplo, se ele tivesse tirado algum dinheiro do governo... ou tivesse os enganado, então tudo bem. Mas em uma
coisa que todo mundo faz. Isto acontecerá amanhã: "Por que você comeu salsicha? É por isso que você perde."
É um absurdo. Eles estão em completa confusão. Os cérebros estão de cabeça para baixo. Qual é a lógica? Para aqueles que
dizem que estão com medo, diga: "Você está certo." "Vá e bata com algo em sua cabeça." "Isso será melhor para você." É tudo
história, Eu lhes digo, é o modo como eles o colocam para baixo. Não há nada para se ter medo... do perfume da flor, é desse
jeito. Existe um guru que não pode suportar nenhuma flor, nenhum perfume.
Mas se você pegar a água das valetas, ele ficará muito feliz. Agora, o que você diz para isso? Não estamos aqui para agradar
pessoas assim, estamos? Vocês sabem que há um guru assim. Ele não consegue suportar... Ele ganhou quantos Rolls Royces?
63 Rolls Royces. E eles pegavam água da valeta para ele, ao invés de dar flores. E há muitos americanos que fizeram isso,
milhares e milhares e milhares. Imaginem, comprar 63 Rolls Royces com o dinheiro dos americanos. O que você fala para eles?
Mas eles têm medo de vir para a Sahaja Yoga. Entendem? Isso é autoenganação. Não há nada escondido na Sahaja Yoga. Nós
temos de dizer o que temos de dizer. Nós temos de enfrentar o que temos de enfrentar. Vocês não devem ter nenhum
condicionamento em relação a isso. Vocês não devem ter nenhum ego em relação a isso. Tentem entender que isto tem de ser
compreendido: nós temos de ser nós mesmos, nós temos de crescer. Seja o que for que esteja errado dentro de nós tem de ir
embora.
Mas isso só é possível quando você se torna o Si. Por exemplo, se Eu tenho algo errado em Meu sari, Eu só posso ver isso se Eu

estiver de olho, senão alguém dirá: "Você está usando um sari que está sujo", Eu talvez fique com raiva. Se Eu estiver
identificada com o sari, Eu ficarei com raiva. Mas se Eu vir: "Oh Deus! É melhor Eu limpá-lo." Assim, é um círculo vicioso, como
abrir os olhos deles? Porque abrir os olhos deles é muito difícil, impossível, porque eles têm medo. Eles têm medo da luz, estão
felizes com a escuridão. Agora, você não consegue agradá-los. Também você deve saber que... se você colocar todo o povo
americano junto... e todo o povo ocidental junto, temos muito mais pessoas, digamos, na Índia e em outros países... que se
tornarão almas realizadas.
Deus não se importa de onde eles vieram. Se eles querem aceitar gurus tão horríveis, deixe-os ter isso e ir com eles. Como eles
dizem: "Dê dois pulos correndo e vá para o inferno." Essa é a atitude do Divino, Eu realmente lhes falo. Mas não a Minha, porque
Eu sou a Mãe, então Eu tenho de fazer a conciliação entre... as pessoas insensatas e o Divino, que não é nada além de bom
senso. Lá, isso é senso comum. Então o que Eu tenho de fazer é: "Tudo bem, não importa. Vamos tentar, vamos tentar." "Eles
mudarão de ideia, eles ficarão bem." "Eles foram criados por Deus, é por isso que eles são amados."
Mas não porque vocês estão procurando eleições. Vocês devem se dar conta disso. Não somos somente seres humanos
vivendo. Não somos as pessoas da elite. Vamos ver aonde nós fomos. Não quero condenar ninguém assim, porque todos eles
são Meus filhos, mas Eu gostaria de ver onde nós estamos. Nós devemos entender, estamos sendo destruídos, nossos filhos
estão sendo destruídos, nossa sociedade está sendo destruída, a coisa toda está sendo destruída. Onde nós estamos? De que
adianta chamarmos a nós mesmos de "grandiosos"? A AIDS.
Vocês ficarão surpresos, há uma guerra acontecendo na AIDS. Qual é a guerra na AIDS? Uma vez, esses turistas traziam suas
roupas... e seus, o que vocês chamam, sacos de dormir e tudo mais, e os vendiam na fronteira do Nepal. Minha filha vive lá.
Quando eles receberam notícias da AIDS, não que eles comprem aquelas coisas, mas eles jogaram tudo fora, tudo que eles
tinham na casa e queimaram. Essa é a situação. Ninguém quer beijar uma americano atualmente, para sem bem franca. Eu
tenho sido alertada. Isso é o que vocês são; É para isto que estamos indo. Vamos ver para onde estamos indo, relativamente.
Mas nós pensamos: "Nós ainda somos grandiosos". Então quem pode ajudar vocês? Vocês simplesmente estão se agarrando
em algo agora. A qualquer momento, vocês cairão. Vamos supor que essa é a situação, então tentem entender que vocês estão
numa situação difícil. Eu quero alertá-los novamente, exatamente como Vishnumaya, não somente isso vocês devem entender,
mas estejam com a posse dessa compreensão... de que temos de salvar os outros. Se eles estão com medo, diga-lhes: "De que
você está com medo, sujeito tolo?" "Venha." Eles gostam disso, Eu lhes digo. "Mas estou com medo."
Então você também diz muito sofisticadamente: "Oh, sinto muito por você estar com medo. Do que você tem medo?" Tudo
bem? É desse modo que isso funcionará. Do contrário, não vai dar certo. Eu tentei todos os truques. Nada dá certo a menos e
até que vocês falem com eles: "É melhor virem para a Sahaja Yoga, senão vocês serão destruídos amanhã." "Vocês terão
câncer, terão AIDS, terão isso." "Se você quer se salvar, venha para a Sahaja Yoga." Isso é o que eles entendem, e isso é o que os
gurus fazem com eles.
"Se você não pular, eu jogarei você para fora da sala." Então eles começam a pular. É um fato. Até que eles quebrem seus ossos,
eles pularão. Assim, vocês devem saber que vocês são Sahaja Yogis... e vocês estão construindo uma nova sociedade de
pessoas... que podem salvar os outros. Para isso, vocês têm de saber até que ponto as pessoas foram, como vocês têm de
afastá-los disso, como vocês têm de trabalhar isso. Qualquer estilo de conciliação, qualquer estilo de explicação, de diálogo,
tentem tudo, porque, afinal de contas, Eu não quero que eles sejam destruídos. Mas não achem que o que eles dizem tem algum
sentido. Vocês devem ter uma compreensão mais elevada do que a deles, porque vocês sabem que eles estão bloqueando o
Agnya... e estão com medo. Tudo bem?
Alguns deles de fato dizem, Eu ouvi: "Vamos supor que nos transformemos," "então não podemos regozijar a vida, cada dia da
vida." O que vocês estão regozijando? Vocês estavam andando na rua. Quando Eu vim a Los Angeles, eles Me disseram: "Mãe, a
Senhora sabe que coisas sérias aconteceram?" Eu disse: "Que coisas sérias?" "Nesta rua, três pessoas foram mortas semana
passada." Eu disse: "Como?" "Simplesmente atiraram nelas." "O que é tão grandioso em relação a nós? ", vocês devem
perguntar.

"Vocês não estão preocupados que isso possa lhes acontecer?" "Acontecer a seus filhos? Eles serão mortos?" "Qualquer um
pode matar vocês. O que vocês estão fazendo sobre isso?" Falem desse jeito, como se vocês entendessem o problema.
Expressem sua preocupação, sua preocupação sincera. Certamente eles entenderão. Porque eles Me disseram: "A Sahaja Yoga
é muito ruim," "porque seremos transformados e então não nos divertiremos." "Assim, isso é o que vocês estão regozijando na
rua, vão em frente."
Desfrutem o medo, o pavor disso. Vocês não podem deixar seus filhos brincarem na porta da frente da casa. Isso é o que vocês
estão regozijando. Eles regozijam, se forem estúpidos, eles dirão: "Este é nosso direito fundamental: sermos estúpido." Mas
você tem um direito fundamental de desfrutar a alegria, encontrar a alegria. Vocês encontraram a alegria? Este é seu direito
fundamental: ser o Espirito. Vocês se tornaram o Espírito? É o direito fundamental, qual tipo de direito fundamental é ser
estúpido? E eles falam isso abertamente, sem nenhuma vergonha, sem nenhum respeito por si mesmo.
Eles não têm nenhum respeito por eles mesmos, então eles têm de primeiro ter seu próprio respeito. Para isso, eles têm de
entender que eles são seres humanos... no ápice da evolução. Eles não têm de se tornar vermes agora, nunca mais. Tudo isso
vocês podem lhes falar do mesmo modo que estou lhes falando, todos vocês, e falem com eles: "Vejam agora, isso é o que
acontece." "O que está acontecendo? O que estamos fazendo em relação a isso?" Tudo bem? Mesmo assim, se eles falarem
desse jeito, tudo bem, não desperdicem sua energia. Nós temos de realizar isso juntos. Tentem qualquer truque que for
possível, vocês estão autorizados.
Mas na Sahaja Yoga, não há nenhuma necessidade de dizer mentiras, nenhuma necessidade de ferir, de torturar alguém. Não há
nenhuma necessidade de forma alguma. Mas é melhor trazer para a compreensão deles, para a visão deles, o que vai acontecer
ao país deles. Esse é o seu trabalho como Sahaja Yogis. Eu não quero nada de vocês, como vocês sabem. Mas vocês têm de
entender: "A Mãe nos deu a Realização," "nos tornamos Sahaja Yogis, para quê?" Nos tornamos Sahaja Yogis para sermos a luz,
para mostrar para eles a luz, mostrar-lhes a escuridão, mostrar-lhes a forma como eles estão decaindo e serão destruídos. Esse
é o nosso trabalho, tudo bem? Que Deus os abençoe. Alguma outra pergunta, por favor?
- Eu estava me perguntando se Você... - Um pouco mais alto. Estava me perguntando se a Senhora poderia falar sobre o que
podemos... fazer para formar uma escola para nossos filhos aqui na América. Muitos de nós temos agora crianças pequenas
(…) Esse tem sido o Meu problema primordial aqui. Eu sei, é terrível, Eu sei. Vai ser muito difícil para vocês... ter seus filhos
enviados a essas escolas, porque o ambiente é tão ruim. Por agora, Eu só sinto que... vocês devem criar seus filhos de tal
maneira... que eles se tornem fortes, autoconfiantes, e também eles terem bons exemplos diante deles, assim como vocês são,
antes de tudo. E vocês encontrarão muitas famílias indianas aqui, mas o que Eu tenho visto é que as crianças... de pelos menos
60% das famílias indianas... não aprendem coisas ruins, normalmente. Essa é Minha própria experiência. A razão é porque na
família indiana, as pessoas ficam o tempo todo conversando com seus filhos, tendo bons encontros familiares juntos,
levando-os para passear, falando-lhes sobre coisas boas, sobre compartilhar, porque essas pessoas da Índia que estão aqui...
tiveram esse tipo de educação, então eles estão tentando educar seus filhos da mesma maneira. Agora, as famílias que são
chamadas de "avançadas" aqui... podem ser muito ocas em coisas insensatas.
Porque quando se trata de avanços, eles não sabem como relacionar isso com nenhuma outra coisa. Mas aqueles que não são
dessa maneira. aqueles que têm vivido um estilo de vida, ainda mantêm suas próprias ideias e seu próprio comportamento,
seus próprios princípios. Eles ficam absorvidos pelos filhos e simplesmente pensam: "Esta é uma outra categoria de pessoas,"
"estes não são o nosso estilo, estes são diferentes." Eles não mudam. Eu tenho visto muitas famílias assim. Da mesma maneira,
antes de tudo, vocês devem prestar total atenção a seus filhos, conversar com eles, educá-los de tal maneira que... eles tenham
um outro sistema de valores. Eu posso falar sobre Minhas próprias filhas ou sobre Meus netos, Coloque-os em qualquer lugar
no mundo, eles nunca se tornarão como os outros, porque eles têm suas raízes. Assim, vocês devem tentar fazer com que... as
raízes deles sejam muito fortes em grandes princípios. Então eles não serão muito difíceis.
Por exemplo, Eu estava discutindo hoje, as pessoas que veem que... Como eu disse, a sociedade indiana se formou na tradição,

por eras ela se formou nas tradições e coisas assim. Então ela deve ter cometido erros, tentativa e erro e tudo mais. Mas ela
alcançou realmente alguns pontos muito bons. Uma coisa é sobre as crianças na Índia, por exemplo, nós não falamos com elas:
"Não toque nisto, não pegue isto." "Não abra isto." Nunca. Nós também não as permitimos se comportarem como... touros
numa loja de porcelana. Vamos supor, agora Eu quero tomar uma Coca Diet, tudo bem? Então Eu falo com uma criança: "Tudo
bem, vá e pegue uma lata de Coca Diet." "Agora, traga este copo.
Vagarosamente, porque ele é muito bom," "muito bonito, você tem de usá-lo com muito cuidado." "Agora, coloque-o lá." "Agora,
abra a lata, coloque-a lá." "Agora você tem de trazê-lo e dá-lo a um amigo ou a alguém." Assim, a criança carrega o copo com
muito cuidado. Mas vamos supor que ele caia, não importa. Ele terá um outro. Assim a criança desenvolve a habilidade de lidar
com as coisas, o respeito por isso e não um tipo de medo das coisas. Cozinhar é a mesma coisa. Hoje havia... uma grande
reclamação sobre a forma como as pessoas cozinham aqui.
E na discussão, depois Eu cheguei a conclusão... que a mãe cozinha dessa maneira. Então o que a mãe diz, tudo bem, ela - a
criança não se senta na sala de TV se a mãe está cozinhando, nos lares indianos. A criança está na sala de TV? Não, está com a
mãe. A mãe diz: "Tudo bem, agora o que você faz?" "Nós cortaremos algumas verduras. Eu estou cortando." "Agora, é melhor
você fazer isso." "Agora, tudo que foi deixado de lado," "que não é para ser usado para cozinhar," "nós temos de por dentro desta
coisa." "Agora, isto tem de ir para a cesta de lixo."
E uma cozinha indiana fica o tempo todo limpa, impecavelmente limpa, em cada minuto. Cada sala é impecavelmente limpa. A
casa. Do lado de fora, o que podemos fazer? É o governo, a insensatez administrativa. As pessoas aqui acham que são muito
limpas. Eu acho que elas não são, somente o governo é que é limpo. As roupas ficam penduradas aqui, isso, aquilo. Nas casas
indianas, vá mesmo na mais pobre das pobres, tudo parece impecavelmente limpo, asseado. Porque é falado para as crianças
manterem limpo.
Agora, a criança tem, digamos, um papel na sua mão. Ela não o jogará em qualquer lugar. Ela o levará, o colocará no lixo. Como?
Porque a mãe dirá: "Tudo bem, agora este papel está aqui. Para onde ele deve ir?" O tempo todo, a mãe e o filho estão juntos, ou
o pai. O tempo todo, seja onde for. Não é que as crianças não possam ir a esse lugar. Aqui, o começo está errado.
Quando uma criancinha nasce, vocês a colocam em um outro quarto... e os pais ficam dormindo em outro quarto. É a pior coisa
que vocês podem fazer a um bebê. É desse modo que a criança se tornará muito insegura, infeliz, anormal. No subconsciente, a
criança terá sentimentos muito estranhos. Depois do casamento, depois de ter filhos, os pais têm de aceitar a paternidade. Elas
ainda estão em roupas de noivas, ou os homens ainda são solteiros, eles são heróis românticos andando por aí. Vocês são pais
agora. Senão não tenham filhos, se vocês têm filhos, sejam pais. Isso não significa que vocês devem se tornar... tipos de
pessoas totalmente chatas. Mas, tenham interesse em seus filhos; os mantenham o tempo todo com vocês, conversem com
eles, falem com eles como se comportar.
O comportamento aqui das crianças é anormalmente estranho, Eu acho. Para isso, temos de culpar a educação. E toda
liberdade deve ser dada a criança. Agora, o tapete é mais importante do que o filho; a porta é mais importante; a parede é mais
importante do que o filho. Então o que acontece? Quando os filhos crescem, Eu tenho visto, quando eles vão à casa de alguém,
eles começam a usar tudo como se fosse deles. Na casa deles, eles ficam sentados muito confortavelmente. E também, de
todas as formas, vocês têm restrições para as crianças, que às vezes choca. Eu lhes darei o exemplo de Minha neta, ela estava
falando para Mim: "Vovó, eu convidei algumas meninas para a minha festa de aniversário." "E elas gostaram muito.
E elas me perguntaram:" "Posso ter mais um pouco?" "Eu fiquei surpresa. Foi a Mamãe que tinha feito para elas," "e tinha tanto
lá dentro, e estavam desfrutando," "elas estava comendo. Então elas vieram e me pediram:" "Posso ter algo mais?" Eles não são
mendigos, eles são crianças. Eles devem controlar todos os desejos deles. Eles devem pedir isso. Mas depois vocês darão
alguns brinquedos, os colocarão lá, o brinquedo fica com o filho. O filho não conhece os pais. Brinquedos, enchem com
brinquedos.
Então quando... você vai na garagem, não há nenhum lugar. Todos os brinquedos estão guardados lá. Assim, o sistema de

educação todo está errado. Você deve levar seu filho com você. Você deve levá-lo para passear. Você deve mostrar tudo. Quem
mais vai ensiná-los? Eu encontrei uma mãe que é, digamos, uma pessoa que fez, digamos, mestrado em Botânica, e o filho não
sabe... o que é uma folha e o que é uma flor. Envolva-os com você. Você vai trabalhar, conte-lhes o que aconteceu: "Hoje isto
aconteceu..." "no trabalho, isso é o que acontece."
Eles ficam separados de você. Como eles podem crescer? Nesse momento, eles dependem de você para toda a nutrição deles,
o tempo todo. E nisso, vocês têm de ensiná-los como compartilhar as coisas. Mas Eu acho que muito pouco tempo é gasto com
os filhos, que deveria ser muito mais, muito, muito mais. Isso deveria ser contínuo. Mesmo Minhas filhas que têm - uma tem 40
anos de idade, mesmo agora, ela vem e dorme Comigo de manhã, Ela precisa Me abraçar, e quando Eu chego, ela chora como
um bebê pequeno, o que fazer? Eu fazia o mesmo com Minha mãe. Mas Eu sabia tudo sobre Minha mãe, e Eu sabia muitas
coisas que ela gostava e o que ela não gostava, e o que não deveria ser feito. E há um tal apego... à mãe e ao pai.
Você não quer perder aquele amor. Uma vez Minha filha Me perguntou quando ela estava na faculdade: "Eu quero usar blusas
sem manga." Eu disse: "Vá em frente, sem problema." Ela disse: "Mas por que a Senhora não usa?" Eu disse: "Eu fico
constrangida." "Eu Me sinto constrangida em expor Meus braços." Então ela disse imediatamente: "Então não há nenhum
critério," "porque eu Lhe perguntei, a Senhora deveria dizer ‘sim’ para mim?" "Não, isso não é bom." Ela própria se corrigiu. Assim,
primeiro uma integração completa dos filhos com você.
Agora, os filmes, eles têm filmes para crianças, para adolescentes, então Eu não sei o que mais existe. Não, todos os filmes
deveriam ser para todo mundo. Mas se você tem de mostrar coisa obscena, então você tem de ter isso depois da meia-noite.
Por que assistir coisas obscenas? Seja o que for que seus filhos não possam ver, por que você deveria ver? Não é algo muito
maduro, não é? Você querer ver e seus filhos não poderem ver. Então toda a mudança começa, por exemplo, uma mãe está
vendo algo muito maduro sobre Deus, sobre alguma grande Encarnação, sobre alguma filosofia, os filhos também estão
assistindo, e eles começam a perguntar: "O que é a consciência coletiva? ", bem jovens. "O que é Chaitanya?
O que é Omkara?" A atenção toda se move para alguma outra coisa. Ao contrário, vocês lhes mostram coisas para crianças,
nisso eles lhes mostram está boneca que está surgindo hoje, aquela boneca. "Mamãe, eu preciso ter essa boneca!" Conseguem
para elas a boneca e acaba com elas. Essa não é a maneira de fazer. Levem a atenção deles para fora de todas essas coisas.
Todas essas mídias, tudo, estão trabalhando em seus filhos de manhã até à noite. Agora eles têm uma boneca nos EUA que
tem até mesmo data de nascimento. E então você tem de se associar a um clube, e para esse clube, você tem de pagar muitos,
muitos dólares.
Então você se torna um membro dele e eles escrevem para você dizendo... qual é o nome da criança... e quando ela foi batizada,
e isso e aquilo. Eles estão tirando proveito de seus filhos. E vocês ficam felizes contanto que os filhos não os perturbem, e
quando eles os perturbam na Inglaterra - Eu não sei o que eles fazem nos EUA - eles matam os filhos deles. Depois os filhos os
matam. A coisa toda está em completa confusão. Isso pode acontecer na Índia, se eles se tornarem desevolvidos e avançados.
Assim, nós somos pessoas diferentes, nós saímos disso. Agora vamos começar uma outra forma. Não vamos nos identificar
com essa insensatez. Vamos ser algo extraordinário.
Vamos tornar nossos filhos algo diferente. Isso é o que deve ser dado aos seus filhos, não dinheiro, riqueza, brinquedos. Não.
Personalidade, raízes. Vocês são as raízes deles. Se vocês são volúveis assim, como esperam que seus filhos fiquem bem?
Vocês têm de nutri-los. Certo? Então antes de tudo, a educação do filho começa com o pai, a mãe e a família, e o respeito pelos
mais velhos. Vamos supor que seu pai esteja presente, sua mãe esteja na casa, se você tratar mal seus pais, os filhos tratarão
você mal, naturalmente.
Há uma história muito interessante. Havia uma senhora idosa e ela tinha um sogro, que era muito idoso, e o filho sempre levava
sua sopa... numa tijela feita de barro ordinário. E ela costumava tratar o sogro como um cachorro, a nora. Um dia a tijela
quebrou, e aquele menino caiu e a tijela quebrou e ele começou a chorar. A mãe achou que ele estava muito ferido pelo modo
como estava chorando. Ele disse: "Não, não estou ferido, mas esta tijela está quebrada." "Então por que você está chorando por
isso? Nós podemos conseguir outra." "Tem certeza que você consegue outra?" Ela disse: "Sim."

"Porque eu estava preocupado, como eu lhe darei comida..." "quando você estiver velha?" "É por isso que eu estava
preocupado," "quando eu tiver de lhe dar comida, como conseguirei fazer isso?" Então ela entendeu. Como você trata os outros,
como você se comporta em relação aos outros, como você vive organizadamente, costumes de limpezas e coisas assim, isso é
o que os filhos aprendem. A coisa mais importante, mais do que os preceitos, são as práticas. Aqui o marido e a esposa
brigarão na presença dos filhos, baterão um no outro. Vocês podem imaginar? Eu tenho visto isso. Se você assistir qualquer
filme atualmente, é briga entre marido e esposa, "coloque deste jeito, daquele jeito, daquele jeito, deste jeito." É só isso, você fica
farto disso.
Nenhum respeito, nenhum amor, nenhuma afeição. Ou é algum tipo de destruição. Depois os filhos, eles próprios não querem
ver nenhum filme. Quando Minhas filhas eram pequenas, Eu só as levava para filmes religiosos, como a Vida de Shri Rama, isso,
aquilo e tudo mais. Então elas desenvolveram um gosto por isso. Então quando elas foram para a casa de Minha mãe, elas
disseram: "Não iremos a esse filme. Se houver Ramas, Hanumanas," "então nós iremos." Então Minha irmã disse: "Primeiro não
podemos deixá-las sozinhas em casa." "Você não pode levá-las para qualquer filme," "elas não gostam de nenhum outro filme,
exceto filmes de Deus." "Não há tantos, então o que fazer?"
Eu disse: "Tudo bem, por que você também não assiste com elas o mesmo filme?" Ela disse: "Mas há alguns bons filmes
sociais," "mas elas não gostam." Assim, qual tipo de livros você lhes dá, qual tipo de coisas você conversa com eles, sempre
esteja com eles, mantenha-os com você. Isso é o melhor. Ou mesmo que eles tenham de ir para alguma escola, deve ser uma
escola onde há amor, afeição, boa companhia, eles falem da Sahaja Yoga, esse tipo de coisa. Eu desejo que vocês consigam
fundar uma escola da Sahaja Yoga na América. Mas vocês sabem como é difícil começar algo sensato? Todo mundo tem
medo. Mas se você quer começar uma escola de coisas insensatas, eles ficarão muito confortáveis, eles lhe darão concessões.
É muito difícil, mesma na Inglaterra, é a mesma coisa, você não consegue fundar uma escola.
Se você quer começar um tipo de discoteca, é muito fácil. Muitas escolas estão fechando na Inglaterra. Na verdade, há uma
escola à venda. Eu quis comprar, em Minhas próprias ideias simples, eles disseram: "Mãe, a primeira coisa é por que ela está
fechada." Eu disse: "Por quê?" "Por causa de diferentes regras e regulamentações, ela está fechada." Eu disse: "Então," "os seus
bisnetos talvez consigam ir para essa escola." "Isso levará muito tempo." Então a primeira coisa que direi: vocês devem cuidar
de seus filhos. Falem para eles quando algo é errado, vocês devem lhes falar: "Isto é errado, não deve ser feito."
Por exemplo, seus filhos não respeitam os outros, vocês devem lhes falar. Se ele não fizer, se ele estragar algo... ou fizer algo
errado aos outros, então você deve falar com ele. Se ele não compartilha as coisas, você deve falar com ele: "Você deve
compartilhar sua boneca, você deve compartilhar isto." Mas se trata de corrigi-lo para coisas insensatas, vocês não devem.
Vocês verão, isso mudará. Então mais tarde, é claro, nós temos de pensar na escola... e tudo mais, tentar fazer algo. Vamos
fazer dar certo, talvez, então assumiremos o controle. Basicamente eles devem estar bem. Senão eles vão para a Índia e dão
tapas em todos os professores. De que adianta?
Não é fácil. As crianças ocidentais não são fáceis, vocês sabem, de lidar. Realmente, então definitivamente eles ficarão com
medo... das crianças ocidentais irem para a Índia, é muito difícil. Porque vocês devem discipliná-los. E a coisa principal é que
eles devem gostar da disciplina, eles devem querer disciplina. É desse modo que você deve criar. Essa ideia estúpida de
liberdade significa licensiosidade, deve ir embora. Eles deveriam gostar daquilo. Eu Me lembro de Meus pais, o modo como eles
nos disciplinaram, nós gostávamos daquilo. Qualquer criança se lembrará: "Oh, meu pai era muito exigente."
Mas aqui eles chamarão uma criança de 12 anos - Eu soube de um amigo nosso, uma história tão chocante. A senhora veio –
amigo no sentido oficial. Ela veio a Londres e disse: "Você viu os bares?" Eu disse: "Não." "Há bares maravilhosos e
interessantes em Londres." Eu disse: "Verdade?" Ela tinha uma lista deles. Ela disse: "O melhor é este aqui." Eu disse: "O que é
tão especial?" "Ele é chamado de Bar do Hermit."
"O que é tão grandioso?" "Um homem morreu naquele lugar," "e por meses, as pessoas não sabiam." "Então o cheiro começou a

sair, então eles entraram," "o tiraram e o enterraram." "Mas todas as teias de aranha e todo o mau cheiro ainda estão
preservados." "E esse é o bar mais caro em Londres." Eu disse: "Oh Deus, o que é isto que está acontecendo?" Essa senhora
disse: "Nós somos muito livres com nossos filhos." "Nós os permtimos fazerem o que quiserem." Ela tinha dois filhos, Eu acho
que um com 12 anos... e outro com 11 anos. E o marido e a esposa estavam dormindo no andar de cima, nos EUA.
Essas duas crianças estavam dando uma festa, e o pai lhes tinha dado bebida alcoólica, cerveja, bebida à vontade. "Oh, curtam,
nós somos demais!" E essas crianças desse grupo de idade começaram a beber, e então Eu não sei o que lhes aconteceu, eles
colocaram fogo em um pouco de álcool e a casa toda se incendiou. Um filho saiu correndo, o de 11 anos. A mãe, o pai, um filho,
todos morreram e muitas crianças. Isso não é nenhuma liberdade. Vocês têm de ensinar seus filhos a terem discernimento,
vocês têm de ensiná-los. Isso é o que temos de aprender. Assim, Eu acho que antes de começar uma escola para crianças,
vamos começar uma escola para os pais. O que vocês dizem?
Tudo bem. Qual é o próximo? Shri Mataji, a Senhora sugeriu que podemos tentar muitos truques... ou diferentes truques para
abordar os buscadores, para encontrar nossos irmãos e irmãs. E na Austrália, quando alguém tem... Não, não, não. Eu não
consigo ouvir você. Venha para cá. Sim, Ursula. O que é? A Senhora tinha sugerido que podemos tentar muitos truques... para
encontrar nossos irmãos e irmãs, e diferentes formas e abordagens. E na Austrália, cada ideia parece ser... eles são tão
entusiasmados e eles, eles apoiam a ideia.
E isso é, eu não sei se é somente meu sentimento, mas há um sentimento aqui que quando há uma sugestão... ou uma ideia,
nós somos muito "Oh, não." Uma pessoa talvez diga: "Sim, boa ideia." Uma outra pessoa talvez diga: "Não, não." E então você
não quer fazer nada errado, você simplesmente não faz nada, apenas espera. E então nada acontece. - Você quer dizer entre
Sahaja Yogis? - Entre Sahaja Yogis. Isso surge da atitude individualista sobre nós mesmos. Qualquer coisa que você lhes fale,
eles não conseguem viver coletivamente, isso nós sabemos no ocidente. Eu sei o que Eu temos de passar quando temos de
organizar... seus programas com 300 pessoas chegando, isso e aquilo.
Mas... Esse individualismo é demasiado, por exemplo, cada banheiro tem uma torneira diferente. É melhor você perguntar a
alguém, senão acabará em dificuldades. Mesmo as gravatas têm de ser diferentes, tudo tem de ser diferente. Agora, se há algo
fundamental, então você pode perguntar ao seu líder. Mas se é algo mundano, tudo bem. Você quer azul? Eu tenho azul. Você
quer vermelho? Tenha em vermelho. Dessa jeito você pode resolver seu problema.
Se for algo fundamental, então você deve perguntar ao seu líder. Mas se for algo que não é fundamental, que é muito simples,
deixe-os fazerem da forma deles, então gradualmente eles crescerão nisso. Porque esse é o problema básico desses países. O
assim chamado individualismo faz com que eles sintam que: "Oh, isto é meu. Farei isso da forma que eu gosto." Agora, por
exemplo, um carro tem uma maçaneta diferente. Agora, uma pessoa que está sentada dentro deve saber... qual tipo de
maçaneta é. Amanhã algo acontece, você não consegue nem mesmo abri-lo. Por outro lado, eles não são de forma alguma
individualistas, lhes direi como. Por exemplo na Índia, vamos supor que Eu esteja usando este sari. Talvez exista um outro sari
assim.
Se uma outra mulher está usando o mesmo sari, ela irá e trocará e voltará. Ela não usará o mesmo sari. Mas aqui, quando é
moda, se alguém... Agora essa nossa Princesa de Gales tem este tipo de corte de cabelo. todas as garotas inglesas têm o
mesmo estilo de corte de cabelo. Você são sabe quem é quem. Assim, o que é tão individual em relação a elas? Se alguma
moda começa, agora está é a moda, está muito na moda. O que está na moda? É cortar seu cabelo dessa maneira e fazê-lo
igual a um punk. Então todo mundo é um punk.
De repente, você percebe os Sahaja Yogis andando como punks, você quer saber quem é quem. Assim, qual é o caráter
individual lá? Onda está a individualidade? Nos princípios, vocês devem ser individuais, Nos princípios e não nas coisas
artificiais. Agora, este aqui tem um princípio. Vamos supor que Eu esteja usando este sari. Ele é feito a mão, é um desenho de
uma única pessoa. Então Eu estou dando importância a uma pessoa. Agora, ele pode ter feito dois ou três ou quatro no
máximo. Agora, se alguém repete o mesmo sari, isso significa que Eu não incentivei muito esse homem.

Por exemplo, você pode ter o mesmo sari feito, digamos, de uma máquina. Então você começará: "Tudo bem, tenham dez sari
assim," "vinte saris assim, todos feitos por máquinas." Mas aqui, porque queremos ter um sari separado, ele tem de ser feito à
mão. Em princípio, entendem? Como isso ajuda. Isso é o que acontece. Em princípio, você deve ser coletivo, em princípio, você
deve ser individualista. Na Sahaja Yoga, não queremos vocês vestidos da mesma maneira. Eu não quero que os americanos
andem por aí como algo chinês. Vamos ter nossa própria roupa, nos vestirmos da forma que gostamos, tudo.
Isso está bem. Não é nada importante. Mas em princípio, nós temos de ser os mesmos. Um principio nutre a árvore: a seiva. Ela
tem muitas flores, frutos. Ela tem muitas folhas, tudo bem, externamente. Assim, em princípio, vocês têm de ser coletivos.
Certo? Por coisas mundanas, por que brigar? Mas seja como for, alguém que é mais velho, que sabe melhor, que é sábio, ouçam
essa pessoa.
Nós sempre temos uma admiração e respeito pelos mais velhos. Por exemplo, graças a Deus, vocês têm agora Sherayu,
supondo, pegue como exemplo um caso, um caso individual. Ela veio da Índia, agora está ficando aqui. Ela sabe muito sobre
pujas, sobre coisas assim. Ela sabe como fazer muitas coisas. Vocês devem estar preparados para conhecer a partir dela. Do
contrário, às vezes é muito embaraçoso... o modo como as coisas acontecem. Agora ela está aqui, ela pode ensiná-los. Não há
nada errado em aprender. Ela aprendeu muitas coisas de vocês.
Mas não há nenhum respeito, Eu acho, às vezes, por ela, de forma alguma. Ela é uma tia em algum lugar sem utilidade. Não, ela
está aqui para um propósito, devemos aprender, respeitar. Mas isso não significa você se tornar um escravo dela... ou qualquer
coisa assim, mas ganhe alguma coisa dela. Uma outra pessoa que vem aqui deve aprender. Por exemplo, dos americanos, nós
temos de aprender muito. Conte-Me o quê. Eu não acho que estamos fazendo muito sobre comunicação. A comunicação não
existe por causa do invidualismo. Mas não é assim.
Não há nenhum individualismo de forma alguma, porque Eu tenho visto que quando a moda começa, todo mundo parece o
mesmo. Eu vim outro dia, Eu vi mulheres parecendo homens com músculos assim, andando assim. Eu disse: "Que tipo de
criatura é esta?" Uma veio, duas vieram, três vieram, cinco vieram, dez vieram. "O que é isto que está acontecendo?" Eu não
entendi. Todas elas estavam andando deste jeito, como Dráculas. Eu disse: "O que é isto?" "Oh, está na moda." "O que está na
moda?"
"Elas estão desenvolvendo músculos." Qual é o princípio? É isto. Então em coisas assim, nós não argumentamos. Significa que
com a estupidez, nós não argumentamos, mas em coisas sensatas, nós argumentamos, em coisas sensatas. Nós temos de
entender o que é sensato. Afinal nós somos almas realizadas. Não somos como outras pessoas. Nós devemos entender o que
é bom. Quando Eu digo algo, vocês concordam.
Eu não sei como. Vocês gostam. Talvez Eu diga algo também... que talvez não seja tão agradável, mas vocês gostam. Acham
que devem tomar, que é um remédio. Da mesma maneira, vocês devem se certificar das coisas... que talvez não gostem muito,
porque talvez vocês estejam condicionados, mas vejam o sentido disso, o bom senso, o equilíbrio. Vocês podem entender e
vocês têm algo muito grandioso... chamado vibrações. Mas mesmo nisso também, Eu tenho visto, eles fazem coisas horríveis.
Alguma pessoas foram, um casal foi ficar com uma senhora, porque o marido dela tinha ido para a Índia. Jogaram fora todos os
móveis dela, todos os tapetes, jogaram tudo fora. Eu disse: "Por que vocês fizeram isso?"
"Vibrações muito ruins." Eu disse: "Verdade? Agora por favor paguem por tudo aquilo..." "por causa das vibrações ruins." As
coisas de uma outra pessoa, quem é você para decidir sobre o que tem vibrações boas ou ruins? Cuide de suas próprias
vibrações. Então eles também às vezes usam as vibrações... apenas para, meio que, expressar o ego deles. Assim, vamos
tentar em nós mesmos, todo mundo: "Estou fazendo isto somente para o bem do ego?" "Estou discutindo por causa do ego?
Estou dizendo ‘não’ por causa do ego?" Tanto quanto possível, tente ceder.
Você se sentirá muito melhor. Você aprenderá muito mais. Eu aprendi tantas coisas desde que fui para o exterior, Eu não sabia
muitas coisas. Eu não sei mesmo agora. Por exemplo, Eu não sabia como operar uma televisão. Mesmo agora, Eu não sei muito

sobre isso. Verdade! Eu não sabia como usar... um telefone de um determinado tipo. Então Eu tive de aprender. Eu tive de
aprender como reservar uma passagem, que Eu não sei mesmo agora, mas ainda assim Eu tenbo de aprender.
Eu tenho de aprender muitas coisas, e tudo que Eu possa aprender, Eu gostaria de aprender. Cozinhar, Eu sei, mas Eu nunca
soube como lavar a louça, porque na Índia, normalmente nós temos empregados. Mas Eu aprendi isso, no estilo de vocês, com
sabão líquido. Eu tive de aprender. Não há nada errado nisso. Assim, a pessoa deve tentar aprender, ao invés de argumentar. Na
Austrália, o entusiasmo e a alegria que eles têm. E se alguém tem uma ideia para algo, há somente muito suporte para isso, eles fazem o máximo para ajudar uns aos outros. - De fato. Se torna um esforço coletivo muito grande.
Mas a Austrália, os australianos são pessoas muito sábias. Eles entendem a sabedoria. Isto é o que temos de ser: sábios, muito
sábios. E se qualquer indiano estiver lá, eles tentam perguntar: "Como você faz?" Coisas específicas, em princípios, como as
coisas de puja, eles perguntarão a um indiano. Mas reservar assentos, nunca pergunte aos indianos. Eles não são bons nisso.
Cozinhar, limpar a cozinha, são muito bons. Manter a casa, tudo bem. Cuidar das crianças, tudo bem.
Mas dirigir um carro, um indiano? Me salvem! Eu nunca sentaria num carro... que está sendo dirigido por um indiano nos EUA.
Por causa da forma louca que as pessoas dirigem. Você sabe que o sujeito não saberá como fazer isso. Assim, é somente
sabedoria e discernimento que temos de usar, e não brigar. Isso acontece, Eu estou feliz, tenho visto isso nos australianos. Eles
eram declarados como pessoas, pessoas que eram criminosas, os filhos de criminosos. Eles são tão sensatos. O discernimento
deve ser usado, isso é importante.
Está mal, mas ficará bem, tenho certeza, um dia. Nunca argumente com coisas que não envolvem nenhum princípio. É a melhor
forma, é a mais feliz. Mesmo agora, hoje estava tão quente. Eu queria usar um sari de algodão. Mas Meus filhos disseram: "Não,
a Senhora deve usar este aqui." Eu disse: "Vestirei isto." Eu estava transpirando, isso, aquilo. Tudo bem, não importa, qual é a
diferença? Transpirei por algum tempo.
Saí com este sari. Eles gostaram dele, então está tudo bem agradá-los. Nada, nenhum princípio está envolvido nisso. Quando
você pensa nos outros, então você se livrará desse problema. Mas muitas pessoas tentam pregar também a Sahaja Yoga aos
outros. Eles não devem. Ela é uma coisa muito séria, eles começarão a ensinar. Ela não precisa ser ensinada dessa forma,
depois as pessoas não gostam disso. Mas em seu comportamento, em seu caráter, em suas respostas, as pessoas devem ver:
"Esta pessoa é assim." E eles devem absorver isso.
Este é o ponto, Eu acho que o que está faltando em nós é o discernimento. Se você tem discernimento, você aprenderá muito
rápido, não é difícil. Nós ainda somos muito julgadores em relação aos novatos. Se eles têm determinados problemas, nós
pegamos todos... é difícil. Com os novatos, Eu concordo. Com os novatos, vocês não devem ser ríspidos com eles. Vocês
devem ser gentis, devem tentar compreender isso. Mas vocês sabem, Eu ainda lhes falo às vezes. Outro dia, teve um rapaz que
veio, tudo bem? Ele Me fez pelo menos 20 perguntas.
Eu as respondi apropriadamente, isso, aquilo. E ele ficou tão mimado, ele Me enviou notícias: "Eu não quero me tornar um
Sahaja Yogi." Mas por causa de Mim, qualquer um socaria seu nariz... por uma resposta dessa. Vocês têm de aceitar isso com
calma. A situação está tão ruim, a situação está muito ruim. Vocês devem entender que estamos em guerra, tudo que for
possível, nós podemos fazer. Mas cada país melhorou muito. Então o que está errado aqui é que as pessoas não querem
aprender, as pessoas não querem compreender... o sacrifício de abandonar seu ego, abandonar suas decisões. "Tudo bem,
vamos ver, vamos ver", desse jeito. É por isso que não cresce.
Agora, uma coisa Eu devo dizer, nos EUA, se você tem Meu programa, o salão ficará cheio, Eu não conseguirei entrar, e quando
saio, serei empurrada para fora como uma pistão de carro. Eu tenho visto isso. São tantas pessoas que Eu não sei como
entrar... e como sair. É terrível! E quando Eu vou embora, elas simplesmente desaparecem. Porque está faltando algo, é claro,
concordo, entre os Sahaja Yogis... que temos de ver. Afinal, não há nada especial em relação a Mim, quero dizer, eles apenas
veem Minha foto e vêm para os programas... e se sentam lá. Mesmo se Eu tiver três dias de programa, isso vai aumentando.
Enquanto há Sahaja Yogis que não são capazes de ter nem mesmo... uma única pessoa no salão. Qual é a razão?

Eles não Me reconhecem. Tudo bem? Assim, há algo faltando em nós, também, quando os novatos chegam, o modo como os
tratamos, como falamos com eles, como apelamos para eles. De vez em quando, é claro, haverá alguém que será rude. Não
importa. Mas tentem ser gentis com eles. Em geral, Eu acho que os novatos - Eu não falarei essas coisas com um novato, se ele
vier. Se um novato vem, Eu digo: "Oh, muito bom, como você está?" Isso, aquilo. Entendem?
Estabilize-o. Quaisquer outras diferenças básicas que você encontrar, você pode Me perguntar. Básicas. Você disse um pouco –
venha aqui. Eu só estou um pouco curioso sobre o futuro. A Senhora vai se manifestar... de uma forma diferente, como Shri
Kalki? Ou a Senhora vai, meio que, deixar a mudança acontecer gradualmente um pouco mais? Perguntas diretas. Diga-Me, o
que Eu devo fazer? Diga-Me, o que Eu devo fazer?
Nenhuma outra forma seria adequada. Tente qualquer outra forma. Pegue a forma de Shri Krishna. Você tem de pegar o
Sudarshana... e simplesmente matar todos aqueles que não acreditam na Sahaja Yoga. Isso está certo? Pegue a forma de
Jesus Cristo. Enforque-se e acabe com tudo mundo. Depois pense em Kalki. Acabar com tudo. Depois de fazer todo esse
trabalho, criando belamente todo este mundo, de forma tão bela, você não acha que alguém deveria dar um jeito nisso, tentar
dar um jeito nisso na medida do possível?
Esse é o Meu estilo. Qual você prefere? - O que ele disse? - Ele gosta do Seu estilo, Mãe. Ah! É isto. É isto, nada mais. É claro,
vocês devem saber que Kalki está agindo, todos estão agindo, todos estão agindo, mas de uma forma contida, como eles
dizem. A pessoa tem de tomar muito cuidado, é um trabalho muito delicado. Muitos estão perdidos.
Esses gurus dominaram muitos. É um trabalho muito delicado, tudo bem? Mas se necessário, Eu posso fazer algo. Agora,
alguma outra pergunta? Que horas é o jantar de vocês? Alguma outra pergunta? Mãe, parece que muitos de nós aqui realmente
não sabem... sobre o Hamsa Chakra. - Sobre o quê? - Hamsa Chakra. Perdão.
Em termos de compreender como ele se relaciona com o Vishuddhi... e o que nós podemos fazer para fortalecer nosso
Vishuddhi. O Hamsa Chakra fica entre o Vishuddhi e o Agnya, como você pode ver claramente, posicionado assim. Mas a partir
do Vishuddhi, há muitos nervos... que passam através do Hamsa e terminam aqui. Eles não vão todos para o cérebro. Ou
podemos dizer que neste momento, neste ponto, todas as nossas reações, que são o que vocês chamam de reações reflexas,
terminam. Assim, vamos supor que agora Eu sinta um mau cheiro, Eu tamparei Meu nariz assim ou se Eu não tolerar ouvir algo,
Eu simplesmente tamparei Meus ouvidos assim; ou se Eu vir algo sujo ou se Eu vir algo chocante, Meus olhos se fecharão
automaticamente. Se alguém tentar colocar um alfinete em Mim, imediatamente Eu tirarei o braço, espontaneamente, está tudo
formado dentro do Meu sistema e do sistema de vocês também, de modo que vocês reagem com ação reflexa. A mesma coisa
talvez não aconteça com os animais. Os animais são diferentes. Alguns animais têm certas ações reflexas, alguns têm algumas
ações reflexas; mas nós somos diferentes e em nossas ações reflexas, todos nós somos praticamente iguais.
Não há muita individualidade. Não há muita diferença em nossas ações reflexas. No máximo, com condicionamento, alguém
pode dizer: "Yaah! ", alguém pode dizer "Ooh! ", alguém pode dizer algo, isso é diferente. Mas as ações reflexas são exatamente
iguais. Assim, até as ações reflexas, nós não temos de usar o discernimento. Depois começa a parte relativa ao nosso
discernimento. O discernimento começa quando estamos usando... estes dois nadis, que se encontram aqui, sem chegar ao
Agnya. Então quando estes dois nadis se encontram aqui, o que acontece é que começamos a ver através das nossas
experiências.
A primeira seria uma ação reflexa, uma ação reflexa automática. A segunda acontece quando, vamos supor uma criança, se
você falar com ela: "Isto é quente, não coloque sua mão aí", ela não dará ouvidos. Coloque para a criança. Com a experiência,
ela desenvolverá ações reflexas, os condicionamentos disso. Assim, esses reflexos são formados dentro de nós. Também eles
são formados dentro de nós com, devemos dizer, com outros condicionamentos como por exemplo, em um país, vamos supor
que há racismo, ou em um pais como nosso, há um sistema de castas. Então as pessoas reagem de acordo com o que... elas
aprenderam desde a infância. Todos esses condicionamentos poderiam ser atuais, de quando você nasceu. Você mesmo

poderia ter nascido... na última encarnação, digamos, na África. Hoje você nasceu com a pele branca, então você começou a
chamar os outros de africanos, você se tornou assim.
Todos esses condicionamentos podem ser formados dentro do seu Hamsa Chakra, que surgiram da forma como sua mente é
treinada, você pode dizer, das experiências da mente, das experiências da sociedade, do seu conhecimento, da sua educação, o
modo como você está condicionado pode estar bem enraizado aqui, no Hamsa Chakra. E ele reage a coisas que não tem
nenhum sentido. Se você ficava: "Eu odeio alguém!" "Por quê?" Porque essa pessoa usa jeans ou algo assim, ou você pode dizer,
uma blusa verde. Agora, isso está formado em sua mente. Ou algumas vezes, esse negócio de se apaixonar também... surge do
mesmo tipo de condicionamento. Vamos supor que você conheceu alguém que tinha, digamos, olhos azuis e que foi gentil com
você. Então você tem uma fascinação por uma pessoa que tem olhos azuis. Não há nenhuma noção pura de beleza; não há
nenhuma noção pura de felicidade; não há nenhuma noção pura de estética.
Tudo é condicionamento. Para algumas pessoas, isto é bonito; para alguém, isto não é bonito. Assim, este é o lugar onde esses
intercâmbios acontecem... entre ambos os nadis, e aqui, no Hamsa se encontra externamente o caminho da Kundalini. Eles
meio que saem aqui, fora do caminho da Kundalini. É muito surpreendente. Quando a Kundalini se move, Ela vai do Vishuddhi
direto para o Agnya. Agora, como nós melhoramos nosso Hamsa então? É um grande problema, porque se nosso Hamsa está
doente, está muito condicionado, a Kundalini não consegue trabalhar nele, Ela simplesmente desiste. Agora, para o Hamsa, nós
usamos todas essas coisas físicas. Como Eu disse, coloque ghee no nariz, para mantê-lo de uma forma que ele fique nutrido
apropriadamente.
Porque a Kundalini, se Ela tentar atuar muito no Hamsa, haverá problemas. Problemas porque, na realidade, a maior parte de
nosso tempo, nós gastamos... de tal maneira que as coisas do seu Hamsa ficam - o que vocês chamam de células epiteliais, a
mucosa fica seca. Quando a Kundalini se eleva, Ela talvez... tente criar um problema, mais por causa dessa secura. Talvez.
Então isto é mantido fora, mas tem um efeito no sentido de que... mesmo se houver uma luz externa, ela pode incidir dentro.
Assim, não é a Kundalini diretamente que afeta seu Hamsa. É como, por exemplo, quando a Kundalini desperta, você mesmo vê
agora que uma pessoa é, quer ela seja de compleição clara ou de compleição escura, ela é um ser humano. Você chega a
conclusão e o Hamsa se ilumina. Então você vê a si mesmo: "Oh, eu sou muito egoísta." Você começa a ver a si mesmo através
de seu Agnya, começa a ver: "Eu sou tão condicionado."
Então você chega a essa conclusão, e é desse modo que você corrige seus condicionamentos. Isso é o que o Hamsa Chakra é.
O Hamsa Chakra não pode ser trabalhado somente se você for uma alma realizada, mas é um efeito, é o sintoma do despertar
da sua Kundalini. Algumas pessoas acham que você desenvolve o discernimento... assim que a Kundalini se eleva. É uma ideia
errada. Não. Tem de ser deliberadamente visto que... você construa esse discernimento dentro de você. Mas uma vez que
esteja construído – por exemplo, Meu discernimento é absoluto, Eu simplesmente sei o que é. Meu condicionamento aqui é
absoluto, é unificado com a Kundalini, unificado com a realidade. Mas para os seres humanos, isso tem de estar refletido pela
compreensão. Como uma criança que toca algo quente, então está quente. Agora, isto está quente, porque foi aquecido.
Agora, observe uma pessoa que está bloqueada no coração direito. Tudo bem, ela estar bloqueada no Coração Direito
significa... ela tem um problema no Coração Direito e está sofrendo de tal e tal coisa. Você tem de ver isso por si mesmo. Agora,
se você falar para a pessoa: "Você está sofrendo, digamos, de asma?" Ela diz: "Sim, como você sabe?" "Eu sei disso porque
percebi através de meu dedo..." "que estava queimando, é por isso que eu sei que é asma." Mas vamos supor que alguém tem
asma... e neste ponto, a sua Kundalini desempenha um papel, você contrairá asma imediatamente. Vocês entendem o ponto? O
condicionamento não pode surgir em nós a menos e até... que ele passe através ou seja filtrado através... de nosso raciocínio e
compreensão. Estão entendendo esse ponto?
Ele não pode atuar. A razão é que... ele filtra sua consciência coletiva. Senão se você chegar próximo a uma pessoa que tem
AIDS... e ficar coletivamente consciente de que ela tem AIDS, e se você absorver tudo isso dentro de você como um
condicionamento, você contrairá isso. Mas você está separado. Como uma pessoa que lê um - Há uma história muito boa sobre
isso, Jerome escreveu. Por exemplo, um homem, ele foi e leu "Matéria Médica". Ele foi e disse ao médico: "Doutor, eu tenho
todas as doenças, exceto uma," "que é bursite no joelho." (N.T. : tradução literal é "joelho de dona de casa") Ele disse: "Como é

que você não teve isso?" "Porque eu não sou uma dona de casa."
Assim, ele ficou condicionado com todas as doenças. É desse modo que muitas pessoas contraem doenças, mas graças a
Deus há um filtro. Se alguém tem uma doença, você não a contrai, porque você pode filtrá-la. Mas o Hamsa Chakra pode ser
afetado por baddhas. Esse é um problema se algum baddha passa através do nariz, você pode ter problema. Se alguns vírus
passam através do nariz, você pode ter problema. "Afetado" significa "pode ficar doente". Mas temos de compreender o
discernimento entre os dois. Digamos que haja uma infecção por vírus externamente. Ela pode passar através de seu Hamsa
Chakra... e pode lhe causar sinusite, isso, aquilo, problema físico.
Mas você não se tornará como a pessoa... que lhe transmitiu a infecção por vírus. Então há um filtro. Mas vamos supor que haja
uma pessoa que é muito inquieta. E você entra em contato com essa pessoa, ela é muito inquieta, então seu Swadishthana
pode assimilar isso. Você pode ficar inquieto com essa pessoa. Ficando com essa pessoa, você pode ser torna inquieto. Mas
no que se refere ao Hamsa, com qualquer um que você viva, o seu Hamsa não carrega o impacto completo disso... porque há
um filtro. Assim, agora, se você tem de desenvolver o discernimento, você tem de aprender, você tem de compreender. Ele não
surge automaticamente. Mas com as crianças que nascem realizadas, o Hamsa delas é tão desenvolvido que elas sabem... o
que é certo, o que é errado.
Porque o Hamsa delas está muito treinado dessa maneira, elas não têm de usar muito a compreensão. Mas aqueles que estão
crescendo agora, que se tornaram agora Sahaja Yogis, têm de conhecer... o Hamsa deles através de suas próprias experiências.
É um filtro também. Mas para uma criança, ela sabe o que é certo, o que é errado, porque seu Hamsa está desenvolvido. Na
Índia, quando uma criança nasce, ela é bem massageada. Passar óleo é a melhor forma de se ter uma bom Hamsa, Passar óleo
no cabelo dela, no corpo dela, colocar... [Marathi] colocar algumas gotas no nariz, tudo. Eles experimentam no ouvido, no nariz,
e é desse modo que eles são criados. Assim, o que Eu tenho de dizer é que... fisicamente você deve ter um Hamsa Chakra
puro... usando ghee e tudo mais, e mentalmente você deve usá-lo para aprender coisas, pela experiência, o que fazer, como
fazer, como fazer dar certo, como estabelecer. É desse modo que o Hamsa Chakra se desenvolve e torna-o com discernimento.
É por isso que a tradição é muito importante.
A tradição lhe proporciona o desenvolvimento do Hamsa Chakra... e então você fica descartando... tudo que é errada a partir
dessa tradição. Então novamente, você mantém tudo que for bom. Dê isso aos seus filhos, aos seus filhos, aos seus filhos.
Assim, o discernimento surge melhor em uma pessoa... que é tradicionalmente formada... do que em uma pessoa que não tem
nenhuma tradição. Agora, por exemplo, nesta manhã Eu estava discutindo sobre... as pessoas que enchem uma bacia e lavam
seu rosto, no ocidente. Na Índia, nós não conseguimos conceber isso, não podemos nem mesmo pensar nisso. As pessoas não
sabem que isso pode ser feito. Porque de uma forma tradicional, revelou-se que... se você está lavando seu rosto e novamente
a àgua volta para bacia, então toda a sujeira fica nela, e novamente você fica usando a mesma água. Assim você não consegue
ter limpeza completa. Então sempre use água corrente.
Tradicionamente nós aprendemos isso. Assim, isso está muito dentro de nossa cabeça, em nosso discernimento, de modo que
não conseguimos nem mesmo pensar em tal coisa. Uma coisa simples é que o Muladhara deve ser limpo e lavado, Pegue
qualquer indiano, ele sabe disso, porque eles devem ter tido alguns problemas antes. Quer ele seja do norte, quer ele seja do sul,
do leste ou do oeste, pergunte a ele. A auspiciosidade é uma outra coisa. Ela está tão absorvida na tradição. Mas se você tem
uma tradição, digamos, de fazer coisas que são absurdas, você também pode ter tradições assim. Por exemplo, os povos muito
primitivos têm todos os tipos de tradições... que são muito absurdas. Contaram-Me que... se você for a Ladakh, o que eles
fazem é que se alguém morre, eles guardam a mão da pessoa morta dentro da casa... o tempo todo assim. Eles acham que isso
ajuda.
Por meio de descartar a tradição que é errada, eles compreenderão que é errado. Assim, quanto mais tradicional você for, mais
antigo você for, você aprenderá muitas coisas. Por exemplo, Eu tenho visto que o inglês, de certa forma, é muito tradicional.
Vamos supor que uma mulher esteja descendo... e você está vindo com ela, então o homem ficará na frente, automaticamente,
ele simplesmente se moverá. Mas se ela estiver subindo, então o homem a seguirá. Simplemente acontece automaticamente,
porque tradicionalmente... eles aprenderam que se você está descendo, a mulher pode cair ou algo assim, então você deve

estar na frente. Assim, o que vocês chamam de hábitos tradicionais da pessoa... lhes dá este Hamsa. E esse hábitos são
construídos cada vez melhor... com métodos de tentativa e erro. E é desse modo que você o desenvolve. Agora, para as
pessoas que são Sahaja Yogis, é muito mais fácil assimilá-los, porque se você vê algo, "Sim, isso é errado, não devo fazer isso,
acabou-se."
Mas você deve ser muito claro em relação a isso, a medida que você determine. Isso dá certo. Seu Hamsa ficará bem. Mas você
fala com eles dez vezes, eles ainda fazem a mesma coisa. Isso significa que o Hamsa deles não está disposto a aceitar. Mas
você deve nutri-lo, você deve cuidar dele, você deve - como Eu disse também, kajal é também muito bom para o Hamsa Chakra.
O kajal e passar óleo no nariz, nos ouvidos, é muito bom. Tudo atua para isso. Mesmo, digamos, falar com outra pessoa, falar
com discernimento... é dizer algo... que não perca o poder de afetar essa pessoa. Por exemplo, se você diz algo muito rude,
então você deve saber como neutralizar isso, de modo que a pessoa retenha isso dentro dela.
Todos esses discernimentos somente surgem também pela tradição. Quando você percebe algo que é fútil... de uma forma
coletiva, na tradição desaparece. Assim, as bênçãos das tradições são grandes, mais as maiores são as bênçãos do seu
Espírito. E as bênçãos do Espírito são tais que... através de suas vibrações, imediatamente você sabe o que é errado. Mas você
tem de ser honesto em relação a isso e simplesmente abandonar. Você quer ascender, você quer melhorar suas vibrações,
então para isso, tudo que for necessário, você fará. Eles estão servindo o jantar para os Sahaja Yogis agora. - Oh, Eu sei. - Na
lanchonete. E eles podem ir agora para a cozinha.
É claro, Eu fiquei perguntando sobre o que eles terão para o jantar. Então deixe-os ir, tudo bem? Boa ideia. Mas e quanto a Mim?
Eu vou para o quarto? Tudo bem. Eu devo pensar - é por isso que lhe perguntei se o jantar estava pronto. Na hora certa, Eu disse.
Tudo bem, no momento certo, Eu disse: "Vá em frente, senão a cozinha vai fechar." Tudo bem.
Então vão, e Eu estou indo para lá, e depois nós nos encontraremos novamente, teremos música. Tivemos o suficiente dessa
conversa maçante.
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Hoje nós nos reunimos aqui para fazer o Puja a Vishnumaya. Vishnumaya é criada através do esforço humano também. Como
vocês veem, as nuvens, quando elas se esfregam umas contra as outras, então a eletricidade é criada. Então primeiro, as
nuvens têm de ser criadas. O sol age no oceano. Vejam quantos chakras entram em ação. O oceano é o Void e o sol age no
oceano. A lua também age no oceano. Como resultado disso, as nuvens são criadas. Essa eletricidade não é criada no oceano,
isso criaria problemas. É criada no céu, de modo que todo mundo pode vê-la, pode ouvi-la.
Eles a veem primeiro e a ouvem mais tarde. É tudo bem organizado, bem calculado, isso é Vishnumaya. Mas isso foi criado
também... com alguma compreensão dos seres humanos nesta Terra. Antes de tudo, eles viram as duas nuvens se esfregando
uma na outra. Então no estágio primitivo, os seres humanos tentaram esfregar... duas coisas materiais para criar eletricidade.
Assim, as duas coisas materiais, que são duas partes de matéria, quando esfregadas, criaram a eletricidade. É muito
significativo ver: a matéria pode ser usada para criar eletricidade. A centelha de eletricidade surge da matéria. Sem matéria, eles
não poderiam ter começado a cozinhar a comida. Assim, o modo como isso ajudou o Void.
Primeiro do oceano, isso foi para o céu, transmitiu a mensagem para as pessoas criarem a eletricidade. Vejam o amor. Então as
pessoas aprenderam a cozinhar a comida... para a digestão ficar mais fácil para os seres humanos. Como isso retorna. Da
natureza, como os seres humanos aprendem... e fazem isso para o bem, para a melhoria, hita, dos seres humanos. Essa energia
benevolente, que foi destinada ao benefício dos seres humanos, novamente foi utilizada. Como vocês veem, esta é a criação,
tudo isso é de Vishnumaya. É por isso que é uma maya. Com a eletricidade, vocês podem criar uma maya, vocês sabem disso
muito bem, como vocês podem criá-la. Muitos estão aqui, afortunadamente de uma maneira tão espontânea, muitos que estão
lidando com essa eletricidade na criação de maya.
A América é tão ajudada por essa eletricidade, por Vishnumaya. Vocês não são gratos por isso. Por exemplo, vocês têm as
cataratas do Niágara, vocês têm muitas cachoeiras aqui. Novamente, quando a água cai, isso vem da água, quando a água cai
no nível mais baixo, no nível muito mais baixo, então ela move a turbina... e esses movimentos podem criar eletricidade. Então
vocês têm eletricidade hidrostática. A eletricidade também é produzida, como vocês sabem, através do carvão. Agora, aqui
novamente, a Mãe Terra trabalha, para a melhoria dos seres humanos, para criar o carvão em Seu Ser. Eu acho que ela deve
estar capturando todos os baddhas, absorvendo todos eles em Seu estômago e deve estar queimando... as pedras dentro Dela
para produzir o carvão. E então esse carvão é usado para produzir eletricidade. O quanto que a natureza está trabalhando para
nossa melhoria.
A Nova York de vocês não teria existido se não fosse pela eletricidade. Faltou eletricidade por 15 minutos... e vocês
conheceram o poder da eletricidade. Vocês não podem se mover sem ela, vocês não podem viver sem ela. É por isso que ela
tinha de ser usada e criada, dando-lhes tanto benefício. Vocês cozinham com ela, enxergam com ela, vocês ouvem com ela,
vocês desfrutam com ela. Vocês não teriam suas televisões, vocês não teriam nada sem eletricidade. Vocês nem mesmo
teriam essas placas de "Saída" escritas aqui. Vocês teriam batido nas paredes. Muito dessa Vishnumaya tem atuado, mas Ela é
uma maya. Ela pode criar uma maya.
E isto criou uma grande maya nas mentes dos seres humanos: "Nós estamos no topo do mundo". Vocês não estão! Se a
eletricidade desaparecer de vocês, vocês se tornarão novamente as mesmas pessoas primitivas... criando eletricidade a partir
de esfregar as pedras, acreditem em Mim. Esse fluxo de eletricidade está disponível para vocês... para o seu bem e não para
sua destruição. Mas o que tem acontecido hoje é o uso dessa eletricidade... para sua destruição. Eu Me lembro que cerca de 30,
40 anos atrás... ou mesmo antes, quando víamos os filmes, não eram filmes coloridos, os filmes americanos eram belos
filmes... com substância neles. Eles não mostravam... um homem casado correndo atrás de uma mulher casada. Nenhuma
dessas histórias. Uma forma muito pura da bela vida familiar. Tudo que era nutridor era mostrado.

Não ouvíamos nenhuma dessas coisas onde eles mostravam o mal vencendo. Agora você constata que eles mostram um
ladrão, e o ladrão se torna o herói. Então as pessoas veem esses filmes... e as crianças especialmente, Eu tenho visto, têm esse
ladrão como símbolo de algo grandioso. Então eles estão indo contra o Void completamente, contra a religião que está dentro
de nós, totalmente. A coisa que era para nutrir o Void, aquilo que era para sustentá-los em suas valências, está agora
perturbando o Void completamente. Essa é a parte relativa à maya disso. A mesma eletricidade, que era para lhes dar o
caminho correto, a luz na escuridão, está agora sugando vocês como um ímã em direção a sua destruição. Essa é a
Vishnumaya que veio a este país... de uma forma tão grande e depois se espalhou por toda parte, tem dado ideias a todo
mundo. As pessoas assimilam todas as técnicas de vocês, todos os seus estilos, vocês têm até mesmo Hollywood... e todas
essas pessoas muito famosas aqui... que prosperaram com essa eletricidade. Mas sem agradecer Vishnumaya, elas
começaram a fazer coisas que eram contra Vishnumaya.
Essa Vishnumaya é Aquela que tem ajudado vocês, porque Ela é a Irmã de Shri Krishna... e porque este é o reino de Shri Krishna,
Ela veio para cá para ajudá-los. Agora, Ela é a Irmã, isso deve ser muito bem entendido. Agora, a relação de irmã é um
relacionamento puro. Agora, é claro, tudo está tão confuso, mas esse é o relacionamento puríssimo entre o irmão e a irmã. O
irmão é protegido por uma irmã, e a castidade da irmã é cuidada pelo irmão. Um irmão que não se sente ofendido... se a
castidade de sua irmã está em perigo... ou se ela se comporta de forma irresponsável... em relação à sua castidade, ele não é
um irmão. Ele não é mais um irmão. Ele é responsável... por se certificar de que sua irmã preserve a castidade dela. Somente a
castidade dela pode protegê-lo, é um trabalho mútuo. Este sentimento, se ele não se desenvolve: "Ela é minha irmã e eu tenho
de cuidar de sua castidade," "para isso, eu tenho de me comportar bem," "de modo que ela não encontre falhas em mim."
É um tamanho processo de limpeza que esse relacionamento tem, tanto quanto a eletricidade tem o processo de limpeza para
vocês. Em todo lugar, o que a eletricidade faz, uma irmã faz pelo seu irmão, ela cozinha para ele, ela lhe fala o caminho correto,
ela o ilumina e às vezes lhe dá um choque também. Eles têm de receber certos choques, senão eles não saberão como
trabalhar isso. E o melhor de tudo, Ela é Aquela com quem você tem de ser... muito cuidadoso para saber a técnica de como
lidar com sua irmã. Se você não sabe como lidar com sua irmã, você pode estar completamente errado e pode ter... algo que
você nunca esperaria ter. Então temos de entender como lidar com uma irmã. Nesse caso, nós temos de saber que a mesma
Vishnumaya nasceu... novamente na época de Shri Krishna como Draupadi. Ela nasceu como Draupadi, e quando Draupadi foi
atacada pelos Kauravas, eles quiseram tirar Seu sari. Retirar o sari por si só é um símbolo... de que eles desafiaram Sua
castidade. Se você observar no Maya Nagri, as mulheres não têm nenhum senso, de forma alguma, de que elas devem cobrir
esta parte do seu corpo.
E nessa Maya Nagri, é o contrário. Quando Eu ouvi uma pessoa muito responsável dizendo: "Em nossa cultura, as mulheres
devem expor seu corpo." O que é essa cultura? É anti-Krishna, completamente, anti-Vishnumaya. Pessoas assim terão
problemas. Eu tenho certeza, com problemas elétricos. Os irmãos que não se importam com a castidade... do marido de sua
irmã... e também lhe dão apoio... e pedem para ele fazer coisas erradas, escondem as coisas dele, são também igualmente
responsáveis. Como na Sahaja Yoga, você sabe que uma irmã deve ser protegida, a o marido da irmã, se ele está fazendo
qualquer coisa errada, ele deve ser repreendido pelo irmão. Como uma vez na Índia, um jornal... publicou alguns comentários
sobre Mim. Meus irmãos ficaram exaltados para lutar, Eu pensei: "Agora, isso vai ser terrível.
Como vou lidar com isso?" Aquilo foi um grande problema. Eles estavam indo aos tribunais. Quando Eu lhes disse: "Eu não irei
aos tribunais." "Tudo bem, não vá." "Mas nós iremos." Eles falaram com Meu marido também. Meu marido e Meus irmãos juntos
era algo formidável. Eu não sabia o que fazer. Eu escrevi a um Sahaja Yogi: "Vá e se encontre com o editor do jornal."
"Diga-lhe que esses são Meus irmãos, tome cuidado." "Eles são pessoas muito poderosas na Índia e aqui," "Meu Marido é
terrível." Mas eles não se desculparam. Então Eu pensei em uma outra Vishnumaya. Houve uma grande greve... e o jornal ficou
fechado por exatamente seis meses. E eles tiveram prejuízos enormes. E quando eles recomeçaram, as pessoas que estavam
trabalhando lá retornaram e disseram: "Por que você escreveu contra Shri Mataji?" "Nós não vamos retornar." E eles tiveram de
pedir desculpas. Assim, como o amor do irmão pode compelir até mesmo a Adi Shakti... a fazer coisas que Ela normalmente

não faria.
Da mesma maneira, quando Draupadi foi desafiada, Shri Krishna não estava em Hastinapur, onde isso aconteceu. Ele estava a
mil, pelo menos a mais de mil quilômetros de distância... daquele lugar. Mas é dito: "Shankha chakra gada padma, Garuda lai
sidhare." Ele veio em Seu condor com todas as Suas armas: shankha, chakra, gada, padma. Todas elas, Ele trouxe para salvar a
castidade de Sua Irmã. Há muitos incidentes em nossa história, Eu não sei... se Eu consigo citar alguma coisa na história de
vocês. Mas Eu diria que quando Eu vejo Abraham Lincoln, Eu acho que ele era um grande irmão da Estátua da Liberdade. O
modo como ele lutou pelas mulheres em um amor tão puro... e sem receber nenhum dinheiro, sem cobrar nada delas, para punir
os maridos que eram bêbados. Isso é exatamente como um irmão muito bom e poderoso se comporta. Mas esses sentimentos
estão desaparecendo agora, Eu acho.
Mas, digamos, na Rússia, quando Eu fui, fui ver a casa de Lenin... e do início ao fim, além de sua esposa, foi sua irmã que o
ajudou: datilografou para ele, fez todo o trabalho oficial dele. Ele escreveu volumes e mais volumes de livros... na idade de 54
anos, volumes. Antes de tudo, ele estava na Sibéria, e imaginem só, a irmã dele datilografou a maioria daquilo. Do começo ao
fim, em todo o tour, nós sentimos a presença da irmã e o modo como ela teve problema. Esse relacionamento é tão puro que
não quer nada. Uma esposa pode dizer: "Se você não me der um casaco, eu divorciarei de você." Talvez na Inglaterra e é
possível nos EUA que elas falem assim. Mas uma irmã não pode divorciar. Ela não pode se divorciar desse relacionamento.
Nessa época, no jornal, eles publicaram o nome de Meu irmão, então Eu disse: "O que posso fazer?
Ele é Meu irmão, então ele é Meu irmão." Quer seja bom, ruim, qualquer coisa, ele é Meu irmão, Eu não posso Me divorciar dele.
É algo, é um relacionamento que você não pode romper. A natureza lhes deu esse relacionamento. Mas quando você vem para
o coletivo, é muito importante... que respeitemos esse relacionamento. Se você não respeita esse relacionamento, você não
pode pôr em prática a vida coletiva. Por exemplo, Eu vou em uma festa... e sinto algo muito estranho acontecendo. A esposa de
alguém está envolvida com o marido de alguém. Todos os tipos de coisas estranhas acontecem. Mas no coletivo, se você sabe:
"Exceto a minha esposa," "o resto delas são minhas irmãs", a pureza se estabelece assim, você não tem de se preocupar: "Elas
são minhas irmãs."
E seus olhos se firmam. A inocência começa a jorrar de seus ohos. É uma coisa muito, muito simples. Assim, no olhar, quando
vocês têm sua Realização, vocês têm um brilho, vocês devem ter visto, há um brilho, isso é Vishnumaya. Isso é Vishnumaya que
brilha através de seus olhos, e Ela é Aquela que o faz passar através da maya de Vishnumaya. Esse brilho no olhar, vocês devem
ter visto... nas pessoas que são almas realizadas. E esse brilho no olhar é o que o faz compreender e sentir... a beleza e o poder
do relacionamento de irmão-irmã. No começo da Sahaja Yoga, Eu achava que era impossível... estabelecer isso. Então Eu disse:
"Vamos tentar Vishnumaya". E isso funcionou.
Na verdade, naturalmente nós sabemos que é errado. Nós sabemos que é errado, naturalmente. Nós não temos de ter uma lei
para isso. Uma mulher veio para os EUA com seu irmão... e ela Me disse que quando Eu não vou aos EUA, é um lugar estranho.
Ela disse: "Eu fui aos EUA e quisemos nos hospedar em um quarto", porque eles queriam economizar dinheiro. Eles disseram:
"Não, se vocês são irmãos e irmãs, vocês não podem se hospedar juntos." Ela disse: "Por quê?" Na Índia, se vocês são irmão e
irmã, vocês sempre podem se hospedar juntos. Se vocês não são irmão e irmã, então, é claro, vocês não podem se hospedar,
vocês não se hospedam juntos. É o contrário, se vocês são irmão e irmã, vocês não podem se hospedar em um quarto em um
hotel, pela lei.
E se é um pai e uma filha, vocês não podem se hospedar em um quarto. Absurdo. Para nós, indianos, isso é um choque. Eu
disse: "Mas por quê?" Eu simplesmente não conseguia entender. Agora Eu sei o que é isso. Isso se tornou agora uma lei, chegou
a esse ponto. Para nós, é um absurdo ter uma lei assim. E como nós aprendemos muitas coisas com vocês sobre a eletricidade,
é melhor vocês também aprenderem conosco certas coisas... sobre os poderes de Vishnumaya. Não há nenhum mal em
aprender algo para as raízes, porque se a árvore deu errado, ela tem de aprender algo muito essencial das raízes... e é isto: a
pureza do relacionamento entre irmãos e irmãs.
Mas o relacionamento com a irmã sempre dá... uma força consolidante muito grande para o marido e para a esposa. Eu sei que

se Meu marido tentar Me perturbar, sua própria irmã o ficará perseguindo... e é melhor ele tomar cuidado com isso. E o mesmo
Comigo, se Eu fizer qualquer coisa errada, Meu irmão tomará partido de Meu marido e não de Mim. Então isso consolida os
relacionamentos muito bem. Na história, Eu sei de... dois incidentes muito belos que Eu lhes contarei, que vêm em Minha mente
hoje, um é de Shivaji. Quando Shivaji – isso aconteceu duas vezes em sua vida, que é notável - uma vez ele foi presenteado com
uma mulher que era muito bonita, e as pessoas tinham pilhado as coisas dela e todas as suas joias, porque ela era a filha de
uma cortesã muçulmana, como vocês chamam de cortesão. E eles tentaram pilhá-lo... e eles trouxeram essa bela mulher diante
de Shivaji. Então Shivaji olhou para ela e disse: "Por favor, remova seu véu", porque as muçulmanas têm um véu. E quando ela
removeu o seu véu, ele disse: "Se minha mãe fosse tão bonita como você," "eu teria sido igualmente bonito." Que coisa de se
dizer!
Que coisa poética de se dizer: "Se você fosse minha mãe, eu teria sido bonito como você", significa "você é minha irmã." E então
ele ficou muito zangado com todas aquelas pessoas e lhes pediu: "É melhor levá-la embora e nunca façam tal coisa a nenhuma
mulher." E não somente isso, mas ele deu muitas joias... e muitas coisas para ela, para dizer que... ela é uma irmã indo para o
marido com todo respeito e consideração. E esse senhor, o marido dela, era um inimigo mortal de Shivaji. Como ele resolveu o
problema com tanta pureza... e depois aquele senhor se tornou um tipo de pessoa mais pacífica... com esse gesto dele. A
segunda história em sua vida é que nós ouvimos falar de um forte... que fica muito próximo à Minha casa em Puna, havia uma
moça Rajput chamada Kamal Kumari, que foi capturada pelo homem que era o oficial daquele forte, que era um muçulmano, e
ele ficou falando para Kamal Kumari: "Você deve se casar comigo." E ela não aceitava. Eles a tinham trazido de algum lugar,
meio que à força. E ela não aceitava, ela era Rajput. E ele disse: "Amanhã, você terá de se casar comigo."
Essa moça não sabia o que fazer, então com alguém, muito secretamente, ela enviou uma carta a Shivaji com um rakhi. Mas ela
chegou à mãe de Shivaji. A mãe enviou uma carta, uma mensagem a Shivaji em um cavalo: "Venha aqui o mais rápido possível,
se você estiver comendo," "então venha aqui para lavar suas mãos", chegou a esse ponto. E Shivaji era muito obediente à sua
mãe, muito obediente. Temos de aprender a partir de seu caráter. Ele correu lá, porque obediência era o seu poder. Ele correu lá
e perguntou: "Mãe, o que é?" Então ela disse: "Não, eu quero jogar xadrez com você." Ele disse: "Por que agora?" "Eu preciso
jogar xadrez."
Ele não conseguia entender. E ela jogou xadrez e ganhou. Ela poderia ter lhe falado, mas ela só queria... meio que colocar uma
Vishnumaya nele. Ele perdeu: "Mãe, o que você quer?" Ela disse: "Hoje eu quero que você à noite capture este forte." - "Hoje?" "Sim." Então ela lhe mostrou a carta e o rakhi. O rakhi foi tão poderoso que a mãe teve de pedir para seu filho... que era
responsável pela libertação de Maharashtra... das garras dos muçulmanos, que ele deveria ir a esse forte e capturá-lo. Tamanha
mensagem poderosa dessa fita.
Então, tudo bem, ele saiu. Ele ficou muito preocupado em como fazer aquilo. De repente, havia um senhor chamado Tanaji... que
tinha vindo com seu tio, convidá-lo para o casamento de seu filho. E ele o viu tão preocupado, ele disse: "Por que você está tão
preocupado, senhor?" Ele disse: "Minha mãe me pediu tal e tal coisa." Ele disse: ¨Tudo bem, eu vou. Você não tem de ir," "porque
temos muitos Tanajis como eu," "mas nós só temos um Shivaji, eu vou fazer isso." Ele disse: "Mas seu filho vai se casar." Ele
disse: "Primeiro deixe minha espada se casar..." "com esse forte, depois eu casarei meu filho." Tínhamos pessoas assim
também.
Tamanho sacrifício. Somente com aquele rakhi. Pensem nisso, somente um rakhi, tudo bem. Eles não conheciam aquela moça,
eles não conheciam o pai dela," eles não sabiam nada sobre ela, eles nunca a tinham visto. Vocês conseguem imaginar alguém
que faria isso nos tempos modernos? Supõe-se que sejamos pessoas muito evoluídas, poderosas, grandiosas. Mesmo nos
filmes, não precisamos mostrar isso. Ninguém virá para ver um filme assim, porque eles se sentirão tão inferiores. E ele foi lá e
ele usava um tipo de lagarto grande... que ia e fixava as unhas. Com uma corda, ele escalou e eles conquistaram... e venceram
aquele forte.
Foi decidido que se eles tivessem sucesso, eles deveriam acender uma fogueira que Shivaji pudesse ver e vir. Ele viu o fogo de
manhã cedo, então foi lá, e debaixo da árvore, o cadáver desse Tanaji estava deitado. Ele olhou para ele e disse: "Nós ganhamos
o forte, mas perdemos um leão." É por isso que ele é chamado de Forte do Leão, Simhagad, que você pode ver de Minha casa

muito claramente. Mas esses são os monumentos de uma pequena coisa chamada rakhi. Um pequeno símbolo de expressão...
que pode capturar fortes e mais fortes. Uma outra onde – Eu lhes contei essa história antes, mas Eu a repetirei – foi quando
Alexandre, o Grande, foi preso por um rei chamado Puru. Alexandre tinha se casado com uma mulher indiana... e o grande
Alexandre estava na prisão. Aquele era o dia de Vishnumaya. Então ela enviou – essa moça era muito inteligente, sua esposa ela enviou um rakhi em um pequenino thali bem coberto... a esse rei Puru.
E, como são os rituais, naquele dia, aquilo foi presenteado a ele. Ele teve de aceitar. Se ele é enviado, você tem de aceitar. A irmã
o envia com considerações, mas você tem de aceitar. E ele o aceitou e o rakhi foi amarrado, então ele disse: "Quem é minha
irmã?" Eles disseram: "Sua irmã é a esposa de Alexandre." Ele disse: "Oh Deus," "isso significa que eu prendi meu próprio
cunhado." Imediatamente ele se tornou um cunhado, imediatamente. Nenhum casamento aconteceu, nada, ele é um cunhado.
Ele correu até a prisão, prostou-se diante do grande imperador; Ele não conseguia entender: "O que está acontecendo a Puru?"
"Por que ele fez tudo isso?" Ele disse: "Senhor, sinto muito," em seu próprio idioma, "sinto muito, eu não sabia que você era..."
"meu cunhado. Sinto muito por tudo que eu fiz." "Você me perdoará?" e tudo mais. E ele o trouxe, pediu para ele sentar em seu
trono. Ele não conseguia entender: "O que está acontecendo?" "Por favor", o fez se sentar lá, colocou guirlanda nele, fez aarti,
deu-lhe joias, deu-lhe grandes guirlandas... de diamantes e rubis e coisas assim. e tocou seus pés, lavou seus pés... e depois
com grande honra, o enviou para casa. Ele não conseguia entender: "Ele ficou louco ou possuído por alguém?"
Ele deve ter pensado que algum grego possuiu aquele sujeito... pelo modo como ele estava se entregando. Quando ele foi para
casa, sua esposa estava sorrindo. Ele disse: "Por que você está sorrindo?" Ela disse: "Eu sabia que o truque daria certo com a
mente indiana." "Qual foi o truque?" Ela lhe mostrou uma fita. "Isto foi o truque." Ele não conseguia entender, começou a olhar
para aquilo: "O que é isto?" Ela disse: "Isto é o rakhi. Esta é a coisa que enviei para ele."
"Isto tem o símbolo de uma irmã, foi desse modo que você foi libertado." Alexandre se sentou, ele disse: "Oh Deus," "essas
pessoas podem libertar seus inimigos com uma fita?" "Eu não posso capturar essas pessoas. Eles são muito bons." "Eles são
muito sutis. Essas sutilezas, não podemos entender." E ele voltou, mas ele levou alguns poetas com ele, que cantaram seu
louvor, como ele era, que homem generoso. Mas Eu devo dizer que é muito surpreendente... ver um homem tão sutil na Grécia.
Mas talvez aquela era a época para eles entenderem sutilezas, mas hoje Eu não tenho muitas esperanças. Como Eu os tenho
visto, eles não são tão sutis assim.
Eles só têm pessoas como Onassis... que são seus heróis, que eles veneram. De onde até o que nós chegamos? Como nós
temos usado as mesmas coisas boas a partir de coisas horríveis agora? Até onde nós fomos? E Eu diria que a mesma
Vishnumaya... colocou essa maya agora com a qual você vai para o inferno. Acabou-se! É Ela que arrumou isso para vocês. Ela
não acha que os americanos merecem estar na Sahaja Yoga. É Ela que fica brigando Comigo, Ela diz: "Mãe, esqueça isso!
Esqueça isso!
Esqueça isso!" Vejam os filmes, um pior do que o outro. Vejam os filmes recentes, os modernos, você não consegue nem
mesmo vê-los, você tem de fechar seus olhos. O mesmo poder agora é para a destruição de vocês, usado por vocês somente.
Vocês o estão usando para sua própria destruição. Todos esses filmes... estão trabalhando em vocês para lutarem uns contra
os outros, destruir uns aos outros, como matar uns aos outros, como ser violento, como ser feio, como ser despudorado, como
não ter nenhum autorrespeito e nenhum respeito pelos outros, tudo está vindo através dessas mídias. Seus filhos são tão rudes.
Ninguém ouve ninguém. Ninguém respeita os mais velhos. Se alguém é um homens simples, honesto, inteligente, brilhante, eles
acham que ele é um tolo, porque ele não sabe como ser mais esperto do que vocês.
Ele não sabe como falar rispidamente, porque ele não sabe como insultá-los o tempo todo. Toda a indústria cinematográfica
está agora trabalhando... em como inventar mais palavras ofensivas. Quanto mais houver palavras ofensivas, melhor será, e
isso é o que o público quer, porque agora se tornou... uma questão econômica usar filmes para propósitos econômicos. Quando
o dinheiro se torna tudo: "O que é prostituição? Você ganha dinheiro, o que há de errado?" "O que há de errado em destruir suas
famílias? Você ganha dinheiro." Tudo bem, você vai levar esse dinheiro com você? Ou você vai deixar essas crianças bárbaras
neste país? O que você vai alcançar?

E a orientação ao dinheiro é tanta que... as pessoas dizem que os americanos são as pessoas mais mesquinhas, eles são muito
autocondencedentes e as pessoas mais mesquinhas, enquanto aqui, é Vishnumaya, que é o Ser mais generoso. Ela queima a Si
mesma para lhes dar luz. E a avareza também vem com a orientação ao dinheiro. Eles também são muito maliciosos, às vezes
eles tentam pregar... essas peças que são muito horríveis e hediondas. Então a eletricidade tem de atuar e Eu não sei, Eu não
sei sobre Ela, como Ela trabalhará isso, mas Ela está muito zangada, especialmente com os americanos, porque este é o país de
Seu Irmão. Este é o país onde Seu Irmão governa, e Ela quer que tudo esteja bem, porque daqui são gerados todos esses filmes
insensatos, coisas insensatas que estão destruindo o mundo inteiro. A AIDS é uma das "bênçãos" de Vishnumaya. Ela surge do
Vishuddhi Esquerdo, as pessoas não sabem. Você começa a transpirar no Vishuddhi Esquerdo, antes de tudo. Quando as
pessoas começam a se sentir culpadas, elas devem enfrentar e se livrar disso.
É claro, isso começa, como vocês dizem, com o uso demasiado do canal direito, mas esse uso demasiado do canal direito
termina... em bloqueio no Vishuddhi Esquerdo, e então a parte residual disso começa a gerar... esse tipo de fraqueza em um ser
humano, porque é também a forma pura da maternidade, é o Coração Central, é a forma pura da maternidade. Observem uma
criança, observem uma menina que é inocente. O que interessa a ela é a sua bonequinha. Ela é uma mãe, inteiramente, se ela é
educada apropriadamente... desde a tenra infância, ela é uma mãe. E a materninda é o ápice da feminilidade. Há alguns Sahaja
Yogis também que são tão estúpidos, eles não querem ter filhos depois do casamento. Eles deveriam sair da Sahaja Yoga,
imediatamente. Nós não fizemos tudo isso para ter pessoas aqui... que não sentem inclinação para gerar filhos. Se eles podem,
eles devem. O motivo é que há muitas grandes almas que querem nascer.
Esses são os grandes frutos que vão estar... prosperando na árvore de sua vida familiar, e se você não quer ter nenhum filho,
então o que você está fazendo aqui? Assim, a coisa principal de Vishnumaya é que... uma mulher tem de ser uma mãe. Então
essa maternidade dá a ela essa capacidade especial de brilhar. Agora, isso começa com o Vishuddhi Esquerdo, a AIDS vai para
o Coração Central. O Coração Central é desafiado, a maternidade é perdida. É desse modo que os anticorpos se tornam fracos,
uma vez que eles são atacados, eles se tornam fracos, eles não conseguem lutar contra a doença... e é desse modo que a
pessoa que contrai AIDS... tem de enfrentar coisas... de tal maneira que ela não tem nenhum anticorpo, então ela se torna
alérgica a tudo e morre. Para lutar contra a AIDS, as relações de irmãs e irmãos devem ser estabelecidas, de modo que as irmãs
possam cuidar dos homens, o modo como eles estão se comportando e eles devem proteger as irmãs, o modo como elas estão
se comportando. Em todo esse movimento satânico, Eu percebo que... os homens ficam fisicamente atacados... e as mulheres
ficam mentalmente atacadas. E é um tal ataque que para as mulheres, é difícil se livrar disso. Antes de tudo, nós temos de
decidir qual é o nosso objetivo: é tornar-se o Espírito e não um objeto sexual.
Essa maya mudou seus objetivos completamente, vai transformá-los em vermes, ou Eu não sei no que mais. Na verdade, isto é
o que os americanos têm de entender: aonde eles estão indo? Todo mundo acha que os americanos são... meio loucos, se não
loucos por inteiro. Qualquer americano que venha a qualquer organização: "Oh, tome cuidado, americano". Os americanos talvez
não saibam disso. Eles nunca consideram um americano como uma pessoa completamente sã. Qual é a razão? Por causa
dessas ideias estúpidas, esquisitas, ridículas que eles têm. Mas Eu ouvi dizer que aqui as pessoas clamam: "Nós temos um
direito fundamental de sermos estúpidos e loucos." Esse é um tipo de coisa que está se passando hoje... no país onde vocês
vivem, e se vocês têm de salvá-lo, vocês têm de virar a face deles em direção a Deus.
Vocês têm de virar a face deles em direção à Realização do Si. E isso é uma tarefa muito, muito difícil... para qual todos vocês
Sahaja Yogis, Eu peço a todos vocês e oro por vocês... para que desenvolvam esse tipo de poder, que é o Poder de Vishnumaya,
de modo que vocês brilhem com o Poder de Vishnumaya. Quando Eu vejo a Estátua da Liberdade, Eu acho que ela é
Vishnumaya em pé aqui. Por que eles não fizeram um homem em pé lá? Por que uma mulher? Ela é o símbolo da irmã, de
Vishnumaya, e se vocês têm de ter sua liberdade, tenham-na, mas a liberdade a partir da sabedoria, não da estupidez. E isto é o
que Eu tenho de lhes dizer hoje, nesse grande país de Shri Krishna: é melhor vocês tomarem cuidado. É melhor tomarem
cuidado. Vocês podem dizer que Ela realmente governa... numa forma apropriada na América do Sul, e aquele era o domínio
Dela também. E lá, a eletricidade não é tão prevalente.

Mas a perversão começou porque eles começaram a produzir cocaína... e outras coisas horríveis para estragar seu Vishuddhi
Esquerdo. Um se sente culpado com uma coisa na América do Norte... e outro o faz ficar mal através da cocaína, e ela é
tranquilamente transportada para cá... para vocês estragarem seu Vishuddhi. Isso é um ataque a Vishnumaya, um outro ataque
a Vishnumaya... da América do Sul, porque eles estão exportando. E uma vez Eu lhes perguntei: "Por que vocês exportam isso?"
Eles disseram: "É responsabilidade deles salvar o povo deles," "não é nossa responsabilidade." Na Colômbia, oficialmente! Eles
pensam: "Se os americanos não podem cuidar deles mesmos," "como podemos cuidar de nosso povo?" E eles estão ganhando
muito dinheiro de vocês, porque vocês prestam muita atenção no dinheiro: "Tudo bem, tenham isso. Nós também teremos
dinheiro lhes dando..." "essa coisa horrível para estragar o Vishuddhi de vocês..." "e tirar todo o seu dinheiro, se vocês acham
que dinheiro é tão importante." Isso é algo, uma grande peça, é uma maya, é uma maya horrível na qual este país entrou.
E vocês têm de fazer isto através de exemplos brilhantes: mostrar de forma incisiva que é horrível a forma... como aceitamos
coisas tão facilmente. Eu tenho certeza que essa Vishnumaya rachará certas cabeças aqui... e Eu espero que isso crie um novo
caminho... para os Sahaja Yogis seguirem para conseguirem mais pessoas ... na Sahaja Yoga de uma forma adequada,
dinâmica, e as estabeleçam na Sahaja Yoga. Que Deus os abençoe.
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Shri Krishna Puja, St. Quentin, França, 16.08.1987 Foi muito belo as crianças virem e Me receberem… desta bela maneira. Isso
pode os levar de volta à época de Krishna… quando em Sua infância, Ele era muito respeitado por Seus amigos… e eles tentaram
fazer todas as homenagens que foram possíveis. Vocês conhecem a história de Seu nascimento. Também vocês conhecem a
história… Eu acho que se você parar a água, então – senão Minha palestra pode ficar um pouco… Vocês conhecem a história de
Seu nascimento. E aqui nós temos o fluxo da água, em ambos os lados. O modo como Ele tocava Sua flauta ao longo do Rio
Yamuna. A coisa toda parece, às vezes, tão humana, mas não é. E no momento certo, sempre que Ele precisou, como uma
criança, Ele manifestou Seus poderes. Ele matou uma mulher que era um demônio, por último Ele matou Kamsa. Depois disso,
vocês sabem que Ele pregou o Gita, mas isso não foi tão rápido assim. Depois de matar Kamsa, Ele foi para Dwarika para
governar lá. E lá Ele teve de se casar como mais cinco esposas. Primeiro Ele tinha 16 mil esposas. Então muitas pessoas
podem perguntar: “Mãe, que tipo de marido Ele devia ser?” Essas 16 mil deve explicar que Ele tem 16 pétalas… em Seu domínio
do Vishuddhi Chakra. E essas 16 pétalas multiplicadas pelas mil pétalas… do Sahasrara se tornam 16 mil. Assim, esses 16 mil
poderes, que estão disponíveis para nós também, esses 16 mil poderes estão trabalhando no cérebro. Esses poderes não
puderam vir como Sahaja Yogis, então eles vieram como mulheres… que foram capturadas por um rei, exatamente 16 mil, e Ele
se casou com elas, porque através do casamento, foi tudo muito dhármico. Ele também se casou com cinco mulheres depois,
que representavam os cinco elementos. As Encarnações não podem ser entendidas… a partir do ângulo humano, nunca podem
ser entendidas, Eu devo dizer, porque os meios e métodos Deles são diferentes. Eles têm meios e métodos Deles próprios… e
Eles não os expõem a outras pessoas. Não que Eles tenham medo de expor ou não queiram expor, mas isso não será inteligível,
isso não pode ser compreendido pelos seres humanos. Se vocês Me perguntarem, digamos: “Mãe, como a Senhora lida com
isso?” Eu talvez simplesmente mude o assunto inteligentemente. Assim, agora Eu vou lhes falar sobre… as 16 mil pétalas do
Sahasrara… e agora nós podemos começar a tradução. Em síntese, você pode lhes falar. Então, agora, para entender os 16 mil
poderes que vocês obtiveram… em seu cérebro, já se manifestando, assim que você tem a sua Realização, esses 16 mil poderes
começam a se manifestar. Cada pétala do Sahasrara tem 16 poderes. E esses são, quero dizer, as pétalas são feitas dos cinco
elementos. Assim, esses cinco elementos, que criaram essas mil pétalas… têm 16 poderes em cada pétala. Agora, os cinco
elementos são do canal direito, que é o conteúdo ou, podemos dizer, a matéria do cérebro. A matéria do cérebro é criada de tal
maneira… que ela tem uma matéria protetora também. Então nós temos a massa cinzenta e também… a massa branca que é
externa para proteger a massa cinzenta. Agora, esses 16 poderes que são expressados em cada pétala… estão vindo do canal
esquerdo. Shri Krishna é uma Encarnação do lado esquerdo. Então os 16 poderes que estão vindo do canal esquerdo… adornam
as pétalas que são feitas de cinco elementos. Mas esses poderes já existem no cérebro. Através desses cinco mais 16 poderes,
nós fazemos todo o nosso sistema nervoso trabalhar. Por exemplo, se você tem de levantar sua mão deste jeito, então isso é
trabalhado, primeiramente, através do canal esquerdo… que deseja que ela seja levantada. E depois é ordenado aos cinco
poderes ou cinco elementos, eles entram em ação. Nós temos também em nosso sistema… um tipo especial de esquema onde
há uma ação reflexa, que é formada anteriormente em nossa evolução. Assim, em uma consciência humana, seja o que for que
trabalhe… não é uma ação reflexa. Mas agora, quando seu Sahasrara é iluminado com a Kundalini, todos esses mil poderes se
multiplicam em 16 mil. Então todos os nervos no corpo recebem a iluminação. Sua atenção se torna iluminada. Com essas mil
dimensões, você se torna coletivamente consciente. Podemos dizer assim: se há 16 pessoas em cinco casas… e elas estão
trabalhando separadamente… e às vezes em coordenação, mas uma inundação chega. “Inundação, inundação”. Como resultado
dessa inundação, todas essas casas são juntadas… e ficam envolvidas na energia dessa inundação. Então as pessoas se unem.
Elas esquecem suas casas… e começam a usar agora uma nova energia da consciência coletiva. Isso é exatamente o que
aconteceu em vocês, assim que a Kundalini se elevou dentro de vocês… e lhes deu a Realização, a inundação ativou essas
energias dormentes em vocês. Vocês não têm de pensar que… têm de segurar as mãos uns dos outros quando há uma
inundação, vocês simplesmente as seguram automaticamente, espontaneamente. Então todas as energias de repente
começam a entrar em movimento. Assim, esse poder onde as mil energias do cérebro… de repente despertaram é o poder
chamado Viratangana. Isto é, Ela é o poder do Virata. Ela é o poder que torna Shri Krishna um Virata. Assim, os 16 mil poderes
que Ele alcança em seus seres… são feitos através do poder de Viratangana. E nestes tempos modernos, vocês sabem quem é.
Assim, a Adi Shakti toma a forma de Viratangana. Com essa iluminação, você alcança sua Realização. Assim, a Kundalini passa
através de diferentes centros, iluminando as diferentes energias, por fim chega ao cérebro… e ilumina o Poder de Viratangana.

Neste ponto, no ponto do cérebro, a Kundalini começa a se espalhar na cabeça. Ela, é claro, sai do Sahasrara, mas também Ela
escoa para baixo através dessa… placa do cérebro no sistema nervoso simpático. Isso relaxa você. É por isso que você se sente
relaxado, isso relaxa o sistema nervoso simpático. Isso alarga os centros. Traz de volta para sua posição normal. O
alargamento do sistema nervoso parassimpático ou Sushumna… faz a Kundalini se elevar em mais quantum. Tudo isso é feito
por uma ação reflexa da Kundalini. Então a Kundalini já está formada de tal forma… que quando Ela se eleva, Ela
automaticamente… faz todas essas coisas. Então sua Kundalini tem… o poder de iluminar todos os seus centros… e iluminar o
seu cérebro e relaxar você, aumentar o tamanho dos centros… e fazer a Kundalini se elevar novamente. Mas a Kundalini tem um
poder muito especial: a Kundalini de cada ser humano Me reconhece. Muitas pessoas que apenas viram Minha fotografia…
tiveram a Kundalini delas despertada. Mas se seus centros estão muito cobertos por nuvens ou exaustos… ou travados juntos
ou separados um do outro, então a Kundalini para lá. É por isso que algumas pessoas têm a Realização muito rápido… e
algumas levam tempo. Essas mentes condicionadas são as mais difíceis. - O que está acontecendo. - Não sei. Está tocando um
no outro? Energias juntas. Mas não no meio. O que está acontecendo? Ok? Não. Agora, a elevação da Kundalini é alcançada
melhor em um lugar… que é frequentado ou visitado ou habitado por santos, também por pessoas que não são tão
complicadas. Por exemplo, somente hoje Eu descobri… que a Igreja Católica complicou muito suas vidas. Eu não sabia que eles
têm pregado que sexo é um pecado. Então se é assim, isso significa que somente Adão e Eva, dois teriam vivido nesta Terra. E
essas pessoas não estavam com Adão e Eva para saber o que eles fizeram. E essa ideia absurda… estava muito presente
também na época de Shri Krisha, entre os indianos. E como resultado disso, nós tivemos ascetas que eram muito irascíveis.
Eles desenvolveram uma personalidade unilateral de, digamos, como do sol, se eles olhavam para alguém, eles simplesmente
podiam queimá-lo, bhasma (em cinzas). E eles tinham tamanha austeridade que se você tivesse de conversar com eles, você
tinha de usar pelo menos a distância de um mastro, mastro oco, pessoas tão horríveis. Mas Shri Krishna, quando Ele nasceu, Ele
descobriu que esse desequilíbrio estava sendo criado. Na mesma época, Seu primo, cujo nome era Neminath, que era um
Jainista Tirthankara, desenvolveu uma aversão de comer carne. Comer carne. Como resultado disso, uma outra natureza
extrema começou, e as pessoas pensaram que comer carne é um pecado. Todos os tipos de variedades de pecados
começaram a prosperar. E eles tinham “grifes”, essa grife, aquela grife. Assim como vocês têm grifes como Christian Dior, isso,
aquilo. Deste jeito: este pecado, este pecado, este pecado, desse jeito. Mas debaixo, eles eram obcecados por sexo. Eles são os
que começaram esses templos eróticos na Índia, Jainistas. Agora, o outro lado disso é que os horríveis “santos” hindus, não
santos, Eu devo dizer, do que devemos chamá-los? Ascetas, e esses terríveis jainistas, todos juntos, formaram uma “ideia
formidável” sobre religião. Então Krishna encarnou. Isso não foi somente para matar Kamsa, mas para falar às pessoas que
esse tipo de condicionamento estúpido… não é religião. A religião nunca pode ser contra às leis naturais. Mas a ascensão
começa a se mover… de um sexo que não tinha nenhuma maryada, ou em animais inferiores, é pior ainda do que isso, indo ao
ponto dos seres humanos, onde isso tem de ter maryadas, ser devotado a uma única pessoa e ser fiel a essa pessoa. E então
Ele trouxe à existência a religião das maryadas naturais. Você tem de se casar com a pessoa. - Você tem de se casar? - Se
casar. Você tinha de se casar com a pessoa, casamento. Casar? - Ele fica nervoso com a palavra. Tudo bem. Sim, as pessoas de
fato ficam nervosas. Agora, Ele se casou com cinco mulheres mais 16, mais 16 mil. Então eles confrontaram: “O que o Senhor
diz de um casamento com uma única pessoa?” “O Senhor já tem muitas esposas.” Então Eu já lhes contei uma história de como
Ele provou que… Ele era um Yogeshwara. Ele estava além de todos esses relacionamentos. E isso mostra que para
Yogeshwaras, não importa quantas vezes Ele se casou… ou para um Yogeshwari como Eu, quantos filhos Eu tenho. Então as
épocas – ou o que chamamos de samayachar – fazem uma pessoa se comportar de uma determinada maneira… que é uma
Encarnação. Houve um caso de assassinato por um homem… que estava seguindo o culto Hare Rama Hare Krishna. É claro,
isso não foi estabelecido, mas ele achou que… afinal ele era Krishna, então ele pode matar pessoas. Agora, Krishna era uma
Encarnação. Ele sabia quem matar e como matar. Ele disse: “Ninguém está vivo, Eu já os matei.” O discernimento de uma
Encarnação é perfeito. Então a pessoa não deve imediatamente pensar: “Porque uma Encarnação fez assim, então nós
podemos fazer também.” Mas os seres humanos sempre assumem o comando. Essa é a parte da estupidez de todos os seres
humanos, Eu devo dizer. Como os cristãos, todos eles acreditam… que eles devem ser crucificados… e devem sofrer. Vocês são
Cristo? Através de tantas crucificações de muitos cristãos estúpidos, o que nós iremos alcançar? Todos os tipos de ideias
complicadas… surgem de todo esse tipo de coisa insensata… apenas para dizer que deve haver tristeza. Como Eu lhes falei
ontem, é um povo infeliz. Cristo se crucificou de modo que o Agnya de vocês… pudesse ser desobstruído e vocês desfrutassem
a vida, porque Cristo, Ele próprio era uma Encarnação… e quer você se crucifique ou não não faz nenhuma diferença para Ele.
Então a diferença entre a Encarnação e um ser humano… deve ser compreendida, antes de tudo, na vida de Krishna. Quando
começou a chover pesadamente e quando Indra quis… humilhar Shri Krishna, as chuvas eram tão fortes… que Ele simplesmente

levantou uma montanha, Gorvadhan, com Seu dedo. Então os outros, que eram Seus seguidores, Seus gopas, eles também
tinham alguns gravetos com eles, então eles também colocaram alguns gravetos. Mas eles eram crianças. Agora, Eu não
entendo as pessoas… que são tão adultas, que parecem adultas, e se comportam pior do que as crianças. A natureza nos
ensina o tempo todo. Agora as pessoas estão entendendo que seja o que for elas tenham feito… no que se refere ao casamento
é uma coisa errada… e agora elas estão considerando o que Shri Krishna disse. - O que você disse? No que se refere ao quê? Casamento, novamente. - Casamento novamente. É como um pano vermelho para ele. E para muitos. Isso é também, Eu acho,
essa Igreja Católica. Mas por que Cristo participou de um casamento? Isso deve ser entendido. Se Ele era contra o casamento,
porque Ele participou de um casamento e também fez vinho para eles? Mas eles usaram esse incidente apenas porque eles
querem beber vinho. Mas mesmo lá, Cristo foi muito cuidadoso, o que Ele fez foi transformar água em vinho em um segundo,
deste jeito. Mas para fazer álcool, você precisa fermentá-lo.. Eu também posso fazer isso, e daí? Mas Eu não posso fazer álcool,
Eu terei de colocar alguns fungos nisso. Então isto é o que acontece: o modo como as pessoas transformaram… Deus ou as
Encarnações de acordo com suas mentes pequenas… e de acordo com seus fins egoístas. Porque se você diz que você é
originalmente um pecador, então você diz: “Agora, o que faremos?” Agora, para penitência, vocês dão muito dinheiro, e Deus
não entende de dinheiro, de que adianta? Está tudo errado, totalmente errado. Vocês não cometeram nenhum pecado. Todas
essas são coisas inexistentes que eles ficam falando. Mas Eu tenho visto no ocidente, as pessoas dizem: “Como pode nossa
Kundalini se elevar? Nós somos pecadores.” É melhor abandonar todos esses condicionamentos. Ninguém é um pecador, isso
é o que Shri Krishna disse. É claro, Ele dividiu as pessoas em três categorias, basicamente, Mas Ele disse que qualquer um pode
ter a Realização do Si… e pode ser iluminado. Se Ele tivesse acreditado que as pessoas são pecadoras, Ele não teria dito isso.
Isso é totalmente anti-Deus e anti-Cristo e anti-Krishna. Você está aqui, o Virata o criou, até um ponto, trouxe você até um ponto.
Agora você está a ponto de florescer. E já foi lhes falado que como sementes, vocês tinham algumas doenças em vocês. Assim,
todo o grande trabalho da evolução, o grande trabalho de levá-los ao Reino de Deus… é completamente cortado. Assim, hoje é o
dia de estar alegre, ser feliz, mas não pulando dentro do mar, mas permanecendo no seu barco de maryadas, porque você teve
agora seu cérebro iluminado. Este cérebro é agora uma coisa tão poderosa que você obteve, de modo que ele penetra através
de todos os cinco koshas que você tem em volta, todas as cinco auras em volta de você, feitas pelos cinco elementos. Este
cérebro toca o sutil do éter, o sutil da Mãe Terra, o sutil de todos os elementos. Através dessa iluminação, você se tornou sutil.
Assim nós temos de esquecer as coisas grosseiras. As coisas grosseiras apenas seguem qualquer coisa… que seja sutil
exatamente como um ímã atrai. Uma vez na Austrália, aconteceu um Puja de Shri Ganesha. E o hibisco, a flor vermelha é a flor
de Shri Ganesha. E quando nós estávamos indo para o puja, por toda parte… Eu vi essa flor de hibisco desabrochando. Então Eu
disse aos Sahaja Yogis: “É melhor parar o carro…” “em algum lugar e pegar algumas destas flores para o puja.” Mas depois eles
esqueceram. Vocês conhecem o mantra: “Ya Devi sarva bhuteshu bhranti rupena samsthita”. A ilusão. E então eles de repente
se lembraram: “Oh Mãe, nós esquecemos as flores.” Eu disse: “Foi bom vocês terem esquecido, alguém assumiu por vocês.” “É
por isso que vocês esqueceram.” Quando chegamos no local do puja, o lugar todo estava cheio… de cestas e mais cestas
dessas flores. Portanto quando vocês esquecem, não achem que esqueceram algo, então algo deu errado com vocês. Não, isso
foi para a sua compreensão sutil… que trabalha de um modo reflexo, mas em 16 mil dimensões. Vocês conseguem imaginar um
instrumento com 16 mil fios… conectado com um outro de 16 mil fios… com um outro de 16 mil fios, e o tempo todo
trabalhando tão eficientemente? Esse é o trabalho do Virata… e esse é o trabalho dessa mente iluminada. Portanto vocês não
têm de se preocupar com a parte grosseira. Vocês querem um ashram, vocês o terão. Qualquer coisa grosseira, mundana, dará
certo. Mas nesse estágio, vocês devem se lembrar… que vocês têm de apenas colocar sua atenção nisso por um minuto.
Apenas uma atenção, o que dizemos que é o bandhan, e dá certo. Mas a coisa principal que temos de lembrar é… que nós
somos yogis, nós somos almas iluminadas. Nós somos pessoas especialmente abençoadas com poderes especiais. E há
muitas formas simples através das quais nós podemos controlar… todas essas coisas mundanas. E a coisa toda acontecerá
tão belamente… que vocês ficarão surpresos. Isto é o que temos de compreender: os poderes de seu Sahasrara. Eu lhes falei
que 16 poderes já estavam lá. Assim, os 16 poderes que estavam lá eram 12 do coração… e quatro de Shri Ganesha, já estavam
no cérebro de vocês. E é desse modo que você era uma pessoa emocional… e você tinha relacionamentos de emoções e
também relacionamentos… com outros de inocência assim como relacionamento de casamento. Tudo isso estava formado
dentro de você. Mas por causa desse tipo de ideias estúpidas, todos esses sentimentos naturais foram suprimidos, de modo
que ninguém era uma irmã, ninguém era uma criança, ninguém era um irmão, e todas essas ideias estúpidas… acabaram com
esses belos sentimentos de flores, de fragrância, completamente destruído. Os falsos medos e as falsas ideias e as falsas
proibições, tudo arruinou essa parte do cérebro. À esquerda, correto. E o canal direito começou a trabalhar. Somente o canal
direito trabalhando. Então o canal esquerdo não existe, todos os valores do canal esquerdo não existem. Somente o canal

direito e a conexão com o canal direito, com as coisas que fazemos com o canal direito. Também para somar a isso, muitas
coisas surgiram… como a revolução industrial e a guerra e tudo mais, então o canal direito se tornou a parte dominante… e esse
ego se desenvolveu. O ego o faz se sentir muito importante e você apenas – o amor se torna nada além de algo egocêntrico. Em
adição a isso, quando o dinheiro se tornou importante, então isso é como alguém que já é um bêbado… e um escorpião o pica. A
situação estava muito ruim. Todos os meios e métodos, permutações e combinações… de exacerbar essa situação, exacerbar
esse ego foram criados pelo mesmo ego. Essa é a coisa mais perigosa que temos no ocidente. Para eles, mesmo o amor pela
esposa… Obrigada, muito obrigada, tudo bem. é uma coisa a ser avaliada em dinheiro. Tudo é negócio, quer seja a igreja, quer
seja a máfia, quer seja a política, tudo é dinheiro. O dinheiro se torna o poder. Então se o dinheiro é tudo, por que se importar
com a castidade? Por que se importar com a inocência? Por que se importar com a arte? Tudo que se possa vender é arte. Tudo
que possa render dinheiro é um relacionamento. Então toda a aridez no canal esquerdo… criou um problema novamente para…
os extremos do canal esquerdo serem absorvidos, Assim, o Subconsciente Coletivo foi sugado para dentro… da mente
subconsciente de vocês e depois para a sua mente consciente. E você pode dizer que o ego chegou a tal ponto em seu
cérebro… que ele começou a entrar no superego, e uma personalidade muito confusa foi criada. Assim, Eu tenho de lhes dizer
uma coisa: você está fadado a experimentar sua ascensão, você está fadado a obter todos os seus poderes, e você está fadado
a experimentar seu Reino de Deus, mas você deve trabalhar seu canal esquerdo… com a compreensão da pureza, dos
relacionamentos puros, e trabalhar o canal direito, encarando-o, encarando seu ego plástico. Quando você não quer fazer algo,
pergunte a si mesmo: “Por que eu não estou fazendo isso?” E quando o canal esquerdo é sugado, uma letargia, uma inércia se
instalam. Todo o canal direito fica completamente saturado… ou completamente dominado… pelas poderosas entidades do
canal esquerdo. As pessoas se sentem muito cansadas o tempo todo… e elas querem sempre beber ou tomar drogas, ir para o
canal esquerdo… e a inércia se instala. É por isso que há um problema. Mas coletivamente, se compreendermos que este é o
problema, todos nós poderemos trabalhar isso juntos. Não desprezando ninguém, não corrigindo ninguém, mas corrigindo a si
mesmo… e não corrigindo seus líderes. Isso dará certo, Eu tenho certeza que dará certo. Hoje é um grande dia… e Eu Me lembro
desta França, uma tamanha inércia como a Rocha de Gibraltar. Eu não sabia como mover o cérebro deles, os cérebros eram
feitos de plástico, o que fazer com eles? Vocês conseguem acreditar? No primeiro ano, Eu vim três vezes. Eu fiquei martelando
na França e até mesmo os ingleses disseram: “Mãe, por que a Senhora vai a França tão frequentemente?” Agora, até mesmo os
ingleses são equivalentes. Eu devo ter sido igualmente dinâmica com eles, e Eu fui, foi um trabalho de enorme paciência e amor,
de compreensão, pois eles são casos dignos de merecimento, perdidos na vastidão do ego. Mas eles são os que salvarão a
Europa, a Inglaterra e os EUA. Que Deus os abençoe.
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Hoje, nós estamos celebrando na Suíça... a coroação de Shri Rama no dia de Dassera.
Muitas coisas aconteceram no dia de Dassera. O mais importante foi... Shri Rama ser coroado... como um rei nesse dia. Ele
também matou Ravana nesse dia. Muitos podem dizer: "Como pode Ele ter matado Ravana..." e ser coroado na mesma data?
Naqueles dias na Índia, nós tínhamos aviões supersônicos... e - é um fato, o nome do avião era Pushpak, que significa "a flor".
Ele era chamado de Pushpak e tinha uma velocidade tremenda. Assim, após matar Ravana, Ele veio para Ayodhya com Sua
Esposa... e foi nesse dia que Ele foi coroado. No nono dia, Ele venerou a Deusa para obter a força, Shakti, para Suas armas, e no
décimo dia, Ele matou Ravana. Assim, vocês podem imaginar o quanto as pessoas eram avançadas... na época de Shri Rama e
no Seu reino. A razão era que o rei era uma Encarnação.
Ele também era um rei bondoso, como foi descrito por Sócrates. A história de Shri Rama é muito interessante do começo ao
fim... e agora, nós temos uma bela série sobre Ele... feita pela nossa televisão na Índia, a qual é vendida por um preço muito
bom. Talvez nós possamos presentear todos vocês... com um exemplar quando vocês vierem de lá. Mas dizem que a história
de Rama foi escrita antes Dele nascer, mesmo antes de haver sequer uma vaga ideia sobre isso. O sábio Valmiki escreveu toda
a história de Shri Rama. O nascimento de Shri Rama e tudo isso... foi produzido por Agni, o Fogo. E Ele nasceu na dinastia de
Surya, o Sol. Assim, com tudo isso, Ele nasceu das bênçãos de Agni, que é o Fogo, e também nasceu na dinastia de Surya. Ele é
conhecido foi um dos mais moderados, pacíficos avatares que vocês já tiveram. Ele é conhecido por ser muito - quero dizer, na
língua inglesa, uma pessoa muito formal, no sentido... sankoch.
Ele faria todo o possível... para arcar com os problemas sobre Si mesmo, ao invés de pedir para outros fazerem algo. Nós
tivemos muitas pessoas assim na Índia. Como por exemplo, nós tivemos... um Primeiro Ministro, Lal Bahadur Shastri. E... se ele
estivesse sentado em uma sala, onde houvesse outras pessoas sentadas, e a eletricidade estivesse ligada de alguma forma, por
exemplo, a luz acesa ou algo assim, e ele quisesse apagá-la, ele não pediria a ninguém para apagá-la. Lentamente, ele se
levantaria de seu lugar, andaria até o interruptor e simplesmente a apagaria, de modo que ele não pediria nada. Esta é uma das
grandes qualidades de Shri Rama, Ele não faria ninguém fazer algo para Ele... ou ordenaria algo ou usaria alguém para esse
propósito. Ele era a bênção do fogo... e nascido em Surya. Mas, o que percebemos é que aquelas pessoas nascidas, talvez em
famílias de baixo nível, em famílias negativas, pessoas de canal esquerdo, como podem chamar, com todos os tipos de
problemas, elas têm um Agnya terrível e uma Suryada terrível. Uma pessoa nascida em Surya tem de ser extremamente
humilde. Rama é Aquele que mostra que nada pode afetá-Lo, nada pode fazê-Lo sentir-se alguém importante.
Agora, quando nós vemos Sua vida mais detalhadamente, Ele era um homem muito humilde. Agora, nós temos visto pessoas
que tentam desprezar os outros: Eu não gosto de você." "Eu não gosto. Isso não é bom." "Isso é muito difícil. Isso é sinal de que
uma pessoa assim... é de um caráter extremamente baixo, não tem de forma alguma nenhum caráter, mas é de um baixo
caráter. Qualquer pessoa que tenha algum caráter demonstra... pela tolerância que tem por outras pessoas. A intolerância é
sinal de uma pessoa que é extremamente egoísta... e tem - é vaidosa, há vaidade. Shri Rama era muito amado pelas pessoas...
que Ele governava naquele país. E Ele tinha a mais bela esposa, filha do pai mais venerado, Janaka.
E Shri Rama era o filho amado de Seu pai. Mas, Ele era um homem tão humilde, um homem tão humilde, que em todo o Seu
caráter, você vê a beleza. Como, quando Ele estava indo em um pequeno barco... para o Seu exílio. E quem O estava levando era
um barqueiro comum. O barqueiro estava se sentindo muito constrangido... porque ele estava diante do rei de Ayodhya... e não
estava com roupas apropriadas. Então Shri Rama, Ele próprio estava vestindo apenas... vatkalas, que são roupas usadas por
pessoas das vilas... ou por pessoas que vivem em regiões primitivas. É somente uma espécie de folhas que eles têm. Ele tinha
que vestir aquilo porque Sua mãe, a madrasta, pediu por esse tipo de favor para Seu pai. E, então, Shri Rama apenas lhe disse:
"Por que você está preocupado?" "Eu estou usando isso.

Eu não sou mais um rei." "Eu estou sentado diante de você deste jeito." "Você deveria se sentir à vontade." "E Eu realmente não
sei como conduzir o barco," "enquanto você sabe como conduzi-lo," "assim, por que você deveria estar preocupado?" Dessa
forma, Ele mantinha até mesmo as pessoas... que chamaríamos de nível inferior na sociedade... em um pedestal muito elevado,
o que mostra... que Ele respeitava os seres humanos. Ele próprio era chamado de Maryada Purushottama, significa que Ele era
Aquele que tinha de saber... até onde ir com alguém, maryadas, como falar com alguém, como abordar alguém. Enquanto nós
encontramos pessoas que se comportam mal, mesmo com seus maridos, com suas esposas, com seus filhos, com todos e
também com os de fora, eles estão prestes a saltar sobre os outros, isso é completamente contra Rama. É como Ravana.
Mesmo Ravana não era assim. Ele também não era dessa natureza, porque ele tinha certos dharmas dentro dele, ele era uma
alma realizada, mas ele tinha se tornado um rakshasa porque se tornou arrogante.
Mas mesmo a sua arrogância não pode ser equiparada... com muitas pessoas modernas e garotas modernas... e homens que
Eu ouço e vejo. Isto é surpreendente, eles realmente superaram Ravana. Ravana tinha somente dez cabeças, mas algumas
vezes Eu sinto que... os homens modernos devem ter, ou especialmente as mulheres, devem ter 108 cabeças. A arrogância, a
quantidade de ódio expresso, é tão ridícula e faz a pessoa parecer tão inútil. Mas Eu vejo que é muito comum pessoas assim... e
na Sahaja Yoga, elas se espalharam de alguma forma. Na realidade, pessoas assim são totalmente desprezadas... por Deus
Todo Poderoso. Observando Sua vida mais detalhadamente, Ele foi... a uma vila onde uma mulher muito idosa, que pertencia a
uma classe primitiva... e tinha poucos dentes, trouxe algumas, algumas frutas, pequenas frutas que chamamos de "ber", e ela
trouxe e as deu para Ele: "Shri Ram, eu peguei estas frutas para o Senhor," "eu não tenho mais nada. E eu provei todas elas." Na
realidade, na Índia, se você coloca na boca, isso é utishta, ninguém irá tocar. Mas ela disse: "Eu provei todas elas com meus
dentes..." "e certifiquei que nenhuma delas está azeda."
Shri Rama não gosta de frutas azedas, ela sabia, assim: "Nenhuma delas está azeda e o Senhor pode comê-las." Quero dizer, de
certo modo, se isso for feito a alguém no Ocidente, eles irão bater forte em você. Imediatamente, Shri Rama apressou-se... e
pegou as bers de suas mãos, as beijou e disse: "Tudo bem, tudo bem, Eu irei comê-las." Ele as comeu com muito entusiasmo.
Então Lakshmana ficou um pouco zangado com... aquela senhora: "O que está acontecendo?" Então Sitaji disse: "Oh! Você
gosta muito delas?" Shri Rama disse: "Sim, mas Eu não vou Lhe dar nada." Ela disse: "Não, Eu sou Sua metade, Você tem de Me
dar." Então Ele deu algumas para Sitaji.
Então Sitaji comeu: "Ah! Que coisa! É como néctar dos céus que Eu estou comendo!" Então, Shri Lakshmana ficou com muito
ciúmes. Ele disse: "Cunhada, Eu posso comer um pouco disso?" Ela disse: "Não, Eu não posso Lhe dar. Peça ao Seu irmão." "Eu
não Lhe darei, Eu tenho uma porção muito pequena." "Por que Você não pede para o Seu irmão?" Então Ele foi ao Seu irmão e
disse: "Posso comer mais algumas?"
Então Shri Rama sorriu e Lhe deu aquela fruta que estava comida... ou tocada ou perfurada pelos dentes da mulher primitiva
que, na realidade, era uma pária de acordo com... as leis dos brahmanes da Índia. A doçura de Shri Rama, a forma como Ele
costumava fazer as pessoas se sentirem confortáveis. Como, Eu diria, um exemplo de uma ostra... que pega uma pequena
pedra no corpo da concha, expele um tipo de líquido brilhante... e a cobre com esse líquido brilhante... e a transforma em uma
pérola, para ficar confortável. Agora, Ele não queria o Seu próprio conforto. Rama é um pouco diferente. Ele queria fazer de
todos um diamante ou uma pérola, de modo que a outra pessoa pudesse brilhar e parecer bela. E é assim como Ele se sentia
confortável. Se você tiver que assimilar Suas qualidades, antes de mais nada, nós temos de entender a posição inata de Shri
Rama. Shri Rama está situado no lado direito do seu coração. No lado direito, coração direito.
Ele está situado lá. Agora, no ser humano não há nenhum coração direito. Se você disser a alguém que há um coração direito,
eles dizem: "O que!" "Há dois corações ou três corações?" Na nossa Sahaja Yoga, nós temos três corações: um é o esquerdo, o
outro é o direito e o outro é o central. Agora, o coração direito é muito importante. O coração direito cuida de todo... o pulmão,
de ambos os pulmões, de toda a garganta, da traqueia, do nariz, da parte interna. A parte externa é cuidada, podemos dizer, o
essencial é dado por Shri Krishna, mas a parte interna é toda cuidada por Shri Rama. Eles são o mesmo, mas um age na parte
interna, outro age na parte externa. Shri Rama lhes dá a parte interna dos ouvidos.

Ele lhes dá os olhos, a parte interna dos olhos. Agora, é muito importante ter a parte interna melhor... do que a parte externa. É
um exemplo de Shri Rama, Ele nunca se importou com o lado externo... ou a aparência externa de uma pessoa. Porque Ele veio
antes de Shri Krishna, Ele tentou melhorar o lado interno do ser humano. Assim, podemos dizer, embora Ele esteja no coração
direito, Ele age através de seu Hamsa Chakra... e em parte, através da parte interna do Vishuddhi Chakra de vocês. Porque Shri
Krishna na parte interna é Shri Rama, é Shri Vishnu. Assim, digamos, quando alguém não é, digamos, de boa aparência de
acordo com o padrão ocidental, de acordo Comigo, os padrões ocidentais são muito estranhos, porque os padrões ocidentais
não parecem... nem Krishna, nem com Shri Rama. A aparência de Shri Rama era de uma pessoa... muito saudável, uma pessoa
alta, com suas mãos até os joelhos. Ajanabav, significa alguém que tem ajanabav. E Ele era corpulento, ambos eram
corpulentos.
Eles tinham de ser pessoas corpulentas, porque Eles tivessem nascido de Agni, Ele era nascido de Agni, mas a água é o
principal elemento de Shri Vishnu. Assim, todos Eles eram pessoas corpulentas. Eles não eram magros como gravetos, como
as modernas ideias de hoje: ser magro como gravetos e como tuberculosos. Mas, isso não significa que todas as pessoas
corpulentas são boas. Logicamente, nós sempre pensamos que pessoas corpulentas são, se a Mãe diz isso, então as pessoas
corpulentas são boas. Não é esse o ponto. Eu estou falando do lado interno disso, o lado interno é exatamente o oposto. O lado
interno é totalmente belo... e completamente cheio de amor, afeição e ternura. A pessoa que não tem essas coisas, é sinal de
uma pessoa que não é um Sahaja Yogi, antes de mais nada. Uma pessoa que é muito barulhenta, fala alto, conversa alto, ri em
lugares errados, deve ser meio maluca, mas não pode ser um Sahaja Yogi.
Vejam, essa suavidade de Shri Rama vai aos extremos... que Eu chamo de sankocha, a formalidade, o formal. Mas na língua
inglesa, "formal" não é a palavra "sankoch". Uma vez Ele estava - quando Ele estava lutando contra Ravana, Ele estava
arrancando com Suas flechas... as dez cabeças de Ravana, uma após a outra. E se Ele arrancasse uma cabeça e depois
arrancasse a segunda, a primeira delas ressurgia, porque Ravana tinha um tipo de bênção... pela qual ninguém podia matá-lo
atingindo-o em sua cabeça. Então Lakshmana disse: "Você sabe que, definitivamente," "Ravana não pode ser morto atingindo a
sua cabeça," "assim, por que Você não o atinge no coração?" Então Rama disse: "A razão é que," "exatamente agora, em seu
coração está Mahalakshmi, Sita." "Sita está sentada em seu coração." "E como Eu posso atingi-lo em seu coração?" "Porque Ela
está lá. Ela poderia se ferir."
"Então qual é a utilidade em atingi-lo na cabeça?" Lakshmana disse. Rama disse: "Porque uma vez que..." "Eu comece atingi-lo
rapidamente na cabeça," "sua atenção irá para lá." "Assim que sua atenção for para a sua cabeça," "então Eu posso atingi-lo em
seu coração." Vejam o sankoch. Vejam o sankoch, o modo como Ele falava. Agora nós temos - Tina, o que está errado com
vocês? Por que vocês estão o tempo todo rindo desse jeito? Vocês não conseguem ficar quietos? O que há para rir?
Sobre certas coisas, vocês não devem rir. Fiquem quietos. Agora, então o que aconteceu é que Ele era... muito gentil. Uma vez
uma mulher muito feia, Shurpanaka, tentou seduzi-lo. E ela disse, ela veio para seduzi-lo, ela disse: "Rama, por que Você não se
casa comigo?" Para uma pessoa como Rama, que é Maryada Purushottama, perguntar algo tão horrível. Qualquer um a teria
espancado, se não algo pior. Então, Shri Rama sorriu. Ele disse: "Senhora, Eu sinto muito." "Eu tenho uma esposa e acredito em
uma só esposa, aika patni vrat."
"Assim, Eu sinto muito por não poder casar com você." Mas, de forma travessa Ele disse: "Tudo bem, Meu Irmão está lá," Sua
esposa ficou em Ayodhya, peça a Ele. Então, Ele foi até ela e perguntou - ela foi até Ele e perguntou: "Lakshmana," "por que Você
não se casa comigo?" Ela se tornou muito bonita. Ela se transformou em uma bela mulher. Ela deve ter ido a algum salão de
beleza ou algo assim, mas ela se transformou e estava lá. E Lakshmana olhou para ela com tanta raiva... e disse: "Você, a
horrenda," "por que você Me faz tal pergunta?" Ele cortou o nariz dela. Quando ele cortou o nariz dela, isso foi em Nasik... e é por
isso que Nasika significa "nariz". É por isso que estiveram em Nasik, que é o lugar onde Ele cortou o nariz dela.
Ele estava muito zangado, mas Shri Rama não. Ele disse de uma maneira que foi muito convincente: "Eu tenho uma esposa e
sou uma pessoa..." "que acredita em Minha única esposa." Agora, o outro traço do Seu caráter é que Ele era firme, imutável. Ele

nunca era mutável como Shri Krishna. Shri Krishna era um Diplomata e a diplomacia está em ser inconstante. O estilo de Shri
Krishna era diferente. Mas... Por quê? Qual o problema com você? Por quê? O que é isto?
Você vem e senta aqui, neste lado. Venha Tina, venha e sente-se do outro lado. Por que você fala com ela? Vá e sente-se lá
atrás. Vá. Ela já Me deu momentos muito ruins em Pune e agora aqui está ela. Enquanto Eu estou falando, por favor não falem
uns com os outros. Isso é o mínimo que vocês podem fazer por Mim. Vocês têm visto algum indiano se comportando assim? É
muito perturbador.
Eu estou Me concentrando em vocês, enquanto vocês não estão se concentrando em Mim? Tudo bem quando há uma piada,
alguma coisa assim, vocês riem. Qual é a necessidade de falar uns com os outros? Eu não consigo entender. Tudo bem, sinto
ter de dizer isso. Vejam, no momento em que estou falando sobre Shri Rama. Shri Rama não teria dito aquilo. Mas na Sahaja
Yoga, você não pode continuar como Shri Rama. Às vezes, você tem de ser como Parashurama também, senão as coisas não
funcionam. Agora, indo adiante nisso, em Seu caráter, que era tão belo, você constata que Ele era uma pessoa firme, imutável.
Tudo que Ele dissesse, por toda a vida Ele mantinha. Por exemplo, Ele disse: "Eu sou Aquele que acredita em uma única esposa,
aika patni vrat." Agora, Ele tinha uma esposa muito bondosa, sem dúvida, uma esposa muito bela, mas Ela foi levada por Ravana
e Ele ficou sozinho. Quando eles quiseram começar um tipo de yAgnya, chamada de Rajasurya yAgnya, que se destinava a
conquistar o mundo inteiro, então eles Lhe perguntaram: O Senhor tem de se casar porque o Senhor tem de ter a Sua esposa.
Ele disse: "Não, Eu não posso Me casar..." "porque ninguém poderia ser como Minha esposa..." "e Eu não posso Me casar. Eu
posso renunciar a este tipo de yAgnya," "mas Eu não posso Me casar novamente." Então eles disseram: "Tudo bem, há somente
uma coisa que..." "o Senhor pode fazer que é fazer uma estátua de Sita em ouro..." "e o Senhor tem de usá-la, esta estátua,
representando uma esposa." Ele disse: "Eu concordarei com isso." Ele tirou todos os Seus ornamentos, tudo, e fez uma estátua
e cumpriu esse yAgnya. Assim, tudo que Ele dizia, Ele seguia do começo ao fim.
Em Seu dharma, Ele era perfeito. Um outro acontecimento foi quando Sita estava perdida, Ele nunca dormiu, Ele nunca dormiu
em uma cama, sempre na Mãe Terra. Nunca dormiu em uma cama, sempre na Mãe Terra. A dor que Ele teve por Sua esposa...
está muito bem descrita por todos os poetas da Índia. E quando Sita, ao final, deixou-O de uma maneira muito misteriosa, Ela
simplesmente desapareceu na Mãe Terra, porque Ela nasceu da Mãe Terra, assim Ela desapareceu na Mãe Terra. Depois, Shri
Rama ficou completamente perdido. E Ele pulou no rio Sarayu... e desapareceu no elemento água de onde Ele havia vindo.
Agora, esse Homem tinha de renunciar a Sua esposa. Nesse contraste, vocês podem ver... a onda de uma personalidade
subindo e caindo. A sociedade na qual Ele viveu, o país que Ele governou, tinha uma objeção contra uma esposa que viveu com
Ravana... e o povo começou a falar sobre isso.
Assim, como um bom rei, Ele simplesmente, como um bom rei, Ele simplesmente decidiu que Sua esposa... deveria ser deixada
para sempre. E então, Ele A enviou em uma bela carruagem... com o Seu primeiro ministro... e Seu irmão, Lakshmana, que A
trouxe, deixou-A e disse: "Isso é o que aconteceu e Shri Rama nos pediu que..." "Eu A levasse para o Ashram de Valmiki." Como
resultado disso, Ela ficou muito contrariada e Ela disse - Ela era a Adi Shakti, assim Ela não tinha que se preocupar. Ela disse:
"Simplesmente Me deixe aqui." Uma pessoa com muito autorrespeito. Ela não disse: "Não, não, Eu irei até Ele" ou "Eu O
processarei, irei aos tribunais, tomarei todo o Seu dinheiro." "Como Ele ousa me mandar embora." Nada desse tipo. Essa é a
graça de uma mulher. Graciosamente Ela disse: "Tudo bem," "agora Você obedeceu ao Seu irmão."
"Eu sou a Sua cunhada, mais velha também. Agora obedeça-Me." "E Eu Lhe digo, como Sua cunhada, Você pode ir agora."
"Deixe-Me aqui sozinha e Eu não quero que Você vá adiante Comigo..." "para Me exilar com alguém." E Ela estava grávida. Se
isso acontecesse aqui, é claro que coisas horríveis podem acontecer, mas na Índia, se tal coisa acontecesse, a esposa se
mataria... ou ela não seria capaz de suportar isso. Eu acho que ambas as coisas são iguais, uma fuga. Se não há agressão,
então há o recuo, declínio. Mas Ela disse: "Não, Eu tenho que dar à luz a essas duas crianças," "posso cuidar de Mim mesma.
Tudo bem, de forma cortês, Ele fez isso."
"Eu não sou nada e por favor diga-Lhe para não se preocupar Comigo." E Ela disse a Shri Rama - a Shri Lakshmana: "Tudo bem,
tome conta Dele, isso é tudo que Eu quero." E Ela disse ao ministro chefe, o mantri: "Você deve cuidar do reino." Vejam a

dignidade, o equilíbrio, vejam o caráter, a personalidade de Shri Rama. Ele era chamado de Maryada Purushottama. E olhem a
Sua esposa. Ela era igual a Ele em todos os sentidos. Quando Ela foi aprisionada por Ravana, Ravana estava com tanto medo da
Shakti de Sita que ele não A tocaria. Ele costumava amedrontá-La, dizendo: "eu farei isso com as mulheres da Índia," "eu farei
isso com as mulheres do mundo," "eu farei esse tipo de coisa horrível," "eu terei um outro nascimento, me comportarei mal." Ela
disse: "Faça o que quiser, você não pode Me tocar."
Ravana não podia tocar Sua mão, ele estava com tanto medo. E quando Hanumana trouxe o anel de Shri Rama... e A
presenteou, disse: "Este é o anel de Shri Rama." Ela disse: "Sim, Eu sei. Como Ele está?" Ele disse: "Está bem." Todas as
questões Ela retinha em volta de Si mesma. Então Hanumana disse: "Mãe, Eu posso levá-La em Minhas costas." "Eu posso
facilmente levá-La." "Venha sobre Minhas costas e Eu A levarei." Ela disse: "Não, Eu não irei com Você.
Isso é Meu -" "é Shri Rama que é um rei corajoso," "Ele próprio deve vir, lutar contra Ravana," "matá-lo porque ele é diabólico..." "e
depois Eu irei com Ele, com toda a glória." Ela não tinha medo de nada. Para Ela, o importante era que Ravana deveria ser morto.
Ele é diabólico e deveria ser morto por Rama. Tanta coragem para uma mulher. Se você vê ambos os lados, você ficará
surpreso... ao ver como o caráter de uma mulher é algo tão poderoso. Não é algo reacionário: "meu marido é assim, por isso eu
sou assim..." ou "meu marido não faz isso para mim, por isso eu sou assim", "meu marido foi embora, então estou acabada," "o
que eu faço sem meu marido?" Nada desse tipo. Ela é independente e responsável por Si mesma. Ela disse "não" a Hanumana...
e Ela se manteve firme em Sua posição... e disse: "Quando Rama vier e matar esse demônio," "e remover esse demônio desta
Terra," "somente então Ele pode Me levar com Ele.
Eu não irei com Você." "Eu não vou escapar. Eu não vou fugir." "Nada disso. Eu mesma vou enfrentar isso aqui." Para uma
mulher, isso é muito difícil de dizer. Estar encarcerada numa prisão horrível... ou em um lugar muito perigoso para Ela, e dizer:
"Eu não irei. O que quer que Você tente," "quaisquer truques que Você possa tentar, o que quer que diga," "Eu não irei." Imaginem
só. E Ravana era um sujeito horrendo.
Ele fez todos os tipos de coisas para Ela, mas Ela se manteve absolutamente calma e tranquila, esperando Seu marido para
voltar. Podemos pensar em mulheres assim nos tempos modernos? Tão satisfeitas consigo mesmas, tão equilibradas, tão
cheias de confiança e força. Essa é a mensagem da vida de Sita. A benevolência de Shri Rama era mostrada... quando Ele
começou a governar as pessoas. Ele era Aquele que se importava com as necessidades das pessoas. Para Ele, era importante
que as pessoas que Ele governava... estivessem felizes e contentes. Ele cuidava delas com grande amor. Ele tinha dois filhos...
e cuidou Deles por um tempo curto, porque Eles estavam desaparecidos com a Mãe, Sita, e Eles eram Aqueles que ficaram
sabendo de Shri Rama, de certo modo, pois Valmiki Os ensinou como cantar o Ramayana. E Eles foram para Ayodhya e
cantaram o Ramayana.
Rama foi com Eles. E em um dia, em uma das yAgnyas, quando eles pegaram o cavalo de Shri Rama, Hanumana achou
impossível lutar com aqueles dois meninos... e Ele não conseguiu entender. Agora aqui, temos de descrever o caráter do grande
Hanumana. Ele foi e disse a Shri Rama: "Eu não consigo entender," "não consigo enfrentar esses dois meninos. Eu não sei quem
são Eles." Então, Shri Rama foi lá. E esses meninos estavam posicionados com Suas flechas. Então Shri Sita apareceu diante
Deles e disse: "Vocês não podem lutar, Ele é o Seu Pai." Isso fez com que Hanumana compreendesse. E Ele disse: "Tudo bem,"
"Eu posso lutar com Shri Rama agora.
Por que Ele A deixou assim?" Vejam a doçura de Shri Hanumana que era um grande devoto, um grande devoto de Shri Rama,
pôde ver aquilo: "Ele cometeu uma injustiça com Minha Mãe." e Ele se manteve firme. É muito amável Shri Hanumana fazer
isso. Como sabem, Shri Hanumana é o Anjo Gabriel, que é a inocência, a simplicidade e o dinamismo. Seu dinamismo era tal,
que tão logo Ele nasceu, Ele disse: "É melhor Eu comer o Sol," "porque ele está queimando as pessoas na Índia." Então Ele foi e
engoliu o Sol. As pessoas tiveram que dizer: "Veja, embora o Sol seja escaldante," "ele é de grande ajuda, por favor liberte o Sol."
"Por que Você o comeu?" Então Ele libertou o sol.
Toda a vida de Hanumana foi para servir Shri Rama. E Ele era um bhakta de Shri Rama muito dedicado. Agora, o contraste é
também que Hanumana tinha navadha, navadha siddhis, navadha siddhis, nove siddhis, anima, ganima, raguma e todos os tipos

de coisas. Ele podia se tornar pequeno, Ele podia se tornar grande, Ele podia... fazer tantas coisas. Apesar de todos os siddhis e
a quantidade de poderes que Ele tinha, Shri Rama uma vez pediu-Lhe: "Meu irmão, Lakshmana, está ferido..." "e Ele está muito
doente, Ele está quase morrendo," "assim vá e consiga um tipo especial de sanjeevani," "um tipo de erva, que Eu quero esfregar
na cabeça Dele." Então, Ele foi lá e encontrou, Ele não conseguia achá-la, assim Ele trouxe a montanha inteira em Sua mão e
deu-a para Rama: "Agora, Você seleciona. Eu não sei, não consigo achá-la." Isso é Hanumana Shakti. E com todo aquele poder,
Ele era uma pessoa tão humilde... e uma pessoa tão dedicada. Essa é a marca de um Sahaja Yogi poderoso.
Qualquer um que for poderoso tem de ser humilde e não violento. Mahatma Gandhi costumava dizer: "Qual é a não violência do
fraco?" Um fraco tem de ser não violento. O que é tão grandioso? Essa é a tática ou um tipo de proteção que ele tem. Assim,
uma pessoa fraca tem de ser não violenta... porque ela não pode enfrentar, ela não pode protestar. Mas, a não violência do
poderoso é... o sinal da verdadeira não violência. Aqueles que são poderosos, se eles são não violentos, significa que eles são
muito confiantes de seus poderes. Aquelas pessoas que são confiantes de seus poderes, por que elas deveriam agredir os
outros? Elas apenas se posicionam: "Tudo bem, venha, o que você quer fazer?"
Mesmo dizendo isso, as pessoas fogem. Assim, aqueles que são violentos, zangados, irascíveis, que avançam em todos, que
torturam a todos, que perturbam a todos, são pessoas que têm um caráter muito fraco. O caráter delas é fraco. Se o caráter
delas fosse correto, elas não fariam todas essas coisas. Esse é o sinal de uma pessoa que está possuída... ou sob influência da
possessão - está fazendo isso, ou ele é tão fraco e está possuído por sua raiva, porque não tem tanto poder para suportar
qualquer coisa. A coisa mais poderosa é a Mãe Terra, porque Ela tem o poder de suportar. Aquele que tem o poder de suportar é
poderoso. Aquele que não tem nenhum poder para suportar: "eu não aguento, eu não gosto" . Uma pessoa assim é inútil para
esta Terra e, às vezes, Eu sinto: "Por que Deus as criou?" É uma dor de cabeça ter uma pessoa em sua volta: "Eu não consigo
comer isso, eu não gosto disso."
Então, porque você está aqui? Ninguém gosta de você também. Ninguém gosta de uma pessoa assim e é por isso que essa
pessoa... está sempre: "eu não gosto disso, eu não gosto daquilo." Assim, o poder de uma pessoa está em suportar as coisas.
Quanto você pode suportar? Quanto você pode aguentar sem sentir isso? Por exemplo, você está, digamos, em uma selva e
está feliz; se você está em um palácio, você está feliz; se está com esta ou aquela cor, se está com esta ou aquela raça, se está
com este ou aquele tipo de vida, você pode suportar isso. E esse poder de suportar lhes dá o mérito, o mérito de ter a Sahaja
Yoga. Isso não é algo para ser mostrado, não é para ser sofrido, não tem que dizer: "eu sofro estando assim." Não, você não
sofre.
É apenas passageiro. Para uma pessoa que quer todos os confortos, uma pessoa que quer viver com todos os luxos, sem
nenhum tipo de defeito ou deficiência, essa pessoa é um mendigo, Eu diria, em todo o sentido da palavra. Quero dizer, a melhor
coisa para se livrar dos problemas é... não tê-los, no seguinte sentido: "Agora, eu não dirijo, então não tenho nenhum problema
de dirigir." "Eu não tenho, eu nunca telefono," "então não tenho problemas com telefones." "Eu não vou aos bancos, assim não
tenho problemas com os bancos." O melhor é: "Eu não tenho nenhuma renda," "o não tenho nenhum problema de imposto de
renda." O que quer que o aborreça, simplesmente não tenha isso. Por que você quer ter isso? Ter e depois aborrecer com isso?
Isso parece muito estranho que... você possa livrar-se de qualquer coisa... que o aborreça muito facilmente neste mundo.
Assim você não necessita ter esse tipo de coisa em sua cabeça. Mas quando a palavra "problema", especialmente na
Comunidade Europeia, "problema" é uma palavra muito comum, mas na língua inglesa, nós nunca aprendemos essa palavra
"problema". Vejam, "problema" somente era usado quando estudávamos geometria, problema de geometria, mas nós nunca...
soubemos que há um problema na vida. Mais tarde, quando Eu entrei em contato com a Comunidade Europeia, eles diziam:
"Não há problema." "Este é o problema." Pelo menos cem vezes em um dia eles dizem a palavra "problema". Assim, para um
problema, a solução é... não ter aquilo que lhe causa o problema. Você pode renunciar a tudo. Qualquer coisa que você queira,
você pode abrir mão, se você souber... como desapegar-se daquilo. Muitas pessoas vem e Me dizem: "Mãe nós temos ego,"
"esse é o problema."
Eu disse: "Então desistam dele." Quero dizer, é simples, por que vocês o têm? Como se eles quisessem dizer: "Nós temos
problemas com isso, mas ainda estamos agarrados a isso." Como, por exemplo: "Nós temos medo de crocodilo," "mas

queremos colocar o nosso pé na boca dele." "E nós temos um problema: o nosso pé será comido pelo crocodilo." Agora,
desistam disso. Mas eles irão procurar um crocodilo, abrir a boca dele, colocar o pé dentro dela... e depois virão a Mim e dirão:
"Mãe, nós temos um problema, meu pé está na boca do crocodilo." Para começar a ter problemas, vocês têm de arranjá-los.
Mas, sem arranjar um problema, como você o terá? Digamos, por exemplo, as pessoas têm problemas muito bobos, estúpidos.
Agora, o primeiro problema de alguém pode ser: "Oh! Eu tenho de passar minhas roupas." Qual é a necessidade? Nenhum
problema, use-as como elas estão. Quem vê isso? Você vê todas as pessoas têm roupas passadas. Não importa o que existe.
Se não está passada, é um problema deles. Coisas bobas assim, você verá coisas muito bobas. Mas, Eu acho que o maior
problema que vocês têm é o seu relógio.
Na Suíça, Eu não deveria dizer isso. Vejam, o problema é assim: "Agora, você tem de ir para o aeroporto." Assim que você diz
isso para alguém que temos de ir para o aeroporto – agora, Eu tenho que ir, você não tem - todo mundo fica pulando, como se
estivessem em um trampolim. Você vê todos eles pulando deste jeito. "Qual é o problema?" "Mãe, Você tem de ir para o
aeroporto." "Tudo bem, Eu tenho de ir. O que há de errado com você?" "É um problema." Eu digo: "Qual é o problema?"
"Eu tenho de ir. Vocês sabem que não têm de ir..." "e não têm de vir para o aeroporto." "E o avião, se ele chegar e não Me levar,"
"Eu não voltarei nas suas cabeças," "Eu ficarei em um hotel. Não se preocupem." "Mas, por que estão tão agitados com isso?" A
forma como as pessoas ficam agitadas para que Eu pegue o avião, às vezes, Eu sinto como se elas quisessem se livrar de Mim.
Portanto, esse é um problema para pessoas que são muito meticulosas. Agora, supondo que Eu diga: "Eu sei que o avião não irá
Me deixar." Eu sei, porque Eu sei de muitas coisas, portanto Eu não tenho problemas. Mas, supondo que você ache que não
pode pegar o avião, então não pode pegá-lo.
Mas, se você pegá-lo, tudo bem. Se não pegar, tudo bem. Então, onde está o problema? Ou você irá pegá-lo ou não. O que há
entre essas duas possibilidades? Onde está o problema? Eu ainda não entendo. Ou vai dar certo ou não. Mantenha as duas
possibilidades. São somente duas possibilidades.
Qual é a terceira possibilidade que dá a você o problema? Conte-Me. Digamos que alguém Me deve dinheiro, tudo bem. Então,
ou ele irá Me pagar ou não. Qual é o problema? O problema é você o chamar de problema... e quer evitar encarar a verdade. Se
você encarar a verdade, saberá uma coisa: "Este homem tem de me pagar, tudo bem," "eu irei e enfrentarei isso." "Eu falarei com
ele: o senhor tem de me dar o dinheiro." "Você tem de me pagar. Essa é sua obrigação."
"E se você não me pagar, está cometendo um erro." Você vai até ele, o enfrenta e lhe diz, mas você não fará isso, ficará
sentado... em casa: "Oh Deus, é um problema." "Veja, aquele homem não está me dando o dinheiro." "Oh Deus! Isso é um
problema." sentado aqui, martelando a sua cabeça o tempo todo, como irá conseguir o dinheiro? Se você enfrentar diretamente,
então ficará surpreso: não existe problema para nada. Digamos que o seu carro estrague. Então ele estragou, sente-se, regozije
consigo mesmo até que alguém venha pegá-lo. Ou suponha que você não consiga carona, tudo bem, fique lá a noite toda.
Qual é o problema? Nenhum tigre irá comê-lo. E se o tigre tiver de comê-lo, ele irá comê-lo. Onde está o problema? Eu ainda não
consigo ver. Eu não consigo ver o problema. Se o tigre tiver de comê-lo, estava destinado que o tigre tem de comer. De qualquer
maneira, ninguém morre, você nascerá novamente. Se você olhar para isso desse ângulo, então você ficará surpreso. A maioria
dos problemas não existem, eles são como bolhas criadas pelo nosso pensamento, ondas de nosso pensamento: "Isso é um
problema.
Aquilo é um problema." Como hoje, eles dizem que não há nenhum salão em tal e tal data. Tudo bem. "Onde tem um salão?"
"Lá." Se não tiver nenhum salão, vamos ficar ao ar livre. Assim, para fazer o melhor, é a maneira que Shri Rama lhes mostra.
Agora, de que maneira Ele tem nos ajudado? Vamos ver. Shri Rama, pelo Seu caráter, pelo Seu equilíbrio, Sua paz, Sua
moderação e Sua doçura, nos mostrou... como um rei deve ser benevolente... e ao mesmo tempo, um marido muito amoroso,
um pai amoroso e uma pessoa dhármica.
Mas além disso, Ele foi para Maharashtra. Ele organizou todas essas coisas, de modo que Ele pudesse andar... até Maharashtra

com os pés descalços para vibrar a terra, porque os Sahaja Yogis um dia iriam para Maharashtra... e o Maharashtra tinha de ser
uma terra vibrada. Em Ayodhya, Ele nunca tirou Seus sapatos porque lá Ele era o rei. Mas quando Ele e Shri Sita foram, ambos,
quando foram para... o Maharashtra, Eles tiraram os Seus sapatos para vibrar a terra. Em Seu caminho, Ele viu uma grande
pedra... que era uma senhora amaldiçoada para ser uma pedra, Ahilya. E, com apenas um toque, Ele a fez voltar à vida. Como
esse, um caso após outro aconteceu, como se Ele tivesse de fazer isso, mas o propósito de Sua vida era ir para lá. E isso tem
propiciado uma grande conquista dentro de nós mesmos, que é Shri Ram. Shri Rama é responsável pelo pranavai, pelo ar vital
que absorvemos, que assimilamos, pelo ar vital. E quando esse ar vital esquenta, nós temos de saber que não estamos mais
com Shri Ram.
Esse ar tem de ser fresco para soprar... através de seu nariz e de sua boca. Eu não sei quanto a vocês, isso acontece Comigo o
tempo todo. Quando vocês estão zangados as narinas aumentam, incham, e o ar quente, as palavras acaloradas e tudo, os
olhos fumegantes, e tudo aumenta assim, se encrespa, e você se torna um Ravana feroz... porque você se esquece da beleza da
natureza de Shri Rama. O que Ele fez para o nosso centro do coração é a coisa mais grandiosa. Ele nos deu a paternidade
dentro de nós, porque Shri Rama representa a paternidade. Agora, que tipo de pai você é, você tem de decidir. Aqueles que não
são bons pais... desenvolvem problemas de coração direito. Aqueles que não são bons maridos... também desenvolvem
problemas de coração direito. Este coração direito é tão importante... porque especialmente no Ocidente onde o clima é tão
estranho, vocês têm que ficar dentro de seus quartos fechados o tempo todo, que vocês todos ficam secos por dentro. Nesse
momento, se vocês não têm a doçura, a cordialidade, a gentileza de Shri Rama, vocês contraem asma.
Muitas pessoas morrem de asma no Ocidente. No ápice disso, vocês brigam com suas esposas, as tratam mal, levam o
dinheiro delas, as enganam com o dinheiro delas... e as torturam de todas as maneiras, então isso se torna pior ainda. Assim,
isso tem algo a ver com o dinheiro, de certo modo, porque Sitaji era Shri Lakshmi e Sitaji era Aquela... que era o poder de Shri
Rama. Assim, Shri Lakshmi também fica irritada com você... quando você é um pai ruim ou um marido ruim. É por isso que
Gruha Lakshmi é muito importante. Mas a mulher tem de ser a Gruha Lakshmi. Ela não deve ser uma megera... e o marido ter de
ser gentil com ela. Então, está arruinado. Isso é muito ruim. A mulher tem de ser uma Gruha Lakshmi, uma bela mulher com uma
natureza muito doce, falar com seu marido de uma maneira muito sankoch... e também cuidar das crianças, cuidar da família...
e cuidar dos convidados que venham a sua casa.
Mas, se você as encoraja e corre atrás de tais mulheres que... não são boas, significa que coletivamente elas devem boas. Se
coletivamente elas não agem bem, se coletivamente elas são agressivas, se coletivamente elas estão atormentando os outros,
então mulheres assim não devem ser encorajadas de forma alguma, então Tulsidas disse: "elas devem apanhar." Isso é algo
que parece muito ruim... nos tempos modernos, se alguém diz algo assim, que as mulheres devem apanhar caso elas tenham
todas essas... características que as desqualificam de serem Gruha Lakshmis. É claro que não há nenhuma necessidade de
bater, mas o que quero dizer é que... vocês têm de expulsar todos esses badhas das suas mulheres, isso é muito importante. Do
contrário, se vocês fracassam... na atividade de manter suas esposas na linha correta, vocês também podem ter problemas de
coração direito... e no final, contraírem asma. Porque sua esposa e você são parte da sociedade... e a sociedade tem
determinadas leis que são muito importantes. Existem coisas como shri dharma, existem coisas como pati dharma, existem
coisas como mata dharma, pita dharma, tudo tem um dharma. Aqueles homens que torturam suas esposas têm um coração
muito ruim. Da mesma maneira, aqueles que fazem o jogo de suas esposas... também têm um coração direito muito ruim.
Vocês têm que estar em equilíbrio.
Você é o marido e ela é sua esposa... e ambos são responsáveis por manter... um relacionamento familiar muito bom. Não é
unilateral. Não é somente o marido ou a esposa, mas ambos devem ser de tal maneira... que eles ajam de acordo com suas
naturezas de mulher e de homem, e que respeitem um ao outro, que amem um ao outro, que compartilhem tudo um com o outro
e sejam de forma... que as pessoas vejam que são duas rodas da carruagem, uma à esquerda, outra à direita, não há nenhum
desequilíbrio. Eles são iguais, mas não similares, como Eu falei muitas vezes. Agora, no caso de Shri Rama, Ele deixou Sua
esposa. Quando se tratava de Sita, Ela O deixou também. Mas Ela O deixou como uma mulher deixaria... e Ele A deixou como
um homem deixaria. Ela também O deixou, mas de uma maneira que é adequada para uma mulher fazer. E Ele fez isso da
maneira adequada para um rei. Da mesma maneira, quando uma mulher age, ela tem de agir como uma mulher.

Ela pode fazer a mesma coisa que o homem faz, mas ela tem de ser uma mulher ou o homem tem de ser um homem. Assim,
isso é a Maryada Purushottama. É aquela que é a mais elevada entre todos os homens, a qual é todas as maryadas, todos os
limites que o homem observa. Os limites são tais que você não tenta dominar os outros... ou não tenta tomar o lugar deles. Por
exemplo, Eu tenho visto que aqueles que são agressivos... também aparecem em nossos programas, eles serão os primeiros
diante de Mim. Assim que os portões são abertos, eles estarão lá, estarão em pé lá em algum lugar. Eles serão os primeiro em
tudo. Isso não é maryada. Vocês devem ficar atrás, devem ficar. Há líderes que podem se sentar na frente.
Tente ficar atrás. "Eu quero ser o primeiro", então uma vez Eu disse: "o primeiro dos primeiros". Vocês conhecem a história do
primeiro dos primeiros. Assim, você se torna o primeiro dos primeiros e é aquilo... que acontece com você quando você tenta
aparecer. E Eu conheço todos os que são assim. Estar em segundo plano... é a coisa mais respeitável a ser feita. Ir adiante
primeiro, avançar à frente primeiro, ficar em pé próximo à porta quando a Mãe está chegando, vejam. Assim que Eu vejo a
pessoa, Eu digo: "Oh! De volta novamente!" Existem alguns que fazem Aarti apenas para se mostrarem, alguns jogam flores para
se mostrar, eles devem ser os primeiros, de uma forma ou de outra, eles conseguem o lugar, por causa de suas insistências e
pedidos.
Os líderes têm de tomar cuidado... e não dar tais responsabilidades a pessoas... que realmente Me aborrecem muito, devido a
arrogância delas, devido ao exibicionismo delas. Eu tenho de dizer uma coisa hoje que, devido às circunstâncias, nós temos de
decidir que os líderes que não têm esposas... que são humildes, gentis, que são compassivas... e que são Gruha Lakshmis, que
são muito amáveis com o coletivo, nós teremos de tirá-los, tanto o marido... quanto sua esposa, da liderança. Nós não podemos
ter líderes que tenham esposas antipáticas. Não podemos porque a esposa de um líder é como uma mãe. Existem descritas
cinco tipos de mães, uma delas é... a esposa do guru ou do líder. E se o líder tiver uma esposa daquele tipo, é melhor em todos
os sentidos que ele se afaste, melhore sua esposa, faça o que for possível. Até que ela esteja bem, ele não deve ser o líder. Isso
é muito importante, porque Eu tenho visto... mulheres assim derrubarem os homens, não somente isso, mas derrubarem a
Sahaja Yoga, os Sahaja Yogis e toda a organização de Deus. Assim, a pessoa tem de ser cuidadosa e as mulheres têm de
entender... que se elas são as esposas dos líderes, elas têm de ser extremamente boas, gentis, generosas, que compartilham,
que cuidam, totalmente maternas e não devem tolerar a insensatez... e devem corrigir quando as pessoas estão agindo errado.
Elas não devem denunciar ninguém aos seus maridos, não devem assumir para si mesmas a responsabilidade... de fazer coisas
que não devem fazer.
Se elas não são desse nível, elas são inúteis para as pessoas... e não têm o direito de estar orgulhosas por serem esposas de
líderes. Aprendemos muito com a vida de Shri Rama e de Sitaji também. Ambos fizeram tanto por nós, deram origem a uma
vida tão grandiosa. Em toda a Sua vida, Eles sofreram e sofreram e sofreram. Eles viveram em vilas. Eles viveram na floresta.
Enquanto eram rei e rainha, nunca souberam o que era o desconforto. Eles viajaram por todo o caminho de pés descalços. Eles
experienciaram todos os tipos de torturas da vida. Sita foi levada por Ravana, que era um homem horrendo.
Ela teve que viver com um rakshasa, podem imaginar? Sita viveu com um rakshasa e Ela mostrou a grandeza Dela.
Personalidades de diferentes naturezas, como Sita e Shri Rama, Eles mostraram os atributos complementares, que há muita
complementariedade, e sendo assim, então as relações entre marido e mulher são belas na Sahaja Yoga. É dessa maneira que
deve ser. Eu encontro algumas pessoas muito boas. Alguns lideres são extremamente bons, mas as esposas... podem ser
muito duras, podem ser muito severas... ou podem ser muito maliciosas, podem ser problemáticas, egoístas. Você não pode
crescer na Sahaja Yoga com essas características. É uma sorte e oportunidade que seu marido seja o líder, seja o homem mais
elevado em sua nação, na Sahaja Yoga... e você tem de estar no nível da habilidade dele, capacidade e de seu nome, do
contrário você não tem nenhuma autoridade. É por isso que Eu tenho de lhes dizer nesse dia de Dassera: vamos decidir que
teremos Ramrajya (Reino de Shri Rama) na Sahaja Yoga, onde há benevolência, há amor, compaixão, segurança, paz, alegria,
disciplina entre nós mesmos. Toda a disciplina está dentro de nós.
O que digo sobre Shri Rama é que... Ele próprio se colocou na disciplina das maryadas. Da mesma maneira, nós mesmos
devemos nos colocar... na disciplina das maryadas. É algo muito grandioso que isso ocorra na Suíça, porque a Suíça é que mais
precisa disto: as bênçãos de Shri Ram. A forma como as coisas estão indo neste país, essas atividades muito egoístas e não

benevolentes acontecendo, arruinando todas as nações mais pobres... através desse tipo de atitude egoísta, atitude muito
mesquinha, atitude de nível muito baixo... em relação ao dinheiro dessas nações mais pobres. É importante, muito importante
para nós hoje... orarmos para a emancipação do coração dessas pessoas... que estão simplesmente massacrando. Nestes
tempos modernos, nós não temos guerras, mas financeiramente eles estão massacrando as pessoas, eles as estão matando
por privá-las do seu próprio dinheiro... e de sua benevolência. Assim, para que Ramrajya (Reino de Shri Rama) surja, então Rama
deve nascer no coração das pessoas... que estão no comando dos negócios. E é desse modo que... nós temos que orar para
Shri Rama: "Seja gentil e compassivo..." "de forma que o Senhor possa nascer dentro do coração dessas pessoas." Que Deus
abençoe todos vocês. Por favor, dê-Me um cópo d'água.
Eu não sei como Eu falei hoje, porque são muitas vibrações. É muito difícil. Por favor Me dê um copo d'água, obrigada.
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Mahakali Puja Munchen, Alemanha, 16.10.1997 Falaram para Mim que temos um lugar muito bonito para este puja… e Eu fiquei
impressionada ao ver como… tudo está dando certo tão belamente para todos vocês. Todos vocês são pessoas muito
afortunadas, Eu devo dizer. Além disso, esse lugar foi chamado de "forte das flores"… e agora ele é chamado de "forte de
sangue", "forte sangrento". Mas Eu acho que com todas essas flores, ele deveria se tornar o "forte das flores" novamente. É um
lugar muito, muito bonito para o qual vocês vieram. As vibrações são também muito boas aqui. Eu sempre fico Me perguntando
por que a Alemanha foi chamada de Alemanha. "Germ (gérmen)", "germ (gérmen)" significa "germinação". Qualquer gérmen de
qualquer coisa significa "germinação daquilo". "Germinate" significa "germinar". A germinação da Sahaja Yoga, como Eu lhes
disse muitas vezes antes, uma vez assumida pelos alemães, estará alcançando seu ápice, seu ponto mais elevado. Nós tivemos
muitos altos e baixos, não importa. É um lugar difícil… e agora nós começamos realmente a germinação de uma forma
apropriada. Ontem, Eu vi que o céu inteiro estava cheio de cor e luz. Como vocês sabem, as vibrações têm luz. É uma luz muito
vibrante, uma luz muito pequena, cada partícula de vibração tem e você pode ver isso. Mas quando há muitas, então elas podem
ser capturadas por suas câmeras. Mas ontem, Eu acho que as nuvens ficaram vibradas. E é uma coisa muito grandiosa ter as
nuvens vibradas. Se as nuvens estiverem vibradas, a chuva ficará vibrada. Se a chuva estiver vibrada, a terra ficará vibrada.
Todas as plantações que devem germinar… ficarão vibradas também, então quando isso entra no corpo dos seres humanos,
eles também obterão as vibrações. A melhor forma agora é vibrar as nuvens, Eu acho, se você tem de ter muito mais pessoas
para a Sahaja Yoga. Esta é a ideia que veio em Minha mente noite passada: por que não vibrar todas as nuvens? Essa é a melhor
forma. Além disso, as vibrações são minúsculas, com um ponto entrando em um meio círculo, normalmente. Esse meio círculo
então combina para formar o "Aum", às vezes, às vezes forma uma corrente, às vezes se junta para formar cruzes. Mas a coisa
básica sobre elas é que elas podem pensar, e pensam muito rápido, muito mais rápido do que os seres humanos podem pensar.
E elas são extremamente coletivas, extremamente coletivas. Então elas se movem juntas, pensando da mesma maneira,
compreendendo da mesma maneira, de uma maneira absoluta e trabalham a coisa toda… de uma maneira silenciosa muito
bela… que você não consegue nem mesmo perceber. Agora, a elevação da Kundalini, como vocês fizeram, deve ser um mistério
para todos vocês: como vocês podem… com suas mãos elevar a Kundalini? E vocês devem ficar pensando: "Este deve ser
algum tipo de poder especial…" "que a Mãe nos concedeu, em que nós podemos colocar nossas mãos…" "para a Kundalini de
alguém, Ela se eleva, depois para em um lugar…" "onde há problema e depois novamente Ela se eleva." Agora, isso não é
nenhum mistério para vocês. Vocês obtiveram agora dentro de vocês o poder. Por exemplo, você pode mover a água, você pode
mover a matéria, você pode mover todas estas coisas. Os animais não podem fazer isso… e mesmo que eles possam fazer um
pouco aqui e ali, eles não podem transformar isso para o uso deles. Por exemplo, vocês veem o belo bronze aqui, vocês veem
esta bela prata lá, há um pequeno ganesha sentado lá. Todas essas coisas foram transformadas… a partir de algo que está
morto, o qual os animais não podem fazer. Assim como vocês se tornaram o mestre do trabalho vivo, agora, vocês são os
mestres do trabalho vivo agora, não do morto. Assim, a força viva, você pode manejar e moldá-la… e usá-la para seu próprio
propósito. Mas a coisa mais surpreendente é que você não está… nem mesmo consciente disso, de que você o está fazendo.
Como quando você está fazendo, digamos, um pequeno elefante assim, você está consciente e você sabe que você está
fazendo algo grandioso. E você falará: "Oh, eu fiz tal e tal coisa," "um lugar tão agradável eu fiz." Você estará consciente disso,
porque você tem ego. Mas quando você está dando a Realização às pessoas, você não está consciente, porque você não tem
nenhum ego. E o que você diz: "Mãe, Ela não está se elevando," "Ela só está bloqueada no Vishuddhi, isso não está dando certo."
Você começa a falar na terceira pessoa, você não diz: "eu posso fazer isso" ou "eu fiz isso", "isso deu certo." Somente quando dá
certo, Eu vejo suas faces e sei que está feito. Portanto, você não está nem mesmo ciente disso, você não está nem mesmo
consciente disso e não há nenhum ego sobre isso. Você não aceita nenhum crédito por isso, você apenas se sente feliz. Como
muitas pessoas que vieram para workshop de vocês: "Oh, isso foi tão maravilhoso, Mãe." O que foi maravilhoso foi você. Foi
você quem estava fazendo todo o trabalho. Você estava realizando isso, mas você não se sente dessa maneira. A razão é que
você está agora trabalhando de uma forma… que nós chamamos de "akarma". Akarma é quando você faz algo, mas não sente
que está fazendo algo. Quando você não está consciente disso, isso é akarma. Quando você essa fazendo algo e acha que você
está fazendo… esse trabalho, aquele trabalho, essa atividade, então isso é um karma. Mas agora o karma se tornou um akarma,
não que você não esteja fazendo nada. Você está fazendo muitas coisas, mas você não sente que o está fazendo, porque agora
você tem estado fazendo akarma… e todo trabalho vivo é akarma. Como a Mãe Terra, Ela germina as sementes, Ela não está

consciente disso. Da mesma maneira, vocês estão elevando a Kundalini, vocês não estão conscientes disso. E quando não está
consciente disso, você não quer nem mesmo pensar: "Como isso está acontecento? Olhem para mim, um ser humano…"
"elevando uma mão deste jeito, certamente a Kundalini se eleva," "eu A vejo saindo da cabeça. Isso acontece, eu vejo isso, é um
fato." "Então como é que isso está acontecendo?" "Qual é o processo? Qual é o procedimento?" "Como isso funcionou?" "Eu
cometi algum erro?" Você nunca pensa assim: "Eu fiz de uma forma errada? ", você não pensa. "Senhor", você só começa, "eleve
a Kundalini". você não se preocupa em descobrir: "Eu dei um bandhan em mim mesmo ou não?" "Eu vi no homem como estão
suas vibrações?" Não, você apenas vai em frente, eleva suas mãos, sim. Você está muito consciente de uma única coisa: que
você é uma alma realizada e que você pode eleva a Kundalini. Ontem Eu vi muitos Sahaja Yogis chegando. Eu disse: "Agora
venham, deem-lhes a Realização." Apenas ficaram em pé lá, fizeram isso, fizeram aquilo, acabou-se. Você nem mesmo pensa
que você fez um trabalho vivo tão maravilhoso, que você elevou a Kundalini deles. Não somente isso, mas isso transformará as
pessoas. Isso dará a elas uma nova vida. Haverá algumas pessoas especiais, como vocês são. Vocês não estão nem mesmo
conscientes de que vocês são pessoas especiais. O ego desapareceu. Então, agora, você não pensa que está fazendo algo,
você pensa: "É a Mãe que está fazendo tudo." Mesmo depois que eles dão grandes palestras, eles dizem: "Mãe, eu nunca falava,
eu não sabia o que era uma palestra." "E agora, eu me tornei um grande palestrante, é a Senhora," "A Senhora é quem está
fazendo isso." Esse sentimento surge, porque não resta mais nenhum ego. Agora, se você observar, na água, se você colocar
uma gota, ela se torna um oceano, sem dúvida. Mas ela não está consciente de que ela se tornou o oceano, ela se move com o
oceano. Mas supondo que você veja um peixe. Um peixe é livre. Se ele quiser, ele pode se mover por esse caminho, por aquele
caminho, ele pode pular, pode beber a água, ele pode fazer o que ele quiser. Mas a gota não pode, a gota tem de ser parte
integrante do todo. Assim, esse era o estágio intermediário quando vocês eram animais. Os animais estavam sob Paasha, sob o
bandhan de Deus. Então eles ficavam fazendo exatamente o que devia ser feito. Então vocês se tornaram seres humanos, onde
vocês tinham… a completa liberdade de usar isso como vocês quisessem. Se vocês querem ir para o céu, vão para o céu. Se
vocês querem ir para o inferno, vocês podem ir para o inferno. Está tudo aberto para vocês. Mas agora, depois de se tornarem
almas realizadas, vocês se tornaram pessoas completamente livres. Mas nessa liberdade, você Me sente presente lá. Agora, o
que é isso? Eu estou tentando amarrá-los com alguma coisa? Ou estou lhes dando algumas correntes? Ou Eu os estou guiando?
Ou estou o tempo todo como uma pessoa com uma arma atrás de você? "Faça isso, senão isso vai acontecer." Isso não é
assim. Então o que é essa coisa nova que está acontecendo aos Sahaja Yogis? Isso deve ser compreendido totalmente. A coisa
nova é assim, como um peixe que vai em qualquer lugar, faz tudo, mas não tem nenhum discernimento, não sabe qual caminho
seguir, o que fazer, às vezes é capturado em uma, em uma rede de um pescador. Ele pode ser devorado por um outro peixe
grande. Ele pode ser destruído a qualquer momento. Ele pode simplesmente rastejar na praia e morrer. Portanto, o peixe não
tem nenhum discernimento. Mas ele tem algum conhecimento inato para se salvar dos perigos. Agora, vocês não têm nenhum
conhecimento inato sobre isso, sobre como se salvar dos perigos, como se salvar dos problemas. Nenhum conhecimento inato
assim, de que você é cauteloso, você não deve andar nesse caminho, não deve ir desse jeito, não deve dar vibrações a alguém,
você não deve tratar alguém. Não, isso não está presente. De forma inata, você não tem esse conhecimento… de que nós
devemos tentar nos salvar, nós devemos ir pelo lado direito, não pelo lado esquerdo, isso seria não auspicioso, não tanto. Você
ainda sempre faz coisas corretas. Seja qual for o momento que escolha, será o momento auspicioso correto. Você não tem de
consultar livros sobre isso. Por exemplo, uma vez isso aconteceu em Lonavala, nós tivemos um puja… e ele devia ser às
10:00hs, como foi aqui. Eu não fui por causa de Meu banho, por um longo período de tempo… e eles ficaram muito aborrecidos:
"Mãe, qual é o problema?" Eu disse: "Está tudo bem, vamos em frente e ver", estavam falando aqui, ali, ali, ali. Então Eu fui tomar
Meu banho por volta das 11:00hs. Quando Eu voltei, era 12:00hs, o sol tinha ido para o outro lado. Então eles disseram… Eles
estava um pouco aborrecidos, Eu disse: "Agora, tragam o panchar", aquilo onde estava escrito todos os períodos da lua. Então
até as 11:00hs, houve amavasya. Amavasya é o dia em que não há nenhuma lua no céu. Então Eu não posso tomar Meu banho
na amavasya… e você não pode ter o puja também, então Eu tive de esperar. Eles ficaram impressionados, disseram: "Nós
tínhamos consultado o panchar." Eu disse: "Qual?" E eles viram, ficaram surpresos: "Como é que…" "a Mãe pôde falar sobre
amavasya", e isso e aquilo. Porque o discernimento, o conhecimento do discernimento… está formado dentro de você. Então
seja o que for que você faça, seja qual for a forma com a qual você realize isso, está formado dentro de você. Vocs sabe como
fazer isso. Por exemplo, para um ser humano, se você espetá-lo com um alfinete, imediatamente sua mão se levantará. Quem
falou para ele fazer isso? Quem o ensinou a fazer isso? Não, está formado em sua consciência… que uma vez que você seja
espetado, imediatamente sua mão sairá, automaticamente com uma ação reflexa. Assim, a ação reflexa para a auspiciosidade,
a ação reflexa para sua salvação, a ação reflexa para tudo está formada dentro de você. E uma vez que você se torne um Sahaja
Yogi, imediatamente você começará… a se dar bandhan, você começará a dar bandhan aos outros. Você não tem de pensar

sobre isso, é uma ação reflexa, você fará, seja o que for que você faça será auspicioso. Seja o que for que você faça, será belo.
Seja o que for que você pergunte, será belo. Como este lugar que vocês conseguiram… e as pessoas ficaram impressionadas,
como conseguimos isto? Mas no começo, você tem de se desenvolver, você tem de amadurecer. A menos e até que você seja
maduro, você não terá esse discernimento. Como quando nós estávamos tentando conseguir um espaço em Londres, Eu fui
com alguns Sahaja Yogis procurar o espaço. Agora, eles estavam gostando de todos os tipos de lugares estranhos. Eu disse:
"As vibrações são tão ruins, essas pessoas não estão sentindo…" "nenhuma vibração ou nada." Eu nem mesmo entrava no lugar.
Eu dizia: "Não, não, não, não, este não é bom." Eles disseram: "Não, este tem caráter, isso tem aquilo." Eu disse: "Esse caráter,
tudo isso não conta para Mim." Então eles disseram: "Mas Mãe, como vamos conseguir um bom lugar?" Eu disse: "Nós
conseguiremos. E vocês…" Eu estava viajando de avião, no avião, Eu abri uma revista… e lá Eu encontrei Shudy Camp. Quando Eu
voltei, Eu disse: "Agora, este é o lugar para nós," "vamos dar uma olhada." E lá estava ele, e nós achamos um lugar tão belo.
Portanto, nós devemos permitir que as coisas aconteçam, ter paciência, as coisas darão certo automaticamente, porque agora
o cosmos inteiro está conosco. Todo o discernimento do cosmos está conosco. As vibrações que pensam estão presentes. As
vibrações que guiam estão conosco. As vibrações que organizam estão conosco. Deixem-nas nos organizarem. Nós estamos
fazendo o jogo delas, através do qual… nós não estamos limitados, mas nós somos ajudados. Por exemplo, supondo que você
tenha um bebê, você tem de cuidar do bebê. Mas se há alguém, ela diz: "Tudo bem, deixe-me cuidar de seu bebê." Ela diz: "Tudo
bem." Então você vai dormir. Há alguém que diz: "Tudo bem, não se preocupe, eu arrumarei…" "uma cama boa para você." Então
ele diz: "Tudo bem." Então eles fazem uma cama boa para ele. Então você dorme lá, há alguém para cobrir você, você fica
tranquilamente coberto. Então eles dizem: "Tudo bem, você tem de agora…" "ir tomar banho. Veja, o banho está pronto, venha,"
"tome seu banho." Então você quer fazer o seu puja, "tudo bem," "há um bom lugar para você, venha," "tenha este lugar
agradável." Você quer ter um ashram? "Tudo bem, há um bom lugar disponível para você, tenha-o." Assim, não é que você está
limitado por elas. Esse é o ponto que Eu estou tentando formar. Mas você é convidado, você é tratado com grande respeito… e
consideração e todo mundo está a seu serviço. Você diz: "Mãe, venha em minha cabeça", Eu irei em sua cabeça. Você diz:
"Venha em meu coração", Eu irei em seu coração. Você diz: "Venha em minhas mãos", Eu irei em suas mãos. Portanto, o
cosmos inteiro está a seu servico, como se você estivesse no palco agora, fazendo o trabalho para Mim. Agora, pensar que
você está sob limitação é uma coisa errada. Não há nenhuma limitação, pelo contrário, as pessoas que são ganas, que são
anjos, que são divindades, estão ansiosas para fazer… tudo que for possível para agradá-lo, para mantê-lo feliz. Se você disser:
"Agora, a Kundalini tem de se elevar", tudo bem, todos Eles estarão lá para ajudá-lo. Qualquer coisa que você queira pode ser
feito, mas antes de tudo, o que você precisa é maturidade. E para a maturidade, a pessoa tem de compreender… que há uma
cultura do Espírito. Assim como temos culturas humanas, nós temos a cultura do Espírito, que deve ser assimilada. A cultura do
Espírito deve ser assimilada. Se você for de acordo com a cultura do Espírito, então você não pode ter problemas, e a coisa mais
importante na cultura do Espírito… é que você deve se respeitar, porque você é um yogi. A segunda coisa é que você deve
respeitar outro yogi, porque eles são yogis. Como Eu lhes contei antes em Ganapatipule, havia um alfaiate, Namadeva, que era
um santo… e ele foi ver um outro santo que era apenas um ceramista. E o ceramista estava misturando o barro com água com
seus pés, ele estava trabalhando lá quando Namadeva foi e o viu. Ele o viu e e o que ele diz é: "Nirgunachya bheti alo sagunashi",
significa: "Eu vim para ver aqui o sem forma, as vibrações, o Chaitanya." O sem forma, nirgun. "Eu vim para ver um nirgun,"
"encontra o nirguna, mas aqui ele está em sagun (forma)." "Vocé é aquele que está na forma desse chaitanya." Que elogio,
apenas imagine um Sahaja Yogi dizendo para um outro: "Oh Deus, eu apenas vim aqui para ver o nirguna, o nirakara," "e quem eu
encontro aqui é o saguna, está na forma," "na forma, em você, não vejo nada além de Chaitanya." Esse é o, esse é o respeito… de
um outro Yogi ou compreensão. Namadeva era um alfaiate comum e não era um brâmane, então ele não era tratado muito bem
pelos outros brâmanes, e ele teve de ir a Punjab, ou foi dito que ele foi chamada para Punjab, e ele foi a Punjab onde Guru
Nanaka o viu. E Guru Nanak disse: "Um grande santo veio a nós." Então Ele o manteve com ele e disse: "É melhor você aprender
Punjabi," "porque aqui as pessoas não entendem Marathi," "então aprenda Punjabi e faça seus poemas em Punjabi." E ele
começou a fazer poemas em Punjabi. Agora, Eu ganhei o Gatha de Namadeva, é grande assim o livro dele. Metade dele está
todo em Punjabi… e então os poemas que ele fez são tão belos, eles são cantados no Guru Granth Sahib que eles têm no
templo. Vocês sabem, em todos esses grandes templos de… gurudwaras dos Sikhis, eles têm o Guru Granth Sahib. Lá,
Namadeva está ocupando pelo menos… um décimo do Guru Granth Sahib e há também Jannabai, uma outra empregada
doméstica que estava trabalhando com Namadeva, os poemas dela também estão lá. Assim, como eles eram respeitados uns
pelos outros… e modo como eles compreenderam um ao outro era algo tão grandioso. Mas agora, é exatamente o contrário. As
pessoas que são falsas, que são do tipo de errado de pessoas, que estão ganhando dinheiro… a partir de Deus, que estão
enganando as pessoas, que estão trazendo… toda a raiva e também toda a negatividade para este mundo, para destruir este

mundo, são respeitadas pelas pessoas comuns. Mas os Sahaja Yogis devem respeitar um outro Sahaja Yogi, enquanto ele for
um Sahaja Yogi. Enquanto ele for um Sahaja Yogi, ele deve ser respeitado… e compreendido, é muito importante. Essa é a
cultura do Espírito, nisso, nós respeitamos todos os que são espiritualmente mais elevados. Por exemplo, falando de Deus, nós
não podemos dizer coisas que não são apropriadas. Por exemplo, não podemos dizer que Deus é maldoso, não podemos dizer.
Nós somos santos. Nós temos de ser muito respeitosos com Deus. Qualquer lugar que meio que esteja representando Deus…
também deve ser respeitado. Tudo que é divino deve ser respeitado, porque essa é a cultura do Espírito. Ele respeita… tudo que
é divino, tudo que é auspicioso, tudo que é belo. Na cultura, nós não vemos coisas superficiais. Nessa cultura, nós não nos
entregamos a nada porque é caro… ou que tem tamanha pompa e exibição ou publicidade. O que nós vemos nessa cultura é até
que ponto ela é doadora de alegria. Mesmo uma noz de bétele, se alguém Me der com amor, Eu a manterei Comigo. E mesmo
se você Me der diamantes sem amor, Eu não darei nenhum valor para eles. Eles se perderão ou serão destruídos, inúteis.
Portanto o amor que você coloca em tudo faz de você um Sahaja Yogi. Como vocês falam uns com os outros, como vocês
lidam uns com os outros, como vocês cuidam uns dos outros. Como vocês se comunicam seu amor de uma forma pura.
Digamos, um Sahaja Yogi deve pensar: "Oh, eu devo levar este presente para outros Sahaja Yogis." "Eu estou indo lá, então
encontrarei esse Sahaja Yogi," "ele estará lá e estará lá e…", exatamente como seus irmãos. "Ah, depois de um tempo tão longo,
eu me encontrarei com ele," "e será uma coisa tão boa me encontrar com ele…" "e falar com ele e me divertir com ele…" "e às
vezes também fazer brincadeiras com ele e…" "ter uma boa diversão com ele." Mas a cultura toda é de amor. E se você não tem
esse senso de amor, se você é uma pessoa seca ou uma pessoa rabugenta… ou uma pessoa infeliz, então lembre-se: você não
é um Sahaja Yogi. Um Sahaja Yogi tem de ser uma personalidade sorridente, feliz, tornando os outros felizes. Essa é a atitude
principal, deve ser a principal preocupação. Da proxiva vez, Eu falarei sobre a cultura espiritual no Diwali, quando vocês estarão
lá, mas esse é o começo. Eu comecei falando sobre a nova cultura que temos de aceitar. Na expressão de nosso amor, nós não
devemos ficar envergonhados. Não devemos nos sentir tímidos em relação a isso de forma alguma, nós estamos expressando
nosso amor e o amor deve ser expressado. Não há nenhum mal em expressar nosso amor. Mas acontece de no começo nós
nos sentirmos um pouco tímidos, somos condicionados, como expressar, as pessoas entenderão mal… e elas acharão que
somos um tipo errado de pessoas. Não, nós somos pessoas especiais. Nós temos de formar o mundo inteiro, eles não vão nos
formar. Nós temos de criar o mundo novo e eles têm de nos seguir, nós não iremos segui-los. Nós somos os formadores de reis
e somos os formadores de rainhas… e somos os formadores de tudo. Então nós temos de realizar isso dessa maneira. Nós não
temos de nos curvar às maneiras e métodos deles, mas nós temos de proteger e cuidar deles… quando eles virem a nós
primeiramente, tentar tratá-los… como um pai trataria um filho, e então elevá-los, moldá-los e dar-lhes amor… e fazê-los
compreender que somos pessoas… de um domínio muito, muito diferente, de um estilo diferente. Nós somos pessoas
totalmente livres… e estamos sendo entretidos pelo Divino, estamos sendo cuidados pelo Divino, estamos sendo ajudados e
adornados pelo Divino. Nós temos uma posição tão privilegiada, então vamos ser dessa dignidade… e dessa moralidade, de
modo que nos erguemos para isso. Como podemos fazer algo errado para ofender a nós mesmos? Nós não podemos, nós
somos yogijanas e temos de ser como yogis. Que Deus abençoe todos vocês.
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Véspera do Diwali Puja Lecco, Itália, 24.10.1987 Que Deus abençoe a todos. E todas as bênçãos da Lakshmi, todas as Ashta
Lakshmis sobre vocês. Que Deus os abençoe. Eu quero ver todos eles. Eu preciso dele à noite, não durante o dia. Hoje viemos
aqui para celebrar um grande festival do Deepavali, significando as fileiras de luzes ou o festival de luzes. Alguém tem de
traduzir. Ele era para celebrar a coroação de Shri Rama também, isto é, dizer simbolicamente para celebrar o estabelecimento
de um reino… que tem uma administração benevolente. Hoje, Eu encontro todos vocês aqui como as luzes sentadas diante de
Mim. E com essas luzes, Eu sinto o Deepawali realmente celebrado, Eu vejo o brilho desses olhos, cintilando no olho… dessa luz
que está dentro de vocês. Na lamparina, nós temos de colocar algo que seja delicado, como ghee, que seja algo muito suave e
delicado, é o amor do nosso coração. E isso queima para fornecer esta luz calmante de amor aos outros. Uma pessoa assim
que tem essa luz de amor ama a si mesma também… e emite amor aos outros. Eu tenho ouvido sobre a forma como as pessoas
se torturavam… para se tornarem santas. Não há necessidade de forma alguma dos Sahaja Yogis, de forma alguma, se
torturarem. Mas para ser a luz de uma magnitude mais elevada, eles têm de estar cheios de amor. E esse amor, eles adquirem
de onde? Vocês podem dizer que é de Mim. É verdade, mas a seiva da árvore flui por toda parte, e a árvore toda deve viver junta.
Qualquer folha que quiser se separar morrerá. Portanto é a coletividade que irá fazê-los crescer. Quaisquer ideias que vocês
tenham de se manter fora… ou preservando-se fora ou tendo suas casas separadas da coletividade, podem ser perigosas. As
casas podem ser separadas, mas devem ser as casas de todos os Sahaja Yogis. Qualquer pessoa que venha em sua casa, que
seja um Sahaja Yogi, é dono dessa casa. Esse tipo de sentimento deve ser desenvolvido. Quando você tira a luz de um quarto
para outro, ela não diz: "Este é o meu quarto, então eu forneço luz," "se eu for para outro quarto, não fornecerei luz." Agora, a luz
é totalmente desapegada. Se vocês não cuidarem de sua luz, ela se apagará. Vocês têm de cuidar dela até que ela assuma sua
posição adequada. E uma vez que ela assuma uma determinada posição, então você é um Sahaja Yogi forte. Então, eles veem a
luz em seu rosto. E então você manifesta a luz nas vidas deles. Esta vela, se você colocar o dedo nela, ela o queimará. Mas a luz
do amor nunca queima. Ela dissolve tudo que é ruim. Ela rejeita, ele se afasta de tudo que está errado. Ela têm paciência… e
expulsa a escuridão. A escuridão dentro e fora. O dia do Diwali é especialmente destinado para se celebrar com as luzes, em um
dia em que Lakshmi nasceu. Agora, esta Lakshmi saiu do mar, e mesmo hoje ainda há muitas Lakshmis sob o leito do mar. Mas
quando vocês não entendem o verdadeiro significado da Lakshmi, então isso traz escuridão… e a Lakshmi desaparece. Por
exemplo, alguém ganha muito dinheiro. imediatamente ele terá seu bar de primeira classe em casa. Então ele receberá seus
amigos para vir e beber. Ele beberá com eles e de repente descobrirá que a Lakshmi desapareceu. Portanto, onde quer que haja
vinho, há escuridão. E essa escuridão que chega em você com a Lakshmi… faz a Lakshmi simplesmente desaparecer. Todo o
Universo, todo o Cosmos é tão bem unido… que se você tentar fazer alguma coisa errada deste lado, tudo estraga. Ele está tão
bem conectado, como uma lâmpada, se ela funde, tudo funde. Na Sahaja Yoga também acontece assim, uma pessoa que é
iluminada e tenta ser desagradável, tenta criar problemas, pode tornar os outros negativos. No começo, isso acontecia com
muita frequência, como uma maçã podre pode estragar todas as maçãs boas. Mas uma maçã podre não pode ser corrigida por
todas as maçãs boas. Um Hitler poderia fazer muitos Hitlers. Mas na Sahaja Yoga, quando você estiver crescido e estabelecido,
então se vier um homem mau, ou ele tem de fugir ou ele tem de ficar bem. Um sujeito assim, ele mesmo fecha toda a sua
bagagem e vai embora. Mas as pessoas principais, as pessoas que estão crescidas… e que estão amadurecidas devem manter
sua maturidade e afirmá-la. Isso é na forma de luz, novamente. Agora, se houver muitas velas acesas como estas, e uma delas
se apaga, não importa, porque há muitas outras assim. Mas se houver uma vela acesa que está amadurecida o suficiente,
mesmo que todas elas fossem embora, não importa. Então, as pessoas que são metade Sahaja Yogis ou um quarto Sahaja
Yogis… têm de entender que eles não desempenham nenhum papel importante na Sahaja Yoga. Todos têm de se tornar um
Sahaja Yogi plenamente desenvolvido. Então importa muito… se um Sahaja Yogi assim estiver doente ou com problemas, todos
os anjos correrão para ajudá-lo. Então hoje é um dia especial para celebrar o Reino de Deus na Terra. Como nós costumávamos
orar: "Que o Vosso Reino venha nesta Terra". E ele veio hoje nesta montanha. E nós estamos aqui para celebrar a vinda… do
Reino de Deus, como temos orado por séculos. E as bênçãos do Reino de Deus é que vocês ficam mergulhados na alegria.
Alegria que não tem dualidade, como felicidade e infelicidade. É uma experiência do Absoluto. E só essa alegria é suficiente,
você não quer nenhuma comida, você não quer dormir, você não se importa onde está, apenas mergulhado na alegria
completamente. Não há lugar para infelicidade, nós não temos coração para isso. Os italianos eram conhecidos por serem
pessoas melancólicas, mas agora Eu acho que todos eles são tão alegres que ninguém consegue acreditar… que eles poderiam

ter sido melancólicos uma vez. Não somente isso, mas eles estão dando muita alegria. O programa deveria abrir os olhos de
todos os europeus para verem… como eles estavam cantando no palco para Mim, e todos na plateia estavam aplaudindo e
desfrutando. Porque os italianos são pessoas muito humildes. E é o humilde que entrará no Reino de Deus e não o arrogante.
Eles terão de ir para o inferno para se livrar de sua arrogância. É algo muito grandioso estarmos celebrando o Diwali aqui, no
lugar onde as pessoas são humildes. E eles têm o direito de ser alegres. Eles têm o direito sobre a Mãe deles, eles têm o direito
de pedir qualquer coisa que quiserem. Isso é o que é a entrega. Pessoa humilde significa a pessoa que não tem ego. Assim,
para queimar o ego e para queimar o nosso condicionamento, nós tivemos esse festival chamado Holi. Mas agora nós temos
um novo festival, que é um festival de cantar canções de alegria, e alegria apenas. Neste dia do Diwali, vamos desejar… que
muitas pessoas caiam nesse oceano de alegria, e o oceano de alegria tem de expandir suas fronteiras, suas margens. Um mar
nunca faz isso, mas os Sahaja Yogis podem fazê-lo porque eles têm… um oceano de amor em seus corações. Assim, Eu desejo
a todos um Diwali muito feliz, no sentido de que vocês acenderão mais luzes, cada Sahaja Yogi deve acender pelo menos cem
luzes neste ano. Cada pessoa que vocês encontrarem, vocês podem falar com elas sobre a Sahaja Yoga. Não sobre Mim. Mais
tarde, gradualmente. Então Eu espero que gostem do Diwali aqui, todos vocês, e nós criaremos um oceano que se expandirá,
crescerá, e envolverá mais e mais pessoas nesta alegre companhia. Hoje, Eu não quero dizer que sinto muito porque cheguei
tarde, o que não será bom em um dia feliz como este. Mas a espera tem muitos dividendos para pagar. A espera lhes dá um
outro tipo de apreciação do encontro. Que Deus abençoe a todos. Então nós deveríamos continuar com a música.
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Diwali Puja, o Poder da Inocência, Lecco, Itália, 25.10.1987 O primeiro a quem nos curvamos é a Shri Ganesha, porque Shri
Ganesha é a fonte da inocência dentro de nós.
Então na verdade, nós nos curvamos à inocência dentro de nós. E essa inocência é a que lhes dá a iluminação. Como Eu lhes
disse ontem, a luz tem inocência, mas esta é inocente sem conhecimento. Mas a luz de vocês é inocente com conhecimento.
Nós sempre achamos que as pessoas que obtiveram conhecimento nunca podem ser inocentes, nunca podem ser simples. E a
ideia que temos sobre inocência é que uma pessoa inocente é sempre enganada, pode ser iludida e sempre pode ser
menosprezada. Mas a inocência é um poder, é um poder que o protege, que lhe dá a luz do conhecimento. O conhecimento que
temos no sentido mundano é de como explorar os outros, como enganar os outros, como ganhar dinheiro deles, como zombar
dos outros, como menosprezar os outros. Mas a luz da inocência é a luz através da qual você sabe que o amor é a coisa mais
elevada. E ela o ensina como amar os outros, como cuidar dos outros, como ser gentil com os outros.
Ela também lhe dá a luz interior. É exatamente o oposto desse avidya (falso conhecimento) que temos neste mundo.
Exatamente o contrário. O avidya externamente nos ensina a competir, a humilhar a outra pessoa. Porque ele tem medo, ele é
inseguro. Esse conhecimento não é seguro de forma alguma. Se ele tivesse segurança, não teria se comportado desse jeito.
Mas a luz da inocência sabe tudo. Ela não tem nenhum medo. Quando dizemos que as crianças são inocentes, queremos dizer
que elas têm esse poder da inocência.
Muitas vezes as pessoas têm notado que se uma criança cai de uma certa altura, ela não morre, enquanto um homem jovem
pode morrer caindo de uma altura muito menor. E a criança não fica com medo enquanto está caindo. Ela simplesmente
desfruta, como se, como se houvesse um paraquedas caindo agradavelmente. E depois, quando ela cai, ela também só se
levanta, ri, sorri para todo mundo. Ela não entende porque todos estão preocupados. Porque nessa inocência, ela sabe que é
cuidada, que é protegida. Ela sabe que há um poder que é muito mais elevado do que ela, e ela não tem de se preocupar. Então
nós começamos a colocar ideias na cabeça da criança, e é desse modo que ela começa a perder o seu poder de inocência e se
torna um covarde, se torna um sujeito astucioso, se torna uma pessoa que não é correta. Mas ainda assim, nós diríamos que a
inocência das crianças é a inocência da ignorância, de certa forma, porque elas não conhecem os perigos da vida. Mas a luz da
inocência conhece todos os perigos, e também sabe como se livrar deles, também sabe como ficar longe de uma pessoa
assim.
Havia um homem sábio que estava subindo uma escada, e havia um homem estúpido vindo do outro lado, um homem tolo. As
pessoas tolas são sempre agressivas, esse é um dos sinais, porque elas têm complexo de inferioridade. Então o homem tolo
disse para o homem que estava subindo, ele disse – porque um tinha que sair da frente – então ele disse: "Eu não dou
passagem para os tolos", o homem tolo disse. Então o homem sábio disse: "Eu dou", e ele deu passagem. É desse modo que a
luz da inocência lhe diz até onde ir com uma pessoa, até onde falar com uma pessoa, até onde tolerar a personalidade de uma
outra pessoa ou tolerar os problemas dela, senão ele recua. Ele compreende: "Este senhor é um tolo, estúpido," "então eu dou
passagem para um tolo assim." Ele não dá ouvidos a uma pessoa assim, ele não se aborrece com uma pessoa assim. Essa é a
luz da inocência que lhe dá discernimento. Até onde ir com os outros. "Eu amo uma pessoa", há muitos assim, "eu o amo".
Tudo bem. A outra pessoa pode chutar você, poder bater em você, pode perturbá-lo, pode se tornar totalmente possuída
horrivelmente, mas ainda assim, você simplesmente fica louco de amor por essa pessoa, sem nenhum autorrespeito. Isso
acontece porque não há nenhum autorrespeito. Você pode ser inocente, de uma certa forma, de uma forma mundana, mas você
não é iluminado e inocente. Quando você é iluminado e inocente, então sua inocência é um poder que lhe dá, em primeiro lugar,
o discernimento. Vamos supor que você tenha uma vela em sua mão, você pode saber se isso é uma cobra ou uma corda, mas
se não há nenhuma vela em sua mão, você não consegue ver. Mas mesmo assim, supondo que seja uma cobra, você pode fugir,
ou se você é um tolo, estúpido, você dirá: "Tudo bem, venha e me pique". "Gostaria de ver como isso funciona." As crianças
gostaram. Mas se você é uma pessoa iluminada, então você dirá para a cobra: "Agora, deixe-me em paz, tudo bem?"

"Tchau!" E a cobra saberá e irá embora. Ou se a cobra é uma cobra sinistra, talvez você só olhe para a cobra e ela fuja. Assim,
esse poder da inocência é uma coisa muito, muito importante, e surge em nós através de nossa iluminação exclusivamente.
Assim, nós estamos, digamos, em um estado que é ignorante e inocente, inocente e ignorante. Então as pessoas não são mais
inocentes nem ignorantes, mas elas não são iluminadas, elas se tornam astutas. Se elas não têm ambas as qualidades, elas
nem são ignorantes, assim chamadas, elas obtiveram conhecimento, elas são boas em tudo, são pessoas muito bem
conhecidas por sua inteligência, seu brilhantismo, por tudo, então elas são profundas conhecedoras, assim chamadas. Então,
pessoas assim, nós poderíamos chamar de pessoas que obtiveram o conhecimento, no sentido mundano, mas elas não têm
nenhuma inocência. Então elas começam a maquinar métodos. A inocência que está lá, que coloca um pouco de controle sobre
uma mente assim, é perdida.
Porque elas acham que inocência é uma coisa estúpida. Elas não respeitam a inocência delas. Então elas começam a
manipular as pessoas, fazendo coisas violentas, fazendo coisas danosas, dizendo coisas desagradáveis, sarcásticas. Todas
essas coisas, o cérebro começa a produzir, porque ele não consegue recuperar sua inocência. Então nós não gostamos de
pessoas assim, mais tarde, nós não as queremos. Depois elas desenvolvem ideias: "Nós somos pessoas mais elevadas,"
"somos as pessoas escolhidas, somos pessoas melhores". Depois elas desenvolvem todas essas ideias. Então todas elas se
unem. Então a ignorância é mencionada ainda como um assim chamado "conhecimento". Interiormente é a completa
ignorância; externamente é o conhecimento.
E era compreensível, era compreensível assim eles não quererem buscar o interior deles. E eles estão satisfeitos com o assim
chamado conhecimento exterior deles. E eles vão em frente com isso, e uma vez que eles quebrem suas cabeças, então eles se
dão conta: "Oh Deus, o que foi isto? Interiormente é tudo escuridão." Nós não conseguimos viver com todas as janelas fechadas
hermeticamente e o sol brilhando lá fora. Nós temos de ter luz interiormente para virmos por nós mesmos: "O que somos?
Quais são os nossos poderes? Até onde podemos ir?" "Como estamos nos trabalhando, trabalhando nossas vidas, nossos
objetivos?" Agora, a iluminação, assim como a iluminação que vocês veem aqui vem destas lâmpadas, ela está manifestada
dentro de vocês como vibrações, como chaitanya, como luz.
Assim, o próprio chaitanya é a luz. Mas a diferença entre esta luz e aquela luz é tal que esta aqui só lhes mostrará o que se
refere aos seus olhos. Ela lhes mostrará que isto é uma pedra ou é uma madeira ou é uma casa ou é o rosto de um homem,
qualquer coisa, esta luz mostrará. Mas ela não será capaz de lhes mostrar se esta pessoa é boa ou má, se esta casa é vibrada
ou não, se é auspiciosa ou não. Portanto, ela não lhes dá auspiciosidade, a noção de auspiciosidade. Assim, nós estamos
falando da inocência de Ganesha, que nos dá o senso de auspiciosidade, e nos torna também auspiciosos. É desse modo que o
próprio chaitanya é a iluminação. O próprio chaitanya é a iluminação. Ele relata para você todo o conhecimento que ele tem.
Agora, imaginem que micro-organização é esta em que os chaitanyas, que são pequenos, pequenos como, podemos dizer,
pequenas valayas redondas, bem pequenas.
Eles têm inteligência dentro deles e discernimento formado neles para lhes dizer se uma pessoa é boa ou má. Vocês obtiveram
a Sahaja Yoga de uma forma tão simples. Então não nos preocupamos em descobrir o que seu computador capturou. Ele tem o
conhecimento agora para saber não somente se a pessoa é boa ou má, mas quais problemas essa pessoa tem. Agora, esta luz
pode ir até uma dimensão de uma pessoa, como ela aparenta, como ela anda, tudo isso. E se você começa a imaginar algo, se
você começa a imaginar e dizer: "Eu acho isso, eu penso dessa maneira" Não está bom? Vocês não conseguem Me ouvir? O que
é isto? Há um vídeo para as mães com as crianças e elas não conseguem ouvir a Senhora. Está no andar de cima.
Eu não ouvi, o que é? Há um quarto para crianças no andar de cima, para as crianças, com um vídeo para as crianças e as mães.
Mas elas não conseguem ouvir. Oh, Eu entendo, mas as crianças estão aqui? Bebês, bebês, mães e bebês. Oh Deus! Alguém
tem de subir e consertar isso, não é? Eu acho que vocês deveriam ter testado isso antes, não é? Tudo bem. Assim, o chaitanya
que está dentro de nós, que está fluindo, que estamos recebendo de toda parte, é onipresente, está em cada molécula pulsando,
que nos dá conhecimento sobre cada matéria, cada animal, cada ser humano e cada Divindade.

Sem essa luz, vocês não poderiam ter Me reconhecido. Vocês não poderiam ter reconhecido nenhuma Divindade. Vocês não
poderiam saber sua posição na vida e seus objetivos na vida. Vocês não teriam sabido qual é o seu propósito de vida, por que
vocês estão aqui. Vocês estão aqui só para ganhar algum dinheiro, colocar um pouco no seguro, um pouco em ações? É claro,
agora ninguém fará isso. E ter uma casa, e ser controlado por sua esposa, ou a esposa tem de agir conforme as ordens do
marido, educar os filhos de algum modo, você está aqui para isso? Este chaitanya lhe diz muito claramente: "Não". Porque se
você fica mais envolvido nessas coisas e se fica completamente isolado dos acontecimentos coletivos, então essa luz se
apaga. Assim que essa luz fica desconectada, você não consegue ter nenhuma luz.
Assim, qualquer conexão, seja qual for que você tenha, com as vibrações, tem de ser muito forte, e tem de estar totalmente
intacta e firme. Por exemplo, se há uma luz que não é firme, que fica se movendo, você não consegue entender as coisas
apropriadamente. Embora as vibrações saibam tudo, mas como elas comunicarão isso a um instrumento que não é perfeito,
que não respeita as vibrações, que não se comunica com as vibrações? Por favor, leve a criança para fora. Não tente empurrar a
Não, não, não, não faça isso. Não, não, não faça. Você não deve perder a calma com as crianças, entende? Elas estão chorando,
elas devem estar querendo alguma coisa. Assim, esse instrumento com muito conhecimento que você obteve deve estar o
tempo todo fluindo através de você, e você tem de ser um equipamento muito limpo. Vamos supor que você tenha esta luz, e o
vidro não está limpo, você não receberá a luz apropriadamente.
Portanto, a pureza tem de ser estabelecida, e essa é a parte onde Shri Ganesha é tão importante, porque Ele limpa você, Ele o
lava e você se torna inocente porque você não planeja ou pensa em ferir alguém que é uma pessoa bondosa, que é uma boa
pessoa. Isso se torna a inocência porque é auspicioso. Você começa a se tornar auspicioso. Onde quer que você vá e encontre
alguém, essa pessoa sente: "Oh Deus, hoje algo bom aconteceu em nossa família." "Algo bom apareceu." Agora, recentemente
Eu encontrei alguém na Alemanha, onde havia um Sahaja Yogi que começou a falar contra Mim e contra a Sahaja Yoga. E ele
saiu do ashram, e depois ele foi a alguém que se presumia ser um Sahaja Yogi, e sua esposa, e lá ele começou a falar sobre
suas desgraças e falar contra a Sahaja Yoga e todas essas coisas. Embora ele sempre tivesse sido um homem possuído, mas
ainda assim, aquelas pessoas não deveriam ter dado atenção a qualquer coisa contra Mim. Nos shastras está escrito: não dê
ouvidos a Guru-ninda, a nada contra seu Guru, é absolutamente perigoso. Se alguém diz qualquer coisa contra seu Guru, você
tem de colocar suas mãos assim: "Eu não quero ouvir nada contra meu Guru."
Ao invés disso, eles se solidarizaram com ele. Então a mulher contraiu um tipo sério de câncer, e o marido também está muito
doente. Agora, temos de entender que se você vai atravessar esse oceano de barco, todos nós estamos lá, e se alguém quer
colocar um pé na boca de um crocodilo, como podemos salvar pessoas assim? Então é melhor eles irem ao crocodilo do que ir
ao barco. Mas aqueles que tentam se solidarizar e colocar um outro pé no crocolido, então eles têm de estar em apuros. Todas
essas coisas, não somente atrapalham, mas são tão perigosas e não auspiciosas que todos vocês têm de ser muito
cuidadosos em relação a isso. Você não precisa dizer às pessoas: "Voce é demoníaco! Você é mau! ", ou qualquer coisa assim.
mas somente: "Saia da Sahaja Yoga!"
Não tenha nada a ver com eles. Você deve dizer: "Sentimos muito, não podemos fazer nada em relação a isso." "Faça o que
você quiser, isso não é nossa responsabilidade." E nisso, você não deve ser fraco, você não deve se sentir constrangido ou ser
delicado em relação a isso. Repreenda-os: "Nada disso. Não podemos ajudá-lo aqui," "sentimos muito, resolva isso você
mesmo." Porque essa luz é uma luz que o nutre e o fortalece. A luz do Espírito deve lhe dar essa força dentro de você. Você se
torna uma pessoa forte. Você se torna uma pessoa que pode resistir a muitas coisas, até mesmo à crucificação, mas que
também pode lutar.
Ela tem todas as qualidades embutidas dentro dela mesma. Por exemplo, uma pessoa que tem raiva. "Não, ter raiva, não é ser
uma pessoa muito boa." "Não é bom para um Sahaja Yogi ter raiva." Mas se alguém diz algo contra sua Mãe, você tem de ter
raiva. Essa é a situação em que temos de usar a raiva. Você pode esmurrar essa pessoa, não importa. Ganesha ficará
exatamente atrás de você. E Hanumana ficará na frente. Se você esmurrar essa pessoa uma vez, Hanumana a esmurrará dez
vezes.

Assim, nesse momento, a raiva tem sentido. Agora, as pessoas dizem que não se deve ter ganância na vida. Sim, não se deve
ter ganância, mas se você tem ganância por vibrações, isso é uma coisa muito boa. Você deve ser muito "ganancioso" em
relação às vibrações. Onde quer que você consiga vibrações, você deve correr e tentar conseguir mais vibrações. Essa ganância
é aceitável, você deve ter essa ganância dentro de você. Se você não tem essa ganância, como você será capaz de superar as
outras atrações? É muito surpreendente, Eu sempre Me pergunto sobre os seres humanos, os quais Eu nunca fui capaz de
compreender. Quando se trata de odiar, eles são os melhores. Se eles querem odiar alguém, então você consegue fazê-los
sacrificar tudo que eles têm.
Em nome de Deus, em nome da nação, em nome de qualquer coisa, seja o que for que você queira. Você apenas tem de dizer:
"Nós temos de odiar alguém." Imediatamente, eles se juntarão em volta, eles passarão por todos os tipos de provações,
sacrificando tudo, indo para a prisão, eles se matarão, cometerão suicídio, apenas se você lhes disser: "Nós odiamos alguém."
Ou então você tem de dizer: "Nós somos uma grande nação," "algo muito grande e essas são nações ruins," "então nós temos
de lutar." Eles lutarão. É muito surpreendente que mesmo quando se trata de revoluções políticas e para a liberdade política
deles, eles podem ir a qualquer limite de sacrifícios. Outro dia, Eu estava assistindo a luta de Lenin. Eu fiquei impressionada.
Este único homem, Lenin, que sempre estava no exílio, só escrevia: "Nós temos de lutar, nós temos de conseguir isso, temos de
fazer aquilo." Embora ele fosse uma alma realizada, mas ainda assim ele não escreveu sobre espiritualidade, ele escreveu sobre
conflito político e houve três vezes uma revolta e milhares e milhares de pessoas você encontra em cada lugar sendo mortas
exatamente assim.
É muito surpreendente. Agora não abane, enquanto Eu estou falando, você não deve abanar, isso perturba. Preste total atenção,
preste total atenção, é importante. Porque se você não prestar atenção, os outros olharão para você, e a atenção deles será
estragada. Agora, Lenin era tão dedicado, até mesmo criancinhas e esposas e mulheres grávidas e muito homens foram mortos
aos montes assim. Novamente eles se rebelaram, novamente eles se rebelaram três vezes, e na quarta vez, eles foram
vitoriosos. Para quê? Para uma conquista política. Nós fizemos isso na Índia também. As pessoas abriram mão de tudo que
elas tinham, de suas casas, famílias, elas abriram mão de tudo.
Mesmo com falsos gurus, as pessoas têm gastado muito dinheiro, elas fizeram muito, abandonaram tudo, venderam suas
casas, colocaram seus filhos em dificuldades, entraram em dificuldades, elas fizeram de tudo. Mas para a coisa correta, para a
coisa mais sábia, a única coisa grandiosa que tem de acontecer é a Sahaja Yoga. Onde o conforto está transbordando sobre
nós o tempo todo, onde todos os tipos de alegria estão transbordando sobre nós, onde tudo está sendo desobstruído para
vocês, as pessoas se tornam tão apegadas ao conforto, e isso e aquilo, que o menor sacrifício, elas não conseguem entender.
Eles virão com problemas relativos a suas esposas, a seus filhos, a seus maridos, tudo é solucionado. Agora, isso continua sem
parar. Resolva-os! Ponha um fim nos problemas! Acabe com os problemas! Vocês têm de expandir a Sahaja Yoga. Você tem de
sacrificar algum tempo, você tem de sacrificar algum dinheiro também.
Quem vai realizar isso? Ninguém vai matá-lo, como as pessoas foram mortas na Rússia, ou na Alemanha ou na Polônia.
Ninguém vai levar embora seus filhos ou levar seu dinheiro ou qualquer coisa assim, ninguém quer isso. Mas essa lamparina
em sua mão tem de ser acesa com o desejo verdadeiro, o puro desejo dentro de você é a Kundalini. Este é o pavio, isso é o que
tem de ser mantido totalmente nutrido. E isso é onde os Sahaja Yogis falham. As pessoas não querem deixar a Sahaja Yoga.
Mesmo se você lhes disser: "Por favor vá embora, não podemos ajudar." "Não, não, não," "eu não posso deixar a Sahaja Yoga."
"Por quê?"
Porque é um lugar de felicidade. Mas isso seria algo diferente dos seres humanos, porque os seres humanos – se um ser
humano tem uma garrafa de vinho, ele chamará mais dez para desfrutar isso. Se um cachorro consegue algo para comer, ele
chamará outros cachorros para comer. Se um corvo consegue algo para comer, ele chamará outros corvos para comer.
Naturalmente formado dentro deles. O mesmo com os seres humanos. Mas quando se trata da Sahaja Yoga, não somos tão
persistentes em relação a isso. Nós temos de falar com todos os nossos parentes: "Nós somos Sahaja Yogis," "e essa é a
religião interior, e isso é o que é," "se vocês não querem seguir, eu não tenho nada a ver com vocês." "Por que vocês não a
seguem?" Todo mundo tem parentes.

Assim, no dia do Diwali, quando estamos falando sobre nossa luz, o que iremos fazer com essa luz? Nós vamos usá-la somente
para nosso próprio propósito? Cristo disse: "Você não coloca a luz sob um –" Do que vocês chamam isso? Peso. Você não a
coloca sob um peso. Você a coloca sobre uma mesa. Todos nós temos de sair em público, temos de descobrir meios e
métodos. Não somente os líderes, todos têm de realizar isso, "O que podemos fazer para expandir a Sahaja Yoga?" Em cada
lugar que você for: "Como podemos transmitir a Sahaja Yoga?" É claro, Eu não quero que vocês mudem suas roupas, mas vocês
podem usar broches grandes.
As pessoas lhes perguntarão. Vocês devem dizer: "Sim, esta é a Pessoa que nos deu paz," "alegria e felicidade." Comece
falando assim, vá aos mercados, vá aos lugares públicos. Eu vou ao mercado só para espalhar vibrações. Todos vocês têm de
fazer isso, senão você terá a felicidade da Sahaja Yogi para si mesmo, mas a menos e até que você a compartilhe, você não vai
desfrutá-la totalmente. Olhem para Mim. Eu tenho todas as vibrações do mundo. Eu tenho tudo, Eu deveria ser uma pessoa tão
satisfeita Comigo mesma, sentada em casa, em meditação. Nesta idade, afinal de contas, por que Eu deveria viajar? "Eu sou a
Adi Shakti."
"Por que Eu deveria Me preocupar em tornar todo mundo" "pessoas com uma shakti tão poderosa? Não há nenhuma
necessidade." Eu deveria desfrutar Meus poderes, Eu posso, mas Eu não consigo. Eu tenho de trabalhar duro. Eu dou o máximo
de tempo para a Sahaja Yoga, então qualquer um de vocês pode dar. Eu tenho uma família, Eu tenho Meu marido. Ele tem uma
vida que é muito, muito ocupada. Eu tenho netos. Eu dou o máximo de tempo. Agora vejam, vou daqui para Roma, depois para
França, depois para Espanha.
Todos vocês estão tendo apenas uma "corrida de revesamento". Tudo bem, Eu estou aqui, os italianos estão tendo uma
pequena tensão. Depois eles relaxarão. "Agora está tudo bem." Então, o que Eu faço? O ano todo, estou indo de lugares a
lugares, viajando, e quando Eu tenho tudo. Você consegue imaginar um homem rico que fica ocupado distribuindo toda a
riqueza que ele tem, enquanto os outros levam tempo para recebê-la? Isso é o que acontece. Então Eu tenho de lhes falar que
vocês têm de entrar em uma nova dimensão de seu entusiasmo. A Sahaja Yoga não é para nossa felicidade exclusivamente.
"Nós somos santos", e daí? Para quê? Para que vocês foram transformados em santos? Não é só os homens que devem fazer,
ou só as mulheres devem fazer, ou este aqui deve fazer, ou aquele ali deve fazer. Não se envolva nessas tentações. Há 13
tentações que surgiram da turbulência. A décima-quarta foi um grande caçador para neutralizar todas as 13. Não é que a Sahaja
Yoga queira tentar alguém, mas elas se tornam tentações porque são bênçãos para você, e você começa a usar as bênçãos
como tentações. Agora, para qualquer um, ter uma tentação assim seria mais parecido com um cavalo que tem de ir para o sul
ou para o norte, e fica lá comendo a grama. Vocês têm de se mover, o movimento é o ponto, vocês têm de se mover de um lugar
para outro, vocês têm de ir de um vilarejo para outro, vocês têm de ir de uma casa para outra.
Essa mensagem tem de se espalhar. Só 12 discípulos de Cristo, quanta religião eles criaram? É claro, ela é inútil, mas ainda
assim. Vocês vão proporcionar algo tão substancial e tão grandioso. Mas quando falarem com eles, a forma como vocês falam
é importante. A forma como você se expressa é importante. Eu não Me importo, a partir de hoje, vocês podem dizer a eles quem
Eu sou. Não importa. Até quando vocês vão esconder isso? É melhor falar com eles: "Ela é Aquela" "sobre a qual está escrito na
Bíblia, Ela é Aquela, nós descobrimos isso."
"Se vocês não querem ver isso, não vejam, mas é assim." Vamos ter essa determinação e vamos ter esse tipo de franqueza ao
falar. Olhem para esses políticos horríveis. Eles dizem: "Eu acredito que deve haver algumas pessoas" "que devem ser ricas, o
resto deve ser pobre. Eu acredito." "Eu acredito nisso e acredito naquilo." E quanto a vocês? Vocês não somente acreditam, mas
sabem em definitivo. E isto é o que deve ser decidido no dia do Diwali: "Para o próximo Diwali," "nós temos de conseguir muitas,
muitas pessoas para a Sahaja Yoga." Mas quando Eu falo, muitas pessoas Me disseram que elas acham que não estou falando
para elas, mas para alguma outra pessoa.
Vocês devem observar as pessoas que estão trabalhando mais duro do que vocês para a Sahaja Yoga; que estão mais

envolvidas na Sahaja Yoga; aquelas que estão alcançando mais na Sahaja Yoga, não as pessoas que não fizeram nada. Vocês
podem Me observar: "O que estamos fazendo?" Vocês devem pensar nisso. "Onde nós estamos?" Este é o período mais
importante. No máximo, na Europa, Eu ficarei por mais cinco anos, no máximo. Vocês acham que Eu ficarei viajando depois dos
70 anos? Eu não sei. Assim, este é um momento tão importante em que estou aqui, então Eu poderia Me encontrar com as
pessoas, poderia falar com elas, Eu posso ajudar muito. Nestes cinco anos, vocês têm de alcançar algo.
E você tem de dar um salto e dar velocidade para si mesmo. Senão este que é um momento muito importante será perdido por
todos os seus semelhantes. Por exemplo, outro dia, nós tivemos um programa. Eu lhes falarei de um lado prático. Agora, o que
Eu faria é pegar o endereço de todas as pessoas que obtiveram a Realização. Tomaria nota, escreveria para eles, iria vê-los, Me
encontraria com eles. "O que aconteceu? Por que eles não vieram?" Depois faria um ralatório. Por que as pessoas não vieram?
O que aconteceu? Por que ele não está vindo? Escrevam para eles o tempo todo. Vocês ficarão surpresos, se você pegar uma
cópia da Reader’s Digest (Revista Seleções), só uma vez, comete um erro. Eles ficarão lhe enviando muitos tipos de coisas.
"Você ganhará este presente, você ganhará este carro de graça," "esta coisa para você." Quem quer isso? Mas eles ficam
enviando. Eu escrevi para eles: "Não Me enviem nada." "Eu não quero nenhum carro, nada."
"Apenas me enviem o Reader’s Digest, muito obrigada." "Não sou uma pessoa sortuda. Por favor não enviem." Eles ainda estão
enviando. Dessa maneira, vocês devem escrever para as pessoas o tempo todo: "Por que você não está vindo para a Mãe?" "Por
que você não está vindo para a Sahaja Yoga?" "A Sahaja Yoga é tão importante. Ela tem me dado muito." "Por que você não quer
ter isso?" Você deve mostrar essa determinação dentro de você.
E se você não mostrar essa determinação, você leva isso de uma forma mundana: "Tudo bem, isso está indo bem, isso, aquilo,
está bom, tudo bem," "isso está melhorando." Essa não é a forma que você vai fazer isso dar certo. Quando Eu vou à Índia, Eu
sei que na Índia isso não irá levar nenhum tempo. Na Índia, dará certo muito rápido. E vocês têm de reservar seus assentos no
céu. Isso é muito importante. Mesmo para um avião, você tem de reservar um assento, e quanto ao céu? E muitos têm de
reservar os assentos. Se todos os indianos estiverem sentados lá, o que vocês farão? Assim, com essa alegria, com essa
felicidade, com essa luz em seu rosto, com essa beleza da iluminação, todos vocês são gurus.
Imaginem, esses gurus inúteis não sabem nada, a Kundalini deles não está despertada, nada desse tipo, e o quanto eles
construíram seus impérios após impérios. Eu não digo para vocês construírem impérios, não, não dessa maneira, mas por que
não construir pelo menos uma cabana para mostrar que vocês alcançaram algo e tem de ser feito? Falem com todo mundo em
seu escritório, em seu negócio, não é para ficar tímido. Eu tenho visto as pessoas colocarem fotos dessas pessoas horríveis em
todo lugar. Se você for no escritórios delas, você as vê; nos ônibus, você as vê; elas estão penduradas em todo lugar. Por que
não Minha fotografia? Assim, haverá curiosidade, as pessoas lhes perguntarão, vocês lhes falarão, isso dará certo. O melhor
trabalho está se realizando na Itália, surpreendentemente. E prosseguirá, porque nós encontramos algumas pessoas muito
boas e vocês deveriam tentar descobrir essas pessoas que estão em volta, vão atrás delas e faça isso dar certo. Mas não vá a
pessoas erradas, vocês devem usar seu discernimnto.
Vocês sabem como esses gurus trabalham, é muito importante. Meu irmão estava Me contando que uma mulher desse
Muktananda - agora o Muktananda não está lá, há uma outra americana, indiana estilo americano. Então essa mulher de
Muktananda, uma inglesa veio em sua casa, na casa de Meu irmão, e ela foi muito doce: "Eu quero vê-lo, senhor", isso, aquilo. E
ela viu Minha fotografia. Então ela disse: "O que Mataji está fazendo aqui?" Ele disse: "Por quê?" "Ela é minha irmã". Ela
simplesmente empacotou tudo e saiu correndo. Então Meu irmão a chamou: "Por favor, venha, sente-se, sente-se." "O que você
faz?"
Ela disse: "Não, senhor," "nós sempre vamos e nos encontramos com as pessoas importantes da cidade," "falamos com elas
sobre isso." Ele disse: "Sim." E todos os nomes de juízes estavam na lista. Imediatamente Meu irmão pegou o telefone e falou
com eles: "Não temos nada a ver com essa mulher". Mas isso é o que acontece. Vocês devem descobrir como se aproximar das
pessoas. Quando Eu estou presente, há, digamos, 200 pessoas. Quando vou embora, há somente duas pessoas. Por quê? Qual
é o problema?

Por que eles vão embora? Deve haver alguma razão. Eles não Me conhecem. Pelo menos peguem o endereço deles. Descubram
que são essas pessoas. Não há mal nenhum em pegar o endereço deles e descobrir quem eles são. Depois os coloquem na
lista e fiquem enviando cartas para eles, Não tanto como a Reader’s Digest, mas algo assim. Quando vocês começarem a enviar
cartas para eles, vocês entrarão dentro da ignorância deles. A luz entrará. Através do movimento de vocês, de sua atenção, a luz
entrará.
Você não conhece a sua atenção, o quanto ela é poderosa. Uma vez que comecem a prestar atenção neles, a luz passará
através deles. Se não hoje, amanhã eles aparecerão. Vocês também podem enviar Minha fotografia: "Tente com a fotografia,
esta é a fotografia," "venha ao programa, nós ficaremos muito felizes." Agora, se o programa de continuação não der certo,
tentem isso. E às vezes, essa é a melhor maneira com a qual você pode alcançar, mas isso é para vocês refletirem e
entenderem, porque vocês são seres humanos e vocês conhecem os seres humanos. Apenas se coloque na posição de uma
outra pessoa. O que teria atraído você? Há uma outra coisa, Eu acho que as pessoas deveriam escrever livros sobre Mim. Não
há nenhum mal nisso.
Mas sobre Mim, escrevam o livro sobre Mim. Mas algumas pessoas que têm um nome famoso, que têm um nome na
sociedade, que serão levadas a sério, elas podem escrever um livro sobre Mim. Eles escrevem livros sobre todo mundo, por que
você não pode escrever um livro sobre Mim? Você pode escrever sobre a Sahaja Yoga nele, é claro, mas você pode escrever
sobre Mim. Falar para as pessoas que tal pessoa está presente, e essa é a solução, essa é a esperança. Por que não? Eles
escrevem sobre todos esses gurus horríveis, por que você não pode escrever sobre Mim? Mas a pessoa tem de ser uma pessoa
bem conhecida. Agora, vamos supor que você escreva um livro, alguma outra pessoa pode publicar o livro no nome dela. Se
você é um bom escritor, alguma outra pessoa pode editá-lo e publicá-lo.
Nós podemos fazer dessa maneira. Há tantos meios e métodos através dos quais você pode levar à atenção das pessoas que
isto é a Sahaja Yoga. Quantas pessoas sabem sobre a Sahaja Yoga? Uma pessoa sai da prisão, da Índia, vai embora e está aqui.
Um guru muito bem conhecido sentado em algum canto de um beco sujo dos EUA, em algum lugar, e é uma pessoa muito bem
conhecida. Todos eles são muito bem conhecidos, como? E não é sempre que essas coisas são feitas através do dinheiro, elas
são feitas através de pessoas fazendo suas próprias deliberações. Mas essas deliberações podem ser hipnotismo, coisas
cheias de bhoots, Eu concordo. Eu de fato entendo que vocês são pessoas livres para fazer o que quiserem, mas em sua
liberdade, vocês têm de ser conscientes. E isso é o que hoje todos vocês têm de decidir: esta é a luz que nós obtivemos, ela tem
de ser transformada em um farol, não só uma luz, uma luz colorida como esta, de que adianta?
Nós temos de ser como uma bela torre de luz. Como um farol. E todos devem trabalhar isso internamente e externamente.
Internamente, embora tenham trabalhado, externamente vocês devem trabalhar agora. E em segundo lugar, há um deepawali
(fileira de luzes), não é somente uma luz. Então todos nós temos de ser coletivos, tente chegar a uma vida coletiva; Sempre que
for possível, tente participar de tudo que é coletivo; tente estar presente onde há acontecimentos coletivos. Lá, onde está o
coletivo, essa fonte de energia flui melhor. Que Deus abençoe todos vocês.
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Devi Puja, Alibag, Índia, 13.12.1987 Sejam todos bem-vindos. Este grande país também está passando por uma crise. Hoje em
dia, Eu sinto que há tantas coisas que estão acontecendo… que você nunca poderia sonhar antes. E neste momento, todos
vocês chegaram trazendo paz e alegria para todos eles. Então, Eu os agradeço por isso. A luta e a tensão que estão nos seres
humanos existem... talvez porque eles ainda não sejam dignos das bênçãos de Deus. Ainda assim, como Deus os criou, Ele
tenta fazer o Seu máximo para se certificar de que os seres humanos... sejam mantidos confortavelmente bem nesta Mãe
Terra. Ele cria todos os tipos de coisas belas como vocês veem… e todo o Cosmos está em harmonia… e trabalhando em algo
muito grandioso hoje. Esta nova revolução que começou muito, muito silenciosamente, hoje está tomando sua forma… e está
proporcionando um novo futuro para todos nós. Vejam estas árvores enormes que estão acima da cabeça de vocês… e
enquanto vocês estiverem sentados aqui, nenhuma fruta cairá sobre vocês. Não é porque Eu estou aqui, mas porque esta Mãe
Terra sabe… que existem santos tão grandiosos sentados aqui e Ela não irá incomodar. Este lugar se chamava Shrigaav, Me
disseram, significa "a aldeia da Deusa". E esta fruta é chamada de Shriphal, significando "a fruta da Deusa". Mas, na verdade, se
vocês observarem, um coco é algo como nosso Sahasrara… e é muito auspicioso porque ele pode absorver muitas vibrações,
como se ele tivesse obtido sua Realização. Assim como vocês podem absorver Minhas vibrações, este fruto pode absorver
também Minhas vibrações... em maior quantidade. Então nós estamos aqui hoje de uma forma muito grandiosa... para anunciar
a chegada da Nova Era. A chegada da Era de Ouro sobre a qual as pessoas têm falado. Nós estamos aqui para dizer... o que é
realidade, o que é verdade, o que é alegria. Aqui nós devemos manifestar isso e também... criar uma comoção ou um
movimento no Cosmos... de modo que essa nova consciência... seja estabelecida no Cosmos, que iluminará este país e as
pessoas deste país. Além disso, vocês reunirão os fios desse movimento dentro de vocês, que é um movimento muito sutil
acontecendo. Neste momento, nós estamos em uma luta contra um intelectual... que tentou descrever Shri Rama e Shri Krishna
de maneira caluniosa. E este é o momento em que Eu quero chamar a atenção de vocês… que se esta luta intelectual usar a
inteligência... para derrubar todos os ideais que iluminam nosso caminho, que nos dão a orientação e uma aspiração, então
nossas vidas se tornarão totalmente mundanas, inúteis, sem alegria. É muito fácil condenar uma vida ideal, mas alcançar essa
vida é muito difícil. E algumas pessoas, porque elas não conseguem alcançá-la, tentam condená-la para que elas sintam que
não são inferiores, de maneira alguma mais inferiores do que essas grandes vidas. Todos esses ideais são criados, essas
imagens são criadas… em todo lugar do mundo pelo Poder Divino… e as pessoas olham para eles e acham que essas grandes
vidas são belas, embora eles tenham sofrido muito, mas há tanta compreensão mais profunda... e um equilíbrio mais profundo
e um amor mais profundo. Esses ideais são muito importantes para as sociedades humanas, de outra forma, eles estarão
vivendo absolutamente em um forma relativa… e eles não terão nenhuma medida absoluta… para descobrir o que é certo e o
que é errado. Na Sahaja Yoga, nós estamos aqui, antes de tudo, para nos conectarmos com Deus Todo-Poderoso, com Seu
Poder, o Poder Onipresente do Chaitanya. Através disso, nós nos tornamos nossos próprios mestres, no sentido de que
obtemos nossas próprias diretrizes. Se algum Sahaja Yogi não alcançou esse tanto, então é uma coisa séria. Um Sahaja Yogi
pelo menos deve ser capaz de ver, no mínimo do mínimo, o que há de errado com essa pessoa. Purificar-se e corrigir-se é, é
claro, um dever muito importante de todo Sahaja Yogi, mas essas coisas não devem ser tomadas, por algum acaso, como
condenação de si mesmos. E vocês não devem ficar identificados com esses problemas que vocês têm, mas sim tentar
enfrentá-los e curá-los. Muitas vezes Eu ouvi Sahaja Yogis dizendo: "Os indianos são pessoas muito simples," "eles não são
complicados, Mãe," "então eles conseguem alcançar a ascensão deles muito mais rápido." Mas não é isso. É muito diferente
para todos vocês, muito. E apesar de todas as complicações e todos os tipos de lavagem cerebral… e todos os tipos de leitura
de livros e todos os tipos de assim chamadas buscas… e todo esse absurdo pelo qual vocês passaram, vocês saíram disso,
vocês se lavaram completamente, e hoje vocês estão aí unidos para enfrentar tudo que é absurdo, tudo que é falso, tudo que é
errado. Tem de ser um exército formidável para nós, porque se vocês observarem em volta, mesmo neste país, que vocês
chamam de não complicado, há muitos que estão aí o tempo todo para complicar os outros… e para destruir todos os seus
ideais, destruir todas as suas visões… e fazer uma lavagem cerebral neles. Então vocês mesmos têm de estar muito alertas… e
vocês têm de estar muito conscientes… de que são vocês que irão construir essa grande imagem de pessoas ideais, não de
uma vida ideal, mas de pessoas ideais em todas as coletividades. Agora no seu caminho para o nosso tour, vocês estão agora
no limiar de entrar em uma nova dimensão, é uma dimensão mais sutil e essa dimensão mais sutil está dentro de nós. E aí
reside o seu próprio Ser como seu Espírito. Ele vê você como separado, seu Si está separado de você mesmo. Todas essas

identificações têm de ser abandonadas, todos os tipos de identificações erradas. Eu estava lendo uma das listas de
casamentos e tudo isso. Alguém diz que eles se casarão com indianos; alguns dizem: "Nós não nos casaremos com indianos";
alguns dizem: "Não mudaremos de país"; alguns dizem: "Mudaremos de país". Mesmo depois da Sahaja Yoga (...) se ficamos
grudados em um único país como nosso, então Eu devo dizer que nós temos de abandonar essas limitações. O momento
chegou. É claro, vocês têm escolha. Ninguém irá forçá-los a fazer nada, mas isso também expressa sua personalidade, que
vocês ainda estão persistindo nessas pequenas limitações. Como Eu lhes disse muitas vezes, Deus criou apenas um único
mundo. É claro que Ele criou variedades apenas para criar beleza. Mas o quanto somos cegos... de tal maneira que pensamos
que somos pessoas diferentes, somos de diferentes países, de diferentes raças, de diferentes castas, comunidades, cidades,
depois pequenas ruas, depois casas. Eu diria que nos transformamos de seres humanos em ratos e de ratos em vermes, e
então Eu não sei qual é a situação depois. Vamos abrir nosso coração, vamos nos tornar grandes, nós temos de ser como leões,
não sermos pessoas pequenas e assustadoras como vermes. Existem muitos vermes em todo lugar no mundo. Nós somos
pessoas especialmente escolhidas para serem algo grandioso. Então abram seu coração. Este é o problema principal: este ego
cobre o coração… e faz vocês acharem: "Agora eu sou um indiano, sou um cristão," "sou essa coisa, sou aquela coisa." Agora, se
Eu disser a alguém: "Você não deve ir ao templo", então Eu devo ser uma pessoa muito cruel para dizer para não ir a um templo.
Mas eles vão a um templo e voltam com uma entidade tão grande na cabeça deles. Então eles vão às igrejas. Outro dia Eu tive
uma experiência muito ruim com uma senhora... que foi a uma igreja na França, e ela se tornou algo como um sacerdote, talvez
algo como um papa. Quero dizer, algo muito estranho, nada normal. Eu não consegui descobrir, quando Eu perguntei, ela disse:
"Eu fui a uma igreja". "Por quê?" "Porque eles organizaram um casamento lá." "Por quê?" "Eles queriam ter um grande evento
social, então eles quiseram ter um casamento." "Mas você poderia simplesmente ter um casamento registrado, acabado com
isso." "Por que você quer ir a uma igreja, onde todos os cadáveres estão enterrados?" "Ter de volta alguns deles em suas
cabeças." Portanto, nós temos de estar preparados para... abandonar todos os grilhões de absurdos de nossas cabeças. Todos
os tipos de coisas existem, tantos condicionamentos... surgem até mesmo do esquema de cores, então é tudo
condicionamento. Isso é demais, não é bom. Todas ideias estranhas e qualquer coisa estranha e sem sentido que apareça,
cérebros tão estranhos assimilam. Outro dia Eu estava falando com uma senhora sobre a comida dela, que surgiu uma nova
ideia de que você não deve comer sal e açúcar, Quero dizer, apenas imaginem. O sal é muito importante para a nossa
respiração. Se você perguntar a qualquer médico, quero dizer, Eu não sei o que está acontecendo com os médicos também. E o
açúcar é muito importante para a nossa combustão. Mas qualquer um diz qualquer coisa, vocês simplesmente mergulham
nisso… e vocês simplesmente tentam ser... impressionados por todas essas ideias, e começam a se torturar. Por último, mas
não menos importante, Eu sinto agora, Eu vi o programa sobre gnóstico, Gnóstico, G-N-O. E Eu estava pensando, de onde vem
G-N-O? Em Sânscrito "gnya", chamamos de "gnya". Chamamos isso de "gnya" ou "gya", enfim, significa "saber". Gnóstico
significa "aquele que sabia". Quando São Tomé veio à Índia, ele veio através do Egito... e ele escreveu tudo sobre isso, o que é
"saber". E ele disse que é uma experiência pessoal de todos, ele simplesmente descreveu toda a Sahaja Yoga lá. E ele também
disse: "Por que Deus deveria fazer você sofrer?" "Ele é o Pai mais amoroso e afetuoso." Explodindo todas as ideias do
Cristianismo. Também muitos hindus acreditam nisso, os muçulmanos acreditam nisso, que você deve sofrer. Agora de uma
forma ou de outra, a exposição da verdade... também está acontecendo, e também há uma espécie de tumulto acontecendo,
um tipo, Eu diria, um imenso efeito dinâmico é visto na mente humana hoje, que começa a pensar: "O que é isso?" E vocês são a
resposta. Vocês são aqueles que irão convencê-los. Como alguém estava dizendo: "Mãe, por que não fazemos todo ano..."
"como um grande ano de propagação da Sahaja Yoga," "propaganda da Sahaja Yoga?" Eu disse: "Tudo bem, vocês querem fazer
um ano," "se através disso, algo acontecer, vamos ter isso." Mas como nosso plano de cinco anos na Índia, Eu não quero fazer
toda a documentação… e escrever arquivos e mais arquivos, resultando em nada. Mas hoje se vocês decidirem: "Nós somos
aqueles que têm de manifestar essa grandeza nesta Terra," "nós somos os que têm de fazer tudo isso." Como podemos ser
pessoas fracas? Como podemos ser pessoas possuídas? Como podemos ser pessoas nervosas? Como podemos ser as
pessoas que não são santas? Nós temos de sair de todas as nossas mesquinharias, de todos os nossos… condicionamentos e
de todas as coisas do nosso ego, mas não através da luta, mas sim através da meditação, através do estado de testemunha.
Vocês têm de ser a testemunha, vocês estão viajando agora. Quando vocês estão viajando, normalmente o estado de
testemunha é: como criticar algo. Eles nunca veem os pontos bons, eles dirão: "Oh, olhem para isso," "esta cor não deveria ter
sido usada, isso não é bom, aquilo não é bom." O que é bom deve ser visto, o que é bom em vocês, o quanto de coisas boas
vocês podem ter… e o que é bom nas outras pessoas. Desta vez, Eu estou lhes dizendo que em seu caminho, em seu tour, Eu
espero que todos vocês o desfrutem muito mais… e vocês sentirão a manifestação do seu Espírito, em tudo ao seu redor, dentro
de vocês e em outras pessoas. Que Deus os abençoe.

1987-1219, Devi Puja, Complete sua Realização do Si
View online.
Devi Puja Aurangabad, Índia, 19.12.1987 Sinto muito, Eu estava lidando com algumas pessoas dos jornais, jornalistas, e eles
chegaram muito tarde, seja o que for. Eu os achei muito sensatos e muito compreensivos. Todos nós viemos para Aurangabad
agora, e parece que este lugar está cheio de vibrações. Talvez aqui, Shalivahana tenha governado nesta região, mas também
houve muitos santos… que nasceram neste lado de Maharashtra, e eles perpetuaram o Dharma. Eles sempre falaram sobre a
Realização do Si. O Dharma lhes dá o equilíbrio. Ele lhes dá o estabelecimento em um comportamento adequado, uma
compreensão adequada, uma vida adequada, mas não lhes dá a conclusão de sua jornada. Não lhes dá a satisfação de
alcançar o destino. E a personalidade de vocês ainda está incompleta. Então, a pessoa tem de ter a experiência do Espírito.
Como Eu estava discutindo com eles hoje, Eu disse a eles que aqueles que não têm a experiência do Espírito, não são apenas
incompletos, mas também são pessoas limitadas. Então, seja o que for que eles vejam ou seja o que for que eles saibam… ou
seja o que for que eles critiquem é limitado. Como em inglês nós dizemos: "Odeie o pecado e não o pecador". Como muitas
pessoas que acham algo errado com o Cristianismo começam a culpar Cristo. Cristo não criou o Cristianismo, em primeiro
lugar. Ele não criou o Cristianismo. Ele não criou os cristãos. Portanto, não há nenhum relacionamento entre os dois. Como
vocês sabem, recentemente, eles descobriram os livros escritos por Tomé, o discípulo de Cristo que veio para a Índia. Em seu
caminho, ele foi para o Egito, e lá ele escreveu estes tratados… e os colocou em um grande vaso de barro… ou talvez aquilo
fosse uma coisa metálica, e foi descoberto há 42 anos. As pessoas que ele considera serem… cristãos autorizados, ele os
chama de gnósticos. "Gne", "gne" em Sânscrito significa "saber". "Gne" significa "saber". E ele escreveu que saber e ter a
experiência pessoal… é a única maneira de seguir Cristo, claramente. Não apenas isso, é dito que Deus Todo-Poderoso, que é
tão gentil, por que Ele lhes pedirá para sofrerem? Portanto, isso desafia todos os princípios cristãos de sofrimento. Da mesma
forma, em todas as religiões, as pessoas se desviaram do caminho correto, e vieram para o caminho errado, e estão se
entregando a religiões autocriadas, que não têm nenhum relacionamento com a realidade, nem com as Encarnações, com
Aqueles que começaram essas religiões ou que deram as ideias da religião. Eu espero que vocês não façam isso Comigo,
porque vocês são gnósticos. Vocês são aqueles que sabem, que tiveram a Realização do Si. Sem a Realização do Si, vocês não
podem ter uma personalidade completa. Mas como vocês veem, na Sahaja Yoga, vocês não têm de ir aos Himalaias; abandonar
suas famílias; vocês não têm de ficar afastados da sociedade para obter sua Realização. Vocês obtêm sua Realização nas
circunstâncias em que vocês nasceram, na mesma sociedade, na mesma vida familiar. Mas vocês se elevam mais alto do que
eles… e tentam puxá-los para fora do lamaçal em que eles estão vivendo. Esse lamaçal de ignorância deve ser atravessado… e
alguns de vocês têm de fazer isso. E quando vocês percebem isso, então vocês devem saber que todos vocês têm de ser
pessoas muito fortes. Todos vocês têm de ser extremamente fortes. Se vocês não são fortes o suficiente, como vocês podem
tirar o resto deles? As pessoas que são medíocres… acham que gradualmente elas ficarão bem e elas se elevarão. Mas Eu
sugiro que vocês façam o máximo esforço… para se tornarem Sahaja Yogis fortes. Tornarem-se Sahaja Yogis fortes não é
difícil, porque vocês têm todos os poderes dentro de si mesmos. Vocês têm a Kundalini dentro de si mesmos. E vocês
conhecem o caminho de como se tornar uma alma realizada. Os problemas são vocês serem arrastados para o seu ego… ou
para dentro de seu condicionamento. Apenas dois problemas, não mais. Por exemplo, alguém perguntou: "Quantas direções
existem em Londres?" Apenas duas, esquerda ou direita. Então ou você vai para a esquerda ou para a direita. Todas as
permutações e combinações desta esquerda e direita… começam a atuar e então vocês se metem em dificuldades. E depois
vocês se metem em dificuldades. Mas na verdade, isso é uma coisa muito simples. Livrar-se de seu ego deveria ser o mais
simples… e é onde você tenta entender a si mesmo. Você observa a si mesmo, como você está reagindo. Onde está sua
atenção? O que você está fazendo? Qual é a sua atitude em relação à Sahaja Yoga? Muitas pessoas pensam: "Esta é a minha
casa," "esta é minha família, este é meu carro, este é meu cavalo, este é meu cachorro." Não sei até onde isto vai: "Meu, meu,
meu, meu, meu". Mas nada é seu. Ontem, como Kabira disse: "Um trapaceiro", isto é, a morte, "virá e tirará tudo que não é seu".
Depois "minha família", depois "meus filhos", tudo isso é um absurdo, e então, quando vocês começam a se apegar a esta
palavra "meu", é aí onde vocês falham completamente em sua própria compreensão do seu ego, vocês ficam completamente
cegos por esse ego. Antes de tudo, vocês devem dizer: "Nada é meu". Kabira disse que quando a cabra está viva, ela fica
dizendo "Mei, mei, mei" significa "eu, eu, eu" em hindi. Ele fez um trocadilho com a palavra "meu". E quando ela morre e seus
intestinos são retirados… e são transformados em algo que gira o algodão, eles vão na rua, essas pessoas, dizendo às pessoas
que eles estão por perto, eles continuam tocando aquela corda que é feita dos intestinos… dessas cabras, ela diz: "Tuhi, tuhi,

tuhi", significa: "Você é, você é, você é". Então, a pessoa não precisa ser como uma cabra, até que você deixe de continuar
dizendo: "Eu, eu, meu, meu". Quando vocês morrem, então seus intestinos devem ser retirados… e colocados naquela coisa
apenas para fazer o som "Tuhi, tuhi, tuhi". Então, esse som de "eu, eu, eu" é feito somente por seres humanos egoístas, mas
esse ego está tão identificado com você… que você pensa: "Eu sou este ego e o ego sou eu". E nesse ego, você começa a fazer
todos os tipos de coisas absurdas. Esse ego não o leva a lugar nenhum, não o leva a lugar nenhum, exceto para dentro de um
completo lamaçal de ignorância sobre si mesmo. No final, você se torna estúpido, outros podem dizer que você é estúpido, ou
você se torna um idiota ou você ganha má fama, e todo mundo sabe que você está fazendo todas as coisas erradas, mas
ninguém ousa lhe dizer, porque você deve ser contatado com um mastro de barco. Você se torna uma personalidade tão
irascível que… ninguém ousa se aproximar de você e dizer: "Isto está errado," "não deveria ser feito, é estúpido, idiota", e você
mesmo, nessa idiotice e estupidez, acha que não há limite para você mesmo. Esse é o extremo do seu ego. Mas é bom termos
pessoas como Hitler para observar. Assim, se você colocar Hitler como o egoísta ideal, então você não irá por esse caminho,
porque é um caminho muito escorregadia e talvez um dia você vá parar lá. O segundo lado nosso, que é muito - parece muito
mórbido e muito lamacento é o canal esquerdo. O movimento do canal esquerdo é o lado emocional. Você desenvolve hábitos
com o canal esquerdo. Agora, algumas pessoas têm hábitos muito perigosos, algumas têm hábitos simples. Por exemplo, Eu
tinha um mau hábito ou um bom hábito, vocês podem dizer, que Eu devo colocar Minha mão direita sob Meu pé, porque ela está
o tempo todo trabalhando, então Eu quero controlá-la. Então, Eu a coloco debaixo da Minha cabeça assim, enquanto durmo… e
às vezes sob Meu pé, apenas para fazê-la parar de trabalhar um pouco, ela trabalha muito duro. Apenas para dar a ela um
descanso, então Eu a coloco debaixo do Meu travesseiro e durmo. Mas Eu descobri uma vez que Eu Me machuquei: "Agora Eu
não posso colocá-la sob Minha cabeça." Eu disse: "É um hábito muito estranho que Eu adquiri." Mas ele não é tão perigoso, é
muito bom. Então estou continuando com isso. Mas Eu posso Me livrar disso, é muito simples. Mas quando Eu Me livro disso,
Eu acho que as pessoas se tornam hiperativas, então Eu a coloco novamente debaixo do Meu travesseiro. Assim, como Sahaja
Yogis, todos os seus hábitos devem estar sob seu controle. Agora, os hábitos que formamos por meio de drogas, das bebidas,
de qualquer coisa, são hábitos muito perigosos. As pessoas também têm sua atenção o tempo todo ao redor. O tempo todo, é
atenção aqui, ali e ali, atraindo pessoas, cuidando delas, não cuidando de você mesmo. Essa atenção tem de ser trazida sob
controle, é muito importante. Isso é muito simples, sempre que isso acontece, apenas abaixem seus olhos. Mantenham seus
olhos para baixo. Essa é uma das maneiras com a qual nós permitimos… que nossa atenção seja desperdiçada e também
nosso crescimento fica atrofiado. Isso é uma coisa muito, muito perigosa… que, especialmente no Ocidente, nós temos
desenvolvido. Aqui, também, as pessoas devem ler o nome de cada loja. Os indianos têm um mau hábito, porque eles agora
começaram a ler, então eles querem ler tudo que encontram, qualquer coisa. Então na rua, se há uma rua de lojas, eles leem
todos os nomes de todas as lojas, viram-se novamente e veem se eles perderam alguma coisa. Parece estúpido, mas todos eles
fazem isso. E o tempo todo, eles estão fazendo isso. Assim, a atenção, onde quer que ela vá, tem de estar sob nosso controle.
Nós temos de mantê-la o tempo todo sob nosso controle. Como Namadeva disse muito claramente, no Guru Grant Sahib
escreveu… que quando uma criança está empinando a pipa, ela fica falando com todo mundo, ela fica brincando, de certa
maneira, mas a atenção dela está na pipa. E quando uma dona de casa está cumprindo suas tarefas, coloca seu filho na cintura
e trabalha, então ela fica fazendo todos os tipos de trabalho, mas sua atenção está na criança. As mulheres que estão
carregando três, quatro potes de barro na cabeça delas, cheios de água até a borda, estão caminhando, conversando umas com
as outras, tendo alegria e diversão, mas a atenção está no pote de barro na cabeça delas. Da mesma forma, seja qual for a
aventura na qual que você esteja, seja o que for que você esteja fazendo, sua atenção deve estar no seu Espírito. Então tudo
está sob controle e você nunca pode ficar envolvido… em qualquer coisa onde a atenção não deve ser perdida. Assim, nós
temos esses dois problemas, e esses problemas, mesmo após a Realização, as pessoas têm. Então, por favor, tentem, quando
vocês não estiverem meditando, manter sua atenção em seu Espírito. Agora, a pessoa que é canal esquerdo ou canal direito, ela
desenvolveu um mecanismo dentro de si mesma para se justificar. Através de seu intelecto ou talvez se forem mulheres, elas
têm o poder da água, Elas começarão a chorar. E você simplesmente não sabe o que dizer a elas. Se você lhes disser alguma
coisa, a primeira coisa que elas farão é chorar, significa que às vezes Eu sinto que há milhares de flechas na Minha cabeça…
quando elas começam a chorar. É impossível lhes dizer qualquer coisa. E se você falar com alguns homens, eles darão tantas
explicações… que você sente vontade simplesmente de ir dormir. Isso é tão maçante. É mais fácil ler alguns livros como "Guerra
e Paz"… do que ouvir os argumentos de pessoas assim. Mas eles não querem ver que tudo isso é o ego que está falando, Não é
eles que estão falando, não é o Espírito deles. E se o Espírito tem de evoluir, nós temos de estar testemunhando profundamente,
de forma plena, muito alertas, extremamente alertas… e testemunhando a nós mesmos, o que estamos fazendo? Somente
então nós alcançamos a concretização de nossa Realização. A menos e até que vocês alcancem a concretização de sua

Realização, vocês nunca podem ser mestres de sua atenção, e vocês nunca poderão ser os que desfrutam sua alegria, e vocês
nunca podem conhecer a verdade plenamente. Alcancem esse Sat-Chit-Ananda swarupa. Vocês têm de ser extremamente
cuidadosos em relação… ao instrumento que Deus lhes deu: este corpo, mente e emoções. Vocês têm de mantê-los sob
controle, porque seja onde for que seus hábitos estejam, eles nunca podem dar alegria, é uma busca infeliz. e onde quer que seu
ego esteja, é um esforço destrutivo. Assim, ambas as coisas são prejudiciais ao seu crescimento, além disso, são coisas
extremamente perigosas para os yogis. Então, como vocês são, em quaisquer condições que estejam, em qualquer situação
que vocês estejam, qualquer que seja o ambiente, como em uma lama imunda cheia de criaturas e sujeira, vocês podem se
tornar como flores de lótus. Quando vocês se tornam como flores de lótus, tudo que é imundície, tudo que é horrível pode se
tornar fragrante. E é isso que nós temos de alcançar. Quando as pessoas virem as flores de lótus, elas virão a vocês, não para
ver os vermes e para ver a sujeira, mas para ver as flores de lótus. Então, por favor, desta vez, corrijam-se, vocês não precisam
de ninguém para corrigi-los, simplesmente se corrijam, cuidem de si mesmos e vejam por si mesmos. Se algo não der certo,
simplesmente abandonem. Não vão aos extremos por nada. Devem aprender a abandonar em um ponto e ficar feliz com isso.
Se você está contido dentro de si mesmo, se sua mão está presa ao seu corpo, então você chega até um ponto e depois deixa
isso, mas se ela não estiver presa, se ela estiver desintegrada então ela vai para lá e para cá, para lá e para cá, e retorna sem
nada. Esse entendimento tem de estar presente em vocês, porque vocês estão se sustentando no canal central, e vocês estão
ligados ao canal central, não somente, mas estão identificados com ele. Então vocês não podem ir muito longe para a esquerda,
não podem ir muito longe para a direita, se vocês fizerem isso, vocês se perdem. Então você não é mais um Sahaja Yogi, e
depois não adianta ter vocês aqui artificialmente ou superficialmente, porque isso será hipocrisia. Seja o que for necessário
para colocá-los de volta no quadro correto, vocês devem aceitar. E seja o que for necessário para compreender a Sahaja Yoga,
vocês têm de fazer. Como Eu disse, por favor, tentem aprender inglês. Eu não posso aprender 14 idiomas. É muito difícil. É
surpreendente como aprendi essa língua inglesa também. Então, agora, para aprender 14 idiomas, Eu tenho de assumir 14
Avataras novamente. Eu não lhes peço que aprendam Marathi, porque essa é a melhor língua para Eu falar. Mas pelo menos
tentem aprender inglês. E depois podemos ver se vocês conseguem aprender Marathi ou Hindi. O que é para dizer agora? Vocês
nasceram em um lugar auspicioso, neste lugar auspicioso, Aurangabad, Eu sinto que é um lugar muito auspicioso. Grandes
santos nascem aqui. Por milhares de anos, pessoas trabalharam e lhes deram essas Punyas. Por causa dessas Punyas, vocês
estão aqui hoje. Vocês se comportaram bem, respeitaram os dharmas, mas ainda não atingiram a plenitude. Por isso, vocês
receberam a Realização do Si. Depois de obter a Realização do Si, nós devemos ser capazes de ver nossos defeitos. Caso
contrário, vocês ainda não adquiriram essa luz. Agora, em relação aos estrangeiros, eles têm outros defeitos. e os indianos têm
outros defeitos. E agora Eu vejo esses defeitos tão proeminentemente… que Eu Me sinto às vezes que é melhor Eu lhes dizer
muito claramente. Na realidade, para os indianos: "minha casa," "minha filha, meu neto", eles têm muito isso e eles estão muito
envolvidos… nas questões de família, de modo que eles não conseguem sair disso. Eu fiz os casamentos de quatro, cinco
rapazes e os enviei para a Áustria. Eles não tinham empregos, eles conseguiram bons empregos lá. Imediatamente eles
construíram suas próprias casas… ou melhor, um homem indiano não pode viver sem casa. Mesmo tendo todas as facilidades
no ashram, eles querem suas casas separadas. Suas esposas ficam aborrecidas, porque ter uma casa separada significa
trabalhar sozinha. Não há empregados, nada. Depois do parto, elas também trabalham sozinhas. Embora estejam grávidas, elas
têm de trabalhar sozinhas. Os maridos se divertirão lá fora. Eles terão carros, terão televisão… e depois vão em todos os
lugares. Depois voltam para casa, gritam com as esposas: "Você não cozinhou bem, não fez isso". As esposas ficam
aborrecidas. Que tipo de maridos são esses? Eles não podem trabalhar em nada, não podem limpar a parte externa. Exigem:
"Minha casa deve ser arrumada e limpa", e saem para dar uma volta. Todos são iguais aqui. Aqui os homens indianos não
podem trabalhar nada. Eles não usam as suas mãos para trabalhar. Todos são sofisticados. Nós contratamos um jardineiro, ele
é jardineiro da Áustria. Ele é também um consultor de agricultura da ONU, ele veio aqui. Ele pega a pá e a espátula nas mãos e
trabalha tão duro. Os homens indianos ficam com as mãos na cintura e usando botas de borracha. Eu perguntei: "Por que você
usou botas de borracha?" "Eu tenho problemas com lama." "É assim? Então você pode ir agora e ser da realeza." Essas coisas
existem em demasia em nós. E a especialidade das esposas é que… elas sabem bem: "Nossos maridos estão sob nosso
controle se a casa…" "estiver limpa e se eles recebem comida deliciosa." Então, hoje este prato delicioso, amanhã outro prato
delicioso para o marido. Então para a refeição, elas lhes dão o que vocês gostam. Assim, se você gosta de cabaças amargas,
então elas trazem a cabaça amarga… a qualquer custo do mercado. Depois elas as cozinham para o marido. O tempo todo
servem o marido. O tempo todo atrás do marido. A primeira coisa é que, devido a isso, os maridos ficam mimados. E "o lar é
algo especial" é o nosso pensamento, nossa atenção não vai além disto: "Isso é meu, meu." Torna-se tão bitolado que nós
somos destruídos nisso. Isso deve ir embora de nós. Se vocês são Sahaja Yogis, tornaram-se yogis, onde quer que eles se

sentem, é a sua casa; onde quer que vocês vão, é sua casa. Não peçam, a família é algo pequeno. Como essa pequenez se
tornará grande? Vocês nasceram em Yoga Bhoomi da Índia, por causa de sejam quais forem as punyas… que vocês ganharam
em nascimentos anteriores, mas tudo fica destruído. Essa grandeza deve surgir. Essa grandeza não surge e… algumas pessoas
até mesmo dizem que ela é muito menor nos homens. Agora, todos têm escrito: "Nós gostamos de mulheres indianas, mas não
dos homens indianos". Porque todos são preguiçosos, nós podemos ver isso. Se houver sujeira fora da casa, eles ainda
caminharão sobre ela. Mas as mulheres manterão a casa limpa. Mas as mulheres são espertas. Se a casa está em ordem,
então o marido fica em casa. É muito difícil mantê-lo em casa, porque ele sempre fica fora. Portanto, nós temos o defeito de
que nós não temos coletividade em nós. Como se tornar coletivo, como ser bom um com o outro, como se tornar compassivo,
nós não pensamos sobre isso. Agora, com grandes dificuldades, nós abrimos um ashram em Delhi. Ninguém quer ficar lá. De
alguma forma, nós enviamos um casal de Mumbai. Dentro de dois dias retornaram. Há um sentimento de que "minha casa deve
ser abandonada". O dia em que você disser: "O mundo inteiro é minha casa", então pode ser dito que você se tornou grande. A
mente é tão restrita. Como os Sahaja Yogis farão progresso? Embora eles se tornem Sahaja Yogis, eles até meditam, fazem
Pujas, tudo está bem, são ganhos passados. Mas na realidade, não há nenhum progresso além disso. Eu achei a razão para
isso: é ficar desperdiçando muito tempo em casa. Se você se mover apenas em círculo, como você irá mais longe? Nós não
conseguimos entrar na coletividade. Tanto autocentrismo. Apenas aumentem a autoestima. "Minha casa, minha esposa, meus
filhos", isso e aquilo, até que vocês saiam disso, é apenas carga de trabalho, é apenas um trabalho de burro. Se Deus está
fazendo tudo, então por que você se torna burro? Se você diz que você faz tudo, então você se tornou burro. Por exemplo, Jesus
estava sentado em um burro e o burro O estava carregando. Aquele burro pensou que ele se tornou Jesus, porque todo mundo
estava colocando guirlanda no burro. O burro começou a perturbar Jesus. Então Jesus desceu do burro e foi para outro lugar.
Do outro lado veio o pescador, o dono do burro, ele bateu no burro. Então o burro se deu conta de que ele mesmo é o burro e
Jesus é Jesus. Da mesma forma, Yogi é Yogi, ele não é burro. Trabalho de burro desnecessário. Para agradar a esposa, agradar
esta pessoa, agradar aquela pessoa. Não há necessidade. Na coletividade, a pessoa deve entrar na coletividade. Para entrar na
coletividade, antes de tudo, devemos abandonar todas essas coisas pequenas, mesquinhas. A pessoa pequena vê tudo
pequeno, não vê nada grande. O que quer que seja pequeno, que seja falso, é sempre facilmente aceito. Por esta razão, nós
temos de tornar nossa mente grande. Em primeiro lugar, "minha casa", essas palavras devem ser abandonadas. "Meu", essa
palavra é falsa. O que há em "meu"? Como ontem foi falado sobre Kabira: "Um ladrão veio e me roubou." Significa quem? A
morte. Na hora que a morte chega, tudo fica para trás. Então o "meu", "meu", tudo é deixado para trás. Mas essa morte veio em
nós, porque nos tornamos Sahaja Yogis agora. Antigamente éramos ovos, e agora nós nos tornamos pássaros. Então, tudo do
passado foi deixado para trás. Agora nós temos de abrir nossas asas e voar. Mas nós ainda estamos emaranhados em nossas
asas. O que dizer agora? Nós ainda estamos presos no lamaçal, o que não é correto. Mas depois disso, todos devem tornar sua
mente grande. A grandeza deve ser adotada. E essa aceitação da grandeza deve ser desfrutada por todos. Muitas pessoas vêm
aqui. Vocês não falam com elas, não se encontram com elas, não se apresentam a ninguém, isso está errado. Quando essas
pessoas chegam, muitos de vocês as ajudam, as servem, concordo, mas vocês devem se apresentar a eles, fazer amizade com
eles, porque eles são seus irmãos e vocês não têm irmãos ou irmãs. Estes são seus parentes. É dito que eles são seus próprios
entes próximos e queridos. Gyaneshwara disse claramente: estes são seus parentes, Estes são seus parentes. Todos os outros
não são seus parentes. Não há nenhuma similaridade entre vocês e eles. Eles dizem algo e fazem outra coisa. Eu posso dizer
sobre Minha família que alguns estão na Sahaja Yoga, eles estão lá. Aqueles que não são yogis, Eu não os conheço, eles são
estranhos. Então essas pessoas que não estão na Sahaja Yoga não são parentes, aceitem isso. Vocês ficarão surpresos,
muitas coisas serão abandonadas. Agora, há alguém de Maharashtra. Então alguém de Maharashtra deveria se casar… com
alguém de Maharashtra. "Então tudo bem se ele está batendo em sua esposa." "Tudo bem, mesmo que não seja um Sahaja
Yogi; tudo bem como ele a está tratando." Mas alguém de Maharashtra deve se casar com alguém de Maharashtra. Por quê?
Amanhã se essa moça está com problemas, então seu sujeito de Maharashtra a apoiará? Mas o Sahaja Yogi a apoiará. Sahaja
Yogi deve se casar com Sahaja Yogi e nisso se algo der errado então: "Mãe, nos casamos na Sahaja Yoga, no entanto tivemos
problemas." Esse sistema de castas ou de ódio interno em relação à religião ou à outra casta… ou por outro país, isso
desaparecerá somente depois do casamento. Eu não vejo nenhuma outra solução. Nós podemos entender vendo isso. Poucos
dias atrás, Eu fiz o casamento de uma moça de Maharashtra na Austrália. Os membros da família dela criaram um grande
problema… e disseram que iriam à polícia. Eu disse: "Vão, façam como quiserem." "Ela é uma adulta agora, ela tem todos os
direitos." Eles de fato tentaram muito, mas nada poderia dar certo. Agora essa moça é muito sábia e se casou tão bem. Seu
marido tem um bom salário etc. Eles veem isso. Agora todos eles querem ir para a Austrália com presentes. Na hora do
casamento, eles fizeram estupidez. Da mesma forma: "Nós somos brâmanes e casamos apenas com brâmanes." E se amanhã

esse brâmane a jogar para fora de casa, o que vocês farão? Depois vocês virão a Mim: "Mataji, por favor, faça alguma coisa
sobre nosso genro." O que Eu devo fazer? Você mesmo encontrou um genro brâmane assim, então tenha isso! Por que Eu
deveria intervir nisso? Como estas, muitos coisas grandes nós estamos desperdiçando cegamente… e todos esses problemas
se colocaram na nossa frente, porque nós não elevamos nosso objetivo. Nós somos yogis, por dentro, nos tornamos ascetas.
Embora por fora sejamos livres dos problemas mundanos, nos tornamos ascetas. Vocês deveriam estar orgulhosos disso,
vocês se tornaram ascetas e vocês deveriam estar felizes com isso. Caso contrário, vocês não progredirão, nunca progredirão.
Seja o que for que façam, vocês não progredirão… até que vocês tornem sua mente grandiosa. E nós temos muitos
mal-entendidos em nós, esses deveriam desaparecer. Ninguém será chamado de yogi verdadeiro, a menos que todas essas
ideias falsas desapareçam. Assim, ninguém deve manter todos esses tipos de coisas estranhas, peculiares neles. Vocês ficarão
surpresos sobre o que Eu digo. Antes disso, neste Maharashtra, sejam quais forem os muitos grandes santos, sábios que
nasceram, santos muito grandiosos, esses santos e sábios disseram a mesma coisa que o sistema de castas, o fanatismo
religioso são coisas muito ruins. Pegue qualquer pedra e pegue qualquer pedra e coloque shendur ou kumkum nela. É dito que
Nrusimha Saraswati (lutador pela liberdade) cuspia nela. Se ele visse algo assim, cuspia nisso. Ele ergueu suas armas contra
eles muitas vezes. Mas ele estava sozinho e então as pessoas o perturbavam. Gnyaneshwara também sofreu muito. Ele foi
torturado porque ele era filho de um sanyasi. Embora ele fosse filho de um sanyasi, ele era mais elevado do que todos os
brâmanes. De tal maneira que muitas coisas aconteceram, aconteceram em nosso país. Então nós devemos aprender a partir
dessa história… e agora nós nos tornamos yogis. Portanto, em situações assim, devemos… nos comportar bem para que
fiquemos sustentados em nossos princípios básicos. Nós alcançamos tudo, então nós não pertencemos àquelas coisas. Nós
somos apenas yogis e essas coisas não são apropriadas aos yogis. Dessa forma todas as ideias falsas… ou seja qual for a
forma que vocês as tiveram até hoje devem ser abandonadas… e devemos colocar Deus em nossos corações. Sem ser
obstinados, todas essas coisas devem ser abandonadas, abandonadas completamente. Chokha Mela também foi um santo. E
da mesma forma, Ramdas Swami também foi um santo. Mas os seguidores de Ramdas Swami e os seguidores de Chokha
Mela… estão lutando uns com os outros. É impressionante. Se ambos são santos, por que deveria haver qualquer luta entre
eles? Mas haverá. Porque não há nenhuma visão, então essas coisas acontecem. Por essa razão, Eu quero lhes dizer que… nós
temos de sair deste sistema de casta e de estupidez. Nos muçulmanos, no Cristianismo, isso é a mesma coisa em todos os
lugares. Apesar de seguirem essas religiões, digam-Me uma coisa: vocês já viram em… algum lugar que o homem não pode
cometer pecado por causa de alguma religião? Pronto para todos os tipos de pecados, embora seja muçulmano, hindu ou
cristão. Eu não vi nenhum que não cometerá algum pecado. Mas os yogis não podem cometer nenhum pecado. Se eles
cometerem, então as vibrações irão embora das mãos. Os santos nunca cometeram pecados. Ninguém tinha de dizer a eles.
Automaticamente, eles se tornaram assim. Nós devemos nos tornar assim… e alcançar essa estabilidade para sempre. A
Sahaja Yoga é uma porta de salvação (Moksha). Então vocês devem se sentir grandiosos, pois vocês vieram para a Sahaja
Yoga. Vocês devem respeitar a si mesmos e devem crescer nesse respeito. Na verdade, nós não temos de sacrificar qualquer
coisa na Sahaja Yoga. Sim, mas se vocês abandonam sua sabedoria, então não podemos fazer nada. Mas nós não precisamos
de pessoas que se sacrificam. Pelo contrário, há apenas benefícios. Todos são beneficiados, mas também há uma ilusão. A
pessoa não deve se perder nisso. Há muitos benefícios. Vocês obterão a bênção de Lakshmi, obterão boa saúde, talvez
obtenham vários benefícios. Mas isso é uma ilusão. Além disso está o Espírito, que devemos alcançar e devemos estar
habitando nele. Eu estou dizendo isso muito claramente e todos devem abandonar… todas as coisas das religiões e fanatismo
das religiões. Da mesma forma, os ateus também devem abrir seus olhos e ver se existe Deus ou não. Eles não têm nenhuma
autoridade para negar Deus, a existência de Deus. Quem são eles para dizer essas coisas? E se eles dizem isso, então eles
estão errados, porque eles ainda não viram se Deus existe ou não. Assim, deve haver pureza. Devemos nos tornar totalmente
puros. E nessa pureza, nós devemos entender, conhecer Deus. De outra forma, isso não será compreendido. Não haverá união,
unidade e todos os benefícios jamais. Desnecessariamente, nós não devemos vir aqui como nós viajamos… para fazer
peregrinação a Pandhari. Eu peço a todos vocês isso, vocês devem alcançar algo. Um pedido muito sincero. Eu vejo isso aqui
em Maharashtra, além de muito trabalho duro, por que a Sahaja Yoga não foi profundamente estabelecida? Porque só fazendo
Meu Puja, nada acontecerá. De que adianta? Vocês estão fazendo Meu puja de qualquer maneira em todos os templos. Fazer
apenas Puja é inútil aqui. Hoje deve ser decidido e determinado… que nós estamos fazendo o Puja de Shri Mataji mantendo todo
esse fanatismo longe. Nós estamos fazendo o Puja de Shri Mataji nos mantendo puros. Somente então haverá benefício. Caso
contrário, Eu fico sofrendo com o Puja. Isto é uma grande autoridade. E embora Eu tenha lhes dado, vocês devem adquirir esse
merecimento. E Eu abençoo todos vocês. Muitas bençãos. Por favor, atenção em si mesmos. Conheçam a sua importância.
Conheçam a sua grandeza. Hoje, qual tarefa vocês assumiram? Eu comecei esse grande trabalho de evolução do Universo.

Vocês estão sustentados lá e vocês devem estar preparados para isso. Todos devem estar fortes e prontos. Hoje é o primeiro
dia. Por essa razão, Eu digo explicitamente que vocês estão… organizando seja o que for que deva ser feito. Mas Eu não estou
fazendo isso. "A Mãe está fazendo", se vocês pensam dessa maneira e depois: "Então seja o que for que estejamos fazendo
nisso," "deixemos apenas o trabalho Divino se manifestar", se vocês desejam isso, então tudo ficará bem. Tudo ficará bem. Seja
o que for, Eu abençoo todos vocês. Que Deus abençoe a todos.

1988-0105, Being Bandhamukta - A free personality and Evening Program
View online.
Palestra para os Sahaja Yogis Ganapatipule, Índia, 05.01.1988 A partir do programa de ontem… e de todos esses dias, nós
devemos ter compreendido… que para ter sua Kundalini trabalhando, para ter o avanço Dela em direção ao Sahasrara… e para
alargar o seu Sushumna Nadi, não é necessário que você se sente de três a cinco horas para meditar. É claro, você deve meditar
por um tempo curto, porque isso acontece em um ponto… onde você está sozinho unificado com seu Deus. Mas por outro lado,
no coletivo, quando você se funde dentro dele, então a Kundalini se eleva da mesma forma. É uma forma muito discreta de
compreender o que acontece. Quando vocês estão no coletivo, vocês contrabalaçam uns aos outros, enaltecem uns aos
outros… e o lado mais sutil do cosmos começa a se manifestar em vocês. Então se você puder realmente emergir, há uma
palavra "emergir" em Sânscrito ou em Marathi, que é muito boa, é "ramamaana". Eu não acho que seja "fundir com a alegria",
mas não há nenhum "com", vejam, fundir dentro da alegria. Então se você puder se fundir dentro da alegria… de qualquer coisa
que seja sahaja, você pode se tornar… uma personalidade meditativa. Você pode alcançar esse estado meditativo dentro de
você mesmo. Com esse estado, com essa força, novas dimensões mais sutis começam a irromper dentro de você. Seus
diferentes tipos de condicionamentos, que são como algemas amarrando você para baixo, simplesmente se abrem… e você se
torna uma pessoa livre, "bandhamukta". Com essa força, tudo se quebra, seu ego se quebra, seus condicionamentos se
quebram e você se torna unificado com… a alegria da vida, a vida divina. Isso você pode experienciar, mas para reter isso dentro
de você… só é possível se você fizer suas práticas na Sahaja Yoga. Para controlar sua atenção, para manter sua atenção em
valores mais elevados, em coisas mais elevadas. Vamos ver qual é… o baixo sistema de valores em que estamos envolvidos,
que é considerado como algo muito importante também. O primeiro nos tempos modernos é a consciência do tempo. "Que
horas são agora? Que horas nós temos de chegar?" "Oh Deus, que horas vamos começar isso?" "Que horas nós vamos dormir?"
Agora, nós experienciamos isso ontem, fomos para casa por volta… das 6:00hs e dormimos às 6:00hs, se é que nós dormimos.
Vocês estavam muito cansados até às 2:00hs, Eu acho, então esse negócio de "gondarl" começou (bhajan amhi gondarli)… e
vocês novamente reviveram a sequência toda… com uma grande animação, Eu devo dizer. Então, nesse momento, essas
pessoas que tentam manter a dignidade… e tentam se manter fora disso… ainda estão reprimindo seus condicionamentos.
Vamos supor que exista um homem que é um governador, por exemplo, muito saudável, jovem, que pode dançar. Pessoas
idosas não precisam fazer tudo isso, mas elas podem… pelo menos romper muito bem as barreiras dos condicionamentos, mas
uma pessoa assim começa a pensar: "O que é isto que está acontecendo", e "Oh, isso é insensatez, como posso tomar parte
disso?" Isso parece muito rústico, às vezes parece algo não muito apropriado, honroso, parece uma valsa, mas… é
extremamente natural e infantil, inocente. Você pode distinguir as pessoas que ainda estão na barreira. Elas até mesmo acham
difícil dizer "Jai Mataji!". Pessoas assim ainda estão amarradas pelas algemas… da vida mundana. Então elas ficam o tempo
todo vendo as horas: "Que horas são?" E novamente tendo uma dor de cabeça. Em tais momentos, você nunca deve ver as
horas, porque você terá uma dor de cabeça… se você vir as horas. Percebendo que está muito tarde, e você diz: "Oh Deus, são
4:00hs, nós ainda estamos aqui." Assim, é importante para todos nós não termos nenhum relógio… e mesmo se tivermos, não
olhá-los, ou mesmo se vocês os olharem, eles devem ser parados. Então você vai além do tempo. Você vai além do tempo.
Você não sente o tempo. Você não sente o cansaço do tempo… e você simplesmemente esquece de si mesmo, que está
amarrado pelo tempo o tempo todo. Agora, então a segunda coisa é que nós falamos muito. "Não devemos ter nenhuma
religião, nenhum jati (casta), nenhum pati", todos nós falamos deste jeito: "Você não deve ter nenhum sistema de casta". Os
indianos especialmente, o sistema de casta é a maldição. As pessoas falarão desse jeito e quando se trata… dos casamentos
de suas filhas, eles não irão além de suas castas. "O sistema de casta é ruim, sua religião é ruim," "isso é ruim, aquilo é ruim",
mas quando se trata da verdadeira compreensão da religião, você pode facilmente arranhá-los superficialmente e descobrir… de
onde eles vêm. O pior de todos os condicionamentos é das assim chamadas religiões. E isso tem de ser rompido
completamente, porque todas elas são falsas. Baseado em algo sólido, vamos supor que você tenha… uma fundação muito
sólida, sobre ela você coloca uma… casa de, digamos, um baralho de cartas, como eles dizem. Quanto tempo ela vai durar? Se
você vai às fundações, você descobrirá que todas as fundações… são exatamente a mesma coisa, mas os baralhos de cartas
são diferentes. E elas são as maiores ilusões para os seres humanos… que estamos vendo todo dia em cada religião, em cada
país, em cada casta. Mas nós ainda estamos amedrontados com algo insensato, algo histórico ou Eu não sei o quê. Nós não
queremos abandonar isso. Essa é uma outra força muito grande que amarra… a uma vida de nível muito baixo. Digamos que
duas pessoas de uma casta se encontrem, pessoas iguais, como elas falam? "Oh, então você é da mesma casta?" Ele diz: "Sim,

eu sou." "Então você deve conhecer esse homem." "Sim, sim, ele é o irmão de meu pai, isso, aquilo." Em marathi, ele dirão
"sakhaa". "Satyakla sakhaa". "Manje kai?" ("O quê?"). Deste jeito: "Oh, então você é o primo da irmã," "isso, aquilo, o marido
verdadeiro." E conversas tão terríveis. Eu não sei, eles continuam por horas seguidas. E então Eu não sei qual é a satisfação a
partir disso. Então no final, eles fizeram isso, isso, eles, eles descobrem às vezes ou na maioria das vezes, que ambos estão
relacionados a um dacoit (ladrão armado)… ou a um criminoso ou a algum tipo de falido… ou a algum tipo de homem horrível e
então eles recuam. Então eles não querem mostrar nenhum relacionamento. Então acontece esse tipo de conversa insensata,
por exemplo, se as mulheres se encontrarem, "Oh", elas dirão: "Onde você comprou este sari?" "Eu o comprei lá." "Oh, eu fui lá.
Quanto você pagou?" Ela diz: "Esse tanto." Tamanho desperdício de tempo acontece sem parar. A vida inteira é desperdiçada…
em tão baixo nível de compreensão do valor da vida. Então eles também falarão mal, farão isso, quero dizer, você pode criar
sobre isso toda a sujeira. É algo como o fungo crescendo. A partir da morte, com um pouco de calor, o fungo começa a crescer,
a mutação acontece e o fungo se torna agressivo, pode se tornar canceroso, isso, aquilo. Da mesma maneira, toda essa vida de
nível baixo começa. Então essa vida de nível baixo pode se estender em cada camada social, como os políticos, os
economistas, em todo lugar, porque isso é como plástico. Plástico também pode penetrar na roupa, pode penetrar nas árvores,
pode penetrar em tudo. Da mesma maneira, esse horrível negócio de baixo nível… penetra nessas várias coisas… e a pessoa não
pode se elevar… acima dessas limitações plásticas intrínsecas que nós temos. Nesse momento, quando temos esses tipos de
programas, tudo se quebra… e você realmente se dissolve no Amor de Deus. Há muitas outras coisas mundanas se você
observar como as pessoas falam, como elas contam piadas e tudo mais. Você achará que é tudo imundície acontecendo em
sua volta. Lentamente, você gradualmente se retirará disso. É desse modo que você se prepara… para reter essa alegria dentro
de você mesmo. Agora nós estamos chegando ao final de nosso tour… e quando vocês estiverem indo para seus países, vocês
devem ver por vocês mesmos o que está acontecendo em volta… e apenas rir e livrar-se disso. Vocês têm de se lembrar desses
belos dias em Ganapatipule… e vocês têm de entrar nesse estado… e saber que vocês pertencem ao Reino de Deus. Eu sei que
tivemos muito pouco tempo para conversar, mas a música estava melhor ainda. Eu pude Me comunicar melhor… com vocês
através da música. Eu estou trabalhando em vocês o tempo todo, mais ainda há algumas pessoas que estão bloqueadas. Eu
lhes pediria, a todos os líderes que descubram… se há pessoas bloqueadas em seus grupos, por favor não as chamem para os
pujas. Elas devem ser mantidas afastadas se vocês acharem que elas não estão bem. E elas também não devem se sentir mal,
porque elas serão ajudadas muito mais se não vierem ao puja. Assim, amanhã vai ser o grande dia de nosso puja. Eu espero
que seja conveniente para todos vocês virem… e ficarem sentados aqui. Eu acho que amanhã, antes de vir ao puja, não falem
muito… e não discutam muito. Eu acho que vocês devem ter tido discussões suficientes hoje… e chegaram a algumas
conclusões. Eu gostaria de saber se algumas perguntas não foram respondidas. Se houver alguma, Eu gostaria de respondê-las
agora… e depois disso, começaremos nosso programa. Por cerca de cinco minutos, é o suficiente para responder. Todas as
perguntas foram respondidas? Há alguma pergunta que não foi respondida? Por favor, se levantem, Eu não consigo ver se há
alguém. Oh, isso é Sahaja. Pessoas sahaja não têm nenhuma pergunta, elas só têm de responder.
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Puja em Ganapatipule, Índia 06.01.1988 É dito que Deus é Satchitananda. Ele é a Verdade, Ele é a Atenção e Ele é a Felicidade.
Na Sahaja Yoga, primeiro você descobriu a verdade. Você descobriu a verdade nas pontas de seus dedos. A verdade que você
pode descobrir… em seu sistema nervoso central é a Verdade. Primeiro você descobre a verdade e você pode falar sobre ela.
conversar sobre ela, explicá-la, mas você não pode dá-la aos outros… a menos e até que a outra pessoa tenha a Realização.
Então a verdade tem de ser testada. A pessoa tem de testar na ponta dos dedos a existência da verdade. Senão todos os tipos
de descrições são de nenhuma utilidade. Ninguém pode entender sobre o que você está falando, quando você fala com eles que
você pode sentir o Poder Onipresente… do Amor de Deus em sua volta. E então você começa a experienciar sua atenção. Você
começa a sentir que… há alguém, alguma energia, algum poder, alguma organização que está cuidando de você. Gradualmente,
você descobre que sua própria atenção se torna ativa. Hoje Eu estou feliz em dizer que… Eu posso lhes falar todas essas coisas
tão abertamente, tão claramente. Mas você consegue acreditar que há 20 anos atrás, mesmo na Índia, ninguém podia falar
sobre isso? Porque era algo agamya, que não deve ser conhecido, que não deve ser compreendido. Em razão de sua atenção ter
se tornado iluminada, com sua atenção iluminada, vocês estão Me ouvindo, é por isso que vocês estão entendendo o que Eu
estou dizendo. Sua própria atenção se tornou ativa agora. E isso o deixa perplexo às vezes, quando você vê… quantos poderes
você obteve. Assim, através de seu despertar da Kundalini, sua atenção obteve uma dimensão mais sutil… que lhe dá uma
atenção ativa. Antes disso, você costumava fazer o jogo de sua atenção. Qualquer coisa que acontecesse, você virava sua
cabeça para aquilo, qualquer coisa que fosse chamada de algum tipo de evento… ou algo atrativo para você, você ficava
colocando sua atenção naquilo. Sua atenção ia para as coisas que estavam controlando você, como se, como se eles tivessem
o controle sobre você. Mas depois de ter a Realização, sua atenção, ela própria está sob seu próprio poder e ela atua. Primeiro
na Índia, nós tivemos um governo estrangeiro, então nós tínhamos de agir de acordo… com o desejo dos governadores
estrangeiros. Então nós achamos que seria melhor ter a independência, ter nossos próprios governadores. Então nós
alcançamos a liberdade politicamente, temos nossos próprios governadores que nos governarão… de acordo com o nosso
próprio desejo… e não seremos escravizados pelos desejos dos outros. Mas isso não é liberdade de forma alguma, porque sua
atenção ainda está presa. Ela tem as algemas… de todos os tipos de coisas insensatas sobre ela. Ela se desloca o tempo todo
para coisas erradas. Mas depois da Realização, a atenção se torna nirmala, livre, samarthiya, poderosa. Ela atua porque ela está
completamente livre agora. A menos e até que você seja completamente livre, você não pode atuar. Esta é a maior bênção da
Sahaja Yoga… que sua atenção tenha se tornado tão livre. Ela atua da forma que você quis atuar e ela comunica. Ela comunica
para você. A verdadeira comunicação começa. Um dia, um senhor a quem foi dado, a quem Eu dei a Realização pela primeira
vez, ele obteve a Realização, ele foi o primeiro a obtê-la. E ele foi a sua congregação… onde ele sentiu que havia alguém mais
que era uma alma realizada. Então ele olhou em volta e viu uma senhora sentada lá… que tinha a Realização. Ele veio e Me
perguntou: "Mãe," "a Senhora deu a Realização a tal e tal mulher." Eu disse: "Eu dei." Assim, essa comunicação entre a realidade
e você mesmo… é estabelecida através da atenção, porque na atenção agora, há liberdade para saber. Mas na atenção agora,
nós temos de observar que há muitas outras coisas… que têm nublado a consciência da atenção. Essa névoa surge com nosso
condicionamento e nosso ego. E esse condicionamento pode ser muito, muito forte. Eu diria que na Índia, somos pessoas
excessivamente condicionadas, porque somos criados tradicionalmente. E nós não vemos o que é bom na tradição… e o que é
ruim na tradição. Tudo que for bom, nós temos de preservar… e tudo que é ruim, nós temos de jogar fora. Seja qual for a
tradição ser o melhor é uma ideia totalmente errada. Então uma atenção assim que é tão atolada… ou você pode dizer,
completamente coberta com condicionamento, não pode se comunicar com a realidade. Embora a realidade esteja ansiosa
para comunicar e dizer… ou informar sejam quais forem os desejos do Divino, mas como nós somos muito carregados com
nosso condicionamento, ela não consegue comunicar. Você está amedrontado com a sociedade, você está amedrontado com a
vinhança, amedrontado com nossos parentes, que não são mais nossos parentes… de forma alguma, não temos nada a ver
com isso porque eles não têm… nenhuma comunicação com a realidade. Nós somos aqueles que obtiveram agora… a
comunicação com a realidade. Então com a parte relativa ao ego, com nossas ideias futurísticas, nós queremos desenvolver
isso, queremos fazer isso, queremos alcançar aquilo. Isso também entorpece nossa atenção… e a coloca nas algemas do ego, o
que é pior ainda, Eu diria. Pelo menos o primeiro… Algumas crianças têm uma bela atenção e outras não têm. Eu não culparia
sempre os pais, mas é claro, parcialmente… eles são responsáveis. Nesse estágio, se a atenção delas não é boa, em qual idade
elas irão se aprimorar? Os pais as mimam, as estragam, então as crianças não podem ter uma boa atenção. Aqueles que são

Sahaja Yogis sem convicção… ainda estão na periferia. E podem ser a qualquer momento trazidos para o oceano de ilusão.
Vocês têm de ser Sahaja Yogis perfeitos. Algumas pessoas acham isso fácil, fogem disso dizendo: "Tal pessoa é muito melhor
do que eu." E depois também cruzaram os braços, dizendo: "Oh, eu sou inútil." Então é melhor você sair. Aqui o Divino precisa de
pessoas que farão o trabalho do Divino. Mas mesmo se você lhes pedir para sair, eles ficarão cada vez mais grudados. Isso não
vai ajudá-los, porque eles acham que é bem-aventurado, talvez alguns deles pensem que eles podem ter alguma vantagem
material. Alguns deles acham que podem ganhar alguns presentes em Ganapatipule. Uma compreensão de nível muito baixo.
Então essas pessoas estão nos perturbando e são inúteis, A coisa mais importante é limpar seu coração. Eu tenho visto que os
relacionamentos… é a maior maldição nos indianos. E a segunda é o sistema de castas. Eu conheço uma mulher que é
totalmente inútil para a Sahaja Yoga, mas suas irmãs ficam lhe dando apoio. Eu sei tudo isso e como resultado, elas estão se
perdendo na Sahaja Yoga… e o cunhado se tornou de repente irascível. Mas se Eu lhes falar, elas não escutarão… até que elas
estejam completamente acabadas, todas elas, essa mulher ficará grudada. A menos e até que essa mulher limpe seu coração,
ela não deve vir para a Sahaja Yoga e obrigar todos os parentes. Esse tipo de compreensão de baixo nível da Sahaja Yoga… os
levará a nenhum lugar, e quantos de vocês irão sair, Eu não sei. Você não saberia nem mesmo quando você está bloqueado… e
o que está acontecendo se você se mantiver fiel a esses relacionamentos. O outro é um outro mito de um sistema de castas
neste país, que é o maior câncer que você pode imaginar… para um pais tão divino como este. É a maior maldição, mas no
ocidente, nós temos outras maldições, embora vocês tenham se livrado de todas essas coisas do passado, vocês têm
maldições modernas. E as maldições modernas são piores ainda, de certa forma, porque elas não são problemáticas de forma
alguma. Pelo contrário, eles mostram como se… você estivesse no topo do mundo, que você é muito bem sucedido. Nas
maldições modernas, a situação é a atitude: "O que há de errado?". Eles persistem nesta ideia a uma grande extensão: "O que há
de errado?" Você tem de ser egoísta em relação a isso. Você tem de pensar em si mesmo… e não nos outros e em sua
sociedade, em seu desenvolvimento, você é assim chamado de "revolução industrial". Isso já os amaldiçoou. A revolução
industrial já os amaldiçoou. Vocês estão comendo comida enlatada. Vocês têm animais híbridos para lhes fornecer leite,
amanhã vocês terão mães que são híbridas. Vocês estão tendo divórcios, vocês estão tomando drogas, todos os tipos de
coisas que são maldições nos seres humanos… são realizadas através desses condicionamentos modernos em vocês. Tornar
essa atenção limpa… deveria ser o único esforço de um Sahaja Yogi. A Sahaja Yoga não é um passatempo, para muitos ela é
apenas um passatempo. Seus trabalhos, seus negócios são o mais importante. A Sahaja Yoga é apenas um passatempo. Eles
estão bem por enquanto. Até quando eles continuarão bem? Eu não posso dizer. Portanto limpe sua atenção primeiro, então
tudo vai dar certo. Mas observe que em sua atenção, você dá importância às coisas… que não têm nenhuma importância de
forma alguma. Nesse respeito, Eu diria que você tem de ser individual… para saber que sua atenção tem de ser limpa. "Aonde
minha atenção está indo?" Formar grupos é a pior maldição que nós temos nos países ocidentais. Eles formarão grupos sob
qualquer nome. Vamos supor… que haja pessoas ruivas, eles formarão uma liga dos ruivos. Dessa maneira, Eu diria que… as
pessoas são no mínimo individualistas. Seja o que for que eles digam, que eles são democratas, Eu diria que são no mínimo
individualistas. Se uma mulher começa um tipo de penteado, todas as mulheres fazem o mesmo, exatamente como burros. Se
os homens não colocam óleo no cabelo, todos os homens não colocarão óleo em seus cabelos. Eu não sei o que parece ter boa
aparência, o cabelo despenteado, Eu simplesmente não entendo. Essa é a moda agora, ninguém colocará óleo no cabelo.
Mesmo que possa lavá-lo, eles não colocarão óleo. Esta é uma coisa tão simples: você precisa de óleo em seu cabelo. Mas
todas essas ideias modernas são anti-vida. Eles estão lhe ensinando algo que o fará ficar careca. Às vezes você perde suas
orelhas ou seu nariz ou seja o que for. Colocar essa coisa nos ouvidos o tempo todo e… ouvir essa música o tempo todo e andar
nas ruas, nesses patins, isso é realmente loucura, Eu acho, estupidez, totalmente. Mas é considerado ser algo muito moderno. É
tudo atividade anti-vida acontecendo. Colorir os cabelos, vermelho, amarelo, verde, não vestir nenhuma roupa quando está tão
frio, sentar-se no sol queimando sua pele, comportar-se indecentemente, indecorosamente, isso é ser moderno. "O que há de
errado?" Nada está errado, você apenas vai para o inferno, só isso. Se isso não significa nada, dê dois pulos e vá para lá, mas
deixe a Sahaja Yoga. Agora, a atenção tem de ser limpa de certo modo que meditemos… dentro de nós mesmos e
simplesmente entre dentro de si mesmo, mas veja por você mesmo o que você é, como você é belo, como você é glorioso,
como você é sutil. Mas nas coisas estúpidas, eles são individualistas, por exemplo: "Este é meu tapete e esta é minha casa,"
"esta é minha mobília." E eles controlam os outros com isto: "Esta é minha mobília," "não sente nesta cadeira, não estrague meu
tapete." Quando você morrer, você não será enterrado nem mesmo com o tapete. Como os faraós egípcios eram enterrados
com todas as suas coisas. Isso não é possível atualmente, porque você não tem muito espaço… para enterrar. Assim, ficar
grudado em coisas insensatas… de modo a não prestar atenção em coisas importantes… é totalmente um abuso de sua
atenção… e isso tem sido alcançado… através de suas assim chamadas ideias modernas de individualismo. Não há nenhuma

integração da compreensão… e a coisa toda está quebrada em pedaços. Entre esses dois extremos horríveis, Eu ousei começar
a Sahaja Yoga, para juntar todos vocês lá no centro. Como? Com amor muito intenso. Com esforço muito intenso… e um
completo compromisso de que Eu vou salvar este mundo. Isso tem atuado tão bem agora, Eu posso ver todos vocês entrando
no terceiro estágio de alegria. E a felicidade é o que Eu quero que vocês tenham… e não a autodestruição ou estúpidas pressões
que condicionam. Felicidade, e a felicidade não tem duplo significado, ela é absoluta. Fazê-los alcançar essa sutileza de modo
que começem a desfrutar… o gosto da felicidade, não a vibração, mas sim a felicidade… além do seu sistema nervoso central,
onde ela não pode ser expressada em palavras. Ela se expressa em seus olhos, em seus rostos, na atmosfera, na natureza, em
todo lugar, vocês veem que a coisa toda está florescendo em volta. Isso é o que todos vocês têm de alcançar… e para isso, nós
temos de saber… que nós não iremos nos curvar a nada… que coloque nossa a atenção em algemas. "A Mãe nos libertou,
vamos abrir nossas asas." "Nós não somos pequeninos pássaros," "mas agora nos tornamos pássaros…" "e vamos abrir nossas
asas e voar no céu de alegria". Não há nenhuma necessidade para os pássaros voarem. Eles podem se sentar em um lugar, é
claro, eles não podem pegar um ônibus, mas eles não precisam. Eles abrem suas asas e voam porque eles gostam disso, como
nadar no céu de alegria. Assim, use a beleza desse acontecimento cheio de alegria… para nutrir a si mesmo, para ser feliz, para
tornar todo mundo feliz e emancipar este mundo da ignorância. Que Deus abençoe todos vocês.
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É uma oportunidade única, Eu acho, para Mim, encontrá-los novamente em Mumbai, quando todos vocês estão deixando este
país e ter este tipo de Puja especial que nós estamos tendo hoje.
Este é o Puja feito ao sol e é chamado de Makar Sankrant. "Makar" é o Trópico de Capricórnio, Capricórnio é Makar. Então agora,
o sol está se movendo do Trópico de Capricórnio em direção ao Trópico de Câncer. E é sempre uma data fixa, porque em
alguma coisa a ver com o sol. Esta é a única data que é fixa no calendário indiano, porque eles têm que lidar com o sol. Mas
desta vez, Eu não sei por que, o que aconteceu que eles colocaram esta data no décimo quinto dia deste mês. É sempre no
décimo quarto. Agora hoje, eles estão mudando, Eu diria, que as estações serão mudadas. Nós temos tido seis meses em que
isto se move, o sol se move em direção ao hemisfério sul e fica quente. E ele chega ao hemisfério norte a partir de amanhã.
Então, hoje é o último dia o qual nós dizemos que é o dia mais frio, de acordo com o entendimento dos Indianos. Depois disso, o
calor começará a aumentar e todo o... Nós podemos fazer qualquer coisa que seja auspiciosa. Qualquer coisa auspiciosa pode
ser feita depois que este Puja terminar, durante o verão. Embora seja muito quente no verão, ainda assim as pessoas querem
que o sol nos governe e nos dê calor, porque somente por causa dele, todos os campos e todos os vegetais, todas as frutas,
tudo cresce. E é por isso que nos seis meses em que o sol não está aqui, nós chamamos isso de "Sankrant", significando uma
"calamidade", de certo modo. Isto é, quando, é claro, nos países europeus ou, digamos, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, é
uma calamidade na época em que o sol não está lá. Mas mesmo aqui, é considerado como uma época assim. Hoje é o dia em
que o fim do Sankrant, significa o fim da calamidade. E eles dão alguma coisa doce para comer, que também é misturado com
sementes de gergelim, porque a semente de gergelim esquenta. Assim, hoje sendo o dia mais frio, eles querem dar sementes de
gergelim, também querem que vocês retenham o calor e adaptem-se ao calor que está chegando.
Tudo isso é concebido de uma certa maneira, em um nível muito grosseiro, em um nível muito grosseiro, de modo que nós
devemos manter as pessoas aquecidas o suficiente. Também é dito que o calor do amor deve ser expressado nesta época
pelas pessoas, porque é o dia mais frio. Então eles dizem: "Nós lhe damos essa coisa especial para que você" "diga algo doce,
amável", isto é, "goad goad bola", significa: "Diga algo doce, amável para nós." E as pessoas que vivem nos países quentes são
pessoas mais doces do que as que vivem em lugares mais frios, porque a natureza é muito impiedosa com eles. Eu não os
culpo pelo temperamento deles, porque a natureza é tão impiedosa. Na Índia, você pode viver em qualquer lugar. Você pode
morar debaixo de uma árvore, você pode viver numa floresta, em qualquer lugar, você pode viver muito feliz, contanto que haja
água para beber e tomar banho. E não há um problema assim, como o que nós temos que enfrentar em outras partes do mundo,
onde se você tem que sair de casa, você leva cerca de quinze, vinte minutos para se vestir. Aqui, vocês simplesmente podem
sair de casa. Vocês podem manter suas casas abertas durante o verão e não há nenhum problema, de qualquer tipo, no que se
refere à natureza.
A natureza se torna muito gentil durante o verão aqui, porque as árvores ficam viçosas e muito verdes. As pessoas sentem-se
muito felizes durante essa época e toda a atividade torna-se maior com a energia do sol. Mas no Ocidente, como vocês têm
visto, tem muito menos sol. Por causa disso, as pessoas ficam mais em suas casas, com aquecimento artificial ou outros
aquecimentos. E as portas ficam fechadas, os corações ficam fechados, e é difícil para elas comunicarem-se com outras
pessoas. À medida que vocês descem para o sul, em seus países também, vocês perceberão que as pessoas são mais
calorosas, mais simples, muito hospitaleiras. Com o sol, você adquire o coração que é um coração muito aberto, e um tipo de
coração receptivo. Agora, se vocês virem o estilo da Sahaja Yoga, a linha do sol é o canal direito e a lua, a lua é o canal
esquerdo. Na linha da lua, uma pessoa pode desejar, mas não pode agir. Além disso, se você for muito longe na linha da lua, ela
pode ser destrutiva.
Porque se você sentar em casa sem fazer nada – e também nestes dias, há desemprego, digamos por exemplo, não há trabalho

– então você começa a pensar demais, e esse pensamento é apenas a energia do desejo funcionando, nenhuma ação. E sem a
ação, essa energia pode tornar-se muito destrutiva. É por isso que nós encontramos pessoas que dizem: "A mente desocupada,"
"mente desocupada é a oficina do diabo." Onde as pessoas não agem, quando a ação não acontece, então isso pode ser
bastante destrutivo. Assim, a situação toda é diferente entre um país que é quente e um país que não é quente. Mas, em um
país onde é muito quente, como os da África, há complicações devido ao excesso de calor. Como nós temos o trópico de...
Quero dizer, o Equador passando através deles isso aquece tanto aquela região que ela fica cheia de florestas, com árvores
muito altas. E todo o lugar fica coberto com tanta folhagem que não há possibilidade de nenhum raio de sol penetrar, e fica bem
escuro, cheio de escuridão. Assim, esse extremo também se encaixa na mesma categoria do extremo da estação fria. Agora,
essas pessoas vivem lá e, naturalmente porque há menos sol, elas não crescem muito.
E elas podem ser pessoas primitivas e podem ser bastante agressivas. Como por exemplo, elas aprendem coisas com os
animais e elas podem ser bastante agressivas. Então, o equilíbrio tem que ser encontrado e o equilíbrio é este: nós devemos
desejar e agir. Mas, o problema é que no ambiente humano, há uma divisão de trabalho, Eu acho, em que uma parte do país fica
pensando e a outra parte do país fica agindo. Sob essas circunstâncias, nada dá certo. Então um equilíbrio tem que ser
encontrado, onde você tem o Sushumna funcionando. Agora, o Sushumna Nadi é aquele que podemos dizer que é o Equador.
Não é, não é o Equador, mas é o eixo da Mãe Terra. O eixo da Mãe Terra é o Sushumna e este tem que agir. E quando se trata
desse eixo, nós devemos entender que temos que estar em nosso eixo.
Assim, nós estamos no eixo, ele é aquele que equilibra. Na verdade, não há, não há, não há nada como um grande pólo dentro
da Mãe Terra, o qual nós podemos chamar de eixo. Não há nada que seja material dentro da Mãe Terra que nós possamos
chamar de eixo, mas é a energia, a força que atua de tal maneira, que a Terra se move com essa enorme velocidade quando o
Cosmos está todo tão disperso. Ela não somente se move, mas também cria o dia e a noite para nós, de modo que durante o
dia, nós podemos trabalhar e, à noite, nós podemos dormir, para nos dar um equilíbrio. Ela também se move de tal maneira ao
redor do sol, que metade dos países recebem o sol durante o verão e metade deles o recebem durante o inverno. Esse é o eixo
que atua e realiza tudo. Além disso, esse eixo mantém todas as distâncias necessárias de outros planetas e de outros corpos
que se movem no Cosmos. Esse eixo é a inteligência da Mãe Terra. Não é somente a inteligência, mas também é a fragrância e,
além disso, é o Sushumna Nadi, vocês podem dizer, da Mãe Terra. Agora, somente através desse eixo, todos esses
swayambhus e todos esses grandes acontecimentos de terremotos e tudo mais acontece.
Esse eixo é aquele que move. É uma energia, nós podemos chamar esse eixo de energia, que move a lava em diferentes
direções e penetra através das diferentes áreas para criar terremotos, e também ter vulcões, vulcões. Todas essas coisas
acontecem porque o eixo tem consciência do que deve ser feito. Esse eixo é aquele que nos ama. Por causa desse eixo, nós
temos as estações. As estações são criadas belamente para nos dar diferentes, diferentes variedades de alimentos e
variedades de coisas. Se o calor da Mãe Terra for perdido, então nós não teremos nada sobre esta Terra. Ela ficará toda
congelada e haverá somente neve, e nós não teremos nenhum alimento, nada, e viver aqui, será como na lua. Agora, Ela foi
especialmente criada: primeiro a Mãe Terra. Uma vez que Ela foi criada por meio do calor do sol, então nós podemos dizer que o
sol é o pai da Mãe Terra.
Então, Ela foi levada para muito perto da lua, de modo que Ela esfriou, Ela esfriou completamente, era tudo neve. Depois, Ela foi
levada para mais perto do sol e movida até um ponto onde a vida pôde começar. E foi desse modo que tudo foi organizado
belamente para fazer a vida crescer neste local. Agora, quando a vida começou a crescer gradualmente, nós sabemos como o
carbono foi formado. Agora, o carbono é formado pelo mesmo eixo, porque há calor no eixo. A energia do calor que converte as
plantas em carbono. Agora esse carbono, mais tarde, forma a base para, nós podemos dizer, para a produção de carboidratos,
vocês podem dizer, ou toda a matéria orgânica. Mas para criar vida, nós tivemos que ter um outro auxílio, que é o nitrogênio. E
esse nitrogênio foi também, vocês ficarão surpresos ao saber, criado pelo mesmo eixo, por seu movimento. E quando ele criou
esse nitrogênio, o nitrogênio nos forneceu os aminoácidos.
E quando os aminoácidos foram criados dentro de nós, então nós começamos nossas vidas a partir da ameba e tudo mais. É
claro, isso foi feito no oceano, porque no oceano, com o movimento, o nitrogênio foi criado e a vida foi criada. E então, por meio
do oceano, ele é liberado e é desse modo que nós temos os aminoácidos. Com os aminoácidos... A formação dos aminoácidos

nos deu as combinações e permutações, as diferentes vidas. Assim, em todo processo evolutivo, a Mãe Terra tem
desempenhado um papel muito importante por meio de Seu eixo. Do mesmo modo, nos seres humanos, o eixo é a coisa mais
importante. Este é o principal princípio da vida que nós obtivemos, o nosso eixo. Nós temos que nos basear em nosso eixo.
Aqueles que não se baseiam em seus eixos, permanecem mais em direção ao canal esquerdo ou ao direito, e são capazes de
completa destruição, porque ou eles serão destruídos por excesso de canal direito ou por excesso de canal esquerdo. Portanto,
nós temos que lidar apropriadamente com o nosso eixo.
Agora, aquelas pessoas que não tem um eixo apropriado podem ter problemas em diferentes chakras, de diferentes tipos de
características em uma pessoa. Uma pessoa que estica muito seu eixo, que coloca a sua cabeça para trás assim, é uma pessoa
que é muito canal direito e cria problemas com o seu ego. E aquele que se curva para baixo totalmente como um escravo,
também é uma pessoa que vai em direção à sua destruição. Agora, há um grande problema entre esses dois tipos de pessoas,
uma tenta dominar a outra. E quando elas começam a dominar outra pessoa, elas, na verdade, se destroem, assim como elas
destroem aquelas que elas estão dominando. Por exemplo agora, nós temos visto que nós tivemos os Britânicos que vieram
aqui e nos governaram. Nós vimos que os Franceses governaram algumas outras pessoas, então há os Portugueses que
governaram algumas outras pessoas. Mas tudo que eles fizeram para dominar e tudo mais tem reações em dobro. Antes de
mais nada, pela dominação deles, os Indianos se tornaram muito submissos. O Indianos se tornaram – mesmo hoje, eles são
extremamente submissos e eles não tem esse eixo independente que deveriam ter.
Eles são pessoas extremamente submissas. Quero dizer, especialmente, Eu tenho visto isso no Ocidente. Eu fico surpresa que
quando os Indianos saem daqui, Eu noto que eles são muito submissos. Eles tentam ter todos os tipos de atitudes submissas
para agradar os brancos. Os brancos se tornaram uma coisa do tipo muito adorada na Índia. Isso somado ao ego dos brancos,
somado ao ego dos brancos, hoje vocês vêem o que está acontecendo, todo esse ego que os está destruindo. Eles estão à beira
da destruição por causa do ego deles. Assim, isso é tão contrário à natureza e tão superficial. Temos que entender que o que é
melhor dentro do ser humano é o seu eixo. E todo mundo tem um eixo e uma pessoa tem que respeitar o eixo de cada pessoa.
Na Sahaja Yoga, Eu não os conheço tanto pelos seus rostos. Eu os conheço pelos seus chakras, pelo seu Sushumna, que tipo
de Sushumna vocês têm. Se você tem um Sushumna profundo, Eu o conheço como uma pessoa profunda. Se você tem um
Sushumna superficial, Eu o conheço como uma pessoa como um tipo muito superficial de Sushumna. E mesmo que você
dissimule alguma coisa, sendo muito gentil ou bom, ou falando sobre a Sahaja Yoga ou sabendo muito sobre a Sahaja Yoga, e
dizendo coisas que normalmente deixará alguém perplexo como se vocês fossem mestres da Sahaja Yoga, Eu sei o quão
profundos vocês são. Portanto, a profundidade do eixo é mais importante do que qualquer outra coisa. O seu eixo tem que ser
muito profundo. Agora, vocês dirão: "Mãe," "o eixo é o mesmo, de qualquer forma, como ele pode ser profundo?" Então o eixo,
como ele é criado nos seres humanos, é como algo semelhante a um papel enrolado em três voltas e meia, e o interior dele é o
Brahma Nadi. O Brahma Nadi é muito, muito pequeno, nós podemos chamá-lo de algo semelhante a um fio de cabelo, onde
somente uma Kundalini semelhante a um fio de cabelo pode atravessar.
Mas, quando a pessoa é profunda, esse Brahma Nadi é maior e todo o resto deles que estão enrolados uns nos outros são
menores. Enquanto que as pessoas que não são profundas, o seu exterior, o que vocês chamam de dobras, são maiores do que
a pequena parte interior. Agora, essas pessoas podem ser aparentemente muito dinâmicas, podem parecer muito inteligentes,
podem parecer muito espertas, podem parecer ter muito boa aparência ou que quer que seja externamente, mas internamente,
elas não são profundas. Se eles são profundos internamente, toda a atitude deles é bela. Eles são pessoas que proporcionam
muita alegria, eles proporcionam muita alegria. E se você encontrar uma pessoa do outro tipo, ela pode parecer alegre, ela pode
tentar lhes proporcionar alegria, mas a alegria não será realmente profunda assim, será como um "matador de alegria." Assim, é
importante para nós tornarmos o nosso eixo mais profundo e é nesse ponto que falta em nós a perseverança apropriada, o
esforço apropriado que nós temos que investir. Agora, algumas pessoas têm automaticamente um eixo muito profundo e
algumas pessoas têm um eixo muito, muito, o que vocês podem dizer, um tipo de eixo muito contraído. Esse eixo tem que ser
desenvolvido. Agora, quando vocês vêm ao Meu Puja, Eu, de fato, o expando, Eu concordo, mas é algo temporário.
Para mantê-lo nesse ponto, temos que trabalhar em casa e no coletivo também. Temos que trabalhar muito em casa com a
meditação. Mas isso deve ser feito com seriedade. Não deve ser apenas uma brincadeira, não deve ser frívolo, estúpido, essa

não é a maneira. Isso deve ser feito com muita seriedade, no sentido de que vocês assumiram uma tarefa devocional, é algo
meditativo, é uma oração a Deus, nós podemos chamá-la, é um Puja a Deus. Deve ser feito com essa reverência, porque a
reverência é a chave para o êxito. Se vocês não tiverem nenhuma reverência em relação a si mesmos e nenhuma reverência aos
outros, então isso não pode ser feito. Mas primeiro, vocês têm que ter reverência pela sua própria vida. "O que eu estou fazendo
com minha vida?" "Onde eu a estou desperdiçando?"
"Por que eu deveria desperdiçá-la?" "Por que eu não devo ser profundo?" "Afinal, deve haver algum propósito para minha vida."
"Eu estou servindo ao meu propósito? Eu estou fazendo isso?" Todas essas coisas, se elas vierem de repente em sua cabeça,
então você compreenderá que é muito fácil combater seu ego, porque normalmente as pessoas brigam por pequenas coisas.
Eu tenho visto que na Sahaja Yoga também as pessoas brigam por coisas assim, quero dizer, que são tão inúteis, totalmente
inúteis. Para Mim, isto parece estúpido, até mesmo para mencionar, o modo como as pessoas brigam por causa de pequenas
coisas e discutem. Mas uma pessoa profunda, mesmo que ela não fale muito, mesmo que ela não se exiba muito, mesmo que
ela não se sente na frente, ela se expressa através de sua profundidade, porque Eu posso atuar melhor através dessa pessoa.
Assim, para desenvolver isso, nós devemos meditar.
Uma coisa importante é meditar todo dia, todo dia, todo dia. Você pode não comer sua comida por um dia, você pode não
dormir por um dia, você pode não ir ao seu escritório um dia, você pode não fazer nada que você faz diariamente, mas você
deve meditar todo dia. Este é um ponto importante, ampliar a parte central contraída, em uma área maior. Agora, quando
acontece de você começar a desenvolver isso, a primeira coisa que você notará a respeito de si mesmo é que você não liga
para nenhum conforto, você não se preocupa com nenhuma, nenhuma coisa material. Seja o que for, você está acima disso.
Você simplesmente não se preocupa, deixa estar. Você simplesmente não quer se meter em algo que não faz parte de você.
Você simplesmente se livra disso e pensa: "Oh! Deus, isso é demais para mim, eu não me importo com isso." Assim, toda sua
atenção agora move-se para dentro.
Quando a atenção começa a se mover para dentro, então isto expande mais, a parte interna que é chamada de Brahma Nadi. E
começa a expandir-se e a expandir-se. Agora em pequena coisas também, digamos por exemplo, e Eu não mencionei alguém e
mencionei uma outra pessoa, então eles sentem: "Oh! Por que a Mãe não mencionou meu nome?" É uma coisa muito pequena
que não tem importância. Desde que você tenha um eixo profundo, você está Comigo, Eu estou com você, absolutamente um
com outro. Mas estas coisa externas são: "Oh! Ela deu um belo sari a uma outra pessoa." "Ela nunca nos deu um sari. Ela não
fez isso," "não fez aquilo."
Se todas essas coisas vêm à sua cabeça, isso significa que é absolutamente verdade que há algo faltando em você. Ou se você
tentar queixar-se: "Oh! Eu fui lá, eu tive que ir de ônibus" "e tive que ficar em pé", isso mostra que você não está confortável de
forma alguma. Essa ampliação o conforta. Isso é o que conforta e faz realmente com que você se sinta muito confortável em
qualquer circunstância, em qualquer posição, em qualquer estilo de vida, e você não quer ter nenhum outro conforto. E essa
parte tem que ser desenvolvida por meio do esforço meditativo. Em segundo lugar, nós temos que saber que a Sahaja Yoga,
como ela é hoje, é um acontecimento coletivo. Eu percebo especialmente entre os homens indianos que eles nunca fazem
nenhum trabalho com sua mãos, o que é uma coisa errada. Devido ao fato de eles nunca usarem suas mãos de maneira
alguma, a coletividade deles é pobre, muito pobre. Os Indianos têm a pior coletividade.
Se vocês tiverem um ashram, Eu não sei por que nós deveríamos construir o ashram, ninguém ficará lá. Eles querem ter suas
próprias casas, suas próprias famílias, seus próprios filhos, eles são os piores de todos em relação à coletividade. A razão é que
os homens indianos nunca fazem nenhum trabalho com suas mãos. Eles não podem pregar nem um prego. Há muitos assim,
ficam sozinhos sem consertar nada. Eles ficarão com suas mãos em seus quadris e simplesmente dirão às outras pessoas
para trabalharem, vejam. Há um dito em Marathi, muito interessante, que é: "Sentar-se num camelo e conduzir as cabras."
Assim isso é bem típico dos homens indianos. Eles não podem consertar nada, eles não podem fazer nada. Agora, supondo que
alguém esteja distribuindo algo, eles ficarão em pé assim, observando, eles nunca colocarão suas mãos nisso.
Assim, para todo Sahaja Yogi, é importante o que nós chamamos de shramadaan. Eles têm que fazer um shramadaan.
Shramadaan significa doar algum trabalho e isso é o que falta em nós. E se até mesmo chegar a isso, é melhor vocês limparem

sua casa, é melhor limparem a parte externa de sua casa, tentem formar um jardim em volta de sua casa, tentem pintar sua
casa, façam algum tipo de trabalho com sua mão, mesmo que você não tenha nada, você pode pentear seu cabelo ou algo
assim. Seja o que for que você pense que é o mais fácil, você pode começar com isso, porque não acho que essas pessoas
sequer fazem isso. Eles nem mesmo se barbeiam, eles arranjam uma pessoa para barbeá-los. Quero dizer, totalmente tolos
preguiçosos, como eles são. Agora, pelo contrário, nós vemos que os Ocidentais usam suas mãos. Por causa disso, vejam,
porque eles podem usar suas mãos, eles são muito coletivos. Então eles marcam um ponto no que diz respeito a serem
coletivos, enquanto os Indianos marcam um ponto porque eles são Indianos e eles têm uma herança e eles sabem o que é a
Kundalini, eles sabem sobre Ganesha.
Eles sabem tudo. Assim, eles marcam um ponto nesse aspecto. Então, o canal esquerdo é o desejo, o canal direito é a ação.
Novamente, nós voltamos a mesma posição na qual nos temos um desequilíbrio, de modo que a ação acontece no Ocidente e
aqui é só pensamento: "Tudo bem, nós faremos isso", planejando. Tudo é uma questão de planejamento. Nada funciona. Vocês
seguem planejando, planejando, planejando. Agora, nós estamos construindo um único ashram em Delhi, Eu acho, tem dez
anos. É como o Taj Mahal, Eu lhes digo! E é tão difícil, vejam, entender por que eles têm levado tanto tempo quando não é um
lugar muito grande, nem nada.
Mas, não é somente os Sahaja Yogis, mas outros fatores também, porque todo mundo é assim, tudo é adiado, tudo é para ser
feito amanhã. "Isto, nós faremos amanhã." Então uma pessoa virá, uma outra pessoa não virá. Como costumávamos ter na
escola, nós tínhamos um cálculo assim ou algo para resolver, vejam, havia: uma casa foi construída, três pessoas vieram para
trabalhar e uma fugiu. Depois, duas pessoas vieram trabalhar e uma ficou e duas fugiram. E depois cinco pessoas vieram
trabalhar e duas fugiram. Assim, como, quando a casa será terminada? Nunca! Com esses fujões, ela nunca será terminada. É
desse jeito.
Então, isso é onde nós faltamos em coletividade. Eu estava dizendo que todos os Indianos devem descobrir algum lugar onde
eles possam ir e plantar algo. Mantenham algum tipo de lugar onde eles possam ir e plantar algumas belas figueiras, aguá-las
juntos, trabalharem juntos. Agora, as mulheres indianas são dessa maneira melhores. Elas trabalham muito no que se refere a
cozinhar e tudo mais, mas a outra parte está faltando. A outra parte é a inteligência, a outra parte é pensar. Agora, se o tempo
todo o que elas estão pensando é: "Oh! Meu marido é assim, eu preciso cozinhar isso para ele." E agora, se o marido tiver que
comer, digamos, um limão com sua comida, não há limão na casa, essa mulher irá correr para cima e para baixo, por todo lugar,
para conseguir o limão para o marido, senão ele não comerá a comida. Não importa.
Se de vez em quando ele não comer, está tudo bem. Mas as mulheres tentarão, porque elas precisam manter os seus maridos.
Elas entendem uma coisa: você deve manter o paladar deles bem. Então, elas são bem sensatas na Índia, porque aqui, eles são
verdadeiros tigres. Todos os maridos são como tigres, então vocês têm que mantê-los alimentados, senão, vejam, só Deus sabe
quando o tigre irá pular em você. Ao contrário, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, Eu tenho visto, os maridos são como bodes
e as mulheres como tigres! E as mulheres indianas ocidentalizadas também são assim. E quando elas vão para o Ocidente,
mesmos as mulheres simples, Eu tenho visto que elas se tornam como tigresas. É algo surpreendente o modo como elas
mudam imediatamente de posição. Mesmo que elas não usem jeans e todas essas coisas, mas elas se tornam assim.
Assim, esse desequilíbrio começa em um ser humano quando ele não compreende que você tem que ser um eixo da Mãe Terra,
e não o Trópico de Capricórnio, nem o de Câncer. Esse equilíbrio vem através da nossa profundidade e essa profundidade tem
que ser aprimorada. Não através somente de falar sobre isso, falar sobre a Sahaja Yoga, mas, de fato, fazendo a meditação
seriamente. De fato, fazendo a meditação seriamente. Em segundo lugar, nós devemos fazer algum trabalho coletivo. Agora,
nós temos na Índia, digamos, arquitetos. Ele nunca tocaram nada com suas próprias mãos. Eles ficam sentados desenhando,
vejam, isso é tudo, acabou-se. Agora depois do esboço, faça o que você quiser. E agora, eles têm problemas, problemas
práticos, eles não conseguem pregar um prego.
Todos eles são o que vocês chamam de burocratas de escritório. Totalmente imprestáveis para qualquer trabalho manual. Eles
não conseguem fazer nenhuma trabalho manual, seja qual for. Mesmo que eles tenham que se levantar, digamos, de uma
dessas cadeiras e espreguiçar-se, eles não podem fazer isso, normalmente. Assim, sob essas circunstâncias, temos que

entender que nós viemos de uma sociedade que é totalmente nociva no que se refere à coletividade. Então, vamos ser
coletivos. Vamos tentar fazer algo coletivo. Mas a coletividade é tão pobre na Índia, tão pobre, que eles nem sequer tratam suas
mulheres gentilmente. Eles não falarão com suas esposas gentilmente, com seus filhos gentilmente. Para eles, é totalmente
adhármico ser gentil com suas esposas.
Agora, o outro lado é que os Ocidentais se importam tanto com a coletividade que, seja ela qual for, eles tentam assumir
compromisso e tentam manter a vida familiar bem. Assim, nós temos dois extremos. Apesar disso, de algum modo, graças à
sabedoria das mulheres indianas, a vida familiar está ficando forte. Mas se vocês virem esses homens na Inglaterra, Eu posso
lhes dizer que ninguém suportaria a insensatez que os homens indianos fazem às suas mulheres aqui. Sem dúvida, não pode
ser perdoado o modo como eles se comportam. Assim, o equilíbrio entre as mulheres e os homens é o lar, que é o eixo. O lar é o
eixo. No lar, que tipos de conversas você tem? Sobre o que você pensa? Qual é o seu problema?
Onde está a sua atenção? O que você discute? Isso é importante observar. Nisso, você descobrirá o que está acontecendo na
família. Digamos que vocês estejam falando mal uns dos outros. Se você estiver falando com seu filho algo contra o seu
marido, o marido está falando contra a esposa, falando sobre isso com os filhos, contra o marido, desse jeito. Se isso continua
assim, então o que acontece é que não pode haver um eixo que esteja bem. O eixo é o amor, o eixo é o amor, mas nem
exploração nem mimo – é amor. Num país como o nosso, qual é o eixo que nós temos? O eixo de nosso país é adhyatma.
Nós temos agora que superar essa ânsia pelo dinheiro, pelo desenvolvimento, isso, aquilo. Primeiro, adotem o adhyatma. Se as
pessoas tiverem a Realização antes que elas sejam desenvolvidas, não haverá o problema de criar outra América aqui. Nós não
temos que nos tornar comunistas, nós não temos que fazer nada disso, porque os comunistas são exatamente iguais aos
americanos. Não há diferença alguma no temperamento deles. Se for permitido um americano ficar na Rússia, ele se
comportará do mesmo modo que um russo se comporta. E se um russo for enviado para a América, ele se comportará do
mesmo modo que os americanos se comportam. Não há nenhuma mudança, de forma alguma. Agora, se o eixo de adhyatma
em qualquer país onde uma pessoa alcança sua ascensão espiritual, tornar-se a coisa mais importante e for alcançado, então
qualquer parcela de desenvolvimento, qualquer quantidade dessas coisas, não poderá destruir esse país, não poderá criar
guerras. Haverá paz em todo lugar, haverá alegria em todo lugar.
Assim, neste dia do Makar Sankrant, vamos dizer agora que o Sankrant acabou e nos temos que aguardar a nova era de uma
nova lua nos abençoando. E o grande sol vindo para nos dar toda a energia que precisamos para celebrar o advento da era de
ouro da Sahaja Yoga. Que Deus abençoe todos vocês. Agora, em relação ao Puja, o Makar Sankrant Puja é muito pequeno. É o
Puja do Surya Devata, Eu não sei... Dos países estrangeiros, quem ficará depois de... depois do dia 11, isto é, no dia 12? No dia
12, depois do dia 12. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Tudo bem,
vamos estimar isto, quem ficará em Mumbai depois do dia 11? Quando estas pessoas irão? Aquelas que ficarão em Mumbai
depois do dia 11, quando elas irão?
Quando elas irão? Vocês irão para o Pratishthan. Tudo bem. E quanto a você, John? Você quer ficar aqui em Mumbai ou quer
ficar no Pratishthan. Quero dizer, não há acomodações aqui, então todos aqueles que não estão indo no dia 11 ou 12, num
futuro próximo, quantos ficarão mais tempo? Por volta de trinta e quatro. Quantos homens e quantas mulheres? Então, nós
decidimos que os homens podem ficar em Pratishthan e o resto das mulheres podem ir para Alibagh. A razão é que Pratishthan
ainda é extremamente espartano.
Não se destina às mulheres de forma alguma. E Eu tenho somente um quarto onde Eu moro. Então, a melhor coisa seria enviar
todas as mulheres... Deixem-nas ir para Alibagh e deixem que elas paguem pela sua estadia em Alibagh às pessoas que
cuidarão delas. Aqueles que estão indo para Pratishthan, O resto dos homens, cerca de 50. Cinqüenta, tudo bem. Então, quando
vocês voltarão com todas as coisas? Vejam, porque é uma tamanha responsabilidade esse trabalho. Vocês podem vir para
Pratishthan se vocês quiserem tirar algumas fotografias ou coisas assim, mas é uma responsabilidade para nós porque a
menos que vocês voltem, isso será uma responsabilidade sobre nossa cabeça o tempo todo. Então, a melhor coisa é vocês
irem para Pratishthan, tirem algumas fotografias ou o que quer que vocês queiram fazer. E depois será melhor vocês fazerem
reservas, porque têm que sair do nosso país, senão eles sempre ficarão em nossas cabeças e eles nos seguirão.

Assim, Eu sinto muito, mas vocês terão que ir com essas coisas que vocês estão carregando. Então, nós temos que fazer isso
num período de três, quatro dias. Vocês podem terminar as fotografias lá e resolvam a sua ida. Então, todas as mulheres que
irão ficar, podem ir a Washi ou ir para Alibagh. Alibagh é melhor... Elas podem ir a Alibagh e ficar lá em Alibagh, cerca de treze a
quatorze mulheres... Tudo bem, então está resolvido. Agora, vamos... Atharva, Ganesha... Vinte e uma pessoas dos Estados
Unidos têm que ir, então nós tentaremos terminar o Puja o mais cedo possível, e eles poderão partir.
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Puja de Páscoa, Shudy Camps, Inglaterra, 03.04.1988 Hoje nós estamos aqui para celebrar a Ressurreição de Cristo. A
Ressurreição de Cristo… tem o maior significado para todos os Sahaja Yogis. E nós temos de entender que Ele ressuscitou… de
modo que nós pudéssemos ter a ressurreição. A mensagem de Sua vida é a Sua Ressurreição e não a Sua cruz. Ele carregou a
cruz para nós e não temos de carregar a cruz nunca mais. Eu vejo muitas pessoas tendo este drama acontecendo: elas estão
carregando a cruz… para mostrar como se: "Nós iremos fazer o trabalho para Cristo." Como se Ele tivesse deixado algum
trabalho para ser feito… por essas pessoas que interpretam um drama. Mas todo esse drama é para enganar você e enganar os
outros. Não há nenhum sentindo em interpretar coisas tão inúteis… para mostrar como Cristo sofreu. Cristo não sofreu para
fazê-los lamentar e fazê-los chorar. Ele sofreu para que vocês desfrutassem, para que vocês ficassem felizes, para que vocês
levassem uma vida… de completa bem-aventurança e gratidão… ao Todo-Poderoso que os criou. Ele nunca gostaria que vocês
fossem infelizes. Qual pai gostaria que seu filho fosse infeliz? Assim, nós temos de entender a mensagem de Sua vida, por que
Ele veio nesta Terra… para fazer o mais importante trabalho que é esse da ressurreição. Se Ele não tivesse ressuscitado, Eu não
poderia ter feito a Sahaja Yoga dar certo. Portanto, nós temos de ser eternamente gratos a Sua vida… e a Ele, pelo modo como
Ele fez… todas essas tarefas difíceis, assumindo para Si mesmo. Isso nós não podemos fazer, nós seres humanos não
podemos fazê-lo. É somente Ele, sendo o Divino, Ele sendo o Om, Ele sendo o Logos, Ele sendo o Brahma, que poderia fazê-lo.
Mas agora, todos vocês ascenderam. Eu posso ver em suas faces, Cristo escrito em letras grandes em suas faces. Está
belamente brilhando em seus olhos e cintilando. Ele está presente dentro de nós, em nossos corações, em nossos olhos, e Ele
ressuscitou… e Ele ressuscitou vocês também. Mas agora, é para vocês darem a ressurreição às outras pessoas. Vocês podem
dar a ressurreição às outras pessoas, esse é o poder que vocês obtiveram através Dele, talvez, ou através da Kundalini de vocês.
Mas vocês têm esse poder de dar a ressurreição às outras pessoas, mas a coisa mais importante: você tem de ser forte como
Cristo, como Ele obedeceu Sua Mãe e como Ele obedeceu… todas as demandas de Sua vida. Como Ele estava comprometido…
e como Ele Se dedicou a essa única tarefa. Ele não se preocupou quanto a desenvolver Seu lado monetário… ou se tornar algum
tipo de funcionário importante… ou se tornar um outro grande cavaleiro ou um nadador… ou escalar os Alpes, algum tipo de
coisa assim. Ele não tentou todos esses truques e não tentou… correr atrás de todas essas coisas que… às vezes nos tornam
totalmente loucos. O que Ele fez foi estabelecer Sua identidade… como o próprio Brahma, como as vibrações Divinas, as quais
Ele estabeleceu. E o que vocês têm de fazer é se estabelecerem… como pessoas que tiveram a ressurreição, como almas
realizadas, como Sahaja Yogis. E isso vai ser muito fácil. Agora, tudo é tornado fácil para você: sua Realização, depois seus
poderes, tudo… belamente estabelecido dentro de você. Isso tem dado certo tão belamente, lentamente e firmemente. Eu não
acho que Eu já tentei forçá-los a fazer alguma coisa… ou os compeli a fazer algo. Mas através de sua própria ascensão, você
pode ver… o que está errado em você ou nas pessoas… sobre as quais estamos falando. E então você também pode saber
através de todos esses poderes… tudo que deve ser conhecido. Tudo que é desconhecido pode ser seu, tudo. Mas a atenção
deve estar em direção a sua ascensão, ao estado. Agora, a ascensão não é algum tipo de processo físico. Não é que você suba
algumas escadarias. Ela é um estado, é um estado de sua personalidade. E nisso, onde Eu sempre digo – com licença, eu acho
que… O Sol está mostrando seus resultados. Vejam como o Sol Me ouve. Você pode Me ajudar um pouco a tirar as coisas?
Obrigada. Está muito quente para Mim, Eu não sei quanto a vocês. Ele está apenas Me repreendendo. Eu esqueci de lhes falar
sobre o Sol, então Ele só está Me incomodando, então é melhor falar. Eles estiveram falando durante o último ano, nós
estávamos pensando em vir para cá para este puja. E Eu estava muito desejosa para termos o Puja de Páscoa aqui, mas as
datas não eram muito adequadas, porque naqueles dias, a lua estaria minguante. Então Eu pensei: "Como Eu farei isso sem a
lua?" "Nós temos de ter a lua presente, é importante." Então Eu pensei: "Nós o faremos em algum momento mais tarde." E de
repente aconteceu de Eu ter de vir para cá, felizmente Eu estava aqui. E então na televisão, durante a semana passada, eles
ficaram falando que iria chover pesadamente, que iria estar muito nublado… e a temperatura iria ficar muito ruim… e iria haver
chuvas muito, muito pesadas. E repetidas vezes, toda noite, o tempo todo eles anunciaram… que o tempo estava parecendo
ainda pior, o tempo todo. Então Eu pensei: "Agora, o que fazer?" Se você pedir para as nuvens saírem, você tem de ter… uma
brisa colossal e isso pode estragar a tenda de vocês. Então de um modo ou de outro, Eu apenas falei para as nuvens: "É melhor
moverem-se para Newfoundland," "lentamente, firmemente, não em grande velocidade." E elas fizeram isso. E então o Sol, que
estava muito brilhante, saiu. De manhã cedo, Eu o vi, vermelho como Meu sari, Ele estava tão bonito. E todos vocês estavam
dormindo, mas Eu estava acordada muito cedo. E Eu estava assistindo a forma como Ele se elevou, exatamente como Meu

bindi, Ele se elevou. Eu O vi e disse: "Olhem para o Sol." "Como é obediente, como é dedicado, como é belo." "Seja o que for, hoje
é o Puja da Mãe," "você tem de ter luz apropriada," "você tem de ter temperatura apropriada." "Então olhem para o céu, olhem
para tudo." E então gradualmente, Ele ficou rosa como suas faces. É lindo. Ele ficou rosa, belamente rosa e então agora Ele está
brilhando. Sinto muito, Eu deveria ter dado… todo o tributo ao Sol, pelo modo como Ele agiu. Então é por isso que Ele está Me
incomodando um pouco, para Me lembrar. Assim, como vocês sabem, o Sol é o Agnya Chakra. Cristo reside no Sol. E no corpo,
no ser, Ele é o Espírito. Quando Ele é o Espírito, Ele é a lua. E quando Ele atua no Agnya, Ele é o Sol. Agora, nós temos visto em
Sua vida… que Ele era totalmente, perfeitamente imaculado. Ele não tinha nenhum defeito. Ele era uma personalidade perfeita.
"Então, por que Ele quis ressuscitar? ", alguém pode perguntar. O que aconteceu em Sua época foi a Ressurreição. A
Ressurreição Dele é como construir o caminho… através do Agnya Chakra para todos vocês o atravessarem. Ele era como o
portão, ou devemos dizer, Ele era Aquele que abriu o portão para todos vocês. Porque Ele era tão perfeito, Ele não tinha nenhum
problema como nós temos… em nossos chakras, nossa Kundalini. Ele não tinha nenhum problema, mas Ele era… a completa
compaixão na natureza das vibrações, as vibrações se tornaram completa compaixão. A tal ponto que mesmo quando Ele
ressuscitou… e mesmo antes, quando Ele foi crucificado, Ele disse: "Oh Deus, Pai, por favor perdoe essas pessoas," "porque elas
não sabem o que estão fazendo." Tamanho perdão, tamanha compaixão. E a Mãe teve de assistir tudo aquilo, ficando em
silêncio, porque aquilo era o jogo, era a tarefa que alguém tinha de fazer. Ele teve de interpretar o Seu jogo e Ele o interpretou tão
bem. Então agora, quando falamos sobre Cristo, nós temos de lembrar de uma coisa: Ele fez tudo aquilo por nós, agora, o que
vamos fazer por Ele? Ele é o padrão que temos de seguir. Vamos supor, se este é o padrão que nós temos de seguir, então não é
que carreguemos a cruz em nosso ombro. Esse não é o padrão que você tem de seguir. Muitas pessoas pensam que porque Ele
carregou a cruz, nós podemos carregar a cruz. Qualquer um pode carregar a cruz. Na Índia, se você der cinco rupias a um
carregador, ele pode carregar uma cruz. O que há de tão grandioso em relação a isso? O que há de tão grandioso em carregar
uma cruz em seu ombro? Não é nada grandioso. Qualquer pugilista pode fazê-lo, qualquer um pode fazê-lo. Esse não é o ponto.
O ponto é: nós temos de carregar o trabalho de Cristo, da ressurreição. É disso que temos de estar conscientes. Nós temos de
entender… a importância de nosso ser, de nossas vidas, como Cristo compreendeu que Ele veio para esse grande trabalho aqui.
E embora Ele tenha vindo como um ser humano, embora Ele tenha vindo como um filho normal de uma carpinteiro comum,
embora nesta Terra, Ele tivesse um corpo… e Ele tenha vivido como os outros seres humanos, ainda assim Ele sabia o que Ele
tinha de fazer. Ele sabia o que Ele tinha de alcançar e Ele o alcançou. Eu acho que a tarefa Dele era a mais difícil, a qual Ele
alcançou e Ele a proveu tão bem… que hoje nós estamos tendo todos os benefícios disso. Agora, vamos ver se temos feito algo
pela Sahaja Yoga ou não. Todos nós devemos nos examinar: o que temos feito pela Sahaja Yoga? Não quero dizer carregar a
cruz. Algumas pessoas pensam que quando elas viajam na Índia… e se elas carregam a bagagem das pessoas, elas estão
carregando a cruz de Cristo. Essa não é a maneira. É algo muito, muito sério que temos de pensar sobre. E esta seriedade é: até
que ponto alcançamos esse estado? Para isso, o que temos feito? E uma coisa simples Eu tenho pedido a todos vocês: vocês
têm de meditar todo dia, todos vocês têm de meditar todo dia. Mas de um modo ou de outro, ninguém tem tempo para meditar.
Nós temos esses relógios apenas para saber que… nós temos de meditar, para nada mais. Nossas vidas são para a meditação.
Você não precisa gastar todas as suas 24 horas, mas você tem de meditar. Todo dia você deve meditar. Se você meditar, seus
filhos meditarão. E a meditação é uma coisa tão simples para você, tornada tão fácil que todos os elementos, você pode ver,
trabalham isso. Todos os seus chakras são feitos de diferentes elementos… e quando você limpa com diferentes métodos,
quero dizer, você conhece todos os métodos e técnicas da Sahaja Yoga, com isso, quando você limpa esses chakras, quando
você os limpa, você fica totalmente livre, totalmente nesse estágio onde você tem de estar. Mas se você não faz nem mesmo
esse tanto, que é meditar, vai ser muito, muito difícil para Mim… e para você alcançar aquilo para o qual você veio nesta Terra. É
uma tarefa enorme que Eu assumi, Eu sei disso, mas Eu sei como fazê-lo, e você também sabe como fazê-lo. Mas o problema é
que você fica emaranhado… em seus diferentes condicionamentos. Agora, a esta altura, vocês devem ter percebido que todas
essas… assim chamadas religiões em nome de alguém, quer seja em nome do Islã, em nome do Cristianismo, em nome do
Hinduísmo, em nome do Sikhismo, tudo isso é falsidade, Não há nenhuma verdade nisso. Todos eles tentaram usar isso para
seus próprios propósitos. Há somente uma verdade e é esta: todos esses grandes profetas e todas essas grandes
encarnações… vieram a esta Terra para a ascensão de vocês e não para estabelecer… essas religiões que só estão interessadas
em dinheiro. Nessas religiões também, você perceberá que há pessoas… que são ou canal esquerdo ou canal direito. Há
algumas religiões que pregam: "Você deve ser muito, muito estrito, você não deve fazer isso," "não deve fazer aquilo, não deve
beber," "não deve fumar." Há algumas que dizem: "Você não deve casar, você não deve olhar para as mulheres," "você não deve
olhar para os homens", todos os tipos de restrições. Mesmo no Hinduiísmo, você ficará surpreso, há muitas restrições. Se você
vir a quantidade de superstições que existe… e que são criadas pelos brâmanes na Índia, você ficará chocado. Para tudo, há

uma superstição: se você andar com a mão esquerda para frente, significa isso; se você andar com a mão direita, então
significa isso; se você se sentar assim, significa isso. Tudo. Eles transformaram o ser humano em uma máquina… e não há
nenhuma espontaneidade em relação a isso. Todos os tipos de absurdos existem no Islã também. Mas quando os
encontramos em um lugar livre… como a Inglaterra, onde há completo canal esquerdo, onde você pode fazer o que você gosta,
mas ainda assim você é um cristão. Se você bebe, tudo bem; se você tem dez esposas, tudo bem; se você tem 15 amantes, tudo
bem. Qualquer coisa que você faça está certo contanto que você vá a igreja… e dê dinheiro. Então não há nada, especialmente
para os protestantes, que é a religião em que nasci, onde tudo é permitido. Agora, quando chegamos a esse tipo de coisa, o que
é a religião cristã, então chegamos a isto: se você lhes perguntar pelo trajeto, eles lhe dirão qual caminho seguir, isso é o
Cristianismo, está chegando a esse limite. Agora, todas essas religiões ou são condescendentes… com o canal direito ou com o
canal esquerdo. Algumas pessoas gostam do canal esquerdo… e algumas pessoas gostam do canal direito. Eu lhes contarei a
história de um padre, Eu fui vê-lo na Rússia. Eu acho que já contei isso a algumas pessoas antes. Eu fui à Rússia e os russos me
perguntaram: "O que a Senhora gostaria de ver?" Então Eu lhes disse: "Eu gostaria de ir e ver algumas igrejas." Então eles
disseram: "Tudo bem, muito bom, nós A levaremos a uma igreja." Então eles Me levaram a uma igreja e ela estava nos
arredores… dessa Igreja Ortodoxa Grega, e uma Ordem Negra, que supõe-se ser a mais elevada. Eu não sei como eles a
chamam. Então nós entramos e o padre disse: "Tudo bem, sinto muito, hoje não podemos Lhe oferecer carne," "porque estamos
de jejum, mas nós almoçaremos." Então nós tivemos um almoço suntuoso e tudo mais. Mas o padre só ficava ocupado
bebendo, porque era jejum, então beber é permitido, de acordo com eles. Então ele ficou bebendo e bebendo e bebendo. Ele
bebeu tanto que esqueceu que estávamos lá. Nós éramos considerados VIPs, ele simplesmente se perdeu na bebida. Então nós
pensamos: "É melhor termos agora uma retirada honrosa." Então nos levantamos e saímos daquele lugar e aquele sujeito… nem
mesmo veio se despedir de nós. E aqueles funcionários, os funcionários russos não beberam e não fizeram nada, e eles ficaram
rindo e rindo. Ele disse: "Vejam, isso é o Cristianismo. É por isso…" "que não quisemos adotar o Cristianismo." Então Eu disse:
"Mas vejam, isso não é Cristo." Eles disseram: "Isso é verdade," "mas o que essas pessoas estão dizendo, isso é Cristianismo?"
Eu disse: "Não é." Agora, aquele senhor supunha-se ser… a pessoa mais elevada na espiritualidade vivendo na Rússia. Então
eles Me contaram uma história sobre os czares. Os czares queriam ter uma religião, porque eles pensaram: "Todo mundo tem
uma religião," "não temos nenhuma religião, devemos ter uma religião." Então eles mandaram buscar algumas pessoas… e as
pessoas que se apresentaram eram católicas, primeiramente. Então os católicos disseram: "Tudo bem," "você pode beber na
religião católica." Eu não sei como eles tiveram essa ideia, mas tudo bem. "Na religião católica, você pode beber, mas você não
pode ter…" "mais do que uma esposa." O czar disse: "Não, isso não é possível." "Nós temos de ter muitas czarinas para
diferentes propósitos." "Então não podemos ter essa religião." Então eles a cancelaram. Então depois o Islã, naquela época Eu
acho que não havia… nenhum hindu disponível, graças a Deus. Eles receberam o Islã, os muçulmanos foram e disseram: "Não,
tudo bem," "você pode ter cinco esposas, tudo bem, mas você não pode beber." Eles disseram: "Isso é impossível." "Como
podemos seguir o Islã? Isso não é possível. Então a cancelem." Então esses ortodoxos – ortodoxo, a palavra "ortodoxo",
lembrem-se disso – eles vieram. Eles disseram: "Não, nós estamos exatamente no centro." "Não nos importamos de você
beber," "não nos importamos se você tiver muitas esposas, não nos importamos." "A única coisa é que você tem de nos pagar
bem." Os czares disseram: "Tudo bem, está é boa, vamos ter essa religião." E é desse modo que eles têm essa religião lá. Assim,
essa é a situação da religião hoje. Todas essas religiões se tornaram meio que… estátuas deformadas, inúteis. Assim, agora, a
religião interior dentro de nós é o Dharma Sahaja, que tem de ser seguida totalmente. Agora, Eu falei na Índia que agora todos
vocês se tornaram Sahajas. A história é assim: havia um aldeão que se tornou cristão. Então ele foi para Allahabad para se
tornar cristão. Então ele lhes falou: "Vocês têm de me dar um nome importante," "porque agora eu sou saheb, me tornei um
inglês, então é melhor…" "me darem um nome importante." Eles disseram: "Qual nome você quer?" Ele disse: "Deem-me o nome
de Alexandre, o Grande." Então eles o chamaram de Alexandre. Mas o nome dele era Blondie. Seu verdadeiro nome indiano era
Bhoora, então eles o chamaram… de Alexandre Bhoora. Então o Sr. Alexandre Bhoora foi a Allahabad… e foi ao Rio Ganges para
tomar seu banho. Então o padre disse, o pastor, ele disse: "Você não pode fazer isso." Ele disse: "Por quê? Por que não posso
fazer isso?" Ele disse: "Não, você não pode ir e tomar banho no Rio Ganges," "porque a cristandade desaparecerá." Se ele for e
tomar um banho no Rio Ganges. Ele disse: "Isso, você não pode fazer." Então Alexandre Bhoora disse: "Se eu me tornei saheb,
eu me tornei inglês," "isso não significa que abandonei minha religião." Vejam. Isso é exatamente o que está nos acontecendo…
quando tentamos seguir qualquer religião, seja qual for. Agora nós todos estamos identificados com as nossas… assim
chamadas religiões nas quais nós nascemos. Por exemplo, se Eu falar aos indianos: "Não vão aos templos." "Vocês não devem
ir a nenhum templo, mesmo que seja…" "um templo swayambhu. A menos e até que Me falem," "não vão a um templo
swayambhu custe o que custar." "Há muitas igrejas também lá, há…" "muitas estátuas boas, nós podemos dizer, ou tinham

algo…" "que são realmente swayambhus, mas eles são muito poucos." "Então Me digam e depois vão." Mas eles não Me
escutaram, eles não escutarão e quando eles vão lá, eles bloqueiam o Agnya deles. Uma vez Eu fui ver um templo… que, é claro,
era um templo swayambhu, sem dúvida, então alguns Sahaja Yogis decidiram ir lá. Mas Eu não lhes pedi, eles não Me disseram.
Quando eles voltaram, assim que eles Me viram, todos eles desmaiaram. Eu disse: "O que aconteceu? Onde vocês foram?" "Oh,
nós fomos a esse templo." Eu disse: "Por quê?" "Vocês nunca Me falaram. E o que vocês têm aqui?" "O brâmane colocou teeka
(bindi) e pronto." Então eles levaram um mês para se limparem. Agora eles não vão, eles tiveram o suficiente disso. O mesmo
com os cristãos. Agora, outro dia, Eu ouvi sobre o episódio de Paris, onde as pessoas quiseram ter casamentos na igreja, em
Paris. Então eles precisam ter roupas especiais. Então alguém veio para cá para comprar algumas roupas especiais de – qual
loja é aquela? Eu esqueci o nome, alguma loja famosa. Então as roupas especiais devem ser… usadas porque eles têm de ir à
igreja. E quando eles saíram da igreja… com aquelas roupas, eles se tornaram bhoots. Eu fiquei surpresa, o que aconteceu com
25 deles? O que aconteceu é que na igreja… há muitos cadáveres enterrados e todos eles ficaram bloqueados. Então quando
você for também… ver as belas arquiteturas, vá com uma mente desapegada. Não pense que você pertence a essa igreja. Você
não pertence a nenhuma igreja, você não pertence a nenhum templo, não pertence a nenhuma dessas formas, somente então
você ascenderá. E Eu tenho de lhes dizer hoje que Cristo… não pertenceu a nenhuma religião. Ele não seguiu nenhuma religião.
Ele seguiu Sua própria religião espiritual. Quando Ele foi a uma igreja onde havia pessoas… que estavam discutindo, quero dizer,
eles eram judeus, Ele foi lá e ficou falando com eles. Outro dia, Eu vi uma bela pintura… que eles tinham mostrado no jornal, uma
pintura famosa muito bela… onde Cristo está falando com os médicos e Ele está segurando Seu – está esfregando Seu
Swadishthana Esquerdo, muito tranquilamente, e todos os médicos - um deles está escutando-O, um deles está olhando para
Ele, zombando Dele, um outro estava prestando um pouco a atenção Nele. Ele estava simplesmente esfregando Seu
Swadishthana esquerdo. Está claramente, você pode ver isso tão claramente. E então agora, como essas novas conquistas,
vocês devem se elevar acima de todas essas coisas e devem entender… que nós temos de estar de uma forma muito
independente nos observando. Nós não pertencemos mais a nenhuma religião. Nós pertencemos à religião de Deus que é
Sahaja. E Sahaja é a religião, ela expandirá… somente quando vocês realmente se tornarem nada além de Sahaja. Mas isso é
algo que não entendo, isso não acontece. Eu encontro alguém de, Eu esqueço isso, havia alguém, digamos, chamado Hamaty
ou algo assim, que supunha-se ser uma encarnação ou algo assim. Seus discípulos, sem dúvida, Eu devo dizer que… eles se
comportam de tal maneira que você não consegue acreditar, como ardentemente eles acreditam nesse homem. Seja o que for
que ele diga, seja o que for que ele faça, o modo como eles acreditam nele, é muito surpreendente. Você encontra qualquer um
que esteja seguindo algum guru, qualquer um, você ficará surpreso ao ver o modo como eles são fanáticos… em relação a esse
sujeito e eles não ouvirão nada contra. Não interfiram nisso, mas se ele diz: "Fique de cabeça para baixo a noite inteira", eles
farão isso. Eu não sei o que acontece, quando se trata de falsidade, nós tentamos segui-la, e quando sabemos a verdade, essa é
a verdade, então nós tiramos proveito e tentamos fazer concessões. Nós achamos que a verdade não fará nada em relação a
isso. Não que a verdade os punirá, ela não punirá, porque vocês são almas realizadas, ela não punirá. Ela não os punirá até um
ponto. Mas lembrem-se que Ekadesha está sem dúvida trabalhando ao mesmo tempo. Se fizermos qualquer coisa errada, como
essas pessoas que foram para a igreja, todas elas ficaram bloqueadas. Agora, talvez eles digam: "Mãe, por que ficaríamos
bloqueados?" "Nós somos Sahaja Yogis." Porque vocês são vulneráveis, vocês são vulneráveis. Vocês ainda não alcançaram
esse estágio. Se alcançarem esse estágio, então quando vocês forem lá, todas as pessoas da igreja sairão… da igreja e fugirão.
Eles começarão a tremer diante de vocês. Eles não saberão o que aconteceu. Eu tenho visto que quando Eu dentro… em
qualquer igreja, todas as velas começam… chuk, chuk, chuk, chuk, chuk, chuk, e as pessoas começam a se perguntar o que
aconteceu. Mesmo quando eles estão jantando ou qualquer coisa… e há um jantar com velas, Eu fico surpresa ao ver o modo…
que cada vela começa a tremular e as pessoas começam a olhar. Porque os bhoots estão sentados diante deles, então as velas
imediatamente mostram: "Estes são bhoots que estão sentados aqui." Com todo esse conhecimento que você tem, a luz que
você tem dentro de você mesmo, através da qual você é iluminado, se você ainda está indo… a essas coisas de canal esquerdo
e de canal direito, isso é muito, muito perigoso. Nós vemos isso também hoje, Eu devo lhes falar sobre… a parte relativa à
política. Na política também, essas pessoas desenvolveram dois tipos de teorias: uma é de canal esquerdo, a outra de canal
direito. As teorias de canal esquerdo são democráticas, onde você pode ser condescendente com qualquer coisa que você
quiser. É o indivíduo que é importante. O indivíduo é condescendente com tudo… e você não deve impedi-lo de fazer tudo que
ele quiser, ele é um indivíduo, então ele tem o direito de cortar o nariz dele, tem o direito de cortar os olhos dele, de fazer o que
ele quiser. A um indivíduo é permitido fazer o que ele quiser… fazer e então o que acontece? Nós descobrimos que essa
democracia… se torna uma "demoniocracia", todo mundo é um demônio. Todo mundo está ocupado cortando gargantas,
cortando todas as bases… e as raízes da vida, porque todo mundo é Brahma, torna-se uma grande personalidade, porque o

indivíduo é tão importante… e o coletivo é perdido, completamente perdido. Mas no outro lado, onde existe mais disciplina, mais
agressividade, mais controles… e tudo com canal direito, nós podemos chamar de comunismo, onde as pessoas são
controladas o tempo todo. Agora, por quê? Porque para o coletivo, o indivíduo deve sacrificar. Nesse caso, os indivíduos se
tornam fracos… e se os indivíduos são fracos, então o coletivo não pode ser forte, ele não pode ser forte. Os indivíduos têm de
ser fortes. Por exemplo, você verá que as pessoas que vêm dos países comunistas, elas bebem mais do que as pessoas que
bebem aqui. Ou os que vem, digamos, de países islâmicos, onde eles não tocam em nada, podem beber mais do que sardarjees.
Assim, você pode imaginar qual é a situação dos seres humanos… que a partir do medo, se você tenta controlá-lo, ele vai para o
canal direito. Mas ele não é de forma alguma aperfeiçoado, ele não é transformado, ele não aceita a situação, ele não se torna
isso, ele não tem esse poder de se controlar. Ele não supera suas tendências pecaminosas, ele ainda está lá. Assim que ele tiver
uma chance, ele cai nisso. Então isso falha. Portanto os indivíduos são fracos nesse caso. E onde há depravação completa,
fazer o que você quiser, viver do modo que você quiser, condescendências, todos os tipos de coisas, então você descobre,
quero dizer, todo dia você vê e diz: "Oh Deus, esta é uma sociedade decadente, isso está acontecendo." A decadência acontece
porque um indivíduo a quem você deu… todos esses poderes não tem nenhum poder para sustentá-los. Um indivíduo não
consegue arcar com o dinheiro, ele não consegue sustentar o poder de nenhum tipo, ele não consegue sustentar o amor, ele não
consegue sustentar a gentileza, ele não consegue compreender a paz, porque ele ainda é um indivíduo. Mas quando um
indivíduo se torna o coletivo, essa é a ascensão através do canal central, quando ele se torna o coletivo, em sua força, ele
fortalece o coletivo. E também o coletivo cuida, protege e guia o indivíduo. Isso é o que é a Sahaja Yoga. Assim, a política da
Sahaja Yoga é: você tem de se tornar a personalidade coletiva. E lá onde nós sentimos que ainda somos algo importante, que
nós somos diferentes, que somos indianos ou somos da Inglaterra… ou da França, se você ainda está identificado, então você
não é coletivo. No senso coletivo, todos nós somos um, partes integrantes de um único ser. então você realmente está agindo
como um ser coletivo… e você é um com o Divino. Onde o Sol está cuidando de você, a lua está cuidando de você, os ventos
estão cuidando de você. toda a Mãe Terra e todos esses elementos estão trabalhando. O éter, tudo está trabalhando para você
e você é tão bem protegido… e abençoado pela qualidade especial de desfrutar a alegria. Então você realmente se torna
sensível a essa alegria… quando você é um só com o todo. Por exemplo, supondo, se este dedo ou este dedo… não é um só com
o todo, fica dormente, como acontece na hanseníase, o que acontece? Este dedo se torna dormente. Mesmo que um rato o
devore, nós não sabemos, porque não há nenhuma conexão, nenhum nervo atuando, ele é insensível. Da mesma maneira, se
você não é coletivo… e não se importa com o coletivo, você vai ser retirado. Você não vai estar lá… para desfrutar as belezas de
sua própria glória e do coletivo. Então temos de entender que nós mesmos temos de ser fortes, nós temos de ascender e temos
de ser coletivos. É muito fácil achar falhas nos outros. Muito fácil achar falhas nos líderes. Muito fácil também achar falhas na
Sahaja Yoga, às vezes em Mim. É melhor achar falhas em você mesmo. O resto Eu cuidarei. Primeiro apenas ache falhas… em
você mesmo e tente compreender os outros… e amar os outros e desfrutar a companhia dos outros. Nisso, uma vez que vocês
decidam que nós temos de desfrutar, Eu lhes digo, isso é tão espontâneo. Apenas esta decisão, esta fé, dentro de você: "Eu vou
desfrutar agora o meu Espírito." "Eu vou desfrutar o coletivo dentro de mim", isso é o Espírito. Apenas essa decisão por si só lhe
dará o poder de desfrutar. Mas a decisão deve ser firme, nenhuma hipocrisia, nenhum jogo, nenhum ego, nenhum
condicionamento, nada, apenas o puro desejo dentro de nós de que nós temos de ser o Espírito. E o Espírito que é o ser coletivo
dentro de nós. Eu espero hoje, neste dia de ressurreição, que nós sejamos muito gratos a Cristo… por nos mostrar o caminho e
também nós temos de estar… muito preocupados e alertas em relação a nós mesmos. "Onde nós estamos? Onde nós nos
sustentamos? Do que somos capazes?" "O que estamos fazendo? Qual é a nossa responsabilidade?" "O que é esperado de nós?
Por que todas essas bênçãos nos são dadas?" Não há nenhum sacrifício na Sahaja Yoga, nenhum sacrifício. Ninguém quer que
você se comprometa a nada ou faça… ou se torne membro ou qualquer coisa assim. Eu acho que é Meu compromisso. Como
Eu disse, Deus tem o compromisso, mas você também tem… um compromisso: seu desejo deve ser puro. Esta é a única coisa:
"Deixe meu desejo ser puro." "Nenhuma impureza de nenhum tipo deve acontecer." Assim como Cristo tinha Seu desejo tão
puro e isso é o que Ele alcançou. Eu tenho certeza que vocês podem alcançar muito em sua vida. Hoje é Meu 65o aniversário.
Agora imaginem, Eu tenho 65 anos de idade e nesta idade, a maioria da mulheres apenas, Eu não sei o que elas fazem. Então
agora, você deve se elevar e trabalhar tudo… na medida do possível, pensando: "Todos nós temos de nos erguer." Agora as
crianças estão vindo, elas também vão se erguer. Todos vocês parecem cada vez mais jovens para Mim. Todo dia Eu os vejo,
vocês parecem mais jovens. Às vezes Eu nem mesmo… os reconheço, pelo modo como vocês parecem mais jovens… e Eu
penso: "Ele é o filho ou é o pai?" A situação é tal que todos vocês são abençoados, vocês conseguiram empregos, conseguiram
tudo. E todos Me dizem: "Mãe, isso é o que aconteceu, aquilo aconteceu", tudo. Agora, e daí? Essas são tentações, tomem
cuidado. Isso não é o que você queria. O que você queria é o estado dessa fé completa… dentro de você mesmo, onde você não

tem de pedir, nada, tudo dará certo, tudo dará certo. Funciona. Esse é o ponto. Assim, Eu espero que na próxima vez quando nos
encontrarmos, Eu veja pessoas ainda mais jovens do que Eu vejo hoje… e Eu serei capaz de reconhecê-los. Cristo morreu muito,
muito jovem, muito jovem. Ele era muito jovem, Eu devo dizer, mas… o quanto Ele fez pela humanidade. Ninguém poderia ter
alcançado esse tanto nessa pouca idade, do modo como Ele o fez. É notável. É realmente notável. Isto é o que Eu espero de
vocês: seguir os passos Dele… em fazer coisas notáveis. E deixem-Me ver todos vocês, cada um de vocês tem de fazer algo
grandioso. E hoje é o dia de certas promessas. Que Deus os abençoe por isso. E muito obrigada por este Meu Aniversário.
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Akshaya Tritiya Puja, Ore e Peça Esse Amor Eterno De Deus, Pune, Índia, 19.04.1988 Há alguns estrangeiros também, Eu irei
apenas lhes explicar. Hoje é o dia em que seja o que for que vocês queiram saber… de natureza eterna, vocês podem Me pedir e
isso durará por toda a eternidade. Mas muitas pessoas pensam que hoje é o dia… onde o que quer que vocês peçam, Deus tem
de lhes dar. É verdade, seja o que for que vocês pedirem, vocês obterão. Mas é apenas uma tentação. Além disso, está a
eternidade. Assim, seja o que for vocês têm de pedir, vocês devem pedir algo que é eterno, indestrutível. Esse estado mais
elevado, que é chamado de estado permanente de alegria e bem-aventurança, deve ser pedido hoje porque todos os outros
pedidos são desperdiçados… e vocês voltam novamente para a posição em que estavam. É importante entender que neste
momento, hoje, vocês têm de pedir algo eterno para si mesmos, algo eterno para sua família, algo eterno para seu país… e algo
eterno para este mundo e este Universo. Todos vocês são Sahaja Yogis e de um nível muito elevado, e Eu estou feliz que todos
vocês tenham vindo aqui… para esse estado eterno da Devi. E se isso der certo, vocês devem obter esse estado eterno dentro
de si mesmos. Vocês devem alcançar esse estado onde vocês não querem mais nada… e residem nessa bela condição… de
completa paz e bem-aventurança. Isso é o que está disponível para vocês e vocês podem facilmente alcançá-lo. Eu não posso
dizer isso a pessoas que não são Sahaja Yogis. Mas Eu definitivamente posso dizer isso às pessoas que são Sahaja Yogis… e
que já alcançaram a Realização do Si. Assim, hoje, Eu espero que todos vocês orem… e peçam esse Amor Eterno de Deus. Ele
deve fluir para vocês o tempo todo. Que Deus abençoe a todos.
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Hoje... é o décimo nono Dia do Saharara, se você considerar como primeiro o dia em que o Sahasrara foi aberto.
Eu tenho de lhes contar a história... sobre o Dia do Sahasrara, sobre o que foi decidido... há muito tempo atrás, antes de Eu
encarnar. Eles tiveram uma grande reunião no Céu, todos os 35 crores de deuses, as divindades, estavam presentes para decidir
o que devia ser feito. Esta é a última coisa que temos de fazer para os seres humanos: abrir o Sahasrara deles, abrir a
consciência deles para o Espírito, para o verdadeiro conhecimento do Divino, remover a escuridão da ignorância, e isso tinha de
ser de forma espontânea, porque isto tem de atuar: a força viva de Deus. Também tinha de ser muito rápido. Então todos os
deuses pediram... que agora Eu, a Adi Shakti tinha de encarnar. Todos Eles tentaram o melhor. Eles fizeram tudo que foi
possível, os santos foram criados por Eles, mas muito poucos. Eles encarnaram e as pessoas criaram religiões a partir Deles,
que foram pervertidas, Lhes trouxeram má fama. Não há nenhuma realidade nessas religiões. Essas religiões eram orientadas
para o dinheiro... ou orientadas para o poder.
Não havia nenhuma força divina atuando, na verdade aquilo era antidivino. Agora, como afastar os seres humanos dessas
religiões superficiais, desses caminhos pervertidos de destruição? Como lhes falar sobre todas essas organizações
estabelecidas? Por eras elas têm governado, ganhando dinheiro, ganhando poder. Era uma enorme tarefa, tinha de ser feita com
grande paciência... e amor. Era um trabalho muito delicado também, porque elas acreditavam nessas religiões, pessoas
inocentes, pessoas simples. Falar-lhes com veemência que tudo aquilo é insensatez, elas não são religiões, elas são contra a
encarnação, contra todos os profetas, contra todos os santos. É por isso que todos os santos verdadeiros tiveram de sofrer. É
um trabalho poderoso que devia ser feito, e é por isso que a Adi Shakti tinha de nascer nesta Terra. Isso tinha de acontecer
antes de 6 de maio, porque o dia 6 de maio era o fim do mundo naquele ano.
Assim, isso foi feito no dia 5 de maio, na hora H. Tudo isso foi decidido anteriormente, e o trabalho de cada divindade foi
distribuído para todos Eles. Divindades muito eficientes, muito obedientes, Eles Me conheciam muito bem, completamente
dedicados e devotados. Eles Me conheciam muito, muito bem, cada... ponta de Meu cabelo, Eles conheciam. Eu não tive de
Lhes ensinar o protocolo. O amor por si só dá a vocês o protocolo, mas o amor que é divino, não o amor egoísta. Não é da
maneira que nós falamos: “amo meu filho, meu marido,” “meu país, minhas roupas.” É o amor... que é divino, que se expande a
partir do seu coração, de seu Espírito, como a luz do conhecimento. Que enorme tarefa era essa. Assim, como era dito, no
Sahasrara Eu tinha de ser Mahamaya. Eu tinha de ser Mahamaya. Eu tinha de ser algo... pelo qual as pessoas não pudessem Me
reconhecer facilmente.
Mas as divindades? Não. Essa Mahamaya tinha de vir a esta Terra, não a Adi Shakti na Sua forma mais pura, isso é demais.
Então Ela estava coberta com essa Mahamaya. Agora, vejam, em dezenove anos, o que nós alcançamos. Tantos yogis estão
sentados diante de Mim. A diferença entre um santo e um yogi é que... um santo ele próprio é correto, ele próprio é sagrado,
mas ele não sabe muito sobre a Kundalini. Mas o yogi sabe sobre a Kundalini. Mas a diferença entre um yogi e uma Sahaja
Yogini, um Sahaja Yogi, é que o Sahaja Yogi tem poderes... e a Sahaja Yogini tem poderes para dar a Realização aos outros. Um
yogi pode se purificar, mas não pode purificar os outros, enquanto um Sahaja Yogi pode purificar os outros e a si mesmo.
Assim, este é o estado supremo que vocês alcançaram... através de suas grandes punyas, Eu devo dizer. Muitos de vocês
estiveram procurando a verdade em vidas anteriores, e agora aqui, vocês devem alcançar o que vocês têm procurado. Tudo isso
aconteceu agora, tão belamente. Vocês não estão nem mesmo conscientes do que lhes aconteceu. Automaticamente,
espontaneamente, vocês obtiveram os poderes... dentro de seu sistema nervoso central, em uma fração de segundo. Sua
atenção tem estado fixa agora. É claro, mesmo agora algumas pessoas não têm. Mesmo agora Eu vejo que a atenção oscila.
Mas muitos de vocês alcançaram esse estado, como ele estava dizendo: “Shivoham, Shivoham, Shivoham”, vocês têm isso. O
que Adi Shakaracharya descreveu sobre si mesmo, vocês podem dizer isso em relação a todos vocês.

Tantos Adi Shankaracharyas sentados diante de Mim. Mas ainda assim, Eu sou uma Mahamaya. Eu simplesmente Me
comporto como vocês, Eu também tenho uma família, Eu também tenho filhos que podem ser chamados de Meus, e vocês são
Meus filhos também. Assim, quando você é maduro o suficiente, o primeiro sinal é que você tem discernimento. Esse é o
discernimento divino, é novamente o amor. Mas Eu vejo que as pessoas vacilam. Eles não se importam em dizer: “Mãe, eu estou
bloqueado no meu Agnya.” Por quê? Você sabe como limpá-lo. Você sabe o que fazer em relação a isso. Por que você não o
desobstrue?
Por que você não trata dele? Qual é o problema? A maya. Primeiro começa com o problema da família: “minha esposa, minha
mãe, meu irmão,” “meu marido, meus filhos.” Tudo bem. Isso é maya. Com isso, você se afoga. Novamente você é colocado
para fora. Então essa maya se torna cada vez mais sutil. A situação da família melhora, todos sabem disso. Mas muitos
vacilam, muitos se perdem na Sahaja Yoga, porque eles tinham uma esposa ruim ou um marido ruim.
Você tem de ascender sozinho, você mesmo. Você não tem de depender dos outros. E aqueles que não permitem você
ascender têm de ser descartados. Nada é mais importante do que sua ascensão... para um nível cada vez mais elevado, porque
ela tem um propósito divino muito grandioso: o supremo, o ápice, onde a humanidade inteira deve ser salva através dos seus
esforços. Vocês têm de realizar isso. E nessa situação, nós vemos as mil pétalas. Esses são os poderes do Virata dentro de
vocês. E isso é onde nós vacilamos, a luz deste Sahasrara é o Brahmarandhra, que é o seu Chakra do Coração. Agora, o Chakra
do Coração também pode ser muito malcompreendido, e essa má compreensão sempre vem de Mahamaya, para testar. Por
exemplo, nós dissemos que temos de ter uma família, nós devemos ter boas famílias, nós devemos ter bons filhos.
Imediatamente Mahamaya age. Nós começamos a nos preocupar com o marido, preocupar com a família. Nós devemos ser
nossa família. Há um ditado em Sânscrito: "Udaar charitanaam, vasudhaiva kutumbakam", “Para aqueles que têm um caráter
dos santos,” “o mundo inteiro é sua família.” Preocupe-se com uma família individual... de modo que a família coletiva seja
fortalecida; não se preocupe com famílias individuais... de modo que o coletivo sofra. E se há uma vínculo familiar assim, é
melhor jogar fora. Nós temos de sacrificar - não sacrificar, é só se livrar de uma doença. Assim, nós desperdiçamos nosso
tempo com nossos filhos, com nossa família, o que é muito pequeno. Então a situação muda em diferentes áreas, isto é, a
compaixão, o amor e afeição. Nós acreditamos que temos de amar os Sahaja Yogis. Eu pedi para alguém ir embora, porque ele
tinha uma doença e mentiu para Mim.
Então a atenção de uma pessoa negativa irá mais para ele, e tentará cuidar desse sujeito mais do que dos outros Sahaja Yogis.
Vocês têm mais compaixão e amor do que Eu tenho? Por que vocês ficam atraídos... por pessoas que estão fora da Sahaja
Yoga? Por que vocês sentem empatia por pessoas que são assim? Vocês não estão aqui para ajudar os oprimidos, os pobres,
as assim chamadas pessoas que sofrem. Não, vocês não são encarnações. Vocês não estão aqui para ajudar mulheres... que
ficam chorando o tempo todo, e crianças que tiveram de ser separadas de seus pais. É em um hospital que nós estamos. Nós
estamos nos curando, todos nós. Vocês ouviram falar de uma paciente indo ajudar outros pacientes?
São os médicos que têm de fazer o trabalho. Mas os Sahaja Yogis sempre, no começo, se tornavam vítimas desse tipo de
apelo. Como uma maçã podre, e há muitas maçãs boas. Como as maçãs boas podem curar a maçã podre? Elas podem?
Mesmo se você colocar vinte mil maçãs em cima daquela maçã podre, ela estragará todas as outras. Esse não é o trabalho de
vocês, esse é o trabalho de Deus. A única coisa que você pode fazer... é puxar essa pessoa para dentro da coletividade,
mostrando: “você está errado, você está errado, você está errado”, “e você tem de estar bem.” Mas essas ideias, Eu não sei de
onde elas se infiltraram sorrateiramente, de que não existe nada como o mal neste mundo, que não existe nada perverso neste
mundo. Há o mal, há alguma coisa ruim. E você pode saber, se suas vibrações estiverem corretas, se seu discernimento estiver
correto, você saberá imediatamente.
Então você desperdiça suas energias corrigindo pessoas... que nunca, nunca podem ser corrigidas, e esquecendo que você não
corrigiu a pessoa, pelo contrário, você ficou corrompido. Isso significa que você ainda não é maduro o suficiente. Na abertura
do Sahasrara, Eu nunca deixei alguma coisa não feita, é um trabalho perfeito. Seus nervos não são prejudicados, seu cérebro

não é prejudicado. Uma Kundalini tão poderosa se eleva. O modo como gentilmente, belamente, delicadamente, Ela atravessa.
Apenas um fio sai. E modo como depois a conexão é estabelecida... e o relaxamento começa a entrar em ação no simpático.
Como todos os chakras são belamente abertos e... mais desses fios se elevam. Agora, também lhes foi falado como trabalhar
isso.
Vocês sabem toda a técnica, mas o que vocês não sabem... é que vocês ainda não são uma máquina perfeita. Vocês têm de se
aperfeiçoar. Além disso, há uma Mahamaya. Ela não os aceita sem apreciar o seu valor, esse é o problema. Ela deliberadamente
os coloca em tentações. Deliberadamente, Ela lhes dá cargos: agora líderes, líderes mundiais, líderes universais. Então primeiro
você desenvolve um rabo, depois um chifre, e depois alguma coisa sai do Sahasrara também. Você parece um palhaço. Para
testá-lo, talvez Ela o case com uma pessoa estranha também. Esse teste tem de ser feito.
Esse é o trabalho de uma Mahamaya. Ela tem de testá-lo. O ouro tem de ser testado, o diamante tem de ser testado. Tudo que é
valioso tem de ser testado. Sem isso, como você pode dar o certificado? Não é como ir à igreja, alguém põe água na sua
cabeça, tudo bem, agora você está batizado, acabou-se, agora você é um escolhido. A água vai se evaporar num piscar de
olhos. E quando você se encontrar com Deus, Ele dirá: “Como você foi batizado?” “Há água.” “Onde ela está? Eu não consigo
vê-la.” Todas essas coisas devem ser compreendidas na perspectiva correta, elas são para nossa ascensão, para nossa
benevolência, para nosso estado mais elevado. Mas... em prol disso, você deve saber que temos de dispor... toda nossa
vontade para isso.
Quando as pessoas escalam, digamos, os Himalaias, o que elas fazem? Elas pegam um prego grande, o pregam em um ponto
mais alto, depois amarram uma corda e escalam até aquele ponto. Elas não olham para baixo. Depois colocam um outro prego
acima, escalam até aquele ponto, e é desse modo que elas escalam o Himalaia. Agora, o que nós fazemos na Sahaja Yoga? Nós
pegamos um prego... do topo, o colocamos abaixo. O primeiro dia, quando vocês recebem a Realização, a experiência é
formidável, depois um por um, vão descendo, é o contrário. Mas logo que você obtém a Realização, se você for inteligente o
suficiente, então você decide: “Como eu devo me firmar lá em cima?” Por exemplo, decida assim: vamos supor que você goste
muito de leite, tome como exemplo isso, agora você deve dizer: “Até que eu alcance um certo estado, não tomarei leite.” Mas
isso não deve ser tratado como um sacrifício, mas sim como uma ascensão que causa alegria. As pessoas que colocam pregos
para ir para o topo dos Himalaias, elas sentem que estão sacrificando algo? Se você começa a pensar: “Oh Deus, eu sacrifiquei
o leite”, então você está acabado, o movimento para baixo começa.
Mas se você gosta de algo, então você tem de dizer: “Tudo bem, se gosto disto,” “deixe-me gostar de minha ascensão mais do
que isto,” “até que eu ascenda, não terei isto.” Tamanha determinação deve estar presente. E sem isso, como você pensa... que
você consegue superar a horrível, monstruosa... montanha de ignorância que você adquiriu? Na verdade, na Realização, Eu o
coloquei no topo da montanha, mas você começa a escorregar para baixo. Assim, você tem de manter-se naquele ponto mais
alto. Eu lhes falo sobre tudo. Vocês podem ir e perguntar a qualquer um dos santos ou... a qualquer uma das grandes
Encarnações, eles sabiam tanto sobre a Kundalini? Se soubessem, eles teriam escrito sobre isso. Eles nunca escreveram nada
sobre a Kundalini, se escreveram, é muito pouco. A tal ponto que atua nas pontas de seus dedos. Agora, nós trouxemos a
ciência para perto da realidade, a verdade, a ciência divina, tudo explicado.
Isso se torna completamente integrado conosco agora. A Sahaja Yoga é a coisa mais científica que você poderia imaginar,
exata, o maior computador que você é. Mas o computador tem de ser executável. E esse ponto é a razão pela qual nós
falhamos, e falhamos todos os dias. Às vezes é desastroso, horrível. Agora, por dezenove anos nós temos tido este Sahasrara, e
por dezoito anos Eu tenho trabalhado. Vocês têm de agora entender a sua responsabilidade. Nós temos de emancipar os seres
humanos. Nós não queremos fazer nada... que seja um pouco fora do comum. Agora, o Dia do Sahasrara é no quinto dia, mas
devemos celebrar hoje, porque todo mundo deve ter um domingo de folga. De acordo com nossas conveniências, nós temos de
realizar tudo, tudo bem, não importa, isso é permitido.
Mas as Divindades, Elas estão trabalhando vinte e quatro horas, todos os meses e todos os anos, continuamente, porque Elas
têm um suprimento contínuo de energia, o qual vocês também podem ter. A importância dada à sua ascensão é muito pequena,
Eu acho, comparada ao crescimento de dezoito anos. Vocês sabem que nos países ocidentais, com 18 anos de idade, vocês

são considerados adultos, não mais crianças. Todos vocês se tornaram agora adultos. Adultos, tudo bem, mas Eu não sei até
que ponto vocês cresceram. Eu realmente não sei se vocês ainda são bebezões... ou se realmente alcançaram esse estado de
maturidade. E nisso, naquela época, foram lhes dadas muitas... concessões e liberdades e direitos. Vocês já têm todos os
direitos. Se vocês querem ir para o céu, podem ir; se querem ir para o inferno, podem ir, liberdade total, não há nenhum problema
nisso. Mas adultos são aqueles que têm discernimento, que sabem qual é o propósito da vida deles, que podem fazer qualquer
coisa para alcançar esse propósito, que têm poderes para lutar e entender.
Enquanto Eu encontro pessoas que até são adultas na Sahaja Yoga... se comportando de tal maneira que você fica supreso.
Como vocês ficam impressionados com pessoas superficiais, pela superficialidade? Se alguém é muito gentil para falar, não
significa que essa pessoa é boa, que essa pessoa é divina, não é? Ao contrário, uma pessoa divina nunca é tão doce... que você
fica enjoado dessa doçura. Tem-se de manter ambas as rédeas na mão. Sim, liberdade, tudo bem, o acelerador, tudo bem,
também o freio. Mas vocês sempre gostam de uma pessoa que mima o seu ego, diz alguma coisa muito doce. O que é
necessário para se falar de forma doce? Atualmente as pessoas os estão treinando... nesse tipo de artificialidade. Você deve
julgar uma pessoa pelas vibrações dela.
Mas do jeito que é, porque você é superficial, você não consegue sentir as vibrações. Você presta atenção em pessoas que são
insensatas. Agora, aceite uma coisa nesse ponto: você ainda tem de amadurecer. Se você não aceitar isso, então seu ego
cresce: “Oh Deus!”, ou você se sente culpado. Como você irá progredir então? A única coisa que você tem de fazer... é entrar no
barco, só isso, completamente. Mas aqui, você coloca seu pé na boca do crocodilo, tudo bem, se você tira o pé de lá, põe na
boca de um tubarão, e o barco está puxando você, de que modo você fica em pé? Mas os piores são os tubarões e crocodilos
humanos, porque eles nunca mostram seus dentes, eles nunca lhe mostram seus olhos. Eles se cobrem com aparências tão
enganosas, comportamento tão dúbio que você não consegue percebê-los, a menos e até que você seja uma alma realizada.
Assim, agora, aqui nós vamos mais longe em nossa maturidade.
E uma mulher que é criada apropriadamente em sua maturidade... desenvolve sua timidez, sua vergonha, seu senso de
castidade. Assim como uma criança, ela não conhece tudo aquilo. Mas aqui é o oposto. Assim que eles se tornam adultos, eles
enlouquecem, os meninos se tornam vagabundos, mas isso é idade adulta. Isso nunca acontece com animais. Eu não sei o que
é isso. Mas nós somos Sahaja Yogis e nós temos nossa cultura Sahaja. Nós vivemos com nossa cultura, orgulhosos dela, e
essa é nossa religião. Nós temos nossa pura religião na qual nós prosperamos. Nós não iremos mudar.
Nós mesmos iremos mudar o mundo inteiro. Nós temos nossa própria cultura, e nós iremos nos comportar dessa maneira...
que irá mudar o mundo inteiro. Essa é a nossa responsabilidade. Vocês são os escolhidos para esse trabalho. Vocês são os
verdadeiros escolhidos, vocês são os verdadeiros puros. Vocês são os que estabeleceram o khalistan. Estejam cientes disso,
de suas responsabilidades. Estejam cientes de seus poderes. O maior poder que vocês têm é o Amor Divino, não o amor
estúpido que os cega... e que você se apaixona, mas você se eleva no amor. A forma como falamos, a forma como andamos, a
forma como vivemos, a forma como nos comportamos, tudo tem de ser Sahaja.
E é uma cultura tão viva, verdadeira... de belas pessoas no mundo. Nós vemos nos animais, nos pássaros, nos vemos, o cisne é
descrito - entre os animais, é o elefante que tem a sabedoria - o cisne sabe como separar a água do leite. Então entre os seres
humanos, os Sahaja Yogis. Hoje nestes tempos modernos, Eu acho que no momento dos 21 anos, nós todos estaremos muito
bem estabelecidos, maduros, Sahaja Yogis maravilhosos, tirando este mundo louco... da sua ignorância e de sua maya. Nós
seremos essas pessoas poderosas do amor, da compreensão, do discernimento... e da humildade. Eu gostaria de ver esses
dias em Minha vida. Eu espero que vocês Me deem assistência completa. Vocês têm de saber... que há somente um ponto que
foi firmado nesta reunião dos Devas. E Eu não posso passar por cima disso. Eles disseram: “Nós toleraremos qualquer
insensatez,” “porque eles estão vindo da ignorância,” “mas qualquer um que não Te amar, qualquer um que Te insultar,”
“qualquer um que tirar vantagem de Você, qualquer um que Te explorar,” “qualquer um que mostrar falta de protocolo,”
“qualquer um que não Te reconhecer,” “nós bateremos neles fortemente, e essa permissão Tu deves nos dar,” “senão Nós não
seremos a favor deste trabalho.” Eles formaram um sindicato contra Mim.
E Eu tive de ceder. Eu sou muito cuidadosa. Eu lhes digo: não Me toquem, tomem cuidado. Algumas pessoas simplesmente

tentam corrigir Meu sari, vocês não devem fazer, não têm de fazer isso. Não brinquem com Meu dinheiro. Não se aproveitem da
Minha hospitalidade. Tomem cuidado. Eu lhes digo o tanto que Eu posso. E isto é o que acontece: em um lado está Mahamaya,
no outro lado estão as Divindades, e os coitados dos Sahaja Yogis no meio. Eu tenho empatia por vocês, Eu sei, mas é melhor
tomarem cuidado.
É o fio da navalha, Eu acho que é, é claro - mas por outro lado é maravilhoso. Se você sabe estas duas coisas, que esta é
Mahamaya... e que as Divindades estão agora sentadas em volta daqui, todas Elas espreitando vocês, todas Elas julgando
vocês, fazendo uma grande reunião lá: “Quem é quem?” “Onde está atenção deste homem? Para onde ele está olhando?” “O que
ele está fazendo?” Todos Elas estão santadas aqui. Mas ao mesmo tempo, Elas têm flores, flores divinas, bênçãos divinas e
todos os anjos estão simplesmente rodeando, Eu posso vê-Los. Suas câmeras podem capturá-Los. Vocês tiraram fotografias
que lhes mostraram todos Eles sentados. E já está profetizado que o mundo inteiro cairá... aos Pés de Lótus de sua Mãe, e que
vocês decidirão o futuro deste mundo. Já está escrito há 14.000 anos atrás, e há um outro que está profetizando o mesmo.
Assim, vocês têm de estar conscientes. Onde está sua atenção?
Com o que você está preocupado? Onde você está gastando seu tempo? Deixem seus filhos para Mim. Deixem suas famílias
para Mim. Vocês só podem manter suas bolsas. Mas o resto disso, vocês podem deixar todas as suas dores de cabeça para
Mim. Mas não tentem Me enganar. Mahamaya conhece todos os seus truques, tudo, inteiramente. Se Eu quiser saber, Eu posso
saber tudo sobre vocês. Eu não quero saber.
Sob essas circunstâncias, nós somos apoiados, cuidados, orientados, levados à realidade tão facilmente, tanto, com carinho.
Vocês Me dizem: “Mãe, de repente eu fui lá...” “e o que eu encontro? Os Sahaja Yogis sentados lá.” “E nós queríamos conhecer
alguém, ele estava exatamente lá.” “Como é isto?” Vocês são ajudados. Aqui esses primeiros-ministros têm só cinco, seis
guarda-costas; vocês têm milhões e milhões, cada um de vocês, com vocês. Ninguém pode tocá-lo, exceto você é quem pode
se ferir, só isso. Ninguém pode feri-lo. Assim hoje, novamente um dia de grande decisão, e fazer uma promessa: para nós, a
nossa ascensão é a única preocupação, é o único ideal, nada mais; e isso dará certo. Todo o resto será cuidado. Nós temos
todos os mecânicos para fazer isso. Mas primeiro, dê isso para os mecânicos realizarem.
Tudo atuará numa ação reflexa. Limpem. Limpem seus chakras. Não digam: “Eu tenho isto, tenho aquilo.” Simplesmente
limpem. “Como eu ouso ter todos estes problemas?” “Como eu ouso ter todos estes chakras ainda me perturbando?”
Limpem-se, de manhã, de noite, limpem-se. Eu tenho certeza que dará certo. No próximo ano, Eu espero ter algumas boas
notícias. Que Deus os abençoe.
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Shri Ekadesha Rudra Puja, Midling, Áustria, 08.06.1988 Hoje é um dia muito importante na história da espiritualidade. A
Encarnação de Ekadesha Rudra... tem sido profetizada por cada profeta: o Ekadesha Avatara virá e destruirá toda a
negatividade, todas as atividades anti-Deus. O Princípio de Ekadesha, na verdade, é formado no Void, porque quando os santos
quiseram cruzar... o Oceano de Ilusões através de suas meditações, eles foram impedidos, perturbados, torturados e
massacrados pelas forças negativas. Essas forças negativas surgiram através das falhas dos seres humanos. Quando os seres
humanos falharam, eles viram outras pessoas que eram muito melhores do que eles, e eles viram que eles não estão em lugar
algum comparados... a muitos outros seres humanos, ou algumas vezes, como resultado da raiva e da ira, o temperamento vil
cresceu dentro deles... e então isso formou esta negatividade anti-Deus no Void. Assim, na verdade, o Void tem proporcionado...
que a maldade adquira forma. Como vocês veem na Sahaja Yoga, devemos ter visto isso muitas vezes, que quando você vai a
um guru errado ou a uma pessoa errada... ou você faz uma veneração não autorizada, seu Void Esquerdo se bloqueia. Assim, no
Void Esquerdo, todas essas forças destrutivas agiram. Também, no processo evolutivo, havia muitas plantas, animais, que
foram destruídos, porque eles não estavam no centro, porque eles eram egoístas, alguns eram astutos, alguns eram muito
grandes, alguns eram muito pequenos. E todos eles foram descartados. E quando eles foram descartados, eles sentiram que
deveriam reagir. Então, eles penetraram no subconsciente coletivo... e vieram como entidades mais sutis... para prejudicar as
pessoas que estavam ascendendo. Como nós vemos hoje esses vírus que nos atacam. Estes vírus são as plantas que saíram
de circulação. Depois de algum tempo, vocês perceberão que o tabaco sairá de circulação, que muitas drogas sairão de
circulação. Tudo isso pode formar um tipo de força de anticrescimento, antidesenvolvimento, antiliberdade dentro de nós
mesmos. Assim, na região do Void, essas forças negativas horríveis foram formadas. Da mesma maneira, muitos seres
humanos que nasceram... e tentaram afirmar os seus egos entraram em processos egoístas... e pensaram que eles poderiam
controlar as pessoas, que poderiam ter domínio sobre todos os seres humanos, que poderiam subjugar o mundo inteiro. Todas
as pessoas assim formaram... instituições muito poderosas na história. E hoje também, há muitas dessas forças surgindo.
Essas forças estão construindo e destruindo cada momento. Elas são formadas na região do nosso Void... e depois elas são
destruídas. Essas pessoas, quando elas vêm do canal direto, do Void Direito, nós as chamamos de entidades supraconscientes,
e aquelas que vêm do canal esquerdo, nós as chamamos de entidades subconscientes. Todas essas entidades, de fato,
existem, assim como os seres humanos são a imagem de Deus, do mesmo modo no subconsciente coletivo de Deus
Todo-Poderoso... e também no supraconsciente de Deus Todo-Poderoso, essas forças ainda permanecem até irem para o
inferno. Da mesma maneira em nós também, nos seres humanos também, essas forças existem... e elas tentam nos dominar. É
extraordinário que nós tivéssemos este Puja na Áustria, porque na geografia deste mundo, a Europa é o Void, e nisso, a Áustria é
o país onde... nós devemos ter forças antinegativas estabelecidas... para lutar contra as forças negativas. É o lugar certo para
ter este Puja, e Eu estou, realmente, agradecida a todos os Sahaja Yogis... que escolheram este lugar para o Puja do Ekadesha
Rudra. Nos tempos modernos, como vemos atualmente, essas forças estão agindo de uma maneira muito mais sutil, de uma
maneira que os seres humanos não podem entender. E eles são guiados para isso. Se vocês virem o modo como... estamos
nos deixando levar para longe da realidade, o modo como estamos ficando... tentados pelas coisas superficiais e insensatas, o
modo como temos doenças horríveis esperando na porta de nossa casa, nós percebemos que estamos à beira de cair em um
atoleiro, de onde talvez nunca nos levantaremos, talvez nunca nos reergueremos. Assim, nós temos de entender o que está
dentro de nós... que pode destruir para sempre... este antidesenvolvimento, anti-evolutivo, anticonstrutivo temperamento da
natureza. Na natureza, se vocês observarem, tudo circula de uma maneira muito regular. Por exemplo, no inverno, as folhas têm
de cair, porque o nitrogênio das folhas tem de entrar na Mãe Terra... para nutrir as árvores. Além disso, a Mãe Terra deve
receber os raios do Sol. Então, não deve haver nenhuma folha, e os raios do Sol podem penetrar na Mãe Terra para nutri-La.
Então, as árvores, quando estão nutridas, novamente ficam verdes e viçosas, de modo que elas recebem a luz do Sol... e
produzem clorofila a partir dela. Também, elas absorvem a água da Mãe Terra... e a jogam na atmosfera para agir como
catalisador para a chuva vir. Então, a chuva chega durante a estação chuvosa, depois novamente, nutridas com a água, de novo
a vida surge, elas perdem todas suas folhas... e o ciclo completo prossegue de uma bela maneira. Não existe reversão. É
simplesmente um ciclo contínuo prosseguindo... de uma bela maneira para criar e recriar. Mas, com a interferência do homem,
a natureza fica perturbada. Você também pode melhorar a natureza. Você pode salvar a natureza da destruição, a qual pode ser
natural também. Mas quando você tem a sua Realização, quando você tem a sua Realização, então com suas vibrações, você

pode salvar todas as coisas naturais... que estão se deteriorando sob a influência moderna. Assim, antes de tudo, nós vemos o
efeito da Realização, o modo como ela age como Ekadesha Rudra. Ela destrói as forças negativas que estão tentando destruir a
natureza. Um dia, Eu tenho certeza que todos vocês evoluirão a tal estado... que até mesmo o seu olhar... será suficiente para
fazer as árvores crescerem, tornar as frutas doces, tornar as flores perfumadas. Isso é possível... porque nosso crescimento
está mostrando resultados. Lentamente, lentamente, está mostrando resultados, porque você não deve ficar atordoado, você
não deve ficar chocado, de modo que você possa ver por si mesmo... o que você é e o que você está alcançando. Mas, para
permitir que essa força cresça dentro de nós, antes de mais nada, nós devemos ser muito introspectivos, nós devemos tentar
nos observar: "O que está nos acontecendo?" "Nós devemos tomar cuidado." "Nós estamos nos movendo em direção à nossa
construção..." "ou à nossa destruição?" "O que nós estamos fazendo?" Esta força do Ekadesha Rudra, que está em nosso
interior, é tão poderosa, é muito poderosa, que não somente na natureza, mas também nos seres humanos, ela atua. Ela atua de
uma maneira que vocês ficam chocados e surpresos. Existe um senhor a quem Eu dei a Realização, muito dedicado, mas ele
não vive em um lugar onde ele possa vir à Sahaja Yoga. E algumas pessoas tentaram perturbá-lo muito. E ele Me disse: "Todos
eles sofreram um acidente..." "e todos eles estão agora de cama no hospital." Então Eu disse: "Eu não fiz nada." "Pelas suas
próprias ações, eles cruzaram os limites." E se você cruza os limites da bondade, naturalmente, você vai para algo que
chamamos de mal. E se você cai nas valas do mal, você tem de sofrer. Mas isso também acontece aos Sahaja Yogis. Eu soube
de um Sahaja Yogi... que tentou ser um pouco estranho em relação ao dinheiro. Eu não pensei que ele deveria ser punido. Eu
nunca pensei em tal coisa, que ele deveria ser punido, realmente. Mas elas atuaram, suas próprias forças atuaram contra ele. E
ele ficou tão doente, tão doente que na Minha presença, ele simplesmente tremia como uma folha seca. Eu nunca nem mesmo
falei para ele: "Eu sei o que você está fazendo." Na Sahaja Yoga, quando você entra, você deve saber que aos poucos e
firmemente, você está subindo uma estrada muito íngreme. Porque tem de ser muito rápido. Assim a subida é muito íngreme. E
quando você está escalando essa subida, você tem de saber que se você não for adiante, você escorregará. Mas se você mover
para os lados, você cairá. Você pode dizer: "Mãe, nós estamos nos movendo para os lados," "portanto há um movimento",
porque você está caindo também, pode-se sentir o movimento. Esse é o movimento da destruição. Você deve ter o
discernimento apropriado em relação a si mesmo. "Nós estamos ascendendo ou descendendo?" "Nós estamos perdendo
nossos passos?" "Nós estamos indo mais alto em nossos passos?" O que algumas vezes nós não percebemos é que nós
estamos... no meio da pior negatividade possível na história deste Universo. Nos tempos antigos, havia somente um rakshasa
por vez... com o qual tinha-se de lidar. Era tão fácil lidar com um rakshasa. Mas para lidar com tantos deles, já é necessário
muito trabalho. Mas a pior parte sobre isso é que nos tempos modernos, estes rakshasas entraram nos cérebros das pessoas.
Por causa de seus ensinamentos, por causa de suas ilusões, as pessoas os têm aceitado. E essas pessoas são Meus filhos.
Eles são buscadores. Eles são buscadores da Verdade. É como pessoas usando crianças para um resgate. Elas colocam as
crianças diante de Mim e Eu não sei o que fazer. Se você tenta matar os demônios, então as crianças estão na frente. Então a
melhor forma é destruir nos tempos modernos. É claro que eles podem ser mortos, eles podem morrer, mas como Eu salvo as
pessoas que eles contaminaram, a quem eles fizeram mal? É um trabalho muito, muito difícil e muito delicado. Para isso, há
somente um caminho que é trazê-los... a um ponto onde eles ficam completamente expostos. Eles são humilhados,
desonrados, e o mundo todo sabe quem eles são, como eles se parecem. Então, ao invés de lutar contra eles externamente... ou
apenas pedir Yama para matá-los, o melhor é fazer com que o próprio ser deles... seja capturado na rede do Ekadesha Rudra, de
modo que eles sejam expostos às pessoas por seus atos criminosos. Essa é a vantagem, Eu devo dizer, uma parte do jogo
repulsivo da falsidade. A falsidade sempre é exposta. Vocês podem ver escrito nas faces deles, sua hipocrisia, suas intenções
diabólicas e seus esquemas satânicos. Como Eu disse, os tempos modernos são os piores para esses ataques. Nós
precisamos estar mais alertas, mais conscientes, com mais compreensão. Como Sahaja Yogis, todos vocês estão muito bem
equipados. Mas nós o tempo todo esquecemos que nós obtivemos nossas vibrações, que nós obtivemos uma nova
consciência das vibrações, nós adquirimos a consciência vibratória. E essa consciência vibratória é um tipo de mensageiro, que
é absoluto, que comunica e que nos diz o que está errado com os outros, o que está errado conosco. Mas se você começa a
tomar decisões... através de suas atividades mentais, emocionais, então esteja certo que você será mal orientado, porque todos
esses esforços são parciais. Como por exemplo, uma projeção mental vai assim, de uma forma linear, cai sobre você. E
também, uma projeção emocional faz o mesmo, até a projeção física é exatamente igual. Mas quando você começa a ver por
meio das vibrações, o que você faz é pedir ao seu Espírito... para se comunicar com você. E o Espírito é o conhecimento
absoluto. Então você não sucumbe ao seu condicionamento ou ao seu ego... ou a qualquer outro treinamento ou a qualquer
outro guru, exceto para o seu Si. Portanto é muito importante que todos vocês... entendam que nós não iremos tomar nenhuma
decisão... no nosso nível mental, mas sim por meio de nossas vibrações. Muitas pessoas pensam que se Eu digo algo sobre

alguém, talvez seja porque eles Me contaram isso. Mas, vamos supor: se Eu sou a Fonte de todas as vibrações delas, o que há
para ser relatado para Mim? Por que alguém deveria Me contar? Se eles querem contar, eles podem, mas Eu sei exatamente
qual é a situação. Uma vez em Rahuri, Eu estava esperando na casa de hóspedes... e por volta de cinco, seis professores
chegaram de bicicleta. Eles vieram e Me disseram: "Mãe, nós viemos Te alertar sobre um homem em particular." Eu disse:
"Quem é esse cavalheiro?" Eles disseram o nome dele. Disseram: "A Senhora deve ser muito cautelosa, ele é um político." Eu
disse: "Tudo bem, isso é tudo que vocês sabem sobre ele?" Eles disseram: "Sim, então a Senhora deve ser muito cautelosa." Eu
disse: "Agora Eu lhes falarei sobre ele." "Esse homem não se casou com a esposa dele." "Ela é a esposa de outra pessoa..." "e
ele fugiu de casa para ficar com essa mulher." "E o filho é dele, mas essa senhora foi violentada por ele," "é desse modo que ele
teve o filho." Quando Eu comecei a falar, todos eles começaram... a levantar suas sobrancelhas e arregalar seus olhos.
Disseram: "Mãe, como a Senhora sabe?" Eu disse: "Vão e descubram... "se tudo que Eu estou dizendo é verdade ou não." Eles
ficaram completamente atordoados, voltaram e depois me contaram: "Mãe, isso é surpreendente, o que a Senhora disse era a
verdade." Assim, por meio das vibrações, você pode saber tudo. Mas aqueles que tentam decidir as coisas sem as vibrações...
podem cometer erros, até que você alcance um certo estado... onde você não tem de estender suas mãos para perguntar, você
simplesmente saberá. Mas para alcançar esse estado, você tem de, antes de mais nada, entregar o seu discernimento às
vibrações. Agora, algumas pessoas não têm vibrações apropriadas. Talvez o Vishuddhi delas esteja ruim. Elas deveriam cuidar
corretamente do Vishuddhi delas. Mesmo assim, se elas não tiverem nenhum problema físico no Vishuddhi, elas podem sentir
dentro de si mesmas quais chakras estão bloqueados, o que está acontecendo a este senhor. Normalmente, porque nós
estamos nos tempos modernos, as pessoas que estão possuídas... parecem mais bonitas do que as pessoas que não estão
possuídas. Uma vez tivemos uma senhora que veio ao nosso programa. Ela estava completamente possuída, magra como uma
haste do pé-de-feijão, sem dúvida. E todos - isso foi no começo da Sahaja Yoga - sentiram: "Que mulher bonita chegou!" Eu lhes
disse: "Mantenham-na fora do salão por enquanto", eles não puderam entender. Então ela ficou curada e ela parece muito
diferente agora. Para Mim, ela está muito bonita. A beleza que foi vista naquele momento... devia ser a camuflagem da
negatividade que as pessoas viram. Igual a essas atrizes de cinema, atores de cinema, e alguns dos palhaços que se
movimentam como presidentes, isso, aquilo. Vocês podem ver isso estampado em suas faces, o quanto eles são horríveis. Mas
a menos e até que você mesmo seja desse nível e sincero, você não será capaz de distinguir. Hoje, o que estamos fazendo é...
despertar dentro de nós esta força do Ekadasha Rudra, que os ajudará a lutar contra sua própria negatividade... e lutar contra a
negatividade do mundo inteiro. Agora, nós temos tantas mãos, tantas pessoas com diferentes, o que chamamos de ayudha,
significa armas. Todas essas armas estão com você, elas estão dentro de vocês e vocês podem definitivamente usá-las. Mas
primeiro, vocês devem saber quais armas estão carregando... e como usá-las. Há tanta fé cega, há tantas idéias erradas, tantas
fortalezas organizacionais que eles construíram. Todos os tipos de coisas insensatas estão acontecendo neste mundo. Mas
todas elas irão acabar. Ninguém saberá nada sobre eles, exceto que... eles podem ser conhecidos como algumas criaturas vilãs
nesta terra. Finalmente, a vida existirá. Nós temos de saber que conhecemos a força viva, e nós temos de ter certeza sobre isso,
e temos de estar orgulhosos disto: nós sabemos o que é a força viva. Então, esse Ekadesha Rudra dentro de nós torna-se muito
forte. Qualquer um que tentar atrapalhar vocês receberá um bom soco. Qualquer organização que tentar subjugar a Sahaja
Yoga ou, de alguma forma, prejudicá-la, terá "bons" momentos. Por exemplo, Eu fui ao show do Merve Griffin e ele se comportou
mal. Na semana seguinte, aquela show foi encerrado. Não existe mais. Na Índia, havia um jornal que tentou fazer um artigo
estranho sobre Mim. O jornal foi fechado por vários meses. Isso simplesmente acontece. Eu não digo nada desse tipo, mas a
maneira como as coisas acontecem é muito surpreendente, como esse Ekadesha está ativo agora. Também a coisa mais
significativa é... que este Ekadesha irá atuar somente na Kali Yuga, nestes tempos modernos. Antes, ele não atuava porque mal
havia um guru. Quem é hoje um guru deve ter sido um satanás no passado. Havia somente um horrível rakshasa, então era
muito fácil matá-lo. Matar Kamsa, não demorou nada para Shri Krishna. Ou matar Ravanna, não demorou nada para Shri Rama.
E uma vez que eles estejam mortos, tudo se torna limpo. Mas aqui, eles são como mosquitos. Tantos deles. Um após o outro.
Não há fim para isso. E eles também entraram nos seres humanos causando-lhes doenças, todos os tipos de problemas e
torturas. Portanto, o problema é muito mais profundo e muito, muito complicado. É por isso que o Ekadesha Rudra tem onze
poderes destruidores. Nós dizemos que existem dez... direções, vocês podem dizer, e esta é a décima primeira. Então, dez
externas e uma interna. Todas essas onze forças podem atuar contra qualquer um... que tente atrapalhar o progresso da Sahaja
Yoga, ou que tente até mesmo dizer algo contra Mim ou contra vocês. Qualquer um que tente perturbá-los, essa força irá atuar.
No nível físico, ela aparece aqui na sua testa. O Ekadesha Rudra aparece na sua testa e você adquire um inchaço aqui. Vocês
devem ter visto algumas pessoas que têm um sulco aqui... e uma coisa enorme saindo daqui. A maioria dos pacientes de
câncer, se vocês repararem, tem isso que surge da esquerda para o lado direito com frequência, uma protuberância no lado

direito. E existem alguns que tem isso no lado esquerdo. Então, isso surge a partir do lado esquerdo, vai para o direito, e aquele
que surge do lado direito vai para o lado esquerdo. Assim, os mais perigosos são aqueles que vão para o lado direito, porque
eles são muito dissimulados, os quais não podemos ver, os quais estão escondidos, os quais podem prejudicá-los muito. Então,
todas essas coisas horríveis que estão atuando hoje... podem ser completamente destruídas se desenvolvermos... nosso
Ekadesha Rudra dentro de nós mesmos. Eles não são tão poderosos. Um Sahaja Yogi pode matar milhares deles, ao passo que
eles não podem prejudicar nem mesmo um Sahaja Yogi. Portanto, eles são realmente muito fracos diante de vocês. Eles não
têm como torturá-los de jeito nenhum. Caso você seja uma pessoa poderosa, todos eles desaparecerão e desaparecerão para
sempre. Eu Me lembro que uma vez havia três Sahaja Yogis na Índia... que costumavam passar por uma determinada estrada
na vila. Então uma mulher ficou possuída. E ela começou a fazer "ho, ho, ho", assim. Então eles disseram: "Por que você está
aqui?" Ela disse: "Nós estamos aqui nesta mulher para dizer-lhes que, por favor," "digam a esses três Sahaja Yogis para não irem
por esta estrada," "porque, agora, nós fugimos de todas as vilas..." "e estamos morando somente naquela área." "E, se os Sahaja
Yogis passam por lá," "a noite toda, nós ficaremos pulando por aí." "Então, é melhor pedir a esses três Sahaja Yogis para não
irem por..." "aquele caminho, assim pelo menos teremos algum lugar para morar." Esses estão, como Eu lhes disse, fora de
circulação da evolução. Assim, esses estão mortos, são pessoas mortas. E essas pessoas mortas podem, nos corpos sutis
delas, entrar em nós e formar entidades, e essas entidades podem apoderar-se de nós e podem nos possuir. Essas pessoas
possuídas parecem muito normais. Como Eu estava dizendo hoje, homossexualidade, sexualidade em excesso, nenhuma
sexualidade, ou podemos dizer, nenhuma estética ou tendências artísticas exageradas; então podemos dizer, comer em
exagero... e sentir fome ou ficar sem comer, jejuar; então não ter medo de ninguém. "O que há de errado? ", para tudo, "o que há
de errado?" Não ter medo de Deus ou ter medo até mesmo de uma formiga. Então existem pessoas que se sentem culpadas o
tempo todo... ou aquelas que fazem os outros se sentirem culpados, como se a outra pessoa fosse imprestável. Eles, também.
Somado a isso, nós temos um outro tipo que é muito, muito cruel. Eles podem prender as pessoas em armadilhas, podem
torná-las seus próprios escravos, podem realizar qualquer coisa horrível, guerras, pelos seus próprios discursos. E existem
outros que se subjugam a essas pessoas demoníacas... e aceitam sua dominação e tentam destruir outras pessoas... pela
glória dessas personalidades dominadoras. Então surge a área da Sahaja Yoga, onde ninguém pode entrar, você fica
perfeitamente feliz lá. Os Ekadeshas estão em torno de você na sua testa... para cuidar desta área. Eles estão vigiando, eles são
guardas. E ninguém pode prejudicar você. Você fica tranquilamente estabilizado lá, no Sahasrara, e nada pode tocá-lo, nada
pode nem mesmo caluniá-lo. Eles são muito atentos e eles têm muitas facetas. Cada Divindade tem muitas facetas... e essas
facetas estão o tempo todo jogando luz nesta área, de modo que não exista nenhum intruso para entrar. Isso é o que você
obteve dentro de si mesmo, e quando alguém tenta entrar nesta área do Sahasrara, imediatamente eles reagem e podem
prejudicar o outro homem a tal ponto... que você fica surpreso e você não sabe como isso aconteceu. Mas, para desenvolver
essa força, nós temos de meditar com sinceridade, com compreensão, não apenas palavras diante da fotografia para dizer:
"Mãe, Eu me entrego a Ti", isso. Sinceramente, porque as Divindades sabem quem é sincero, quem é inato, quem é aquele que
está realmente tentando se elevar e ascender. É uma luta de certa forma. É uma luta, mas não é a luta que não lhe trará frutos.
Pelo contrário, todas as outras lutas não lhes dão nenhum fruto, mas essa luta é tão simples... e já tão explicada e trabalhada
que você não deve se preocupar tanto. Então hoje, nós temos de convidar... todas essas forças do Ekadesha Rudra... para
destruir a negatividade nesta Kali Yuga, completamente. Também orar: "Se existir qualquer negatividade dentro de nós," "ela
deve ser destruída." "Se houver qualquer negatividade contra a Sahaja Yoga," "ela deve ser destruída." "Em qualquer lugar em
nosso caráter e em nossa compreensão," "se existir qualquer negatividade, ela deve ser destruída." Essa é a mensagem de hoje
para vocês sobre o Ekadesha Rudra. Que Deus os abençoe.
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Advice, "Introspection and Meditation". Shudy Camps (UK), 18 June 1988.
Este ano, nós não teremos, Eu acho, programas públicos na Inglaterra, porque também há certas circunstâncias.
Mas toda vez que há uma circunstância... que de um modo ou de outro... mude nossos programas, nós devemos
imediatamente saber... que há um propósito por trás de toda essa mudança, e nós devemos imediatamente aceitá-la com um
coração aberto, que o Divino quer que mudemos. Vamos supor que Eu esteja indo numa estrada e as pessoas digam: "A
Senhora se perdeu Mãe." Está tudo bem. Eu nunca Me perco, porque Eu estou Comigo mesma. Eu tinha de ir por essa estrada
em particular, esse é o ponto. Eu tinha de fazê-lo, e é por isso que era esperado que Eu não estivesse naquela estrada... e Eu Me
perdi. Se você tem esse tipo de compreensão, e se você tem essa satisfação em seu coração, então você descobrirá que a vida
vale muito mais do que você acha que vale... Agora, na realidade, qual foi a razão, Eu pensei, de nós decidirmos ter programas
públicos... definitivamente este ano, e não pudemos ter programas públicos? A razão é que nós temos de consolidar. No
crescimento de uma árvore, que é uma árvore viva, acontece que ela se move em uma determinada direção até um ponto, até
que ela tem de mudar, porque não há nenhum sol vindo daquele lado, talvez não haja nenhum curso d'água chegando, então
elas começam a mudar. Da mesma maneira, temos de entender que estamos nas mãos do Divino, e se alguns planos são
mudados, isso está refletindo de volta em nós, e nós temos de ver porquê.
E o porque disso é que nós temos de consolidar. A consolidação dos Sahaja Yogis é muito importante. A primeira coisa para
consolidar a si mesmo... é que você deve fazer introspecção. você deve fazer introspecção, é para refletir a luz dentro... e ver
por você mesmo: o que você fez até agora na Sahaja Yoga? Onde você estava? Até que ponto você foi? E até que ponto você
tem de ir? O que está faltando em você? Você ficará surpreso ao ver que quando você começa a se observar, de uma forma
muito imparcial, não se justificando, não culpando nenhum bhoot, ou não precisar culpar nenhum badha dentro de você, ou
alguma outra pessoa. Se você começa a se observar, o que está errado com você é que você não pôde... consolidar-se
apropriadamente, você ficará surpreso ao ver que tem havido problemas... que ainda estão persistindo que devem ser
corrigidos.
Agora, esses problemas você pode ver muito claramente. Na luz do Espírito, você pode vê-los muito claramente: "Isso deu
errado comigo". Uma das coisas mais interessantes que Eu notei é que... a Sahaja Yoga é o tempo todo coberta com algum tipo
de maya. E essa maya é a ignorância, às vezes a completa ignorância, às vezes parcialmente. Agora, quando você entra na
Sahaja Yoga, você é abençoado. Você é abençoado, talvez sua família seja abençoada, seus filhos sejam abençoados. Você
recebe um tipo de bênção para o seu ser físico. Também na parte financeira, você consegue empregos, você ganha dinheiro,
você consegue algo excepcional, o que é realmente milagroso. Agora, as pessoas ficam muito perdidas com essas
conquistas... e começam a se deixar levar, pensando: "Esta é a bênção que recebemos, agora não temos de fazer mais nada",
que você está sendo recompensado suficientemente... por seja o que for que fez até agora. Não é assim.
É apenas um tipo de suporte que chega a você, de modo que sua fé seja totalmente estabelecida na Sahaja Yoga. E
especialmente, você deve Me reconhecer, o que Eu sou. Mas se você ainda continua se deixando levar, então talvez algumas
dessas bênçãos possam tornar-se maldições, e talvez você sinta: "Que maldição caiu sobre nós..." "e como isso terminou da
maneira errada." Para algumas pessoas, leva tempo para sentir, para alcançar a percepção das bênçãos. Por exemplo, na
maioria dos casos, de acordo com as ideias modernas, nós achamos que ganhar mais dinheiro é a maior bênção. Muitos
alcançam isso também. Mas na verdade, não é. Alcançar a paz interior, alcançar o seu estado de testemunha, e sentir suas
vibrações bem, e ficar no centro, o tempo todo ascendendo, é a verdadeira bênção. Porque com isso, você consegue tudo mais.
A plenitude somente é possível quando você tem... a alegria completa borbulhando dentro de você mesmo. Afinal, tudo é
somente um meio para alcançar a alegria, sentir a alegria.
Aquilo não é o fim. Se fosse, essas pessoas que têm dinheiro, essas pessoas que têm boa saúde, essas pessoas que têm todo

o assim chamado sucesso, elas deveriam ser felizes e estar em paz, Mas elas não estão, elas estão sofrendo, estão sofrendo
muito, e elas estão, de uma certa maneira, se destruindo, dia após dia porque elas odeiam suas vidas, não conseguem
suportá-la. Elas não conseguem entender porque elas estão nesta Terra. Assim, todas essas bênçãos que chegam a você, todas
essas mudanças que acontecem com você, todas esses novos espaços que se abrem para você, devemos saber que isso é
para sua benevolência, tudo é para sua benevolência, e sua benevolência é sua ascensão, nada mais a não ser sua ascensão. O
resto disso é tudo inútil e infrutífero. Uma vez que você entenda que isso é... o que você tem de alcançar na vida, que isso é o
que você tem de desfrutar, então dará certo. Mas na Sahaja Yoga, como vocês veem, é a compaixão e o amor. Ela não é tantas
restrições. Você é deixado para você mesmo se desenvolver. É o seu Espírito que tem de guiá-lo.
Não há nenhuma persuasão ou correção acontecendo o tempo todo. Mas é deixado para você compreender a si mesmo, ver
por si mesmo, e trabalhar isso. Mas um dos critérios deve ser: "O que eu tenho feito pela Sahaja Yoga?" "O que eu tenho feito
pela Mãe?" Essas duas coisas são muito importantes entender. Seja qual for a pequena coisa que eu possa fazer pela Sahaja
Yoga... é importante porque se você é inteligente, você consegue ver que esta é a coisa mais importante... que você tem de
fazer: trabalhar para Deus. Esta é a coisa mais importante a qual... os seres humanos se entregaram até agora. é o mais
elevado tipo de tarefa desafiante... ao qual os seres humanos nunca tiveram uma change... de se entregar, e que chance é essa
também! Vocês podem dizer: "Mãe, nós somos medíocres, nós somos inúteis, " "somos imprestáveis", mas vocês são os
escolhidos. Você são os escolhidos, então deve haver... algo especial em relação a vocês.
Talvez você não tenha visto essa parte dentro de si mesmo, que vai realizar esse grande trabalho de Deus. Assim, você tem de
estabelecer e descobrir: "Por que eu fui selecionado para a Sahaja Yoga?" "O que eu posso fazer na Sahaja Yoga?" "O que eu
posso trabalhar na Sahaja Yoga?" Este deve ser um lembrete constante para você: "Eu fui escolhido para a Sahaja Yoga." "Eu
quero tirar total proveito da Sahaja Yoga." Vamos supor que alguém não tenha dinheiro, ele espera que a Sahaja Yoga dê
dinheiro, ela deve dar empregos, deve dar isso, deve dar aquilo, deve ter crianças, deve dar boa saúde, tudo isso. Expectativas,
tudo bem. "Mas o que eu tenho feito pela Sahaja Yoga?" Esse é um outro ponto de introspecção.
É muito importante certificar-se de que... nós temos de fazer algo pela Sahaja Yoga. Não é dinheiro, não é trabalho, não é
pensamento, não é nenhum tipo de suporte. Mas uma delas, a coisa mais importante é: a quantas pessoas você deu a
Realização? Você tem de contar... a quantas pessoas você tem sido capaz de dar a Realização, com quantas pessoas você
falou sobre a Sahaja Yoga. Você pode achar que você dá a realização a algumas pessoas, elas vêm, desaparecem, não importa.
Elas no final virão a você. Hoje você tenta com alguns, eles se perderão. Novamente amanhã. Você tem de trabalhar
incansavelmente para isso. Como vocês sabem, Eu tenho trabalhado muito duro na Inglaterra.
Minha própria vinda para a Inglaterra foi totalmente predeterminada. Havia uma necessidade de Eu vir aqui, fazer o coração
trabalhar melhor. Mas o coração está letárgico, vocês sabem disso, e o coração letárgico contrai todos os tipos de problemas.
Mas todos esses anos Eu tenho trabalhado, todo ano, seja qual for o tempo que Eu pude dedicar para os Sahaja Yogis, para os
problemas deles, para a Sahaja Yoga, para os problemas insignificantes deles, para qualquer tipo de ajuda que eles precisavam,
todo tipo, Eu tentei trabalhar. Diretamente, indiretamente, todos vocês são abençoados. Ainda assim, e quanto a vocês que são
agora yogis? Vocês são santos. Vocês devem ver uma fotografia que Eu tenho, uma fotografia muito interessante, onde todos
vocês são santos certificados. Vocês viram essa fotografia? Ainda não?
É melhor vocês a verem, vamos pegá-la. A fotografia está em Minha caixa, Eu acho, sim. Todos vocês são santos certificados
pelo Divino, não por qualquer cardeal ou papa. Então o que todos esses santos estão fazendo? Um santo que é certificado pelo
papa, que é artificialmente certificado, é uma coisa tão importante. E quanto a vocês, que foram certificados por Deus
Todo-Poderoso? Vocês ainda estão ocupados com seu trabalho, vocês ainda estão ocupados com suas pequenas coisas,
vocês ainda estão ocupados com suas vidas miúdas, limitadas... e famílias pequenas. Para um santo, é dito em Sânscrito:
"Udara charitanam vasudhaiva kutumbakam," "para uma pessoa que é de uma natureza generosa," quer dizer uma pessoa que é
um santo, "o mundo inteiro é sua própria família." Você ainda está preocupado somente com sua própria família? Então você
ainda não está consciente da sua santidade.
E um santo não se preocupa somente com sua própria esposa, com seu próprio filho, com sua própria casa, ele se preocupa

com o mundo inteiro. Agora, como Sahaja Yogis, vocês são entidades poderosas. Vocês são pessoas muito poderosas. Nós
temos problemas no mundo inteiro. Vocês sabem disso muito bem. Não é necessário vocês serem grandes intelectuais, ou
serem pessoas que são... algum tipo de políticos, ou algo assim. Mas vocês devem estar vigilantes, atentos aos problemas que
estão... perturbando este mundo. Vocês têm de estar. Você não pode viver em seu próprio mundo, em que você é um santo:
"Agora, eu estou em Niranand", isso não é possível. Você não pode simplesmente estar em Niranand.
Você tem de saber que você tem de viver neste mundo, e você tem de conhecer todos os problemas deste mundo. E você tem
de pensar sobre eles, não somente seus problemas: "Mãe, como serei capaz de fazer isso e como serei capaz de fazer aquilo?"
Mas você tem de se preocupar com o mundo inteiro. Você tem de pensar no que está acontecendo no mundo quais são os
problemas do mundo. Vocês são responsáveis por isso. Não somente isso, mas vocês têm de orar. Em suas orações, vocês
têm de dizer: "Mãe, resolve este problema." Coletivamente, individualmente, você tem de tirar sua atenção de si mesmo, de sua
vida pequena, menor, para algo muito mais amplo - então você é um santo. E você tem de pensar que é seu dever pedir ajuda
Divina, de modo que todos esses problemas sejam resolvidos. Esse é o seu trabalho para o qual você foi selecionado.
O seu pedido vai se realizar, porque como vocês sabem, Eu sou sem desejo. Você tem de desejar isso. Seja o que for que você
deseje, se realizará. A proteção, a afeição, a compaixão da Mãe está com você. Mas vocês têm de cuidar deste mundo... e
mostrar a preocupação que vocês têm, não viver em uma área muito limitada, e com hábitos muito limitados. Por exemplo,
agora os ingleses pensam, os ingleses estão aqui, "Tudo bem, os problemas da Inglaterra são nossos problemas." Não. Seus
problemas se extendem a todos os lugares, onde quer que haja Sahaja Yoga. E vocês têm de se preocupar com todos eles.
Agora, nós estamos tendo, digamos, problemas na Austrália.
E há alguém que é muito problemático. Então você tem de tomar conta disso - obrigada - você tem de tomar conta disso, de
modo que você "shoebeat" essa pessoa e corrija isso. O seu líder tem de lhe dizer quem você deve "shoebeatar". E resolver isso,
quer seja na Austrália, que seja nos Estados Unidos, quer seja na Índia, em qualquer lugar que vocês vejam que há um problema
na Sahaja Yoga, há uma agressão à Sahaja Yoga, todos vocês devem colocar a atenção e resolver isso. Depois há problemas
gerais, como vocês veem. Nós vemos que os Estados Unidos estão agora se tornando idiotas, ou seja o que for que vocês
digam, então vocês têm de colocar sua atenção nos Estados Unidos. Vocês têm de estender sua atenção externamente, não
internamente, apenas preocupado consigo mesmo, com sua família, com sua casa, com seus filhos. Assim que vocês
expandirem sua atenção externamente, seus problemas em casa serão resolvidos, nos círculos menores eles serão resolvidos.
Vocês têm de prestar atenção externamente. Atualmente há televisões, onde primeiro nós tínhamos dito: "Não vejam nenhuma
televisão.
", porque era inútil ver televisão pelos Sahaja Yogis. Quando eles viam televisão, eles só ficavam bloqueados. Mas agora há
coisas importantes que estão acontecendo... as quais você pode ver por si mesmo. Você pode examinar, mapear... quais são os
problemas do mundo, e você pode ver por si mesmo... onde você tem de colocar sua atenção. Você deve se tornar consciente
de sua personalidade, não é uma personalidade que pode ficar... completamente envolvida em uma área muito pequena. Sua
personalidade é tal que deve ficar envolvida com... todos os problemas do universo, todos os problemas que existem. E você
ficará surpreso ao ver que tudo pode se resolver... de uma maneira muito coletiva. E quando você está nesse estágio, você pode
ver por você mesmo agora que todos os Sahaja Yogis... têm vibrações no topo da cabeça deles. Vocês gostariam de dar uma
olhada? Todos vocês?
Apenas vejam. Todos vocês sentados em Ganapatipule. Assim, espalhem suas vibrações, estendam sua atenção. E você ficará
surpreso ao ver que todos os outros... problemas estúpidos que você tem acabarão. Agora, deem uma olhada. Deixem as
crianças verem primeiro. Apenas vejam. Todos vocês têm vibrações no topo de sua cabeça. Por favor, pegue a criança que está
chorando, apenas... Qual é o problema? Ela está cansada, Eu acho.
Tudo bem, sentem-se. Sentem-se, sentem-se, venham, sentem-se. Virem-se. Olá, Sunnya. Por favor, vire seu rosto para este
lado, olá. Sentem-se. Sentem-se, todos vocês. Sejam sensatos. Deixem-nos crescerem, Eu lhes digo, Eu só estou esperando...
que eles cresçam. Assim, a atitude em relação a nós mesmos deve ser... estarmos conscientes de nossa própria glória, de
nossa própria posição, sabermos que somos santos, que alcançamos um estágio... onde nós estamos no mais elevado estágio,

e que agora nos tornamos a luz... e temos de transmitir a luz aos outros.
Se você observar na Bíblia, Cristo disse algo... que é muito importante: não coloque a luz sob a mesa. Isso é o que é. Você tem
de por a luz em um pedestal. E isto é o que é: você tem de colocar sua luz na fortaleza, no ponto mais elevado para transmitir
luz aos outros. E isso está trabalhando de ambas as formas, se você começar a compreender o que você é, do que você tem de
estar consciente, qual é a sua situação, quais são os seus poderes, o que você alcançou na Sahaja Yoga, qual é o débito que
você tem com a Sahaja Yoga, e o que você tem de dar para a Sahaja Yoga. O modo como a Sahaja Yoga o tornou tão capaz, tão
virtuoso, tão bom. Você é correto o suficiente? Você está se comportando apropriadamente? Você está fazendo todas as
coisas corretas que são necessárias? Porque é somente você quem pode fazê-lo. Vocês são as pessoas com energias muito,
muito especiais... e contatos especiais com a vida espiritual, e se você começa a se comportar... como todas as outras pessoas
insensataz, mundanas, limitando-se a sua família, a seus filhos, a suas vidas anteriores insensatas, você estará perdido.
Perdido para si mesmo e perdido para todo mundo. Os problemas são muito mais do que vocês sabem. Esta é a compreensão
que vocês têm de alcançar: "A Mãe nos tornou Sahaja Yogis, nós somos santos." "E nós temos de mostrar ao mundo o caminho
correto." "Ela nos disse que somos a luz..." "e nós temos de mostrar às pessoas qual o caminho seguir," "como ir além." Ao invés
disso, todo mundo parece ser um problema, parece estar em um redemoinho bem pequeno, dando voltas e voltas e voltas.
Como pode ser isso? Eu lhes disse muitas vezes, vejam esses falsos gurus. Eles não têm nenhuma vibração, não sabem nada
sobre a Kundalini, nada sobre a Sahaja Yoga, mas o quanto que eles estão fazendo. Enquanto o que nós estamos fazendo?
Nós ainda estamos lutando conosco... e com nossos problemas, com nossas próprias ideias, com nossa mesquinharia e
covardia. Agora, é para você compreender, é para você decidir sobre você mesmo. É o seu próprio desejo, é a sua própria
grandeza, sua própria magnanimidade que tem de se mostrar. Ver por você mesmo do que você é capaz, o que você pode fazer.
É muito fácil para as pessoas dizerem: "Oh, Mãe, isso é demais. Não posso fazer nada em relação a isso." Ou alguém diz: "Mãe,
eu estou ocupado com minha família." Ou alguém diz: "Eu estou ocupado com meus filhos." Você veio para a Sahaja Yoga para
isso? Eu lhe dei a Realização para isso?
Todas essas bênçãos vieram a você para isso? Assim, a consolidação que você tem de fazer é muito importante. Você pode ver
isso claramente, é por isso... que não pudemos ter nenhum programa público, porque nós realmente precisamos consolidação
na Inglaterra. Embora Eu tenha vivido na Inglaterra por muitos anos, as pessoas não Me dão o devido valor aqui. Porque Eu
estou aqui, porque estou ficando aqui, eles acham: "Se formos para o aeroporto, pronto!" "Fizemos toda a haj (peregrinação),
tudo." "Nós estivemos ao aeroporto, vimos a Mãe, pronto!" De que adianta Me ver? O que Eu lhe dei? A sua luz está se
espalhando?
Quantas pessoas obtiveram a Realização a partir de vocês? Apenas descubram, quantas pessoas aprenderam com vocês a
Sahaja Yoga. ou a partir da vida de vocês, ou de sua sabedoria, ou de seu comportamento. Essa é a forma, esse é o critério. Não
é: "Tudo bem, enviei à Mãe o dinheiro para viagem Dela." Isso não é o suficiente. Na Minha idade, se você ver qualquer senhora
da Índia na Minha idade, ela caminha com uma bengala, ela não consegue subir um único degrau. As indianas não podem, por
causa do calor que sofreram. Mas Eu estou viajando, vocês sabem o quanto estou viajando, o quanto estou fazendo. E quanto a
Minha família?
Eu os privo de Minha companhia, Eu privo Meu marido de minha companhia, todo mundo simplesmente está sem Mim. Eu
estou viajando, viajando todo dia, vocês sabem disso muito bem, e estou trabalhando muito duro. Às vezes Eu durmo às 2:00hs
da madrugada, às vezes às 3:00hs. Dessa vez, Harsh estava Comigo, e Eu o vi, ele estava esgotado. Então Eu estava lhes
dizendo: façam somente corrida de revezamento. Eu estou na Austrália, tudo bem, os australianos estão trabalhando. Depois Eu
estou na Áustria, então os austríacos estão trabalhando, eles estão passando por bons momentos lá. Eu estou na Inglaterra,
tudo bem, pouquinho trabalho na Inglaterra, pouco trabalho feito. Então todos eles se sentam agradavelmente, desfrutam. E
quanto a Mim?
Eu estou fazendo uma maratona. Da mesma maneira, você tem de sentir, afinal qual é o Meu ganho nisso? O que Eu ganho com
isso? Eu ganho algo, Eu trouxe Meus filhos de volta às condições normais, Eu os levei ao Reino de Deus. Vocês têm de fazer o

mesmo. Vocês têm de levá-los para o Reino de Deus. Mas se você, você mesmo está envolvido em suas próprias mayas, você
ficará todo dia decaindo e decaindo e decaindo e decaindo. Posso gritar, posso dizer qualquer coisa, não entrará em suas
cabeças, isso nunca será compreendido por vocês. Todos vocês ficarão encalhados seja onde for que estiverem, porque vocês
não querem ver. Para isso, Eu diria, vocês têm uma vantagem, especialmente na Inglaterra.
Todos vocês são pessoas muito inteligentes. Vocês têm inteligência, sem dúvida, vocês não são idiotas como os americanos.
Vocês são inteligentes. Essa inteligência se tornou astúcia em certa época, e agora vocês estão cansados de sua astúcia. Os
indianos aprenderam a astúcia com vocês, eles se tornaram realmente muito astuciosos. Mas vocês estão cansados de sua
astúcia, então agora estão cansados, fartos, esgotados, e letárgicos. Mas com sua inteligência, vocês podem entender que...
este é um trabalho tão importante que nossa Mãe está fazendo. Vocês serão imortalizados na história. Cada palavra que
disserem, cada coisa que disserem, cada forma como vocês se comportarem, tudo será imortalizado na história. Não quantos
filhos vocês geraram, ou qual tipo de esposa você tem, mas o que você fez pela Sahaja Yoga.
Lembrem-se disso. A história irá registrar tudo, tudo que você fez e tudo que você alcançou na Sahaja Yoga. Não é
exibicionismo. Não é só uma demonstração. Não é vangloriar-se. Não é nada desse tipo. É na verdade, realmente, totalmente o
que vocês alcançaram... é o ponto, será registrado. Pelo menos Deus conhece a hipocrisia, e Deus conhece temperamento
pomposo. É Deus quem sabe onde você está, e do que você é capaz. Você não pode enganar Deus, essa é uma coisa você tem
de se dar conta.
Mas quando você está enganando Deus, você está enganando a si mesmo, seu Espírito, sua Realização, sua própria ascensão.
Então nós temos de tomar cuidado. Como uma Mãe, Eu diria, tentem fazer introspecção muito cuidadosamente: "O que fizemos
pela Sahaja Yoga?" "O que fizemos..." "pelas outras pessoas que estão sendo levadas pelas circunstâncias?" "Qual tem sido
nosso comportamento em relação aos outros Sahaja Yogis?" "Quanta paz e amor e compaixão nós temos dado aos outros?"
"Quanta compreensão e tolerância nós temos mostrado aos outros?" Se alguém aqui ganha um pouco mais de dinheiro, ele se
torna tão pomposo, se torna tão agressivo, se torna tão rude. Eu não consigo acreditar nisso. Como o dinheiro pode seduzi-los
para esses vícios?
Vocês não são pessoas comuns, vocês são os santos... cujos pés foram lavados pelo Rio Ganges. Tentem compreender sua
glóra. Tentem compreender seus próprios poderes, sua posição como pessoas santas, Sahaja Yogis, que estão acima de todos
os santos porque vocês sabem... como dar a Realização, sabem tudo sobre a Kundalini, vocês sabem tudo sobre a Realização.
Quantas pessoas sabiam disso? Senão Eu começarei a pensar que Eu dei todo esse conhecimento... a um bando de tolos que
não sabem qual é o valor disso. Como Cristo disse: "Não jogue pérolas aos porcos." Mas Eu não acho que cometi esse erro. Eu
não posso acreditar que cometi este erro, que Eu joguei pérolas... aos porcos, Eu não fiz isso. Mas é para você decidir onde se
posiciona, em qual categoria. É tão óbvio que esta é uma época muito instável, perigosa... que nós estamos passando.
É muito importante que lutemos até o fim. É muito mais do que qualquer guerra que já lutamos. É muito mais do que qualquer
luta que os seres humanos já tiveram. É um mundo tão horrível que está sendo criado, e nós temos de transformá-lo. É uma
tarefa imensa. Para isso você tem de trabalhar... de uma maneira muito sincera e inata. E Eu tenho certeza que chegará um dia
que na história deste mundo... os Sahaja Yogis terão seus nomes escritos com letras douradas. Eu tenho certeza que isso dará
certo. Eu tenho certeza que isso tem de dar certo, e que todos vocês têm de alcançar isso, coletivamente, com uma única
mente, com um único coração. "O que devo sacrificar?
O que devo fazer?" "Como devo ajudar? Qual é a minha contribuição?" Eu desejo poder ver esses dias em Minha vida. Assim,
hoje é o dia que temos de fazer introspecção. Então devemos entrar em meditação, todos nós? Por favor, fechem seus olhos.
Todos vocês, fechem seus olhos. Agora, todos nós faremos a meditação da forma que temos feito... nós auditórios, onde quer
que tivemos programas públicos. Assim, primeiro vocês têm de colocar sua mão em seu coração.
Nós trabalharemos no canal esquerdo, e a mão esquerda em direção a Mim. Agora, primeiramente, coloquem sua mão no
coração. No coração, Shiva reside, é o Espírito. Assim, você tem de agradecer... seu Espírito, por Ele ter trazido luz para sua
atenção, porque você é um santo... e a luz que veio em seu coração tem de iluminar o mundo inteiro. Assim, por favor, agora em

seu coração, orem: "Que esta luz do meu amor, do Divino se espalhe pelo mundo inteiro." Com toda sinceridade e compreensão
de que você está conectado com o Divino, e seja o que for que você deseje se realizará, com total confiança em si mesmo.
Agora, coloquem sua mão direita... na parte superior de seu abdômen, no lado esquerdo, na parte superior de seu estômago, no
lado esquerdo. E agora aqui está o centro de seu dharma. Aqui, vocês têm de orar: "Que a Vishwa Nirmala Dharma se espalhe
pelo mundo inteiro," "que as pessoas vejam a luz através de nossa vida dhármica," "através de nossa retidão, que as pessoas as
vejam e aceitem..." "a Vishwa Nirmala Dharma através da qual elas obterão a iluminação..." "e uma vida benevolente mais
elevada," "e um desejo de ascender." Agora, levem sua mão direita na parte inferior de seu abdômen, de seu estômago, no lado
esquerdo.
Pressionem. Agora, este é o centro do puro conhecimento. Aqui vocês têm de dizer como Sahaja Yogis: "Nossa Mãe nos deu..."
"a ideia completa de como o Divino trabalha," "Ela nos deu todos os mantras..." "e todo o puro conhecimento que poderíamos
suportar e compreender." "Que eu seja completamente um profundo conhecedor disso," "que todos nós sejamos." Eu tenho
visto que se um homem é um líder, a esposa não sabe nada sobre a Sahaja Yoga. Se a mulher sabe sobre a Sahaja Yoga, o
marido não sabe nada sobre ela. "Que eu seja competente e um perito neste conhecimento." "De modo que eu possa dar a
Realização às pessoas," "fazê-las compreender o que é a Lei Divina," "o que é a Kundalini, e o que são os chakras." "Que minha
atenção esteja mais na Sahaja Yoga..." "do que em todas essas coisas mundanas." Agora, coloquem sua mão direita na parte
superior do seu abdômen.
Fechem seus olhos. Agora, aqui, no lado esquerdo, pressionem. Agora, aqui: "A Mãe me deu o Espírito," "e eu tenho o meu
próprio guru que é o Espírito." "Eu sou o meu próprio mestre." "Que não haja nenhum desenfreamento." "Que haja dignidade em
meu caráter." "Que haja generosidade em meu comportamento." "Que haja compaixão e amor pelos outros Sahaja Yogis." "Que
eu não me exiba," "mas tenha um profundo, um profundo conhecimento sobre o Amor de Deus..." "e Seus feitos." "De modo que
quando as pessoas vierem a mim," "eu seja capaz de lhes falar sobre a Sahaja Yoga..." "e lhes dar esse grande conhecimento
com humildade e amor."
Agora, elevem sua mão direita ao seu coração. Aqui você tem de agradecer a Deus... por você ter sentido o oceano de alegria...
e ter sentido o oceano de perdão... e a capacidade de perdoar do mesmo modo que nossa Mãe perdoa, a qual temos visto que é
imensa. "Que meu coração se expanda..." "e abarque o universo inteiro." "E meu amor ressoe o nome de Deus." O coração, em
cada momento, deve expressar a beleza do Amor de Deus. Leve agora a sua mão direita ao Vishuddhi, isto é, no Vishuddhi
Esquerdo, no encontro entre o pescoço e o ombro. "Eu não me entregarei à falsidade da culpa," "porque eu sei que é falsidade."
"Eu não fugirei de meus erros, mas os enfrentarei e os erradicarei." "Eu não tentarei achar falhas nos outros," "mas com meu
próprio conhecimento da Sahaja Yoga," "que eu remova as falhas deles." Nós temos tantas maneiras... pelas quais
secretamente podemos remover as falhas dos outros.
"Que minha coletividade..." "se torne tão grande que toda a raça Sahaja..." "seja minha própria família," "meus próprios filhos,
meu lar, tudo para mim." "Que eu tenha esse sentimento completamente," "inatamente formado dentro de mim mesmo..." "de
modo que eu seja parte integrante do todo," "porque todos nós temos a mesma Mãe." "E que minha preocupação vá para o
mundo inteiro..." "para eu saber quais são os problemas deles..." "e saber, através de meu verdadeiro poder do desejo, como
resolvê-los." "Que eu sinta os problemas do mundo em meu coração," "e remova todos eles inatamente..." "das bases nas quais
eles estão," "das bases nas quais eles são gerados." "Que eu vá às causas primárias de todos esses problemas..." "e tente
removê-los através de meus poderes da Sahaja Yoga," "através de meus poderes santificados." Agora, coloquem sua mão
direita em sua testa. Agora, aqui, vocês têm de dizer, antes de tudo: "Eu tenho de perdoar todos aqueles que não vieram para a
Sahaja Yoga," "todos que estão na periferia, que vêm e vão," "que entram e saem." "Mas, antes de tudo, e principalmente," "eu
tenho de perdoar todos os Sahaja Yogis," "porque todos eles são melhores do que eu." "Eu sou aquele que tenta achar falhas
neles," "mas eu estou numa situação ruim. E eu tenho de perdoá-los..." "porque eu devo saber que ainda tenho de ir muito mais
longe."
"Eu ainda sou inferior, eu tenho de me aprimorar." Essa humildade tem de surgir dentro de nós. então vocês têm de dizer aqui:
"Que a humildade em meu coração, no sentido verdadeiro, não hipócrita," "trabalhe esse sentimento de perdão," "de modo que
eu me incline à realidade, a Deus," "e à Sahaja Yoga." Agora, vocês têm de colocar sua mão na parte detrás da cabeça. E

empurrem para trás sua cabeça, aqui. E vocês têm de dizer aqui: "Ó Mãe," "seja qual for o erro que cometemos contra a Senhora
até agora," "e seja qual for o erro que venha em nossas mentes," "e seja qual for a pequenez que tenhamos mostrado para
Senhora," "seja qual for a forma que A tenhamos perturbado e A desafiado," "por favor, nos perdoe." Vocês têm de pedir perdão.
Em sua inteligência, vocês devem saber quem Eu sou. Eu não tenho de lhes dizer repetidas vezes. Agora, no Sahasrara, vocês
têm de Me agradecer.
Coloquem sua mão no Sahasrara, movam-na sete vezes, e Me agradeçam sete vezes: "Mãe, muito obrigado pela Realização." "E
Mãe, muito obrigado por nos fazer..." "entender o quanto grandiosos nós somos." "E muito obrigado por trazer todas as bênçãos
do Divino." "E muito obrigado por nos elevar mais alto," "muito mais alto do que onde nós estávamos." "E também, muito
obrigado por nos sustentar..." "e por nos ajudar a nos aprimorar e a nos corrigir." "E muito obrigado, por fim, Mãe," "pela Senhora
ter vindo a esta Terra, por ter nascido," "e por trabalhar tão duro por nós, por todos nós." Pressionem com força. E movam com
força. Abaixem. Abaixem.
Agora, abaixem suas mãos. Todas as cabeças estão muito quentes. Então, agora, vamos nos dar um bhandan. No bandhan da
Mãe, vamos mover da esquerda para a direita. Um. Compreendendo quem você é, quais são suas auras, agora novamente, o
segundo. Agora, o terceiro. Agora, o quarto. Agora, o quinto. Agora, o sexto E agora, o sétimo.
Agora, elevem sua Kundalini. Elevem sua Kundalini vagarosamente, muito vagarosamente. Elevem-Na a primeira vez, vocês têm
de fazer isso muito vagarosamente. Agora, empurrem a cabeça para trás e deem um nó, um nó, a segunda vez, vamos fazer
isso, muito vagarosamente, e sabendo quem vocês são, vocês são santos, façam isso apropriadamente. Apropriadamente,
façam isso apropriadamente, não com pressa. Levem até sua cabeça, empurrem para trás e deem... dois nós lá, um e dois.
Agora, vamos fazer o outro, novamente, o terceiro, temos de dar três nós, muito vagarosamente, façam isso, muito
vagarosamente. Agora, façam isso apropriadamente, Agora, empurrem sua cabeça para trás, agora deem o terceiro, três vezes.
Agora, vejam suas vibrações. Vejam suas vibrações.
Deste jeito. Todas as crianças, vejam suas vibrações deste jeito, coloquem suas mãos. Tudo bem? Bom. Maravilhoso! Eu estou
recebendo vibrações de vocês. Que Deus os abençoe. Muito obrigada. Agora, você poderia circular essa fotografia... para as
pessoas verem como elas são santas. Onde está a fotografia?
Quem pegou as fotografias? Sim, mostre-a, deixe as pessoas verem... como todos vocês são yogis certificados. Assim, agora,
Eu acho que vocês devem jantar... e depois do jantar, nós teremos um programa musical. Tudo bem? É uma boa ideia?
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O Papel da Mulher Palestra após o Ekadesha Rudra Puja, Shudy Camps, Inglaterra.
16 de junho de 1988 Ontem, nós tivemos uma boa meditação, e todos nós sentimos a brisa fresca do Espírito Santo, e Eu lhes
disse que nós temos de compreender que este é o momento mais importante na história, em que vocês nasceram, e vocês
estão fazendo o trabalho mais elevado, que é o trabalho de Deus, aqui. E vocês foram especialmente escolhidos para isso e o
quanto que vocês devem saber que vocês são santos. Além disso, todas as bênçãos que vocês têm, às vezes vocês também se
perdem em suas bênçãos e começam a se comportar de uma maneira que não convêm a uma pessoa santa. Agora, após
tantos anos, Eu concordei ou Eu concordei em termos o Ekadesha Rudra Puja, o qual Eu sabia que era uma coisa perigosa de
fazer porque Eu sei que muitos Sahaja Yogis ainda são imaturos, alguns estão apenas tirando vantagem da Sahaja Yoga, e
ganhando direito com ela ou ganhando algum poder com ela, ou fama, ou algo assim. Então isso foi largado agora, esse poder,
e é um poder muito, muito perigoso, de certa maneira, e vocês têm de tomar muito cuidado. Ele, é claro, protege-os das pessoas
que os atacam e tentam destruí-los em consequência de toda a negatividade. Ele quer pôr em prática todos os tipos de
proteção para você que são possíveis, mas se você começa a se comportar mal, ele também pode atuar sobre você. Eu lhes
contarei uma história sobre algo que aconteceu muito recentemente na Índia. Um Sahaja Yogi foi na casa de um outro Sahaja
Yogi, que tinha muitas jacas em seu jardim. E ela disse: "Por que você não me dá uma jaca?"
"porque eu quero fazer uma salada com ela." Então ela disse: "Não hoje, eu lhe darei outro dia;" "eu não quero lhe dar hoje". Só
isso. E ela tinha muitas jacas. Então a Sahaja Yogini se sentiu mal, ela só queria fazer salada para algumas pessoas boas que
estavam vindo para sua casa. Não custa nada no mercado, ela só queria a jaca, então ela disse: "Eu posso pegar uma jaca?" No
dia seguinte, aconteceu um vento muito forte, um tipo de tufão veio, somente no jardim dela, em nenhum outro lugar. E todas as
suas jacas caíram. As árvores também caíram. E ela não sabia o que fazer, então ela foi e disse à outra Sahaja Yogini:
"Perdoa-me por ter dito aquelas coisas, foi isso que aconteceu."
"Agora, por favor, salve-me de outro desastre," "porque eu tenho sido muito egoísta com relação a mim mesma." Ela disse: "Não,
eu nunca disse nada à Mãe, eu não falei com Ela." "Eu apenas voltei para casa, esqueci tudo, eu nunca disse nada à Mãe." "Eu
nunca carrego nenhum rancor em minha mente." "Eu fiquei perdoando, totalmente. Como isso aconteceu?" Isso aconteceu
depois do Ekadesha Rudra Puja e ela ficou preocupada que todo o jardim dela seria devastado um dia. Então ela escreveu uma
carta para Mim, dizendo: "Mãe, isso foi o que aconteceu, eu fiz isso." "porque eu tenho esses hábitos ruins de minha vida
passada," "e eu tentei poupar uma jaca". E depois ela teve de dar aquilo para os mendigos, para os empregados.
Ninguém compraria aquelas jacas dela. Então ela perdeu todo o dinheiro dela, ela perdeu tudo. Eu sei que isso é muito perigoso,
mas como destruir a negatividade? E hoje Eu percebo que a negatividade está também prejudicando muito a Sahaja Yoga e os
Sahaja Yogis, através de um método muito sutil. Vocês devem ter ouvido falar sobre a Austrália, sobre o que aconteceu lá. Uma
mulher foi enviada pelo marido dela para a Austrália para ser corrigida. Então havia uma outra mulher que era esposa de
alguém. Ela é muito consciente de sua "condição de esposa". Ela entrou em contato com essa mulher negativa e criou um grupo
dessas mulheres negativas. E todas as vibrações da Sahaja Yoga foram aniquiladas lá.
No Meu Aniversário, nenhuma pessoa Me enviou nem mesmo uma flor da Austrália. Eles fizeram Meu Puja, tudo bem. Este
ritual eles fizeram, o puja, mas nas famílias. Ela disse: "Nós estamos fazendo em nossa própria família." Qual é a sua família?
Essa pequenina família do ashram ou sua própria família? E a coisa toda foi destruída. Todas as vibrações de todos os
australianos foram destruídas. Então Eu tive de chamar o líder para Mumbai. Ele estava tão chateado com suas próprias
vibrações, porque ele começou a tremer diante de Mim, suas mãos começaram a tremer diante de Mim.
Ele disse: "Eu sou sensível". Eu disse: "Não, isso é bhoot, não é sensibilidade." "Se você tem qualquer coisa, dores, ou qualquer
coisa assim," "isso significa que você é um bhoot, você não é sensível." "Não se desvie, não pense assim." "Não tenha ideias
erradas sobre si mesmo." Eu disse: "Sente-se diante de Mim agora." Então Eu retirei os espíritos dele. Então ele admitiu que

houve um "atentado de escoceses sobre mim, escoceses". "Por quê?" "Porque ela veio da Escócia."
Eu disse: "Os bhoots não têm nenhuma nacionalidade," "eles não têm nenhuma casta, não têm nenhuma religião, eles são
bhoots." "Então não os chame de escoceses, eles poderiam ser russos," "poderiam ser italianos, poderiam ser indianos,"
"poderiam ser qualquer coisa." Mas havia tantos deles que a Austrália inteira, Nova York inteira ficaram bloqueadas. Assim o
modo como a negatividade se rasteja sorrateiramente dentro disso, e uma pessoa como James, que é um santo, foi ferido. Não
ferido, mas ele foi totalmente arruinado e ele admitiu: "Mãe, eu sei o que aconteceu." Mas Eu descobri que sua esposa era a
culpada. Ela tinha um passado muito ruim, alérgica a coisas. Ela era - ela tinha todos os tipos de coisas. Eu disse a ela: "Você
tem de sair da Austrália." Então o Maha Puja foi adiado de uma certa maneira.
Eu cuidarei disso de modo que o façamos, mas não pode ser nenhum dos Sahaja Yogis que vierem daquele ashram. E depois
para Minha surpresa, todas aquelas seis mulheres horríveis, que tinham formado um grupo com aquela mulher, escreveram
uma carta para Mim: "Ela nos elevou." E as vibrações eram tão ruins que Eu simplesmente senti todas as vibrações começarem
a fluir e lutar contra elas. Eu não consegui ler a carta. E elas acharam que elas foram elevadas. Assim, na Sahaja Yoga, você
pode estar muito iludido por muitas coisas. Mas agora, tome cuidado, não tente se enganar. Você deve compreender o seu
próprio valor. Como Eu lhes disse ontem: vocês são yogis, vocês são santos, e não devem se sujeitar a qualquer coisa insensata
e sem valor. Qualquer um que tente fazer todas essas coisas, vocês devem lhe dizer: "Vocês são yogis."
Como Eu lhes disse ontem: "Para uma pessoa que é um yogi," "Udhara charitana musudaiva kutumbana", "o mundo inteiro é sua
própria família." Especialmente, isso acontece muito na Europa, Eu acho, e na Inglaterra e nos Estados Unidos. As mulheres se
tornaram muito dominadoras. E elas sabem como controlar os homens lhes contando mentiras sobre como cuidar da família,
como cuidar dos filhos, como fazer isso. Às vezes é impressionante. E você fica perdido com isso. Eu tenho visto tantas desse
jeito. Isso tem criado muitos problemas. Agora, Eu peço a todas as mulheres para se comportarem e compreenderem que elas
são as esposas. E sejam quais forem as bênçãos que elas obtiveram da Sahaja Yoga serão todas retiradas se vocês
começarem a se comportar mal.
E todos os tipos de tormentos estarão sobre elas, não por Minha causa, mas por causa do Ekadesha Rudra. Assim como vocês
atribuem tudo aos bhoots, deixem-Me atribuir a todas as Divindades. Eu não assumo nenhuma responsabilidade. Porque se
vocês forem irresponsáveis, Eles baterão forte em vocês e vocês acabarão com câncer ou com algo muito sério e depois não
Me culpem. Essa é a situação hoje. Eu conheci algumas Sahaja Yoginis que confessaram para Mim que elas têm feito isso, têm
feito aquilo. Elas estiveram falando sobre famílias, isso, aquilo. E elas foram feridas. Isso deve ser entendido porque Eu acho
que as mulheres no ocidente não têm inteligência. Elas não são inteligentes.
Essa é uma equação simples a que cheguei. Algumas têm inteligência e mesmo que elas estejam bloqueadas, elas são
sensatas, se elas forem inteligentes. Mas as mulheres aqui são agressivas, mas não inteligentes. Uma mulher inteligente está
na Índia. Ela vê o cerne da questão. Ela sabe que Esta é a Adi Shakti. Se o marido dela está fazendo algo errado, ela
simplesmente dirá: "Jejuarei por dez dias." "Você se comportará?" Ou "Sairei desta casa se você não se comportar." São as
indianas que fizeram da Sahaja Yoga um sucesso na Índia, as mulheres muito inteligentes.
Aqui falta inteligência nas mulheres, porque elas são muito agressivas. Elas não veem o cerne da questão, elas não
compreendem quem Eu sou, elas não compreendem qual é o nosso valor. Para elas, todas as coisas estúpidas e insensatas são
importantes. Não todas vocês, mas algumas de vocês. E porque a inteligência é menor, vocês se sujeitam a essas mulheres que
são estúpidas. Elas lhes falam todos os tipos de coisas, elas falam bem. Aqui, somente as mulheres falam, Eu tenho visto. Os
homens não falam. Se você ver a televisão, somente as mulheres estão falando. Os homens nunca falam.
Uma criança morreu, é a mãe que fica falando. Eu não sei como ela consegue falar quando o filho dela está morto. É ela que
falará. E o pai ficará infeliz como um camudongo sentado lá, ficando calado. Eu tenho falado muitas vezes para os Sahaja Yogis
na Inglaterra e em outros lugares que vocês são como vegetais, palermas. Se vocês se comportarem assim, chegará um dia em
que todos vocês serão destruídos por essas mulheres horríveis. Agora, as mulheres têm de entender que elas são mulheres
porque elas são compassivas, elas são tolerantes. Elas são como esta Mãe Terra. O ego daquelas mulheres é tão desenvolvido.

Tomem cuidado com isso.
Por que a América está arruinada hoje? Por causa das mulheres deles. Eu posso lhes dar muitos exemplos de indianas que
estão casadas aqui. Elas fizeram seus maridos voltarem a si, colocaram tudo em ordem. Elas lentamente e de maneira firme os
colocaram apropriadamente na Sahaja Yoga. Essa é uma falha muito comum no ocidente e Eu não sei o que aconteceu com os
homens aqui. Eles se sentem tão culpados que eles devem se tornar como escravos. É o oposto no norte da Índia, Eu devo
dizer, as mulheres são muito dominadas. Nós tínhamos uma Sahaja Yogini. O marido dela era um Sahaja Yogi, ele era um
médico, e ele ficou paralítico Quando ele ficou paralítico, sua esposa começou a ganhar dinheiro.
Quando ela começou a ganhar dinheiro, ele se sentiu muito humilhado. Então ela a dominou muito mais. Ela veio e Me disse:
"Era bom quando eu não estava ganhando dinheiro," "ele era muito mais gentil comigo, agora eu estou ganhando dinheiro" E ela
estava dando cada centavo para ele. Ainda assim, ele ficava dominando-a o tempo todo. "Por que você não fez isso? Por que
você não fez aquilo?" Ela disse: "Ele nunca fez isso antes." "Assim que ele estiver bem, abrirei mão de todos os meus ganhos,"
ela disse, "porque meu marido não consegue suportar meus ganhos." Então Eu tenho de lhes pedir, antes de tudo, todas as
Sahaja Yoginis devem conhecer a Sahaja Yoga tão bem quanto os homens. Não é só sorrir e se vestir bem que é importante.
Na Sahaja Yoga, vocês devem ter o mesmo conhecimento que qualquer Sahaja Yogi tenha. Se geraram filhos, não significa que
vocês alcançaram algo grandioso. Qualquer um pode gerar filhos: cachorros, gatos, todos. Seus maridos também são
parcialmente responsáveis por isso. Assim, vocês não alcançaram nada grandioso gerando filhos, cuidando dos filhos,
dominando o marido de vocês o tempo todo. O quanto vocês sabem sobre a Sahaja yoga? Eu conheço algumas delas que não
sabem quais são os chakras nos pés. Elas não querem saber nada sobre a Sahaja Yoga. Elas só querem usar a Sahaja Yoga às
vezes para dominar os maridos. A pessoa tem de enfrentar isso.
O quanto vocês sabem profundamente sobre a Sahaja Yoga? Muitas de vocês têm muitos problemas dentro de vocês mesmas.
Eu tenho observado, algumas de vocês, assim que colocam suas mãos em direção a alguém, vocês pensam: "Oh, aqui, estou
me bloqueando aqui." Esse é o sinal de um bhoot regular em vocês. E Eu tenho visto pessoas dizendo que elas são sensíveis. É
uma coisa tão enganosa: "Eu sou muito sensível," "sou muito mais elevada na Sahaja Yoga." Essa não é a forma com a qual
você irá se tornar mais elevada. Você tem de estar absolutamente perfeita, em perfeita saúde e você deve ter o perfeito
conhecimento sobre a Sahaja Yoga. Quantas de vocês leram o Advento? Vamos ver.
Quantas de vocês leram o Advento inteiro? Tudo bem. Isso é bom. Quantas inglesas leram o Advento? Honestamente.
Honestamente. Isso é bom. Agora, o que Eu estou tentando dizer é que você tem de descobrir: o que é a Sahaja Yoga. A Guru de
vocês é uma mulher. Ela é a fonte de todo o conhecimento.
Ela é o oceano de todo o conhecimento. E por que nós deveríamos ficar para trás? Em todas as coisas, vocês querem ser
totalmente iguais, similares aos homens. Até mesmo em se vestir e em tudo. E quanto ao conhecimento sobre a Sahaja Yoga?
Quantas têm dado a Realização aos outros? Levantem suas mãos. Eu só estou interessada nas mulheres. Isso é bom. Assim, é
disso que devemos ter orgulho.
Deve-se saber o quanto você conhece a Sahaja Yoga, mentalmente, emocionalmente. Quantas de vocês dominam seu marido?
Tomem cuidado, ela é a única pessoa honesta, Eu acho. Eu conheço todas vocês que dominam. E tentam arrasá-los também,
algumas vezes. Eu estou lhes pedindo agora porque você é a shakti. Você é o poder atrás do homem. Vocês são as que os
tornaram grandes. Vocês são as que irão construir a Sahaja Yoga como uma energia potencial. Vocês são como esta Mãe Terra
que tem de manter tudo belo, todas estas flores.
De onde elas vêm? Todas essas árvores. Esta Mãe Terra parece tão simples. Mas o que Ela nos dá, olhem isto. Olhem estas
belas coisas. Assim, a pessoa tem de entender que para ser uma boa Sahaja Yogini, antes de tudo, você tem de ser uma
excelente esposa. E não uma esposa dominadora, empurrando-se para frente o tempo todo. Eu tenho percebido muito isso,
mas agora, recentemente Eu tive três, quatro casos nos quais Eu realmente fico chocada com o modo como as coisas estão
acontecendo. E elas podem bater em Mim ou bater nos líderes, bater em qualquer um. Porque é mais fácil para os bhoots

possuírem as mulheres do que os homens.
É verdade. Quando vocês vão demais para o canal direito, imediatamente vocês se bloqueiam no canal esquerdo, porque vocês
se movem como um balanço, porque naturalmente vocês são canal esquerdo, e então os bhoots capturam vocês muito mais do
que capturam outras pessoas. Vocês ficarão surpreso ao ver que quando Eu vejo as mulheres que levaram uma vida sexual
pervertida são muito piores do que os homens. Depois do casamento, os homens se curam, as mulheres não. Elas têm
problemas mentais, porque vocês devem saber que vocês são as emoções, vocês são os desejos do mundo inteiro. Vocês são
tão importantes que sem vocês nada pode começar. Se Eu não tivesse vindo a esta Terra, reunido todos Eles, de Sadashiva a
Ganesha, Eles não poderiam ter feito nada. É um fato. Sou Eu como uma Mulher, como uma Mãe, como uma Esposa, como a
Esposa que alcançou isso. E isso é o que deveria ser para vocês a coisa mais fácil de fazer, porque Eu sou uma Mulhaer e tenho
vivido como uma Mulher e Eu tenho cuidado de muitos filhos no mundo inteiro.
Lidado com o show inteiro, lidado com Minha família também muito bem. Eu equilibrei isso muito bem. E o modo que está
provado agora que uma mulher pode não somente ser uma sacerdotiza, mas ela pode ser a mais elevada Guru dos gurus. Eu
coloquei todas vocês no pedestal agora. Assim, Eu tenho de lhes dizer que vocês têm de se elevar e vocês têm de cuidar de sua
Sahaja. Você é muito importante, porque uma mulher má e uma má esposa é muito mais prejudicial do que um homem mau. Eu
vi acontecendo agora na Austrália. Uma única mulher arruinou toda a Austrália e uma única mulher pode tornar a Austrália
inteira algo grandioso. Que sou Eu. Eu sou muito orgulhosa de ser uma mulher e Eu odiaria ser um homem.
Vejam Shri Krishna. Ele teve de se casar com 16.000 mulheres. Ele teve de se casar com elas. Ele não podia tê-las como
discípulas. Elas eram shaktis, elas eram Seus poderes. Elas tinham de ser mulheres. Eles teriam dito, eles já estão dizendo que
Ele era um "mulherengo". Mas para Mim, ninguém pode dizer isso, porque Eu sou uma mulher e uma mãe não é desafiada. O pai
é sempre desafiado, não a mãe. Você pode alcançar muitas coisas como uma mulher.
Para isso, você tem de saber poucas coisas. Como expressar o seu puro amor pelos outros. Como expressar a sua genuinidade
aos outros. Como ajudar seu marido na Sahaja Yoga. No casamento da Sahaja Yoga, vocês Me prometeram que vocês
trabalharão para a Sahaja Yoga e ajudarão seu marido a praticar a Sahaja Yoga. Vocês ajudarão seu marido quando ele estiver
cuidando de outros Sahaja Yogis. E vocês cuidarão dos outros Sahaja Yogis que vierem na sua casa. Vocês farão de sua casa
um centro da Sahaja Yoga, receberão as pessoas em sua casa e sempre tentarão aprimorar a coletividade. Vocês se casaram
sob essas promessas. Vocês são aquelas que podem mostrar isso.
É fácil para uma mulher ter visão limitada, ser arrogante e má. Leva tempo para o homem ser assim. Mas com todas essas
possibilidades, mesmo se você tiver uma outra possibilidade dos homens dominarem, então você não está nem aqui nem ali.
Você não tem nenhum sexo também. Eu não sei nem mesmo do que chamá-las também. É melhor vocês darem um nome para
isto: uma pessoa que não é nem mulher nem homem. Vamos ser mulheres e nos orgulharmos disso. É desse modo que
podemos construir um mundo muito bom para todos. Assim, agora, tratando-se dos maiores problemas do mundo, nós temos
visto que Eu tenho falado muito sobre política atualmente, e talvez um dia todos vocês terão de entrar na política quando o
momento adequado chegar. Eu também estou indo ver este Sr. Jackson nos Estados Unidos.
Vamos ver o que vai acontecer. Também, como vocês sabem, estamos trabalhando isso na Inglaterra. Eu irei no espaço de dois
anos ver todos esses líderes. E nós iremos realizar isso de uma maneira que seja sensata, digna. Mas é para vocês mostrarem
que vocês são muito equilibrados, boas famílias. Olá, por favor você poderia ficar quieto? Quem é este? Krishna, seu filho é
muito travesso. Por favor, você poderia levá-lo embora? Vocês devem ensiná-los como se comportar diante da Mãe.
Vocês têm de ensiná-los. Uma criança pode estragar todas as outras crianças. Tomem cuidado. Vocês precisam dar-lhes
palmadas às vezes, Eu acho que é necessário. Senão as crianças nunca conseguem se comportar dignamente. Elas precisam
de duas palmadas no Swadishthana Esquerdo e ficarão bem. Nós temos de construir sociedades e famílias com educação
apropriada, com compreensão apropriada. Nós temos de tratar nossos filhos também com a mesma compreensão. Como Eu
lhes disse, até a idade de cinco anos, vocês podem lhes dar palmadas. Depois dessa idade, até a idade de 10 anos, vocês
devem lhes ensinar e depois da idade de 16 anos, eles devem ser tratados exatamente como seus amigos.

Mas se primeiro você perdeu esse dois pontos, você nunca consegue lidar com eles. Eles se sentarão em sua cabeça. Este é
também o problema das crianças neste país. Mas hoje, os problemas são muito mais profundos do que achamos. Um tipo de
força negativa, como uma força de Hitler está se elevando através das mulheres de todos os países. Através das mulheres, esse
Hitler horrível e todos esses alemães que morreram estão nascendo. Elas estão se tornando como – agora, exatamente como
nazistas. Assim, as mulheres têm de tomar muito cuidado de não abrir caminho para as forças negativas que estão atuando
dentro de nós. Elas têm de ser humildes, elas têm de ser doces e capazes de sacrifícios, porque elas têm o poder de fazer isso.
São somente as mulheres que podem fazer isso.
Não os homens, os homens não podem fazer isso. Eles têm outras qualidades de doçura em relação a eles. Os homens têm
algumas outras qualidades de doçura em relação a eles. Mas as mulheres têm essa inteligência que pode transformar o mundo
inteiro em um belo mundo. Agora, o que você está fazendo? Sente-se quieto. Por favor, você poderia se sentar quieto? Olá. Se
você não pode se sentar quieto, é melhor ir embora. Ashay, sente-se quieto.
Ontem você não estava aqui e todos eles ficaram muito quietos. Agora, comporte-se apropriadamente. Todos vocês devem
aprender a se comportar. Tudo bem? Vocês devem ensinar seus filhos, quando os trouxerem aqui.. ou trouxerem para qualquer
lugar, como se comportar. Vocês devem ensiná-los. Vocês devem falar com eles, as crianças devem aprender. Agora, então nós
chegamos aos problemas mais profundos deste mundo. É que a projeção mental tem se mostrado agora claramente - estejam
Comigo, todos vocês. Tentem entender.
É um problema muito profundo, se vocês forem para o canal esquerdo ou para o direito, vocês pulam para os extremos, para os
problemas, e vocês criam problemas. Assim, nós temos de manter todo mundo no centro. E para manter-se no centro, nós
temos de ascender. Agora, o problema é que nós temos muitas pessoas que vieram para a Sahaja yoga. Isso nunca foi
alcançado antes, nunca foi alcançado antes. A principal razão para isso era que era impossível penetrar nas mentes das
pessoas e lhes falar o que deve ser feito. Todo mundo tentou seu máximo. Somente hoje Eu estava discutindo sobre Buddha. Eu
disse que Buddha tentou o máximo para falar com as pessoas que elas deveriam se livrar do ritualismo insensato, e alcançar a
salvação delas. Ele tentou de tudo.
Então quando Ele morreu, eles disseram: "Tudo bem," "Ele disse para não fazermos nenhuma estátua," "nós faremos estupas
(tipo de monumento)." Então eles fizeram estupas que eles começaram a venerar. Exatamente o oposto do que Ele disse:
"Agora mesmo," "obtenham sua salvação, sua purificação, introspecção" "e o caminho do meio." Ele até mesmo chegou à ideia:
"Não tenham famílias," "se as famílias significam essa insensatez." "Apenas adote a renúncia dentro de si mesmo," "de modo
que você veja todas essas coisas." Mas, como de costume, como eles estavam novamente consolidados nessas coisas
insensatas deles, eles construíram grandes estupas e coisas assim e veneraram. Você vê isso na vida de Cristo. Você vê isso na
vida de Mahavira. Você vê isso nas vidas de todas as grandes encarnações e profetas, no Islã e em tudo. A mesma coisa
aconteceu, eles perverteram isso.
Mas quem perverteu? Quem corrompeu toda a essência de cada grande encarnação? Ela foi corrompida pelos próprios
discípulos, porque eles não eram realizados. Agora, o problema profundo que percebo é que as mulheres que se supõe serem
Minhas discípulas estragarão a Sahaja Yoga. Eu posso ver isso muito claramente agora. Eu posso ver isso tão claramente,
totalmente claro. Elas irão estragar porque elas se tornaram muito dominadoras. Porque elas acham que sabem sobre a Sahaja
Yoga. Porque elas acham que se tornaram muito grandiosas. Um esposa de líder acha que ela própria é o líder.
Se você chamar alguém: "Tudo bem, venha e faça esse trabalho para Mim", a esposa acha que ela tem o direito sobre seu
marido mais do que a Mãe tem. São as mulheres que são as culpadas hoje e é por isso que Eu quero alertar vocês. Agora, Eu
tenho visto isso. Eu posso mostrar que pelo menos dez mulheres assim fizeram isso. E agora a décima-primeira. Está
exatamente aqui. Isso é o que acontece. E Eu tenho de lhes pedir para compreenderem que a responsabilidade recairá sobre
vocês. Quando isso for escrito na história, onde, como o Ramayana foi escrito, foi a empregada doméstica de Keikeyi, a mãe, a
madrasta de Rama, quem foi responsável pela coisa toda que aconteceu no Ramayana. Mas aquilo tinha de acontecer.

Mas onde está essa Manthara hoje? E onde esta essa Keikeyi? Os indianos não pronunciam os nomes delas. Eles cospem se
alguém fala esse nome. Elas foram arruinadas. Elas achavam naquela época que alcançaram muita coisa. Isso é o que Eu tenho
de lhes dizer. Se vocês querem entrar para a história desse jeito, porque essa é uma época muito perigosa que estamos
enfrentando, e nós temos de ter muito, muito cuidado em relação a nós mesmos. Do que somos capazes? O que estamos
fazendo?
Eu lido com o momento presente e a época presente. E Eu não quero dizer o que lhes acontecerá no futuro. Se você tem de ir
para o inferno, você pode ir. Não vou dizer quem está indo para o inferno e quem está indo para o céu, mas é para vocês
decidirem através de sua introspecção, compreender o que irá acontecer. E Eu tenho de especialmente fazer um pedido muito
importante para as mulheres: nestes tempos modernos, elas são as que salvarão o mundo, não os homens. Eles fizeram o
trabalho deles antes. Agora é para vocês salvarem com sua compreensão, com sua compaixão, com seus sacrifícios, com sua
sabedoria e o amor inato, não somente os seus filhos, o seu marido, a sua família, mas o mundo inteiro. É uma oportunidade
muito boa para todas vocês fazerem sua parte. Têm acontecido experiências gloriosas com agumas das Sahaja Yoginis muito
grandiosas que temos. Algumas delas alcançaram, realmente, o que vocês podem dizer, o estado constante de
bem-aventurança.
Verdade. Algumas delas alcançaram. Estão no estado constante de bem-aventurança. Sempre que elas estão chegando,
imediatamente Eu posso sentir que elas estão chegando. Toda a atmosfera espera por elas, o cosmos inteiro, simplesmente em
completa presença respeitosa, fica esperando a chegada delas. Há mulheres dessa qualidade. E nós temos de tê-las como
ideais, e não as mulheres fúteis, inúteis, estúpidas. Nós temos de tê-las como algo grandioso. Isto é o que Eu tenho de lhes
dizer: o potencial dentro de vocês é muito grandioso. A Sahaja Yoga não deve ficar limitada a vocês ou a seus filhos.
Olá Anne, por favor você poderia se comportar agora? Ou você terá de voltar. Assim, a profundidade que você tem, você toca. O
problema de hoje é que as mulheres perderam seus valores, elas perderam sua profundidade. Esse é o problema básico de hoje.
Elas se tornaram competitivas, orientadas para o dinheiro, orientadas para o sucesso, todas as coisas insensatas. Elas não são
orientadas para a ascensão. Então vocês têm de tomar muito, muito cuidado. Basicamente esse é o problema que vocês devem
observar e Eu pediria a todos os Sahaja Yogis para ficarem atentos. A mesma mulher hoje pode ser uma escada para o céu ou
pode ser um escorregador para baixo.
De algum modo elas alcançaram esse tipo de posição, agora, em que elas podem mandar, exatamente como Hitler. Levou
somente 11 anos. Eu acho que essas mulheres levaram - Eu não sei quantos anos, mas agora Eu as vejo em cena. Uma mulher
sem retidão, uma mulher sem castidade, uma mulher sem humildade, não é uma mulher. Compaixão é sua ornamentação. Eu
queria poder escrever como William Blake. Eu queria que Ele tivesse escrito sobre as mulheres do ocidente e a beleza que elas
eram. E isso elas têm de alcançar. Uma vez que as mulheres realmente saibam de sua força, eles farão deste mundo um belo
mundo, Eu sei disso. Mas não a fraqueza delas onde elas se deixam cair no padrão dos homens.
Essa é a fraqueza delas. Assim, neste programa, nós fomos capazes de alcançar duas coisas. Ontem Eu lhes falei sobre
introspecção, e hoje Eu lhes falei onde está o problema. Mesmo que você construa um grande barco, o maior barco, que seja
próprio para alto-mar, e faça um grande buraco nele, esse barco afundará. Mesmo se você tiver os olhos mais brilhantes, mas
se um pequeno buraco for feito em seus olhos, você não poderá ver o céu. E no método sutil delas, essas mulheres têm o
talento especial para colocar isso em seus olhos. E elas também têm o talento especial para abrir a completa visão da beleza.
Eu estou muito feliz na Índia por uma única razão. A maioria dos homens vêm e Me dizem: "Foi minha esposa quem me trouxe
para a Sahaja Yoga." "Foi ela quem me expôs para a Sahaja Yoga."
"É ela quem fez muito por mim, fez pela Sahaja Yoga." E há tamanho respeito pelas mulheres. Mesmo aquelas que vieram aqui,
Eu observei algumas delas, têm lentamente e firmemente trazido seus maridos para a Sahaja Yoga. É claro, os indianos
também têm algumas mulheres horríveis, e quando elas vão para o exterior, se elas são ocidentalizadas e são expostas à vida
ocidental, elas também podem ser muito horríveis também. Mas de forma inata, a atitude das mulheres na Índia é diferente, ela

tem de estabelecer o dharma em sua família. Ela tem de estabelecer a beleza de Deus em sua família. Ela tem de dar tudo que é
bom para seus filhos, toda a retidão. Ela tem de ser humilde. Ela não tem de elevar sua voz. Se ela elevar sua voz, então ela
estraga seus filhos, ela os ensina como elevar a voz.
Ela tem, de certa maneira, de obedecer seu marido, porque as crianças devem obedecê-la. Isso funciona, a sociedade é muito
melhor lá do que aqui. Assim, esse recente, também, um movimento de liberação das mulheres e tudo mais, é um sinal que esse
trabalho secreto está acontecendo. Porque as mulheres são canal esquerdo, elas são ardilosas. Elas trabalham isso muito
espertamente e astutamente. Mas todas vocês podem ser como Eu. Todas vocês podem alcançar todos os Meus poderes
muito mais do que os homens podem alcançar, se vocês quiserem. Mas vocês têm de se livrar de suas visões pequenas e
ideias pequenas sobre se glorificar. Eu tenho certeza que isso dará certo se vocês assumirem isto sobre si mesmas: "Todas nós
podemos fazer o que a Mãe está fazendo hoje." A primeira coisa é que vocês devem aprender a cozinhar bem.
Não permitam os homens fazerem qualquer trabalho em casa. Nunca. Nunca permitam seu marido fazer qualquer trabalho em
casa. Eles simplesmente dependerão completamente de vocês. Façam a melhor comida. Sejam uma cozinheira perita. O
marido voltará para casa. Eu estou lhes dando os truques do negócio. Tente comprender seu marido como uma testemunha. Às
vezes ele fica zangado por nada e tudo isso.
Seja uma testemunha disso. Ele é um outro filho que você tem. É um filho adulto e você tem de cuidar de um filho adulto. Seja
gentil e atenciosa. É surpreendente que todas vocês não tenham ainda aprendido esses truques. Talvez suas mães nunca lhes
falaram. Eu acho melhor mandá-lo embora. Akshay? Apenas leve Akshay para fora. É bahot – é muito - Estas duas crianças são
muito estranhas.
Qual é o problema com este aqui? Também leve-os embora. Nós seremos uma raça ideal, uma família ideal, um ideal em tudo,
sem dúvida. Nós vamos mostrar para o mundo, quaisquer pessoas podem tentar truques conosco, não nos importamos. Nós
temos de ir cada vez mais além. Como Ganesha, podemos dizer, um enorme elefante amarrado a todos os tipos de cordas e a
todos os tipos de correntes pode ir e empurrar para frente. Desta maneira, todos nós Sahaja Yogis iremos realizar isso. Mas as
mulheres da Sahaja Yoga têm de fazer isso dar certo. Elas têm de se certificar de que deem esse poder aos seus maridos. Se Eu
encontro algum marido fraco, Eu sei que é a esposa que é uma resmungona ou que é uma pessoa dominadora, ou que acha que
não há limites para ela mesma.
E seu Eu vejo um homem muito poderoso, Eu sei que há uma mulher por trás dele. É exatamente como a eletricidade e uma
fonte de luz e uma lâmpada. Se a eletricidade está fluindo bem, a lâmpada fica acesa. Exatamente isso. Mas se você está
indentificada com essas mulheres fúteis, estúpidas, então você está perdida. Você estará acabada. Se vocês sabem quem Eu
sou, se vocês sabem o que Eu estou falando, e se vocês tentarem seguir o que vocês têm de fazer, então vocês imediatamente
verão que a Mãe está tentando fortalecer nossas raízes. Porque vocês são as raízes das árvores. Vocês têm de dar toda a
nutrição. Vocês têm de ser maternais, fraternais em relação a todos os outros Sahaja Yogis.
Não discutir, não brigar, não dizer coisas rudes. Esse não é o trabalho de uma mulher. Não argumentar, mas ficar quieta e ficar
atenta. Mesmo que eles estejam bloqueados em alguns chakras, vocês podem purificá-los muito bem como esposas. Vocês
podem trabalhar isso secretamente, vocês podem fazer isso. Porque o problema, embora ele pareça tão perigoso, e tão
destrutivo e chocante, as chaves estão nas mãos das mulheres de hoje. Elas podem simplesmente resolver o problema
rapidamente, se elas decidirem e entenderem a glória e o valor delas, e não se tornarem vulgares, desejando ardentemente
popularidade barata. Se Eu tenho sido capaz de definir esse grande problema em uma fonte muito precisa e se vocês puderem
lidar com a fonte, Eu tenho certeza que poderemos conduzir a Sahaja Yoga. Nós podemos lidar com o mundo inteiro e a
humanidade como um todo será totalmente salva enquanto este for o seu desejo. Que Deus os abençoe.
William, você é um menino tão bom, Rai? Você é um menino tão bom, o que aconteceu? Um menino tão bom e Ann, você é uma
menina tão boa, não é? Sim. Então vocês não devem ficar envolvidos com pessoas que tentam distrair sua mente, tudo bem?
Porque vocês são tão bons. Vocês devem lhes falar, como Olympia lhes fala: "Não, agora a Mãe está falando." Vocês têm de
crescer, não é? Vocês têm de se tornar grandes, não é? Então nós não devemos ouvir pessoas que tentam distrair vocês.

Mesmo quando a Mãe está falando, há vibrações fluindo, não é? Vocês conseguem sentir Minhas vibrações? Então vocês não
devem falar com mais ninguém. E prestar atenção em alguém, porque Eu quero que vocês se tornem pessoas grandiosas.
Vocês vão se ser grandiosos, não vão? Sim. E vocês vão Me ajudar, não vão? Tudo bem. Que Deus os abençoe. Quem está
sentado no sol hoje?
Levantem suas mãos. Quem mais? Lá - quem é aquele? Tudo bem, para vocês está tudo bem. Quem está deste lado está tudo
bem para vocês. Quem mais? Tudo bem, tudo bem. Não para você. Sua esposa pode sentar, mas não você. Ela é muito doce,
ela foi a única pessoa que levantou a mão para dizer que ela domina o marido, significa que ela não domina.
Qualquer homem que diga que é um marido dominado, significa que ele não é, senão como ele ousaria dizer isso? Mas de
algum modo, hoje as vibrações de alegria estão intensas. Eu não pude conter dentro de Mim mesma. Eu não sei qual é a razão,
algo bom está acontecendo em algum lugar. Deve ser isso, senão Eu não sei porque estou Me sentindo assim hoje. Eu estou Me
sentindo muito feliz e cheia de alegria, e Eu só tenho de dizer que ninguém deve ficar para trás. Eu quero que todos vocês
desfrutem da mesma maneira que estou desfrutando. Se há qualquer dúvida em sua mente, vocês devem Me perguntar. por
favor. Vocês podem Me fazer perguntas, se quiserem.
Vocês podem Me fazer perguntas, é uma boa ideia. Todos Me fazem perguntas, exceto os Sahaja Yogis, essa não é uma boa
ideia. Isso pode significar que Eu sou do tipo que nunca permite vocês pensarem, é claro, Eu não permito, mas Porque vocês
saltam na consciência sem pensamentos. Mas agora, se vocês conseguirem sair dela, vocês podem Me fazer algumas
perguntas, seria uma boa ideia. Vamos fazer algumas perguntas. Sim, sim, sim, sim? Yogi: Mãe, às vezes quando estou
meditando, eu fico sem pensar, eu espero que eu consiga eu sinta as vibrações. E não necessariamente eu sinto algum
bloqueio, Mas, eu quero ir mais profundo e não consigo. eu não sei como fazer isso acontecer. Agora, sente-se.
Agora, nós temos conceitos sobre nossa profundidade também. Quando dizemos que queremos ir mais fundo significa o quê?
Yogi: Alcançar a alegria. É uma alegria. Agora, se você não sente a alegria, então você deve descobrir dentro de você mesmo:
você colocou sua Mãe dentro de seu coração? Mais do que qualquer outra pessoa. Como quando os gurus perguntam assim
que você vai a eles: "Você sacrificará sua vida por mim?" É claro, Eu não quero que vocês sacrifiquem, mas eles perguntam:
"Você sacrificará sua vida por mim?" É um pouquinho que você tem de abrir. Apenas Me coloque em seu coração.
Estou à sua disposição, onde quer que vocês digam, estarei sentada lá. Se vocês quiserem, vocês podem colocar em Meu podem Me colocar em sua cabeça ou em seu coração, a qualquer lugar que quiserem que Eu vá, Eu estarei lá. Mas é melhor
estar no coração. Porque no cérebro, Eu sou muito conhecimento. Talvez isso seja demais para vocês. Mas se seu cérebro for
exagerado, então é melhor vocês Me colocarem no cérebro e no coração, em ambos. Se o seu fígado estiver demasiado, então
vocês podem Me colocar em seu coração, no cérebro e em seu fígado. Eu posso Me tornar o mais minúsculo do minúsculo,
vocês podem acreditar nisso? Como Eu posso ir em seu coração? Eu posso.
Tudo bem? Bom. Agora, o que mais? Devem ser perguntas boas como esta. Yogi: Por que nós nascemos com um ego e um
superego? O que ele? Yogi: Por que nós temos superego e ego? É uma série de coisas que você tem. Primeiro você tem o Ida e o
Pingala. Você tem Ida e Pingala, você tem de ter o sistema nervoso simpático esquerdo e direito.
você tem de ter o sistema nervoso simpático esquerdo e direito, porque você tem de usá-los. Você tem de usá-los, porque você
tem de saber o que é a liberdade. Você tem de ter liberdade, porque você tem de saber o que é correto e o que é errado. Você
tem saber isso, porque por fim, você tem de alcançar a liberdade completa, então você tem de ser treinado. Você está bem
agora? Há alguma outra pergunta? Sim? Yogi: Mãe, primeiro é sobre mulheres dominadoras. Kya kahe? Venha aqui, Eu não
consigo ouvi-lo.
[Hindi] Yogi: Mãe, eu estou falando sobre mulheres dominando os homens. Sobre o quê? Yogi: Sobre mulheres dominadoras. Eu
gostaria de perguntar, Mãe, numa situação como essa, um Sahaja Yogi tem o conselho usual que a Mãe deu, - como

shoebeating e bandhans e etc. - Shoebeat? Shoebeat e bandhans. Além desses, há outro conselho que a Senhora deu para os
Sahaja Yogis lidarem com a situação? Por favor. Shoebeat e algo mais Na realidade, depois do shoebeating, suas mãos ficam
tão cansadas e Eu nunca lhes disse nada a ser feito mais tarde, porque suas mãos ficam realmente muito cansadas. Há muitas
outras coisas que você pode fazer, se alguém tenta dominar ou algo assim.
É claro, shoebeating é uma delas, depois o shoebeating coletivo. Você tem de dizer às pessoas "shoebeatem XYZ", desse jeito, e
depois bata o sapato. Mas você pode escrever o nome da pessoa, dar um bandhan e queimar. Você pode escrever o nome da
pessoa em um papel e você pode enterrá-lo. Você pode colocar um limão em sua mão e dizer o nome dessa pessoa 11 vezes e
cortá-lo. Há – Há uma outra maneira que muito facilmente você pode fazer, é colocar essa pessoa nos Pés de Lótus de sua
Mãe. Mas depois é perigoso, pode ser muito perigoso. Se você não quer ter esse tanto de perigo, então você pode colocá-la nos
Pés de Lótus de Sadashiva. Isso seria um pouco mais suave. Mas para melhorar uma outra pessoa, se você quer que essa
pessoa melhore, e ainda não é incorrigível, você pode ajudar essa pessoa.
Então a melhor coisa é fazer essa pessoa compreender o valor da vida dele ou da vida dela. Fale com ela. Porque tudo que você
diz é um mantra agora, todos vocês são santos. Vocês são santos certificados, Eu lhes disse. Tudo que você diz é um mantra.
Tudo que você faz é um "ashirwad" (bênção). Ninguém ousa tocá-lo. Se eles tentarem fazer isso, eles terão de pagar por isso.
Eu sei de alguém que trabalha no aeroporto e ele conhece Meus poderes. Um dia alguém tentou perturbá-lo, ele disse: "Tome
cuidado, minha Mãe é muito poderosa."
"Depois um outro que tentou isso teve um ataque cardíaco," "um outro teve câncer", o quarto ele descreveu que teve um
acidente. Eu disse: "Eu não sei sobre tudo isso, por favor" Ele disse: "Não, minha Mãe é muito poderosa, não me toque," "eu sou
filho Dela." Ele não é um Sahaja Yogi regular, não pode participar de nossos programas e tudo mais, mas ele é muito calmo
dentro dele mesmo. Também algumas pessoas pegam um barbante e fazem nós com o nome da pessoa 11 vezes e queimam o
barbante. Esses rituais podem ser evitados muito facilmente, se você apenas colocar o bandhan da Mãe em volta dele, mas
depende de sua própria entrega. Algo mais? Só Me ajude a tirar Meu suéter. Vocês devem me perguntar sobre qualquer outro
problema também, olá? Yogi: Sim. A fotografia que a Senhora mostrou ontem, Shri Mataji, o que são aquelas imagens?
Todo mundo como (…), há umas luzes sobre a cabeça das pessoas. A Senhora pode dizer algo mais, por favor. O que ele está
falando? Yogi: Ele está perguntando sobre a fotografia, Shri Mataji, o que são as luzes sobre as cabeças das pessoas. Oh, é
isso. Isso significa que vocês são yogis e santos. A luz saindo de suas cabeças. Agora, isso mostra que a Kundalini se elevou e
está acesa agora e escrevendo Meu nome. Outro dia Eu vi uma pintura muito bela de El Greco na Espanha, e nela ele mostrou
santos com uma luz saindo da cabeça deles e as mãos assim. Eu quis comprá-la, mas ela estava tão escura que Eu disse que
faria uma cópia dela, Eu a comprarei.
É uma bela pintura. Mostrando completamente a luz saindo da cabeça e as mãos assim. Você conhece Hari, você é um yogi,
você sabe tudo isso, mas você ainda não consegue aceitar, esse é o problema. Vocês estão obtendo todas as bênçãos, por
quê? Mas tomem cuidado, muitas pessoas estão obtendo. Por exemplo, aconteceu um milagre na vida de Harry, ele foi capaz
de descobrir algo pelo qual ele ganhou muito dinheiro, emprego, tudo, honra. Harsh de repente ganhou muito dinheiro, porque
ele estava dirigindo para Mim. De repente de alguma lugar, ele herdou muito dinheiro. Muitos de vocês têm sido abençoados,
porque Deus quer fazer isso por vocês, Ele quer cuidar de vocês. Mas essas podem ser tentações, tomem cuidado.
Alguma outra pergunta? Yogi: Perdoe-me Shri Mataji, mas Kalpana telefonou e falou com Neetash e eles estão no apartamento
em Londres e ela tem algo importante que ela precisa falar com a Senhora. - Sobre o quê? - Yogi: Ela não disse o quê. Eu devo
telefonar e tentar descobrir o que é? Ela não está vindo para cá? Yogi: Casualmente veio uma pergunta, eu sou Neil, eu não sei
muito sobre eu não sei muito sobre isso. A Senhora mencionou treinamento? A Senhora poderia explicar para mim e para os
outros que não sabem muito, a palavra "Realização", afinal o que ela significa? Até que ponto as pessoas realizadas podem
descrever o que isso quer dizer, é isso?
Eu não posso exigir, eu compreendo tudo com meu senso de inteligência limitado, se eu tenho um ego. A Senhora poderia
gentilmente lançar alguma luz para (…), a qual nível nós podemos ascender? Alcançar, nesta forma humana. O que ele está

dizendo? Yogi: Eu acho que ele está perguntando, Shri Mataji, porque ele não compreende o que é a Realização também está
pedindo para a Senhora explicar a qual nível podemos ascender. Eu acho que você virá e se encontrará Comigo, tudo bem?
Então Eu o farei compreender. Não deve pensar no futuro, pense no presente. Onde estamos? Isso é muito importante.
Porque se Eu disser: "Você pode até mesmo se tornar Deus," de que adianta? E você não deve deixar de Me dar o devido valor
em tais coisas. Você tem de ver por você mesmo como você progride, porque às vezes Eu tenho visto que de repente os Sahaja
Yogis começam a pensar que eles são muito elevados, sem se julgarem. Porque Eu disse isso sobre alguém, eles começaram a
pensar que se tornaram aquilo, assim é melhor ver onde nós estamos, do que nós somos capazes e você virá e se encontrará
Comigo, Eu lhe explicarei. Você pode vir? Acho fala Comigo depois Arsh falará Comigo. Você tem problema de Vishuddhi
Direito. O que é isto? Tudo bem, apenas coloque sua mão aqui e sente-se e apenas coloque sua mão direita em direção a Mim e
diga: "Mãe a Senhora é Shri Krishna." Só isso, isso dará certo, tudo bem?
Alguém mais? Está tendo problemas físicos. Venha aqui. Melhor? Apenas continue dizendo, 16 vezes. Você pode se tratar. Yogi:
Problema de asma, Mãe. Onde? Yog: No peito. Asma, tudo bem.
Agora, você fará uma única coisa, coloque um pouco de gelo num saco plásitico em sua mão esquerda, coloque-o aqui, coloque
a mão direita em direção à fotografia. Yogi: Mão direita Mão direita em direção à fotografia, tudo bem? Só isso. Yogini: Mãe, é
sobre minha atenção, quando eu medito. A Senhora diz para colocá-La no coração para limpar o coração, então eu A coloco em
meu coração, mas a atenção também deve estar no topo da cabeça, então eu não sei, é algo do tipo para cima e para baixo? Eu
não estou certa aonde eu mantenho minha atenção, em meu coração ou aqui em cima, onde Eu deveria Prenda sua respiração
três vezes, em pense em seu coração que Eu sou Mãe do Universo, só isso. Isso irá – isso tem de ser corrigido, Há um problema
lá, é por isso. A menos e até que corrija esse problema, a atenção - não somente a atenção, mas mesmo a Kundalini vai para lá.
Então você tem de corrigir isso, Eu reparei ontem que você tem bloqueio no Coração Central. Mas você chegou na Sahaja Yoga
agora, quero dizer, há poucos dias atrás, isso será corrigido muito rapidamente, tudo bem?
Você tem de colocar sua mão direita em direção à fotografia, mão esquerda aqui e você tem de prender sua respiração. Todos
vocês podem fazer isso. Prendam sua respiração e digam: "Jagadamba, Jagadamba, Jagadamba." Vocês estão prendendo a
respiração, então como vocês podem dizer? Vocês têm de pensar. Agora soltem o ar. Novamente prendam o ar, mais uma vez.
Coloquem sua mão esquerda – a mão direita em direção a Mim. Está bom. Agora soltem o ar.
Novamente prendam o ar. Agora soltem o ar. Tudo bem? Este aqui. Que Deus os abençoe. Venha aqui. Sim, por favor, sim. O
problema de Vishuddhi Esquerdo de Raby, o nome de Daniel estava pronto () - Qual é o problema? - Eu estava com () [Hindi]
[Hindi] Agora, coloque sua mão aqui, e você tem de dizer 16 vezes: "Mãe, eu não sou culpado." Você pode sentar em sua
cadeira, confortavelmente.
Sente-se em sua cadeira, e diga 16 vezes de coração Que Deus te abençoe. A Senhora poderia nos falar? Presume-se que
tenhamos livre arbítrio, mas algumas vezes você sente que algumas pessoas e situações impõem a vontade delas em nosso
livre arbítrio. Assim, se você obteve o livre arbítrio, como é que outras pessoas impõem a vontade delas sobre as pessoas?
[Pergunta sobre Sahaja Yogis, livre arbítrio e dominação] Veja, não há livre arbítrio como tal, na Sahaja Yoga é a Vontade de
Deus, a vontade de seu Espírito. Agora, essas pessoas que falam de livre arbítrio, elas falam quando elas não têm nenhuma
liberdade Mas quando você é livre, você não diz: "Voce deve ter o desejo de liberdade." Por exemplo, o sol está brilhando, o sol
não diz: "Eu sou a luz do sol", ele diz? Da mesma maneira, você é livre. Ninguém pode dominá-lo. Ninguém pode tentar
rebaixá-lo.
Se eles fazem isso, a fraqueza é sua. Se alguém domina você, apenas ignore. Ninguém pode dominá-lo, eles são pessoas
estúpidas. Vamos supor que a grama ache que ela pode subjugar o aço, o que aço dirá é: "Tudo bem, perca seu tempo, suma
daqui." Ninguém pode dominar uma Alma Realizada. Apenas ignore. Eles são tolos estúpidos, palhaços que fazem isso. Você é
um pássaro livre, ninguém pode dominá-lo. E se alguém tentar fazer isso, Eu cuidarei dessa parte, deixe isso para Mim. Isso é
mais perigoso, no entanto.

Yogini: Como nós podemos nos tornar compassivos e humildes? Yogi: Compaixão e humildade. Como podemos ser mais
compassivos e mais humildes? Sendo. Eu não sei como falar sobre isso, porque Eu sou muito isso, então Eu simplesmente não
sei. Como você pode ser compassivo? Mentalmente você não pode. Se você tentar dizer para você mesmo mentalmente: "Eu
tenho de ser compassivo, eu tenho de ser compassivo,", "eu tenho de ser compassivo", então você se tornará muito agressivo,
porque você ficará farto de si mesmo. Os seres humanos são realmente estranhos, não são? Uma vez Eu fui ver um filme com
uma senhora, e nós vimos um filme onde eles mostraram uma nora sendo torturada pela sogra.
Então ela disse: "Você gostaria de ir para minha casa?" Eu disse: "Tudo bem." Nós fomos à casa deles. E o que Eu percebi foi
que ela simplesmente entrou lá e começou a gritar como sua nora. Lá ela estava chorando no filme. Ela chorou tanto que Eu
achei que os oceanos começariam a desaguar. Quando fomos para casa, ela era tão cruel com a nora dela, Fiquei
impressionada, Eu disse: "Agora as lágrimas começaram a cair de Meus olhos." Ela disse: "Qual é o problema? A Senhora não
chorou no filme." "Por que está chorando aqui."
Eu disse: "Aquilo era artificial, isto é real." Primeiro Eu pensei, a pessoa compassiva é uma pessoa que não se preocupa consigo
mesma. "Eu estou tão infeliz. Isso está dando errado comigo." Também uma pessoa que é compassiva não pensará no que os
outros estão fazendo com ela, ou o que os outros não estão fazendo com ela. Quando você está muito envolvido consigo
mesmo, você nunca pode ser compassivo. Assim, certifique-se de que você esteja preocupado com os outros, que você pense
nos outros. E você se torna humilde quando você vê alguém que está muito mais elevado do que você. Não no modo como você
é bem sucedido; não no modo como você tem mais dinheiro; não no modo como alguém pode dar grandes palestras e pode
parecer ser muito dominador. Mas como alguém que é extremamente humilde e generoso.
Quando você encontra esse tipo de personalidade, então você se sente muito feliz e você tenta seguir essa pessoa no modo
como ela é. Então você vê as qualidades compassivas de uma pessoa e aprecia isso. Mas se você começa a apreciar as
qualidades dominadoras de alguma pessoa e pensa: "Oh, olhe para esta pessoa, o modo como ela articula," "o modo como ela
gerencia, o modo como ela produz certos resultados", então você se perdeu. Mas se você observa a pessoa que é compassiva,
que é generosa, que é gentil, que pensa em tudo mundo, então você aprende que você é muito inferior a essa pessoa. [Pergunta
em Hindi] Há uma pergunta aqui dos homens, do lado dos homens: "O que eles devem fazer em relação aos problemas das
mulheres?" Eles não precisam fazer. Isso é problema delas, não seu. Apenas ignorem. Saibam que vocês são yogis, ninguém
pode dominá-los. Mas se elas são dominadoras, é problema delas e elas têm de corrigir isso. Alguém que tem medo da esposa
escreveu, Eu acho.
E o que você pode fazer é "shoebeatar" essa pessoa, ou você pode pegar um travesseiro e dar-lhe o nome da esposa e bater
forte nele e dar mais dois de Minha parte. Mas há homens que são muito dominadores e eles estão perdendo na dominação
deles, Eu devo dizer. Na verdade, eles exageraram nisso, então agora estão pagando pelo que eles fizeram. Mas você não
precisa agora nunca mais, acabou-se, agora está terminado. Eles eram muito dominadores antes, os homens, então agora eles
têm de pagar pelo que eles fizeram, não é? Na China, uma vez Eu disse: "Sinto muito ver que" "tantos britânicos estão tomando
drogas." Então os chinesses disseram: "Isso é bom para eles, eles nos deram" "as drogas, deixem-nos terem algumas drogas
agora." Eles não pensam a partir do ponto de vista coletivo que somos seres humanos, eles são seres humanos, como nós
sofremos, eles não devem sofrer. Tal como Hitler dominou os judeus. Agora os judeus disseram: "Tudo bem, nós
dominaremos."
Ação e reação. Assim a pessoa deve se livrar dessa ação e reação. Apenas ignore isso, apenas ignore. Ação e reação não
devem existir, porque então você faz o jogo dos outros. Apenas ignore. Acabe com isso. Porque as mulheres têm sido
dominadas, então elas estão dominando. Agora vocês as dominam, então elas os dominam. Por todas suas vidas e vidas após
vidas vocês fazem isso. Quando vocês vão desfrutar a companhia uns dos outros?
Mesmo se você os deixar por dois minutos, eles começarão a brigar. Você começa o filme, eles estão brigando. Se você for na
rua, eles estão brigando. Em qualquer lugar que você vá, eles estão brigando. Por que eles se casam? Eu não sei. Esse é o
problema. É por isso. Recite o nome de Buddha e isso desaparecerá. É o Agnya Direito.

O que mais? [Pergunta sobre vibrações] [Hindi] A melhor coisa é meditar, antes de mais nada, e tornar você mesmo perfeito.
Então automaticamente você saberá. Mas Eu tenho visto pessoas que vão muito rápido até que elas percam seu equilíbrio.
Então isso significa que elas precisam de mais meditação e compreensão. Mas normalmente, se você usa Minha fotografia e
faz perguntas, você obterá as respostas corretas. Com o devido protocolo. Não deste jeito, em pé com uma vara: "Mãe,
conte-me agora." Dessa maneira não funcionará. Sahaja Yogini: Mãe, a Senhora pode me falar como corrigir minha atenção?
Minha atenção é muito fraca e eu gostaria de saber mais algumas formas de fortalecê-la. Sua atenção [N.T: Problema
temporário com áudio original] Eu não fico surpresa que sua atenção seja fraca. Sua atenção é fraca por causa deste país,
desta vida ocidental, da coisa toda. Se você tentar entender o que é isso, a economia inteira é baseada em estragar sua
atenção. Primeiramente todo o maquinário começou. O maquinário é como um rakshasa, um demônio, que tem de produzir.
Agora, quando eles produzem, eles têm de atrair sua atenção. Se eles não atraírem sua atenção, como eles venderão? Então
eles criam propagandas, isso, aquilo, todos os tipos de - Eles fazem isso dar certo, eles tornam isso muito, muito atrativo, de
modo que eles possam vender as coisas deles. Então eles percebem que vocês estão muito insensíveis à atração deles, então
eles colocam coisas horríveis, como homens nus, mulheres nuas, banheiros, algo assim.
Normalmente, um banheiro deveria chocar uma pessoa ou fazê-la vomitar. Mas de um modo ou de outro isto é muito apreciado,
cenas de banheiro, para atrair sua atenção. Então Ganesha começa a ficar zangado com você, e a atenção fica perturbada.
Assim, muitas coisas são feitas o tempo todo na cultura ocidental atualmente, por causa dos valores industriais, de modo que
sua atenção fica perturbada, então Eu não fico surpresa com isso. Mas para corrigir essa atenção, você deve ver por você
mesmo: aonde sua atenção vai? Para onde ela se move? Eu disse às pessoas que quando estiverem andando para olharem a
grama, agradecerem à Mãe Terra, pois Ela nos deu uma grama tão macia, boa, aveludada para nós vermos. Olhem as árvores. E
olhem as crianças. Mas não elevem seus olhos além de um metro.
Em um metro, você pode ver se tem um carro vindo, um elefante vindo e uma formiga se movendo. Assim, você deve manter
seus olhos só até um metro, tente mantê-los a um metro e a melhor coisa é observar as crianças e as flores. A maioria das
flores belas crescem até a altura de um metro, então você não precisa elevar seus olhos mais alto e sua atenção se
estabelecerá. É muito simples fazer isso. Essa é maldição dos tempos modernos. Eu tenho observado as pessoas, o modo
como elas seguem olhando, às vezes Eu acho que o pescoço delas se quebrará, o modo como eles seguem olhando, olhando,
olhando, olhando. Simplesmente não sabem o que fazer, com o Vishuddhi deles assim, como eles podem ficar bem? Mas você
é honesto e você é um buscador e você quer ascender, assim há muitas forças que criarão uma atmosfera para você que será
muito pura e boa. E vocês se sentirão felizes ao olhar até mesmo para cima, um metro e trinta, um metro e meio, um metro e
oitenta, acima da cabeça de vocês. E nada acontecerá à sua atenção.
Também ao dizer isso, a atenção está se desenvolvendo. Eles chamam isso de "os 14 estágios nos quais a pessoa se move". Eu
já falei sobre os quatorze. O que mais? Sim. Yogini: Mãe, como podemos falar sobre a Sahaja Yoga com as pessoas que não
acreditam em Deus? [Hindi] Oh, eles são os melhores. Porque atualmente acreditar em Deus significa cegueira total, estupidez
total. Acreditando em qualquer religião é a maior estupidez. porque elas não são de forma alguma religiões.
Assim, para aqueles que não acreditam em Deus, diga-lhes: "Você acredita em você mesmo?" Ele diz: "Sim, eu acredito." Isso, é
claro, eles não podem negar. "Onde está o seu Si?" Comece daqui. "Onde Ele está perdido?" Ele dirá: "Eu acredito nisso." Eu digo:
"Quem é você para acreditar?" Porque você leu alguma coisa, porque você tem certas ideias, porque você está condicionado
desse jeito, porque você está reagindo a algo, é por isso que você diz. Mas na verdade, você acredita por causa de seu ego ou
de seu condicionamento.
Você não está acreditando porque é a realidade. É mais fácil falar com eles do que com pessoas que são fervorosas com algo.
Horrível. Você não consegue falar com elas. Assim, esqueça esses crentes fervorosos, é melhor não brigar com eles. [Pergunta
sobre insensibilidade às vibrações, repetida em hindi] Levante seu canal esquerdo e abaixe o direito. 108 vezes. E agora eleve a
Kundalini. Yogi: Eu, eu às vezes vejo manchas em frente dos olhos. e eu me pergunto (…) Yogi: Que tipo de manchas?

Pretas ou brancas ou brilhantes ou Yogi: Pretas [Hindi] Você deve dar bandhans e tentar expulsá-las, só isso. Depois de algum
tempo, elas desaparecerão. O Agnya Esquerdo também, é por isso. Então peça para alguém colocar uma vela atrás de seu você pode colocar uma vela, a fotografia e uma vela, a mão esquerda em direção à fotografia e mão a direira na Mãe Terra, e a
vela atrás. Yogini: Mãe, a Senhora é a Adi Shakti [Inaudível] [Hindi] É melhor não tentar. Você deve ver o tanto que você pode ver,
não deve tentar ver algo mais. Vamos supor que você queira ver o sol, tudo bem, veja-o o tanto que consegue ver, mas não o
veja demais. O tanto que você puder suportar, você Me entenderá. Automaticamente. Porque Eu sou a Compaixão.
Nós temos de bater palmas para Sandra por uma coisa. Um dia, Eu estava vindo da Itália e Guido Me disse que ele precisaria de
16.000 libras para começar um tipo de projeto. Eu disse: "Verdade? Eu não sei se tenho tanto dinheiro no Meu banco," "mas
vamos ver." E quando Eu cheguei no aeroporto, ela Me trouxe um envelope, ela o deu para Mim. Ele tinha exatamente a
importância de 16.000 libras em liras. E ela disse: "Mãe, use-o da forma que a Senhora quiser." Eu simplesmente lhe disse que
ela está unificada com a Adi Shakti, definitivamente, porque como ela agiu tão rápido? Com aquelas 16.000 libras, então Eu
devo dizer que Guido Me disse: "Eu talvez não precise disso comigo, Mãe." Eu disse: "Guarde isso com você."
Então ele Me disse que não precisaria daquilo nesse instante. Então Eu disse: "Tudo bem." Eu fui lá na vez seguinte. Eu lhe
disse: "Nós compraremos todas as coisas aqui para Shudy Camps." Então Eu comprei de Shudy Camp - para Shudy Camp, todo
o mármore, todos os azulejos, todos os acessórios sanitários, o que mais? Tudo. Em um dia, em Milão, em um dia, tudo isso. E
quando a conta chegou, Foram 16.100 libras. E também as cortinas, perdoem - parte delas. Então Eu disse aos Sahaja Yogis na
Inglaterra: "Vocês têm de comprar" "a importância de 16.000 libras em madeira de lei" "e enviar para Itália, porque madeira de lei
é muito cara lá."
Mas imaginem todas essas coisas só nos custaram esse tanto. Então um sistema de troca de mercadoria foi organizado e
funcionou tão bem, então nós temos de bater palmas para ela, realmente. Nós também temos de bater palmas para os "Golden
Builders" que construíram este lugar tão belamente e fizeram - a todos eles que são membros dos "Golden Builders
(Construtores de Ouro)". Nós também temos de bater palmas para as pessoas que trabalharam nos bastidores como cozinhar e
outras coisas, aqueles que vieram aqui e trabalharam arduamente. que não são membros dos "Golden Builders" também, que
trouxeram Shudy Camps para nós. Agora nós temos de bater palmas para os médicos que irão começar a clínica deles, e irão
produzir grandes resultados para os ingleses. Nós também temos de bater palmas para todos os músicos, que virão e
praticarão a música deles todo fim de semana e criarão músicas lindas para os Sahaja Yogis e para os outros. A todos aqueles
que estão envolvidos com a Sahaja Yoga e estão fazendo um bom trabalho na Sahaja Yoga, Eu gostaria de lhes dar uma salva
de palmas. Este é um belo lugar e nós criamos uma área muito bela para vocês, onde vocês podem vir e fazer muitas coisas.
Nós podemos ter exposições de artistas, nós podemos ter centro educacional de crianças, nós podemos ter muitas coisas
neste lugar, mas nós temos de pensar sobre isso, o que podemos fazer.
Agora, ele pertence a todos nós, e não pertence a nenhum de nós também. Aqui, nós temos de aprender a renúncia, porque
quando você é dono de uma casa grande como esta e uma bela casa como esta, imediatamente seu Mahalakhsmi Tattwa se
eleva. Esta é a casa de vocês. Assim, com o Mahalakshmi Tattwa, você começa a renunciar tudo que é "eu-ismo", "meu",
possessividade e você começa a se tornar uma pessoa que renunciou totalmente, que renunciou a tudo e está vivendo na
plenitude, e isso deve acontecer a todos vocês. Vocês são sempre bem-vindos para vir e passar os fins de semana aqui e
trabalhar isso. Mas não deve ser usado como uma "babá". de modo que mandem todos seus filhos porque você quer tirar férias.
Se qualquer criança vier para cá, os pais devem vir também. Vocês não devem usar este lugar para mandar seus filhos para cá.
Todos vocês devem vir e ficar aqui e meditar.
Não deve ser usado para um propósito desse tipo. Eu acho que todo fim de semana vocês podem organizar um pequeno
seminário, todo fim de semana, as pessoas podem vir aqui e desfrutar, não como um feriado, mas um verdadeiro dia de
trabalho da Sahaja Yoga. Assim, ao final deste seminário, Eu gostaria de agradecer a todos vocês, a todos os Sahaja Yogis que
vieram aqui e cuidaram de Minha família que agora desapareceu, Eu não sei onde eles estão. Em nome deles, Eu gostaria de
agradecer a todos vocês, e também agradecer-lhes por organizar este belo encontro cordial de todas as pessoas. Também, Eu

gostaria de agradecer a todos os Sahaja Yogis que vieram do exterior e que fortalecem a vontade das pessoas de trabalhar para
a Sahaja Yoga, porque eles estão fazendo um grande trabalho em seus próprios países. Eles estão estabelecendo, um após o
outro, tantos ashrams, enquanto que na Inglaterra nós somos muito lentos. Metade deles entram e metade deles desaparecem.
Eles os desapontam tanto. Magoa muito, às vezes, a forma como as pessoas se comportam na Inglaterra. Seja o que for, Eu
continuo os perdoando e os perdoando, mas há um ponto até o qual a pessoa tem de ir.
Assim, isso é a responsabilidade dos Sahaja Yogis ingleses, que foram abençoados com este belo lugar, para dedicarem mais
tempo à meditação, para trazerem toda a sua família, virem aqui, tentarem meditar, Eu acho que este é o seu ashram onde
vocês têm de viver e trabalhar. Todos vocês devem tentar fazer isso e Eu tenho certeza que o progresso de vocês será muito
mais rápido. Que Deus os abençoe.

1988-0710, Shri Hamsa Swamini Puja e duas palestras
View online.
Shri Hamsa Swamini Puja, Grafenaschau, Alemanha, 10 de julho de 1988 Hoje nós decidimos fazer um Hamsa Puja na
Alemanha. Nós nunca, até agora, prestamos muita atenção a este centro do Hamsa, o qual é, Eu acho, muito importante... para
o mundo ocidental mais do que para os indianos ou para o Oriente. A razão é que no Hamsa Chakra, parte do Ida e Pingala
emerge e se manifesta. Isso significa que a expressão... do Ida e do Pingala é dada através do Hamsa Chakra. Assim, este
Hamsa Chakra é aquele que não subiu até o Agnya, mas está se segurando em certos fios... ou certas partes do Ida e do
Pingala, e eles começam a fluir através do seu nariz, expressando através dos seus olhos, da sua boca e da sua testa. Assim,
vocês sabem que o Vishuddhi Chakra tem 16 pétalas... que cuidam dos olhos, nariz, garganta, língua, dentes, mas a parte da
expressão de todos esses vem através do Hamsa Chakra. Portanto, é uma coisa muito, muito importante na mente ocidental...
compreender o Hamsa Chakra. Há um belo verso sobre isso em Sânscrito. "Hansa kshveta ha, baka ha kshveta há" "ko bhedo
hansa bakayo ho. Neera ksheera vivek e tu". "Hansa ha hansaksh, baka ha baka ha." Significa que a garça e o cisne ambos são
brancos. E o que faz a diferença entre os dois? Se você misturar a água e o leite juntos, o hamsa (cisne) sugará apenas o leite.
Assim, ele consegue discriminar entre a água e o leite. Enquanto a bakha, quer dizer, a garça, não consegue. É algo muito
significativo para os Sahaja Yogis compreenderem. O discernimento deve ser compreendido... muito profundamente dentro de
nós mesmos. E como nós desenvolvemos o discernimento... é muito importante na Sahaja Yoga. Mas antes de chegarmos a
isso, vamos ver como esse discernimento desempenha um papel muito grande... na manifestação das nossas expressões
externas. Nós somos as pessoas no Ocidente... que sempre tentam se expressar externamente. É muito importante como você
olha, é muito importante onde você olha, o que você olha, o que você vê. É muito importante que sua aparência seja boa. Muito
exigentes, eles gastam muito tempo melhorando a aparência deles. Isso é o mínimo. Então eles têm um método pelo qual nós
chamamos de mídia. O país fala ou se manifesta através da mídia. E a mídia tem de ter um treinamento. Cada país tem sua
especialidade, uma melhor do que a outra. E quando você vê todos eles, você percebe que lhes falta discernimento
completamente. Também, no nosso discurso, na nossa expressão da literatura, na expressão da poesia, na expressão dos
nossos relacionamentos com os outros, qualquer tipo de expressão requer discernimento, o qual é um conhecimento
profundamente estabelecido... ou sabedoria. Se no Ocidente as pessoas não fossem tão superficiais, elas estariam numa
situação muito melhor, Eu acho. Se, vamos supor, na Inglaterra, as pessoas não se tornarem punks, então os outros rirão delas
e eles pensarão: "Este homem não tem dinheiro para se tornar um punk." Assim, um tipo de moda se estabelece... numa
sociedade desse tipo, que não tem nenhum discernimento e que é muito superficial. Modas não funcionarão em países onde
eles são profundamente... enraizados nas tradições e numa adequada compreensão da vida. É claro, os países que são muito
antigos têm tradicionalmente tentado se aperfeiçoar com tentativa e erro, e métodos de tentativa e erro, têm desenvolvido um
discernimento muito melhor, uma compreensão muito melhor. Mas os países que não passaram por toda essa
experimentação... não deram certo, não passaram por essa disciplina, carecem de discernimento. E é por isso que muitas das
pessoas, embora elas sejam de uma busca muito profunda, se desviaram. Se elas tivessem discernimento, elas não teriam se
desviado, elas não teriam ido a lugares errados, mas o discernimento estava faltando. Assim, tem a ver com o discernimento...
como você usa o seu Ida Nadi e o Pingala Nadi, e o discernimento para entender o que é bom e o que é ruim. Agora, vamos ver o
Ida Nadi. O Ida Nadi é muito importante porque o discernimento nele... só pode surgir por meio de uma compreensão
tradicional. O Ida Nadi começa do local de Ganesha, o Muladhara. Assim, primeiro nós perdemos o maior suporte, a maior
ajuda, a maior nutrição de santidade e auspiciosidade no Muladhara, se nós não temos nenhum discernimento. Nós sempre
adotamos algo que é prejudicial ao nosso crescimento... e também que pode nos destruir, não somente nós, mas o país inteiro.
Nós gostamos de pessoas que são destrutivas, quando não há discernimento. Discernimento significa que você deve escolher
as coisas... que são boas para você, que são benéficas para você, que são boas para o coletivo, que são boas para sua
ascensão. Ao contrário, as pessoas que não tem nenhum discernimento... caem nas armadilhas do tipo errado de pessoas,
como por exemplo Freud. Quero dizer, para um indiano, Freud, ninguém pode acreditar... que você possa chegar a uma ideia tão
insensata. Mas as pessoas aceitaram Freud mais do que elas puderam aceitar Cristo, porque o discernimento estava faltando
completamente. Se elas tivessem aquele discernimento tradicional nelas, elas teriam sido salvas. Esse discernimento
tradicional... é aquilo que surge através do Ida Nadi. Agora, isso é o que as pessoas chamam de condicionamento, e elas dizem
que condicionamento é muito ruim, e as pessoas não devem adotar um condicionamento, e a pessoa deve ser livre de
condicionamento, o que é um ideia totalmente errada. Nisso também, deve haver discernimento. Qual condicionamento é bom e

qual não é bom... tem de ser considerado. Agora, porque não há nenhum discernimento sobre... condicionamento também,
descarta-se completamente todas as tradições, tudo que está vindo a nós através de nossas experiências... de nossos
antepassados, tudo é descartado. A história é descartada, e nós dizemos: "Oh, não, nós estamos além disso, nós nos sentimos
livres." Como por exemplo, Eu fiquei surpresa, ontem, no avião, alguém Me disse: "Eu me sinto muito livre quando estou sem
roupas." Quero dizer, se as roupas podem aprisioná-lo, então o que acontece com as prisões verdadeiras? O que elas serão para
você? Mas esse tipo de ideia estranha entra na cabeça das pessoas... e elas pensam: "Nós podemos justificar toda essa
estupidez que seguimos..." "porque falta discernimento em nós." A inteligência não pode lhes dar discernimento. Ela não pode
lhes dar discernimento... no que se refere ao condicionamento. Para o Sahaja Yogi, é importante compreender... como você
desenvolve o seu discernimento. Ontem somente, Eu dei uma palestra muito bela para... as mulheres de Paris, ou, Eu diria, para
as mulheres da França, no que diz respeito ao discernimento das mulheres. O discernimento do Ida Nadi é a intuição. Se você
desenvolve esse discernimento dentro de você... através dos seus poderes meditativos, você desenvolve a intuição. E a intuição
não é além do que a ajuda dos Ganas... que estão em volta de você. Se você aprende a obter a ajuda dos Ganas, você pode se
tornar muito intuitivo, e sem muito de sua inteligência, você pode dizer a coisa certa. Toda a Sahaja Yoga, Eu diria, pelo menos
50% dela é baseada na intuição. Para isso, você tem de desenvolver... um senso adequado de Shri Ganesha. Shri Ganesha em
Seu sentido correto, você tem de entender. De lá se inicia, porque Ele é Ganapati. Ele é Aquele que é o Mestre, é o Chefe de
todos os Ganas. Assim, os Ganas lhes dão a intuição. Por exemplo, digamos que Eu tenha de ir a algum lugar... e então o que Eu
digo é: "Não, Eu não poderei ir lá amanhã." E Eu não irei, por alguma razão. Então as pessoas pensam: "Mãe, como a Senhora
sabe?" Eu sei porque os Ganas estão lá e o que eles dizem é a verdade, eles sabem tudo sobre isso. Ou qualquer coisa que Eu
diga sobre alguém se torna realidade. Então, eles começam a Me perguntar: "Como é Mãe que a Senhora veio a saber disso?" Eu
vivo na intuição. Por exemplo, Eu tenho de pegar um avião, Eu sei por intuição, o que irá acontecer. Essa parte tem de se
desenvolver pela veneração a Shri Ganesha. Então imaginem, Shri Ganesha também rege uma parte do Hamsa Chakra. Assim,
quando nós dizemos "Ham" e "Sa", esses dois são na verdade os bija mantras do Agnya. Mas quando o Agnya toca o Hamsa, ele
começa aqui, é por isso que na base, na raiz dele está o Hamsa. E aqui o "Ham", "Ham" significa "eu sou". Se você tiver
discernimento, você não adotará modas, você não adotará ideias estúpidas. Você tem sua própria personalidade, você é um
Sahaja Yogi. Você não ouve pessoas que não são Sahaja Yogis. Essa é a parte do "Ham", "eu sou", não a parte do ego, mas o
Ham para compreender que: "Eu sou um Yogi e eu sei tantas coisas..." "que normalmente as pessoas não sabem..." "e então eu
não tenho nada a ver com elas." "Eu não tenho de ter nenhuma aula com eles." "Eles não devem me ensinar nada." "Não há nada
que elas saibam, eu sei muito mais." Estar consciente de si mesmo é "Ham". Assim, isso vem do lado direito, Eu diria. O
discernimento do lado direito é "Ham"... e o discernimento do lado esquerdo é "Sa". "Sa" significa "Você", significa "Você é....",
em seu caso, vocês sabem quem é o "Você". Mas para cada ser humano, "Você" é o Divino. "Você é Aquele." Isso vem do lado
esquerdo, é "Sa". Assim a palavra "Hamsa" é formada de dois tipos de discernimento, onde considerar "eu sou" e onde
considerar "Você é". Nesses dois equilíbrios, como eles são mostrados aqui belamente, a lua e o sol. No centro está a cruz, que
lhes dá o equilíbrio, que lhes dá o Dharma. Como todas essas coisas estão conectadas, uma após a outra, camadas após
camadas, vocês podem ver como o Dharma... está conectado com o discernimento. Agora, há pessoas... que de repente ficam
atraídas por algum tipo de ritual. Por exemplo, Eu tenho visto alguns Sahaja Yogis, eles vêm ao Puja e ficam dando bandhan
neles como loucos. No caminho que eles irão, eles darão bandhans. Em qualquer lugar que eles forem, eles darão bandhan,
como loucos. Isso é apenas condicionamento, isso não é discernimento, isso não é Sahaja Yoga. Isto deve ser observado: é
para dar bandhan ou não? Na presença da Mãe, há bandhan. O que há para dar bandhan em você mesmo? Mas as pessoas,
quando Eu estou falando, ficam dando bandhan, elevando a Kundalini delas. Todas elas são loucas, Eu acho. Do mesmo modo,
há pessoas... Ontem, Eu ouvi que há um tipo de disco de música... que é tocado em todo lugar nos ashrams, porque todos eles
podem pular como um camelo. É uma música para camelos, vejam. Agora, esse disco, todo mundo aprecia. Por quê? Porque
eles podem pular como um camelo. Uma vez que você comece a pular como camelo, o ser humano não consegue parar, eles
formam hábitos. Então, eles gostam dessa música específica, eles continuarão pulando como um camelo... porque agora eles
se tornaram camelos, eles têm de se comportar como camelos. Agora, se houver algo, alguma música que seja como um
cavalo, talvez como um trote, talvez um galope, qualquer coisa assim. Uma vez que eles ouçam essa música... de repente eles
começarão a seguir aquele ritmo, agora eles se tornam o cavalo que está galopando. Agora se o cavalo está galopando, eles se
tornam cavalos e eles só gostam dessa música de galope. E assim por diante, poderia ser um burro, poderia ser qualquer coisa.
Nós não somos animais, nós somos seres humanos... e nós somos "Ham", "nós somos". Nós somos Sahaja Yogis, nós não
somos dominados por nenhum tipo de ritmo em particular... ou um tipo específico de música. Toda variedade, nós podemos
apreciar e compreender, contanto que ela seja dharmica, contanto que ela seja equilibrada, contanto que ela seja auspiciosa e

sagrada. Assim, vocês podem ver no Hamsa quantas coisas são julgadas. Eu acho que toda a Sahaja Yoga se sustenta no
equilíbrio do Hamsa. Há pessoas que são muito astutas, quer dizer muito honestas. Mas essa honestidade pode ir a limites
ridículos. Ou além disso, há pessoas que trabalham muito arduamente. Isso também pode ir a limites ridículos. Assim, essas
qualidades que são consideradas boas, não podem estar certas. A retidão é o discernimento... glorificado. Se você tem
discernimento, então você exalta esse discernimento na retidão. Você pode pegar como exemplo Cristo. Cristo era tamanho
discernimento. Quando Maria Madalena foi apedrejada, Ele não tinha nada a ver com prostitutas, quero dizer, nada a ver de
forma alguma, nenhum relacionamento, mas Ele pôde ver, no discernimento, que aquelas pessoas não tinham o direito de
apedrejá-la. Ele ficou em pé lá, em Sua própria coragem e disse: "Aqueles que não cometeram nenhum pecado..." "podem atirar
a pedra em Mim." Esse é o poder do Seu discernimento, que as pessoas simplesmente sentiram aquele discernimento... dentro
delas mesmas e elas sentiram no discernimento: "Este Homem é um Homem Santo..." "e nós não podemos atirar pedras Nele."
Se vocês tiverem discernimento, como Sahaja Yogis, vocês farão com que os outros tenham discernimento também. Os outros
terão de ter discernimento e compreender. E esse "niraksheera vivek" que é a diferenciação entre a água e o leite, o ruim e o
bom, pode surgir em vocês, se vocês desenvolverem essa parte do discernimento. Na Sahaja Yoga, a cada estágio, vocês
perceberão que as pessoas vacilam também... com a falta de discernimento do lado direito. E a falta de discernimento do lado
direito... vem da manifestação do ego das pessoas. Esse ego, como Eu disse, é "Ham". Esse ego não atua quando ele tem de
atuar. Por exemplo, Eu acho que algumas pessoas... foram para um casamento na igreja. É claro, isso é errado para os Sahaja
Yogis, nós não acreditamos em nenhuma religião humana, vocês sabem disso. Tudo bem, vocês foram à igreja, tudo bem. Mas
eles mandaram uma senhora a Londres para comprar... vestidos da Laura Ashley. Para comprar, e Eu acho também que talvez
alguns homens... devem estar usando fraque para o casamento. Onde este ego se perdeu? Esse ego de que você é um Sahaja
Yogi foi completamente perdido. Mas Eu acho que todos eles foram ao cabeleireiro, fizeram todos os tipos de coisas... e todos
eles quiseram ir lá como velhos cristãos, caminhando para a igreja perto dos túmulos de bispos estúpidos. Não é só aqui, na
Índia é muito pior. No que diz respeito à religião, ao canal esquerdo, eles são pessoas muito, muito condicionadas, e lá eles
fracassam em compreender o que é o discernimento. Por exemplo, nós tivemos Gyanadeva. Ele foi uma grande encarnação... e
ele nem sequer tinha sapatos em seus pés. E atualmente, eles estão acompanhando... uma grande procissão de liteira, com os
assim chamados sapatos de Shri Gyanadeva nela, e milhares e milhares de pessoas cantando louvores. Imaginem só. Quem
pode lhes dizer: "Gyanadeva não tinha sapatos." "Que sapatos vocês estão carregando na liteira?" E seja qual for a vila onde eles
vão... ou seja qual for a cidade onde eles vão, eles são alimentados com comidas caras, todo mundo cai aos pés deles: "Os
santos chegaram com uma liteira." E os sapatos nela nunca pertenceram a Gyanadeva. Assim, essa loucura continua. Agora,
vocês veem todas essas coisas acontecendo à sua volta. Em cada país, em cada religião, em cada região estúpida, vocês veem
tudo isso acontecendo. Mas vocês simplesmente se envolvem com isso. Vocês se tornam unidos a isso. E depois, torna-se tão
difícil... de compreender o que aconteceu a vocês. Agora, este ego, quando usado apropriadamente, então é discernimento.
Agora também, as pessoas têm... um outro condicionamento muito, muito horrível, além da religião, que é o dos países. "Eu
pertenço à Índia, eu pertenço à Alemanha," "eu pertenço à Inglaterra." Tudo é desprezível. Quero dizer, dizer algo assim...
significa que você ainda não é adulto para a Terra do Sahasrara. Aqueles que começam a assumir alguma nacionalidade... não
sabem que sua nacionalidade é transformada. Na verdade, você não precisa de nenhum passaporte. Na região onde o Divino
reina, nenhum passaporte é necessário. Está escrito em letras grandes em suas faces. Mas ainda assim, dentro, este
condicionamento profundo está lá: "Eu pertenço a este país. Meu país é muito importante." "O seu país não é bom." Mas quando
se trata de discernimento, é para pensar: "Tudo bem, eu nasci na Alemanha..." "e a Alemanha cometeu muitos erros, deixe-me
trabalhar isso," "de modo que eu traga de volta todos os alemães..." "para dentro da região onde reside paz, alegria e felicidade."
Nesse ponto, esse condicionamento que é usado no discernimento. Em tudo, você descobrirá que há dois lados. Para qual
caminho você se move, é o seu discernimento. Por exemplo, há pessoas que têm um condicionamento... de uma determinada
religião. Vamos supor que eles pertençam à Religião Judaica... e vieram para a Sahaja Yoga ou... que eles pertençam ao
Cristianismo e vieram para a Sahaja Yoga. Então, agora, qual é o discernimento? Assim que um outro judeu chega ou um cristão
chega, eles simplesmente começarão a se envolver... em uma fraternidade de bhoots lá. E todos eles se tornam grandes
amigos, porque "ela é judia," "eu sou judeu, meu pai é judeu, minha mãe é judia," "meu isso é judeu." O mesmo com os cristãos, o
mesmo com outras comunidades, o mesmo com qualquer outra nacionalidade. Agora, qual é o discernimento quando você
busca? A melhor coisa, o discernimento nesse ponto é ver... quais são as falhas dessas assim chamadas religiões humanas...
que são formadas depois da morte dos organizadores, ou, nós podemos dizer, das encarnações ou dos profetas... que
fundaram a religião. Este é o primeiro discernimento. O segundo discernimento é ler aquelas escrituras e descobrir... o que é tão
especial que essas encarnações disseram. Eu diria, se há um muçulmano, ele deveria ir ao Alcorão e ver... o que está escrito no

Alcorão no que diz respeito à Sahaja Yoga. Se for um cristão, deixe-o ir à Bíblia e descobrir... o que quer que esteja escrito lá no
que diz respeito à Sahaja Yoga, porque a Sahaja Yoga é a verdade, e qual verdade está escrita tem de ser descoberta. Se uma
coisa assim é desenvolvida, então você pode ir além, se você for corajoso o suficiente... e conseguir ser corajoso para ir e dizer
às pessoas: "Vejam, que insensatez é essa que vocês estão seguindo?" "Isso não está escrito, isso não é feito." "Seja o que for
que está escrito, esta é a essência da coisa toda." Esse é o terceiro estágio, onde você usou seu discernimento... no que diz
respeito a uma determinada religião, a uma nacionalidade. Agora, quando Eu estou no Ocidente, Eu tenho de discutir sobre o
Ocidente. Mas quando Eu estou na Índia, vocês devem Me ouvir. Vocês não entendem a língua, é bom para vocês, porque vocês
perdem todo o respeito pelos indianos. Eu os repreendo. E lhes digo o que está errado com eles. Mas aqui, é importante que
muito está errado conosco no Ocidente. Assim, o discernimento é ver o que deu errado conosco, onde nós erramos. Vocês
tiveram alguma coragem ou não? Por exemplo, as mulheres não têm coragem de usar um sari fora. Por quê? Algumas vezes
não tem importância. Uma vez que as indianas podem usar seus vestidos, vocês podem usar saris também. Ou um homem não
usará roupas indianas fora. Um pouco de "Ham" é necessário. Eles gostam disso, mas eles não o usarão. Eles usarão as
mesmas calças furadas esquisitas. Eles podem usar uma coisa punk, mas eles não podem usar algo que é sensato, que é bom
de usar. É algo que deve lhes dá a ideia de que nós somos pessoas diferentes. Agora, este sinal vermelho é muito importante,
porque então você não pega nenhum bhoot. E tem de ser usado, na Bíblia, está escrito que haverá um sinal na cabeça deles.
Mas porque há tantas outras pessoas estúpidas como... Hare Rama Hare Krishna, Eu não acho que eles usarão qualquer sinal,
nós ficamos com medo da sociedade de como usar um sinal. Mas vamos supor que eles digam: "Andem por aí com o cabelo
desgrenhado", vocês farão isso, porque é permitido na sociedade. Nós somos pessoas que não devem sentir medo de
nenhuma... sociedade, nós temos de emergir dela e nós temos de ensiná-los. "O que quer que seja bom, nós iremos fazer," "quer
vocês gostem disso ou não." Esse é o sinal de um santo. Se vocês viram algum santo em qualquer lugar, eles fizeram o máximo
para dizer tudo que é certo, tudo que deve ser feito e tudo que deve ser seguido. Esse é o sinal de um santo. De outra forma, se
um santo algumas vezes se dissolve... na sociedade, algumas vezes na Sahaja Yoga, algumas vezes aqui, então para que
servem esses santos? Digam-Me algum santo que vocês conhecem... que não combateu a sociedade, que não apontou os erros
da sociedade, de uma maneira estrondosa, sem nenhum medo. Vocês conheceram algum santo assim? Para os Sahaja Yogis, é
muito importante ter essa coragem dentro deles mesmos. Se vocês desenvolverem seu discernimento, então isso funcionará.
No lado do ego, que tipo de discernimento vocês desenvolvem e como? No lado direito estão todos os Devas, todas as
Divindades sentadas ao redor de vocês. Vocês têm de entender essas Divindades. Vocês têm de saber o que Elas irão fazer.
Vamos supor, agora, que você esteja perdido no caminho. Então, você não deve pensar como todas as outras pessoas: "Oh, eu
estou perdido no caminho. Como eu chegarei lá?" "O que eu farei?" Afinal de contas você está indo para algum trabalho
insensato. Não importa. Você deve pensar: "Por quê? "Hanumana, Ele deve ter me trazido aqui para algum propósito. "Vamos
ficar na expectativa." Aceite isso. Aceite a situação. Quando você aceita a situação, você está fazendo o jogo das Divindades, e
Elas estão guiando você, suas Divindades estão trabalhando nisso. Aceite isso. E essa aceitação lhe dará... um maravilhoso
discernimento acima do seu ego. Seja o que for que der errado, "Tudo bem, nós aceitamos isso." E acima de tudo, há a parte das
vibrações, que vocês têm de observar. Se você faz alguma coisa, se as vibrações estão diminuindo, então, é claro: "Eu sou um
Sahaja Yogi, para mim," "as vibrações e a minha ascensão são as coisas mais importantes." Assim, para desenvolver o
discernimento no lado direito, você tem de saber o seu objetivo, a sua meta. Você deve saber em qual caminho você está
permanecendo... e onde você é trazido. Onde você está hoje? Você não é como as outras pessoas. Se isso puder acontecer,
você desenvolve esse tipo de discernimento dentro de você... mesmo através da pura inteligência. Para isso você precisa da
pura inteligência. E a pura inteligência em um hamsa (cisne)... é que ele desliza sobre a água, ele desvia a água, ele não permite
que nada o subjugue. Ele fica dentro da água belamente, embelezando os lagos, também não permitindo que o lago os dissolva
ou os subjugue... ou os cubra. Essa é a parte em que eles são "Ham". Se eles quiserem, eles podem mergulhar. Se eles não
quiserem, ele não irão. Eles estão deslizando sobre o oceano, o oceano de Samsara, desse Bhavasagara, e eles não serão
afogados dentro dele. Essa é a parte do "Ham" disso, na qual você deve ter o discernimento. Por um lado, você deve aceitar as
coisas que vêm a você. O melhor entre esses foi Shri Krishna, Eu diria, que tinha o verdadeiro discernimento. Mas afinal de
contas, Ele era Shri Krishna. Mas os métodos Dele eram tão interessantes de discernimento... que é divertido saber como Ele
destruiu tantos rakshasas. Toda vez que Ele não usou o Seu Sudarshan Chakra, Ele usou Seu discernimento. Por exemplo, havia
um rakshasa... que estava tentando dominar os Pandavas, que estava tentando dominar as pessoas que eram boas. Shri
Krishna disse: "Agora, o que fazer com esse sujeito horrível?" E esse sujeito tinha bênçãos de Brahmadeva e de Mahadeva... e
de todo mundo. Então Shri Krishna estava no centro, apesar de tudo, assim Ele queria organizar uma destruição adequada...
daquele horrível rakshasa. Então o que Ele fez? Havia um grande santo de canal direito meditando... e ele tinha a bênção:

"Ninguém deve me perturbar," "pelo menos para aquele que me perturbar pela primeira vez," "eu devo ter poder de destruir, se eu
olhar para essa pessoa." E ele estava meditando numa caverna. Shri Krishna fugiu do campo de batalha. O nome Dele é
Ranchordas. É um tanto depreciativo dizer que alguém é... "aquele que foge do campo de batalha." Então Shri Krishna fugiu do
campo de batalha. Mas não havia outra forma de matar aquele sujeito horrível. E Ele foi e estava se cobrindo com um xale, Ele
entrou na caverna e cobriu aquele santo como Seu xale. Depois Shri Krishna saiu correndo desse horrível rakshasa, para
matá-lo, Shri Krishna foi e se escondeu. Quando esse rakshasa chegou próximo da caverna... e viu o xale cobrindo aquele santo,
ele disse: "Oh, então agora Você está cansado e dormindo aqui," "fugindo do campo de batalha! Levante-se agora!" Assim que
ele disse isso, o santo se levantou e olhou para ele... e ele foi completamente queimado. Assim, se Shri Krishna é o Virata, nos
Seus pés... ou se Shri Krishna é Vitthala na cabeça Dele, entre os dois, reside o Hamsa Chakra. O discernimento é muito
belamente descrito na vida de Shri Krishna. Nós podemos chamá-Lo deste jeito: Ele tinha um jeito travesso de usar Seu
discernimento. Ele fez tantas coisas como aquelas. Mas eles criam um drama, eles criam a Leela Dele. Porque Ele era Leela, é
por isso que Ele pôde usar Seu discernimento... para criar um drama ou uma peça. Assim, de um lado, nós temos a ajuda de Shri
Krishna... para nos dar o discernimento, e do outro lado, nós temos Cristo. No meio, está localizado este Hamsa. Assim, nós
temos duas grandes encarnações dentro de nós... que são a corporificação do discernimento. Portanto, num lado está Shri
Krishna... que é Aquele que cuida do lado do condicionamento disso. E no outro lado, está Cristo que começa a cuidar do lado
do ego. Aquele que disse na cruz: "Oh Deus, perdoai-os porque eles não sabem." "Oh Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que
estão fazendo." É o mesmo que pega um cajado em Sua mão... e que bate nas pessoas, começa a bater nelas, porque elas
estão ganhando dinheiro em nome de Deus. Vejam o discernimento. Este é Jesus. Do mesmo modo Shri Krishna, que com Seu
Sudarshan Chakra... pode matar milhares e milhares de rakshasas, torna-se o condutor de Arjuna. O contraste do
comportamento Deles... é a bela saga do discernimento Deles. Agora, para um Sahaja Yogi é importante compreender... que
eles têm de trabalhar o discernimento deles... de uma maneira que desenvolvam a intuição deles. Eu diria que o primeiro
pensamento poderia ser a intuição, poderia ser a intuição. "Poderia ser que isto é intuição." Tentem, experimentem. Mas ir aos
extremos em tudo é errado na Sahaja Yoga, vocês têm de fazer tudo com moderação. Como por exemplo, Eu lhes disse para ver
tudo através das vibrações. Então eles colocarão suas mãos, Eu não sei, para tudo. "Devo comprar este sari ou não?" Vão até
mesmo além disso. "Eu devo comprar este pó compacto ou não?" É tão ridículo, é tão ruim, que no final das contas, você
percebe que se tornou um bhoot e você fica dizendo... para todo mundo que suas vibrações estão ruins, porque suas vibrações
estão ruins. Sua atenção está ruim. Colocar sua atenção em coisas insensatas, faz com que suas vibrações desapareçam
completamente. Assim, com discernimento, vocês devem ter bom senso, senso prático. Eu tenho visto pessoas de repente
falando com qualquer um... sobre a Sahaja Yoga. Não, isso não é prático. A Sahaja Yoga é um diamante precioso, você não
pode dá-la a todas as pessoas. Eu tenho visto pessoas no aeroporto elevando a Kundalini de todo mundo. Não, não se destina a
isso, eles têm de vir para a Sahaja Yoga, eles têm de pedir isso, eles têm de implorar por isso, somente então eles podem ter a
Realização deles. Nós não queremos quantidade, nós queremos qualidade. Em todas as Minhas palestras, se vocês
observarem, nelas, Eu tenho insistido na qualidade dos Sahaja Yogis... e na qualidade dos buscadores. Mas quando nós
começamos a pensar em obter uma maioria... para "votar" em Shri Mataji, Eu tenho de dizer que Eu não estou concorrendo a
nenhuma eleição. Quer vocês Me elejam ou não, Eu estou eleita. Vocês não têm de fazer isso. Eu não preciso de muitas
pessoas para isso. E quando vocês falham no discernimento, vocês percebem que alguns problemas aumentam. Agora, é para
vocês descobrirem que coisas sem discernimento... vocês têm feito, onde vocês erraram, de que forma vocês cometeram um
erro. É para vocês descobrirem, depois corrigirem. Quanto ao mais, na Sahaja Yoga não deve haver problemas, não deve haver
provações, deve ser tudo alegria e alegria e alegria. Mas o discernimento deve ser para descobrir... quais são as suas fraquezas,
onde vocês têm cometido erros, o que deu errado, onde, em qual parte e como nós temos falhado. Às vezes as pessoas
pensam: "Oh, nós fizemos muito naquele momento," "agora nós não podemos fazer isso." Então vocês falharam. Como por
exemplo, Eu ouvi que as pessoas estão dizendo: "Agora que nós viemos aqui, então não iremos ao Guru Puja", é errado, muito
errado, nós temos de vir ao Guru Puja, sem dúvida. O Guru Puja é o único Puja que vocês não podem perder. Mesmo que vocês
percam o Sahasrara Puja, tudo bem, mas o Guru Puja é muito importante. A qualquer custo, vocês têm de vir ao Guru Puja. Eu
sei que escolhi um lugar, que é Andorra, mas não são os Himalaias. Agora, a Sahaja Yoga é tão confortável... que nós queremos
que não haja mudanças nos voos, sentaremos diretamente em um hamsa (cisne) e chegaremos. Você chegará, você verá isso.
Mas se você está desenvolvendo o hábito de pensar: "Oh, isso seria difícil", então será. "Mas como a Mãe disse, será o mais
fácil. Tudo irá funcionar." Uma vez que vocês pensem desse jeito. Tudo irá funcionar, mas primeiro deve haver o puro desejo.
Toda vez que essas ideias vierem em sua cabeça, novamente usem o seu discernimento. Nós vamos ao Guru Puja para nossa
própria saúde. A cada Guru Puja, se vocês se lembrarem, vocês se elevaram muito mais alto. Cada Guru Puja os tem ajudado. É

claro, vocês dizem que o tour de Maharashtra é muito bom, Eu concordo, ele é, o tour de Maharashtra os ajuda muito. Mas isso
é por trinta dias, tão intensivo. Mas o Guru Puja é somente um dia. Quantos pujas vocês têm no Maharashtra? Pelo menos de
oito a nove, às vezes até dez. É por isso que, naturalmente, ele tem de ser muito mais efetivo. Mas o Guru Puja por si só é
extremamente efetivo. Os indianos têm Me pedido: "Mãe, uma vez, pelo menos mais uma vez, dá-nos um Guru Puja." "Nós
daremos qualquer coisa para ter um Guru Puja." "Por favor, venha." Desta vez, eles queriam ter um Guru Puja. Imaginem. Vocês
poderiam não ter comparecido ao Guru Puja... na Índia. Mas com Andorra, Eu tenho um propósito especial. Eu tenho um
propósito especial. Assim por favor compreendam, Eu não sou uma pessoa sem propósito. Gradualmente, vocês aprenderão
como Eu realizo o propósito, de vocês, Meu e da Sahaja Yoga, juntos. Como Eu realizo isso belamente, vocês compreenderão, e
Eu espero que um dia, vocês também desenvolvam todas essas belas maneiras e métodos... de discernimento, através dos
quais vocês simplesmente fazem... a coisa certa e nunca a coisa errada. Agora, para o tratamento do Hamsa Chakra, que é
mais no lado físico, que é externo, é por isso que tem de ser muito mais no lado físico também. De forma que nós temos usado
ghee... e tudo isso, vocês sabem muito bem para corrigir o Hamsa Chakra. Também para o Hamsa Chakra é importante não
beijar as pessoas. Eu acho que o ato de beijar deve ser abandonado, porque ao beijar, vocês de fato deixam entrar os germes de
uma outra pessoa, na Sahaja Yoga, tudo bem. Mas uma vez que Eu diga isso, não significa que todos vocês enlouqueçam com
o ato de beijar. Não, não é apropriado. Se na Índia, você for e beijar alguém, ele ficará atônito, ele não saberá o que está
acontecendo. Quanto mais você começa a expressar o seu amor através... de todos esses gestos, menos ele está dentro.
Quanto mais você expressa, agora por exemplo, há um método de expressar "obrigado". Você fica dizendo "obrigado, obrigado,
obrigado, obrigado". É apenas da boca para fora. Mas muitas pessoas em muitos países não dizem "obrigado"... de forma
alguma, mas elas são muito gratas internamente. A gratidão interior cria a profundidade que é necessária. Assim, fazer isso
superficialmente, qualquer coisa em demasia, tem de ser evitado em seu discernimento. Mas... evitar extremos, evitar
expressão externa em excesso, novamente, pode criar uma outra falta de discernimento, como os ingleses, eles não falam, eles
simplesmente não falam. Você viaja come eles todo dia por 25 milhas, sentando juntos, eles não dirão quem você é. Eles
saberão tudo sobre você, mas eles simplesmente ficarão quietos. Espera-se que eles não falem. Isso é artificial. Assim, o
segundo ponto em que chegamos, nós não devemos ser artificiais. Tudo bem, se alguém tiver vontade, apenas por
espontaneidade quiser Me amar e Me abraçar, Eu não importo, porque não é artificial, simplesmente surge. As crianças são as
mais espontâneas, elas não são artificiais, não são artificiais de forma alguma. Do mesmo modo, nós temos de ser muito
naturais a respeito de tudo. Tudo bem, enquanto estiverem falando um com o outro, se os homens dão um tapinha nos homens,
não importa. Eles não insultaram, é amor, é expressão do amor, tudo bem. Mas deve ser espontâneo, não deve ser artificial. Nós
não devemos adotar a artificialidade na Sahaja Yoga, de forma alguma. Mas usar roupas não é artificialidade. Ser decente não é
artificialidade. Ser digno não é artificialidade. A artificialidade é dizer para fora o que você não sente internamente. Isso é
artificialidade e para um Sahaja Yogi, ele sente que ele tem esse acanhamento, tem essa timidez, tem esse protocolo e respeita
o corpo dele. Por respeito ao corpo, ele não quer fazer algo que insultará o corpo dele. E é desse modo que você compreende...
até onde ir e até onde parar. Então há uma outra forma de falta de discernimento na Sahaja Yoga, que Eu tenho visto, que é as
pessoas começarem a Me usar... para muitos propósitos como estes. Por exemplo, vamos supor que agora alguém esteja
escrevendo... um poema, então ele virá a Mim e dirá: "Por favor, corrija o meu poema." Eu corrigirei um poema, dois poemas,
três poemas, dez poemas, depois ele perderá a capacidade de criar poemas. Vocês não devem Me usar para os seus próprios
propósitos... dessa maneira, mas de qualquer forma, vocês estão Me usando. Mas com uma compreensão de que... "a Mãe está
o tempo todo comigo e está me ajudando", não há nenhuma necessidade de vir à frente e gastar Meu tempo... e tomar Meu
tempo e Me aborrecer de modo que Eu sinta: "Oh Deus, quando Me livrarei disto?" Ou outros têm uma coisa: "Mãe, a Senhora
deve vir à minha casa," "a Senhora deve pegar Meu filho," "a Senhora deve conhecer meu marido, talvez ele seja um bêbado."
Assim, tomar atenção para o que vocês chamam de "seu"... é também falta de discernimento. Ao invés disso, coloquem sua
atenção em Mim... ao invés de tomar Minha atenção para vocês. É uma linha muito delicada, como se nós estivéssemos
andando sobre uma espada. É uma linha muito, muito delicada de discernimento. Mas uma vez que saiba como um estado
dentro de você mesmo, você tem discernimento, você não consegue... não ter discernimento mesmo se quiser não ter. E essa é
que é a parte da ascensão. Assim, uma vez que você emerja deste chakra... e passe através do seu Agnya, você entra no
Sahasrara, onde você tem de ter discernimento. O que quer que então emerja de lá, é abençoado, qualquer expressão que surgir,
é abençoada, vindo do Sahasrara, tudo tem discernimento e é belo. Algumas pessoas têm um hábito de Me dominar também.
Por exemplo, se Eu estou falando, elas falarão no meio. Se Eu estou dizendo algo, elas se aproximarão. Então Eu prego peças,
Eu sou boa em pregar peças. Mas Eu sou muito discreta, então tudo bem. Meu discrição prega peças. Porque se Eu for direta,
vocês não gostarão disso, então é melhor ser discreta e pregar peças. Em tudo que nós fazemos, o discernimento se expressa...

e se você for um Sahaja Yogi sólido ou uma Sahaja Yogini sólida, o seu discernimento fica evidente e tudo mundo vê e sabe
disso, que ele está lá. Assim, para todos vocês é importante desenvolver... o seu discernimento hoje e pedir-Me para residir em
seu Hamsa Chakra, de modo que você esteja o tempo todo baseado no poder do discernimento. Com discernimento, nós
evoluímos ao estado humano e para ir além, nós temos de desenvolver o nosso discernimento inato que Eu acho... que é a
essência de todas as religiões, de todas as aventuras que tivemos, de todas as vidas que conhecemos, é o discernimento em
torno do qual tudo se move. Que Deus abençoe todos vocês.
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Sahasrara Puja Bogotá, Colômbia, 20.07.1988 É um prazer tão grande estar aqui na Colômbia, foi Meu grande desejo muito
tempo atrás… que, de alguma forma, se Eu pudesse vir mais tarde para este país, talvez Eu pudesse começar a Sahaja Yoga
aqui. Porque Eu de fato senti naquela época que há muitos buscadores… e pessoas muito boas na Colômbia. Eles são os
buscadores da verdade… e querem se elevar mais alto em sua consciência. E como isso era desejado por Mim, deu certo. Eu
estou muito feliz por estar aqui entre vocês. E nós temos pessoas também de outros países da América do Sul, o que é uma
coisa muito grandiosa. Nós começamos trabalhando em países europeus, que eram países desenvolvidos, nós podemos dizer,
mas Eu sempre tive um desejo muito fervoroso de vir para o outro lado, que são os países subdesenvolvidos, onde há cultura. A
Sahaja Yoga tem de se expandir para todos os países. Nenhum país deve dizer: "Ela não veio até nós," "nós não sabíamos a
verdade, perdemos o ponto essencial." Como vocês são os primeiros fundadores… e as pedras fundamentais da Sahaja Yoga,
vocês têm de ser muito cuidadosos. Como Eu disse muitas vezes, o conhecimento que nós temos… da ciência e de outras
coisas é o conhecimento da árvore, mas a Sahaja Yoga é o conhecimento das raízes. Então, nós temos de nos tornar
personalidades mais profundas, nós temos de ver nossa própria profundidade e nossas próprias glórias… e nossas próprias
belezas e desfrutá-las. Toda essa beleza, nós podemos ter, além disso, vocês podem ver que… os seres humanos são partes
integrantes de uma única personalidade. Mas nós não podemos fazer isso apenas dando palestras ou dando sermões. Mas nós
temos de provar para eles através da ascensão deles, isto é, dando-lhes a Realização do Si, pela concretização da experiência.
De todas as maneiras, nós temos de dizer a eles… que a verdade não pode ser descoberta pagando… ou fazendo esforços ou
pelos sofrimentos. A verdade reside dentro de nós e nós temos de apenas nos conformar… com a ideia de que até agora nós
não a encontramos. Agora, a maneira como vocês lidarão com eles é muito importante. Porque eles vêm ao Meu programa,
obtêm a Realização. Mas quando eles voltam, então vocês têm de lidar com eles… com muito cuidado e delicadeza. Vocês
também devem entender qual é o ritmo do seu país, qual é a particularidade do seu país, o ritmo do país. Agora, por exemplo, Eu
percebo que as pessoas aqui são muito doces, muito inocentes, muito tradicionais, então vocês têm de abordá-las dessa
maneira. Mas supondo que elas sejam de certas áreas intelectuais… ou de áreas muito industrializadas, então vocês têm de
abordá-las dessa maneira. Assim, antes de tudo, vocês devem manter suas vibrações puras. Vocês também devem saber o que
devem fazer… para se tornarem especialistas em vibrações. Vocês devem ser capazes de dizer se alguém está bloqueado nisso
ou naquilo, ou onde vocês estão bloqueados. Mas vocês não devem de forma alguma dizer a eles onde os outros estão
bloqueados, deixem-nos descobrirem por si mesmos. Conforme eles comecem a crescer em sua própria sensibilidade, eles
mesmos podem descobrir o que há de errado com eles. Eles mesmos lhes dirão qual é o dedo que está queimando, onde eles
estão tendo o calor. Eles mesmos lhes dirão. Então vocês têm de dizer a eles: "Este é o centro no qual você está bloqueado",
"Este é o problema." Se eles lhes perguntarem. É desse modo que vocês devem agir com eles. Mas de qualquer forma, se
houver algum problema, qualquer coisa, vocês podem escrever para Mim diretamente. Eu estou sempre disponível para
qualquer coisa que queiram saber. Eu espero que haja hoje muitas pessoas que virão ao programa. Mas o programa de
continuação tem de ser acompanhado adequadamente por todos vocês, e vocês devem ser capazes de lidar com eles
gentilmente. E como vocês sabem, nós não temos nada como… registro de nomes ou qualquer coisa assim. Mas o melhor é
conversar com eles, com cada um deles. Perguntem seus nomes, o que eles estão fazendo, onde eles moram. É muito melhor. E
se eles quiserem, eles podem deixar seus endereços com vocês. Para seus pujas e tudo mais, vocês têm de observar… se eles
estão profundos o suficiente, então vocês podem chamá-los para os pujas. Também o puja pode ser um grande choque para
eles, porque eles nunca conheceram todas essas coisas antes. Há tantas maneiras pelas quais vocês podem convencê-los de
que esta é a verdade. Em todo caso, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês devem Me perguntar mais tarde, então Eu posso
lhes dizer qual deve ser o problema. Então agora vamos ter o puja e depois disso, Eu acho que a maioria das dúvidas também
serão resolvidas, automaticamente. Tudo bem, vamos ter um pouco de água morna para lavar, será uma boa ideia.
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Shri Buddha Puja San Diego, Califórnia, EUA, 23.07.1988 Hoje nós decidimos celebrar o Buddha Jayanti, o dia do aniversário de
Buddha.Em todo o mapa do tempo, Buddha veio a esta Terra numa época... que era muito importante para Ele vir. Naquela
época, especialmente na Índia, nós tínhamos dois tipos de pessoas: aqueles que eram muito ritualísticos, tentando ser
extremamente severos e disciplinados; e outros que eram pessoas muito condicionadas... e cheias da assim chamada devoção
a Deus. Assim esses dois tipos de pessoas... estavam ocupando o espaço dos buscadores. Então foi necessário neutralizar
esses dois estilos de busca. Buddha e Mahavira são em essência... apoiados por Hanumana e Bhairava, que são, como vocês
sabem, Gabriel e São Miguel. O princípio que nasceu é o princípio do discípulo, e esse princípio nasceu bem antes como os dois
filhos de Shri Rama. Esse princípio foi trazido para esta Terra e se encarnou: um para vencer o ego dos seres humanos; o outro
para vencer o superego dos seres humanos. Buddha, quando Ele nasceu, Ele descobriu que havia sofrimento em todo lugar. E o
sofrimento, de acordo com Ele, era devido aos desejos que temos. Então ser sem desejos é a melhor maneira de alcançar o
Nirvana. Foi a essa conclusão que Ele chegou. Mas como se tornar sem desejos? Vocês estão sentados na areia, e se vocês
observarem, a areia não fica apegada a nada. Você coloca qualquer coisa nela, ela não estragará nada. Você coloca água, ela
ficará grudada, e assim que você tentar jogá-la fora, a coisa toda desaparecerá no ar. Então, desenvolver esse tipo de desapego,
ou desenvolver uma vida sem desejos era o objetivo Dele. E é por isso que Eu digo que Ele era o Princípio do Discípulo. Então o
Princípio do Discípulo tem de descobrir o caminho e o método, enquanto que o Princípio do Guru são as pessoas que já
descobriram. Porque Ele teve de criar um meio e um caminho, então Ele estudou todos os tipos de livros, foi a vários lugares.
Ele leu os Upanishadas. Então Ele viu as pessoas que estavam ocupadas com os Vedas... e estavam fazendo todos os tipos de
ritualismos. Com os rituais, eles nunca obtiveram a Realização, que é na verdade o primeiro verso dos Vedas, lendo os Vedas e
fazendo todos os rituais dos Vedas, se você não se tornar "vida", significa ter a Realização do Si, a palavra "vida"significa "saber",
se você não conhece o Divino no seu sistema nervoso central, então você simplesmente não está captando o aspecto
essencial. É totalmente inútil para você ler os Vedas. Então, Ele se dedicou a várias áreas de pesquisa. Como hoje, nós
encontramos muitos buscadores... que têm ido a várias pessoas para descobrir a verdade. E Ele estava cansado, muito
cansado. Ele pensou que toda a Sua busca, todo o Seu trabalho duro, todos os Seus esforços, tudo só O fez ficar cansado. E Ele
pensou que era tudo infrutífero. Então Ele estava deitado sob uma figueira da Índia, e lá a Adi Shakti Lhe deu a Realização.
Quando todas as buscas de vocês terminam – as pessoas buscam no dinheiro, no poder, no amor, e em todos os tipos de
coisas. Por fim as pessoas começam a buscar em vários grupos, cultos, gurus, todos os tipos de coisas, drogas, bebidas
alcoólicas, em qualquer caminho possível, elas tentam buscar. Mas quando os seres humanos tentam buscar algo, então no
movimento deles, ou eles vão para o canal esquerdo ou para o direito. E Ele, sendo um buscador tão fervoroso... e um buscador
tão sincero, verdadeiro, Ele pôde ver muito claramente que o ponto não é ir para o canal esquerdo ou direito, mas deve haver
uma ascensão. Mas como alcançar isso? Quem irá dar a Realização do Si para Ele? Com todo aquele cansaço, Ele se deitou
embaixo da árvore e de repente Ele teve Sua Realização. Quando Ele recebeu Sua Realização, Ele começou a compreender por
que esse problema de condicionamento... e ego existe. Ele descobriu uma coisa: que as pessoas, quando elas leem demais... e
tentam compreender Deus através do ritualismo, então elas desenvolvem o ego delas. Por outro lado, Ele descobriu que quando
as pessoas apenas têm... alguns desejos, seguem rezando para Deus, "dê-me isto, dê-me aquilo", elas se tornam loucas. E
quando Ele percebeu isso, somente então naquele momento em que Ele estava cansado, Ele teve Sua Realização. Isso é
exatamente o que está acontecendo hoje nos tempos modernos. Aqueles que eram buscadores têm buscado o Divino... no
canal esquerdo e direito. Hoje em dia, eles estão fazendo cooper. Eu não sei o que eles vão alcançar fazendo cooper. Eles estão
correndo como loucos. Então há cristãos fervorosos, muçulmanos fervorosos, lutando contra o mundo inteiro por causa da
religião deles, por causa do Deus deles, em nome do Profeta Maomé, em nome de Krishna, em nome de tudo. Então eles acham
que a religião deles está em perigo. Não está. Nem os profetas nem as encarnações, ninguém está em perigo, de forma alguma.
Como Eles podem estar em perigo? E nenhuma religião, se é uma religião verdadeira, pode estar em perigo. Mas isso Ele só
percebeu depois de Sua Realização. Mas os Seus seguidores que vieram não entenderam o essencial: que no final das contas é
sobre a Realização do Si que é falado. Na verdade, Ele tomou todo o cuidado para se certificar que... as pessoas obtivessem
sua Realização do Si primeiro. Depois qualquer outra coisa. Antes de tudo, Ele disse: "Vocês não irão Me venerar". Como vocês
sabem, nós não permitimos que as pessoas venham ao Meu Puja a menos e até... que elas estejam completamente
estabilizadas na Sahaja Yoga. Então Ele primeiro disse: "Vocês devem estar... "completamente estabilizados na sua Realização

do Si, isto é tudo." Ele não falava sobre Deus, porque quando se começa a falar sobre Deus, Ele viu todas essas religiões
horríveis surgindo em nome de Deus. Quando Eu vim a primeira vez aos EUA, vocês ficarão surpresos, Eu não falei de Deus, Eu
não falei de bhoots, Eu não falei de nenhuma religião. Eu somente falei sobre a Realização do Si. A razão foi que Eu pensei... que
se vocês receberem sua Realização do Si, então vocês entenderão o resto, mas não adianta lhes falar... sobre Deus ou sobre o
Divino, porque a primeira coisa é que vocês têm de saber ver, vocês têm de ter a luz, senão de que adianta falar sobre essas
coisas. Mas então aconteceu que Buddha não deu a Realização a ninguém. Então para Ele estava bem falar sobre o Espírito e
não sobre Deus... ou sobre nenhuma religião, foi a tal ponto que as pessoas dizem que Buddha era um ateu, que Ele não
acreditava em Deus. Não, fazia parte de Sua tática Ele não querer falar sobre Deus. Mas o que Eu notei quando vim para a
América foi que... este mundo é cheio de todos os tipos de coisas. Primeiramente, o ego enorme que eles têm. E em segundo
lugar, eles são muito condicionados. Havia tanta bruxaria e forças desse tipo, quero dizer, eles ficam dizendo abertamente:
"Esta é uma escola de bruxaria". Abertamente. Ou "esta é uma escola de poderes satânicos". Todos os tipos, Eu fiquei surpresa,
falando abertamente dessa maneira. E quando Eu vim pela primeira vez a San Diego, porque Eu vim por conta própria, e as
pessoas que Me convidaram... tinham uma organização chamada "parapsicologia", são todos bhoots. Então eles Me levaram a
um enorme, a um grande salão... e havia muitas pessoas sentadas e Eu vi todos os bhoots. Eu disse: "Agora o que Eu devo
fazer? Eu devo dizer a verdade ou não?" "Eles podem começar a ficar furiosos Comigo." Mas Eu disse: "É melhor lhes dizer,"
"porque uma vez que eles estejam perdidos nos bhoots," "então o que Eu farei com eles?" Então Eu lhes disse: "Tudo isto está
errado, tudo isto é coisa de bhoots," "tudo isto é insensatez," "simplesmente não se tornem vítimas de todas essas coisas," "isto
não é correto, é melhor terem a sua Realização." E vejam, algumas pessoas de fato tiveram a Realização, e algumas pessoas de
fato abandonaram aquela organização. Agora, da última vez que Eu vim, Eu descobri em 1983 que a senhora que estava... de
certa forma responsável por uma pessoa ficou louca... e o senhor que estava organizando tudo aquilo faliu e foi para a
Austrália... e o prédio desmoronou. Os bhoots devem ter feito o trabalho. Era um grande problema para Mim naquela época...
falar contra toda essa insensatez. Depois Eu fui a algumas igrejas, eles Me convidaram. Agora, na igreja, de repente Eu
encontrei... oito ou dez pessoas possuídas por bhoots que se levantaram... e começaram a dançar. Eu disse: "Onde Eu estou
agora?" Eu tive de lhes falar sobre o Espírito e observar a situação aqui. "O que Eu tenho de lhes dizer?" E eles acreditaram
fervorosamente que Eu era uma agente de Deus, é claro, mas "Deus"significando "bhoot." Era impossível entender até que ponto
as pessoas foram. Ao mesmo tempo, houve um ataque violento de todos os falsos gurus... naquele momento e quando Eu
disse: "Vocês não podem pagar por isso", eles disseram: "É melhor a Senhora voltar. Nós não A queremos." Então Eu fui embora
e depois voltei após nove anos. Assim Buddha tentou falar apenas sobre a Realização do Si... e não sobre Deus de forma
alguma. Mas Seus seguidores, como eles são sempre uns melhores do que os outros, tentaram criar o Budismo no próprio
estilo deles. E neste Budismo, o que quer que Ele tenha dito, eles não absorveram. Primeiramente Ele pensou que se há
ritualismo e puja e tudo isso... antes da Realização, aonde eles irão parar? Então Ele disse: "Tudo bem, não façam nenhum puja
para Mim." "Não construam nenhum monumento em Meu nome." "Vocês não devem venerar nada." Então, o que eles fizeram?
Eles estão venerando os dentes Dele, estão venerando as unhas Dele e estão venerando os cabelos Dele. Agora digamos, por
exemplo, se vocês pegarem Meu cabelo e vocês não forem almas Realizadas, qual é a diferença entre o Meu cabelo e o cabelo
de qualquer outra pessoa? É exatamente igual. Sem a Realização, toda essa veneração os levou para uma área de muitos
bhoots. É desse modo que encontramos budistas... que não estão nem um pouco próximos de Buddha. Por exemplo, se você
for ao Japão, você não consegue acreditar que eles possam ser budistas. Presume-se que eles sejam budistas – Buddha, que é
o compassivo. Depois nós tivemos os chineses que seguiram o Budismo. Eles também não conseguiram entender o Budismo. E
nós temos os tibetanos onde nós tivemos esses lamas horríveis... e nós tivemos outras pessoas em Ladakh e tudo isso. Todos
eles não estão fazendo nada além de bhoot vidya, prita vidya, smashaan vidya. Então mesmo o advento Dele... se equivaleu ao
advento de todos os outros. Agora, Buddha disse três coisas que são muito importantes, que são muito úteis para os Sahaja
Yogis seguirem. Ele disse: "Buddham Sharanam Gachhami, "Eu me entrego ao iluminado". Significa o quê? Eu me entrego
Àquele que é iluminado. Neste caso, pode-se dizer que era Buddha. Em seu caso é o seu Espírito. Entregue-se ao seu Espírito.
"Buddham Sharanam Gachhami. "Buddha significa aquele que sabe. Então Ele diz uma outra coisa: "Dharmam Sharanam
Gachhami". significa "entregar-se à religião", que é a religião verdadeira, que é o equilíbrio. Agora, como vocês veem, todas
essas religiões feitas pelo homem... são tão esquisitas e vocês não conseguem distingui-las. Não se pode explicar se são
religiões ou máfias. A razão é que Buddha disse: "Entreguem-se ao Dharma". Então os budistas pensaram: "Entregar-se ao
Dharma"significa... que o que você tem de fazer é tornar-se como um budista, quer dizer vestir uma roupa como um budista,
como Buddha costumava usar. Vocês não se tornam Buddha usando aquela roupa, tornam-se? Ou então, eles pensaram: "Nós
devemos fazer algo mais". Então alguns budistas seguravam uma roda, porque Ele falou sobre uma roda da vida e tudo isso.

Sem dúvida, Eu devo dizer, é uma maneira muito não inteligente de compreender Buddha. E eles continuavam movimentando
aquela roda como loucos. Você não consegue falar com eles. Você diz: "Agora, onde está aquela estrada?" "Buddha" "Como nós
chegamos lá?" Tudo tem uma resposta. Então Eu disse: "Por favor Me respondam". "Esta é a resposta". "Então, qual é a resposta
para vocês?" Então essas pessoas pensaram: "Devemos descobrir novos métodos". Assim alguns deles foram novamente para
os Upanishadas... e começaram utilizar também de lá, fazendo jataka kathas como as histórias que são muito absurdas,
histórias estranhas, histórias maliciosas, essa história, aquela história. Na mesma época, o Hinduísmo assumiu um outro papel
estranho... e eles sofreram uma grande agressão dos trantikas. E quando os tantrikas chegaram, eles trouxeram todos os tipos
de coisas horríveis, feias, no – digamos, isso começou por volta do século VI. E uma região inteira, começando além de Calcutá
indo em direção a Dwarika, uma região inteira se envolveu com o tantrismo. Então os mesmos budistas mais tarde seguiram os
mesmos métodos tântricos. Então eles tentaram trazer tudo... deste lugar, daquele lugar e uma mistura disso. Assim, agora, se
você perguntar: "Agora qual é a sua religião?" Eles dizem: "Eu sou Budista". "Qual Budismo?" "Hinayan, Mahayan, Ambaja, Zen",
este, aquele, todos os tipos de Budismo estão lá. É impossível entender realmente onde está o Budismo lá. Então o que fazem?
Um raspará o cabelo, outro raspará o bigode, um outro vestirá uma espécie de vestido. Essa é a única diferença entre um e
outro. Mas o ponto comum é que todos eles são enganadores, todos eles podem enganar vocês, eles podem dizer mentiras
sem se sentirem mal. Eles são muito ardilosos, muito espertos e suicidas. Eles podem ser muito violentos... e o único desejo
que eles têm é matar todos que eles encontrem. Isso é onde o Budismo de Buddha terminou. Assim, agora nós estamos face a
face com Buddha. Mas o que Ele falou foi sobre um acontecimento espontâneo... da Realização do Si. E Ele disse: "Prepare-se".
O tempo todo Ele disse: "Prepare-se para a Realização do Si e tente observar tudo sem desejo." Isso foi simplesmente a
preparação para a Sahaja Yoga sobre a qual... Ele estava falando. Mas como você pode ver, todos os Budistas atualmente, se
você os observar, você ficará impressionado ao ver que eles não estão nem aqui nem lá. Você simplesmente não sabe como
situá-los, como entendê-los, como fazê-los perceber o que Buddha ensinou ou o que o Zen ensinou. Eles não estão em
condições de entender nada. É como o cérebro de uma pessoa que está tendo todos os tipos de... pensamentos, é como todos
os seixos num único pote pequeno, fazendo barulho. Só Deus sabe quem está fazendo qual barulho. E é por isso que hoje você
encontra aqui um Lama que foi guru de Hitler. Imagine: o guru de Hitler era Lama. Agora este senhor Lama está viajando pelo
mundo inteiro... com suas rugas que podem ser contadas uma a uma e pedindo dinheiro. Por que ele quer dinheiro? Ele é aquele
que fugiu do Tibet, de Lhasa. E enquanto fugia, ele carregava... tanto ouro com ele que ele não conseguia carregar. Então,
metade do ouro ele largou no rio... e com a outra metade ele chegou à Índia. Com a metade daquilo, ele já fez um grande, um
enorme Buddha de ouro, ele tem muito ouro com ele. E o resto do ouro que foi salvo, foi levado para a Rússia - para a China,
onde Eu mesma o vi. Impressionante. Ele tinha ouro, ele tinha canecas, o que vocês chamam, coisas grandes, enormes assim.
Ouro verdadeiro. E pratos tão grandes de ouro verdadeiro para comer. Imaginem. Buddha falou do desapego, e eles tinham tudo
em ouro ou prata de alta qualidade, muito caro. Se vocês vissem os mantos deles, as roupas e tudo mais, vocês ficariam
impressionados. Embora eles vestissem... todas aquelas coisas como mantos de renúncia, mas toda vez que eles se sentavam
em seus próprios recintos fechados... e coisas assim, lá dentro eles usavam tudo aquilo, lá dentro eles vestiam todas aquelas
roupas... que eram muito pesadas feitas com ouro verdadeiro, com pérolas e coisas assim, porque Eu vi com Meus próprios
olhos. Eu fiquei impressionada. Então é como alguém que diz: "Oh, eu devo me desapegar." "Agora eu vou para a praia, vou me
sentar lá e meditar." Ele vai lá e ele mesmo constrói uma área cercada. Pergunte por que ele fez uma área cercada. "Talvez
ladrões entrem." Quero dizer, se você é desapegado, o que importa se um ladrão vier, ele o levará, e daí? Você está lá, não
importa, você pode ir com o ladrão, você pode ir com qualquer um. Por que você está preocupado com o ladrão? Você é
desapegado. "Eu também estou preocupado que possa haver batedores de carteira." "Então, por que você está preocupado com
batedores de carteira?" "Porque talvez eu tenha algum dinheiro comigo aqui, "e eu tenho minha conta bancária e tenho minhas
outras coisas comigo", "então estou bastante preocupado que um ladrão possa vir". Então por que você fala de desapego? Por
que você fala de sanyasa? Assim esse tipo de sanyasa sem sentido... começou depois que Buddha morreu, o que foi muito
chocante. Isso levou as pessoas a pensarem... que você pode vestir a qualquer momento uma vestimenta laranja... e então
você é um sanyasi, que se você usar uma vestimenta laranja, você se torna Buddha e você se torna uma pessoa desapegada.
Agora, você pode anunciar ao mundo inteiro: "Eu sou uma pessoa desapegada", e qual é a sua formação? "Nenhuma, eu apenas
nasci desta Mãe Terra..." "e estou sentado aqui agradavelmente como Buddha." Então as pessoas estupidamente começam a
dar dinheiro para eles. Assim eles conseguem o dinheiro. Mas na verdade, a formação do sujeito é que ele deve ter saído... da
prisão na Índia por roubo ou algo assim, e agora está sentado aqui como Buddha. Como vocês irão distinguir? "Buddham
Sharanam Gachhami." Assim, o que devemos fazer é nos estabelecer em Buddha, isto é, nos estabelecer dentro de nós mesmos
em nosso Espírito. A menos e até que estejamos estabelecidos em nosso Espírito, não poderemos entender as complicações

de toda a ignorância... que temos à nossa volta. Assim, a melhor maneira de entender a Sahaja Yoga... é se estabelecer no
Espírito. Mas aqueles que não são inteligentes, aqueles que são estúpidos, aqueles que são egoístas e gananciosos não veem
esse ponto. E eles não gostam se um líder lhes diz: "Você deve se estabelecer na Sahaja Yoga," "você deve ter seu Espírito
manifestado". Eles não querem ouvir isso. Eles querem estar no grupo de Sahaja Yogis... porque não querem ficar sozinhos.
Eles gostariam de cantar músicas, tudo na Sahaja Yoga, porque eles querem algum lugar para se encaixarem, porque eles
querem uma identidade, eles chamam a si mesmos de Sahaja Yogis. Mas está identidade é uma identidade falsa. Você tem de
estar identificado com o seu Espírito. Esta é que é a parte "Buddham Sharanam Gachhami." A segunda parte é "Dhammam
Sharanam Gachhami." O que é "Dhammam"? É o Dharma. Qual é o nosso Dharma? É Vishwa Nirmala Dharma. Isso significa que
agora nós nos tornamos seres universais. Nós não somos mais indianos, africanos, ingleses nem franceses. Todos nós nos
tornamos agora Sahaja Yogis... que são os cidadãos do Reino de Deus. Nós não temos nenhuma outra identificação. Esse é o
nosso Dharma. Nós estamos agora levando uma vida universal. Mas os Sahaja Yogis não são assim. Muitos deles ainda se
identificam com alguma coisa localizada. Agora, quando vocês pensam em universalidade, nós temos de entender... que não é
apenas a religião ou um país que nos separa, mas também um tipo de característica. Por exemplo, se há pessoas que são
rajo-gunis, que são muito ativas, pessoas de canal direito, elas se agruparão. Elas talvez briguem mais tarde, mas elas se
agrupam. Então as pessoas que são canal esquerdo se agruparão, mas ambos deveriam unir-se àqueles que estão tentando
ascender, que estão no centro. E é aí que falhamos muito. Nossas associações e nossa compreensão em relação aos outros...
são iludidas por nossa ignorância e nós não conseguimos compreender... quem está a favor da nossa ascensão... e quem está
a favor da nossa benevolência. Isso acontece conosco de várias maneiras. Nós somos seres universais e nossa cultura é a
Cultura Sahaja. Nós abandonamos todas as nossas culturas insensatas. Em cada religião, em cada país, nós temos visto a
insensatez da nossa cultura, então nós acreditamos na cultura espontânea da Sahaja Yoga. Assim nós somos seres universais.
E nesse estado de ser um ser universal, vocês têm de desenvolver sua consciência coletiva. Enquanto a primeira parte é para o
individual, "Buddham Sharanam Gachhami", "eu me entrego a Buddha", a segunda parte é: "eu me entrego ao coletivo", no
sentido de dentro do Dharma, a essência do coletivo. Agora, qual é a essência do nosso coletivo? O que nos une é o Vishwa
Nirmala Dharma, a Pura Religião do Universo. Assim, uma vez que vocês compreendam... que isto é o que os une uns aos
outros, vocês devem entender como é importante permanecer... no Vishwa Nirmala Dharma. De várias maneiras, Eu tenho sido
capaz de lhes dizer... o que é o Vishwa Nirmala Dharma. Então nós temos de entender o completo teor do Dharma... que nós
estamos seguindo e também refleti-lo de volta para se certificar: "Nós estamos realmente seguindo esta religião?" Mas, Eu
tenho visto a falsidade, como por exemplo alguém é um cristão. Todo domingo, ele se levantará, se vestirá bem, irá à igreja, se
levantará três, quatro vezes, cantará hinos, fará isto, fará tudo, dará dinheiro para o padre, pagará à igreja, pagará aquilo, e
depois ele acha que cumpriu seu dever. Muito religiosamente, ele irá e se confessará. Os muçulmanos muito religiosamente
farão algumas coisas... que nós não conseguimos realmente entender. Como em (…), Me disseram que as pessoas tentam se
crucificar, como um teatro é claro, mas elas fazem isso apenas para proteger o Cristianismo, Eu acho, e crucificar, só Deus sabe
o quê. Também há pessoas na Índia que estão seguindo o Hinduísmo... e o primeiro princípio, o princípio básico do Hinduísmo,
é que existe o Espírito em cada um. Então como você pode ter casta e subcasta, e isso e aquilo? Se todos têm o Espírito, você
não pode ter casta, subcasta. Você não pode ter uma religião assim. Assim, o que nós encontramos em toda religião... é que há
coisas problemáticas, mas uma vez que você venha para esta pura religião, então você vê a essência dela... e a essência dela é
que nós todos somos o Espírito... e nós todos estamos ligados uns aos outros, nós somos partes integrantes do todo. Então
você vai para o coletivo. Assim, no final, Ele disse: "Sangham Sharanam Gachhami." Essa é uma parte muito importante
também. A coisa mais importante é "Sangham Sharanam Gachhami." Por exemplo, você diz que você se entrega à coletividade.
O que isso significa? O que isso acarreta? Por exemplo, Eu estava falando com os seus líderes aqui, Eu disse: "Todos vocês
devem formar uma única unidade coletiva, um Sangham." Todos os líderes têm de saber que eles amam a Mãe de coração... e
eles nunca devem tentar ferir uns aos outros... porque alguém está tentando dizer-lhes algo contra. Eles devem ter amor uns
pelos outros. Por exemplo, há um senhor X, que é um líder. Agora, uma força negativa encarna, vem e diz ao líder: "Veja, o outro
líder é meu apoio". Então, esse sujeito tem um sentimento ruim, o outro líder tem um outro sentimento ruim. Isto vai contra a
Sangha. Primeiro a Sangha da coletividade dos líderes... tem de ser totalmente reconhecida, valorizada. Eu gosto do jeito em
que todos estes líderes se encontram... e cumprimentam uns aos outros gentilmente e regozijam uns aos outros, caçoam uns
dos outros e amam uns aos outros... e protegem e cuidam dos mais novos. Esse é o começo da Sangha. Se os líderes não
estão na Sangha, qual outra Sangha nós podemos formar? Assim, a primeira coisa é existir a Sangha dos líderes. Todos aqueles
que tentam rachar essa Sangha devem saber que... eles são pessoas negativas e eles irão nos apunhalar. Com qualquer um que
tente isso, eles devem tomar muito cuidado. A segunda Sangha, a coletividade, existe entre os Sahaja Yogis. Agora, nós não

somos, como Eu lhes disse, indianos... ou não somos ingleses ou americanos ou qualquer coisa assim, portanto nós não
devemos formar grupos. O que vocês sempre perceberão, é que se houver cinco americanos, eles ficarão grudados uns nos
outros como se tivessem sido colados, e eles não conseguem se afastar uns dos outros. Todos eles farão isso. Se houver
indianos, eles ficarão grudados juntos. Se houver outros tipos, todos eles ficarão grudados juntos. Agora nós não somos mais
isso. Isso acabou. Então o que há para se grudarem uns nos outros? Mas isso acontece. Nós sempre grudamos uns nos outros.
Eu não sei por quê. Qual é a necessidade de fazer isso? E com muita frequência, nós vemos que na Índia... as pessoas estão se
comportando de uma maneira muito estranha. Ano passado, Eu não sabia, mas as pessoas Me disseram... que um grupo veio e
eles estavam o tempo todo dizendo: "Nós somos uma grande nação, nós somos uma grande nação". Eles não são Sahaja
Yogis. Nossa nação é o Reino de Deus e nosso Rei é Deus Todo-Poderoso, e nós não temos outro rei e nenhuma outra nação. Se
vocês não conseguem transcender essas barreiras de limitações estúpidas, vocês não podem se tornar Sahaja Yogis. Mas isso
acontece de um modo muito grosseiro. Mas de um modo muito sutil, Eu vejo que uma senhora que está bloqueada... ou que
tem badha imediatamente irá se rastejar até uma outra pessoa, de algum modo. Ela pode pertencer a qualquer país, não
importa. Veja, uma mulher possuída por bhoots, digamos, vinda da Índia, irá se rastejar até uma outra pessoa na Austrália. Em
frente, marche! Apenas comece a observar. "Onde ela está indo? Oh Deus, é isto!" Assim, os bhoots são muito coletivos, uma
grande fraternidade, uma imensa fraternidade. Se eles veem alguém que está possuído, essa pessoa com bhoots
imediatamente irá com eles. É surpreendente que os bhoots sejam tão coletivos. Além disso, eles Me conhecem muito bem.
Eles Me reconhecem muito bem, mesmo uma criança pequena, se ela estiver bloqueada, começará a chorar diante de Mim, a
tremer diante de Mim, não virá diante de Mim. Mas quando pessoas com bhoots são realizadas, elas não entendem. E além do
mais, elas não entendem um princípio simples de que agora... nós somos possuídos pelo nosso próprio Espírito e nós somos
um só. Então elas deveriam ficar coladas mais à pessoa... que é uma personalidade evoluída espiritualmente. Mas ao invés
disso, para elas algo claramente inferior é... muito mais importante do que uma pessoa que é altamente desenvolvida. É nesse
ponto que falhamos em nossa coletividade. Um método muito sutil dessas pessoas negativas: apenas descobrir como formar
um formidável grande grupo para atacar. Com isso, você perde suas vibrações. Uma vez que você perca suas vibrações, então
você dirá: "Oh, isso é demais. Nós devemos ter compaixão. Nós devemos ter amor." "Afinal, nós todos somos Sahaja Yogis."
Então isso é a compaixão e o amor dos bhoots entre eles mesmos. Eles estão falando de compaixão uns pelos outros. Até
mesmo Comigo, eles disseram: "Mãe, a Senhora tem de ser gentil." Eu disse: "Vocês são mais compassivos do que Eu..." "a
ponto de estarem Me ensinando?" "Se Eu estou dizendo qualquer coisa a essa mulher," "empregando todo o Meu fôlego e toda a
Minha energia nela," "então Eu estou fazendo isso para benevolência dela..." "e é a Minha compaixão que atua, mas o que vocês
estão fazendo..." "não é para benevolência, mas sim para a destruição desta pessoa." Portanto não adianta apoiar uma pessoa
que é negativa. Muitas pessoas negativas a quem foi pedido para que saíssem da... Sahaja Yoga às vezes criam este problema,
vindo a Mim: "Oh, Mãe, a Senhora sabe, eu sou tão bom, mas eles me torturaram," "eles me perturbaram muito". Agora, Eu estou
vendo um bhoot na pessoa. Eu posso ver claramente. Eu posso ver a negatividade, mas se você não vê, você imediatamente
começará a tomar partido: "Oh Deus, veja isso, o coitado é torturado." Você perde suas vibrações, você não será capaz de
descobrir. Então não venha sob o encanto dessas almas murmurantes, como Cristo as chamou. Ele disse: "As almas
murmurantes são o maior perigo." Eu tenho visto isso na Sahaja Yoga. Aqueles que lamentam, que falam pelas costas, que
continuam reclamando são o maior perigo para a Sahaja Yoga... e por fim, para eles mesmos, porque eles serão descobertos.
Assim, essa é uma outra situação na qual nós não somos coletivos... e quando somos coletivos, somos coletivos por algo que
não é uma força ascendente. É algo surpreendente como você vê pessoas neste mundo que estão... convidando a destruição
delas e nós também, de certa maneira, quando não compreendemos o que é a coletividade, tentamos destruir nosso corpo da
Sahaja Yoga. Eu estou lhes dizendo isso hoje porque todas essas coisas... têm de parar agora no dia do nascimento de Buddha.
Buddha é Aquele que é responsável pelo ego de vocês. Se você for além de Buddha e começar a se exibir muito, então Ele
empurra seu ego para dentro do seu Vishuddhi Esquerdo. Então você desenvolve seu Vishuddhi Esquerdo, e quando você
desenvolve o seu Vishuddhi Esquerdo, o que acontece? Você começa a sentir culpa, significa que você não quer enfrentar... a
situação de forma alguma, mas você diz: "Oh, eu sou muito culpado," "eu matei você, tudo bem, eu matei você, estou me
sentindo culpado." Nós nunca enfrentamos a situação. Esse é o ego que vai para o lado esquerdo... e cria esse problema de
Vishuddhi Esquerdo. Isso não é, de forma alguma, seu estilo de suportar as coisas, ou você está sendo reprimido. Mas não,
você tem oprimido os outros, você tem sido egoísta... e isso tem acontecido tanto que foi para dentro do Vishuddhi Esquerdo.
Então você fica tentando justificar. Agora, Eu sugeriria que se você realmente quer compreender... a Sahaja Yoga, primeiro tente
compreender a si mesmo. Então você verá: "Aonde a minha mente está indo agora?" Algumas mulheres que costumam,
digamos, fofocar... vêm para a Sahaja Yoga. Elas estão bem, mas às vezes esta coisa aparece: "Vamos fofocar sobre esta

mulher", e simplesmente se levantam, andam em direção a uma outra pessoa que deve ter sido, talvez, uma fofoqueira na vida
passada. Então vão e começam a falar para essa pessoa... e dizem alguma coisa contra a outra pessoa. Depois elas descobrem
uma outra fofoqueira... ou encontram uma outra fofoqueira. Agora, o que Eu percebo são três grandes Sahaja Yoginis sentadas
lá... e fofocando. Eu digo: "Do que vocês estão falando?" "Oh não, Mãe, nós estávamos discutindo sobre a Sahaja Yoga". Eu
disse: "Verdade?" Discutir sobre Sahaja Yogis nunca é uma discussão sobre a Sahaja Yoga. Se vocês estão discutindo sobre as
pessoas, vocês não estão discutindo sobre a Sahaja Yoga. Discutir sobre a Sahaja Yoga não tem nada a ver com seres
humanos... ou com Almas Realizadas. Graças a Deus, vocês não discutem sobre Mim, porque Eu devo estar cometendo muitos
erros em relação à sua cultura, em relação aos seus estilos, em relação ao estilo humano. Por exemplo, você tem de dizer
"obrigado"dez vezes. Eu devo estar dizendo isso apenas três ou quatro vezes. Ou você tem de dizer "desculpe, desculpe,
desculpe, desculpe." No telefone, mesmo agora, Eu nunca digo "desculpe", Eu digo "Perdão?" Mas veja, as pessoas dirão:
"desculpe, desculpe, desculpe", Eu começo a pensar: "Eu estou errada ou eles estão errados?" Assim, quando nós começamos a
discutir sobre os outros, o que nós realmente fazemos é confrontar ou enfrentar alguém... com nossas próprias limitações. E
nós começamos a pensar: "Ele deveria ter feito assim, ele deveria ter..." E quanto a você? Assim, o melhor é: discuta sobre você
mesmo com você mesmo... e discuta a Sahaja Yoga com os outros. Esta é a melhor maneira de se livrar de... um dos maiores
inimigos da coletividade: a fofoca. É da natureza humana, Eu acho, fofocar. Uma outra coisa horrível que temos, a qual Buddha
tentou controlar, é um tipo muito sutil de agressividade. Este é um dos jogos que faço: tornar alguém um líder. É um jogo, por
favor, lembrem-se. Mesmo se Eu lhes disser: "Eu sou Mahamaya", vocês se esquecem disso. Mesmo se Eu lhes disser: "Eu
estou fazendo um jogo", ainda assim, vocês esquecem. Vocês se tornam líderes tão sérios. Não é para vocês sentirem que são
líderes, não há nada como líderes, não há nada assim na Sahaja Yoga. Mas então, Eu faço um jogo. Agora, Eu tinha a intenção
de elogiar as pessoas hoje... pelo programa de ontem. A maneira como foi organizado, a maneira como foi belamente feito,
tantas pessoas vieram, isso é notável. Mas depois Eu fiquei pensando: "Eu devo dizer ou não?" Se Eu disser, da próxima vez, só
Deus sabe o que Eu verei. Assim, encorajar dessa maneira, irá ajudar ou não? Então Eu ainda tenho sido discreta em relação a
isso. É claro, Eu devo dizer, o programa de ontem foi notável... e nós devemos realmente bater palmas para Dave e para o líder,
nosso Karan. Apesar de toda a oposição estúpida e da insensatez, eles mostraram como eles trouxeram tantas pessoas para a
Sahaja Yoga... e como, com total concentração, eles têm sido capazes de estabilizar tantos na Sahaja Yoga. Então é para vocês
aprenderem com isto, que apesar de todos os problemas e de qualquer coisa, sem se sentirem mal em relação a isso, apenas
se certifiquem que vocês se movam como um grande elefante... em direção a dar a Realização aos outros, formando mais
Sahaja Yogis e mais Sahaja Yogis na América. Aqueles que tiveram este objetivo na vida, de que nós temos de dar a Realização
às pessoas, que nós temos de alcançar o estabelecimento da Sahaja Yoga, eles nunca terão nenhum problema de nenhum tipo.
Assim, nunca se rebaixe ao nível em que você pensa: "Veja, a comida não estava boa, aquilo não estava bom," "este aqui não
estava bom, este sujeito estava torturando," aquele sujeito estava fazendo isso". Nada disso. Isso não irá ajudá-lo, não irá ajudar
ninguém, nem lhe dará nenhuma "nota na escola", como eles dizem. Afinal, se você tem de entrar no Reino de Deus, temos de
saber que você tem de ter certas notas. Senão Deus dirá: "Você foi reprovado", e você ficará surpreso ao ver por que a entrada
não é permitida. Você está achando que é muito inteligente, tão grandioso. Quanta fofoca você criou? Quantos problemas você
criou? Quantos líderes você humilhou? O quanto você enganou a Mãe e tudo mais? E lá de repente, você descobre: "Eu fui
reprovado." O que aconteceu?" Portanto não engane o seu Si. O Si é o Espírito. Não enganem o seu Si. Se você enganar o seu Si,
por fim você será enganado... e apesar do fato de vocês terem sido Sahaja Yogis, de vocês terem ido ao Meu Puja, de vocês
terem estado aqui... e de terem sido certificados como Sahaja Yogis, de haver luz em suas cabeças, ainda assim eles dirão:
"Experimente uma outra vida, depois então volte." Experimente uma outra, como você foi reprovado," "você tem de passar mais
um ano. Tente uma outra". Portanto, o caminho mais fácil para ser um bom Sahaja Yogi... é não enganar o seu Si. Vigie a si
mesmo. "Aonde esta mente está indo?" "O que eu estou pensando? ""O que minha mente está planejando?" "Eu posso - este
homem está vindo, eu posso lhe dar a Realização?" "Eu devo começar a falar com ele sobre a Sahaja Yoga?" Sentado no trem,
observe uma pessoa. "Ah, está tudo bem. Vamos lidar com este sujeito". O tempo todo vocês têm de "capturar"seres humanos...
assim como os peixes são capturados. Eu tenho lhes ensinado como fazer isto: continuar capturando-os, um por um, e criar
uma coletividade maior. Se a atenção de vocês estiver nisso, então Eu direi: "Vocês agiram como Buddha", porque Buddha só
fez isso. Ele juntava pessoas de todos os lugares. Ele lhes disse para seguirem um caminho de desapego... e Ele lhes pediu para
usar roupas e coisas que são para o desapego. E Ele pediu: "Vocês devem se desapegar de suas famílias, de tudo." Isso, tudo
isso, Ele fez por causa de uma única coisa: eles deveriam estar preparados para a vida de hoje. Eles fizeram todas aquelas
coisas, mas nós não queremos que vocês usem vestes alaranjadas, nós não queremos que vocês façam todas essas coisas
erradas, que não são necessárias hoje. Eles estavam corretos naquela época, mas hoje eles estão errados porque essas coisas

não são necessárias. Quando não é necessário, por que vocês deveriam carregar na sua cabeça? Como outro dia, Eu vi alguém
carregando um barco grande na sua cabeça. Eu disse: "O que você está fazendo?" Ele disse: "Estou carregando o barco". "Para
quê? "Por que você está carregando o barco?" Ele disse: "Veja, eu sei que não há nenhuma necessidade de carregar..." "o barco
aqui porque não há mar, não há água, nada disso," "mas eu estou apenas carregando". "Mas por que você está carregando este
fardo sobre sua cabeça?" "Ah, porque eu estou carregando." É assim que nós somos. Nós estamos carregando coisas que não
são necessárias. Por exemplo: "Mãe, agora eu tenho feito Hatha Yoga," "eu devo fazer um pouco de Hatha Yoga?" "Mas por que
você quer fazer isso? Não há necessidade para você." "Não, não, Mãe, mas eu tenho feito isso". "Então faça. "O que fazer? É tão
estúpido como carregar um barco em sua cabeça, seja o que for que não seja necessário... é desperdiçar desnecessariamente
seu tempo. "Eu estava acostumado com isto;" "Mãe, eu costumava fazer isto, então eu preciso fazê-lo." Tudo é feito de forma
muito fácil para vocês na Sahaja Yoga. É muito simples. Vocês não têm de passar fome, vocês não têm de jejuar, vocês não têm
de se tornar vegetarianos, vocês não têm de ir e sentar ao sol... ou meditar nos Himalaias, nada desse tipo. Confortavelmente,
vocês podem se sentar onde quiserem e podem meditar. Tudo feito de forma fácil. E uma vez que vocês descobriram o seu
Espírito, vocês podem desfrutar tudo que é belo. Agora, de modo geral, talvez para algumas pessoas... isso seja realmente
muito. No deserto do Saara, você fica sentado, tudo soprando na sua cabeça. "O que é isto? Como nós podemos viver aqui? Que
vida dura!" Vocês não se sentem dessa maneira, porque vocês têm o conforto do Espírito dentro de vocês. É o conforto do
Espírito. E para o conforto do Espírito, vocês não precisam de nada, isso é o que vocês têm. Então não se ocupem com coisas
insensatas. Porque Buddha foi pra lá e pra cá. Do mesmo modo que viemos hoje a este programa, Eu simplesmente estava
pensando como Buddha. Indo deste ponto, novamente vindo deste ponto, então Eu não consegui encontrá-lo, depois aquele
ponto, depois vindo por este caminho. Por fim nós chegamos e este estava bloqueado. Eu disse: "Deem um bandhan para ele".
Acabou-se, abriu. Então este caminho estava bloqueado, aquele estava bloqueado, vá por esse caminho, por aquele caminho.
Tudo bem, estava bloqueado para Ele. Então Ele foi pra lá e pra cá, mas não está bloqueado para vocês. Por que vocês querem
ir pra lá e pra cá novamente? Mas isso é o que acontece hoje, todo mundo quer fazer da mesma maneira. "Nós devemos nos
sacrificar, nós devemos abandonar isso," "nós devemos fazer aquilo." O que vocês irão sacrificar? O que há para sacrificar? Eu
gostaria de saber na Sahaja Yoga. É claro, a maioria das pessoas sacrificam o cérebro delas, Eu acho. Quando não há nada para
ser sacrificado, por que vocês querem se tornar uma cabra de sacrifício? Assim, a partir da vida de Buddha, vocês não têm de
aprender... que Ele foi para as florestas e que Ele foi, fez isso e também renunciou. Ele abandonou a esposa Dele. Não. Isso não
é necessário agora, isso acabou. É nesse ponto que falhamos... e nós não conseguimos explicar às pessoas que dizem: "Mas
nós devemos ter a renúncia". A renúncia, nós temos de dentro, como a areia, como Eu lhes disse. O desapego, nós temos de
dentro. Mas isso é compaixão, a pura compaixão é a coisa mais desapegada. A coisa mais desapegada é a pura compaixão, ou
qualquer coisa pura é pura porque é desapegada. É uma matemática exata. Qualquer coisa que seja pura tem de ser
desapegada. Se está apegada, está contaminada. Vejam a lógica. A matemática absoluta está lá. Se você tem o puro amor,
então você é desapegado. Vamos supor que vocês amem a Mãe, tudo bem, tomem isso como exemplo. Agora, vocês têm,
digamos, puro amor por Mim, então vocês não ficarão zangados se Eu não for à casa de vocês; vocês não se sentirão
desapontados se Eu não puder sentar no carro de vocês; vocês não se sentirão infelizes porque Eu não pude tocar o sari de
vocês. Porque "eu simplesmente amo a Mãe, acabou-se." Isso acaba aí. Apenas o puro amor. É claro, Eu sei dessas fraquezas,
então Eu tento agradá-los, tudo bem, tudo bem. Mas na verdade, se vocês realmente Me amam, "está tudo bem, eu A amo, e Ela
me ama, acabou-se." "Quer Ela venha à minha casa ou não;" "quer Ela me dê um presente ou não; quer Ela me faça um carinho
ou não;" "quer eu possa vê-La ou não; quer eu possa encontrá-La ou não," "não faz nenhuma diferença, eu A amo. "Essa é a
pureza do amor. Onde não há nenhuma expectativa de nenhum tipo, exceto: "Eu amo e esse amor é o oceano de alegria..." "e o
oceano de bem-aventurança", acabou-se. A coisa mais fácil de fazer é amar. Apenas ame. O quanto seu coração cresce como
um oceano, "eu apenas amo." O mar não é apegado a nenhuma praia. Quando ele tem de vir, ele vem; quando ele tem de voltar,
ele volta; quando ele tem de fornecer água para a chuva, ele fornece. A água vai, as nuvens são formadas, depois a água cai
como chuva, e novamente ela volta para o mar. Ela não para em nenhum lugar. Da mesma maneira, se nós apenas pensarmos:
"É um sentimento que tenho, eu amo a Mãe. Que sentimento é este!" Isso deveria ser o fim de tudo, sem dúvida. Eu sinto da
mesma maneira, senão Eu estaria Me sentindo culpada todos os dias: "Oh, Eu não sorri para aquele, Eu não dei um presente
para este aqui," "Eu deveria ter trazido algo especial para aquela pessoa," "Eu estava atrasada para o programa"." Mas Eu não
Me sinto culpada porque está tudo controlado. Se Eu tivesse vindo mais cedo, todos estes perguntadores impertinentes teriam
estado lá para nos perturbar. Então todas as pessoas horríveis desapareceram... e nós tivemos as pessoas certas. Então Eu Me
sentei também. Eu não disse: "Eu vou voltar". Não há necessidade de ficar nervoso. Se a Mãe está atrasada, deve haver algum
plano. Se Ela está adiantada, deve haver algum plano. Se Ela está indo neste avião e não em outro, deve haver algum plano. Não

duvidar disso. Se Ela está fazendo algo, deve haver algum plano. Vocês sabem, a Mãe tem Seus próprios planos. É uma boa
ideia pensar assim: "Ela tem Seus próprios planos." Uma vez que vocês comecem a se sentirem assim, tamanha segurança e
uma paz tão bela se espalharão em seu ser. E vocês ficarão muito satisfeitos. Agora, todo mundo oferece comida, olhem para
isto. Quero dizer, quando Eu vejo isto, Eu tomo um susto. Olhem para isto. Espera-se que Eu prove isto, mas mesmo provar será
muito. Mas Eu tenho de comer, porque se Eu não tocar um deles, então eles pensarão: "Por que a Mãe não tocou? Deve haver
algo errado". Este é um problema muito grande para Mim: mantê-los felizes e seguros. Mas Eu lhes asseguro que Eu amo todos
vocês muito. Quer vocês tragam comida para Mim, ou flores para Mim ou qualquer coisa, não importa. Quando Eu estava
partindo de Bogotá, Meu coração estava apertado. Eu tenho observado o aperto do Meu coração, Eu tenho observado. Porque
Eu estou deixando todos os novos bebês lá, só isso. Então Eu apenas não quero enfrentar a situação, Eu penso: "Oh Deus, por
favor veja, Eu estou deixando-os." Mas porque Eu os amo. Então, Eu percebo, porque os amo Eu fico sentindo muito, até mesmo
essa dor está bem, porque Eu os amo. Eu desfruto essa dor porque Eu os amo. E então Eu venho aqui e vejo todos vocês
esperando no aeroporto. A coisa toda é preenchida novamente. Não somente porque vocês vieram, mas porque Eu vim para
amá-los. Tudo isso é um relacionamento tão belo e um sentimento tão belo. Eu quero que todos vocês desfrutem isso e não
coisas insignificantes... e coisas pequenas que estragam a sua alegria. Todas essas coisas são destruidoras da alegria... e é
por isso que o maior destruidor da alegria é o ego insensato, que lhes diz: "Oh, por que a Mãe não faz isso ou aquilo?" É a parte
disso relativa ao ego. É por isso que temos de pensar em Buddha e celebrar Seu Jayanti... dentro de nós mesmos para
estabelecê-Lo e dizer: "Este ego não pode levar embora a nossa alegria." Em qualquer lugar que uma ideia assim simplesmente
venha... à cabeça de vocês, digam-lhes: "Agora Sr. Ego, eu o conheço muito bem." Na luz de Buddha, vocês podem ver o ego de
vocês muito claramente. E Ele é o destruidor do ego de vocês. Ele é Aquele que aniquila o ego de vocês. Assim, hoje nós temos
de rezar pela América inteira, que está realmente sofrendo por causa deste ego mítico e insensato, que está sendo explorada
por todos. As pessoas os estão enganando, a mídia está enganando, todos os médicos estão enganando, todos os psicólogos
estão enganando, todos os governos estão enganando. Quero dizer, Eu não sei, todo mundo está enganado, porque eles
adquiriram o ego. Se eles não tivessem ego, eles não poderiam ter sido enganados. Todas essas propagandas e toda essa
tapeação que estão acontecendo... é porque os seres humanos têm ego e não conseguem vê-lo. Assim, nós temos de dizer:
"Mãe, por favor leve embora..." "essa maldição do ego dos americanos e da América." É por isso que é bom hoje nós termos
este Puja a Buddha. Que Deus os abençoe.

1988-0731, Guru Puja: A Gravidade do Princípio do Guru
View online.
Guru Puja, Ansalonga, Andorra, 31.07.1988 Hoje todos nós nos reunimos aqui para a veneração do seu Guru. Como vocês
sabem, o Princípio do Guru reside no Vazio. Este é o Princípio que lhes dá equilíbrio, que lhes dá a gravidade. A gravidade que
temos na Mãe Terra… é expressa através do seu Princípio do Guru. O primeiro ponto de gravidade é… que você deve ter uma
personalidade, um caráter e um temperamento… que as pessoas vejam que você é uma personalidade… que não se dissolve
nas coisas mundanas. É uma personalidade que não é arruinada pelos conflitos da vida. É a personalidade de um Guru que se
senta profundamente em seu, em seu ser e não é facilmente perturbado ou dissolvido por… qualquer solvente, seja qual for.
Este é o primeiro princípio do Guru: a gravidade. Como Eu lhes disse, é algo que não pode ser dissolvido em nada. Ele se instala
muito profundamente em sua personalidade. Portanto ele não flutua na água. Agora vocês veem que nos países que são muito
desenvolvidos, nós pensamos que temos um poder muito grande de conquista individual. Que individualmente nós somos
totalmente livres, que podemos fazer o que quisermos. E é por isso que a liberdade individual… se torna o objetivo de todos os
países democráticos, negligenciando o coletivo. É claro, o indivíduo é importante… e ele tem de ficar bem para nutrir o coletivo.
Mas se o indivíduo não tem a gravidade, então as pessoas flutuam na superfície e qualquer coisa pode impressioná-las. É por
isso que descobrimos que hoje as pessoas ficam impressionadas pelas modas. Pelas moda que por nenhuma razão lógica…
são boas para sua saúde, para sua sabedoria. Sente-se. Nenhuma moda é boa para sua saúde… nem para seu desenvolvimento
como uma personalidade. Às vezes você parece tão estranho com isso, tão ridículo, tão estúpido. Depois disso, pergunta-se: "O
que há de errado em se tornar estúpido?" "O que há de errado em se tornar tolo?" A razão é que você tem uma liberdade
individual, mas sua personalidade não cresceu. Sua personalidade é zero. Você não tem mais personalidade. Você não pode
decidir nada por si mesmo. Seja qual for a moda, você apenas corre atrás dela. É essa a situação dos países ocidentais, mas em
países como a Índia agora, há também algum tipo de mania, porque eles ainda têm de passar por essa suposta riqueza que
vocês têm. Então eles irão aderir às manias, por exemplo, supondo… que alguém vê um tapete muito bonito de alguém, então
todos correm para comprar esse tapete. Eles farão qualquer coisa para conseguir as coisas para si mesmos. Então eles se
voltam para o materialismo também da mesma maneira, enquanto vocês se voltam para as modas. A individualidade até certo
ponto está bem, mas depois ela se torna uma loucura. Especialmente no Ocidente, a personalidade é tão baixa, está tão ausente
que qualquer empresário… pode desenvolver qualquer mania, moda, qualquer nome… e todo mundo corre atrás disso e fica
impressionado. Como por exemplo, um sujeito estúpido pode chamar a si mesmo de algum nome, digamos, ele pode chamar a
si mesmo de algum nome estranho, digamos "Veneno", como ele diz. Agora, para todos comprar "Veneno" é uma coisa muito
grandiosa, porque é de algum homem estúpido que adotou um nome… e todos devem comprar isso. Não há nada de especial
nisso. Não é nada de especial, não é nada fora do comum. Não é nada que o tornará grandioso. Mas as pessoas comprarão
aquela determinada marca… porque ela tem uma grife que todos aceitarão. "Oh! É dessa determinada grife." E é uma tamanha
loucura em relação a isso. Então trata-se de qualquer coisa, desde o estilo do cabelo até o estilo do seu pé, ao seu estilo de
pescoço, ao seu estilo de unhas, ao seu estilo de sobrancelha. Quero dizer, qualquer coisa, qualquer coisa estúpida… que você
possa fazer ao seu corpo está disponível, e as pessoas adotam isso porque não há gravidade nelas. As pessoas que têm
gravidade não adotam essas mudanças. Primeiro, logicamente, elas tentarão saber se essa mudança é boa ou não. Mas só
porque é uma mudança, é uma mania, é uma moda, elas não adotam isso. Esse é um dos sinais de gravidade em uma pessoa…
que não flutua no chão como palhas. Mas fica, fica como uma bela pérola… nas margens profundas da compreensão. Então,
aqueles que estão aqui hoje para venerar o Guru, eles têm de venerar seu próprio guru dentro de si mesmos… e têm de entender
que a coisa mais importante é… que devemos ter gravidade no temperamento. Você não precisa de instrução para isso,
educação universitária. Você não precisa ler livros, não precisa fazer nada. A única coisa é que você tem de ter seu sistema de
valores corrigido. Quando seu sistema de valores é corrigido, você entende… o que é bom para a sociedade, o que é bom para
você. Por exemplo, se é uma flor de lótus, ela nunca emitirá sujeira e imundície. A fragrância estará sempre presente, se é uma
rosa… ou qualquer outra coisa perfumada, ela emitirá apenas fragrância. Ela não pode emitir algo que é imundo. Agora, aqueles
que pensam que são gurus e alcançaram essa gravidade… nunca escreverão algo feio, dirão algo obsceno, nunca usarão sua
mente para apreciar qualquer coisa que seja suja e errada. Este é o segundo sinal do seu sistema de valores. Em seu sistema de
valores, você deve entender, antes de tudo, o que é auspiciosidade, o que é a beleza Divina, e o que é a moralidade do Espírito.
Essas três coisas devem ser compreendidas e devem ser partes integrantes de seu ser, de modo que, quando as pessoas os
virem, elas devem dizer: "Aqui está uma pessoa que podemos ver que tem essa gravidade," "aqui está a pessoa que tem essa

beleza." Isso atua dentro e fora. Uma pessoa que tem essa sobriedade por dentro se veste de maneira sóbria. Ela não se veste
para impressionar os outros ou apenas para se exibir… ou esconder algo ou expor algo. Mas apenas para respeitar seu corpo,
ela se veste bem. Quando ela fala com os outros, ela fala sabedoria. Ela não fala coisas fúteis, coisas inúteis… e coisas que são
de nível muito mais baixo. Em seus próprios empreendimentos, Eu diria, ela tem uma espécie de decência e decoro. Como por
exemplo, uma pessoa tenta se tornar um especialista. Uma pessoa que venera seu Guru, tenta ser um especialista no trabalho
dele, como por exemplo, supondo que há uma pessoa que é um engenheiro. Ele não liga para o dinheiro, ele não liga para a
fama, ele não se importa com os aplausos dos outros. O que importa a ele é se ele realmente entende seu assunto. Isso não
será mediocridade. O músico tem de ser perfeitamente um músico. O artista tem de ser um artista perfeito. Ele não usa os
métodos gerais de expertise, mas seu Espírito, a orientação de seu Espírito, ele tenta melhorar. Por exemplo, há um poeta, ele
tenta melhorar… sua poesia no nível de seu Espírito, mas não no nível do dinheiro, porque normalmente as pessoas escrevem
coisas apenas para agradar… a maioria das pessoas, de modo que possam vender seus livros… ou algo imundo que não é
benevolente para a sociedade nem ao nome do escritor, eles não se importam, tornam-se desavergonhados em relação a isso.
Então, não que o próprio Guru tenha o sistema de valores, mas através de seu estilo de vida, através de suas próprias
pregações, através de seu próprio comportamento, ele irradia gravidade aos outros, ele irradia gravidade aos outros. Assim, isso
constrói nosso sistema de valores, o sistema de valores de equilíbrio. Mas isso não significa que se alguém quer se tornar um
especialista em um assunto, então ele negligencia o outro lado. Isso está em equilíbrio, tem de estar em equilíbrio, uma pessoa,
digamos, por exemplo, que é um músico… e não consegue entender uma pintura, ele não é um artista. Supondo que você seja
um artista e ainda não entende a Sahaja Yoga, então você não é um Yogi. Então, se você começar do ponto central do seu
Espírito, você ficará surpreso ao ver que o conhecimento que você recebe… ou seja o que for você dê é totalmente integrado e
irradia de um ponto. Então, em todos os sentidos, você se torna um especialista; em qualquer assunto, você se torna um
especialista. Qualquer um que lhe fizer uma pergunta, você sabe tudo. Mas nisso você sabe o que não tem valor e o que tem
valor. Você tenta entender o que é importante. Você sabe, você abandona tudo que é inútil e você não gostaria de saber… os
nomes de diferentes bebidas alcoólicas. Você não quer ser especialista nisso. Você não quer ser um especialista em saber
todos os nomes de todos… os estilos de tapetes. Você talvez não goste de conhecer todas as variedades de saris. Você talvez
não goste de saber todos os nomes de todas as câmeras. Você talvez saiba, mas não precisa sentir que você não sabe. Mas
seja o que for importante para a gravidade de uma pessoa, você saberá. Então, se você quiser tornar isso simples, nós podemos
saber sobre a auspiciosidade, sobre o que é auspicioso, você saberá sobre o que é justo, o que é justo em relação aos outros.
Você saberá o que é justiça aos olhos de Deus. Você saberá sobre a música Divina que eleva sua Kundalini. Então, como
resultado dessa gravidade, você adquire discernimento, de modo você sabe qual é a sua personalidade e qual é a 'água' que o
cerca. Você sabe discernir e esse discernimento… também vem, na verdade, de forma inata do seu Princípio do Guru. Mas uma
vez que este Princípio do Guru entra em… um estado bizarro ou em algum tipo de tumulto ou confusão, através de tantas outras
coisas, como por exemplo, você tem um guru errado, você tem um falso guru, você tem ideias falsas, você segue doutrinas
falsas, você segue teorias falsas ou você segue livros falsos, então isso torna-se bizarro. Como resultado disso, você
desenvolve o Ekadesha Rudra no topo de sua cabeça. Também no caso de quando você tem problemas… de vida não calma e
não moderada, se você é um extremista, se você trabalha demais ou não trabalha de forma alguma… ou se você apenas
continua projetando-se para um lado… e não prestando atenção ao outro lado de sua vida, com todos esses desequilíbrios
físicos, mentais, emocionais e espirituais, você desenvolve problemas de seu Princípio do Guru; como resultado, você
desenvolve esse Ekadesha Rudra, que é o começo de sua destruição. Então, o quanto é importante cuidar do seu Princípio do
Guru, você pode observar que a maioria das doenças são causadas por esse Princípio… quando negligenciado e, no final, elas
atingem seu apogeu… quando isso atinge o estado do Ekadesha Rudra. Agora, como almas realizadas, vocês cruzaram o limite,
vocês saíram do seu Sahasrara, vocês transcenderam todas essas coisas através de seu Brahma Nadi, mas isso não significa
que vocês desenvolveram essa gravidade. Vocês agora alcançaram um estado. Se uma flor estiver lá e você colocá-la na água,
ela flutuará. Mas quando ela se torna o fruto e amadurece, depois você o coloca na água, ele não flutua, ele afunda, não fica
dissolvido. Ele mantém sua própria identidade. Isto é o que deve ser feito agora: vocês têm de se tornar os frutos da Sahaja
Yoga, os frutos da Sahaja Yoga. O tempo de florescimento acabou agora, vocês têm de se tornar os frutos e as pessoas que os
veem devem saber… que vocês não têm nenhum desequilíbrio, de forma alguma. Vocês são as pessoas com gravidade
especial. Então, quando vocês falam com as pessoas, quando vocês têm qualquer tipo de programa da Sahaja Yoga, vocês não
se comportam de maneira infantil ou estúpida. Eu tenho visto pessoas sentadas diante de Mim levantando a Kundalini, isso é
estupido. Ou dando bandhan em si mesmas, é estúpido. Então, mesmo entrando na Sahaja Yoga, a pessoa pode ter esse tipo
de… comportamento estúpido ou comportamento sem gravidade. Mesmo depois de vir para a Sahaja Yoga, se você tem o

mesmo estilo que tinha antes, então você tem de crescer, amadurecer, você ainda tem de se tornar o fruto. E esse é o sinal de
que vocês se tornam realmente as pessoas do Princípio do Guru. É importante que tenhamos de conhecer a gravidade da Mãe
Terra. Como Ela gira com uma imensa velocidade, segurando todos nós juntos ao Seu coração e então… Ela emite Seu lindo
Amor Divino através das várias belezas… que estão nos cercando, agora nós podemos ver por nós mesmos. Especialmente
quando Eu vejo as grandes montanhas, Eu sinto que elas são como grandes santos sentados e meditando aqui. Mas elas são
as únicas que conseguem captar… o Princípio do Guru emitido pelo mar. Como vocês sabem, o mar é o Princípio do Guru e elas
são tão… altas que elas podem captar o Princípio do Guru. Então, apesar do fato de vocês terem essa gravidade, vocês são
pessoas de padrões muito elevados. E vocês estão além de quaisquer tentações, quaisquer ideias estúpidas… ou quaisquer
ideias que possam perverter ou estragar os outros. Vocês estão acima de todos os outros, firmes, resolutos, assim como
tivemos pessoas muito grandiosas nesta Terra, Eu lhes dei os nomes e nós dissemos que houve dez Gurus, começando a partir
de Adi Nath, nós tivemos Confúcio, tivemos Sócrates… e mais tarde tivemos Abraão, Moisés e também… até Shirdi Sai Nath, nós
tivemos cerca de dez grandes Gurus. Agora nós temos tantos sentados aqui, todos eles são gurus… e eles têm de se comportar
como gurus e têm de fazer o trabalho de grandes gurus. E é isso que hoje nós temos de ver… se pudermos desenvolver essa
gravidade dentro de nós… e a compreensão dentro de nós mesmos. Quando essa paz residir dentro de vocês, a alegria de se
tornar Sahaja Yogis será realmente sentida, será realmente compreendida e será desfrutada por todos vocês. Que Deus
abençoe a todos.
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Shri Krishna Puja. Garlate, Como (Italy), 6 August 1988.
Hoje nós nos reunimos aqui... para venerar Shri Krishna.
Nós devemos entender a importância do Advento de Shri Krishna... no Vishuddhi Chakra. Como vocês sabem muito bem, exceto
por uma ou duas vezes, Shri Brahamadeva encarnou. Também uma vez Shri Ganesha nasceu como Senhor Jesus Cristo. Mas o
Vishnu Tattwa, o Princípio de Vishnu, nasceu muitas vezes nesta Terra, assim como a Deusa teve de nascer muitas vezes. Eles
tiveram de trabalhar juntos muitas vezes... e com o Princípio de Vishnu, o Princípio de Mahalakshmi atuou para ajudar a
ascensão das pessoas. Assim, o Princípio de Vishnu é para sua ascensão, para o processo evolutivo dos seres humanos.
Através desse Advento... e através do Poder de Mahalakshmi, nós nos tornamos seres humanos... a partir do estágio de ameba.
Esse é um trabalho espontâneo para nós, mas para o Princípio de Vishnu, Ele teve de passar por várias encarnações para
evoluir. Como vocês sabem, houve encarnações... de Shri Vishnu como um peixe primeiramente... e continuou até chegar ao
estado de Shri Krishna, onde eles dizem que Ele se tornou completo. Mas temos de entender que... Ele trabalha em nosso
sistema nervoso central, Ele constrói nosso sistema nervoso central.
Através de nosso processo evolutivo, nosso sistema nervoso central foi formado gradualmente. E esse sistema nervoso central
nos deu... toda a consciência humana que temos. Senão nós teríamos sido exatamente como as pedras. Mas através dessa
construção de nossa consciência, um após o outro, construindo diferentes chakras dentro de nós, esse Princípio de Vishnu nos
levou à compreensão... de que nós temos de buscar a verdade... e no final, nós temos de nos tornar Sahaja Yogis. Assim, este
Princípio de Shri Krishna... é tão importante que no estado, como vocês o chamam, do Vishuddhi Chakra, nós nos tornamos
completos, no sentido de que quando o Sahasrara é aberto para vocês... e vocês começam a sentir as vibrações, vocês ainda
não estão totalmente completos. Se você simplesmente estivesse completo, então isso teria sido... um fim de sua evolução.
Porque nesse estágio, se você o tivesse completado, então não haveria nenhuma necessidade de ter a Sahaja Yoga. Mas na
verdade, isso significa... que uma vez que o Sahasrara esteja aberto, então você tem de descer para o seu Vishuddhi Chakra,
isso significa para seu coletivo. Se isto não estiver atuando no seu Vishuddhi Chakra, a iluminação no Vishuddhi Chakra, você
não pode sentir as vibrações. Como vocês viram ontem, os artistas começaram a tocar em uma dimensão muito nova.
Não é somente que eles tiveram o despertar da Kundalini, houve o despertar da Kundalini, sem dúvida, mas isso teve de descer
ao Vishuddhi Chakra deles. Se Eu não pudesse tê-lo trazido de volta para o Vishuddhi Chakra deles, as mãos deles não teriam se
movido tão rápido, eles nunca teriam sentido a doçura, a madhuriya de Shri Krishna, e eles não a teriam manifestado. Assim,
tudo que é expresso através de seus dedos e mãos... alcança essa nova consciência de criar a madhuriya, a doçura. Em sua
arte, em sua música, em seus gestos, sob todos os aspectos, suas mãos são muito importantes. Mas o Vishuddhi Chakra
também tem uma função, como vocês sabem, nos 16 chakras ou nos subplexos que cuidam de nossa face, nossos ouvidos,
nariz, olhos, pescoço, todas essas coisas são cuidadas pelo Vishuddhi Chakra. Como resultado também, vocês se tornam
grandes atores, vocês podem ter olhos que são inocentes, vocês podem ter uma pele que brilha, vocês podem ter ouvidos que
conseguem ouvir a música divina, vocês podem ter um nariz que mostra sua dignidade. Da mesma maneira, toda sua expressão
facial muda. Se você é uma pessoa muito rude e irascível... e você tem severidade em sua face, ou então você é como um
mendigo o tempo todo, ou você fica chorando o tempo todo, lamentando, sua face parece tão infeliz, tudo muda e vem para o
centro, onde você parece belo, parece atraente... na maneira divina, e também você adquire... um semblante muito doce.
Também os dentes e a língua são cuidados pelo Vishuddhi Chakra. Então seus dentes que estão com problemas são curados,
você às vezes – como Eu lhes disse, Eu nunca estive em um dentista em toda Minha vida.
Então você pode imaginar que você nunca mais terá de ir ao destista, se você tiver seu Vishuddhi Chakra bem. Depois também
sua língua melhora. Por exemplo, algumas pessoas são muito sarcásticas por natureza. Elas não conseguem dizer algo
docemente, o tempo todo elas são sarcásticas, dizendo coisas sarcásticas. Algumas pessoas têm um hábito de linguagem
abusiva. Algumas pessoas são de um tipo extremamente mendicante, o tempo todo falando de uma maneira bem mendicante.

Não há nenhuma dignidade, não há nenhuma doçura... e para algumas pessoas, não há nenhuma autoconfiança. Algumas
pessoas até mesmo gaguejam, algumas pessoas não conseguem ficar no palco e dar uma palestra. Todas essas coisas
desaparecem assim que seu Vishuddhi Chakra melhora. Isso é somente externo, isso é uma manifestação externa... da melhora
do Vishuddhi Chakra dentro de você mesmo, através do despertar de Shri Krishna no Vishuddhi Chakra.
Mas o que acontece realmente é que dentro de você, você se torna uma testemunha. Você se torna uma testemunha no
sentido... de que tudo que está perturbando, tudo que o está incomodando, tudo que é um problema, você apenas começa a
observar, você começa a testemunhar, você começa a ver isso, e não fica perturbado. Essa observação, esse estado de
testemunha tem um poder enorme. Seja o que for que você observe sem pensar, seus problemas são resolvidos. Qualquer
problema que você tenha, uma vez que você alcance esse estado de testemunha, que você chama de “tatastha”, significa que
você está em pé nas praias... e está observando as ondas se moverem, então você saberá como resolver os problemas. Assim,
seu estado de testemunha tem de ser desenvolvido, e algumas vezes Eu tenho visto... que as pessoas têm de passar por
pequenas dificuldades... para desenvolver esse estado de testemunha. Isto é muito importante: uma vez que a Kundalini
comece... a abastecê-lo a partir de seu Sahasrara para baixo, movendo-Se em seus chakras... e enriquecendo seus diferentes
chakras, no Vishuddhi Chakra, quando Ela tem de ficar, Ela realmente tenta... um pouco levá-lo a passar por tumultos. E você
começa a pensar: “Vejam agora, minha vida era tão bem aventurada.” “Eu tinha tantas bênçãos e agora o que está
acontecendo?” Mas esse é o momento em que você deve se tornar “tatastha”, significa que você deve se tornar uma
testemunha. Se você se torna uma testemunha, tudo melhora. Por exemplo, você é, digamos, uma pessoa que está
trabalhando... em algum lugar.
Assim que você se torne uma testemunha, sua atenção vai para dentro... e você começa a observar as coisas de dentro para
fora. Como resultado, você vê exatamente o que está errado, onde, e como você obteve o poder de testemunhar, com esse
poder, você supera os problemas que você tem. Os problemas são resolvidos muito facilmente, se você sabe como
testemunhar a situação toda, ao invés de se envolver com ela. E este é o melhor estado, que você chama de Sakshiswarupatva,
que você alcança quando a Kundalini se eleva... e a conexão é estabelecida e o raio divino começa fluir através disso... e
enriquece seu Vishuddhi Chakra. Agora, o nome de Shri Krishna vem da palavra “krishi”, significando “o ato de arar”, arar o solo...
para fazer as plantações. Agora, Ele é Aquele que preparou o solo para nós, no sentido de que Ele nos criou de tal maneira... que
quando a germinação tiver de ser feita, vocês já estarão prontos para isso. Mas na realidade, nós seres humanos estragamos
nosso Vishuddhi Chakra... através de muitas coisas erradas, como vocês têm visto, nós fumamos ou tomamos drogas, ou
fumamos tabacco e tudo mais, então nosso Vishuddhi Chakra se acaba. Além disso, se você é uma pessoa que não fala de
forma alguma... ou que fala demais ou que grita e berra... e que mostra raiva, eleva sua voz, você também estraga seu Vishuddhi
Chakra. Então a primeira coisa é que em seu... uso do Vishuddhi Chakra, você tem de se lembrar... de que ele deve ser usado
para a doçura, para madhuryia. Se você quiser dizer algo a alguém, tente dizer algo que seja doce e bom.
Pratique isso. Em certos lugares, Eu tenho visto... que as pessoas são acostumadas a um tipo de fala... e às vezes elas não
conseguem falar de uma maneira que seja doce. Para elas é como se fosse adharma falar docemente com alguém. Elas só
acreditam que você deve realmente falar de uma maneira... que ferirá os outros. Assim, ferir alguém não está no dharma de Shri
Krishna. Ou Ele matava alguém ou Ele era doce, não havia nada no meio. Ou você tem de ser doce com as pessoas ou você tem
de matar alguém. Agora, a parte relativa a matar, esqueça-a. Então você tem de ser somente doce. Todos vocês têm de ser
doces uns com os outros, especialmente entre os Sahaja Yogis, vocês têm de ser extremamente doces uns com os outros.
E ao lidar com os outros também, você tem de falar com eles docemente, se você descobre algo errado com eles: “Veja, isso
não é bom. Você agora veio para a Sahaja Yoga.” “Agora você deve se comportar desse jeito ou se comportar daquele jeito.”
Agora, a vida de Shri Krishna tem um outro... papel muito significativo a desempenhar, isto é, Ele veio nesta Terra após o
Advento de Shri Rama, que também era Shri Vishnu. Quando Shri Rama veio, as pessoas eram muito ignorantes, elas não
tinham nenhuma ideia a respeito do dharma. Assim, como um rei, Ele quis ensiná-las o dharma... e então Ele teve de se tornar
muito sério. Assim, Sua encarnação foi até certo ponto... a de um pai muito sério que fica... muito seriamente passando por
todos os tipos de tumultos e coisas assim... e criar uma imagem de rei benevolente. Como resultado, quando Ele, Sua
encarnação terminou, as pessoas se tornaram muito sérias... e toda a seriedade começou na religião, todo o ritualismo
começou, as pessoas se tornaram extremamente rígidas... e essa rigidez matou toda a alegria da vida... e então todos os tipos

de coisas também... começaram com essa rigidez, é o começo do Brahamanismo. O Brahamanismo começou na Índia quando
as pessoas começaram... a usar o Brahmanismo como um direito de nascença, apesar de não ser direito de nascença de
ninguém... ser um brâmane, mas você tem de se tornar um brâmane. Depois da Realização, você se torna um brâmane, esse
fato é estabelecido não somente... na época de Shri Krishna, mas também na época de Shri Rama, porque Shri Rama, Ele
próprio não era um brâmane. Ele fez uma pessoa escrever Seu Ramayana, que foi Valmiki, que era da casta Shidul e era um
pescador. Muito surpreendente, Ele pediu a esse pescador... para escrever Seu Ramayana quando ele não era um brâmane.
E Ele o tornou um brâmane... no sentido de que vocês têm de se tornar brâmanes, significa... conhecer Brahma. Aqueles que
conhecem o Brahma são os brâmanes... e não aqueles que nascem na casta brâmane são brâmanes. E é por isso que as
pessoas às vezes ficam muito aborrecidas: “Como eles podem ser brâmanes, se eles são tão perversos...” “e podem cometer
todos os tipos de pecados?” Portanto, seguindo qualquer religião assim... ou quaisquer ideias rígidas assim, você não pode
melhorar. Se você chama a si mesmo de cristão, então uma coisa tem de ser observada em um cristão: você não pode ter olhos
adúlteros. Agora, Eu gostaria de saber quantos cristãos podem alegar isso. Se eles não têm olhos adúlteros em relação,
digamos, às mulheres, eles terão olhos adúlteros em relação às coisas. Então você não pode dizer que tornando-se cristãos,
nós realmente nos tornamos cristãos. Da mesma maneira, nós podemos dizer sobre os hindus. Na religião Hindu, Krishna disse
que o Atma reside em todos. Ele nunca disse que o nascimento determina seu jati, sua casta.
Mas entre os hindus, nós acreditamos que todo mundo tem um jati... e que cada um é algo separado; algumas pessoas... devem
ser tratadas como inferiores, algumas como elevadas. Isso é exatamente o oposto do que Shri Krishna pregou, porque Ele disse
que em todo mundo há o Atma. E agora, na Sahaja Yoga, nos provamos... que seja qual for a religião que você siga, sejam quais
forem as coisas que você siga, as ideias ou a filosofia, seja o que for que vocês sigam, todos vocês podem se tornar almas
realizadas; então ninguém é superior, ninguém é inferior. A melhor coisa é acreditar... que todos os outros estão errados e nós
estamos corretos. Mas todas essas pessoas que acreditam nisso desse jeito... talvez tenham de ir diretamente para o inferno,
porque elas não alcançaram a verdade. A verdade é: você tem de se tornar uma alma realizada, e se você não é uma alma
realizada, você não está em parte alguma próximo a Deus, você tem de entrar no Reino de Deus. O próprio Cristo disse: “Você
tem de entrar no Reino de Deus,” “você tem de nascer novamente.” E “Quando vocês Me chamarem: 'Cristo, Cristo',” “Eu não os
reconhecerei.” Ele disse isso abertamente, Ele os avisou. O mesmo com o Profeta Maomé que disse: “Quando a época de
kiyama – a ressurreição – chegar,” “suas mãos falarão.” E Ele também disse muito claramente: “Até o kiyama, você fará todas
essas coisas, como 'roza' e tudo mais.” “Mas quando o kiyama chegar, quando você tiver a sua ressurreição,” “então você não
terá de fazer.” Ele disse isso claramente. Mas ninguém está tentando descobrir o kiyama, eles só estão tentando descobrir
falhas nisso ou naquilo... e lutar uns contra os outros. Agora, essa época da ressurreição, Ele já tinha mencionado, “quando suas
mãos falarão”, é na Sahaja Yoga.
Então depois disso, você não tem de fazer nada. Agora, você se tornou um “pir” de acordo com Ele. Uma vez que você se torne
um “wali”, você não tem de fazer todas essas coisas e você se torna dharmatit, está dito também na filosofia indiana por Shri
Krishna: “Torne-se dharmatit, vá além da religião.” Significa que a religião se torna parte integrante de você. Você não tem de ter
religiões externas... que são inúteis. Está claramente dito. E Shri Krishna disse isso claramente como ninguém podia dizer,
muito, muito claramente que você tem de ir além de suas gunas, além de seus dharmas, isso significa que você tem de se tornar
uma pessoa que é religiosa... de forma inata. E não se tornar uma pessoa... que é apenas externamente algo como cristão,
hindu, muçulmano. Não. Interiormente, interiormente você tem de se tornar. Agora, como resultado disso, vocês viram o que
Shri Krishna disse: “Um vez que você se transforme a partir de dentro," "então Eu não tenho de lhe falar:“ “não beba, não faça
isso, não faça aquilo, nada disso.” Você simplesmente não faz isso.
Você simplesmente não faz isso e você compreenderá muito bem... que isso não deveria ser feito, aquilo não deveria ser feito.
Para superar todo o tipo de insensatez da religião, o Advento de Shri Krishna aconteceu. É um Advento muito importante, mas
Eu não sei... quantas pessoas compreendem isso. Ele veio para mostrar que tudo é leela, tudo é o jogo de Deus. O que há para
ser sério? O que há para ser ritualista? Você não pode limitar Deus em nenhum ritual. É por isso que Ele veio nesta Terra, para
lhes falar: “Você não deve tentar limitar-se por rituais que são insensatos.” Ele estava ensinando isso há muitos anos atrás, Ele
ensinou isso há 6.000 anos atrás, mas ainda assim, se você observar, em cada religião há muitos rituais acontecendo. Então
quando as Encarnações morriam, as pessoas começavam rituais, coisas estranhas. Mesmo quando Shri Krishna morreu, eles

não sabiam o que fazer agora.
Porque Ele disse: “Rituais nunca mais, apenas brinquem de Holi,” “sejam felizes, alegres, dancem e cantem.” Isso foi o que Ele
disse, agora o que fazer? Agora, se Ele falou dessa forma, então eles começaram um novo tema: “Vamos tornar isso uma coisa
romântica.” Os seres humanos sabem como tornar tudo distorcido. Ninguém pode superá-los nisso. Então eles O fizeram
parecer uma personalidade muito romântica, tendo um romance com Radha. Ra-dha, “Ra” é “energia, “dha” é “Aquela que tem
sustentado a energia”. Desse modo, mostrar romances com Ela. Além disso Ela era a própria Mahalakshmi. Mostrar o
relacionamento Dele com Mahalakshmi... como se Eles fossem marido e mulher. Assim, houve também alguns poetas que
começaram a descrevê-Los... como marido e mulher, e todos os tipos de insensatez. No relacionamento divino, não há nada
como marido e mulher, é a energia que é potencial e a energia que é cinética.
Não há nenhum relacionamento que exista... do modo como os seres humanos tentam torná-lo, porque os seres humanos têm
um hábito... de trazer todas as Encarnações Divinas para o nível deles. Como vocês têm visto isso, se vocês observarem, os
melhores são os gregos, que trouxeram todas as grandes Encarnações para o nível deles. Da mesma maneira, eles não fizeram
muito com Shri Krishna, então disseram: “Tudo bem, torne-O uma personalidade romântica,” “que será conveniente para nós.”
Então isso foi conveniente para muitas pessoas horríveis. Nós tivemos um nawab em Lucknow que tinha 365 esposas... e ele se
vestia como Shri Krishna, às vezes como Radha, e dançava... e ele disse: “Agora eu me tornei Shri Krishna.” Assim, muitos gurus
vieram como Shri Krishna tocando flauta, se transformando, chamando todo mundo como gopis deles... e isso e aquilo, tudo
insensatez, e nós temos tantos grupos agora agindo assim, Brahama Kumaris e tudo mais, em que há um Krishna, todo o resto
são gopis e gopas... e eles não se casam e fazem todos os tipos de insensatez. Isso é totalmente absurdo e pervertido... e traz
má fama para Shri Krishna. Shri Krishna era Yogeshwara. Ele era Yogeshwara. Ele era tão desapegado que uma vez Suas
esposas, que eram os poderes Dele, elas disseram: “Nós queremos ir e venerar um determinado santo.” Ele disse: “Tudo bem,
por que vocês não vão?” Elas disseram: “Não,” “o rio está inundado e não sabemos como atravessar o rio.” Ele disse: “Tudo
bem, vão e digam para o rio:” 'nós queremos ir e ver tal santo...' 'e Shri Krishna disse para você baixar.' 'Se Shri Krishna for
Yogeshwara...' 'e se Ele não tiver nenhuma esposa, então baixe. '” Então elas foram ao rio e disseram: “Se Shri Krishna não tem
nenhuma esposa...” “e se Ele é um Yogeshwara, então por favor baixe.” O rio baixou.
Elas ficaram surpresas, “Supõe-se que Ele seja nosso marido...” “e ainda sim Ele é Yogeshwara, Ele é tão desapegado.” Elas
atravessaram o rio e foram e veneraram o santo. Então o santo disse: “Agora, vocês podem voltar.” Quando eestavam voltando,
perceberam novamente que o rio estava inundado. Então elas voltaram ao santo e disseram: “Agora como vamos voltar?” Ele
disse: “Como vocês vieram?” Elas disseram: “Shri Krishna disse: 'Vão e perguntem ao rio...' 'se Eu era um Yogeshwara, então ele
baixará.' “Tudo bem, então vão e perguntem ao rio:” 'o santo não comeu nada, seja o que for,' 'e ele era totalmente desapegado
em relação a isso,' “então o rio irá baixar.” Então elas ficaram surpresas porque elas o tinham alimentado. ele tinha comido tudo,
ele tinha feito tudo. Assim, elas foram ao rio e disseram: “Oh rio,” “o santo nunca comeu nada, ele era totalmente desapegado da
comida," “ele não tocou a comida.” E o rio baixou. Então elas ficaram surpresas, como é que o santo comeu tudo... e não comeu
nada? Significa que ele estava em “aswadha”, ele não estava... envolvido com a comida, ele era desapegado... e elas ficaram
surpresas. Parece, parece uma mentira de um ponto de vista humano. Não é. Não é. Isso é um fato.
Ele é um Yogeshawara e Ele é tão desapegado. Assim, as pessoas não compreendem a Divindade e elas pensam: “Como pode
ser que uma pessoa que tem 16.000 esposas...” “e outras cinco esposas, pode ser uma pessoa que ainda não é casada?”
Porque Ele era Yogeshwara. E isto é o que todos vocês têm de ser: Yogeshwaras. Vocês são casados, vocês tiveram filhos.
Estou feliz que vocês sejam casados, porque essa é... uma coisa auspiciosa de fazer, casar, antes de mais nada. Mas vocês não
devem ficar envolvidos com sua família, “meu filho, minha família”. Eu tenho visto muitas pessoas, elas vêm para a Sahaja Yoga,
se casam, depois se perdem. Porque para eles: “Agora estou casado, estou desfrutando...” “minha família agora, cuidando de
minha família.” Nossa família é o universo inteiro, não é só minha esposa e meus filhos, mas o universo inteiro é nossa família.
E isto é o que Shri Krishna tentou mostrar em Sua vida: o universo inteiro é sua família. Você é um ser universal.
Isto é o que Ele pregou do início ao fim: você é um ser universal e você tem de ser parte integrante do todo. Você é parte
integrante do todo, o microcosmo se torna um macrocosmo, e isso não é um discurso, mas tem de acontecer dentro de você,
você tem de desenvolver sua consciência coletiva. E isso é uma dádiva de Shri Krishna, porque no cérebro, Ele se torna o Virata.

Assim, agora, nós temos três identidades dentro de nós mesmos: no coração é Shiva; no cérebro é Shri Krishna, o Virata; e no
fígado, Brahamadeva. Assim, nós temos três identidades, e no estômago, no Void, como vocês dizem, estão todos os guru
tattwas, onde todos os grandes gurus... de Adi Nath, Profeta Maomé... e outros até, podemos dizer, Shirdi Sai Nath; todos eles
são o princípio do guru que nós veneramos da última vez, quando estávamos em Andorra. Assim, o modo como todos Eles
estão relacionados uns com os outros, o modo como Eles têm trabalhado juntos... e levaram vocês ao estado de testemunha, é
muito importante. Agora, o seu Vishuddhi Chakra tem de ser aprimorado. Em primeiro lugar, esse negócio de sentimento de
culpa... estava tão presente ontem, que Eu lhes digo, era impossível retirá-lo. Não há nada para se sentir culpado. Isso é uma
moda, só uma moda, “Desculpe”, de manhã até de noite, “desculpe, desculpe”.
Do que você se desculpa? Por ser um ser humano ou por ser um Sahaja Yogi? Assim, a pessoa tem de ser muito amável em
relação a si mesma também. O tempo todo: “Desculpe, eu não deveria ter feito isto,” “eu não deveria ter feito aquilo”, o tempo
todo se arrependendo... e se sentindo culpado estraga o seu Vishuddhi Esquerdo, quando o seu Vishuddhi Esquerdo é
estragado, o que acontece é que o seu Shri Krishna Tattwa é destruído. Então você não consegue sentir o coletivo, depois você
não consegue entender o que está errado com você. Se você tem de dizer “desculpe” também, diga “desculpe” para Deus... e
depois disso, não diga “desculpe” nunca mais. Encare isso. Seja o que for que você tenha feito de errado, tudo bem, encare isso.
Isso estava errado, tudo bem, não será feito. Não argumente com isso, não continue com isso.
Apenas encare isso e diga: “Isso estava errado...” “e esse erro não cometerei novamente.” E está acabado. Porque vocês são,
afinal de contas, santos agora. Vocês agora se tornaram walis, vocês se tornaram agora almas realizadas, vocês se tornaram
agora atmajas. Vocês têm Brahmachaitanya, vocês viram em suas cabeças que havia luz, vocês viram a prova disso. Assim, Eu
não tenho de lhes dar um segundo certificado, a única coisa é que é melhor vocês entenderem e estarem conscientes... de sua
própria posição. Como Shri Krishna disse: “Você tem de estar consciente de seu Si.” Primeiro obter a Realização do Si... e
depois estar consciente de sua posição. Então você ficará supreso ao ver como... você desenvolverá a atenção adequada... e a
compreensão adequada. Sem dúvida, é uma coisa fácil de fazer... assim que você descobre que você atingiu esse estado de
testemunha. Então, por favor, tente tornar-se uma testemunha. Quando você vir algo, entre em consciência sem pensamentos,
essa é a sua fortaleza.
Não pense. Vejam a beleza que está presente, simplesmente derramando. Simplesmente observem como estas árvores
permanecem quietas, apenas observando todos vocês. Totalmente quietas, nada está se movendo, elas não permitem nem
mesmo uma folha se mover. “Deixe como está até que a brisa comece,” “até que a Mãe comece a brisa,” “nós simplesmente
nos manteremos quietos e vigilantes.” Como estas montanhas, o modo como elas estão... firmemente observando tudo e
emitindo alegria e beleza. Da mesma maneira, nós temos de nos tornar uma testemunha. Não precisamos falar muito, não
precisamos ficar calados, mas no centro, nós devemos testemunhar a coisa toda como leela. É por isso que Ele é chamado de
Leeladhara, significa “Aquele que sustenta a leela das pessoas”. Isso não os torna loucos, isso não os torna estranhos, mas isso
os torna alegres. Qualquer coisa que o torna feliz... é o Princípio de Vishnu de Shri Krishna.
Eu espero que todos nós regozijemos... nosso Princípio de Vishnu daqui em diante, assim como temos regozijado antes por
meio da meditação. Porque quando meditamos, entramos em consciência sem pensamentos. Quando estamos em
consciência sem pensamentos, somente então nós crescemos, do contrário, nós não podemos crescer. Seja o que for que
tentemos, nós não podemos crescer. A menos e até que meditemos, nós não podemos ficar em consciência sem pensamentos.
Todos aqueles que também querem ganhar... em qualquer esfera de atividade, em qualquer dimensão, aqueles que querem se
tornar, digamos, grandes artistas, grandes cientistas, grandes em qualquer coisa, na Sahaja Yoga é importante que você medite,
senão a Kundalini descerá e você perderá todos os seus talentos. Isso é um fato que tem de ser dito... e vocês têm visto como
as pessoas se transformaram. Mas às vezes, isso pode ser temporário e pode decair... se as pessoas não se dedicarem a isso
da maneira apropriada. Eu desejo a todos vocês um sucesso muito grande... para o seu estado de testemunha. No estado de
testemunha, nós não nos expressamos de forma alguma de uma maneira estranha, mas apenas ficamos nos observando.
Porque somente nós temos criado todos os problemas... e somente nós, nos desapegando de nós mesmos, podemos ver esses
problemas e podemos resolvê-los. Pela Graça de Deus, como Eu sei, todos vocês irão crescer muito, e esse estado deve ser
alcançado. Em cada estado, quer ele seja uma bênção, quer seja um progresso ou quer ele seja apenas tumulto, você tem de

estar em condições de navegar. Qualquer navio que esteja em condições de navegar é o que... pode enfrentar todos os tipos de
belas viagens... ou até mesmo tumultos e até mesmo a tempestade. Que Deus os abençoe.

1988-0814, Shri Fatima Puja
View online.
Shri Fatima Bi Puja, St.George, Suíça, 14.08.1988 Hoje nós faremos o Puja a Fátima Bi, que foi o símbolo da Gruhalakshmi, e
assim nós vamos ter o puja do Princípio da Gruha Lakshmi... dentro de nós. Assim como a dona-de-casa tem de terminar todo
trabalho, todo o trabalho no lar e depois ela vai tomar um banho, do mesmo modo, esta manhã Eu tive de fazer muitas coisas...
e depois Eu pude vir para o puja de vocês, porque hoje as tarefas da dona-de-casa eram muitas, então Eu tive de terminá-las
como uma boa dona-de-casa. Agora, o Princípio de Gruhalakshmi... tem sido evoluído e desenvolvido pelo Divino. Ele não é uma
criação humana. E, como vocês sabem, ele reside no Nabhi Esquerdo. A Gruhalakshmi é Aquela que está representada na vida
de Fátima, que era a filha do Profeta Maomé. Agora, Ela sempre nasce num relacionamento com um guru, que é... um
relacionamento de virgindade, de pureza. Então, Ela vem como uma irmã, ou Ela vem como uma filha. Agora, a beleza da vida de
Fátima é que, após a morte do Profeta Maomé, como sempre, havia pessoas fanáticas que pensavam... que elas podiam
tomar... a religião em suas mãos e podiam torná-la uma coisa muito fanática. E a atenção não era colocada tanto em direção à
ascensão da pessoa. Até mesmo o Profeta Maomé descreveu isso ao Seu genro de muitas formas... e Ele é a única ou essa
outra encarnação de Brahmadeva, que veio a esta Terra. Ali veio a esta Terra e Ele era a encarnação de Brahmadeva, e uma
outra encarnação Dele foi Sopandev, a qual,... você pode ir a Pune, você pode ver o templo de Sopandev lá. Assim, nós temos Ali
e Sua esposa, Fátima, que se encarnou no Princípio do Nabhi Esquerdo. Ela ficou em Sua casa, em Seu lar... e Ela cumpriu o
preceito de usar o que vocês chamam um tipo de... purdah ou nakaab, como eles o chamam, para cobrir o rosto Dela, é um
símbolo de que uma mulher que é... uma dona-de-casa tem de... preservar sua castidade... cobrindo seu rosto, porque Ela era
uma bela mulher... e eles nasceram... em um país que era muito, muito violento, e Ela teria sido certamente atacada... caso Ela
não tivesse vivido naquele tipo de estilo. Como vocês sabem, na época de Cristo, embora Maria fosse uma encarnação de
Mahalakshmi, teve de ser uma personalidade muito, muito latente, e Cristo não queria que ninguém soubesse o que Ela era. Mas
embora Fátima ficasse em casa, Ela era Shakti, então Ela... permitiu que Seus filhos ou na verdade, ordenou-os... para combater
aqueles fanáticos... que estavam tentando negar a autoridade do Seu marido. E vocês sabem, Hassan e Hussein foram mortos
lá. É uma coisa muito bonita como... o Mahalakshmi Tattwa de Sita assumiu uma forma de Vishnumaya... somente para
estabelecer... o belo princípio de... uma dona-de-casa. Agora, Ela era muito poderosa, sem dúvida, e Ela sabia que os Seus filhos
seriam mortos, mas essas pessoas nunca são mortas, eles nunca morrem, nem realmente sofrem, é um drama que eles têm de
representar... para mostrar às pessoas como elas são estúpidas. Mas, como um resultado disso, um outro sistema começou
em que eles respeitavam os santos, como na Índia, o povo Shia respeita os aulias... ou podemos chamá-los de pessoas que são
almas realizadas... como Nizaamuddin Sahib, depois nós chegamos em Chisti, nós chegamos em Ajmer Hazrat Chisti. Todos
esses grandes santos eram respeitados pelos Shias, mas ainda assim... eles não conseguiam transcender os limites da
religiosidade, então eles também se tornaram extremamente fanáticos. Primeiro, eles não consideravam uma outra religião...
em que havia santos, eles não respeitavam os santos que pertenciam à outra religião, e mesmo quando nós tivemos um grande
santo... como Sai Naath de Shirdi, que era, antes de mais nada, um muçulmano, e é dito que a própria Fátima... O trouxe como
uma criança em Seu colo e O entregou para uma mulher. Assim é dito. Nós não negamos, no que diz respeito aos hindus, a
santidade Dele, mas os muçulmanos não O aceitaram. Há um outro chamado Haji Mullah, que está bem perto de Mumbai, que
era uma alma realizada. Ele também percebeu o fanatismo dos Shias. A palavra "shia"vem de Shia em Uttar Pradesh, Sita é
chamada de Sia. Sitaji é chamada de Sia. Eles também não compreenderam que há santos... que não são muçulmanos, mas
eles são santos. Eles não conseguiam se livrar disso. Assim nós temos um outro que era chamado de Haji Mullah, que era
venerado pelos hindus, alguns muçulmanos também vão lá, sem dúvida. E este Haji Mullah estava bastante preocupado... com
o fanatismo dos Shias, então ele designou alguns hindus para venerá-lo, apenas para contrabalançar. Eles fizeram todos os
tipos de coisas. Há muitos santos assim. Eu fui a Bhopal. Há um outro grande santo que foi enterrado, mas todos os seus
discípulos ficavam dependendo apenas... dos ganhos daquele lugar, que era muito ruim, mesmo as coisas de Hazrat
Nizaamuddin... são do mesmo jeito que os hindus fazem. Todos eles ganham uma renda, quero dizer, é um tipo de comércio.
Então, esse santo morreu e foi enterrado lá... e havia muitas pessoas que estavam dependendo disso quando Eu fui lá. Eu
simplesmente perguntei-lhes de passagem: "Qual é a sua religião? "Então eles disseram: "Nós somos muçulmanos." Eu disse:
"Qual era a religião do santo que morreu?" Eles disseram: "Santos não têm religiões." Então Eu disse: "Então por que você quer
seguir uma religião?" "Por que você não segue a religião dele?" "Ele tinha... Eles não têm religiões." "Mesmo em Sânscrito é dito
que os sanyasis não têm religiões." "Eles são dharmatheet, eles vão além da religião." Mas como isso tem acontecido com toda

encarnação, isso aconteceu até mesmo com o povo Shia, com os sunis, com os hindus, com os muçulmanos e todos criaram
um grupo fanático. Agora, o fanatismo em si mesmo é absolutamente contra a religião, contra a religião inata dentro de você
mesmo, porque ele cria veneno, é uma coisa venenosa, ele faz com que você odeie os outros. Quando você começa a odiar os
outros, então isso reage em você como um veneno horrível... que devora tudo que é belo dentro de você. Odiar alguém é a pior
coisa que os seres humanos podem fazer, mas eles conseguem fazê-lo, conseguem fazer seja o que for que queiram. Os
animais não odeiam ninguém, vocês podem imaginar? Não sabem como odiar, eles mordem alguém porque é da natureza
deles, eles cortam alguém porque é da natureza deles. Eles nunca odeiam ninguém, eles podem não gostar de alguém, mas
esse ódio que é um veneno... é uma especialidade da concepção e assimilação humana. Somente os seres humanos
conseguem odiar. E essa coisa horrível do ódio... foi estabelecida até mesmo entre os muçulmanos, o qual não foi feito para
isso, este Karbala não foi criado para odiar, mas para amar. Tudo que foi feito para amar foi convertido em ódio, em toda
religião. Agora, a pior parte de tudo é... que a parte que odeia acha que a outra parte é a pior de todas... e a outra parte acha que
a primeira parte é a pior de todas. Sob essa regra, lei ou lógica, eles decidem isso, que é a própria perspectiva deles. Então eles
se associam desse jeito. Enquanto esse Princípio de Gruhalakshmi... foi especialmente criado para superar esse ódio, para
derrotar essa coisa fria, hostil chamada ódio, para remover o ódio das mentes das pessoas, essa Lakshmi, esse Princípio de
Gruhalakshmi foi criado. Como? Na família, quando você tem uma dona-de-casa, o Princípio de Gruhalakshmi tem de derrotar o
ódio entre os filhos, entre o marido e os filhos, mas se ela própria gosta do ódio dela, então como ela pode derrotá-lo? Ela é a
fonte dessa paz que derrota o ódio. Agora, na Índia, nós temos famílias unidas. Vocês também têm parentes como tios, tias,
isso, aquilo. O trabalho da dona-de-casa é suavizar, aplainar todas as angularidades das pessoas que criam atrito. Agora, o
homem tem de venerar a dona-de-casa. É dito: "Yatra Narya Pujyante, Tatra Namante Devata". "Onde a dona-de-casa é
respeitada, somente lá os Deuses residem". Em nosso país, devo dizer, o crédito deve ir para as donas-de-casa, porque nós não
somos boas em economia (ciência), não somos boas em política, em administração, não temos jeito para isso. Os homens em
geral são inúteis. Eles não sabem nenhum trabalho doméstico ou qualquer coisa assim, as mulheres têm mantido isso para si
mesmas, mas a nossa sociedade é de primeira classe, ela é mantida pelas mulheres do lar. Assim, o homem tem de respeitar a
dona-de-casa, isso é muito importante. Se ele não respeita sua dona-de-casa, não há nenhuma possibilidade de qualquer
Gruhalakshmi Tattwa... ser mantido. É como a preservação desse... princípio da dona-de-casa. Mas alguns homens, quero dizer
muitos deles, acham que é seu direito de nascença maltratar suas esposas, torturá-las, dizer todos os tipos de coisas, ficar
zangados, se ela é uma boa mulher. Mas se ela é uma resmungona, se ela é um bhoot, então eles são subjugados,
completamente subjugados. Se a esposa é um bhoot, então o marido sempre meio que... tenta agradá-la. Quero dizer, é
extremamente gentil com ela, ele sabe que ela é um bhoot, afinal de contas, é melhor tomar cuidado. Ele não sabe em que
momento o bhoot aparecerá como uma cobra... sobre você e se ela sabe como resmungar ou argumentar, então também eles
ficam com medo, não há nenhum amor. Eles não têm nenhum amor ou respeito por ela, mas eles têm um tipo de admiração e
temor ou medo, e eles ficam com medo de uma mulher assim. Agora, algumas mulheres acham que se elas se tornarem...
paqueradoras, então o marido é melhor controlado. Mas elas perdem o princípio básico delas, a Shakti básica que elas têm, elas
perdem... e ficam em dificuldades. Assim, o princípio básico da Gruhalakshmi... é respeitar a sua castidade. Respeitar sua
castidade externamente e internamente. Essa é a estabilidade disso. É claro, a maioria dos homens tiram vantagem disso. Se a
esposa é dócil ou obediente, eles provam o seu ponto de vista de que eles simplesmente mandam... na esposa a torto e a
direito. Certo? Mas essa mulher, a dona-de-casa, tem de saber que ela não é dócil. Ela é obediente à sua própria retidão, às suas
próprias virtudes, às suas próprias qualidades. Se o marido é estúpido, tudo bem, ele é estúpido como uma criança, acabou-se.
Mas o marido tem de saber que ele deve respeitar, senão ele é um caso perdido, ele está acabado. Ele é inútil. A primeira coisa é
que ele deve se certificar de que a mulher no lar... é respeitada como uma Gruhalakshmi. Então as bênçãos fluem, mas de
maneira alguma, ele deve insultá-la ou ser grosseiro com ela... e levantar sua voz ou dizer coisas para ela, mas a esposa deve
ser... aquela que deve ser respeitada. Eu tenho dito muitas vezes: "Sua mulher é dominadora, dê-lhe dois tapas no rosto", é claro,
sem dúvida. Ela não deve ser dominadora, ela tem de remover as forças dominadoras dos outros. Ela é a fonte de paz. Ela é a
fonte de alegria e ela é a pacificadora. Se ela é aquela que cria problemas, então você pode delicadamente dar um tapa nela,
fazê-la se envergonhar disso, tudo bem. Portanto, o Gruhalakshmi Tattwa é mútuo. Ele não depende somente da esposa ou do
marido, mas de ambos, assim se você está fazendo sua esposa sofrer, seu Nabhi Esquerdo nunca pode melhorar. Ou se você é
uma má esposa, o seu Nabhi Esquerdo não pode melhorar. Agora, no Ocidente, o problema com as mulheres é este: elas não
compreendem qual é o poder delas. Mulheres de 80 anos também gostariam de parecer com uma noiva. Elas não sentem a
dignidade delas... e não desfrutam a sua dignidade dentro de si mesmas. Elas são a rainha da casa. Mas elas querem se
comportar como garotas vulgares, infantis, jovens, frívolas. Elas não sentem a dignidade do seu ser. Elas falam muito, elas se

comportam de uma maneira... que não convém a uma dona-de-casa, por exemplo, elas tirarão suas mãos; elas falam deste jeito
como as pescadoras falam quando elas vendem seus peixes para alguém e quando elas têm de brigar. Ou elas gritam às vezes.
Elas gritam também, quero dizer, isso... Eu as tenho ouvido, elas gritam... e algumas vezes elas batem nos maridos delas, isso é
o cúmulo. Elas sempre começam a se comparar com o marido, antes de mais nada. Por exemplo: "Eu sou filha de um homem
rico," "filha de um homem rico; eu sou de tal e tal família;" "meu marido é de uma família tão inferior, ele não tem dinheiro, nada,"
"ele não é instruído", então o trata mal, trata-o de uma maneira que não mostra nenhum respeito. Uma mulher assim perderá
todos os seus poderes. Também, de sua própria maneira, ela se sentirá culpada, ela se sentirá culpada, porque, antes de mais
nada, ninguém tem o direito de menosprezar ninguém, seja quem for, especialmente na Sahaja Yoga. Então, menosprezar o seu
marido... é algo inacreditável. Ele pode não ser um Sahaja Yogi, tudo bem. Ele pode não estar à altura, mas pelo seu
comportamento, por sua força, por tudo, você pode salvá-lo. Mas por que você está se perdendo? Por dominar os outros, por
sufocar os outros, por tornar seu marido igual a um... sapo no poço, dizendo-lhe: "Oh, nós dois vivemos, afinal de contas," "nós
devemos desfrutar, vamos ter nossa casa separadamente," "ninguém deve entrar em casa", nem mesmo um rato entrará nessa
casa. Até mesmo dizer: "Oh, estes são meus filhos, meu marido, eu"... é a negativa da Sahaja Yoga, é a forma negativa de
entendimento. Essas são coisas totalmente absurdas, eles não se parecem com nenhum Sahaja Yogi ou Sahaja Yogini. Todo
esse tipo de egoísmo, todo esse tipo de reclusão... é contra a Sahaja Yoga. Mas o pensamento de uma dona-de-casa é: "Oh,
agora, quanto eu devo preparar", por exemplo, virão 50 pessoas. Então o marido diz: "Mas, somente dez estão vindo," "por que
você quer preparar para 50 pessoas?" "Mas talvez eles queiram comer mais." "Mas então por que você quer ter 50 pratos?"
"Talvez eles tragam os amigos deles." Portanto, ela pensa em sua generosidade, ela desfruta sua generosidade. Eu conheci
muitas assim, aquelas outras, elas não são nem mesmo Sahaja Yoginis. Elas dirão então: "Você virá, cunhada, você virá para
jantar?" "Oh, eu não irei, você cozinha muitas coisas. Eu não irei." "Não, não, eu cozinharei poucas coisas, mas por favor, venha."
Então ela simplesmente começa a pensar imediatamente: "Quais vegetais estão disponíveis no mercado, o que eu devo
comprar," "qual é o melhor." Quero dizer, Eu não sou Guru delas. Eu não sou a mãe delas, sou simplesmente um parente. Mas
elas querem expressar seu amor através da comida, elas são as doadoras de comida – Annada. Elas são as Annapurnas. E esta
é uma das qualidades, a generosidade, que se a mulher não tem, ela não é uma Sahaja Yogini, de maneira alguma, acreditem em
Mim. O marido pode ser um pouco avarento, não importa. Mas a esposa tem de ser muito generosa e às vezes, ela
secretamente dá dinheiro, não para os seus próprios filhos, mas para os outros. Belas mulheres assim devem estar presentes
na Sahaja Yoga. Mas Eu lamento tanto às vezes... que o ataque venha das mulheres dos Sahaja Yogis, não dos homens em
Mim, Eu mesma sou uma mulher e Eu fico chocada ao ver que as mulheres Me atacam assim. Para quê? Na Sahaja Yoga, não
há dominação de nenhum tipo, mas todas essas assim chamadas ideias de servidão e dominação... vêm das falsas ideias que
vocês têm sobre a sua própria dignidade, sobre sua própria compreensão. Você não está consciente de si mesma. Você não
sabe que você é a rainha, ninguém pode dominá-la. Quem pode dominar a mulher que rege o lar? Se, vamos supor, o marido
disser: "Eu não gosto desta cor", tudo bem, deixe isso por algum tempo, então alguém virá e dirá: "Que cor bonita!" "Ah, que cor
bonita. Oh, não a mude." A mulher deve entender os homens, eles são, eles têm olhos grandes, eles não são microscópicos. Eles
veem tudo grande, assim hoje eles dirão algo, amanhã esquecerão disso. E eles não tiveram microscópio, eles estão muito
acima dessas coisas. Eles estão acima dessas coisas, vocês devem entender como eles são. Mas "se ele senta no cavalo, eu
também devo sentar no cavalo e cair;" "se ele vai esquiar, eu também irei esquiar;" "se ele desenvolve seus músculos," "eu
também desenvolverei meus músculos." Está chegando a esse ponto. As mulheres começam a se parecer com coisa alguma
nessa Terra, você não sabe que tipo de mulheres são essas... com grandes, grandes músculos, mas sem nenhum bigode.
Assim, nós temos esses tipos de ideias estúpidas, mas não há nenhuma subordinação de nenhum tipo, você é subordinada à
sua própria dignidade, à sua própria castidade, ao seu próprio senso de honra, e acima de tudo, à sua retidão, porque você está
encarregada disso. O homem que está encarregado... tem de cuidar daquele lado. Quantas brigas você cria? Como você pode
ser briguenta... quando espera-se que você se torne a pacificadora? Vamos supor que nós mandemos dois pacificadores... a um
país para fazer paz e eles cortem a garganta um do outro, o que você dirá de tal coisa? Você é aquela que tem de acalmar tudo.
Você é aquela que tem de trazer tamanha expressão de amor, coisas tão doces, amáveis, de modo que a própria família se
apoie em você, se sinta segura em você, porque você é a mãe. A família deve se sentir segura dentro de você, e esse amor é o
seu poder. Este é o seu poder: você pode dar amor, e dando amor, você perceberá que sempre irá se enriquecer, se aprimorar.
Quero dizer, imaginem que presentes Eu dou comparados... com os que Eu recebo, Eu não sei, Eu terei de construir uma outra
casa. Eu fico lhes dizendo: "Não Me deem presentes individuais," "Eu não receberei nenhum presente individual." Agora ainda
assim, apesar disso, Eu não sei, se Eu recebo algo, é apenas com amor, com cuidado. Esse amor, vocês sabem, ele se
automanifesta e retorna a você como uma poesia. Você fica algumas vezes surpreso. Eu lhes darei um exemplo simples de

Minha própria vida, que lhes dirá como o amor pode funcionar. Eu era uma dona-de-casa para começar e para terminar, Eu acho,
e uma vez Eu estava em Delhi, Minha filha estava para nascer, então Eu estava fazendo um, Eu estava tricotando para ela,
sentada fora de casa na relva, quando três pessoas entraram na casa – uma mulher e dois homens – e eles vieram e disseram:
"Agora veja, nós somos donas-de-casa," "eu sou uma dona-de-casa e estes dois são:" "um é meu marido e ele é o amigo do meu
marido," "e ele é um muçulmano e nós viemos à Senhora"... "em busca de abrigo, porque nós somos refugiados." Eu olhei para
eles, para Mim, eles pareciam muito bons, pareciam muito corretos. Eu disse: "Tudo bem, por favor, instalem-se em Minha
casa." Então Eu lhes dei um quarto externo... que tinha uma cozinha e um banheiro e essas coisas, e para o cavalheiro, Eu disse:
"Há outro quarto de hóspedes," "você pode ficar lá e o marido e a esposa podem ficar aqui." À noite, Meu irmão chegou. Ele
começou a gritar em voz alta. Ele disse: "O que é isto? Você não conhece essas pessoas!" "Eles podem ser ladrões, podem ser
isto, poderiam fazer isto..." Depois ele se juntou, Meu marido chegou e também se juntou a ele, porque, vejam, eles eram
amigos. Então ele Me disse – todos os homens são exatamente iguais. Então ele disse: "Veja, Ela não entende," "Ela deixou
essas três pessoas ficarem aqui," "só Deus sabe o que eles são, eles estão dizendo que são refugiados," "essas coisas … Ela não
sabe se ele é um muçulmano," "se ele é um hindu, só Deus sabe, ela tem dois maridos," "um marido desse jeito..." Vejam, todo
tipo de coisas. Na manhã seguinte, eles esqueceram disso. Eu disse: "Tudo bem, deixem que eles fiquem lá por uma noite, está
bem?" "Eu não posso expulsá-los hoje. Uma noite." Na manhã seguinte, eles esqueceram que eles estavam morando lá, isso é
típico dos homens. Primeiro há uma explosão tão grande, uma explosão tão grande, Eu disse: "Tudo bem, uma noite." "Agora,
não gritem, eles ficarão magoados." "Então deixem que eles fiquem uma noite", eles se acalmaram. Na manhã seguinte, eles
saíram para o trabalho, eles não tiveram tempo, somente de segunda a sexta-feira, eles ficam ativos em casa, caso contrário
eles ficam inativos. Então eles saíram. Aconteceu que essas pessoas ficaram Comigo por um mês, depois essa senhora
arrumou um emprego... e foi embora com o marido dela e esse muçulmano. Mas, enquanto isso, houve um grande tumulto em
Delhi, um tumulto muito grande, porque muitos... hindus e sikhs foram mortos em Punjab. Isso teve uma repercussão em
Delhi... e eles começaram a matar todos os muçulmanos lá, então, uns três ou quatro sikhs e um ou dois hindus vieram à Minha
casa... e disseram: "Nós fomos informados que a Senhora tem..." "um muçulmano morando com Você." Eu disse: "Não, como
Eu posso ter?" Eles disseram: "Há um muçulmano, nos temos de matá-lo." Eu disse: "Vejam, Eu estou usando uma tikka (marca
na testa dos hindus)" "vocês podem acreditar que Eu poderia ter um muçulmano em casa?" Eles pensaram que Eu devia ser
uma verdadeira hindu fanática. Então eles acreditaram em Mim. Eu disse: "Agora vejam," "se vocês tiverem de entrar em Minha
casa, vocês terão de passar por cima..." "de Meu cadáver, porque Eu não permitirei que vocês entrem." Então eles ficaram muito
assustados, eles foram embora. Então esse sujeito ouviu o que Eu disse e ele veio e disse: "Eu estou surpreso, como a Senhora
arriscou Sua vida?" Eu disse: "Não foi nada. Nada." A vida dele foi salva. Agora, esse senhor, esse senhor muçulmano, tornou-se
um grande poeta chamado Sahir Ludhianvi e essa senhora tornou-se uma grande atriz. Aquela que costumava atuar como uma
mãe – Sachdev…Achala Sachdev. Eu soube, um dia, que eles tinham se tornado aquilo, mas Eu não contei a ninguém sobre isso.
Eu disse: "Agora, vamos supor que eles viessem a saber que Eu estou..." "em Mumbai, eles simplesmente ficarão loucos para
Me ver", e Eu disse: "Eu não tenho tempo para tudo isso." Então nós começamos um centro de filmagem para os jovens, para
lhes oferecer bons filmes, mas Me disseram que tudo se transformou em uma farsa mais tarde. Eles nunca Me ouviram, mas
seja o que for. Então eles disseram: "Nós devemos trazer essa Achala Sachdev para atuar como uma mãe." Eu disse: "Tudo
bem, mas não contem para ela que Eu disse," "que Eu tenho qualquer coisa a ver com isso." Assim, passaram-se anos, depois
de, Eu acho, cerca de doze anos aproximadamente. Assim eles foram e lhe disseram, então ela ficou fazendo um alvoroço...
como uma atriz: "Não, não, quanto vocês irão me pagar, eu não posso..." "atuar de graça, todo mundo pedirá de graça, então
como eu posso..." "apresentar de graça, vocês terão de me dar um sari," "vocês terão de me pagar muito dinheiro, isso ..." Eles
disseram: "Tudo bem, venha para o muharat pelo menos," "venha para o muharat – para o começo do..." Grande muharat é
aquele onde você começa. Então ela veio e Eu estava lá, ela olhou para Mim, e simplesmente, ela não podia acreditar que estava
Me vendo depois de doze anos. As lágrimas começaram a fluir de seus olhos. Definitivamente, ela não conseguia dizer nada,
simplesmente ela veio e... caiu em Meus braços. E ela disse: "Onde a Senhora estava? "Todos esses dias, eu estive tentando Te
encontrar." E depois ela começou a Me descrever e tudo mais. E Sahir Ludhianvi estava lá e ele disse: "Como esta Senhora está
aqui?" Ele disse: "Isto é trabalho Dela." "Oh Deus, por que não nos disseram, nós damos nossas vidas por Ela!" E todos eles
estavam impressionados ao ver como eles estavam mudados. Ela disse: "Nenhum dinheiro, nada, doarei dinheiro para este
projeto." "De maneira alguma." Agora vejam, Eu era uma dona-de-casa, apenas uma dona-de-casa comum. Eu não tinha tantos
direitos sobre a propriedade do Meu marido... ou qualquer coisa assim, e Meu irmão, outro sujeito dominador, ambos juntos
simplesmente estavam prestes a Me matar... naquela noite com a fúria e a raiva deles. Eu os acalmei. E depois, quando Eu
contei para o Meu marido e Meu irmão, eles ficaram impressionados. Eu disse: "Eles são aqueles que se tornaram daquele

jeito." "E vejam a mudança, o quanto eles têm." E depois eles disseram: "Nós não iremos mais dizer não..." "para quaisquer
instituições de caridade." "Este é o último erro que nós cometemos." E toda, toda a ideia de salário e dinheiro, e isso e aquilo,
simplesmente desabou e ela atuou em muitos filmes por caridade. E esse Ludhianvi também escreveu muitas coisas por
caridade. Assim, uma mulher pode fazer com que um homem se torne... uma pessoa caridosa, porque ela própria é caridosa.
Ela tem tantas coisas bonitas, ela é uma artista... e pode criar beleza ao redor dela, em sua casa, em sua família, em sua
sociedade, em todo lugar, mas não, as mulheres querem lutar como os homens. Elas terão associações, elas terão – como
vocês chamam aquilo? Sindicatos, sindicatos. Elas gostariam de ter sindicatos para lutar por seus direitos. Eu concordo que
alguns homens têm sido extremamente cruéis, algumas leis são extremamente cruéis, isso, aquilo, e que eles têm de ser
denunciados. Mas essa não é a maneira. Há um outro modo de melhorar esses homens que tentam... destruir as mulheres,
porque as mulheres têm uma grande qualidade: os Ganas estão com elas. E Shri Ganapati está com elas. Ele nunca ficará a
favor dos homens se elas são castas... e não tentam exibir o corpo delas, nem exibir sua beleza... e nem querem fazer disso de
certa forma um patrimônio. Mulheres assim são extremamente poderosas. Extremamente poderosas e elas mostram seu
valor... quando se trata de qualquer coisa. Por exemplo, nós tivemos... Jhansi ki Raani, ela era uma dona-de-casa comum, ela
lutou contra os britânicos. Os britânicos também ficaram surpresos com a coragem dela... e eles disseram: "Nós capturamos
Jhansi, tudo bem," "mas a glória vai para a Rainha de Jhansi." Como ela, nós tivemos muitas, Noor Jahan, nós tivemos Ahilya
Bai, nós tivemos muitas mulheres formidáveis na Índia... por causa da instituição. Nós tivemos Padmini. Chaand Bibi. Há tantas
mulheres que nós podemos mencionar... que foram mulheres formidáveis, que eram donas-de-casa. Assim, a qualidade da
mulher é... como a energia potencial da Mãe Terra, ou a energia potencial de qualquer energia, como por exemplo, a eletricidade
tem sua energia potencial em alguma outra parte. Vejam as lâmpadas aqui, não faz nenhuma diferença uma ou duas lâmpadas,
mas a energia potencial é importante, então a pessoa tem de entender que nós temos a energia potencial... e para preservar a
nossa energia potencial, nós devemos ter um senso de dignidade, honra e retidão dentro de nós mesmas. Agora, os homens
devem respeitar suas mulheres que são assim, mas os homens são outra coisa estúpida... porque eles não respeitarão uma
mulher que os ama, que é casta, que é boa, que quer que eles sejam coletivos, que quer que eles doem, sejam caridosos, que
quer que a Sahaja Yoga seja promovida... e aquela que quer que o marido seja feliz e alegre... e que ele venha para a Sahaja
Yoga também. Ao invés disso, eles correm atrás de algumas mulheres estúpidas e estranhas. O que há para ficar tão atraído por
mulheres com bhoots? Deve ser alguns bhoots nelas, Eu não sei, pelo modo como eles ficam atraídos. Como resultado de todo
esse mau comportamento dos homens, as mulheres tornam-se muito inseguras. E elas ficam inseguras, como resultado, os
homens sofrem e as mulheres sofrem. Um homem que negligencia sua esposa e a trata assim, consequentemente terá câncer
de sangue. E a mulher que se comporta assim, dessa maneira, e se ela trata mal seu marido, ela terá asma ou um tipo muito
sério de esclerose. Poderia ser dano cerebral, poderia ser paralisia. Poderia ser completa desidratação do corpo. Porque o
Nabhi Esquerdo é muito importante. Se o Nabhi Esquerdo se torna agitado, como vocês sabem, por sua correria e ficar pulando
de um lado para outro e por ser agitado, este Nabhi Esquerdo torna-se agitado e você contrai câncer de sangue. Eu sempre
tenho visto que as mulheres que são magras, seus maridos são tensos. Por quê? Porque a esposa está o tempo todo fazendo-o
correr... para cima e para baixo, "faça isso, faça aquilo," "você não trouxe isso para mim, eu pedi para você trazer a coca-cola,"
"você não trouxe, você não fez isso." Como se ele fosse pecador o tempo todo. E o homem torna-se sobressaltado o tempo
todo, sobressaltado. Ele contrai algo por causa do sobressalto e ela contrai algo por causa de sua tortura. Não há nenhum amor,
não há nenhuma alegria, não há nenhuma felicidade. Essa assim chamada loucura com a aparência, que agora está diminuindo,
graças a Deus, está vindo da América, agora, está diminuindo, essa loucura com a aparência as torna estranhas. As mulheres
têm de ser mulheres estabilizadas. Elas têm de ser "gruhastis", isto é, aquela que se estabelece no lar. Ela tem de estar satisfeita
com o lar. Se ela está o tempo todo correndo para lá e para cá, não quer ficar em casa, então ela não é uma dona-de-casa, ela é
uma empregada doméstica. Há um relato de que havia uma mulher que era uma empregada doméstica... e depois ela se tornou
uma dona-de-casa, mas ela não conseguia parar de correr para lá e para cá, porque ela era uma empregada doméstica. Ela não
se estabelecia no lar. Agora, para quem é o lar? Não é somente para ela mesma, não; não é para o marido dela, não; não é para
os filhos dela, mas para receber com alegria os outros. Assim como esta Mãe Terra espalhou todas essas coisas belas... para
vocês virem e se sentarem e desfrutarem. Há uma coisa muito comum também na Sahaja Yoga. Nós percebemos que as
pessoas depois do casamento tornam-se... totalmente vidradas umas nas outras e perdem a Sahaja Yoga. Então os filhos delas
sofrem, os filhos delas tornam-se irrequietos, estranhos e atormentadores desobedientes. Eles têm problemas físicos também.
É uma punição. Não que Eu puna isso, mas é sua própria natureza punindo. Vamos supor que você coloque sua mão no fogo,
ela se queimará. Quero dizer, quem o está punindo? Você está se punindo. Os filhos tornam-se estranhos. Somente por sua
família, somente por sua comida, somente por seu lar. O egoismo, se ele se infiltra sorrateiramente no homem, então Deus salve

essa família. Se é uma mulher, tudo bem, pelo menos um pouco, mas se o homem é um caso perdido: "Eu devo ter uma casa,
devo ter um trabalho," "devo cuidar de meus filhos, é para minha família." Quero dizer, nossa família não é de um único homem,
de uma única mulher, mas universo inteiro é nossa família. Nós não estamos sozinhos. E se você se torna arbitrário e se torna
recluso, Eu devo lhe dizer uma coisa... e avisá-lo hoje que essas pessoas que começam a se isolar, chegará o dia em que elas
terão doenças horríveis, não culpem a Sahaja Yoga. A Sahaja Yoga tem seu próprio belo Reino de Deus, mas no Reino de Deus,
você tem de ser coletivo. Mas uma má esposa pode criar problemas, porque ela (...) e ela criará um problema, ela formará um
grupo de pessoas, um grupo de mulheres, ela continuará envolvendo todo mundo com seus bhoots. Ou talvez ela seja muito
consciente de sua educação, talvez consciente de sua posição social ou de seu dinheiro... e tudo mais, então também ela
tentará manter o marido distante. Pessoas assim têm de pagar pelo que elas têm feito, não porque é uma punição de Deus.
Portanto o Gruhalakshmi Tattwa na Sahaja Yoga é muito importante. Essas pessoas que tiveram problemas depois de virem
para a Sahaja Yoga, a maioria delas tem negligenciado o seu Princípio de Gruhalakshmi, porque se a Gruhalakshmi vai embora,
então o Coração Central se bloqueia. Essas mulheres que têm tentado esses truques... devem desistir imediatamente, porque
isso é muito indigno, ninguém respeita uma mulher assim. Isso é bem verdadeiro com as mulheres dos líderes e os líderes. A
esposa do líder ou uma liderança é um mínimo de um mínimo de... um mínimo de uma assim chamada posição social, a mais
insignificante. O que vocês obtiveram é muito mais elevado do que isso. Se você pedir a um santo para se tornar um rei, ele dirá:
"O quê?" "Você quer colocar o oceano em uma taça?" É o mínimo do mínimo; é o inferior do inferior. Aqueles que pensam que a
vida deles é trabalho... são outras pessoas estúpidas. A vida delas é alegria, não trabalho. Mas esse trabalho propriamente dito
é alegria. Mas se você apenas cumpre um trabalho: "Ah, oh, eu estou me sacrificando, esta é minha tapasya", acabou-se. Então
você acaba como um tapasvi, como um caule de feijoeiro, você pode ser usado para uma cruz. Assim, na Sahaja Yoga, isso é
alegria, mas a menos e até que... você tenha essa essência da alegria em tudo, isso não pode ser alegria. Se você extrai a
essência da cana-de-açúcar... ou o que você chama de bambu da cana-de-açúcar, então o que resta? Do mesmo modo, todo o
assim chamado trabalho e seva e tapasya... e tudo isso não tem doçura nele, está acabado. Assim, a essência de tudo isso é a
doçura. E ela é gerada pelas mulheres. Mas elas são muito rigorosas, "não estrague isso, deixe isso bonito, deixe aquilo bonito."
O marido chega em casa como um, como se fosse um criminoso. Ele tem de ser como um touro em uma loja de porcelana, ele
tem de ser. É uma coisa boa, de certa maneira. É bom que ele não saiba fazer nada, é ainda melhor para vocês. Mas fazê-lo o
tempo todo de escravo, "faça isso, você não fez isto para mim, faça aquilo para mim", não é o trabalho de uma dona-de-casa. O
trabalho dela é como a Mãe Terra, Ela reclama? Nada disso. Ela lhes dá tudo, é a sustentação Nela. Tanta, tanta dignidade,
tantos poderes Ela tem, que importância Ela dá por alguém Lhe dar qualquer coisa? Vocês ficarão surpresos, se Eu lhes disser
que hoje, que até hoje, que até ontem, Eu nunca pedi a Meu marido para comprar nada para Mim. Pela primeira vez, Eu lhe pedi
para Me comprar uma câmera... e vejam o resultado, à noite, o que ele disse: "O menos esperado." Nunca na vida. Ele ficou
dizendo: "Você deve me dizer o que Você quer." Pela primeira vez, Eu disse algo e vejam o efeito, porque Eu nunca lhe disse.
Portanto, uma mulher assim tem de ser satisfeita consigo mesma, satisfeita dentro de si mesma, porque ela tem de doar. A
pessoa que tem de doar, como ela pode pedir? Ela tem de dar amor porque ela é amada, ela tem de oferecer todos os trabalhos,
ela tem de dar todas as posses, ela tem de apaziguar. Que responsabilidade, Eu lhes digo, que responsabilidade, mais do que
um Primeiro Ministro, mais do que qualquer rei ou qualquer um, é a responsabilidade de uma mulher e ela deve sentir orgulho
disso, de que tamanha responsabilidade veio para ela. Uma dona-de-casa tem uma responsabilidade muito maior... do que um
líder da Sahaja Yoga. Mas as esposas dos líderes podem ser horríveis, porque elas pensam que se tornaram líderes, mas isso é
o mínimo do mínimo. Quero dizer, é como um ditado: o oceano entrando em uma pequena taça. E o comportamento delas
torna-se tão estranho e absurdo, Eu fico surpresa. Eu Me casei em uma família onde nós tínhamos uma centena... de pessoas
morando juntas. E cada uma delas Me adora. Se Eu for em algum lugar em Lucknow, todos eles virão de toda parte para Me ver,
mas se Meu marido vai, ninguém vem vê-lo, ele sempre reclama. Ele é o parente, Eu não sou parente e eles vêm Me ver, não ele.
Se Eu não tivesse lhes dado amor, se Eu não tivesse lhes dado tudo o que eles queriam, eles não teriam vindo Me ver. Assim,
elas são as preservadoras, preservadoras dos outros, elas não têm de preservar as coisas para si mesmas. Agora, nós temos
muitas mulheres estúpidas conosco, Eu lhes digo, muitas mulheres estúpidas. Nós as chamamos de budhu em Hindi, budhus,
porque elas não sabem qual poder elas obtiveram. Elas não sabem qual responsabilidade elas têm. Eu sou um exemplo diante
delas. E esse é um problema muito grande Comigo, pois praticamente, Eu acho que 60% dos líderes têm esposas horríveis, Eu
devo dizer, horríveis. E a Sahaja Yoga vai parar desse jeito. Elas não conseguem viver num ashram, elas terão a comida delas, o
marido deve se certificar de que elas tenham a comida delas, quero dizer, são elas que têm de alimentar todo mundo, todo
mundo tem de ser cuidado, no final, elas devem comer. Todos devem ter uma cama, elas devem ver todo mundo dormindo.
Agora, elas devem cobrir todas as crianças, tudo, depois elas devem dormir. Mas não, elas se sentam, elas tornam-se

mini-Matajis... ou maiores do que Matajis: "Busque isso para mim, busque aquilo, isso, faça aquilo, faça isso." Elas não sabem
cozinhar, a maioria delas. Toda esposa de um líder tem de cozinhar ou aprender a cozinhar, é compulsório agora. Elas têm de
cozinhar, e com o coração. Elas devem ser capazes de cozinhar e oferecer com amor para os outros. Isso é o mínimo de
Annapurna. E o marido não deve encontrar falhas nelas. No começo, elas podem cometer erros, então encorajem, encorajem as
qualidades delas, encorajem a bondade delas, encorajem a gentileza delas. Também Eu tenho visto algumas mulheres muito
boas que estão... levando uma vida muito ativa na Sahaja Yoga, depois do casamento, elas estão perdidas. Os maridos que
também supõe-se que sejam... Sahaja Yogis, estão perdidos. Algumas vezes eles aparecem, algumas vezes, se Eu estou aqui,
eles vêm, caso contrário, eles não vêm. Hoje Eu estava perguntando ao Arneau, ele Me disse que muitos deles são assim aqui.
Isso significa que há algo errado com os maridos, porque antes do casamento, elas estavam em melhor situação. Assim, o
quanto é importante o Princípio de Gruhalakshmi... dentro de nós para estarmos juntos, para crescermos juntos, para sentirmos
o companheirismo, o tempo todo sentir a unidade que está dentro de nós. Assim, como Eu lhes disse ontem, Eu irei lhes falar
sobre as ragas que nós temos. Ra é energia, ga é, em Sânscrito, linguagem, ga gayeki, significa o que penetra, que entra em
tudo. São as qualidades etéreas, etéreas, dentro das quais, nós colocamos qualquer coisa no éter, você pode receber isso em
qualquer lugar. Portanto, a raga é a energia que penetra no éter... e toca seu Espírito. Isso é a raga. E essas ragas são, Eu diria,
são algo como uma dona-de-casa. Vamos supor, se você ficar com uma banda militar, você ficará farto disso – esquerda,
direita, esquerda, direita. Mas uma bela melodia, que seja uma coisa melodiosa, uma melodia, e essa própria melodia sugere
uma beleza. A maneira como uma dona-de-casa decora a casa, ela acalma todo mundo, faz com que eles se sintam felizes,
então ela fica cuidando de todo mundo, todo mundo sabe que ela está lá. Imaginem, por exemplo, um estilo moderno seria você
chamar... algumas pessoas para o bolo de aniversário de seu filho... e você corta o bolo primeiro, porque você é a dona-de-casa.
Como isso irá parecer? É ridículo assim, Eu lhes digo. O modo como a dona-de-casa sempre se coloca à frente... de todos os
outros, elas têm de estar atrás porque nós temos de cuidar. Cuidar de todos eles. E isso é o que é uma raga, ela atende todas as
suas angularidades. Vamos supor que um indivíduo esteja muito aborrecido... e preocupado, ele chega do escritório, senta-se e
coloca uma raga, ela o tranquiliza. Ela o faz se acalmar. Por exemplo, as pessoas chegam em casa, por cinco dias vivem como
– Eu não sei como chamar, nem ao menos em hotéis – mas vivem em uma coisa semelhante a uma tenda e no sexto dia, elas
estão fora no mar ou elas vão e ficam num hotel. Ninguém quer ficar na casa... porque não há o Princípio de Gruhalakshmi entre
os dois. Mas a raga precisa de baithak – é sentar-se, sossegar em um lugar. A menos e até que você sossegue em um lugar,
você não consegue desfrutar a raga. Imagine alguém ouvindo uma raga quando está irrequieto. Assim a pessoa tem de
sossegar. E propiciar esse sossego é que é o trabalho de uma mulher... que é uma dona-de-casa e o homem tem de agir,
aquietar-se. Por exemplo, Eu tenho lhes dito muitas vezes, como o seu Nabhi Esquerdo se esgota muito mais nos tempos
modernos... e muitas crianças também nascem de mulheres que são agitadas. É que, normalmente a esposa na Índia – antes o
marido costumava levantar-se da cama, tomar seu banho, sua esposa não está o tempo todo com ele. Ela está cozinhando para
ele, ela está tomando conta dos filhos. Ficar grudada o tempo todo no marido também é um sinal de tédio. O marido fica
entediado, a esposa fica entediada, então eles se divorciam. Ela deve ter outros interesses como cuidar dos filhos, da casa, a
Sahaja Yoga, coisas assim. Então ela vê que o marido sai do banho, senta-se, senta-se no chão na Índia, agora nós estamos nos
sentando em mesas, tudo bem! Pelo menos sentam-se nas mesas, não na mesa, mas na cadeira, lentamente. Então ela não lhe
diz neste momento: "Por que você fez isso?" ou "esta mulher estava brigando"ou "eu encontrei uma outra mulher", "ela estava
me dizendo que você era isso e você era aquilo..." Não, ela diz: "Deixe-o comer." É por isso que na Índia se o marido tem uma
explosão de raiva, ele não come em casa ou ele próprio lavará sua roupa de baixo sozinho. É assim que mostram sua irritação.
Então depois ela abana o marido lentamente... e diz coisas boas para ele, vejam: "Hoje, você sabe por quê, meu filho levantou-se
e disse: "Eu amo muito o meu pai." Ele disse: "É mesmo? ""Sim, sim, ele disse – ele falou assim...", e o marido sabe que ela está
dizendo mentiras também. Mas, vejam, tudo são coisas boas, e "eu acho que está melhor, sua mãe está muito melhor agora,"
"eu acho que vou cuidar da sua mãe"e "sua irmã está vindo," "então estou pensando em comprar um sari para ela...", todas
essas coisas boas, amáveis, ela dirá para ele. Assim, ele comerá sua comida tranquilamente, depois ele irá e lavará suas mãos e
irá num carro de boi, não em um carro onde há sempre um congestionamento. Tudo bem, agora o carro de boi acabou. O abano
acabou, você tem de ser muito rápido assim como a vida é rápida agora. Nesta coisa rápida, como Eu tenho lhes dito, na
periferia da roda, você tem a velocidade, mas no eixo não, portanto os Sahaja Yogis têm de estar no eixo... e assim o marido e a
esposa, o lado esquerdo e o lado direito da carruagem, têm de estar no eixo. E o esquerdo é esquerdo e o direito é direito. Agora,
as mulheres sempre levam mais tempo para se aprontarem, não Eu, Eu levo menos tempo do que o Meu marido, muito menos
tempo do que o Meu marido, mas normalmente não é assim. Então esse é o hábito delas. Esqueçam isso. As mulheres têm
seus próprios hábitos, elas são mulheres, as mulheres continuarão mulheres, os homens continuarão homens. Os homens

precisam olhar seus relógios dez vezes. As mulheres talvez olhem uma vez ou talvez seus relógios sumiram... ou estão
estragados, se elas são mulheres de verdade, elas não são irrequietas como os homens, elas são diferentes. Mas elas são
mulheres e vocês são homens... e Deus fez homens e mulheres. Se fosse para fazer um ser unissex, Ele teria feito um ser
unissex. Ele não fez. Assim, a pessoa deve aceitar o sexo no qual nasceu com graça e beleza... e dignidade, ambos, e vocês
devem saber que este é um grupo de mulheres. Na Índia, nós temos uma coisa assim, por exemplo, Eu Me casei numa família
muito ortodoxa... onde eles costumavam até mesmo cobrir o rosto e tudo isso. Então, um dia, o fiscal, que é um amigo do Meu
marido, falou com Meu cunhado mais velho: "Agora, por que a esposa do meu amigo não vem me ver?" Ele disse: "É claro, é
claro." Assim, apenas para tornar isso mais fácil para Mim, ele saiu de férias do seu escritório e desapareceu em outra cidade, e
ele disse à sua esposa: "Certifique-se de que Ela vá e veja o fiscal." Vejam como isso foi lindo. Como isso foi lindo. E Eu nunca
senti que ele estava Me dominando, porque afinal de contas esse era o sistema dessa família, tudo bem, tudo bem. Mas para
isso o que você precisa é da pura inteligência. Se o marido for um estúpido, ele irá rebaixar a esposa dele. Se a esposa for uma
estúpida, ela irá rebaixar o marido. Se uma mulher é muito esperta, fala bem e sabe como impressionar as pessoas, não
significa que ela é muito inteligente. Eu chamo de a mais inteligente aquela pessoa que vê a benevolência, a ascensão e a meta
suprema, essa pessoa é a mais sensível, é a mais inteligente. Qualquer outra inteligência é Avidya, é inútil. Agora, sobre esse
assunto, Eu acho que posso escrever um livro, então é melhor deixar isso para o livro e hoje vamos fazer o Puja. Que Deus os
abençoe. Alguma pergunta? Isso significa que Eu gastarei algum dinheiro. Eu não sei, não há nenhuma chance, Eu não sei
quando irei gastar. Eu adoro gastar, quero dizer, todo mundo deve adorar gastar. É para isso que o dinheiro existe. A pessoa
deve dar para os outros. Vejam, por que a matéria existe? A matéria é para dar aos outros, apenas desfrutar dar aos outros. É
tão gratificante dar algo aos outros. Tudo bem.
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Shri Vishnumaya Puja Shudy Camps, Inglaterra, 20.08.1988 Era o menos esperado nós termos um Puja aqui… ou termos
qualquer programa desse tipo. Mas Eu acho que algo foi excluído do… programa todo de um programa tão rápido, como você
sabem, que Eu tinha de fazer, indo de Londres para Frankfurt para a América para Bogotá, estar de volta, depois Andorra e todos
esses lugares. Ainda assim Eu pensei: "Agora está terminado." E Eu vim para cá, em Londres, Eu aprendi que… havia um Puja
que não foi feito, que é do Vishuddhi Esquerdo. E isso coincide com esse Raksha Bandhan, porque é o relacionamento de irmã e
o relacionamento de irmão. Então, na história, se você observar, Shri Krishna nasceu no dia que Sua Irmã nasceu, e esta
Vishnumaya foi transferida de, transformada, Eu deveria dizer, em um raio mais tarde, mas foi Ela quem anunciou… a existência
de Shri Krishna naquela época: "Ele nasceu e Ele está vivo, Ele está no presente." Esse é o trabalho do Vishuddhi Esquerdo, do
raio, e vocês viram que sempre que Eu estou indo para qualquer lugar, ou Eu vou dar um programa ou algo assim, pouco antes
disso, o raio, o trovão, tudo isso aparece no céu… para mostrar esse anúncio. Assim, isso é uma das coisas que é usada para
anúncio. Para tornar isso mais prático e compreensivo, nós usamos a eletricidade agora para nossas televisões, para nossos
anúncios, para dizer às pessoas sobre as mensagens… de algo de grande importância. Eu não sei se eles fazem isso, talvez não.
Da mesma forma, nós devemos usar nosso Vishuddhi Esquerdo… para o anúncio da vinda da Adi Shakti. Mas ao contrário, as
pessoas começam a usá-lo… como um bolso mantido para o nosso ego extra ser preenchido. Quando nos sentimos culpados,
em primeiro lugar, nos sentimos culpados quando nosso senso de relacionamentos… não está bem. Por exemplo, nós não
entendemos uma irmã e um irmão, o relacionamento, que é muito puro… e está acima de todos os tipos de contaminação. Mas
como vocês sabem, no Ocidente, talvez por causa da bebida… e fazendo todos os tipos de coisas que são contra a consciência,
as pessoas perderam o sistema de valores, e nisso, elas também perderam o sistema para compreender… o que é uma irmã e o
que é um irmão. Então Vishnumaya é tão importante, extremamente importante, por causa Dela, o anúncio de uma Encarnação
ocorre. É, vocês podem dizer, no cosmos que está a televisão que anuncia. Isso dá certo. Mas em nosso próprio ser,
Vishnumaya, Ela reside no Vishuddhi Esquerdo, e Eu acho que Vishnumaya é quem mais sofre, especialmente no Ocidente,
porque é uma moda sentir-se culpado de tudo. Normalmente, digamos, quando Vishnumaya, Ela própria… anunciou: "Shri
Krishna nasceu e Ele está vivendo nesta Terra", se vocês virem de um ponto de vista prático, podem pensar que… isso é uma
coisa errada que Ela fez, porque dizer a Kamsa que Ele existe… e Ele ainda está vivo, está colocando-O em perigo… e alguém
teria se sentido culpado mais tarde: "Oh, por que eu fiz isso." "Se eu não tivesse dito, ele não teria sabido." Mas essa é a coisa
certa a ser feita, esse é o trabalho que eles têm de fazer. Então nós temos de ver por nós mesmos que o que nos torna
culpados… por causa de pequenas coisas… é na verdade o nosso próprio ego reagindo contra nós… e que quer que nos
reconciliemos com os erros que cometemos. Por exemplo, algumas pessoas se sentem culpadas… porque elas disseram algo
que não deveriam ter dito… ou talvez porque elas fizeram algo… que elas não deveriam ter feito normalmente. Pode não estar
em uma base Sahaja Yoga, talvez outra coisa também, muito frívola. Por exemplo, alguém derrama, digamos, café, eles se
sentem culpados. Ou alguém coloca a faca do outro lado, do lado esquerdo, então eles se sentirão culpados. Quero dizer,
coisas tão estúpidas como essas que são consideradas como normas… na sociedade e as pessoas começam a pensar… que
essas normas são muito, muito importantes, como se elas fossem algo como um dharma e você deve manter essas normas.
Mas essas normas são feitas pelo homem, a maioria delas são feitas pelo homem. Algumas delas são tão estúpidas e tão
horríveis… que Eu acho que na Inglaterra, Eu sinto, há algumas… que deveriam ser realmente completamente esmagadas e
eliminadas, como apertar as mãos. Isso é uma coisa muito ruim, Eu acho, de se fazer, é cumprimentar com aperto de mãos,
porque só Deus sabe… que tipo de mãos as pessoas estão tendo, que tipo de vibrações elas têm. Agora, quando Meu marido
tem sua recepção, às vezes Eu tenho de apertar a mão de 700 pessoas chegando, e depois de 700 bêbados saindo. Então, esse
aperto de mão, Eu acho, é um hábito muito, muito ruim. Tudo bem para os Sahaja Yogis apertarem as mãos, mas para os outros,
apertar a mão de alguém, é melhor fazer Namaste. Embora possa ser um método indiano muito simples, mas Eu acho que a
melhor maneira é dizer: "Namaste", porque apertar as mãos pode causar muitos problemas aos seres humanos, e agora com
todas essas doenças surgindo e tudo mais, Eu acho que temos de ser muito cuidadosos em relação a apertar as mãos. Pior do
que isso é na França, Eu acho, é, por exemplo, quando você encontra alguém, você deve beijar, é o pior hábito, Eu lhes digo,
horrível. Mas eles de fato beijam você o tempo todo se você for lá, Eu tive choques muito ruins, antes de tudo, alguém
simplesmente pega você, beija você aqui, beija você ali, você começa a olhar para a pessoa. Agora, com o medo da Aids e tudo
mais, talvez eles possam parar toda essa insensatez. Mas não há necessidade de fazer tudo isso, esta não é uma maneira

muito boa… de cumprimentar alguém, não mostra nenhum respeito, em ambos os casos. Quando você aperta as mãos, também
não há nenhum respeito… e mesmo quando você beija alguém, não há nenhum respeito. Mas se você diz "Namaste" significa
"eu me inclino a você". Namaste é "eu me inclino a você", é respeito, e isto é uma coisa que nós temos de fazer: é respeitar um
ao outro. Mas quando nós não fazemos, então nos sentimos culpados, e desse modo, tudo isso, como por exemplo: "obrigado",
se você não disse "obrigado" a alguém, então achamos que cometemos um grande erro. Quero dizer, a quantidade de
"obrigados" que fazemos, ficamos tão acostumados com isso, que mesmo se você vir uma estátua, você diz: "Muito obrigado
pelo seu darshan." Acontece assim, é um pouco demais. Excesso de "obrigado" se torna de boca para fora, ou "desculpe". Hoje
em dia, em nossa época, nós costumávamos dizer "perdão" no telefone, mas agora as pessoas dizem: "Desculpe, desculpe,
desculpe", quero dizer, desculpe pelo quê? Simplesmente não podemos, esse "desculpe" vai para o Vishuddhi Esquerdo. Se você
não ouvir, não é nenhuma de suas falhas, talvez falha do telefone, talvez falha da outra pessoa. Então, sem entender o que há
para pedir desculpa, simplesmente continua dizendo "desculpe, desculpe, desculpe", pedindo desculpa por alguma coisa é
totalmente entediante… e uma pessoa assim pode se tornar extremamente entediante, de manhã até à noite, ela fica dizendo:
"Desculpe por isso," "desculpe por aquilo, desculpe por isso", e o tempo todo pedindo desculpa por tudo, você sente pena dessa
pessoa. Então a pessoa tem de estar em um humor alegre, e não importa se alguém não diz "desculpe", não importa. Mas
algumas pessoas podem fazer uma objeção muito grande… se você não disser "obrigado" a elas. Uma coisa muito estranha…
que Eu experienciei na Inglaterra uma vez. Eu estava saindo, John estava lá, John estava dirigindo o carro, e Minha filha estava
saindo da casa, então ele deixou a porta aberta e ele simplesmente, assim que ela se sentou, mal levou cerca de cinco, seis
segundos, ele fechou a porta, deu a volta. Mas ele não disse "obrigado"… para o sujeito que estava em pé atrás. Todos eles
deveriam ser pessoas muito ricas, cultas e educadas. Então esse sujeito saiu do carro, segurou o cinto de segurança dele… e
não permitiu que o carro se movesse e o carro estava se movendo. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo.
Então pedi a John: "Pare o carro, pare o carro." Eu disse: "Qual é o problema?" "Ela não disse 'obrigado' para mim." Este sujeito
teria sido morto ou algo teria acontecido com ele: "Não importa, você deveria dizer 'obrigado'." Essas são as normas estranhas
que temos, muitas delas e às vezes perdemos o ponto essencial, às vezes perdemos o ponto essencial porque a coisa toda se
torna tão mecânica. Não é mecânico se você disser "obrigado". É apenas uma maneira de dizer, mesmo uma expressão ou um
sorriso… ou apenas um gesto pode expressar que você é grato… às pessoas pelo que fizeram. Mas é uma norma que foi criada
há muito tempo. Eles abandonaram tantas coisas, por exemplo, eles abandonaram… seus fraques, tudo, e Eu acho que excesso
de "obrigado"… e excesso de "desculpe" deveria ser abandonado. Ou você vai para a esquerda ou para a direita. Então a melhor
coisa agora é se alguém faz algo por você, tudo bem, dê apenas um sorriso, às vezes diga "obrigado", tudo bem, mas não o
tempo todo: "Você disse 'obrigado'?" Por exemplo, uma criança Me disse: "Eu não quero ir para a casa deles", Eu disse: "Por
quê?" "Porque eu tenho de dizer 'obrigado, obrigado'," "'obrigado, obrigado' o tempo todo." Então as crianças também de uma
forma ou de outra acham que isso é muito artificial, torna-se de boca para fora, e essas palavras vazias podem ir a qualquer
lugar… e as pessoas começam a se sentirem muito culpadas por coisas como por exemplo: "Eu não enviei um cartão de Natal",
então elas se sentem culpadas. Cartão de Natal não é importante. Nós temos de ver: por que nós temos de enviar um cartão de
Natal? É para felicitar essa pessoa. Você tem isso em seu coração? Você sentiu isso de coração? Uma vez que você comece a
sentir de coração, então você nunca bloqueará seu Vishuddhi Esquerdo. É uma maneira muito superficial de evitar os erros que
você cometeu. Agora, supondo que Eu não tenha feito nada… que Eu deveria ter feito, às vezes isso acontece, então Eu sinto
isso em Meu coração, apenas sinto isso. Deveria ter feito isso. Se Eu não fiz isso, então ele é corrigido. Não só isso, mas para
um Sahaja Yogi isso funciona. Então, sentir isso em seu coração, caso contrário, com tudo que é superficial, vocês não devem
se preocupar. Vocês não devem se preocupar, todos vocês são Yogis. Vocês devem saber que todos vocês são santos agora,
então vocês não têm de se preocupar com pequenas coisas. Mesmo se você der um tapa em alguém, está tudo bem, se for
necessário, você pode dar um tapa nas pessoas. Houve yogis que jogavam pedras nos outros… apenas para se salvarem de seu
tédio, de sua agressão. Então está tudo bem, todos vocês são santos, então santos podem agir dessa maneira. Eu li uma
história muito boa sobre um rei que era um monge, e ele tinha de se tornar um rei. Ele não queria ser um rei… porque ele disse:
"Eu sou uma pessoa santa, eu não quero." Ele era um santo, mas ele foi forçado, ele foi forçado a se tornar rei, porque não havia
ninguém, todo mundo ficou muito feliz, e ele deu toda a permissão para fazerem tudo que eles quisessem. Mas os aristocratas
daquele lugar, todas as pessoas… que estavam controlando os tribunais e tudo mais tornaram-se muito poderosos, porque ele
era uma pessoa muito pacífica e muito gentil, e eles simplesmente exploraram todos os aldeões, e eles exploraram todas as
pessoas pobres e todos os fazendeiros, e todo mundo, tiraram todas as coisas deles e os saquearam, os torturaram e
perturbaram as mulheres deles, e fizeram todos os tipos de coisas monstruosas aos seus súditos. Mas então ele foi informado
sobre isso. Então ele pensou: "Agora eu estou sentado como um rei aqui e embora eu seja um santo…" "e como santo eu tenho o

dever a cumprir." Então ele criou um plano muito bom, conseguiu pessoas muito boas, um punhado de pessoas que eram muito,
muito próximas a ele, e com quem ele podia contar, e ele chamou todos esses aristocratas para um tribunal… e lhes disse para
não trazerem nenhuma arma com eles… e então cortou o pescoço de todos lá, de todos. Ele era um santo, embora ele tivesse
cortado o pescoço de todos, porque aquelas pessoas eram horríveis. Puni-las era o trabalho dele, e ele fez isso sem se sentir
culpado, sem bloquear o Vishuddhi Esquerdo. Então seja o que for que tem de ser feito tem de ser feito, não há nada para se
sentir culpado em relação a isso. Você não tem de se sentir culpado, de forma alguma, mas seja o que for que você sinta, se
não for expressado esse sentimento apropriadamente, então você tem de sentir em seu coração de modo que isso atue e
trabalhe, isto é, é claro, para o Vishuddhi Esquerdo. Mas uma coisa nós temos de nos perguntar: "Como nos livramos do nosso
Vishuddhi Esquerdo?" E quando você começa a fazer essa pergunta: "Por que eu bloqueei o Vishuddhi Esquerdo? ", é o
excedente do seu ego, como Eu lhes disse. Então tente ver o que você fez, tente ver o que você disse, por que você fez isso. E
então encare isso e da próxima vez, não o faça. então você não terá culpa, porque a culpa não é nada além de… erros
armazenados e é como ir a um padre e dizer: "Desculpa, eu fiz isso, eu fiz aquilo", e novamente fazendo a mesma coisa. Isso
equivale ao mesmo porque depois você não se corrige. Eu também sou inglesa, Eu devo dizer "obrigada". Então isso equivale a
uma coisa: entender quais erros… você cometeu, o que seu ego quer é se sentir mal em relação isso, e então não armazene isso,
enfrente e nunca mais o faça novamente. Nós apenas determinamos: "Eu não farei isso novamente", só isso. Você apenas tem
de dizer: "Eu não farei isso novamente", seja o que for. Encare isso e diga: "Eu não farei isso novamente." Essa é a melhor
maneira com a qual você pode lidar com seu Vishuddhi Esquerdo. Uma outra coisa é o anúncio. Se você usar seu Vishuddhi
Esquerdo para anúncio, não pode haver nenhuma culpa. Sem sentir nenhuma culpa, sem se sentir nervoso, sem se sentir
estranho em relação a isso, você tem de continuar falando sobre isso. Funciona, funciona muito bem. Agora nós não
precisamos ter mais medo. Agora, Eu tenho estado… neste país por 14 anos, trabalhando no Ocidente por 14 anos, vocês
podem falar sobre isso muito livremente. Hoje somente eles Me deram um exemplo disso. Os músicos estavam vindo e
enquanto estavam vindo, aconteceu de um deles ir mais cedo… e lhe perguntaram: "Por que você está indo para Londres?" Ele
disse: "Vamos cantar músicas devocionais para Shri Mataji." "Quem é Shri Mataji?" Ele mostrou Minha foto. Acabou-se. Ele não
lhes pediu nada, não pediu o passaporte deles. não os checou ou qualquer coisa assim. Outra coisa foi quando eles vieram e o
pessoal da alfândega estava lá… e eles perguntaram: "Onde vocês estão cantando? Onde vocês estão estabelecidos?" Eles
disseram: "Nós não estamos estabelecidos em nenhum lugar." "Nós apenas vamos cantar nossas músicas," "nossa música
devocional para a Mãe," "e vamos cantar para Ela, para Mataji Nirmala Devi." O sujeito era inglês. Em hindi, ele disse: "Thik He.
Thik He." Portanto esse anúncio ajuda muito. Por exemplo, usando um broche ou usando um, o que vocês chamam, um colar
como este ou um anel, ele próprio é um anúncio de que vocês descobriram a Verdade. E então, não somente isso, mas também
se vocês quiserem, vocês deveriam, às vezes, começar a usar um sari, não importa, às vezes um kurta pijama, não importa. nas
ruas, se vocês andarem por aí, as pessoas saberão. Agora, alguns dizem que se vocês usarem essas coisas, então a Mãe disse:
"Não". Eu nunca disse isso, que vocês não podem usar. Se vocês gostam, vocês podem usar. Mas há uma liberdade para vocês.
Se vocês quiserem, vocês podem usá-lo, ou se vocês não quiserem, não precisam usar. Mas o problema é que, às vezes, como
essas mulheres do Hari Rama, Hari Krishna, então elas costumavam usar essas roupas e ir por aí. Mas elas eram mulheres
sujas, imundas, sem tomar banho. De uma maneira adequada, tradicional, se vocês usarem saris, as pessoas vão apreciar,
certamente. Por que não? Eles gostariam de vê-las com saris. Se vocês quiserem, podem usá-lo. Será uma boa ideia para vocês
irem por aí. Não há mal nenhum em usar saris. Eu acho que é uma roupa muito decente… e faz uma mulher parecer uma mulher
muito mais do que calças e esses jeans… e coisas assim. Então não importa. Mas depois não se sintam culpadas com isso. Se
vocês quiserem usá-lo, usem-no com ousadia e coragem. Seja uma pessoa corajosa. Então somente as pessoas corajosas…
podem se livrar do Vishuddhi Esquerdo delas. Porque vocês são corajosas, vocês estão fazendo isso. Essa é a cultura que tem
de surgir. "Nós gostamos dos saris," "nós usaremos, nós gostamos de kurta pijama." Agora, neste calor, usar um terno, isso é
bom? Mas vocês usarão um terno com uma gravata, transpirando. Na Índia, especialmente, Eu não entendo como os ingleses…
conseguem se virar com a roupa da Inglaterra, usando ternos e com as gravatas. Tudo bem, algumas pessoas conseguem, mas
não todas. Os que sentem muito frio podem lidar com isso, mas nem todos conseguem fazer isso. Então por que vocês
deveriam usar essas roupas que não são adequadas para vocês? Mas isso não significa como na Índia, Eu vi pessoas vestindo…
algum tipo de, assim chamado, short e um chamado conjunto short e top, e andando por aí, isso é estúpido porque é indecente.
Então nós não podemos usar roupas indecentes. Nós temos de usar roupas decentes, mas que sejam confortáveis e decentes.
Não há nada como: "Nós somos ingleses, nós somos indianos," "nós somos isso", todos nós somos seres universais. E uma vez
que aceitemos isso, de repente vocês saltam no estado de consciência coletiva, no estado do Virata. Assim que o Virata abre, o
bloqueio de Vishuddhi Esquerdo acaba. Se você é uma parte integrante do Virata, como você pode cometer erros? Como você

pode ser culpado? Porque é o Virata que assume o controle. Ele é o Ser Supremo. Supondo que agora em sua mão algo dê
errado. Você não culpa sua mão por isso. Quem você culpa é o corpo. O corpo tem o problema e o corpo tem de cuidar. O corpo
toma conta, ele vem, repara, cuida, circula. Seja qual for a dor… ou seja o que for, o sinal vem de todo o corpo. Não é que
somente o dedo comece a se sentir culpado, é o corpo inteiro. Da mesma forma, uma vez que você salte dentro desse estado
do Virata, do estado onde você sente: "Eu sou uma parte integrante do Todo", o bloqueio do Vishuddhi deve desaparecer, o
bloqueio do Vishuddhi Esquerdo deve desaparecer completamente. Isso não tem lugar, isso não tem lugar. Como você pode
sozinho se sentir culpado quando você é parte integrante do Todo? Qual é a lógica? Você não pode se sentir culpado. Se você é
parte integrante do Todo, então o Todo assume o controle, e é aqui onde você pode reduzir seu Vishuddhi Esquerdo muito bem.
Então, agora, nós temos de chegar ao ponto onde vocês têm de ver: "Qual é o nosso destino?" Os Sahaja Yogis têm seus
destinos. Vocês cumpriram seu destino? Vocês não vieram para a Sahaja Yoga por causa de algum tipo de moda. Vocês não
vieram para a Sahaja Yoga por causa de algo como… ser fã de Shri Mataji Nirmala Devi. Não. Vocês vieram para cá para serem
santos. Tudo bem, e então qual é o seu destino? O destino é se tornarem partes integrantes do Todo. Vocês se tornaram partes
integrantes do Todo? A parte relativa à coletividade. Vocês ainda estão envolvidos, supondo, em seus próprios problemas: "Eu
deveria ter dito isso a minha esposa, a meus filhos, a minha casa", então vocês não são partes integrantes do Todo. Mas se
vocês apenas pensarem em outras pessoas que são Sahaja Yogis, como eles são bons, todos eles são meus irmãos e irmãs,
nós pertencemos a uma única família, nós temos de estar juntos, somos todos um só, então o que acontece é que todas as
ideias insignificantes… de se sentir culpado e tudo mais desaparecem no ar. É como uma gota de algo entrando no oceano. Só
Deus sabe para onde ela foi, ela se tornou uma mancha tão pequena… de uma coisa que você nem mesmo vê, nem sente o que
é. Então, o que nós temos de entender é que… nós temos de cumprir nosso destino, e qual é o nosso destino? Nosso destino é
nos tornarmos partes integrantes do Todo… e é desse modo que Vishnumaya se afirma, brilha e anuncia. Quando você se tornar
parte integrante do Todo, o que há para se sentir tímido para falar sobre isso? Nós somos santos. É claro que somos. "Vocês
são santos?" "Sim, nós somos." Vocês têm de falar sobre a Sahaja Yoga, vocês têm de falar sobre Mim, de uma maneira muito
aberta, não se sentirem tímidos em relação a isso. Nós tivemos um tipo de procissão e tudo mais na Índia. Mas aqui, nós não
ousamos ter nenhuma procissão. Na Inglaterra, está fora de questão, Eu não sei, as pessoas se sentem muito tímidas sobre ter
uma procissão. Mas supondo que vocês tenham uma procissão, então o que acontece? Depois vocês apenas aparecem na
televisão assim que tiverem uma procissão. Para irem em uma procissão, vocês têm de anunciar… e fazer um esforço coletivo
para anunciar, então vocês estão nisso. Mas Eu diria que temos de esperar mais um ou dois anos, no máximo mais um ano, e
então teremos de ir em frente com demonstrações, dizendo às pessoas, anunciando isso, falando sobre isso. Isso é o que é
Vishnumaya e se vocês começarem a pensar hoje à noite… sobre o que irão fazer sobre isso, seu Vishuddhi Esquerdo será
limpo. A tal ponto que Eu fiquei surda do Meu ouvido esquerdo, pelo jeito como vocês às vezes se sentem culpados em relação
a tudo. Agora, não se sintam culpados de que: "Nós não cumprimos nosso destino." Esse é o problema. Pensem nisso
positivamente. Quando você se sente culpado, você não pensa sobre isso positivamente: "O que eu deveria ter feito?" "Do que
eu deveria ter tomado conta?" "Como eu deveria ter abordado isso?" "Como eu deveria ter ido além?" Assim, essas coisas são
muito importantes para entender… que se vocês têm de cumprir seu destino, a primeira e mais importante coisa é que vocês
devem pensar sobre isso… e entender: "Qual é o seu destino?" "O que vocês têm de se tornar?" Porque agora vocês são Sahaja
Yogis, vocês adquiriram poderes, mesmo se vocês ficarem bloqueados, seja o que for que possa estar errado, vocês podem dar
a Realização aos outros, vocês podem fazer muitas maravilhas, vocês podem mostrar muitas coisas verossímeis que nunca
são feitas, as pessoas podem ver por si mesmas que elas são – por elas mesmas que elas são – elas veem que você mesmo é
algo, uma caixa mágica… que pode criar tantas coisas, isso é verdade. Mas esse não é o seu destino. O destino é tornarem-se
partes integrantes do Todo. Esse é o seu destino e serem muito mais eficazes… como uma parte integrante do Todo, para isso,
a primeira coisa que vocês devem começar é um anúncio. Eu fiquei triste em ouvir que quando eles quiseram ter… um programa
e tudo mais para ser feito, apenas algumas pessoas estavam lá colocando os cartazes. Deve haver algum método na Inglaterra,
especialmente. A Inglaterra é um lugar onde as pessoas são muito meio que… porque é uma ilha, eles também têm suas
próprias ilhas. Todo mundo tem uma ilha, Eu acho, aqui. E eles vivem em uma ilha própria: "Minha família, minha casa," "meu,
meu, meus livros, meu isso, meu, meu, meu, meu isso, meu aquilo." Então eles vivem em uma ilha. Agora, se você lhes disser:
"Nós estamos tendo este programa", "Oh, eu não tenho tempo e eu sinto muito," "estou muito ocupado" ou algo assim. Então
eles se sentem culpados. "Oh, eu deveria ter ido, afinal, isso e isso." Agora vocês se juntaram a um movimento, um tipo de
escalada divina, que tem de realizar a emancipação de toda a humanidade. Agora vocês não podem ter um esforço tão
medíocre… e por causa disso vocês sofrem de todas as formas. Todos aqueles países onde as pessoas deram… um grande
passo à frente alcançaram em todos os aspectos. Eles têm dinheiro, eles têm tudo com eles. Mas ainda assim, se vocês estão

preocupados com isso e com aquilo, então o que acontece é que seu progresso é interrompido, de certa forma, detido. Então Eu
lhes pediria para que não se preocupem com nada. Apenas pensem: "Eu tenho de me tornar parte integrante do Todo." É por
isso que da última vez Eu pedi a todas as mulheres… que abandonassem essa ideia de possessividade com o marido,
possessividade com as crianças, possessividade com isso, com aquilo. Elas não têm de ter possessividade com ninguém. O
que elas têm de fazer é se certificarem de que… elas não fiquem possuídas com ideias tão estranhas, e não tentem destruir a
coletividade. Portanto, a coletividade tem de ser trazida de tal forma… que as pessoas de fato sintam a unidade dentro de si
mesmas… e sintam que todas elas estão juntas, vivendo juntas como partes integrantes do Todo. Por exemplo, agora este dedo
comete algum erro, quero dizer, este dedo se machuca ou algo assim, Este dedo não vai e diz: "Desculpe", não é? Ou digamos,
por engano esta mão bate nesta, ela não dirá: "Me desculpe, eu bati em você." Porque quem é o outro para dizer "desculpe"?
Quem é o outro por quem se sentir culpado? Nós somos todos um só. Então, o que há para dizer "desculpe"? Não há nenhum
estranho dentro de nós. Nós estamos totalmente juntos e é desse modo que temos de compreender… que não há nada para se
sentir culpado ou qualquer coisa assim. Eu nunca envio cartões a ninguém, para ser muito franca, cartões ou flores, para ser
muito franca, porque Eu não tenho nenhum guru e não tenho nenhuma Mataji para enviar flores. Se Eu tivesse alguém, teria
enviado, mas Eu não tenho ninguém, a quem deveria enviar? Agora, eles são todos Meus, então por que Eu deveria enviar isso
para eles? Eles são partes integrantes do Meu Ser. Então por que deveria enviar isso para eles? Mas Eu posso nutri-los. Eu lhes
dou presentes porque eles são partes integrantes do Meu Ser. Então Eu apenas lhes dou presentes porque assim como o
coração nutrirá… algumas partes do corpo, a cabeça nutrirá… algumas partes do corpo ou fará alguma função de nutrição. Da
mesma forma, podemos fazer isto: dar presentes uns aos outros. Pensem sobre isso. Pequenas, pequenas coisas, Eu lhes disse
para pensar em como fazer isso. Às vezes é assim. Como uma vez que Eu estava cantando uma música em Marathi… e algo foi
deixado lá, Eu fiquei lá por algum tempo, Eu não sabia como eles conseguiram aquilo de algum lugar, e um dia Eu estava apenas
sentada deste jeito e eles começaram a música. Lágrimas começaram a rolar de Meus olhos, Eu disse: "Olhem para isso," "quão
atenciosos eles são para saber que Eu gosto desta música." Mas quando você não é parte integrante do Todo, você pode
cometer um enorme erro em também agradar outras pessoas. O exemplo disso é assim. Eu estava no Sahasrara Puja. No
Sahasrara Puja, havia uma senhora responsável por Mim. e ela era um pouco, Eu devo dizer, Eu não sabia o que dizer, mas por
dois dias e meio, ela não Me deu nada além de queijo mussarela para comer. De manhã, queijo mussarela; durante o dia,
mussarela; à noite, mussarela. Eu disse: "Deve ser que eles estão ficando sem dinheiro," "é por isso que não há comida no
lugar." Então Eu não disse nada. Eu só fiquei comendo tranquilamente, não fiquei incomodada. Então alguém veio e Me disse:
"Oh, que escolha nós temos aqui." "Eh, você tem uma escolha?"" "Sim, muitas coisas, o que está comendo?" Eu disse: "Meu
Deus, Eu só tenho comido mussarela." Então eles disseram: "Não, eles me falaram que a Senhora gosta de mussarela." Eu disse:
"Tudo bem, Eu gosto de mussarela, não significa que…" "Eu não coma mais nada." Então esse tipo de compreensão mostra o
quê? Mostra que vocês não Me entenderam de forma alguma. Vocês não Me compreenderam. Vocês sabem parcialmente
que… uma vez que Eu gostei, Eu disse: "Tudo bem, Eu gosto de mussarela", então só mussarela, mussarela, mussarela. Mas o
que Eu diria é que para Me entender, vocês devem saber que é para Me estudar, para Me entender, o que a Mãe é, o que Ela
gosta, o que Ela não gosta, se vocês realmente querem Me entender. Quero dizer, Eu gosto de praticamente tudo, Eu como tudo,
Eu não tenho escolha de comida ou nada assim, nenhuma escolha de nada. Eu gosto de música inglesa, ocidental, gosto até de
algumas músicas pop, Eu gosto de todo tipo de coisa, quero dizer, tudo que for bom, que tem boas vibrações, Eu gosto de tudo.
Eu não faço estardalhaço sobre as coisas. Mas dizer que a Mãe gosta disso… e eles apenas se atêm a esse ponto, mostra que
eles não são coletivos. Coletivo é Me entender plenamente. Supondo que haja um problema aqui, então todas as células
sanguíneas sabem que há um problema aqui. Todas elas sabem disso, elas sabem sobre o corpo inteiro, elas não sabem só
sobre essa determinada célula. Da mesma forma, se vocês sabem especificamente somente este aspecto sobre Mim, aquele
aspecto, aquele aspecto, então Eu ficarei passando fome, Eu acho. Então, é para tentarem entender em todos os aspectos e
para isso, Eu acho que… a melhor maneira é conhecer os mil nomes da Deusa. Ela é muito gentil, Ela é "Shant Mudra", Ela é
absolutamente tranquilidade, paz. Por outro lado, Ela é "Roudra", Ela é a única que pode matar pessoas. Ela pode aniquilar as
pessoas. Ela é absolutamente irada. É verdade, Eu aceito, é assim. Mas se é assim, então é assim. Mas vocês devem Me
entender em todos os sentidos. Se vocês apenas entenderem Meu único lado, por exemplo, se vocês apenas entenderem que
Eu sou… uma Mãe muito tranquila, compassiva, misericordiosa, então vocês estão lamentavelmente errados. Porque vocês
podem ter de pagar por… algo que é muito errado que vocês estejam fazendo à Sahaja Yoga, que vocês estejam fazendo aos
seus irmãos e irmãs, talvez fazendo a si mesmos ou talvez a Mim. Então o outro lado definitivamente os punirá. Então vocês
devem saber que há muitas facetas na Sahaja Yoga… e todas essas facetas devem ser entendidas apropriadamente. Muitas
pessoas na Sahaja Yoga também se sentem culpadas. Por exemplo, agora, supondo que enquanto estão sentados diante de

Mim, eles comecem a dar bandhan, tudo bem. Eu direi: "Não deem bandhan quando Eu estiver sentada lá," então eles se
sentirão culpados. Tentem entender a essência de tudo. Vocês têm de ir mais fundo em uma compreensão mais sutil. Então
vocês não terão esse problema de Vishnumaya. O entendimento mais sutil deve ser: "Nós temos de ver com nosso
discernimento," "o discernimento divino, tudo que é correto e tudo que é errado." "Nós não temos de julgar isso mentalmente." É
por isso que Eu tenho visto pessoas se sentarem para a meditação por três horas. Qual é a necessidade? Dez minutos é
suficiente. Mas a questão é que quando eles não entendem as sutilezas da Sahaja Yoga, eles se comportam de uma maneira
tão estranha, grosseira e enlouquecedora… que até mesmo houve pessoas que ficaram relatando… e dizendo que a Sahaja Yoga
é uma coisa que torna as pessoas loucas, elas começam a se comportar de uma maneira estranha, eles praticam ações
estranhas e tudo mais. Portanto todas as sutilezas da Sahaja Yoga devem ser compreendidas. É desse modo que vocês se
tornarão as partes integrantes do Todo. As sutilezas da Sahaja Yoga, há muitos que nem mesmo sabem… quais são os chakras
nos pés. Eles não sabem qual é a maneira que temos de nos comportar… na Sahaja Yoga de modo que expressemos nosso
máximo amor. Há tantas maneiras de lidar com as coisas. Se vocês realmente aceitarem que vocês têm de ser um ser mais
sutil, vocês ficarão surpresos ao ver que vocês serão dotados com tamanhas capacidades… que vocês poderão lidar com
qualquer número de pessoas, a qualquer hora, de qualquer nacionalidade, vocês saberão tudo sobre isso. Porque sutileza
significa que vocês vão à essência de tudo. Se vocês vão à essência de tudo, então vocês começam a ver o que está formado
na essência. É muito fácil lidar com uma pessoa, se vocês virem a essência de tudo. Então, para a Sahaja Yoga, é importante
saber… que o Vishuddhi Esquerdo está apenas evitando o assunto. Vocês não estão encarando isso. Em segundo lugar, vocês
não conseguem chegar ao aspecto mais sutil. Outra coisa que bloqueia o Vishuddhi Esquerdo é, é claro, fumar. Como vocês
sabem, drogas e também tabaco são muito ruins para o Vishuddhi Esquerdo. Mas o pior de todos para o Vishuddhi Esquerdo…
são os mantras dados por falsos gurus. Porque isso é a essência. Os mantras são a essência do que se diz. Então o que
acontece com vocês é que se seu Vishuddhi Esquerdo não está bem, mesmo que vocês recitem mantras, eles não são efetivos.
Sejam quais forem os mantras que vocês recitem com seu Vishuddhi Esquerdo… ainda estão mal desenvolvidos, não estão
totalmente vibrados, por causa do problema de Vishuddhi Esquerdo. Mas se vocês recitam mantras sem o problema de
Vishuddhi Esquerdo, então os mantras se tornam absolutamente completos… ou mais eficazes ou como vocês dizem, que
Purnatwa é a conclusão. Isso tem o efeito completo. Não, não faça isso. Olá, por favor, deixe isto aqui, por que você está
levando? Nanaka, você deveria ser Nanaka, não é para fazer todas essas coisas, vocês são Sahaja Yogis. Tudo bem? Você tem
de se comportar. Agora esta é a terceira vez que Eu estou lhe dizendo. Tudo bem? Você é um Sahaja Yogi, todos vocês são
Sahaja Yogis… e todos vocês, você também, todos vocês são Sahaja Yogis… e vocês têm de se comportar como Sahaja Yogis.
Vocês não podem se comportar como outras crianças estúpidas, podem? Então, esta é uma coisa: é certificarem-se de que
vocês façam todo mundo entender… que todos nós estamos coletivamente ligados… e então vocês não sentirão vontade de
machucar ninguém… ou perturbar alguém ou dizer qualquer coisa ruim. Mas se vocês não estão coletivamente conscientes,
então vocês farão isso. Vocês farão isso, vocês ferirão os outros, vocês torturarão os outros, vocês tirarão vantagem deles,
vocês talvez os explorem, vocês podem fazer qualquer coisa. Mas se vocês sabem que são partes integrantes do Todo, se
vocês sabem, no sentido de que vocês sabem em seu sistema nervoso central, quando isso se torna parte integrante do seu ser,
de modo que vocês sabem, isso é um tipo de consciência dentro de vocês que os fazem sentir que… vocês são partes
integrantes do Todo. Vocês não podem cometer erros e então vocês não se sentem culpados. Então hoje é o dia de um
relacionamento muito importante entre irmão e irmã, onde uma irmã nunca se sente culpada e o irmão nunca se sente culpado.
Irmãs e irmãos nunca devem se sentir culpados em relação a si mesmos… e eles devem sempre dizer abertamente tudo que
eles achem que é errado… ou tudo que eles achem que é correto. Não há nenhum mal, uma irmã sempre pode ir e corrigir o
irmão… e um irmão sempre pode vir e corrigir a irmã. Esse é o relacionamento no qual ninguém deve se sentir magoado e mal,
porque esse é o relacionamento mais puro que vocês poderiam pensar. Como por exemplo, uma mãe, se ela disser algo, a
diferença de idade é tanta que vocês podem não entender. Talvez se o pai disser algo, os filhos podem não entender, a
diferença de idade é grande e também as normas… que criamos de dizer que há uma lacuna de geração… e toda essa
insensatez que também está na cabeça. Mas supondo que um irmão e uma irmã, se eles, entre eles mesmos, entenderem a
Sahaja Yoga, eles têm todo o direito de dizer tudo que está errado entre eles… e resolver isso, não colocar isso como uma culpa.
Mas, agora, com a irmã rakhi é ainda melhor. Agora, com a irmã rakhi, nós estabelecemos uma bela atmosfera…. com alguém
que é um irmão, você não pode ter relacionamentos estranhos com essa pessoa. Isso mata todos os seus flertes, todos os seus
relacionamentos muito estranhos… que a pessoa desenvolve, todos os tipos de problemas de ruptura do casamento, e as
pessoas se desviando, uma vez que vocês tenham entendido o princípio… de que temos de primeiro nos estabelecer… em um
relacionamento muito sagrado uns com os outros, este é o modo como na Sahaja Yoga nós estabelecemos esse

relacionamento sagrado. E, além disso, temos de ver que esse relacionamento sagrado… lhes dá alegria, felicidade e satisfação.
Não é apenas um relacionamento sagrado de alguma força ou algum tipo de coisa. Mesmo que vocês não possam dar nada a
sua irmã ou ao irmão, não possam fazer nada pela irmã, não importa. O relacionamento está no coração e é sentido muito… e
quando vocês o sentem, esse relacionamento, essa doçura da pureza, da santidade, flui. Eu sei de algumas pessoas que se
sacrificaram muito pelos irmãos… e muito pelas irmãs também. Assim, temos de entender que esse relacionamento deve ser
mantido… muito puro, belo e totalmente aberto, não deve haver nenhuma formalidade nele, de modo que um irmão deveria ir e
dizer: "Desculpe", e a irmã deveria ir e dizer: "Desculpe." Vocês têm de ser abertos e dizer. Vocês nunca devem se sentir mal em
relação ao seu irmão ou à sua irmã. Mas isso pode ser o oposto. Eu tenho visto pessoas, como por exemplo, havia uma mulher
com bhoots, que mostrou-se estar com bhoots, e então alguém disse: "Mas ela é minha irmã rakhi." E daí? Assim que ela ficou
com bhoots, não há rakhi. Impureza, qualquer impureza entrando, não há mais rakhi. Acabou. Isso foi quebrado há muito tempo.
Vocês têm de ter relacionamentos puros de personalidades puras. Vocês não podem ter personalidades impuras, e "então eu
devo ajudar, eu tenho uma fraqueza pela…", isso criou muitos problemas para Mim na América, este negócio de irmã rakhi, ela é
a irmã rakhi… e essa irmã rakhi simplesmente começou a criar um tipo de problema, podemos dizer, uma intriga, e ela começou
a telefonar para seus irmãos rakhi, e todos os irmãos rakhi se juntaram nessa intriga. Isso não deve, de forma alguma, cobrir
seu discernimento. É por isso que o discernimento está no meio. Entender que quando a irmã rakhi está lhes dizendo algo, isso
está indo contra a Sahaja Yoga ou a favor da Sahaja Yoga? Esse discernimento está no meio. Antes de ir a este ponto, você tem
um discernimento aqui para ver por si mesmo… que esse relacionamento rakhi tem de estar nutrindo, apoiando, ajudando a
Sahaja Yoga. Fora isso, não existe relacionamento. Nós somos irmãos e irmãs na Sahaja Yoga. Qualquer coisa que quebre isso,
não há nenhum relacionamento, de forma alguma. Se vocês entenderem essa coisa simples, Eu acho que fizemos um bom
trabalho hoje. Que Deus os abençoe.
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Dia do Navaratri, Qual é o seu destino?, Pune, India, 15-10-1988 Sant Eknath vem de Pratishthana. Pratishthana é chamado de
Paithan. E foi ele quem compôs este "Jogawa", que significa Yoga… e naquela época, ele a cantava em uma língua da aldeia… e
ela é cantada por muitas pessoas por todo o Maharastra. Vocês podem imaginar que essa música foi escrita há tantos anos?
Agora eles a converteram em uma espécie de - quero dizer para a Sahaja Yoga, mas é muito - e na verdade, está descrito com
precisão o que eles queriam naquela época. [Marathi] Agora, no começo ele diz: a Deusa de Maharasthra foi chamada de
"Baya". Vocês ficarão surpresos, na Minha infância, Meu nome era Baya. Eles costumavam Me chamar em Minha família de
Baya. Então, ele está dizendo: "Eu pedirei à Mãe para me dar a Yoga". Nas aldeias, isso é dito, "Jogawa". Novamente, ele diz
"Aicha Jogawa", significa o "jogawa" da Deusa Baya, e ele está pedindo o "jogawa". Agora, "Anadi nirguni", Aquela que é
primordial, "Adi", além da guna, é Aquela que não tem gunas… que se manifestou como "Bhawani" nesta Terra. E Ela veio para
matar esse Mahishasura. Além disso, Ela veio, "Prividh. Tapanzi Karavaya Zharani". Cinco tipos de dores. Somente demônios.
Dores de aquecimento. Três tipos de dores de aquecimento. "E agora Ela virá para o nosso Nirvana", ele disse naquela época.
Ele diz: "O que eu farei quando Ela vier para o meu Nirvana?" "Eu obtive esse dvaita." Significa: "Eu estou pensando em mim
mesmo separado de Deus." Dvaita é isto: você pensa que este mundo é separado de Deus. "Quando nós pensamos que é dessa
maneira, que nós somos todos um só com Deus," "então eu removerei esse dvaita e colocarei uma guirlanda Nela," "eu colocarei
uma guirlanda Nela e na minha mão," "eu levarei a bandeira do conhecimento iluminado." Já está descrito nisto. "E sem
qualquer discriminação de casta, religião ou qualquer coisa," "eu irei visitá-La ". "Então o que eu vou fazer?" "Por nove dias, eu
farei nove tipos de bhakti desta Deusa." "E então eu abandonarei todas as outras perguntas ou qualquer coisa," "e pedirei um
filho que é o conhecimento." "Então o que eu vou fazer?" O canto de uma senhora, ele canta como uma senhora. Então, ele diz:
"Este mundo está cheio de ego". O dambha é o falso orgulho. "Então, eu abandonarei esse tipo de filho mau". É um filho mau. "E
o que vou fazer no paradi?" É o lugar em que você leva flores para Deus. "Então, naquele paradi (cesto), eu colocarei…" "o
conhecimento iluminado completo." "E todo o Asha manishanchya", significa todos os desejos… e todas as aspirações, "Eu
acabarei com eles." [Marathi] "Quebrá-los." "Quebrá-los completamente". "Mano vikara karin. Kurvandi". "E todos os meus mano
vikaras", toda a mente que é muito condicionada, [Marathi] "Então, eu a tirarei e a esbofetearei." "Amrut rasachi bharin mi
duradi". 'Duradi' é uma cesta. "Eu ficarei enchendo a cesta com Amrut rasa", que é a ambrosia. "Ata sazani". Ela está dizendo ao
seu amigo: "Oh meu amigo, agora eu me tornei completamente desapegada," nihsang, "e meu marido que estava em dúvida, que
estava em dúvida," "meu marido que estava em duvida," "eu desisti de morar com esse meu marido", significa que a dúvida
desapareceu de mim. E ela diz: "Kama e Krodha são dois mang," são as pessoas da casta destinada a queimar os corpos. "E eu
os abandonei, e o que eu fiz? Eu fiz meu canal e abri meu túnel", isto é, do Sushumna, vejam agora. "Eu pedi uma Yoga assim e
guardei-a comigo." "E quando eu a consegui, eu fui até a grande porta…" "e agradeci a Deus Todo-Poderoso," "e agora eu saí
desses problemas de vida e morte". Naquela época, ele escreveu tudo isso e hoje vocês estão obtendo todos os resultados.
Apenas isso, tão claro e a senhora cantando isso. Faça alguma promessa, algo sobre você mesmo e sobre os outros. Nós
temos de nos lembrar de uma coisa grandiosa, que nós somos Yogis agora, que também somos Sahaja Yogis. E como Sahaja
Yogis, nós temos de ser excelentes… em nosso comportamento, em nosso temperamento, em nosso relacionamento com os
outros, em lidar com qualquer situação… ou obter alguma solução de alguns problemas. Vocês têm de ser equilibrados. Agora,
alguns de vocês descobrem que têm um cérebro muito bom. Quero dizer, são inteligentes, mas falta em vocês coração. Alguns
de vocês têm um coração muito grande, mas falta em vocês inteligência. Então, o equilíbrio deve ser trazido. Mas o maior
conhecimento, o maior de todos os maiores conhecimentos é… saber que Deus é Amor. Ele é Amor e se você não consegue
amar nem mesmo um Sahaja Yogi, então você também deve saber que há algo muito errado com você, que deve acabar. O
amor tem de estar presente. E esse amor é o que chamamos de "Nirvajya", significa que não há interesse em vocês, apenas o
patrimônio, significando que vocês se amam de tal maneira… que vocês apenas dão e não esperam nada. Apenas dão e a
alegria de dar é a maior. Eu lhes digo a partir de Minha experiência. Para Mim, a maior alegria é quando Eu posso dar a
Realização. A segunda é quando Eu posso dar coisas. Ou a terceira poderia ser o que Eu posso fazer pelos outros. Assim agora,
como vocês não são as pessoas que estão sentadas na parte que recebe, mas sim na parte que doa, vocês devem saber o que
vocês têm dado aos outros. Pelo contrário, mesmo agora, se vocês apenas derem sua raiva, mostrarem sua ganância e todos
os tipos de coisas… que não são apropriadas a um Sahaja Yogi, então vocês têm de saber que ainda há algo deixado para trás.
Ou então, se vocês são muito meticulosos com coisas pequenas como roupas, como comida, como confortos, então saibam

que há algo faltando, a personalidade não está plena. E lembre-se também de uma frase sempre, pergunte a si mesmo: "Eu
cumpri o meu destino?". Esta é uma pergunta que você deve fazer: "Eu cumpri meu destino?" E isso esclarecerá a situação para
você, porque agora você é seu próprio guru, você sabe, você entende. Vocês sabem muito sobre a Sahaja Yoga, mentalmente.
Mas quando ela penetra em seu ser… e todo o conhecimento se torna uma parte integrante do seu ser, então é uma coisa muito
diferente. Toda a atitude sobre enfrentar qualquer coisa… é muito diferente para uma alma realizada. Como Eu, Eu diria, se Eu
vejo um problema, imediatamente Eu entro em meditação, imediatamente, e o problema é resolvido. Porque esse é o Meu
poder. Da mesma forma, se vocês virem um problema e entrarem em meditação, o problema será resolvido por Mim. Isso
significa que em meditação, vocês se entregam a Mim, então é o Meu trabalho. Mas se vocês começarem a resolvê-lo
mentalmente ou oralmente, vocês cairão em armadilhas. A melhor coisa é: qualquer desses problemas que os incomodem,
vocês devem apenas entrar em meditação, não precisam nem mesmo orar, apenas entrem em meditação com esse problema…
e vocês sairão vitoriosos. Hoje vocês Me pediram a vitória, Eu tenho de lhes dizer que vocês estão muito seguros na fortaleza…
do seu estado meditativo. E somente quando vocês estão em meditação, vocês podem crescer. Vocês não podem crescer de
outra forma. É como a luz do sol para qualquer árvore. Portanto, vocês têm de estar em meditação, em Nirvichara. Vocês não
têm de se opor a ninguém, vocês não têm de agredir ninguém, vocês não têm de dizer nada. Especialmente para outros Sahaja
Yogis, vocês não têm de se preocupar. Qualquer pessoa que vocês achem estranha, apenas entrem em meditação. E vocês
ficarão surpresos ao ver como as coisas mudarão, esse é o seu poder. Quantas pessoas obtiveram a Realização neste mundo?
Muito poucas. Elas estão crescendo, tudo bem, estão trabalhando isso. Mas o que falta nelas é a Força Meditativa. A melhor
maneira é se entregar. E a entrega é mais fácil. Apenas Me coloquem em seu coração o tempo todo, é a maneira mais simples.
Depois vocês não conseguem viver sem isso. Vocês não conseguem existir sem isso. Vocês se sentem completamente
perdidos. É um tipo de amor muito desapegado. Vocês apenas se sentem totalmente descansados, felizes e contentes. Então
vocês não querem nada, vocês não precisam de nada. Esse é o estado que devemos estabelecer. Isso é tão fácil para vocês,
porque Eu estou aqui em pessoa. O único problema que existe, como Eu lhes disse, na Sahaja Yoga… é que vocês, antes de tudo,
têm de Me reconhecer. Mas Me reconhecer é muito difícil, porque Eu sou Mahamaya. E então, normalmente, vocês podem
entrar nessa confusão criada pela Mahamaya. Mas como Eu lhes disse outro dia, vocês não conseguiriam estar diante de Mim
em Minhas outras formas. Imaginem uma pessoa com uma espada na mão sentada em um leão. Vocês não conseguiriam
estar diante disso. Então, Eu tinha de ser Mahamaya. E isto é o que é: nesta forma, vocês podem chegar perto de Mim, vocês
podem falar Comigo, vocês podem Me contar seus problemas, vocês também podem aceitar Meu conselho, se vocês quiserem.
Assim, esse aconselhamento pode ser feito melhor. Eu poderia decodificar tudo para vocês. Eu poderia contar tudo sobre isso.
Mas saber que vocês estão sentados diante de Mahamaya, em si é muito útil. Portanto, não se percam nas vestes de
Mahamaya. No protocolo de vocês, no seu entendimento, em tudo, vocês têm de lembrar: "Nós não devemos cometer erros", ou
"Nós devemos tentar nos entregar, sermos entregues." Automaticamente, vocês aprenderão tudo, automaticamente. Não há
nada a ser ensinado a vocês. Esse estado é tal, como uma árvore, quando ela chega ao seu florescimento total, ela dá flores. E a
flor atinge sua própria maturidade, ela dá frutos. É desse modo que vocês estão formados, é desse modo que vocês crescem.
Quando isso acontece, vocês mesmos sentem o seu próprio crescimento e o desfrutam, e apenas vivem felizes com isso.
Assim, no final das contas, Meu destino é um só: Eu devo tornar todos vocês muito felizes e alegres. Esse é o Meu destino. É
por isso que toda essa luta continua. Eu espero ter cumprido Meu destino e o destino de vocês também. Que Deus os abençoe.

1988-1113, Diwali Puja
View online.
Diwali Puja, Shudy Camps (UK), 13 November 1988. Hoje nós estamos aqui, todos nós, para celebrar o Diwali, que é dipavali,
significa as fileiras de luzes. Na escuridão da Kali Yuga, quando você percebe que em todo lugar, a confusão é do pior tipo,
criando a escuridão que não pode ser penetrada, e que parece como uma montanha sólida em nossa volta, e que pode nunca
ser coberta, como nós percebemos, pela Graça de Deus. E mesmo com a graça de Deus, ela nunca se dissiparia. Nessa
escuridão, nesse estado sem esperança, quando a Criação está à beira de sua destruição, a luz da Sahaja Yoga chegou. E vocês
são as luzes, vocês são os dipas, vocês são as pequeninas velas que estão esperando ser acesas, serem iluminadas para verem
por vocês mesmos que está errado dentro de sua própria lamparina, o que está faltando em sua própria lamparina. Agora, na
lamparina, você tem três coisas. Uma é o recipiente, O recipiente é este corpo, o recipiente é esta mente e o recipiente é este
intelecto. E o recipiente contém dentro de nós o Si, que é o óleo. Em Sânscrito, isso é chamado de snigdha ou sneha, significa o
amor. É o amor que está dentro de sua mente, dentro de seu corpo, dentro de sua própria existência. Mas esse amor é agora
limitado, ele está em um estado dormente. Ele não se expressa, ele pode se espalhar em direções erradas, ele pode estragar
algumas coisas que são belas. Esse amor, quando é limitado, é muito perigoso. Mas quando há uma terceira coisa dentro de
você, que chamamos de baat, é o pavio. E esse pavio é o puro desejo dentro de você, que ainda não está aceso, não está
consciente de si mesmo. Ninguém está consciente, a lamparina não está consciente de que há uma luz dentro dela. Todas
essas três coisas têm de se combinar para emitir essa luz, porque nós estamos perdidos em muitas coisas. Essa escuridão da
Kali Yuga não é unilateral. Se você observá-la claramente, ela não é somente o materialismo, ligação com o dinheiro, ligação
com o poder do dinheiro, não é somente isso. Isso é, é claro, muito importante atualmente, não podemos negligenciar isso,
porque é algo que está realmente pesando sobre todo esse equilíbrio do mundo ocidental. Mas esse dinheiro é para o poder.
Por que o dinheiro? Porque ele tem um poder, de acordo com muitas pessoas que estão cegas. Elas acham que o dinheiro tem
o poder de persuadir as pessoas, que para viver com poderes mais elevados, digamos, para a execução de sua administração e
tudo isso, você precisa de dinheiro. Para ganhar nossos votos, para se eleger. Este é o mito que as pessoas estão carregando o
tempo todo, que o dinheiro é muito importante, e sem dinheiro, você não pode gerir as coisas. E também por causa desse tipo
de mal-entendido sobre dinheiro, as pessoas ficam muito impressionadas com as pessoas que têm dinheiro, e elas pensam:
“Agora, este é o momento em que devemos realmente juntar dinheiro” “de um modo ou de outro.” Tentam ganhar dinheiro a
partir de todo o tipo de adharma. “O que há de errado?” Assim, essa orientação ao dinheiro tem ido nesta Kali Yuga a tal limite
que o senso de castidade está perdido, o senso de criatividade está perdido, porque você deve criar algo que deve vender. Se
não pode vender, então você não deve criar. Então o senso de Dharma está perdido, não há nenhum Dharma. Quando se trata de
ganhar dinheiro, qual é o Dharma? Nenhum Dharma é necessário. O único dharma é: “como ganhar dinheiro” . Depois, é claro, o
amor. As mães não querem ter filhos porque têm de gastar dinheiro com os filhos. Essa é a concepção, um egoísmo que
começa a atuar. E as pessoas começam a pensar: “Como podemos nos apossar do dinheiro dos outros?” Há muitas formas
sofisticadas de se apossar do dinheiro também nos tempos modernos. E a sofisticação chegou a tal sutileza que a pessoa não
sabe até ser completamente roubada. Agora, há outras formas de ganhar dinheiro, uma é esse tipo de música que as pessoas
estão tendo hoje em dia, que é contra Deus, não cantam louvores a Deus, mas é só um barulho que eles fazem. Se você canta
louvores a Deus, é diferente. Mas, pelo contrário, esse tipo de música que eles têm, na verdade, atua na sua área límbica. E a
área límbica tem a capacidade de lhe dar alegria e felicidade, e essa área límbica se torna dormente por causa dessa música,
dessa música horrível dos tempos modernos. Quando ela se torna dormente, então o que você faz é ter mais barulho e mais
barulho e mais barulho, para dar uma sensação à área límbica. Ainda assim, você não fica satisfeito. Eu acho melhor retirar
estas duas crianças, elas são muito estúpidas, o tempo todo brigando. De quem são estas crianças? É melhor levá-las embora,
retire-a, ela está tentando ser - Retire-a, ela é a – é ela. Ele está bem, é ela. É filha de quem? Ela é sua filha? Não chore, tudo
bem? Você não deve agir dessa maneira. Se você quiser, sente-se ali, sente-se quieta. Venha deste lado, venha aqui, deste lado.
Não se sente com ele, venha deste lado. Fique quieta, tudo bem? Não chore. Seja uma boa menina. Assim, a área límbica,
quando ela se torna insensível, eles não sabem como proporcionar a ela uma sensação, então eles começam a tomar drogas,
você tem de tomar drogas, você não consegue evitar isso, porque toda a sensação está perdida. Assim, em nome também da
contracultura, ou você pode chamar uma antitradição, anti-isso e antiaquilo, o que você desenvolve é uma área límbica que
requer sensações. Agora, a música fatura dinheiro, porque é como a droga, é como qualquer bebida alcoólica, qualquer
intoxicação. Porque os nervos já estão intoxicados. Mesmo a bebida alcoólica atua da mesma maneira, mesmo outras coisas

como drogas também atuam da mesma maneira. Assim, nessa intoxicação, você realmente não sabe do que você é capaz. Um
tipo de outra escuridão, uma outra cegueira ocorre. Então nessa escuridão, essa outra escuridão adicional torna as pessoas
muito mais cegas, muito mais em estagnação. Então isso nos leva ao problema do corpo que existe, da mente que existe, do
intelecto que existe. Quando a coisa toda é direcionada à orientação ao dinheiro, nós colocamos nosso corpo à venda. Nós
queremos fazer nosso corpo parecer tão magro nesta Terra, Eu poderia dizer, como um tipo de turberculoso, como eles dizem
ou mosquitos. Porque isso faz com que as pessoas tenham pena, Eu acho, mas por dentro, existe um terrível tipo de
temperamento de víbora em um homem ou numa mulher. A coisa toda é feita pelos empresários, se você observar isso, porque
eles querem produzir coisas e eles querem criar imagens através das quais você tem de viver. E se você tem de viver com essas
imagens, você tem de adotar os tipos de coisas que eles estão produzindo e é desse modo que você tenta usar essas coisas e
você simplesmente se torna um escravo desses empressários. Isso foi longe demais, isso foi longe demais na produção de
coisas em que você tem de fazer o jogo desses empresários. Nós temos muitas doenças em nosso país e essas doenças são
muito modernas, destinadas somente aos homens modernos. Nos tempos antigos, as pessoas não conheciam essas doenças,
deve ter havido uma ou duas, mas não muitas. Assim, essas doenças também surgem do fato de que a maioria das coisas que
comemos ou a maioria das coisas que fazemos são somente os jogos dos empresários. Nada fresco, nada genuíno, nada
sensato é produzido. Necessidades são criadas de modo que você têm de ter pelo menos dez vestidos, todos feitos de puro
plástico, que provocam reações, que reagem e que criam problemas. Então você tem de ter todos os outros tipos de materiais,
que são totalmente inócuos e são anti-seres humanos. Todo as máquinas são para nos servir, não estamos aqui para servir às
máquinas. Então nós temos de proporcionar um equilíbrio. Seja o que for que precisemos pode ser feito através das máquinas,
mas quando o maquinário se torna a única fonte de exploração, ele começa a nos dominar. Se você for à escuridão dessa Kali
Yuga, ela é tão profunda, é tão horrível e é tão perigosa e destrutiva que a descrição dela pode levá-lo a qualquer região e você
nem mesmo sentirá que você está entrando na lama, cada vez mais profundo nela, de modo que você não consegue sair dela.
Assim, o antídoto surgiu agora como a Sahaja Yoga, o Diwali, o dipavali dos Sahaja Yogis. Agora, depois da Realização, você
não precisa muito de tratamento de beleza. Você não precisa de tantas roupas sintéticas. E você não precisa ser
condencendente com todos os tipos de atividades estúpidas que são sem alegria. Você não se entrega às drogas, você não se
entrega ao fumo, você não se entrega às bebidas alcoólicas e você não adota essa música horrível também. Pelo contrário,
você adota a música que acalma, que acalma sua área límbica, que dá alegria. Então você se entrega a todas as buscas que lhe
darão alegria, começa a abandonar gradualmente. Às vezes, Eu tenho de lhes falar, mas depois vocês compreendem e
abandonam todas aquelas coisas, porque vocês experimentaram a alegria, vocês sabem o que é essa alegria, conhecem a
ambrosia da alegria, então vocês não querem abandoná-la. Talvez a abandonem um pouco, depois novamente vocês retornam.
Vocês sabem que isso é a alegria. A alegria não está no dinheiro, não está em todas essas buscas infelizes, em nada disso, mas
a alegria está em seu Espírito, e o Espírito é Aquele que regozija a alegria. Assim, este Espírito é Aquele que vocês veem
queimando no final de sua Kundalini, no topo de seu Sahasrara. E vocês viram a fotografia, no topo do seu Sahasrara, vocês
veem a bela chama queimando. Vocês viram essa fotografia. Ela é a prova de que agora todos vocês são as luzes, e vocês têm
de dar luzes aos outros. Vocês têm de ajudar as pessoas. As faces de todos vocês parecem rosas, qualquer um pode vê-los e
identificar que vocês são pessoas especiais. Vocês não são como pessoas comuns que parecem tão infelizes, horríveis, e
quando vocês cantam nesse estilo também, vocês estão cantando por amor a Deus, em cada estilo, seja o que for que cantem,
o que foi uma vez considerado como canto anti-Deus se torna algo grandioso. Então, agora, a luz da Sahaja Yoga acendeu
dentro de vocês, todas essas pequeninas lâmpadas, que agora irão iluminar o caminho para a humanidade, para a emancipação
deles. Portanto a responsabilidade dos Sahaja Yogis é grande. Eles devem superar todas essas limitações, como a luz superou
todas as limitações e se espalhou por toda parte. Se você tiver uma forma de medir até que ponto essa pequena luz foi, você
não pode medi-la com instrumentos humanos comuns. Mas uma vez que ela surja, ela é expandida até a última parte dela e
retorna para ela. Da mesma maneira, essa luz que está acesa dentro de você se expande por toda parte, é emitida por toda parte
e retorna para você. Mas, é claro, esta é apenas uma luz material. Aquela é uma luz espiritual. A diferença é que esta vela tem
seu próprio poder de queimar, só isso. Ela também tem o poder de emitir alguma luz na escuridão. Ela também tem mais uma
coisa, ela pode acender uma outra vela. Mas um Sahaja Yogi é não somente a própria luz, mas também é aquele que pode ir até
os outros. Ela não pode andar. Quando ela anda, é o fogo. Ela não pode andar em suas próprias limitações. Alguém tem de
carregá-la. Assim, os Sahaja Yogis são aqueles que podem carregar essa luz dentro deles mesmos, muito bem preservada e
muito belamente iluminar uma outra pessoa. Sem criar um fogo, sem queimar nada. Para mover isto daqui para ali, a pessoa
tem de pensar três vezes. Se você conseguir mover, porque você pode derramar algo ou você pode queimar alguma coisa. Mas
não um Sahaja Yogi. E isso é para a redenção. Isto (a vela) pode lhe fornecer luz, que é externa, pela qual você só pode enxergar,

mas você não pode sentir e não pode curar. Você não pode dar conselho, nem pode confortar e você não pode redimir com este
material. É a luz espiritual que está dentro de nós que pode. Assim, hoje é uma celebração do verdadeiro Diwali. Eu sempre digo
que na Índia, nós estávamos produzindo as lamparinas do Diwali com lama comum, mas agora, na Sahaja Yoga, nós temos
flores de lótus que estão emitindo luz, a fragrância. Eles são coisas tão belas e o modo como estão desfrutando isso e
expressando sua alegria é muito bela. Mas para ser o lótus, você tem de abandonar essa lama, essa escuridão, você tem de
abandonar isso. Se você não consegue abandonar isso, então você não consegue desfrutar o seu próprio lótus e os outros não
podem desfrutar, Então esse ato de abandonar não é dífícil. Quando as pessoas dizem: “Você tem de amar sua Mãe”,
simplesmente significa você abandonar seu ego e seus condicionamentos e se tornar uma personalidade pura, só isso. De
qualquer forma, todos vocês Me amam, mas ainda sob limitações. Vocês devem Me amar sem limitações, então é um amor
verdadeiro assim como Eu os amo. Por isso, nós temos de agradecer esta época. Esta época é grandiosa. Como Eu a chamo “o
tempo de florescimento”, pois nesta época, todos vocês nasceram e nesta época, Eu vim e nesta época, essa combinação
aconteceu e nesta época a Sahaja Yogia foi estabelecida. Você não sabem, Eu passei por difículdades muito grandes no
começo. Dificuldades muito grandes. Porque a Sahaja Yoga não pode ser compreendida por idiotas. E primeiro Eu só encontrei
idiotas em Minha vida, muitos idiotas. Como Cristo disse: “Os primeiros serão os últimos”. Talvez aqueles idiotas que Eu
encontrei tenham criado muitos problemas para Mim. Mas depois, as pessoas verdadeiras começaram a vir a Mim. Elas
compreenderam a Sahaja Yoga, elas adotaram a Sahaja Yoga e ela funcionou muito bem. Agora nós temos planos de ir para a
Índia. A especialidade do tour indiano é que a Índia, como vocês sabem, é um lugar em que muito trabalho foi feito pelos
grandes santos, especialmente Maharashtra. Além disso, é uma terra muito, muito sagrada, não há dúvida sobre isso, ela é
muito pura. As pessoas ainda não se entregaram ao materialismo a esse nível. E em terceiro lugar, nós temos cerca de oito
pujas em um tempo tão curto. É claro, é demais para Mim, às vezes. Mas nós temos oito pujas e é algo tão intensivo, a pessoa
pode fazê-lo. Isso Eu não posso fazer em nenhum outro lugar, como Eu posso fazer na Índia, porque somente na Índia a
atmosfera, as vibrações são absorvidas, elas são absorvidas muito mais rápido do que em qualquer outro lugar. Porque a
escuridão não é tanta lá, e a luz se espalha muito mais rápido, muito mais facilmente, e Eu posso perceber que é mais fácil
realizar isso. Eu tenho certeza que esses dias chegarão em todos os lugares quando vocês erguerem suas luzes e começarem
a realizar isso. Eu devo parabenizar todos vocês que são aqueles que estão atolados nessa escuridão e têm criado uma
tamanha luz com grande responsabilidade, com grande compreensão, com todas as lutas que vocês tiveram de passar, se
livrando de seus problemas básicos muito limitados. É notável a forma como vocês têm estabelecido isso, é inacreditável,
porque vocês poderiam simplesmente ter dito: “Isso é alguma filosofia, não acreditamos nisso.” “Isso é algo que não
compreendemos.” Mas é tão agradável para vocês, porque vocês se tornaram o Espírito. Cristo disse a mesma coisa, mas
quantos entenderam Cristo? Ninguém entendeu Cristo, Eu acho, até que isso veio através do Cristianismo. Quando veio através
da Sahaja Yoga, vocês compreenderam quem Ele era. Da mesma maneira, para compreender todos os outros grandes profetas,
todas as outras grandes encarnações, vocês tinham de vir para a Sahaja Yoga, para ver nessa luz o quanto eles eram
grandiosos, o quanto eles trabalharam por nós, o quanto eles nos estabeleceram, o quanto nós devemos ser gratos a vocês. Eu
espero que um dia, vocês possam ver todos eles sentados conosco e vocês possam localizá-los, onde quer que eles estejam.
Estes olhos, vocês devem desenvolver um dia para ver tudo isso que a câmera fotográfica de vocês pode ver, às vezes. E da
mesma maneira, vocês devem ser capazes de ver, isso será uma ideia muito boa. Eu acho que em Bogotá, alguns Sahaja Yogis
de fato viram a graça caindo, só isso, uma vez. Mas isso acontecerá cada vez mais. Por favor, tentem melhorar seu olhar, no
sentido: “Não devereis ter olhos adúlteros”. Não tenham nenhuma ganância em seu olhar, por nada. Tentem remover a ganância
de seu olhar e isso definitivamente começará a dar certo. Assim, essa é a mensagem para seus olhos, porque através dos
olhos, vocês são a luz. A primeira coisa que Eu acendi foi a luz em seus olhos, e essa é que a luz que deve ser aprimorada, deve
ser purificada com amor, com o Amor Divino. Que Deus abençoe todos vocês.

1988-1211, Adi Shakti Puja: Desapego
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Shri Adi Shakti Puja, Rahuri, Índia, 11.12.1988 O Puja tem de começar na hora que tiver de começar. Eu estive esperando e
esperando e esperando, então Eu percebi que hoje é um momento muito bom, de acordo com o calendário, mas não é pela
manhã, então tinha de ser no terceiro dia da lua… e como a lua está mudando suas fases no período do dia, nós tivemos de
esperar até que ele começasse. Eu acho que… todas essas coisas aconteceram, do roubo e tudo aconteceu, talvez, para atrasar
o Puja até o momento que ele deveria começar. Assim, na Sahaja Yoga, todos nós vamos além do tempo… e nós não temos de
nos preocupar em relação ao tempo, somente quando é uma cerimônia formal ou algo assim, porque as pessoas são formais e
elas não entendem nossos estilos. Portanto nós temos de estar presentes lá na hora certa, senão nós deveríamos apenas
permitir o tempo tomar o seu próprio curso… e nós deveríamos saber na nossa própria maneira. Agora, para nossa viagem e
este tour, nós temos de compreender… que estamos aqui para alcançar… um certo grau de elevação em nosso desapego, nós
temos de nos elevar no reino de nosso estado, enquanto as circunstâncias em nossa volta, elas estão nos rodeando e elas não
deveriam nos tornar infelizes… ou tendenciosos, ou nós não deveríamos reagir a elas, pelo contrário, nós devemos tentar nos
elevar acima disso… se não houver nenhum contratempo. Então você não consegue ver a qualidade de superação do Divino. Se
a qualidade de superação do Divino tem de ser observada, nós temos de observar as obstruções. Por exemplo, se há o fluxo de
água passando… e ele está se movendo suavemente, não há nenhum acontecimento como vocês chamam de “ghatana”, não há
nenhum acontecimento, mas se há uma pedra, então a água bate contra ela e respinga, cria algo belo e passa por ela, esse é o
sinal do Divino superando todas as dificuldades… que supõe-se que existam. Agora nós estamos seguindo para Puna… e é onde
haverá uma reunião adequada… também para os casamentos e tudo mais. Nós temos de tomar uma decisão firme, Eu devo
falar sobre isto hoje: a firmeza da mente é muito importante para os casamentos. Se você tem certos conceitos… e se você é
inconstante, é melhor não se casar. porque isso não é encontrado no caráter indiano, uma vez que eles decidam se casar, eles
ficam casados para sempre. Mas se a mente ainda está vacilando, indo para cima e para baixo, é um truque da mente que quer
pregar peças nos outros e desfruta, isso é um sinal do ego. Sem dúvida um sinal do ego e então vocês começam a enganar,
vocês gostam disso; “sim, não, sim, não”, vocês seguem gostando desses jogos… e mais tarde vocês jogam tanto com isso que
seus casamentos… nunca podem ser felizes ou bem-sucedidos, isso significa que vocês ainda não estão maduros para o
casamento. Para o casamento, vocês devem ser maduros. Mas uma das razões para isso, Eu percebo no ocidente, é… que
vocês não tiveram nenhuma preparação, de forma alguma, os pais nunca lhes falaram como se comportar… em relação ao seu
marido, em relação à sua esposa, como tornar um casamento bem-sucedido, que é um evento muito importante… e nós
devemos tentar nos estabelecer no sistema de casamento. Ao invés disso, nós o usamos como um playground, nós não
compreendemos o ponto essencial, quem é o perdedor? Se você continua pregando peças desse jeito… e jogando com seu ego,
seja o que for que você faça, sejam quais forem os tipos de casamentos que você tenha, você nunca pode ser feliz. Agora, no
ocidente, como vocês sabem, Eu levo uma outra vida também e toda pessoa que Eu encontrei, toda pessoa, seja de qual for o
pais que elas venham, ninguém parecia estar feliz em seu casamento, é muito surpreendente. Parece que toda esposa encontra
algo errado no marido, o marido encontra algo errado na esposa… e eles têm faces esquisitas, infelizes, eles não parecem
pessoas casadas, mas é como se fossem criminosos… ou algo realmente deu errado com eles. Não há nenhum sorriso em seus
rostos, eles parecem horríveis, porque eles não compreenderam o ponto essencial, o casamento é para ser desfrutado, é para
sua alegria. Supondo que alguém lhe dê ambrosia, amrut como eles chamam, e então você começa a pregar peças com isso.
Quem é o perdedor? Então devemos saber que nós temos de alcançar essa maturidade… e desfrutar esse amor. Basicamente,
se algo está muito errado… ou se não há nenhuma possibilidade de um casamento adequado, na Sahaja Yoga, nós temos
mecanismos para desistir dele, você pode mudar sua esposa, mudar seu marido, não há nenhum problema, mas deve haver
alguma razão por trás disso. Apenas por diversão, se você quer arruinar sua vida, Eu farei o possível para lhe falar: “Não arruine
sua vida e a vida da outra pessoa.” Mas as pessoas gostam, às vezes, de arruinar a vida de alguém, quando se trata da parte
relativa ao ego, eles mesmos não conseguem desfrutar, é a prática do “cachorro no coxo”. O cachorro no coxo não pode comer
a grama, mas late para qualquer touro que venha comer, é desse jeito, eles não desfrutarão nem permitirão que os outros
desfrutem, e quando casais assim estão presentes, Eu tenho uma tamanha dor de cabeça o tempo todo, os reconciliando,
falando com eles, lhes pedindo, isso se torna uma agência de casamentos para Mim. E às vezes Eu chego à tal conclusão:
casamentos nunca mais na Sahaja Yoga, tivemos o bastante disso. Na verdade, o que tenho a ganhar com isso? Isso ninguém
tenta entender, o que Eu estou tentando é fazê-los felizes, conseguir para vocês bons maridos e boas esposas, de modo que

vocês tenham bons relacionamentos, vocês devem devem ter pessoas grandiosas nesta Terra, para nascer, nós devemos ter
uma sociedade… que está além de todas essas sociedades insensatas, que seja tão grandiosa que possamos criar uma família
homogênea… entre nós mesmos de pureza e de santidade, ao invés disso, por coisas insensatas insignificantes, se houver uma
briga acontecendo, a pessoa realmente fica farta disso. É claro, alguém tem de tentar. Mas se vocês são propensos a cortar
seus narizes, como Eu posso continuar juntando-os de volta? É um problema eterno. Se você casar, digamos, 75 pessoas, você
tem a alegria disso. Agora, se é um, digamos, um oceano de… o Oceano Índico, digamos por exemplo, mas então você tem o
Oceano Pacífico de volta em sua cabeça… com todos os choros e lamentos e gritos e berros… e todos os tipos de insensatez
que continuam. Então novamente Eu digo: agora nós estamos indo para Puna, onde todos os casamentos vão ser confirmados,
se vocês continuam assim, não há fim para isso, também essas pessoas que vêm para os casamentos… e negam duas vezes,
na terceira vez Eu não as convidarei, porque estão levando na brincadeira. Vocês não sabem quantas noites Eu gastei
escolhendo as pessoas, nas circunstâncias atuais, vocês são de 25, 30 países, ontem vocês viram que vocês têm diferentes
condicionamentos, diferentes estilos, tudo diferente, alturas diferentes, idades diferentes, rostos diferentes, aptidões diferentes.
Portanto combinar todas essas coisas é tão difícil. Às vezes Eu acho que se você é muito instruído, é melhor lhe dar uma mulher
simples, de modo que sua pequena pressão seja reduzida, você pode compartilhar… com ela, mas se vocês são pessoas
igualmente instruídas, então ambas as cabeças podem ser… Assim, Eu tenho de pensar em muitas coisas e vibrações, mas de
um modo ou de outro, você pode contestar… e você tenta contestar isso, tudo bem, não importa, mas o ponto é: quem é o
perdedor? Hoje Eu tive de lhes falar sobre isso, porque na Sahaja, nós temos de aceitar a forma como isso vem do jeito que vem,
seja o que for que venha em nosso caminho, nós devemos aceitar. Nós não deveríamos meio que dizer “eu me apaixonei”.
Ninguém se apaixona (“cai de amor”), eleva-se no amor na Sahaja Yoga. Essa é uma ideia estranha, de que alguém deve se
apaixonar, porque isso significa que você deve fazer algo pecaminoso… ou algo absurdo. Muitas pessoas Me disseram: “Mãe,
eu não me apaixonei (“caí de amor”) por ela.” Como alguém pode se apaixonar (“cair de amor”), você cai em uma vala… ou
talvez caia em algum rio, em algo assim. Eu não entendi como você “cai de amor”, é uma coisa sólida. Assim, essa ideia
estúpida de você se apaixonar tem de ser abandonada. Se isso significa que você sentiu o amor… ou se significa que você tem a
sensibilidade de sentir o amor… ou algo assim, Eu posso entender, Eu sou um pouco explicativa, mas esse negócio de “se
apaixonar” tem acontecido continuamente. Agora, Eu lhes pediria que na Sahaja Yoga, nós eliminemos essa terminologia.
Assim, problemas de casamentos não devem surgir na Sahaja Yoga, você tem a chance de por um mês decidir por você
mesmo… e descobrir por você mesmo. Pequenos ajustes e compreensão… podem criar um mundo tão belo para vocês.
simplesmente está esperando lá, mas de repente você decide em algum ponto, de repente você está bem, Eu percebo, no
impulso do momento, Eu percebo que de repente você diz: “Não”. Eu digo: “O que é isso?” O cavalo estava indo bem, de repente,
o que aconteceu? Ele virou? Podemos entender um cavalo, mas Eu não consigo entender os seres humanos. Assim, esse
comportamento inconstante, de repente, pode ser muito prejudicial ao crescimento da Sahaja Yoga. Toda vez que vou à
Inglaterra, há uma lista de pessoas… de todas as partes do país, esse casamento se deteriorou, aquele se deteriorou, aquele se
deteriorou, enquanto fico Me vangloriando para todo mundo… de que os casamentos na Sahaja Yoga nunca fracassam. Eu sei
que não é verdade, mas tudo que Eu digo é um mantra, por fim isso se torna verdade, Assim, chegará o dia em que nenhum
casamento fracassará, mas vocês têm de se unir a Mim e cooperar… e devem entender o quanto Eu tenho trabalhado duro…
para promover esses eventos. E os casamentos não deveriam torná-los felizes ou infelizes, porque se casar não é o objetivo
final na vida. Mas acontece que depois do casamento as pessoas se perdem, elas não vêm para a Sahaja Yoga, depois disso,
nós ficamos… desfrutando nossa lua de mel nos últimos três anos. Sahaja Yogis maravilhosos que eram líderes de repente se
perdem, isso também talvez seja um “apaixonar-se”, talvez, Eu não sei, mas esse tipo de insensatez, mesmo que seja um ou
dois, é uma tamanha dor de cabeça. E Eu realmente não sei como resolver esses problemas, porque Eu acho que não há
nenhum problema, de forma alguma. A única coisa é que você tem de decidir não desfrutar o jogo. Vamos supor que você não
queira desfrutar a comida, você pode colocar um pouco de quinino em sua língua… e depois dizer: “Eu não gosto da comida”,
algo assim. É um absurdo. Então tentem Me ajudar nisso, senão Eu desistirei desse negócio de casamento, Eu lhes digo, porque
isso não Me dá nenhuma alegria ou prazer. Até mesmo uma única pessoa age assim, Eu simplesmente não entendo. E por
nenhum motivo, você não deveria dizer “não”. Primeiramente, você deve se olhar no espelho. O que você é? Qual é a sua
formação? Qual é a sua inteligência? O que você espera de uma outra pessoa? Quanto dinheiro você ganhou? Quanto dinheiro a
outra pessoa ganhou? Seja o que for que você queira ver, você pode ver por si mesmo, antes de tudo, depois compare. Mas a
maior coisa que você tem de pensar é: quantas vibrações você tem? O quanto o outro sabe sobre a Sahaja Yoga? Você está
casado para sua ascensão. Se a outra pessoa tem muito mais vibrações do que você, então você não deveria
desnecessariamente se vangloriar… de coisas grosseiras insensatas. A pessoa é muito mais sutil, torne você mesmo isso, se é

uma mulher ou um homem, Eu não digo. Mas Eu apenas digo para você ver por si mesmo: onde você está? Especialmente para
os iniciantes que estão começando a adotar a Sahaja Yoga, é melhor casar com um Sahaja Yogi maduro, de modo que eles
possam ascender muito bem, muito mais rápido. E também se a outra parte não é tão boa, talvez, nós temos de trabalhar, nós
temos de salvar essa pessoa. Afinal, eles ainda não são maduros, mas eles são Sahaja Yogis. Eles querem fazer, portanto
tentem trabalhar isso dessa forma. Eu acho que vocês compreenderão a seriedade, esse é o trabalho mais importante… que já
aconteceu nesta Terra até agora, seus casamentos são muito importantes… e vocês viram as fotografias em que os Deuses os
abençoaram. Por causa do Meu consentimento, por causa da Minha seleção, todos Eles estavam presentes em seu
casamento… e como Eles estavam lhes dando dádivas… e como Eles estavam colocando flores nas noivas. Vocês viram as
fotografias. Se vocês não viram, Eu lhes mostrarei. Mas se você não é um buscador e se você não está buscando… sua
ascensão mais elevada, então você é acometido… por coisas insensatas e ideias insensatas. Então é melhor ter cuidado em não
fazer tal coisa, não pense muito em si mesmo. Uma outra nota de advertência: se você vir o modo como os indianos mimam
seus genros, então não enlouqueçam. Eles também mimam suas noras muito. Isso é feito na Índia para criar relacionamentos
melhores, porque nós não temos tanto o balão do ego aqui. Mas aqui, assim que alguém presta atenção em você, você
desanda, então é melhor tomar cuidado. É um costume aqui… cuidar do genro, cuidar da filha, há um costume. Agora, isso está
entranhado por eras, não significa que você é deus… ou que você esteja em alguma condição suprema. É só isso, é desse modo
que eles mimam, eles cuidam da nora ou do genro, normalmente. E vocês não devem se deixar levar por ideias, Eu devo lhes
falar, porque isso não acontece no ocidente, Eu tenho observado, eles não cuidam. Uma vez que eles se casem, eles estão
acabados, não é assim, então por favor tomem cuidado. Quando você está casando com indianos, você perceberá que os pais…
mimarão muito você, cuidarão de você, eles o chamarão para a casa deles, farão isso, lhe darão dinheiro, lhe darão joias, eles
farão todos os tipos de coisas. Mas ainda assim, temos de entender que é apenas um costume… e não devemos ficar mimados,
pelo contrário, devemos nos sentir… felizes com isso, mas quando isso é feito, eu tenho visto que de repente… eles desandam e
acham que não há limites para eles mesmos, o sistema de valores deles acaba. Isso acontece porque até agora, nós não
tivemos nenhuma educação, nenhuma preparação sobre casamentos. Sinto ter de dizer isso na presença de tantos indianos. Os
indianos também esperam que vocês entendam… seus costumes, às vezes em demasia. Por exemplo, ontem foram dadas as
guirlandas. No momento em que as guirlandas eram dadas, você não deve colocar a guirlanda em si mesmo, mas alguns de
vocês pegaram a guirlanda e a colocaram em si mesmos, eles consideram isso como totalmente sem modos, mas é assim,
então quando nós estamos na Índia, nós temos de entender os indianos, mas quando estamos no ocidente, nós temos de
entender os ocidentais. Por exemplo, no ocidente, você simplesmente segue dizendo… “obrigado, obrigado, obrigado, sinto
muito, sinto muito, sinto muito”. É tão confuso às vezes. Nós temos de ficar apertando as mãos de muitas pessoas, Eu às vezes
aperto a mão de 900 pessoas de uma vez… e enquanto eles estão voltando, novamente 900 pessoas. Eu acho que namaste é
uma ideia melhor. Apertar as mãos com todo o tipo de pessoa, você adquirirá bloqueio de cada um, mas é um costume, é um
costume, então nós temos de entender que isso é um costume… e que não é para ficar ressentido, não é um costume tão ruim.
Não há nada errado nisso e talvez não haja nenhuma lógica. Por exemplo, colocar guirlanda em si mesmo, há um pouco de
lógica. Você não coloca guirlanda em si mesmo, alguma outra pessoa tem de colocar, e as mulheres não pegam guirlandas em
seus - vejam, porque nenhum homem pode colocar guirlanda numa mulher, porque é somente o marido que tem o direito. Então
ninguém colocará guirlanda, ou um filho pode colocar guirlanda na mãe, mas nenhum homem… pode colocar guirlanda em
nenhuma mulher que é mais jovem, ou que não é casada ainda, e mesmo se for casada, ela tem de ser uma mulher idosa como
Eu, então tudo bem. Assim, esses são costumes muito entranhados e é melhor ou lógico… que você não possa colocar
guirlanda em si mesmo e andar na rua. Mesmo se nos líderes aqui são colocadas guirlandas, imediatamente eles tiram suas
guirlandas, exceto para os Deuses. Eu posso continuar com Minha guirlanda, mas Eu também a tiro. Assim, esses são alguns
costumes que devem ser compreendidos… e não há nada errado nisso, há lógica. Seja o que for ilógico, nós podemos
abandonar, seja o que for lógico, nós temos de adotá-lo e compreendê-lo. Então Eu estou apenas lhes dizendo que ontem eles
começaram a rir. As crianças também começaram a rir, porque eles pensaram: “Eles estão colocando guirlanda em si
mesmos.” É como fazer aarti em si mesmo, equivale a isso. Então você pode entender por que eles estavam rindo. Eles não
tinham a intenção de feri-los de forma alguma, mas esse é o sistema. Agora, tratando-se da Sahaja Yoga, ontem o Vishuddhi
Esquerdo estava demais. Talvez porque na manhã Eu disse que todos vocês estavam muito atrasados… para o programa
formal, Eu não sei. Seja o que for que Eu digo só tem de ser ouvido, só isso. A única coisa é que da próxima vez, nós não
devemos estar atrasados, em qualquer programa formal, mas parece que um… Vishuddhi Esquerdo assim existia, de modo que
fiquei com um inchaço aqui, e Eu simplesmente soube o que era. Assim, a Mãe lhes diz coisas que não deveriam feri-los de
forma alguma… e vocês não deveriam levar isso tão seriamente, mas devem entender que… da próxima vez não devemos fazer

assim. Pelo contrário, todos vocês são pessoas maravilhosas, são pessoas belas, Eu os amo, Eu os adoro, não somente isso,
mas Eu sou muito orgulhosa de vocês, sou extremamente orgulhosa de vocês, mas Eu tenho de lhes falar algumas coisas às
vezes. Mas se lhes falo mesmo um pouquinho, então se vocês ficam chateados assim, Eu não sei o que devo fazer. Então não
levem as coisas tão seriamente. Não há nada tão errado. Em geral, Eu tenho de lhes falar coisas que vocês deveriam entender…
que é para o nosso bem, para nossa alegria, tudo é para aumentar sua alegria. Mesmo sua ascensão na Sahaja Yoga é para
aumentar sua alegria, sua sensibilidade à alegria, aumentá-la cada vez mais, tudo isso é feito. [Marathi] Hoje Eu lhes falei sobre
pequenas coisas grosseiras, que são tão importantes. É claro, Eu estou sempre falando sobre coisas mais sutis e o mais sutil,
mas as coisas grosseiras também devem ser cuidadas, isso é muito importante. Nós somos pessoas integradas, então não
podemos permitir que o sutil voe, ele tem de estar no grosseiro… e a luz tem de vir ao grosseiro. Que Deus os abençoe.
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Shri Hanumana Puja Margate, Inglaterra, 23.04.1989 É uma grande felicidade hoje, e parece que toda a natureza está
borbulhando de felicidade, como se os Anjos estivessem cantando. E a especialidade de Hanumana é que Ele era um Anjo. Os
Anjos nascem como Anjos, eles são Anjos, e eles não são seres humanos, eles nascem com as qualidades angelicais. Mas
agora todos vocês se tornaram Anjos… a partir de seres humanos. É uma grande conquista da Sahaja Yoga. As qualidades que
nascem com os Anjos… são observadas desde a sua infância. Em primeiro lugar, eles não têm medo da inverdade, da falsidade.
Eles não estão preocupados com o que as pessoas vão dizer a eles… sobre o que eles perderão na vida. Para eles, a Verdade é a
sua vida. Eles respiram a Verdade e nada mais importa para eles. Essa é a primeira grande qualidade de um Anjo. Eles farão
qualquer coisa para estabelecer a Verdade, para proteger, e para proteger as pessoas que estão na Verdade. É uma gama tão
grande desses Anjos por toda a parte. Assim, no lado esquerdo, nós temos Ganas… e no lado direito, nós temos Anjos. Isso é
traduzido para Sânscrito ou para qualquer língua indiana… como Devdoot, significa que eles são os embaixadores dos Deuses.
Então agora vocês são a mesma coisa. Todos vocês são Anjos agora. A única coisa é que vocês não têm consciência de que
são Anjos, mas eles estão conscientes desde a sua infância. Se vocês souberem que são Anjos, todas as suas qualidades
começarão a brilhar. E vocês ficarão surpresos ao ver que a qualidade de se posicionar… pela Verdade a qualquer custo é tão
facilmente controlada por vocês, porque foi-lhes dado o direito, há uma certeza, foram dadas a vocês as bênçãos especiais. A
proteção especial do Divino: se você se posicionar pelo correto… e se você se posicionar pela retidão e se posicionar pela
verdade, todos os tipos de ajuda para protegê-lo lhe serão dados. Os Anjos estão conscientes disso. Eles têm certeza disso.
Eles estão certos disso, há uma certeza sobre isso, mas você não tem essa certeza. Algumas vezes você ainda pensa: "Talvez,
talvez não." O mesmo estilo continua. Acreditem em Mim, vocês são Anjos. Vocês têm todos os poderes e que direitos vocês
possuem. Os seres humanos não podem sobrepujá-los. Essa é a especialidade dos Anjos, não dos santos. Os santos podem
ser manipulados, podem ser torturados, podem ser perturbados. Com as Encarnações Divinas pode acontecer o mesmo. As
Encarnações aceitam isso. Elas desejam ter todas… essas penitências que Lhes são feitas, assim Elas criam um evento em
Suas vidas… para expressarem-Se de uma forma mais dinâmica. Se não tivesse havido Ravana, não teria havido Ramayana. Se
não tivesse havido Kamsa, não teria havido Krishna. Assim, as Encarnações assumem sobre Si os problemas… e também lutam
contra o mal. Assim, algumas vezes, parece para nós que Elas sofrem, mas Elas não sofrem. Mas os Anjos são uma categoria
especial. Eles não assumem nenhum problema sobre si mesmos, eles apenas os resolvem. Se existe um problema, são os
Anjos que o resolvem… tanto para os santos quanto para as Encarnações. E tem de ser dito a eles às vezes: "Não entrem em
ação agora." "Nós estamos trabalhando no palco agora," "vocês entrarão em ação quando lhes pedirmos." Eles estão prontos na
porta para saltar dentro. Tão ansiosos. E Eles são em quantidades fixas, vocês podem confiar completamente neles. Por
exemplo, Shri Hanumana – como vocês sabem Ele é um Anjo – possui grandes habilidades, grandes poderes. É Seu direto
usá-los e Ele é muito consciente disso. Ele faz tudo de forma muito divertida. Ele usa Seus poderes de uma forma muito
divertida. Como por exemplo, Ele queimou a cidade de Lanka… e ficou rindo disso. Então, Ele estendeu a Sua cauda e a enroscou
em torno… do pescoço de muitos rakshasas e Ele estava apenas brincando… com eles, lançou-os no ar e todos eles ficaram
balançando no ar. Assim, existe também um caráter de brincadeira nos Anjos, porque eles são tão confiantes, eles estão
totalmente conscientes, totalmente identificados com a sua personalidade, com os seus poderes, consigo mesmos. Aqui,
algumas vezes, os Sahaja Yogis não compreendem… que Eu os transformei em Anjos. Eu não os transformei em santos, mas
em Anjos. E vocês estão sempre protegidos. Eu somente posso fazer Anjos, Eu não posso fazer santos. Os santos são feitos
pelo seu próprio esforço. Fazer as coisas sem esforço é como Ganesha, como Kartikeya, como Hanumana. Da mesma forma,
vocês todos foram feitos do mesmo estilo. Assim, tentem entender que o que Eu digo sobre vocês é a verdade. Muitos
condicionamentos se manifestam mesmo através de vocês… apesar de vocês serem santos. E vocês não sabem como abrir as
suas asas. Às vezes Eu ainda sinto que o renascimento aconteceu… e então todos vocês se transformaram em Anjos com asas.
Mas, como pequenos pássaros, vocês ainda têm de aprender como voar. Mas, vocês devem ganhar confiança através… das
experiências que tiveram na Sahaja Yoga. Como vocês estavam cantando ontem: milagres todos os dias, milagres em torno de
vocês. Esses milagres são feitos pelos Anjos… e eles estão tentando convencê-los: "Vocês são um de nós." "Apenas se juntem
em nossa companhia." Assim, nós temos tantos Anjos sentados aqui agora… e porque não deveríamos pensar em transformar
este mundo. E há mais uma coisa que vocês têm e que os Anjos não possuem, porque os Anjos não elevam a Kundalini. Eles
não podem. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão lá para matar, para queimar, para suprimir, para remover todas as

pessoas más em torno de vocês. Mas Eles não podem transformar. Os Anjos não podem transformar. Portanto vocês possuem
um direito maior… do que eles têm no Reino de Deus, que é: vocês podem elevar a Kundalini das pessoas… e vocês podem dar a
Realização. Mas os condicionamentos humanos ainda estão grudados. Por exemplo, outro dia Eu estava usando um anel e
Minha filha… começou a brincar Comigo: "Agora, Você deve mostrar somente este…" "dedo às pessoas o tempo todo para que
elas vejam Seu anel." Assim, na vida humana mundana, o que quer que tenhamos, posses, talvez, poderes… Por exemplo,
alguém é um homem com uma certa posição, imediatamente você pode reconhecer isso pelo seu nariz… e lábios, a forma como
eles estão para o alto. Mas, os poderes que vocês possuem, vocês têm medo de manifestá-los e de falar sobre eles, de usá-los.
Imaginem, com tantos Anjos, a Inglaterra inteira deveria receber… a Realização em muito pouco tempo. Mas, nós ainda estamos
tentando aprender quem somos nós. Hanumana não tinha nenhum problema, porque desde a Sua infância Ele sabia que era um
Anjo. Ele tinha que realizar o trabalho de um Anjo. Mas porque nós nascemos como seres humanos… e agora, nos tornamos
Anjos, nós achamos difícil sermos tão dinâmicos quanto os outros Anjos. Mesmo o seu pensamento, pensamento coletivo,
mesmo o seu pensamento individual é poderoso. E a sua atenção é poderosa. Por causa desse medo ou talvez, os
condicionamentos, como você poderia chamar, ou talvez pela parte do ego que ainda está grudada em você, você ainda fica
perdendo tempo com coisas falsas. E aquela força e aquele dinamismo não é expressado. Podemos culpar qualquer coisa, por
exemplo, podemos culpar… a letargia de algum país, podemos culpar o ego de algum país, mas agora, vocês perderam
completamente os seus países. Agora vocês entraram no Reino de Deus. Vocês estão em um país que não tem fronteiras, que
não tem limitações. E então todos esses condicionamentos… que ainda estão pendurados em vocês não deveriam, de forma
alguma, perturbá-los e não deveriam aborrecê-los… ou detê-los de fazer qualquer que seja o seu trabalho. Imaginem Hanumana
como Gabriel. Ele teve de ir e dizer a Maria que havia uma criança… que era a Encarnação: "O Salvador nascerá de Você." Ela era
uma jovem virgem. Revelar tais notícias era algo horrível de acordo com… os condicionamentos daqueles dias. Ele o fez: "Se Eu
tenho que fazer, Eu o farei." "Se esta é a ordem, Eu o farei." Porque Ele sabia que cumprir as ordens é a Sua natureza. Está
formado dentro Dele. E Ele não irá duvidar disso. Ele não irá esperar, mas é só falar e Ele o faz. Assim, devemos ter em nós um
grande entendimento… de que estamos crescendo dentro de nós. Mas se nós não manifestamos, se não mostramos as nossas
qualidades… e se não as expressamos em nossa vida, em nossas ações, em nossos objetivos, no significado de nossas vidas,
então a Sahaja Yoga não irá se expandir, nem ela irá lhes ajudar muito. O tipo de trabalho que vocês têm de fazer não envolve
problemas. Eu tenho problemas, não vocês. Vocês não têm de enfrentar problemas, vocês vão e falem com qualquer um o que
quiserem. Eles ficarão alegres de ter de ouvi-los, Eu devo dizer. Mas se eles não alegrarem, eles não podem feri-los. Eles não
podem lhes fazer nenhum mal. Essa é uma proteção muito grande que vocês têm. Eles não podem impedir o seu trabalho. Vir
para a Sahaja Yoga não é o que nós ganhamos, não é o que nós obtivemos. Têm pessoas que dizem: "Nós fizemos tanto pela
Sahaja Yoga…" "e o que que a Sahaja Yoga nos deu?" Ela lhes deu a Realização do Si, ela lhes deu o status de Anjos. Tentem
qualquer outra coisa, vocês podem alcançar o status de Anjos? Vocês não podem. A Sahaja Yoga lhes deu esse status. Então, o
que mais vocês querem? Isso nunca foi possível antes. Acreditem em Mim, era uma situação impossível. Se isso tivesse sido
possível de alguma forma, então, Ganeshwara não teria alcançado o Samadhi numa idade tão jovem. E Kabir não haveria dito:
"Oh! Deus, o que eu farei? Este mundo é cego." Portanto, vocês possuem esse poder sutil dentro de vocês… de modo que vocês
podem trabalhar na Kundalini das pessoas… sem nem mesmo elas se darem conta disso. Mas, quando você se senta em
meditação, você deve admitir para si mesmo: "Eu sou um Anjo e como um Anjo," "eu não tenho nenhum apego a qualquer outra
coisa," "exceto ao trabalho de Deus." Há ainda muitos apegos na Sahaja Yoga, Eu tenho visto que as pessoas têm. Como
apegos: agora porque são casados, então eles são apegados às esposas. E tantos saíram da Sahaja Yoga por causa do apegos
às suas esposas. Depois eles têm apegos aos seus filhos… e muitos irão cair fora devido ao apego que possuem a seus filhos.
Como Eu lhes disse ontem, todas as crianças do mundo que são Sahaja Yogis são seus filhos. Vocês são os pais de todas elas.
Não é que, se seu filho está dormindo, você cobre apenas ele. Não. Você cobre todas as crianças. Vocês têm de cuidar de todas
as crianças que estão deitadas. Vocês conceberiam Hanumana se Ele estivesse aqui… e quando as crianças estivessem
dormindo, Ele apenas cobriria uma criança? Porque Ele é um ser universal. Portanto cada criança tem de ser amada… da mesma
forma, cuidada por vocês. Então, existem outros apegos como: posses, posições, trabalhos. Eu não tenho nenhum, portanto Eu
não sei o que os outros têm. Exceto quando Eu os vejo tão amorosamente chegando à estação, então todo o coração se torna
como um oceano, Eu acho, é como se iniciasse uma grande onda de uma maré, desse jeito, algo assim e Eu vejo isso. E então,
quando Eu tenho que deixá-los… novamente essa maré se recolhe como o mar. que está agora recuando É algo como quando
vocês vêem a Lua… e o mar começa a reagir à beleza da Lua, à alegria da Lua, ao amor da Lua. Então Eu vejo o amor, o amor
que você vê em um ninho, quando um passarinho alimenta seus filhotes. E você vê esse amor no céu, então você vê esse amor
em seu coração. E a única coisa que você pode descrever é o sentimento de… um enorme oceano de felicidade dentro de você,

apenas fluindo. Os apegos não lhe dá a capacidade de desfrutar esse oceano. Se você ficar em pé na praia, como você irá
desfrutar o oceano? Você tem de mergulhar nele, mas você está ancorado a diferentes coisas… e portanto você não pode saltar
nele. E você é tão seguro, você sabe nadar. Você sabe como matar um tubarão, mesmo um olhar seu é o suficiente. Mas porque
você não está consciente, isso não está ativo. Sem dúvida, esse é o caso. Eu tenho visto pessoas que adquirem pequenas
posições… na vida e começam a se vangloriar disso: "Eu me encontrei com este e aquele homem," "e isto aconteceu e aquilo
aconteceu." Você sente vontade de rir dessa pessoa. Mas vocês encontraram a Sahaja Yoga através da qual… vocês cresceram,
vocês foram nutridos, vocês se tornaram tão grandiosos. Com tudo isso, nós temos de seguir o caminho de Hanumana. Ele
pensava que o Sol era muito egoísta, tentando queimar as pessoas, às vezes havia calor em excesso. E os veneradores do Sol
também são egoístas. Eles têm muito ego. Se você disser qualquer palavra errada na língua deles… ou nos seus costumes,
digamos, segurar um garfo na mão errada, acabou-se, você é a pior pessoa do mundo inteiro, cometeu o maior dos pecados.
Todas essas idéias pequenas, estúpidas… provêm de um ego muito depravado. O ego é tão depravado… quando você começa a
achar que não há limites para você mesmo: "eu sou tudo e eu sei tudo"… e "este costume é o melhor, aquele tapete é o melhor. "
"Eu, eu. Eu não gosto." Quem é você? Quem lhe pediu para gostar ou não gostar disso? "Eu não gosto disto, eu não gosto
daquilo." Por outro lado, os egoístas sempre se tornam escravos, sempre. Eu devo dizer isso depois de passar por países… que
estão seguindo certas normas que são imposições do ego. Como um artista, por exemplo, um artista produz algo para sua
alegria, mas ele deve ser criticado por todos. A crítica deve ser: "Não gosto disto, esta e aquela cor não é boa." E vocês têm os
profissionais que fazem isso. Eles não sabem nem mesmo como desenhar uma linha com um lápis apropriadamente. Deixem
em paz pintando qualquer coisa. Mas, imediatamente, eles dizem: "eu acho isso, isso é assim." Eles fizeram livros sobre isso,
teses e teorias. A arte tem algo a ver com o seu coração… e não com o seu cérebro. Foi desse modo que vocês mataram tantos
artistas. E todos que está pintando têm de pensar: "O que as pessoas vão dizer sobre isso?" Mas como resultado disso, algo
totalmente absurdo se desenvolve, sem que nenhuma expressão sutil é apreciada também. Isso é por causa do nosso ego que
suprimiu… todo crescimento apropriado espontâneo vivo… de nosso pensamento, da nossa arte e da nossa vida. Eu acho que
isso é pior do que toda a contaminação… que comentamos ou problemas ecológicos. É a mente humana que produziu áreas
sufocantes… onde ninguém pode expressar nada. E aquele que tem o ego maior domina. "Este livro foi escrito por tal e tal
pessoa." Você se encontra com essa pessoa e sente vontade de pular no mar. Assim, tudo que está escrito não é a Bíblia… e a
maioria dos que escrevem são pessoas… que nunca deveríamos encontrar sem ter um mastro de barco. Assim tudo que se
expressa, digamos na roupa… ou no relacionamento com seus filhos, no relacionamento… com seu professor, no
relacionamento com qualquer pessoa… tem de ser assim e assim e assim. Você deve dizer "obrigado" muitas vezes, você tem
de dizer "desculpe-me" muitas vezes. Assim, nós estamos entalhados em expressões artificiais… que Eu acho que depois de
algum tempo não haverá nenhuma arte produzida. Não há exuberância, eles não conseguem ter, eles têm medo. Eu não sei se
vocês notaram isto ou não, mas aqueles que vão a qualquer museu… ou vão ver qualquer exposição, qualquer coisa, acham que
todos eles são grandiosos, algumas personalidades divinas e podem julgar a todos. É através do Agnya que nós julgamos. É
isso que Hanumana quis comer de uma vez por todas. Há um movimento do Agnya que vai em ambos os lados, que nos faz
expressar a nossa assim chamada… personalidade insensata do ego. É o ego que Ele tentou controlar e devorar. Assim como
Eu como bhoots, talvez Ele estivesse comendo este Sol. Mas, para um Anjo é importante saber… que não há nenhum ego em
você. Há alguns Sahaja Yogis que dizem: "Mãe, eu não quero trabalhar muito para a Sahaja Yoga," "porque meu ego vai crescer."
Muitos. "Não quero que meu ego se expresse." Mas por que você quer ter o seu ego destruído? Para quê? Para o trabalho da
Sahaja Yoga, não é? Que círculo vicioso é esse! Nós dizemos que queremos nos manter em segundo plano, porque o nosso ego
não deve se desenvolver. Você está pensando apenas em si mesmo. E quanto a Sahaja Yoga? Assim, atualmente a tendência é:
"Oh! É melhor estar no lado seguro." Porque eles viram algumas pessoas que eram muito egoístas, que eram muito enérgicas
em relação à Sahaja Yoga, que tentaram se exibir, tiveram de cair. Assim, Eu sinto que começou uma nova tendência na Sahaja
Yoga… que é melhor estar em segurança. Entre esses dois extremos a Sahaja Yoga será perdida. Assim, se vocês souberem que
são Anjos, vocês não terão nenhum ego. Qualquer pessoa que sabe que é a sua natureza fazer algo. Como hoje, Meu marido
estava Me elogiando dizendo: "Foi Você quem fez tudo isto." Eu disse: "Não, não fui Eu." Ele disse: "Como Você pode dizer que
não foi Você?" Eu disse: "Porque isso está construído de forma inata neles." "Uma semente, se ela está plantada na Mãe Terra,
então ela germina." "Da mesma forma, eles têm construído de forma inata dentro deles," "a Kundalini deles, Ela germina. Então,
como é que Eu fiz isso?" Mas, ele disse: "Mas, a Mãe Terra que fez isso." Eu disse: "Não, é a qualidade da Mãe Terra que já está
construída…" "que fez isso." Então ele disse: "Então, quem fez tudo isso?" Então Eu disse: "Isso foi feito pela Adi Shakti, Eu
concordo." Mas a Sahaja Yoga não é feita pela Adi Shakti. Ela criou esses poderes em cada pessoa, os quais trabalham, mas a
Sahaja Yoga não. A Sahaja Yoga funciona através das qualidades inatas… que estão na Mãe Terra e estão na semente. Assim,

Eu estou aqui não como a Adi Shakti, Eu estou aqui como a Mãe deles, como a sua Mãe Divina. E como Mãe Divina, Eu os guiei.
Vocês podem dizer que Eu sou como a Mãe Terra… que germina as sementes. Assim, um outro desapego pode vir dentro de
vocês, que esses são seus poderes dentro de vocês… que apenas têm sido iluminados pela natureza inata de sua Kundalini. E
você mesmo é dotado de poderes. E todo esse poder está dentro de vocês. É somente dito por Mim que está dentro de você,
você vê por você mesmo, como um espelho. Eu estou lhe dizendo, você é isso, veja por você mesmo. Assim, como Eu posso
receber qualquer crédito por isso? Assim, vocês podem ter até mesmo desapego para entender que… os poderes que
possuímos é para a Sahaja Yoga. Assim como a Mãe tem poderes para trabalhar para a Sahaja Yoga, nós também temos
poderes para trabalhar para a Sahaja Yoga. E assim como Ela trabalha, nós também temos de trabalhar. Mas há um apego
como este: "A Mãe está realizando tudo," "então o que podemos fazer?" Não, vocês têm de fazer isso. Este é desapego muito
importante que Eu estou tentando dizer: você mesmo tem de fazer isso. Não é: "A Mãe irá fazê-lo, afinal de contas a Mãe está
fazendo tudo." É correto, isso é correto de uma certa forma, mas vocês são o instrumento. A eletricidade está fazendo tudo
aqui, mas este instrumento tem de trabalhar. A fonte pode estar presente, mas o instrumento… é aquele que faz o que é exigido.
E como Hanumana, você é o instrumento. E vocês têm de trabalhar, vocês têm de fazer o trabalho. É algo muito dinâmico que
nós temos de alcançar. Outra grande qualidade de Hanumana era que… Ele era muito alerta e Ele estava além do tempo.
Quando você é capaz de comer o Sol, onde está o tempo? Ele era além do tempo. Por causa disso, Ele fazia tudo muito rápido.
Por exemplo, agora estamos preparando um livro sobre a Sahaja Yoga… e estamos fazendo isso há 17 anos, "Estamos
trabalhando, estamos trabalhando". Depois, nós estamos tentando, digamos, tomar algumas providências sobre termos os
registros de… pessoas doentes que foram curadas pela Sahaja Yoga. "Está acontecendo, muito bom, está acontecendo…"
Depois, nós estamos indo à Rússia para expandir a Sahaja Yoga. "Estamos trabalhando." Todos os demônios já chegaram lá,
mas os Anjos ainda estão… trabalhando nisso. Muito pacientes, Anjos muito pacientes. Assim, uma das qualidades de Shri
Hanumana é que Ele era rápido. Ele realizava o trabalho antes que qualquer um pudesse fazê-lo. Ele era imbatível. Tudo bem
lutar em Trafalgar e vencer e derrotar Napoleão, mas no campo do Dharma e no campo da Sahaja Yoga, Eu percebo que as
pessoas não compreenderam… a importância do tempo. Nós somos mestres para adiar e temos hábitos que retardam. "Muito
bem, eu vou telefonar, vou descobrir, isto irá acontecer." Esse é um dos grandes defeitos… que temos de corrigir aprendendo
com Hanumana. Rama queria enviar uma mensagem, então Ele enviou o Seu anel através de Hanumana. Rama não poderia ter
feito isso rápido, então Hanumana foi e fez. Depois, Rama queria este sandivani, esse tipo de ervar, então Ele enviou Hanumana
para consegui-la em uma determinada montanha. Hanumana disse: "Por que perder tempo procurando essa planta?" "É melhor
levar tudo." Então, Ele carregou a montanha inteira. É melhor fazer rapidamente, imediatamente. Este é o momento de fazer
isso. "Mas, no próximo ano nós veremos. Mãe, Você sabe," "depois de Ganapatipule, nós poderemos considerar isso," "teremos
discussões e depois teremos argumentos e isso e aquilo." Isto é uma coisa sobre o caráter Dele que temos de saber: hoje
quando estamos venerando Hanumana, nós devemos ter essa rapidez dentro de nós. isso tem de ser feito agora. Não podemos
adiar mais. Nós já estamos muito atrasados. Eu vi as meninas que usavam vestidos pequenos, coisa pequenas cresceram
como moças adultas agora, estão prestes a se casarem. Eu acho que em Minha vida inteira, Eu ficarei somente casando os
Sahaja Yogis. Para ver os resultados, vocês têm de se tornar pessoas rápidas. Não é para protelar e ficar satisfeito com outras
coisas. Mas, que coisas positivas estamos fazendo? Por exemplo, é agradável que as crianças tenham crescido. Elas fizeram
uma bela peça de teatro. Eu desfrutei muito tudo isso, foi muito bom para a alegria de todos. Mas o trabalho está aí, nos temos
de fazê-lo, nós temos de fazer o trabalho. Portanto a atenção tem de estar no trabalho… e o que estamos fazendo acerca disso?
Eu fiquei feliz com a sugestão que veio dos Estados Unidos… de fazer um filme de vídeo e coisas assim. E então há as
obstruções: "Como vamos conseguir dinheiro? O que vai acontecer?". Simplesmente comecem, vocês conseguirão, vocês têm
poderes. Tudo irá se sincronizar apropriadamente, apenas comecem a fazê-lo. Mas se vocês se comportam como seres
humanos, primeiro pensa, depois planeja e depois cancela, isso não irá dar certo. Embora Hanumana esteja correndo no Pingala
Nadi o tempo todo, o que Ele faz é estragar os nossos planos, porque em vez Dele, nós corremos no Pingala Nadi. Ele diz: "Tudo
bem," "Vocês estão correndo no Pingala Nadi? Eu vou corrigi-los." Assim, Ele nos desvia de nossos planos o tempo todo. É
dessa forma que todos os nossos planos falham. Nós somos muito minuciosos com relação ao tempo, em relação a coisas
sem nenhuma importância. Mas nós não somos minuciosos com relação ao tempo do nosso… progresso na Sahaja Yoga. Nós
precisamos ter metas, precisamos ter prazos fixos. "Muito bem, dentro desse tempo, temos de alcançar isto", "mas fazer isso
mais rápido é melhor." Todas as outras coisas podem ser gerenciadas, mas esse é o seu trabalho, ninguém irá fazê-lo. Ninguém
irá fazê-lo, é o seu trabalho. Quero dizer, você não irá conduzir um trem, você não irá conduzir aviões… e você não tem de fazer
nenhuma administração e políticas estúpidas. Mas você tem de praticar a Sahaja Yoga, você tem de expandi-la, você tem de
trazê-la até o nível de modo que as pessoas a vejam. Passaram 18 anos, este é o 19o ano. Assim, hoje é o primeiro dia do Puja a

Hanumana. Eu devo dizer que vocês têm de ser ousados. Vocês têm de ser ousados sem nenhum medo, coletivamente e
individualmente. Esqueçam o que vai acontecer. Vocês não irão para a prisão, vocês não serão crucificados, estejam certos
disso. Se você perder o seu emprego, você pode conseguir outro. E se você não conseguir um emprego, você conseguirá seguro
desemprego, tudo bem. Portanto, você não tem de se preocupar com coisas inúteis… as quais os seres humanos ficam
sentados e preocupados. Mas apesar disso, eles realizam o trabalho, eles fazem o trabalho deles. Eu fico surpresa como eles
são aplicados no seu trabalho. Eu vejo isso na Minha família, o quanto que eles são aplicados. Eles têm de fazer este trabalho,
acordam cedo, fazem isso, aquilo. Mas vocês não são conscientes de que são Anjos… e esse é o seu trabalho, vocês têm de
fazer isso… e nada mais é importante. Eu espero que através do Puja de hoje, esse entusiasmo… e esse espírito ousado vibrará
o seu Pingala Nadi. E, sem sentir nenhum ego em relação a isso, na maneira mais humilde como Hanumana era, vocês
realizarão os trabalhos. Imaginem, foi dado a Hanumana um belo colar de ouro, com grandes bolas para Ele suar, foi dado por
Sita. E Ele abriu todas as bolas, uma por uma, Ele disse: "Não há Rama nele, o que farei com ele?" Então Ela disse: "Onde está
Rama?" Ele abriu o Seu coração e o mostrou: "Veja, Rama está aqui." Se Rama está lá, você não consegue ter ego. Tanto
dinamismo e tanta humildade. Que combinação era aquela. E é isso o que vocês têm apenas de manifestar. Quanto mais você
trabalhar e se expressar com confiança, você descobrirá que a humildade é a única coisa que ajuda. Obediência é a única coisa
que ajuda a realizar o seu trabalho. E você se tornará cada vez mais humilde e mais humilde. Mas se você pensar: "Oh, eu estou
fazendo isto." Então, acabou--se. Mas, se você souber que é feito pelo Divino: "Paramachaitanya está fazendo tudo, eu sou
apenas um instrumento." A humildade estará presente e você será um instrumento eficiente. Hoje, Eu espero por isso neste
país. Era algo tão necessário e tão premente. Tudo organizado pelos Anjos para que nós tivéssemos este Puja aqui. Mas é bom
para todos vocês. Vocês têm de realmente se encontrar com as pessoas da mídia, se encontrar com os Ministros, se encontrar,
digamos, com o Príncipe de Gales, encontrar-se com outras as pessoas, encontrá-los, fazer comitês, ver o que vocês podem
fazer. Coloquem a sua mente nisso: "O que iremos fazer?" Mas aqui há somente: "Minha mãe está doente, meu filho está
doente," "meu não sei o que está doente, meu amigo está doente." Ainda continuam com isso. Se começarem a fazer o trabalho
de Deus, suas preocupações serão assumidas, não terão de se preocupar com nada, apenas assumam. Mas não é
autopropagação, não é isso. É a propagação do coletivo. Eu espero que hoje vocês tenham entendido o lado sutil de seu ser…
que está presente, que está se mostrando, o qual Eu posso ver claramente, E todos vocês, em sua meditação, irão se tornar
conscientes em relacão ao que têm interiormente. Essa é a coisa mais grandiosa que satisfará o Divino. E o Divino tomará
conta de você completamente. Com a mesma confiança de Anjos como Hanumana, vocês têm de ir além e realizar isso. Que
Deus os abençoe. [N.T. : A palestra continua] Eu acho que Eu tenho de falar sobre a parte relativa ao ego, que é, realmente, o
problema do Ocidente, por que as pessoas têm muito mais ego do que os indianos? Uma das coisas é que o lado direito, como
Eu ljhes disse muitas vezes, é como um acelerador e o lado esquerdo é como um freio. Se o Muladhara não está sob controle,
se o freio não está bem, naturalmente que o acelerador não pode ser controlado. Assim basicamente o nosso Muladhara deve
de ser evidenciado… e deve ser corrigido. Vocês devem trabalhar duro para fazer isso. Se o seu freio estiver estabilizado, então
seja qual for o trabalho que você faça pela Sahaja Yoga, você não entrará nas práticas do ego… o ego não poderá nunca mais
controlá-lo. Portanto, isso é muito importante, especialmente no Ocidente, onde tem sido realmente, perigosamente, destruída a
idéia de auspiciosidade e de santidade. Assim, esse é o poder de qualquer Anjo… e isso tem de ser estabelecido completamente
dentro de nós. E então, sobre esse poder, nós trabalharemos, que poder lhes dá discernimento, que lhes dá a ausência de ego.
Eu espero que hoje essas duas coisas funcionarão dentro de nós… de tal forma que nós reamente nos tornemos… totalmente
autoconfiantes, almas realizados a quem Eu chamo de Anjos dos tempos modernos.
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Sahasrara Puja Sorrento (Itália) 6-5-1989 A noite passada… foi uma noite de completa escuridão… que eles chamam de
Amavasya, e somente agora a primeira fase da lua começou. Hoje nós estamos aqui… para celebrar o dia em que o Sahasrara
foi aberto. Vocês também viram na fotografia, ela era na verdade uma fotografia do Meu cérebro… que mostrou como o
Sahasrara foi aberto. A luz do cérebro agora pôde ser fotografada, é algo fantástico que esses tempos modernos têm feito.
Assim, os tempos modernos têm trazido muitas coisas… que podem provar a existência do Divino, também podem provar… a
Meu respeito, pode convencê-los sobre o que Eu sou. Isso é muito importante porque nos tempos modernos, este Advento tem
de ser reconhecido, tem de ser plenamente reconhecido, essa é uma das condições para todos os Sahaja Yogis. Agora, vamos
ver o que está acontecendo nos tempos modernos, nos cérebros das pessoas. Nos cérebros das pessoas hoje em dia, se você
observar, há um ataque no Sahasrara. Tem havido um ataque desde muito tempo, mas nos tempos modernos é do pior tipo,
pois eles estão tentando tornar a área límbica muito insensível. Romances muito depressivos, pensamentos muito
depressivos… e música muito depressiva, vocês podem dizer, como a insensatez da tragédia grega. Todas essas coisas vieram
do período medieval até que, devemos dizer, essa nova era começou. Aquela época propriamente dita não foi boa para nossa
área límbica, ela nos tornou muito depressivos, nós nos entregamos ao alcoolismo… para escapar dos assim chamados
sofrimentos. Mas depois veio essa era moderna, na qual as pessoas se tornaram hiperativas, a hiperatividade começou, com
isso, o cérebro também se tornou hiperativo. Em acréscimo ao embotamento anterior, o cérebro foi ao outro extremo da
hiperatividade, então para entorpecê-lo novamente, eles se entregaram às drogas, passaram a gostar de músicas muito
horríveis, é desse modo que eles tornaram esta área límbica… muito, muito insensível. Assim, uma droga que era apenas um
estímulo, primeiramente, devia ser tomada em quantidades maiores. Mais tarde, eles tiveram de tomar as drogas… que eram de
um tipo muito mais forte. Continuaram assim e agora nós sabemos que essa droga… é a única forma que as pessoas acham
que podem sobreviver. Por quê? Por causa da tensão sobre a qual eles falam. Nos tempos modernos, nós temos algo chamado
"tensões". Nunca existiu antes, as pessoas nunca falavam sobre suas tensões. Agora todo mundo diz: "Eu estou sob tensão,
você me causa tensão." O que é essa tensão? É por causa do Meu Advento. A área límbica deseja saber a Meu respeito. E a
Kundalini também, à medida que a Sahaja Yoga está crescendo, está tentando se elevar nas pessoas, porque vocês se tornam
os canais, onde quer que vocês vão, vocês geram vibrações, e essas vibrações… transmitem um desafio à Kundalini ou uma
mensagem, e em várias pessoas, Ela se eleva. Ela talvez não se eleve até o Sahasrara, ou Ela pode até mesmo se elevar até o
Sahasrara, mas Ela desce porque não há nenhum reconhecimento. Assim, toda vez que eles fazem alguma coisa, esta Kundalini
se eleva e lhes causa uma pressão, porque o Sahasrara deles não está aberto. Ele é uma porta fechada. Por causa da porta
fechada, isso lhes causa um tipo de pressão na cabeça, que eles não compreendem, e eles chamam isso de "tensão". Na
verdade, a Kundalini está tentando forçar-se para fora, mas Ela não consegue. E aqueles também que obtêm a Realização, se
eles não fizerem com que o Sahasrara deles fique bem, eles continuarão sendo acometidos por tensões. Assim, embora o
Sahasrara tenha sido aberto há muitos anos atrás, nós ainda temos algumas coisas a serem feitas, para limpar nosso
Sahasrara antes de mais nada. Assim, primeiro é a abertura do Sahasrara, então Ele se abriu, o Brahmarandra se abriu, então
nós começamos a sentir a Graça Divina, e Ela moveu-se por dentro de nosso Ida e Pingala, a Graça Divina, não a Kundalini. E a
Graça Divina que é o Chaitanya por todos os lados… aliviou nossos canais esquerdo e direito, por meio dos quais nossos
chakras abriram-se mais, e mais fios da Kundalini começaram a atravessar. Assim Eu sempre digo aos Sahaja Yogis que é
importante que meditem. Se seu Sahasrara estiver bem, todos os seus chakras estarão bem, porque como vocês sabem, os
pithas… ou os centros de controle de todos estes chakras estão no cérebro, em volta da área límbica. Assim, se seu Sahasrara
está limpo, tudo funciona de uma maneira bem diferente. "Como manter o Sahasrara bem? ", é o grande problema que as
pessoas sempre Me perguntam. Vocês sabem que Eu resido no Sahasrara, Eu encarnei no lótus de mil pétalas, é por isso que
Eu pude abri-lo também. Como Eu sou hoje, como vocês Me veem, é claro, eles dizem "Sahasrara e Mahamaya". Assim, essa é a
ilusão que está presente o tempo todo para vocês, que é muito ilusória. Isso tinha de ser desta forma, porque caso contrário
vocês não poderiam ter Me encarado, com todas as luzes saindo de Mim… ou na forma que vocês viram ontem o Sahasrara, um
tipo de cores abstratas lançadas por todos os lados… e as luzes lançadas para fora. Por favor, não tirem fotografias quando
estou falando, tudo bem? Vocês podem tirar mais tarde. Não há nenhuma pressa. Apenas prestem atenção em Minha palestra.
Por favor, prestem atenção, isso é importante. Deve ser falado com antecedência que ninguém deve tirar fotografias… durante o
Puja, porque ele é uma coisa muita intensa, que a pessoa tem de trabalhar. Por favor prestem atenção. Mesmo que vocês não

entendam, ele tem efeito em vocês. Então Eu lhes pediria que prestassem completa atenção… em Mim quando Eu estiver
falando. Funciona melhor. Agora, este Sahasrara tem de ser cuidado por vocês, ele é o templo de sua Mãe. Quando vocês dizem
que Me colocam no coração, na verdade, vocês Me colocam no Sahasrara. Porque como vocês sabem, o Brahmarandra aqui é a
área óssea da fontanela que tem o pitha, o centro que controla o coração, que é a sede de Sadashiva… ou, vocês podem dizer,
de Shiva. Então quando vocês Me colocam no coração, na verdade Me colocam lá. Assim, elevá-La do coração para lá ou
trazê-La de lá para o coração… é o problema de dois tipos de pessoas. Algumas pessoas são sensíveis em seu coração, Eu diria,
na Europa, podemos dizer que os italianos são muito sensíveis em seu coração, a primeira coisa que eles fazem logo que Me
veem… é colocar suas mãos no coração. E isto é o que acontece: se vocês tentarem Me sentir em seu coração antes de mais
nada, é muito mais fácil. Sentir-Me em seu coração. Agora vocês podem dizer: "Como fazer isso?" Vocês têm de Me amar como
Eu os amo. Vocês têm de amar cada um de vocês, porque todos vocês estão dentro de Mim. E você não pode ensinar alguém a
amar. O amor está dentro… e o amor se manifesta, se você apenas abrir seu coração. Agora, o que impede isso, nós devemos
examinar. Primeiramente o condicionamento. No Ocidente, expressar seu amor… é considerado pecaminoso na verdade. Leva
tempo para dizer: "eu amo você", mas "eu odeio você", até mesmo uma criança segue dizendo, "odeio você, odeio você, odeio
você." Mas odiar alguém é pecaminoso, para qualquer pessoa odiar é pecaminoso. Portanto dizer "odeio você, odeio você" é um
ato pecaminoso. Então o que a pessoa tem de fazer é dizer, continuar dizendo: "eu amo você." Afinal, você deve amar uma
pessoa que lhe é tão querida. Qualquer pessoa que lhe tenha feito algo bom, você ama essa pessoa. Mas se a própria Adi Shakti
lhes deu o renascimento, deveria ser a coisa mais fácil amar. E se Ela diz: "Todos eles estão dentro de Meu corpo", então deveria
ser ainda mais fácil amar uns aos outros. Assim, toda a purificação do Sahasrara… é feita através desse amor, esse amor que
não é condicionado, que não é inibido, que não deseja nenhum descanso, não deseja nenhum retorno, nirvach, mas os
condicionamentos são demasiados. Primeiro o problema do condicionamento surge em você, onde você pensa: "Essa condição
me faz odiar alguém" ou… "eu não posso amar alguém porque este é o condicionamento." Mas na verdade, o próprio
condicionamento é tão absurdo, se você observá-los um por um. Para tornar isso simples, Eu gostaria que vocês entendessem…
a parte relativa ao condicionamento, considerando que Eu li uma vez um artigo, um interessante: "Quem matou o romance?"
Então ele disse: "Os cabeleireiros." Eu fiquei Me perguntando como é que ele está conectando… o romance aos cabeleireiros.
Porque as pessoas costumam ir a um cabeleireiro… e uma pessoa gosta do corte de cabelo. Então a pessoa diria: "Eu adoro
este corte de cabelo". Agora, vamos supor que a noiva ou a esposa dele usou um outro… tipo de corte de cabelo, porque todos
os dias coisas novas estão surgindo, então imediatamente o marido diria: "Oh, eu odeio você por causa do seu corte de cabelo."
Porque ele adora um tipo de corte de cabelo, é por isso que ele ama, do contrário, se você usa um outro corte de cabelo, você o
odeia, "eu não gosto disto." Dizer "eu não gosto disso" e "eu gosto disso" por si só é um sinal… de que esse condicionamento
está excessivo. Você faz um corte de cabelo apropriado… e veste-se apropriadamente e sai, e então de repente as pessoas
dizem: "Oh, odeio isto." Quem é você? Que direito você tem de dizer isso a alguém? Você não é um juiz nomeado por nenhuma
corte, então por que dizemos "odeio isto" para ferir alguém? Pelo contrário, você deve dizer: "Tudo bem, eu gosto disto, mas
você poderia fazer melhor." Esse é o sinal de amor onde você quer que uma pessoa se vista… de uma maneira que seja
agradável. Mas isso é num nível muito, muito mais baixo que vemos as pessoas. Então nós vamos adiante para observar uma
pessoa, o quanto ela é inteligente, o quanto é esperta, o quanto é carismática, o quanto é charmosa – esta é uma outra palavra
que é muito ilusória. Esses são também tipos de condicionamentos… de mente em que você acha que um determinado tipo de
pessoa é uma… pessoa adorável, que você ama essa pessoa, é muito externo. Ou algumas pessoas na verdade não amam, mas
mostram que amam porque alguém tem mais dinheiro. E ele não irá dividir o dinheiro, sem dúvida, mas você ama aquela pessoa
porque ela tem mais dinheiro. Ou ele tem um carro melhor ou é bem vestido, seja o que for. Assim, esse tipo de ideia que a
pessoa tem… também é um exterminador do amor. Se o amor é morto, a alegria é perdida. Você não pode ter alegria sem amor.
Eu digo que alegria e amor, ambos são exatamente o mesmo. Depois isso se torna mais sutil, cada vez mais sutil, então
começamos, por exemplo, a amar nossos próprios filhos, isso é muito comum. Quero dizer, é claro, algumas pessoas também
não amam… nem mesmo seus filhos, há todos os tipos. Mas depois eles continuam: "este é meu filho, este é meu filho, este é
meu filho." Isso novamente é a morte do amor. Como Eu lhes disse antes, a seiva da árvore sobe, vai para cada fruto, vai para
cada folha, vai para cada parte e retorna, ela não é apegada. Se você é apegado a uma parte ou a uma flor porque ela é mais
bonita, então a árvore morrerá e a flor também morrerá, assim isso é a morte do amor. Então, você tem de ter amor, que não fica
envolvido ou apegado. Toda vez que Eu falo assim, eles dizem: "Como fazer isso?" O amor do Espírito é desse tipo. O amor da
mente condicionada é diferente. Uma mente condicionada pode amar de uma maneira limitada, porque ela está condicionada.
Então, o maior inimigo do amor é o ego dentro de nós, que é como um balão no topo de nossa cabeça, e esse ego nós causa
uma tensão muito grande. O condicionamento, é claro, por exemplo eles veem, digamos por exemplo, eles veem um tapete.

Agora, de acordo com o condicionamento deles, ele não é bom, então eles dirão: "Oh, que tapete é este", ou algo assim, esse
tipo de condicionamento de nível muito baixo. E o nível mais elevado é no máximo… vocês amarem seu próprio país. Assim,
"meu país é o melhor, quer ele esteja matando pessoas, quer ele esteja destruindo a paz mundial, tudo bem, "porque pertenço a
um determinado país, que é o melhor." Nós nunca conseguimos criticar nosso país ou os compatriotas. Isso continua cada vez
mais sutil, mas no lado da inteligência é ainda pior. Porque inteligentemente se você entendeu que alguma coisa é boa, então
ninguém pode salvá-lo. Porque você entendeu através de seu cérebro. Na verdade, isso é surpreendente, Eu estava lendo o
livro.. escrito por Rabindranath Tagore, e um inglês fez um prefácio muito bonito, uma introdução, e ele disse: "A criatividade
está morta no Ocidente." Então ele perguntou a um senhor que era um crítico indiano, ele disse: "Vocês não criticam seus
poetas? Vocês não têm críticos?" "Sim, sim, nós temos, eles criticam." "Então o que eles criticam?" "Oh, eles podem criticar que
nesta época não houve chuva," "então tivemos problemas e coisas assim." Ele disse: "Não, não, não, não, estamos pensando
nos poetas." "Eles criticam o poeta? Eles criticam um artista?" Então ele disse: "Isso é para ser criticado?" "Isso é criado." "Seja o
que for que ele sentiu, foi criado," "mas vamos supor que ele tenha apresentado algo muito vulgar," "então é claro nós não
gostamos disso," "mas se for criado por uma bela mente, tem de ser belo," "então você não critica." Ele disse: "Não, porque nós
não conseguimos criar desse jeito." "Então o que você conseguiu criar?" É desse modo, inteligentemente o que nós temos feito?
Nós temos normas a respeito de tudo, a respeito da arte, a respeito de toda criação. "Não gostamos deste tapete?" "Por quê?"
"Porque ele não agrada nossa compreensão intelectual…" "das normas que atingimos e nesta estrutura," "ele não se encaixa,
então nós não gostamos dele." Você pode criar sequer um centímetro dele? Assim, este ego lhes dá uma ação não autorizada,
que é não autorizada, Anadhikar Chechtha, não autorizada. Você não tem nenhuma autoridade para criticar. Você não pode
fazer nada. Então por que você deveria criticar? É melhor apreciar e ver por si mesmo que você não tem… autoridade, você não é
digno disso, de criticar. Se você não é digno disso, por que você deveria criticar qualquer coisa? E de qualquer forma também,
você deve saber que você é um escravo do seu ego. Seja o que for que o ego ordene e sua inteligência, a assim chamada
inteligência, leva-o a um ponto, a alguma norma. E depois isso torna-se um ego coletivo de uma determinada… comunidade, de
um determinado país, de determinadas ideologias. É coletivo. Então depois eles dizem: "Oh nós, vejam, nós achamos que isso
não é arte." Essa é a razão pela qual não podemos nunca mais ter mestres na arte. Não podemos ter Rembrandt, não podemos.
Pobre Rembrandt, ele próprio deve ter sofrido muito. Vocês sabem que Gauguin sofreu muito, todos esses artistas sofreram
muito, mesmo Michelangelo sofreu muito. Não somente financeiramente, não somente financeiramente, mas também crítica,
crítica, crítica. Então Eu acho que as pessoas desistiram. Eu encontrei um artista que tinha feito muitos trabalhos artísticos… e
Eu disse: "Por que você não Me mostra?" Ele disse: "Não, eu não quero Lhe mostrar. Isso foi criado para mim mesmo." Eu disse:
"Eu gostaria de ver." Eu vi, era bonito, muito bonito. Eu disse: "Por que você não mostra." Ele disse: "Não adianta, as pessoas
apenas criticarão." "Eu faço isso para meu próprio prazer," "eles simplesmente estragarão toda a alegria da minha criação."
Assim, uma das coisas básicas que devemos evitar é criticar os outros. É melhor criticar a si mesmo. Critique a si mesmo,
critique seus irmãos e irmãs, critique seu país, critique todos os hábitos que você tem e ria de si mesmo, é a melhor maneira. Se
você souber como rir de si mesmo, então você não se oporá… ou não ficará no caminho de nenhuma criatividade de uma outra
pessoa. Assim, com o ego, você torna-se tão desautorizado, você pode criticar qualquer coisa. Você acha que tem o direito.
Quem lhe deu esse direito de criticar? É a pergunta que a pessoa deve fazer a si mesma. Como podemos criticar alguém? Como
santos, como vocês são agora - é claro você pode distinguir quem está bloqueado, quem tem emitido vibrações ruins, quem tem
problema, você sabe disso. Você sabe disso, não é condicionamento, não é somente você fazendo porque há algum ego, mas
você está sentindo isso nas pontas dos seus dedos, é uma percepção verdadeira dentro de você. É o Bodha através do qual
vocês sabem, então o que você deve fazer? Em seu amor, você tem de falar com a pessoa, se possível, assim: "Isto está errado
em você, é melhor ser corrigido", mas de uma maneira que a pessoa corrija isso. Ao contrário, se você lhe falar de uma maneira
que ela fique ainda… pior do que está, você não amou essa pessoa de forma alguma. Permita todo mundo crescer. Há muitas
pessoas na Sahaja Yoga que são muito, muito boas, excelentes, sem dúvida, mas também há algumas pessoas… que podemos
chamar de muito difíceis, muito. Há algum tipo de rachadura na cabeça delas ou algo assim, essa parte está faltando algumas
vezes, alguns parafusos estão frouxos, Eu acho. Às vezes elas se comportam como palhaços, nós conhecemos algumas
pessoas assim, simplesmente não se pode ajudá-las. Elas poderiam ser muito inteligentes também; elas poderiam ser muito
ríspidas também. Mas na Sahaja Yoga, elas não podem chegar a esse nível onde… vocês podem dizer: "Agora o crescimento é
possível." Vamos supor que a Mãe Terra fosse muito quente como o sol, não teria havido nenhum crescimento, ou se Ela fosse
fria como a lua, não teria havido nenhum crescimento. Ela tinha de vir para o centro, onde Ela tinha ambas as coisas… em
proporções adequadas para crescer. Da mesma maneira, um ser humano tem de trabalhar… de modo que mantenha uma
moderação e um equilíbrio… e compreenda que não deve ir aos extremos em nada. Esse equilíbrio você aprende quando ama

alguém. Na Sahaja Yoga, como vocês sabem, nós tivemos de pedir algumas pessoas que saíssem da Sahaja Yoga, isso é por
causa do amor por elas, porque uma vez que elas saiam, elas melhoram, Eu tenho visto que elas melhoram tremendamente.
Mas quando elas estão dentro da comunidade Sahaja Yoga, elas se tornam um estorvo, e elas querem ser mais incômodas,
porque é o ego delas que está atuando, talvez o condicionamento esteja atuando, seja o que for. Elas querem ser um estorvo,
então nós temos de lhes pedir: "Por favor, saiam por algum tempo." Agora, se esse valor de inconveniência está perdido numa
pessoa, então ela tem de ser franca. Ela não pode ser nunca mais um estorvo. E logicamente, isso pode agradar uma pessoa se
você lhe disser: "Esta é a razão pela qual nós queremos que você saia." Mas eles podem ser repugnantemente problemáticos,
Eu sei disso. Mas você tem de mostrar total paciência e total compreensão, e você deve falar como uma pessoa que ama. O
amor tem um poder tão grande que ninguém quer fazer algo… que dê a impressão que eles não amam, ele é uma coisa muito
poderosa. Ele une as pessoas de uma maneira tão bela… que a pessoa quer fazer algo. Por exemplo, vocês querem Me dar
flores, porque vocês sabem que Eu amo flores. Então vocês querem Me dar flores para mostrar: "Mãe, nós A amamos", vejam,
apenas para mostrar. Eu sei que vocês Me amam, mas vocês querem apenas meio que reforçar isso, o pensamento em Mim.
Assim, vocês querem Me dar uma flor para mostrar o seu amor e a expressão do seu sentimento interior por Mim. Então, todas
essas coisas materiais podem ser usadas para expressar seu amor. Elas podem ser muito facilmente expressas de uma
maneira… que uma outra pessoa saiba o que é amor, mas todo o poder do Sahasrara é amor. Então, se você vê que este cérebro
tem de amar, o cérebro tem de amar. Depois, nesse momento, verificando os poderes da Sahaja Yoga através de seu cérebro… e
de sua inteligência, se você alcançar um ponto onde compreende: "Não, é inútil analisar, sintetizar, fazer todas essas coisas," é
apenas amor, é puro amor." Então, o mesmo Sahasrara que foi usado antes, este cérebro, para analisar, para criticar, para fazer
todos os tipos de coisas insensatas, agora quer amar e desfrutar o amor, e há o auge onde o cérebro apenas ama, essa é a
situação que a pessoa tem de alcançar. O cérebro apenas ama, ele só conheçe o amor, porque ele viu o poder do amor. Você
chega a uma certa conclusão lógica e depois vê o ponto, como Adi Shankara escreveu muitas coisas como Vivekachudamani,
isso, aquilo, e todos aqueles tratados, e depois ele desistiu, ele disse: "Não, nada disso." Ele apenas escreveu o louvor à Mãe,
acabou-se. Então, uma vez que você alcance esse ponto, você pode dizer agora que você está em Nirvikalpa, porque não há
nenhuma vikalpa, não há nenhuma dúvida em sua cabeça. Porque você ama, no amor você não duvida, não há nenhuma dúvida.
Somente quando você pensa, você duvida, mas quando você ama, você não duvida, você apenas ama, porque você desfruta o
amor. E é por isso que amor é alegria e alegria é amor. Assim, após tantos dias, o Sahasrara foi aberto. Nós temos de abrir
nosso Sahasrara novamente através… de nossos processos meditativos, através da compreensão de nós mesmos e dos outros,
talvez logicamente alcançando esse ponto, não há outra saída agora. Nós alcançamos o final disso agora, toda a lógica
terminou agora, salte no oceano de amor, acabou-se. Uma vez que você salte no oceano de amor, não há nada a ser feito,
apenas a ser desfrutado, cada onda dele, cada nuance dele, cada toque dele. Isso é o que a pessoa tem de aprender pela
conclusão de que… a Sahaja Yoga é somente amor. Que Deus abençoe todos vocês.
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Então hoje nós estamos reunidos aqui para venerar Buddha. Senhor Buddha, como vocês sabem, era Gautama, Aquele que
nasceu em uma família real, e depois Ele se tornou um asceta, porque Ele ficou muito afetado ao ver... os três tipos de
problemas com os quais os seres humanos sofrem. E Ele chegou à conclusão: todos esses três tipos de problemas existem...
porque nós temos desejos. Então Ele disse: "Se você se tornar sem desejos," "então não haverá nenhum problema para você."
Então Ele estudou os Vedas, Ele estudou os Upanishadas, Ele estudou todos os tipos de coisas. Ele foi a muitos santos e a
muitas pessoas... e Ele não conseguia ter a Sua Realização. Na verdade, Ele era uma Encarnação. A Encarnação também tem de
alcançar o ponto da Realização... de uma forma diferente, como por exemplo, todo o potencial tem de abrir. Mas a Encarnação
tem um enorme potencial, e isso se expressa uma vez que a porta seja aberta para fora. Buddha percebeu que o maior
problema do ser humano era o seu ego. Em seu ego, ele vai aos extremos, de um fim a outro.
E então Ele trabalhou por todo o Pingala Nadi para nós, e Se posicionou em nosso ego, para controlá-lo. Se você observar o
Agnya Chakra, se no centro está Cristo, você tem no lado esquerdo Buddha... e no lado direito está Mahavira. Todos Eles são
chamados de Senhores, porque Eles são os governantes dessas três áreas. Agora, nesta área do Agnya está a área de Tapas,
da penitência. Porque Eles fizeram penitências por nós, nós não temos de fazer nenhuma penitência, Eles fizeram por nós tudo
que foi possível. É desse modo que os Sahaja Yogis não têm de fazer nenhuma penitência, eles estão em um belo lugar
recebendo boas vibrações. Eles não têm de ir nas florestas, fugir da sociedade e se esconder... em um lugar onde poderia haver
escorpiões, poderia haver cobras, poderia haver tigres, poderia haver qualquer perigo para a vida. Assim, a parte na penitência
acabou e também, Buddha em Sua vida, quando Ele estava vivo, o tempo todo Ele disse: "Não há nenhuma necessidade de ter
qualquer austeridade." "Não há nenhuma necessidade de ter austeridade, de forma alguma." Se você ler Buddha, ler seus
primeiros ensinamentos, então você ficará surpreso, Ele disse que não deveria haver nenhuma austeridade.
Ele próprio praticou austeridades. Mas aquela era a época, samayachar, era o época onde eles necessitavam de pessoas que
fariam o máximo... para a propagação de Suas ideias, então a maioria deles adotou um tipo de vida, mas Ele nunca acreditou
em nenhuma austeridade. Além disso, Ele não era vegetariano. Ele morreu porque uma vez Ele foi a uma vila e Ele estava com
fome, e pediu a um dos caçadores, nós os chamamos de "kiratas": "Eu gostaria de comer agora e Eu tenho de ir para o Meu
trabalho." Ele disse: "Esta manhã, eu matei um javali," "mas deve demorar algum tempo, ele está com sangue muito quente." Ele
disse: "Não importa." Muito significativo, lado direito, comer... a carne vermelha de um javali sem esfriá-la. Ele a comeu e morreu
por causa disso. Tudo que eles fazem tem um sentido. Assim como achamos um significado na vida de Cristo, achamos um
significado na vida de Buddha também.
Esse é o motivo pelo qual os budistas se tornaram vegetarianos. Porque Buddha morreu comendo aquela carne quente, eles se
tornaram vegetarianos. Mas isso não significa que todo mundo tem de se tornar vegetariano. Aqueles que têm ego, é melhor
eles serem vegetarianos. Pessoas de canal direito ficam melhor com mais comida vegetariana... e as de canal esquerdo, mais
com proteína, isso nós sabemos muito bem. Então Ele tentou controlar as pessoas que estavam com Ele... de uma forma que
era muito amorosa e carinhosa. Mas qual era a tônica em Sua mensagem deve ser entendido. Havia um rapaz que foi a Ele e
Lhe pediu: "Senhor, Você me iniciaria no Budismo?" Não era "ismo" naquela época. "O Senhor me iniciaria?"
Ele disse: "Meu filho, somente os brâmanes podem ser iniciados", significando "almas realizadas". "Qual foi o seu nascimento?"
Ele disse: "Senhor, eu não sei sobre o meu nascimento", então ele voltou para sua mãe e perguntou: "Qual foi o meu nascimento,
mãe?" "Quem foi meu pai?" Ela disse: "Meu filho, eu era uma mulher muito pobre..." "e não sabia como viver, então eu tive muitos
senhores," "eu vivi e não sei quem é seu pai." "Você não conhece meu pai?" Ela disse: "Não." Então ele foi a Buddha e o Senhor
lhe perguntou: "Agora, quem é seu pai?" "Qual é a sua casta?" Ele disse: "Senhor, eu não tenho nenhuma casta," "porque minha
mãe me disse que ela teve muitos senhores..." "e ela não sabe de onde eu nasci," "então eu não conheço meu pai."

Então Buddha o abraçou, Ele disse: "Você é o brâmane," "porque você disse a verdade." Assim, a essência da Sua vida é a
verdade. Primeiro, nós temos de ser honestos conosco. E Eu encontro algumas pessoas... que acham muito difícil serem
honestos com eles mesmos. Eles sabem como fugir da verdade. Eles sabem como lidar. Para se livrarem dela, eles darão
algum argumento ou darão algumas explicações. A quem você está dando explicação? A si mesmo somente. Seu Espírito está
residindo dentro de você, que está iluminado em sua atenção... e agora, a quem você está se explicando?
Ao seu próprio Espírito? Assim, a mensagem de Cristo pode ser... que temos de nos ressuscitar. Mas e quanto a ressurreição?
Você tem de ser muito honesto consigo mesmo, primeira coisa. A coisa mais importante é saber que sua casta é de um
brâmane, pois você conhece o Brahma, você conhece o Poder Onipresente, você O sentiu. Vocês são os verdadeiros
brâmanes... e como verdadeiros brâmanes, vocês têm de ser espartanos. Na Índia, digamos, nós temos um brâmane, podem
não ser brâmanes verdadeiros, mas nascidos em uma família brâmane, pode ter havido antepassados que tenham sido
brâmanes... ou algo assim, eles chamam a si mesmos de brâmanes, tudo bem. Então qual é a especialidade deles? Às 4:00hs
da manhã, eles se levantarão, todos os brâmanes. É desse modo que você consegue distinguir um brâmane.
Eu também sou um brâmane dessa forma. Depois eles tomarão o banho deles, se limparão completamente e se sentarão para
as orações... ou pujas ou talvez meditação. É desse modo que você distingue um brâmane, embora eles não sejam brâmanes,
mas é a tradição. Enquanto, digamos, um shudra na Índia se levantará às 9:00hs, na tradição, vestirá roupas sujas, colocará sua
mão na boca, será um sujeito preguiçoso, cercado de lixo. Ele não consegue nem mesmo sentir o cheiro da sujeira, porque eles
têm feito esse tipo de trabalho, tradicionalmente. Eles não são, há muitos brâmanes, nós descobrimos agora, que são realmente
nascidos em famílias shudras. Então, na verdade, nas famílias shudras, não é pelo nascimento, mas sim pela atitude deles, pelo
"jati" deles, que eles são brâmanes. Mas tradicionalmente, isso é aceito na sociedade deles. O cabelo deles será desgrenhado.
Você consegue imediatamente distinguir, nenhum óleo no cabelo, primeiro ponto.
Nenhum óleo no cabelo, o cabelo é todo desgrenhado. Em segundo lugar, eles não estão preocupados com a vida sexual. E isso
tem importância para os rakshasas, é somente os rakshasas que ficam interessados em mulheres, em olhar para as mulheres e
tudo mais. Na verdade, de acordo com os Puranas, sinto dizer isso, é uma característica dos rakshasas. Porque quando houve a
turbulência no oceano, o "manthana" aconteceu, e o amruta surgiu, a ambrosia surgiu do oceano, então Shri Vishnu conheceu a
fraqueza dos rakshasas. Eles tinham levado a kumba, o vaso de ambrosia, à força, os rakshasas, porque eles eram mais
poderosos, mais egoisas, ele podiam ser astuciosos, então eles lidaram com os Devas e levaram embora, e estavam prestes a
beber aquilo. Então Shri Vishnu soube da fraqueza dos rakshasas, então Ele se vestiu como uma mulher, Mohini, chamou a si
mesmo de Mohini. Mohini significa aquela que o atrai por sua roupa, sua aparência, todo esse tipo de insensatez. E
imediatamente todos os rakshasas caíram por causa dela, por causa Dele, quero dizer. Imediatamente, você conseguia
distinguir entre os Devas e os rakshasas.
Mas digamos na Grécia, eles transformaram Devas em rakshasas, resolveram o problema! E assim que Ele descobriu... que um
deles tinha levado algo, é dito assim na mitologia, Ele foi e deu uma risadinha... e sendo um rakshasa, ele gostou da mulher
sorrindo, não, riu para ele e então tentou fazer cócegas, da maneira rakshasa, orgulhosamente, "Bela mulher vindo e me fazendo
cócegas, ohh." Como ele era tão estúpido, ele sentiu tanta cócega que ele vomitou. E eles dizem que o alho nasceu dessa
ambrosia, é dito assim, quero dizer, mitologicamente. Então quando Eu observo as pessoas na Sahaja Yoga... não sendo
honestas consigo mesmas, a primeira coisa que eles devem saber é que o ego... é uma coisa muito, muito astuciosa, mas ele
também o torna escravo de um outro ego. Vejam agora, por exemplo, uma mulher iria a essas lojas de beleza, se vestiria bem,
usaria essas coisas, faria tudo daquele jeito, Eu não sei o que elas fazem, mas elas saem daquilo... depois de três, quatro
horas... e parecem iguais para Mim. Eu não sei quanto dinheiro elas gastaram. Mas é algo surpreendente... que o cabelo é
cortado dessa vez de uma forma diferente. Então você pergunta: "Por que você o cortou dessa forma agora?" "Essa é a moda."
Isso significa que você não tem suas próprias ideias. Você não tem o seu próprio conceito. Seja qual for a moda, você
simplesmente a segue. Você não entende também se isso é bom para você ou não. Então o ego fica dominado. Vamos supor
que haja um empresário, digamos, muito inteligente e astucioso, mais do que qualquer um, supondo. Há muitos assim, é claro.
Agora, ele diz: "Você pode colocar uma lata de geleia em sua cabeça..." "e amarrar seu cabelo deste jeito..." "e você parecerá

muito elegante", e ele coloca muitas propagandas, todas as latas de geleia dele podem ser vendidas. Sem pensar, elas usarão
latas de geleia. Significa que você não tem nenhuma personalidade própria.
O que é o ego? O ego deveria lhe dar uma personalidade, um caráter, um temperamento. E quando você as vê, você não
consegue distingui-las, como os sikhs, você não consegue distinguir... um sikh do outro, porque todos eles usam barba e
bigode. Você não consegue distinguir as mulheres umas das outras, porque todo mundo tem o mesmo tipo de penteado, o
mesmo estilo de roupas, tudo é igual, porque isso é uma moda. Quem começou essa moda? Algum sujeito muito astucioso
quer ganhar dinheiro. Na Índia, nós tivemos um tipo de... nós chamamos isso de "tokni", é um tipo de cesta, uma pequenina
cesta; e de repente, ela desapareceu do mercado. Nós não soubemos para onde ela tinha ido, quero dizer, é impossível. O que
você consegue fazer com aquilo? É uma coisa muito simples.
Estavam todas nos EUA. Por quê? "As mulheres as estão usando no cabelo." Eu disse: "Como?" "O que elas fazem com o cabelo
delas?" "Não, não, não, não." "Veja, hoje em dia, elas não colocam nenhum óleo na cabeça delas," "então todas elas ficaram
carecas." Você ficará careca, sem dúvida, se você não colocar óleo. Eu estou lhes falando agora, você ficará careca. "Assim, nós
somos pessoas austeras, não podemos colocar óleo."
Mas então nós ficamos carecas automaticamente, você pode se juntar a qualquer organização budista, agradavelmente, você
não tem de raspar a cabeça. Então elas dizem: "Nós ficamos carecas agora, então temos de ter alguma coisa." Então elas
colocam aquelas cestas... e em cima disso, elas colocam em cima do que vocês chamam de perucas. Maravilhoso! "Mas por
quê? Por que você não coloca isso na sua cabeça?" "Não, você deve ter um belo cabelo sedoso." "Para quê?" "Mas essa é a
moda." Um dia, uma senhora que estava falando Comigo, a cesta dela caiu... e a peruca também caiu.
E foi desse modo que Eu descobri. Então o que é para entender é que... se você tem seu ego realmente de uma forma
verdadeira, você deve ter sua própria personalidade, seu caráter, sua compreensão, sua peculiaridade, seu temperamento. Isso
não existe. O que Buddha fez? Ele disse: livre-se de tudo, de seu cabelo, até mesmo de seus cílios, de qualquer coisa que possa
ser raspada, mãos, pés, tudo raspado. Imaginem se vocês estivessem seguindo o Budismo, o que teria nos acontecido. E Ele
disse: "Tudo bem, vista apenas um kashaya." Significa roupas de açafrão. "Venham com roupas de açafrão, com tudo raspado",
e as mulheres podiam vestir somente duas roupas, uma blusa e um sari, só isso, nenhuma anágua, nada. Quer você fosse uma
rainha ou quer você fosse uma varredora.
Todos eles devem parecer iguais, então nenhuma moda, nunca mais. Mas os budistas são as pessoas que mais seguem a
moda, vocês nunca poderiam imaginar. Se você for ao Japão, você ficará louco, se você vir as modas deles, porque eles são tão
artificiais. Eu não sei para onde o Budismo foi, onde Buddha... sempre exaltou as pessoas que eram naturais. Todo o Budismo
está perdido desse jeito, em um tipo de desolação. Uma outra coisa é que as pessoas de canal direito têm um problema, porque
se você se torna muito canal direito, você negligencia o seu canal esquerdo, negligencia seu Muladhara, porque: "O que há de
errado?" "O que há de errado?" Até você contrair AIDS, nada estava errado, agora algo está errado. Até que você contraia câncer,
"O que há de errado em fumar?" "O que há de errado?"
Eles fazem propaganda até mesmo na Índia, que você parece realmente magnífico se você tem um charuto em sua mão, ou um
cigarro em sua mão. Você parece uma chaminé, mas tudo bem. Então eles mimam seu ego lhes falando todas essas coisas... e
você começa a fazer isso, e nessa ação, você simplesmente esquece... que você é um tolo estúpido. Nós vamos perder toda a
nossa beleza, se nós dermos ouvidos a essas pessoas astuciosas que são os empresários, acreditem em Mim. Nós tivemos
Mona Lisa, atualmente você não a encontra em lugar nenhum, em parte alguma. Vocês têm mosquitos, horrível. Eles acham que
elas são muito bonitas, elas não emitem nenhuma vibração. De qualquer ângulo da estética, elas não são bonitas. E quando
elas estiverem com 40 anos, parecerão ter pelos menos 80. Assim, o que aconteceu é que nós estamos fazendo o jogo... de
nosso ego e nosso Muladhara está perdido.
O Moladhara é o freio, é como um freio. O canal direito é o acelerador e o esquerdo é o Muladhara, que é o freio, mas "o que há
de errado?" É por isso que Buddha pregou o Brahamacharya, o celibato, porque se você vai demais para o canal direito, agora há
muitas complicações. Eu consigo ter notícias deles por muitas pessoas, de que aqueles que são hiperativos não conseguem

gerar filhos. Primeiro, "o que há de errado?" Então há completa aridez, eles não conseguem ter filhos. E se por acaso eles têm
filhos, talvez só se tornem rakshasas. Assim, excesso de ascetismo pode levá-lo demais para o canal direito. É por isso que
Buddha disse: "Nenhum ascetismo é necessário." Ele disse isso, embora Ele tivesse pessoas em Sua volta... das quais Ele
tomava conta, assegurava-se de que elas fossem pessoas celibatárias... e Ele é Aquele que lhes deu equilíbrio e lidou com eles.
Assim, uma vez que você comece ir para o canal direito, você termina automaticamente como um vegetal, automaticamente.
Você não pode gerar crianças, você não pode viver muito tempo. Como por exemplo, consumir cocaína, você pode dizer. Você
acelera muito, você se torna muito rápido. E você tem de realmente... viver com eles, é tão difícil, muito difícil. Porque eles se
movem com velocidade de um jato... e Eu Me movo com a velocidade de um elefante. Eu só fico os vendo indo, vindo, indo,
vindo. Eu não sei como Me relacionar. Assim, para frear esse ego, nós temos de venerar Buddha. Nós temos de venerar Buddha.
Mas o primeiro princípio é respeitar sua castidade. Respeitar Buddha significa respeitar a sua castidade. Vocês não têm de
abandonar sua esposa como vocês abandonaram, a menos e até que elas sejam horríveis. Não têm de abandonar seus
maridos. Todos eles não tinham esposas. Buddha tinha uma esposa, Ele a abandonou; Mahavira não tinha nenhuma esposa,
Cristo nunca foi casado. Mas na Sahaja Yoga, vocês de fato casam, vocês têm filhos, sem dúvida. E como estávamos dizendo,
com ego, nos tornamos, de certa forma, muito envolvidos conosco mesmos. Então nós podemos dizer que há três tipos de
pessoas neste mundo. Um são os que não estão preocupados com os outros.
Assim, a primeira mensagem de Buddha é a honestidade consigo mesmo. E a primeira área que você tem de observar a
honestidade... é em sua castidade. Você pode se casar, você pode ter uma esposa, você pode ter um marido, você pode ter
filhos. Assim, este ego, que estava primeiro lá, cria um tipo de pessoa, a pessoa que só fica envolvida consigo mesma, com sua
ambição, seus projetos, seus trabalhos, sua esposa, no máximo, ou seus filhos, sua casa, seu carro, talvez seu cavalo, talvez seu
cachorro, no máximo. Se ele puder estender. Por outro lado, se você falar com tal pessoa: "Eu estou muito", digamos,
"preocupado com alguém", essa pessoa Me falará: "Você cumpriu o seu dever." "Agora, se essa pessoa não quer fazer isso,"
"por que você deveria se preocupar? Você deveria ficar feliz." "Mas como Eu posso ficar feliz?" "Eu não sou do seu tipo."
E uma pessoa assim também dirá: "Esta é minha casa," "então por que deveria me preocupar com alguém que não tem casa?"
"Esta é minha sala, este é meu tapete." "Qualquer pessoa que chegue em minha casa: 'Oh sente-se lá,'" "`coloque isso lá.'" Uma
pessoa tão horrível, rude. "Meu e meu, minha e minha", continua agindo. E este ego então se espalha cada vez mais, e então: "Eu
acredito em uma ideologia", como Hitler acreditou. Ele deve ter sido ferido por alguns judeus, deve ter sido. Então com essa dor,
ele ficou completamente encravado... em uma grande prisão horrível através de seu ego... e ele quis matar todo judeu. Assim,
esse tipo de pessoa é... tão envolvida consigo mesma, "eu, eu, meu" e "eu sou o melhor", "Todo mundo é tolo estúpido, eu sou o
mais inteligente." "Eu sou o mais esperto, eu sei tudo."
Como um ditado: "Eu estava vindo pela estrada e vi um ladrão," "entao eu corri até a árvore e me escondi." "Que pessoa
grandiosa eu sou." "Depois o ladrão veio e me ameaçou," "então eu dei tudo para ele. Que pessoa grandiosa eu sou." "Depois o
ladrão veio e levou minha esposa." "Que pessoa grandiosa eu sou." Autocertificado. E ele é muito feliz. Todo mundo fica
cansado de uma pessoa assim, todo mundo fica infeliz com uma pessoa assim, ninguém gosta. Se tal pessoa está vindo deste
lado, a maioria deles fugirá: "Oh, ele está vindo."
Nós temos na Índia algumas pessoas desse tipo, em toda cidade, bem conhecidas, bem conhecidas, todo mundo as conhece.
Então de manhã, as pessoas saem para uma caminhada em um jardim... e eles veem uma pessoa assim vindo daquele lado.
"Oh Deus, hoje nós não comeremos." Eu disse: "Por quê?" "Nos encontramos hoje com a pessoa mais inauspiciosa, era aquele,
aquele." Mas ele é muito – ele fica andando deste jeito: "O que há de errado?" Ninguém gosta de uma pessoa assim. Você pode
achar que não há fim para você mesmo, ninguém gosta de você. Em países e mais países tem havido pessoas assim, é uma
tamanha insensatez coletiva. Às vezes, quando você observa como... muitas pessoas foram mortas na América pelos mesmos
espanhóis... que são hoje Sahaja Yogis.
Eu não posso acreditar que vocês são filhos dos mesmos espanhóis, vocês são tão diferentes. Tão belos. Mas o que foi aquilo
que os tornou tão cruéis? Esse ego, esse ego desenvolvido neles, eles não conseguiam ver: "Estes são seres humanos que

estamos matando." "Nós agredimos o país deles, nós estamos aqui," "estamos matando-os, não temos nenhum direito de estar
lá." O mesmo com os portugueses. Todos eles desapareceram no Brasil enquanto eles pertenciam a Portugal, e em Portugal
restam somente 5% das pessoas. Eles não se preocupam com Portugal, que é muito, muito pobre. A mesma coisa com os
espanhóis, aqueles que foram à América: "E daí? Nós ganhamos nossa própria América."
"Nós estamos aqui, fizemos isso, fizemos aquilo," "matamos muitas pessoas. Os espanhóis não mataram ninguém," "então por
que cuidar dos espanhóis?" E é desse modo que o ego deles trouxe à tona tamanha destruição. Quando Eu fui à Colômbia pela
primeira vez, Eu não sei, um senhor soube de Mim. Ele Me perguntou: "Mãe, a Senhora é Aquela que é conhecida como uma líder
espiritual?" Eu disse: "Sim, Eu sou, e daí?" Ele se encontrou Comigo em uma festa. Eu fiquei surpresa, ele Me chamou de "Mãe".
Então ele disse: "A Senhora pode abençoar nosso país com algo..." "de forma que possamos levar a melhor sobre esses
americanos." "Que seja algo vindo da natureza."
"Nós temos trigo, produzimos trigo aqui..." "e essas pessoas querem comprá-lo com um preço tão baixo..." "que não
conseguimos nem mesmo manter nossas famílias." "É um preço tão baixo que realmente não conseguimos fazê-lo
economicamente." "Nós passamos fome e vendemos esse trigo para eles." Então agora, na Colômbia, aquela favela da
Colômbia, em Bogotá, agora se tornou a mais desenvolvida. Todos eles viajam de primeira classe e os americanos... estão
tomando cocaína e lavando os pés deles. Essa é a recompensa do ego. Você tem de pagar os dividendos, você tem de pagar
pelo seu ego, e muito severamente. Tente qualquer truque com seu ego, isso retorna para você. É claro, na Sahaja Yoga, isso é o
pior, é o pior, Eu fico assustada ao ver alguém arrogante. Por favor, desça.
Eu também devo mencionar um outro tipo de pessoa que existe, que é canal esquerdo. Eles sempre estão reclamando: "Eu tive
uma dor de cabeça," "eu tive uma dor aqui, tive uma dor lá, eu tive isso." Eles terão todos os tipos de doenças. Por exemplo, eu li
um livro de Jerome, que um sujeito leu... Eu espero que vocês não estejam com pressa. Então ele tinha descrito que um sujeito
foi ao... médico, a um médico, e ele disse: "Senhor, eu tenho todas as doenças que estão descritas na Matéria Médica," "exceto
uma que é o joelho de dona de casa." Ele disse: "Como é que você não teve essa?" Ele disse: "Porque eu não sou uma dona de
casa." Então ele disse: "Como você contraiu todas essas..." "doenças e como você sabe?" Ele disse: "Porque eu li a Matéria
Médica e descobri..." "que todas essas doenças estão em mim." Então ele disse: "Tudo bem, eu lhe darei um remédio, mas não o
tome agora," "você tem de sair daqui por cerca de oito quilômetros e lá você pode tomá-lo."
Então ele pegou o remédio, o que estava em um pedaço de papel. Ele foi lá e abriu um após o outro, e ele não achou nenhum
remédio, mas o último papel estava lá, nele estava escrito: "Seu tolo estúpido, não leia a Matéria Médica." "Não há nada errado
com você." Assim, as pessoas que reclamam são um outro tipo, e elas realmente são cheia de bhoots, às vezes elas são muito
problemáticas, Eu não sei. Se você apenas dizer: "Como você está?" Se Eu por engano digo, então há uma lista de coisas: "Oh
Deus, por que Eu disse tal coisa a essa pessoa?" Essa lista de coisas, uma após a outra. "Isso aconteceu, esta manhã, isso
aconteceu," "à noite, isso aconeceu, aquilo aconteceu." Tudo acontece a eles. "E a comida estava tão ruim e eles me trataram
tão mal," "e os Sahaja Yogis foram tão maus, e eles não me levaram lá," "e eles me perturbaram tanto, e eu fui deixado sozinho,"
"ninguém se preocupou comigo."
"E eles são muito cruéis comigo, e esse líder é muito rude comigo." "Ele não me trata bem e por favor, tire esse líder..." "e ele fez
isso e fez aquilo." "O que ele fez?" "Ele não me permitiu tomar água." "Por que ele não permitiria você beber água?" Algo estúpido
assim, eles lhe falarão. Às vezes Eu penso: onde aqueles grandes santos estão perdidos? Que eram o terceiro tipo de pessoa
que não se importavam consigo mesmas... e que não se envolviam com elas, mas estavam envolvidas com os outros, que
ficavam preocupadas com os outros. "Qual é o problema da outra pessoa?" "Qual é o problema que nosso líder está tendo?"
"Como estou me comportando em relação ao líder?" "O que estou fazendo para ele? Eu sou de alguma ajuda para ele?" "Eu dei a
Realização a alguém?" "Eu lhe dei algum dinheiro adequadamente?" "Eu sou sensato ou eu o perturbo o tempo todo..." "e depois
fico reclamando com a Mãe?" Essas pessoas nunca conseguem ficar satisfeitas. Uma é satisfeita demais, a outra nunca fica
satisfeita. E aquele que está no centro... está pouco se importando em descobrir se ele está satisfeito ou não, ele só quer ver a
satisfação dos outros. E isso é o que deve ser observado na vida de Buddha, como Ele era e como Ele respeitou.

Assim, as pessoas que hoje estão venerando Buddha... devem saber que Sua mensagem da Verdade, que conhecemos através
de nosso canal direito, através de nossa atenção, deve ser aplicada a nós mesmos, antes de tudo. As pessoas Me dirão: "Mãe,
as vibrações dele não estão bem," "essa casa não tem vibrações boas, aquela não tem vibrações boas", e o sujeito está
tremendo diante de Mim, deste jeito. E Eu disse: "E quanto às suas vibrações?" "Oh, eu estou recebendo muita." "Mas Eu
também estou recebendo muita, então por favor." O problema com os Sahaja Yogis às vezes é que... eles não sabem a
importância do que eles são, eles não estão conscientes. Se o ego deles estivesse corrigido, nesse ahamkara, ego, a essência
dele é aham-bhava, é isto: "Eu sou um Sahaja Yogi." "Eu sou um Sahaja Yogi." Agora, mantenha o ponto de honestidade com
isso. "Honestamente, eu sou um Sahaja Yogi..." "e eu sou um seguidor de uma religião, que é uma religião universal," "que está
inatamente formada em mim mesmo.
Não há..." "brigas e intrigas em relação a isso." "É minha experiência," "eu acredito nisso totalmente," "e é inato dentro de mim
mesmo." Isso é ahambhava. Eu não sei o que é isso em inglês, poderia ser... "eu-ismo", "eu-ismo". "Então eu estou nesta Terra
agora, esta vida é para o trabalho de Deus." "E para isso, eu tenho de ser uma pessoa pura," "porque eu pertenço a Vishwa
Nirmala Dharma." "Eu tenho de ser puro, tenho de alcançar minha pureza..." "através da meditação, através de todas as formas,"
"me observando, eu tenho de ser uma pessoa pura." "E se eu sou um Sahaja Yogi," "se estou unificado com esse Poder
Onipresente do Amor," "eu devo ser o meio para dar esse amor aos outros e compaixão." "Eu não tenho nenhum tempo para as
outras coisas." "As outras coisas não têm nenhum valor."
"Minha atenção tem de ser pura." "Minha vida tem de ser pura." "Eu digo uma coisa, faço outra coisa." "Eu me engano de manhã
até à noite," "então eu não tenho nenhum ‘eu-ismo’, eu não tenho nenhum autorrespeito." "Se for possível, porque não arranjar
algo gratuito?" Digamos "Se a Mãe tem uma casa, vamos lá e passar um bom momento." "Afinal, é a Casa de Nirmala, então
podemos ter algo gratuito." Nenhum autorrespeito. "Vamos economizar algum dinheiro, se possível, aqui e ali." Nenhum
autorrespeito.
Há pessoas, Eu sei, desse tipo. Vamos supor que vamos por dois dias a Ganapatipule: "Mãe, a Senhora pagará para nós por um
dia?" Muito comum. Quem vai pagar? "Eu tenho de pagar pelo menos por minha comida, pela minha estadia." "Eu tenho de
pagar." Isso não é como na época de Buddha quando... eles tinham de abandonar o reino inteiro deles. Tudo para o dhamma.
Cada centavo, tudo que eles tinham, até mesmo o cabelo deles, Eu acho. Tudo para o dhamma.
E simplesmente chega totalmente despojado. Sem filho, sem esposa, sem pai, sem nada. Isso era o Budismo, esse era o estilo
de Buddha. Ele tinha Seus discípulos desse jeito... e eles caminhavam por vários quilômetros... para pregar de um lugar a outro
em milhares. Que impressão isso deve causar nas pessoas quando elas veem tudo isso. O Puja de hoje é muito importante,
porque Eu sinto que os países ocidentais desandaram com seu ego, e eles precisam muito de Buddha, e eles gostam muito
também desse assim chamado Budismo, porque eles podem então simplesmente se esconder atrás desta camuflagem: "Nós
somos budistas." Eles se preocuparão com o Afeganistão e se preocuparão com o Lama. Eles se preocuparão com todas as
outras pessoas, porque "Vejam, nós somos budistas". Mas não há nenhuma verdade nisso, nenhuma verdade. Os Sahaja Yogis
têm de estabelecer essa verdade, essa dedicação.
Então Buddha disse: "Buddham Sharanam Gachami." Eu me inclino a todos aqueles que são almas realizadas. "Dhammam
Sharanam Gachami." Eu me inclino ao meu dharma, que é Vishwa Nirmala Dharma. E depois por último é "Sangham Sharanam
Gachami." Eu me inclino à coletividade. Nessas três coisas, Ele resolveu... os problemas de todos os três tipos de pessoas, se
você observar isso. Primeiro é o Buddham, aquele que é uma alma realizada. Todas as almas realizadas devem ser respeitadas,
deve haver uma entrega a elas. Eu percebo um Sahaja Yogi falando sobre um outro Sahaja Yogi... de uma maneira muito
estranha, por nada, nenhum respeito.
Buddham Sharanam Gachami. Eu me entrego a todos os Buddhas, Agora, há oito, Eu contei, mas nós temos tantos, todos
Buddhas sentados aqui. Aqueles que conheceram, aqueles que são gnósticos, que são "vidas", "vidvahanas", estão sentados
diante de Mim. "Então eu me entrego a eles", com Ele diz: "Buddham Sharanam Gachami." Você deve respeitar todo Sahaja Yogi,
quer ele seja da raça negra ou da raça branca ou da raça azul, quer ele seja da Espanha ou da Itália ou da Índia... ou de qualquer

outro lugar, quer ele seja da religião Judia ou da religião Islâmica... ou de qualquer religião, seja qual for, quer ele seja um filho
legítimo ou ilegítimo, quer ele venha da aristocracia ou de uma família real ou rica... ou dos mais pobres dos pobres, quer ele
tenha dinheiro ou nenhum dinheiro, quer ele esteja adoentado ou esteja bem, quer ele tenha tido um passado muito ruim; Tudo
tem de ser esquecido, o passado. Todos eles são buddhas e todos os buddhas devem ser respeitados... e deve haver uma
entrega aos desejos deles. Eu Me entrego aos desejos de vocês, o tempo todo, Eu Me tornei agora tão sem desejos... que Eu
tenho de lhes dizer que é melhor vocês desejarem, senão Eu sou inútil, Eu não tenho nenhum desejo. É como se Meu poder de
desejo tivesse entrado em suas cabeças... e não restou nada para Mim. Então vocês têm de desejar. Depois o "Dhammam
Sharanam Gachami" é muito importante.
O que você fez pela Vishwa Nirmala Dharma? Seja o que for necessário para o trabalho da Vishwa Nirmala Dharma, quer seja
dinheiro, quer seja sua casa, qualquer posse, quer seja o trabalho, qualquer tipo de trabalho. Eu vejo que algumas pessoas farão
todo tipo de trabalho... e algumas pessoas nunca o farão, seja qual for. Então nós devemos realmente ter uma escala de
serviço. Por exemplo, um dia todos os líderes devem varrer. No segundo dia, todas as mulheres devem varrer ou fazer algo, de
modo que vocês tenham uma ideia completa... em relação a como respeitar uns aos outros. Também quando você começa a
fazer algo, então você realmente tem respeito. É muito fácil criticar, muito fácil criticar os outros. Eu tenho visto pessoas que
não conseguem escrever duas linhas, podem criticar Shakespeare, podem criticar Tukarama, podem criticar Gyaneshwara.
Duas linhas de poesia, você não consegue escrever, o que você está criticando?
Eles não conseguem pintar nem mesmo com uma única cor, ficam criticando isso, criticando aquilo. Como você pode criticar
alguém? A pessoa que não deu a Realização a ninguém, não fez nada, fica criticando os líderes, arey baba, eles deram a
Realização a muitas pessoas. A quantas pessoas você deu a Realização? Por favor, faça um pouco disso como essa pessoa,
então você pode criticar. Tudo é feito por meio de crítica. Eu acho que essa é a pior coisa... que podemos fazer a nós mesmos,
porque criticar é somente o ego muito depravado que assume. Não há nenhum "ahambhava", não há nenhum "eu-ismo", certo?
"Ele escreveu uma poesia tão bela, eu também escreverei." Não!
"Ele escreveu, mas há algo, isso não está correto." "Baba, escreva primeiro duas frases como essa." "Mãe, o inglês dele está
certo, mas ainda assim", mas e quanto ao seu inglês? Ou ao seu espanhol? "Você sabe espanhol?" "Não?" "Então?" Se ele não
sabe inglês, porque você deveria criticar? Assim, a parte relativa à crítica matou toda a arte, como Eu lhes disse, matou tudo,
matou toda a nossa criatividade, matou nossa personalidade, nós ficando o tempo todo tremendo. Ninguém vai estar presente
como Rembrandt... ou como Michelangelo ou Barbini, ninguém.
Porque você cria qualquer coisa – crítica! Na Austrália, eles fizeram algo muito belo, Eu devo dizer, uma das coisas muito doces
que eles fizeram, como o que vocês podem chamar de barco, com velas, uma construção lá para a ópera deles. Até hoje eles
estão criticando aquilo, e seja quando for que eles tiverem de dar uma fotografia da Austrália, eles darão essa fotografia. É
como por exemplo: eles mataram Maria Antonieta... e se você tem de ir e ver algo belo, você tem de ir e ver o palácio dela. A
critica é aceitável se você é um perito e um mestre. Tudo bem? Um mestre tem o direito, é claro. Mas você, você não tem nem
mesmo o mínimo dessa arte, como você pode criticar? Assim, essa depravação do ego que fizeram, você pode observar na vida
de Buddha, que era a luz, que era a iluminação, que era a compaixão, que era o conhecimento, que era a alegria. Em Sua vida, Ele
nunca criticou ninguém.
Ele deixou isso para Mim, esse trabalho horrível... de criticar todos os bhoots e rakshasas e demônios. Ele simplesmente pegou
um caminho mais fácil. Por que brigar com a parede? Deixe-a em paz. Eu desejei que Eu pudesse fazer isso, mas não pude. Eu
tentei. Nos primeiros três anos, Eu tentei, mas você simplemente não consegue... evitar isso, você simplesmente tem de lutar
até o fim contra isso. Mas não critiquem uns aos outros. Eu Me sinto muito ferida, é como se uma mão Minha estivesse
criticando a outra. Eu posso continuar falando de Buddha por vários dias.
Não há fim para isso. Ele é Aquele que nos ensinou... muitas coisas belas através de Sua própria vida, e se temos de realmente
absorver Seu Espírito dentro de nós, nós temos de ter esse desapego... de dentro. Como cada religião está arruinada pelos
seguidores, Buddha disse: não venerem, nem mesmo falem de Deus. Ele disse: "Não falem de Deus, apenas falme da
Realização do Si." "Primeiro deixem-nos terem a Realização do Si..." "e não venerem nada." Ele disse: "Simplesmente não

venerem", porque Ele sabia que não havia nada que fosse merecedor de veneração. Mas eles arrumaram "stupas" e veneram
isso... e veneram aquilo e veneram isso, não há fim para isso. Eles disseram: "Estes são os dentes de Buddha." Como você pode
ter os dentes de Buddha? Quando Buddha morreu, Ele tirou Seus dentes ou o quê?
E esses são os dentes de Buddha que eles estão venerando. Não há nenhuma vibração, Eu vi aquilo, não era nada. Eu consigo
entender cabelos ou unhas, mas os dentes Dele estão em todo lugar sendo venerados. Eu sei que Meus Sahaja Yogis não
podem estragar muito a Sahaja Yoga. Se eles fizerem, eles perderão suas vibrações. Então tenha cuidado com isso. Mas com
ego, Eu tenho visto pessoas... que mesmo que percam suas vibrações: "Não, eu estou bem," "oh estou tendo todas as vibrações,
estou bem", e aqui é uma tamanha... Enganar a si mesmo é o trabalho do ego, então tenha cuidado, "Eu estou bem, não há nada
de errado comigo." Na grande ocasião de hoje, vamos pensar na época perigosa que Ele teve... e a forma como Ele criou para
nós esta Sahaja Yoga. Nós estamos nos banhando na luz da compaixão deles, do trabalho duro deles, da dedicação deles, de
seus sacrifícios, de tudo isso. A verdade vai nos tornar belos.
Que Deus os abençoe. [N.T - A palestra continua] Vocês estão sentindo muito calor? Tudo bem? Vocês podem colocar suas
mãos em Minha direção, é um ar condicionado funcionando. Eu estou Me sentindo congelada aqui, na verdade. Eu só estava
pensando nestas belas coisas que vocês Me deram. Buddha nunca as teve. Ele nunca teve nenhum conforto. Assim, agora, nós
temos de mostrar que somos merecedores. Esta é a palavra que Ele usou: "arihant", "arahant", "o merecimento".
Você é merecedor? Merecedor da Sahaja Yoga? Nós temos de ser merecedores da Sahaja Yoga. "Arahant" é a palavra. Puja ka
shru karana? Devemos fazer o Puja agora? Falar sobre Buddha Me esfriou completamente. Ekdam baraf! Gelo! Coloquem suas
mãos assim, todos vocês, enquanto estão fazendo o puja.
E vocês não têm de fechar seus olhos durante o Puja, isso é muito importante. E também não abaixem suas cabeças, porque
todos vocês são Sahaja Yogis. Estou sentindo realmente muito frio, Eu não sei, e quanto a vocês? - Estão sentindo calor? - Não.
Está bom. Eu tentei mudar. Às vezes Eu exagero nisso, Eu acho. Eu fiz isso 21 vezes. Tudo bem.
Assim, o Puja deve começar com os espanhóis. Jose, venha, mas você não tem esposa, mas tudo bem, não importa.
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Devi Puja Istambul, Turquia, 27.05.1989 Eu tenho desejado o tempo todo ir para a Turquia ou Tunísia, onde poderia haver uma
entrada no mundo islâmico, porque foi prometido a eles que eles teriam a ressurreição… e essa ressurreição tem de acontecer.
Para isso, Eu tenho de Me aventurar… e dar-lhes a ressurreição que foi prometida pelo Profeta Maomé, quero dizer, esse é o Meu
dever, e não apenas o dever, mas Eu estou vinculada a isso, Eu tenho de lhes falar sobre a ressurreição deles e salvá-los. Eles a
merecem, sem dúvida. Quando todas as religiões prosperaram… de uma forma muito estranha, Eu diria, separadamente, todos
pensando que eles são os melhores, os escolhidos, os mais elevados, os maiores, acreditando em si mesmos, eles começaram
a decair cada vez mais. A razão é que não há respeito uns pelos outros. E o respeito não existe porque não existe respeito por si
mesmo. Se você respeita a si mesmo, você respeita os outros também. Mas quando você não tem respeito por si mesmo, você
não pode respeitar os outros, mas você deve presunçosamente dizer: "Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo", em qualquer
religião. Então seu ego atua, e o ego o torna uma pessoa que não conhece a si mesmo. Se alguém tem respeito por si mesmo,
ele nunca avançará, ele nunca tentará ser alguém proeminente, ele nunca tentará se exibir. Pelo contrário, essa pessoa ficaria
hesitante em fazer algo impróprio, algo arbitrário, algo espalhafatoso, porque é absurdo e é estúpido. Então, fazer algo estúpido
é um sinal de ego, sem dúvida, o ego o torna estúpido e, no final, com ele, você se torna idiota. Portanto, o respeito por si
mesmo deve ser desenvolvido… e como Sahaja Yogis, vocês têm de se respeitar: "Nós somos Sahaja Yogis, então como
podemos agir assim?" Como Eu lhes disse, se vocês ensinarem seus filhos o tempo todo: "Vocês são Sahaja Yogis, vocês são
algo excepcional", então eles terão respeito por si mesmos, autorrespeito. É uma palavra muito boa: "autorrespeito", não sei
quantas pessoas sabem sobre isso. Somente quando são insultados ou perturbados, eles pensam… em seu autorrespeito, caso
contrário, eles ficam loucos e se comportam… de tal maneira como se eles não tivessem nenhum autorrespeito de qualquer
tipo. Portanto, como Sahaja Yogis, nós temos de ter autorrespeito. E quando nós temos de ter a Sahaja Yoga como nossa
manifestação, como nossa personalidade, como Yogis, nós devemos ter um senso de autorrespeito. E mesmo agora, vocês
podem encontrar na periferia, vocês encontram muitas pessoas… que carecem de autorrespeito e compreensão. Algumas
pessoas ainda são meio que parasitas. Algumas pessoas se agarram às coisas quando lhes é dito para não se agarrarem, para
irem com calma, para resolverem isso, elas tentam se impor: "Não, nós estaremos lá, nós estaremos lá, nós iremos lutar por
isso até o fim." Isso não é para uma pessoa que tem autorrespeito. É uma coisa tola de se fazer. Por exemplo, duas pessoas
estavam indo, uma subindo a escada, outra descendo. Então, aquele que estava subindo em seu ego, ele diz: "É melhor você sair
da frente, eu não não dou passagem para tolos." Então o outro diz: "Eu dou passagem", e ele saiu da frente. Assim, esse é o sinal
de um indivíduo sensato, sábio e que tem autorrespeito. Ele não entra em brigas, ele não entra em discussões desnecessárias…
e argumentos e não faz imposições, mas ele vê: "Espere, vale a pena?" Mas quando se trata da proteção da verdade, ele se
levanta e consegue encontrar muita coragem em defesa da verdade. Eu acho que o autorrespeito é o primeiro começo para a
Sahaja Yoga, é desenvolver autorrespeito em seu ser interior assim como em sua manifestação. Isso se mostra muito bem no
protocolo também, por exemplo, Eu tenho visto pessoas que – supondo que Eu tenha de ir a Brighton: "A Mãe está indo, tudo
bem, iremos no carro Dela." Se fosse pelo Meu amor, seria diferente, mas é apenas para economizar algum dinheiro: "Vamos
simplesmente pular para dentro do carro". Isso não é um sinal de um bom Sahaja Yogi. Então isso também está no poder,
quando eles têm de expressar o poder deles. Como outro dia, uma moça veio até Mim, ela tinha dado a Realização, ela estava
bem. No segundo dia, ela veio: "Mãe, eu perdi minhas vibrações." Eu disse: "Por quê? O que aconteceu? Com quem você esteve
falando?" Então ela Me disse o nome de uma senhora a quem pediram… para sair da Sahaja Yoga, Alice, e ela conversou com
Alice. Essa Alice foi autorizada a vir ao programa, mas ela assumiu como se ela fosse uma grande Sahaja Yogini… explicando a
Sahaja Yoga para essa senhora e acabou com suas vibrações. Essa senhora se achava tão importante porque ela estava indo
para a Flórida. Se apenas lhe é permitido entrar no programa, ela pensa que… ela agora é uma grande Sahaja Yogini e pode falar
com qualquer pessoa… seja o que for que ela queira e estragar as vibrações de outra pessoa. Se Eu designei alguém como líder,
não é com base em sua aparência… ou educação ou qualquer coisa, mas em suas vibrações e sua dedicação. Portanto, os
Sahaja Yogis têm de pensar seriamente sobre isso. Pessoas assim estão sempre por perto para exibir seus conhecimentos. Na
Sahaja Yoga é tão fácil, a parte do conhecimento é muito fácil. Qualquer pessoa que seja inteligente o suficiente pode ler: "Estes
são os chakras, isto é isto." Eles podem dar grandes palestras, explicar que esta Divindade preside neste chakra. É tão simples.
Mas a compaixão e o conhecimento, conjuntamente, formam um Sahaja Yogi. Agora, algumas pessoas têm outro estilo, que é
de compaixão. Naturalmente, compaixão é sempre ter pena, como Eu lhes disse, exceto quando ela é com conhecimento, tudo

bem. Mas é apenas compaixão, com compaixão, eles sempre terão pena de todas as pessoas com bhoots. Se houver uma
pessoa com bhoots na Sahaja Yoga, ele trará mais dez para Mim: "Mãe, cuida dessa pessoa, cuida dessa pessoa, cuida daquela
pessoa." Em primeiro lugar porque essa pessoa foi ferida… e em segundo lugar porque essa pessoa ferida pensa: "Um outro
está ferido, vamos salvar essa pessoa ferida’." Tudo bem, se for assim, em primeiro lugar, você deve estar bem, e diga a essa
pessoa… para se trabalhar, porque se você tentar ajudar essa pessoa, a negatividade em você aumentará, você vai de mal a pior.
O sentimento de pena sempre irá para uma pessoa que não está bem, devemos dizer. Então diga a essa pessoa: "Tudo bem,
pratique dessa maneira," "mas eu não tenho nada a ver com você", ou mande essa pessoa… a alguém que é egoísta, então eles
compartilham melhor. Há complementaridade entre os dois e funciona melhor… e Me poupa um pouco de preocupação. Mas,
além de tudo isso, a combinação desses dois realmente deve emitir vibrações. Quantas vibrações você tem dentro de você é o
ponto que deve-se observar. Primeiro as vibrações quando elas estão - como estamos para saber se estamos bem no que diz
respeito às vibrações? Qual é o sinal de ser um bom Sahaja Yogi? Ou nós realmente somos Sahaja Yogis? O sinal é que nós
desenvolvemos uma espécie de desapego. Primeiro, o desapego vem naturalmente porque você está distante do seu corpo,
então você não se preocupa com seu corpo, você não pensa sobre ele. Isso não significa que você não cuide dele. Isso não
significa que você não tenha nenhuma noção de como você aparenta… e como você se move por aí, porque você tem de estar
decentemente vestido também. Mas apego significa isto: o tempo todo pensando, "Este chakra está bloqueado, aquele chakra
está bloqueado," "minha cabeça está bloqueada, meu Agnya está bloqueado, isso está acontecendo." Esta é a maneira mais
sutil de como a Sahaja Yoga… pode arruiná-lo: é ficar o tempo todo pensando, "Isso é errado, isso é errado", condenando-se.
Portanto, este desapego tem de existir em relação a si mesmo: "Não, não importa, e daí? Eu sou como um barômetro." "Se eu
chegar perto de alguém e se eu me bloquear, tudo bem." "Eu estou apenas ajudando essa pessoa, tudo bem." Ou você dá um
bandhan em si mesmo e simplesmente se aproxima de alguém. Assim, preocupar-se demais com seus chakras não é uma
coisa muito boa… para o progresso da Sahaja Yoga. Pelo contrário, você deve tentar meditar, não pense em chakras individuais,
apenas medite com o seu coração. Então, agora, você verá em Minha palestra ou seja o que for você chame isso, que você tem
de ter um coração que esteja aberto para a Sahaja Yoga. Quando seu coração está aberto, antes de tudo, você se perdoa… e
perdoa os outros, e você não cuida de seus chakras individuais… ou se preocupa com os outros de forma que você fica
preocupado… com um único indivíduo, mas você olha para o todo como um todo. Você então começará a falar sobre a Sahaja
Yoga: "Como a Sahaja Yoga…" "está se expandindo? Quantas pessoas estão recebendo a Realização?" "Quanta
responsabilidade eu tenho, eu deveria ter?" "Eu fiz" não significa ego, mas sim: "Eu deveria fazer?" "Qual trabalho eu posso fazer
aqui?" "Quais erros nós Sahaja Yogis cometemos de modo que isso não deu certo?" "Qual é a situação? Como eu posso ajudar?"
Esse tipo de um, vejam, meio que como se, é assim, você realmente se torna uma luz e quer iluminar. Então, o que há de errado
com a lâmpada que não está iluminando? Mas você não pensa em si mesmo, você pensa como um corpo, a coisa toda. Esta é a
primeira coisa: abrir seu coração. Assim que você abrir seu coração, você se ampliará, você crescerá. Para isso, você não
precisa se condenar, mas abrir seu coração é – olhem para este oceano. O modo como ele está tocando todas as praias, mas
ele está em si mesmo, em suas próprias maryadas. Se você tentar pressionar o oceano de qualquer lado, ele aparecerá do outro
lado. Você não pode pressioná-lo. Ele tem sua altura, ele tem suas limitações, ele permanece em suas próprias limitações.
Então, uma pessoa de coração aberto é assim, ela toca todas as praias, mas mantém-se fiel a si mesma, a suas próprias
maryadas. Assim, esse entendimento, se ele vier, a expansão também é de tal forma… que você não vai em cantos individuais e
lugares individuais, mas você mantém-se fiel a si mesmo e sensibiliza todos. Essa é a abertura do coração, quando dizemos.
Então um Sahaja Yogi terá automaticamente um discernimento apropriado, discernimento de até onde falar, até onde não falar,
até onde ir, até onde se comportar. Imediatamente você pode encontrar um Sahaja Yogi que tenta se exibir… e quer falar sobre
algo que não conhece, e pega dez pessoas ao seu redor e fala sobre a Sahaja Yoga. Qualquer pessoa que se sentar em volta
assim, nunca chegue perto dessa pessoa. Eu descobri uma mulher horrível na Inglaterra que costumava fazer isso. E então ela
formou um grupo contra todo o sistema, mas ela apoderou-se do próprio líder. E todos eles tiveram de sair da Sahaja Yoga.
Então, temos de entender que nós temos de ser pessoas simples, não complicadas. Para isso, o coração tem de estar aberto.
isto é tudo que Eu posso dizer: abram seu coração. Não, não é imaginário, é um estado, Eu acho, no qual você tem de estar
posicionado para estar satisfeito consigo mesmo. Essa é uma maneira muito boa de abordar a Sahaja Yoga… para si mesmo e
para os outros. Se vocês querem que Eu diga – é muito embaraçoso - mas se vocês Me colocarem em seu coração, o coração
tem de aumentar… por causa do Meu tamanho. Vocês não podem evitar isso. Ele tem de crescer. Então essa é a maneira
melhor e mais fácil de fazer isso, entendem? Vocês são Sahaja Yogis tão afortunados por Eu estar presente com vocês. Vocês
não têm de fazer nada. Coloquem-Me em seu coração, acabou-se. Vocês estão bem agora, sem problemas. Não é isto: "Eu te
amo, Mãe", mas o ponto essencial é: "Eu coloco a Senhora no meu coração." Mas nunca pensem assim: "A Mãe me ama, porque

eu posso cozinhar para a Mãe," "porque eu posso cuidar do sari Dela, posso passar o sari Dela ", então isso é ego. É o contrário,
torna-se imediatamente ego, Eu lhes digo. Eu não sabia, mas há exemplos desse tipo. Imediatamente, isso se torna um ego.
Mas se você disser: "O quanto eu amo a Mãe", simplesmente admire-se por isso, "Oh, eu amo muito a Mãe." E você se sentirá
muito bem em seu coração, dá tanta alegria. Imaginem as pessoas que nunca Me tiveram com elas, que vieram a esta Terra,
tiveram de lutar pelo dharma, tiveram de lutar pela retidão e pela verdade, o quanto elas devem ter lutado. Mas Eu estou diante
de vocês, então é assim: "O quanto eu amo minha Mãe". É um método muito simples, um método básico para todo Sahaja
Yogi… descobrir a si mesmo e desenvolver-se. Então o discernimento, a luz, tudo simplesmente começa a emitir. Vocês se veem
nessa luz e andam nessa luz… e as pessoas veem que vocês têm luz. Agora vocês estão convencidos sobre Mim. Vocês viram
as fotos, vocês viram o sol, a reação, vocês viram tudo. Então, agora, vocês poderem amar uma Pessoa assim, em si é uma
dádiva muito grande para nós: "Nós amamos a Mãe." Mesmo que você pense que Eu ainda não disse "olá" para você, ou às
vezes Eu talvez não olhe para você, talvez. Mas não sou Eu, é você. Eu, em todo caso, amo o mundo inteiro, não há dúvida.
Ninguém mais, ninguém menos. Mas até que ponto você está mais próximo de Mim depende de você, porque Eu sou uma
quantidade fixa. Até onde você se move em direção a Mim é o ponto. Eu sou uma quantidade fixa e às vezes as pessoas ficam
surpresas: "Por que a Mãe não estava bem conosco desta vez?" Na verdade, Eu estou onde quer que Eu esteja, mas vocês se
afastaram. Assim, todos os tipos de discernimentos começam a fluir em vocês. Vocês estão até mesmo convencidos de que Eu
sou a Adi Shakti… e há muitos fatos convincentes que vocês têm, as fotos estão aí, e todos os acontecimentos estão aí,
milagres, tudo, tudo está aí. Vocês ainda estão flutuando, flutuando nestas ideias: "Oh, olhem para isso, esta é a fotografia da
Mãe, isso é o que aconteceu." Vocês ainda estão flutuando. Se vocês realmente querem ir fundo, vocês têm de apenas sentir
seu coração. Lá vocês encontrarão o milagre. Esses milagres externos são para empurrá-los para dentro… e lá vocês crescerão
e crescerão de uma maneira melhor. Essa é a única coisa que nós temos de averiguar e descobrir. Isso realmente ajudará os
Sahaja Yogis que são novos, quando eles virem como vocês amam a Mãe. Ontem, nós apenas estacionamos nosso carro de
uma forma estranha, talvez, e todos eles estavam prestes a discutir e brigar com o Sr. Guido. Eles podiam ter batido em Mim,
batido nele também, mas o sujeito disse: "Por que você estacionou aqui?" Ele disse: "É minha Mãe que veio, eu estacionei aqui,"
"porque minha Mãe não pode fazer isso ", acabou-se. Na realidade, qualquer um que ame sua mãe, na realidade, é considerado
algo muito bom. Agora, a mãe é horrível, mesmo assim, se você disser: "Minha mãe é horrível", as pessoas não gostarão disso.
Mas você diz: "Eu amo a Adi Shakti". - Quem é? - Oh. Coloque-o para fora. Quem é ele? - O que ele fez? - Sr. Mauro, da Suíça, Shri
Mataji. - Hã? Sr. Mauro da Suíça. - Quem? - Sr. Mauro da Suíça. - Hã? - Suíça… Eles vieram sem me pedir. Ponha sua mão no
coração dele, doutor. Vejam, é assim que nós ajudamos. Ele não entendeu o que Eu estava falando. - Ponha sua mão no
coração dele. - Ele não deveria vir sem nos perguntar. Não, está tudo bem, ficará tudo bem. - Ele nunca deveria vir sem nos
perguntar. - Tudo bem. O que fazer? Abram a janela. Abram a janela, talvez. Sim. Há certas modificações? - Hã? - Correto, você
está lá. É Nicholas? - Sim. Ele é muito bom. Você está bem agora? Sem dúvida, no começo, se vocês trouxerem as pessoas,
vocês têm de lhes dizer… apenas que para o puja, são muitas vibrações… e é muito para eles próprios absorverem. Então vocês
têm de ter cuidado. Mas Nicholas está bem, ele sofreu tanto… que é bom para ele ter vindo ao puja, deve ser por ele. Mas agora,
vocês somente devem escolher pessoas que podem vir ao puja. Nem todo mundo consegue suportar, é muita vibração. Mas Eu
sei quem pode vir muito facilmente, pobres criaturas, alguns dos buscadores sofreram tanto… que um único puja pode
estabilizá-los completamente. Está tudo bem agora. Você está bem agora? Sim. - Ele nunca mais fará isso. - Hã. Ele nunca mais
fará isso. Ele não pergunta. Você sabe, você sabe que tem o direito. Você está no caminho certo. Assim, voltamos novamente
ao mesmo ponto que é do autorrespeito. Quando você alcança esse estado de amor, respeite-se, então você não condena:
"Porque eu amo a Mãe, como eu posso fazer uma coisa assim que trará…" "má fama para Ela? Isso não é apropriado à forma
como eu deveria ser." "Eu tenho de me comportar de uma maneira que minha Mãe goste." A questão toda é resolvida porque
vocês têm Alguém diante de vocês, e vocês sabem o que Eu gosto e o que Eu não gosto. Assim, vocês sempre tentarão fazer
coisas que Me agradarão, mas na verdade não é um agrado tão material, mas é a essência disso, a essência de agradar, e se
vocês souberem o que Me fará sentir contente… Na verdade, Eu Me perco quando penso sobre o que Me agrada. Eu acho que
não há nada que Me agrade ou Me desagrade. Mas talvez a parte das Divindades, talvez essa parte de Mim, talvez isso, porque
as Divindades sempre fazem coisas que Me agradarão. Elas sabem. Então, da mesma maneira, se vocês realmente puderem
trabalhar isso, vocês obterão essa inspiração interior e compreensão. A essência de tudo, nós estamos no princípio disso, o
Tattwa. Então, a essência de tudo, se você captar: "Qual é a essência disso?" Agora, façam esse teste em qualquer coisa. Se
vocês tentarem viver apenas na essência, o resto é cuidado. Portanto, o autorrespeito, a essência do autorrespeito é: "Porque eu
sou um Sahaja Yogi," "porque eu obtive a Realização do Si e porque eu amo minha Mãe". Essa é a essência. Se nós pudermos
olhar para a essência das flores, por que há tantas variedades? Tantas variedades de flores, apenas vejam. Simplesmente

maravilhoso. Por quê? Porque a essência da beleza, a estética da beleza é a variedade. Cada folha, se você tirar cada folha, ela
não pode ser igualada a nada no mundo inteiro, não será exatamente. Assim, a essência da estética é a variedade. Portanto nós
temos de ter Sahaja Yogis de diferentes variedades, de naturezas diferentes, de humores diferentes, para nos divertirmos. Nós
não devemos ter todos exatamente iguais. Mas, na essência, todos eles têm de amar a Mãe. Então o melhor de vocês é que
vocês desfrutam o máximo, não tanto as flores, não tanto a natureza, nada mais do que outros Sahaja Yogis. Uma vez que
vocês comecem a desfrutar os outros Sahaja Yogis e a companhia deles, então vocês alcançaram isso. Quero dizer, imaginem
desfrutar cada ser humano que é um Sahaja Yogi… e a companhia deles, então isso é mais do que suficiente. O que mais vocês
querem? Vocês não desfrutam outras pessoas, vocês não desfrutam tanto outras coisas. Mas se vocês estão em um lugar belo
e em circunstâncias belas… e vocês estão com outros Sahaja Yogis também, então não há nada como isso. Isso se torna
duplamente agradável, Eu devo dizer, e cada momento se torna uma experiência, cada pessoa se torna uma experiência, é como
uma onda de alegria. Cada pessoa que você encontra, cada coletividade que você encontra, cada ashram que você vai, isso cria
uma bela onda de alegria em seu coração. Minha alegria é silenciosa, mas quando Eu encontro alguém, então ela se mostra. Ela
surge como uma onda ou às vezes como quando vocês veem essas gotas do oceano… quebrando nas praias, lindas gotas. Nós
as chamamos de tushhaar. Em Sânscrito, há um belo nome para isso, tushhaar, e depois as ondas voltam ao seu coração. Tão
lindo é o relacionamento… e vocês apenas observam isso como uma testemunha e veem a alegria. Então tudo se derrete, todo o
seu conhecimento, assim chamado, todas as suas dores, todos os seus problemas, todo o seu passado, todo o seu futuro, mas
vocês permanecem no presente, em meditação, assistindo todo esse belo acontecimento. Que Deus - que todos vocês
entendam. Que Deus em todos vocês… como o Espírito emita essa experiência o tempo todo a todos vocês. Que Deus os
abençoe. Este é o sari da Grécia. Simplesmente vejam essa arte expressa da Grécia. - Lindo. - É como o mar Egeu. Hã? - A água
é como o mar Egeu. É lindo. É como você tem no mar… azul e esmeralda, ambas as cores, do mesmo jeito.
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Shri Virata Puja Nova York, 11.06.1989
Hoje nós decidimos fazer um Puja do Virata... na terra de Shri Krishna. Como vocês sabem, no desenvolvimento da
manifestação de Shri Vishnu, Ele veio em dez encarnações... e no final, Ele se manifesta como Virata. Virata é o cérebro do Ser...
que podemos chamar de Deus Todo-Poderoso, assim todo o sistema nervoso central é trabalhado através... de Shri Krishna
como Vishnu, depois todas essas Encarnações, depois Shri Krishna e, por fim, como Virata. Esse é o desenvolvimento de nosso
cérebro... e quando estamos venerando o Virata, nós temos de saber que dentro de nós também obtivemos... a manifestação
desse poder do Virata. Essa manifestação que nós temos, nós podemos chamá-la de Virata, se Shri Krishna é Mahavirata.
Todos vocês sabem sobre o Virata... muito mais do que Eu posso lhes dizer hoje, porque Ele é o Todo, Ele é a totalidade. E a
totalidade de tudo, se ela é o Virata, então isso está em seu cérebro, mas a realidade está em seu coração. Então vocês talvez
possam ver a totalidade, possam testemunhar, a realidade é a sutileza atrás disso. Assim, o cérebro que não é governado pelo
coração, que não é nutrido pelo coração, é uma coisa muito perigosa, porque ele cria extroversão, e uma pessoa assim que é
sem nenhum coração... tenta fazer coisas, torna-se muito cruel... e pode ser muito perigosa. Isso pode ser o oposto também
dentro de nós, se permitirmos nosso coração nos governar, viver somente com nossas emoções e não usar nossa
racionalidade, então podemos nos tornar realmente pessoas muito perigosas... para nós mesmos, no sentido de que nos
tornamos letárgicos, nos tornamos condescendentes com tipos errados de coisas. E hoje o que se percebe é que na América...
há mais dominação do canal esquerdo do que do canal direito.
O canal direito é nossa atenção... e o canal direito da atenção é, podemos dizer, é o fígado de Deus Todo-Poderoso. Assim,
agora, quando temos de falar da totalidade, quando somos partes integrantes da totalidade... e agora nós estamos despertados
para essa nossa existência... como partes integrantes do todo, então nós temos de estar conscientes de nos tornarmos o todo,
nós temos de fazer algo a respeito disso. Especialmente na terra de Shri Krishna, nós temos de realizar esta enorme tarefa... de
criar Viratas a partir dos Sahaja Yogis. Após passar por várias experiências... da Sahaja Yoga americana, Eu cheguei a
conclusão: nós temos de falar mais francamente sobre as coisas... do que temos falado anteriormente. Por que existe uma
tamanha falha da Sahaja Yoga neste grande país... apesar de haver tantos buscadores? O ponto principal é que nós não
percebemos... que o canal esquerdo está dominando muito este país. Há pessoas que são ativas, mas o percentual é muito
baixo... por causa de muita riqueza, de muita liberdade, da ideia de "o que está errado?" em qualquer coisa, as pessoas estão
indo em direção a uma vida... sem pudor, imoral, licenciosa. E essa permissividade, para protegerem isso, as pessoas sempre
desenvolvem um tipo de ego... que não tem nenhum dinamismo nele. Então agora, o problema está nos Sahaja Yogis, não na
Sahaja Yoga.
Quando você percebe que a terra não está tão fértil... e aqui vocês têm de trabalhar muito duro, a responsabilidade de todos os
Sahaja Yogis na América... é se aprofundar. Você pode ver que em todo lugar em que a terra não é fértil, as árvores vão muito
fundo, elas cavam muito fundo dentro da Mãe Terra... para a seiva ser sugada. E da mesma maneira, elas crescem muito alto,
porque a força do aprofundamento delas... lhes dá essa grande altura. Então ela crescem muito alto e também elas são muito
profundas. Da mesma maneira, os Sahaja Yogis da América têm de trabalhar, porque aqui existe tanta superficialidade... e tanta
frivolidade e também não há nenhum sentido na vida deles. Eles não têm nenhum significado na vida de forma alguma... e eles
apenas estão desperdiçando suas vidas... com todas as ideias insensatas sobre suas emoções... e sobre o amor deles e todas
essas coisas. Então o que precisamos hoje são Sahaja Yogis que são canal direito, aqueles que produzirão resultados, aqueles
que serão dinâmicos. Eles não têm de se preocupar que alguém é canal direito... e ele se tornará canal direito, na verdade, isso é
o que é necessário hoje. A menos e até que você tenha pessoas que sejam dinãmicas, nós não poderemos realizar isso. É uma
reação neste país assim como na Inglaterra, em muitos países que dominaram outros povos.
Por exemplo, você observa neste lugar... que na verdade originalmente pertenceu... a algumas tribos de índios... e os ingleses,
espanhóis e todos esses europeus vieram, mataram os índios e ocuparam aqui. É uma autoestrada de roubos, absolutamente
uma autoestrada de roubos. Por causa da ignorância e da agressividade deles, eles não conseguiam ver que estavam fazendo

uma coisa tão horrível. Quero dizer, por que xingar de Hitler? Eles são ainda piores do que Hitler, porque pelo menos Hitler foi
repreendido, ele foi condenado e as pessoas sabem que aquilo foi um erro. Mas, e quanto aqueles que vieram de lá até aqui... e
mataram muitas pessoas aqui... e tendo agradavelmente momentos muito bons em todo lugar... como grandes americanos? E
agora eles estão tentando se exibir em todo lugar. Na verdade, foi uma coisa tão pecaminosa que foi feita... que todas essas
almas que morreram, Eu acho que os possuíram... e agora, a América atualmente está no canal esquerdo. O canal direito dos
americamos está acabado agora, eles estão no canal esquerdo, culpados, sentindo-se culpados, eles estão sendo permissivos.
Uma vez que você vá para o canal direito, você fica muito disciplinado e se torna uma pessoa muito ascética, Eu devo dizer, e
você quer dominar os outros e quer conquistar.
Mas hoje a situação da Inglaterra e da América é exatamente a mesma. Na inglaterra, Eu percebo a mesma coisa com os
Sahaja Yogis, eles são só do tipo afetuoso, e todos eles Me amam e Me amam e Me amam. E Eu simplesmente não entendo. O
que está acontecendo? Todos eles Me amam e trarão flores para Mim, acabou-se. Essa é a maneira com a qual vamos trabalhar
a Sahaja Yoga... nesta Inglaterra e nesta América? "Mãe, eu Te amo muito." E daí? Assim, para se tornar uma parte integrante do
todo, uma gota tem de se tornar o oceano, vocês têm de se tornar grandes pessoas, vocês têm de ser responsáveis. E esse
negócio de ser afetuoso que vocês têm... tem de sair de sua mente completamente, senão a Sahaja Yoga não pode trabalhar
nesses dois países... e vocês serão amaldiçoados um após o outro.
Há distúrbios atrás de distúrbios... que estão vindo para este país assim como para Inglaterra. Mas as pessoas não estão
aprendendo nenhuma lição a partir disso, ainda está tudo bem, contraímos essa doença, tudo bem; então eles glorificam isso.
Se estamos sofrendo de diferenças ecológicas, ainda assim somos glorificados. Se vocês estão usando muito maquinário fora
do equilíbrio, ainda assim somos glorificados. Porque eles apenas querem a permissividade. Apenas por permissividade, eles
não querem ver o ponto, que o que está acontecendo de errado neste país é isto: eles não veem nada que seja a realidade. E a
realidade, embora ela esteja no coração, embora ela trabalhe no coração, ela tem de atuar. Isso tem de atuar e se ela não atuar,
esse tipo de comportamento passivo não vai ajudá-los. Agora, nesta Minha idade avançada, estou viajando de um lugar para
outro e estou fazendo tanto. Agora, vamos pensar nisto: "O que nós temos feito pela Sahaja Yoga?"
Aqueles que veem vocês, veem vocês, às vezes, como somente alguns hippies com cabelos despenteados... e alguma coisa
desse tipo. Esse é o relato que Eu tenho... das pessoas que vieram ao centro de vocês e coisas assim. "Oh, eles são um grupo
de hippies", exatamente assim. Então a primeira coisa que um Sahaja Yogi tem de fazer... é criar algo de valor a partir de sua
personalidade, na América é muito importante. Eles estão estudando, estão fora do trabalho, estão fazendo isso, aquilo. Esse
tipo de pessoas não vão ajudar a Sahaja Yoga de forma alguma, elas serão fardos na Sahaja Yoga. Se você realmente quer
fazer... alguma coisa, você tem de se tornar uma pessoa de valor. Você tem de estudar, você tem de se tornar algo de valor,
você tem de ter um tipo de graduação, diploma, algo... agregado a você, você tem de significar algo de valor. Hippies não podem
administrar a Sahaja Yoga na América, talvez eles administrem melhor na Índia, mas não aqui. Então temos de entender que... o
que está dando errado conosco é que... nós agora estamos seguindo um tipo muito sutil... de mesmas tendências que
adotamos.
Depois da Realização - abra a porta. Depois da Realização, nós pensamos: "Nós somos almas realizadas," "nos tornamos yogis
agora, somos almas realizadas." Mas devemos observar... que nos tornamos almas realizadas, sem dúvida, mas sejam quais
forem as ligações que tivemos... antes de virmos para a Sahaja Yoga se tornaram mais sutis. Eles não se expressaram como
luzes, apenas acreditamos que somos Sahaja Yogis. Nós acreditamos que temos vibrações... e também que podemos sentir as
vibrações. Mas nós ainda não alcançamos esse estado... onde nós nos tornamos a totalidade. Nós ainda temos de crescer. E
se você está acomodado com suas vibrações... e achando que você está bem, você está lamentavelmente errado. Sejam quais
forem os nossos condicionamentos... antes de virmos para a Sahaja Yoga, por exemplo, você era um hippie, então a iluminação
veio, mas então a ideia desse negócio de amor está presente. Vamos supor que você era um homem de negócios, então a
iluminação surgiu em você... e você acha que a Mãe deve ajudá-lo em seu negócio, isso é o que acontece.
Vamos supor agora, se você não era casado e está casado na Sahaja Yoga, então você quer que seu casamento seja
bem-sucedido na Sahaja Yoga. Se tem havido um problema com sua saúde ou algo assim, então você se tornou uma pessoa
mais sutil, você pensa: "Eu pedi a ajuda da Mãe para isso." Mas não pensamos: "O que nós temos contribuído para a Sahaja

Yoga?" Nós tivemos certas coisas... que achávamos que eram erradas, talvez isso, mas na Sahaja Yoga, nós não vemos que
essas coisas estão conosco, ainda continuam conosco. Para nos tornarmos o Virata, nós temos de realmente nos examinar,
sem nenhuma raiva, malícia ou qualquer coisa, mas vermos por nós mesmos. Eu conheço pessoas que são mesquinhas, que
têm inveja e a inveja delas continua. Vamos supor que há um bom músico, elas não apreciarão se a outra pessoa é um músico,
ele não apreciará, ele não encorajará essa pessoa: "Realmente eu sou um músico, ele também é um músico," "deixe-me
ajudá-lo." Assim a avareza que existia antes... ainda se transforma em uma forma glorificada. A pessoa pensará: "Tudo bem, eu
sou um músico e canto muito bem..." "e estou cantando louvor a Mãe." Mas alguém mais que estiver cantando... não será
valorizado a esse ponto em que você deveria respeitar, pois você é parte integrante do todo.
Esta mão, se ela se fere, a outra mão imediatamente a ajuda. No corpo inteiro, o sistema é totalmente tão conectado. Assim que
você come, o sistema digestivo começa a trabalhar. Mas devemos nos observar, se você tem de se tornar mais profundo, nós
temos de observar onde está faltando algo em nós. Agora, como uma árvore cresce? Eu lhes contei muitas vezes a história, há
uma pequena célula no fim da raiz e ela conhece, e ela conhece um propósito: ela tem de se tornar uma árvore, então ela circula.
Ela vê uma rocha ou algo assim, uma pedra, a circula, não luta contra ela. Porque no final, o que temos de alcançar... é nos
tornarmos a árvore, então nós temos de manter isto na vista: nós temos de nos tornar a árvore... e não um tipo de sapo
pequenino aqui e ali... coaxando sobre a Sahaja Yoga. Não, isso não vai dar certo. E isso é o que Eu percebo támbem muito
verdadeiro sobre... as pessoas, digamos, na Inglaterra, a mesma coisa.
Os líderes estão lutando, os líderes estão tentando descobrir meios e métodos... de como melhorar a qualidade dos Sahaja
Yogis, mas são os Sahaja Yogis que têm de saber que a responsabilidade é deles. Eles têm de crescer, eles têm de se tornar
Viratas. E esta é a América onde Eu lhes falei que é o lugar de Shri Krishna, onde Shri Krishna se tornou o Virata. A menos e até
que você veja por você mesmo... que nós temos de fazer isso, nós temos de nos tornar isso. Você ainda fica ocupado com
nossos pequeninos problemas estúpidos. É um círculo vicioso, assim que você comece a se preocupar com seus problemas
estúpidos... e suas coisas velhas ainda se tornando glorificada na Sahaja Yoga, então você percebe que o círculo vicioso
começa a atuar, ele não alcança nada, ele não lhe dá boas chances, ele não lhe dá confiança. É uma coisa tal, é como um
empacotamento, como eles chamam isso. Mas assim que você decide: "Não, eu vou fazer isto", vocês são Sahaja Yogis, vocês
sabem tudo sobre a Kundalini, vocês sabem tudo sobre o despertar, vocês sabem tudo sobre estágios mais elevados de
conhecimento, todos vocês, cada um é capaz de dar a Realização às pessoas. Vocês sabem onde a coisa está presa, vocês
sabem tudo, mas agora apenas pensem nisto: quantos de vocês têm sido capaz de fazer algo sobre isso? Quando as pessoas
veem vocês, a ideia delas sobre vocês é muito pobre.
Elas acham que vocês estão presos a suas esposas, então a esposa é muito dominadora, então isso está acontecendo. De
repente você vai embora, você vê seu filho, fica preocupado com este aqui, você... Às vezes Eu fico supresa ao ver que uma vez
que eles se casem, eles têm um filho, então eles se tornam nada além de pais da criança, acabou-se, a Sahaja Yoga está
acabada. Então o filho se torna importante. As bênçãos se tornam as ligações. Então você tem de olhar dentro de si mesmo...
que nós estamos aqui pela libertação, pela liberdade completa. Mas de uma forma sutil, todas essas coisas continuam
restringindo você... e você fica apegado a isso... e não sabe como eles ainda estão puxando você para baixo, não permitem
você voar, eles não lhe dão a liberdade... que é seu direito ter. Assim, mesmo que Eu construa um avião, Eu faça tudo, coloque
combustível nele, Eu diga tudo, mas ele não quer voar. Agora, o que você faz com um avião assim que não quer voar? Esse tipo
de situação existe... e essa situação torna-o tão limitado e tão nanico. Como você crescerá?
A menos e até que você cresça e mostre isso em sua vida diária, em sua personalidade, em tudo, Eu lhe asseguro que ninguém
vai ficar impressionado com você. A Sahaja Yoga não vai ter resultado através de propaganda, nem através de Minhas
fotografias, Ela vai ter resultado através de seu trabalho, de sua responsabilidade, carregando a Sahaja Yoga nos ombros, é sua
responsabilidade expandir a Sahaja Yoga e estabelecê-la. Mas antes de tudo, seus ombros devem ser fortes. Você ainda está
fora do emprego, você ainda é algo, alguém pendurado no ar, você ainda é alguém que nem mesmo olharão para você. Então
como você pode carregar nos seus ombros? Assim, a primeira coisa é construir-se interiormente... assim como exteriormente,
mas é um tamanho círculo vicioso, Eu lhes digo, se você não se aprofunda dentro de si mesmo, você também não pode
conseguir a coisa externa, então isso trabalha de mãos dadas, assim que você começar a construir-se interiormente, você ficará
supreso ao ver como as coisas darão certo, como você se tornará dinâmico, como você se tornará grandioso. Mas você fica

envolvido em coisas que são muito pequenas e transitórias. Assim, como Eu lhes disse antes, nós estamos buscando o eterno.
Então as coisas transitórias devem somente ser usadas... muito temporariamente, no que nós precisamos, não é tão
importante. Se você puder entender isto claramente, que nós ainda não somos livres, não desapegados... de todas as coisas
que tínhamos antes da Sahaja Yoga, e elas se tornaram cada vez mais sutis.
Nós ainda estamos usando a Sahaja Yoga para esse propósito... e não para espalhar a luz. Então, o que vai acontecer? Isso é,
sem dúvida, sem dúvida, para ser realmente compreendido dentro de você mesmo. Às vezes minhas palestras são um pouco
severas, as pessoas acham que a Mãe tinha de dizer essas coisas, isso é também proveniente do Meu amor por vocês... e do
Meu amor por este país. Você tem de realmente ver por você mesmo. "O que nós somos?" "Onde nós estamos?" Nós não vamos
terminar porque os Sahaja Yogis que tínhamos... eram pessoas subanormais na sociedade. Se você observar esses gurus, o
modo como eles divulgam a si mesmos, embora eles sejam falsos, eles sejam inúteis, mas todo mundo sabe sobre alguém que
apareceu. Em dois meses, no mundo inteiro, você pode ouvir falar sobre essa pessoa.
O que eles fazem: Eles vão e antes de tudo, se encontram com as pessoas de sucesso, que são proeminentes na cidade. Eles
nunca se importam com pessoas que são viciadas em drogas, ou que estão sofrendo com doenças, não, nada disso, eles não
têm nada a ver com elas. Eles apenas atacarão as pessoas... que são muito bem sucedidas, que são muito ricas, porque elas
estão no topo da sociedade, então eles irão e se encontrarão com as pessoas... e farão contatos com elas e lhes pedirão e isso
e aquilo... e depois eles as chamam para o programa, lhes dão toda a importância, tudo, então as pessoas começam a pensar:
"Oh Deus! Que coisa maravilhosa é estar aqui." Então mimam o ego delas um pouco, e é desse modo que eles se expandem.
Mas não há nenhuma realidade nisso, não há nada, nada de especial sobre isso, é tudo inútil, é tudo artificial. Mas é desse modo
que eles se vendem. Embora nós não queiramos nos vender, nós temos de saber que... a menos e até que tenhamos algumas
qualidades notáveis, as pessoas não vão olhar para nós, porque seja o que for que aconteceu está dentro de nós mesmos, e
ninguém vê a luz, é como uma vela que está queimando, que está coberta completamente. Então Eu tenho visto isso. Eu fui à
Colômbia.
Na Colômbia, vocês ficarão surpresos ao ver... que as pessoas não Me conheciam, nunca tinham ouvido falar do Meu nome,
mas Eu não sei porquê, mas as multidões eram tantas que Eu não consegui entrar no recinto... e de uma forma ou de outra, Eu
fui empurrada para dentro dele. Então no auditório, estava impossível, as pessoas estavam penduradas no alto, Eu pensei que
elas estavam penduradas na parte de cima,... simplesmente sentadas naquela coisa para Me ver por cima. Muitas pessoas em
todas as direções, em cada ponto alto, Eu percebi as pessoas lá, Eu não sabia como acomodá-las. Mas elas Me ouviram muito
atentamente, tivemos dois dias de programas, nos dois dias, as multidões estavam lá. E depois, quando eles tiveram o
programa de continuação, eles vieram, no dia seguinte, eles desapareceram. A mesma coisa na Grécia, a mesma coisa na
Turquia. Então certamente há algo errado conosco. Agora, há um curso acontecendo, as pessoas estão tentando fazer o curso,
mas devemos saber que isso não é conhecimento sem amor, é amor e conhecimento. Então o modo como vocês falam com
eles, o modo como vocês lidam com eles está presente, mas o dinamismo de vocês vai impressioná-los. Vocês podem ver o
filme que vimos ontem, no qual o músico estava lá.
Agora, o que foi aquilo? Lá a energia era dinâmica, a energia era dinâmica, com a música e com tudo... e a energia estava
mostrando. Então você é absorvido dentro daquilo, assim, o movimento dessa energia, o dinamismo dessa energia... realmente
chama sua atenção. Mas ficar com medo de que você se tornará canal direito é insensatez, agora você está no centro, como
você pode se tornar canal direito? Esse tipo de argumento é somente para apoiar a letargia, então não ter nenhuma disciplina.
Eu fiquei surpresa ao ver que em Shuddy Camp, onde nós fundamos uma escola para a meditação, as pessoas vem todo fim de
semana, apenas para passar o fim de semana, elas se levantam as 10hs, 11hs, 12hs, quando elas tiverem vontade, elas estão
de férias em Shuddy Camp. E elas ficarão dois dias lá sem nenhuma meditação, sem nada. "Nós viemos para a casa da Mãe,
acabou-se." A Mãe tem de fazer todo o trabalho para eles. Para um Sahaja Yogi, isto é o mínimo do mínimo: eles devem se
levantar cedo de manhã, tomar o banho e sentar-se para os pujas.
É uma coisa comum, todos os indianos agem dessa maneira, é uma prática. De repente, este país... ou esses países entraram
em um tipo de vida letárgica insensata, este país também fazia a mesma coisa. E dormir também, você tem de dormir cedo se
você quer levantar cedo, mas temos de pensar que temos de mudar nosso estilo de vida, nós temos de mudar nossas atitudes,

muitas coisas, como Eu disse, coisas simples, como Eu disse: "No dia que você quiser lavar seu cabelo," "coloque muito óleo em
seu cabelo e depois lave." Nós ficaremos carecas. Imaginem todos os Sahaja Yogis carecas andando. Eles acharão que sua
Mãe tem muito cabelo e quanto ao cabelo de vocês. Na comida também é demais, Eu não sei qual é a situação aqui, mas na
Inglaterra, Eu acho... que eles tomam muito chá, o tempo todo o chá está – a chaleira está lá. As pessoas ficam
impressionadas, quando eles, as pessoas vêm para Ganapatipule, também na Índia, nós não tomamos chá tantas vezes, duas
vezes no máximo. O dia inteiro as pessoas querem chá lá, eles não entendem... como eles podem continuar tomando chá a uma
hora da noite? É como o álcool se tornar mais sutil: chá.
Do contrário, como você explica? Você não pode tomar álcool, então vamos tomar chá, então se acomodam agradavelmente,
"estamos tomando uma xícara de cha", na Inglaterra é muito comum: sentar-se agradavelmene, uma xícara de chá. Que trabalho
você fez para ficar sentado desse jeito? Então seja quando for que eles vierem: "Haa", como se eles tivessem cavado alguma
coisa, ou tivessem feito o Canal Inglês, eles virão, mesmo na televisão, você verá as pessoas, elas vêm: "Haa". Eu não entendo.
Você não encontrará nenhum indiano agindo assim, afinal de contas, naquele calor também, ele nunca dirá isso, porque você
pensa, pensa, pensa demais, apenas pensa, não faz nada em relação a isso. Por exemplo, você arquiva, você faz um arquivo,
amanhã é o Puja da Mãe, tudo bem, nós teremos isso, isso, isso, arquivou isso. No puja, isso não está lá, por quê? Está no
arquivo. E qualquer coisa que é anterior a sua Realização, por exemplo as pessoas têm uma ideia como esta: como evitar o
trabalho, poupar trabalho.
Poupar trabalho é um trunfo muito grande dos ocidentais. Então o modo como eles farão para poupar trabalho. Vamos supor
que você diga: "Por favor, telefone para tal pessoa." "Mãe, eu acho que ele talvez não esteja lá." "Baba, telefone e descubra."
Assim, a explicação vem do cérebro: "talvez não". Então nada pode ser alcançado. Então primeiro, poupar trabalho era: "Oh, isso
é anticultura, nós devemos estar nisso," "isso é tão ruim, tudo é tão ruim," "nós devemos começar uma vida muito natural," "nós
devemos levar uma vida muito natural," "e devemos nos tornar primitivos", e tudo mais. Se você cresce a partir disso, a partir
dessa área, se você cresce na SahajaYoga, você se torna mais sutil. Assim, as coisas mais sutis que eles se tornam são desta
maneira: "Agora, do jeito que está," "nós não devemos fazer muito de tudo, é demais," "é demais."
Se você fala com alguém sobre a Sahaja Yoga, eles dizem: "É demais para mim." "Você não tem nenhum cérebro ou o que é
isso?" "O que é demasiado? Não pode assimilar isso?" "Oh, é demais." É uma experiência muito comum Comigo, quando Eu falo
com as pessoas, elas dirão: "É demais." Seu cérebro é um cérebro limitado? Ou o que é isso que você não consegue ouvir o que
estou tentando lhe dizer? E uma vez que você comece a desenvolver esse tipo de atitude, a nutrição não pode chegar a você.
Vamos supor que a árvore diga: "Oh, isso é demais", então o que eles vão fazer?
Nada é demais. "Eu tenho de crescer, tenho de assimilar toda a nutrição," "tenho de me tornar algo de valor," "eu tenho de fazer
muito." "O que eu tenho feito?" Nada até agora. Nunca fique satisfeito consigo mesmo. Algumas pessoas que viram Meu
programa, todas elas estavam chocadas, como a Mãe vai fazer aquilo? Eu disse: "Eu sei que vou fazer isso, se tenho de fazê-lo,
Eu o farei." Assim, esta é que deve ser a atitude: quando vocês Me amam, Eu sou o seu ideal. Vocês devem saber disso. Se
vocês Me amam, então o que estão fazendo a respeito disso?
Eu sou o seu ideal. Vocês têm de alcançar Meu estilo, senão a Sahaja Yoga não dará certo nesses países... que adotaram a
letargia como uma grande cultura. Perguntei a alguém: "E quanto a seu banho? Por que você não toma banho?" Ele disse:
"Atualmente está fora de moda tomar banho." Tudo parece estar fora de moda, tudo que está na moda é horrível. "Está muito na
moda", é uma outra coisa que as pessoas dizem, "está muito na moda", e tudo que está na moda parece tão feio para Mim.
Agora, se você tem de adotar a cultura Sahaja, você tem de saber que nós temos de ter uma disciplina em nossa vida. Nós
temos de ter educação, nós temos de ter um lugar, nós temos de ter uma posição na sociedade. Porque nós não estamos
sentados nos Himalaias, perdidos em algum lugar nos Himalaias, sentados lá... e apenas fazendo nossa tapasya.
A tapasya é aqui onde você vive. Do contrário, se você disser: "Tudo bem, temos de ir aos Himalaias..." "e lá nós temos de fazer
tapasya nos ventos gelados." "Oh, isso é muito bom." Porque isso parece algo importante, talvez você ganhe fama ou algo
assim. Mas a tapasya está aqui, o desapego tem de ser trabalhado aqui. Você fica envolvido em todas essas coisas... de uma
forma que às vezes Me surpreende, a quantidade de envolvimento que você tem... em coisas que existiram na forma grosseira,

elas se tornaram mais sutis e você ainda está preso a elas, não há nenhuma liberdade. E é por isso que quando você vê algo
absurdo acontecendo, você algo estranho acontecendo na Sahaja Yoga, é simplesmente o sintoma de que a coisa está se
tornando mais sutil... dentro de nós e está se expressando. Por exemplo, às vezes você não pode ver o fogo, mas ele existe e de
repente você percebe uma explosão. Assim, a transformação, é claro, significa evolução, ela também significa que seja qual for
a base que você tinha, você tem de evoluir a partir dela. Como uma flor florescendo e depois se transformando no fruto, mas ela
tem de abandonar muitas coisas.
E depois com a natureza, a pessoa tem de ver tamanha harmonia. Na natureza, se você observar, ela suga a água. Depois a
água é evaporada pelo sol. Depois ela se transforma em uma nuvem e depois a nuvem espera, porque as folhas caem. No
inverno, elas nutrem a árvore com seu nitrogênio, quando chegar o momento certo, então essas nuvens derramam e novamente
nutrem isso. Um equilíbrio tão completo está na natureza. Se ele não existisse, Eu lhes digo que eles teriam, nós teríamos dito:
"Todas as terras sem vegetação estão aqui." Se você for a qualquer, qualquer floresta, qualquer floresta, ela é tão limpa, você
nunca tem nenhum cheiro ruim em nenhum lugar, seja qual for. Há animais, há tigres, isso, aquilo, nunca tem nenhum mau
cheiro em nenhum lugar, você nunca sente nem mesmo o cheiro de um tigre. Mas se você colocar o tigre numa jaula, então ele
começará a cheirar mal, ele é muito banhado na natureza, ele vive com a natureza, e em tamanho equilíbrio.
É uma tamanha compreensão entre todos os animais, em tudo. Eu não sei como eles a mantêm tão limpa, mas assim que você
sente algum cheiro ruim, você descobrirá que deve haver algum ser humano em algum lugar, ou alguma falta de asseio. Ela é
tão organizada, o modo como as folhas crescem de acordo... com os raios do sol, o modo como elas se organizam, como elas
se reconstroem. Se vocês realmente têm de alcançar a natureza da Sahaja Yoga, nós devemos receber todas essas bênçãos...
através das quais nós devemos prosperar. Não quero dizer em dinheiro e coisas assim, mas de todas as formas. Assim, ela não
deve ser um conjunto de pessoas... que são apenas um tipo de parasitas. E Eu desejo que vocês compreendam o que Eu estou
dizendo hoje... e Eu lhes peço, a todos vocês, sejam alertas e dinâmicos e trabalhem isso. Cada pessoa tem de se elevar. Isso
não vai dar certo se você vestir umas roupas cor de açafrão... e seguir cantando "Hare Rama, Hare Krishna" na rua. Não, isso
não vai dar certo.
Nem vai dar certo se você disser: "Nós somos Sahaja Yogis, somos pessoas assim e isso e aquilo." Nada disso. Você tem de
ser algo de valor. Assim, por um lado, o dinamismo deve ser usado por você mesmo... e o dinamismo deve ser usado para a
Sahaja Yoga. Você não precisa agora se preocupar com essa coisa de canal direito. É muito comum mesmo na... Isto
aconteceu: Eu descobri que na Holanda, Eu casei uma moça, uma moça muito dinâmica, com alguém... e o marido disse: "Mãe,
ela não me ajuda." Eu disse: "Por quê?" "Porque eu tenho medo de me tornar canal direito." Eu disse: "Mas, por que Eu casei você
com esse sujeito canal esquerdo?" "Para você se tornar canal esquerdo?"
Ser canal esquerdo é uma coisa muito boa, porque você não tem de fazer nada, apenas tem de dizer: "Eu não quero me tornar
canal direito", só isso. Mas ser canal direito significa que você tem de observar, você tem de ser alerta, você tem de ser
inteligente... e você tem de saber tudo. Você se sentará no sol, queimará sua pele, mas observe o sol. Você está na linha do sol
ou na linha da lua? Assim, a tendência de todos os ocidentais é estar no canal esquerdo. Bebidas, bares, por exemplo, eles
dormem 24 horas, digamos talvez 14 horas, talvez 18 horas, o resto do tempo eles bebem, só isso. Nós temos uma casa sendo
construída próxima a nós, quando eles se mudaram para lá, eles disseram: "Está praticamente acabada agora", ainda está
sendo acabada... e levará pelo menos mais três anos talvez, talvez nunca termine. Isso é como a matemática, você tem isto:
havia um trabalho e alguém veio, ele fez 1/10 e fugiu. Então alguém veio, fez 1/20 e fugiu. Depois alguém veio, ele fez 1/14 e
fugiu.
Quando o trabalho terminará? Ele nunca terminará, com tantas pessoas fujonas, nunca termina. A mesma coisa é a Sahaja
Yoga. Se você colocar matematicamente, a Sahaja Yoga nunca pode ser estabelecida na América, se você somar mais e mais
desse tipo de pessoa. Tanta coisa está acontecendo neste país, mas você tem de ver essas pessoas, tem de se encontrar com
essas pessoas que estão na direção dos negócios, que são as pessoas que interessam, que são científicas, que estão falando
sobre algo sensato. Você tem de falar com elas, contatá-las. Nós não precisamos de atores e atrizes de cinema, mas nós
precisamos de pessoas que são dinâmicas. E isso talvez dê certo se vocês colocarem suas mentes nisso... e nós temos algo de
valor para mostrar para eles. Eu diria que a Áustria é um lugar... onde a Sahaja Yoga tem funcionado muito bem, Milão é um

outro lugar e onde a maioria deles são profissionais. É muito surpreendente, nós estamos vivendo nos tempos modernos.
Não estamos vivendo naqueles tempos antigos... onde os Rushi Munis se sentavam debaixo de uma árvore... e os reis vinham e
tocavam seus pés. É o oposto, os Rushi Munis têm de ir e falar com os reis. Assim, quando acreditamos que somos Sahaja
Yogis, nós temos de saber que de uma forma sutil, nós ainda estamos envolvidos nas redes de... nossa própria compreensão
sobre a vida. Então isso nós temos de mudar. A vida para nós não é nada além da Sahaja Yoga... e a Sahaja Yoga não é nada
além de nos iluminar e iluminar os outros. Então Eu espero que vocês ouçam Minha palestra hoje, vocês levarão as fitas para
casa e as escutarão repetidas vezes. Também há um aviso das pessoas: "Mãe, o que eles fazem é levar uma fita para um
centro..." "e todos a ouvem e depois acabou-se." Quero dizer, todos vocês devem ter uma fita cada. Mesmo isso, as pessoas
não fazem. Não somente isso, mas agora talvez após algum tempo... haja somente uma, uma fita em circulação em um país.
Eles circulam, por exemplo, hoje em Nova York, amanhã em Boston, desse jeito. Vocês têm de ouvi-la repetidas vezes. Sente-se
com seu papel e lápis, veja por você mesmo o que Eu estou dizendo. Cada fita deve estar com você. Essas fitas desses gurus
horríveis, vocês podem ouvi-las em todo carro, em todo lugar, todos a têm. E por que os Sahaja Yogis não têm nenhuma fita
com eles? Vocês podem fazer cópias. Mas se você puder tê-la de graça, eles gostarão de ter. Esta é a primeira coisa: "O que
podemos ter de graça," "barato, facilmente?" Se você tentar poupar dinheiro, o dinheiro tenta poupar ele próprio.
É uma compreensão mútua. É tão simples como isto: vamos supor que você abra somente uma porta, nenhum ar entrará. Você
abre a outra porta, o ar começará a fluir. É uma circulação. Tudo isso pode ser seu próprio conhecimento também, Eu não
preciso dizer nada, está tudo em seus cérebros, apenas se abra, vocês não são pessoas livres. Se vocês forem livres como Eu,
vocês perceberão todas essas coisas vindo de seus próprios cérebros. Especialmente para a América, realmente, como vocês
sabem, Eu estou trabalhando muito arduamente... e Eu quero realizar isso porque... se a América não estiver bem, Meu
Vishuddhi não ficará bem. ele vai Me incomodar do início ao fim. Então você tem de tomar isso sob sua responsabilidade. Eu
não digo: "Carreguem a cruz."
Você não tem de sacrificar nada, mas você tem de estar simplesmente consciente sobre o que nós somos, o que estamos
fazendo, onde nós estamos. E no topo disso, os Sahaja Yogis acham que estão fazendo um favor... para a Sahaja Yoga e para
Mim também. Isso é algo que deve ser explicado desta maneira: Eu não preciso da Sahaja Yoga, vocês precisam da Sahaja
Yoga... e tudo mundo precisa da Sahaja Yoga. Vocês tinham neste país pessoas como - quero dizer, tão grandiosas, vocês
tinham pessoas grandiosas, Eu não preciso mencionar, pessoas como Abraham Lincoln, que deu ideias tão grandiosas para o
mundo inteiro. Por que vocês não são grandiosos? Ele era uma alma realizada, tudo bem, mas ele não sabia nada sobre Ida,
Pingala e Sushumna. Por que vocês não podem se tornar grandiosos como ele? Portanto, em um Puja do Virata, nós temos de
decidir... que todos nós vamos expressar a concepção que existiu uma vez: o Virata como realidade em nossas vidas. Isso é o
que nós temos de orar de coração. E é uma ocasião muito boa hoje para fazer isso, porque estamos sentados no lugar onde
havia... muitos desses povos indígenas, vocês podem chamá-los de qualquer coisa.
Eles eram tão sensatos, como vocês dizem na América: encaremos os fatos. Eles conheciam o princípio de como levar uma
verdadeira vida espiritual, Eles eram pessoas muito livres, extremamente livres... e tão desapegados. Assim, se você não se
corrigir, então haverá um problema na coletividade. Se houver um problema na coletividade, ele se refletirá em você, porque
você é parte integrante do todo. Se há um problema no ser inteiro, há um problema para você. Se há um problema em uma
parte, há um problema para o ser inteiro. Mesmo Roosevelt, que foi seu presidente, disse uma vez: "A pobreza em qualquer lugar
é uma ameaça à prosperidade em todo lugar". Ele pôde ver esse ponto tão claramente. Todos esses ditados nos mostram que
este é um país do Virata, onde eles falam de coletividade, eles têm todas as comunicações... que são importantes. Todo tipo de
comunicação é importante, mas para os Sahaja Yogis, ela tem de ser muito sutil, muito dinâmica, muito bela, muito amorosa,
muito impressionante, magnética.
Somente então as comunicações atuarão. Não há mal nenhum em vestir roupas muito boas. Não há mal nenhum em vestir "boas" não significa "caras", mas significa que são sensatas, dignas. Nós temos de construir nossas personalidades, de modo
que as pessoas sintam: "Oh, isso é importante." E seus filhos também aprenderão de vocês. Está fora de questão sentir que...
você será inserido à força no ego ou qualquer coisa assim, isso acabou agora, o ego acabou aqui, não há nenhum ego. O que Eu

percebo aqui é uma justificativa para não fazer nada: "Nós não queremos fazer nada porque nosso ego irá aflorar." Muito
esperto. Assim, com tudo isso, temos de saber... que nós somos pessoas escolhidas, nós somos as pessoas escolhidas de
Deus. Ele deve ter nos escolhido com algum propósito, de qualquer forma, há tantas pessoas neste país.
Vocês são a fundação e vocês têm de ser pessoas sólidas... para ser a fundação. Devem conhecer nossa própria glória, nossa
própria característica especial. Por que somos escolhidos? Dentre todas as pessoas, por que nós estamos presentes? Então o
que estamos fazendo em relação a isso? Na vida normal, você de fato vê dessa maneira, por exemplo, se alguém é escolhido
para um cargo ou algo assim, dentre muitas, muitas coisas: "Deve ser algo de valor a meu respeito," "eu devo mostrar meu
mérito, devo mostrar meu valor," "eu devo mostrar meu trabalho." E ele trabalha duro para mostrar que a escolha foi boa. Mas na
Sahaja Yoga, é o oposto, vocês não dão o devido valor a ela, "Oh, nós somos algo maravilhoso." Então agora, acomode-se
consigo mesmo, tome uma xícara de chá. Eu espero que tenha sido entendido porque Eu estou falando assim, porque Eu estou
realmente preocupada com a América.
Muitas forças negativas estão atuando aqui... e nós temos de melhorar. Muitas coisas, uma responsabilidade tão grande, um
país tão grande, um país tão vasto, tanta perversão, tantas ideologias insensatas, quero dizer, é interminável. Mesmo que você
consiga 15 Gorbachevs, você não consegue mudar este país. Enlouqueceu. Tudo mundo é um indivíduo, este lugar louco. Um
Gorbachev pode mudar aquele país... que tem muito mais população. Mas ninguém pode mudar este país... a menos e até que
vocês decidam fazer algo sobre isso. Assim, Me contaram que algumas pessoas estão frustradas, porque não há muitos Sahaja
Yogis chegando, mas talvez seja algo errado com vocês. Talvez vocês não são profundos o suficiente... e vocês não
impressionem muito. Vocês têm de mudar o seu estilo de vida, vocês têm de ser pessoas inteligentes e espartanas.
Eu espero, Eu espero novamente e novamente... que depois deste Puja do Virata, todos vocês se elevarão ao estágio de grandes
Viratas. Que Deus abençoe todos vocês.

1989-0617, Shri Mahakali Puja
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Shri Mahakali Puja Vancouver, Canadá, 17.06.1989 Então, hoje, na cidade de Vancouver, nós nos reunimos aqui para orar pelo
Canadá… e também pelo povo canadense. Além disso, nós temos de saber que… há muitas forças negativas atuando, e tem de
haver algum puja a ser feito para a Energia de Mahakali. E então, Eu pensei hoje: "Vamos ter o Puja a Mahakali". Assim, o
Mahakali Puja é igual ao que vocês fazem, o Puja da Devi, mas primeiro, a Energia de Mahakali veio nesta Terra. A Adi Shakti
veio como Mahakali e criou Shri Ganesha. Depois Ela ascendeu como Mahasaraswati, e com essa Energia, Ela criou todo o
universo. Nisso, Ela criou este mundo de uma maneira muito bela… com arranjos grandiosos e organização. E nisso nasceram
os seres humanos, porque a temperatura e tudo mais… foi criada muito agradável para os seres humanos. Assim, esse clima
também tem desempenhado um papel importante… sobre o temperamento das pessoas, na busca das pessoas. Por exemplo,
na Índia, nós podemos dizer que… o clima é muito agradável para a meditação. É um país tradicional desde os tempos antigos,
mas desde o início, nós tivemos profetas… que estavam buscando a verdade, nas selvas. A razão é que, na Índia, seu clima é tão
bom que… você pode viver em uma selva sem problema. Então, foi fácil para eles se livrarem… de todas as superficialidades da
vida e… levarem a sério, irem para as selvas, dedicarem-se para descobrir a verdade. E desse modo, eles descobriram a verdade,
que é a Kundalini, que é a Energia dentro de nós que nos dá a Realização. Mas esse grupo depois se espalhou em diferentes
lugares… e eles formaram escolas, foram chamadas de - ou universidades… chamadas de "gotras", e para essas escolas eram
enviadas crianças… a partir dos cinco anos de idade. Até cinco anos, elas viviam com seus pais… e depois essas crianças eram
enviadas para lá. E era dado a elas toda a educação sobre a vida cotidiana. O sistema educacional deles era muito diferente.
Através da educação deles, eles tornaram as crianças muito conscientes sobre tudo, concentração e um celibato completo,
porque todas as pessoas em uma gotra não podiam se casar. Mesmo hoje, supondo que Eu pertença a uma gotra, Eu não
posso casar com uma pessoa da mesma gotra. Assim, isso é muito preservado até hoje. Por exemplo, na universidade, vocês
não podem se casar uns com os outros. Então, as crianças eram mantidas como irmãos e irmãs… e elas sentiam isto o tempo
todo, o sentimento de irmãos e irmãs. Da mesma forma, isso deu certo de muitas maneiras, de modo que o Muladhara Chakra
foi estabelecido muito fortemente na Índia, e é por isso que embora nós tivéssemos muitos outros países como a China, nós
tínhamos a China antiga que estava lá e também o Egito, depois tivemos a Grécia e também Roma. Todos esses países não
prestaram muita atenção no Muladhara Chakra deles. E este Muladhara foi criado pelo Poder de Mahakali. Mahakali criou Shri
Ganesha para emitir santidade, auspiciosidade, sabedoria, sabedoria divina; e Seu estabelecimento de Shri Ganesha… também
está dentro de nós no Muladhara Chakra. Mas, se nós não prestarmos atenção ao nosso Muladhara Chakra, então nossos
poderes se tornam muito fracos… e começamos a nos bloquear muito mais com a negatividade. Aqueles que têm bons
Muladharas não bloqueiam tão rápido. Mas nós nos bloqueamos, somos mais prejudicados por pessoas que são negativas,
porque elas sabem que nós temos Muladharas ruins e elas podem nos afetar. Agora, todos os gurus e todos esses falsos gurus
vieram para os países ocidentais, porque eles sabiam que podiam afetar muito mais aqui do que na Índia. Como Rajneesh,
ninguém aceitaria um homem assim. Freud, ninguém aceitaria um sujeito assim. Mas aqui Freud já fez o dano necessário às
pessoas… e elas foram preparadas para se tornarem vulneráveis a esses indivíduos, e nesse cenário, esses indivíduos vieram
para cá… e começaram a atuar e eles têm sido muito bem sucedidos. Foi descoberto que todos eles são de um caráter muito
desregrado… e eles estão sendo expostos e é bom que… tudo que é negativo, tudo que é falso, seja exposto. Mas ainda assim,
temos de nos lembrar que se tivermos um Muladhara forte, então o Poder de Mahakali é o mais forte dentro de nós. Porque
como Eu lhes disse, primeiro Ela criou Shri Ganesha, então todo o Poder Dela é, na verdade, expresso em Omkara, que é Shri
Ganesha. E este Poder de Shri Ganesha dentro de nós representa… o completo amor de Mahakali e todos os Poderes Dela de
destruir as forças malignas. Eles andam de mãos dadas, nós devemos dizer, como toda luz tem sua glória ao redor dela ou
brilho ao redor dela. Da mesma forma, a Luz de Mahakali tem o brilho como chaitanya, que na verdade não é nada além de
Omkara e Shri Ganesha. Agora, Shri Ganesha tem aspectos, como Eu lhes disse, que se você observar o carbono da esquerda,
você vê no lado direito o Omkara, o Aum, escrito assim. Se você observar da direita para a esquerda, você o vê como a suástica.
Se você observar de baixo para cima, então você o vê como uma cruz. E agora eles verificaram isso, eles fizeram experiências, e
os cientistas descobriram e agora declararam que é assim. Então esse aspecto de Omkara que está dentro de nós é o lado
direito. Mas o lado esquerdo é a suástica. E a suástica é um instrumento muito, muito sensível… de modo que se você usá-la no
lado direito, então, é claro, está tudo bem, ela atua para a construção. Mas se você usá-la para o lado esquerdo, quero dizer, no
sentido anti-horário, então ela é destrutiva. Então, a suástica, quando está se movendo em sua direção correta, no sentido

horário, na frente e anti-horário na parte de trás, se ela está se movendo na direção certa, toda a negatividade é jogada fora na
periferia… e, sem dúvida, elas não conseguem entrar. Mas se ela for movida para o lado esquerdo, então qualquer um pode
entrar. Então mesmo se você mover uma suástica, cria uma espécie de abertura. Se você fizer uma suástica e observar, ela se
abre. Mas se você movê-la desta maneira, não há nenhuma abertura. Ela continua fechando uma após a outra. Então,
movendo-a para o lado esquerdo, ela começa… a se abrir para essas forças negativas. Isso é exatamente o que aconteceu no
ocidente, eles tinham o Muladhara deles movendo-se no lado esquerdo, no sentido anti-horário. Eles foram contra seu próprio
princípio de moralidade, totalmente contra Cristo, e conseguiram fazer com que todos esses bhoots ficassem dentro deles
mesmos. Agora, a Sahaja Yoga tem um problema no Ocidente, as pessoas não querem ouvir que você deve ser moral. Elas
acham isso muito difícil. Se você lhes falar: "Você tem de ser moral", elas acham que somos fundamentalistas… ou algo assim.
Mas é uma coisa fundamental… que nós temos de ser pessoas morais. Agora eles estão vendo os resultados disso, eles têm a
Aids, eles têm todas essas doenças, todos esses problemas; a partir disso, eles estão aprendendo que nosso Muladhara deve
estar bem, caso contrário, todos esses problemas podem surgir. Mas ainda assim, eles não querem aceitar que eles cometeram
erros. Então, esse é um outro problema de ego, eles pensam: "Oh, eles são muito glorificados e eles devem ser glorificados,"
"eles fizeram algo novo". Quero dizer, se você for e cortar seu nariz, você não glorifica essas pessoas. Mas algo assim
aconteceu e… esse tipo de insensatez ainda está estabilizada… e as pessoas não pensam muito contra isso. Mas os
sofrimentos são tantos… que seja o que for que você possa tentar, os sofrimentos estão lá… e eles têm de aceitar que eles se
desencaminharam… e eles fizeram uma coisa muito errada e isso é o que eles merecem. Mas seja o que for, apesar de toda a,
vocês podem dizer, imprudência deles, ou tolice, seja o que for que você possa chamar isso, eles devem ser salvos e algo tem
de ser feito por eles. Porque, afinal, todos eles são buscadores e eles merecem ser salvos. Mas com o ego, eles não entendem o
que é benvolente para eles próprios. Para eles, a benevolência é que o ego deles deve ser satisfeito. Então a Sahaja Yoga não é
assim, você apenas coloca um espírito… em alguém e a pessoa se sente totalmente exultante por um tempo… e então está
terminado. Mas ela é algo que tem de crescer, ela é um processo vivo, que cresce dentro de nós, leva tempo, e às vezes as
pessoas ficam frustradas com isso. Mas nós não deveríamos. Nós devemos saber que somos as fundações… e esse é o
trabalho mais importante que estamos fazendo… na história da espiritualidade. Até agora, esse trabalho não foi feito antes.
Então, isso é uma coisa tão grande que estamos fazendo… e nós devemos estar muito satisfeitos conosco, e devemos ser
confiantes, porque isso requer pessoas de qualidade. Não necessariamente você deve ser instruído, você deve ter uma posição
elevada. Embora para impressionar as pessoas, pode ser, isso pode ajudar, mas ainda assim, se vocês são pessoas profundas,
vocês podem realizar isso muito rapidamente. Se o solo não é bom, então a árvore tem de ir fundo. Da mesma forma, quando a
atmosfera não é boa, nós temos de ir fundo. Mas nunca devemos nos sentir frustrados; nunca devemos nos sentir aflitos,
porque mesmo que você seja uma única pessoa, você é um santo e um santo traz toda a sorte, toda a auspiciosidade para o
país. Então, não há nada para se sentir de forma alguma desesperado ou infeliz sobre isso. Mas tentem desenvolver sua
profundidade através da meditação… e através do coletivo, sentando e conversando uns com os outros. Eu tenho certeza que
isso dará certo e essa Energia de Mahakali se manifestará. Depois deste Puja, Eu tenho certeza que algo tremendo deve
acontecer. Na realidade, vocês sabem que todos esses falsos gurus têm sido expostos… e são colocados fora de circulação
agora, a maioria deles. Alguns deles morreram, alguns deles foram expostos, algo aconteceu. Gradualmente, todos eles
desaparecerão. Nós não temos de nos preocupar com eles. Nós temos de nos preocupar conosco, de que a negatividade não
deve cair em nós. E a negatividade que cai nos Sahaja Yogis é a frustração. Eles sentem: "Nós somos muito poucos, os outros
são tantos," "por que deveríamos ser tão poucos?" Quero dizer, está tudo bem. Isso tem de ser dessa maneira, não importa. E ter
mais pessoas não é tão importante quanto termos pessoas de qualidade. Nós devemos ter pessoas de qualidade muito boa
que são profundas, que entendem a Sahaja Yoga, que a conhecem muito bem. Porque mesmo que você tenha muitos e eles não
sabem… nada sobre a Sahaja Yoga, eles são inúteis. Então, não somente vocês devem ter esse amor… da Natureza Divina de
Deus, mas também conhecimento sobre a Sahaja Yoga. Ambas as coisas são iguais, na verdade, se você ama alguém, você
sabe tudo sobre essa pessoa. Quando uma coisa assim acontecer em todo o mundo, que muitos países aceitarão a Sahaja
Yoga… e muitos começarão a falar abertamente sobre ela, em um nível muito elevado, então mesmo os países… que não foram
capazes de alcançar muitos resultados, ou podemos dizer, as cidades, de repente darão um salto. Eu tenho grandes esperanças
em Toronto. Toronto se elevará muito bem, Eu acho, e Eu tenho certeza que hoje à noite também, teremos muitas pessoas… que
se fixarão. Porque não adianta ter mil pessoas… e no final, dois aparecem, esse tipo de coisa, é uma experiência comum. Assim,
essa seria uma ideia melhor. E a oração de hoje deve ser, em nossos corações: "Que tenhamos o Ganesha Shakti muito
poderoso", vamos obter isso. E o segundo deve ser: "Esta Shakti deve destruir tudo que é negatividade". Mesmo não ser coletivo
em si é uma negatividade. Todos esses problemas de coletividade ou todos esses problemas de negatividade… devem ser

destruídos por este Poder de Mahakali, que se manifestará através de nós. Que Deus os abençoe.
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Shri Mahakali Puja, "Ascensão", San Diego (EUA), 19 de junho de 1989 Hoje nós decidimos ter o Puja de Mahakali. Agora
devemos entender que Mahakali está na totalidade, é um reflexo de Adi Shakti, na totalidade; ou podemos dizer que Adi Shakti
está no comando, Ela está gerenciando todos esses três poderes. Mas Sua manifestação na totalidade é Mahakali… no sentido
de que é o desejo de Deus Todo-Poderoso. Então, primeiro, Ela é Adi Shakti, responsável por todos os três poderes… e é por isso
que podemos dizer que quando Ela está em um estágio potencial, Ela é Mahakali. E depois Ela se divide em duas outras forças
como Mahasaraswati… e a força ascendente que chamamos, ou como sistema nervoso parassimpático… expressa em nós é a
energia de Mahalakshmi. Então Ela tem na verdade todas essas forças em si mesma, Mahakali tem todas essas forças, mas Ela
manifesta, Ela deseja agir e quando Ela quer agir… Sua força potencial se torna essas duas outras forças. Então, quando
fazemos o Puja de Mahakali, devemos entender… que embutido dentro dessa força dentro de nós está o desejo. Então podemos
desejar qualquer coisa, se quisermos, podemos desejar tudo, podemos desejar digamos a alegria, podemos desejar o
conhecimento, podemos desejar ser compassivos e amar e também podemos desejar… a destruição daqueles que são forças
negativas. Mas a força de Mahakali é aquela que está trabalhando a força construtiva, mas somente nessa força construtiva
tem de haver destruição, porque se você está construindo algo e há destruição… que está tentando destruir sua construção,
então você tem de destruir essa personalidade destrutiva; e é isso que as pessoas às vezes entendem mal… e eles pensam que
a força Mahakali é força negativa… ou é uma força de destruição, é, mas de uma maneira muito positiva. E se você entende essa
parte da força Mahakali, então você entenderá que se você tem desejos… para se construir adequadamente na Sahaja Yoga,
então você também deve ter o desejo de destruir… seja o que for que esteja contra sua construção. Então, um por um, devemos
ver dentro de nós mesmos que tipo de coisas… nos arrastam para baixo e portanto, eles não nos dão esse desejo. Se esse
desejo se tornar intenso, você começará imediatamente… vendo quais são as forças que estão destruindo sua ascensão. Então
nós termos de ascender é o ponto, nosso objetivo é ascender, nosso destino é ascender; então nosso desejo deve ser… que
devemos ascender e construir nosso ser de tal maneira… que podemos receber todo o… Este ventilador é melhor. Então
devemos entender que temos de estar preparados… para destruir muitas coisas dentro de nós, se tivermos de nos tornar
grandes personalidades evoluídas. Como você viu na própria evolução, você tinha enormes animais… como o mamute, esse,
aquele, e eles não poderiam lidar com a evolução, então todos eles foram destruídos, tantas coisas foram destruídas. E essa
destruição está formada dentro de nós. Quando ascendemos, simplesmente começamos a ver que… essas são as forças que
estão nos destruindo… e que nossa destruição é tanta… que se não desejamos a destruição dessas forças destrutivas, nós
seremos liquidados. Então, ao mesmo tempo, quando estamos ascendendo mais alto, precisamos saber o que temos de
destruir. Por exemplo, mesmo em forças vivas, quando uma flor se torna uma fruta, muitas coisas que eram parte da flor são
destruídas, automaticamente, mas isso é feito na vontade de Deus, pelo Seu próprio entendimento, então é absolutamente
perfeito. Então, na Sahaja Yoga, quando desejamos algo, precisamos saber… o que desejamos, primeiro fixe seu objetivo… e
depois relacione-o a isso. Agora há muitos desvios na vida, como por exemplo, você está indo para o aeroporto, nossa atenção
deve ser que temos de chegar ao aeroporto… e sejam quais forem as distrações, são distrações; não devemos nos perder com
isso, se você se perder com essas distrações, então não podemos alcançar nosso objetivo a tempo. Então é preciso entender
antes de tudo que nosso objetivo é ascender… e por causa disso as distrações estão em nosso caminho, por causa de nós
mesmos, por causa da ignorância, por causa da escuridão, porque a luz não é tanto. O primeiro fator destrutivo que está dentro
de nós… é o poder de Shri Ganesha. E este Shri Ganesha é o poder de Mahakali. Ela plantou Shri Ganesha para emitir santidade
nesta Terra, então a coisa toda poderia ser vibrada… e como vocês sabem, um aspecto de Shri Ganesha é também Omkara,
significa essa consciência vibratória que flui por toda parte. Portanto, essas vibrações têm quatro lados: uma é que essas
vibrações estabelecem santidade, auspiciosidade através do poder de Mahakali; então essas mesmas vibrações também nos
confortam… através do poder de Mahakali. As vibrações não lhes dão desejos como tal, se vocês observarem, elas não lhes dão
desejos, mas elas lhes dão provas de seus desejos sendo realizados. Supondo que você queira que alguém seja curado, esse é
seu desejo… e você dá vibrações a essa pessoa; então é um meio. Então também é a parte da ação que existe nessas vibrações,
mas essa ação também vem do desejo. Se você não tem desejo, não agirá, então o desejo é tão importante até para estabelecer
seu próprio caminho, para estabelecer sua marcha para frente, se seu desejo for fraco, se você é sem convicção, você não
consegue realizá-lo. Pessoas sem convicção não conseguem alcançar nada na Sahaja Yoga, ela não se destina a pessoas sem
convicção, ela se desitina às pessoas que são corajosas, que têm intenso desejo, que são inteligentes e que são auspiciosas.

Mas caso você não tenha desejo intenso, então o desejo puro não funciona e você não obtém sua Realização. Também depois
de obter a Realização, a menos e até que você tenha desejo de ascender, um desejo muito forte intenso de ascender, você não
pode ascender. Portanto, para todos os Sahaja Yogis, é necessário antes de tudo… de manhã cedo, enquanto recita os nomes
de Shri Ganesha, devo dizer: qual é o meu desejo, este é o meu objetivo, é isso que é, toda atividade deve ser entregue para esse
trabalho. Então agora como nossos desejos são contidos, antes de tudo, através de condicionamentos. Temos certos
condicionamentos. Depois da Sahaja Yoga, as pessoas se tornam muito afetuosas. Então imediatamente, mesmo no ocidente,
onde a família não é tão importante, as crianças não são tão importantes, o egoísmo está lá, as pessoas pensam apenas em si
mesmas, elas não conseguem pensar nos outros, mesmo nesses países, começam a desenvolver um tipo de… outro casulo
deste apego: "meu filho, minha casa, meu lar, minha família". Então a atenção começa a trabalhar nisso, e você se torna
desleixado com sua ascensão, porque está ascendendo… de uma maneira, assim chamada, e você também está se espalhando.
Então a preocupação vai para outros condicionamentos que temos. Como no outro dia, Eu encontrei um sujeito, ele Me disse:
"Mãe," "eu sou Sahaja Yogi, eu sei, mas não consigo superar a idéia de Cristo ". Eu disse: "Quem te pediu para você superar a
idéia de Cristo?" "Cristo está muito presente na Sahaja Yoga," "mas entenda isso na própria forma compreensiva e veja por si
mesmo". Mas esse condicionamento é de pensamentos. Supondo que você tenha lido muitos livros. Se você passou por,
supondo, você nasceu como um hindu ou um cristão… ou judeu ou algo assim, então o condicionamento está presente. Você
nasceu ser humano, mas você recebeu esse selo mais tarde, que você é um hindu ou cristão ou qualquer coisa assim. Esses
selos, você não carregou quando nasceu. Supondo uma criança perdida, ela poderia ser de qualquer religião. Portanto essas
não são realmente suas religiões inatas, esse é apenas um selo que você tem, como cristão ou qualquer coisa. Então você tem
outro condicionamento, que você pertence a esta nação, a aquela nação, como temos os EUA, isso, aquilo, aquilo. Mas ainda
assim esses são selos. Você nasceu na América, é por isso que você é um americano. Qualquer um que nasceu na América não
é diferente de ninguém mais. A única coisa de acordo com o clima de um determinado lugar, você pode ter sua pele, sua altura,
seu rosto e tudo isso, mas isso não significa que de forma inata se refere à América, poderia ser de qualquer lugar. Então todos
esses condicionamentos dentro de nós… começam a agir em nossa linguagem, em nossos estilos, em nossas vidas, de todas
as formas. Então começamos a nos tornar americanos. Portanto esses são os efeitos externos que entram em nós… e então
dizemos: "Nós os americanos". Mas se você esfregá-los, por dentro, o corpo é o mesmo, o coração é o mesmo, o sangue é o
mesmo, tudo é o mesmo, não há nada de diferente, nem mesmo no nível superficial da pele. Mas no cérebro chegou que "eu sou
um americano". Então todas essas coisas que estão nessa sociedade, por exemplo, na América, muitas coisas são permitidas,
então tudo bem. Na Índia, muitas coisas são permitidas, tudo bem. Desse modo, nós começamos a aceitar a sociedade, as
normas da sociedade e o condicionamento começa. Mas com tudo isso, esse desejo está lá, o puro desejo de ascender. Eu
acho que você coloca essas luzes um pouco à frente porque são… o papel lá e com a Minha força, a luz está indo para trás. Não,
não, não este por favor, porque eles estão de frente para aquele ventilador. Poderia trazê-los para cá. Ainda bem perto daquele
ventilador, sabe…, você pode colocá-los em qualquer lugar, pode colocá-los aqui, se quiser. Porque o ar está soprando desta
maneira e está tudo indo desta maneira. Então o desejo dentro de nós de ascender… chega em nós também como uma reação a
todas essas coisas. Quando vemos como americanos: "O que está acontecendo com nosso país? ", "O que está acontecendo
com as pessoas? ", "O que está acontecendo em nossa redondeza?" E então temos um choque: "Oh Deus! O que é isto?" Então
também vemos que isso é artificialidade, como na Inglaterra, você tem de usar um fraque, tem de usar isso, você tem de usar
esse tipo de colher, esse tipo de copo, isso, aquilo, então a reação se constrói, então você começa a anticultura, a anticultura
para se livrar da artificialidade. Mas o desejo por trás disso é buscar a realidade. Buscar a realidade, eles têm cabelos como
pessoas primitivas, eles vivem como pessoas primitivas e a reação é construída. Por trás de tudo isso há o mesmo desejo, que
é ascender. Então esse poder de Mahalakshmi está agindo dentro de nós, está nos dando todos os tipos de shows, podemos
dizer, tudo bem, você quer ter… digamos uma variedade de coisas, vai em frente com isso, então você fica louco. "O que está
acontecendo?" Por que deveríamos ser tão loucos a respeito disso? Agora eles querem ter, vocês querem ter, digamos, seus
filhos, seu lar, suas casas, então você simplesmente fica farto disso, porque os filhos ficam arrogantes, ficam horríveis,
incomodam você, então você diz: "Oh Deus! Nunca mais terei filhos!" Então você tem esposas e acha as esposas horríveis e os
maridos horríveis, então você se divorcia, você continua se divorciando, se divorciando, se divorciando e então você acha que é
inútil, que não dá certo, nada parece dar certo, você se sente tão frustrado, e essa ação e reação atuam em seus desejos. Então
seus desejos continuam mudando, especialmente quando queremos ser ricos. As pessoas se tornam ricas e então encontram
os problemas da riqueza, então uma reação é construída. Aqueles que testemunham os problemas dos ricos, eles não querem
ser tão ricos, nada disso. Então, de todas as formas, o desejo de alcançar as coisas funciona, como algumas pessoas querem
ter poder, elas entram na política, lutam, conseguem isso feito e feito para sempre. Então, vidas após vidas, isso continua. Então

você nasceu nos tempos modernos quando Eu estou aqui… e agora seu único desejo forte é tornar-se o Espírito, Eu espero que
seja. Então agora todas essas coisas antigas devem ser passadas por cima, elas terminaram. Agora o que devemos fazer para
nossa Realização? Que ação devemos tomar? A primeira ação é desenvolver seu poder de Mahakali, através de um poder, você
destrói tudo que é insensato, destrói tudo que está impedindo, incomodando, bloqueando você, destrói tudo isso: "Eu
simplemente não quero isso". Porque eu tenho visto Sahaja Yogis repentinamente saírem, como quando você tem de ir ao
aeroporto, de repente você percebe… que eles caíram em uma dessas calhas. "O que aconteceu?" "Mãe, sentimos vontade de ir
para lá". "Mas por quê?" Portanto, mantenha sua atenção nesse ponto. Algumas pessoas se casam, na Sahaja Yoga também,
eles têm o desejo de casar, de ter filhos, essas coisas, mas nisso também eles se ajustam. Casamento não é o fim, é apenas um
dos meios para ficar equilibrado. Então, temos de ter o desejo de que temos de alcançar algo, então continue destruindo tudo
que está dentro de nós. Dentro de nós há seis inimigos, como dizem, é a raiva, depois ganância, ciúmes, violência, tudo isso está
dentro de nós, então temos de destruir esses seis inimigos. Mas um dos poderes de Mahakali é este: Ela destrói todos os
inimigos que estão no seu caminho, todos os rakshasas, todos os demônios, todas as forças negativas, Ela tenta destruir, de
modo que seu caminho fique bem. Mas enquanto Ela está destruindo todos eles, se você fica se apegando a eles, o que Ela
pode fazer? Portanto, seu desejo deve ser puro e você deve dizer: "Tudo bem, nós queremos conseguir isso", e Ela está
trabalhando nisso para vocês. Esta é a primeira coisa: o trabalho Dela. Então o segundo trabalho é que Ela conforta, Ela lhes
proporciona confortos de todos os tipos. O primeiro conforto que Ela lhes dá é do seu corpo, seu corpo fica confortável,
significa todas as suas doenças… e todos os seus problemas são destruídos. Você descobre que seu corpo se torna saudável,
você se sente mais jovem, você ganha energia… e você pode trabalhar sua Realização. Esta é a primeira coisa que Ela faz por
vocês: é lhes dar conforto. Então Ela também lhes dá o conforto do Espírito, para que você não solicite confortos artificiais, você
pode morar em qualquer lugar, você pode morar em uma selva, você fica confortável; se você morar no lugar mais populoso,
você fica confortável. Portanto você fica confortável em todos os lugares… e esse tipo de conforto, Ela pode estabelecer dentro
de você. Então, a mais elevada de todas as Suas bênçãos… é que Ela lhe dá a alegria, alegria de todo tipo, alegria que é emitida
de tudo, de todos. Então, isso é o máximo que você obtém quando mantém seu desejo, a chama do seu desejo queimando até
você chegar a esse estado… de realização espiritual, então você descobre que não resta mais nenhum desejo; mas apenas um,
se houver algum: "Que o mundo inteiro seja Realizado". Por exemplo um bêbado, ele quer desfrutar sua bebida com os outros,
você se torna desse jeito, você está bêbado em sua alegria… e por que não os outros também desfrutarem? Então você trabalha
para isso. Mas os seres humanos, Eu tenho visto, eles se movem como um ioiô, eles alcançam sua realização espiritual, eles
têm a alegria… e depois eles voltam para ajudar as pessoas, ficam bloqueados com elas, eles não são fortes o suficiente,
porque o poder de Mahakali não é forte. E um outro é a fraqueza do Mooladhara. A fraqueza do Mooladhara torna-o
desequilibrado… e nesse desequilíbrio, você perde sua vontade. Portanto, precisamos ter muito cuidado de modo que… nosso
Mooladhara seja corrigido adequadamente. Há muitas maneiras pelas quais você pode corrigir seu Mooladhara… e você deve
corrigir seu Mooladhara primeiro. Então seu desejo se move absolutamente como uma pipa se move no céu, preso ao
Mooladhara e você pode se mover em qualquer direção, a qualquer altura, onde quer que você vá, você está no comando, você
sabe como você está se movendo. Pode amarrar sua atenção, tudo. Então o que dizemos é que… as raízes são muito
importantes de serem estabelecidas primeiro… para o crescimento do seu desejo para cima, como uma árvore. Então eles
andam de mãos dadas, o poder de Mahakali e o poder de Ganesha andam de mãos dadas, porque essa é a fundação. Se isso
for baseado nessa fundação, os desejos são muito mais fortes… e mais fortes e eficazes e eles não se desviam. Todo tipo de
desejo é realizado até você chegar a esse estado onde… não resta nenhum outro desejo, exceto desfrutar, você apenas desfruta,
sem qualquer desejo, sem desejos você desfruta. E esse estado deve ser desfrutado, apenas para ser desfrutado. O que há para
se conversar sobre isso? O que há para se dizer sobre isso? Você simplesmente fica perdido no oceano de alegria, e isso deve
acontecer… em todos os lugares e isso é o que você está venerando. Então agora Eu espero que vocês tenham os 108 Nomes
de Mahakali, e se vocês tiverem os 108 Nomes de Mahakali, vocês verão um por um que os estágios Dela estão trabalhando
para vocês, que manifesto você pode ver nesses nomes. Então agora primeiro teremos um Atarva Sheersha… e depois podemos
ter esses 108 Nomes.
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A Kundalini só pode ser Despertada por Alguém com Autorização Divina 29-06-1989 Eu Me inclino a todos os buscadores da
Verdade. É preciso saber, desde o princípio, que a Verdade é aquilo que Ela é. Você não pode organizá-La, você não pode
ordená-La. Ela precisa ser experimentada. A maior Verdade é que todos nós somos somos cuidados (looked after), nutridos
(nourished) e (brought to this level of human awareness) conduzidos a esse nível de consciência humana por um Poder
Todo-Poderoso do Amor Divino (All pervading Power of God's Love). Esse Poder é responsável por todo o processo vivo (living
process). Como estas flores que veem aqui, tão maravilhosas (so wonderful), são um milagre. Como brotam (how they sprout),
é tremendo. Porém, nós não damos o devido valor a isso, tomamos tudo isso como um dado. (take them for granted). Não lhe
damos o devido valor porque não estamos acostumados a isso. Da mesma maneira, nós não damos o devido valor à nossa
existência humana. Temos belos olhos, que são como uma câmara fotográfica e também somos um computador, de maneira
que já estamos programados para muitas coisas. Ainda assim, não estamos na Verdade Absoluta. Vivemos em um mundo
relativo. Assim, alguém pensa que uma determinada teoria é boa, e outros pensam que outra teoria é boa. Porém, não existe
uma ideia a respeito da Verdade, unidade (oneness). É preciso conhecer o Absoluto. A menos e até que conheçamos o
Absoluto, existirão todos os tipos de problemas dentro de nós. Agora, o que quer que lhes foi dito a respeito da Sahaja Yoga, o
que quer que tenham ouvido a seu respeito, a Sahaja Yoga é o conhecimento de nossas raízes. O que vemos fora de nosso
crescimento é o conhecimento da árvore. Precisamos ter o conhecimento a respeito das raízes, do contrário essa árvore será
destruída. Agora, o que quer que Eu esteja lhes falando nesse momento, vocês devem tomá-lo como uma hipótese. E devem
manter suas mentes abertas como um cientista e ver por si próprios qual é o significado de nossos seres. Por que estamos
nesta Terra? Assim, primeiramente temos que conhecer a nós mesmos. Nós não nos conhecemos. E para isso, precisamos ter
nossa realização do si. Em nosso processo evolutivo, nos tornamos seres humanos, e somos bastante evoluídos em
comparação aos animais. Vamos supor que um cachorro ou cavalo precisa passar por um caminho de terra, não podem. Mas
se os seres humanos necessitam passar pelo caminho de terra, eles sabem que é sujo, que tem lama. Existe um estado mais
elevado que deve ser alcançado. Vocês têm o direito de alcançá-lo. É o processo vivo de sua evolução, o processo vivo.
Portanto, vocês não podem pagar por isso. Da mesma forma que uma semente deve ser plantada, na mãe terra ela germina por
si só, espontaneamente. Nós não pagamos à mãe terra. É espontâneo. Essa espontaneidade é Sahaja, é Sahaja. E isso deve
acontecer, para a maioria de nós. E devemos saber que, a menos e até que a transformação completa ocorra dentro de nós,
simplesmente falar a respeito da paz e do amor não irá garantir seu estabelecimento. Agora, como souberam (pouco claro)
sobre Sahaja Yoga, porque perdemos o caminho e nos atrasamos e sinto muito por isso. Eu devo ter dado umas mil palestras
sobre Sahaja Yoga. Porém, nenhum número de palestras irá fazer com que isso funcione. Trata-se de uma atualização de seu
batismo, trata-se de uma atualização. Portanto, isso tem que funcionar. Não podemos nos perder no reino das palavras. Isso
não funcionará através de argumentos. É algo que deve funcionar por dentro. Assim, Eu diria que vocês podem fazer algumas
perguntas, perguntas sensatas, e depois podemos ter a sessão para ter sua realização do si. Pergunta: Pergunta a respeito de
TM. Se a Kundalini será sentida na prática, virá de uma vez ou virá aos poucos. Shri Mataji: A Kundalini se eleva como um jato.
Porém, às vezes vocês têm problemas em seus centros, assim temos que atender a isso. Mas de todo modo, na sessão de hoje,
sua Kundalini irá se despertar (breakthrough), sem dúvidas. Na maioria de vocês, Eu devo dizer. Mas depois, vocês devem
consertar sua conexão e (pouco claro) e há tantos Sahaja Yogis aqui que podem lhes ajudar. Pergunta: Com relação a Raja
Yoga, despertar da Kundalini (pouco claro). Shri Mataji: Sim, então a Kundalini só pode ser despertada por alguém com
autorização Divina. E até o momento, tivemos tantas pessoas que vieram para despertar a Kundalini e não sentiram nenhuma
diferença. É preciso saber que o despertar de sua Kundalini é algo fácil. Porém devem conhecer o trabalho. Em um lugar como
Bombaim, tenho em torno de 12.000 a 15.000 pessoas, e todos obtêm sua realização. Também a Sahaja Yoga é assim, que
primeiro uma pequena luz formiga (is tingling) em sua atenção. Agora, vamos supor que você está segurando uma cobra e eu
lhes digo que há uma cobra. Porém, na escuridão, você (pouco claro) e não o aceita. Porém, se há luz, mesmo que pouca luz,
você irá se livrar da cobra. Assim, a primeira coisa é que vocês devem ter luz e, com essa luz, poderão enxergar. Se houver
pouca luz, podemos aumentá-la. Eu lhes digo, nunca existiram tantos buscadores no mundo como agora. Como aqui, tantos de
vocês são grandes buscadores da verdade. E vai funcionar (it’s going to work out). Tenham fé em si mesmos. Pergunta: Ele quer
saber se há alguma relação entre Sahaja Yoga e Tantra Yoga. Shri Mataji: Claro, Sahaja Yoga é o oposto de Tantra (pouco claro).
Porque, eu vou explicar. Eles tentam arruinar o seu sistema sutil através da hipnose. Depois cobram por isso e vocês devem dar

a eles todo o seu dinheiro, tudo para eles. São muito imorais e (pouco claro). Não quero contar-lhes o que fazem. Porém,
podemos dizer que são as pessoas aqui que fazem magia negra. Assim, é um equívoco chamá-lo de tantra. É um termo
impróprio, chamá-lo de tantra é uma designação incorreta, porque este é o instrumento. Pergunta: Qual a responsabilidade de
um líder espiritual? Shri Mataji: Amar a todos seus discípulos. E perdoá-los. E guiá-los de modo a obter benevolência e um
estado mais elevado. E completa responsabilidade para cuidar da saúde e dos problemas dos discípulos. Pergunta: Os
discípulos possuem alguma responsabilidade em sua ascensão? Shri Mataji: Os próprios discípulos se tornam gurus. Eles
próprios se tornam empoderados. Pergunta: (pouco claro) Nessa sociedade há muitas perturbações, muitas coisas que
precisam ser feitas e como podem ascender e alcançar pureza com todas essas coisas ruins ao redor. Shri Mataji: Vejam,
porque (pouco claro) não há nada que tenham que abandonar. É algo por dentro que ocorre. (Video se corta.) [Esse vídeo Parte
2] 00:00 -14:30 Pergunta: (pouco claro) e com respeito às coisas (pouco claro) que nos cercam, como fotografias (pouco claro).
Shri Mataji: Eles todos fogem. Eles têm medo da luz, eles têm medo da iluminação. Eles têm medo de Deus. Pergunta: Após a
realização do si, o que fazem (pouco claro) Shri Mataji: Primeiramente, obtenha a sua Realização do Si e depois vamos ter um
curso por 4 vezes, aproximadamente. Eles lhe explicarão tudo. Como sentir as vibrações, como se livrar de seus problemas,
como corrigi-los. Pergunta: (pouco claro) Shri Mataji: Eu lhe digo uma coisa: Eu não estive no Brasil antes porque não havia
ninguém aqui. Agora temos (pouco claro) É por isso que eu tive que vir. Do contrário, o Brasil é um lindo lugar. Pergunta: Alguém
realizado, é compulsório dar a realização para as pessoas ou não? Ele deve dar a realização, alguém realizado? (pouco claro)
Shri Mataji: É o que mais felicidade nos dá, dar a realização a outros. Como uma luz, uma vela iluminada que dá luz para outra, é
simples assim. É assim que se espalhou e irá se espalhar desta maneira. Pergunta: (pouco claro) Qual é o custo, se uma pessoa
busca a realização hoje? Shri Mataji: (pouco claro). Quanto você pagou para se tornar um ser humano? A audiência responde:
Nada. Shri Mataji: É isso, certo? Vocês não têm que pagar nada por isso. Não há preço. Pergunta: Qual o preço de dar a
realização do si, mas você não o faz? Shri Mataji: Nada acontecerá, mas você desfruta disso (pouco claro). Você tem a vontade
de fazer isso. Não existe obrigação. Agora, acredito que deveríamos ter a realização. Pergunta: (pouco claro) Shri Mataji: Agora,
devo dizer que vocês se tornam seus próprios gurus. (pouco claro) Vocês não necessitam mais. Escutem, vocês têm sua
realização do si? Através da leitura vocês não irão obter sua realização do si, vocês não podem. A Kundalini deve se elevar.
Agora, você é um buscador. Vocês obtêm sua realização. Sejam sensatos com relação a isso. Você deve obter sua realização.
Assim sabemos, (pouco claro) agora mesmo você terá sua realização. Também através de perguntas, você não vai obter sua
realização. Ela precisa funcionar. Pergunta: (pouco clara) Shri Mataji: É apenas para fazer dinheiro. Não tem sentido. Da
próxima vez, vou ter que aprender espanhol para falar com vocês. Acho que podemos parar de fazer tantas perguntas. Não irá
nos ajudar. Nós precisamos experimentar. Se vocês tem perguntas, vocês podem nos enviar. Porém, as perguntas não irão lhes
dar a resposta, que é o despertar da Kundalini. (aplausos) Devemos ter nossa realização do si agora. Levará no máximo 10
minutos. Temos algumas cadeiras, vocês podem se sentar. E aqueles que não querem sua realização podem sair, uma vez que
não pode ser forçado. Deve ser despertado. Levará aproximadamente 10 a 15 minutos. Se não querem obter sua realização do
si, melhor que saiam para dar espaço aos demais.
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Radha Krishna Puja, A Importância da Amizade, Paris, França, 09.07.1989 Eu estou realmente muito contente por termos tantos
visitantes na França… bem como Sahaja Yogis franceses para este Puja. Isso mostra a coletividade. A coletividade que atrai
todos vocês de todos os lugares, e vocês tentam desfrutar essa coletividade. Mas a base da coletividade, a fundação da
coletividade é muito profunda. E somente a compreensão profunda pode lhes dizer que… a base da coletividade é o amor
desapegado. O amor é o único caminho. Não é possível ter coletividade a menos que vocês tenham, a menos e até que vocês
tenham amor desapegado. Os franceses são bons em muitos tipos de amor sobre os quais eles têm falado. E eles têm escrito
livros após livros, romances após romances, e criaram muitos românticos e não românticos, e todos os tipos de atmosferas
para falar de amor. Mas o amor puro como nós entendemos na Sahaja Yoga… deve ser agora expresso pelos Sahaja Yogis entre
eles mesmos. Afinal, todos nós somos seres humanos criados por um só Deus. E todos nós somos Sahaja Yogis criados por
uma só Mãe. Portanto não deve haver nenhum mal-entendido entre nós de qualquer tipo. Mas nós devemos saber o que às
vezes nos torna um pouco diferentes. Se nós pudermos entender os problemas que enfrentamos, então seria muito mais fácil
para nós vermos porque nosso amor… torna-se tão apegado e não tão desapegado. Começa a ficar cada vez menor, então a
pessoa simplesmente começa a amar apenas a si mesma. Um dos principais motivos pelos quais nós temos esse problema… é
por causa de nossos condicionamentos. Nós somos condicionados, tendo em vista o modo como não sabemos amar. Quando
Eu vejo as propagandas no Ocidente, Eu não sei onde o Ocidente começa e onde ele termina, e onde termina o Oriente. Eles
falam de Ocidente e Oriente, mas Eu não sei qual é a linha de demarcação. Alguém pode Me dizer isso? Onde começamos o
Oriente e o Ocidente? Porque é um mundo redondo, entendem? Mas de uma forma ou de outra, existe uma linha, uma linha
desconhecida, uma linha subjacente que cria às vezes este Oriente e Ocidente, dois tipos de condicionamentos. Assim, quando
Eu vejo algumas propagandas, eles mostram, recentemente Eu vi, James Bond, que ele é livre para matar… e o melhor filme de
vingança, essa é a propaganda. Se a vingança é a melhor forma de realização, então como nós podemos amar alguém? Assim,
esse tipo de condicionamento vem a nós de fora, que nós não devemos perdoar ninguém, devemos nos vingar. E se você não se
vingar, então você não é digno do seu nome. Então, se você não pode se vingar, como um duelo que… eles costumavam ter
muito na França entre duas pessoas. Eles pegavam duas armas e matavam um ao outro. Quero dizer, que ideia estúpida era.
Apenas pensem nisso nos tempos modernos. Mas era assim. Assim, se a vingança não é realizada, então isso era considerado
algo muito astuto, de nível muito baixo. Então, uma pessoa deve se vingar. A história mostra também as mesmas coisas que…
uma pessoa tinha de se vingar de outra pessoa… que o prejudicou de alguma forma, o perturbou. Eu acho que isso é a
característica de uma cobra, eles dizem, que se você pisa em qualquer cobra, ela o segue por toda a vida dela para se vingar. A
única coisa que ela faz durante toda a vida dela é correr atrás dessa pessoa… que por engano colocou o pé em seu corpo. Da
mesma maneira, uma empreitada humana, Eu tenho visto em muitos romances que é sugerido como um homem persegue…
uma pessoa que o prejudicou de uma forma ou de outra. Se continuamos assim, não há fim para isso. Em primeiro lugar, é
totalmente absurdo. Para isso, Eu lhes darei um exemplo de Buddha, Eu fiquei muito impressionada com a forma como Ele
disse uma vez… para alguém que O insultou e O ofendeu e disse todos os tipos de palavras horríveis. Então Buddha foi para
outro vilarejo. Agora, aquele sujeito sentiu remorso e ele voltou, voltou e disse: "Senhor, eu sinto muito. Eu disse essas coisas
para o Senhor," "eu realmente sinto muito". Buddha disse: "O quê? Quando?" Ele disse: "Ontem". Buddha disse: "Ontem acabou."
"Você está agora Comigo hoje." "Então, por que você está falando sobre ontem? Está acabado." Assim, com esse tipo de ideia
de que alguém nos prejudicou, alguém é horrível conosco, nós permanecemos no passado. Agora, Me disseram que eles estão
celebrando a Revolução Francesa… que aconteceu. Se você Me perguntar, não havia necessidade de ter revolução… daquele
tipo para matar Maria Antonieta, não era necessário. Se eles tivessem matado ou não, estaria tudo bem. Mas eles tiveram de
matá-la. Por quê? Porque de acordo com eles, ela gastou muito dinheiro em Versalhes… e criou alguns belos móveis. Hoje eles
estão mostrando somente essa mobília. O que há para mostrar nesta França? Assim que você chega, eles dizem: "Você viu o
palácio dela?" Eu disse: "É mesmo?" Na primeira vez que Eu vim à França, essa foi a primeira pergunta. "Você deve ir e ver isso.
Impossível, Você não pode ter…" "coisas tão lindas criadas em qualquer lugar. É uma situação impossível." Eu disse:
"Impossível?" "Sim, porque Você não pode fazer coisas tão boas." Ela criou coisas tão lindas e refinadas. Ela não iria carregar
aquilo com ela. Agora, mesmo quando vocês a assassinaram, depois vocês Me pedem para ir e ver aquelas coisas belas. Nós
temos de aprender com a história que foi estúpido matá-la. Qual era a necessidade de matá-la? Quando vocês assumiram o
governo, tudo bem, parem nesse ponto… e então comecem a governar. Com essa revolução, vocês acham que o mundo

melhorou para nós? Em qualquer lugar do mundo, vocês acham que as coisas melhoraram? Além disso, a revolução deveria ter
sido para mudar o governo. Tudo bem. Mas chegar a esse limite não era necessário. Então, o segundo condicionamento que
vem a nós… é que nós cruzamos todos os limites de humanidade quando nos vingamos. Eles não teriam ficado satisfeitos que
ela ainda estivesse viva. "Oh Deus, nós temos de matá-la!" É claro, Eu não digo que alguém que fez algum mal ao país, à nação…
deveria ser permitido continuar assim. Mas até onde vocês vão com isso é para ser observado. Assim, a sabedoria da Sahaja
Yoga está na compreensão… das limitações até as quais vocês podem ir para expressar sua raiva, para expressar sua vingança,
assim chamada, por qualquer pessoa, seja quem for. Mas o melhor seria deixar isso para o Poder Divino, porque tudo é feito
pelo Poder Divino. Todos nós existimos dentro do Poder Divino. Nós não podemos pensar em mais nada desse tipo. Eu não
consigo… lhes dar uma analogia de como o Poder Divino atua. Por exemplo, se não houvesse raios de sol saindo do sol,
ficassem dentro do sol e todas as coisas funcionando, então nós teríamos dito: "Isso é algo como o Poder Divino." Nada está
fora disso, tudo está dentro. E este Poder Divino é o poder da compaixão e do amor, que faz tudo. Mas quando nós assumimos
a responsabilidade… e quando decidimos que temos de fazer algo… e que somos alguma coisa… e tentamos ir contra esse
Poder Divino, tornamo-nos pessoas estúpidas, como temos visto. Portanto, deixar isso nas mãos do Poder Divino… e ser apenas
um instrumento desse Poder Divino… é a maneira que um Sahaja Yogi tem de ser. Porque a compaixão, o Amor do Poder Divino
é tão grande… que é sabedoria, completa sabedoria. Uma pessoa que não tem compaixão não pode ser sábia. Ela poderia ser
sábia de forma mundana, mas não poderia ser realmente sábia. Assim, aqueles que acreditam que eles têm de ser… eles têm de
ser muito precisos devem saber que… sua precisão será desafiada pelo Poder Divino. Tem de haver um temperamento muito
relaxado e flexível, uma pessoa deve ter. Por exemplo, Eu cheguei agora, de repente, talvez não foi lhes falado, as pessoas não
estavam prontas totalmente de maneira formal, instrumento Está tudo bem, não faz diferença. Não faz diferença. Eu não estou
de forma alguma perturbada, de forma alguma infeliz. Eu fiquei muito feliz em ver todos vocês. Porque, afinal, todos vocês Me
amam e Eu os amo. É uma família e não há nada para ser muito formal em relação às coisas. Nenhuma formalidade entre vocês
e Deus Todo-Poderoso, não pode haver. Mas deve haver compreensão em relação ao que estamos fazendo. Eu percebo que de
repente os seres humanos ou se tornam… extremamente relaxados, extremamente preguiçosos, extremamente confusos. Você
lhes pergunta o nome deles e eles dirão dez vezes: "Ah … Ah". Eu disse: "Qual é o seu nome?" Eles dirão: "Ah …". "Eu apenas
perguntei seu nome." "O quê? Você perguntou meu nome?" "Sim, seu nome." "Ah, entendo." Então, o - quero dizer, pouco se
importando em sequer lembrar… seu próprio nome ou dizê-lo. Como uma droga agindo nessa pessoa. Isso está indo longe
demais. Outro estilo é onde há muitas formalidades. Supondo, agora, a Mãe está vindo e temos de Lhe dar algo, e algo está
faltando. Tudo bem, não importa. Afinal, esta é Paris. Muitas coisas estavam faltando uma vez. Se está faltando alguma coisa,
não importa, não é tão importante, vocês não devem estar sob tensão. Se vocês estão sob tensão, vocês não podem absorver
Minhas vibrações. Ou se vocês estão letárgicos, também não podem absorver Minhas vibrações. Então vocês têm de estar no
centro. No centro, em um temperamento receptivo como uma criança está, de modo que vocês têm de absorver as vibrações…
com esse sentimento de expectativa e alegria. Nós temos de receber a Mãe. Mas não com tensão: "Isso não está feito, aquilo
não está feito." Eu vejo cada coisa tão belamente feita. Estas flores são tão lindas, tudo tão bem feito. E tantas ideias. Eu posso
vê-las tão claramente. Tudo é expressivo não de sua tensão, mas de seu amor. Assim, nós estamos expressando nosso amor
ou nossa tensão? O que é isso que estamos fazendo? Nós estamos tentando ficar tensos porque estamos superalertas… ou
estamos tentando negligenciar tudo porque queremos escapar? Entre os dois está a Sahaja Yoga. Vocês estão muito ansiosos,
esperando muito. Vocês querem fazer algo com seu coração… e então, quando há a concretização, vocês podem desfrutar. Mas
vocês estão tensos, Eu entro, o que Eu percebo é que todos vocês têm dores de cabeça. Então, primeiro Eu tenho de lhes dizer:
"Removam suas dores de cabeça primeiro," "depois Eu falarei com vocês." Assim, tem de ser um relacionamento muito relaxado
entre nós, mas relaxado nunca significa letárgico. Não significa, se vocês estão letárgicos, vocês ficarão dormindo e nada
entrará em seus ouvidos. Então, o que nós vemos… é que nosso condicionamento, um condicionamento que nós temos… é que
ou nós queremos que as pessoas fiquem superalertas… ou queremos que elas não fiquem alertas de forma alguma. Então, o
problema subjacente de todas essas coisas é este: nós queremos os extremos. Em nossos condicionamentos, nós vamos a
extremos. Nós vamos aos extremos disso ou aos extremos daquilo. Se vocês estão totalmente letárgicos, condescendentes,
desleixados, podemos dizer totalmente confusos, vocês não estão no centro. E ao contrário, se vocês são muito rígidos, como a
Rocha de Gibraltar… e, afinal, com um comportamento semelhante ao de Hitler: "Vocês devem chegar na hora certa, todos
devem ter os passos adequados," "devem andar apropriadamente", isso não é ser Sahaja. Isso não é ser Sahaja. Agora, olhem
para estas flores. Vejam uma a uma, como elas são belas. Cada uma é diferente, até mesmo uma folha de uma flor não será
igual à outra. Uma pétala não será igual à outra. Todas elas são diferentes, mas tão relaxadas, criando beleza, dando-nos tanta
alegria. Todas diferentes. Situadas de maneira diferente, movendo-se de maneira diferente. Todas têm um ângulo diferente.

Mas há harmonia. Há unidade nelas de modo que todas elas querem nos dar alegria. Mas com tensão, vocês não podem dar
alegria. Se há alguém tenso, Acho melhor Eu fugir dessa pessoa. Deus sabe se ela está tensa, se a tensão aumentar, ela pode
bater em você. Ou pode expulsá-lo ou pode se ferir. Então, a parte da tensão é muito comum no Ocidente… e esse
condicionamento surgiu por causa de… certos estilos de vida que nós temos tido. Agora, não haverá mais uma guerra de
Waterloo. Então, nós podemos dizer que a guerra de Waterloo foi vencida, porque eles chegaram a tempo, não é isso. A guerra
foi vencida porque era para ser vencida pelo Poder Divino. Mesmo que eles tivessem chegado tarde, eles a teriam vencido. Seja
o que for que aconteça é pelo Poder Divino. Portanto, não há necessidade de ficar tenso. Então vocês dirão: "Tudo bem. Então,
vamos sentar e nos divertir." "Tudo será feito pelo Poder Divino." Não. O Poder Divino irá trabalhar através das suas
organizações, por meio de vocês. Então, vocês têm de estar alertas. Eu espero que vocês entendam o que Eu estou tentando
dizer, que uma pessoa que está relaxada não precisa ser uma pessoa letárgica, mas sim alerta. Vocês podem estar alertas
assim como vocês podem estar relaxados, porque vocês são Sahaja Yogis. Vocês não são como as outras pessoas. Com as
outras pessoas, você fala a palavra "aeroporto", e Eu não sei o que acontece de errado no cérebro delas. De repente, elas
desandam. Elas ficam loucas, elas enlouquecem. Como hoje, nós estávamos indo ao aeroporto. Graças a Deus tudo - ninguém
estava na estrada. "As pessoas devem estar tendo essas ressacas", Eu disse, "da noite passada". "E hoje as ruas estavam
tranquilas." Eu disse: "Vamos com calma. Afinal, não há nenhum problema." Em casa, todo mundo estava pensando que Eu
chegaria atrasada. Eu disse: "Eu não vou Me atrasar". Nós chegamos lá. Havia uma fila grande. E ninguém pôde entrar no avião,
porque havia uma fila tão grande. Ninguém pôde nem mesmo reservar o assento. Então, qual era a necessidade de ficar tenso?
E supondo que você esteja tenso, assuma uma posição. E depois você não pega o avião. E daí? No máximo, há apenas um
infortúnio, que irá acontecer que é a nossa morte. Isso é inevitável. Porque nós nascemos, então este corpo tem de morrer. Só
isso, o resto é apenas uma brincadeira. Portanto, mesmo se você estiver tenso ou não, não faz diferença. Eu acho que às vezes
as pessoas ficam no mesmo ponto… e começam a correr pensando que elas estão indo ao aeroporto. Nenhum movimento,
tensas. Então, antes de tudo, nós temos de saber que se pudermos reduzir nossas tensões, o coração abrirá. O coração tem de
abrir. Afinal, nós estamos agora no oceano de alegria e bem-aventurança. Por que devemos ter qualquer tensão? Mas quando
nós estamos no oceano de alegria e bem-aventurança, não estamos nos afogando, estamos nadando, então nós temos de
nadar. E essa parte, Eu acho que não é entendida por muitas pessoas. Agora, nós temos condicionamentos de países, de
diferentes estilos. Cada país tem diferentes estilos de condicionamentos. Vamos pensar que a França tem condicionamentos…
de que vocês nunca devem parecer felizes. Vocês podem distinguir um francês. Uma senhora francesa sentada na Minha
frente, ela estava parecendo tão infeliz, Eu estava prestes a perguntar: "Quem morreu em sua família?" Ela estava bem vestida.
Ela tinha feito toda a maquiagem, o penteado, ela devia estar muito bem. Mas seu rosto estava tão infeliz… que Eu não entendia
como essas duas coisas se combinam. Ela tomou todo o cuidado para aparentar estar muito bonita… com seus cosméticos e
tudo mais, e aqui ela está parecendo tão infeliz. Ela deu um espetáculo de que estava muito infeliz. Agora, o condicionamento é
tão estúpido, tão estúpido… que de acordo com eles, tudo que é feio se tornou belo. Eles escolherão a mais feia das mulheres
feias… e darão a ela o prêmio de primeiro lugar como a mais bonita. Eu não sei para quê, em qual ângulo eles viram essa
mulher… de modo que proclamaram sua beleza. Você perceberá que a mulher está bloqueada, ela tem bhoots, emitindo
vibrações horríveis e eles dizem: "Ela é linda." Então, por causa dessas tensas visões oblíquas… que nós temos, ou dessa forma
ou daquela forma, nós nunca vemos a realidade. E o que nós aceitamos… é totalmente tudo que é irreal e nos preocupamos
com isso. É como uma bolha. Nós estamos preocupados com uma bolha, como se fosse uma bomba atômica ou uma bomba
de hidrogênio. Então, nos preocupamos muito com coisas sem importância. Como resultado disso, quando nos preocupamos,
preocupamos, preocupamos, qualquer um que se aproxime de nós, nós pulamos nessa pessoa. Com o que vocês estão
preocupados? Qual é o problema? Eu lhes digo que a única preocupação que Eu tenho, se eu tiver alguma, é esta: Meus filhos
devem amar uns aos outros. Então, Eu falo de amizade, é ter um amigo. Se nós temos preocupações, sempre contamos aos
nossos amigos, mas não a conhecidos. Se vocês tem problemas, nós nunca contamos a alguém… que acabamos de conhecer
por acaso, mas sim para nossos amigos e assim a amizade. Mesmo se você for um líder, você é amigo das pessoas. A amizade
é tal que vocês podem compartilhar seus segredos, vocês podem compartilhar seus problemas, vocês fazem isso Comigo. E
por que não uns com os outros? É uma questão de entender que… todos os Sahaja Yogis são realmente amigos uns dos outros.
Eu acho que o relacionamento de amizade é ainda mais elevado… do que qualquer outro relacionamento que possamos pensar,
porque não há nada a ganhar a partir de nossa amizade. Ela nunca cessa e vocês apenas desfrutam a amizade, só isso. Então
vocês podem caçoar um do outro, às vezes. Vocês podem ser um pouco brincalhões com outra pessoa, caçoando de outra
pessoa. Está tudo bem, é amizade. Mas essa é a forma mais pura de compreensão… de nossos relacionamentos uns com os
outros. E amigo é aquele que está sempre, por nenhum motivo, preocupado com seu amigo. Antes da Sahaja Yoga, vocês

poderiam ter apenas um amigo… ou no máximo dois, três significavam uma multidão, não poderiam ter três pessoas como seus
amigos. Mas na Sahaja Yoga, todos nós somos amigos, pura amizade. Amizade de uma natureza muito bela, em que vocês
desfrutam a alegria de outra pessoa. Vocês desfrutam nas vibrações. Se vocês sentem as vibrações de outro Sahaja Yogi,
vocês realmente desfrutam. Eu vi esse tipo de amizade quando éramos jovens, porque naquela época, as pessoas eram de
coração mais aberto, como por exemplo, Meu pai tinha seus amigos. Um amigo dele era um brâmane muito ortodoxo… e ele era
o presidente de uma organização em todo o país. E a escola que – em uma das escolas onde Eu estava estudando, aquela
organização estava administrando. Ele era o chefe principal daquela escola. Então Meu pai teve de ir para um julgamento muito
longe… e ele levou toda a sua família e Me mandou para a pousada. Ele escreveu para seu amigo: "Eu estou indo embora…" "e
minha Filha tem de comparecer aos exames finais." "Mas sinto muito ter de ir levando minha família comigo." "Mas essa é uma
boa oportunidade." Então, o amigo escreveu: "Tudo bem, não importa, você pode ir embora," "eu irei cuidar de sua Filha." Ele
veio… e ficou na pousada. Pegou um quarto lá na pousada, todos nós estávamos lá. Ele era um brâmane, ele não tocaria em um
ovo, ele era um brâmane. Mas ele sabia que Eu como ovos e não sou vegetariana. Então, isso foi próximo do verão que tinha
começado. Mas ele ainda colocava seu sobretudo ou uma capa de chuva e passeava. Eu não sei de onde ele conseguia os ovos
de manhã, os trazia para seu quarto, porque era uma escola brâmane, e secretamente ele cozinhava os ovos para Mim, e depois
ele Me chamava, e Me dava os ovos para comer. Eu dizia: "Eu não preciso deles". "Não, não, não, Você tem de comer, Seu pai foi
embora," "eu tenho de cuidar de Você." Tão docemente. E ele era o chefe dos chefes lá, quebrando suas próprias regras e
regulamentos por Mim, ele ficava fazendo comida não vegetariana. E então ele colocava todas as cascas dos ovos em um
papel, colocava no bolso no sobretudo grande, saía e as jogava em algum lugar. Depois ele veio Comigo para Me deixar para as
Minhas provas. De novo à noite, ele estava lá, esperando por Mim. Ele era um homem tão importante, um homem tão ilustre,
muito respeitado. Quero dizer, ele era o chefe dos chefes. E todos os dias, Eu ficava muito surpresa com essa amizade. E nada
– quero dizer, Eu não os vi falando sobre nada… ou, quero dizer, eles não tinham nada em comum, mas apenas amizade. Meu
pai era uma pessoa erudita, como vocês sabem, e aquele amigo era assistente social. Quero dizer, havia – Meu pai estava
ocupado com política. E amigos assim, Eu vi, se Meu pai fosse para a prisão, então seus amigos viriam e nos levariam para suas
casas… e suas esposas cuidariam de nós, nos dariam banho. Nenhuma diferença, Eu nunca senti nenhuma diferença entre Mim
e os filhos deles. Além disso, nós sentimos que eles estavam cuidando de nós… mais do que seus próprios filhos. Eles nos
darão banho primeiro. Na amizade, podemos realmente desfrutar. Vocês precisam de um coração muito grande… para ser um
amigo, um coração muito grande. Se vocês cuidam do seu próprio filho, dão suporte ao seu próprio filho, então vocês são um
caso perdido para a Sahaja Yoga, mas se vocês têm esse tipo de grandeza de amizade… Há uma bela história que Meu pai nos
contava sobre amigos, porque Meu irmão tinha muitos amigos, eles costumavam andar à toa por aí, isso, aquilo. E então eles
sempre criticavam: "Quais são os pais de seus amigos que participam?". "Eles apenas cuidam do seu gramado às vezes,"
"porque alguém gosta de gramado, então outro faz isso." "E você não discutem, não argumentam nada." "Simplesmente eu não
sei como vocês desfrutam a companhia uns dos outros." Ele disse: "Não, nós conversamos, não é isso. Não, não, nós
desfrutamos muito." Então, Meu pai lhe disse: "Tudo bem, eu lhe contarei uma história". Havia um pai que tinha um amigo e o
filho tinha um amigo. Tempos modernos, quero dizer, moderno hoje em dia é também tempos antigos, Eu devo dizer. Então, o
pai disse ao filho: "A amizade é onde você sempre pode contar com…" "seu amigo e seu amigo pode contar com você." Ele
disse: "É mesmo?" "Sim", ele disse. "Oh, com meus amigos, eu posso contar", o menino disse: "Eu posso contar com meus
amigos". Ele disse: "Verdade?" "Sim." Então, o pai disse: "Tudo bem, vamos testar seus amigos e meus amigos." Então, eles
foram, perguntaram. O pai foi com o filho e foram a esses amigos do filho. E o filho pensou – ele disse ao filho: "Você tem de
dizer: ‘eu matei alguém e me ajude’." Ele disse: "Tudo bem". Então, eles foram a um amigo. Esse amigo disse: "Você matou?
Baba, saia daqui!" Ele fechou a porta. Eles foram a um outro, ele fechou a porta. O terceiro, ele disse: "Não, não diga que você
veio à minha casa." "Eu não tenho nada a ver com você." Todos os vinte amigos dele disseram "não". Ele disse: "Tudo bem,
agora deixe-me ir a um amigo meu." Eles foram lá. Então, eles bateram na porta, bateram na porta, a porta não abria. Então ele
gritou: "Eu estou aqui." Então, o menino começou a dizer: "Veja isso, seu amigo nem mesmo está vindo." Ele disse: "Não, não,
não, apenas espere e veja." Então, cerca de dez minutos depois, o amigo veio e abriu a porta, e o levou para dentro. "Qual é o
problema?" Ele disse: "Eu matei alguém", o pai disse, "e então nós viemos a você em busca de ajuda". "Eu sabia que deveria
haver algo," "porque por qual motivo você viria a esta hora?" "Eu estava juntando todas as joias de minha esposa." "Quero dizer,
se você precisa de dinheiro, é melhor eu lhe dar as joias." "Então, é por isso que eu estava atrasado." "Mas", ele disse, "se você
matou, não importa." "Agora você tem filhos, eu não. Então, é melhor você dizer a eles…" "que eu matei. Diga-me como o
assassinato aconteceu," "eu assumirei o assassinato." E o filho ficou surpreso. Ele disse: "Não, pegue isso." Então o pai disse:
"Veja agora, este é meu amigo." "Você tinha vinte amigos e eu tenho apenas um amigo." "Esta é a amizade dele." E esse tipo de

amizade, nós Sahaja Yogis devemos ter. Quero dizer, com um amigo, você não pode ficar tenso. Não pode ficar. Esse é o
primeiro sinal. E com seu amigo sentado lá, você não cochilará e não dormirá, mas você desfruta. Uma vez Eu estava viajando
de trem e nós tínhamos duas cabines. Então, em uma cabine, Eu e uma senhora idosa estávamos lá. Quero dizer, Eu era mais
idosa do que ela, mas ela achava que era mais idosa. E ela estava tentando dormir. E na outra cabine estavam dois amigos. Eles
se encontraram. "Ahh!" Então eles estavam se divertindo. Ele ficava batendo nele e outro ficava batendo nele. Ele disse: "Sim,
você!" E continuando assim. Então, essa senhora disse: "Olhe para essa gente." "Eles não estão nos deixando dormir." Então ela
foi e gritou com eles: "Vocês vão parar com esse absurdo? O que está acontecendo?" Ele disse: "Nós nos encontramos depois
de muito tempo, então estamos desfrutando." Ela disse: "Essa não é a maneira. Por que vocês estão batendo um no outro…" "se
vocês estão desfrutando? E não falem alto." Ela foi embora. Então Eu fui e disse: "Agora, gritem. Eu estou aqui." "Não digam
nada. Eu trancarei a porta. Essa senhora não virá." Eles ficaram surpresos. Eu disse: "Eu estou gostando da maneira como…"
"vocês estão desfrutando um ao outro ". Eles disseram: "A Senhora não quer dormir?" "Não, não, Eu quero ouvir o que vocês
dizem um ao outro." E eles ficaram surpresos como Eu estava gostando… da maneira como eles estavam batendo um no outro
e se divertindo. Assim, é desse modo, Eu tenho de lhes dizer, que nós temos de ser amigos. Nós temos de compartilhar, gostar
de compartilhar. Não há seriedade nisso. Como você pode ser sério com seu amigo? Apenas relaxados, desfrutando a
companhia um do outro. Mesmo se vocês tiverem de discutir, discutam, não importa. Mesmo se vocês tiverem uma visão
diferente, está tudo bem. Mas, vocês não devem tentar se impor ao seu amigo, nem seu amigo deve tentar impor. Mas tentem
entender um ao outro. É desse modo que nós iremos aprender muito. Vocês tem de aprender muito um com o outro. Por
exemplo, Eu aprendi muito com os franceses, vocês ficarão surpresos. Aprendi muitas coisas com os franceses, a forma como
eles têm sua arte, suas ideias de arte, sua música, sua cultura. Muitas coisas a serem aprendidas. Então, vocês têm amigos na
Índia, vocês têm amigos em todos os lugares, vocês têm amigos agora na América do Sul. Em todo lugar, vocês têm amigos.
Apenas sigam em frente com Meu broche. Acabou-se. Oh! Todos eles pularão por causa de vocês, farão qualquer coisa por
vocês. Então, essa amizade, apenas pensem nisto neste mundo: nós temos milhares e milhares de amigos em todos os lugares
que vamos. E isto é o que nós temos de saber dentro de nós mesmos: nós mesmos temos de ser um tipo muito, muito
amigável, muito amigável. Existe uma abertura entre um amigo e outro amigo. Não há nenhum retraimento, não há nenhuma
tensão, não há formalidade. E a confiança, a tal ponto que vocês podem falar com eles… sobre o que vocês quiserem, qual é a
sua necessidade… e quais problemas vocês têm. Eu espero que vocês entendam que amor significa liberdade completa… para
você mesmo e para os outros. Se você ama alguém, então há completa liberdade e compreensão. Mas esse amor tem de ser
muito, muito puro, completa compreensão. Vocês têm de sentir essa amizade. E vocês se sentirão muito orgulhosos de ter
tantos amigos. E amigos de verdade. Vocês têm muitos amigos que são amigos de verdade. Vocês ficarão muito – sentindo
uma coisa como se vocês fossem uma grande personalidade, pois vocês têm muitos amigos neste mundo. Vocês não estão
sozinhos. Imaginem antes disso o que nós tínhamos, tantos santos, tantas grandes almas nasceram… e eles foram tratados
como pessoas diferentes… e foram torturados, mortos, envenenados, eles estavam sozinhos. Mas vocês não estão. Todos
vocês são amigos uns dos outros… e o maior amigo que vocês têm é o Poder Divino, que está cuidando de vocês e fazendo
tudo por vocês. Se vocês têm esse tipo de estado de alerta belo e relaxado dentro de vocês, vocês irão desfrutar a vida. Vocês
irão desfrutar a Sahaja Yoga… e vocês irão ter muito, muito mais pessoas na Sahaja Yoga. E se vocês não têm isso entre vocês,
então as pessoas irão dizer: "Oh Mãe," "seja o que for que a Senhora diga, mas os Sahaja Yogis são inúteis." Então, por hoje,
neste país, a França, onde nós obtivemos a libertação, onde nós temos lutado pela libertação, vamos ter a verdadeira libertação,
a verdadeira libertação da alma de nosso Espírito para desfrutar. Desfrutar com compreensão tudo que está disponível. Que
Deus abençoe a todos.
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Paramchaitanya Puja. Taufkirchen (Germany), 19 July 1989.
Perguntaram-Me: "Qual Puja iremos fazer hoje?"
E Eu mantive isso em segredo. Hoje nós devemos venerar Paramachaitanya, o Poder Onipresente do Amor de Deus. Nós
estamos cientes... que Paramachaitanya... faz todas as coisas. Pelo menos mentalmente, nós sabemos que tudo é realizado...
pela graça de Paramachaitanya, que é o poder da Adi Shakti. Mas ainda assim... isso não está muito em nosso coração, muito
em nossa atenção. Podemos considerar Paramachaitanya como um oceano, como um oceano que contém tudo nele mesmo.
Tudo, todo o trabalho, tudo está dentro de seus próprios limites. Então, Ele não pode ser comparado com nada. Você não pode
compará-Lo. Agora, se você observar o sol, os raios têm de vir do sol, para trabalhar isso.
Se você vê alguém, digamos, uma pessoa... que tem uma autoridade, ela tem de expressar esse poder, exteriormente. Então
dentro dela própria, ela não realiza isso. Digamos, por exemplo, se há uma semente, e somente de dentro dela a árvore brota, e
os frutos saem, depois eles são vendidos, e as pessoas os comem, e tudo está dentro dessa semente. Então, isso é
Paramachaitanya. Assim, todos nós estamos envolvidos dentro Dele. E é somente as ondas que nós vemos, e estamos nas
ondas, então nós vemos isso como deslocados, separados. Por exemplo, nós pensamos: "Isto é a Alemanha"... ou "isto é a
Inglaterra, isto é a Índia." Esses países são apenas pregas do sari de Paramachaitanya, que parecem estar separadas, mas não
estão separadas. Elas são contínuas. Assim, a conexão é totalmente completa.
Se Eu puxar um fio daqui, o fio será inteiramente puxado. Do mesmo modo, este Paramachaitanya... está atuando dentro Dele
mesmo. E não há nada de fora. Assim, quando vocês são Sahaja Yogis, Ele presta uma atenção especial em vocês. Ou, Eu diria,
Ele se torna totalmente unificado com vocês. Seja o que for que vocês desejem, seja o que for que vocês queiram, também
estará vindo do mesmo Paramachaitanya, se vocês forem unos com Ele. Como em um, digamos, oceano turbulento, algumas
gotas de água podem voar... e começar a pensar: "Nós estamos acima," "nós estamos fora do mundo, fora do oceano." Mas,
elas têm de cair novamente no oceano. Assim, essa energia sem forma... tem toda a inteligência, toda a coordenação, todas as
organizações, todos os computadores, todas as televisões, tudo que você possa imaginar de comunicação... e de governo, de
administração, e acima de tudo, Ele é o Amor, Ele é o Amor de Deus... e o Amor de sua Mãe. Então, para tornar-se uno com este
Paramachaitanya, vocês têm de saber que vocês têm de se tornar a realidade.
Por exemplo, se você tirar uma fotografia Minha sentada aqui, talvez ela lhes transmita vibrações vivas, tudo bem, embora seja
uma fotografia. Mas se você tirar uma fotografia de alguma outra pessoa, ela não fará a Sahaja Yoga funcionar. A razão é que
essa outra pessoa não se tornou a Realidade. É como se você visse qualquer outra pintura. Vamos supor que você veja um
quadro... de um lugar que está chovendo, essa chuva não nutre as flores, ela não... molha a roupa das pessoas que estão lá. Ela
é estática. Assim, na ignorância, na ignorância, nós temos apenas... o quadro que é estático em relação à realidade. E esta é a
razão pela qual... nós achamos que nós mesmos podemos realizar tudo. Agora, se alguém diz: "Eu vejo este quadro," "tudo bem.
E eu vou tornar a chuva uma coisa real."
Você não pode. Tente qualquer coisa, coloque a cor que você quiser. Pode parecer chuva; com esforço, pode parecer. Mas isso
não terá a capacidade... nem a natureza da realidade. Assim, os seres humanos sempre lidam... com coisas irreais, achando
que estão fazendo algo grandioso. Nós podemos ter flores que são reais, é claro. Nós podemos senti-las. Nós podemos criar
flores de plástico. Nós podemos criar quadros retratando-as exatamente como são. Mas não podemos produzir uma única flor
por nossa conta.
Nós teremos de ir para a realidade que é: a Mãe Terra a produzirá, ou o sol irá ajudar a Mãe Terra. Assim, todos vocês, Sahaja
Yogis, têm de saber... que na realidade, vocês não fazem nada... e tudo é feito pelo Paramachaitanya. Esta é a diferença entre
um não Sahaja Yogi e um Sahaja Yogi. Um não Sahaja Yogi não sabe. E mesmo que ele saiba, isso não é a verdade em seu

coração, não é parte integrante de seu Ser. Mas um Sahaja Yogi sabe que a realidade é Paramachaitanya... e que Ele é realidade
que realiza tudo. E também que essa realidade é o Amor Divino. Nós sempre separamos o amor da ação. Para nós, o amor
significa... algum tipo de comportamento louco em relação a uma pessoa. Não há nenhuma conhecimento técnico de como
amar.
Ele funciona sem nenhuma compreensão. Quando nós amamos alguém, nós não sabemos, o que faremos? Nós achamos: "Nós
amamos você", amanhã começamos a dizer: "Odeio você." Assim, como isso pode ser amor? Nós amamos nossos próprios
filhos, amamos nossa própria família, amamos nossos próprios amigos, que é tão irreal. Se isso fosse real, nunca teria falhado.
Você não pode definitivamente dizer isto: tudo bem, hoje você trabalhará para seu filho... e será muito egoísta em relação a ele.
Mas você não pode dizer amanhã como ele o tratará e como você o tratará. Mas Paramachaitanya sabe. Ele sabe como
expressar o amor Dele.
Não somente isso, mas é um sentimento eterno de amor... que pode mudar de tom, de cor, mas... o zelo desse amor será o
mesmo. A essência do amor é o zelo. Mesmo que - vamos supor que alguém faça algo errado, a preocupação do Divino será
corrigir essa pessoa. O zelo. Ou podemos dizer Hita, que é a benevolência. Portanto, a preocupação pela benevolência... estará
o tempo todo presente, quer isso possa parecer ser algumas vezes cruel, possa parecer ser afetuoso, possa parecer ser super
condescendente. Seja qual for a forma que isso possa assumir, por exemplo uma onda. Não importa qual forma possa parecer,
mas na verdade, isso é para sua benevolência. Ele trabalha para a sua benevolência. Não somente para a sua benevolência,
mas para a benevolência coletiva.
E Ele sabe muito bem o que deve ser feito, como deve ser realizado. Ele não tem de ir e aprender de alguma lugar, porque o
completo conhecimento de todo esse know-how... também está dentro Dele mesmo. É um tamanho armazenamento de
sabedoria, conhecimento e amor. Assim, Ele não se desvia. Uma vez que você se torne um Sahaja Yogi, a preocupação... pela
sua benevolência está o tempo todo presente. Quer você seja punido ou não é uma outra questão. Algumas pessoas podem ter
um emprego. Algumas pessoas não terão um emprego. Com algumas pessoas vai funcionar dessa maneira, com algumas
pessoas não vai funcionar daquela maneira. Então alguém pode dizer: "Como é que Paramachaitanya..." "está agindo desse
jeito?"
É tudo para sua correção. É uma grande chacoalhada. Tudo que acontece é para sua correção... e para sua benevolência. Se
você entender esse ponto, então você nunca ficará desapontado em sua vida. E Ele não tem nenhuma preocupação por sua
própria benevolência, porque Ele próprio é a completa benevolência. Ele nunca pensa como Ele será benevolente... ou útil,
porque Ele não tem preocupação com isso. Um homem, digamos, que tem tudo, que tem coisas mundanas, ainda pode estar
preocupado em ter mais, poderia haver ganância. Mas como Ele é o completo, Purna, Ele não tem nenhuma ganância. Ele é
completamente satisfeito Consigo mesmo. E porque Ele é tão poderoso, tão sábio, Ele não tem nenhuma dúvida, nenhuma
dúvida de nenhum tipo.
E porque... não há ninguém que possa feri-Lo, Ele não tem nenhum medo. E todos vocês agora sentiram... que o
Paramachaitanya... deve lhes dar uma vida completamente sem medo, uma vida pacífica, e uma vida alegre. Como um filho que
encontra sua mãe, então ele pára de chorar, não chora mais, porque agora ele encontrou sua mãe. Da mesma forma, vocês
encontraram Paramachaitanya... e a conexão com Ele. Então, vocês não têm de se preocupar com nada, não têm de pensar em
nada, vocês não têm de planejar nada, a única coisa é que vocês têm de pular dentro Dele, apenas pular dentro Dele... e saber
que vocês se tornaram parte integrante da realidade. Se vocês entenderam isso, Eu acho que fizemos um grande trabalho.
Agora, nós estamos na Alemanha e vocês sabem que na Alemanha... houve pessoas que tentaram despedaçar as esperanças
dos seres humanos. Mas, mesmo com esse acontecimento que ocorreu, todas essas coisas horríveis aconteceram em que
muitas pessoas morreram, é claro, elas nasceram novamente, sem problemas, e estes problemas surgiram... em que elas
pensaram que o mundo todo acabaria. Elas estavam tão preocupadas, elas pensaram que o mundo inteiro acabaria. Mas não
aconteceu.
Mas essa guerra nos ensinou uma lição. Ela nos tornou mais coletivos. Ela nos fez compreender uns aos outros. Caso contrário,
como sairíamos da ignorância... de que "somos deste país", "somos daquele país", do racismo, depois desse assim chamado

nacionalismo, do assim chamado patriotismo, de todas essas forças separadoras, das coisas que dividem? Vimos claramente
que nós todos somos seres humanos... e devemos ser tratados como seres humanos. Se vocês observarem a história, depois
de cada guerra... houve um movimento veloz rumo ao conhecimento, ao conhecimento da unidade do mundo. É algo... como ter
uma nave espacial, onde compartimentos são construídos... um dentro do outro, e toda a nave... vai numa velocidade, e depois
o compartimento inferior rompe... ou explode. Quando ele explode, ele dá uma velocidade maior... ao resto da nave. E então
acontece a aceleração da velocidade. E é desse modo que uma pessoa pode ir ao espaço.
Da mesma maneira, todas essas coisas horríveis que aconteceram... são explosões... que os levam... rumo ao conhecimento...
de que há algo errado conosco, que estamos vivendo com alguma coisa irreal. Agora, os problemas, os problemas de hoje são...
como os problemas ecológicos, a AIDS, as drogas, todos esses problemas modernos e a pobreza, se vocês observarem isso
como testemunhas, vocês verão que eles são muito chocantes. Essas são coisas muito chocantes. E todas essas coisas
chocantes deveriam chocar nossa mente, deveriam realmente chocar nossa mente. Por que temos esses problemas? E em
relação a esses problemas, alguns líderes estúpidos acham... que podemos resolvê-los ganhando mais dinheiro. Nós podemos
nos proteger dos problemas de ecologia... se tivermos mais dinheiro. E nós podemos poluir a atmosfera, porque nós teremos
mais dinheiro. E depois poderemos nos proteger... de modo que todo mundo terá de ter uma máscara, movendo-se de um lado
para o outro por todo lugar. "Mas nós devemos ganhar mais dinheiro para nos protegermos."
"Não importa se há um problema ecológico, não importa." Então, você se move de um lado para o outro... como uma pessoa
que está entrando... num local que está cheio de fumaça. Todas essas ideias estúpidas surgem, porque eles não veem... o que é
a dignidade humana, que os seres humanos estão acima de tudo mais, acima das máquinas, acima de todas as coisas
materiais do mundo. Eles não falarão de equilibrarmos o maquinário, não. O que eles falarão é: "Tornaremos o homem..." "o
maior escravo das máquinas," "porque ele precisa ter dinheiro;" "nós precisamos ter mais dinheiro e com esse dinheiro a mais,"
"poderemos nos proteger contra esse problema ecológico." Isso é um absurdo. Mas, se você entender a dignidade humana,
então você tem de entender que como seres humanos, nós temos de dar um passo muito positivo e sábio... para parar toda a
insensatez que temos feito. Como agora, a maior parte do litoral francês, as praias estão poluídas. É claro, porque eles
começaram uma coisa estranha... chamada "holiday making na praia". Então, esse é o resultado.
Agora, fazem o que querem. Vocês não podem fazer tudo isso. Isso parou. Assim, ao invés de - agora, o cérebro humano é tal
que... ao invés de compreenderem que fizemos algo errado, eles dirão: "Iniciaremos um novo método para limpar isso". Eles
nunca condenarão o que deu errado neles, que eles se tornaram tão viciados neste tipo de... vida estranha que eles têm nas
praias. Agora, a AIDS. Vocês ficarão surpresos ao saber que na América... eles até mesmo disseram que... havia em Los
Angeles... setecentas mil pessoas... se glorificando como mártires da AIDS, porque estão alcançando um objetivo grandioso...
de levar uma vida sem sentido, como se fosse uma grande revolução. E achando que eles são grandes revolucionários, pessoas
grandiosas, pois eles estão apoiando a doença da AIDS... e a enobrecendo. Vocês podem acreditar... que esse tipo de
afirmação... será aceita? As pessoas rirão de você.
Mas tudo é tão orientado ao dinheiro. Eles gostam de divulgar isso. Eles querem falar de ajuda financeira. Eles querem dizer que
isso está acontecendo, porque... se eles tivessem mais dinheiro, eles não teriam tomado mais drogas. Porque eles não têm
nenhum dinheiro, é por isso que eles estão roubando. Então, nós devemos lhes dar dinheiro... de forma que eles possam tomar
drogas, ou possam levar esse tipo de vida. De modo geral, se você observar, as pessoas têm vivido com alguma coisa que é tão
irreal, por toda a vida delas, absolutamente irreal. E quando se trata de encarar isto: que cometemos erros, que não deveríamos
ter cometido esse erro, então eles recuam... e assumem uma outra imagem gloriosa, artificial e irreal, dizendo: "Oh, nós somos
grandiosos, somos mártires". E isso é o que acontece, é o que chamamos de Kali Yuga, onde tudo que é ignóbil, tudo que tem de
ser detestado, tudo do qual nós deveríamos nos proteger, se tornará... o objetivo a ser alcançado pelas pessoas. Eu espero que
vocês tenham compreendido... que o Poder Onipresente em torno de nós... é Aquele que está fazendo a Sahaja Yoga; é Aquele
que os trouxe para a Sahaja Yoga... e é Aquele que lhes tem dado as bênçãos, é o Paramachaitanya.
Através do qual isso se realizou. Assim, a prece de hoje deve ser que sejamos cada vez mais... conscientes de que somos parte
integrante deste Paramachaitanya... e que possamos sentir isso, que possamos usar este Poder, que possamos realizar isso.
Se isso for sentido hoje desse jeito, Eu acho que muito trabalho já foi feito... e que Deus os abençoe por isso. Agora, quando

vocês estiverem fazendo este Puja, por favor lembrem-se... que estão Me venerando como Paramachaitanya... e então vocês
devem apenas pensar... que estão lidando com a própria realidade. Com essa compreensão, vocês têm de fazer este Puja. Que
Deus os abençoe.
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Está além de Mim expressar realmente... a grande alegria... que Eu vejo em seus corações, refletida em Meu coração.
Hoje é um grande dia, Eu acho, pois nós viemos a um lugar... que está na Itália... e os austríacos irão fazer o Guru Puja. Porque
isso é uma integração tão grande da compreensão. É um novo começo de um novo mundo, a visão que Eu tive há muito tempo,
porque este mundo é unificado, criado por um único Deus. Todas essas demarcações são feitas pelo homem... e elas criam
problemas. Na Sahaja Yoga, vocês compreenderam que todos nós somos unificados, partes integrantes de um grande Virata.
Isto tem de ser compreendido... que... esta alegria vem do amor... e da afeição que temos uns pelos outros... e por nossa Mãe e
pelo Criador. Então abram seu coração, abram seu coração. E tudo será regozijante, belo, vocês sentirão... a ambrosia vertendo
pelo seu ser, em seus nervos, por toda sua volta. A alegria só pode ser completa... quando vocês podem recebê-la... a cada
minuto, a cada momento. E isso é o que Eu quero que todos vocês tenham, esse é Meu puro desejo.
Que Deus abençoe todos vocês.
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Guru Puja. Lago Di Braie (Italy), 23 July 1989.
Hoje nós tivemos... de gastar um pouco mais de tempo do que o normal... para alcançar o estágio... onde pudéssemos
realmente venerar... o Guru.
Quando veneramos nosso Guru, nós temos de saber na verdade... que estamos tentando despertar... o Princípio do Guru dentro
de nós mesmos. Não é somente você estar aqui para venerar seu Guru, talvez você venere... muitas vezes, talvez as vibrações
fluam, talvez você possa ficar preenchido com isso... e se sinta... elevado, nutrido. Mas essa nutrição... tem de ser retida dentro
de nós, então sempre se lembrem que... sempre que você estiver venerando... qualquer princípio... externo, você está tentando...
venerar o seu próprio princípio dentro de você mesmo. Dentro de nós, como vocês sabem, em todos nós... está o Princípio do
Guru. É muito interessante notar... o Princípio do Guru sendo traçado... belamente em torno do Nabhi Chakra. Nós nunca vemos
nenhum chakra conectado com o Princípio do Guru. Vocês veem o Nabhi e em volta está o Bhavasagara. Então este
Bhavasagara, que é o Oceano de Ilusão, não pode ser o Guru. Assim há... chakras escondidos dentro deste Bhavasagara...
dentro de nós que devem... ser despertados... e trazidos para a luz, para serem manifestados. Como vocês podem ver, os
limites deste Princípio... são criados pelo movimento... do Swadishthana Chakra.
O Swadishthana é o chakra... que lhes dá, antes de mais nada, a criatividade. Uma pessoa que é um guru... tem de ser criativa
por natureza. Se você não é uma pessoa criativa, você não pode se tornar um guru. Por exemplo, você está diante de
discípulos... com os quais você tem de conversar, você tem de criar... uma linguagem de mágica divina... para impressionar os
discípulos... ou as pessoas que são atraídas em sua direção como gurus, para mostrar que... você tem muito mais mágica
divina do que elas. Se você é um tipo de pessoa muito mundana, muito comum, você não pode criar... uma bela poesia ou uma
bela frase, ou algo engraçado ou uma piada, ou uma bela pintura... ou uma bela tapeçaria... ou uma bela casa. Se falta
criatividade em você, faltará em você o seu Princípio do Guru, porque um guru tem de criar... a partir de pessoas comuns... algo
extraordinário. Ele deve ser capaz de criar... uma nova personalidade a partir de... uma velha personalidade... que está decaída.
Assim, o primeiro princípio... que você tem de entender dentro de si mesmo, é que você deve ser capaz de criar... uma nova
personalidade em uma pessoa. Então, como fazemos isso? É claro, vocês adquiriram poderes para elevar a Kundalini, vocês
adquiriram poderes para curar as pessoas, vocês adquiriram poderes para se vangloriar ou não.
Apesar de tudo isso, se você não consegue criar uma nova personalidade... a partir das pessoas com as quais você está
lidando, então você não é um guru. E a nova personalidade tem de ser... uma personalidade especial de uma combinação
única... de compaixão e dinamismo. Então é muito importante... que em sua criatividade... você tenha de usar a energia de
compaixão. Você só consegue moldar as pessoas através da compaixão... e nunca através da raiva, nunca através da opressão,
nunca através da exibição... de seus poderes de guru. A menos e até que você controle a situação... e a personalidade muito
cuidadosamente, mostrando todo o respeito, mostrando toda a preocupação... e todo o amor... pela pessoa a quem você está
dando a Realização. Apenas exibir que você é um grande guru, isso somente criará um tipo de medo em relação a você... e
depois de algum tempo, as pessoas... não gostarão de olhar para vocês. Assim, a coisa mais importante sobre... o Princípio do
Guru é que você tem de criar. Muitas pessoas obtêm a Realização, tudo bem, eles obtêm a Realização... e depois talvez fiquem
em alguns ashrams. Eles vêm a pujas, ouvem música, talvez dancem, eles riem, eles são coletivos, mas ainda assim o Princípio
do Guru deles não é despertado... a menos e até que eles tenham formado... muito, muito mais Sahaja Yogis, Sahaja Yogis.
Então a visão de um guru deve ser: "Quantos Sahaja Yogis eu formarei?"
"Como usarei esta criatividade..." "para formar mais Sahaja Yogis?" Assim, a base ou a essência do Swadishthana Chakra,
embora seja a estética, a força e a energia do Swadishthana Chakra... é a atenção. Se você tem uma atenção oscilante; se sua
atenção está um minuto aqui, um minuto ali; se você tem uma atenção através da qual... você apenas consegue criticar os
outros... e não consegue ver suas próprias falhas; se você tem uma atenção através da qual... você mostra às pessoas que você
é... uma pessoa frívola, insensata; então seu Princípio do Guru está desperdiçado. É o esforço da Sahaja Yoga que está

desperdiçado... e o trabalho de seu Guru está também desperdiçado. É o mínimo do mínimo, primeiro a atenção tem de estar
pura. Mas pura atenção não significa rispidez, não significa ascetismo, não significa disciplinar seus olhos... como viseiras de
cavalo, mas em toda a liberdade, sua atenção ser concentrada. Onde prestamos mais atenção? Se formos honestos, nós
podemos pensar no nível humano... que prestamos mais atenção em nossos filhos, em nossa esposa, em nossos maridos, em
nossa família, em nossos relacionamentos com os quais somos amorosos. Assim, quando sua atenção... adquiriu... a
compaixão... e o amor por uma outra pessoa, somente então você consegue fazer... a Realização dos outros dar certo. Se você
tem de fazer a Realização dos outros dar certo, tem de haver um amor intenso, profundo... pela outra pessoa.
Se você não tem essa intensidade, você está apenas movendo suas mãos elevando a Kundalini... porque sua Mãe lhe deu
poderes, e acabou-se. Essa intensidade do amor... só pode lhe dar sucesso... com sua pura atenção. E Eu acho que só a pura
atenção consegue amar. A atenção impura não consegue amar, porque toda atenção impura é orientada para si mesma, é
orientada para o "eu". Eles não são orientadas para o Si... no sentido da orientação espiritual. Mas a ideia dessa espiritualidade
é o amor, isso parece ser uma ideia nova para muitas pessoas. Eles acham que espiritualidade significa uma pessoa que é...
totalmente seca como um talo de feijão... e... ninguém pode se aproximar dessa pessoa, ninguém pode se comunicar... com
uma pessoa assim porque essa pessoa é "muito pura". Se o sabão não pode limpar seu corpo, de que adianta ter sabão? Se o
sabão tem medo de se aproximar de você, então é melhor não ser chamado de "sabão". Então, chegamos no ponto... em que se
a criatividade é o nosso objetivo, lakshya, para isso, nós devemos purificar a atenção... e é para ser purificada com amor, com
compaixão.
E a mesma atenção, quando ela está cheia de amor e compaixão, ela lhe dá dinamismo, ela lhe dá força, é um entusiasmo
incansável que você adquire. E a alegria de ver seu reflexo em uma outra pessoa... é muito bonita. Nenhuma palavra pode
descrever isso. Na verdade, quando você dá a Realização a uma outra pessoa, o que você tenta ver é sua imagem naquela
pessoa, como se a partir um vidro comum, você o está transformando em um belo espelho... e então você quer ver isso. É desse
modo que você cria, você cria seus próprios reflexos... e cria através da limpeza dos refletores, uma vez que você compreende
que sem criatividade... este Guru Puja é inútil para você. Se você só vive para si mesmo, ou para sua família, para seu marido ou
somente para um ashram, então você não se expandiu de forma alguma, você não cumpriu nenhum dever em relação ao seu
Guru. É claro, logo que você adota este princípio, você desenvolve muitas qualidades dentro de você. A primeira que você
desenvolve é a sabedora, porque você percebe onde você está falhando, por que isso não está dando certo, por que há um
problema, por que sua criatividade não atua. Isso se torna evidente para você, torna-se óbvio para você... e você começa a
aprender, e a sabedoria surge em você, e você compreende. A sabedoria é quando você se dá conta de seus erros... e os corrige,
e com isso, você desenvolve o equilíbrio, a compreensão... de como lidar com uma outra personalidade.
Eu sempre lhes conto a história de um carro, que há um acelerador e também um freio. Você tem de usar ambos primeiro sem
compreender o que é, você ainda não é um guru, você não é nem mesmo um motorista. Depois quando você sabe, então
automaticamente você dirige, então você é um motorista, mas o mestre ainda está sentado atrás. Então agora, você tem de se
tornar o mestre, e quanto você se torna o mestre, você pode equilibrar o veículo... e pode ver o motorista, o acelerador e
também o freio. E você simplesmente pode controlar isso... de uma maneira bem simples. Então, este Princípio do Guru está
limitado... e continua crescendo os limites dele... como o horizonte. Conforme você começa a crescer em mais criatividade,
mais pessoas você forma. E o ponto central disto é o Nabhi... no centro, que é... como um grande ponto fundamental... no qual
todo esse movimento acontece. O Nabhi Chakra, como vocês sabem, vocês o obtêm primeiramente de sua mãe. Então um guru
tem de ser a mãe, ele deve ter as qualidades da mãe, não das mães modernas, mas no sentido verdadeiro da palavra.
Isto é, o guru tem de amar seus filhos... e tem de ter força e coragem... para corrigir seus filhos. E o desejo sincero deve ser... de
colocar os filhos nas linhas corretas... para guiá-los e ajudá-los a se elevarem. Assim, a primeira nutrição vem a nós... mesmo
quando estamos no útero da mãe, através da mãe. E então... você é a mãe, embora você seja um homem ou uma mulher, mas
na qualidade você é a mãe. E seja o que for que você pense ou faça... tem um efeito no filho. A forma como você se comporta, a
forma como você fala, a forma como você vive, tudo tem uma influência... no desenvolvimento do filho. Da mesma maneira
quando - vamos supor um Sahaja Yogi que está tentando dar a Realização... é uma pessoa hipócrita, se ele for um tipo errado de
pessoa, se ele não respeita o seu próprio Guru, os filhos se comportam da mesma maneira... e eles adotam coisas erradas
muito mais rápido, eles olham para as coisas erradas primeiro. Então você tem de ser perfeito em seu comportamento... em

relação ao seu próprio Guru, você tem de respeitar o seu próprio Guru de uma maneira plena. A completa entrega ao seu próprio
Guru é importante, então eles verão como você tem tratado o seu próprio Guru, e é desse modo que eles tratarão você. Se você
não trata o seu Guru com esse respeito, como essa compreensão, com essa entrega, então não espere que seus filhos... ou as
pessoas que você está guiando respeitem você.
Assim, este Princípio do Guru dentro de nós tem de ser... como um grande sábio ou um grande profeta, que está acima das
pessoas mundanas normais... e vê as coisas de uma perspectiva própria, e passa... a compreensão apropriada... de toda essa
perspectiva que ele vê... aos seus discípulos, não lhes dá ideias distorcidas ou erradas. Agora, a pessoa pode dizer: "Mãe, como
é esse amor..." "que podemos expressar e também lhes falar a verdade?" Você tem de cuidar da benevolência, hitha. Você tem
de cuidar da benevolência de seu discípulo, pode parecer que... ele não goste do que você está falando para aquela pessoa hoje,
mas chegará o dia em que ele pensará: "Graças a Deus, o seu guru o corrigiu..." "e o colocou no caminho correto." Se o objetivo
do discípulo não é ascender, é apenas estar lá para algum tipo de propósito, então é melhor não ter discípulos assim, não ter
ninguém desse tipo... que não está lá para a própria ascensão, mas por outros ganhos que são absolutamente inúteis. Esta
pergunta surge algumas vezes: "como amar?" É uma pergunta muito estranha... não sabermos como amar os seres humanos.
Nós conseguimos amar nossas coisas, conseguimos amar nossas coisas inúteis, conseguimos amar algum tipo de paisagem
bonita... porque ela nos dá alegria. Nós podemos amar... um bom restaurante porque você pode ter boa comida lá, ou algum
tipo de coisa que é de uma natureza muito mais baixa. Mas amar pelo bem do amor é isto: quando você realmente ama pelo
bem do amor, então você tenta colocar... ou implantar esse amor em alguém mais, de modo que você torne a outra pessoa tão
amável quanto você.
Então o sistema inteiro se torna... diferente se você compreende... que temos de basear todo o nosso progresso, todo o nosso
amor, todos os nossos... movimentos, todo o nosso comportamento, toda a nossa compreensão no amor. Senão o seu
Princípio do Guru fica extremamente fraco, e depois de algum tempo, você descobrirá... que está simplesmente se mantendo...
fora das margens da Sahaja Yoga. Qualquer um que seja apegado ou... preconceituoso e tenha condicionamentos... não pode
se tornar um guru, não pode, porque mesmo que ele se torne, conhecido como guru, todas as coisas serão refletidas nessa
pessoa. Ou digamos, se ele for muito cheio de ego, ache que não há limites para ele mesmo... e pense: "eu sou um grande guru",
esse ego também seria externado. Vamos supor que esse guru fale demais, eles também constatam que o discípulo é do
mesmo estilo. Se ele for do tipo calado, você constata... que o discípulo é do mesmo estilo. Então chegamos à conclusão que
primeiro... nós devemos desenvolver... o nosso próprio Princípio do Guru. Se não conseguimos desenvolver isso, não adianta
fazer nenhum Guru Puja, porque ele é apenas temporário, não ira ajudá-los muito, a menos e até que vocês realmente decidam...
que irão nutrir, desenvolver e estabelecer seu Princípio do Guru. Assim hoje, quando vocês estão Me venerando como o Guru,
vocês devem saber que nenhuma quantidade de Minhas palestras, nenhuma quantidade de Minhas... bênçãos dadas a vocês ou
qualquer coisa... não irá funcionar, a menos e até que... realmente desenvolvamos nosso próprio... Princípio do Guru, e a
profundidade. Porque um guru... faz seu discípulo atravessar o Bhavasagara, ele é como um barco... que leva seus discípulos e
atravessa... com amor e com a orientação adequada.
Isso tem de acontecer com todos vocês. Na realidade, todos vocês são almas realizadas... e como Eu lhes disse, todos vocês
são anjos. Mas se vocês não estabelecerem seu Princípio do Guru, vocês sabem sobre os anjos, como eles caem e se vão para
sempre. Então tenham cuidado, é fácil ser um anjo, mas é difícil manter isso. É difícil ser Deuses e Deusas, mas é fácil manter
isso. Assim, todos vocês estão aqui. Eu estou muito feliz por ver... que vocês vieram Me venerar como seu Guru. E Eu espero
que Meus filhos... sejam conforme a Minha própria imagem. Que Minha imagem seja tal que Meus filhos... sintam essa unidade
com Minha imagem, e Eu seja uma Mãe orgulhosa de muitos filhos... que vieram de tantos países. Que Deus abençoe todos
vocês.
Agora, com tantas pessoas aqui, tantas crianças aqui, nós podemos trazer todas as crianças apenas para lavar Meus pés, e
depois precisamos de algumas garotas... entre 16... e 21 anos, podemos dizer. E depois algumas mulheres... para o propósito
de... venerar a Shakti, a Deusa. Sem a Shakti, nada pode ser feito. Então primeiro as crianças têm de vir apenas para lavar os
pés. E Eu espero que os lideres mundiais estejam aqui também. Eles representam a imagem de gurus agora. E os lideres têm de
ser especiais. Você não é um líder, se você é um tipo tão comum, mundano de pessoa. Agora, onde estão os músicos? Onde
estão os músicos?

Tudo bem. Então vocês têm de recitar primeiro o Atharva Sheersha, e depois vocês têm de cantar o Ganesha Stuthi... ou talvez
qualquer outra coisa que vocês conheçam de Ganesha.
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Shri Bhairavanath Puja, Garlati, Itália, 06.08.1989 Hoje, estamos reunidos aqui… para fazermos o Puja a Bhairavanath. Eu acho
que não compreendemos a importância de Shri Bhairava Nath… que percorre para cima e para baixo o Ida Nadi. - Posso fazer a
tradução, Shri Mataji? - Por favor. Ida Nadi é o nadi de Chandrama, da Lua. Assim, esse é um canal para nos acalmar. Portanto, o
trabalho de Bhairavanathji é nos acalmar. Por exemplo, as pessoas têm um temperamento irascível, com o ego delas, com o
fígado, com o que quer que seja. E se uma pessoa está com um temperamento explosivo, então Bhairavanath faz truques com
essa pessoa para acalmá-la. Ele organiza tudo sob Seu próprio controle com a ajuda dos Ganas, com a ajuda de Ganapati, para
acalmar o seu temperamento, para lhes dar equilíbrio. Assim, se alguém é uma pessoa muito irascível… e ela cruza todos os
limites de seu temperamento, então de uma forma ou de outra, Bhairavanath irá organizar, também com ajuda de Hanumana,
para mostrar que essa estupidez da raiva é inútil. Assim, por exemplo, pessoas que são depressivas… ou que se tornam canal
esquerdo, Hanumana tenta ajudá-las a sair disso, sem dúvida, mas Bhairavanath também as ajuda muito mais a sair disso.
Agora, uma pessoa que é canal esquerdo não consegue ser coletiva. Isso é muito difícil para uma pessoa que é muito canal
esquerdo, que está o tempo todo se sentindo muito triste, infeliz e preocupada, ela não consegue desfrutar a alegria da
coletividade. Enquanto que uma pessoa irascível, uma pessoa de canal direito, não desfruta nenhuma coletividade, não permite
que ninguém desfrute a coletividade, sem dúvida, mas tenta estar na coletividade de modo que ela possa se afirmar. Porque
uma pessoa assim tenta mostrar superioridade, que é algo superior. Naturalmente, ela não consegue desfrutar o coletivo. Ao
contrário, a pessoa que é depressiva, pensa o tempo todo: "Ninguém me ama, ninguém cuida de mim, sou tão depressivo," isso,
aquilo, o tempo todo esperando algo dos outros, ela também não consegue desfrutar o coletivo. Uma pessoa tão canal
esquerdo achará que tudo é algo infeliz. Como outro dia, Eu fui a Moscou. Havia uma senhora conosco que era uma Sahaja
Yogini, uma Sahaja Yogini canal esquerdo. Então, nós fomos almoçar e começou a chover… e eles não conseguiram pegar um
táxi. Mas então um carro veio e nós fomos para lá. Então eles disseram: "Vocês estão muito atrasados," "portanto vocês terão
que se sentar do outro lado," "vocês terão que aceitar os assentos que são mais caros." Então essa senhora começou a dizer:
"Quantos problemas," "nenhum táxi, está chovendo e não conseguimos um lugar para sentar." Eu disse: "Tudo isso é diversão,
não é nenhum problema." Essa palavra "problema", deveria ser abandonada. Esta é uma palavra nova que Eu aprendi, porque
"problema"… nós usávamos somente para geometria na nossa juventude. Agora, esse tipo de atitude, atitude negativa, de achar
que todas as coisas são negativas, é a maneira com a qual nós realmente estragamos nosso canal esquerdo. Mas depois o
cavalheiro que nos convidou veio e disse: "Nós estamos sentados do outro lado esperando por vocês." Assim, nós fomos para o
outro lado, desfrutamos boa comida, tudo estava bom, Eu disse: "Veja agora," "você está apenas contando quantas coisas
negativas existem…" "e não estava vendo o divertimento." Então, ela Me perguntou: "O que eu devo fazer?" Eu disse: "Recite os
nomes de Bhairava." "Sente-se com sua mão esquerda voltada para a fotografia…" "e a mão direita na Mãe Terra," "e desse
modo todos os seus bhoots da negatividade irão embora." Assim Bhairava sempre tem uma luz em Sua mão, há sempre luz em
Sua mão. E Ele percorre para cima e para baixo o Ida Nadi para criar luz… para que vocês vejam que não há nada negativo. E
essa negatividade vem a nós de várias maneiras. Uma das negatividades é: "Isto é meu". Como, por exemplo: "Meu filho, meu
marido," "minha propriedade, meu". Portanto uma vez que fiquem apegados dessa maneira, o que vocês percebem é que seus
filhos também se tornam negativos. Mas, se você quer ser positivo, isso é muito fácil. E para isso, você deveria observar: "Onde
está a sua atenção?" "Você está vendo somente problemas…" "ou está vendo alguma diversão nisso?" Há pessoas que não
conseguem se divertir com nada. Se está um dia ensolarado, elas irão choramingar: "Oh Deus, que dia ensolarado!" E se está um
dia com nuvens, elas dirão: "Oh, que dia!" Nada consegue agradá-las. Mas desfrutar o positivo em tudo que é negativo… é a
capacidade de um Sahaja Yogi. A negatividade não existe, isso é uma ignorância. Também não é ignorância, porque ignorância
também não existe. Se tudo é o Poder Onipresente, então como pode existir ignorância? Mas supondo, na força desse Poder, se
você se esconder, fugir, você dirá que há negatividade. Como por exemplo, você se esconde numa caverna, fecha-a
adequadamente e diz que não há sol. Assim, essas pessoas que não conseguem se tornar coletivas… ou são canal direito ou
canal esquerdo, mas mais canal esquerdo. Mas pessoas de canal esquerdo podem ser coletivas na negatividade. Existe uma
fraternidade muito grande de bhoots. Observem alguns bêbados sentados juntos, eles ficam dizendo: "Existem tantos
problemas, problemas ecológicos." Eles estão bêbados, todos embriagados. "E existem problemas de outros tipos, quando isso
acabará?" Então, um outro diz, "Espere, espere," "eu ouvi que o mundo inteiro irá entrar em colapso muito em breve." Então, o
terceiro diz: "Graças a Deus," "nós iremos entrar em colapso, acabou-se!" Então o quarto diz: "Mas o que acontecerá com nossos

bares?" Eles dizem: "Tudo bem, se nós não existirmos, o que isso importa?" É dessa forma que a fraternidade de bhoots age.
Eles não conseguem ver o divertimento de forma alguma, eles não conseguem desfrutar nada de forma alguma. E se tornam
muito do tipo que acham que são muito meditativos, que eles são pessoas mais elevadas, que são algo superior, em
negatividade. O fim dessas pessoas é que elas se tornam loucas, enquanto o fim das pessoas de canal direito é tornarem-se
idiotas. Uma vez Eu fui a um hospício. E enquanto Eu estive lá, Eu encontrei uma senhora e ela estava muito bem, quero dizer, Eu
pensei que ela era uma mulher completamente sã, então Eu comecei a conversar com ela. E ela começou a falar muito
sabiamente: "Meu cunhado está lá, não é necessário que…" "ele esteja aqui e nós não deveríamos fazer isso, aquilo". Ela estava
Me dizendo todo tipo de coisa, mostrando para Mim como se ela fosse muito boa e gentil… e que ninguém a amava. E ela disse:
"Eu estou muito insegura" e isso e aquilo. De repente, o médico veio… e ela começou a insultá-lo e gritar com ele. Eu disse: "O
que é isto?" Então o médico ordenou as pessoas: "Segurem esta mulher." Ele Me disse: "Ela é a louca mais violenta…" "e por que
a Senhora está conversando com ela?" Eu de fato tive uma dor de cabeça, mas não sabia que ela era louca. Talvez em Minha
presença, os bhoots dela devem ter fugido… um pouco e estavam fazendo truques, mas você pode ver isso claramente.
Portanto, esse apego emocional é demasiado… e preocupar-se emocionalmente com alguém: "Este é meu filho, esta coisa é
minha, isto é isto, isto é aquilo". E o tempo todo gastando sua preciosa vida nessas coisas… não é a forma que um Sahaja Yogi
deve viver. Se um Sahaja Yogi não consegue se tornar coletivo, então saiba ele não é um Sahaja Yogi. Assim, deve-se saber que
esse é o trabalho de Bhairavanath dentro de nós. Um outro trabalho é que Ele nos concede luz na escuridão, Ele destrói todos os
bhoots em nós… e todas os tipos de idéias de bhooths… e idéias estranhas sobre apegos… e também a depressão. Assim, hoje
Eu estou muito feliz por nós estarmos venerando… Shri Bhairava, porque Ele é muito conectado com Ganesha. Como vocês
sabem, Shri Ganesha está no Muladhara, e enquanto Bhairava se move no canal esquerdo… e vai para o lado direito. Assim,
todos os tipos de condicionamentos, todos os tipos de de hábitos, podem ser dominados através da ajuda de Bhairavanath. No
Nepal, nós temos uma enorme estátua de Bairavanath, que é realmente um swayambhu. E as pessoas são mais canal esquerdo,
então elas têm medo de Bhairavanath. Assim, se alguém tem um mal hábito, digamos, de roubar, eles colocam essa pessoa em
frente a Bhairavanath… e colocam a luz lá, acendem uma chama. Quero dizer, a polícia os pegam e depois eles lhes perguntam:
"Agora, diga diante de Bhairavanath, confesse." E eles confessam o que têm feito de errado. Portanto, Ele nos protege também
de fazer coisas erradas, coisas furtivas como roubar. Tudo que pensamos que podemos fazer secretamente… pode ser
escondido, mas você não pode esconder isso de Bhairavanath. Se você não mudar, então Ele o expõe completamente. É desse
modo que Ele tem exposto todos os horríveis falsos gurus. Assim, hoje nós estamos aqui para venerar esta grande divindade…
de Bhairavanath que encarnou nesta Terra mais tarde, por último como Mahavira também. Assim, Ele se posiciona na portão do
inferno… e impede que as pessoas caiam no inferno. Mas se você quer ir para o inferno, se esse é o seu desejo, é sua força de
vontade atuando: "Eu devo ir para o inferno", então Ele diz: "Tudo bem, você pode ir." Mas como vocês sabem, agora o inferno
está também cheio de pessoas. Então é melhor tentarmos combater nossas negatividades… e nos tornarmos pessoas que
gostam de se divertir, desfrutando os outros, amando os outros, não se preocupando com o que os outros estão fazendo a
você, mas somente pensando que bem vocês podem fazer aos outros. Assim, hoje é um Puja especial para Bhairavanath que
nós oferecemos, para dar-nos uma sensibilidade para rir, para desfrutar, para ter divertimento. Que Deus abençoe todos vocês.
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Shri Ganesha Puja, Les Diablere, Suíça, 08.08.1989
Hoje vocês vieram aqui para Me venerar como Shri Ganesha. Nós temos cantado o louvor a Shri Ganesha antes de cada Puja. E
nós temos um enorme respeito por Shri Ganesha, porque nós descobrimos que a menos e até que Shri Ganesha, que é o
símbolo de nossa inocência, estiver despertado dentro de nós, nós não podemos entrar no Reino de Deus. E mesmo para ficar
lá... e desfrutar as bênçãos de Shri Ganesha, nós temos de ter nossa inocência completamente desabrochada. Então nós O
louvamos e Ele é muito facilmente louvado. E sejam quais forem os erros que possamos ter cometido... antes de vir para a
Sahaja Yoga, Ele perdoa completamente, porque Ele é a Criança Eterna. Vocês têm visto as crianças, quando você bate nelas, às
vezes, fica zangado com elas, elas esquecem isso. Elas só se lembram do amor... e não do que elas sofreram em suas mãos.
Até que se tornem adultas, elas não têm lembrança... das coisas ruins feitas a elas. Desde o começo, uma criança nasce de
uma mãe, a criança não sabe o que ela passou, mas gradualmente a memória começa a atuar... e ela começa a restaurar coisas
dentro dela mesma. Mas no começo, a criança só se lembra... das coisas boas que aconteceram a ela.
Assim, nós sempre gostamos de refletir sobre nossa infância, sobre o que nós gostávamos em nossa infância. Mas conforme
nos tornamos adultos, nós começamos a nos lembrar... de todas as tristezas e... de todas as tribulações que tivemos de
passar. Todas as provações que passamos, nós tentamos aumentar. Na infância, as crianças só se lembram das pessoas... que
as amaram e não das pessoas que as machucaram. Talvez elas não queiram se lembrar. Parece que é assim. Mas quando as
crianças crescem, elas tentam se lembrar somente daquelas pessoas que as machucaram... ou que as perturbaram, e é desse
modo que elas fazem com que elas se tornem muito infelizes. Mas o Princípio de Ganesha é extremamente sutil, é o mais sutil
do sutil. E ele existe em tudo, pois ele existe na matéria em forma de vibrações. Não há nenhuma matéria que seja sem
vibrações.
Ela tem vibrações que são vistas até mesmo nos átomos... e também nas moléculas de toda a matéria que existiu. Assim, Shri
Ganesha é o primeiro que foi estabelecido... na matéria, também. Como resultado, nós podemos ver que Ele existe no sol, Ele
existe na lua, Ele existe no universo inteiro, em toda a criação, e Ele continua a existir nos seres humanos também. Somente os
seres humanos têm a capacidade, de uma forma ou de outra, de cobrir sua inocência. Diferentemente, os animais são
inocentes. Os seres humanos têm a liberdade, se eles quiserem, eles podem cobrir sua inocência, eles podem fechar as portas
de Shri Ganesha... e dizer que Ele não existe. Eles podem nublar isso. E é por isso que descobrimos que entre os seres
humanos, eles estão fazendo muitas coisas horríveis, evitando a existência de Shri Ganesha. Mas ele age. Ele age de uma
maneira que... Ele mostra as restrições naturais de nossas más ações.
Por exemplo, se você faz coisas que não estão agradando Shri Ganesha, Ele vai até um ponto, o perdoa até um ponto, e depois
Ele começa a surgir como doenças, como doenças físicas, e nas mulheres, isso se torna uma doença mental. Também pode
criar problemas na natureza. As catástrofes naturais são também... somente a maldição de Shri Ganesha. Quando as pessoas
começam a fazer coisas erradas, se comportando de uma maneira errada coletivamente, então as catástrofes naturais surgem
para lhes dar uma lição. Assim, em Sua essência, embora Ele exista em tudo, nisso também Ele tem capacidade de expressar...
Sua vontade de causar a destruição do mundo inteiro. Nós temos a ideia de Shri Ganesha como algo minúsculo. Nós achamos
que Ele anda em um pequeno rato, então Ele deve ser minúsculo. Ele é minúsculo assim como Ele é grande. Ele transcende
todas as Divindades por causa de Sua sabedoria. Ele é o Doador de Sabedoria.
Ele nos doa a sabedoria. Ele nos faz aprender. Ele é o nosso Guru, a esse respeito, Mahaguru, porque Ele nos ensina... como nós
devemos nos comportar. Se você tentar sobrepujá-Lo... e tentar se comportar mal, mesmo a Mãe não dará suporte, porque Ela
sabe que aqueles que sobrepujam Shri Ganesha... são também as pessoas que nunca respeitarão a Mãe. Assim, Ele é o ápice
do respeito pela Mãe. O ápice. Ele não conhece nenhum outro deus. Ele não conhece Sadashiva. Ele não conhece ninguém
mais, mas Ele só respeita a Mãe. Assim, Ele é Aquele que é o poder da devoção... e da completa entrega à Mãe, e é por isso que
Ele é a Divindade mais poderosa... entre todas as Divindades e ninguém pode subrepujá-Lo em Seu poder.

Nós temos de entender que conforme as crianças crescem, Shri Ganesha começa a crescer nelas também, mas como elas são
seres humanos, elas podem, de uma forma ou de outra, tentar sobrepujar Shri Ganesha. Assim, é o dever dos pais que são
Sahaja Yogis se certificarem... de que cuidem de seus filhos de uma forma, de uma forma desapegada, certificarem-se de que
Shri Ganesha esteja estabelecido nos filhos. O primeiro sinal de Shri Ganesha em uma criança é a sabedoria. Se a criança não é
sábia, se ela é problemática, se ela não sabe como se comportar, então isso mostra que... Shri Ganesha está sendo atacado por
ela. E atualmente, nos tempos modernos, nas circunstâncias atuais, as crianças estão muito mais sob ataque. A inocência está
sob ataque. E é muito difícil para as pessoas criarem uma linha tênue... com relação a até que ponto ir com as crianças e até
que ponto não ir. A palestra de hoje será mais relacionada com até que ponto ir... com Shri Ganesha no que se refere às
crianças, porque esse é um ponto muito importante, porque Ele é o Doador de Sabedoria. Portanto os pais devem entender: "Se
Ele é o Doador de Sabedoria, deveria haver sabedoria," “sabedoria dentro de mim. E se eu tenho sabedoria," "então eu tenho
equilíbrio e não perco a calma com os filhos," "mas eu tento corrigi-los de tal maneira que..." "eles sejam corrigidos."
Ao contrário, se você tentar... ser muito áspero com seus filhos, eles talvez reajam e se desencaminhem. Ou se você tentar
restringi-los demais, então eles também se comportarão da mesma maneira. Então uma coisa deve acontecer: fale com seus
próprios filhos, assim como o próprio Shri Ganesha faz, respeite sua Mãe. "Sua mãe" significa sua Mãe Divina e sua própria
mãe. Isso é muito importante. Se o pai não faz a criança respeitar a mãe, a criança nunca poderá ficar bem. Porque a autoridade
vem do pai, sem dúvida, mas a mãe deve ser respeitada. Mas para isso, é muito importante que a mãe respeite o pai. Na
presença dos filhos, se vocês começam a brigar um com o outro, se comportando mal e falando de uma maneira que não é
adequada, isso também terá um efeito muito ruim no Ganesha Tattwa da criança. Essa educação é uma coisa muito importante
na Sahaja Yoga, porque pela Graça de Deus, todos vocês têm filhos realizados.
Então vocês devem saber até que ponto ir com seus filhos. Torná-los mais sábios, serem morais, serem corretos. A primeira
coisa é que devem tentar preservar a sabedoria dos filhos. Se eles dizem algo sábio, vocês devem apreciar. Mas eles também
não devem dizer algo inadequado, sem graça. Assim, o mal comportamento não deve também ser tolerado no sentido... de que
seja qual for a sabedoria interior, ela deve ser expressada externamente como luz. Agora, nós iremos mais adiante com isso
para ver até que ponto... Shri Ganesha atua. Como Eu disse, Ele existe no mais sutil do mais sutil, mas você tem de despertá-Lo.
Por exemplo, vocês viram a água que está vibrada, significa o quê? "Vibrada" significa que o Ganesha Tattwa está sendo...
iluminado nessa água.
Então quando essa água entra em seu estômago, ou em seus olhos, ou onde quer que você queira colocá-la, ela atua, atua de
uma forma que ela estimula o Shri Ganesha Tattwa... em qualquer coisa que você a coloque. Agora, vocês viram que temos
conseguido milagres na agricultura, antes de mais nada. Os milagres na agricultura são tais que as pessoas ficam
impressionadas, mas é muito simples. Uma vez que você comece a estimular o Princípio de Ganesha... dentro da semente, ela
se transforma dez vezes, às vezes centenas de vezes. Mesmo a Mãe Terra, que nós achamos que é algo morto, pode ser
vibrada. Vamos supor que vocês Sahaja Yogis andem... de pés descalços no chão, a Mâe Terra fica vibrada. Essa Mãe Terra
atuará nas árvores, na grama, nas flores, em tudo. Na realidade, os Sahaja Yogis têm Me contado... que em seus ashrams todas
as flores que crescem... são maiores e muito perfumadas. Como as margaridas que nunca tiveram perfume em Londres... ou na
Inglaterra, nunca. O tamanho da margarida era tão pequeno, ela se tornou tão grande, e você as vê em qualquer lugar, tão
perfumadas.
E isso é um milagre, a primeira vez que Eu falei com alguém que... as margaridas estão perfumadas, eles não puderam acreditar
nisso. E então eles viram o perfume, eles ficaram surpresos. Da mesma maneira, o Ganesha Tattwa compreende, pensa,
organiza, trabalha, se ele estiver despertado. Se não estiver, estiver dormindo, então ele não atua. Portanto ele atua, ele trabalha.
Como uma pequena semente quando germina. Na ponta da semente, há uma pequena célula que tem... o Ganesha Tattwa, que
está sendo despertado. Então ela sabe como afundar, como rodear a pedra, e como se fixar, e como alcançar a fonte de água.
Mas ela só tem consciência de até que ponto ir para sobreviver, até que ponto ir para nutrir-se, em um plano bem material, como
permitir a árvore crescer. Mas esse Ganesha Tattwa começa se tornando muito, muito sutil... e mais sutil no ponto do Agnya
Chakra.

No momento do Agnya Chakra, ele compreende que... tem agora a dimensão espiritual. O mesmo Ganesha Tattwa que atuou
numa pequenina ponta de uma raiz, agora atua para a coisa espiritual. É por isso que as pessoas fecham seus olhos quando
meditam, porque elas não querem ver nada mais, mas elas querem que somente Shri Ganesha atue... para o processo
meditativo da Kundalini delas. Esse processo de meditação, quando fechamos nossos olhos, atua, mas se você observar, se
alguém está dormindo e está sonhando, você perceberá, os olhos ficarão o tempo todo se movendo, eles serão olhos que se
movem. Esse Ganesha Tattwa é atuado agora através de sua atenção. Se você tem uma atenção que fica o tempo todo indo...
desse lugar para aquele lugar, aquele lugar, aquele lugar, então ele é afetado, especialmente no caso... em que começamos a
olhar os homens, olhar as mulheres, o tempo todo. Então também nosso Ganesha Tattwa fica muito destruído. Pessoas assim
são difíceis de se elevarem em sua ascensão, porque o Agnya pára de funcionar. Então esse Ganesha Tattwa pode também ser
reduzido... se você é muito materialista, sempre preocupado com suas coisas, como por exemplo, você tem algo na casa e fica
preocupado... e olhando tudo, o tempo todo tentando corrigir isso... e o tempo todo preocupado com a matéria. Então, também,
esse Ganesha Tattwa pode ser perdido, porque você fica o tempo todo preocupado com essas coisas.
Como por exemplo, nós vamos a uma loja e ficamos vendo tudo: "O que tem? O que tem? O que devo comprar?" “O que devo
comprar?" Desse jeito também, se você fizer muito, acontecerá isso. Mas vamos supor que você esteja comprando algo belo,
por causa da beleza. Você quer comprar algo para embelezar a sua casa. Isso significa que você está tentando fazer algo para
agradar os outros. Você está fazendo isso para tornar os outros muito felizes. Então isso atua ao contrário, então isso aumenta
sua ascensão, mas se isso for feito somente para criar um tipo de alegria aos outros, compartilhando a beleza de seja o que for
que você comprou... ou adquiriu.
Mas vamos supor que você esteja comprando algo... para fazer com que os outros sintam inveja - isso também, recentemente
aprendi que existe uma característica assim, das pessoas comprarem algo para fazer com que os outros sintam inveja. não
para fazer alguém se sentir feliz. Se há pessoas que compram coisas... apenas para fazer com que os outros sintam inveja,
então também o Ganesha Tattwa delas pode ser destruído. O que você deveria comprar? Qualquer coisa, você deve criar uma
bela casa. Quando alguém vai em sua casa, você deve dizer: "Oh, que coisa bela que vimos." Não um apego à coisa, mas um
apego a como as pessoas se sentem, o quanto as pessoas se sentem bem e relaxadas e... elas sentem Shri Ganesha dentro
delas, que é a beleza. Quando esse sentimento entra em ação, então nós devemos dizer que há o Ganesha Tattwa. E é um
sentimento muito maternal, é. Como uma mãe sempre que dar... coisas gentis para seus filhos, coisas belas para seus filhos.
Da mesma maneira, nisso você tem esse vatsalya, como é chamado, é um sentimento de mãe pela criança.
Você tem este sentimento sutil: "As pessoas vêm à minha casa. Agora vejam como elas estão felizes," “elas estão desfrutando
isso e estão apreciando." Dessa maneira, você também satisfaz um grandioso Princípio de Ganesha, vocês notaram os artistas.
Embora os artistas estejam criando todas as coisas belas deles... a partir da matéria, por meio do Swadishthana, mas sem o
Swadishthana ser governado por Shri Ganesha, isso não pode ser belo. Atualmente, como vocês veem, os artistas estão
adotando... todos os tipos de coisas grotescas e muito imorais. E essas coisas são de nenhum valor eterno. Hoje as pessoas as
comprarão e amanhã jogarão fora. Somente as coisas que tiveram o Princípio sutil de Ganesha atuando, que o faz ficar calmo,
que o faz se sentir em paz, que o faz se sentir feliz, é o que é apreciado. Assim, Shri Ganesha estabeleceu dentro de você o Si
mais elevado. Assim, o ser mais desprezível, que gosta de todas as coisas vis da vida, está sendo tolhido, sendo reduzido, às
vezes completamente destruído por Shri Ganesha.
Eu darei o exemplo da Mona Lisa. Se você vir a Mona Lisa, quero dizer, Eu não sei, ela não pode ser uma atriz, ela não pode
vencer nenhum concurso de beleza, Eu acho. Ela – sua face é muito serena, muito maternal, seus olhos são muito puros. E por
que é que ela é enternamente tão apreciada? A razão é que há o Princípio de Ganesha nela. Ela é uma mãe, e a história sobre ela
é que... essa mulher perdeu seu filho e ela nunca sorria, nunca chorava. E uma pequena criança foi trazida para ela, e quando ela
viu a criança, então o sorriso... que veio em sua face do amor pela criança... está sendo retratado por esse grande artista. E é
por isso que as pessoas apreciam a pintura. E vocês têm visto no ocidente, embora as pessoas não mostrem... muito interesse
nos relacionamentos mãe-filho, em qualquer lugar que você vá, o tema mãe e filho é o melhor. Eles lhe mostrarão a fotografia:
"Esta é a mãe e o filho," “esta é a Mãe de Cristo e o Filho."

"Quando Cristo foi trazido, a Mãe estava lá." Eles têm de ter o Princípio da Mãe e Filho atuando, senão esse quadro não é
considerado como algo grandioso. Ou você tem de ter, na verdade, Cristo, que é o próprio Princípio de Ganesha, mostrado. Eu
não tenho visto nenhuma pintura nessa condição atualmente, onde esses princípios não estão presentes. Mesmo Picasso o
usou. Mesmo as pessoas que têm sido bastante modernas... tiveram de usar esse princípio para se popularizarem. Mas
algumas pessoas costumavam popularizar... não o Princípio de Ganesha, mas sim somente princípios anti-Ganesha. Todas as
coisas assim desapareceram no ar, e Eu vejo agora que gradualmente está tudo decaindo, decaindo, decaindo. Apesar do fato
das pessoas terem perdido sua moralidade, mas ainda assim elas gostariam de ter um Rembrandt, gostariam de ter um
Leonardo da Vinci, elas gostariam de ter artistas assim... que mostraram a Mãe e o Filho. É muito surpreendente.
Mesmo quando Eu fui à Áustria dessa vez, Eu disse: "Quais estátuas vocês têm?" “Nós temos uma bela Madona e o Filho."
Assim, esse princípio é o princípio mais agradável. É o princípio mais agradável para os seres humanos... ver as crianças,
brincar com elas, desfrutar a companhia delas. Por quê? Porque há essa doçura de uma criança. Isso é realmente, Eu devo
dizer, faz cócegas de alegria dentro de você... quando você vê uma criança. Imediatamente a face... se torna diferente. Eu lhes
disse que Eu vi mesmo em um crocodilo... quebrando seus ovos. Eles mostraram isso em um filme, e vocês deveriam ter visto
os olhos do crocodilo naquele momento, como cuidadosamente ela estava quebrando os ovos.
Seus olhos estavam tão belos, cheios de... tanto amor derramando de seus olhos. Você não consegue acreditar que.... aqueles
eram os olhos do mesmo crocodilo, e tão lentamente ela estava quebrando com sua boca todos os ovos... e pequeninos
crocodilos saindo. E depois ela os levou para a praia... e os lavou na boca o tempo todo, tão cuidadosamente, ela usa sua boca
como um banheiro. Vocês devem ver como os animais também agem com os filhos deles. Mas quando você se torna meio
moderno, assim chamado, sua ações são muito estranhas. Há pessoas que estão matando crianças, há pessoas que estão
abusando de crianças. Isso é pior do que rakshasas. Mesmo os rakshasas não fizeram isso, pishakasas não fizeram isso. Os
Ganas ficam surpresos: "Que tipo de novas criaturas surgiram? De onde?"
“Elas não têm nenhum amor por seus filhos," "elas podem matar seus filhos, assassiná-los," "quebrar suas mãos. Esses são
seus próprios filhos." "Se eles fazem isso com seus próprios filhos," "o que eles farão com os filhos dos outros?" Assim, o amor
por seu filho tem de ser absolutamente importante, mas vocês não devem, como Sahaja Yogis., só ter apego por seu filho,
primeira coisa. E a segunda coisa é você deve saber como manter... um limite completo para o seu amor. O limite é
benevolência. "Isso é bom para o meu filho? Eu estou mimando meu filho?" “Eu estou encorajando demais meu filho?" "Eu estou
fazendo o jogo de meu filho?"
"Ou eu estou lidando com o filho corretamente?" Porque na infância, o pai e a mãe têm de orientar os filhos. Eles têm de assumir
os filhos e os filhos têm de ser obedientes... e eles têm de ouvir os pais. Mas atualmente, as crianças não são obedientes. Elas
não são porque há – elas acham que os pais, entre eles mesmos, não são obedientes um com o outro. Elas também acham que
a sociedade... é tal que os filhos ficam amolando os pais, então elas também se tornam assim. Mas não importa, vocês são
Sahaja Yogis, então vocês devem educar seus filhos, que devem ser obedientes, que devem ser sábios, que devem ser
sensatos, com o mesmo amor... que o crocodilo tem por seus pequenos crocodilos. Agora, quando se trata do lado mais sutil
do Ganesha Tattwa, isto é, ele se expressa em nossos olhos. Quando Eu vejo algumas coisas, Eu vejo isso como algo que dá
alegria, que apenas dá alegria. E se Eu quero comprar algo, então Eu penso: "Tudo bem," “Eu posso comprar isto para uma certa
pessoa.
Ela gostará disso," "porque Eu sei o que eles gostam," "então Eu comprarei aquilo para essa pessoa." Ou então se Eu estou
comprando algo para Minha família, Eu penso da mesma forma. Por exemplo, Eu construí uma casa agora... onde Eu vou
colocar todas as coisas, os presentes que vocês deram, tudo, como um museu, e Eu vou pedir para todos os aldeões virem e
verem aquilo, porque eles nunca viram coisas assim. Eles não podem viajar... para a Suíça, deixar a Inglaterra. Então nós temos
de – Estou pensando em construir essa casa de tal forma... que esses aldeões que nunca viram coisas belas... venham e vejam.
Na Índia, não é muito esse caso... das pessoas simples terem inveja. Somente as novas pessoas materialistas... desenvolveram
o costume de ter inveja. Mas pelo contrário, eles sempre dirão: "Que coisa bonita! Como é belo! Como são belas!"

Por exemplo, vocês estavam cantando músicas sobre a Sahaja Yoga em Puna. Na verdade, vocês realmente assimilaram muito
bem, Eu devo dizer, mas havia mestres desse tipo de música sentados lá... assistindo vocês cantando. Eles eram os mestres de
peças de teatro, artistas muito conhecidos na Índia. E então eles disseram... Ah, foi onde vocês foram ver aquela peça. em Puna
também, se vocês se lembram. Então eles Me ofereceram: "Mãe, nós queremos celebrar o Seu aniversãrio." Eu disse: "É difícil
porque será muito longe.” “Não, não, nós viremos.” Eles viajaram a noite toda... e o dia todo praticamente, chegaram por volta
das 17:00, imaginem. Eles terminaram a peça por volta das 3:00 ou 4:00, e depois eles viajaram o dia todo, chegaram por volta
das 17:00... de alguma lugar chamado Belgam, e às 18:30 era o programa. Então eles estavam todos bem vestidos, vieram, e
que comparação eles fizeram. Eles disseram: "Ficamos envergonhados."
“Achávamos que nós de Maharashtra somos muito bons em música," "muito bons em talas e tudo mais. Mas nós ficamos
envergonhados..." "pela forma como esses estrangeiros cantaram nossa música tão bem." "Não conseguimos cantar como
eles." "Não conseguimos cantar a música deles," "enquanto eles cantam nossa música..." "e todos nós ficamos muito
envergonhados e constrangidos." "Como eles conseguem cantar tão bem?" E a apreciação foi tão grande... que Eu mesma
fiquei constrangida pelo modo como eles estavam falando. "Como isso aconteceu a essas pessoas? O que o Guru deles fez?"
"O que fizeram com essas pessoas para elas conseguirem cantar tão bem?" Assim, a admiração e a coisa toda encantou.
Nós temos uma fita, Eu acho. Uma fita de áudio, Eu não sei... se vocês têm uma fita de vídeo ou não, mas se tiveram, por favor a
tragam. É muito interessante a forma como eles apreciaram Meus filhos, pela forma como eles estavam cantando. E para eles,
Eu percebi na fala deles e tudo mais, porque eles são grandes mestres e tão desenvolvidos nisso, a forma como eles estavam
apreciando, como se estivessem apreciando... crianças cantando algo grandioso. Vejam o – nisso, o relacionamento era de um
– um relacionamento muito doce de vatsalya, é o sentimento de maternidade: "Olhem isto, estas crianças estão cantando tão
bem." Isso tem acontecido com muitas pessoas, Eu tenho visto, quando alguns artistas vieram, como vocês sabem, e quando
eles viram vocês apreciando e cantando, eles tiveram o mesmo sentimento: "Como podem essas crianças –" "como essas
pessoas podem cantar tão bem?" "Como elas conhecem tão bem?" Todo esse belo sentimento e toda essa admiração... criou
uma atmosfera tão boa, é como se tivéssemos grandes artistas... e o modo como eles apreciaram vocês, ao invés de dizer: "Oh
o que – estes são inúteis para a música e nada é bom." Eles apreciaram tanto: "Essas pessoas..." "que nunca souberam música
indiana estão cantando tão bem." Assim, nessa admiração também, essa paternidade, essa maternidade estava presente, essa
vatsalya estava presente, e a situação era tão bela.
Mesmo, digamos, quando uma pessoa como Ravi Shankar... tem de cantar com Yehudi Menuhin, Yehudi Menuhin fica como
uma criança diante dele. Mas Eu tenho visto como ele cuida dele e como ele o protege, como dizemos em hindi "samhala". O
tempo todo cuidando dele e orientando. E também temos visto na parte relacionada à música, vamos supor que um
tabla-wallah esteja sentado, e um músico veterano esteja sentado, o mestre esteja sentado, ele dirá: "Por favor cuide de mim,
Samhalu, cuide de mim", sempre com um grande sentimento de filho: "Cuide de mim". Todas essas coisas são muito
importantes na vida para criar... bons relacionamentos entre nós mesmos também. Aqueles que são mais jovens do que nós,
aqueles que não são tão prósperos, ou aqueles que não são muito talentosos, ou aqueles que não são tão... equipados com o
conhecimento da Sahaja Yoga, ou que não são tão antigos na Sahaja Yoga, nós temos de cuidar dos outros de uma forma muito
paternal... ou, podemos dizer, de uma forma maternal, eles não estão preparados, então tudo bem. Nós temos um Ganesha
Tattwa, então estimule o Ganesha Tattwa deles. Eles devem se sentir dependentes de nós por alcançarmos a maestria... ou
alcançarmos o estado mais elevado. Como o Princípio do Guru é totalmente ligado ao Princípio de Ganesha, se um guru não
tem um Princípio de Ganesha, ele se torna um sujeito horrível, horrível, horrível, e ninguém quer ficar grudado nele... e todos
fugirão dele. Embora ele possa punir, ele possa também ficar zangado com os discípulos, mas basicamente o que ele pensa é:
"Ele é minha prole," "eu o estou desenvolvendo, estou formando gradualmente."
Mas no pensamento moderno é assim: "Deixe-os serem individuais, deixe-os serem independentes." Assim, o pai e a mãe não
cuidam de seus filhos... da maneira que deveriam: "Vejam, este é meu filho," "eu tenho um talento, devo insiná-lo, ele deve se
elevar," "ele é aquele que é a continuação do meu próprio Si." Assim essa ideia de tudo individual, você é individual, aos 18 anos,
você sai de casa, faz o que você quiser, fica independente. Não, a vida é uma base contínua. Não é somente você ficar

independente, mas é uma questão de que a pessoa tem de estar... o tempo todo conectada com o todo. A menos e até que você
esteja completamente conectado, nós não podemos compreender a coletividade da inocência. A coletividade da inocência, às
vezes Eu vejo, Eu fico muito feliz que o filho de alguém... esteja no colo de alguém, sentado de forma muito doce, vindo como se
ele fosse seu pai, simplesmente vindo e sentando em seu colo, sem saber que: "ele não é meu pai." Mas essa consciência ainda
não está presente. Assim, isso quebra o sentimento de "meu" e de possessão, "Este é meu, este é meu." E o que cria o
sentimento de que... nós somos agora um meio, um meio, podemos dizer, um instrumento, a mídia através da qual
expressamos o Ganessa Tattwa por toda parte, isto é, as vibrações.
Assim, as vibrações sobre as quais vocês estão falando, essas vibrações não são nada além... do Princípio de Shri Ganesha. Ele
é Omkara; E quando isso acontece, então o que é isso? É esse sentimento, como Eu lhes disse, o vatsalya, o sentimento de amor
entre um filho e uma mãe. Esse sentimento é o que são as vibrações... entre o filho e a mãe. A distância entre os dois são as
vibrações... e isto é o que temos de sentir: o filho ainda é uma criança... e existe a mãe e a mãe está criando o filho, dando todos
os poderes ao filho, educando, amando o filho, compreendendo as limitações do filho, cuidando. Tudo isso, toda a doçura, toda
a sabedoria da criança deve ser apreciada. Isso são as vibrações. E se você observar o lado sutil disso, não é meu filho, não é,
não é somente uma coisa limitada, porque é eterna, está em todo lugar, então você não pode ter isso limitado. Em tudo, você
faz. Eu tenho visto pessoas, a forma como... elas lidam com as coisas no ocidente, nós indianos temos de aprender também
deles.
O que está acontecendo? Assim, nós temos de aceitar para eles qual é - qual é a forma de lidar também com as coisas belas,
como cuidar das coisas belas, como lidar com os belos relacionamentos. Você não deve ser áspero, você não deve ser
grosseiro, você não deve dizer coisas que estão insultando os outros, de modo que os relacionamentos são rompidos. Assim,
todos os relacionamentos que existem entre os seres humanos e Deus acontecem através do Princípio de Ganesha. Assim,
quando isso se torna o relacionamento entre você e Deus, então há vibrações... e depois esse mesmo relacionamento deve ser
extendido a tudo... que você faz. Você deve ver quais coisas são boas, seja o que for que tenha vibrações. Agora, hoje Eu quero
lhes falar algo muito importante... sobre este Poder Onipresente que ouvimos falar, esses não são nada além de vibrações.
Paramachaitanya não é nada além de vibrações, onde todas as identificações são perdidas, onde a mãe está perdida, o pai está
perdido, nós podemos dizer que... nada permanece quando Ele é somente essas vibrações, esse vatsalya sutil existe. Só isso. E
essa é a única coisa... a partir da qual tudo surge e permanece em si mesmo.
Por exemplo, nós podemos dizer que os raios do sol aparecem... e depois eles tentam criar clorofila. Não é que não possamos
comparar o sol com isso. Ou nós podemos dizer que as nuvens surgem do oceano... e elas tentam nutrir a Mãe Terra. Isso
também não pode ser comparado. Tudo está dentro. Este Paramachaitanya tem tudo dentro. Assim, nós podemos dizer que
tudo não é nada além de conhecimento, nada além da verdade, nada além da luz. Mas quando as dobras disso surgem, então
nós entramos nas dobras desse Chaitanya... e então nós tornamos ignorantes, mas não há nada como a ignorância. Ela não
existe, ela não existe. Por exemplo, há escuridão porque não há nenhuma luz.
Uma vez que a luz surja, a escuridão não existe, não existe. Portanto a ignorância não existe. Mas o que acontece é que as
dobras desse oceano... entram dentro dessas pessoas e isso fica perdido. Desse modo, nós compreendemos uma coisa muito
claramente: nós estamos no Paramachaitanya, somos feitos pelo Paramachaitanya, o tempo todo estamos cercados por Ele. A
única coisa é que ficamos às vezes perdidos nas dobras. E por quê? Por que ficamos perdidos nas dobras? É por causa de
nossa própria, de nossa própria falta de consciência. Esta consciência tem de surgir: nós somos partes integrantes deste
Paramachaitanya. A coisa toda é chamada de "chitvilasa", são as vilas, é a alegria divertida da Atenção de Deus.
Agora, vocês dirão: "Como pode ser isso?" Por exemplo, nós vemos o sol, é apenas para dar uma comparação mais próxima a
isso, nós vemos o sol e depois vemos a água. Nós vemos a água no lago, tudo bem? Há água, por causa do sol, nós podemos
ver a água lá. Então vamos supor que vejamos a miragem. Nós vemos a miragem e então pensamos que aquilo é água, nós
corremos para a água. Mas a coisa toda é uma brincadeira do sol, quer seja uma miragem, quer seja água, quer seja o sol. Da
mesma maneira, este Paramachaitanya atua... e o que nós perdemos é nossa consciência... de que nós somos o
Paramachaitanya. É por isso que a peça começa, a peça começa como a peça de ontem, do dia anterior ao Puja de ontem, o
que nós fizemos? Nós estávamos sentados lá e começou a chover.

Para provar, para provar que Eu posso controlar a chuva. Então choveu, algumas pessoas estavam se cobrindo com algo, com
aquela coisa. Eu dei um bandhan. Após algum tempo, a chuva se moveu do Puja para o lado de trás. Não estava chovendo onde
vocês estavam sentados. E após isso, ficou ensolarado e estava tão nublado. O sol surgiu, ficou ensolarado. Então é desse
modo que... vocês têm de se tornar conscientes dos poderes do Chaitanya. Agora, quando vocês dão bandhan, o que vocês
fazem... é colocar o Chaitanya em ação: "Agora, atue aqui, atue ali, atue aqui." Embora vocês estejam, supondo, no oceano, mas
o oceano atua em vocês o tempo todo.
Vocês não podem atuar no oceano, vocês não podem pedir para a água... fazer isso e aquilo, mas como almas realizadas, vocês
são dotados de poder, agora vocês podem pedir a água: "Tudo bem, dissolva isso, faça isso, faça aquilo." Mas para isso, é
importante serem os mestres. E para se tornarem os mestres, vejam, como a matéria se torna um ser humano, e de um ser
humano... vocês têm de se tornar os mestres da matéria... e vocês lidam com a matéria, então nós voltamos ao mesmo. Como
a agricultura, nós podemos lidar, apenas vibrem. Nós podemos lidar com a água, podemos lidar com o sol, podemos lidar com a
lua, porque há um relacionamento próximo. Agora, estamos conscientes que um relacionamento tem sido estabelecido. Assim,
toda essa peça é extremamente bela para Mim. Eu a vejo. Mas agora, todos vocês devem saber que... todos vocês se tornaram
almas realizadas... e vocês têm esses poderes. Todas as outras coisas insensatas que vocês aprendem, todas as coisas
insensatas que vocês são condencendentes, é melhor abandonarem.
Não há nenhum sentido nisso. Tudo que for sensato, vocês devem fazer, porque existe Shri Ganesha dentro de vocês que é
totalmente sensato. Ele não é nada além de bom senso. Ele é o doador de bom senso, então Ele é o matador de demônios,
como eles dizem. Ele é Aquele que remove todas as provações. Como? Melhorando nossa consciência. No entanto, as
provações não permanecem, porque você dá um bandhan, isso dá certo. Agora, Eu perguntei a alguém, a Phil, Eu lhe pedi para
anotar os milagres, e ele diz que isso se transformou em um livro volumoso. Isso acontecerá, porque tudo que se parece como
um milagre... antes da Realização não é mais um milagre.
O milagre perdeu o sentido, porque agora você é um poder... e você pode fazê-lo. Isso atua em tudo, em seu talento, em sua
compreensão, em sua educação, em todo lugar. Por exemplo, há alguns rapazes que disseram: "Mãe," "não podíamos resolver
nosso problema, então demos um bandhan." "Imediatamente a coisa toda veio a nós e nós anotamos." E eles se firmaram
primeiramente. Isso tem acontecido com muitos. Em cada ação, em cada coisa, seja o que for que vocês façam, vocês devem
saber que é o Paramachaitanya que atua. A única coisa é que você tem de estar consciente de si mesmo... e consciente que Ele
atua. E você só pula para dentro dessa consciência e Ele atua. E vocês têm visto isso.
Mas ainda assim, muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas ainda não sabem, embora elas saibam através de seus cérebros,
não sabem em seus corações. E muitas pessoas, mesmo que saibam em seus corações, elas não atuam na atenção delas.
Assim, somente estas três coisas vocês têm de melhorar: uma é sua cabeça, a outra é seu coração e a terceira é seu fígado. Se
você puder melhorar estes três órgãos, este Paramachaitanya atuará. Mas então tem toda essa atenção em dinheiro. Muitas
pessoas, dinheiro nisso, naquilo. Não há nada para isso. O Paramachaitanya criará tudo para vocês, seja o que for que
quiserem. Ele talvez não crie dinheiro, porque Ele não tem uma Casa da Moeda, mas Ele criará possibilidades.
Possibilidades, e isso é algo para ser compreendido muito bem, e é tão bem-aventurado você saber que agora você está
consciente... do Paramachaitanya e você pode ser mestre em lidar com Ele. Mestre no sentido de não dominá-Lo, mas você Lhe
pede como um "gênio da lâmpada". Você pode dizer: "Tudo bem, faça isso, aquilo", com respeito. Com respeito, funciona, mas a
forma como às vezes não respeitamos o Paramachaitanya... é também algo surpreendente. O modo como agimos o tempo
todo, o modo como estamos nos comportando. Por exemplo, em Minha presença, as pessoas se sentarão e fecharão seus
olhos, ou elas começarão a venerar a fotografia ao invés de Mim. Às vezes o modo como eles lidam com a Kundalini deles, às
vezes o modo como se comportam em relação a eles mesmos e aos outros. Todas essas coisas devem ser entendidas, agora
nós entramos no Reino de Deus, significa Paramachaitanya, e somos cidadãos muito importantes desse Reino. Se pudermos
compreender isso, então Eu acho que a Sahaja Yoga pode ser muito bem sucedida. Tudo dará certo.

Milagrosamente, tudo dará certo. E todos aqueles que não estão conscientes das possibilidades... em relação ao que eles
podem alcançar, eles serão expulsos, no sentido na dobra, na ignorância, assim chamada, na escuridão. Novamente eles podem
voltar para luz quando tiverem bom senso, Portanto sejam misericordiosos em relação a eles. Isso pode lhe acontecer também
se você compreender dessa maneira. Eu espero que a palestra de hoje, você tenha sido capaz... de assimilar dentro de você
mesmo. Isto é muito importante assimilar, saber que... você está no Paramachaitanya... e é desse modo que você se tornará
muito doce, você se tornará muito atencioso e muito amoroso, afetuoso e sábio. Isso é muito importante. Que Deus os
abençoe. [N.T. : Palestra continua.]
Há um ponto sobre o qual alguns líderes disseram que... vocês não compram individualmente Minhas fitas. E então vocês vêm
para os ashrams... e querem ouvir Minhas fitas repetidas vezes... e estragam as fitas, isso é errado. Todos vocês são Sahaja
Yogis, vocês devem respeitar. E todos vocês devem tentar ter as fitas de forma apropriada... e de uma maneira apropriada, e
devem usar suas próprias fitas cuidadosamente e com respeito. Porque algumas pessoas estão levando também as fitas... dos
ashrams e as usando. Não, isso é muito precioso. Todos vocês devem tratar isso como uma coisa muito preciosa... e todos
vocês devem pegar as fitas... que foram criadas pelo ashram e usá-las. Mas no ashram, vocês podem usá-las de vez em
quando, mas em sua casa, em seu carro, Eu tenho visto que... as pessoas de outros falsos gurus horríveis, elas só passam as
fitas, nunca tocam música, nada, apenas passam as fitas. Assim, da mesma maneira, vocês podem ter isso, porque não é fácil
entender Minha palestra de uma só vez. Vocês devem individualmente sentar-se e ouvir a fita... e decodificá-la e ver por si
mesmo o que ela é, porque Eu mesma quando ouço Minhas palestras, fico perdida.
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A Situação Internacional, O Estado do Planeta, 01.09.1989 O estado do nosso planeta ou da Mãe Terra é muito precário. De um
lado, nós vemos sinais de grande destruição… nas mãos de seres humanos e que são, portanto, nossa própria criação. A ideia
poderosa de destruição está em ação dentro dos seres humanos, mas ela cria destruições do lado de fora. Essa destrutividade
não é necessariamente deliberada, mas cega e incontrolável. É essa cegueira e ignorância que têm de ser iluminadas. De
acordo com os antigos Puranas da Índia, estes são precisamente os dias sombrios da Kali Yuga ou tempos modernos, que são
os tempos para a Realização do Si em massa ou a Era da Iluminação. Mas nós ainda temos muitos problemas do nosso
passado ou da nossa história… que precisam ser resolvidos de antemão. Esses problemas têm uma relação com a situação
internacional, então primeiro vamos ver qual problema ou problemas têm de ser resolvidos. Nas relações internacionais, tem
havido… uma série de problemas fundamentais nos últimos anos. No pós-guerra mundial, o desenvolvimento político mais
importante… tem sido o conflito entre o comunismo e a ideia democrática. Havia uma divisão fundamental entre essas formas…
de pensamentos políticos e de governo, e isso resultou em muitas tensões constantes entre o Oriente e o Ocidente. Isso se
tornou uma das questões mais cruciais… do nosso tempo para o futuro da humanidade. Nos últimos anos, no entanto, houve
uma grande mudança iniciada… primeiro na China pelo Sr. Deng (Deng Xianping), que começou a abrir a sociedade chinesa às
novas ideias. Mas a mudança mais importante veio com a chegada do Sr. Gorbachev no cenário mundial. Quando ele assumiu o
poder, obviamente ele fez… uma revisão muito minuciosa da situação em seu país… e chegou à conclusão de que a velha
estrutura política e econômica, de acordo com a doutrina comunista ortodoxa, precisava ser mudada, e essa mudança tinha de
ser de natureza fundamental. Então ele deu ao mundo duas novas palavras: “perestroika” e “glasnost”, que englobam algumas
mudanças muito radicais. É este o início da nova Era de acordo com o jogo do Divino? Em primeiro lugar, “perestroika”
realmente significa “reestruturação”. O Sr. Gorbachev está empenhado numa grande empreitada… em reestruturar totalmente o
sistema político e econômico soviético. Consequentemente ele fez mudanças de tirar o fôlego… dentro de um período de tempo
muito limitado. Ele também abriu a sociedade soviética… usando “glasnost”, que significa “abertura”. Agora o mundo
democrático está recebendo muito mais notícias da URSS… e o povo da URSS está recebendo notícias muito melhores… sobre
seus próprios assuntos e os do resto do mundo. Não somente isso, mas muito mais pessoas estão agora… visitando a URSS
sem dificuldades. Eu devo mencionar que recentemente cerca de quarenta Sahaja Yogis… do Ocidente foram para a Rússia. O
convite veio do nada. Nós tivemos um imenso sucesso e milhares de pessoas vieram… e a maioria delas obteve a Realização do
Si. A Rússia é o primeiro país que reconheceu… a capacidade única da Sahaja Yoga… concedendo status oficial… de
organização totalmente independente. Talvez eles tenham percebido… que é somente após a Realização do Si… que o processo
de transformação interior é acionado, através do qual, em última análise, você obtém sua iluminação. Essa é a nossa
suposição. Mas mesmo no nível espiritual, no que diz respeito às relações internacionais, Sr. Gorbachev e suas novas políticas…
resultaram na redução das tensões entre o Oriente e o Ocidente. De fato, através de uma abordagem muito sábia, o Sr.
Gorbachev tomou uma série de iniciativas… para demonstrar que ele não acredita em conflito Oriente-Ocidente de forma
alguma, mas sim na cooperação Oriente-Ocidente. Talvez ele acredite que reduzindo a pressão… do lado soviético reformado, o
objetivo de viabilizar um relacionamento melhor…. entre os povos de diferentes partes do mundo poderia ser facilmente
alcançado, criando gradualmente, dessa forma, uma sensação mais profunda de segurança, a paz mundial poderia ser
finalmente estabelecida. Ele demonstrou por suas iniciativas, em relação ao desarmamento em particular, que ele não quer
mais tomar uma posição com base em uma poderosa força militar… que tem sido percebida ao longo dos anos como uma
ameaça à liberdade no Ocidente. Ele mostrou notavelmente sua coragem… no campo nuclear e mesmo no campo das forças
convencionais, e tem continuado as negociações zelosas… entre o Oriente e o Ocidente para o desarmamento total. Nós
devemos agora valorizar como as apreensões… do Ocidente estão perdendo sua substância. Isso é tão óbvio hoje nas opiniões
que têm sido expressadas… por vários países da aliança ocidental. Por exemplo, a Alemanha Ocidental, que outrora foi a maior
inimiga da União Soviética, agora sente que as mudanças que ocorreram na Rússia… não são meramente cosméticas, mas são
mudanças fundamentais. A conclusão é que o Ocidente deve agora responder de forma adequada. Embora alguns países não
tenham realmente respondido, os resultados são evidentes. Assim, os conflitos Oriente-Ocidente pararam de ser agora… o
ponto de conflito mais fundamental do mundo. Quando há um entendimento muito melhor entre as duas superpotências e seus
aliados, isso naturalmente também tem um efeito no pensamento na aliança da OTAN. Não que se possa dizer que todos os
problemas estão resolvidos, mas certamente não é mais o “problema número um”. Então, qual é o problema? O mundo deve

decidir o que ele pode fazer… para aliviar as dores do parto do nascimento de uma Rússia democrática… e também decidir
como dizer a verdade… sobre os problemas do chamado mundo livre, sem qualquer egoísmo. Esse é um grande desafio para a
honestidade… e devoção à paz do mundo ocidental. Este é o momento para eles formularem uma política clara… em relação a
como ajudar nesse processo, bem como de forma diligente e sábia, trabalhando através de profunda introspecção, como
estabelecer a segurança e a paz dentro de seus próprios países… e coibir os empreendimentos autodestrutivos de seu próprio
povo. Se esta política for a correta… e este processo for apoiado de forma pragmática e humanística, então muito rapidamente
essas mudanças serão milagrosamente consolidadas… e nós veremos uma sociedade mais livre e mais humana no mundo
comunista. Eu sinto que os russos precisam de liberdade verdadeira, enquanto o Ocidente precisa de uma sábia autodisciplina.
Assim, Minha visão é que essas ações corretas e essas reações apropriadas… darão seu fruto de um mundo muito belo… de
fraternidade e paz que será merecedor de sua iluminação. O problema crucial e perigoso que devemos enfrentar… é certamente
o do fundamentalismo religioso, e não podemos apontar o dedo para nenhuma religião em particular. Onde quer que você veja
ou olhe, você descobre que o conceito de religião… se afastou muito das ideias originais de seu fundador. Eu disse muitas vezes
e digo novamente agora: na árvore da espiritualidade, muitas flores belas apareceram… como visionários, santos, profetas e
Encarnações Divinas em diferentes épocas. Essas flores foram nutridas pela mesma seiva da Divindade… para manifestar a
fragrância do amor para o mundo inteiro. Mas elas foram arrancadas da árvore da vida pelos seres humanos… e agora essas
flores mortas se tornaram… muitas religiões mortas sem qualquer fragrância ou vitalidade. A religião se destina a tornar os
seres humanos merecedores, para transformá-los de seu estado de sujeição… aos seus instintos animais originais… e depois
disso, desapegá-los de seus instintos tribais, que estão baseados na insegurança, no medo e no conflito, equilibrando-os para
prepará-los para sua transformação final… em seres humanos iluminados e completos, conscientes das Leis Divinas por meio
de sua conexão com Deus, Deus Todo-Poderoso. Esta era a intenção inicial… no despertar das várias religiões em diferentes
partes do mundo, como uma mensagem de Deus para tornar os seres humanos… conscientes do Seu Poder de amor, beleza e
bem-aventurança. Infelizmente, com o passar do tempo, a religião tornou-se o ponto do mais vasto conflito. Eles pregam amor e
fé cega, enquanto eles próprios se tornaram orientados ao dinheiro ou ao poder, e aqueles na posição mais alta dessa chamada
religião e religiões, eles mesmos não conhecem Deus. Eles não têm nenhum conhecimento da realidade. Dessa forma, essas
religiões feitas pelo homem distorceram… ou racionalizaram as palavras das escrituras puras, pois em sua forma pura, todas as
religiões são criadas a partir de um único princípio universal: buscai primeiro o Reino dos Céus, isto é, busque o eterno que é
ilimitado… e use o transitório apenas com uma clara compreensão de suas limitações. Mas, pelo contrário, na prática, as
religiões feitas pelo homem são organizadas… pelo desprezo e ódio aos outros na suposição de que nós somos os escolhidos…
e, contudo, não importa que fé eles possam professar, esses crentes convictos são capazes de cometer qualquer número de
pecados. Isso é porque eles não têm a consciência do princípio orientador do Espírito… que age espontaneamente em nossa
atenção somente após a Realização do Si, que conduz eventualmente à nossa iluminação total. Então o Eu superior ou bom
controla o eu inferior ou mais vil. Isso é que está ao nosso alcance no caminho de nossa verdadeira ascensão… nesta Kali Yuga
ou Idade das Trevas em que vivemos. Agora, o que Eu descobri é que ao invés de unir as pessoas, em vez de tornar os seres
humanos bons e amorosos, as religiões, na verdade, transformam as pessoas em acrobatas mentais obstinados… e temíveis
defensores da fé. É claro, a verdade de fato defende a todos… e não precisa de defesa. No final, tudo que se pode dizer sobre
religiões feitas pelo homem é que… a árvore é conhecida pelos frutos que produz. É claro que, como resultado, muitas pessoas
não acreditam em Deus. Elas não acreditam em Deus de forma alguma. Elas acreditam apenas… no que pode ser comprovado
cientificamente, no que pode ser demonstrado para dar resultados. Mas se você quer ser científico, você deve manter a mente
aberta. Você deve estar preparado para considerar a evidência das verdades demonstráveis. A menos e até que você não tenha
sentido o Poder Onipresente de Deus, como você pode ter certeza de que Ele não existe de forma alguma? Se você não mantiver
a mente aberta, então é simplesmente o ego… que está cobrindo a luz pura de sua inteligência. No entanto, Eu posso
assegurar-lhes que chegou a hora… de provar a existência de Deus, experienciando Seu Poder Onipresente… no sistema nervoso
central, ou seja, na ponta dos seus dedos. E assim percebemos que os seres humanos têm de ser transformados… e têm de
entrar em um estado mais elevado de consciência… através da transformação interior. Isso tem de ser… o último avanço de
nossa evolução, que é um processo vivo. A pergunta diante de Mim é: como fazer… com que os seres humanos busquem a
verdade e somente a verdade, removendo os efeitos maléficos do condicionamento… do passado e das religiões? Essa é uma
tarefa muito delicada, porque o ego humano é muito facilmente ferido. Como Eu descobri, nenhuma quantidade de discussão…
ou qualquer processo mental podem alcançar isso. Então, qual é a resposta? É óbvia: a única maneira é a transformação
interior… pelo processo vivo de evolução em cada buscador que vem para sua Realização do Si. Isso será suficiente para mudar
o mundo. Outro ponto importante que precisa ser apreciado… particularmente pelo mundo livre, é que quando a liberdade é

abusada, ela pode se tornar demoníaca, porque a liberdade do ser humano racional também pode ser usada… para servir a
propósitos destrutivos e malignos, seja conscientemente ou inconscientemente. No mundo livre, os políticos estão muito
ansiosos… para manter seus assentos colados neles, se possível, e para isso, eles têm de agradar os eleitores. É por isso que é
dada aos eleitores total liberdade… para correrem enlouquecidos em suas próprias vidas privadas. Eles têm liberdade para
beber em suas camas ou no bar, do nascer ao pôr do sol e do pôr do sol ao nascer do sol, novamente. Eles têm liberdade para
possuir o número de armas que quiserem para matar uns aos outros. Eles têm liberdade para se tornarem como pessoas
primitivas… e degenerarem-se em um mero objeto sexual, em vez de um ser humano, se assim escolherem. Eles têm liberdade
para ter um ataque cardíaco… por excesso de trabalho ou se não, então por praticar corridas. Liberdade para insultar seus
maridos ou esposas dormindo com qualquer um. Eles têm liberdade para destruir suas células cerebrais… ouvindo rock pesado,
muito pesado… do amanhecer ao anoitecer e do anoitecer ao amanhecer. A mídia alcançou agora sua libertação final… do
autorrespeito, da decência, do decoro e da responsabilidade social, e desenvolveu a mais alta experiência… em atirar lama em
qualquer um que quiser, e na obstrução da verdade a serviço de credos políticos ou sensacionalismo, caluniar e blasfemar o
Divino sem saber… ou se importar com qual pecado estão cometendo. Eles têm liberdade para destruir a criatividade com
críticas negativas e valores pervertidos, de modo que para conquistar a aclamação do público em qualquer ramo das artes, um
artista é obrigado a recorrer a algo sub-humano ou obsceno. Eles têm liberdade para queimar a pele no sol do verão… e dormir
sem roupa como os animais no inverno. Liberdade para pregar a religião do sexo ou a liberação gay. Liberdade para contrair
câncer ou AIDS. Eles têm liberdade para fazer um feitiço de magia negra… e estragar a sua própria inocência e a dos outros.
Liberdade para se entregar a qualquer hábito que escolherem, exceto até agora às drogas, mas talvez amanhã… as drogas serão
liberadas como já são em Amsterdã. Eles são livres para acumular tanto dinheiro quanto quiserem, independentemente dos
meios. Eles são livres para parecer estúpidos e estranhos, ser a última palavra em idiotice, andar e falar na sociedade… da
maneira mais medonha e grosseira, sem nem mesmo corar. Toda mulher tem a liberdade de atrair os olhares de todo homem,
como uma prostituta, e todo homem é obrigado a parecer jovem para sempre e então nunca amadurer… e alcançar as alturas da
sabedoria. Dessa forma, a chamada sociedade liberada ou permissiva… chegou ao limite de sua decadência e de sua
autodestruição. Então, essa chamada liberdade tem sua polaridade intrínseca de escravização… e destruição, que se
manifestam lado a lado. E, no entanto, muitas vezes as pessoas estão cegas para o mal… e nenhuma explicação é de qualquer
proveito. Se você tentar dizer-lhes que elas estão se prejudicando ou se destruindo, elas simplesmente dirão: “E daí? O que há
de errado?" O suicídio lento ou a decadência gradual são feitos em nome da liberdade. Mas uma sociedade livre não deve
significar… que os seres humanos podem fazer o que quiserem… independentemente de ser mau ou bom. A pessoa tem de
estar ciente da importância de preservar a bondade. Portanto, não deixem o mundo livre acreditar que a batalha dele é contra o
comunismo. O mundo livre tem uma batalha em seu próprio país, em suas próprias mãos, a qual ele tem de enfrentar. Se ele
não reconhecer que ele próprio é o seu maior problema, haverá terrível conflito de destruição ou sobrevivência. E é o abuso da
liberdade no Ocidente… que é, a Meu ver, o problema fundamental que o mundo enfrenta hoje. Eu espero que os russos
mantenham sua sabedoria… e seu discernimento intacto e almejem a liberdade de ascender… e não a liberdade de se
destruírem… como o Ocidente está fazendo, criando uma hoste de pragas, como os hooligans do futebol e as máfias, tudo em
nome da liberdade. Se, em uma sociedade livre, os jovens e pessoas de idade madura… podem adotar abertamente caminhos
degradantes, então deve haver uma doença fundamental nessa sociedade. Portanto, numa época em que os países
comunistas… estão fazendo uma ampla revisão de sua situação, o mundo ocidental também precisa fazer… o mesmo tipo de
revisão fundamental de si mesmo. Uma solução tem de ser encontrada para o problema mais urgente, que é o abuso de sua
própria liberdade. Outro problema premente é o do meio ambiente. A própria existência dos seres humanos está agora sendo
ameaçada. As pessoas agora se tornaram conscientes dos danos que têm sido feitos ao meio ambiente… e da destruição da
camada de ozônio. Por que ainda temos chuva ácida? Por que temos frequentemente problemas climáticos desastrosos ao
redor do mundo? Nós temos de encontrar as respostas para esses problemas. É uma coisa extraordinária que no mundo
desenvolvido, agora você não pode ter certeza de obter comida adequada. Todos os dias há um novo susto em relação à
salmonela… ou um novo produto é colocado na lista de alimentos proibidos. Então agora a intoxicação alimentar se tornou um
problema muito sério. O que isso indica? Nós temos de saber que este é o extremo do desenvolvimento industrial, pelo qual nos
tornamos escravos das máquinas. As máquinas são criadas para nosso próprio uso… e no entanto nos tornamos vítimas das
máquinas. Nós temos de mudar o equilíbrio entre produtos feitos à máquina… e produtos feitos à mão e adotar mais coisas
naturais. As máquinas criam coisas como plásticos, que não têm vibrações naturais… e que são realmente prejudiciais aos
seres humanos. Mas como alcançar isso é o problema. Como reduzir o consumo… de coisas tão inúteis como plástico em
nossa vida diária? Outro problema que temos é o dos relacionamentos entre as pessoas na sociedade. O relacionamento entre

marido e mulher ou entre um ser humano e outro… tornou-se muito artificial. Eles não podem mais se relacionar… de forma
direta e simples uns com os outros, mas tem de ter algo no meio a fim de ter um relacionamento. Como a televisão ou uma
briga, só para criar o vínculo. Há algumas pessoas que Me disseram que preferem falar com a geladeira… ao invés de seu
marido ou sua esposa, porque ela não os agredirá. Tanto que nos países desenvolvidos, os animais de estimação das pessoas…
tornaram-se mais importantes do que outros seres humanos. Eles têm seus cães em suas camas, em suas mesas de jantar,
mas eles empurrarão seus bebês para outro quarto. Eles entreterão seus cães ou gatos em sua própria mesa para o aniversário
deles, enquanto milhares de seres humanos não conseguem encontrar o suficiente para comer. Esse é um tipo estranho de
sociedade que desenvolvemos… e podemos ver que antes de tudo nos tem faltado maturidade… para entender que nós não
somos individuais, mas somos partes integrantes do Todo. Nossa liberdade não nos deu a chance de amadurecer, também de
saber que este mundo foi criado por Deus, Ele não criou nações. Você encontra homens muito idosos correndo atrás de
garotas, mulheres idosas correndo atrás de rapazes. Isso não é natural. Há um aumento terrível de abuso infantil… e a
destruição da inocência acontecendo. É como se eles não pudessem suportar que ninguém seja inocente. As pessoas não
podem nem mesmo envelhecer naturalmente. Outro dia Eu vi, por exemplo, vários atores e atrizes octogenários… fazendo uma
espécie de dança rock and roll e shake. Eles não tinham nenhuma necessidade. Eles estavam tremendo… muito naturalmente
com bengalas nas mãos. Todas essas coisas podem parecer engraçadas, mas elas são de fato muito sérias e um país que está
cheio… de pessoas tão imaturas, insanas e doentes explorará qualquer coisa, independentemente de seu valor para nosso
crescimento e nossa ascensão. São as pessoas que fazem a sociedade e é a sociedade que preserva o país. Então todas essas
coisas loucas que vêm desse tipo de liberdade… têm de ser trazidas ao normal e curadas… ou esses países serão arruinados
num piscar de olhos. Na Minha opinião, há apenas uma solução… que é a transformação dos seres humanos. Agora, essa
transformação é possível aqui e agora e em grande escala. Eu gostaria de mostrar-lhes em outra ocasião como isso pode ser
feito, e como realizar a emancipação dos seres humanos… de forma espontânea e sem esforço e sem pagar um centavo por
isso. Deixem-Me mostrar-lhes um dia como através da Sahaja Yoga, vocês podem se transformar e mudar o mundo.
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Navaratri Puja, Margate, Inglaterra, 08.10.1989 Foi decidido muito espontaneamente... que nós deveríamos ter o Puja a Devi na
Inglaterra. E este é o lugar onde realmente o Puja a Devi deve acontecer, porque é o lugar de Sadashiva... e onde a Adi Shakti
deve ser venerada. Nós temos de entender hoje: por que nós fazemos o Puja a Devi? Qual é a razão para ter este Puja a Devi? O
que nós alcançamos a partir dele? O que devemos alcançar em nossos conteúdos dentro de nós mesmos? A primeira coisa é
que a Kundalini é a Devi. Ela é o reflexo da Adi Shakti. Assim, quando você venera a Devi, você também venera primeiro a sua
própria Kundalini, dando-Lhe o reconhecimento por Ela ter lhe dado a Realização. É uma compreensão muito mais profunda...
do que as pessoas normalmente têm a respeito do Puja a Devi, porque elas não são almas realizadas. A Kundalini delas não
está despertada. Então normalmente quando elas fazem o Puja a Devi, é para o propósito de obter a Realização, de modo que a
Devi seja agradada, prasanna, e lhes dê a Realização, ou para lhes dar a chance de ter acesso a alguém... que lhes dará a
Realização. Mas vocês estão em um nível diferente agora. Então é mais um agradecimento à sua própria Kundalini e à Adi
Shakti, glorificando, de modo que seja o que for que tenha acontecido tão milagrosamente... é por causa da Kundalini que
estava dentro de vocês, que foi refletida pela Adi Shakti. Mas a pessoa tem de saber que... só sermos... almas realizadas não é
o ponto, só conseguirmos sentir as vibrações não é o ponto, nós podermos dar a Realização aos outros também não é ponto.
Então o que é isso? É muito importante. É o conteúdo dentro de nós. O que nós temos dentro de nós é o ponto. Tudo isso são as
expressões do que temos interiormente. Vamos supor que alguém seja generoso, então saiba que ele é um homem rico, senão
ele não pode ser. Assim, nós temos de ver o conteúdo dentro de nós. Eu quando começamos a ver o conteúdo, onde nós
descobrimos na natureza que existe o verdadeiro conteúdo? Por exemplo o mar, o mar está lá cheio de água. Tanta água que
ele suga de todo lugar, e depois... ele se permite ser fervido pelo sol e fornece chuva. Mas o mar está no nível mais baixo,
mantém-se no nível mais baixo e suga toda a água de todo lugar. Da mesma maneira, um Sahaja Yogi... deve saber que está
realmente alcançando mais conteúdo, nós devemos estar não em um nível mais elevado externamente. É dito na Bíblia: "Você
tem de ser humilde, manso", mas Eu acho que isso não foi explicado às pessoas. Somente as pessoas fortes podem ser
mansas, as pessoas seguras podem ser mansas, somente o rico na essência pode ser manso, não as pessoas que são
inseguras. Por elas serem inseguras, como elas podem ser mansas? E não as pessoas que achamos que são ricas, as assim
chamadas, porque se elas são ricas, elas não são generosas, não são satisfeitas, não são filantrópicas, então elas não são
ricas, elas ainda são mendigos gananciosos. Portanto, o conteúdo dentro de nós deve ser observado. Qual é o nosso conteúdo?
Vocês Me amam, Eu amo vocês, isso é muito bom. Mas quando vocês Me amam, vocês têm de saber que... há certas
qualidades que são dignas de serem amadas... em um Sahaja Yogi. Na verdade, as pessoas podem se perder mesmo depois da
Sahaja Yoga. Elas acham que podem passar por cima de tudo, que estão perfeitamente bem, e elas são lançadas ao mar. Então
quando dizemos que nós temos de ser mansos, isso é um conteúdo, a humildade é um conteúdo. Então tente fazer isso, tente
ser humilde com alguém. Você gostará de si mesmo. Você desfrutará esta qualidade interior: "Veja, eu sou mais humilde que
uma outra pessoa." E uma outra coisa que nós descobrimos que tem conteúdo... são as grandes montanhas, porque elas são
altas, e elas são as únicas que conseguem capturar as nuvens. Assim, há uma grande afinidade entre a humildade do oceano...
e a altitude da montanha. É desse modo que um Sahaja Yogi deve ser. Ele é muito elevado, porque há muito... conteúdo nesse
oceano, então ele se tornou belo como as nuvens e tocou sua altura, o seu Kailasha onde reside Shiva. Assim, isso é tão doador
de alegria. É claro, como vocês Me pintaram ali, é verdade que essa era Minha situação outrora. Hoje também é a Minha
situação, sem dúvida, de uma maneira muito sutil, porque há muita negatividade e Eu tenho de trabalhar isso... em todos os
tipos de níveis. Não há nenhuma desculpa para um ser humano... ser um demônio, nenhuma desculpa, e para um Sahaja Yogi
não há nenhuma desculpa de forma alguma. Mas ainda assim, uma vez que chamei você de Meu filho, de Minha criança, há
uma pequena bênção que vai, Eu diria, por um longo cordão. Mas a pessoa não deve se importar com esse cordão longo. Você
tem de se importar com sua própria qualidade, com sua própria capacidade interior de absorver. Agora, observe o oceano, como
ele é. Tudo que está em volta cai dentro do oceano, tudo. E depois o sol - nós podemos dizer que é o Espírito - evapora, isso só é
possível no oceano. Ele não evapora os rios tanto quanto ele pode, porque o oceano é algo tão amplo, algo tão profundo,
inesgotável. E depois um material totalmente puro brota disso, e pode ir e tocar o coração. Porque como um Sahaja Yogi, esses
corações estão em um nível... muito elevado onde existe Shiva residindo. Ninguém pode chegar lá, exceto pela pureza. E a
menos e até que você tenha essa amplidão, essa profundidade, essa humildade, e as maryadas. Você sabe que o oceano nunca
sai de suas próprias maryadas, e se você pressioná-lo em um lado, ele se expressará em um outro lado, ele nunca sai. Se o

Oceano Pacífico fosse trinta metros mais profundo, teria havido um problema. Assim, mesmo na profundidade, na sua altura, na
sua expansão, ele tem suas próprias maryadas. Mas nessa maryada, ele tem o sentimento de que ele é unificado com a
Natureza, unificado com a Mãe. Ele não fica perturbando a Mãe Terra, fica belamente colocado no corpo da Mãe Terra. A
Natureza é limitada pelo Divino. O Divino cuida da Natureza. Então tudo trabalha belamente e você tem a liberdade. E depois da
Sahaja Yoga, você tem uma liberdade maior, a liberdade absoluta, porque você não pode ficar amarrado... por nenhuma coisa
insensata, por nenhuma coisa pecaminosa, por nenhuma coisa vulgar. Você está acima disso como uma montanha. E então
onde quer que exista... uma combinação de uma montanha e um oceano, os navios podem vir. As pessoas profundas podem vir
somente a essas praias... onde existe profundidade. É desse modo que você alcança a sua profundidade, entre o seu coração e
seu Bhavasagara, essa bela área onde as pessoas podem vir a você... e elas simplesmente sabem que é algo grandioso. Todo
mundo sabe disso. Vocês perceberam que Eu sou como qualquer outra mulher na aparência. Eu não sei, talvez vocês achem
que Eu sou diferente, mas normalmente... Mas quantas pessoas vêm ao Meu programa? Como elas vêm ao Meu programa?
Vocês devem pensar, na Colômbia, quando ninguém tinha nem mesmo ouvido falar de Meu nome, milhares vieram, quero dizer,
foi surpreendente. E as pessoas não tinham nenhum lugar para se sentar. Na Rússia onde – quero dizer, está fora de questão
eles conhecerem Meu nome, não há nenhum livro publicado, nada. Então vocês podem dizer: "Mãe, a Senhora manipula isso
através do inconsciente coletivo." Eu não manipulo, mas ele atua, Eu acho. Portanto quando os Sahaja Yogis têm esse conteúdo
dentro deles mesmos, o inconsciente coletivo, o Divino atuará, definitivamente atuará. Como um sujeito que está fazendo
propaganda, isso, aquilo, sim as pessoas vêm porque ele recebe dinheiro, elas acham que elas podem comprar aquele homem.
Mas onde não há nenhum dinheiro envolvido, nenhum negócio envolvido, nada, vocês são apenas pessoas simples, exatamente
como elas, então... Mas é tudo feito pelo Divino, não é? Então o Divino realiza isso. Mas se os Sahaja Yogis em um lugar são
inúteis, então mesmo se Eu estiver lá, isso não dá certo. Se elas são pessoas indiferentes, isso não funciona. Isso não é de
forma alguma para desencorajá-lo, mas é para lhe dizer... que você tem de desenvolver o seu conteúdo dentro de você mesmo,
uma completa fé em si mesmo. Esse é o maior bem de um Sahaja Yogi. E o que é esse oceano? É amor, é amor, e amor. Ele não
fala, ele não faz muito, não é para ser feito nada. Ele simplesmente atua espontaneamente. Quanto menos você fizer, melhor.
Quanto mais você tenta fazer - "eu farei isso, manipularei lá"- não, simplesmente desenvolva o seu conteúdo dentro de você
mesmo. E imaginem, vocês também são afortunados, vocês têm tantos recursos que ninguém tinha. Eles tinham de ir para as
florestas, eles tinham de... aceitar toda a ira dos gurus deles e não havia ninguém para protegê-los. E eles nunca tiveram a Adi
Shakti para venerar. Assim, vocês têm a Adi Shakti com vocês, cujo Poder é todo este Divino. Portanto, vocês estão em uma
posição tão vantajosa. Mas primeiro vocês devem se dar conta disso. Assim, quando dizemos que nós devemos ter conteúdo,
então o vaso tem de ser forte. Senão tudo se quebrará. E essa força é aquela em que você deve saber... que você está
completamente protegido. Ninguém pode feri-lo. Eles tentarão. Isso tem de acontecer, senão como você testará se você está
totalmente protegido ou não? Então, alguém tem de tentar alguns truques apenas para verificar, e é para você observar o quanto
você é bem-sucedido. Sem fazer nada, você ficará surpreso, tudo será colocado em ordem. E você não saberá como as coisas
foram colocadas em ordem, como as coisas deram certo. Então a força surge. Novamente a questão é: como a força surge
dentro de um Sahaja Yogi? Nesse ponto Eu diria que é a shraddha. Shraddha não é fé cega. Depois da Sahaja Yoga, depois da
Realização, você sabe tudo. Vocês viram Minhas fotografias, vocês têm visto como a Sahaja Yoga trabalha, vocês têm visto
como vocês podem elevar a Kundalini das pessoas, vocês podem sentir as vibrações, vocês podem sentir os outros, podem
curar os outros. Todo esse poder está dentro de você. Mas somente perceber esse poder sem ego é que é a sua força. E
quando você é poderoso, você não tem ego, porque qual é a necessidade? O ego está presente somente quando você não tem
poder, porque você quer ter mais, mais, mais. Mas quando você está plenamente presente, não há nenhum ego. Portanto,
primeiro esse poder deve ser avaliado, para descobrir se você é poderoso ou não, descobrir primeiro. E então por exemplo, se Eu
tiver de sentar na cadeira, Eu observarei: Está tudo bem ou ela está balançando? "Oh, está tudo bem, Eu posso sentar nela."
Alguns Sahaja Yogis ainda se mantêm na periferia. Às vezes existe uma grande lacuna... entre alguns que alcançaram grandes
alturas e alguns que estão de fora. Tudo isso são forças negativas que foram mortas há muito tempo atrás. Somente uma
Shakti foi suficiente para destruí-las, da Kali Shakti, Durga Shakti, mas vocês têm muitas Delas. Vocês têm Mahalakshmi Shakti,
vocês obtiveram as Saraswati Shaktis, vocês têm todas as doze Divindades que estão lá trabalhando para vocês. Portanto,
"dar-se conta disso" é o significado de que... você deve ter completa fé em você mesmo. Se você ainda duvida de si mesmo,
essa também é uma característica humana. Um cachorro sabe que ele é um cachorro. Ele não duvida que ele é um cachorro ou
um gato, ele duvida? Ou um tigre sabe que ele é um tigre, e ele conhece as habilidades que ele tem. Só os seres humanos
adquiriram, além de outras características estúpidas, esta característica de que eles conseguem duvidar de si mesmos. E essa
característica de duvidar tornou-os covardes. Na Sahaja Yoga, você não deve ter nenhuma dúvida sobre si mesmo. "Porque eu

estou fazendo, ainda estou fazendo isto, Mãe," "eu ainda estou agindo desse jeito. Então como agir?" Então livre-se disso. Como
Eu posso resolver seu problema se você quer carregar... o macaco em suas costas? "E eu ainda fico carregando o macaco nas
costas", livre-se do macaco, acabou-se. É tão simples. Para Minha lógica simples, essa é que é a resposta. Por que você quer
carregar o macaco e depois vir e Me dizer: "Mãe, eu estou carregando o macaco"? Eu posso vê-lo. Tire-o de sua cabeça, tire-o de
suas costas. É muito simples, você é um Sahaja Yogi. E isso é o que Eu percebi em relação aos russos. Eles realmente não têm
nenhum macaco, é surpreendente. Eu acho que não há nenhum macaco de forma alguma lá. Nenhum deles. Nenhum problema
particular, nenhum problema público, nenhum outro problema, nada, nada, eles não discutiam nada. Isso é o - eles podiam ter
dito: "Nosso governo é assim, ele é...", nada, nada, nada disso. Assim, eles tiveram o suficiente de tudo, eles devem ter. Pessoas
muito eruditas, muito bem-educadas, em profissões muito importantes, muito humildes, muito sinceras, elas só queriam a
Realização, só isso. Eles disseram: "A Senhora veio aqui para a nossa libertação." Eles nem mesmo tocavam Meu sari deste
jeito. O lugar que Eu ando, eles não tocavam, imaginem só. Quem lhes falou sobre as vibrações? Eu nunca disse que Eu sou a
Adi Shakti. Como eles Me reconheceram? Eles desenvolveram essa força dentro deles mesmos, essa shraddha. E eles nunca
falavam sobre Deus naquele país. Eles têm algumas pessoas estúpidas que têm igrejas e coisas assim, e instituições islâmicas,
mas a maioria das pessoas são tão fortes... e o conteúdo está se mostrando. Imaginem, toda vez eles têm um programa,
mesmo agora no programa de continuação, pelo menos mil pessoas estão lá. Na Inglaterra, nós não conseguimos nem mil
pessoas para o Puja a Devi. E eles percorrem o caminho todo, por milhares de quilômetros, da Sibéria, desse, daquele lugar, e
eles mesmos reservaram o lugar, porque lá você tem de pagar pelos auditórios. Assim, embora os Sahaja Yogis não recebam
dinheiro, mas eles pagam pelos auditórios. Mas a mediocridade: ficar na periferia, não trabalhar, deixar o barco correr, não é o
caminho para a Sahaja Yoga. Nós não temos de matar demônios. Não há nenhuma necessidade de aderir a qualquer guerra...
ou lutar como soldados, como eles lutaram com a Devi, nada disso. Você só tem de remover a negatividade dentro de você
mesmo, remover a letargia de você, mas façam isso dar certo. Nós recitamos mantras, nós sabemos quais são os poderes dos
mantras, mas você tem de mantê-Los despertados. Para isso, Eu lhes disse uma centena de vezes: vocês devem meditar. Não
esta forma de meditar: "tudo bem, isso é como jogar golfe, está fora", não é dessa maneira, é uma coisa séria, você está
venerando a Adi Shakti. Com essa compreensão plena e dedicação, você tem de fazer isso, não uma coisa mecânica, isso não é
um jogo. É algo muito sutil e especial. Nós não podemos descrever isso em nenhuma ação, mas é simplesmente um
sentimento muito profundo. Nenhum outro sentimento chega a essa profundidade; com esse sentimento, você tem de meditar.
E depois veja os resultados. Muitas pessoa dizem: "Eu fiz isso, Mãe, eu fiz aquilo, eu ainda tenho isso", porque... você não é
profundo o suficiente. Não é o quanto você ora, não é quantas palavras você usa para a oração, mas é o quão profundamente
você tocou os Pés do Divino, isso é importante. Assim, hoje nós temos de observar que a Devi está usando Sua espada... para
perfurar nosso coração, de modo que toda a negatividade fuja, e através disso, Ela quer plantar o lótus para que Shiva se
estabeleça. Ela quer tirar toda essa feiura do interior. É como uma operação, mas é tão delicada e tão belamente feita, vocês
nunca nem mesmo a sentiram. Outro dia, alguém Me deu um livro de (…)... e as vibrações são chamadas de "spanda", significa
"pulsação", está correto, sem dúvida. E isso é chamado de "anahata" em Sânscrito, significa "sem percussões". Mas Eu estava
lendo aquele livro, Eu disse: "Isso é como..." "dar voltas e voltas, para cima e para baixo," "entrar nesse e naquele significado".
Como alguém pode entender esse livro? É terrível. Enquanto Eu disse todas aquelas coisas e muito mais do que aquilo, e eles
conhecem isso tão facilmente. Se você ler aquele livro, em duas páginas, você ficará com dor de cabeça, Eu lhes digo. Mas o
modo como todo o conhecimento da Sahaja Yoga... tem chegado a vocês tão belamente, é notável, Eu lhes digo. Se você ler os
mantras, eles lhe darão explicações... que às vezes não tem nada a ver com a realidade, Eu acho. Mas mesmo se tiver, é tão
tortuoso, tão complicado. Eu diria que Adi Shankaracharya percebeu isso... e foi por isso que ele abandonou a ideia de escrever
qualquer tratado, e "vamos tornar isso simples, o louvor à Mãe, acabou-se." "Se você louvar a Mãe, tudo está certo." Mas aquilo
não é assim, Eu noto que não é assim. Isso é fácil. Os seres humanos são grandes peritos, eles podem ser exatamente como
rádios, orando, orando, nada vai para dentro do coração. Mas você tem de desenvolver essa profundidade. Na Sahaja Yoga, nós
trabalhamos através de nosso coração, não através de nossos cérebros. Você tem de desenvolver esse coração... e receber...
dentro dele a grandeza de outras pessoas. Agora, as pessoas podem ver... o que está errado com os outros muito facilmente.
Elas não querem ver o que está errado com elas. Qualquer homem inteligente pode ver isso, não há nenhuma necessidade dele
ter a Realização. Mas um indivíduo sábio vê o que está errado com ele, e ele confia, ele confia nele mesmo também, porque ele
é sábio. Ele não duvida, ele sabe que ele é sábio. Ele sabe o que está errado com ele e o que deve ser feito. Assim, o trabalho da
Deusa é bem diferente hoje, como vocês podem vê-lo claramente. É claro, simbolicamente ele é o mesmo. Mas ele se tornou
muito sutil, muito sutil. O primeiro trabalho é destruir a negatividade que está acontecendo, como você sabem. Quanto mais luz
entrar, a ignorância desaparecerá, essa luz se espalhará, toda a escuridão desaparecerá. Mas vocês são as luzes. Vocês têm de

ligar as luzes e vocês têm de cuidar de sua luz, e vocês têm de tornar essa luz eterna. Esse é um trabalho que vocês estão
fazendo. É um belo trabalho da Deusa que vocês estão fazendo: espalhar a luz, iluminar as pessoas. A negatividade que está
em volta de vocês não é tão perigosa... quanto qualquer negatividade que esteja dentro de vocês. Hoje ela se tornou mais sutil.
A negatividade se tornou mais sutil. Ela entrou em seu ser, e tome cuidado, ela pode a qualquer momento derrubar você.
Mesmo um único passo, se você não o fizer direito quando você está escalando, você pode cair. Assim, a pessoa tem de estar
alerta, sem tensão. Você tem de estar alerta sem tensão. E a vigilância se desenvolve. Quando a luz vai para dentro, você
começa a ver isso, imediatamente você vê: "Oh, é isto. Então eu, o fulano de tal - é isso mesmo." E você sabe como corrigir isso
e sabe como por em ordem. E imediatamente você se dedica a isso. Como um bom sari no qual algo caiu agora, imediatamente
você o limpa. Da mesma maneira, nós temos de ser muito, muito alertas; "daksha" é a palavra para isso. Agora, esse era o
trabalho da Deusa antes. A Deusa costumava dar a iluminação, e a Deusa costumava ficar alerta por vocês. Ela se sentava
como uma tigresa por Seus filhos. Eles estão rezando, estão fazendo puja, estão fazendo algum tipo de homa, havan, então a
Deusa se sentava, os protegia de toda a negatividade que vinha, de todos os rakshasas que vinham, os matava, isso, fazia
aquilo. Mas esse estágio acabou agora. Agora Ela entrou dentro de você. Então você tem de matar sua negatividade, você se
tornou tão poderoso quanto sua Mãe. Nenhuma negatividade pode tocá-lo. Então você pode dar a Realização, você obteve esse
poder muito bem, e você pode observar seus defeitos mais do que os dos outros. E você pode expulsá-los, porque eles não são
bons, eles não são para sua benevolência, eles não são para sua ascensão. Através deles, ninguém irá levar vantagem. No nível
coletivo, isso simplesmente funciona automaticamente. Você não tem de se preocupar. Isso chega ao auge e uma pessoa sai,
como se alguém corresse como um cego... em um penhasco e pulasse, pulasse para baixo. Você não tem de se preocupar
muito com isso. Simplesmente funciona. Você tem visto que tem funcionado dessa maneira. Agora, uma outra qualidade que
você tem é: acreditar que a Deusa está trabalhando através de você. Ela reside em você, você obteve os poderes, isso penetrou
em você, você pode consolar as pessoas, você pode curá-las, você pode lhes dar paz, você pode lhes dar felicidade. Mas depois,
o que a Deusa fez dentro de você é que Ela lhe deu a felicidade, você se tornou a felicidade. Por exemplo, digamos que exista
um ar condicionado, você recebe o frio dele. Da mesma maneira, se você está emitindo alegria, você dá alegria aos outros. Mas
se não há nenhuma alegria dentro de você, qual alegria você pode dar aos outros? Portanto um Sahaja Yogi tem de ser alegre
como a Deusa. Ela tem personalidades extremas, como vocês tomaram conhecimento que Ela é extremante cruel, Ela pode ser
muito cruel, e Ela pode ser extremamente gentil, como as duas ragas de ontem. Ela pode ser... extremamente... dura,
extremamente dura, além de todas as expectativas humanas, e Ela pode ser extremamente suave. Assim, essa parte cruel...
você não precisa ter. Essa parte simplesmente atua. Essa parte é mantida somente pelo Divino. Apenas use o outro lado. Deixe
essa parte cruel ser cuidada pelo Divino. Afinal de contas, o Divino também deve fazer algum trabalho. Se vocês fizerem todo o
trabalho, então o que o Divino fará? Assim, o Divino cuidará dessa parte. Portanto, você deve alegrar-se assim como a Deusa se
alegra, Ela desfruta a alegria Dela, Ela desfruta a paz Dela, Ela desfrita tudo Dela: Sua criação, Seus filhos, o amor deles, Ela
desfruta tudo. Da mesma maneira, você tem de desfrutar. Você tem de saber tudo, você tem de ser absolutamente um profundo
conhecedor. E nada mais é necessário, exceto apenas dizer: "Oh Divino, por favor nos proteja." No máximo, mesmo se você não
disser isso, tudo bem, você é cuidado. O Divino está trabalhando em volta do palco, você não vê isso, está tudo lá, invisível. E
você está no palco, assim eles estão alertas: em que focalizar a luz, aonde colocar, que luz colocar, o que deve ser feito, o que
deve ser mudado em volta, eles estão organizando tudo. Você está agradavelmente aqui. Então você não precisa fazer todo
esse trabalho. Faça o seu trabalho de atuar e recitar diálogos, esse é o seu trabalho. Deixe-os fazerem o trabalho deles, eles o
estão fazendo muito bem. Eles estão excelentemente... localizados e eles são especialistas. Assim, deixar certas coisas nas
mãos do Divino é o que nós chamamos de "entrega". E se esse tanto for feito, então a maioria de suas coisas se realizarão de
forma tão milagrosa. Você ficará surpreso: "Como, Mãe, como isso se realizou?" "Nós nunca esperamos," "como conseguimos
que as coisas fossem feitas?" Há uma força muito, muito grande trabalhando: a Força, a Energia que é a Fonte de todas as
energias, que criou este grande universo, que criou esta Mãe Terra, que criou este sol, que criou vocês muito delicadamente.
Esta Força está trabalhando. E esta Força está cuidando de você, está tão orgulhosa de você, por você ter chegado a esse
estágio agora. Assim, na realidade, nós estamos hoje orando para a Deusa: "Ajuda-nos a combater a negatividade dentro de
nós." "Dá-nos o Seu tigre de modo que possamos lutar, dá-nos o Seu leão," "para que lutemos." Vamos combater todos esses
animais horríveis... que estão dentro de nós, essas assombrações horríveis que estão dentro de nós, esses condicionamentos
horríveis que temos. Vocês têm de se livrar disso. Ainda assim, ainda assim se você se observar, muitos condicionamentos
existem, muitas coisas. Se você observar, eles estão cobertos com cortinas muito finas e você não vê isso, mas eles estão lá.
Mas deixe o tigre entrar em todas esses covis e descobrir. E desfrute isso, montando o cavalo, montando o leão e montando o
tigre, como uma Deusa, por que não? Afinal de contas, os filhos recebem toda a herança da mãe, não recebem? Assim, vocês

têm toda a herança disponível para vocês. Mas vocês têm de ser merecedores, no sentido de que vocês têm de saber que vocês
são merecedores, só isso. Vocês só têm de saber que vocês são merecedores... e que podem fazer isso. Assim novamente,
hoje nós estamos aqui para fazer este Puja, que teria sido em Perth, mas de um modo ou de outro, não foi assim, e é uma sorte
para vocês terem este Puja. E ele é algo de uma natureza muito mais profunda, uma natureza muito mais sutil. Ele é como o
sangue de vocês, porque nestes sete dias, eles dizem que a Deusa teve de se vestir de vermelho o tempo todo, porque é a cor
do sangue. E a primeira cor que vocês veem no útero de sua mãe é o vermelho, ele é a segurança. Um lado é o tecido vermelho,
o outro lado é a segurança. Então para vocês, é a segurança em volta de vocês. Em todo lugar que vocês vão, ela está lá, apenas
a sintam. Vocês entraram, Eu devo dizer, entraram no Reino de Deus, não há dúvidas sobre isso. Todos vocês entraram. Tão
belamente vocês estão estabelecidos tranquilamente. Que Deus os abençoe.
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Diwali Puja Montecatini Terme, Itália, 29.10.1989 Ontem foi um momento tão agradável que tivemos juntos, e nós realmente
desfrutamos o Diwali, Eu acho, Eu nunca vi… um oceano tão alegre, indo totalmente em uma tempestade. Nós alcançamos o
objetivo do Diwali Puja, Eu acho, ontem somente, é sentir a alegria do Amor de Deus. Mas a palavra "diwali" vem de "deepa wali",
significa "fileiras de luzes". Ele foi celebrado primeiramente porque… há milhares de anos, Shri Rama foi coroado neste dia. Isso
significa que a benevolência dos seres humanos foi coroada, foi aceita. E na vida de Shri Rama, vocês veem uma personalidade
ideal sendo mostrada ser um rei, ser o rei benevolente conforme descrito por Sócrates. Portanto, foi uma grande alegria que um
rei benevolente foi coroado. Isso significa que nós temos de ter um rei que é benevolente. Isso só é possível se as pessoas que
escolhem o rei… não tiverem nenhuma outra consideração, exceto essa da benevolência de todas as pessoas. Portanto, temos
de chegar à conclusão de que… eles têm de ser Sahaja Yogis, porque os outros pensam: "Quanto dinheiro vamos conseguir com
este poder que teremos." Alguns pensam: "O quanto orientados ao poder nós poderíamos ser?" Alguns pensam: "Quantos
países eu posso conquistar? ", ou qualquer outra dominação. Assim, nós temos dois tipos de teorias, como vemos: uma é o
comunismo e a outra é a democracia, onde uma é orientada ao poder, a outra é orientada ao dinheiro, e em ambos os casos,
nós dizemos que tudo falhou. E é uma boa notícia para todos vocês saberem que a Rússia, que era um país conhecido por ser
administrado com medo absoluto, revelou-se ser o melhor para a Sahaja Yoga. Ele é uma das super potências. Quando o
governo é assim, Eu acho que as pessoas são melhores. Elas não têm essas noções falsas de liberdade individual. Elas não
pensam: "Ah, o que há de errado?" Eu lhes disse: "Vocês devem pôr óleo em sua cabeça porque vocês ficarão carecas." No dia
seguinte, todos eles estavam com o óleo. Então, o tipo de obediência que eles tinham, desde o início do país deles, esse senso
de obediência é tão grande, você lhes diz qualquer coisa, imediatamente eles o fazem. Não um, milhares. Mil estavam sentados
no auditório; dois mil estavam do lado de fora… esperando por Mim, em um programa de continuação. Imaginem, o quão sábios
e profundos eles são. Enquanto no Ocidente estamos perdidos em nossa assim chamada ideia de liberdade, da assim chamada
liberdade: "O que há de errado?" Mas, na verdade, nós somos escravos, se vocês observarem. Qualquer moda que começa, todo
mundo começa a fazer. Mas por quê? Por que seguimos essas modas? Nós devemos ver como somos escravos. Porque os
outros rirão de nós se não fizermos assim. Eles zombarão de nós, porque eles irão nos criticar. Então, porque eles obtiveram
liberdade para criticar, nós temos medo de pessoas assim que podem criticar. E agora as pessoas que criticam as estão
criticando. Os críticos têm críticos, os críticos deles estão lá, existem outros críticos e há críticos e mais críticos. Então,
somente as críticas são produzidas. Onde está a benevolência? Não há nenhuma questão de benevolência de forma alguma.
Então, na liberdade, pessoas amorosas que deveriam ser livres, a ideia de benevolência acabou. Porque tudo que é bom para
vocês, tudo que é benevolente para vocês, só pode ser compreendido se vocês tiverem sabedoria, se tiverem profundidade. Mas
se vocês têm esse tipo de liberdade, que é ir à loucura, fazer o que quiser: "Porque todo mundo está fazendo isso, eu devo
fazer." "Todo mundo está cantando assim, então eu devo fazer isso." Mas de onde essa ideia vem? De onde essas ideias vêm?
Vêm dos empresários… que querem enganá-los, torná-los escravos, e essa escravidão é a assim chamada liberdade para vocês.
Mas, na verdade, Eu acho que é escravidão completa, porque vocês fazem o que eles lhes dizem, se comportam da mesma
maneira conforme tudo que eles dizem. Não há moda naquele país, muito poucas, muito poucas mulheres agem de acordo com
a moda. Nada. E os homens também são muito simples. Eles não têm coisas da moda, eles têm apenas coisas… que são
convenientes, boas para o clima deles. Isso é o que eles vestem, quer vocês riam ou não. Todo mundo ri aqui. Se alguém rir
deles, eles dirão: "Isso é estúpido, eu terei pena dele, só isso." Então, temos de entender que Ele foi o rei, Rama, aceito, que foi
tornado rei, na verdade, pelo povo, uma coroa foi colocada na cabeça Dele para expressar que… benevolência é a coisa mais
elevada. E tudo que é benevolente para nós… deve ser aceito em nossa liberdade, se nós somos realmente um país livre. Mas se
nós não somos livres interiormente, nós ficamos limitados pelo que as pessoas dirão, elas irão nos criticar. Vocês sabem que
como resultado disso, não existe arte neste país? Mas Eu vi muita arte se desenvolvendo na Rússia. Porque qualquer arte que
vocês produzam é criticada, então as pessoas têm de ter cuidado: "Isso não deve ser tanto," "um pouco disso, pouco daquilo."
Ninguém pode produzir nenhuma arte. Qualquer músico que existe é criticado nesses países. Se você for lá, os músicos são
músicos extraordinários. Eles têm músicos de altíssima qualidade lá, dramaturgos de altíssima qualidade, de forma alguma
entediantes como eles são aqui. Se você for a qualquer peça na Inglaterra, é tão entediante… que você tem vontade de fugir dali,
extremamente entediante. Havia uma peça que nós fomos assistir, era chamada de… "Star Express" ou "Express Star" ou algo
assim. Não havia nada, exceto rodas, elas ficavam se movendo, "ghar-ghar, ghar-ghar". Nada ali! Então, qualquer um ficaria

louco com aquilo, Eu lhes digo. Nós ficamos lá nem mesmo quinze minutos, saímos com uma dor de cabeça. Nós não
sabíamos para onde ir. Assim, com esse tipo de criticismo que nós temos, esta é a única liberdade que nós temos: criticar os
outros, zombar dos outros, reagir aos outros. Como vocês podem desfrutar? Para desfrutar os outros, antes de mais nada,
vocês devem aceitar… a bondade das outras pessoas, não mentalmente, mas de coração. E isso trará a benevolência a este
nosso país que chamamos de Reino de Deus. Então há – o segundo dia é quando Narakasura foi morto. Agora, Narakasura era
aquele que era o demônio do inferno, eles dizem. Muito astuto, muito inteligente, e ele foi morto pela Deusa. Na verdade, ele foi
morto por uma outra Encarnação, Kartikeya, mas a Deusa deu a Ele o poder de matar. Então, quando ele foi morto, isso foi
celebrado porque o mal foi morto. mas nós não constatamos isso, hoje em dia as pessoas más estão recebendo… prêmios pela
paz. Então, qual é a razão para esse tipo de cérebro pervertido? Como é que eles estão usando a perversão? Exatamente o
oposto daquilo. O que fez essas coisas acontecerem? Então novamente nós encontramos a mesma assim chamada liberdade…
de nos tornarmos maus também. Assim, nós temos liberdade para nos tornarmos maus. Em primeiro lugar, nós temos
liberdade para não sermos benevolentes, e em segundo lugar, para nos tornarmos maus, nós temos liberdade. Portanto, o
Narakasura dentro de nós deve ser morto, aquele que nos ensina o mal, a fazer mal aos outros. Se vocês estão ocupados
fazendo mal aos outros, vocês nunca podem desfrutar. Porque vocês desfrutam fazer mal aos outros. Assim, isso tem de ser
enfrentado dentro de nós, não em outras pessoas. É muito fácil dizer: "Este Sahaja Yogi está bloqueado," "aquele Sahaja Yogi é
assim", mas é muito difícil dizer: "Mãe, eu estou bloqueado," "eu tenho esse problema dentro de mim. " Então, quando vocês
começam a se observar, seu coração abre. A menos e até que vocês aprendam a abrir seu coração, como vocês podem
desfrutar? Abram seu coração. Muitas pessoas vivem em um nível muito superficial. Tudo bem, alguns deles podem dizer: "Eu
estou possuído, Mãe," "eu contraí essa possessão." Mas por quê? "Eu tenho esse condicionamento, aquele condicionamento."
Mas por quê? Você não quer desfrutar. Portanto, observe a si mesmo, veja por si mesmo. "Este é o meu condicionamento,"
"tudo bem, vou corrigi-lo." Veja no espelho. Diga a si mesmo: "Esse tipo de condicionamento inútil, eu o adquiri de onde?"
"Porque eu sou indiano, porque eu sou francês, por causa do inglês." Abram o coração. E abrir o coração só é possível… se
Narakasura sentado em seu coração for morto, liquidado de uma vez por todas. Nas pequenas coisas há alegria. Em coisas
muito pequenas também há uma onda de alegria. Se você for sensível, pode captar isso. E por que não desfrutar? Por que ter
esse condicionamento estúpido em nossas cabeças… por nada de modo que não podemos desfrutar? A alegria só é possível se
vocês tirarem este que está sentado em seu coração. Assim, esta é a segunda parte do Diwali: vocês têm de abrir seu coração.
Esqueçam sua nacionalidade, esqueçam sua raça, esqueçam tudo. É um tipo de coisas estranhas que os Sahaja Yogis têm. Eles
devem ser respeitados, devem ser tratados assim, ou talvez: "Nós somos importantes e eles são inúteis." Se você não consegue
se misturar com o coletivo, algo está errado com você. Não há nada errado com os outros. É fácil encontrar defeitos nos outros.
Mas de que adianta? Se você começar a encontrar defeitos nos outros, você não se tornará limpo. Suponham que Eu descubra
que suas roupas não estão limpas. Minhas roupas não vão ficar limpas com isso, vão? Isto é tão prático e simples: nós
devemos nos observar, o que há de errado conosco, e melhorar a nós mesmos, de modo que possamos realmente, realmente,
de coração, desfrutar. A terceira é uma coisa muito bela, é o Puja da Lakshmi, significa o dia em que eles veneram Lakshmi. Eu
lhes disse muitas vezes, o símbolo da Lakshmi foi criado de maneira realmente bela. E foi assim: Ela saiu da água. Através da
água, Ela saiu tão limpa. E Ela não tem nenhum orgulho. Ela não se impõe. Ela não coloca Sua pressão sobre os outros. Mas os
seres humanos são exatamente o oposto, se eles têm dinheiro, eles "montam em um cavalo" o tempo todo, não conseguem
descer. É impossível falar com eles. Assim, uma pessoa que tem dinheiro não é aquela… que está venerando a Lakshmi, não é
um "Lakshmi pati", como o chamam, o dono da Lakshmi. Porque Ela está somente em pé em um lótus. Vocês podem imaginar
como Ela deve ser leve para ficar em pé em um lótus? Ela tem um corpo grande, tudo está lá, mas Ela está em pé em um lótus.
Ela absorve todo o Seu peso dentro de si mesma, Ela simplesmente suga Seu peso como Shri Krishna descreveu: assim como
uma tartaruga suga as pernas dentro de seu corpo, da mesma forma, nós temos de sugar todo o peso do dinheiro, peso de suas
posições, peso de sua assim chamada educação, peso de alguma família aristocrática da qual você nasceu. Isso tudo é uma
insensatez que o torna uma pessoa pesada, para decair muito rápido. Então Ela fica em pé ou flutua de certa maneira, sobre o
lótus. E que coisa bela é esse lótus, de modo que Ela não perturba nenhuma pétala do lótus, nada. Ela simplesmente fica em pé
tranquilamente em equilíbrio. A menos e até que vocês tenham equilíbrio, vocês não podem ficar em pé em um lótus. Portanto,
Ela é tão equilibrada. O centro de gravidade Dela é tão equilibrado… que Ela não pode tombar. Agora, na Sahaja Yoga, você
pergunta a algumas pessoas: "Como você está?" Dez anos se passaram, às vezes deste jeito também. Por quê? Porque você
deve estar aterrado a Mãe Terra, no lado prático disso. Não é nada assim como estarmos pairando no ar, mas nós estamos
aterrados a Mãe Terra. E com a menor coisa que aconteça conosco, novamente voltamos ao nosso equilíbrio. Assim, esta é a
posição Dela quando Ela fica em pé em um lótus. Agora, Ela tem uma mão, uma mão deste jeito, outra mão deste jeito, e há

duas mãos que têm novamente as flores de lótus, as flores de lótus rosa. Ontem, vocês viram o rosa. Rosa é a fragrância Dela,
Eu acho, que está espalhada no céu. E Ela é rosa, rosa porque isso mostra que a casa Dela, a natureza Dela é rosa, a cor rosa é
convidativa, é amorosa. Ela é uma anfitriã muito carinhosa, Ela quer que todos entrem em Sua casa. Mas se você observar um
homem rico, ele terá dez cachorros do lado de fora… e ninguém pode entrar na casa. Somente os cachorros e ele moram. Ele
não consegue viver com seres humanos. Então a casa fica fechada, as portas ficam fechadas, tudo fica fechado, o dinheiro fica
fechado permanentemente. Então, essa pessoa não pode ser chamada de Lakshmi pati, ele não é um Lakshmi pati. Porque ele
deve ter uma casa aconchegante, bonita, aconchegante, novamente Eu digo, casa aconchegante. "Aconchegante" não significa
como um hospital, qualquer coisa que caia, você fica assustado: "Oh, meu Deus". Então você pegará. "Aconchegante" significa
onde você fica confortável. Tudo bem, em casa, no lar, se alguém vem e fica. Então é um pouco disso aqui e ali, não importa,
depois você corrige isso, mas não significa que a casa seja nojenta também. Ela não deve ser considerada uma casa nojenta,
mas uma casa que é convidativa. Quando as pessoas entram, vocês lhes dão um lugar para se sentarem… e as fazem desfrutar.
Isso não é feito, pelo menos na Índia. Eu não sei, até agora nós estamos ficando bastante ocidentalizados, alguém deixa cair
algo no tapete, nós nunca o limparemos… na presença deles porque é muita falta de educação. O tapete não é mais importante
do que o convidado, é? Ou se vocês quebram algo, digamos, um copo, então dizemos: "Muito bom, é algo que saiu, algo ruim
saiu." Ou um termômetro é quebrado, nós dizemos a mesma coisa. Todas essas coisas acontecem, de certa forma, apenas
para ver até onde nós somos de coração aberto… ou para lhes sugerir que algo está errado. Se algo cai, apenas observe o que
está acontecendo em seu cérebro. O que você está pensando? Há algo estranho que você está pensando sobre alguém? Ou há
algo errado que você está pensando? Então cabe a você. Fora isso, tudo é bom e suave. Assim, outro condicionamento que nós
temos, que é um condicionamento muito, muito estranho, ou nós teremos as casas mais nojentas das mais nojentas… ou
teremos casas que parecerão exatamente como hospitais, nem mesmo um rato entraria lá, muito menos os seres humanos.
Eles irão polir todo o bronze, irão polir tudo. Marido e mulher brigarão por causa disso. Eles terão divórcios por causa disso. Mas
nem mesmo um rato entrará nessa casa. Eu tenho visto muitas casas assim. E Eu tenho visto o contrário também: essas que
são as mais nojentas, onde não há jardim, não há flores, nada bonito. Assim, nós não temos de chegar a este ou àquele
extremo, mas a algo que dará alegria aos outros, aos visitantes, às pessoas que vêm em sua casa, vocês tranquilizarão os
doentes. As pessoas devem se sentir felizes em vir à sua casa. Portanto, não há exibição. Não para se exibir, mas para fazê-los
ficar confortáveis e muito felizes. Vocês podem fazer muitas coisas, coisas muito interessantes, se vocês têm o Princípio da
Lakshmi em vocês. Eu conheci uma vez um cavalheiro chinês. Ele tinha uma casa muito bonita, tudo, e ele era tão interessante.
Ele tinha tornado a casa muito interessante, muito boa, muito bonita. E você não sentia nenhuma agressão de forma alguma
naquela casa. Então, Eu vi sua sala de jantar feita… com mármore verde muito bom e bonito e luzes brancas. Eu disse: "Deve ser
muito caro". "Não, essa é a beleza." "É muito barato. A Senhora sabe como eu fiz isso de forma econômica." O tempo todo ficou
Me dizendo como ele fez as coisas de forma econômica, significa que ele nunca ostentou que é caro. Mas uma pessoa que é
agressiva dirá: "Oh, você sabe," "este eu adquiri por tanto, tanto, tanto." Mas uma pessoa que quer lhe dar alegria dirá: "Não," "eu
fiz isso tão barato, você não vai acreditar qual foi a quantia." Esse é o sinal de uma pessoa que quer dar alegria aos seus
convidados. Ela nunca tentará dizer: "Isso é muito caro," "eu gastei muito dinheiro, isso é assim, isso, aquilo." Isso é
exibicionismo. E então, no final das contas, você dirá: "É muito bom", três vezes. "Então é seu, pegue isso." É claro que a pessoa
não pode lhe dar o chão, o resto você pode levar. Isso é o que é uma personalidade que é doadora de alegria. Como um lótus,
como Eu lhes disse antes também, um besouro vem, um besouro preto com pernas espinhosas horríveis, e entra nesse lótus
para dormir à noite. E o lótus fecha com seu aconchego sobre ele… e ele dorme muito confortavelmente. E depois no dia
seguinte, ele se abre, então o besouro voa. É assim que suas casas, seus ashrams, seus corações devem ser. Belos, de modo
que qualquer um possa sentir… essa sensação calmante e reconfortante… quando eles estão em sua companhia. Mas não uma
pessoa que é reativa. Por exemplo, você vai à casa de alguém e imediatamente diz: "Eu não gosto deste tapete." Isso é falta de
educação, absoluta falta de educação falar desse jeito, dizer: "Eu não gosto disto", é falta de educação para o Sahaja Yogi.
Qualquer música que você ouça, supondo que há um músico… que poderia ser de um nível muito alto, poderia ser de um nível
muito comum, você deve ser capaz de desfrutar tudo, senão você não é um Sahaja Yogi. Se você for criticar um músico: "Oh,
Deus, que músico, ele não é bom, isso, aquilo", então ele não irá melhorar. Mas se você encorajar… o músico: "Oh, você é muito
bom. Você é formidável, " ele tocará muito melhor da próxima vez, você verá isso. Não há nenhuma falsidade nisso. Algumas
pessoas pensam que isso não é sincero. Mas esse tipo de sinceridade inútil e absolutamente fatal… não é desejada na Sahaja
Yoga. Seja sincero consigo mesmo. E não há necessidade de dizer a ninguém a sua opinião muito sinceramente. Guarde isso
para você mesmo, todas essas opiniões sinceras, e dirija a si mesmo. Por exemplo, você vê alguém. Agora, sinceramente, você
quer dizer a ele que ele está usando uma roupa estranha, sinceramente. É melhor você olhar para si mesmo. Que tipo de roupa

você está usando? E que direito você tem de dizer a ele que ele está vestindo uma roupa estranha? Pelo contrário, diga: "Isto é
muito bonito, eu gosto disto. " "É muito bonito. É bom, bom. Bonito." Eles dirão: "Não". Mas a pessoa dirá: "Não, não tão bom, a
sua é bonita." "Oh, você pode adquirir isto muito barato, muito barato." "Eu vou lhe dizer onde. E você pode ficar com isto, se
quiser." "Eu posso pegar o seu, pegue o meu." Assim, o ponto sutil básico é este: com seu amor, você está encorajando a todos,
você está ajudando a todos, você está criando uma confiança na pessoa, em sua personalidade… e um tipo de relacionamento
que é muito sutil. Então, nasce um lótus no lago, que é tão sujo, imundo, cheio de vermes, tudo, como vemos como mundo está
hoje. Mas o lótus cobre com sua fragrância todo o lago… e o cobre completamente e você esquece o que está por trás. Ele tem
folhas muito, muito grandes, folhas muito grandes, como as orelhas do elefante e isso cobre a coisa toda. Então você não vê
nenhuma imundície ou sujeira. O que você vê… são as folhas grandes, limpas e belas. Às vezes, elas são como um "tali" (prato),
como um grande tali que usamos para comer. E então todas essas coisas são cobertas com você. Não há honestidade sobre
isso. Eles poderiam dizer: "Por que devemos ser sinceros," "digamos, com todos esses vermes e sujeira crescendo ao redor?
Mas a sinceridade está… em compreender sinceramente qual é o seu trabalho como Sahaja Yogi. Você não está aí para apontar
os pontos negativos, mas você está aí… para cobrir todos os pontos negativos, todas as lacunas, com seu amor. Esse é o seu
trabalho e nesse ponto você tem de ser honesto. O senso de honestidade, da forma como ele é aceito hoje em dia, criou apenas
trapaceiros e bandidos e ladrões. Até mesmo um ladrão pode ser persuadido. Vocês podem. Vou lhes dar um exemplo. Eu
conheci um garoto no mercado de Delhi. Coitado, ele estava todo ferido, ele estava sofrendo, então Eu o trouxe no carro para
casa. Então, na família, Meu irmão e Meu marido ficaram muito preocupados. Ele disse: "Quem é este ‘cunhado’ que Você
trouxe?" Eu disse: "Ele é Meu sobrinho. Tudo bem, deixe-o em paz." "Não importa, o que quer que você diga, Eu cuidarei dele."
Então Eu cuidei dele, tratei dele, ele ficou bem. Essas duas pessoas o perseguiram: "Nós poderíamos mandá-lo para a polícia,"
"mande-o para a polícia." Eu disse: "Vamos tentar agora, vamos ver, ele é um bom homem, ele ficará bem." "Não, mande-o para a
polícia." Pode ter sido, Eu não sei, pode ter sido. E eles estavam perseguindo-o. Até dez dias ele estava bem, Eu o acalmei.
Depois do décimo dia, ele estava tão farto dessas duas pessoas que fugiu. E ele fugiu, e fugiu com o quê? Vocês sabem? Ele
fugiu com todas as coisas que pertenciam ao Meu irmão e ao Meu marido. E ele deixou Meus colares, Meus relógios, tudo bem.
Ele não tocou naquilo, não tocou naquilo. Olá, vejam quando Eu estou falando, não conversem uns com os outros. Este é um
Sahaja Yogi novo? Diga-lhe para não conversar. Quando Eu estou falando, não conversem. Essa não é a maneira. Então ele
simplesmente fugiu. E imaginem, ele deixou - Eu tinha um colar, um colar muito bom, bonito e caro, Eu devo dizer, dado pela
Minha mãe, ele não tocou nele. Ele não tocou em nada e ele levou embora tudo que foi possível da bolsa deles, de suas coisas,
tudo que restou, ele levou embora tudo. "Agora", Eu disse, "agora vão à polícia." Tudo bem, água. Então, é desse modo que
temos de saber que… a sinceridade é para você mesmo, não para os outros. Não tente ser sincero com os outros. Seja sincero
consigo mesmo. Guarde essa sinceridade para si mesmo, porque talvez ela seja racional… e talvez seja apenas uma questão de
hábito em que você está tentando ferir os outros. Então, primeiro verifique em sua mente e descubra… se você está tentando
ferir os outros ou está tentando agradar os outros. Caso contrário, não fale, apenas fique calado. Se você for dizer algo para
agradar aos outros, fale; caso contrário, simplesmente não fale. E você ficará surpreso, quando você diz coisas boas para os
outros, como a gentileza vem a você. Por exemplo, supondo que alguém venha e Me diga: "Mãe, ele é muito mau." "Ele tem me
perturbado muito", essa coisa, aquela coisa. "Não gosto dele", então Eu digo a ele: "Não, não, ele estava elogiando muito você."
Não é sincero, mas Eu digo a ele: "Ele estava elogiando você, ele estava tão apaixonado por você." "Ele é tão gentil com você, ele
estava Me dizendo que te ama muito." Ele disse: "Sério?" "Sim, ele de fato disse." No dia seguinte, você os encontra andando
juntos. Assim, na Sahaja Yoga, uma vez que vocês entram, há muito poucos… que são deixados de fora, muito poucos aqui e ali.
E alguns deles são realmente muito superficiais, mas a maioria de vocês tem muito poucas coisas deixadas aqui e ali. E
somente se vocês puderem observar essa parte, vocês podem jogar isso fora… e podem realmente se tornar pessoas muito
felizes. Agora, há algumas pessoas que nunca sorriem, que nunca riem. Então lhes é permitido fazer cócegas nelas. É um
absurdo. É dito que vocês têm de ser como as crianças, vocês têm de ser como as crianças. Você brinca com alguma coisa,
acabou-se; depois você brinca com outro, acabou-se. Você não fica envolvido em nada, você não se apega a nada. A menos e
até que vocês tenham esse coração como de uma criança, vocês não podem desfrutar a Sahaja Yoga. É inútil. Vocês ficarão
aqui por vários anos, serão inúteis, totalmente. Especialmente se vocês estão vindo de falsos gurus, é muito difícil. Porque o
que Eu sei sobre falsos gurus é que eles nunca riem, nunca sorriem. Eles são muito sérios. Apenas pegam seu dinheiro,
guardam no bolso de trás. Assim, é importante que estejamos com um humor muito alegre, alertas, conscientes, desfrutando
cada pedacinho disso. Esse é um dos Princípios da Lakshmi. Agora, outra coisa é esta: o simbolismo da mão esquerda que fica
deste jeito, significa que Ela está dando. A pessoa que tem dinheiro deve dar, não ao Papa, Eu nunca quis dizer isso, mas deve
dar a alguém que precisa. Mas tão secretamente que esta mão não deve saber, está tão longe, esta aqui. Esta mão deve dar,

apenas secretamente. Às vezes é difícil dar dinheiro a alguém. Eu acho difícil, porque Eu percebo que as pessoas não gostarão
disso. Então há uma maneira de dar. Há maneiras tão doces de dar. Apenas tente perceber que essa pessoa gosta, às vezes.
Até mesmo as crianças entendem. Por exemplo, Eu sei de Minha neta. Ela disse: "Este menino, Nani, não tem nem mesmo
chappels (sandálias) boas." "Eu me sinto tão mal com isso. Mas como dar a ele?" "Ele não aceitará dinheiro de mim." Então Eu
disse: "Faça uma coisa." "Vá e faça alguma coisa com a sandália dele." Então ela foi e estragou um pouco mais suas sandálias.
Quando eles estavam caminhando juntos, ela estragou. Então ela disse: "Veja agora, as sandálias estão estragadas." Ela o levou
a uma loja de sandálias… e comprou uma sandália para ele. Ele disse: "Mas eu não tenho dinheiro". "Não, apenas pegue isso.
Apenas pegue isso. Está tudo bem." "Eu ficarei muito feliz se você aceitar." É desse modo. É tão doce ouvir e fazer isso, quão
belo isso deve ser. Nós gostamos de ouvir tudo, queremos ver num filme tudo de bom, em uma televisão, mas quando se trata
de nós: "Nós somos diferentes". Quando vemos uma sogra torturando sua nora, nós sempre dizemos: "Oh, olhem para ela,
como ela é cruel". Mas nós não queremos ver que somos iguais. Portanto, a crueldade está fora de questão na Sahaja Yoga.
Fora de questão. Ninguém tem de ser cruel com ninguém, ninguém tem o direito de ser cruel, quer eles sejam líderes ou
não-líderes ou qualquer coisa que sejam, vocês não têm nenhum direito, de forma alguma, de ser cruel com alguém, machucar
alguém. Nós não somos punhais, somos flores de lótus. Ha, se você tem de bater em alguém, bata com uma flor de lótus. Ela é
uma coisa tão delicada. Mas isso só pode ser compreendido se você se aprofundar nisso… na Sahaja Yoga, caso contrário, isso
não pode ser compreendido. Agora, um santo é um santo. Ele não pode se tornar cruel, ele não pode. Não há nenhuma
necessidade. Qual é a necessidade de ser cruel? Então com uma mão, deve haver "daana", significa "dar". Dar de uma forma que
seja secreta. Não há necessidade de Me dar nada. Eu tenho lhes dito: "Não Me deem nada." Eu não quero receber nada. Se
vocês Me derem qualquer coisa, ouro e prata, Eu deixarei aqui. Eu não posso aceitar isso. A razão não é que, quero dizer, que Eu
não aprecio… que vocês estão Me amando, coisa assim, mas uma flor é suficiente para Mim. Mas a uma pessoa que precisa de
algo, vocês devem dar. Eu sou tão autossuficiente, vocês sabem disso muito bem, que posso morar… em qualquer lugar, posso
morar na rua, posso viver em qualquer lugar, Eu não tenho nenhum problema, Eu posso ficar sem comida, não há problema.
Tudo bem, em veneração, vocês querem Me dar algo, mas Eu tenho dito: "Não Me deem. Se vocês Me derem…" "qualquer coisa
cara, Eu deixarei aqui, não levarei. " E nós aprovamos agora uma lei ou regulamento, tudo, mas Eu espero que vocês Me
escutem. Então, o que é necessário é que devemos saber… qual é a carência de outra pessoa, o que ela irá precisar? Vocês
precisam de prata para Puja, tudo bem, Eu lhes darei prata, tudo bem. Mas de uma maneira tão doce que vocês não sentem que
a Mãe está nos dando isso. Portanto, deve haver um sentimento de dar no momento certo, no melhor momento oportuno, para
dar algo. Isso também é uma coisa, exatamente como um cinegrafista sabe… quando pressionar o botão, da mesma forma,
vocês devem saber… quando "pressionar o botão" quando se trata de dar. Em momentos estranhos, se vocês derem, isso pode
ser uma coisa muito dolorosa. A pessoa pode se sentir muito ferida, se você der algo na hora estranha para alguém. Vocês têm
tantas histórias desse tipo, como a de Sudama é assim… quando ele foi ver Shri Krishna. E Shri Krishna partiu em Sua procissão,
na procissão, as pessoas estavam apenas com olhos maliciosos em algumas pérolas. Então, Sudama disse: "Deixem uma
pérola cair no meu colo também". Ele era muito pobre. Mas quando ele voltou, ele viu que sua casa foi construída em ouro… por
Shri Krishna. Foi uma grande surpresa. Assim, isso enleva o coração. Então isso deve ser enlevante. Não deve ser sensacional,
mas deve ser enlevante, e isso ajuda a pessoa porque o que quer que vocês deem… para o crescimento espiritual, é aquilo que é
a melhor coisa… que vocês podem dar a qualquer um, mesmo em coisas materiais. Mesmo em coisas materiais, deem algo
para o crescimento espiritual. Existem tantas maneiras, se vocês quiserem pensar sobre isso, de dar a alguém algo que,
espiritualmente, a pessoa se sinta confortada, ela se sente satisfeita e alegre. Então, a outra mão está deste jeito. Esta mão está
mostrando que você tem de proteger, você tem de proteger. Eu vi Sahaja Yogis, alguns deles… que são muito superficiais, se
unirem a não Sahaja Yogis. Imediatamente, você pode identificar a fraternidade. Se Eu vir uma mulher indo com outra mulher…
que Eu sei que tem bhoots, Eu sei que ela deve ter bhoots. É desse modo que a combinação sempre funciona. Há uma
fraternidade de bons Sahaja Yogis e uma fraternidade de maus Sahaja Yogis. Assim, quando vocês veem esta mão, é uma
proteção para todos os Sahaja Yogis. Todos nós temos de proteger uns aos outros, ninguém deve tocá-los. É claro, Eu estou o
tempo todo preocupada com a proteção de vocês. Se alguém vem e critica um Sahaja Yogi, qualquer um, ele pode ser o
Primeiro Ministro e coisas assim, Eu darei apoio aos Sahaja Yogis. Eu irei a qualquer tribunal ou a qualquer lugar e darei apoio a
esse Sahaja Yogi. Mesmo que ele possa estar errado, ainda assim Eu darei apoio ao Sahaja Yogi, porque o Espírito dele está
presente. Portanto, nós temos de proteger. Nós temos de proteger nossos filhos, temos de proteger nossas esposas, temos de
proteger nossos maridos, temos de proteger anaraksha, como chamam isso. Proteger todos os artistas, proteger todas as
pessoas que precisam de proteção neste mundo. Muitas pessoas precisam da proteção dos Sahaja Yogis. Agora vejam, a arte
clássica está morrendo, há um tipo estranho de arte moderna. Eu não me importo se é realmente moderna no sentido de que…

eles são pessoas evoluídas e estão produzindo algo de valor espiritual. Mas uma linha assim e uma linha assim… faz um
desenho ou uma pintura, não apoiem tal absurdo. Então a poesia que é errada não deve ser apoiada. Ou a literatura que fala de
coisas obscenas, coisas feias, coisas imundas nunca deve ser protegida. Mas tudo que é bom, tudo que é belo, produzido,
criado por alguém, mesmo por uma criança, deve ser protegido. Como um político que é um político honesto, que é um bom
político, que é benevolente, ele pode não ser um Sahaja Yogi, mas deve ser protegido. No fundo do seu coração, devem pensar:
"Mãe, por favor, proteja este homem". Vocês devem ter sentimentos por eles. Assim, o que nós temos de proteger aqui é a
bondade, é a paz. Esse é o nosso dever, nós temos de proteger. Nós não devemos dizer: "Tudo bem, por que devemos nos
importar? Ele não é um Sahaja Yogi." Não, mas ele é um bom homem. Quer ele seja um Sahaja Yogi ou não, não importa, mas
ele é um bom homem, então nós o protegemos por causa de suas virtudes. Vocês devem proteger uma pessoa que é virtuosa,
isso é muito importante. Por causa da virtuosidade dele, vocês devem protegê-lo. E vocês não devem ficar limitados apenas
entre vocês, Sahaja Yogis, vocês são os protetores do mundo. Vocês são os reis do mundo, pensem assim. Vocês têm de se
preocupar com tudo, com o que está acontecendo aqui… e o que está acontecendo lá. Vocês devem saber tudo. Então, algumas
pessoas dizem: "A Mãe diz: ‘não veja televisão’." Eu não digo assim, absolutamente. O que Eu estava dizendo… é que vocês
devem ver o que está acontecendo no mundo. Mas ficar o tempo todo grudado na televisão, seus olhos ficarão estragados, e
não há necessidade de ver toda a insensatez obscena, imunda. Por que Eu deveria lhes dizer? Vocês mesmos saberão. Mas
vocês devem ver as coisas, vocês devem estar informados, bem informados, especialmente as mulheres devem estar muito
bem informadas. Isso é muito importante, porque o que Eu percebi é que as mulheres na Sahaja Yoga, elas vêm e apenas pulam
no mar, acabam aí, essa não é a maneira. Vocês devem aprender a nadar, vocês devem saber… como fazer os outros nadar
também, para protegê-los. Devem saber tudo que está acontecendo neste mundo onde vocês nasceram. Vocês não devem ficar
apenas isoladas de lá, vocês devem saber tudo. Vocês Me perguntam, Eu sou uma mulher, Eu sei tudo sobre cada país, Eu
conheço o problema. É desse modo que posso resolver. Na Colômbia, Eu fui lá, vocês sabem o que aconteceu agora na
Colômbia. Na Rússia, em todos os lugares, vocês devem colocar sua atenção em todas essas coisas. Especialmente as
mulheres devem saber que elas são as shaktis… e elas são shaktis do amor, da atenção. Portanto, essa característica especial
protetora tem de estar conosco… e devemos saber que estamos no comando. Nós estamos no comando deste mundo. Nós
somos responsáveis por toda a humanidade, nós temos de cuidar deles. Nós não somos Sahaja Yogis limitados, somos
ilimitados, somos seres eternos. E assumam essa personalidade dentro de vocês mesmos, somente então o Diwali é completo.
Vocês não podem ter o Diwali com algo que dura pouco, vocês têm de ter algo que está queimando para sempre. Assim, esta é
a beleza da Sahaja Yoga: vocês se tornam realmente uma grande personalidade. Mas, não é o fim disso. Este é apenas o
Princípio da Lakshmi que Eu lhes disse. Mas uma vez que este Princípio da Lakshmi cubra vocês, então o Princípio de
Mahalakshmi começa, é que… vocês pensam no mundo como um grande desafio para vocês, que vocês têm de dar a eles o
Princípio de Mahalakshmi, que vocês têm de dar a eles a Realização. Vocês têm de elevá-los. E este Princípio, uma vez que
começa a trabalhar no Princípio de Mahalaksmi, então todos os problemas são seus próprios. Vocês têm de começar a
trabalhar isso. Mudar a atitude é a melhor maneira que Eu posso dizer… em relação a todas as outras coisas: "Nós temos de
resolver o problema," "nós estamos aqui para resolver o problema." Por exemplo, Eu tenho visto, é uma coisa muito comum,
alguém aparece com um problema, Eu lhes digo: "Façam isso." Eles dirão: "Mas, nisso, isso." "Então façam isso." "Mas nisso,
naquilo." Desse jeito eles continuam, em todas as voltas, voltas falsas, até Eu dizer: "Agora, isso é problema seu, não Meu." "Eu
estou lhes dando centenas de soluções e nenhuma delas lhes convêm." Mas aqui vocês devem saber que vocês são os que têm
de resolver o problema. É problema seu. O mundo é seu problema. Por que vocês nasceram nesta época? Por que vocês
obtiveram sua Realização? E por que vocês são Sahaja Yogis? Só pelo nome? Portanto, em todos os campos, vocês têm de…
assumir a responsabilidade de ver o que vocês podem fazer. Supondo que você seja um arquiteto, tudo bem, faça projetos, crie
projetos, apenas tente. Eu o ajudarei. Você é músico? Então adote formas e métodos de divulgar boa música. Se você é um
escritor, então escreva algo interessante, não entediante, algo interessante, algo que elevará as pessoas. Se você é um servidor
do governo, tudo bem, tente mostrar que… você está atuando para um governo que está em um nível muito mais alto. E uma
pessoa assim será respeitada, muito respeitada. A personalidade de todos crescerá, não que vocês fujam.. de algum lugar
porque a maioria das pessoas diz: "Mãe, nós ficamos bloqueados, isso, aquilo". Isso depende. Agora Eu lhes disse que às vezes
tenho de apertar a mão de 600 pessoas… que às vezes estão totalmente bêbadas. Então tudo bem, esse é o Meu trabalho.
Portanto, nós não iremos fugir. Nós estamos cobertos com a proteção da espiritualidade. Se vocês puderem se manter no
caminho central do Sushumna, ninguém poderá tocá-los. Então, a partir do Princípio da Lakshmi, Eu espero que vocês
obtenham todos os tatwas, todos os princípios satisfeitos em vocês, totalmente, e também que o Princípio da Mahalakshmi flua
através de seu ser. Vocês têm de estar muito satisfeitos e confortáveis. Não para encontrar falhas. Se vocês ficam encontrando

falhas, então saibam que vocês não são Sahaja Yogis. Se estão tentando controlar os outros, então saibam que vocês não são
Sahaja Yogis. Mesmo os líderes, Eu diria, nunca deveriam tentar controlar. Eles devem saber como o Princípio está trabalhando
no silêncio, verem por si mesmos como eles estão trabalhando. É um truque que vocês devem aprender. É claro, um pouco de
correção é necessária. Nesse momento corrijam a pessoa, nesse momento, não importa. Mas vocês devem saber como todo o
princípio da benevolência está trabalhando. Todo o Paramachaitanya está fazendo a parte da benevolência, vocês devem saber
disso. Como Eu lhes disse antes, vocês têm de ser como o mar, que recebe todos os rios nele. Se vocês estão no topo da colina,
vocês não podem receber nada. Então vocês têm de ser como um mar para receber tudo e vocês têm de estar no alto. Como Eu
lhes disse outro dia, da mesma forma, muito perto do mar, deve haver uma personalidade que está acima de tudo. Vocês devem
ter uma personalidade tão bela, é a profundidade do mar e a altura do Kailasha. Que Deus abençoe a todos.
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Puja em Alibag, Índia, 17.12.1989 Assim, agora, todos nós chegamos aqui… e nós iremos começar essa peregrinação de
viajarmos juntos. A jornada é de uma natureza muito sutil… e se vocês se derem conta de por que nós estamos aqui, nós
compreenderemos que toda esta Criação está observando todos vocês, e está tentando ajudá-los de maneira que vocês
ascendam… e vocês sintam a profundidade de vocês… e dessa forma desfrutem o seu Si. A viagem talvez não seja muito
confortável. As estradas estão muito cheias de… quebra-molas e todos os tipos de obstruções. É uma jornada como a nossa
ascensão, Eu senti, pois nossa velocidade deve ser reduzida. No ocidente, nós nos tornamos muito acelerados, sem dúvida, e
para reduzir essa velocidade, nós temos de usar… o processo meditativo, de modo que sintamos nossa paz dentro de nós
mesmos. Também os pensamentos estão bombardeando nossas mentes… e reagimos muito rápido… aos outros e a esses
pensamentos. Portanto temos de estar conscientes, você tem de estar sabendo o que está acontecendo dentro de você
mesmo, que os pensamentos estão bombardeando você, você está tentando ascender… e você acha muito difícil se livrar dos
pensamentos. O processo do pensamento pode começar… através de seu condicionamento ou de seu ego, somente dois
problemas. E você é aquele que está sob o desafio. Assim, você tem essas pessoas simples na vila… que começam a observar
tudo, mas elas não reagem. Se você não reagir, então seus pensamentos pararão. Portanto, a primeira coisa deve ser se
observar, de maneira que você não fique reagindo, mas você está experienciando e desfrutando o silêncio, as sutilezas, a
beleza, a glória de seu ser assim como de tudo que está em sua volta. Você não tem de se forçar para quebrar esse hábito, mas
só ficar alerta. Não é necessário falar demais sobre isso também, nem é necessário… pensar em nada, porque supondo que
você veja uma árvore, então ela é somente um árvore. O que você vai pensar sobre ela? E seja o que for que você for pensar
sobre ela, ela vai ser a árvore. Assim, não há nenhum mal em parecer um pouco estúpido, não importa. Mas esta é a coisa
básica: quando nós começamos a analisar, nós estamos arruinando nossos próprios nervos… e envenenando nossa própria
mente e cérebro. Assim, olhar algo sem análise, sem pensar sobre isso, é a realidade. Se você puder alcançar esse ponto onde
você observa tudo… sem reagir, você está na realidade. E somente então a penetração… dentro das sutilezas de seu ambiente,
de seus relacionamentos, de suas amizades, o universo inteiro desponta sobre você. É por isso que Eu disse que nesta
peregrinação, a primeira coisa que temos de lembrar… é que temos de estar conscientes de nós mesmos. Mas quando você só
está pensando nos outros, como os outros têm de se comportar, "eles deveriam fazer assim", deixe isso para os seus líderes
quebrarem a cabeça deles, esse não é o seu trabalho. É uma dor de cabeça para eles, Eu sei, mas eles têm de fazê-lo, está tudo
bem. Mas por que vocês querem quebrar suas cabeças por nada? Portanto, julgar os outros, pensar nos outros, o que eles estão
fazendo, o que há de errado neles, sobre qualquer coisa, seja o que for que vocês possam pensar que é errado, não vai ser
corrigido. Por exemplo, Eu conheço algumas pessoas… que são especialmente burocratas, eles estão viajando, vamos supor, de
carro, então eles dirão: "Eu acho que esta estrada deveria ir para este caminho", ou "Eu acho que teria sido bom…" "se esta casa
ficasse de frente para outro caminho", mas não é, entendem? Ela não vai ficar de frente dessa forma. Ela vai ficar da forma que
ela é. Então de que adianta gastar seu cérebro, sua mente, seu pensamento sugerindo algo que não vai acontecer… e nunca vai
acontecer também? Então quando começamos: "Eu acho…" "que estas árvores deveriam ser um pouco mais altas", mas elas
não são. "Eu acho…" "que os corvos deveriam parar de fazer barulho", eles não vão parar. Então simplesmente aceite isso.
Aceitação é o meio pelo qual vamos desfrutar. Mas aceitação não significa tolerância, porque tolerância significa você ter de
trabalhar muito duramente… para aceitar que essas árvores são da mesma altura. elas não podem crescer, isso é demais para
você. Quando você diz: "Eu tenho de tolerar isso," "porque minha mente não aceita". Então aceitação, do jeito que é, seja o que
for que você veja, aceitação. E é desse modo que as pessoas crescem, Eu tenho visto, aqueles que começam a aceitar, esse é o
sinal. Esse é o sinal da força e da profundidade deles. Por exemplo a propensão desta Mãe Terra, Ela é o que Ela é. E Ela suporta
tudo que está lá. Se você colocar uma coisa pesada Nela, Ela colocará uma força igual e oposta e suportará isso. Ela não diz:
"Eu estou tolerando isso, estou exercendo alguma pressão." Mas Ela apenas fica aceitando. Então o estado de testemunha e a
consciência se desenvolve… quando você apenas começa a aceitar as coisas como elas são. "Eu acho" não dá certo. "Eu acho
que teria sido melhor deste jeito" não dá certo. O segundo problema é "eu gosto". Agora, "eu gosto de comer um bolo", mas não
há nenhum bolo, o que fazer? Agora, seja o que for que estiver lá, desfrute isso como um bolo. Mas se você continua pensando
assim: "Eu gosto de tudo que não estiver aqui", você nunca pode ser feliz, é simples assim. Você tem de dizer: "Eu gosto…" "de
tudo que está lá, eu desfruto tudo que está lá", então essa é a realidade. Seja o que for que não exista, se você gostar, o que
alguém pode fazer em relação a isso? Isso funciona de tantas maneiras, em tantas facetas na vida, que as pessoas tiram

vantagem, porque nos tornamos tão vulneráveis… aos nossos gostos e desgostos que os empresários assumem o controle… e
eles criam gostos e desgostos em nossas cabeças… e colocam ideias todo dia. Eu tenho visto agora o modo como eles fazem
isso… através da televisão, através dos jornais, através disso, daquilo. Então depois você diz: "Agora eu gosto disso". Mas de
onde esse gosto surgiu? É o condicionamento que está colocado em sua cabeça. Então você é um escravo desse
condicionamento. "Eu só gosto de rosas…" "e eu não gosto de nenhuma outra flor." Por quê? Por que você não gosta de
nenhuma outra flor? E por causa dessas coisas, seja o que for que tenhamos, nós perdemos a alegria. Portanto a segunda parte
deveria ser gostar de tudo. "Por que eu estou aqui?" "Não é um lugar muito confortável de forma alguma," "então por que estou
aqui?" Para desfrutar uns aos outros; Para desfrutar o seu próprio ser. Quanto mais divergência você tiver externamente,
apelando para seu ego e condicionamento, quanto mais sua mente fica ocupada com isso, então você não pode desfrutar nada.
Então tratando-se de outro condicionamento que é muito sutil: "eu sou inglês" ou "eu sou americano"… ou talvez até mesmo "eu
sou de Derbyshire"… e depois "eu sou de um outro bairro," "e então é melhor formar um grupo", o agrupamento começa. Em uma
forma sutil, isso é um tipo de insegurança. Então começamos a formar clubes. Os animais fazem isso frequentemente, eles têm
de fazê-lo, porque o senso de segurança deles é muito grande. E então os seres humanos também fazem isso, mas não os
santos, não os anjos. Eles não formam grupos, porque eles não têm nenhuma nacionalidade. Nacionalidade é também um
condicionamento. Eles não pertencem a nenhum lugar, a nenhum país. Assim, agora, aqueles que vieram de avião, tinham de vir,
porque em cada país há um avião através do qual eles vêm, devem saber uma coisa: agora nós pousamos e todos somos
Sahaja Yogis aqui… e esqueçam seus países. Esqueçam-nos… e se misturem com outras pessoas. Por favor não formem
grupos. Não há nenhuma necessidade de forma alguma de formar grupos. Então Eu lhes pediria isso nos ônibus, porque
começa do aeroporto, vocês começam a formar grupos… e isso continua até o final quando vocês voltam. Eu acho que seria
uma boa ideia quebrar isso… e deixar as pessoas se sentarem juntas, pessoas de diferentes países e nacionalidade, e falarem
umas com as outras, tentar conhecer umas às outras… e tentar descobrir sobre uns aos outros. Não só o que você tem
conhecimento dos jornais, mas sim os diferentes problemas da Sahaja Yoga, quais são os problemas da Sahaja Yoga em um
determinado país. O que acontece em um determinado país. O pior de todos é o condicionamento da leitura. A leitura sem luz é
inútil. E algumas pessoas ainda têm o hábito… de se lembrar de algo que elas leram… e um tipo de exibicionismo quando elas
falam. É melhor ouvir os outros. Deixe os outros falarem. Na Sahaja Yoga, sobre qual assunto você discutirá? Eu não sei, como
você pode discutir sobre alguma coisa? Agora, você vê que isto aqui tem uma coisa verde. Agora, o que você pode discutir
sobre isto? Você dirá: "Tudo bem, isto é verde, mas há…" Então uma outra pessoa diz: "Não, isto é verde, mas…" A pessoa pode
continuar desse jeito, loucamente. Não há nenhuma necessidade de discutir na Sahaja Yoga. Eu simplesmente não sei sobre o
que vamos discutir. Vocês sabem tudo, vocês sabem como a Kundalini se eleva, vocês sabem como os chakras são limpos,
vocês sabem como vocês obtêm a Realização. Todos vocês sabem quem é, quem bloqueia o quê, e vocês sabem como isso
afeta. Agora, se isso é o fato, se isso é a verdade, se isso é o que é, o que vamos discutir sobre isso? As discussões acabaram
agora. Vocês são gnósticos, vocês são pessoas com muito conhecimento. Vocês têm o conhecimento, mas o conhecimento
que vocês têm é compartilhado por cada um de vocês. No máximo, você pode falar sobre suas experiências, você pode falar
sobre seus relacionamentos, como você tem desfrutado. Mas não há nada para discutir na Sahaja Yoga. Eu ouvi falar de
pessoas que ficam discutindo. Eu simplesmente não sei como pode haver uma discussão sobre a Sahaja Yoga. Eu ficaria muito
feliz de saber, se vocês puderem Me dizer… como podemos discutir sobre a Sahaja Yoga. Portanto nós temos de nos lembrar
que seja o que for que falemos, devemos falar sobre nossas experiências, sobre nossas alegrias, nossa felicidade, tudo, e não
discutir e analisar, porque isso matará a alegria completamente. Não há nenhuma alegria nisso, discutir é somente ficar
tentando mostrar que… vocês sabem melhor do que os outros ou vocês podem dar uma outra opinião. Na Sahaja Yoga, não há
nenhuma outra opinião. Se alguém tem um Nabhi, ele tem um Nabhi, que outra opinião você pode ter? Então nós acabamos
com diferentes tipos… de argumentos e discussões e coisas assim. Talvez alguém saia dos trilhos, talvez, mas todos vocês
sabem que ele está saindo dos trilhos, então de que adianta discutir isso? Todos vocês sabem que o que ele está falando é fora
dos trilhos, então tudo bem. Você chega à conclusão: "Sim, nós sabemos, nós sabemos, nós sabemos." Mas não há nenhuma
necessidade de discutir isso. Uma vez que você saiba e isso está em sua consciência, o Paramchaitanya cuidará disso… e você
não terá de se preocupar, de forma alguma, em como corrigir, como consertar isso, o que fazer, esse não é o seu trabalho,
apenas deixe isso para o Paramachaitanya… e Ele trabalhará isso. Assim, nós viemos para cá porque este país… tem sido muito
abençoado por muitos santos e yogis… e você pode ver isso nas pessoas, como elas são. E é por isso que, apesar de toda a
pobreza, apesar de todos os tipos de desconfortos… e apesar do fato deles não conhecerem… nenhuma coisa grandiosa
ocidental, eles não se incomodam. Eu fui à Rússia, é claro, na Rússia foi formidável… e muitos tiveram a Realização. E Eu
realmente fiquei surpresa ao ver como aquelas pessoas… vieram à Sahaja Yoga… e a aceitaram. Mas uma parte foi muito

estranha, que foi, Eu diria, como os aldeões deste país. Aqueles que ainda não são tão maduros… não viriam para a Sahaja
Yoga, mas a diferença do caráter deles era realmente notável, porque você está indo de taxi, então o motorista diz: "Você tem
cigarro Malboro?" Eu disse: "O que é isto? Eu nunca ouvi falar disso." "Não, se a Senhora tiver um, então eu A levarei de graça…"
"ou eu Lhe cobrarei bem pouco." Mas um indiano nunca dirá tal coisa, ele não sabe todas essas coisas, ele não se importa. Mas
se um motorista de taxi indiano estiver indo, ele dirá: "Você tem uma fotografia de Mataji?" Essa é uma grande diferença. Em
cada aspecto, Eu tenho visto que há um outro… como há aldeões aqui, as pessoas que não são Sahaja Yogis, mas eles
respeitam, eles respeitam um santo. Para eles, um santo é mais importante do que qualquer outra coisa. Ninguém lhe pedirá
nada, nunca. Mesmo se você quiser lhes dar, eles não aceitarão. Eles talvez enganem você, algumas pessoas que estão
vendendo coisas, mas eles nunca lhe pedirão: "Dá-me isto, dá-me aquilo", isso não é feito. Então basicamente, Eu acho que há
uma diferença… que nós devemos entender: o materialismo atua mais rápido no ocidente… do que na Índia, muito mais rápido.
E vocês têm de tomar cuidado nesse ponto. Eu estou trazendo vocês a este ponto agora: "Estamos nos perdendo no
materialismo?" É claro, vocês sabem, Eu sou uma grande compradora. Eu tenho de continuar comprando, comprando,
comprando, e Eu compro para todos vocês e Eu tenho comprado, sem dúvida. Mas a diferença entre… Minhas compras e as
compras de muitos é esta: se Eu estou comprando, estou indo lá… porque Eu sei que conseguirei coisas muitos mais baratas,
muito melhores. Todas as coisas boas estarão lá disponíveis porque Eu estou lá, Eu tenho certeza disso. E todas as coisas de
melhor qualidade… estarão disponíveis muito facilmente… e Eu serei capaz de conseguir coisas para as pessoas, porque Eu Me
lembrarei de todos eles, para quem Eu tenho de comprar. Isso sempre acontece desse jeito. Quando Eu saio para fazer
compras, mesmo se Eu tiver de enfrentar 400 pessoas, Eu consigo as coisas lá. É por isso que Eu tenho de ir. Tudo bem, se
vocês têm de ir, então vocês têm de pensar: "O que iremos comprar?" Eu tenho visto que invariavelmente os Sahaja Yogis
comprarão coisas… para não Sahaja Yogis, sempre, na maioria das vezes. "Estou comprando para minha mãe, minha irmã que é
contra a Sahaja Yoga." Por que você deveria comprar para alguém que é contra a Sahaja Yoga? Mesmo se eles forem seus
parentes mais próximos, você acha que eles merecem isso? Assim, nós temos de saber que somos um único corpo… e assim
como que esta mão deve cuidar da outra mão, quando saimos para fazer compras ou fazer qualquer coisa assim, nós devemos
sempre pensar o que iremos comprar… para outros Sahaja Yogis. É claro, Eu lhes falei que a menos e até que alguém seja … sua
irmã rakhi ou algo assim, você não precisa dar presentes. Mas as mulheres podem comprar para as mulheres, os homens
podem comprar para os homens. Apenas entendam uma pequena coisa: a matéria é para a expressão… de nosso amor, só isso,
ela não tem nenhum outro significado. Eu não acho nenhum outro significado nela. Assim, ao invés de comprar para – quando
as pessoas viajam daqui, elas vão como comerciantes, Eu tenho visto. É claro, vocês vêm como comerciantes também, mas
isso é algo dhármico. Mas quando vocês vão daqui, vocês vão como comerciantes, e para quem vocês estão comprando? Seus
relacionamentos não são mais com ninguém, , exceto com Sahaja Yogis e somente Sahaja Yogis. Quer eles sejam indianos,
ingleses, chineses, suiços, franceses, espanhóis, alemães, qualquer coisa. Eles talvez achem que são. Eles são Sahaja Yogis e
eles nasceram na terra… que chamamos de Reino de Deus. Então por favor, tomem cuidado nesse ponto. Hoje sendo o primeiro
dia, Eu quis lhes explicar tudo… de tal maneira que vocês se lembrem que nós estamos numa peregrinação… e todos nós
devemos ser capazes de crescer nossa consciência. Se vocês não podem crescer sua consciência, isso é inútil. Uma vez que
vocês comecem a pensar assim, vocês ficarão surpresos… ao ver o quanto vocês ganharão e o quanto alcançarão. Não há
nenhum "faça" e "não faça" na Sahaja Yoga, realmente, e Eu não acho que temos muita disciplina também, de nenhum tipo. Mas
é a Sahaja Yoga que de uma forma ou de outra os disciplina, Eu não tenho de lhes dizer nada. É como o fogo, se colocar sua
mão no fogo, ele queimará você, quer você goste disso ou não. Da mesma maneira, se você faz qualquer coisa asahaja, você
terá de pagar por isso. Então você sabe definitivamente que você não quer perder suas vibrações, você não quer se tornar
infeliz. Mas nesse momento, com uma compreensão mais profunda… e reverência ao seu Si e à sua ascensão, você tem de
assumir uma atitude muito alegre e séria. Eu tenho certeza que desta vez, todos vocês só vão estar desfrutando o seu Si. Que
Deus os abençoe.
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Puja de Ano Novo Sangli, Índia, 01.01.1990 A experiência de ontem foi que Eu tive de gastar o dia inteiro… com os policiais lhes
explicando. E agora Eu sinto que em Maharashtra, há um domínio da Máfia. E isso é para nós encararmos e temos de prová-lo.
Eu sinto muito que algumas pessoas foram feridas muito seriamente… e Eu acho que depois do Puja, eles os levarão para o
hospital. Aqui existe um hospital muito bom onde temos médicos muito bons. E então Eu lhes pediria para que vocês saibam
que… o mal e o bem sempre têm de lutar e se enfrentar. Antigamente nesta grande região do Maharashtra, todos os santos
foram torturados a tal ponto… que é surpreendente como, apesar de tudo isso, eles mantiveram a bandeira da espiritualidade
tão elevada. Eles ainda existem, as mesmas pessoas… que torturaram os santos e Eu acho que eles são as mesmas pessoas…
que se comportaram de uma maneira tão ruim com todos vocês. Esse tipo de viagem do ego se desenvolve em todos, mesmo
entre Sahaja Yogis, ela de fato se desenvolve. E eles estão o tempo todo em uma cena diferente. Isso é como o estilo de
comportamento de Hitler… em que você pega algum tipo de questão. Uma questão poderia ser qualquer coisa, por exemplo,
eles estão dizendo: "Estamos tentando remover todas as fés cegas". Eu tenho feito isso por 18 anos, o que eles podem fazer
mais do que isso? E Eu removi todas as suas fés cegas em todos os tipos de coisas estúpidas… que a religião, assim chamada,
estava lhes ensinando. Em cada religião, não há nenhuma dúvida da única religião Hindu. Mas aqui, eles não ousam dizer nada
sobre os muçulmanos, porque os hindus são pessoas muito pacíficas. Eles, os muçulmanos, querem que todos os templos
sejam removidos, todas as divindades devem ser descartadas. Isso tudo, Eu acho, é de Rajneesh, que é o guru deles, porque ele
fez uma… ele fez uma exposição onde ele tentou mostrar… que Ganapati era algo muito estranho e tudo mais. Sob o ponto de
vista médico, na Sahaja Yoga, vocês sabem… que sem Ganesha, nós não podemos curar muitas doenças. É um fato. Então, um
sujeito estúpido falando desse jeito… se tornou agora o guru dessas pessoas… que são descartadas no mundo inteiro e que têm
sido insultadas. Assim, esses poucos jornais fizeram dele um guru, talvez… eles estejam seguindo seus métodos de dizer que
nós deveríamos, que deveríamos nos livrar de todas essas ideias e isso e aquilo. Mas eles foram ao limite em que toda a
espiritualidade é uma ilusão. É uma grande piada. E nós deveríamos abandonar… todas as leituras e toda a compreensão sobre
a espiritualidade. Mas eles não sabem que a herança deles é a espiritualidade. E o mundo inteiro depende disso. O mundo
inteiro, porque quando as pessoas… adotaram o desenvolvimento industrial, vocês sabem até que ponto elas foram e o quanto
elas estão perdidas. E até que ponto vocês estavam nessa confusão. E como vocês se recuperaram por causa da
espiritualidade da Sahaja Yoga. Agora, se essa nutrição vinda das raízes da espiritualidade… não chegar no ocidente, o
verdadeiro conhecimento como é na Sahaja Yoga, o ocidente será destruído. O ocidente será destruído, vocês sabem disso
muito bem. Não há nenhuma alegria, não há nenhum amor, não há nenhuma poesia, não há nenhuma música, não há nenhuma
cultura. Mas conforme vocês compreenderam, agora essas pessoas começaram… a falar sobre "nenhuma religião", "nenhuma
religião", como muitos de seus países ocidentais também fizeram, especialmente a Rússia fez dessa maneira… em que não há
nada como Deus, não há nada como isso e aquilo. E agora, depois de tudo, eles estão se conscientizando de Deus. Então agora,
nós teremos de atravessar um outro círculo. Mas eles mal são vinte pessoas. Assim, mesmo um sujeito que seja como Hitler
pode destruir a coisa toda. Isto é uma coisa muito importante: para destruir algo, você só precisa de uma pessoa. Mas para
sustentar e construir, você precisa de muitas pessoas. Para afundar um navio, você só precisa de um buraco nele. Mas para
construir o navio, você leva vários meses. Assim, o trabalho que foi feito nesses últimos 18 anos… da Sahaja Yoga é realmente
fabuloso. E a verdade sobre isso, você sabe em definitivo que… ela ajudou muitas pessoas. Embora tenhamos passado por
altos e baixos… e tudo mais, estivemos fazendo coisas erradas, não há dúvida sobre isso, mas ainda assim, agora estamos
muito estabelecidos… e sabemos o que é a Sahaja Yoga. A experiência da Sahaja Yoga, todos vocês tiveram. Temos visto
muitos… O que ela está fazendo? Por favor, fique sentada. Vocês viram fotos milagrosas, muitos milagres em sua vida diária.
Todo dia há milagres. Agora dizer que não existe Deus… é impossível para vocês, porque vocês sentiram os milagres… deste
Poder Onipresente, o Paramchaitanya. E também todas as religiões são explicadas… e a integração completa delas foi trazida.
Mas para isso, nós temos de saber, como Eu lhes disse em Brahmapuri, que os Sahaja Yogis têm de saber que eles têm de se
tornar dinâmicos. Sejam quais forem as energias que vocês obtiveram, seja o que for que vocês alcançaram dentro de vocês
mesmos, não é suficiente o bastante. Vocês têm de manifestar. E nesse dinamismo, Eu acho que as pessoas se perdem. Eu
tenho visto que alguns líderes se tornam horríveis. Às vezes o Vishuddhi deles pode ser horrível, então o coração deles se
acaba. Assim, você não deve permitir ninguém, um líder por mais do que um mês. Isso explode, Eu tenho visto, porque seu balão
já foi inflado… e novamente ele fica inflado num piscar de olhos. Eles religiosamente têm mantido todos os indianos fora, Eu

acho. Quero dizer, ele é o organizador aqui. [Marathi] Assim, a herança de nosso país é a espiritualidade. E isso é a nutrição.
Somente o crescimento unilateral no ocidente, devido ao maquinário ou seja o que for que você possa chamá-lo, arruinou isso
completamente. E o crescimento unilateral neste país e em todos esses países… onde a religião se tornou uma fé cega também
arruinou isso. Mas no centro está a Sahaja Yoga. Agora, a sabedoria de vocês, sua sensatez é tão evidente, quero dizer, as
pessoas têm estado com todos os tipos de gurus aqui… e têm estado com todo mundo, mas eles não sabem nada sobre nada,
exceto se lembrarem de cor, alguns desses Hare Ramas, falam: "Rama, Rama", desse jeito. Enquanto vocês sabem tudo sobre a
Kundalini, vocês sabem como elevá-La. Vocês sabem como dar a Realização, sabem quais são as doenças causadas, como
curar e tudo e tudo e tudo. Isso chegou a tal estágio que ninguém Me faz perguntas. Por outro lado, no começo em Londres,
Minha palestra era de cinco minutos… e as perguntas eram para o resto do tempo. Então, agora, vocês sabem muito. E vocês
aceitam o que não pode ser explicado também, porque vocês sabem disso. Por exemplo, alguém Me perguntará: "Mãe," "como
a Senhora consegue essas fotografias?" Por que estamos falando sobre isso? Eu sei como isso acontece, quem está fazendo
esse truque, mas Eu não quero lhes falar. Além do mais, se vocês exigem algo, Eu nunca lhes direi. Esse é um dos atributos que
Eu tenho. Se você vem de forma humilde e desejo honesto de saber, então Eu posso lhe falar sobre tudo que você deseja saber.
Mas se você só quer Me forçar e dizer: "Eu confronto a Senhora", Eu também digo: "Eu também confronto você, saia daqui."
Desse jeito. Não reage dessa maneira. Assim, isso é apenas o temperamento do Divino… que se você é convexo, o Divino se
torna convexo também, e briga e diz: "Não, saia!" Se você se torna côncavo, então isso emite e dá conhecimento ou recebe
conhecimento. Portanto, a pessoa tem de ser humilde. Essa é uma parte muito importante disso. A pessoa tem de ser humilde.
Assim, a consciência, novamente Eu falo sobre a consciência, dentro de você deve ser: "O quanto nós viemos a saber sobre nós
mesmos?" "O quanto nós viemos a saber sobre os outros?" "O quanto sabemos sobre o nosso próprio ser?" "O quanto sabemos
sobre os chakras?" "Em um tempo tão curto, como viemos a saber sobre isso?" Por exemplo, nós devemos saber: se você está
lidando com um computador… e você sabe como o computador funciona, como ele age, como ele é programado, tudo, sem
programá-lo, sem fazê-lo funcionar, sem construí-lo. Quero dizer, se você o constrói, você sabe como ele funciona. Mas sem
fazer isso, apenas conhecer um computador, como ele funciona e todo o maquinário sobre ele, é um conhecimento enorme. E
isto é o que tem de estar presente para todos nós: saber que existimos como seres humanos e o que temos de fazer… para
emancipar os outros seres humanos. É claro, Eu não devo dizer que todo Sahaja Yogi é desse nível, não. Ou se eleva, mas todo
mundo está tentando. Ninguém negou a Sahaja Yoga. Ninguém disse que ela não é verdadeira. Todo mundo está tentando
ficar… cada vez mais elevado em seu estado de espiritualidade que não fala, ele age, ele não manipula, ele age. E nós temos
visto que ele age em muitas formas milagrosas. Então, primeiro saber sobre todas essas coisas, depois sentir esse
Paramchaitanya, é diferente do que só falar sobre isso. Muitos falaram sobre isso, mas você nunca O sentiu. Agora você O
sentiu, você O comprovou, você O experimentou… e você descobriu que isso é algo totalmente verdadeiro. Na ciência, como Dr.
Khan estava Me dizendo, que na ciência, uma teoria que é estabelecida hoje pode ser refutada amanhã. Uma outra teoria que é
estabelecida, pode ser refutada. Isso continua, de modo que nenhuma teoria é uma teoria absoluta. Mas na Sahaja Yoga, nos
últimos 18 anos, seja o que for que Eu estive dizendo é a verdade. E é absoluta, ela não pode ser contestada novamente.
Ninguém pode dizer: "Não, Mãe, isso não é assim." Uma coisa simples é: alguém vem a você… e você diz, outro dia isso
aconteceu, um médico estava lá em Aurangabad e ele disse: "Eu nunca tive nenhum guru". Mas seu Swadishthana Esquerdo… e
ele pareciam muito perturbados. Ele era um Sahaja Yogi, de certa maneira, não parecendo normal. "Eu tenho dor no estômago",
e isso e aquilo. Eu lhe perguntei: "Você não teve nenhum guru?" Ele disse: "Não". Então agora, conforme a ciência progrediu, nós
podemos ver claramente… que ela não adquiriu a teoria que é absoluta. Mas na Sahaja Yoga, como Eu lhes disse, havia um
senhor, um médico… que estava negando, ele disse: "Eu não tive nenhum guru". Eu lhe perguntei: "Você lê livros?" "Sim", ele
disse, "eu li Vivekananda". Eu disse: "É isto." Ele disse que estava lendo o livro de um determinado guru. Nós demos um bandhan
para esse guru e esse sujeito sentiu-se bem. Há muitas coisas que temos de saber. Pequenas, pequenas coisas existem que
devem ser… compreendidas na Sahaja Yoga. E devem fazer isso de acordo com elas, porque isso é para a benevolência de
vocês. Agora supondo que Eu diga: "Apenas façam essas coisas". Se vocês não Me aceitam, por que Eu estou lhes falando?
Não estou lhes falando porque Eu tenho de ganhar algo, mas é para seu bem. Agora, se vocês não querem Me aceitar ou se
vocês reagem, isso não vai ajudá-los. A Sahaja Yoga não é para Mim, é para vocês. Agora, se vocês são verdadeiramente,
honestamente, se vocês são buscadores, então vocês devem saber que: "Meu objetivo é elevar espiritualmente". Agora, na
ciência, vocês progrediram muito, vocês estão fartos disso. Agora vocês retornaram à espiritualidade… e para a espiritualidade,
você tem de ser uma pessoa mais sutil. E para essas sutilezas, você tem de abandonar todos os seus condicionamentos. Todos
os condicionamentos estranhos devem ser abandonados… e o pior que vocês têm é a parte do ego, ele simplesmente salta. Eu
tenho visto que indicando pessoas para serem líderes… foi a coisa mais prejudicial que Eu fiz a eles. Muitos deles simplesmente

se perdem, porque eles se tornaram líderes. Um tipo de Hitler entra neles. Portanto esse é um dos piores condicionamentos que
nós temos. Nós temos de tomar muito cuidado para que não tentemos… impor nosso ego sobre os outros. Quando nos
tornamos líderes ou alguma posição é dada para nós… ou pedimos algo, deve ser alcançado através de sua autoridade. Nós só
temos a autoridade de Deus. A menos e até que você se torne humilde desse jeito, nada vai fluir. Vocês podem ver que o oceano
fica o mais abaixo em altura. E todos os rios e tudo flui para o oceano. E somente do oceano surge a chuva. Vamos supor que o
oceano estivesse em algum lugar no topo dos Himalaias, nós todos estaríamos vivendo no deserto do Sahara. É uma coisa
muito simples, é ser humilde, este é o primeiro sinal: ser humilde, ser não violento, porque nós dependemos do Poder
Onipresente. É um poder que está completamente integrado dentro de nós. Nós não somos somente os escolhidos, nós
queremos estar conscientes disso. Assim, essa ignorância, essa cegueira, se isso desaparecer de nós, esse Poder Divino se
manifestará. Mas nossos estilos são tão complicados. Às vezes Eu simplesmente não entendo, por que nós nos complicamos
tanto? Olhem para as flores, olhem para as folhas, elas estão numa árvore, supondo. Automaticamente elas se abrirão para o
sol, automaticamente. Você não tem de levar uma folha em direção ao sol, de forma alguma. Automaticamente ela se abre.
Vocês têm visto isso todo dia. Automaticamente, porque ela precisa do sol. Agora, você quer ter o Espírito em você mesmo.
Você quer alcançar o Espírito. Então automaticamente você deveria alcançar, realmente automaticamente, se esse é o seu
desejo, você deveria, com seu próprio desejo somente, deveria alcançar a luz do Espírito. E deveria crescer nesse Espírito para
saber que… isso é o que você tem de alcançar. Mas pequenas coisas perturbam vocês, como por exemplo, alguém não se
casou. No dia seguinte, você vê o rosto dessa pessoa, é como se alguém tivesse morrido na família, ela fica sentada lá.
Verdade, Eu tenho visto isso. Imediatamente Eu identifico… quem ainda não ficou noivo. Então depois do casamento, Eu
percebo novamente o mesmo tipo de insensatez. Porque eles ficam analisando: "Eu quero esse tipo, eu quero aquele tipo, eu
quero". Seja o que for que esteja disponível aqui está disponível. Como em um navio, você não tem nenhum problema, porque
você não tem nenhuma solução. Se você está viajando em um navio e você apenas pede algo: "Oh não, não está disponível
aqui", acabou-se. Mas depois você perde toda a alegria da Sahaja Yoga… por uma pequena coisa sem sentido. Se não for este
ano, será no próximo ano. O que é tão importante? Há certas limitações de idade, altura, isso, aquilo. Então mesmo se você
arranjar o casamento deles, é muito interessante, depois eles vêm e dizem: "Não, não, eu não gostaria de me casar com essa
moça". "Por quê?" "Porque eu quero tal e tal". Tudo bem, então nós encontramos: "Não, não, não, ela não é boa, ela tem essas
coisas", então você muda isso. Essa não é a maneira, você não está aqui para você escolher… uma moça por você mesmo.
Então há um outro que pode dizer: "Tudo bem, eu vim, eu vi uma moça e me apaixonei". Então você se apaixona e sai. Esse tipo
de insensatez continua. Vocês devem ter uma certa quantidade de dignidade. Todos vocês são Sahaja Yogis. E quando Eu vejo
todo esse tipo de atitude estúpida, Eu digo: "Essas pessoas nunca podem avançar na Sahaja Yoga". Na Índia, você ficará
surpreso, até mesmo Eu casei com um homem que era de um outro, outro lugar. Região totalmente diferente, religião diferente,
tudo diferente. E uma pessoa diferente. Então uma pessoa pode dizer que… era um casamento muito não convencional, alguém
pode dizer. Mas Eu nunca tocaria esse homem ou ele nunca Me tocaria. E se ele falasse Comigo, somente na presença de
outros. E apesar disso, nosso casamento é muito forte… e nós somos um casal muito feliz. Com toda essa insensatez que você
continua fazendo, trazendo isso para o nível… de aparência física, compreensão física, seu ego: "Eu quero isso, quero aquilo",
você percebe que logo depois do casamento, você se afasta, você começa a analisar. É por isso que Eu estou lhes dizendo hoje,
Eu talvez não possa lhes falar sobre casamentos mais tarde. Então tomem cuidado. E é desse modo que vocês trouxeram
problemas para Mim. Uma vez que aceitem que vocês vão se casar na Sahaja Yoga, então vocês devem aceitar que a Sahaja
Yoga tem suas próprias normas… e estilos através dos quais ela casará você e cuidará de seu casamento… e o abençoará. Mas
se você começa a analisar e a se comportar mal, isso não vai dar certo e você terá muitos problemas. Ou você acredita no
Poder Onipresente… e entrega seu ego a Ele ou então você tem seu ego. A Sahaja Yoga é decidida por Mim, pelo
Paramchaitanya. Agora, às vezes, na Sahaja Yoga, pode acontecer que talvez isso não dê certo. Mas invariavelmente Eu tenho
visto, invariavelmente não é nenhuma de Minhas falhas, nenhuma de Minhas falhas. A maioria dos líderes têm dado informação
errada, a maioria dos líderes não falam sobre, sobre os antecedentes da pessoa. Ou talvez tenha havido algum tipo de viagem
do ego nessas pessoas, e elas são as que estão criando problemas para nós. Mas as coisas dão certo. Lentamente,
gradualmente, nós podemos melhorar. Nós devemos ter paciência. Se no primeiro dia você começa a demandar alguma coisa
fazendo isso, não vai dar certo. Nós devemos aprender a doar, no casamento, é um ajuste de doar, não é nenhum ajuste de
demanda. Nós temos de doar, nós temos de sacrificar. O que existe em você para sacrificar são todas esses lixos. Você não
pode sacrificar seu Espírito, então mantenha-se fiel ao seu Espírito. E viva com isso. O que você vai sacrificar? Quero dizer, o
que você tem de dar? E somente então você desfrutará. Somente então você desfrutará o Espírito. Eu estou recebendo brisa
fresca de vocês. Assim, Eu quero que vocês sejam Sahaja Yogis muito grandiosos, muito grandiosos. E vocês devem realmente

manifestar seus poderes de sabedoria. Agora, os homens têm a parte do ego e as mulheres têm o outro lado, é que elas são
muito lerdas às vezes, extremamente lerdas. Elas não pensam que elas têm de interpretar um papel muito dinâmico, enquanto
elas são as shaktis. Por exemplo, elas nem mesmo baterão palmas, elas não terão nem mesmo suas lanternas para ver o que
está acontecendo. Nada. Elas apenas pensam que elas são só um tipo de parasitas, apenas vindo para cá como esposas… ou
irmãs ou seja o que for, vestindo saris. Não, vocês têm de ser extremamente dinâmicas. Vocês devem saber tudo sobre a
Sahaja Yoga, devem saber tudo sobre os chakras, vocês devem saber tudo. Na Índia, nos tempos antigos, eles as ensinavam
sobre Deus, religião e tudo mais. Nós tivemos tantas mulheres grandiosas, Gargi e Maitreyi e todas essas… que eram mulheres
muito instruídas. Portanto, de maneira alguma, vocês devem ser somente mulheres… que não sabem nada da Sahaja Yoga. A
Sahaja Yoga não é destinada somente aos homens, ela é destinada a vocês, muito mais a vocês, porque vocês são a shakti e Eu
sou sua Mãe. Assim, Eu acho que as mulheres carecem disso. Elas estão mais preocupadas… com os saris, com isso e aquilo,
e, quero dizer, agora dos penteados elas chegaram aos saris. Isso é o que Eu sinto. É exatamente o mesmo. É claro, o sari é
uma roupa muito boa, é bom vestir, Através disso, nós encorajamos muito nossos tecelões na Índia. Ele é muito artístico e bom,
ele representa também… uma coisa muito feminina. Mas isso não significa que vocês devem se tornar tão femininas… que
vocês não entendem a Sahaja Yoga. Eu tenho visto mulheres que não sabem onde os centros estão nos pés. As indianas
sabem, os homens de fato sabem, as indianas sabem, mas as ocidentais não sabem, muitas delas. Elas não sabem sobre os
chakras, elas não sabem como elevar a Kundalini, elas não sabem qual é o problema. Assim, uma vez que vocês deixaram essa
vida onde vocês estão vestindo um sari, não significa que vocês se tornaram uma mulher no gosha. Gosha é aquilo onde elas
têm de usar chadar, chadar, é assim que eles chamam. Não, sari significa que vocês também podem ser muito dinâmicas. O
mesmo sari que vocês estão vestindo, mesmo os saris de nove metros, nós tivemos rainhas que lutaram contra os ingleses.
Vocês devem ter ouvido falar de Jhansi Ki Rani. Ela era jovem. Ela pulou de vinte metros com seu filho nas costas, ela era uma
viúva. E lutou contra os ingleses, muito. E quando ela foi morta, a pessoa que estava aqui, o inglês, ele disse, o governador, ele
disse: "Nós ganhamos a guerra, mas a glória vai para Jhansi ki Rani." Depois nós tivemos uma outra, Chand-bibi, uma outra
mulher em… Ahmednagar, ela lutou. Nós tivemos muitas mulheres assim. Nós tivemos tipos formidáveis de mulheres, embora
elas vivessem como mulheres. Nós tivemos Padmini, tivemos Noorjahan, tivemos Ahilyabai, muitas mulheres. Elas não eram
másculas de forma alguma, muito femininas. Houve a última, era a nora de Shivaji. Ela tinha somente 17 anos de idade, 17 anos.
E ela lutou contra esse Aurangzeb e ela foi quem o derrotou. Ninguém conseguia lidar com esse Aurangzeb, sujeito horrível, ela
o derrotou. Assim, embora a mulher indiana pareça tão dócil e simples, mas quando se trata de sua personalidade, elas são
capazes de coisas extraordinárias. Assim esse caráter, quando vocês estão usando saris, vocês devem saber como amarrar a
parte de trás e lutar. Do contrário, você não assimilou a cultura Sahaja em você. Ou vocês são muito dominadoras ou vocês são
muito dóceis como vegetais. Vocês devem entender que nós temos de estar alertas, muito alertas. E a Mãe depende de nós. Em
nossas próprias personalidades, o modo como nós vamos nos desenvolver, nossos filhos, nossos maridos, nossa sociedade da
Sahaja Yoga, toda a Vishwa Nirmal Dharma, é a mulher que forma a sociedade. O universo inteiro está nas mãos de uma mulher
que cria filhos. Assim, as ideias estúpidas de romantismo e toda essa insensatez… têm de ser liquidadas. A possessividade
com o marido: "Que horas você chegou? Quando você foi? Onde você foi? ", e aqui, as mulheres, quando Shivaji começou sua
luta, elas cortavam seu dedo, o polegar, e colocavam a tika… na testa dos maridos que estavam indo para a guerra… e elas
diziam: "Não volte fugindo do inimigo". Mulheres tão formidáveis, nós tivemos no Maharashtra, onde vocês as consideram tão
suaves. Se trata-se de seu país, se trata-se de sua própria personalidade, de sua própria castidade ou qualquer coisa, elas são
formidáveis. Exatamente como leoas. Assim, com esse sari, muitas coisas andam juntas. Não é somente o sari que você está
usando, mas você está representando… algo muito dinâmico dentro de você mesma. Agora, quando falamos sobre nossos
próximos programas, as pessoas estão insistindo que nós deveríamos ter um programa… de qualquer forma em Kolhapur. Mas
Eu lhes disse que não permitirei os Sahaja Yogis irem lá, porque eles foram feridos seriamente. Mas alguns de vocês podem ir,
não todos vocês. Eu ficaria muito preocupada. Eu não acho que alguém os ferirá… e eles estão dizendo que eles farão os
preparativos. Portanto, se você quer ir, se você não tem medo… Mas com uma promessa: ninguém vai bater em ninguém. Eu
fico dizendo: "Não batam, não batam" e alguém ouviu "batam". Quero dizer, quero dizer, Eu nunca ouvi uma coisa assim, quando
estou dizendo… sobre aquilo: "Não batam, não batam", então alguém ouve: "Batam neles, batam neles". Eu simplesmente não
entendo como pode ser isso. Portanto vocês não têm de, realmente, vocês não têm de bater em ninguém. Não há nenhuma
necessidade. Vocês sabem que existe o Paramchaitanya trabalhando. Tudo isso é também o trabalho de Paramchaitanya. À
tarde, Yogi Mahajan estava discutindo Comigo muito seriamente como um advogado, dizendo: "Mãe, nós não podemos formar
um caso criminal contra eles," "porque não há nenhuma evidência." À tarde. E à noite, nós temos a evidência agora. E então eles
estão escrevendo o oposto, que eles foram espancados… e que vocês jogaram pedras neles. E nenhum deles foi ferido. Elas

devem ter sido pedras vibradas, Eu acho. Como vocês podem? Eles não tinham nenhum ferimento. Eles anotaram que eles não
tiveram nenhum ferimento. Portanto não há nenhuma necessidade de vocês se preocuparem com isso. Com tudo isso, havia
pelo menos mais de 400 pedras que atingiram… e somente 18 pessoas ficaram feridas. E realmente, de forma séria, Eu acho,
uma ou duas. Então não há nada e Eu posso curar todos vocês, vocês sabem disso muito bem. De modo geral, este país,
especialmente o Maharashtra, é cheio de devoção a Deus. Por exemplo, essas coisas… nunca vão dar certo. Mas eles são
pessoas muito perigosas… como Hitler, eles começam a se mover de um lado para o outro… e dando algumas ideias e tudo
mais. Então é melhor acabar com eles no momento… em que eles estão prosperando, como eles chamam a si mesmos de
Nirmulan, é para remover as raízes. Então nós temos de fazer o Nirmulan do Nirmulan. Tudo bem. Assim agora, hoje nós
teremos o Puja. Então depois disso, se vocês quiserem, vocês podem ir… para Kolhapur para suas compras. Mas elas abrem, as
lojas abrem bem tarde e ficarão abertas até bem tarde às 20:00hs, e amanhã o dia inteiro estará disponível para vocês. Então
vocês podem pegar os seus ônibus. Vocês podem ir lá… e podem fazer suas compras e tudo mais, depois voltem para cá.
Amanhã também vocês podem fazer o mesmo. Depois de amanhã, Sr. Govind… muito gentilmente convidou todos vocês para
sua casa, na realidade, ele é um homem extremamente generoso. E quando Eu lhe disse: "Você deve pegar dinheiro Comigo", ele
simplesmente ficou discutindo Comigo: "Mãe, dá-me essa primeira oportunidade," "Essa é minha grande honra que (marathi)…"
"Então, deixe-os virem, se eles quiserem vir". Então o programa será depois de amanhã, depois disso, ele disse que acabará por
volta das 12:30 ou 13:00hs. Então vocês terão a noite e amanhã o dia inteiro para suas compras. Mas Eu acho que depois vocês
não devem se preocupar mais com as compras. Seja o que for que vocês tenham de fazer, é melhor terminar amanhã. E depois
vocês têm de vir para o programa também. No dia seguinte, se vocês demorarem, então será muito difícil. Portanto todos vocês
devem ir lá, comer e depois ir para Ganapatipule. Esse é o programa. Então cheguem em Ganapatipule ao anoitecer. Eu espero
que esteja tudo claro para vocês. E seja o que for que queiram comprar, vocês têm de comprar aqui. Mas Eu diria que alguns de
vocês são realmente, realmente, não sabem qual é a seda verdadeira. E Eu tenho visto algumas pessoas comprando algo
horrível. E vocês não devem comprar seda muito fina, porque ela durará somente por oito dias. E então ela acabará. Portanto
não vão atrás de coisas baratas. Um sari que é um sari bom, sari de seda, é melhor do que dez saris ruins. Felizmente agora nós
temos alguns saris que vocês queriam, os saris estampados… que Eu posso lhes dar em Ganapatipule. Saris estampados bons
de tassar e também de seda. Nós os teremos lá. Todos vocês podem comprar lá. Alguma outra coisa? Porque Eu não acho que
Me encontrarei mais com vocês, talvez até irmos para Ganapatipule. Agora, também, se vocês puderem conseguir… aquelas
coisas para bhajans, por favor comprem. Eu lhes dei como presentes duas vezes, mas vocês nunca os trazem em seu tour… e
dessa vez novamente, Eu não quero adquirir esse tipo de coisa. Apenas lhes mostrem. Qualquer coisa deste tipo, por favor
adquiram, é muito importante. Eu lhes dei duas vezes como presentes, mas é muito difícil toda vez ir à loja… e adquirir isso para
vocês. Se vocês podem adquiri-los, por favor comprem. Alguns de vocês devem pelo menos tê-los. Ele organizará, é melhor
comprarem. Agora, todos os casamentos praticamente foram decididos. Restou um ou dois, que ele também ajustou. Agora,
aqueles que estavam acima da idade ou algo assim, nós não conseguimos arrumar seus casamentos, não importa. Talvez dê
certo, talvez não dê certo, não importa. Afinal, vocês estão na Sahaja Yoga. Vocês estão realmente casados com a Sahaja Yoga,
só isso. Isso é algo lateral. Assim não tornem sua vida muito infeliz, então o dia todo vocês vieram a saber que vocês não… nós
não fomos capazes de arranjar seus casamentos, isso não é apropriado. Apenas desfrutem, não percam o ponto principal. Que
Deus os abençoe.

1990-0107, Puja, Quem é o Deus e Quem é a Deusa
View online.
Puja, Quem é o Deus e Quem é a Deusa 7-1-1990, Ganapatipule Na Índia, nós acreditamos que Deus, Ele próprio, se encarna com
Seu Princípio de Vishnu... quando há o declínio da retidão, e tenta elevar. Cada Encarnação tem trabalhado muito... e também
têm trabalhado dentro de nós mesmos. Agora, este é o conhecimento que nós tínhamos na Índia, há muito tempo atrás. Mas
quando eles falavam sobre as Encarnações, as pessoas começaram a venerá-Las como estátuas... ou como alguns tipos de
imagens que eram vendidas no mercado... e eram feitas por pessoas que não tinham nenhum direito de fazer isso. Mas, está
descrito nos Puranas... que nós tivemos alguns dos lugares onde muitos... Eles disseram que... em muitos lugares na Índia e
pelo mundo inteiro, a Mãe Terra criou... belas Divindades... para falar com as pessoas, ou meio que para correlacionar com o
que quer que foi descrito... naqueles livros antigos. E todos estes são chamados de swayambus; eles são criados por eles
mesmos. A menos e até que você seja uma alma realizada, você não consegue distinguir se eles são verdadeiros ou não. Você
tem de ter as vibrações para certificar-se de que... eles emitem vibrações de forma muito forte, uma pedra começa a emitir
vibrações, mas ela tem uma forma, ela tem um coeficiente. Então como isso está sendo criado? Tem havido muitos milagres
neste país destas Encarnações, como Ramadasa, que foi o guru de Shivaji Maharaji, é dito que em sua época, a Mãe Terra
emitiu, manifestando, eles dizem, 500 Hanumanas. Eu não sei se o número está correto ou não, seja o que for. Mas aquela
estátua, eles acharam uma estátua nas águas de Angapur. Twas Ramadasa foi quem a achou... e manteve lá e havia uma
estátua de uma outra Deusa, Anglai Devi, deve significar Inglaterra, Eu acho, a Deusa vindo da Inglaterra deve ser Anglai Devi.
Seja o que for. Então, eles quiseram remover aquelas estátuas de lá. E eles disseram que as estátuas não se deslocavam. Então
eles tiveram de pedir perdão, e com grande dificuldade, eles conseguiram mover... aquelas estátuas para um lugar chamado
Chaphal, onde elas permanecem. Agora por que eles as levaram para Chaphal? Porque havia um Hanumana esculpido, e eles
quiseram mudar o rosto deste Hanumana, os arquitetos. Então eles continuaram, mais fundo, tentando descobrir o que é o - até
que ponto a pedra ia. Então isso continuou ininterruptamente, por, Eu não sei, eles desceram milhares de metros. E eles viram
que ela ainda continuava sobre uma única pedra reta. Então eles desistiram e deixaram como estava. Todos esses milagres
aconteceram aqui para mostrar que... aqueles são swayambhus. Mas depois, as pessoas começaram a fazer estátuas... e
começaram a venerar, depois fizeram mais estátuas e veneração. Como resultado, houve Encarnações, outras Encarnações
como nós consideramos que Dattatreya, o Mestre Primordial, teve Encarnações nesta Terra. E a maioria Deles depois tentou,
mais tarde, dizer que nós não devemos falar da flor, mas nós devemos falar sobre o mel, e nós temos de obter o mel. Então eles
começaram a falar sobre o Ruh, sobre o Poder Onipresente, sobre Brahmachaitanya. Todos Eles, praticamente, falaram assim.
Não no começo, Eu diria, mas mais tarde quando eles descobriram... que as pessoas estavam ocupadas somente venerando
alguma pedra, pegavam de lá, colocavam em algum... Quero dizer, tornaram-se somente adoradores de pedras. Então outro tipo
de religião simplesmente surgiu... na qual só se dizia: "Nós devemos acreditar em Deus Todo Poderoso..." e devemos apenas
venerá-Lo como um Deus abstrato. Então, essa abstração também se mostrou ser fútil, porque quando você fala sobre a flor,
você venera a flor. E quando você fala sobre o abstrato, você só fala. É falar, falar, falar, falar, falar. Você não consegue chegar
ao mel. Então mesmo se você falar do mel, de que adianta falar sobre ele? Você tem de tê-lo. Para isso, nós temos de nos tornar
a abelha. E é por isso que isto é importante: você tem de ter a sua Realização do Si. E em toda religião, seja qual for, até mesmo
no Islã, é dito que você tem que se tornar um wali. No Cristianismo é dito: você tem de nascer novamente. No Budismo é dito:
você tem de se tornar Buddha, significa que você deve ser profundo conhecedor. No caso de Mahavira, Ele disse: você deve ter
a sua Realização do Si. Lao Tsé disse isso. Se simplesmente você começar de Sócrates em diante – é claro nós devemos
esquecer Platão e aquelas pessoas... porque Eu não acho que elas tinham muito senso de espiritualidade. Mas a maioria
dessas pessoas falaram sobre a Realização do Si. E não há nenhuma religião na qual eles não tenham falado sobre... a
Realização do Si, até mesmo no Judaísmo, ou onde eles acreditavam na vinda do Salvador... para a salvação deles. Até mesmo
eles falaram sobre isso. Assim, está tudo descrito no Alcorão, há um Sura completo descrevendo "O Enviado", significa o
Avatara, significa a Encarnação. E também está dito: "Você não acreditará, você não aceitará", e todas essas coisas. Então
agora, uma vez que vocês sejam almas realizadas, somente então vocês começam a ver que toda essa conversa é fútil. Você
tem de se tornar uma pessoa realizada. Se você obtém a sua realização, somente então você pode superar... as ilusões
superficiais e você pode ir fundo nisso. Todas essas ilusões estão presentes em todos os países, em todas as religiões. E é por
isso que há um problema. E nós temos visto pessoas sofrendo das angústias do fundamentalismo. Como por exemplo, Eu dei
uma outra palestra sobre o para-modernismo, nela Eu falei sobre a Rússia, que Rússia agora se retirou. Quando um lado se

afasta do resto das pessoas, agora com quem eles irão lutar? Se há um outro lado que não irá lutar, este lado é deixado de fora
e eles não sabem o que fazer com seus... armamentos e tudo mais. Portanto, esse foi o grande trabalho de Gorbachev, Eu acho.
E ele é uma alma realizada, então ele podia ver o ponto principal, e a maneira como ele lidou é formidável. E agora o principal
problema é o fundamentalismo, e isso surge da ignorância, da ignorância e também do egoísmo, porque as pessoas querem
dizer: "Esta é minha religião," "este é meu profeta, este é meu guru, este é meu mestre", e todas essas coisas. Mas na verdade,
Eles não pertencem a nenhum grupo, a ninguém, Eles pertencem ao mundo inteiro. Uma pessoa consegue entender... se você
estabelecer algo para a sua proteção contra outros grupos, mas você mesmo fundar algo de certo modo para estabelecer uma
falsidade, é surpreendente, muito surpreendente. Eu não entendo os seres humanos. Por essa falsidade, eles ficam muito
felizes em se juntar, e muitos se juntarão sem nem mesmo pensar, saber, todos eles se unirão por uma insensatez como essa.
Em prol de uma insensatez, os seres humanos sempre se unem. Mas em prol de uma coisa sensata, eles não querem entender.
Assim, agora nós estamos chegando à questão do Puja, porque há tantos novos Sahaja Yogis que talvez não saibam... o que é
um Puja. Do jeito que está agora, todos vocês acreditam que Eu sou a Adi Shakti. E vocês têm a prova disso. O Puja é uma das
maneiras pelas quais... você pode ter muito mais a prova disso, porque quando você está fazendo o Puja, Minhas Divindades
que estão dentro de Meus Chakras, Elas ficam entusiasmadas e se sentem felizes, e Elas querem emitir mais vibrações. E
quando Elas começam a emitir mais vibrações... Quando Elas começam a emitir mais vibrações, então você fica surpreso ao
ver como depois do Puja, você fica tão embebido e você simplesmente se sente elevado... e em um nível muito mais alto. É
claro, é verdade que durante o Puja, você se sente muito mais elevado, por algum tempo você consegue manter esse estado
elevado. Algumas pessoas definitivamente retêm isso. Mas algumas pessoas vão para cima e para baixo como um ioiô. Elas
não têm essa capacidade de reter isso. É por isso que a pessoa tem de meditar... em consciência sem pensamentos para
manter esse status, esse status mais elevado. Mas se somente o Puja da Deusa é permitido, o Puja de Deus é permitido. Mas
nós devemos saber quem é o Deus ou quem é a Deusa. Portanto fazer o Puja de cada personalidade, cegamente; qualquer um
que vem à frente e diz isso e aquilo, não deve ser aceito. Vocês ficarão surpresos, nos primeiros quatro anos, Eu não lhes
permiti ter nenhum Puja, seja qual fosse. Eles até mesmo disseram: "A Senhora é a nossa Guru," "então a Senhora deveria nos
permitir ter o Guru Puja". Eu disse: "De maneira nenhuma, Eu não permitirei." Então primeiro, depois de quatro anos, no dia do
Navaratri, eles quiseram ter um Puja. Eu disse: "Tudo bem." Vocês podem tê-lo, mas muito poucas pessoas. E então eles
perceberam que aquele Puja lhes deu muitas vibrações, muita espiritualidade cheia de alegria. E o Puja tocou repentinamente
tantas dimensões que depois… eles começaram a Me pedir: "Mãe, a Senhora tem de me conceder um Puja." Mesmo na Índia,
onde nós temos esse sistema de Puja, as pessoas não tem nenhuma ideia de como realmente fazê-lo. Foi muito constrangedor,
mas Eu tive de lhes dizer cada coisa: Faça deste jeito. Faça daquele jeito. Você deve fazer desta maneira. Eu realizava aquilo
dessa maneira. Na primeira vez, Eu fui a Delhi, vocês ficariam surpresos, se alguém puder conseguir aquela fotografia. Eu
estava simplesmente encolhida. Eu estava simplesmente encolhida, o corpo inteiro tinha encolhido, Eu fiquei tão magra. E Eu
fiquei tão chocada porque eles estavam usando tudo de plástico... e coisas assim, coisas usadas, todos os tipos de coisas. Oh,
Deus", Eu disse, "Agora o que fazer? Assim, Eu também nunca lhes permitia Me dar nenhum dinheiro... ou nada assim antes.
Então Eu disse: "Tudo bem, comecem com uma libra." Nós começamos com uma libra. Gradualmente eles aumentaram, porque
Eu pensei: "Eles não sabem que você tem de usar prata." E depois com aquele dinheiro, Eu disse: "Tudo bem, Eu comprarei
prata." Eu colocarei Meu nome nisto, então é Minha propriedade. Assim, seja o que for que vocês Me derem é Meu, como se diz,
"e fica com vocês". E é desse modo que nós começamos essa compreensão apropriada... da noção de que temos de ter um tipo
específico de metal, tipos específicos de estilos. Agora, esses metais têm um efeito em nós, muito efeito em nós. E em qual
metal você faz o Puja também tem um efeito. É tudo uma ciência da espiritualidade, na qual a pessoa deve entender que é
muito importante... e deve ser feito de uma maneira apropriada, se nós temos de ter os melhores resultados. É como uma
ciência. E então o Puja começou e Eu acho que agora as pessoas alcançaram... uma boa consciência disso. Agora é – em
Maharashtra especialmente, eles são peritos, e é muito difícil argumentar com eles. Então eles disseram: "Mãe, a Senhora
deveria," nós deveríamos Lhe dar um sari. Eles são peritos, eles diziam: "Não, nós temos de Lhe dar um sari." E então Eu disse:
"Tudo bem. Deem-Me um sari comum," "Eu não aceitarei um caro." Então eles argumentaram Comigo, isso, aquilo, e
continuaram sem parar. E então isto começou, eles disseram: "Nós não podemos Lhe dar um sari falso." Eu disse: "Tudo bem.
Deem-Me qualquer coisa." Então isso se tornou tão caro agora. Assim, Eu tenho pedido isso agora, para o futuro, tentem
entender que agora Eu estou idosa, e para uma Deusa idosa, vocês podem dar alguma coisa simples. Mas ninguém está
querendo aceitar. Agora, nós estamos seguindo muito isso, aquilo. Tudo bem, vamos ver como nós nos reconciliamos uns com
os outros. Assim, é dessa maneira que é, não faz nenhuma diferença, mas faz, de certo modo, qual importância você dá... a tudo
que você quer fazer. Isso é muito importante. É a completa atenção, dedicação... e a total importância que você dá a qualquer

coisa que você faça. É muito importante. Se você não der a isso a mais alta prioridade, não irá funcionar. Se for só "de
passagem", não funciona. Então é importante entender que se você tem de ganhar qualquer coisa... neste Puja, você tem dar ao
Puja a mais elevada prioridade. E então pouco antes do Puja, se a sua mente está falando ou duvidando, simplesmente lhe diga
para parar. Porque essa mente pode agir contra você. Então para o Puja, todos vocês devem estar preparados... de certa
maneira, de uma maneira receptiva, e recebê-lo. Todos vocês entendem bem o inglês. Seja o que for que Eu disse agora, vocês
já sabem que... toda vez que vocês fazem um puja, isso agrada muito as Divindades que estão residindo em Mim. E Elas
começam a emitir vibrações com força total, às vezes mais do que o necessário, quer vocês absorvam... ou mesmo quando
vocês não são capazes de absorver essas vibrações. Quando vocês não absorvem as vibrações, isso causa muita dor em Mim.
É por isso que todos vocês devem... se sentar no puja com coração e mente abertos. Quanto mais convicção você tiver, mas
você será capaz de ter vantagem com isso. Você deve ter o puro desejo, sente-se com o puro desejo e peça: "Mãe, por favor
colora meu ser interior de tal maneira..." "que essas cores nunca se apaguem." "Colora-me de uma forma que nunca
desapareça," "preencha-me com uma cor assim." Deseje em seu coração dessa maneira antes de se sentar. Agora está bem
tarde. Desnecessariamente eles designaram policiais. Eu tive de gastar tempo também entretendo-os,

1990-0114, Makar Sankranti – Shri Surya Puja
View online.
Makar Sankranti – Shri Surya Puja Kalwa, Índia, 14.01.1990 A ocasião auspiciosa de hoje está sendo celebrada em todo lugar na
Índia. A razão é que o Sol que nos deixou, que deixou a Índia… e tinha se movido em direção ao Trópico de Capricórnio, agora
retornou. E ao longo do movimento da Terra e do Sol, toda a vegetação, todas as plantações, frutas e outras coisas estão
crescendo. O momento chegou para o crescimento delas. E todas essas árvores, cujas folhas foram completamente…
removidas no clima frio, pareciam como se elas tivessem morrido completamente, todas essas árvores estão novamente
despertadas… e começaram a se tornar verdes. E é por isso que o significado desta época é que… a Terra novamente se tornará
verde… e as atividades começarão novamente em todo lugar. Especialmente no norte da Índia, onde fica muito frio, é um festival
muito especial, pois o Sol chegou… e todo trabalho dependente do Sol será completamente realizado agora. Assim, hoje Eu
transmito os melhores votos a todos aqui. E nessa ocasião auspiciosa de hoje, Eu pude Me encontrar com todos vocês aqui.
Essa é também uma grande alegria para Mim, Eu sinto. Assim como consideramos o aparecimento do Sol como uma coisa
muito grandiosa, é muito mais importante que o Sol da Sahaja Yoga surja nesta Terra, porque seja qual for a criatividade que
esteja neste universo, a criatividade é nutrida pelo Sol; O Sol dá a ela energia. E o Poder Criativo do Paramchaitanya, o aspecto
de ação Dele foi ativado através da Sahaja Yoga. Até agora, o Paramchaitanya não foi bem sucedido em nenhuma tarefa, a
razão era que o Sol não tinha ainda aparecido em Sua área, mas agora este Sol se elevou na área do Paramchaitanya. E por
causa disso, todos vocês têm a luz Dele dentro de vocês. Por causa dessa luz, a Kundalini de vocês despertou… e dentro de
vocês, o campo da criação floresceu completamente. E esse campo da criação, todos vocês estão desenvolvendo de uma
maneira… que o mundo inteiro pode se beneficiar com isso. E é uma coisa muito grandiosa e divina. Isso não poderia acontecer
mais cedo. Em nosso país, muitos sábios… expressaram muitas ideias de que um dia assim chegaria, quando a coletividade
desta criação ficará despertada. Essa criação despertou agora. E é por isso que esta não é somente uma ocasião para a criação
da Terra, mas uma grande ocasião para a criação da Sahaja Yoga também. Este ano especialmente é considerado ser… um ano
muito importante para a Sahaja Yoga, e a luz da Sahaja Yoga se estabelecerá muito profundamente nas pessoas. Quando algo
começa a se estabelecer profundamente, então nós temos de entender que junto com isso, alguns outros eventos importantes
também acontecem. Como aqueles que são perversos e querem destruir o mundo, e aqueles que estão criando terror,
destruindo as melhores coisas do mundo, todas essas pessoas são consequentemente destruídas. Assim que os brotos
comecem a florescer e se eles carregarem a verdade dentro deles, eles causarão um grande estrago no lugar em que eles não
podem florescer, e eles destruirão tudo. Da mesma maneira, todos os temperamentos malignos, todas as forças demoníacas
serão destruídas. Como depois que o Sol aparece, todas as trevas, toda a escuridão é destruída. Semelhantemente, quando a
luz da Sahaja Yoga emerge, então a escuridão da ignorância e maldade é totalmente destruída. Assim, hoje nós estamos na
iminência onde nós temos de alçar um voo muito alto. E nesse voo, nós temos de compreender… que devemos abandonar
todos os fardos dentro de nós. Nós temos muitos tipos de crenças, nós temos muitos tipos de fés erradas… e também há todos
os tipos de ignorância dentro de nós. Nós devemos renunciar a toda essa ignorância… e com completo desapego, nós devemos
alçar esse voo. E aqueles que não conseguem se desapegar da ignorância, aqueles que não se livram dela, essas pessoas não
serão capazes de alçar esse voo. Todos vocês conhecem a importância e a natureza divina da Sahaja Yoga, vocês não são
pessoas comuns. E é por isso que Eu quero dizer que… aqueles que querem voar mais alto e querem se elevar mais alto…
devem abandonar o fardo de muitos grilhões das tradições. Semelhantemente, dentro de nós, o ego e a vaidade… são como
uma montanha muito grande. Nós devemos destruir essa montanha completamente também. E nós podemos realizar isso
através da meditação… e mergulhando completamente na Sahaja Yoga, entregando-se completamente a ela. A pessoa que não
se entrega à Sahaja Yoga ainda está incompleta, e é possível ser deixada para trás durante este voo, ir para o mesmo inferno
para onde os outros estão indo. Portanto é importante que todos se empenhem inteiramente. Todos aqueles que colocam
esforço e tentam sem entusiasmo, Eu quero lhes dizer: "Por favor, renunciem esse esforço sem entusiasmo." Por causa desse
esforço sem entusiasmo, vocês não conseguem alcançar nada. Então como vocês podem alcançar esse grande estado pelo
qual… as pessoas se purificavam através de penitência por milhares de anos? Não há nenhuma necessidade de se depreciar e
se punir, mas nós devemos entender que hoje nós estamos diante de um espelho… e nós temos de remover completamente
todos os defeitos visíveis em nós. Quando você se observar de fora, então você compreenderá que você tem de destruir todas
essas coisas. Através desse acontecimento, você notará que você receberá muitas bênçãos de Deus. E recebendo essas
bênçãos, os seres humanos pensarão: "Eu alcancei tudo." Isso é também uma grande fascinação, que "eu recebi isso ou aquilo",

todas as coisas mundanas. E desse modo, quando queremos conseguir algo, na periferia, há algumas coisas que podem
também hipnotizar. Mas nós não deveríamos parar lá. Nós temos de alcançar uma grande velocidade. Isso é o resultado de
boas ações das muitas vidas de vocês… e vocês têm de alcançar isso completamente. E nós temos de renunciar esses desejos
insignificantes dentro de nós… e nos tornarmos completamente entregues… e dar completa contribuição para a Sahaja Yoga.
Somente aquele que o fizer, alcançará isso. Aquele que não o fizer, por causa de qualquer razão, Eu posso lhes dizer…
abertamente que não há muitos lugares no Reino de Deus. Aqueles que querem ir para lá devem pensar se eles realmente
querem chegar lá, de modo que eles têm de se livrar de todos os fardos. E nós temos de pegar somente um caminho, nossos
esforços completos devem estar em uma única direção, nós devemos de algum modo marchar nessa direção e continuar
progredindo. Todo ano, vocês precisam fazer introspecção… e ver o quanto vocês progrediram desde o último ano. Nós
estamos arrumando desculpas e pensando: "Nós temos de fazer isso, isso é importante, aquilo é importante"? Ou de coração,
nós queremos ascender? E muitas pessoas também pensam que através da Sahaja Yoga, elas se livrarão das doenças ou terão
seus problemas resolvidos, que isso vai acontecer, que aquilo vai acontecer. Elas devem saber que há somente uma única
solução para todos os problemas: nós devemos alcançar esse estado que é absoluto. Então todas as coisas se resolvem por si
mesmas, vocês não precisam fazer nada. Assim, hoje Eu compartilhei com vocês Minha opinião. Mas Eu quero que vocês
assumam uma resolução em seu coração. O que Eu estou dizendo parece ser muito simples, mas os temperamentos e
atividades dos seres humanos… são tão estranhos que Eu também não sou capaz de compreendê-los. Eles dizem: "Se você
consegue entendê-Lo, então como Ele pode ser Deus?" Mas Eu digo: "Se você consegue entendê-lo, então como ele pode ser um
ser humano?" Porque os seres humanos são tão complicados, tão complicados… que entendê-los é muito difícil. Eu peço a
todos vocês que se vocês têm de alcançar a divindade, a natureza complicada deve ser completamente repreendida… e deve
ser repudiada. E você deve dizer que você quer alcançar essa divindade, através da qual qualquer coisa que você toque fica
nutrida, vibrada e bela. Sua vida também se tornará muito bela, muito ideal, muito doadora de alegria, cheia de amor e de um
nível muito elevado. Bênçãos infinitas para todos vocês. [N.T. : A palestra continua] Hoje é um dia para nós celebrarmos muito
na Índia, e talvez também na maior parte da Europa, porque o Sol desce para o Trópico de Capricórnio… e do Trópico de
Capricórnio, ele depois vem para o Trópico de Câncer. Quando o Sol volta a esta terra, então toda a criatividade da Mãe Terra
começa a agir… e Ela cria coisas tão belas como as flores, coisas tão boas, nutrindo coisas como frutas e fornecendo coisas
como alimentos. Ela faz nossos olhos se acalmarem com a vegetação que Ela tem, e as maneiras como Ela nos abençoa são
múltiplas com o advento do solo. Da mesma forma, agora que o Sol da Sahaja Yoga se elevou, se elevou e está chegando ao
zênite… E ele definitivamente lhes mostrou o resultado no… princípio da terra, que é o seu Muladhara, e o poder criativo desse
Muladhara, que é a Kundalini, tem se elevado e elevado e elevado, e abrindo seu ser, e mostrando os resultados em suas vidas.
Isso tornou suas vidas muito belas, isso tornou sua vida muito alegre e muito feliz. Agora estamos em um ponto onde temos de
desencadear um novo salto, nós temos de alçar um novo voo. E para este voo, nós temos de nos certificar de que realmente nos
tornamos… muito leves em nossas ideias, em nossos pensamentos e em nossos condicionamentos. Nós estamos muito cheios
de condicionamentos. Todos os tipos de condicionamentos estão em nós. Eles são tão profundos que às vezes Eu falho em
entender os seres humanos, Eu simplesmente não entendo como eles ficam presos… a coisas que não têm nenhum valor, que
não têm nenhum sentido e eles se perdem. Neste salto mais alto que vamos dar, muitos serão deixados para trás como
resultado, aqueles que não serão capazes de sair disso. Então, nesse estágio, Eu tenho de lhes pedir que realmente,
totalmente… dediquem-se à meditação e entreguem-se à coletividade. E todos os dias, vocês devem pensar à noite: "O que eu
tenho feito pela Sahaja Yoga? O que eu tenho feito por mim mesmo?" Por favor, tentem entender que há um grande salto que
temos de dar. Isso deve ser acionado e para isso, Eu gostaria que vocês estivessem prontos, estarem totalmente preparados,
porque neste salto muitos podem ser perdidos, e muitos podem ser deixados para trás, porque eles não puderam superar seus
condicionamentos. Os condicionamentos são de vários tipos, como vocês sabem muito bem, da ignorância, fé cega e todas as
outras coisas que nós passamos. Além disso, nós temos condicionamentos do nosso país, de nossa raça, de nossos estilos… e
tantas outras coisas, pelas quais nós julgamos os outros. Mas temos de julgar a nós mesmos: "Nós estamos em uma cultura
Sahaja ou não?" Se você não está na cultura Sahaja, então vai ser muito difícil, pois você vai embarcar na nave, que vai decolar.
Eu tenho de apenas avisá-los, pois mais tarde, vocês não devem dizer: "Mãe, muitos foram deixados para trás". Se você
encontrar alguém que foi deixado para trás, por favor, tente ajudar essa pessoa. Por favor, tente corrigir essa pessoa, e com
ideias claras, e com voz clara, e com instruções claras. Se você realmente descobrir que alguém está decaindo, é melhor você
avisar. Eu estou dizendo a todos vocês hoje, porque todos vocês estarão partindo, vocês devem cuidar de seus companheiros
Sahaja Yogis, e dizer-lhes que este é um momento muito crucial, e neste momento, nenhum de nós deve apenas… considerar a
Sahaja Yoga como garantida. Todas as outras coisas são apenas uma espécie de ilusão, em que você sente que as coisas

mundanas estão certas, ou você pode lidar com as coisas mundanas. Deus não se importa com pessoas que são ricas… ou
pessoas que são abastadas ou pessoas que são pobres. O que Ele vê é que riqueza de espiritualidade você obteve. Ele não se
preocupa com sua educação, com seus títulos acadêmicos, com sua ostentação, nada desse tipo. O que Ele vê é o quanto você
é inocente… e o quanto você tem trabalhado para a Sahaja Yoga, o que você tem feito pelo trabalho de Deus. Então todas essas
prioridades têm de ser mudadas, e devemos entender que a Sahaja Yoga o julga em um nível muito sutil. Então, neste Juízo
Final, agora, muitas pessoas têm sido julgadas… como pessoas boas, pessoas muito amáveis, mas ainda assim, para o
segundo salto que você vai ter, temos de ter muito cuidado, pois talvez alguns de vocês… que pensam em seus corações que
são Sahaja Yogis, mas não são, podem ser deixados para trás. Portanto é importante que o Sol tenha se elevado e agora tenha
ido para o zênite. E no momento de seu zênite, é preciso ter muito cuidado porque o mesmo Sol, que começou a formar essa
bela vegetação ao nosso redor, pode queimar com seu calor muitas delas. Então tenham cuidado. E é preciso estar o tempo
todo… sob a orientação da Sahaja Yoga… para entender o que há de errado conosco, o que está nos tornando tão pesados, o
que está nos tornando tão difíceis. Até agora estou muito feliz que o que quer que Eu tenha lhes dito… e por mais que Eu tenha
guiado vocês, vocês o aceitaram muito calmante e docemente, e vocês tentaram absorver isso em seu estilo de vida. Na
verdade, depois de algum tempo, Eu não acho que Eu terei de lhes dizer qualquer coisa. Você obterá sua própria luz para ver por
si mesmo o que é certo e o que é errado. Mas ainda assim, Eu diria para todos os ocidentais especialmente… que vocês devem
abrir seu coração no Puja, na música, em qualquer coisa, apenas se certifiquem de que abram seu coração. Se você não puder
abrir seu coração, isso não dará certo, porque isso funciona através do Espírito, que reside em seu coração. Então, por favor,
tentem abrir seu coração para tudo. Todos os seus condicionamentos, todo seu ego desaparecerão quando você decidir: "Eu
tenho de abrir meu coração para a Sahaja Yoga". Que Deus abençoe todos vocês.
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Shri Mahalakshmi Puja, Auckland, Nova Zelândia, 12 de março de 1990.
Estou muito feliz por estar aqui com vocês, depois de um longo tempo e Eu senti muito a falta de todos vocês. Eu sei que vocês
estão muito longe do resto deles, mas vocês estão sempre em Meu coração... e vocês não devem se preocupar com a
distância. Nós temos de perceber que entramos em um novo, um... Você não deve deixar as mãos assim, penduradas, se você
tem de se sentar apropriadamente. Vocês têm de entender que... nós entramos agora no Reino de Deus... e nossa cultura tem
de mudar, nosso estilo tem de mudar, nosso entendimento tem de mudar. A menos e até que nós mudemos, ninguém vai nos
levar a sério. Além disso, é muito difícil desencadear coisas... se não houver nenhum instrumento perfeito. Como vocês sabem,
Eu fui à Rússia pela segunda vez... para o seminário de Yoga, onde tínhamos pessoas de todo o bloco oriental. Esta foi Minha
ideia: tê-los lá. E eles eram de todos os países, cerca de somente duas ou três pessoas por país. E muito forte, muito profundo,
muito compreensivo.
Eu mal falei por 30 minutos e um milagre tão grande aconteceu, em quinze minutos, Eu lhes dei Realização, por volta de dez
minutos, e em cinco minutos Eu já estava lá, e todos eles obtiveram a Realização praticamente, todos eles. Muito
surpreendente. E tão profundamente, quando Eu saí do quarto, todos eles vieram atrás de Mim. Isso você não vê nos países
ocidentais, esse tipo de coisa. Todos andaram atrás Mim, correram atrás de Mim, Eles queriam dar seus endereços... e queriam
que Eu fosse para o país deles e isso e aquilo. Eu disse: "Tudo bem, Eu irei!" Nós pegamos seus endereços, mesmo da Romênia,
de todos os lugares. E eles voltaram. E dentro de oito dias, alguém poderia iniciar o assunto. Funcionou, porque eles eram muito
profundos, porque eles estavam muito equipados... para desencadear o acontecimento.
Foi desse modo que eles levaram a seus países... e como eles realizaram isso. Assim, se vivemos em um nível superficial da
Sahaja Yoga, então não podemos fazer muito por nós mesmos nem pelo país. E é apenas uma vida desperdiçada, nem aqui
nem ali. É como uma semente que foi germinada e não cresceu como árvore. Então, antes de tudo, nós temos de aprender...
que temos de nos tornar pessoas muito profundas, muito profundas, vocês devem ensinar nossa profundidade. Ouvi dizer que
as pessoas vêm a Pujas... e o principal interesse delas é a comida. Assim que o Puja acabe, vocês apenas correm para a
comida. Como podem? Depois de Puja, você entra em um clima, depois da meditação, você entra em um clima de natureza
meditativa, e você simplesmente se senta e não consegue se levantar, porque você caiu na fonte e coisas assim acontecem.
Como você pode se levantar e ir atrás de bolos ou coisas assim.
Você não consegue pensar nisso. Então julgue-se: como você está, até que ponto você está. Você tem de trabalhar suas
vibrações porque você vai criar... essa bela visão neste país... para seus filhos, para você mesmo e para todo o país, por fim,
para o mundo inteiro. Mas se você não leva isso a sério, apenas ao acaso, a Sahaja Yoga é apenas ao acaso, isso não funciona,
ela tem de ser um modo de vida. E em tudo que você faz, isso tem de ser uma cultura Sahaja. E na cultura Sahaja, muitas coisas
devem ser entendidas, que isso é natural, isso é verdadeiro... e nós temos de aceitar do que jeito que é. Muitas coisas estão
acontecendo no ocidente, as quais Eu acho que são somente destrutivas. totalmente destrutivas para a sociedade. A sociedade
aqui não é cuidada de forma alguma. Talvez Eu culpasse isso às mulheres da Austrália e da Nova Zelândia, pois as mulheres
não compreendem sua responsabilidade... e não compreendem qual é a glória delas, elas também não têm autoestima. Outro
dia, Eu estava viajando de avião e... a maioria das mulheres estavam fumando e os homens não estavam.
Os homens estavam cuidando dos filhos, as mulheres estavam ocupadas fumando como homens, parecendo meio homem,
meio mulher. É surpreendente, isso é muito destrutivo. Porque como Eu disse, os homens e as mulheres são como duas rodas
de uma carruagem, um à esquerda, outro à direita. A da esquerda não pode ir para direita... e a da direita não pode ir para
esquerda. Portanto, nós temos de entender que nosso papel é... muito mais importante do que o do outro. Por exemplo, os
homens têm um papel importante, assim como as mulheres têm um papel ainda mais importante. Ser mãe, por si só, é uma
coisa muito importante. Por que Deus lhes deu a maternidade? Porque Deus acha que vocês são como a Mãe Terra, pois vocês
cuidam, nutrem o filho, nutrem a família, fazem todas essas coisas. Não tentem seguir os modos dos homens, como fumar,

beber, se comportar como eles.
Apenas tente ver a tendência, até onde isso está indo, a autoestima é tão baixa. Agora, para as mulheres, outro dia, Eu estava
lhes falando... sobre o modo como elas estão falando sobre mulheres sensuais. Quero dizer, a pessoa deveria ficar
envergonhada... de dizer tal coisa para as mulheres, porque a pessoa deveria fazer uma objeção: “Não somos prostitutas..." “de
modo que todo homem deve nos olhar e gostar de nós. Por quê?" “Nós fomos vendidas para eles ou somos algo para exibir?"
As mulheres não têm nenhuma autoestima, elas lutam por coisas erradas, elas não lutam por coisas corretas. O correto é que
você deve ser respeitada... e você não deve ser tratada como algo em exibição, em que qualquer homem pode olhar para você...
e os homens devem olhar para você, então você tem algum valor. Isso é insensatez. Essa não é a maneira de formar grandes
nações... e grandes crianças e grandes famílias. Portanto, a sociedade de qualquer país depende das mulheres, que é um
trabalho muito sólido, que é oculto, elas não querem se exibir.
Qualquer país que têm boas mulheres formam uma boa sociedade. E Eu devo dizer que o crédito vai para as mulheres indianas,
na Índia. Elas não têm se preocupado com essas coisas, não estão preocupadas com a aparência delas e a insensatez da
sensualidade. Se alguém lhes diz: “Muito sensual", elas o esbofetearão, se sentem muito ofendidas: “O que é isto? O que você
pensa que nós somos?" E ser orgulhosa de qual trabalho você está fazendo. É claro, você tem de trabalhar fora e fazer alguma
outra coisa, mas quem cuidará dos filhos, quem administrará os afazeres domésticos, quem manterá a paz da casa, isso deve
ser visto. Assim, na cultura sahaja, temos de entender... que as mulheres têm de ser mulheres e os homens têm de ser homens.
Mas os homens devem aprender a respeitar as mulheres... como donas de casa. O australiano de fato as respeita muito.
Se os homens não respeitam suas esposas, então elas também retaliarão, elas se tornarão rebeldes... e há toda essa rebelião
das mulheres que começou. É erro dos homens, não tanto das mulheres, porque eles desafiaram tanto a personalidade delas...
que agora elas começaram a se comportar desse jeito. Assim, na Sahaja Yoga, nós respeitamos as mulheres, nós as
permitimos terem sua própria lilberdade, confiamos nelas... e as tratamos igualmente. Elas têm de ser iguais. Elas talvez não
sejam similares, mas elas são iguais. Ambas as rodas têm de ser iguais, senão uma roda é menor e a outra é maior, então a
carruagem nunca se moverá para frente, ela ficará dando voltas e mais voltas. Portanto, isso deve ser compreendido, isso é
muito importante hoje em dia no ocidente, porque Eu percebi que... vagarosamente o descarrilhamento é em direção ao inferno.
Todos esses pensamentos vão levar as pessoas a nenhum lugar, porque ninguém assume a responsabilidade de moldar a
moral, de criar valores morais para os filhos. Vocês têm de dar a educação adequada. Atualmente Eu percebo que as crianças
são muito indiciplinadas aqui, porque nós temos medo de encará-las.
Nós temos de encará-las e você tem de lhes falar: “Isto não é assim, vocês são Sahaja Yogis..." “e vocês têm de se comportar
como Sahaja Yogis." As crianças têm de ser modestas, elas têm de ser humildes. Deve haver um tipo de admiração pelos pais.
Se elas não tiverem essa admiração pelos pais, como elas terão admiração por Mim ou por Deus? Elas não conseguem ter. Seja
o que for que você lhes falem, elas não terão. Se elas não tiverem nenhuma admiração de forma alguma... pelos pais que são
Sahaja Yogis, isso significa que essas crianças... se tornarão muito rudes como as outras crianças, e esse é um risco muito
grande que vocês estão correndo, porque Eu estou dependendo das crianças que nascem realizadas... e Eu não quero que elas
se descontrolem... porque os pais não cuidaram delas e as encararam. Assim, de modo geral, devemos entender o papel dos
homens e das mulheres... e ter o respeito de que vocês têm de prestar uns aos outros. Agora, se os maridos não são
respeitosos com as esposas, então os filhos não serão respeitosos com ela... e a coisa toda será arruinada. E é por isso não há
nenhuma dominação de ninguém, não deve haver nenhuma dominação, mas todos têm seu próprio papel, e onde se diz respeito
à esposa, ela deve tomar uma decisão, onde se diz respeito ao homem, ele deve tomar uma decisão, e deve-se respeitar isso,
porque essas são duas áreas diferentes... nas quais o homem tem de viver e a mulher tem de viver.
Seja onde for que esse equilíbrio acabe, ele acabou em nosso país também, devemos dizer, na Índia, devo dizer, há agora coisas
estranhas que estão acontecendo graças aos muçulmanos... que viveram lá e teve um tamanho impacto que estamos tendo...
um sistema de dotes e temos todos os tipos de outras coisas lá. Mas também há sociedades que estão tentando resolver isso,
não são Sahaja Yogis, mas trabalham isso, eles estão melhorando... e eles estão tentando mudar seus meios e métodos, e isso
isso está surgindo antes das pessoas virem que as coisas... devem estar bem. Mas vamos supor que as mulheres tivessem
pego... algum tipo de arma em suas mãos... e começassem a bater em todos os homens, o que teria acontecido? Vocês são

complementares uns aos outros. Então vocês devem entender, antes de tudo, nossa regra na Sahaja Yoga: nós temos de
estabelecer nossa autoestima... e temos de nos respeitar e respeitar os outros, porque todos vocês são santos e santos têm de
respeitar as pessoas, Eu tenho falado o tempo todo. Portanto, vocês têm de respeitar os santos, pois você é um santo e o outro
é um santo. Eu sempre dou o exemplo de Namadeva. Namadeva era um alfaiate, o grande poeta e um grande santo. E ele foi se
encontrar com outro santo... cujo nome era Gora Khumbar, que era um ceramista. E quando ele foi vê-lo, Gora Khumbar estava
ocupado... entrelaçando a argila para fazer os potes, somente com seus pés, ele estava entrelaçando a argila.
Ele olhou para ele. Quando ele olhou para ele, ele simplesmente ficou em consciência sem pensamentos. E então ele disse as
palavras de forma tão bela, ele disse: “Eu vim ver o Nirakara, o Nirguna," "o sem forma", significa as vibrações. "Eu vim ver as
vibrações, mas aqui elas estão em uma forma, em pé." Que apreciação, que adoração... de um santo com outro que nunca tinha
visto a outra pessoa. "Mas Eu vejo o todo deste Nirakara," "o Nirguna está na sua forma." Apenas pense nisso. E isso é o que
temos de ser. Mas se não conseguimos confiar nos outros Sahaja Yogis, não podemos amar uns aos outros, não podemos
entender uns aos outros, significa que somos algo inferior, mais inferior do que os outros. Algumas pessoas têm o hábito de
criticar o tempo todo: "Isto não está bem."
Eles não veem que há algo errado com eles, dentro deles, pois eles estão criticando os outros. Portanto não há nenhuma
possibilidade para críticas na Sahaja Yoga, a primeira coisa é que você mesmo deve observar o que você é... e onde você se
coloca e como você vai se ajudar, antes de tudo. Então você pode ajudar os outros. Mas não há nenhuma necessidade, de
forma alguma, de colocar um olhar crítico nos outros. Porque então você se torna inútil, você fez todas as coisas ruins, você vê
todas as coisas ruins nas outras pessoas... e o que você faz é desenvolver uma personalidade não coletiva, que é uma tamanha
dor de cabeça para nós... e por fim, você tem de sair da Sahaja Yoga. Como Eu disse, há duas forças que estão atuando na
Sahaja Yoga. A primeira é aquela que através da qual você é atraído, é chamada de, é chamada de força centrípeda, força
centrípeda através da qual você é atraído... e a outra força é chamada de força centrífuga. Vamos supor que você tenha uma
pedra amarrada a uma corda, e você a mova com velocidade, então você consegue mantê-la se movendo deste jeito, mas assim
que você a solte um pouco, ela pode sair como uma tangente. Da mesma maneira, há duas forças... através das quais nós
somos atraídos em direção à Sahaja Yoga, nos mantemos unificados a ela, nos tornamos partes integrantes do todo; a outra é
através da qual nós saímos. Agora, Eu percebo que sair se tornou uma força muito forte.
E Eu fico preocupada com isso, você não somente sai, mas você sai com problemas muito grandes. E isso é o que Eu tenho
visto acontecendo muito na Austrália. Antes de tudo, se alguém falar contra Mim... ou contra a Sahaja Yoga, simplesmente
feche seus olhos. Apenas diga: "Nós não queremos ouvir nada contra isso," "porque fomos beneficiados, temos obtido todos os
benefícios com isso," "e agora, não nos fale nada. Nós não queremos ouvir isso." Apenas feche seus olhos... e cubra seus
ouvidos e diga: "Nós não queremos ouvir isso." Mas nós tivemos três casos agora, onde as pessoas sofreram de câncer, ou
disso ou daquilo, pessoas que deram ouvidos a isso. O homem que disse talvez não contraia isso, talvez não, mas o que ouviu...
porque ele já está fora, mas aquele que é um Sahaja Yogi, se ele der ouvidos a essa coisa, é muito perigoso... e não deve dar
ouvidos a ninguém assim, que fala mal de Mim ou da Sahaja Yoga. Esse é um ponto que nós devemos entender. E aqueles que
acham falhas... em outros Sahaja Yogis também estão em dificuldades.
Vocês não devem achar falhas nos Sahaja Yogis. Se você acha que há algo errado com algum Sahaja Yogi, você pode ir e falar
com o líder. Se você acha qualquer coisa errado no líder, você é bem-vindo em escrever para Mim, imediatamente. Você deve
escrever para Mim, é uma coisa importante, porque Meu relacionamento com você está conectado. Líderes são somente um
mito, de certa forma, porque Eu só telefone para eles e lhes falo, porque Eu não posso telefonar para todos vocês. Só isso. Mas
é um mito. Portanto, qualquer coisa que você queira fazer, você deve tentar Me informar diretamente, se eles são muito severos
com você, se eles são arrogantes, se eles são abusivos, se eles estão tirando dinheiro, qualquer coisa que ache que não está
correto, por favor, deixe-Me saber. E imediatamente a partir de sua carta, saberei qual é a situação... e permitirei que você saiba
o que está errado, se você está errado ou se o líder está errado. Mas se você não Me informar, então terei de descobrir Eu
mesma.
E quando Eu descubro, Eu descubro que muitos danos foram feitos. A melhor coisa é que você deve deixar que Eu saiba, porque
hoje estou aqui. Eu não consigo manter a atenção em Colômbia, onde Eu estive; Eu não consigo manter a atenção nos EUA, mas

quando Eu vou lá, Minha atenção está lá. Mas se alguém tem algum problema, eles devem Me escrever. Desse jeito, Eu tenho
visto que temos muitos problemas... e muitos Sahaja Yogis deixaram a Sahaja Yoga, porque eles nunca Me informaram. Eu não
consigo entender, mesmo agora, por que não Me escreveram, por que eles não Me telefonaram. Mas escreverão por pequenas
coisas, a esposa de alguém está doente, ou o sogro de alguém está no hospital, ou todas as coisas insensatas, desse jeito eles
escrevem. Mas nunca Me contarão... que há algo errado com o líder até que Eu descubra isso, até que a Sahaja Yoga inteira seja
destruída nessa determinada cidade. Assim, este é o Meu humilde pedido: todos vocês devem saber que Eu sou sua Mãe,
diretamente. Eu não tenho nada a ver com os líderes no que se refere a vocês.
Qualquer líder que seja rude com vocês, que seja problemático com vocês, que os disciplina demais ou tentar impor... suas
ideias o tempo todo na cabeça de vocês, ou qualquer coisa assim que vocês achem que... está restringindo sua liberdade de
crescimento, vocês devem Me escrever e vocês devem saber. Não é desculpa dizer que o líder estava desse jeito, então está
tudo bem ou "nós fomos embora". Por que você foi embora? Qual foi a necessidade? E isso Eu acho muito comum,
especialmente nos australianos e neozelandeses. Ou eles se tornam exatamente como escravos completos... ou se tornam
totalmente rebeldes. Não há nada no meio. Assim, vocês têm de saber que... se há qualquer coisa que vocês achem que está
tentando dominá-los, vocês devem nos deixar saber, e Eu sempre vou corrigir... e falar com eles na frente deles, de todos os
líderes, o que penso deles, porque eles também sabem que Eu estou sentada lá... para cuidar disso. É claro, em relação aos
líderes, Eu tenho lhes dado muitas vezes muitas palestras e coisas assim, e toda vez eles vêm para Ganapatipule, tentamos nos
encontrar e falar sobre isso, e se há qualquer problema, vocês têm de ter isso ressaltado. Mas aqui Eu não sei, mas na Austrália,
especialmente as coisas, o que aconteceu, seja o que for que os líderes estejam fazendo, a mesma coisa penetrou em muitos
Sahaja Yogis... e eles se tornaram de certa forma "meio líderes"... e eles costumavam meio que dominar as pessoas... e dizer
coisas que não são, de forma alguma, Sahaja.
Como por exemplo, ano passado estava tudo bem, antes disso, eles começaram a dizer: "Austrália é grandiosa," "nós somos a
coisa mais grandiosa", isso, aquilo, então metade dos Sahaja Yogis os deixaram. Contando tanta vantagem e bombasticamente,
até mesmo os indianos ficaram surpresos, começaram a olhar para eles pensando: "O que deu errado com eles?" E eles Me
reportaram: "Eles não ouvem ninguém," "lhes falamos: ‘Por favor, é melhor começarmos, temos de ir agora’." "Eles não deram
ouvidos, disseram: ‘Nosso líder tem de nos falar’." "Eles disseram: ‘A Mãe disse". "Mãe, não, nosso líder." Então mesmo os
líderes tinham tomado Meu lugar completamente, por causa dessas poucas pessoas que se juntaram com os outros como,
podemos dizer, como a burocracia da Rússia. Não há nenhuma burocracia, não há nenhum sacerdócio na Sahaja Yoga, todo
mundo é igualmente o mesmo. Todos eles são santos, eles devem ser respeitados... e todos os líderes devem respeitar vocês e
compreendê-los. É claro, se você tem alguns problemas nos chakras que deve ser falado, esse é o trabalho deles e para isso,
você deve ser grato.
Ao invés de se sentir mal com isso, você deve ser grato a eles: "Sim, isso é assim e nós tentaremos nos corrigir." Agora, a
melhor parte disso é que agora de repente Eu descubro... que há uma grande explosão na Sahaja Yoga acontecendo em vários
lugares... onde é menos esperado. como em (…) e nós temos outros lugares como a Turquia e a Rússia. É algo tão notável que
está acontecendo. Assim, a Sahaja Yoga está colhendo seus frutos bem... e talvez essas pessoas possam crescer mais rápido,
então vocês têm de ter cuidado, vocês não devem ser deixados para trás, porque há uma coisa: Eu dei uma indicação, Eu não
sei se vocês lhes falaram antes, em Ganapatipule vai haver um outro salto, um outro disparo. Eu sempre faço a analogia de um
espaço aéreo, de uma nave espacial, por exemplo, podemos citar o Sputinik ou algo assim, o princípio disso, o mesmo é
aplicado a nossa evolução. Por exemplo, primeiro há um contêiner... que tem três ou quatro contêineres nele. Então o primeiro
contêiner vai metade do caminho... e então uma explosão acontece e depois o resto dele é jogado fora. Então a primeira
velocidade que é a velocidade que ele tem... é totalmente acelerada. e vai com uma velocidade muito maior.
Depois o segundo contêiner explode e então a mesma coisa acontece, é desse modo que a velocidade que, por fim, eles
atingem é muito alta. Da mesma maneira, Eu sinto que na Sahaja Yoga está acontecendo agora... e é o momento para vocês
saberem que vai acontecer um outro disparo. E esse disparo, você tem de estar em pé de igualdade. Para isso, você deve estar
preparado, senão você será deixado... no contêiner que simplesmente não deve ser usado para isso. Então um novo disparo, um
novo salto tem de ser dado... e para isso, você tem de se apressar e não há tempo a ser perdido. Portanto, a coisa mais
importante é: nós devemos nos desenvolver nessa capacidade de podermos saltar... nesse novo disparo que vai acontecer na

Sahaja Yoga. Então Eu tenho de alertá-los, embora vocês sejam poucos, vocês têm de ter qualidade, quantidade não importa,
porque muita quantidade talvez não prossiga. Então o fato é esses que realmente querem ascender... devem entender que nós
devemos meditar de manhã, à noite... e devemos ser totalmente coletivos. Se não somos coletivos, então há algo sério
conosco, algo errado conosco e nós temos de corrigir isso. Portanto, essas são as coisas que quis lhes dizer... e Eu devo dizer
que o coletivo aqui agora crescerá muito... por causa do que fizemos, o milagre de hoje que aconteceu.
Ontem nós tivemos muitas pessoas, toda vez que venho, há pelos menos 300 pessoas... e Eu sabia que haveria dessa vez
também. Mas qual é a diferença? Quando Eu venho, eles estão presentes e depois eles não vêm... ou mesmo se eles vierem,
eles desaparecem. Eles precisam ter confiança em vocês. Primeiro você deve ter confiança em você mesmo. Você deve
abordá-los de uma forma que eles sintam confiança. Eles não devem sentir: "Algumas pessoas estúpidas..." "estão sentadas
aqui apenas nos falando sobre essas coisas." Mas você deve ter essa dignidade, você deve ter essa abordagem, você deve ter
essa compreensão, somente então isso dará certo, do contrário, você não consegue fazer isso dar certo. Minha ideia própria é
que... seja onde for que houver muito bons Sahaja Yogis profundos, as pessoas fixam. Como a Áustria, Eu diria.
Na Áustria, nós temos muitas pessoas novas agora. Em Milão, nós temos muitas pessoas. A razão é que em ambos os lugares,
Eu notei que... os Sahaja Yogis são de uma qualidade muito grande. Todos eles estão trabalhando isso. Por exemplo, há um
rapaz... que procurou muitas coisas no Alcorão, na Alemanha, do Alcorão, o que ele tem de dizer para a Sahaja. E eles disseram
que há uma Sura chamada Shasta Yoga, Shasta Yoga, e essa Sura está se referindo a Mim, porque está dito: "Nós iremos enviar
e Aquele que é enviado não será aceito por vocês." "Vocês negarão, vocês afrontarão." Tudo está descrito, até mesmo que suas
mãos falarão na época da ressurreição, Tudo isso é fornecido nesse Sura. Esse Sura é muito interessante. Assim, o que Eu
estou dizendo é que eles estão tentando localizar isso.
Eles estão se movendo agora para muitas coisas em diferentes coisas, eles também estão tentando fazer pinturas muito
belas... e desenhos e coisas assim, para serem capazes de explicar. Eles também tinham programas na TV Então na TV, eles
falaram sobre... sejam quais foram suas experiências, isso e aquilo. Mas se você mesmo não é capaz, você não vai influenciar
ninguém, mesmo que você vá a TV ou a qualquer lugar, ninguém vai levá-lo a sério. Portanto, você tem de ser mais sério em
relação a isso... e mais sincero para fazer sua meditação. Agora, há um outro aspecto da Sahaja Yoga, nós queremos que as
pessoas se casem. Mas casamento não é a última coisa, não é a última coisa, é apenas um auxílio, nós podemos dizer, um
complemento de um outro lado de modo que você se desenvolva melhor. Mas qualquer tipo de impedimento no casamento...
pode ser um grande impedimento para sua ascensão. Então não preste nenhuma atenção em tais impedimentos, apenas
livre-se disso e tente manter seu Si, porque é somente o seu Si... que irá lhe dar alegria e ascensão, ninguém mais. Tudo dará
certo se você apenas se manter fiel ao seu Si... e compreender que você é importante, que tem de cuidar de sua ascensão,
também que o coletivo da Sahaja Yoga é importante. Ele é muito importante para todos vocês porque vocês são tão poucos... e
isso tem de dar certo neste país de uma forma grande.
E todos estavam perguntando por que é que na Nova Zelândia as pessoas... são as mesmas, não há muita mudança, por que
não estão progredindo. Mas Eu tenho certeza agora que mais coisas acontecerão... e do jeito que as coisas se desencadearam
hoje, pode dar certo. Assim, agora, essa é Minha própria aceitação sobre isso... e se vocês acham que há algo mais que Eu deva
dizer sobre isso... ou algo que vocês queiram saber, vocês podem escrever para Mim, Eu certamente responderei essas cartas.
Mas Eu não sei o que responder a cartas assim: "Meu marido fugiu com outra mulher", isso, aquilo. Isso não é importante, você
foi casada tantas vezes na vida antes. Então o que importa se ele fugiu? Deixe-o fugir, o que fazer? Você é um Sahaja Yogi,
quantas mulheres... ou quantos homens se tornaram Sahaja Yogis neste mundo? Portanto você são excelentes. E quantas
pessoas excelentes assim... não deveriam se incomodar com coisas mundanas e coisas inúteis.
Elas devem conhecer sua responsabilidade. É você quem será responsável pela emancipação... de todos os neozelandeses. E
isso, você deve entender. Você não deve tentar baixar sua autoestima. Tente se elevar e realize isso. É importante para toda
nação. Algumas pessoas são extremamente alertas e outras não são. Mas agora, Eu tenho certeza que isso dará resultado mais
rápido. Nós temos muitas pessoas e agora tentem lhes dar, tentem lhes dar chá, alguma coisa primeiramente, porque a atenção
delas está na comida, mas apenas não comecem a comer primeiro, senão eles pensarão: "Pessoas inúteis, estão apenas
tentando..." Vocês devem mostrar toda a dignidade ou hospitalidade. A hospitalidade ajuda muito.

Essa é uma coisa muito importante que devemos entender. Por exemplo, se vocês forem à Índia, Eles verificarão dez vezes se
vocês comeram, eles os chamarão se alguém não estiver lá: "Onde vocês estão? Vocês devem vir e comer." Mas o que Eu ouvi é
que aqui ninguém chama ninguém, ninguém aparece, você come sua própria comida. Até que os convidados cheguem do lado
de fora, ninguém diz: "Tudo bem, você gostaria de comer?" "Você comeu ou não? Você tomou seu café da manhã?" Essa não é a
forma, nós temos de ser zelosos e devemos ter esses modos, é muito bonito sermos hospitaleiros com as pessoas, ver se elas
estão... Quero dizer, os convidados devem ser tratados de uma forma diferente... e os moradores são de um jeito diferente, e
seja o que for que você faça, seus filhos irão aprender e... se comportar da mesma maneira. Temos de ter essa cultura dentro
de nós, através da qual nós compreendemos o valor da outra pessoa, dos convidados que vieram, daqueles que ainda não são
Sahaja Yogis, que ainda têm de se tornar Sahaja Yogis, que só tem de ter a Realização. Eles devem ser tratados com muito
cuidado, como, podemos dizer, uma semente, que acabou de germinar, ela é tão delicada.
A planta está de uma forma tão delicada. Agora, você tem de replantá-la adequadamente no campo Sahaja. Então o que você
tem de fazer é retirar todas as que brotaram, aos poucos, uma por uma, manter a distância adequada entre elas... e tentar
plantá-las delicadamente no campo da Sahaja Yoga. Mas se você tem um certo sistema de valores, se você alcançou algo,
então você não deve menosprezá-los ou não deve zombar deles o tempo todo. porque algumas pessoas são sarcásticas,
algumas ficam rindo o tempo todo, então eles pensam: "O que está errado em nós?" "Porque eles estão rindo o tempo todo?"
Portanto, não há nenhuma necessidade de ter sorrisos artificiais... nem há nenhuma necessidade de algum tipo de crítica, de
certa forma, ou às vezes, o riso pode ser ridículo, vocês sabem, as pessoas pensam, elas interpretam mal. Ou dizer: "Este bhoot
em você está bloqueando," "aquele bhoot está bloqueando". Algumas vezes as pessoas dizem: "Este chakra está bloqueado".
Não há necessidade.
Você deve dizer: "Gradualmente tudo vai dar certo." "Se você não está sentindo a brisa fresca, tudo bem," "vamos ver qual é o
problema." Mas você não precisa lhes falar todas essas coisas, essa linguagem... não deve ser exposta aos novatos, pois eles
ficam apavorados, "Nosso chakra está bloqueado, este chakra está bloqueado", isso cria um medo grande. Assim nós temos de
fortalecer a confiança deles, isso é muito importante. Uma vez que tenha fortalecido a confiança deles, eles começam a sentir
as vibrações e tudo mais, eles têm de confiar em você, eles têm de acreditar em você. Assim, esse é um esboço muito pequeno
da forma... que Eu gostaria qua a Nova Zelândia se elevasse... e agisse de uma forma sensata, de modo que as pessoas devem
dizer que... os neozelandeses são as pessoas mais sábias na Sahaja Yoga.
Que Deus abençoe todos vocês.
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Que entusiasmo no mundo inteiro.
Toda Sidney, acho, tem todas as suas flores desabrochadas. E coisas tão belas para se dizer, os cartões e as cartas e os belos
poemas, as crianças cantando belamente. Faltam palavras para expressar os sentimentos de júbilo e esse sincero sentimento
de felicidade. Vocês precisavam de uma Mãe para tomar conta de vocês, para cuidar de vocês e que fosse capaz de
transformá-los com muita sabedoria. Assim, a cada aniversário, Eu percebo que os Sahaja Yogis estão também expandindo
seus corações e compreendendo que não são mais gotas, mas que eles são parte integrante do oceano. E que o próprio oceano
irá fortalecê-los e cuidar deles. É o oceano que irá nutri-los. E o mesmo oceano irá guiá-los. Assim, a conexão entre uma gota e
o oceano tem que ser plenamente estabelecida. Assim, as limitações de uma gota têm que ser completamente dissolvidas na
grandeza do oceano.
Com cuidado e com coisas boas para dizer, nós podemos melhorar a profundidade da coletividade e com o sincero desejo de
sermos coletivos. O desejo de ser coletivo tem que ser muito sincero. Assim, essa expansão do seu ser começará. A primeira
coisa necessária é a sinceridade consigo mesmo. Naturalmente, porque nós estamos vindo de um status de gota, de uma gota,
de uma gota limitada, dessa fase, então nós ficamos mergulhados muitas vezes nessas limitações. Mas, nós devemos ter a
nossa própria visão: o que você será no futuro, o que você quer ser no futuro. Deste modo, a própria sinceridade à idéia de que
você quer ser coletivo, por si mesma, quebrará todas as barreiras. Se você é sincero a qualquer propósito, a qualquer coisa,
então você esquece o tempo, esquece o trabalho, você esquece tudo você quer alcançar isso, mesmo nas pequenas coisas.
Agora, essa sinceridade vem de onde? Há duas coisas que trabalham a sinceridade.
Primeiramente, você deve ver por si mesmo o que é a Sahaja Yoga, o que ela tem lhe dado. Ela lhe deu a Realização, ela lhe deu
essa visão mais ampla, ela lhe deu a consciência coletiva, ela lhe deu a consciência sem pensamentos e a consciência sem
dúvidas. Ela moldou uma nova personalidade a partir de você, como um ovo tornando-se um pássaro. E agora, você é um
pássaro e você não pode voltar à casca novamente. Uma vez que você compreenda o que a Sahaja Yoga tem feito por você e
também compreenda o que você tem alcançado nisso, isto é, você tem alcançado o conhecimento, o conhecimento da
Kundalini, que era um conhecimento secreto durante todos esses anos, um conhecimento totalmente secreto. Ninguém sabia
sobre isso, era tudo oculto. Todo o conhecimento sobre a Kundalini que você tem, muito claramente, sem ir a nenhuma
faculdade, escola, universidade, a nenhum lugar. Sem ir a nenhum laboratório, você tem feito experiência com isso, você tem
descoberto o que é a Kundalini. Você tem visto com seus próprios olhos, você tem visto a elevação da Kundalini, você tem dado
a Realização às pessoas. Você já experienciou não somente a brisa fresca do Espírito Santo, mas também, você experienciou
os seus próprios poderes.
Você também viu que realmente se tornou muito diferente do que você era em seu conhecimento de como entender as coisas.
Então, se o seu conhecimento está muito (introjetado) em você, desse modo, você está habilitado a elevar a Kundalini dos
outros, o que não foi feito antes por nenhum grande santo, por nenhum grande profeta, Maharshis, todas essas pessoas
grandiosas que viveram. Somente muito poucas pessoas tinham essa capacidade de elevar a Kundalini, em todos aqueles anos,
e vocês obtiveram isso. Vocês entendem o que são os chakras e vocês podem diagnosticá-los, até mesmo as crianças podem
fazê-lo. O que nós não percebemos que é algo tão grandioso. No nível humano, nós não sabemos uma palavra sobre isso. Nós
nunca sequer tínhamos ouvido a palavra Kundalini. E em tão pouco tempo, vocês se tornaram grandes conhecedores. Essa é a
bênção da Sahaja Yoga. Assim, quando vocês vêem que têm tanto conhecimento e como a luz de sua atenção funciona, então
vocês vêem tantas bênçãos que acontecem e, automaticamente, simplesmente sem fazer nada, você alcança os resultados.
Você fica impressionado e não consegue entender como isso tem acontecido, como tem funcionado. "De repente, eu estava lá e
isso aconteceu." "De repente, eu estava lá e aquilo aconteceu." Como? Esse oceano está a cada momento, em todos os

detalhes, realizando coisas. Todos esses acontecimentos devem abrir seus olhos ao fato de que você não é mais como um ser
humano comum, que vocês são sábios agora, que vocês são santos. Portanto, nossa atitude tem que ser mudada. Muitos seres
humanos ainda são animais. Vocês podem ver o modo como eles estão matando, o modo como estão se comportando, eles
não são sequer seres humanos. Nós vivemos com eles, nós os vemos todos os dias.
Eles são criminosos e não somente isso, mas eles têm um nível muito baixo de cultura. Nós podemos facilmente chamá-los de
animais. Então, nós temos alguns seres humanos que são meio animais e meio seres humanos. Depois, nós temos alguns
seres humanos que são realmente seres humanos, que são buscadores. E esse entendimento do que vocês alcançaram na
Sahaja Yoga deve, imediatamente, fazê-los compreender o que vocês são. E quando tudo isso nos têm acontecido,
automaticamente, vocês devem ser muito sinceros em relação a isso. Vocês devem sentir que realmente alcançaram algo, que
há algo tão grandioso, então nós temos que ser sinceros. Mentalmente também, vocês devem sentir dessa maneira. Assim,
esta é a primeira coisa: vocês, de fato, devem perceber mentalmente, perceber mentalmente que isso é muito importante, que é
tão, tão importante, que é tão valioso. Vocês se tornam muito sinceros em relação a isso.
Mas a segunda parte é diferente, onde você vê algo, você sabe algo e você começa a abrir o seu coração em relação a isso. Na
segunda parte, você tem que abrir seu coração. Assim, a sinceridade vem de um coração aberto. Se o seu coração não está
aberto, você não pode ser sincero. Agora, o que isto significa, seu coração não estar aberto? Vamos ver. Vocês nasceram
novamente, vocês obtiveram a sua Realização. Também é o seu aniversário, de uma certa maneira. Mas no crescimento do seu
conhecimento e entendimento, você não ficou em paz com seu coração. Mas, qual é a razão para isso?
O que é isso que deixa o seu coração assim? Você pode descobrir muito facilmente que seu coração rege seu corpo, rege seu
cérebro, tudo. Porque se seu coração pára, tudo pára. Mas se seu cérebro pára, o coração não irá parar. Portanto, o coração é a
coisa mais importante e ele governa todo o ser dentro de você. Agora, esse instrumento especial, que é muito delicado, que
também circula, está como uma pedra, como ele irá pulsar? Assim, quando dizemos "expanda seu coração", isso significa que a
dureza do seu coração tem que derreter. Mas como ele se torna petrificado? Nós temos que ir às raízes disso. Ele se torna
como uma pedra porque o coração controla o cérebro.
Assim como existem sete auras em seu cérebro, do mesmo modo, há sete auras em seu coração. E todas essas auras são
aquelas que controlam as auras do cérebro. Agora, no cérebro, como vocês sabem, há duas instituições: o ego e os
condicionamentos, que começam a pressionar muito o cérebro. Como resultado, todas essas auras ficam pressionadas. Então,
as auras que estão ao redor do coração também ficam pressionadas. Mas o cérebro pode pensar: "Sim, isto é muito bom," "eu
sei como elevar a Kundalini," "eu sei como fazer isso, eu sei tudo", essa parte fala. Ele não se torna petrificado desse modo, ele
pode pensar. Qualquer um que é uma pessoa com coração de pedra pode pensar. Como Hitler. Então, o cérebro não é afetado
pelo condicionamento ou pelo ego a tal ponto que se torne como uma pedra, ele não pode pensar.
Se o ego está demasiado... Se é um ego, então um indivíduo pode se tornar estúpido, mas ele pensa, ele pensa que está tudo
bem. Ele realmente se torna estúpido. Qualquer um que é um egoísta, cujo Agnya está bloqueado, torna-se um sujeito estúpido,
não há dúvida sobre isso. Você vê em seu comportamento, toda vez que ele fala, o modo como ele está tentando fazer qualquer
coisa, ele é um exibido e torna-se um sujeito estúpido. Qualquer pessoa sábia pode ver isto, que ele é um homem muito
estúpido. Então, o que nós percebemos é que a mente está coberta com o superego, mas ele não faz a pessoa ficar com o
cérebro petrificado. Pelo contrário, ele torna a pessoa estúpida, não um "cabeça de pedra". E esse homem estúpido pode
continuar falando todo o tipo de coisas. E você pode imediatamente reconhecer esse homem estúpido, não é difícil.
O outro lado disso são os condicionamentos na mente. Isso é pior ainda, muito furtivo. Devido ao fato de alguém ter
condicionamentos, ele não se mostra. Ele não se exibe, mas ele é furtivo e seu cérebro está coberto com essas idéias que são
asahaj. Por exemplo, alguém Me viu num Puja lavando Minhas mãos e oferecendo aquela água. Ele disse: "Porque você bebe a
água que foi usada" "para lavar as mãos da Mãe?" Então, uma outra pessoa disse: "A Mãe tem tantas vibrações maravilhosas
em Suas mãos," "que quando nós as lavamos," "as vibrações são transmitidas." Oh, ele não podia acreditar nisso, porque os
condicionamentos são assim: sempre que você lava suas mãos, somente sai a sujeira. Assim, eles não conseguem pensar em
vibrações. Todos esses condicionamentos existem na mente das pessoas.

Por causa desses condicionamentos, elas não conseguem levar isso a sério. Mas o que acontece é que elas pensam sobre isso
de uma maneira muito furtiva, dizem mentiras, falam coisas absurdas e tentam convencê-los de que elas estão certas. Elas não
são estúpidas, mas elas são idiotas. Elas falam como idiotas. E vocês aceitam essas coisas idiotas. Não há nenhuma sabedoria
nisso. Assim, um sujeito é estúpido, o outro é um idiota. Entre os dois situa-se o Sahaja Yogi. Assim, esse condicionamento
torna o cérebro pervertido, mas ele não torna o cérebro uma pedra. A única coisa que o torna uma pedra é se a pessoa nascer
com algum tipo de transtorno mental, em que ela não pode pensar, fora isso, o cérebro segue pensando.
Quer seja com os condicionamentos ou com o ego, ele continua pensando. Um cérebro assim não deve afetar o coração,
porque o coração afeta o cérebro. Mas as auras que se manifestam a partir do coração começam a se tornar sem brilho ou a
desaparecer. Portanto, as auras em torno do coração são muito sensíveis e elas sentem: "Não adianta lançar luz no cérebro."
Elas começam a se tornar cada vez menores e é desse modo que o coração torna-se pequeno. Porque elas não têm nenhum
propósito na vida ali, então elas começam a se tornar cada vez menores. Como resultado, o coração se torna pequeno. Vocês
chamam alguém de um sujeito de coração pequeno, um sujeito covarde ou nós sempre dizemos: tal homem é um pessoa com
coração de pedra. Tudo isso acontece por causa dos condicionamentos e do ego da mente humana e o resultado é sentido na
medida em que o coração torna-se uma pedra, porque o coração é algo sensível O cérebro não é sensível assim. Se você
colocar algo macio na água, ele se torna duro, mas se colocar uma pedra na água e fervê-la, ela não ficará.
Assim, o coração sendo muito sensível e delicado torna-se como uma pedra, como se você o tivesse fervido no calor das ondas
cerebrais. E ele se torna uma pedra muito dura. Ele não sabe como dizer nem mesmo uma única palavra que seja gentil. Ele
segue ferindo as pessoas o tempo todo, dizendo coisas que não deveria ter dito. O tempo todo pensando: "O que nós devemos
dizer para ferir uma outra pessoa?" "Como eu devo tentar realmente desencaminhar uma outra pessoa?" Porque é uma atitude
furtiva. A parte do ego é que o coração começa novamente a congelar com o ego e depois o coração pensa – não pensa, mas o
coração não consegue emitir nenhuma aura para o cérebro. O cérebro começa a pensar: "Agora, a área do coração está
liquidada." "O coração não pode nos controlar nunca mais."
Então o coração começa a pensar: "Eu mesmo farei todo o trabalho." Quero dizer, a cabeça começa a dizer isso. E o coração se
torna pequeno, petrificado. Ele não age. Então agora, o cérebro assume o controle. O cérebro assume o controle e depois o
cérebro começa, o cérebro começa ele próprio a agir de uma maneira que nós não conseguimos compreender. Eles se
comportam como animais, eles se comportam como pessoas satânicas, eles se tornam muito cruéis e não sabem como
realmente dizer algo bom aos outros. Há um tipo de orgulho muito falso neles e tais pessoas continuam ferindo os outros,
insultando os outros, até elas encontrarem alguém como elas e então ambas sucumbem. Esse é o único empecilho em toda a
coisa, do contrário, vocês teriam sido liquidados na mesma hora. Mas, porque duas pessoas com ego não podem ficar juntas,
elas neutralizam uma a outra Assim, graças a Deus, nós ficamos a salvo delas.
Então, esses dois condicionamentos, que na realidade estão no cérebro, esses dois condicionamentos congelam o coração e
também tornam o domínio do coração nulo. E então o cérebro começa a afirmar a si próprio. É desse modo que nós não
sabemos como ser amáveis com os outros, como ser bons, como ser prestativos, como ser gentis e como ser tranqüilizadores,
protegendo os outros. Tudo isso, nós já herdamos. Nós já tivemos um coração de pedra quando nós viemos para a Sahaja Yoga
e nós temos um cérebro ou cheio de ego ou de superego. Assim agora, com a elevação da sua Kundalini, você pode limpar sua
cabeça, antes de mais nada. Então, a sinceridade virá quando a Kundalini mover-se e tocar o seu Brahmarandra, que é o assento
do seu coração e irá expandi-lo. Então, o coração simplesmente retorna como um rei, retorna e começa a dominar o cérebro. E
quando o coração retorna, você imediatamente nota que aquelas pessoas com as quais nós estávamos zangados, com as
quais nós não conversávamos, com as quais não nos relacionávamos, de repente, nós nos tornamos cordiais com elas. Não há
nenhum problema.
De muitas maneiras, as pessoas têm ofendido vocês. Toda essa ofensa e tudo mais simplesmente desaparece. E você começa
a se tornar tão bom e belo. O que aconteceu é que a Kundalini tocou o seu Brahmarandra, onde fica o assento do coração. E
logo que isso se abre, o seu coração também se abre e desperta. Ele pensa: "Oh, o quê? Eu permiti que este cérebro me

governasse?" "Como ele ousa me governar!" Ele simplesmente salta sobre isso. E nós temos visto pessoas que de repente
estão tão transformadas, que é notável.
Havia um senhor nos Estados Unidos que disse: "Mãe, depois da Realização, eu estava tão mudado" "que me tornei uma pessoa
muito amável" "e eu nunca queria (encontrar) meu tio ou ninguém." Então, ele o encontrou em algum tipo de festa e então ele
disse: "Oi, tio!" O tio começou a olhar para ele: "Você está bem?" Ele nunca disse isso. Então ele perguntou: "Você está bem, tio?
Você tem passado bem?" "Eu posso fazer alguma coisa por você?" Ele disse coisas muito gentis. O tio disse: "O que você tem
feito? Você está bêbado ou o quê?"
"Como você fala de forma tão amável comigo? Eu não posso acreditar nisso." Isso é o que acontece. E é por isso que nós temos
que entender que todas essas coisas podem ser facilmente abandonadas, porque nós as adquirimos. Elas podem ser
eliminadas porque nós as adquirimos. Elas não precisam estar em nossas vidas, em nossos relacionamentos. Portanto, o ego e
o superego, ambos podem ser explodidos quando seu coração é despertado. Assim, quando nós estamos lidando com
pessoas, nós temos que quebrar o gelo também pela comunicação com os outros de uma maneira muito decente. Por exemplo,
dizendo a si mesmo: "Não, eu não acredito que este homem seja tão mau." "Deixe-me cuidar dele, ele pode ficar bem."
"Vejam, eu não acho que ele seja tão mau." Assim, reconhecer alguém como mau é muito fácil para os seres humanos e logo
que eles comecem a aceitar tal coisa, então eles constroem um tipo de fortaleza, na qual eles vivem e pensam que são as
melhores pessoas e ninguém mais é bom. E desse modo, toda a comunidade, toda a sociedade, toda a humanidade é corroída
por essas idéias. E a Sahaja Yoga é o único meio que irá curar isso. A Sahaja Yoga é o único meio que irá acabar com isso. E
esse papel tem que ser desempenhado por vocês, entender que a sinceridade só pode surgir se vocês elevarem a sua Kundalini
muitas vezes e abrir seu Brahmarandra. Então, seu coração irá se levantar. Ele se tornará uma personalidade desperta e ele
assumirá a direção de seu cérebro, que está o tempo todo pensando, pensando, pensando, como um louco. E uma vez que isso
aconteça, então você compreenderá que agora você saltou dentro da consciência sem dúvidas. Assim, o relacionamento entre
os dois tem que ser totalmente compreendido.
A princípio, a dominação do coração ou, podemos dizer, a realeza do coração é ameaçada, é rebaixada, é anulada. E então, esse
cérebro torna-se o rei e começa a nos governar. "Eu penso...", "eu acho...", quer dizer, o cérebro, o ego. Se você puder abandonar
esse: "eu penso...", "eu quero...", tudo ficará bem. Eu diria, "eu quero...", não é a questão. Este corpo quer isso. Separe-se.
Gradualmente, você começa a se separar de todas essas situações por nunca dizer: "eu quero...". Você deve dizer: "este
corpo...", "esta mão...", "esta cabeça..." Você começa a se separar. E uma vez que você se separa, todas essas barreiras do ego
e do superego desaparecerão.
Mas, de qualquer forma, é muito fácil livrar-se desses dois. É muito fácil livrar-se desses dois. Simplesmente levantando a sua
Kundalini e rompendo o seu Brahmarandra. Esta é a maior conquista que vocês obtiveram: vocês podem romper o seu
Brahmarandra, fazer com que sua Kundalini fique conectada com o Poder Onipresente. É por isso que Eu sempre digo que
vocês devem meditar e devem ficar em consciência sem pensamentos, então isso funciona. Não prestem tanta atenção nas
coisas externas. Naturalmente, você é, de uma certa maneira, responsável pela Sahaja Yoga, porque você é sincero em relação
a ela. Você não pode se forçar. Então, repetidas vezes, Eu digo: pese a sua sinceridade. "Quão sincero eu sou em relação à
Sahaja Yoga?"
E algumas pessoas simplesmente levam isso de uma maneira frívola, dizendo: "Mãe, eu era um tolo, eu estava confuso." Você
não pode dizer isso! Você não pode dizer porque você deve essas coisas à Sahaja Yoga. Tudo você deve à Sahaja Yoga agora. É
uma nova vida para você. Então você não pode dizer: "eu estava confuso" ou "eu era tolo, eu era estúpido, eu fiz isso." Diga a si
mesmo que você não pode fazer isso. A Mãe tem realmente trabalhado muito arduamente com total sinceridade e nós não
podemos ser insinceros em relação a isso. Nós não queremos ser hipócritas. Isso é hipocrisia, total hipocrisia.
Você diz algo e faz algo. Se você tiver algum senso de gratidão e auto-respeito, então você nunca deve dizer: "Por engano, eu fiz
isso, Mãe" ou "eu estava confuso, eu era tolo, eu era estúpido." Isso mostra que você é uma pessoa muito medíocre e que você
não tem nenhum senso de gratidão em relação à Sahaja Yoga, nem em relação a você mesmo. Mas a melhor parte disso é que

Eu não preciso da Sahaja Yoga e a Sahaja Yoga não precisa de vocês. Vocês precisam da Sahaja Yoga. Em si mesma, a Sahaja
Yoga é completa. Ela não precisa de vocês. Ela é completa, permanecerá assim, sem dúvida. Ela terá sua própria posição, seu
próprio status, sua própria dignidade, tudo intacto. Mas, se você tiver que extrair algo dela, você tem que colocá-la em prática.
Por exemplo, se você tiver que buscar água do rio Ganges, você tem que ter jarras adequadas, que sejam profundas o suficiente
para receber a água. Mas, se você levar uma pedra, o que você pode trazer nela? Mas o Ganges flui. Ele é o que ele é. Ele tem
suas próprias capacidades. Ele não muda porque vocês levaram pedras. Assim, agora você têm que entender isto: eleve a sua
Kundalini tantas vezes quanto você puder. Tente colocar a atenção na sua Kundalini o tempo todo. Veja onde está o problema.
Remova-o, remova totalmente. Descubra onde está o problema e eleve sua Kundalini várias vezes e certifique-se de que está
fluindo bem em sua área óssea da fontanela, de modo que o seu coração se expanda.
É um processo mecânico de certo modo, vocês podem dizer. Mas nem mesmo isso, vocês fazem. Se vocês tivessem feito isso,
o seu coração teria aumentado. E vocês mesmos dirão: "Mãe, meu coração se tornou grande como a Ásia." E então, vocês vêem
o milagre do coração, como ele emite vibrações pelas quais vocês se tornam tão compassivos, tão dinâmicos, pessoas belas e
tão sinceros com a Sahaja Yoga. Eu pediria a vocês para abrirem o seu coração hoje para este Puja. Vocês têm sido muito
jubilosos e alegres. E o seu coração deve ser aberto, porque Eu tenho visto que os Sahaja Yogis têm um grande coração por
Mim, mas para eles mesmos, eles não têm. Eles farão tudo por Mim, mas nada por eles mesmos. Eles trabalharão de manhã até
a noite para decorar o salão, para fazer tudo.
Eles devem ter enviado todas estas flores para Mim, Eu não sei de onde. Mas, se Eu lhes disser: "Meditem para vocês mesmos",
isso eles não farão. Ou "alcancem isso para vocês mesmos", isso eles não farão. Essa é a situação. Então, ao invés de
desperdiçar toda a sua energia na decoração de todas essas coisas, vocês devem decorar-se dentro de si mesmos. Com
sinceridade, com bons pensamentos em relação a si mesmos, de que vocês são capazes, pessoas totalmente capazes e vocês
podem usar sua imaginação, sua inteligência, racionalidade, o que quer que vocês acham que têm, para encontrar o meio, para
encontrar o meio, novamente Eu digo, de manter seu coração amplo. E essa é a mensagem para o aniversário de hoje, pelo
mundo inteiro, porque Eu senti que o mundo inteiro estava hoje como um grande coração pulsando. Eu recebi o último
telefonema e vim aqui. Por toda parte, os telefonemas chegando, estão chovendo flores, as coisas belas que eles estão
dizendo. Tudo está lá.
Quando Eu fico simplesmente embebida nisso, simplesmente embebida, é demais para Mim. Tão doce, coisas tão doces para
as crianças, das crianças, essas coisas das mulheres, algumas coisas muito, muito boas dos homens e foi surpreendente como
essas pessoas estão radiantes de alegria por hoje ser Meu aniversário. Da mesma forma, por favor, considerem que todo dia é
seu aniversário, que vocês têm que elevar sua Kundalini o tempo todo e manter o padrão de sua Kundalini cada vez mais
elevado. Quanto mais vocês se abrem, mais fios da Kundalini irão se elevar e quanto mais seu coração se abrir e despertar, ele
se tornará mais poderoso. E com um coração aberto e grande e com um coração poderoso, vocês podem dominar o seu
cérebro, que está lhes dando todas essas idéias estranhas. Eu espero que isso aconteça este ano aqui e que as pessoas tentem
fazer questão de terem um grande coração. Um grande coração não significa estupidez, não significa isso. Um grande coração
significa o coração no qual vocês podem Me colocar dentro. Eu mesma sou uma pessoa realmente grande, então vocês têm
que ter um coração muito grande, de modo que Eu possa residir em seu coração. Esse é o grande coração e isso é o que todos
vocês devem ter.
Se isso acontecer, então tudo irá funcionar muito bem. Assim, a parte da entrega é: vocês devem saber como se entregar e
devem saber como manter o que quer que não seja entregue, porque vocês se entregam de tal maneira que expandem o seu
coração totalmente. Coloquem-Me lá e depois mantenham suas flores com vocês, para serem oferecidas a Mim no momento
em que vocês estiverem em completo controle de si mesmos. Assim, vocês têm suas emoções, seus sentimentos como flores
que vocês têm que guardar para si mesmos, as quais são partes do mesmo oceano de seu coração. E, uma vez que você esteja
pronto, se tudo é feito, se a casa inteira está pronta, agora tragam as flores, as emoções, as coisas boas, as coisas belas e
nutram-nas. Devemos aprender. Eu acho que deve haver alguns livros sobre como dizer coisas boas, gentis aos outros. Nós
devemos tentar encontrar alguns livros como esses ou devemos escrever alguns livros sobre como coisas gentis podem ser
ditas, como nós podemos cuidar dos outros, como nós podemos fazer o outro sentir o nosso amor, a expressão do amor. E isso

funciona, um livro assim realmente ajudará as pessoas a compreenderem que isso é bom para se dizer. E uma vez que você
diga algo gentil para o outro, essa gentileza retorna, como Eu lhes disse, assim como as ondas que tocam as praias retornam e
então você se sente muito feliz.
Continuar dizendo coisas que são gentis, que são agradáveis, será muito apreciado. Mas, se você disser isso com sinceridade,
não apenas para mexer com alguém ou dizer algo simplesmente para ser superficialmente bom, como: "obrigado, obrigado,
obrigado", mas algo que venha do seu coração, como eles dizem, então você ficará surpreso ao ver que o coração da outra
pessoa se abrirá e, daquele coração, fluirão essas belas flores das emoções em direção a você. Assim, por um lado, você tem
que expandir o seu coração e, por outro lado, você tem que conservar ou preservar todos os sentimentos belos, bons, delicados
dentro de você mesmo, absorvidos de todos os lugares e depois derramá-los no ponto certo. Essa é a arte. Como essas flores
que estavam no jardim primeiramente, preservadas, preservadas. No momento certo, elas foram trazidas para dentro. Então,
elas se sentem mais glorificadas por elas serem usadas no momento certo. Essa é a maneira que nós temos que ser conosco
em nosso coração, porque os serem humanos são criaturas muito delicadas, muito belas e para embelezá-los, você tem dizer
coisas belas. Esta língua não é para dizer coisas ásperas, para zombar dos outros, para provocar os outros, mas é para dizer
alguma coisa, uma coisa muito bela, de modo que a outra pessoa também absorva essa beleza. Eu tenho visto algumas coisas
gentis que as pessoas têm dito e isso perdura em Minha mente.
E Eu disse: "Quando Eu terei a oportunidade de dizer estas coisas aos outros?" Então, pense sobre isto: "Agora, esta é uma frase
muito gentil." "Esta foi uma coisa muito doce que eles disseram." "Tudo bem. Então agora, onde eu deveria usar isso?" Quando
Eu vou fazer compras, Eu vejo algo: "Ah, isto é bom." "Isto será bom para uma determinada pessoa. Vamos comprar isto." Da
mesma maneira, se você encontrar esses belos sentimentos e belas emoções e coisas belas ditas, então, o que você faz?
Vocês as coleta, todas essas coisas, você as mantêm e você as usa no momento certo, no lugar certo.
Isto é o que é a sabedoria de Shri Ganesha. As pessoas inocentes são as mais sinceras, as pessoas inocentes. Aqueles que são
espertos e astutos não podem ser sinceros, porque eles gostam da sua astúcia, eles gostam de sua assim chamada
"inteligência brilhante". Eles nunca podem ser. Aquelas pessoas que são simples, que são amorosas, que se importam com o
amor mais do que qualquer outra coisa, podem dizer somente coisas muito belas sinceramente. Hoje, Eu queria dizer muitas
coisas para vocês, como Eu Me sinto sobre este aniversário na Austrália, mas Eu lhes disse, faltam palavras. Porque, vejam, a
Austrália é um país tão distante. Vir aqui, com tantas pessoas reunidas e cantando Agata Swagata. É inacreditável,
inacreditável, porque Eu não lhes dei nenhum dinheiro, vocês não Me deram nenhum dinheiro, vocês não são obrigados a dizer
nada assim. Mas não somente vocês estão fazendo isso, mas também estão regozijando isso.
É algo grandioso. Vocês estão regozijando isso e isto é o que acontece: quando o seu coração é grande, então seja o que for
que você faça pelos outros, você regozija. Você regozija fazer coisas boas. Você regozija dizer coisas gentis. Assim, nós
devemos ter as mais seletas flores de belas frases, nós devemos ter as mais seletas emoções que devemos ser capazes de
expressar uns aos outros. Agora, comecem isso a partir de hoje, Eu tenho que dizer que comecem isto: "a partir de 1990, nós
vamos o tempo todo dizer" "algo belo uns aos outros, o tempo todo." E simplesmente mantenham seus ouvidos abertos,
mantenham seus olhos abertos, e onde quer que vocês tenham uma oportunidade, onde quer que ouçam algo assim,
mantenham isso em sua mente e usem de volta. Hoje, Eu estou tão encantada e é muito para Mim, realmente, acreditar até
mesmo que há tantos Sahaja Yogis na Austrália, a qual é tão distante. Agora, é sua responsabilidade. É sua responsabilidade
ser sincero em relação à Sahaja Yoga e se você fizer tudo com toda sinceridade, você nunca pensará nessas argumentações
estranhas que Eu ouvi antes.
Você simplesmente pensará: "Nós amamos a Mãe e nós temos que estar juntos" "e temos que amar uns aos outros" "e, o tempo
todo, nós temos que dizer coisas gentis uns aos outros," "de modo que o amor cresça." Qualquer outra coisa, qualquer um que
tentar dizer coisas ou quebrar as coisas ou partir o coração de alguém, está fazendo coisas pecaminosas, há pecado. Partir o
coração de um santo é o maior pecado e eles serão punidos por isso. Assim, agora todos vocês são santos e sábios, vocês têm
que respeitar uns aos outros. Não somente isso, mas vocês têm que regozijar sua sinceridade. Este é o caminho, Eu estou
tentando dizer, regozijem sua sinceridade. E todos esses pensamentos estúpidos que entram em sua cabeça, jogue-os fora.
Porque Eu ouvi tantas argumentações aqui e ali e Eu pensei: "O que é isto? Eles são Sahaja Yogis" "ou eles são pessoas comuns

da rua?" Isso está acontecendo e depois as crianças, isso está acontecendo, aquilo.
Agora, em relação às crianças também, Eu tenho lhes falado: mandem suas crianças para a Índia. De qualquer forma, vocês têm
sido egoístas em relação a elas. Vocês sabem que elas não estão se desenvolvendo bem. Então mandem as crianças para a
Índia. Com isso, vocês abrem o seu coração, porque o mundo inteiro é seu parente, o mundo inteiro é sua família. Em qualquer
lugar do mundo que vocês forem, vocês encontrarão pessoas que os amarão, que cuidarão de vocês, que farão tudo por vocês.
Quero dizer, saber que em cada lugar existe alguém sentado simplesmente esperando encontrá-lo como seu próprio parente!
Agora mesmo, Eu estava pensando: "Estes músicos irão para Singapura." "O que acontecerá? Onde eles ficarão?"
Um grande problema, tentando isso e aquilo. De repente, Eu dei um bandhan, e recebi um telefonema de Bala. Bala Me disse:
"Não, está tudo perfeitamente bem." "Eu falarei com minha mãe, ela cuidará deles." Problema resolvido. Então, quaisquer
desses problemas, seus problemas podem ser resolvidos porque vocês são sinceros, mas se vocês não forem sinceros, vocês
encontrarão somente pessoas não sinceras e então vocês decairão, decairão em sua própria avaliação e na avaliação dos
outros. E vocês não terão nenhum lugar na Sahaja Yoga. Não há lugar para pessoas não sinceras na Sahaja Yoga, portanto
tentem desenvolver sua sinceridade. Elevem sua Kundalini tantas vezes quanto puderem. Mantenham-Na lá.
Mantenham-Na no Sahasrara e certifiquem-se de que seu coração se abra. Essa é a melhor maneira. Todos eles têm Me
perguntado: "Como abrir nosso coração?" Eu disse: "Tomem a chave." Agora, Eu não sei como dizer-lhes. Abrir seu coração
significa simplesmente elevar sua Kundalini, mantê-La no Brahmarandra e certificar-se de que o Brahmarandra se abra. Não
somente isso, mas vejam como expandindo seu coração, sendo gentis com os outros, como vocês se sentem. Há algumas
pessoas que não falam muito, que não se encontram com as outras, que tem reservas. Elas vivem como se estivessem vivendo
no ar. Este tipo de pessoas precisam saber que deve haver alguns badhas, alguns bhoots sentando-se em suas cabeças.
Do contrário, esse é um comportamento não natural para um Sahaja Yogi. Eu lhes disse tantas coisas hoje, porque Eu acho que
o cuidado, o amor, a afeição, a sabedoria e a paciência devem ser assimiladas. Se Eu sou o seu Guru, se Eu sou a sua Mãe,
vocês têm que assimilar essas qualidades. Eu Me preocupo com tudo. Se alguém está em apuros, Eu fico preocupada. Eu
tentarei resolver os problemas dessa pessoa. Qualquer um que tenha um problema, Eu simplesmente... aquilo fica grudado em
Mim até que Eu tenha resolvido o problema. E Eu falo francamente também sobre, digamos, seus filhos. Eu falo sobre sua
esposa, sobre seu marido que isso não está bem, que isso precisa ser corrigido. Porque Eu Me importo com vocês.
Essa é que deve ser sua atitude em relação aos Sahaja Yogis, à Sahaja Yoga. E isso irá fortalecê-los muito, porque vocês se
importam. É por isso que os outros se importam. Vocês podem imaginar para uma mulher indiana como Eu, ter tantas pessoas
que se importam Comigo? Porque vocês deveriam se importar Comigo, afinal? Tudo bem, vocês são Sahaja Yogis, mas há
pessoas que não são Sahaja Yogis, Eu lhes digo, que Eu... eles não são Sahaja Yogis, que Eu conheci na Minha infância, que Eu
conheço, meus parentes. Todos eles se importam Comigo! Apenas uma coisa: porque Eu Me importo com eles, Eu fico
preocupada com eles. Qualquer pessoa que Me conta um problema, isso fica na Minha cabeça, gruda lá como um selo. Até que
Eu tenha resolvido o problema, Eu ficarei atenta ao modo de resolver esse problema.
E Eu não tenho nenhum problema pessoal. Do mesmo modo, vocês não devem ter nenhum problema pessoal. Somente então,
vocês podem resolver isso. Tudo bem agora? Então, que Deus os abençoe. No próximo ano, Eu espero que todos vocês estejam
lá para o Meu aniversário na Índia. Nós iremos organizar o programa do tour assim, talvez funcione. Nós temos também que ver
se vocês podem fazer algo mais barato lá para baixar o custo. Nós temos que ver muitas coisas. Nós podemos realizar isso.
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é o quarto dia do Navaratri… e no Navaratri, vocês sabem que o Puja deve ser feito à noite. Para dissipar a escuridão, é muito
importante… que tragamos luz à noite. Hoje, vocês também estão comemorando Meu Aniversário. Neste dia, Shri Gauri, depois
de Seu casamento, criou e estabeleceu Shri Ganesha. Shri Ganesha é a fonte de Pavitra (Pureza e Santidade). A primeira coisa
que se espalhou neste mundo foi a pureza… para que todos os seres, os seres humanos que vieram a este mundo… pudessem
ficar protegidos com a pureza… e se mantivessem afastados das coisas profanas. É por isso que Shri Gauri… banhou toda a
criação com a pureza, e foi somente depois que o resto da criação foi iniciado. Então, a coisa mais importante em nossa vida é…
considerar a pureza como o mais elevado de todos os aspectos dentro de nós. Manter-se puro não significa… que tomemos
banho, nos lavemos e deixemos nosso corpo bem, mas significa que nós devemos limpar nosso coração. A maior doença do
Coração é a raiva. A raiva é a maior doença. E quando essa raiva entra em uma pessoa, então a pureza no interior… fica
destruída. Porque a pureza não é nada além do que Nirvajya Prem (Amor Eterno), o Amor que está sempre fluindo… e não
espera nada em troca. Ele está completamente satisfeito com sua própria natureza de fluir. Ele se sente perturbado quando não
pode fluir. Portanto, pureza significa que você enche seu coração de amor e não de raiva. A raiva não é apenas nossa inimiga,
mas é também inimiga do mundo inteiro. Todas as guerras em todo o mundo, as perdas sofridas, elas aconteceram por causa
da raiva coletiva. Há muitas desculpas para estar com raiva: "Eu fiquei com raiva por causa disso", "Eu fiquei com raiva por
causa daquilo". O homem pode procurar qualquer desculpa apenas para ficar com raiva, mas essa mesma raiva também pode
levar a guerras tão hediondas. A raiva é a razão por trás disso. Se um coração está cheio de amor, a raiva não pode entrar nele.
E então, mesmo que alguma raiva seja demonstrada, é apenas por causa do amor. Quando um mal, um rakshasa é destruído,
também é feito por amor, porque isso o impede de continuar com suas ações malignas. Mas esse não é o trabalho para os
seres humanos. É o trabalho da Deusa que Ela realizou durante o Navaratri. Portanto, nós devemos alargar o nosso coração e
depois pensar: "Por quem nós temos tanto amor?" Isso é nirvajya (eterno e incondicional), é nirmam (desapegado), sem nada de
"este é meu filho, esta é minha irmã," "esta é a minha casa, isto é meu". "Por quem nós temos tanto amor?" "Nós amamos
alguém assim?" Vocês alcançaram um estado muito mais elevado do que o de um ser humano, porque você é um Sahaja Yogi e
está unido… com esse poder sutil do Amor, Amor de Deus Todo-Poderoso. Esse Poder está fluindo continuamente dentro de
vocês, está nutrindo-os, está os apoiando, está os enriquecendo. Ele os motiva o tempo todo. Ele os protege e os enche com a
essência do doce Amor. Vocês foram unidos com um poder tão gracioso, mas quanto lugar nós realmente temos em nossos
corações para ele, isso nós precisamos avaliar. Nós temos amor por nossa Mãe em nossos corações, é verdade. Todos nós
amamos a Mãe e por causa desse amor, vocês estão se sentindo alegres e bem-aventurados. Mas há mais dois tipos de amor
que devemos ter, somente então o amor pela Mãe será completo. O primeiro é onde nós temos amor por nós mesmos, que nós
somos Sahaja Yogis. Nós alcançamos nossos poderes de uma maneira sahaja, mas agora nós precisamos entender como
seguir em frente. Muitas pessoas trabalham muito para difundir a Sahaja Yoga, que podemos chamar de movimento horizontal.
Igualmente se espalhando em todas as direções paralelas à planície da Terra. Essas pessoas não olham para si mesmas… e
portanto não conseguem alcançar o movimento vertical… necessário para sua ascensão espiritual. Externamente eles podem
fazer muito. Eles correrão por aí e trabalharão muito, se encontrarão com todos, mas eles não estão atentos em alcançar os
poderes internos. Também há muitos que estão mais atentos aos poderes internos… e negligenciam os poderes externos, então
eles não alcançam um equilíbrio. E quando as pessoas se movem somente externamente, os poderes internos começam a
diminuir… e com essa diminuição, elas chegam a um estado em que elas se afogam no ego. Então elas começam a pensar:
"Olhem o quanto nós fizemos pela Sahaja Yoga," "quão duro estamos trabalhando para a Sahaja Yoga." Uma nova vida começa
para essas pessoas, o que não é adequado de forma alguma para a Sahaja Yoga. Eles começam a pensar em si mesmos: "Nós
somos muito importantes e devemos ser respeitados." O que chamamos de presunção. Então, em todos os lugares, eles
querem que sua importância seja considerada, eles tentam mostrar sua importância em tudo, mostrar suas especialidades,
colocam-se na frente, mas um vazio se instala interiormente. Depois eles ficam chocados e surpresos por terem ficado doentes,
por terem ficado loucos, por algum grande infortúnio ter acontecido. Então eles dizem: "Mas Mãe, nós estávamos
completamente entregues à Senhora," "então como isso aconteceu?" "Como nos envolvemos nisso?" "Como essa bagunça
ocorreu?" Você mesmo é responsável por isso, por se afastar e se perder. Uma pessoa assim… torna-se unilateral e não pode
estabelecer relacionamentos com os outros. O único relacionamento que eles têm é: "Como podemos dar ordens às pessoas

em volta e mostrar nossa superioridade?" E nessa exibição, eles se sentem importantes. Eles devem estar na frente, deve ser
dada importância a eles… e se os outros não lhes dão importância, então isso é considerado como um sinal de desrespeito. Isso
continua a um nível que eles esquecerão completamente… que este é o trabalho da Mãe, e eles também devem contribuir para
isso. Desta forma, Eu vejo que… em Rahuri, em Mumbai e em outros lugares, pessoas assim de repente surgiram… e
começaram a se sentir muito importantes. E então lá nem o Aarti foi executado… nem tinham o desejo de limpar Minha
fotografia. Mas pelo menos eles não usaram sua própria fotografia. Tanta autoimportância, vangloriando-se de si mesmos, com
esse ato de vangloriar-se, eles se sentiam superiores, separando-se do resto, não perguntando nada a ninguém: "Nós faremos
tudo". Então as discussões começaram e grupos separados foram formados. Porque o fio com o qual todos vocês estão
ligados juntos é esse de sua Mãe. Então, se vocês permanecerem ligados a ele e lembrarem o tempo todo… que somos todos
filhos de uma única Mãe, não há ninguém superior ou inferior, nem fazemos nenhum trabalho, é o Paramchaitanya que faz todo
o trabalho, nós realmente não fazemos nada. Mas quando esse sentimento é perdido… e uma sensação de ser importante
surge: "Nós temos feito isso e aquilo," "nós faremos isso, faremos aquilo", então o Paramchaitanya diz: "Tudo bem, façam o que
vocês quiserem fazer." "Vão para onde quiserem." "Vocês querem ir para o inferno, então vão em frente." "Vocês querem se
aniquilar, sejam aniquilados." "Vocês desejam se destruir, vão em frente." "Façam o que vocês quiserem fazer." Ele não os
impedirá porque Ele respeita sua liberdade. Se vocês querem ir para o céu, há meios para isso… e se vocês querem ir para o
inferno, há meios para isso também. Mas na Sahaja Yoga, há mais uma grande condição. Uma condição muito grande. Nós
somos um coletivo, Virata Shakti. Nós não somos individuais. Nós somos todos partes integrantes do mesmo corpo. Então, se
um indivíduo ou poucos indivíduos se tornam assim, que formam grupos próprios, então exatamente como a malignidade no
câncer, onde uma célula começa a crescer, da mesma forma, até mesmo uma pessoa pode crescer para eclipsar toda a Sahaja
Yoga… e todos os nossos esforços podem ser desperdiçados. Nós devemos aprender com o mar, que permanece no nível mais
baixo… e permite que todas as coisas, todos os rios se fundam nele. E sem o mar, este mundo não pode existir. Ele se deixa ser
aquecido… para formar vapores e envia uma bênção da chuva para o mundo. Sua humildade é o sinal de sua profundidade. E
nessa humildade não há superficialidade de nenhum tipo. A partir do nível mais baixo, aceitando, integrando e purificando tudo,
fazendo vapores e fornecendo chuva. E depois a mesma chuva cai nos rios e volta correndo para o mar. E o reconhecimento
deste mar. Se você foi a alguma praia e olhou todos os coqueiros, você os encontrará sempre inclinados para o mar. Sopram
ventos tão fortes, aconteça o que acontecer, mas eles nunca se afastam do mar. Porque eles sabem que é o mar. Nossos
corações se tornarão tão grandes quanto este mar… somente quando essa humildade e amor entrarem em nós. Mas se
queremos dar importância a nós mesmos e nos consideramos como algo especial, nisso o problema é que o Paramchaitanya
nos cortará: "Vão." "Vocês se consideram importantes, vão embora." Exatamente como alguém corta as unhas e as joga fora, da
mesma forma, vocês serão jogados para um lado. Isso será realmente muito triste e doloroso para Mim. Se houver mais
pessoas que acham: "Nós trabalhamos muito," "nós fizemos esse trabalho, fizemos aquele trabalho", elas devem se acalmar
imediatamente, ficar em segundo plano… e fazer introspecção: "Nós meditamos?" "Nós estamos realmente em meditação?"
"Quão profundos nós somos?" "E então, a quem nós amamos?" "Quem todos nós amamos?" "Quantos nós amamos e de
quantos nos tornamos inimigos?" Algumas pessoas na Sahaja Yoga se aprofundaram muito, se aprofundaram muito e se
estabeleceram, não há dúvida nisso. Mas há outros que ainda estão na periferia… e talvez quando eles forem expulsos, nada
pode ser dito. Como Eu já lhes disse antes, depois do ano de 1990, uma nova dimensão se abrirá… e vocês terão de dar um
salto. De modo que consigam sair do estado atual e se agarrem ao novo estado. Como a roda, quando ela gira, ela chega a um
ponto… e depois desliza para a frente. Da mesma maneira, este movimento da Sahaja Yoga se tornará coletivo… e para
permanecer nele, a primeira coisa que devemos ter é… pureza completa interior que é cheia de humildade. Como tal, vocês
veem muitas pessoas neste mundo que acham que são puras, elas meditam dia e noite; elas não permitem que ninguém as
toque; elas não comerão determinados alimentos; Quando alguém vem, elas pedem para ele se sentar longe… e se alguém as
toca, elas ficam aborrecidas. Tudo isso é loucura. Se você é realmente limpo, se você é realmente puro, então tocando em
alguém, falando com alguém, a impureza nunca pode entrar, porque você purifica tudo. Toda a sua natureza é de purificação,
portanto você purificará todos que encontrar. Por que deveria haver algum tipo de medo? Qual é a necessidade de condenar
alguém? Por que deveria haver uma necessidade de fofocar? Isso é um sinal de que a pureza dentro de você é menor. Porque se
há pureza completa dentro de você, então nessa Pureza há um poder e uma intensidade. E isso é… tão poderoso que pode sugar
qualquer tipo de impureza. Como Eu disse antes, o modo como tudo fica integrado no mar. Agora há outros que só pensam em
seu próprio progresso. Eles pensam: "Por que devemos nos preocupar com os outros?" "Nós nos sentamos dentro de nossas
quatro paredes e veneramos a Mãe," "nós fazemos o Aarti Dela, nós A seguimos." "E só queremos que nossa ascensão
aconteça," "nós não temos nenhuma preocupação com o resto do mundo." E eles se mantêm afastados. Pessoas assim

também não podem progredir, porque todos vocês são partes integrantes do mesmo corpo. Por favor, entendam, se há um
dedo que se amarra e diz: "Eu não quero ter nada a ver com o resto e ficarei sozinho", então esse dedo morrerá. Porque como o
sangue fluirá para ele? Como os nervos trabalharão nele? Como a consciência fluirá nele? Ele permanecerá cortado, ele será
deixado de fora. Você pode tentar isso com seu dedo. Amarre-o por cinco dias e você perceberá que o dedo não funciona mais.
Ele não terá mais utilidade. Então você dirá: "Mãe, eu faço tantos pujas," "eu rezo tanto para a Senhora, eu trabalho tanto," "então
por que minha condição é assim?" Porque você está perturbado, porque você perdeu o seu caminho. Você se afastou do
coletivo. A Sahaja Yoga representa o poder do coletivo, e no momento em que você se afasta do coletivo, então você não está
mais conectado a esse poder. Portanto, nós temos de prestar atenção em ambos os aspectos: nós devemos apoiar nossa
ascensão interior… e também ser parte ativa do coletivo. Somente então haverá um equilíbrio interior completo. Mas você faz
muito trabalho externo. Eu tenho visto pessoas que trabalharam muito para a Sahaja Yoga… e davam muitas boas palestras,
falavam bem. Então eles gravaram essas palestras em fita… e começaram a pedir aos outros para ouvi-la. Então as pessoas
deixaram Minhas fitas e começaram a ouvir as fitas deles. E a condição deles era tal que, por exemplo, Eu estou sentada aqui,
eles farão namaskar para Minha foto, mas não para Mim, porque eles têm o hábito de se curvar diante da foto. Como se não
tivessem nenhuma relacionamento Comigo, eles só têm relacionamento com a foto. Eu tenho visto pessoas tão loucas. Então
eles imprimiram suas próprias fotos e começaram a mostrar para todo mundo: "Nós somos deste jeito e somos daquele jeito."
Dessa e de outras maneiras, eles tentaram impressionar os outros… com sua própria importância. Fazendo tudo isso, eles
caíram em uma vala, muito de repente. Eles não conseguiam entender isso de forma alguma… e naquele momento, eles foram
excluídos da Sahaja Yoga. Outros dizem: "Mãe, essas pessoas eram líderes." "Sim, eles eram." "Mas então para onde eles
foram? Eles saíram. O que fazer?" "Sem dúvida eles desapareceram." "Onde?" "Eu não sei." Então, por que essas pessoas
saíram? Porque não havia equilíbrio, e quando não há equilíbrio, uma pessoa pode ir para o canal esquerdo ou direito. Como Eu
disse antes, existem dois tipos de poderes trabalhando dentro de nós, um pelo qual somos puxados para a Sahaja Yoga… e com
o outro, nós somos afastados. Se você amarrar uma pedra na corda e girá-la, então a pedra continua girando até o momento
que ela está amarrada à corda. No momento em que ela é solta, ela é tangencialmente jogada longe. Muitas pessoas saíram da
Sahaja Yoga dessa forma. E então outros dizem: "Mãe, os números na Sahaja Yoga se esvaziaram". O que Eu posso fazer? E se
eles se esvaziaram, não é uma perda para a Sahaja Yoga, é a perda deles. Não é uma perda para a Sahaja Yoga. Porque para
algo assim que está além de qualquer ganho ou perda, como ela pode ter algum tipo de perda? Assim, se você quer ser
beneficiado, então você deve entender que a Sahaja Yoga não precisa de você, é você quem precisa da Sahaja Yoga. O outro
significado de "Yoga" é "Yukti". Então, o primeiro significado é a "União"… e o outro significado é a "Técnica". Nós devemos
entender o significado de yukti. O que é este yukti? Isso pode ser explicado de três maneiras. Primeiro, "yukti" é "obter o
conhecimento". Conhecimento não significa inteligência. Sentir na ponta dos dedos, das mãos… e o completo despertar da
Kundalini dentro de nós, faz parte desse conhecimento. Quando obtemos esse conhecimento, então os outros conhecimentos
também vêm a nós. Muitas coisas que vocês não conseguiam entender antes, podem entender agora. Vocês começam a
diferenciar entre quem é verdadeiro e quem é falso. E com esse conhecimento, vocês são capazes de elevar a Kundalini dos
outros… e podem explicar para eles e vocês podem estar completamente integrados a eles, vocês podem discutir com eles,
vocês podem falar com eles e meditar juntos. Então vocês começam a ganhar até mesmo o conhecimento intelectual com isso.
Vocês entendem a Sahaja Yoga. Caso contrário, alguém poderia entender antes? "Ida, Pingala, Sushuma Nadi Re" (Os três
canais). "Ek Hi Dor Udaunga" (ascensão da Kundalini). Quando Kabira recitava esses poemas, alguém conseguiu entender?
Alguém conseguia entender Nanaka antes? Ninguém entendeu o que Gyaneshwara disse, nem eles entenderam Lao Tsé. As
pessoas simplesmente consideravam tudo como uma conversa misteriosa ou sigilosa, e costumavam deixar assim. Mas
depois da Sahaja Yoga, vocês começaram a entender tudo isso. Então sua sabedoria e tato aumentaram, vocês puderam
penetrar e compreender isso. É bem verdade que vocês começaram a entender isso… e esse conhecimento que antes era
inacessível… tornou-se acessível e vocês agora sabem tudo. Então esse é o primeiro yukti, através do qual vocês aumentam seu
conhecimento. Então, qual é o segundo yukti? É aquele onde vocês devem ter bhakti (devoção) por Mim. E quando vocês fazem
essa bhakti, então deve ser ananya bhakti (devoção completa). Significa que vocês devem alcançar tadatkarita (a unidade)
Comigo. Vocês começam a pensar da mesma maneira que Eu. Supondo que consideremos que hoje ficou muito tarde. Então Eu
poderia ter dito: "Agora está muito tarde." "Eu fiquei acordada a noite inteira, isso não pode mais ser feito." Mas Eu pensei: "Hoje
é o Navaratri, então isso tem de ser feito à noite…" "e esta é a hora instituída que nos foi dada." "Esta é a hora auspiciosa e o
Puja deve ser feito nesta hora." "E ele deve ser feito, então Eu tenho de fazê-lo." "E Eu o estou fazendo com a maior alegria,"
"porque esta é a hora mais auspiciosa," "e Eu devo estar pronta neste momento." Eu não penso sobre isso de forma alguma, que
Eu estou cansada, não descansei, nada disso. Esta é a hora instituída. Por exemplo, se um guerreiro… for à guerra, vê o inimigo

de pé diante dele… e é momento de matar o inimigo, então ele deve matá-lo naquele momento. Da mesma forma, este é o
momento em que Eu tenho de estar neste Puja, então Eu estou sentada aqui. E vocês também devem pensar: "A Mãe marcou
esta hora," "esta é a hora adequada para nós e devemos fazer o Puja nesta hora." Mas as pessoas mal desenvolvidas pensam
exatamente o contrário: "Estamos sentados aqui desde a manhã, fizemos isso, agora estamos com fome," "nós ainda não
comemos, as crianças devem estar dormindo". Então isso não é ananya bhakti, porque Meus pensamentos e ações… não
entraram em seus pensamentos e ações. Vocês não pensam da mesma maneira, Eu acho. [N.T. : A palestra continua] Isso não
entrou em seus pensamentos e ações. Às vezes Eu percebo isto: "Mãe este sujeito é tão mau, ele é deste jeito, daquele jeito." E
então Eu digo: "Não, ele é uma boa pessoa, ele é uma boa gentil." "Por que você está dizendo isto?" "Como você disse isto?'
Então Eu fico pensando: "Por que eles são incapazes de ver o que Eu posso ver?" Se eles estão olhando através dos Meus olhos,
então eles deveriam ser capazes de ver o que Eu vejo, mas não é assim. Eles estão vendo outra coisa. Então isso não é ananya
(unido), eles se tornaram outros anya (separados). Como Eu tenho amor por todos vocês, Eu Me torno trupt (satisfeita), quando
vocês também amam a todos da mesma maneira. Se vocês não têm isso dentro de vocês, então parece como se eles fossem
anya, não ananya. Se todos eles são partes integrantes do Meu próprio Corpo, então o que quer que Eu seja, eles têm de ser
exatamente iguais. eles deveriam estar pensando da mesma maneira. Do jeito que Eu faço as coisas, eles também deveriam
fazer da mesma forma. Então, por que eles pensam de forma diferente? Por que eles estão tendo exatamente os pensamentos
opostos? Na mente deles, de onde vêm esses pensamentos e ideias estranhas? Assim, isso não é ananya bhakti, é bhakti de um
tipo diferente. Portanto, nossos pensamentos e ideias… e nossas ações… e nosso amor, tudo deve ser expresso exatamente do
mesmo modo… que vocês têm amor por Mim. E se isso é a fonte do Amor, então seja o que for que estiver dentro do poço
também deve fluir na borda. Como alguma outra coisa pode aparecer? E quando alguma outra coisa aparece, então Eu acho
que eles encheram com a água… da borda de um poço diferente. Essa borda não é minha. Agora o terceiro ponto dessa yukti é…
No segundo ponto, Eu lhes disse… para manterem dentro de si mesmos ananya bhakti: "Mãe, nós estamos entregues a Senhora,
estamos completamente entregues." Mas se vocês estão entregues, então quando digo algo ou se explico algo para vocês… ou
se Eu coloco alguma proposta na sua frente, então como pode surgir a questão de recusar isso? Se vocês se tornaram um só
Comigo, então como pode esta questão surgir afinal? "A Mãe disse isto, está tudo bem porque nos tornamos um só com a
Mãe." "Então, como podemos dizer não?" Agora, considerem que Meu olho está olhando para vocês, então ele sabe que todos
vocês estão sentados aqui. Porque é o Meu próprio olho, então não há diferença entre o que Meu olho sabe e o que Meu
intelecto sabe. O que Eu sei através do intelecto é o mesmo que Eu sei com Meu olho. Então este tadakarita (unidade), que
deveria ser visível em vocês, não surgiu. Assim, neste segundo yukti, nós devemos orar: "Oh Mãe, por favor, vem em meu
coração." "Por favor, vem em meu cérebro; por favor, vem em meus pensamentos;" "por favor, vem em cada parte de minha
vida." Onde quer que vocês Me peçam, Eu estarei lá com as mãos postas. Eu estarei lá, mas vocês terão de dizer isso. E o digam
com todo o seu coração. Se vocês tentarem se conectar Comigo por causa de algum motivo, então não é adequado. Mas se
uma conexão é estabelecida, então todos os desejos são satisfeitos por si mesmos. Vocês não terão de fazer nada. E quando
todos os seus desejos forem realizados por si mesmos, então toda a sua atenção estará nisso. Agora, o terceiro ponto é: "Nós
estamos fazendo esse trabalho, fizemos este trabalho da Sahaja Yoga." "Fizemos essa decoração." "Fizemos isso bem." "Eu fiz
isto." Então você não pode ser um Sahaja Yogi. Assim, o yukti da Sahaja Yoga é que todo o seu karma (ações)… deve se tornar
akarma (não-ações): "Eu estou fazendo algo." "Eu escrevi este poema." "Eu fiz isto." Uma vez que você olha para tudo isso muito
de perto no sutil: "Eu realmente penso assim?" "Eu realmente acho que eu fiz isso?" "Esses pensamentos realmente vêm em
minha mente?" "Então significa que minha yoga não está completa". Porque quando a yoga é completa, então você não pensa
assim. Você não consegue pensar assim, Não há nenhum pensamento assim. Você está em akarmay (estado de não ação).
"Isso está acontecendo, aquilo está acontecendo, tudo está acontecendo", é dessa maneira que você começa a falar… e então
pode ser dito que você está completamente em tadakarita (unidade). Considerem Minha mão, quando ela está fazendo algo, ela
não diz: "Eu estou fazendo isto." Ela nem mesmo sabe que está fazendo, tudo está apenas acontecendo. Qualquer que seja o
movimento que ela tenha, Eu sou quem o faz. Mas se ela pensa que está fazendo isso, então significa que Minha mão foi
cortada. Ela não está mais conectada. Se ela estiver conectada, ela alguma vez pensará: "Estou me movendo," "estou
segurando"? Ela nunca se sentirá assim. E quando você tem pensamentos como "Eu estou fazendo isto", então Paramchaitanya
diz: "Vá em frente e faça", e então a verdadeira confusão começa a acontecer. Assim, esse é o terceiro yukti. Nós devemos
aprender este yukti… onde se um pensamento surgir "Eu estou fazendo alguma coisa", nesse momento você deve fazer
introspecção: "Eu estou fazendo?" "O que estou realmente fazendo?" Até o momento em que você estava procurando a luz, você
estava fazendo algo porque havia ego dentro de você. Você era um indivíduo solitário, você estava em vyashthi, agora quando
você entrou em samashthi, quando você se tornou parte do coletivo, então você não está fazendo nada. Você é apenas uma

parte integrante e esse trabalho está acontecendo. Tentem entender esse terceiro yukti. Eu estou lhes dizendo esses yuktis,
porque agora nós temos de dar um grande salto. Você deveria tentar fazer introspecção assim o tempo todo… e ficar de olho
em si mesmo. Neste momento, é importante… que voltemos nossa atenção para dentro e observemos: "Mas o quê?" "Eu estou
pensando isto? Estou pensando em outra pessoa?" "Estou pensando como ela é melhor do que eu e que eu deveria aprender
algo com ela?" "Eu sou capaz de ver suas boas qualidades ou olho para os defeitos?" Se vocês podem ver as boas qualidades
nos outros e as próprias qualidades ruins, então isso é muito bom, porque vocês não podem remover os defeitos nos outros,
vocês não têm essa autoridade. Vocês têm autoridade para corrigir seus próprios defeitos. "Então, o que os outros fizeram? Os
outros são assim", aqueles que pensam assim, sua yoga ainda não está completa. "Quais são os defeitos dentro de mim?"
Somente mantendo essa vigília, vocês podem se corrigir. Vocês não podem corrigir isso observando os outros. É como se
vocês estivessem pensando sobre os defeitos na casa de outra pessoa. Mas nós devemos conhecer, nós devemos entender
esse yukti, que nós mesmos somos responsáveis por nossa condição mal desenvolvida. A Sahaja Yoga é única e grandiosa.
Mas os problemas que estão surgindo em nós ou nós ainda não sermos capazes… de desfrutá-la completamente são por causa
dos defeitos dentro de nós. E tudo isso, quando vocês alcançarem tudo isso, quando vocês tiverem aprendido esses yuktis, o
que vocês ganharão? Apenas anand (alegria), niranand (alegria completa) e nada mais. E então do que mais nós precisamos?
Todo o seu semblante mudará e vocês ficarão simplesmente cheios de alegria. Hoje, nesta ocasião da celebração do Meu
aniversário, Eu gostaria que nós também o celebrássemos como o aniversário de vocês, que a partir de hoje nós entenderemos
esse yukti… e nos encheremos de pureza e santidade, exatamente como Shri Ganesha. E com essa pureza, a sabedoria entra em
uma pessoa, porque pureza é outro nome para amor, então sabedoria também significa amor, então tudo é amor. E se vocês
não conseguem alcançar a sabedoria… e se vocês não conseguem se tornar esse amor, então vocês estão desperdiçando seu
tempo na Sahaja Yoga. Agora está chegando o momento… em que todos nós devemos nos dissolver nela e devemos nos
transformar. Nós temos de nos transformar, nós temos de ver nossos defeitos, nós temos de nos tornar completamente puros.
É desse modo que vocês podem mostrar seu amor por si mesmos. Se seu filho se suja, você corre e limpa a criança, porque
você tem amor pela criança. Da mesma forma, uma vez que você ame a si mesmo, você se colocará em completa
transformação: "Quanta mudança ocorreu dentro de mim," "eu ainda tenho esses defeitos dentro de mim, ainda sou assim." E
por causa dessa transformação, as bênçãos que surgem em sua vida não podem ser descritas por meras palavras. Como
Kabira disse: "Jab Mast hue to fir kya bole" (Quando você está no estado de bem-aventurança o que mais você pode dizer?).
Todos vocês devem agora entrar nesse masti (bem-aventurança). E alcancem esse estado de alegria onde vocês se tornam
completamente bem-aventurados. Que Deus os abençoe.
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Um Novo Salto Tem de Ser Dado, Véspera Puja de Páscoa, Inglaterra, 21.04.1990 Muito bom ver todos vocês aqui para o Puja
de Páscoa. Muito bom. Que prazer, tamanha alegria. Como se Eu sentisse a ressurreição atuando rápido. O ano de 1990 chegou
agora… como um ano especial para todos nós. A Sahaja Yoga irá se expandir muito rápido, sem dúvida, em todos os lugares, em
todo o mundo, Eu sei que ela tem de de expandir. E também Eu lhes disse que um novo salto tem de ser feito… por todos os
Sahaja Yogis. Para explicar isso, nós diremos que a Sahaja Yoga está se expandindo de forma horizontal. O plano é horizontal e
vocês são os responsáveis por esse trabalho. Vocês estão realizando isso, sem dúvida. Por causa de vocês, ela se expandiu.
Alguns de vocês fizeram o máximo para realizar isso, difundi-la pelas aldeias, pelos arredores, pelos diferentes países. Também
os eventos, eventos mundiais, nos ajudaram muito… e a Sahaja Yoga tem trabalhado de uma forma muito ampla. Talvez seja
difícil para nós realmente equilibrarmos isso. Mas quando nos movemos horizontalmente, nós também devemos saber que
temos de nos mover verticalmente. Caso contrário, o que acontecerá é que nós perderemos em qualidade. Talvez bastante em
quantidade, mas teremos falta de qualidade. E se a qualidade cair, então vocês verão que muito será desperdiçado. Portanto,
nós temos de cuidar da nossa ascensão vertical, que é muito importante. Se Eu lhes contar algumas das coisas que
aconteceram… neste curto período depois que Eu deixei a Índia, Eu mesma estou surpresa ao ver que… em proporções
geométricas, a Sahaja Yoga está se elevando muito intensamente. Mas isso não deve ser uma satisfação completa.
Individualmente também, nós temos de nos elevar. E cada um de vocês tem de se elevar. A ascensão vertical tem de ser
alcançada por todos vocês. Alguns podem ter perdido um pouco, alguns poderiam ter estado um pouco… distante de si
mesmos. A atenção talvez tenha sido desperdiçada bastante, mas nós temos de saber por que nós estamos aqui… e então isso
é muito fácil. Nós estamos aqui para sermos partes integrantes… de uma revolução muito boa, muito grande. Vocês conseguem
imaginar que nós estamos transformando seres humanos? Isso nunca foi possível. A transformação em massa irá acontecer, é
desse modo que este mundo irá mudar… e vocês são partes integrantes disso. Mas quando você se torna parte integrante
disso, você simplesmente esquece às vezes… que nós temos muitas coisas que estão tentando nos puxar para baixo. Então nós
estamos felizes em ver a propagação da Sahaja Yoga, mas nós não vemos verticalmente o que estamos perdendo… e isso Eu
acho que é uma perda maior, não importa se há duas pessoas a menos ou mais. O que é importante é que devemos ter Sahaja
Yogis muito profundos, caso contrário, a Sahaja Yoga será desperdiçada. Muitos eventos irão acontecer e nós estamos no
palco… e nós temos de cooperar, coordenar e entender. Vejam agora, por exemplo, para vir para cá, David teve um problema. Ele
disse: "Mãe," "é exatamente como uma tempestade, é horrível," Eu estava lá há uma semana e ele estava muito chateado com
isso. Todo mundo Me falou sobre este lugar, Eu disse: "Tudo bem, vamos ver." E ontem também Me disseram que estava
chovendo, mas em Cambridge foi terrível… e Eu disse: "O vento irá começar e o vento soprará as nuvens", todas as nuvens
foram sopradas e havia céu claro. Então o vento começou de certa forma e vocês podem ver isso. Mas você devem ter seus pés
no chão… e isto é o que Eu acho que vocês não percebem às vezes: que trabalho importante vocês estão fazendo. Quero dizer,
em que posição importante vocês estão… e que conquista… vocês terão para si mesmos e, e que grande bênção vocês irão
conceder aos seres humanos. Então, quando saímos da vida familiar, por exemplo, nós viemos para a Sahaja Yoga abrindo mão
de todas essas coisas, abrindo mão de todas essas coisas mundanas, roupas, isso, aquilo, casa, carro, depois a vida familiar,
relacionamentos, tudo. Nós viemos aqui para buscar a verdade e ser um só com Deus. Não que você tenha de começar a
praticar uma sanyasa, mas abrir mão significa você ser desapegado… e você estar apegado a um princípio que você tem de
alcançar… a religiosidade dentro de você. Mas quando você vem para a Sahaja Yoga, Eu tenho visto a beleza da Sahaja Yoga,
então novamente você quer retornar… a essas coisas inúteis. Depois você não consegue explicar por que isso acontece desse
jeito. Por exemplo, se alguém se casa, ele se perde com a sua esposa. Ele adquire uma casa, se perde com a casa. Ele adquire
um carro, se perde com o carro. Ele consegue um emprego, ele se perde com o trabalho. Ele adquire uma fábrica, ganha
dinheiro, se perde. Então, do que você abriu mão? O desapego não existe. Mesmo quando você sabe que não há alegria agora
em todas essas coisas, é por isso que você veio para a Sahaja Yoga, A alegria está em uma coisa: é estar conectado ao Poder
Divino. Não a todas essas coisas, elas não são importantes. Ou você não veio aqui por hipocrisia… ou você não veio aqui para
nenhum ganho de qualidade inferior. Você veio por uma coisa muito preciosa, algo de valor supremo; abandonar tudo que é tão
inútil. Vocês estão entre eles, vocês estão lá, mas se vocês ficam apegados a isso novamente, então vocês perdem muito de
sua energia e Minha também. Então o desapego que vocês tinham desenvolvido antes de vir… para a Sahaja Yoga deve estar lá.
Mas o que Eu percebo é que uma vez que eles entrem para a Sahaja Yoga, eles conseguem um emprego: "Agora estou ocupado

com meu trabalho," "não posso fazer mais nada." Um outro dirá: "Eu tenho uma escola para frequentar". "Eu tenho meus filhos".
Alguém dirá: "É minha esposa". Então alguns se tornam muito românticos, eles se apaixonam. Eles fazem todos os tipos de
insensatez. Quando você entrou no barco, como você pode saltar de volta? Então é muito importante entender que nós somos
Sahaja Yogis. Nada pode nos atrair, nada pode nos deter, nada pode tirar nossa atenção, mas uma coisa é que nós estamos
aqui para a emancipação dos seres humanos… e nosso próprio caráter, nosso próprio estilo, nossa própria personalidade irá
mudar isso. Eu darei um exemplo disso. Quando Eu estava indo para a Rússia pela segunda vez, na família, eles disseram: "Você
já esteve lá, por que Você quer…" "ir novamente, afinal, Você esteve lá antes…" "e novamente você quer ir por dois, três dias. Uma
yoga," "um seminário pode ser cuidado por outras pessoas que estão lá". Eu disse: "Não, Eu tenho de ir". Mas eles insistiram e
então Eu disse: "Eu tenho um plano que se Eu for lá," "haverá muitas pessoas de todos esses países…" "que são chamados de
Bloco Oriental…" "e Eu acho que posso realizar um grande progresso através dos Sahaja Yogis," "se eles obtiverem a
Realização." Eu só estava dizendo que deveríamos ter realmente… algumas pessoas extraordinárias para ir. E eles deram
apenas 45 minutos para falar com eles. Eu falei por cerca de 35 minutos, Eu devo dizer, ou 32 minutos… e então Eu dei a eles a
Realização. Pessoas formidáveis, personalidades formidáveis, Eu estive em contato. Quando saí, todos eles Me
acompanharam, ninguém ficou lá no auditório… para ouvir qualquer outra pessoa. O seminário todo acabou. E eles Me deram o
endereço deles, eles Me deram o número de telefone deles, tudo. E eles ficaram atrás de Mim… e Eu não tinha papel, lápis;
alguém estava anotando. E Eu fiquei muito satisfeita. Eu pude ver claramente em sua personalidade… que eles são pessoas
muito profundas. Assim que eles voltaram, o Paramchaitanya ativou aquilo.. e vocês sabem o que aconteceu com o Bloco
Oriental. Há pessoa maravilhosas, são pessoas maravilhosas. Os russos são maravilhosos e essas pessoas são maravilhosas.
Buscadores de qualidade muito alta. O mesmo sobre a Hungria. Todo mundo estava dizendo: "E quanto a Hungria, Mãe?" antes
disso. Eu disse: "Deixem um vir de lá". E realmente veio um muito doente, uma pessoa magra, doente. Ele teve a Realização e
aqui está, a Hungria está livre. O mesmo com a Romênia. Então, qual é a diferença de qualidade entre nós que supõe-se… que
nos tornemos pessoas de países livres… e aqueles que estavam nas algemas do comunismo? Não sei, mas talvez… eles devam
ter sido grandes pessoas para nascerem lá, talvez. Porque Lenin falou de estado sem estado e coisas assim, mas Eu não sei o
que dizer. Mas uma coisa é certa, eles não tinham tempo para desperdiçar a atenção deles aqui e ali. Sem os absurdos da
religião, sem os absurdos do condicionamento, sem os absurdos de todos os tipos de teorias, sem os absurdos de se tornarem
hippies… e sem os absurdos de se tornarem esses punks, e isso e aquilo e todos os tipos de absurdo. Nada. É claro, Eu não digo
que quando fui lá, Eu encontrei pessoas – pelo menos 25% eram os que estavam pedindo jeans americanos, mas isso é
diferente, apenas 25%. O resto deles, apenas como pratos limpos, pratos totalmente limpos. Os cabelos muito bem penteados,
com óleo e tudo mais, pessoas muito inteligentes. Sem inibições de Me perguntar sobre eles mesmos… e nada do tipo.
Nenhuma hipocrisia, nada. Nenhuma moda. Nenhuma moda. Pessoas francas, simples, educadas e dignas. Ninguém andando
com gestos estranhos ou algo assim, muito dignos. Presume-se que eles eram pessoas nas algemas do comunismo. E uma
pessoa escreveu o cálculo matemático do Shri Chakra, e ele muito humildemente veio a Mim, sentou-se para saber tudo sobre
isso. A humildade deles era, Eu não consigo lhes explicar. Até mesmo para tocar o palco, eles vieram com tanta humildade e
disciplina. Seja o que for, seja o que for que o regime deva ter sido para eles…. ou seja o que for, eles não são pessoas
depravadas. É um tipo de disciplina adequada da mente deles. A mente é tão receptiva, tão humilde. Nessa assim chamada
liberdade, nós perdemos muito de nós mesmos, Eu acho. Primeiramente, nós mesmos experimentando… todos os tipos de
absurdos; falando sobre coisas que não deveríamos falar, vendo coisas em nome da liberdade… que nunca deveríamos ver
como seres humanos. Qualquer coisa as pessoas podem fazer em um país livre. Eu acho que a menos e até que vocês tenham
a Realização, a liberdade não tem nenhum sentido, porque eles ficam depravados. Eles abandonam completamente todas as
qualidades deles, todos os seus sistemas de valores, tudo. Então chegamos a um ponto para entender que nós nos ferimos, nós
prejudicamos a nossa atenção. Primeiro, uma coisa é que no sistema familiar, os pais costumavam ser cruéis e estranhos e
isso e aquilo. Agora vocês se tornaram Sahaja Yogis, então agora, vocês estão muito apegados aos seus filhos, isso também
não é bom. "Este é meu filho, esta é minha esposa, esta é a minha casa." Como pode ser isso agora? Agora você se tornou um
pássaro livre. Assim, hoje é o dia de Páscoa conforme estamos celebrando hoje. E na Páscoa, nós temos de nos lembrar que…
agora nós somos livres. Não somos mais ovos dentro da casca. Agora nós somos pássaros. Não precisamos carregar a gema
do ovo na nossa cabeça… para se gabar sobre isso. Acabou-se agora, está feito. Não há mais nada lá. Então por que
deveríamos ir e tentar nos tornar ovos novamente? Qual é a sabedoria? E depois outra coisa chocante que Eu tenho visto é isto:
nós saímos de um sentido de – nós saímos do sentido de dominação dos outros, intimidando os outros, zombando dos outros,
odiando os outros, todas essas coisas ruins que tínhamos liberdade para fazer, falar rudemente com os outros, nós temos
liberdade, liberdade para ferir. Quando abandonamos tudo isso, então Eu percebo que como Sahaja Yogis, as pessoas ainda

estão fazendo isso. Esse papel acabou. Por exemplo agora, você era um policial, mas agora você se tornou um padre. Eu não
deveria dizer padre, mas o que Eu devo dizer então? Eles são igualmente ruins. Eu devo dizer, agora você se tornou uma Alma
Realizada. Então, agora, quando você se tornou a Alma Realizada, você é o pássaro, você é o verdadeiro pássaro livre, que tem
asas, que tem olhos, que pode voar, que não tem essas qualidades que vocês tinham como ovos. Está completamente
transformado, acabou-se. É mítico. Você não pode se tornar isso agora. Se um pássaro quer se tornar um ovo, ele vai sufocar e
morrer. Essa direção inversa não é possível. Mas por quê? Por que estar na direção inversa? Vocês deveriam se perguntar. Nós
temos de nos elevar. Portanto, na ressurreição, nós temos de aprender o desapego. É só mental. Quero dizer, Eu não sei como
um pássaro pode ficar apegado a um ovo. Ele poderia ser apegado a um ovo pensando: "Oh, como era aconchegante," "eu não
tinha de voar". Ou poderia ser algo assim. Quero dizer, só há coisas ruins em ser um ovo… e pensar em um ovo. Mas Eu não sei
como… ele pode estar apegado ou, pelo contrário, ele abominaria essa vida: "Oh baba, o que eu era? Onde eu estava?" Da
mesma forma, nós também devemos sentir… que nós somos um tipo de glória. Mas não há vaidade nisso, é um orgulho. É uma
assunção, é uma aceitação. Você está sentado em um trono. Agora você não pode gostar da lama, pode? Então, quando
invertemos, quando nossa mente vai em uma direção inversa, vocês têm de entender que estamos escorregando para fora. Isso
é muito importante. Minha experiência na Austrália foi bastante triste porque… Eu descobri que escorregaram para fora
completamente, todos eles. Escorregaram para fora completamente. Os líderes eram como carcereiros… e a maneira como eles
se comportaram e alguns deles se juntaram a eles… e era como um regime e são coisas horríveis, coisas de Hitler. Então Eu tive
de puxá-los de volta para o barco. Eu tive de trabalhar muito duro, muito, muito duro com eles. Essa é a assim chamada
liberdade que nós temos que os arruinou. Outro milagre aconteceu que Eu fui a um lugar chamado Cairns, que é um lugar muito
longínquo, próximo ao Equador, na ponta da Austrália. E eles Me disseram: "A Grande Barreira de Corais é muito perto daqui…"
"e há peixes chamados de espinho da coroa." Do que nós os chamamos? Espinho da coroa. Que peixes? Estrelas-do-mar,
estrelas-do-mar. "E eles estão comendo todos aqueles pequenos animais… que formam esses belos corais lá." E foi quando a
regeneração parou há 10 anos. Só Deus sabe de onde eles vieram, cardumes e mais cardumes deles. Eu disse: "Eu gostaria de ir
e ver esta Grande Barreira de Corais, vamos ver." Então nós fomos, havia um barco que estava prestes a afundar… no meio do
caminho, no meio do caminho, nós ficamos sentados lá e assistindo tudo. Eles disseram: "A Senhora verá esses peixes lá." Eu vi
tartarugas enormes e Eu vi belos peixes, muito belos… de tantas variedades, tantas cores, muito delicadamente passando. Mas
nem um único peixe que fosse uma estrela-do-mar, nem um único. Eu disse: "Vamos ver, vamos ver". Então, nós demos voltas e
mais voltas. Eu queria ver um, pelo menos, que tipo de coisa era aquilo. Demos a volta pela coisa toda, nem uma única coisa. E
isso aconteceu no dia 10, Eu estava lá. No dia 17, nós estávamos viajando, no aviõa, eles anunciaram que um milagre
aconteceu, que todos aqueles peixes desapareceram e… alguns que estavam lá estavam morrendo. Vocês podem imaginar?
Então o que Eu estou tentando lhes dizer é que vocês têm esses olhos, vocês têm essa personalidade que pode ativar todas
essas coisas. Se dois ou três Sahaja Yogis da Alemanha Oriental que tiveram a Realização… pudessem ir e pôr em ação, o Muro
de Berlim pode cair, então com todos estes Sahaja Yogis, Eu não sei o que deve acontecer. Isso vocês têm, esse poder vocês
têm. É por isso que Eu digo que o aprimoramento vertical tem de estar lá. E então deixem esse poder agir e ativar. Todos vocês
podem ativá-lo individualmente e coletivamente, mas o programa vertical é menor, a compreensão vertical é menor. Qualquer
número de Sahaja Yogis que possamos ter, mas se eles não conseguem ativar, então de que adianta? Portanto, Meu pedido é
que… nós temos de agora prestar atenção em nosso movimento vertical… e em nossa atenção. O mesmo sobre os casamentos.
Quero dizer, às vezes eu sinto que… Eu não sei por que Eu os casei, mas eles se perdem. Imaginem, Eu não consigo entender.
Vocês se casam na Sahaja Yoga, vocês se casam para a Sahaja Yoga, vocês querem ter filhos que são Sahaja Yogis, vocês
querem ter Almas Realizadas, vocês querem apoiar a Sahaja Yoga, e é por isso que vocês se casam e vocês se perdem nos
casamentos. Alguém vem e Me pergunta: "Mãe, há um trabalho muito bom que eu posso conseguir." "Tudo bem, que Deus o
abençoe". As bênçãos de Deus são perdidas para a Sahaja Yoga apesar disso. Então essas tentações existem porque nós não
somos desapegados. Assim, neste grande dia, Eu tenho de lhes dizer: agora nos tornamos pássaros… e não queremos ser ovos
novamente, de forma alguma. Nós não iremos voltar para esse estado… e nós temos de ativar muitas coisas. Todos vocês
vieram para a Inglaterra, toda a Inglaterra deve ser ativada. Há uma outra boa notícia que Eu devo lhes dar. Eu fui a Jaipur.
Somente um senhor de Delhi foi a Jaipur para organizar… e o pessoal de Jaipur disse: "É muito difícil aqui", isso e aquilo. Ele
disse: "Não, eu terei o programa em Govindji's mandir (Templo de Govinda)," "onde ninguém pode ter programas, eu me
encontrarei com maharani (rainha)". Então, maharani não iria encontrar-se com ele, ele ficou insistindo, ficou sentado lá,
esperando por ela, finalmente ele teve uma chance. Ele foi e falou com ela, ele mostrou a ela Minha foto. Imediatamente ela se
afeiçoou a Mim, ela perguntou sobre a Sahaja Yoga, "O que é a Sahaja Yoga?" Então ela disse: "Dá-me a Realização." Ela teve a
Realização, maharaja teve a Realização. Eles disseram: "Sim, podemos ter o programa aqui". Ela disse: "Eu irei ao programa". Ela

mesma foi. Ela caiu aos Meus Pés em público, ficou sentada lá o tempo todo, o marido dela ficou sentado lá… e alguém lhes
ofereceu um pouco de água para beber. Eles disseram, "Como posso? Ela é a Deusa," "eu não posso beber diante Dela", ela se
sentou lá. Imaginem, ela acabou de ter a Realização. Que profundidade. Mas isso não é o bastante. Eles têm um festival
chamado Gangaur. Isso é um evento onde eles veneram Gauri. Esse é o maior festival onde a rainha, maharani, tem de venerar
Gangauri. É uma estátua que dá a volta por… todo o estado de Jaipur e todo mundo celebra isso. É considerado o maior festival.
Então, ela de manhã, veio e tocou Meus Pés e disse: "Mãe, eu posso venerar a Senhora?". Eu disse: "Por quê?" "Porque a Senhora
é minha Gangaur, na verdade, aquilo é apenas uma estátua." Ela Me fez ficar do mesmo jeito, ela fez tudo, ela Me fez comer
betel. Eu não como tudo aquilo, mas ela disse: "A Senhora tem de comer, a Senhora é Gangaur, então eu tenho de alimentá-La."
E ela Me venerou e todo o seu ritual, ela fez o por cerca de 45 minutos e depois ela disse: "Agora eu irei venerar aquela estátua."
Não é permitido ninguém ir lá. Ela Me levou lá, ela Me fez sentar em um lugar muito agradável, deste jeito, decorado. O quanto
ela Me respeitou. Ela é, entre todos maharajas de Jaipur, o mais elevado… e essa maharani é a mais elevada dama. E eles
tinham muitos problemas também. Eles tinham muitos problemas, agora como isso aconteceu? Esse senhor teve sua
Realização em Delhi, acho que há três, quatro anos. Ele vem de Jaipur. Ele disse: "Mãe, nós devemos ter algo em Jaipur." Eu
disse: "Vá desta vez e tente". Uma pessoa muito poderosa. E ele foi e se encontrou com ela. Ele deu a ela a Realização, ele deu a
Realização ao maharaja, e eles tiveram um caso judicial de bilhões e bilhões… de rúpias no tribunal, que não foi decidido, e eles
estavam à beira de perdê-lo. Mas quando ela teve a Realização, dentro de oito dias, esse caso foi decidido a favor deles… e isso
ela entendeu que é um presságio muito bom. Mas simplesmente a partir da Realização, ela ficou completamente… mergulhada
na Sahaja Yoga. Mas ela despertou. Então, quando algumas pessoas dizem: "Mãe, eu ainda tenho esse problema", então isso
significa que você não o está ativando. Você não deve ter nenhum problema. Se você tem algum problema, então há algo de
errado com você… que deve ser corrigido. Não somente você irá resolver o seu problema, mas você irá ativar de tal forma que…
você irá resolver o problema de todas as pessoas, de todo o mundo. Nós ainda temos um grande problema de
fundamentalismo. Nós não temos de falar sobre isso, dizer nada, apenas vá e fique diante deles e isso dará certo, depende.
Vocês têm de fazer isso. Se Eu pudesse fazer tudo, Eu não teria lhes pedido para virem para a Sahaja Yoga. Mas vocês vieram
por conta própria, vocês alcançaram por conta própria… e agora é para se sustentarem por conta própria. Então Eu sinto que
nossa ascensão vertical ainda é muito lenta… e nós ainda estamos perdidos na teia da maia de cair em… um padrão um pouco
mais sutil de nossas vidas anteriores. Agora nós estamos mortos para essa vida, nós somos uma nova pessoa. Esqueçam isso.
Há tantas coisas que Eu posso lhes dizer sobre milagres, por exemplo, nós curamos a Aids agora, nós temos curado a Aids,
sem dúvida. A Aids pode ser curada através da Sahaja Yoga. Quero dizer, Eu curei isso, é claro. Eu não sei se vocês conseguem
curar isso, você podem. Vocês podem, se vocês puderem ativar isso. Mas para vocês, outras coisas são mais importantes do
que a Sahaja Yoga… e se desenvolverem na Sahaja Yoga, então vocês não conseguem. Havia um rapaz que veio em Karnal, de
32 anos, ele nunca conseguiu nem sequer falar uma palavra. Ele não podia ouvir, ele não podia falar, nenhum som vindo dele. A
caixa de som dele estava morta. E Eu recitei dois mantras em seus ouvidos, ele começou a falar bem. Está tudo nos jornais. Se
Eu pude fazer isso, por que não vocês? Apenas tentem. Eu lhes dei todos os Meus poderes. Eles estão à sua disposição. Mas há
uma coisa: vocês têm de ser desapegados como Eu. Vocês têm de se preocupar uns com os outros. Desapego completo.
Deixem que sua atenção seja levada a nós. Vocês ainda estão preocupados com isso e aquilo, vamos esquecer isso. Vocês são
grandiosos, sem dúvida, mas vocês ainda estão carregando as limitações com vocês, é melhor abandoná-las. Eu espero que
neste momento a atmosfera seja tão boa. Eu estou muito feliz que isso esteja acontecendo e Eles querem… que vocês
realmente tenham a ressurreição. Ter a ressurreição em relação ao sentido de tempo, ao sentimento de agressividade, ao senso
de coisas mundanas. Elas são lixo inútil mundano. E voar no céu aberto. Que Deus abençoe a todos. Quando todos vocês
jantarem… e depois nós iremos ter um programa de música. Amanhã é o Puja. Eu espero que este Puja ative muitas coisas. Eu
espero que sim. Que Deus os abençoe.
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Puja De Páscoa (England) 22-4-1990 Hoje nós estamos aqui para venerar... a Ressurreição de Cristo, e também para
agradecê-Lo... por nos dar... uma vida ideal de um santo, que tem de trabalhar pela benevolência do mundo todo. Nós falamos
de Cristo, nós cantamos sobre Shri Ganesha; nós dizemos que acreditamos Nele. Especialmente os Sahaja Yogis... sentem que
Ele é o irmão mais velho que eles têm. E uma enorme... entrega Eu percebo entre os Sahaja Yogis ocidentais especialmente, por
Cristo, porque eles nasceram na religião Cristã talvez, ou talvez eles achem que a vida de Cristo é uma vida muito especial. Mas
para a Sahaja Yoga, Ele tem de ser muito mais do que isso, e para vocês Sahaja Yogis. Muitas pessoas acreditam em muitas
divindades, como por exemplo alguns acreditam em Shri Krishna, alguns em Shri Rama, alguns em Buddha, alguns em Mahavira
e alguns em Cristo. Pelo mundo inteiro, eles de fato acreditam em algum Ser mais elevado, mas essa crença é sem a conexão,
antes de mais nada, e se torna um tipo de falsidade, pois eles pensam que Cristo pertence a eles; Rama pertence a eles ou Shri
Krishna pertence a eles; que eles são os donos de todas essas Divindades, porque eles fizeram um favor em acreditar Neles. E é
desse modo que a maioria das crenças surgiram, e apesar deles ardentemente acreditarem em Cristo, todas essas crenças
falharam, porque quando eles acreditavam em Cristo, eles acreditavam que por meio de Cristo... eles podem conseguir os
cheques deles descontados. Era como um banco; você reza para Deus: "Faz com que eu fique bem." Tudo bem, depois: "Faz a
minha mãe ficar bem, meu pai ficar bem, minha irmã ficar bem." "Dá-me muito dinheiro, dá-me muita riqueza ou saúde ou
qualquer coisa"; pensando: "Pelo fato de acreditarmos em Cristo," "Ele é obrigado de tal maneira que Ele tem de pagar por isso,"
"Ele tem de cuidar de nós," "e nós somos os donos por direito de Suas bênçãos." Então eles formam igrejas, templos, mosteiros,
clubes, acreditando que "nós agora pertencemos a Cristo". Todo este grupo é como "um grupo especial escolhido", ou "nós
pertencemos a Rama", "ou a Krishna" ou a alguém assim. E a quem quer que talvez eles pertençam, Aquele ao qual eles
pertencem não sabe nada sobre eles. Cristo disse: "Vocês ficarão Me chamando ‘Cristo, Cristo’," "e Eu não os reconhecerei". É
uma grande advertência para as pessoas que dizem: "Nós acreditamos em Cristo". Assim, sem a conexão, se você acredita em
alguém, isso não tem nenhum sentido. É exatamente como algum tipo de ideia mítica, romântica... de que uma outra pessoa na
qual você acredita... tem um relacionamento especial com você. Então esta certeza de que "eu acredito em algo"... ou essa
presunção de que "eu acredito em algo, e "porque acredito em algo, eu tenho todo o direito..." "de receber todas as bênçãos que
eu pedir", é um mito, como vocês devem ter compreendido depois da Sahaja Yoga. Mas quando você se torna um Sahaja Yogi,
então você obteve sua conexão com todos Eles e com Cristo. Mas essa conexão, novamente de um forma sutil, é do mesmo
estilo.Por exemplo, o que nós tentamos fazer... é pedir novamente que "isto seja feito, aquilo seja feito." "Meu Agnya está
bloqueado. Mãe, por favor limpa-o." Ou... "eu tenho dor de cabeça, então por favor corrija isso". Porque você acredita na Sahaja
Yoga, você espera que a Sahaja Yoga se sinta obrigada: "Vejam, agora eles acreditam em mim, é um grande favor." "Então a
Sahaja Yoga deve fazer alguma coisa por mim." Se você não faz nada para a Sahaja Yoga não é importante. Só porque você
acredita na Sahaja Yoga, porque a Sahaja Yoga lhe deu a Realização, então a Sahaja Yoga tem toda a obrigação de cuidar de
você. "Eu ainda estou na Sahaja Yoga, por que eu deveria sofrer?" "Eu estou na Sahaja Yoga, porque minha mãe não deveria
estar bem?""Eu estou na Sahaja Yoga", como se fosse um tipo de organização... onde você pagou ou algo assim e... você deve
ganhar todas as recompensas. Mas agora vamos ver, depois da Sahaja Yoga, qual deve ser nossa atitude que seja sensata? A
primeira é: "Agora eu sou um Sahaja Yogi e agora estou conectado com Cristo," "então qual é minha responsabilidade?" Cristo
sentiu-se responsável pelo mundo todo. Ele é descrito no Devi Purana como o suporte de todo universo. Assim que você estiver
conectado com Cristo, toda a atitude tem de mudar. Portanto, estar conectado com Cristo significa: quais são as qualidades de
Cristo que você absorveu dentro de si mesmo? Esse é o mínimo do mínimo. O que você obteve a partir da vida Dele? É isto: Ele
curou as pessoas, tudo bem, então você deve ser curado?Ele deu a visão para as pessoas, então você deve ter sua visão de
volta? Ou é isto: a vida Dele que você santificou... também deve torná-lo algo que poderia ser santificado, que poderia ser
respeitado, que poderia ser chamado de reflexo da vida de Cristo? Agora, vamos observar a vida Dele, como, que tipo de vida Ele
viveu. Nós lemos a Bíblia, nós carregamos a Bíblia para todos os lugares, e até mesmo Eu vi a Bíblia no hotel como se fizesse
parte de uma coisa, como um sabonete é guardado, deste jeito. É claro, Eu a li, Eu não sei quantos a leram. Mas então, isso não
quer dizer que você é um Sahaja Yogi, se por meio da conexão Dele, você não recebeu nenhuma de Suas qualidades. Por
exemplo, isto agora está conectado com a fonte de energia, então você está recebendo eletricidade através dele. Isto não
transmite eletricidade para a fonte de energia, mas recebe. Assim, você tem de receber algo Dele, e o que você tem de receber
são as qualidades que Ele tinha. Você talvez diga: "Porque, Mãe, Ele era Divino;" "Ele era o Filho de Deus".Mas Ele também era o

Filho de Sua Mãe, e você também é filho de sua Mãe. Assim, a mediocridade em nosso caráter, não podemos dizer que estamos
conectados com Cristo, porque não há nenhuma energia de Cristo fluindo em você. Quando a energia de Cristo flui através de
você, você a expressa. Como ontem, o cavalheiro estava tocando... e Eu acho que o poder de Saraswati começou a fluir nele, e
como ele tocou belamente. Ele não conseguia controlar seus dedos. Ele disse: "Isso tudo está acontecendo aqui, eu não sei
como." Assim se você observar a vida Dele do início ao fim, Ele era uma pessoa... que estava o tempo todo preocupado com a
benevolência do mundo. Quão claramente Ele foi e falou aos sacerdotes... e lhes disse: "Vocês não Me entendem porque são
cegos." Ele lhes disse que Ele conhece o Seu Pai e o Seu Pai O conhece, mas "Vocês não Me conhecem, nem conhecem o seu
Pai." Publicamente, abertamente, Ele estava falando.Ele não estava com medo de ir para a prisão. Ele não estava com medo
que, dizendo tal coisa, o ego dos outros seria desafiado, porque Ele não era presunçoso. Ele não estava fazendo algo que não
fosse verdadeiro. Ele estava falando a verdade. E a verdade tem essa capacidade... de se expressar através da personalidade de
vocês. Mas nós realmente acreditamos em nós mesmos? Nós realmente acreditamos que somos Sahaja Yogis? Que nós
podemos falar com as pessoas como Cristo podia falar com elas? Com uma idade muito jovem de 12 anos, Ele pôde ir e falar
com os sacerdotes, que coragem! Não havia nenhuma necessidade para Ele.Ele deveria realmente ter se casado como os
Sahaja Yogis fazem, e se estabelecido com Sua mulher e filhos tranquilamente. Porque a principal dor de cabeça dos Sahaja
Yogis parece ser o casamento, e seus filhos. Ele nunca se casou. Ele era tão precioso... que Ele não quis desperdiçar o Seu
tempo com essas coisas, e Ele morreu tão jovem, Ele sabia que Ele tinha de morrer. Portanto em Sua vida, Ele não era um tipo
mundano de personalidade, não mundano, não comum. E quando Ele falou com tamanha confiança, com tamanho...
conhecimento da verdade, as pessoas realmente acreditaram Nele, tiveram de acreditar, elas não podiam evitar isso. Este
poder, vocês também têm, e vocês podem fazer o mesmo. Mas o modo como Ele usou o Seu poder, por que não podemos
usar? Porque não somos veementes em relação a isso. Nossa atenção está em alguma outra coisa que é muito frívola, é
inútil.Tudo bem, vocês são Sahaja yogis, então no que pensamos? Primeira coisa que pensaremos é: "hoje é um puja, o que
devo vestir?" Depois: "Eu ainda não passei minhas roupas" ou "meu sari não está bom", "eu devo combiná-lo" e "como me vestir
bem?" Todas essas coisas frívolas vêm primeiro ao nosso cérebro. Ou pela manhã quando você acorda em seus ashrams ou
em qualquer lugar, o que você pensa? Se fosse Cristo, Ele diria: "Eu ainda estou dormindo?" "Eu tenho de meditar." "Eu tenho de
ser Um com o Divino." Ele não diria: "Não, não, o Divino irá cuidar, tudo bem." "O Divino meditará por mim.""Afinal de contas, o
Paramachaitanya tem de meditar." "Por que devemos meditar? Todos nós somos Sahaja Yogis." "Tudo é Sahaja, então
deixemos o Divino meditar por nós." "Nós não conseguimos acordar de manhã, é difícil," "não conseguimos, simplesmente não
conseguimos". Mas então você não pode ser um Sahaja Yogi. Você deve estar conectado com todas as Divindades, não
somente Cristo, e aqui você não consegue nem mesmo levantar de sua cama para meditar, enquanto todas as Divindades já
estão de pé lá... esperando você se levantar, só isso. Elas não conseguem entender: "O que está acontecendo com estes Sahaja
Yogis?" "Como eles podem ser de nível tão baixo?" "Afinal de contas, a Mãe deve ter lhes dado a Realização..." "pensando que
eles são grandiosos.Como eles conseguiram a Realização?" "Eles são tão comuns, tão mundanos, tão inúteis". As Divindades
começam a se perguntar: "Por que a Mãe lhes deu a Realização?" Porque uma pessoa que não consegue regozijar sua
meditação... não pode ser um Sahaja Yogi. Este é o primeiro sinal de um Sahaja Yogi: ele aguarda ansiosamente o momento em
que ele pode meditar. Esse é o momento em que você está realmente em conexão... com o Divino e você desfruta ao máximo. E
sempre que Eu tenho uma chance, Eu entro em meditação, Eu acho tão difícil sair dela. Hoje isso aconteceu Comigo. Eu estava
pensando: "Eu terei de lutar para sair deste puja," "Eu terei de trabalhar isto." "Eu não sei como sairei desse estado
meditativo."Mas isso surpreende tantas pessoas. Como as pessoas estão meditando? Especialmente muitos indianos Me
disseram isso. É algo muito surpreendente, eles deveriam estar meditando, e imediatamente eles se levantam da cama: "Que
bolos? Que coisas? O que vocês cozinharam? ", isso, aquilo. Não há nenhum estado de meditação neles; eles simplesmente
começam a pensar em comida. Como pode ser isso? É a maneira pela qual você não consegue sair do seu sono; da mesma
maneira, um Sahaja Yogi não consegue sair do seu estado meditativo.É tão regozijante, você quer ficar lá. Assim, um dos sinais
de que você ainda não está em lugar nenhum... perto da Sahaja Yoga é se você não consegue desfrutar sua meditação. Quero
dizer, imagine, se você gosta de um programa de televisão ou qualquer coisa assim, você tem de vê-lo, não é? Você não pode
simplesmente dizer: "Tudo bem, eu estou dormindo agora e estou desfrutando a televisão." Portanto você deve estar desperto,
acordado para isso. Mas esse despertar é interior e lá você vê a sua própria conexão. É uma alegria que Eu realmente não
consigo descrever. Só há uma palavra para isso, é Nirananda, simplesmente significa, "Nira" significa "somente a alegria, alegria
absoluta". E quem gostaria de abrir mão da alegria? Pelo quê?Por um bolo ou por um chá ou isso ou aquilo? Apenas pensem
nisso. A alegria é tão profunda, simplesmente tão intensa, tão bela. Eu não sei o que mais dizer. Você não provou a ambrosia.
Foi dito: "Como se a ambrosia estivesse gotejando em sua língua", é desse jeito, é o gosto dela. Mas o que Eu percebo... é que

nós não tocamos essa profundidade que está dentro de nós. Todos vocês têm essa profundidade, não é que vocês não tenham.
Eu não lhes dei a Realização porque apenas vocês estavam lá, aqui, mas porque vocês têm essa profundidade dentro de vocês.
Vocês são pessoas especiais com essa profundidade, mas vocês não entraram em contato com ela.Isso mostra que vocês não
a atingiram. Vamos supor, é como um poço cheio d'água, mas vocês ainda estão pendurados em algum lugar no meio. Vocês
ainda não tocaram essa profundidade, porque uma vez que vocês entrem nela, vocês ficam completamente encharcados e
absortos. Mas se essa não é a situação, isso mostra que vocês ainda estão em algum lugar no meio pendurados, e a qualquer
hora vocês podem ficar desamparados. Portanto, você tem de julgar a si mesmo. Este é o momento para você julgar, você está
em conexão com Cristo. Ele alcançou a ressurreição Dele, através da qual nós temos de alcançar a nossa ressurreição. Mas o
que nós temos feito... para alcançar essa ressurreição que Ele alcançou? Ele viveu intensamente uma vida de completo
sacrifício... e completa concentração em direção a um objetivo: Ele tinha de alcançar a ressurreição. Nada mais era importante
para Ele.Toda a atenção estava em uma única coisa: "Eu tenho de alcançar esta ressurreição." "Eu tenho de ser crucificado e Eu
tenho de ressuscitar," "porque o mundo todo tem de ser ressuscitado." Mas os Sahaja Yogis, Eu não sei quantos pensam dessa
maneira, quantos pensam que a dedicação é necessária. E a melhor parte disso é que isso dá muita alegria. Cada passo em que
você se move para frente, dá tanta alegria. Esse mergulho nesse poço dá muita alegria. Não é doloroso, você não tem de se
crucificar, não têm de carregar a cruz, Ele fez isso por você. Portanto, o que você sacrifica? É a sua preguiça. Quando isso tem a
ver com a satisfação do ego, as pessoas são hiperativas.Então elas se tornam como balas. E quando isso é a satisfação do
conforto físico delas, elas se tornam - Eu não sei. Nós tivemos um rakshasa chamado Kumbakarna, que dormia por seis meses
e ficava acordado por seis meses. Mas aqui, Eu vejo pessoas que dormem por 12 meses. Como vocês as chamam? Depois elas
dizem: "Mãe, nós não conseguimos nos manter acordados." Por quê? Porque vocês não estão meditando, vocês não estão
unificados com Cristo. Então Ele controla o Agnya Dele. Com este Agnya, vocês não conseguem dormir.Se as bênçãos Dele
estão lá no Agnya, vocês não conseguem dormir. Vocês não acreditarão que com a menor iluminação, especialmente luz
artificial, Eu não consigo dormir, porque Cristo ainda está acordado... e Eu tenho de ficar acordada. Portanto vocês têm de estar
alertas... para este fato de que nós somos Sahaja Yogis. Nós temos uma responsabilidade especial. Como nossa conexão com
Cristo é nossa principal responsabilidade, é para o tempo todo intensamente pensarmos no que nós podemos... fazer pelo
aperfeiçoamento dos seres humanos, e o que nós estamos fazendo em relação a isso. Primeiro Eu costumava dizer:
"Enumerem suas bênçãos", porque essa era a melhor maneira para fazer as pessoas... compreenderem que há bênçãos na
Sahaja Yoga. Agora Eu diria: "Enumerem suas ações". O que vocês têm feito pela Sahaja Yoga? A Sahaja Yoga tem feito muito
por vocês. Dizer que o Paramchaitanya irá cuidar é totalmente absurdo.Se o Paramchaitanya pudesse fazer tudo, por que Ele
deveria criar os seres humanos? Um Adão e Eva eram suficientes. Vocês têm de fazer isso. A menos e até que vocês se tornem
profundos, Ele não pode se ativar, Ele fica impossibilitado. É somente através de vocês que isso irá dar certo. Agora, se não há
nenhum instrumento, a eletricidade não pode atuar, pode? Agora vocês diriam: "A eletricidade por si só deve vir diante de mim e
deve fazer tudo." Você tem de ter o instrumento... e você é o instrumento e se você não quer fazer isso, como o Paramchaitanya
fará isso? Será algo como, por exemplo, como Eu lhes disse: "Deixem a eletricidade fazer o trabalho, não teremos nenhum
instrumento." Eu consigo fazer isto funcionar?Vocês conseguem fazer isto funcionar? Assim, o Paramchaitanya tem o seu
próprio estilo. Ele só pode atuar se vocês quiserem fazer isso funcionar. Ele é uma energia e vocês são o instrumento. Mas o
instrumento está mais ocupado com o trabalho, com a família, Eu não sei, com todos os tipos de coisas sem sentido. Agora,
vamos supor que este instrumento que se destina... à Minha palestra... esqueça o que ele é... e aja como uma concha de sopa
na cozinha, porque ele gosta de comida, digamos por exemplo, então de que adianta fazer este instrumento inútil? Esse
instrumento não faz o que ele tem de fazer, ele não sabe para que ele foi feito, ele não tem nenhum propósito de forma alguma;
ele é uma coisa tão inútil. Então, Eu acho que há um tipo de letargia, um tipo de letargia muito sutil trabalhando desta maneira:
"Nós fizemos nosso trabalho, deixem que os jovens façam isso agora." Vocês são maduros, e os maduros têm de fazer o
trabalho. "Nós fizemos o máximo."O que vocês fizeram até agora? Há muito a ser feito ainda. E de uma maneira ou de outra, Eu
não sei, nós temos de alcançar essa área onde essas pessoas permanecem, como o músico de ontem. Ele não está fazendo o
trabalho de Deus. Ele é um artista. E ele está trabalhando tão arduamente... para alcançar a perfeição. Ele irá receber a mesma
quantia quer ele seja perfeito ou não. Mas ele está praticando em casa, ele está ouvindo a música, ele está tentando
desenvolvê-la. O tempo todo praticando de modo que sua performance seja excelente. Assim, ele está buscando a excelência.A
mediocridade não tem lugar na Sahaja Yoga. Somente através da excelência, vocês irão regozijar. Somente através da
excelência, vocês realmente se tornarão Sahaja Yogis. Do contrário, você pode ser uma dor de cabeça para Mim e para você
mesmo. Você será uma dor de cabeça para os Sahaja Yogis. O elemento não progressivo mais destrutivo, Eu diria, é uma
pessoa que não está alerta. Vocês têm de estar conscientes, conscientes de suas responsabilidades. Até agora Eu venho

dizendo que a preparação ainda está acontecendo. Eles têm de se corrigir; eles têm de se limpar; eles têm de trabalhar isto
ainda, os condicionamentos deles, este ego. Mas agora, vinte anos se passaram, e estejam conscientes.Estejam conscientes
que... este vigésimo primeiro ano será um salto muito grande. Eu estou alertando vocês novamente e novamente e novamente e
novamente. E vocês têm de trabalhar muito duro para se desenvolverem verticalmente, em equilíbrio com o seu crescimento
horizontal. Minha palestra não é para diversão ou qualquer coisa assim, mas deve ir para o seu coração, para o seu cérebro,
para o seu ser, visto que isso é muito importante, e vocês não irão desperdiçá-la. O tempo todo você tem de pensar que você é
um Sahaja Yogi... e você tem de saber o que você tem de fazer na Sahaja Yoga, e como atingir isso. Você não deve ficar
satisfeito a menos e até que você tenha alcançado essa excelência. Esse é o ponto crucial muito importante hoje, sobre o qual
Eu quis lhes falar, porque hoje é Páscoa, que foi um ponto crucial para o desenvolvimento... ou para o crescimento do Espírito;
porque nós nunca poderíamos ter alcançado o Sahasrara... se o Agnya estivesse bloqueado. Cristo poderia ter dito: "Tudo bem,
deixem Paramachaitanya fazer isso." "Deixem que Paramachaitanya se enforque." "Porque Eu deveria fazer isso?"Mas Ele tinha
de fazer aquilo e Ele foi o instrumento, e Ele o fez. Assim, a Sahaja Yoga não é somente para exploradores. Se você tentar
somente explorar a Sahaja Yoga, você será explorado também. Mas é para a exploração da alegria. Mas isso só é possível se
você crescer, você alcançar sua profundidade. Se você não é profundo o suficiente, você ficará pendurado no ar, como Eu disse,
e isso tem de ser trabalhado. Isto deve ser descoberto: como você pode fazer isso melhor, o quanto você consegue atingir as
pessoas, a quantas pessoas você consegue dar a Realização, quantas pessoas você irá ajudar a melhorar a saúde delas, a
condição mental delas; e depois... o quanto você irá falar sobre a Sahaja Yoga. Então isto irá funcionar, o que Eu chamo de
ascensão coletiva dos seres humanos. Que Deus os abençoe. [N.T: Palestra continua.]Estar em conexão com Cristo é estar
desfrutando sua meditação. Tudo bem. Assim, o puja é uma outra coisa que acontece, Eu sei, ele os ajuda muito. Ele lhes dá um
empurrão decisivo, Eu devo dizer, mas vocês não retêm isso. Vocês não retêm isso. Então, de que adianta? Portanto vocês
também têm de reter. Vocês devem ter o poder para reter. Isso só é possível se vocês... alcançarem a profundidade de vocês, a
qual vocês têm. Eu estou muito feliz em voltar para todos vocês.Eu senti muita falta de todos vocês. Eu estou viajando e
trabalhando arduamente. Eu não sei se Eu trabalho arduamente, Eu não penso sobre isso, nunca, porque uma vez que você sabe
que isso é o que você tem de ser, então você não trabalha, isso simplesmente funciona. Então você não pensa que está
trabalhando. Este é um ponto sutil que você tem de compreender: tudo funciona, e de uma certa maneira você trabalha, e isso
funciona, mas você não trabalha. Por exemplo, o sol brilha. Se você perguntar ao sol: "Coitado do sol, você tem de trabalhar
duro." Ele diria: "Quando? Quando foi isso?" Então você diz: "Você tem de levantar de manhã, depois você tem de..." "Não, não,
não, não, eu estava somente comigo mesmo, nada mais.""Eu estava comigo mesmo, estava me divertindo." "Quando eu
trabalhei?" Enquanto você estiver consigo mesmo, está fora de questão você ficar entediado, está fora de questão você ficar
cansado, nada disso. Você está consigo mesmo, acabou-se. Mas a menos e até que isso aconteça dentro de você, então esses
problemas de fato aparecem; e portanto por favor, por favor de novo Eu diria, valorizem sua Realização do Si. Valorizem sua
Realização, valorizem sua vida. Todos vocês são pessoas muito preciosas, e vocês são aqueles que foram escolhidos. Eu
espero que todos vocês venham para o Dia do Saharara... depois de um período meditativo muito intenso. Senão, de repente...
Eu encontrarei pessoas que estão fazendo o Puja do Sahasrara... com todos os seus Sahasraras bloqueados. Que Deus os
abençoe.
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Por todos esses anos, Eu tenho esperado por este dia. Nós temos agora o vigésimo primeiro dia do Sahasrara. Assim, é um
momento decisivo muito importante. Como vocês sabem, a cada 21 dias, nós mudamos nossos calendários... no que se refere
ao horóscopo. E assim, agora, é uma nova mudança que tem de vir... e vocês podem ver o anúncio. Uma nova compreensão e
consciência... de uma dimensão muito nova. Nós temos estado até agora lidando com a consciência coletiva. Nós somos
coletivamente conscientes. Nós temos... a ideia de que somos coletivamente consciente. Nós também sabemos que somos
parte integrante do todo... e todos nós somos Sahaja Yogis. Nós sabemos sobre nossos chakras e nossos nadis muito
claramente, mas talvez nós não saibamos sobre nossos poderes, quantos poderes se desenvolveram nesses 21 anos dentro de
você mesmo.
Nos últimos dois meses, a Itália está em chamas. Estava tão quente e Eu tive relatos de que eles estão... preocupados com a
seca e querem que a chuva venha... e agora eles acham que a época passou. Mas o modo como isso funciona, porque... o
Poder Onipresente sabe tudo... e a natureza inteira trabalha para o benefício de vocês, para seus programas. No momento certo,
as coisas acontecem, como vocês viram antes. Eles estão totalmente coordenados com nossos programas. O tempo todo, eles
os estão ajudando. Seja o que for que eles tenham neles, serve como poderes. Eles os estão usando no momento certo. Agora,
sejam confiantes... de que vocês têm poderes. E essa é uma nova mudança que virá... dentro de sua própria compreensão.
Até agora, vocês só sabiam que podiam sentir as vibrações, que vocês podiam curar as pessoas, que vocês podiam ajudar a
curar, quero dizer, ainda não são... tão confiantes de que podiam sentir o Paramchaitanya. Mas vocês não sabiam quais forças
dinâmicas... estão trabalhando em vocês agora... e essa é uma nova modança que tem de acontecer. Com essa nova mudança,
vocês têm de assumir um novo caráter... e o novo caráter é o anúncio. Até agora, Eu lhes falei para não falar sobre a Sahaja
Yoga... muito abertamente, ostensivamente, mas agora o momento chegou. Nós esperamos há muito tempo por esses dias.
Agora todos vocês têm de começar a falar sobre a Sahaja Yoga, anunciá-la e falar sobre ela para todo mundo. Senão o mundo
dirá: "Nós nunca ouvimos falar sobre ela." Todos os falsos gurus são tão bem conhecidos por toda parte, porque seus
discípulos ficam falando sobre eles em todos os lugares. onde quer que possam falar, eles vão a todos os escritórios
importantes, às pessoas importantes. Eles vão a todas as pessoas importantes, simplesmente vão e lhes falam o que eles têm.
Até agora, nós mantivemos a Sahaja Yoga em maré baixa, porque Eu quis que vocês, antes de tudo, verdadeiramente se
desenvolvessem em Sahaja Yogis muito belos, de modo que a partir de sua vida, do seu estilo de vida, de seu comportamente,
de sua compreensão, de seus pensamentos, as pessoas compreenderão... que essas pessoas são únicas, um tipo muito
diferente de pessoas. Agora essa assunção tem de existir. Vocês têm de entender... que todos esses poderes estão
borbulhando em vocês... e só por causa da formalidade ou talvez por causa da timidez... ou talvez um pouco de covardia, vocês
os estão escondendo. Outro dia um Sahaja Yogi veio em Minha casa... e ele viu algumas flores que estavam murchando. Eu
disse: "Elas não estão murchando. Você pode lhes dar vitalidade." Ele disse: "Como?" Eu disse: "Corte a parte inferior de todas
elas..." "e coloque sua mão debaixo delas." E ele apenas colocou suas mãos... sob a base do caule... e ele disse: "Mãe, elas
ainda estão pingando." Eu disse: "Tudo bem, agora deixe-as na água."
A atenção dele estava aqui e ali. Dentro de 15 dias, todas elas se levantaram. Tudo bem. Elas começaram a crescer. Elas se
transformaram em flores maiores... e duraram mais cinco dias depois disso. Então ele foi convencido. Você pode fazer muitas
coisas... para se convencer de que você tem esses poderes. Eu tenho visto pessoas que têm certos problemas. Elas têm uma
dor de cabeça, elas têm isso, aquilo. Elas vêm a Mim, escrevem grandes cartas, "Mãe, eu tenho dor de cabeça, não consigo me
livrar dela."
Agora esses dias acabaram em que a Mãe tem de curar sua dor de cabeça, cuidar de sua esposa, cuidar de seus filhos. Está
tudo acabado agora. Agora você é responsável, não somente por si mesmo, mas por seus ashrams, por suas cidades, por seus

países e pelo mundo inteiro. Agora, assuma seus poderes. Como ontem, ele cantou esta – ou ele tocou para a corte real. Agora
você está na corte real. Assuma suas responsabilidades. Todo mundo tem de se sentir responsável... e assumir o que vocês
são. Conheça seus poderes, o que você pode fazer. Sente-se.
Agora, foram-se os dias em que você tinha de se sentar... e contar suas bênçãos. Agora você tem de contar seus poderes.
"Quantos poderes eu tenho e o que posso usar e como posso usar?" Não adianta contar seus milagres. Vocês tiveram...
milagres o suficiente para provar que vocês são Sahaja Yogis... e que são ajudados pelo Paramchaitanya. Mas agora, saiba o
quanto deste Paramchaitanya você irá usar, como você irá manuseá-Lo e como você vai fazer dar certo. Esta é uma nova era
que estamos começando a partir de hoje. E este é o dia que Eu estava esperando para que todos vocês... compreendam que
vocês não são Sahaja Yogis... somente para seus fins egoístas, nem para suas famílias, nem para suas comunidades, nem para
seu país, mas para o mundo inteiro. Expandam-se. Vocês têm de ter essa visão diante de vocês, que Eu coloquei muitas vezes
diante de vocês: vocês têm de emancipar a humanidade.
Agora, não tenham falta de confiança em si mesmo. Antes de tudo, vocês não devem pensar: "Somos pessoas muito comuns."
"Nós somos muito comuns, não obtivemos algo especial sobre isso." Esse trabalho não será feito por pessoas especiais,
porque elas estão sofrendo de ego. Ele será feito por pessoas que não têm esse ego... de grande sucesso ou de grandes
realizações... ou ricos ou qualquer coisa assim. Se eles se livrarem disso, somente então eles podem realizar isso. E é por isso
que vocês devem compreender o que Cristo disse: "Um camelo pode passar pelo buraco da agulha," "mas um homem rico não
pode." Porque o ego é muito grande, maior que um camelo, maior que um elefante, que qualquer animal que você possa
imaginar. É por isso que agora, conforme nós entramos em uma nova consciência, não vamos nos preocupar com nosso
pensamento negativo. Portanto, primeira é a falta de confiança: "Como eu posso ser?"
"Eu não estou bem, eu era assim," "eu estava agindo assim, eu tinha feito assim." Muitas cartas de confissões chegam a Mim,
páginas e mais páginas, que Eu jogo fora ou queimo. Não há nenhuma necessidade de confessar. Só há uma confissão: "Sou
um Sahaja Yogi e agora, após o vigésimo primeiro dia do Sahasrara," "eu sou um Mahayogi." Essa é a confissão que você tem
de fazer... e nunca mais essas coisas fora de moda, as quais as pessoas Me falam, sobre sua vida familiar... e todas as coisas
mundanas, insensatas. Nós as abandonamos e viemos para a Sahaja Yoga... para nossa ascensão. Nós alcançamos nossa
ascensão e agora para quê? Para quê? Alcançamos nossa ascensão para emancipar os seres humanos, para ajudá-los por
causa da maya da ignorância, da escuridão. O principal objetivo hoje, Eu acho, não deve ser muito político, como o
fundamentalismo.
Então nós temos de dizer abertamente para esses fundamentalistas: "Vocês são insensatos, vocês não conhecem a verdade."
"Vocês não sabem nada sobre a verdade." "Vocês não sabem que você é o Espírito." "Vocês não sabem que há um poder que
está atuando." Vocês têm de lhes falar muito claramente: "Todos vocês são..." "pessoas estúpidas correndo atrás de algo que é
uma miragem..." "e todos vocês acabarão no inferno descrito por todas as escrituras." Temos de dizer abertamente isso, seja
qual for a forma que vocês queiram. Vocês podem escrever livros, podem publicar isso. Vocês podem falar às pessoas sobre
isso. Mas agora, o novo anúncio... tem de surgir para dizer que correr atrás da falsidade... não irá levá-los a Deus. E nisso, eles
usaram o poder do ódio.
Então você tem de dizer que nós acreditamos no poder do amor... e não no poder do ódio que vocês acreditam. Para nós, todos
são capazes de encontrar a verdade... e são capazes alcançar o céu desse paraíso... que está prometido para nós, o Reino de
Deus. Então para nós, todo mundo, quer eles pertençam a essa comunidade, àquela comunidade, a essa raça ou àquela raça,
seja o que for, não acreditamos naquilo, mas nós temos certeza de que todos nós somos capazes... e abençoados por Deus,
que nós devemos entrar em Seu Reino. Se você adotar esse tipo de atitude positiva, sua negatividade irá embora. As forças
negativas, como vocês sabem, os têm puxado para baixo... por esse tipo de coisa ou aquele tipo de coisa, especialmente depois
da Sahaja Yoga. Antes da Sahaja Yoga, não éramos tão apegados a famílias ou nada assim. Depois da Sahaja Yoga, vocês
simplesmente ficam apegados... a suas famílias como grudados a eles, totalmente grudados. Eu tive de resolver todo problema
de família. Agora nós temos os casamentos e mesmo depois dos casamentos, Eu percebo que as pessoas ainda não
compreendem... o que é um casamento na Sahaja Yoga. E ainda há alguns problemas, muito poucos, mas existem.

Assim, este problema insensato de "minha família, minha esposa," "meus filhos, minha casa, minha propriedade, meu dinheiro",
todos esses "meus" devem ser liquidados, antes de tudo. Você tem de pertencer ao mundo. Qualquer sujeito que seja um rei...
que não pertença ao seu reino é um fracasso, ele é inútil. Se ele pensa em si mesmo, em seu próprio conforto, em sua própria
fama, em suas próprias conquistas, então ele é um fracasso. Ele tem de pensar no país que ele está governando. Da mesma
maneira, você também tem de afastar sua mente... de todas essas coisas insignificantes com as quais você tem lidado. Eu
tenho lutado com você, tentado ajudá-lo... em cada pequenina coisa insensata... e muitas pessoas disseram: "Mãe, por que a
Senhora deveria se preocupar?" "A Senhora é uma Santa. Por que deve se preocupar com essas coisas?" Eu disse: "A menos e
até que esses emaranhamentos sejam retirados," "eles não se elevarão."
Mas agora, você de fato sente essa liberdade, a liberdade completa. Você é um indivíduo. Você é totalmente livre... e a fonte de
sua alegria é o seu Espírito. Você não está emaranhado com ninguém. Você não está de forma alguma apegado a alguém.
Nesse desapego, você irá nutrir todo mundo, inclusive a sua assim chamada família, seu povo, seu país e por fim, o mundo.
Portanto para livrar-se da negatividade, a primeira coisa importante é aprender o desapego. O desapego surge através da
consciência sem pensamentos. Quando você olha para alguém ou começa a pensar em alguém, chegue em seu estado de
consciência sem pensamentos. Imediatamente você se sentirá desapegado... e saberá a solução do problema todo.
Agora, o maior poder que você tem está em seu cérebro, em que você é um profundo conhecedor, não um profundo conhecedor
da forma que vocês entendem, "qual é o chakra? Qual é o centro? ", não é isso. Mas existe todo o conhecimento dentro de você.
Você apenas tem de entrar em consciência sem pensamentos... a biblioteca inteira de conhecimento pode se abrir para você.
Muitos de vocês nunca falaram em um palco, tinham esse medo de palco, e vocês se tornaram grandes palestrantes. Muitos de
vocês eram pessoas possuídas... que não conseguiam nem mesmo ficar diante de Mim, agora se tornaram... líderes e estão
fazendo um bom trabalho. Em cada esfera de ação, você perceberá que tem progredido muito. Muitas pessoas que não sabiam
cantar começaram a cantar, não sabiam pintar começaram a pintar. Mas essas coisas são muito mundanas, as quais podem
nos dar um pouco de prazer aqui e ali, mas a coisa principal é a quantas pessoas nós damos a Realização.
Quer você seja uma mulher, quer voce seja um homem, quer você seja um pai, quer você seja uma mãe, quer você seja uma
criança ou um adulto, todos devem se certificar: a quantas pessoas podemos dar a Realização, o quanto nós podemos anunciar
a Sahaja Yoga. Essa é a coisa principal. A Sahaja Yoga não é para ser levada casualmente e isso acontece. Como quando Eu fui
à Austrália, Eu fiquei surpresa ao ver que a Sahaja Yoga, que era a coisa mais importante para eles, de repente ficou ao acaso.
Assim, a Sahaja Yoga é um compromisso, é um compromisso e um envolvimento completo. Senão você é realmente inútil para
a Sahaja Yoga, totalmente inútil. É melhor termos poucas pessoas que são compromissadas... do que ter milhares que
simplesmente são inúteis. Então vamos observar o que você decidiu para si mesmo... e o que você decidiu para a Sahaja Yoga.
Se você decidiu optar pela Sahaja Yoga, então simplesmente saiba que essa é a coisa principal que tem de fazer. Toda a
atenção deve estar nisso.
Como lhes contei de manhã, um poema muito bom escrito por Namadeva... e uma vez foi incluído no "Gurugansab": um menino
está brincando com sua pipa e a pipa está voando. Ele está falando com todo mundo, mas sua atenção está na pipa. Há uma
mulher que está fazendo todo o trabalho doméstico. Ela está fazendo toda a limpeza, mas o filho está em suas, está em suas
costas ou na sua cintura. Toda a atenção dela está no filho. Depois há mulheres que estão levando água para casa. Há um vaso
d'água sobre suas cabeças, às vezes dois vasos, às vezes três vasos. Elas estão carregando, equilibrando na cabeça. Elas ficam
falando umas com as outras, rindo. Toda a atenção está em manter o equilíbrio.
Da mesma maneira, sua atenção deve estar o tempo todo na Sahaja Yoga: "O que está acontecendo na Sahaja Yoga, onde nós
estamos," "aonde estamos indo, onde está a Mãe," "em que parte Ela está, o que Ela está fazendo." Isto é, agora se você colocar
sua atenção na Sahaja Yoga, sua negatividade desaparecerá completamente, porque a atenção que estava envolvida em coisas
negativas... ficará completamente desapegada... e você começará a pensar na Sahaja Yoga. Então, agora, como vocês são
Mahayogis, nós temos de fazer com que a Sahaja Yoga seja uma Mahayoga. E a menos e até que esse nível seja alcançado por
vocês, então devemos pensar que vocês ainda estão retroativos... e Eu não sei, no ponto crítico da roda, quantos serão deixados
lá. Assim, este é um momento decisivo muito importante... e hoje é um dia muito importante para nós porque... a abertura do

Sahasrara hoje completou seus 21 anos... e, desse modo, ele tem 21 aspectos. Os sete chakras, os sete dentro dos seus três
nadis. Assim, são 21 aspectos que vocês têm sido capazes de alcançar... e os 21 poderes. Apenas experimente e veja por você
mesmo. Não duvide de si mesmo, apenas experimente. Primeiro vocês duvidavam se havia brisa fresca ou não, achavam que
tinha um ar condicionado funcionando em Londres.
Mesmo em Londres, eles achavam que havia um ar condicionado... na cabeça deles. Agora esses dias acabaram. Agora, não
duvide de si mesmo e simplesmente vá em frente... com todas as maryadas da Sahaja Yoga. Portanto as maryadas têm de
existir. Exceto pela maryada moral... e também pelas maryadas de comportamento, não há muitas maryadas na Sahaja Yoga.
Você pode fazer o que quiser. Você pode viver do jeito que quiser. Você pode comer da forma que quiser comer. Mas a maryada
principal é que vocês têm de ser pessoas muito decentes, pessoas decentes, honestas. E também, você tem de viver de uma
forma em que na aparência, no comportamento, uma tal pessoa de modo que você não se torne antipático... ou as pessoas
acharem que vocês são pessoas esquisitas, estranhas.
Para superar isso, nós temos de nos vestir de uma forma... que seja mais agradável ao público em geral... e as pessoas nos
vejam como um ser humano normal... e não como seres humanos anormais. Não há muito a ser feito externamente. É
interiormente onde teremos de nos preparar completamente. nos aceitar, falar conosco todo dia... que nós agora somos
Mahayogis e temos de realizar isso dessa maneira. Hoje nós temos aqui pessoas de todas as partes do mundo... e vão e
contem essa mensagem aos resto das pessoas... com as quais não Me encontrei, que a Mãe já anunciou, através de
Vishnumaya também, que todos vocês se tornaram agora Mahayogis. E tente expressar isso, manifeste isso como total
confiança em si mesmo... e com este Poder do Amor, Eu tenho certeza que todos vocês terão êxito. Que Deus abençoe todos
vocês. Antes não havia nada escrito sobre o Sahasrara. Em nenhuma dessas escrituras, o Sahasrara está descrito. Ninguém
sabia nada sobre o Sahasrara.
Eles apenas deixaram isso como o sétimo chakra, acabou-se. Eles só conseguiam chegar até o Agnya... e nada foi escrito sobre
o Sahasrara até agora. E não há nenhum mantra escrito sobre o Sahasrara, então nós temos agora de escrever o Mantra do
Sahasrara. É surpreendente, até mesmo as fotografias do Sahasrara... apareceram agora para vocês verem... que o Sahasrara
de vocês está abrindo... e isso é algo que nunca aconteceu antes... em toda a história espiritual, e ninguém pôde escrever sobre
isso, porque eles nunca viram este Sahasrara. Agora, para vocês, é importante observar... que vocês têm algo único dentro de
vocês. Mas a única coisa que vocês precisam é coragem... e total compromisso... para ir adiante nessa propagação da Sahaja
Yoga, no anúncio da Sahaja Yoga.
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Hamsa Chakra Puja San Diego, EUA, 28.05.1990 É um grande prazer vir para os EUA encontrar todos vocês aqui. Este país,
como Eu lhes disse, é um país muito importante no campo da espiritualidade. Não porque é um país muito grande ou porque é
muito próspero, mas porque, como vocês sabem, ele é o Vishuddhi no plano do Virata. O Vishuddhi é um chakra muito
importante, ele tem uma manifestação muito grande também. Por exemplo, ele tem um outro, vocês podem dizer, um chakra
secundário, que nós chamamos de Hamsa Chakra. E a estrela que está aumentando este centro, ou podemos dizer, a estrela
que reside, na qual esse centro está trabalhando. é Saturno, E como vocês sabem, com Saturno há um outro pequeno Saturno
se movendo. Da mesma maneira com este Vishuddhi Chakra, há um outro que é um chakra muito importante, que chamamos
de Hamsa Chakra. Nós tivemos um Puja do Hamsa Chakra na Alemanha uma vez. E ele atuou, Eu acho, porque os alemães
perceberam que… seja o que for que eles fizeram até agora foi totalmente desumano. E Eu fiquei muito feliz ao ver que quando
Eu fui à Rússia, as pessoas que vieram para dar a Realização a eles… eram na maioria alemães. Isso realmente faz você se
sentir tão terno em relação à coisa toda… que os alemães sentiram que isso é importante, quero dizer, eles foram os que foram
atraídos para vir à Rússia… para dar a Realização aos russos; e vocês devem saber que o número de russos mortos… são o
maior na guerra, nessa guerra, pelos alemães. Então o discernimento, o Discernimento Divino, que se manifesta através de seu
Hamsa Chakra, primeiro começou na Alemanha. E agora você vê como a Alemanha Oriental… está entrando em território
alemão, na Alemanha Ocidental, e como eles estão dando boas-vindas a eles, cuidando deles. E quem fez todas essas coisas?
Foram poucos Sahaja Yogis que desencadearam isso. Então, nesses países onde houve… imensos problemas de guerra e eles
tiveram czares… e tiveram de passar pelo inferno, mesmo os alemães… tiveram de sofrer muito por causa da má orientação de
Hitler, eles conheceram as adversidades, eles conheceram os sacrifícios, eles conheceram todos os tipos de provações que
tiveram de passar, mas de alguma forma, este país tem sido abençoado a tal ponto… que os americanos nunca perceberam o
que é a adversidade. E as bênçãos realmente os estragaram. As adversidades têm existido em todos esses países… que
chamamos de Bloco Oriental, e a Sahaja Yoga está se espalhando como fogo… em todos esses países do Bloco Oriental… onde
eles têm estado completamente sob o domínio dos russos, podemos dizer, ou sob o domínio do terror. E o mesmo terror tem
atuado na Rússia, em toda parte. Nesse terror, nesse medo, é surpreendente… como essa sabedoria cresceu… em todas essas
pessoas muito mais do que em países… onde temos a maior riqueza, o maior conforto da vida. A adversidade lhes ensinou, o
medo lhes ensinou a serem sábios. E a melhor parte é o discernimento. Agora este é o país de Shri Krishna, porque Ele é Kubera,
Ele é o Deus da riqueza. O país é rico, sem dúvida; mas a outra parte de Shri Krishna está completamente perdida, é o
Discernimento Divino. Como o Discernimento Divino Dele é mostrado, mesmo no Mahabharata, é maravilhoso ver. Como Ele
lidou com os Pandavas para ganhar a guerra… através do Seu Discernimento Divino, porque eles eram dhármicos, eles estavam
sustentados no dharma. E modo como Ele apoiava os Pandavas porque eles eram dhármicos. Mas exatamente o oposto é a
situação da América, a América sempre apoia pessoas erradas. E eles não têm princípio de retidão ou princípio de sua própria
liberdade. Por exemplo, apoiar algo como a Argentina ou o Peru, onde há uma ditadura completa. Eu estive lá. Eu sei como é na
época em que estava sob o regime dessas pessoas. E foi isso que aconteceu com o povo deste país, eles não têm
Discernimento Divino de forma alguma. E é por isso que Eu acho que todos os falsos gurus vieram… e se estabeleceram aqui,
porque eles sabem que essas pessoas não têm… nenhum Discernimento Divino. O Hamsa Chakra é tão fraco aqui… que eles
não podem ver o que é dharma e o que é adharma. Além disso, o princípio básico pelo qual este país… tornou-se democrático
foi que este governo é para o povo, do povo, pelo povo. Então ele tem de ser orientado ao povo. Mas a democracia neste estágio
sem a Realização não pode dar certo. É óbvio. Poucas pessoas que eram astutas, que podiam ganhar dinheiro… tornaram-se
muito orientadas para o dinheiro, elas podiam anunciar melhor; elas podiam manipular melhor do que as outras pessoas… que
eram trapaceiras também, ganhando dinheiro desse jeito, através das drogas, através de outras coisas, por outros meios. Elas
podiam atingir posição social, elas foram eleitas e elas estão no comando. Portanto, isso não é orientado ao povo, mas é
apenas uma democracia orientada ao dinheiro. E talvez se continuar assim, você descobrirá… que talvez você tenha alguns
trapaceiros horríveis como governantes neste país. Porque aquele que consegue ganhar dinheiro, aquele que tem muito
dinheiro, ladrão ou trapaceiro, quem quer que seja, pode ganhar as eleições e pode se tornar nosso governante aqui. Então a
democracia que foi iniciada ou foi explicitada… por Abraham Lincoln não está mais lá, é uma coisa orientada ao dinheiro. E isso
gerou uma atmosfera tão ruim no mundo inteiro… que no mundo inteiro agora os conservadores, as pessoas que pensam que
são conservadoras, que são pessoas orientadas ao dinheiro, que não se importam com as pessoas… de forma alguma estão se

tornando os líderes, em todos os lugares. Então, para ser orientado ao povo, alguém tinha de, antes de tudo, entender que você
tem de ter sua Realização, caso contrário, você não se torna um ser coletivo. Se você não se tornar o ser coletivo, você não pode
desfrutar… a bela virtude da generosidade. E quando você não tem essa generosidade, então você se torna uma pessoa de uma
mente muito pequena… e um coração pequeno. E a desonestidade atua em todos os lugares. Externamente eles são muito
doces para falar. Mas internamente não sabemos o que eles farão, como eles enganarão. Nós estamos nesse tipo de
atmosfera. Enquanto na Rússia nós procedemos tão bem. Na Rússia, as pessoas estavam apenas esperando para uma Mãe vir,
só isso. Eles são veneradores da Mãe, antes de tudo, e eles estavam querendo alguém apenas para amá-los, cada um deles,
para lhes falar sobre o amor. Porque eles sentiram que nunca foram amados pela mãe deles. Aqui também, ninguém é amado.
Mas o padrão do governo de lá… e o padrão das pessoas são dois tipos diferentes. As pessoas do governo são muito, você
pode chamá-los de muito dominadores, do tipo extremamente rigorosos e exploradores. Mas o povo são as pessoas
exploradas. Mas aqui, o padrão do governo é dominado pelas pessoas. Assim como o governo está explorando as pessoas, as
pessoas também estão… explorando umas às outras. Tanto quanto elas podem explorar: "Muito bom, afinal o dinheiro é o
objetivo." É por isso que Eu costumava pensar por que na América… a Sahaja Yoga está fracassando. Todos os tipos de
bandidos vieram para cá, eles ganharam muito dinheiro, eles têm, quero dizer, todos eles são expulsos… e muitos tiveram que
ser expulsos, tudo bem. Mas no que diz respeito à mensagem da Sahaja Yoga, as pessoas não conseguem absorvê-la. Então
agora, para os Sahaja Yogis, é muito importante… se tornarem realmente Sahaja Yogis muito profundos, muito, muito profundos,
para que possamos desencadear melhor. Mesmo que haja dois Sahaja Yogis que são muito profundos, pode-se desencadear
muito. Por exemplo, vocês ficarão surpresos, na Hungria as pessoas estavam… dizendo no início: "Mãe, e quanto à Hungria? Ela
deve se tornar livre." Eu disse: "Que haja um Sahaja Yogi para assumir." Apenas um sujeito assumiu, totalmente doente, um
sujeito muito magro e cansado. Eu tratei dele, Eu o curei. E com amor, ele ficou nutrido. E dentro de oito dias depois de sua
Realização, ele voltou, e depois de uma semana, a Hungria conseguiu sua liberdade. Embora sejamos poucos aqui, todos nós
temos de estar muito conscientes disto: nós somos a fundação e se falharmos, nós facassaremos nosso país. E nós temos de
ser Sahaja Yogis muito profundos, sensatos. Então, quais problemas nós enfrentamos aqui? Primeiro, como Eu disse centenas
de vezes, vocês têm de abrir seu coração. Isto é uma coisa muito importante para todos Sahaja Yogis: abrirem seu coração.
Olhem em seus corações. O que você quer? Não através da racionalidade, mas através das vibrações. O que você quer?
Pergunte a si memso: "O que eu quero?" Depois diga algumas palavras: "Eu quero dinheiro", as vibrações não fluirão. "Eu quero
isto, aquilo", as vibrações não fluirão. Então o que você quer? "Eu quero ser um Sahaja Yogi profundo, muito profundo," "para que
eu possa salvar meu país." Se os americanos forem para o inferno, vocês serão responsáveis por isso, mais ninguém. Você
precisa de muito poucas pessoas para desencadear isso, Eu lhes digo. Mas nós ainda nos apegamos ao nosso passado. Os
problemas e os problemas da América são tipos muito diferentes o tempo todo. Primeiro é agressividade. O que há na
agressividade? Amar alguém, ser gentil com alguém deveria ser tão natural, porque é isso que seu Espírito é. Ele ama. Ele
desfruta o amor dando amor. Então, para permitir que seu Espírito se manifeste, você tem de entender a natureza Dele. O
Espírito nunca pode ser agressivo, nunca pode dominar. Ele respeita a liberdade de outra pessoa, porque Ele é um Ser livre.
Então essa agressividade que temos dentro de nós, nós temos de realmente confrontá-la… e perguntar: "Por que nós somos
agressivos?" Mas o entendimento sobre si mesmo tem de ser muito honesto também. Porque se você quiser justificar… e se
você quiser fechar os olhos para a realidade, então você não pode melhorar a si mesmo. E quando a profundidade cresce
interiormente, então isso é fabuloso, Eu lhes digo, porque esse Poder que está nos cercando, que vocês conhecem, que vocês
sentiram, tem de fluir através de um meio que seja totalmente limpo, sem ego, sem condicionamento. Mas nós somos tão
condicionados… e neste assim chamado "país livre", essa liberdade tem nos condicionado. É como um indivíduo que é deixado
solto, não sabe para onde ir. Ele bate a cabeça deste lado, bate a cabeça daquele lado, bate a cabeça daquele lado. E os
problemas são tão estranhos, problemas que não existem em lugar nenhum existem neste país. Você os conhece muito bem. É
um estado tão chocante que quando nós pensamos nisso, O que irá acontecer? Onde vamos estar? Portanto nós estamos
realmente em guerra na América, Eu devo lhes dizer, para Sahaja Yogis, realmente em guerra. A menos e até vocês assumam a
Sahaja Yoga como… sua única preocupação, isso não irá dar certo. Nós temos problemas como alguém que não tem emprego,
então alguém tem algo, ele perdeu algo aqui, então os problemas de marido e mulher e todas essas coisas insensatas. As
pessoas ainda estão lutando com isso. Quantas vezes você foi casado em vidas anteriores? Então a esposa de alguém está
dominando, o marido de alguém está dominando. Coisas tão absurdas. Não convém a santos. Assim, a qualidade dos Sahaja
Yogis na América, a menos e até que seja elevada, não se pode desencadear nada aqui. E a primeira coisa que os Sahaja Yogis
devem ter é coletividade na América, porque a América representa o Vishuddhi Chakra, que está manifestando a coletividade
dentro de nós. E se as pessoas não podem ser coletivas, então como vocês podem ter a Sahaja Yoga se manifestando aqui?

Impossível. Porque essa é a maior qualidade que vocês têm. Esse é o poder básico que vocês têm neste país: é a coletividade
dentro de vocês. Portanto você tem dois poderes básicos. Primeiro é a coletividade… e o segundo que você tem é o
Discernimento Divino. Basicamente são lhes dados esses poderes, e se nos formos exatamente o oposto… Eu ouvi falar de
muitos Sahaja Yogis…. que evitam a companhia de crianças, que fogem de outras pessoas. Se eles virem três, quatro pessoas
sentadas lá, então eles não podem dividir o quarto com elas. É muito comum. Por exemplo, agora, supondo que haja um quarto
muito pequeno… e muitos têm de dormir em um quarto pequeno, É bom, de certa forma. É uma experiência. Então, onde você
dorme? Você dorme ali, você dorme ali. Como você dá um jeito? Você não pode ir ao banheiro. E é um evento. A vida que é sem
dificuldades é chata. Deve haver alguns eventos na vida, assim. Mas os americanos sempre evitam qualquer, qualquer coisa
assim que requeira um momento agitado. Caso contrário, se você anda direto para frente, você chega a algum lugar, abre a
porta e tudo está pronto, você entra em uma sala, tudo está eletrificado… e você só pega sua cadeira, você se senta na cadeira.
Se você tem de se levantar, a cadeira te coloca para fora. Ou, Eu fui à casa de alguém e eles disseram: "Nós temos uma cama
aqui." Eu disse: "O que é tão especial?" Ele disse: "Se você apertar este botão, suas pernas subirão." "Se você apertar este botão,
sua cabeça subirá." "Você vai virar." Eu disse: "Eu posso fazer tudo isso sozinha." "Eu não sou tão velha ou tão fraca de modo
que Eu não possa fazer isso." Mas vejam, eles, do jeito que as pessoas são, sempre procurando conforto, sempre procurando
conforto, e gostam de ter uma vida suave. E a suavidade os tornou tão entediantes. Quero dizer, a vida deles é realmente
entediante. E uma pessoa que tem uma vida entediante… não pode ter uma visão, não pode. Tudo está feito agora. Você vai lá,
tudo é de primeira classe. Não há nada para se preocupar. Há um… você vai para um hotel, tudo é pago, bem mantido. É um
hotel muito bom. Mas quando você está hospedado em um hotel… e de repente as pessoas lhe dizem: "Oh, vai haver um
terremoto!" Você sai correndo de pijama… e você se percebe com pessoas estranhas. E é disso que você se lembra. Você pode
ir a vários lugares e viver com vários confortos… e coisas assim, você não se lembra disso. Então as pessoas agora querem
fazer algo estranho. Por exemplo, elas querem fazer trilhas escalando, elas estão fazendo isso, e todo esse tipo de coisa
estranha. Porque a vida não é agitada, eles estão tentando algo que é perigoso, que os está destruindo. Mas supondo, se você
tivesse aceitado eventos na vida como importantes, o que isso importa? Vamos ver o que acontece. Por exemplo, se Eu disser:
"Agora, algumas pessoas têm de ir daqui…" "para Phoenix e se estabelecer lá." Imediatamente: "Como eles irão?" E, "Onde será a
casa?" "Onde eles vão ficar?" "Quem vai pagar por isso?" E em cada pergunta, eles têm uma pergunta tão grande. "Sim, nós
iremos. Que mal há nisso? Nós ficaremos em qualquer lugar," "debaixo de uma árvore, não importa. O que é isso?" "Afinal, os
macacos podem viver lá, por que nós não podemos?" "Eles eram nossos antepassados." Mas esse tipo de temperamento de
"amante do conforto" é muito perigoso. E eles sentem que estão muito cansados, o tempo todo. Você vê nos filmes americanos
hoje em dia, o que Eu vejo é… qualquer um, mesmo uma heroína ou um herói, vem e diz: "Ahhh." Talvez eles pensem demais que
estão trabalhando duro… ou eles estão fazendo isso. O tempo todo eles pensam. Há uma Sahaja Yogini em Londres, ela é uma
moça indiana, trabalha muito duro, faz toda costura, ela faz tudo. Ela é muito feliz. Há um outro que é inglês, ele está sempre
cansado. Então Eu disse a ela: "Por que ele está cansado? Ele parece tão saudável. Por que ele está tão cansado?" Ela disse:
"Mãe, ele acha que está trabalhando." "Eu não acho, eu acho que é a Mãe que está trabalhando," "porque eu deixo tudo em Seus
Pés de Lótus." "Eu não estou trabalhando, Ela está trabalhando." "Eu estou deixando tudo em Seus Pés de Lótus, só isso." E
então você não sente isso. Agora a briga entre marido e mulher aqui é principalmente: "Quantos pratos você lavou, quantos
pratos eu lavei." "Quanto trabalho físico você fez, quanto trabalho físico eu fiz." É uma tipo de competição acontecendo como se
o tempo todo pesassem: "O que você fez, o que eu fiz." Mas supondo que se você quiser fazer algo dessa forma: "Deixe-me ver,
eu vou surpreender meu marido fazendo tudo muito bem." "Vamos terminar isso rápido." Você fará isso muito bem e nunca
estará cansada. E quando você vir seu marido chegando em casa… e vir as coisas tão bem feitas, tão bem, tão feliz, essa alegria
de fazer algo para fazer alguém feliz… neutralizará completamente todo o seu desconforto ou a fadiga que você tem. O
contrário, também. O marido também deve sentir: "O que eu poderia fazer por ela?" Uma pequena coisa pode fazê-la feliz. E os
divórcios aqui acontecem o tempo todo por causa deste tipo de ideia insensata: "O quanto ele fez, o que eu fiz, o que ele fez." O
tempo todo pesando isso… e tornando a si mesmo infeliz. Eu viajo muito, como vocês sabem. Eu nunca sinto que estou
viajando, porque Eu estou lá Comigo mesma, quer Eu sente aqui ou viaje é a mesma coisa. Mas se você pensa: "Eu estou
viajando", então você sente: "Oh Deus, eu estou viajando!" Mas se você pensa: "Eu estou sentado aqui na cadeira;" "eu estou
sentado lá na cadeira", você não se sente cansado. Se você está fazendo algum trabalho, você se sente cansado… quando você
começa a pensar: "Eu estou fazendo esse trabalho, fiz aquele trabalho." Especialmente na Sahaja Yoga, se você pensa: "Eu
estou fazendo algum trabalho", é melhor não fazê-lo. Mas se você pensa: "Eu não estou fazendo nada", que alegria, que alegria é
isso. Você vai se tornar tão disposto, porque uma vez que você entregue, então o Poder Divino começa a fluir através de Mim. É
por isso que Profeta Maomé disse: "Islã", significa "entregar". Ele disse isso sobre Mim também: "Eu lhes enviarei", Ele me

chamou de "O Enviado". Tudo que Ele falou, de haver vibrações e tudo mais, em Seu próprio estilo, mas Ele disse que a
mensagem seria da entrega. E essa parte da entrega tem de estar presente, porque Shri Krishna no Gita disse claramente:
"Esqueça todo dharma, apenas entregue-se a Mim." E essa entrega, se os Sahaja Yogis a desenvolverem na América, o resto Eu
cuidarei. Mas vocês deixam para Eu fazer isso. E então ideias e tudo começará a fluir, porque este é o lugar de Virata. É por isso
que vocês têm grandes cientistas aqui, grandes escolas para todos os tipos de trabalho intelectual… e tudo isso está aqui,
enquanto as pessoas não são sábias. Elas não são sábias de forma alguma. Eu conheci pessoas que – havia uma – Eu Me
encontrei com um presidente… da "Union Society", ele tinha 80 anos de idade, e ele deveria ser o Presidente do mundo inteiro. E
ele disse: "Preciso vê-La em particular." Eu disse: "Tudo bem". Ele veio até Mim e seu problema era tão estúpido… que Eu
comecei a olhar para ele. Um homem de 80 anos, esse sujeito estúpido. Ele não é nem mesmo como um garoto de 10 anos.
Nenhuma maturidade de qualquer tipo, tão imaturo. E quando Eu o vi, Eu simplesmente tive o vislumbre da coisa toda: "Olhe
para este homem, 80 anos de idade," "ele é o presidente da Union Society," "em todo o mundo, as pessoas pensam que ele é o
presidente daquilo." A cadeira talvez fosse melhor do que ele. Um sujeito tão estúpido, de certa forma. Um sujeito tão estúpido
que você não pode imaginar. Então eles podem ser inteligentes, eles podem ser versados, eles podem ser capazes de descobrir
algo a partir da matéria, mas eles não têm sabedoria. E a sabedoria somente pode vir através da introspecção honesta. Mas não
deveria ser também: "Eu estou bloqueado neste chakra," "eu estou bloqueado naquele chakra." Não é isso. Mas sim: "Por que eu
não estou vendo o ponto?" "Qual é o problema comigo?" "Por que não consigo entender o que é a Sahaja Yoga?" Mesmo quando
vocês se tornaram Sahaja Yogis agora, por vários anos, ainda assim essas coisas antigas insensatas grudam em vocês, essas
ideias grudam em você. Por quê? "Por que nós não temos essa pureza do Discernimento Divino…" "que vê tudo tão claramente?"
Portanto Eu acho que nós precisamos da coletividade antes de tudo, e em segundo lugar, honestidade meditativa. Só meditar,
sentar diante da fotografia, fazer a meditação, não! A meditação deve atuar, deve funcionar. Se não funcionar, há algo errado
com você. Sem dúvida, há algo errado. Se você sente que tudo está funcionando bem, tudo está milagrosamente mostrando a
presença Dele, a presença do Paramachaitanya, então você está bem. Mas se não for assim, se houver problemas, então você
não é, você não é um Sahaja Yogi. O Sahaja Yogi é aquele que está completamente conectado… com este Paramachaitanya. E
para isso, a idade não é nenhum impedimento. Já vi moças com apenas 16, 17, 18 anos tão sábias. Mesmo crianças pequenas
que estavam com Guido, Eu falei com elas. Eu fiquei surpresa com a sabedoria delas. Tão sábias, tão belas. Elas entendiam tão
bem a natureza humana. As crianças pequenas, elas tinham no máximo dez anos de idade. E é bom conversar com elas.
Portanto essa sabedoria, se elas podem ter nessa idade, agora nós também temos, todos nós somos Sahaja Yogis com cerca
de dez anos de idade, no mínimo, nada mais. Mas nós ainda estamos lutando contra prioridades ambiciosas e erradas. Não há
nenhuma necessidade de ter ambição. A ambição é uma coisa imaginária. Mas a Sahaja Yoga é a realidade. Tudo dá certo, tudo
se organiza, tudo se planeja. Mas sentir que se isso é assim, como Eu disse, em uma sala pequena há doze pessoas, é algo para
o bem. Por que não? Nós temos de estar presentes. Se Eu perdi o caminho, supondo, então Eu diria que Eu tenho de ir por este
caminho. Dessa vez, nós adquirimos uma passagem que estava um pouco errada… de acordo com todos, porque nós tivemos
de passar por Phoenix. Mas foi bom porque senti as vibrações de Phoenix, Eu tinha de ir por aquele caminho. Eu tinha de ver
aquilo. Então, sempre encontrar algo tranquilo, do jeito que queremos que seja tranquilo, não é a maneira da Sahaja Yoga. O que
quer que consigamos, nós vemos a mão do Divino por trás disso. Qual é o nosso propósito de vida? O nosso propósito de vida é
salvar as pessoas, salvar os americanos, o mínimo de mínimo. Não o mundo, mas pelo menos começar com os americanos.
Esse é o nosso propósito de vida, essa é a nossa identidade. Enquanto fazemos isso, há o Paramachaitanya que cuidará de
você completamente. Mas primeiro coloque-se diante de todo o resto, "Eu devo ter isso, eu devo ter aquilo, eu devo ter isso" não
dará certo. Depois: "Eu tenho esse problema, eu fali," "eu tive esse problema, eu simplesmente não conseguia lidar." Porque
você colocou outras coisas diante do seu Si. "Si" significa o Espírito. De acordo com as pessoas, "si" significa egoísmo, mas de
acordo com a Sahaja Yoga, "Si" significa o seu Espírito. Assim, a palestra de hoje não deveria ser que… ouvimos de um ouvido e
passa pelo mesmo ouvido, mas devemos ponderar um pouco sobre isso e ouvi-la muitas vezes. Eu tenho grandes esperanças
em vocês. Eu trabalhei muito duro na América, muito. Mas nunca esteve nesse estado onde Eu poderia dizer: "Agora Eu posso
desencadear algo." Mesmo que haja poucos Sahaja Yogis que são muito profundos e bons, eles são puxados para baixo pelos
outros, por ciúmes, por isso, por aquilo. Não é a quantidade que vocês são, mas sim a qualidade que vocês são, antes de tudo.
Mas na Rússia, Eu achei tão fácil, tão fácil. Foi maravilhoso, inacreditável. Eu estive lá apenas três vezes, vocês podem
imaginar? E agora a Sahaja Yoga é uma religião por toda parte. Todos Me conhecem na Rússia. Mas aqui as pessoas só
conhecem Rajneesh ou esse Muktananda, todas as pessoas horríveis. Agora, você também pode dizer: "Mãe, é uma questão de
publicidade." Que aqui as pessoas, a maneira como eles anunciam e manipulam e tudo mais. Mas isso só funciona em lugares
onde as pessoas não estão buscando a realidade. Por que eles não podem ver que isso é tudo publicidade? Eles não têm

discernimento? Supondo que amanhã eles digam: "Este é o estilo de cabelo." Então todos os americanos usarão o mesmo estilo
de cabelo. Você não consegue distinguir quem é quem. Ou eles dizem: "É assim que a roupa tem de ser." Todos os americanos
estarão vestidos dessa maneira. Isso é uma escravidão. Os empresários de hoje e através de toda essa propaganda, qualquer
tipo de propaganda, se isso encanta tanto as pessoas, isso significa que somos tolos, somos estúpidos, somos idiotas que não
podemos pensar por nós mesmos. Qualquer um pode nos enganar. Qualquer um pode colocar qualquer coisa no mercado.
Qualquer coisa que eles falarem, nós vamos pular nisso… como se não tivéssemos cérebros para entender, para adotar isso. É
como se não tivéssemos nenhuma raiz. Nós somos como algumas ervas daninhas que são jogadas dessa ponta para outra.
Mas na Sahaja Yoga, suas raízes devem crescer muito, muito mais rápido… do que mais ninguém, porque esta é a terra de Shri
Krishna. Quantas coisas Ele fez em Sua vida, nós temos de observar. Quando criança, Ele matou muitos demônios, enquanto
todos os demônios são convidados para cá. Quando criança, Ele elevou a Kundalini de todos os Gopis e de todos. Ele pregou
todos os tipos de peças belas para divertir as pessoas quando criança. E mais tarde, Ele matou Seu próprio tio. O que mostra
uma coisa: um tio em famílias indianas… é a pessoa mais próxima. No casamento, é o tio que leva a filha, é o tio que realiza a
maioria dos rituais e tudo mais. O tio é a pessoa mais próxima. E Ele matou Seu próprio tio. Mostra que Ele acabou com todos
esses relacionamentos artificiais. E então nós encontramos na América, há pessoas que fizeram esse tipo de coisa que é não
ter nada a ver com a mãe, não tem nada a ver com o pai, não tem nada a ver com… a irmã ou a esposa, o marido, os filhos, com
ninguém. Mas para quê? Para que eles abandonaram? Eles abandonaram por egoísmo, por dinheiro, não por algo mais elevado.
Exatamente o oposto do que Shri Krishna fez é matar Seu próprio tio… pelo motivo de livrar Seus pais da prisão e também matar
um demônio. Ele era um demônio. Então, em nossa própria compreensão, se entendermos uma coisa, que nós estamos vivendo
no solo, ou no solo desse país que é abençoado por Shri Krishna, que é chamado de Yogeshwara. Então a primeira parte foi que
quando Ele destruiu todas essas coisas, ele era um Yogeshwara. Ele era a Energia Divina para Yoga, para a união com o Poder
Divino. Ele era o Ishwara. Ele é a Divindade. Se Ele era uma Divindade e Ele é Aquele que é o governante desta região, então o
que nós devemos ser? Na yoga, nós devemos ser mestres. Não mentalmente, mas nesse estado do estado mais elevado. Se
isso puder ser alcançado, então vocês devem se tornar os mais elevados dos mais elevados yogis, porque vocês têm esse
poder existente neste lugar, está lá. Muitos me disseram: "Mãe, não se preocupe," "não se preocupe com a América. Apenas
esqueça-a." "Por que perder tempo na América?" "Isso não vai dar certo, é inútil." Mas Eu sei que existe muito poder neste país
de Yogeshwara, e se vocês puderem usar esse poder de Yogeshwara, vocês podem fazer muito bem para toda a humanidade…
nesta conjuntura quando a história está tomando uma outra queda. Agora aqueles que se elevam na espiritualidade - todo
mundo está hoje falando de espiritualidade, até mesmo o príncipe de Gales outro dia estava falando: "Nós devemos adotar a
espiritualidade, não para tanto materialismo…" "que nos causou problemas ecológicos e coisas assim." Todo mundo está
falando de espiritualidade… e vocês são aqueles que têm isso com vocês. Vocês são aqueles que têm poderes com vocês.
Vocês são aqueles que podem expandir isso. E uma vez que vocês comecem a expandir isso, vocês ficarão surpresos ao ver…
como vocês alcançarão alturas imensas em todas as esferas, em toda classe social. Portanto sua identidade é que vocês são
Sahaja Yogis… e vocês têm de usar o poder de Yogeshwara, que é a Divindade presidindo neste país. Eu abençoo todos vocês,
de modo que vocês tenham essa sabedoria, essa profundidade, que toquem sua profundidade. De alguma forma, tentem fazer
isso dar certo, parem todas as lutas insensatas e coisas assim. Tornem-se coletivo, tentem compreender uns aos outros.
Tentem abrir seus corações. Vocês têm tamanha profundidade. Vocês nasceram neste país, porque Yogeshwara queria que
vocês… estivessem aqui e Ele os abençoou com todas as recompensas de Seu amor. Agora, é para vocês usarem esse imenso
poder, mas sem amor, vocês não podem, porque Ele era a personificação de madhurya, da doçura, da doçura. Essa madhurya,
vocês têm de absorver… e essa madhurya, vocês têm de espalhar. Isso é muito importante. Então, esse relacionamento de
doçura uns com os outros, a relação de desfrutarem uns aos outros, a relação de conhecerem uns aos outros, têm de estar
cheia de doçura, exatamente como mel. Está logo ali, mas nós temos de ser a abelha para alcançar lá. E Eu tenho certeza que
dará certo. Deve dar certo para todos vocês. Então, aqueles que fogem da coletividade devem ter muito cuidado. Eles não são
Sahaja Yogis e se eles continuarem assim, eles simplesmente serão expulsos. Eles não estarão em lugar nenhum na Sahaja
Yoga, Eu lhes digo. Portanto vocês têm de, antes de tudo, entender que estar na Sahaja Yoga… só é possível se estivermos
tendo essa profundidade, porque um novo salto é necessário na Sahaja Yoga, que dará certo, que está dando certo e muitos
serão expulsos. Vocês têm de saltar e para esse salto, você realmente precisa de pessoas… que são honestas e profundas e
sérias. Não se percam em coisas frívolas e coisas mundanas. Apenas busquem sua profundidade. Está tudo aí, tão belo. Que
Deus os abençoe.
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Shri Mahavira Puja Hoje nós nos reunimos aqui para fazer o Puja a Shri Mahavira. Shri Mahavira Puja Barcelona, Espanha,
17.06.1990 Hoje nós iremos fazer o Puja de Mahavira… e nós nunca tivemos esse puja antes. O motivo para isso era que… a
vida de Mahavira foi uma vida ascética, exatamente como Buddha. Ela seria ainda mais do que a de Buddha, porque naquela
época em que esses dois nasceram, o Brahmanismo do Hiduísmo assumiu uma forma muito estranha. As pessoas tinham se
tornado extremamente ritualistas… e elas ficavam venerando todos os tipos de pedras… e todos os tipos de coisas ao invés de
venerar somente o swayambhu. Quem é este sujeito comendo neste momento. Há um senhor que está comendo neste
momento. Por favor, falem com ele. Deixe assim, deixe-a aberta. A vida ascética de Mahavira… foi de uma natureza muito, muito
extrema. Ele foi Aquele que nasceu em um clã de guerreiros, Kshatriyas, e então Ele também era casado. Ele tinha uma filha… e
então Ele decidiu - porque Ele sabia que Ele… tinha de fazer o trabalho do Divino - Ele decidiu assumir um sanyasa. Então Ele
pediu a permissão de Seu irmão, porque Seus pais estavam mortos. Ele era um rei, então Ele abandonou toda a Sua riqueza
material, tudo e se tornou um completo sanyasi. E Ele deixou Sua família, deixou Sua casa, deixou tudo para trás… e foi sozinho
com uma pequena tijela pedir esmola. E as pessoas que se juntaram a Ele foram muito poucas… e Ele lhes pediu: “Vocês têm
também de se tornar ascetas”, munis. Ele foi a reincarnação de São Miguel… e Ele reside no canal esquerdo, no Ida Nadi. E Ele
cuida de todo o canal esquerdo, do Muladhara até o Sahasrara. Então São Miguel nasceu como Mahavira, significando o Grande
Guerreiro. Mas quando Ele nasceu, o lugar todo obteve muita prosperidade. É por isso que Ele era chamado de Vardhaman,
antes de tudo. Mas Seu ascetismo estava presente por causa do Bramanismo… que era tão predominante naqueles dias, e as
pessoas estavam totalmente envolvidas nele. Depois de Shri Krishna, estas duas pessoas: Buddha e Mahavira, ambos
encarnaram na Índia. Como vocês sabem, a história Deles é muito impressionante porque… eles eram os filhos de Rama e eram
gêmeos, chamados de Lav e Kush. Então Rama levou uma vida de um rei muito grandioso, um rei benevolente e de muitas
restrições, maryada Purushottama. Por causa disso, as pessoas se tornaram extremamente sérias e… também muito fechadas,
por causa dos seguidores de Rama. É claro, após cada encarnação, como as pessoas não tiveram a Realização, elas se
desviaram… e começaram a ir aos extremos de tudo. Então elas foram aos extremos e se tornaram muito, muito, do tipo
pessoas quietas que não falavam com ninguém… e eram pessoas to tipo muito formal, porque essa foi a vida que Rama teve de
levar. E porque Rama deixou Sua Esposa, muitas pessoas naquela época… acharam que não se deve dar muita atenção à
esposa. Então Shri Krishna veio. Na verdade, Rama nasceu como Shri Krishna… para superar esses condicionamentos. E Ele
disse: “Tudo isso é leela, é tudo um jogo.” E isso é um jogo e você deve ter coração puro… e pode brincar. Isso existe, contanto
que você tenha um caráter puro, nada pode dar errado se você se misturar com as pessoas livremente. Então depois de Shri
Krishna, as pessoas começaram a ser tornar… muito licenciosas e permissivas, e elas criaram poemas e coisas assim, de
histórias de amor de Krishna, o que era tudo falso. Porque Ele viveu com Radha na idade de cinco ou seis anos, e em Gukul.
Então todas essas histórias falsas sobre Ele eram usadas… para a licenciosidade das pessoas. Então a situação foi tal que o
lugar inteiro… estava ficando completamente envolvido na imoralidade. Os padres, os próprios brâmanes tinham se tornado…
extremamente imorais e… eram condescendentes com todos os tipos de práticas corruptas. Não somente isso, eles aderiram
ao tantrismo, às manifestações tântricas de usar espíritos e coisas assim, e se tornaram muito autocondescendentes. Naquela
época, Buddha, o Senhor Buddha e Mahavira nasceram… para descondicionar as pessoas… desse tipo de comportamento
extremo, porque seja o que for que as encarnações tentaram, as pessoas sempre foram aos extremos. Então eles descobriram
que as pessoas eram muito condescendentes… em matar animais e comer carne o tempo todo… e se você come muita carne e
tudo mais, você se torna… uma personalidade de canal direito… e então depois você se torna muito agressivo… e começa a
matar os outros. Além disso, as pessoas que eram muito apegadas às suas famílias… ou aos seus filhos e tudo mais… não
fariam o trabalho do Divino… e esse era um trabalho muito intenso que Ele tinha de fazer. Então Ele criou regras muito rígidas
como Moisés criou. Ele disse que ninguém deveria matar… qualquer animal e comê-lo, antes de tudo. Aqueles que estão se
tornando munis ou bhikshus… não deveriam nem mesmo andar de carro de bois, deveriam andar a pé, não deveriam nem
mesmo usar sapatos. Eles deveriam raspar suas cabeças completamente, deveriam ter somente três mudas de roupas, três
roupas… com eles, algo como uma grande túnica. Quer estivesse com sol ou chuva, eles não deveriam usar nenhum
guarda-chuva. Eles deveriam comer antes das 18:00hs, antes do sol se por. Eles deveriam dormir somente por cinco horas… e
meditar o tempo todo e ascender… e depois tentar fazer o trabalho do Divino. Somente então eles podem fazer o trabalho do
Divino. Depois eles têm a Realização que Ele chamou de KevalAgnyan, somente o conhecimento, somente conhecimento,

significa puro conhecimento. Eles desenvolverão Samvaddharshan, significa… personalidade integrada… e toda a consciência
coletiva, Ele falou de todas, todas essas coisas, mas como Ele pertencia ao canal esquerdo, Ele descreveu o inferno muito
claramente. Fundamentalmente, basicamente há 14 infernos de acordo com Ele… e é horrível ler tudo aquilo que Ele descreveu
sobre o inferno. Porque Ele quis falar para as pessoas que… se vocês fizerem todas essas coisas erradas, vocês irão para o
inferno, e Ele falou sobre, não sobre a forma, Deus em uma forma, mas sobre Deus sem forma, porque Ele não quis que as
pessoas novamente começassem com o ritualismo, mas que alcançassem o direito, o direito à posição… onde elas poderiam
obter a Realização do Si para se purificarem. Assim, você pode imaginar o quão era difícil naquela época de Mahavira… até
mesmo ser um dos candidatos a Realização do Si. É apavorante para vocês. É por isso que Eu nunca fiz esse puja. Porque era
para fazer todas essas coisas, antes de mais nada, e tornar-se totalmente puro, somente então Ele daria a Realização. Eu Me
pergunto quantos obtiveram a Realização. Mas o modo como Ele criou regras para as pessoas era muito rígido. Ninguém O
teria seguido. Mas Ele lhes falou sobre o inferno para o qual eles irão… se eles não seguirem. Então eles ficaram tão apavorados
que se juntaram a Ele… e começaram a seguir o Jainismo. “Jain” significa “aquele que sabe,” “aquele que é iluminado, gnayan.”
A mesma palavra é gnayan, significa “saber”. “Ja”, significa “saber”. Exatamente como os judeus. É a mesma palavra, “judeu”
significa “aquele que sabe.” Moisés também fez o mesmo. Ele não disse que você não deveria comer carne, mas Ele disse que
se alguém for encontrado com outra mulher, deveria ser morto. Os muçulmanos que seguem Sharia, isso é feito por Moisés
para os judeus, porque eles se tornaram muito autocondescendentes. O Sharia que é seguido pelos muçulmanos… é feito por
Moisés para os judeus, porque quando Ele trouxe esses Dez Mandamentos, Ele descobriu que os judeus eram condescendentes
com… todos os tipos de coisas insensatas. Mas os judeus muito tranquilamente deixaram isso sem uso… e os muçulmanos
adotaram. Assim, esse estilo de Mahavira foi ao extremo como de costume, a mesma coisa com o estilo do Senhor Buddha.
Mahavira foi Aquele que disse que … você não deve matar nenhum animal, então agora na Índia, nós temos pessoas que estão
se abstendo… de até mesmo matar insetos e até mesmo mosquitos. Até que ponto os seres humanos podem ir na estupidez,
pode ser visto a partir disso. Hoje em dia há um costume muito comum na Índia, eles pegam um brâmane, o colocam em uma
cabana e colocam todos os tipos de insetos dentro, e quando esses insetos ficam completamente, ficam completamente…
fartos de beber o sangue do brâmane, eles simplesmente saem. Então é pago a esse brâmane uma grande quantia pelos
jainistas… que têm muito dinheiro. Eles são vegetarianos a tal ponto… que eles não querem ir ao banheiro, mas eles irão a algum
tipo de lugar aberto… de modo que nenhum animal morra. Coisas tão ridículas eles fazem… e em tudo, fazendo toda essa
abstinência e tudo mais, eles são extremamente orientados ao dinheiro. Os jainistas são exatamente como os judeus na Índia.
Os jainistas e os judeus são idênticos em orientação ao dinheiro. Os jainistas não matarão nem mesmo um inseto ou um
mosquito, mas eles não se importam em atormentar um homem até sua morte… por duas rupias. Assim, esse temperamento
extremo é visto em toda religião… e isso surge porque os seres humanos começam a se mover como… um pêndulo de um
extremo ao outro. Uma encarnação vem e tenta trazê-los para o centro, mas novamente eles começam a se mover para o outro
lado. Eles não conseguem se manter no centro. Esse é o problema dos seres humanos… e é por isso que todas as religiões
parecem tão estranhas. Quando você vê o modo como os jainistas são, quero dizer, você fica surpreso e… não consegue
acreditar no quanto eles são estúpidos; pessoas instruídas, médicos, mas eles nunca sabem, nunca entendem que eles são
estúpidos. Assim, essa é a história de Mahavira, onde Ele tentou trazer um tipo de… Você por favor se sente. Quem é esta
senhora? Não se mova por aí. Você não deve se levantar e andar quando Eu estou falando. Tudo bem? Fale com ela. Eles ficam
comendo, ficam andando por aí. Você poderia lhes falar em espanhol para se comportarem? Quando Eu comecei a Sahaja
Yoga, se Eu tivesse começado como Mahavira, quantos teriam se juntado a Mim? Mesmo quando nós elevamos a Kundalini,
vocês obtiveram a Realização, não há muito desapego. Sanyasi significava que o homem não tinha nada a ver com sua esposa,
nada a ver com seus filhos, nada a ver com sua família… ou a casa ou qualquer coisa, posses, nenhuma posse. Mas… E… Era
dado a eles muito pouco para comer, sem nada, apenas comida cozida, só cozida e uma regra tão rígida. Mas na Sahaja Yoga,
Eu, antes de tudo, elevei a sua Kundalini… sem lhe falar nenhum ritual, nada do que você possa chamar de rigidez ou nada sobre
isso. Simplesmente, do jeito que você é, tudo bem, tenha sua Realização. E Eu pensei que elevando a Kundalini, através da
Realização do Si, Eu não precisaria lhes falar sobre o inferno. Somente através disso, eles se tornariam muito desapegados e
sábios. Mas mesmo agora, você percebe que há pessoas… que se casam na Sahaja Yoga e simplesmente se perdem. Ou a
esposa domina ou o marido domina… ou ambos ficam completamente perdidos. Normalmente nos países ocidentais, assim
que eles se casam, no segundo dia, eles começam a discutir… e dentro de uma semana, eles começam a falar sobre divórcio.
Mas na Sahaja Yoga, quando eles se casam, eles simplesmente ficam apegados um ao outro como cola. Então não resta
nenhum outro interesse, o tempo todo pensando… na esposa, esposa, esposa ou no marido, marido, marido, alguém para ir na
lua-de-mel, alguém para fazer isso… de uma forma muito grande, com uma recepção e coisas assim. É dada tanta importância…

que é inacreditável que… sejam quais forem as coisas que largamos para vir para a Sahaja Yoga… se tornaram multi-enlaçadas…
e esse sistema de casamentos que começamos na Índia… está se tornando uma dor de cabeça para Mim agora. Ou eles brigam
como de costume e se divorciam… ou eles ficam grudados juntos. Não há nada no meio. Eles não entendem que eles se
casaram para a Sahaja Yoga… e eles têm de usar o casamento para a Sahaja Yoga somente. Mas essa atitude dos Sahaja Yogis
é muito surpreendente, porque Eu sempre achei que depois da Realização do Si, eles seriam automaticamente sanyasis a partir
de dentro. Eles próprios seriam como discípulos de Mahavira, mas o que Eu percebo é que eles ainda estão sempre caindo de
volta no… mesmo oceano do qual eles vieram no barco. Por exemplo, alguém gostava muito de ver filmes… ou digamos, de
futebol, de todas as coisas de futebol. Então eles ainda estão ocupados com futebol. Isso se torna uma mania com futebol, ou
com um piquenique ou um feriado ou um resort à beira do mar. Depois da Realização, como você pode gostar tanto dessas
coisas? Isso significa que você não tocou essa profundidade dentro de você ainda. Sua profundidade de felicidade, você não
tocou ainda. Você ainda tem de tocá-la. Uma vez que você tenha tocado isso, você realmente não se importa com nada.
Simplesmente não se incomoda com nada. Você é tão satisfeito consigo mesmo que você só desfruta o seu Si. Mas Eu não sei
se Eu deveria lhes falar sobre o inferno… e amendrontá-los, ou se Eu deveria impor restrições em vocês. Mas este é o puja, o
Puja de Mahavira que Eu tenho evitado… até agora. Até mesmo as mulheres têm de cortar todo o cabelo delas… e vestir
somente branco, um único sari e uma blusa, só isso. Nenhum sapato… e também tinham de andar. Nunca entrar em um carro de
bois, abandonar os carros. Eles tinham de se levantar às 4:00hs, comer só até às 6:00hs… e depois descansar. Há 40 dias de
purificação, quando eles têm de viver somente com água, somente com água. Agora, na Sahaja Yoga é o oposto, é tudo
felicidade. Vocês desfrutam tudo, desfrutam a companhia uns dos outros. Vocês desfrutam a música. Há toda a felicidade para
vocês. Mas sem tocar sua felicidade interior, você não consegue desfrutar, você não consegue ascender. Você deve tocar sua
felicidade interior… e então desfrutar tudo mais. E qualquer palavra rude dita, mesmo uma única palavra rude, eles tinham de se
arrepender e jejuar por vários dias… por dizer uma única palavra rude. Mas aqui as pessoas vão, de repente Eu percebo que eles
estão andando tranquilamente… e de repente eles montam no cavalo do ego… e começam a saltar em cima dos outros. É tudo
tão cômico, Eu lhes digo. Eu apenas observo, de repente o que era aquilo? Ele era um sujeito bom andando… agora a pouco, de
repente, o que aconteceu com ele? De repente, ele começou a se comportar desse jeito. Eu nunca quis amendrontá-los sobre o
inferno, mas há inferno, Eu devo dizer. E assim, você tem de ir mais profundo em sua própria felicidade, de modo que haja
completo contentamento. Assim as coisas que são ditas sobre Mahavira… são levadas ao extremo de tal maneira que um dia
Ele estava meditando… e Ele tinha somente um peça de roupa com Ele… embrulhada com um dhoti, e Ele tinha se coberto com
uma peça de roupa. Então quando Ele estava saindo de Sua meditação, Sua roupa enroscou em um arbusto. Ele teve de tirar
metade dela. Então Krishna veio brincar com Ele como um, como um, do que vocês chamam? Um mendigo. E ele disse: “Você é
um rei e sempre pode conseguir…” “alguma roupa, mas Eu estou tremendo de frio,” “então por que Você não Me dá esta peça de
roupa que Você tem?” Então Ele Lhe deu Sua roupa… e se cobriu com algumas folhas e foi para o Seu palácio… e se trocou.
Entrou em Sua casa e trocou Suas roupas. Então esses jainistas horríveis… fizeram imagens enormes Dele completamente nu.
Cinquenta metros de altura nu, totalmente nu em detalhes, eles fazem isso, coisas estúpidas. E há seguidores Dele, assim
chamados, Ele nunca teve tais seguidores, mas eles chamam a si mesmos… de degambaras. Significa que eles não têm roupas,
mas a roupa deles é todas as direções, degambar, as direções são suas roupas, e eles andarão na rua, andarão em tudo lugar
nos vilarejos… totalmente nus. Coisas horríveis as pessoas fazem em nome de Mahavira. Agora, como vocês obtiveram a
Realização, Eu tenho certeza de que vocês não irão a esse extremo. Mas vocês ainda devem aprender a ter autodisciplina. Se
vocês não têm nenhuma autodisciplna, vocês não podem saltar dentro dessa profundidade, onde há completo kavalyan,
significa conhecimento absoluto, amor absoluto e felicidade absoluta. Portanto esse autodisciplinamento é muito importante. É
claro, vocês não precisam até esse ponto de Mahavira agora, porque felizmente Eu lhes dei a Realização, mas ainda assim, não
retornem para as coisas que vocês largaram. Assim como os homens fazem coisas estúpidas, as mulheres também fazem na
Sahaja Yoga, o que é surpreendente. As pessoas Me disseram que elas carregam muitas maquiagens com elas para a Índia.
Para que serve? Eu não entendo. Para os indianos, isso é inútil… e é totalmente inútil para vocês também. Vocês são santas, não
há nenhuma necessidade de se sobrecarregarem… com muitas coisas desnecessariamente. Assim, se vocês novamente são
condescendentes com a mesma insensatez… que vocês estiveram fazendo, indo a cabeleiro, ficando com o cabelo estranho, se
vocês fazem todos os tipos de coisas, então de que adianta vir para a Sahaja Yoga? Ou seguir alguma moda e essas coisas. Se
vocês têm de fazer a mesma coisa repetidas vezes, então é melhor não virem para a Sahaja Yoga. Isso é tudo que Eu posso
dizer. Eu não posso falar como Mahavira: “Raspe sua cabeça” ou “vista somente um sari branco”. Mas Eu só posso dizer: “Tente
se desapegar.” Eu tinha certeza com Minha experiência, que as pessoas, quando elas obtêm a Realização, gradualmente elas
ficarão desapegadas… e todos vocês têm de cooperar Comigo: observar onde está sua atenção. “O que nós estamos fazendo o

dia inteiro?” “O que nós fizemos pela Sahaja Yoga?” “A quantas pessoas demos a Realização?” Tudo parece ser importante,
exceto a Sahaja Yoga. Mas na época de Mahavira, as pessoas não fizeram nenhum trabalho, nada. Elas tinham de viver nas
florestas, tinham de mendigar pela comida delas… e é desse modo que esse Jainismo se espalhou. Mas que tipo de Jainismos
é esse, Eu já lhes disse. Portanto, a menos e até que vocês toquem sua profundidade, vocês se tornarão como qualquer outra
religião, porque vocês não serão na verdade Sahaja Yogis, serão apenas no nome. Portanto, nós temos de trabalhar de tal
maneira que… compreendamos a nós mesmos e compreendamos nossa atenção… e tentemos ascender. Eu não tenho de lhes
falar. Você, você mesmo tem de trabalhar isso… de tal maneira que você toque sua profundiade… e se torne um asceta dentro
de si mesmo. Somente então você realmente estará fazendo o trabalho Divino adequadamente… com a compreensão
apropriada. A Sahaja Yoga é a integração de todos esses grandes profetas… e dessas Encarnações. Assim, Eu tenho de lhes
dizer: sejam quais forem seus condicionamentos… e tudo mais, livrem-se deles, vocês devem se livrar desse oceano de ilusão.
Assim, essa é a única coisa que posso dizer agora sobre Mahavira, mas muitas coisas podem ser ditas porque Ele lida com o
passado. Todo o passado Dele vive e tudo está descrito, mas isso não é tão importante. O que é importante… é o que é hoje, o
presente. Eu espero que Minha palestra entre em sua cabeça… e se estabeleça em seu coração… e você compreenda o que
você tem de fazer em relação a si mesmo, em relação à sua ascensão. Vocês têm de se tornar pessoas genuínas. Somente
então isso vai mostrar resultados no mundo inteiro. Eu espero que vocês passem esta fita para todas as pessoas, de modo que
todos eles saibam por que Eu não fiz o Puja de Mahavira em todos esses anos. Que Deus abençoe todos vocês.
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Shri Adi Kundalini Puja Meodling, Áustria, 19.06.1990 Hoje nós nos reunimos aqui para fazer o Puja a Kundalini. Uma vez nós o
fizemos na Índia há muito, muito tempo atrás… e esta é a primeira vez que estamos fazendo este puja aqui na Áustria. Este é o
Puja da Adi Kundalini, a Kundalini Primordial. Vocês devem ter visto na mão de Atena, que é a Mãe Primordial, há um poder que
é uma serpente na mão esquerda. E a Mãe Primordial… tem um de Seus poderes, que podemos dizer, que é a Kundalini
Primordial, é uma parte Dela. É claro, Ela está além disso, mas Ela está refletida nos seres humanos… como a Kundalini. Agora, a
pessoa tem de saber que para criar uma Encarnação, muito trabalho foi investido. Tantas coisas tinham de ser previstas.
Tinha-se de ter a visão que… quando um ser humano é criado, como uma Encarnação pode ajudá-lo. Em diferentes níveis, nós
tivemos Encarnações nesta Terra… e Elas foram enviadas com uma determinada ideia… de que Elas tinham de realizar um
determinado tipo de ascensão… naquela determinada época. Todos as Encarnações eram parte integrante da Mãe Primordial. E
todos Elas tinham… uma Kundalini muito poderosa formada dentro Delas. Mas a Encarnação desta Kali Yuga é muito
complicada. Primeiro tinha de ser trabalhado… qual seria a situação… na qual esta Encarnação nasceria… e quais tipos de
encontros esta Encarnação teria. Assim, a maior força propulsora, vocês podem dizer, o maior trabalho… tinha de ser feito… na
Encarnação para criar uma medula espinal muito forte, de modo que ela pudesse suportar a Kundalini Primordial, que é
responsável por fazer esse grande trabalho de transformação. Agora, esta Kundalini, que é a Kundalini Primordial, tem todos os
poderes embutidos Nela: o poder de redenção, o poder de ascensão. Mas além disso, para nascer nesta Kali Yuga, tinha-se de
saber qual tipo de pessoas tem-se de encarar… e depois como trazê-los de volta… para a compreensão da Sahaja Yoga… e para
a compreensão de que eles têm de ter a sua ascensão. Assim, há muitas fontes de energias e de conhecimento, as quais devem
ser usadas… porque é um mundo muito complicado… no qual a Kundalini Primordial tinha de trabalhar. Não era uma coisa
simples como as pessoas virem para os Himalaias. Eles já eram pessoas purificadas, muito desejosos de obterem a
Realização. Eles não tinham todos os tipos de inibições e condicionamentos e ego. Eles eram completamente entregues e
depois de muita penitência, eles alcançavam aquilo. Então elevar a Kundalini deles não era uma coisa tão complicada. Não
somente isso, a Kundalini Primordial… tinha de dar a ascensão às pessoas, mas… Ela tinha também de entender que tipo de
pessoas existem. Porque ela não tira a criança? Qual é o problema? Eu acho. Abram as janelas, talvez as crianças estejam
sentindo calor. Normalmente as crianças não choram a menos que haja algum problema. Vocês têm de tomar cuidado. Assim,
todos os aspectos dos seres humanos… no movimento aleatório dos seres humanos, todas as suas aventuras e iniciativas,
deviam ser entendidas… pela Encarnação, para comunicar à Kundalini Primordial. E também uma pessoa assim tinha de ser
uma Mahamaya, de modo que Ela ou Ele, qualquer que fosse, tivesse de se comportar de tal maneira… que ninguém deveria
sentir medo… ou deveria sentir algo perturbador. Assim esta Mahamaya Swarupa (forma de Mahamaya) tinha de ser assumida.
Portanto, o trabalho da Adi Shakti é duplo. Primeiro é saber sobre o momento atual: o modo como as pessoas são; a cultura
delas; seus estilos; seus condicionamentos; o ego delas, tudo; como elas se comportam. Embora a Adi Shakti não tenha ciência
de todas essas coisas… porque Ela não sabe, isso é uma aventura humana, Ela não sabe até que ponto eles foram… e o que eles
veem, o que eles sonham, quais são as ideias deles. E o outro trabalho é o da Kundalini. Assim, Ela está dividida em duas, duas
partes: uma é a Kundalini e a outra é o Sahasrara. Assim, o Sahasrara tem de fornecer todo o material, toda a informação para a
Kundalini… e depois a Kundalini tem de trabalhar. É claro, como vocês sabem muito bem, há Divindades que estão integradas
em todo lugar no Sahasrara, também no corpo inteiro e Elas são Aquelas que comunicam… seja o que for que tenha de ser
comunicado apropriadamente. Mas é um trabalho muito complicado, extremamente complicado. Assim, esta Kundalini
Primordial atua para o coletivo, Samashti, assim como para o individual. Agora, vamos supor que você vá… a um lugar como, por
exemplo, um aeroporto. Então você começa a absorver o calor das pessoas. Então a transpiração começa e você tem de se
certificar de que todo… esse trabalho seja feito através de seu corpo. Ou, no mesmo momento, se há alguém, um indivíduo que
tem algum problema, isso também pode ser absorvido… e pode ser corrigido. Portanto, Ela atua em ambos os níveis: um no
individual e outro no coletivo, como Eu disse Samashti e Vyashti. E simultaneamente pode atuar. Agora, a atenção, que é… o
poder do cérebro, podemos dizer, ou o poder do Sahasrara, também tem de ser… extremamente profunda, alerta e clara. Todo
esse trabalho tinha de ser feito para criar… esta Encarnação da Kundalini Primordial e do Sahasrara. Muitos… mecanismos
foram usados, muitos tipos de "fiações" foram feitas, como vocês o fazem quando tentam consertar seu computador… para
torná-lo o mais eficiente, do mesmo modo, muito trabalho devia ser empregado. E primeiro… você tinha de observar os seres
humanos por dois mil anos: o modo como eles têm se comportado; o que eles têm feito… e agora, quais tipos de seres

humanos existem. Cada nação tinha diferentes condicionamentos. Cada indivíduo tinha diferentes condicionamentos. É um
trabalho muito difícil. E a pessoa tinha de ter realmente o oceano de paciência, o inesgotável oceano de paciência. E foi desse
modo… que esse trabalho da Sahaja Yoga, todo o cenário, o palco foi instalado. Do mesmo modo que vocês colocaram o palco
aqui, vocês fizeram um trabalho maravilhoso. E ele parece muito bom, belo, tudo está aí, mas o cenário para a Sahaja Yoga foi
muito complicado, extremamente complicado. Porque o trabalho foi tão dinâmico, tão sutil, ao mesmo tempo… tão amoroso,
tão carinhoso. Toda a… inteligência do Divino foi usada… para criar esta Encarnação. E conseguir a Realização humana era
também muito difícil. Você tinha de nascer como um ser humano comum, viver em sua família como uma pessoa comum. Você
tinha de descobrir, entrando na Kundalini de cada pessoa, o que estava errado com eles, qual era o erro, como você poderia
usar… as permutações e combinações dos chakras deles… para lhes dar a Realização em massa. Isso era uma tarefa enorme e
isso tinha de ser feito com o Sahasrara. Mas isso tem sido alcançado. Todos esses… grandes planos do Divino… e o trabalho
detalhado de todos, e trazer tudo a um nível de excelência, foi realmente enorme. Eu mesma fiquei surpresa Comigo mesma… e
impressionada… como Eu pude realmente conseguir tantas pessoas na Sahaja Yoga. Eu não esperava isso, mas tem
funcionado tremendamente, por causa da cooperação dos seres humanos também, senão isso não teria sido possível. Agora,
quando vocês fazem esses pujas e todas essas coisas, vocês agradam essas Divindades, fazem com que Elas fiquem felizes,
porque Elas têm trabalhado muito. É devido à gratidão de vocês por Elas, Elas têm trabalhado tão arduamente com tanto
empenho, com tamanha precisão… que hoje nós temos sido capazes de chegar a esse grande teatro… da Sahaja Yoga. Aqueles
que são Sahaja Yogis talvez não se deem conta… do que é o grande trabalho feito nos bastidores… e quanto tempo levou para
construir tudo, para trazer isso a este nível da perfeição. Assim, a Kundalini Primordial, que está refletida em vocês como a sua
Kundalini, também é da mesma natureza… e Ela trabalha da mesma forma. Ela se eleva, lhes dá a Realização do Si, lhes dá os
poderes. Mas depois de tudo a pessoa tem de saber que Ela é um reflexo… e um reflexo para tornar isso verdadeiro, real. Vocês
têm de olhar para a realidade primeiro, como a verdadeira, a verdadeira Kundalini, a verdadeira Kundalini Primordial, como Ela
atua, como Ela trabalha. Se você apenas começar a pensar sobre a Minha Kundalini, imediatamente você se tornará silencioso,
sem dúvida. Você não consegue pensar, você simplesmente se tornará silencioso. Apenas pense em qualquer um de Meus
chakras… e seus chakras ficarão bem. Mas você tem de ter essa profundidade. Você tem de ter bastante esse protocolo. Você
tem de ter isso muito correto. Isso simplesmente atuará. Você não tem de fazer nada. Simplesmente você tem de pensar em
Meus chakras. Apenas pense em Minha Kundalini. Isso é o suficiente. Mas você tem de desenvolver essa situação de entrega.
Mesmo agora, há Sahaja Yogis que duvidam. Eles têm visto o trabalho, eles têm visto tudo, ainda assim eles duvidam… e eles se
sujeitam a pessoas que estão na periferia. E há Sahaja Yogis que ainda ficam grudados a muitas coisas, eles não conseguem
mudar. Eles não tiveram ainda essa coragem… para mudar a si mesmos. Eu não digo que vocês têm de mudar alguma coisa
externa, mas chega um momento em que você pode ter de mudar também, então você deve estar preparado. O quanto nós
somos corajosos, isso deve ser pesado e ser descoberto. A menos e até que você tenha a total coragem, você não poderá
estabelecer a Sahaja Yoga de uma forma rápida. Quando você está usando sua própria Kundalini, você tem de saber que a
Kundalini que é sua tem problemas. Ela própria atravessou várias eras e estágios, e Ela própria fica algumas vezes muito
machucada, muito infeliz e muito fraca, e depois Ela não consegue se elevar. Assim, se você quer que esta Kundalini que é sua,
que é sua própria Mãe, lhe dê toda a nutrição e tudo mais, você deve aprender, antes de tudo, a coisa principal: como se
entregar à realidade. Assim, se você aprender como se entregar à Kundalini Primordial, então sua Kundalini imediatamente fica
fortalecida. É deste jeito: vamos supor que você tenha uma pedra… e tente colocar qualquer coisa nela, ela não refletirá. Então
você melhora com a madeira, ainda assim nada será refletido. Então você a pinta, algum reflexo surgirá. Depois você tem o
vidro. O vidro não refletirá. Mas se você usar um pouco de mercúrio… e transformá-lo em um espelho, ele refletirá, mas ainda
assim ele pode não ser um espelho perfeito. Então, é esse o tipo de refletor que você é; disso depende o tipo de reflexo que você
obtém… e o tipo de personalidade que você desenvolve. Então, não deve haver nenhum objetivo assim, mas… ser dissolvido na
realidade, deve ser o desejo dentro de você. Comece dissolvendo-se nela. Então a pessoa não tem de falar sobre desapego. A
pessoa não tem de falar sobre nada, sobre nenhuma virtude. Elas automaticamente surgem, porque agora você se tornou o
Divino. Uma vez que você se torne o Divino, até mesmo a sua Kundalini fica absolutamente, belamente, completamente
refletindo a Kundalini Primordial. Assim, hoje Eu decidi fazer este Puja… e lhes falar sobre esta Kundalini Primordial, como Ela
tem trabalhado, Ela tem estado embutida e Ela tem lhes dado tantos poderes. No passado, antes deste tipo de Sahaja Yoga, as
pessoas tinham de purificar seus chakras, purificar o corpo delas, purificar a mente delas, fazer todos os tipos de coisas, tapas
e depois elas pensariam em ter a Realização. Até mesmo Mahavira fez 12 anos de tapas, enquanto na Sahaja Yoga, nenhum de
vocês fez nenhuma tapas, nada disso. Desde o primeiro dia, vocês têm sido abençoados… e vocês têm recebido bênçãos, e
vocês têm estado desfrutando suas bênçãos do início ao fim. Assim, essa é uma tentação. Lembrem-se, é uma tentação. Não

se percam com as bênçãos que vocês estão recebendo. Vocês têm de ir além e além e além. Então não é uma vida difícil na
Sahaja Yoga de forma alguma. Pelo contrário, é muito mais fácil, mas depois as pessoas começam a usar a Sahaja Yoga… para
certos propósitos os quais secretamente elas sabem que… elas estão usando a Sahaja Yoga para este propósito e aquele
propósito. Se você começa a usar a Sahaja Yoga para qualquer propósito assim, então novamente você tem uma queda, depois
novamente você tem de entender… que isso era uma coisa errada e depois novamente você se eleva. Então as pessoas se
movem deste jeito: para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Mas ainda assim, Eu devo dizer, esta
Realização que é dada a vocês tem sido dada sem purificá-los, sem lhes falar nada, sem pedir nada, sem nenhum tipo de
obrigação sobre vocês, bandhan em vocês, e vocês tiveram esta Realização. Mas agora, imediatamente depois da Realização,
você tem obrigação em relação à sua Kundalini… e você tem de cuidar Dela e tem de cuidar de si mesmo. Agora você tem de se
identificar completamente com sua Kundalini… e então tudo dá certo. Assim, hoje é o dia em que temos de decidir que a nossa
maior arma… como a Áustria é Astra, é a Kundalini. E nós devemos saber como usar isso, qual mantra deve ser usado, qual é o
problema que temos… e não devemos ficar constrangidos com nosso problema. Se nós temos um problema, devemos saber
que este é nosso problema, ele deve ser corrigido. Também nós devemos saber a técnica de maneira completa. Eu noto que
algumas pessoas sabem muitas técnicas… e também sabem como dar grandes palestras, mas elas não são boas em seus
corações. Os corações não estão puros. Elas querem usar o poder delas de palestrar… apenas para exibir o conhecimento
delas. Também há algumas pessoas que são, que são assim: elas são boas nas vibrações e querem dar vibrações, mas elas
têm medo e não sabem muito sobre a técnica. Então vocês têm de saber todas essas três coisas apropriadamente, se vocês
querem realmente alcançar resultados plenos… em sua ascensão e se vocês querem realmente transformar o mundo, então
vocês devem saber que vocês têm de ser pessoas ideais. Vocês não podem ser pessoas problemáticas. Agora, vejam, ontem
Eu fiquei surpresa com quantas pessoas… estavam doentes, quantas pessoas estavam sofrendo disto ou daquilo. Enquanto
vocês deveriam dar graças a Deus… por nenhum de vocês terem nenhuma doença, por vocês estarem perfeitamente bem, por
vocês não terem maus hábitos, por vocês não terem nada. Vocês simplesmente saíram disso. Mas para ir além, vocês têm de
ter total determinação e compreensão… de que este é um trabalho enorme e uma tarefa enorme. E todos os seus poderes
devem ser despertados dentro de vocês mesmos, vocês têm de estar antes de tudo completamente equipados… com
disposição, disposição para servir o Divino. A menos e até que vocês tenham esta disposição: "Eu não quero nada, eu não
quero, eu só quero servir o Divino", enquanto vocês estiverem se esforçando para isso… e pedindo isso de todo coração, com
total sinceridade, então Eu tenho certeza que esta Kundalini ficará fortalecida… e Ela os purificará completamente e vocês serão
um dia Mahayogis. Que Deus abençoe todos vocês.
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Guru Puja, Avignon, França, 08.07.1990
Na Sahaja Yoga, o Guru Puja tem um significado bem diferente de qualquer outro Guru Puja. Quando você venera seu Guru, você
também está venerando o Guru dentro de você. Isso não existe em nenhum outro sistema guru-discípulo, porque em você, o
Guru, o mestre foi despertado. E assim, quando você está venerando seu Guru, então esse mestre dentro de você também é
venerado, você o respeita, você o glorifica, você o desperta e você o manifesta. Nós temos de estar totalmente cientes disso na
Sahaja Yoga, se você é um Sahaja Yogi. Agora, a mais importante qualidade do Guru é que Ele faz com que você encontre Deus,
significa que Ele eleva a Kundalini e estabelece a relação com o Poder Onipresente, e como sua Guru é a Adi Shakti, você faz
com que essa pessoa também encontre a Adi Shakti. Portanto, você tem uma dupla vantagem, pois ao mesmo tempo, quando
você lhes dá a Realização, não somente você os faz sentir a união com o Poder Divino, mas você pode fazê-los encontrarem a
própria Divindade, a Fonte do Poder Divino. Portanto, sua responsabilidade como Sahaja Yogis é muito grande, porque existe o
Guru em vocês. Agora, em nossos mantras, nós dizemos: “Mãe, eu sou o meu próprio guru”. Mas dizendo isso, nos damos conta
de que “se eu sou o meu próprio guru,” - este “eu” e “meu guru”, entre os dois - “O que eu alcancei? Onde eu estou?” “Eu posso
me guiar?” “Eu obtive a luz do Espírito em minha atenção” “tão bem estabelecida e manifestada que eu posso” “me guiar e guiar
os outros mais tarde?” Antes de tudo, no Princípio do Guru é importante que você se certifique de fazer introspecção: “Eu posso
ser meu próprio guru?
Eu me tornei meu próprio guru?” Agora, em seu caso, seu Guru é uma Mãe, uma mulher, então tem de ser entre as mulheres que
o desenvolvimento das qualidades de guru nelas têm de ser muito bem manifestadas. Mas não é exatamente desse modo. Para
elas, elas ainda são as mães ou são as esposas ou elas são Sahaja Yoginis. Mas elas não se dão conta de que vocês são
também os gurus. Porque sua Mãe é um Guru, porque Ela é uma mulher vocês têm de ser também dessa qualidade, as pessoas
devem dizer: “Olhem esta mulher, ela é um grande guru.” Mas ainda assim, confome Eu ouço de diferentes líderes, as mulheres
ainda estão, sem dúvida, muito distantes e são muito poucas que podem ser chamadas de verdadeiras Sahaja Yoginis. É uma
coisa triste de se ouvir. Porque você ainda se mantém fiel a todas essas coisas mundanas das mulheres em geral e às
limitações das mulheres em geral, que surgiram a partir da dominação, talvez porque elas sempre eram mostradas como se
fossem algo inferior, especialmente na religião cristã, elas nunca foram consideradas como algo sagrado. Elas têm esse tipo de
falta de confiança nelas de modo que elas não compreendem que o dharma pode ser estabelecido mais pelas mulheres do que
pelos homens. E o trabalho do guru é estabelecer o dharma na sociedade, na família, nos relacionamentos. Todos esses Gurus,
que estão representando todos estes grandes símbolos aqui, não fizeram nada além de estabelecer o dharma.
Mas antes de tudo, antes de estabelecer o dharma, nós devemos nos observar: “Nós obtivemos o dharma dentro de nós ou
não?” Antes de tudo, a qualidade de uma pessoa que tem dharma é que ela ouve os outros, ela obedece. E isso é algo que deu
errado nas mulheres ocidentais, Eu acho que elas esqueceram como ouvir os outros, como obedecer os outros. É por isso que
os filhos delas também não as obedecem. Se você não tem obediência, ninguém irá obedecer você. Primeiro você deve
aprender a obedecer. Uma pessoa como Kabira, porque ele nasceu em uma casta desconhecida, as pessoas não sabiam onde
ele nasceu e ele não podia ir diretamente a nenhum guru. Assim, vocês ouviram falar de Ramana, o grande guru daquela época,
que costumava ir ao rio Ganges toda manhã para tomar seu banho. Então um dia, Kabira ficou seguindo seus passos. e na
escuridão, o guru não podia ver, e ele o tocou com seus pés. Ele disse: “Quem é você?” Então ele disse: “Eu sou Kabir e sou seu
discípulo.” E ele se agarrou a seus pés.
E quando ele se agarrou a seus pés, ele disse: “Tudo bem, venha.” E depois ele se tornou um grande santo na Índia. As pessoas
o conhecem mais do que conhecem seu guru. Ele se tornou grandioso. A coisa básica é a humildade. Ontem, vocês viram como
o músico era humilde, o tempo todo ele era humilde, ele não sabia como expressar sua humildade em cada momento. O tempo
todo ele era humilde, porque somente na humildade, você pode receber as bênçãos, você pode receber a qualidade que é de seu
Guru. Agora, para um Guru, como vocês têm visto que pelo Meu próprio modo, pela Minha própria imagem, vocês têm de se
elevar. Antes de tudo, sua vida deve ser totalmente transparente. Transparência é a essência da Sahaja Yoga. Todo mundo deve

saber o que você está fazendo, aonde você está indo, qual é a forma como você vive, qual é a forma como você está se
comportando.
Eu tenho observado as pessoas que são gurus, também no sentido de que nos os chamamos de líderes ou podemos chamá-los
de subgurus, ou eles não podem ser chamados de padres, mas Eu posso dizer que eles são como centros de comunicação.
Neles, você percebe que eles são pessoas do tipo muito nervosas. Sempre pensam sobre o corpo deles, sempre pensam no
conforto deles, sempre resmungam que ninguém cuida deles, como se eles sofressem de mania de perseguição. Ou eles se
queixam da comida: “Eu não comi por um dia.” Não importa. Para um guru, é melhor passar fome por cerca de três, quatro dias,
de modo que você supere essa ideia de fome. Vocês ficarão supresos, desde que Eu cheguei aqui, não comi nada, apenas bebi
ago, porque o Guru simplesmente não tem fome, Eu acho que porque o Guru está em seu estômago, as vibrações são tantas
que você não sente vontade de comer nada. Assim, então o que você come e como come e todas essas coisas nós
abandonamos para vir para a Sahaja Yoga. Assim, mesmo que os líderes tenham esta insensatez em suas cabeças: “O que
você vai comer?”, quero dizer, isso é o básico, totalmente, e quando Eu ouço algumas pessoas Me dizendo: “Oh, o que eles
comeram e como eles comeram?” e tudo mais, Eu sinto que eles são como turistas na Sahaja Yoga. Apenas entram na Sahaja
Yoga como turistas, para visitar lugares e ir pra lá e pra cá e saber onde você come, em qual restaurante você consegue comida
boa e barata. Tudo isso é tão basicamente, sem dúvida, uma não manifestação do Princípio do Guru.
Agora, vocês têm observado Sua Guru, como Ela é. Eu não sei o que como, o que eles Me dão, o que Eu quero. Eles vão Me
dando seja o que for que eles achem que Eu gosto, e simplesmente não sei se gosto daquela coisa ou não ou o que é aquilo. Se
eles Me perguntam: “Mãe, o que a Senhora vai comer?” Eu digo: “O que Eu vou comer? Eu realmente não sei. O que vou comer?
“Qualquer coisa.” Assim não tem de haver escolhas. antes de tudo, para não desperdiçar sua atenção em escolhas. É claro,
somente pelas vibrações. Vamos supor, você vai a um restaurante, percebe todos os tipos de vibrações estranhas lá, as
pessoas estão ficando bêbadas ou qualquer coisa assim, então é claro, você deve falar, mas todas as escolhas devem ser
baseadas nas vibrações E não em coisas materiais. “Você come algo bom lá”, “vamos lá”, e eles viajarão 80km para ir comer
algo insensato.
Isso deve ser tudo insensatez para todos os Sahaja Yogis. E quando Eu disse “Sahaja Yogi”, também significa “Sahaja Yoginis”.
Assim, a parte relativa à comida é aswadha, nós não devemos ter nenhum gosto por nenhuma comida especial. Especialmente
na França, dizer isso, as pessoas talvez não gostem, mas os franceses são muito, muito meticulosos ou atentos sobre a parte
relativa à comida. Eu não sei até que ponto eles realmente fazem boa comida, mas pelo menos eles acham que comem comida
muito boa. Assim, comer comida boa é um tipo de vício. É um tipo de vício, é algo como a droga em que você deve ter boa
comida. Então o Zen começou esse sistema que eles chamam de “cerimônia do chá”. Na cerimônia do chá, o que eles faziam quero dizer, Eu passei por isso e é realmente um verdadeiro teste para as pessoas. Comigo foi tudo bem, mas o resto deles
ficou realmente apavorado.
Na cerimônia do chá, seja qual for o ritual que eles façam, eles lhe dão um chá que é muito amargo, podemos dizer como
quinino elevado a 108, é assim. E eles lhe dão muito gentilmente, tratam você com esse ritual de modo que você tem de
tomá-lo. Então primeiro eles dizem: “Observe a xícara sem pensar”. Então ele tentou criar a consciência sem pensamentos
através da xícara. Eu não sei o quanto alguém pode alcançar com isso. Mas com esse chá que você toma uma vez, sua língua
fica imprestável. E para compensar isso, eles lhe dão algo doce, que é novamente doce elevado a 108, tão doce que se torna
amargo, tão doce. Assim, isso é apenas para conquistar a língua. Zen deve ter pensado que é melhor dar a eles essa cerimônia
do chá onde não há nenhum chá, não há nada além de apenas lhe dar realmente tamanhos choques em sua língua, de modo
que depois você consiga comer tudo que receber. E é por isso que vocês devem saber que esses japoneses podem comer
qualquer coisa.
Eles resolveram o problema deles de comida, porque eles podem comer qualquer coisa. Eles podem só pescar alguns
caranguejos ou poderia ser alguns camarões grandes. Apenas os descascam como amendoins e os comem assim. Eu acho
que o Zen resolveu esse problema para eles, porque eles têm escassez de comida e é desse modo que eles podem comer tudo,
eles podem comer a casca da árvore, podem comer cobra, podem comer lagartos, podem comer sapos, eles podem comer
tudo, assim todos os problemas deles de comida são resolvidos naquele país pelo Zen, Eu acho, porque você não tem nenhum

paladar. Mas nisso, Eu acho que os piores no mundo ineiro são os indianos. Eles são o povo mais exigente com comida, porque
as mulheres deles os mimaram. Elas sabem cozinhar muito bem e sabem como lidar com seus maridos cozinhando muito bem.
E pela forma como elas cozinham para eles, os homens têm de voltar por causa da comida indiana. Mesmo se viajarem o
mundo inteiro, eles necessitarão de comida indiana, eles não conseguem superar suas línguas. É um condicionamento tão
grande de comida na Índia que Eu simplesmente não sei como eles se libertarão totalmente das coisas básicas, que são
importantes.
Gandhiji tentou muito isso no ashram. Ele dava comida horrível, comida cozida com óleo de mostarda em cima e depois
ninguém conseguia comer aquilo cru. E ele fazia todo mundo comer aquilo. Não somente isso, ele os fazia limpar os vestiários,
banheiros, tudo, de modo que você se livrava de seu nariz também, você precisava de tudo. Porque muitas pessoas precisarão,
também enquanto comem na Índia colocarão algo no nariz delas. Eles sentem o cheiro de tudo, são hipersensíveis em suas
línguas e em seus narizes, mas não em seus olhos; nos olhos, eles não são. Em relação aos olhos, Eu diria que as pessoas mais
sensíveis são os japoneses e chineses e também os ocidentais são muito sensíveis, porque eles não gostam de ver nada sujo,
imundo ou feio. Os indianos não se importarão com sujeira, imundície, qualquer coisa, exatamente como cachorros e o que
vocês chamam de cavalos ou búfalos, eles conseguem andar através de qualquer sujeira, imundície, qualquer coisa. Nada
importa para eles, nada feio, prédio feio ou roupa feia ou qualquer coisa está bem para eles. Não importa, para os olhos deles,
isso não importa de forma alguma.
A única coisa é que a cozinha deve estar limpa e eles ficam o tempo todo na cozinha. Assim, não temos de aprender todas
essas coisas ruins dos indianos, há algumas coisas boas que eles têm, mas há certas coisas estes são condicionamentos
ruins. E logo depois estão, Eu acho, os franceses. Mas se você come comida inglesa, você pode ficar muito bem, porque não há
nenhum sabor na comida inglesa. Então Eu não tenho nenhum problema em nenhum lugar, porque Eu acho que não tenho
nenhum paladar, de forma alguma, e posso comer qualquer coisa, de qualquer forma que seja cozinhada, está bem, Eu não Me
importo sobre o que é cozinhado, o que não é cozinhado. Mas se você recebe alguns franceses para um jantar em um
restaurante, eles gastarão 45 minutos decidindo o que eles vão comer. E que desperdício de energia! Quarenta e cinco minutos
apenas para decidir o que eles vão comer. Afinal, o que é tão importante no que você vai comer? Está tudo lá, apenas uma coisa
que todo mundo deveria comer.
Assim, para os Sahaja Yogis, é importante abandonar esta ideia: “Eu vou comer isto”. Antes de tudo, ninguém deveria perguntar:
“O que você vai comer?”, para Mim também. Não gosto das pessoas Me perguntando: “O que a Senhora vai comer?”, porque Eu
tenho de pensar nisso e Eu quero estar em Nirvichara. Assim, isso é uma grande provação, a qual nós não compreendemos o
quanto nós somos apegados à comida e a comida vai para o estômago. E isso não somente estraga nosso sistema do Guru,
mas também estraga nosso sistema físico. Então nós devemos tentar não olhar para a comida. É por isso que o jejum foi falado
para todas as pessoas que queriam desenvolver seu Gurupada, de modo que eles não deveriam jejuar. Mas normalmente eles
não jejuam, porque eles pensam na comida, então não há jejum. Jejuar significa que você entra em Nirvichara e não pensa em
comida, mas eles ficam o tempo todo pensando em comida, então isso não tem nenhum sentido e você fica exatamente igual
quer você coma ou não, sua mente está comendo o tempo todo. Então você começa a pensar: “Quando vou terminar meu jejum
e saber quando vou comer?” Isto é uma coisa muito básica: nós devemos nos livrar de nossos hábitos, de nossos
condicionamentos, “O que vamos comer” “e qual comida vamos comer.” Às nossas crianças, também deve ser dado um
treinamento adequado sobre isso, tudo bem, às vezes não há nenhum sal, às vezes não há nenhum açúcar, não importa.
E às vezes não tem nada, não importa, nada é importante para um Sahaja Yogi, você pode viver sem comida por dias seguidos,
não há nenhum problema. Assim, para um Sahaja Yogi não há nada como o gosto da comida e fome. Só há uma fome que é de
estar purificado, estar limpo. Isto é uma das coisas que sujam nossa mente, devemos dizer, nós pensarmos em comida o
tempo todo. Mesmo na Rússia, Eu encontrei pessoas que carregaram todos os tipos de coisas indianas lá. eles estavam
cozinhando todas as coisas indianas, e Eu, coitada, não consigo comer nada. Então eles cozinharam, trouxeram tudo para Mim,
pensando que Eu sou uma indiana, mas eles não sabem que Eu sou Zen, Eu não consigo, Eu não tenho o sentido do paladar.
Assim, para a pessoa superar o paladar, ela tem de exercitar. É um experimento que temos de fazer conosco. A menos e até que
façamos introspecção e façamos experimentos, não podemos nos elevar.

Porque embora a Kundalini esteja tentando o máximo, mas seus condicionamentos são tão grandes que Ela não consegue
atravessar e não consegue fazê-lo alcançar esse nível de guru. Se você observar a vida de todos esses Gurus, Eles eram
casados, tiveram filhos, eles tiveram uma vida normal. Mas em Sua vida pessoal, Eles eram pessoas totalmente desapegadas.
Assim, o primeiro desapego deve vir da comida. E nesse ponto, seja o que for que você goste, simplesmente não coma. Essa é a
melhor maneira, porque já está gostando de alguma coisa. Vamos supor que alguém goste muito de sorvete. Ele já deve ter
estragado seu fígado, então eles abandonam. Se você gosta de macarrão, largue o macarrão. Se você gosta de alguma outra
coisa, apenas abandone, não a peça e não a coma de forma alguma, de modo que sua mente ficará um pouco desapegada
disso.
É muito fácil alcançar esse desapego, Eu acho, se você trabalhar isso de uma forma sensata. Apenas tente punir seu corpo. Se
você é o seu guru, é melhor assumir o comando de todo o seu corpo, antes de tudo, e de seus condicionamentos. Você tem de
tratar seu corpo com isso. Contaram-Me que muitas moças que se casaram no exterior ainda estão fazendo a comida indiana
delas e comendo, isso é horrível. Elas devem ficar sem comer. Se elas ficarem sem comer por digamos cerca de cinco a seis
dias ou talvez oito dias, então elas comerão qualquer comida de qualquer forma. É por isso que é feito jejum. Você deve se
ajustar a qualquer tipo de comida que você tenha. E se você quer sobreviver, então você come qualquer coisa.
Assim, simplesmente chegue ao ponto desejado em que você se livre deste condicionamento muito simples que você tem de
gostar da comida que você quer comer e você não quer comer. Eu acho que uma Sahaja Yogini ou Sahaja Yogi que não
consegue se livrar dessa coisa pequena, então como você pode chamá-lo de Sahaja Yogi? Eu não sei, ele é muito asahaja.
Porque outro dia Eu Me encontrei com uma Senhora. Eu disse: “Qual é o problema? Onde você esteve?” Ela disse: “Eu estava
procurando algum tipo de ingrediente indiano.” Eu disse: “Como você pode conseguir isso aqui na Espanha? Você não pode. Por
quê?” “Porque eles me pediram para fazer comida indiana.” Tudo bem. Sem isso, você não consegue fazer comida indiana?
Qual é a necessidade de correr por aí o dia inteiro por causa de uma pequenina coisa como hinh.
Há um nome importante para isso, é uma coisa pequena. Apenas para conseguir isso, ela teve de correr por todos os lugares.
Assim, para as pessoas que são Sahaja Yogis, se eles são Sahaja, seja o que for que estiver disponível, você pode fazer alguma
coisa boa com isso e comê-la. Assim, isso mostra sagacidade, mostra strupti, mostra sua satisfação. E esta é uma das
manifestações de um guru: ele é uma alma satisfeita. Ele simplesmente é autossuficiente, não se importa. Agora, por exemplo,
algumas pessoas, especialmente no ocidente, graças a Deus, eles não são muito mimados por suas esposas, eles não têm
muito desse condicionamento, eles podem comer qualquer coisa. Eu tenho visto que quando eles vêm para o Índia tour, todos
os indianos dizem: “Deram a eles uma comida horrível e os coitados” “estavam comendo aquela comida horrível e isso e
aquilo.” E Eu lhes perguntei: “De qual lugar vocês mais gostaram?” Eles disseram: “Brahmapuri.” Eu disse: “Hã? Eles estavam
dizendo que em Brahmapuri” “tinha a pior comida e todo mundo estava se queixando.” “Não, não. Brahmapuri foi o melhor,
porque pudemos nos banhar” “no rio e pudemos cantar e desfrutar daquilo.” Esse é o sinal de uma coisa para se livrarem de
seus maus hábitos com comida.
Agora, a segunda parte é que para o corpo, você precisa de confortos. Eu devo parebenizar os Sahaja Yogis ocidentais, eles
podem estar vindo de qualquer camada social, Eu devo dizer, os indianos têm de aprender com eles. Eles podem estar vindo de
qualquer posição social ou status. Todos eles desfrutam o conforto do Espírito quando eles viajam no tour. Eles não pedem:
“Por que não tenho uma cadeira? Não tenho uma cama,” “nao tenho coisas apropriadas.” Dessa forma, você se dará conta que o
conforto do corpo não tem nenhuma importância. É que simplesmente mimamos nosso corpo, não há nenhuma necessidade,
nenhuma necessidade. Você coloca o corpo em qualquer lugar, ele dormirá de qualquer forma. Se você não consegue dormir
por duas noites, tudo bem coloque alguma música por uma ou duas noites, assim como nós tínhamos aqui, você dormirá de
qualquer maneira. Assim, este é o segundo ponto: nós temos de abandonar o conforto do corpo.
Mas o terceiro ponto onde Eu acho que os ocidentais vacilam, é a atitude materialista deles. A atitude materialista e a
predileção deles pelos olhos. Assim, um deles é o pior de todos. O pior do pior de todos é o que você nunca pode ter, se você
tem isso, é uma defeito tão grande, é ter olhos que vagueiam e coisas assim. Está fora de questão, isso está fora de questão
para as mulheres ou para os homens. Eles não são Sahaja Yogis de forma alguma. Eles têm de ter olhos muito puros. Essa

parte está bem. E a segunda parte é a ganância, luxúria e ganância. É claro, com a Sahaja Yoga, talvez a parte relativa à luxúria
tenha acabado, mas a ganância ainda está lá em tantos que se perdem.
Eu diria que os indianos não têm esse problema de luxúria, mas eles ainda têm ganância, problemas de ganância. No sentido de
que eles querem comprar algo como um rádio, eles precisam comprar algum aparelho elétrico. Se eles vêm do exterior, eles
precisam comprar algo. Tudo bem, se você conseguir isso, tudo bem; se você não conseguir, tudo bem, deveria ser assim. Mas
para um ocidental, ele não gostaria de abrir mão de seus móveis que sua bisavó tinha. Embora ele não possa sentar na cadeira,
porque ela está muito velha. Se ele se sentar, a cadeira quebrará. Mas ele deve mantê-la para se exibir: “Eu tinha uma bisavó”
“que me deu esta cadeira única.” De acordo com os padrões indianos, ela é um traste, um traste total. Porque é inútil você
colocá-la na sala de estar, ninguém quer sentar nela e ela parece um traste. Mas de acordo com a mente ocidental, quanto mais
velho é, melhor.
Quer seja um traste ou uma joia, eles terão muitos trastes na casa e eles venderão rapidamente. Porque há uma atitude
materialista muito sutil em relação a matéria: “Isso venderá rapidamente, se eu o vender, porque deve haver” “um outro
ocidental louco que gostaria de comprar este traste.” Assim, é melhor se livrar desse traste que você tem na casa, porque só
Deus sabe quantas pessoas devem tê-lo usado. É como um túmulo na casa. É um túmulo. Assim, também ter joias antigas.
Joias antigas é uma outra memória. Antigo é um, você pode dizer, é a mania ou vício dos ocidentais. Antigo. Para nós, nada é
antigo. Porque nós ainda produzimos coisas antigas, coisas belas, assim, os indianos não entendem o valor de antiguidades.
Eles não entendem como essas pessoas ficam loucas atrás de coisas rasgadas e coisas quebradas e coisa sujas e imundas.
Mas a mente ocidenal foi educada dessa maneira. E essas coisas antigas, Eu tenho visto, uma vez Eu fui à casa de alguém, e ele
Me pediu com grande honra para Me sentar em sua cadeira. Assim que Eu sentei na caderia, Eu pensei que havia cobras e
escorpiões, todos Me picando. Eu tomei um susto, Me levantei. Eu disse: “O que é isto?” Ele disse: “Isto é da minha tataravó, ela
nos deu essa coisa.” Eu disse: “Isto vai se quebrar, é melhor Eu Me sentar fora.” Assim, essa loucura por antiguidade é tanta que
é inacreditável como as pessoas entram nisso. Há uma piada na Índia. Havia um escritor muito importante chamado Princhan,
ele escreveu sobre dois ingleses indo na estrada de Benares quando uma lota bateu neles, que eles usam em seus banheiros,
caiu nos pés deles. E aquilo caiu nos pés deles e ele de brincadeira diz: “Nos pés,” “onde todos os burocratas caem.” Significa
que todos os burocratas indianos caíam ao pés do inglês naquela época, então ele fez uma piada. Mas não importa, então o
inglês olhou para aquela coisa e eles ficaram muito zangados.
Imediatamente eles adotaram uma lei: “Você tem de ir aos tribunais, você tem de ir à polícia” “e vamos relatar que isso caiu lá,
que aquilo bateu em nós”, e tudo mais. Então havia um homem inteligente, ele conhecia o inglês ou a mente ocidental, ele disse:
“Sir, o senhor conhece isto? Esta lota é muito valiosa.” Eles disseram: “Por quê?” “Porque isto foi usado por Akbar, o Grande.
Então é muito antigo.” Eles disseram: “Verdade?” “Sim, isto é e” “simplesmente não discutam com eles e lhes peçam esta lota.”
E ele falou na língua indiana com eles: “Eu enganei estas pessoas, eu lhes disse que esta lota” “pertenceu a Akbar e vocês têm
de levar esta lota” “e usá-la apenas para enganá-los.” Então eles pediram: “Mas tudo bem, nós os perdoaremos.” “Não os
levaremos a nenhum tribunal ou qualquer coisa assim,” “mas apenas nos deem esta lota.” Eles disseram: “Não, não podemos.”
Eles disseram: “Por quê?” “Por que é uma peça muito antiga.” Na Índia, você não encontrará ninguém respeitando peças
antigas, especialmente em Benares, ninguém se importa. Então eles disseram: “Verdade?” “Sim, isto pertenceu a Akbar e meu
pai era,” “meus antepassados trabalharam com ele, então ele nos deu esta lota,” “nós não podemos lhes dar, sentimos muito.”
“Não, não, não, não, por favor nos dê,” “e não os levaremos para a polícia.” “Tudo bem, nos paguem,” “nos pague, seja quanto
dinheiro for” e tudo mais. Naquela época, eles pagaram mil rupias, isso é igual agora a um carore, Eu acho. Eles fizeram aquele
inglês lhes pagar e comprar aquele lota, que não tinha nada a ver com Akbar ou qualquer pessoa. Assim, essa loucura por
antiguidade tem de ir embora de nossas mentes, é uma coisa tão arraigada dentro de nós, que sempre falamos de antiguidades.
Talvez por causa das guerras, tudo foi destruído e seja o que for que era de épocas antigas era algo muito belo e bom, e agora
nós não estamos fazendo coisas muito boas, talvez, talvez essa seja a razão. Mas agora, nós estamos fazendo coisas boas,
podemos fazer.
Agora, na Inglaterra, Eu fiquei surpresa ao ver que as artes antigas estão em alta. Em todo lugar que vou, as artes antigas estão
aparecendo. Respeitar antiguidades significa que você simplesmente pare de fazer com que a arte antiga reviva. Porque você

paga muito pelas antiguidades, a mesma coisa feita hoje não alcança o mesmo preço que era. Isso arruinou nossa criatividade,
arruinou nosso trabalho manual, e isso arruinou toda a nossa, Eu acho, a nossa qualidade de vida, por causa da forma que
ficamos loucos atrás de antiguidades, Assim, isso também deve sair de sua cabeça que qualquer coisa antiga é algo bom. É um
valor muito superficial, se você observar isso. Porque Eu tenho visto que as pessoas acham que antiguidade é algo caro. É
apenas um estilo de marketing as pessoas acharem que isso é caro, aquilo é caro, então é algo fantástico vestir alguma coisa
estúpida e dizer que é joia antiga e sair por aí. Só Deus sabe quantas pessoas devem ter usado aquilo e devem ter vestido aquilo
e quais devem ser os sentimentos dessa pessoa. Assim, nós temos de entender esse condicionamento que temos em nossas
cabeças, que devemos ter algo antigo conosco, guardar algo de valor tão grande.
Essas questões nunca foram levantadas antes, então não está escrito em nenhum livro. Em nenhum dos livros dos Gurus está
escrito: “Não se importe com antiguidades.” Eles escreveram: “Não beba, não fume”, todas as outras coisas que estragam seu
Nabhi. Eles escreveram todas essas coisas. Mas eles não escreveram: “Não se preocupe tanto com antiguidades.” E Eu
percebo que isso é uma loucura hoje em dia e então nós temos de dizer às pessoas que temos de ter cuidado. Além disso, Eu
percebo a forma como as pessoas têm ido para as drogas, e talvez seja porque elas usaram tantas antiguidades que os bhoots
dessas antiguidades devem tê-las capturado. Não consigo entender por que as pessoas são tão melancólicas, ficam o tempo
todo chorando, se lamentando, e tudo isso. Assim, os condicionamentos dessa matéria, como achamos que são, devem ser
totalmente removidos. É claro, em certos países, nós devemos dizer que as coisas antigas que eram feitas eram boas e belas.
Mas uma coisa nao deve ser respeitada só porque é antiga, se for por causa de seu valor intrínseco de estética, tudo bem, mas
as pessoas devem ver, antes de mais nada, as vibrações de tudo. Se as vibrações são boas, então você deve aceitar, do
contrário não, porque nós temos a linguagem das vibrações e temos de usar a linguagem das vibrações.
E uma vez que você comece a usar a linguagem das vibrações, você ficará surpreso ao ver como você terá o quadro completo
em relação ao que deve ser feito. Assim, livrar-se desses três condicionamentos também é muito importante para o nosso
corpo, e a pior coisa para um Sahaja Yogi é achar que ele está doente. É meio que manchar o nome da Sahaja Yoga. Se você
ainda sente que está doente, é melhor sair da Sahaja Yoga. Porque ou você fica bem ou você não é um Sahaja Yogi, uma das
duas coisas. Se você é um Sahaja Yogi, você tem de se certificar de que fique bem e se há um certo problema também, não
importa. Agora, por exemplo, vamos supor que Eu tenha certos problemas que Eu sei por causa da Sahaja Yoga, por causa da
Minha posição como a Mãe, talvez a posição como a Adi Shakti. Certas coisas físicas, Eu tenho de enfrentar, Eu tenho de
enfrentar o trabalho do parassimpático. Mas Eu passo por isso, é aceito. Você tem de aceitar seu corpo do jeito que está e você
não tem que meio que dizer: “Eu não estou bem” ou “Há algo errado comigo” e continuar reclamando como uma velha coroca
rabugenta.
Nunca ache que você está velho, antes de mais nada. Nunca ache que você ficou velho ou que é imprestável. Olhem para sua
Mãe, Eu nunca penso dessa maneira. Ontem, metade de vocês estavam dormindo. Eu simplesmente ainda estava alerta e
ouvindo a música e hoje estou novamente alerta aqui. Mas se você é um guru, então esta imagem deve estar com você: “Olhem
para nossa Mãe. Ela está tão idosa, o tanto que ela viaja,” “o tanto que ela faz.” Tudo bem, você pode dizer: “Ela é a Adi Shakti”,
mas um pouco da Shakti você também tem. E essa shakti deve ser mostrada através de seu total dinamismo. Se você não tem
nenhum dinamismo e se ainda se sente muito fraco, isso significa que você não é um Sahaja Yogi. Então apenas peça, apenas
peça, qualquer quantidade de energia pode vir a você.
Esse dinamismo deve estar presente. Agora, isto Eu diria para o ser físico: você tem de saber que todos vocês estão mais
jovens e ficando cada vez mais jovem, mas não a estupidez da juventude, mas a gravidade, a gravidade da idade. Na verdade,
Eu tenho observado as crianças que nascem realizadas, elas são muito distintas, não farão nada que não seja digno. E elas
nunca farão, Eu nunca as ouvi falando alugum tipo de - as Sahaja Yoginis tem um mau hábito de falar: tac, tac, tac, tac, tac, tac
entre elas mesmas, é um hábito muito ruim, que mostra que ainda falta muito nelas. Apenas vestindo saris e usando bindis,
você não se torna uma Sahaja Yogini. Antes de tudo, qual é a gravidade? Você só deve falar quando for necessário. Eu tenho
visto esses Sahaja Yogis que nasceram como crianças realizadas, eles ficam em pé assim diante de Mim.. e eles dizem muito
poucas palavras, mas falam belas palavras. E dizem coisas que você pode se lembrar o tempo todo, de modo que você não
continua desperdiçando nada. E eles são extremamente obedientes, então a partir deles, podemos aprender que estes
nasceram realizados, e o modo como o Princípio do Guru deles está atuando, nós também estamos agindo da mesma forma?

Ou estamos fazendo algo que não é bom para nossa ascensão? Assim, mesmo depois que você venha para a Sahaja Yoga, se
você não se esforçar muito para fazer introspecção, você não compreendeu o ponto essencial de se comparar com seu Guru, o
tempo todo. Então tudo tem de ser compreendido na perspectiva correta de que nós somos Sahaja Yogis. Agora, para um
Sahaja Yogi, a coisa mais importante é que ele tem de ter amor. Primeiro pelos outros, não para si mesmo. Se você fica o tempo
todo preocupado consigo mesmo: “Meu corpo está assim, meu isso está assim e tenho de fazer isso e aquilo”, então você não
ama os outros. Mas você busca o conforto dos outros? Você sente a compaixão de outros Sahaja Yogis? Você sente: “O que eu
tenho de trazer para eles?” “O que está faltando neles?” Você trabalha isso? Você faz o máximo para ajudá-los?
Antes de tudo os Sahaja Yogis. Agora, os Sahaja Yogis são criaturas diferentes. Eu tenho visto muitos Sahaja Yogis que irão e
tomarão partido de não Sahaja Yogis e tentarão rebaixar os Sahaja Yogis. É uma coisa muito errada. Você pertence a essa nova
raça e as pessoas que não pertencem a essa nova raça, se elas estão atacando alguém, os Sahaja Yogis são suas mãos, seus
pés, sua cabeça, e se eles atacam isso, é uma obrigação moral que vocês os ajudem ao invés de ajudar os outros. Talvez haja
algo errado com essa pessoa, não importa. Você não precisa mostrar todo o jogo lá. Nesse ponto, você deve dar apoio a um
Sahaja Yogi inteiramente. Mais tarde, você pode corrigir e pode falar com essa pessoa: “Você não deveria ter feito isso, aquilo
foi errado”. Assim, essa dignidade e essa compreensão surgem somente através do silêncio.
Mas se você fica falando estridentemente o tempo todo, falando tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, isso nunca poderá, nunca
poderá torná-lo uma pessoa mais profunda. Você simplesmente ficará voando com tudo isso. Assim para as mulheres agora é
melhor adotar “mauna”, é ficar calada, apenas ficar calada. Elas querem falar o tempo todo. Isso Eu ouvi de todos os líderes,
esse é um grande problema com as mulheres. Elas simplesmente ficam contando histórias, contando histórias. Mas se você
lhes pedir para virem e falarem, elas começarão a tremer. Quantas conseguem dar palestras? Mulheres? Se você compreende
que você não consegue dar uma palestra, é melhor você não falar também.
Você deve ser capaz de dar uma palestra, porque sua Mãe é uma mulher, Ela dá palestras. Por que você não consegue dar uma
palestra? Você não consegue. Se Eu a faço ficar em pé, você ficará tremendo, Eu sei disso. Mas quando se trata de almas
murmurantes, você está lá. Assim, esta é uma coisa: as mulheres tem de ter muito cuidado. E como hoje é o Guru Puja, Eu tenho
de lhes falar coisas não como uma Mãe, mas como sua Guru. Se você tem de ascender, a melhor coisa para você é parar de
falar. Maunam sarvatha sadhanam. “Maun” significa “ficar calado”, é a – isso lhes propicia todos os tipos de facilidades, apenas
fique calada.
Se alguém está falando muito, apenas fique calada. Se alguém está tentando criticar, fique calada. Esse é o seu silencio, esse é
o seu direito, esse é o seu dominio no qual você pode ficar em silêncio. Apenas observe essa pessoa. Se se trata de responder
depois, então você pode responder. Mas se alguém está tentando atacá-la, apenas fique em silêncio. Mas esse silêncio tem de
ser estabelecido e a pessoa só deve estabelecer não falando muito. Eu tenho observado também quando estou sentada aqui,
Eu tenho visto mulheres falando entre elas e isso é muito errado. Você deve aprender a ficar em silêncio. Por exemplo, ontem Eu
vi que muitas mulheres também estavam entrando e saindo.
Você faria isso na igreja? Você não o faria. Na igreja, não há nenhum Cristo, há um padre horrível sentado lá, mas você, você não
pode fazer isso. Todos vocês ficam calados, ficam sentados agradavelmente. Eu nunca vi ninguém andando pra lá e pra cá e
fazendo todos os tipos de coisas, colocando as crianças na frente desse jeito, fazendo-as dormirem. Nunca. Você pode fazer
isso na igreja? Que disciplina as pessoas observam nessa igreja, que é um lugar artificial. E onde você está agora, esse tipo de
silêncio tem de estar presente e esse tipo de compreensão, essa profundidade, essa reverência têm de estar presente. Mas
porque nós ainda não desenvolvemos esse guru, se nós o tivéssemos desenvolvido, isso imediatamente dará certo, você verá
que sua gravidade se mostrará em seu comportamento.
Assim, isso é para nossa atenção não ser desperdiçada. Discutir com alguém, discutir sobre o caráter dos outros, nós não
temos direito. Nós discutimos sobre o caráter de uma mão com outra mão? Discutir sobre o que aconteceu nos casamentos,
coisas assim. O casamento é somente - na Sahaja Yoga, ele não é uma coisa tão importante. Algumas pessoas prestam muita

atenção em casamento. Um casamento se torna uma dor de cabeça. Então também: “E quanto ao meu casamento?” Depois de
dez minutos, novamente você vê essa pessoa: “E quanto ao meu casamento?” Novamente depois de dez minuros: “E quanto ao
meu casamento?” Você quer sair correndo. É algo que se torna como uma mania para as pessoas: “O que devemos fazer?” E a
coisa toda depende disso, e o programa inteiro depende de como você vai se casar. Assim, vocês vieram para a Sahaja Yoga,
vocês são sanyasis.
Vocês não são casados, de uma certa forma, vocês são casados somente para Sahaja Yoga, esse é o seu marido, essa é sua
esposa E o assim chamado marido e esposa estão lá. Mas se eles não são Sahaja Yogis, então você não é casado,
definitivamente. Assim, muita atenção é dada na Sahaja Yoga para os casamentos. Eu vi isso antes, antes do casamento –
antes da Sahaja Yoga, o casamento era uma piada. A cada três dias, havia um divórcio e as pessoas fugiam e faziam todos os
tipos de coisas. Então quando eles se casaram depois na Sahaja Yoga, eles são as pessoas mais românticas já conhecidas no
mundo inteiro. Todos os Romeus e Julietas andando por aí, Eu simplesmente não entendo. Mesmo nos vilarejos indianos, as
pessoas reclamam: “Que tipo de pessoas são essas?” “Eles não têm nenhum bom senso de forma alguma e o modo como eles
andam por aí,” “eles são santos?” Assim, essa santidade, esse sanyasta, esse ascetismo tem de ser expressado em nossa vida
de casado. Eu não quero dizer para você não ter relacionamento com seu marido, mas sim de uma forma bem privada. Isso tem
de ser extremamente privado e não deve ser uma coisa tão importante cair no romantismo.
Vocês arruinarão toda a Sahaja Yoga no ocidente, se começarem a fazer essa insensatez. Porque também há uma ideia sobre
isso de que você se apaixona. Mas então você cairá, esse é o primeiro ponto. Você cairá, você não se elevará. Assim, esse
apego e essa preocupação em relação ao marido e isso e aquilo, quero dizer, você pode continuar com qualquer tipo de marido
e esposa se você é um Sahaja Yogi, você deve ser capaz disso. Eu sei que isso é muito simples. Seu marido é um estudo, sua
esposa é um estudo, só isso. Estude a pessoa, que tipo de pessoa é. Mas para isso, você tem de ter o estado de testemunha e
você tem de observar, tem de ser despegado. Assim, nos casamentos, a pessoa tem de ser desapegada. Mas pelo contrário, Eu
percebo que logo depois do casamento, eles querem organizar algo especial para eles, ir a um tipo de lua-de-mel ou algum tipo
de coisa assim.
Eu não sei como essas ideias se infiltram. Essas coisa estão vindo de condicionamentos antigos das coisas e depois da
lua-de-mel, eles vêm e dizem: “Mãe, este casamento não vai dar certo.” Então é melhor fazer de forma devagar e firme e depois
decidir. Porque você simplesmente se envolve no clima de lua-de-mel e volta e diz: “Mãe, eu tive isto, comecei a pensar e eu não
acho” Eu soube de uma mulher que estava se envolvendo com um senhor indiano e ela estava a caminho da Austrália em
Singapura, ela telefonou: “Mãe, eu não acho que este casamento dará certo.” E aqui todo mundo se queixa para Mim: “Mãe,
estes dois estão se comportando” “de tal maneira que os indianos estão muito constrangidos.” Assim, o senso de vergonha,
vocês devem aprender dos indianos. Eles nunca, marido e mulher, nunca se sentarão juntos na Índia, é considerado falta de
educação e isso também deveria acontecer com vocês. Mesmo no Puja, mesmo em qualquer coisa, eles ficam sentados juntos
em público, qual é a necessidade de mostrar seu relacionamento em público? Somente na privacidade. Essa é uma das coisas
que se você começa a compreender, haverá um ajustamento adequado. Os homens devem estar com os homens em público,
as mulheres devem estar juntas com as mulheres. Mas mulheres ou homens, seja o que for que eles sejam, sejam quais forem
os seus pontos muito ruins, eles não devem ser trazidos de volta. Por exemplo, Eu diria que os homens têm inveja… e eles tem
orientação ao poder… e eles discutem sobre liderança e todos eles têm um choque… se você lhes falar que você não vai ser um
líder, como se eles achassem que liderança é algo muito concreto.
Essa liderança é o maior mito que já existiu. Não há nada como líderes na Sahaja Yoga, isso é apenas uma piada. E sua Mãe é
muito boa em contar piadas sérias. Entao tenham cuidado, não sejam infantis em relação a isso, vocês têm de entender que
essa é uma grande piada que está acontecendo, e é apenas um ponto de teste e se Eu testá-lo errado, você pode Me falar, mas
Eu acho que isso tem funcionado bem, porque Eu posso testar as pessoas muito bem nesse nível… e imediatamente Eu sei
quando a pessoa sobe no cavalo do ego. Assim, sua atitude mental tem de ser diferente… e nossas prioridades têm de mudar.
Nossas prioridades têm de mudar. Quais são nossas prioridades? A coisa mais importante é nossa ascensão, é a primeira
prioridade. Pela nossa ascensão, tudo que for necessário deve ser feito. Se você tiver de punir o seu corpo inteiro, tudo bem.
Se você tiver de se punir, tudo bem. Se você tem um condicionamento, livre-se dele. Apenas faça introspecção, isso é a

Realização do Si, é conhecer a si mesmo. Quando você conhece a si mesmo e sabe o que está grudando nisso, simplesmente o
remova completamente, trabalhe isso do jeito que você quiser, trabalhe isso do jeito que você quiser. Isto é muito importante: o
corpo, a mente, tudo deve ser seu escravo. Nada deve dominá-lo. Você deve estar no topo de tudo. Como seu corpo ousa pedir
qualquer coisa? Como sua mente ousa lhe falar qualquer coisa? Como este condicionamento atua em você?
“Eu sou um Sahaja Yogi, estou acima de tudo.” Como os lótus que emergem dos lagos, vocês têm de emegir disso. Nós temos
tantas provas para mostrar que vocês são almas realizadas. Eu lhes mostrarei algumas fotos quw Eu tenho para mostrar que há
luz. Eu posso colocar luz dentro de vocês, todos eles estão iluminados. Mas em Minha presença, se você se torna a luz, você
deve carregar a luz também. Não somente em Minha presença, mas quando você sai para fora. Mas uma das razões, Eu acho,
quando Eu falo algo, as pessoas simplesmente começam a pensar com quem a Mãe está falando, eles nunca pensam: “Ela está
falando sobre mim.” Essa é a única forma pela qual você pode penetrar dentro de si mesmo e ver: “A Mãe está falando sobre
mim,” “Ela está me corrigindo completamente e Ela está falando comigo.” Somente então isso penetrará e dará certo. As
prioridades têm de ser mudadas e a coisa mais importante é sua ascensão e o Espírito, e a Sahaja Yoga. O resto é
insignificante, não é nada importante. Então a fé de que existe este Poder Onipresente, que está cuidando de nós, é muito
importante.
Desta vez, os músicos vieram de longe, Eu devo lhes contar a história da viagem deles. Eles vieram e disseram que havia um
trem de Kiev e eles também compraram as passagens, então entraram no trem e eles desceram antes da fronteira húngara.
Eles não sabiam o que fazer, eles não tinham o visto, nada, e também não muito dinheiro. Eles pensaram: “Estamos no trem.”
Disseram: “Não, vocês têm de atravessar e ir para Budapeste”, e eles não sabiam onde era, eles ficaram em pé na estrada. Mas
todos eles estavam rindo e se divertindo, “Deve haver algo destinado para nós”. Ninguém achou que eles estavam em apuros ou
qualquer coisa assim, estavam tão entregues. “Então de repente”, eles disseram, “o pessoal da alfândega veio” “e os cercaram e
disseram: ‘Qual é o problema?’” “Como vocês estão aqui com todas essas bolsas e bagagens?” Então eles disseram: “Por que
estão aqui?”. Eles disseram: “Nós viemos para um concerto e somos músicos e tudo mais.” E um ou outro começou a ficar
comovido. E então eles lhes deram a Realização. Seis deles tiveram a Realização.
Agora, vocêsm consegue acreditar no poder no amor? E os funcionários da alfândega ofereceram seus próprios carros, os
levaram para o outro lado. Isso nunca aconteceu com funcionários da alfândega, imaginem. Seria como raspar os dentes deles,
Eu lhes digo, se você pudesse fazer isso com um oficial da alfândega, mas isso aconteceu. E eles vieram para o outro lado e os
deixaram lá. Agora, eles não sabiam o que fazer, eles queriam ir para Budapeste, eles tinham andado cerca de três quilômetros
ou algo assim até a estação. Então eles esperaram bastante lá e disseram: “Mãe, a Senhora enviou talvez dois iugoslavos que
vieram” “em um ônibus grande de 49 lugares, todos vagos.” Eles pararam o ônibus e disseram: “O que é isto? Por que vocês
estão aqui?” Então eles disseram: “Esse é o nosso problema e temos de ir.” Então eles entraram no ônibus. Quando o motorista
os estava levando, eles pensaram em falar com ele: “Por que você não nos leva a Milão?” E eles tiveram sucesso. E eles
estavam em Milão.
É tão extraordinário. Assim, ter fé completamente em si mesmo e neste Poder que os está cercando. E uma vez que você tenha
essa fé, você se dará conta que embora esse Poder seja tão útil para você, seja tão gentil com você, no mesmo nível, se você
pensar nisso, isso pode ser muito prejudicial. Assim, nunca dê ouvidos a guru ninda, significa alguém falar mal de seu Guru,
apenas coloque suas mãos nos ouvidos, totalmente, imediatamente. Eu soube de uma pessoa que era - que contraiu câncer, e
um outro está agora na prisão, um outro lá. Assim, qualquer um que esteja falando desse jeito, apenas coloque suas mãos nos
ouvidos, porque agora você sabe o que seu Guru é. Portanto, você nunca deve ouvir nada contra seu Guru de ninguém. Outro
dia, um senhor Me fez uma pergunta, um jornalista. Ele disse: “Me contaram que a Senhora fez um castelo para a Senhora.” Eu
disse: “Eu paguei por ele, Eu também o construí, era um lugar horrível,” “sem dúvida. Mas há somente Sahaja Yogis morando lá,”
“Eu não estou morando lá.” Essa é a melhor parte. Mas Eu só disse isso.
Mas por outro lado, eles nunca vão e fazem essas perguntas para qualquer guru sobre qualquer coisa. Porque os discípulos
dizem: “Sim, e daí? Nós queremos dar para nosso guru dinheiro e isso e aquilo.” Eles nunca perguntam. Mas através da Sahaja
Yoga ou de Mim mesma, Eu curei muitas pessoas com doenças incuráveis, Eu podia ter feito uma fortuna. Por curar um doente
de câncer, Eu poderia ter construído um castelo, Eu mesma. Então quando as pessoas falam assim, você deve dizer: “Você sabe

quantas pessoas Ela curou?” “Quanto dinheiro Ela poderia ter tomado deles,” “se Ela fosse uma médica ou fosse um falso
guru?” “Quanto dinheiro Ela teria ganho com todos eles?” Então eles compreenderão. Porque eles têm sido materialistas, eles
falam desse jeito. E a atitude deles é bem diferente e então dizer-lhes umas verdades é a melhor coisa, porque Eu tenho visto
que essas pessoas da imprensa são totalmente hostilizadas pelos discípulos dos falsos gurus. Eles simplesmente não criticam,
eles não podem dizer uma palavra contra esses falsos gurus. Ao passo que Eu acho que ainda falta nos Sahaja Yogis essa fé
completa em si mesmos e completa assertividade.
Onde vocês têm de ser assertivos, vocês devem ser. Por exemplo, alguém diz algo errado contra Mim, vocês têm de ser
assertivos, devem dizer: “Não, não é possível, não é isso!” Mas Eu tenho visto algumas pessoas Me fazendo perguntas
estranhas, para Sahaja Yogis também. Assim, a primeira parte é esta: ver o quanto somos sensíveis à espiritualidade. Eu tenho
observado os Sahaja Yogis apoiando alguém que é muito negativo, você não consegue nem mesmo suportar essa pessoa e que
tal pessoa é tão formidável, enquanto alguém que é muito bom, eles não conseguem distinguir. Então de que adianta? Seu
computador é tão defeituoso, você fará - quero dizer, os aviões têm de subir e descer, se você tem um computador do mesmo
modo que os Sahaja Yogis são, porque eles só julgarão da forma contrária. Uma pessoa que é boa na Sahaja Yoga, que tem
boas vibrações, ela pode ser simples, ela pode ser modesta, pode não ser tão rica, pode não ser tão instruída, pode não ser de
boas universidades, qualquer coisa assim, mas você deve observar as vibrações dessa pessoa, que tipo de vibrações essa
pessoa tem e depois você deve julgar. Ao invés disso, se você julgar essa pessoa somente porque ela é boa na fala e fala bem e
é muito culta ou algo assim, esse não é o ponto. O ponto é: quais são as vibrações dela? E uma vez que você veja essas
vibrações e os julgue pelas vibrações, então você é um Sahaja Yogi, senão Eu não poderei chamá-lo de forma alguma de Sahaja
Yogi, mas para um guru, isso é muito importante.
Eu tenho visto algumas vezes até mesmo os líderes apoiarem alguém que é totalmente horrível, Eu não consigo suportar essa
pessoa nem mesmo por cinco minutos. Mas aqui, o guru o manda para cima de Mim: “Oh Mãe, ele é tão bom, ele doou muito
dinheiro.” Isso não importa. Você doou dinheiro, e daí? Quem pediu a ele para doar dinheiro? Mas ele não deveria doar seus
bhoots para nós agora nunca mais, não queremos os bhoots dele. Assim, é isso o que é. Portanto, o julgamento deve ser
correto em relação a uma pessoa quando você diz: “Este homem não é bom ou aquele não é bom.” Mas a maioria dos gurus
são bloqueados e então eles têm ambições e se alguém alguém não os escuta ou alguém quer dar um sermão no momento
errado e alguém diz: “Você não deve falar desse jeito” ou algo assim, então eles ficam com raiva. Eles são muito irascíveis e
provocam as pessoas, eles algumas vezes dizem coisas e quando as pessoas reagem, eles dizem: “Você é um mau Sahaja
Yogi.” Essa não é a forma. Antes de tudo, um guru ou um líder tem de ser uma pessoa muito suave, gentil e boa. Ele tem de ser
de tal forma que ele não demande nada, não deve pedir nada, nunca demandar qualquer coisa. Qualquer um que demande não
pode ser um guru.
O respeito não deve ser comandado e não deve ser exigido. E assim, tudo funciona bem se você compreender que uma vez que
você se eleve em sua ascensão, em sua sabedoria, em sua consciência e em seu Espírito, automaticamente todas essas coisas
acontecem, você não tem de pedir nada, não tem de implorar nada, não tem de se queixar de nada, tudo dá certo. Se você é
cuidado por todos os ganas, por todos os anjos, eles estão presentes, você está no palco. Mas se você é de pouca fé, então eles
pregam peças em você. Eles pregam peças, eles o fazem exitar, você tem problemas, você vai para cá, vai para lá, todas essas
coisas acontecem e então você diz: “Mãe, como é que isso aconteceu?” Porque eles também são brincalhões, então eles
pregam peças em você e causam problemas para você apenas para fazê-lo compreender que você está cometendo erro. Assim,
nós estamos no palco onde há uma bela segurança, tudo está lá e temos de dar ao mundo algo tão grandioso como a Sahaja
Yoga, que é para emancipação do mundo inteiro, como vocês percebem, e então Eu também espero que vocês se deem conta
de suas responsabilidades. Há tantas coisas que temos de entender, como uma pessoa tem de ser um guru, como ela tem de
agir e como tem de trabalhar. Agora, Eu dei muitas palestras sobre guru, mas somente para a palestra de hoje, Eu tenho de dizer
que a primeira coisa para ter um sistema de guru é que você deve ter total humildade. Agora, Comigo, Eu diria, Eu sou tão
simples e Eu sou Mahamaya, então você deve tomar muito cuidado. Você não pode tomar liberdades Comigo, você não pode.
Se você tentar tomar muitas liberdades, isso significa que você não é um discípulo. Um discípulo tem de manter uma distância
do guru. Você não pode simplesmente tomar liberdade, entrar no Meu quarto a todo momento, sentar lá por horas seguidas,
bater papo Comigo, nada disso. Você não tem nenhum direito. Somente quando Eu o chamo, quando pergunto por você, você

deve vir. Então você não deve forçar coisas ao seu guru: “Por favor, venha e ouça isso ou faça aquilo”, isso não deve ser dito.
Por exemplo, ontem ninguém Me disse que vai haver esses programas musicais ou que alguma coisa foi organizada. Nós
temos de reportar tudo ao seu líder ou a Mim. Todas essas coisas que você quer fazer devem ser realmente transparentes.
Como por exemplo, esta mão sabe tudo que esta mão está fazendo.
E esta mão sabe tudo que esta mão está fazendo. Da mesma maneira, todos deveriam conhecer uns aos outros. Nem os gurus
devem ter ciúmes uns dos outros. Isso Eu só estou lhes falando porque também descobri que há certos ciúmes. E quando eles
falam lá é um pouco de: “Ah, ele é bom, mas isso, isso, isso.” Quando eles gostam da companhia um do outro, é porque eles
alcançaram um certo estado e eles compreendem: “Este é o estado que nós estamos.” Quando eles gostam da companhia um
do outro totalmente e apreciam um ao outro muito mais do que qualquer outra pessoa, a companhia do guru. Toda a
companhia dos líderes, se eles gostam um do outro. E não há nenhum ciúme, não há nenhuma briga, não há nenhum problema,
mas só a alegria da companhia, então eles devem saber que se tornaram guru. Agora, todos eles nunca brigaram um com o
outro, eles apoiaram. Na verdade, é um único princípio que nasceu novamente e novamente. Mas somente as pessoas
satânicas brigarão entre elas mesmas, não as divinas.
E eles também falarão contra a pessoa que é uma alma realizada ou que é uma Encarnação, mas nunca contra eles mesmos. É
muito surpreedente que as pessoas satânicas, embora elas briguem entre elas mesmas, há ciúmes, elas nunca falarão umas
das outras. Mas aqui, Eu percebo que na Sahaja Yoga, nós temos liberdade. Mas liberdade não é depravação, é a liberdade com
regras e regulamentos completos do Divino conosco e nós temos de conhecê-las, que essa é a Lei Divina. Assim, todos nós
estamos agora sentados como em um grande vimana, como um avião, e todos nós temos de pousar na bela área, mas antes de
tudo, nós temos de desenvolver essa humildade no coração, completa humildade e entrega, isso é muito importante. A menos e
até que você tenha essa humildade e entrega em seu coração, o Princípio do Guru não pode ser despertado. Primeiro você tem
de ser o discípulo e depois o guru. Portanto, você tem de desenvolver essa humildade. E essa humildade surge muito facilmente
se você Me ama, Me respeita. Não é somente amor, mas respeito.
Esse respeito tem de existir e então as pessoas o respeitarão. Que Deus os abençoe.

1990-0807, Raksha Bandhan e Shri Ganesha Puja
View online.
Raksha Bandhan Puja Los Angeles, EUA, 07.08.1990 É simplesmente uma oportunidade que hoje Eu esteja aqui... e nós
estamos tendo este dia do Raksha Bandhan. Esse dia é muito importante do ponto de vista da Sahaja Yoga. O que é isso?
Assim, esse é um princípio muito importante na vida Sahaja. Eu já lhes disse em muitas outras palestras, como Alexandre veio
para a Índia e foi salvo pelo Raksha Bandhan. Também Eu contei sobre... como Krishna, que era o irmão de ... Tudo bem? O que
está acontecendo? Peça-os para entrar, porque eles podem estar atrasados. Todos eles devem juntar-se a nós. Algumas
pessoas poderiam sentar-se nas escadas, assim elas podem Me ver claramente. Assim, este dia é extremamente importante...
de certa maneira para os Sahaja Yogis observarem. E Eu estou feliz por estar aqui, porque é muito importante também para a
América. Como Eu lhes disse, Eu já falei para vocês como a guerra entre... Alexandre e Porus terminou por causa de uma
intervenção da irmã. E também como Shri Krishna, cuja irmã era Draupadi, Vishnumaya... nasceu como Draupadi – e como Ele
veio para salvar... a castidade Dela, apressando-Se por todo o caminho de Dwarika. Assim nós podemos ver isso quando
ascendemos... na consciência coletiva e nós temos vida coletiva, encontro coletivo. No Vishuddhi Chakra, Shri Krishna
estabeleceu isso... ou Ele manifestou esse puro relacionamento com uma irmã. Na vida coletiva que temos, no ashram onde
moramos, para onde nos mudamos com os Sahaja Yogis, se nós não temos esse princípio básico dentro de nós, haverá um
caos, um caos completo. Uma vez que esta pureza do relacionamento é estabelecida: "Exceto a minha esposa, todas as outras
são minhas irmãs ou mães". Essa não pode ser uma sociedade correta. E o caos do sistema social da América ocorre porque...
eles não têm nenhum senso de relacionamentos puros. Uma vez que você chame alguém de irmã, ela é uma irmã. E uma vez
que você chame alguém de irmão, ele é um irmão. Não é apenas que vocês devem nascer dos mesmos pais, não é necessário.
Mas esse é um princípio muito importante para ter... uma sociedade muito pura, onde todos possam viver pacificamente. É uma
coisa comum, que Eu tenho visto no Ocidente, que uma senhora chegue na casa como uma amiga da esposa, então ela está lá
e é uma irmã do marido. tem de ser. Mas, ao contrário, a próxima coisa que você descobrirá é que esse homem... começa a ter
olhares maliciosos em relação a essa mulher. Porque a partir da tenra infância, se você não fixou sua atenção em sua irmã com
toda essa pureza, você não pode ter esses sentimentos puros por outra mulher. O ponto de partida é sua própria irmã. O filho
nasce e depois a filha nasce.... ou primeiro a filha nasce e o filho nasce depois. A partir daquela tenra idade, quando eles são
inocentes, essa é uma dimensão do puro relacionamento de irmandade que... é desenvolvida, mesmo quando a sociedade é tão
corrupta e má. Mas, numa idade muito jovem, digamos aos 18 anos de idade, por causa das relações sociais daqui e das ideias
sociais, a segunda parte, que é um dever do irmão em relação à irmã, é respeitar a castidade da irmã e protegê-la. E também é
um dever da irmã manter o irmão moralmente bem. Assim, uma vez que se tornem livres depois dos 18 anos, depois dos 18
anos de idade, então a irmã sai com qualquer homem, vive com qualquer homem e o irmão não deve dizer nada. Ou se o irmão
sai e fica com alguém, a irmã não pode dizer nada, ela não pode interferir. Ao contrário, como em qualquer lugar na Índia ou,
como Me contaram, também na China, no Egito, até mesmo nos países islâmicos, se eles descobrem que sua irmã está saindo
com outro homem, eles irão atirar naquele homem, nos países islâmicos. Na Índia eles talvez não atirem, mas eles irão se
certificar de que a irmã seja corrigida. O mesmo com o irmão na Índia, Eu posso dizer, na China também, se o irmão é imoral, ele
está indo no caminho errado, então a irmã tenta ao máximo... para trazê-lo de volta para a moralidade normal. É muito comum
que, se um homem está fazendo algo errado, então a esposa vai até a irmã... e a irmã fica muito aflita e muito aborrecida com
isso. Ela faz de tudo para corrigir o seu irmão. E esta compreensão inata existe dentro de nós, em cada pessoa, quer você tenha
nascido na América ou em qualquer lugar: se o irmão está fazendo coisa errada, se ele está fumando, se ele está fazendo
coisas erradas, mais do que a mãe, a irmã sente isso. Mais do que a mãe, a irmã quer que isso seja corrigido. E ela faz de tudo
para combater e resolver isso. A mãe pode começar a chorar, lamentar, desistir, mas a irmã continuará brigando com seu irmão.
Em todos os seus esforços, ela se certificará de que o irmão volte a si. Também outras coisas como, se o irmão está fazendo
algo ilegal, algo errado, algo que é prejudicial à sociedade, é a irmã que tem o direito, o direito divino de ir e corrigir isso. Numa
sociedade onde esse relacionamento é muito puro... e nas sociedades que são bastante estabelecidas, a questão nao surge, na
maioria dos casos, da irmã cometer erro. Mas vamos supor que uma irmã faça algo assim, supondo que a irmã saia da família,
que ela tente abandonar a família por causa de uma outra pessoa... ou que ela tente dominar seu marido... ou tente fazer
alguma coisa errada na família, então o irmão irá e a repreenderá... e dirá o que pensa dela e tentará corrigi-la. Assim, esse
direito de corrigir, entre irmão e irmã de fato existe, não porque é algum tipo de coisa externa, mas de forma inata a partir de
dentro de nós mesmos. Esse é o Princípio de Ganesha que age no Vishuddhi Chakra, onde quaisquer que sejam as

comunicações que nós tenhamos, nós temos um relacionamento com a irmã... e um relacionamento com a mãe. Krishna
também teve uma mãe adotiva, como vocês sabem, e o relacionamento com Ele... era exatamente como se fosse o Seu próprio
filho. Assim, se você chama alguém de mãe, tem de ser relacionamentos completamente puro. Assim, há três tipos de
relacionamentos com as mulheres: um é com uma mãe, outro com uma irmã ou uma filha... e outro é com uma esposa. A filha
não pode corrigir o pai. A filha não tem o direito de corrigir o pai e ela não irá corrigi-lo. Ao contrário, mesmo que ele cometa
erros, ela irá apoiá-lo. Ela fica do lado dele sempre. Ela ficará até mesmo contra a mãe, para apoiar o pai. É a natureza, é natural.
Mas o filho irá corrigir o pai se ele estiver fazendo algo contra a mãe. É algo natural. É uma força masculina dando suporte a
uma força feminina ou... a força feminina corrigindo a força masculina, de tal maneira que... a sociedade é mantida pura e há
um crescimento apropriado. Somente entre os povos bárbaros, de acordo com os shastras, somente os rakshasas são
condescendentes com... tais relacionamentos impuros o tempo todo. Porque não há nenhuma pureza na sociedade, isso se
infiltra sorrateiramente na nossa mente e mentalmente... nós aceitamos essas coisas como normas. Do contrário, não há
nenhuma necessidade de olhar para... cada mulher com luxúria e cobiça, para cada homem com luxúria. Essa depravação
começou basicamente quando - como Freud também disse – quando o relacionamento com a mãe, o relacionamento com o
pai, o relacionamento com o irmão e as irmãs são fundamentalmente... arruinados na infância, devido ao ambiente, devido a
tantas coisas, seja o que for. E uma vez que esteja arruinado, o Princípio de Ganesha esteja... arruinado em nosso Vishuddhi
Chakra, é muito, muito difícil manter tais pessoas na Sahaja Yoga. Agora, nós temos problemas desse tipo nos ashrams, que
vocês sabem, em que eles estão vivendo no ashram e se comportando mal. Existem mulheres casadas também, nós tivemos
experiência... disso, quero dizer, isso foi uma coisa tão horrível, tendo relações da maneira mais impura. Mesmo os não
casados podem agir assim. Eu tive uma experiência muito ruim uma vez na Áustria, uma vez aqui também. É uma experiência
tão horrível para Mim. Eu não sei o que fazer com eles, porque Eu sei que eles são Sahaja Yogis, eles são buscadores, mas esse
tipo de fraqueza, nós não podemos ter na coletividade. É realmente como uma maçã podre que irá arruinar todos os outros.
Assim, mesmo um único exemplo como esse não pode ser tolerado, não porque é tão venenoso, mas porque esse tipo de
relacionamento... arruinará nossa coletividade. Na Índia nos tínhamos um sistema chamado gotra, que significava... que seja
qual for a universidade onde você estudou, ela era a sua gotra. Por exemplo, Meus antepassados, os antepassados dos Meus
antepassados, todos eles estudaram em uma universidade que foi fundada... por Shandilya Muni. Assim, todos eles foram para
esse ashram em diferentes lugares... e realizaram seus estudos e todas aquelas coisas juntos. Mas, em uma gotra, você não
pode se casar. Agora, tantos anos se passaram, porque nós pertencemos a Shandilya gotra, nós não podemos nos casar com
ninguém dessa gotra. Assim, isso vai até esse ponto. E quando isso vai até esse ponto em nossa mente, nós não pensamos o
contrário e isso não vem a nossa mente desse jeito. Nós temos sociedades como o Islã, essas sociedades muçulmanas
também. Na sociedade muçulmana, por causa do sistema parda, eles estão sempre suspeitando e eles nunca podem confiar
que... uma mulher está tendo uma boa relação com os irmãos ou não, porque eles não têm nenhum sistema gotra de forma
alguma. Eles são tão desconfiados, porque não há nenhuma liberdade para conversar... e Eu tenho visto na Índia, onde nós
também podemos ver isso, que há uma idéia de um relacionamento bem puro entre... os muçulmanos, mas os muçulmanos
têm esse problema. As mulheres são desconfiadas, os homens são desconfiados... e tudo é feito secretamente, de uma
maneira estranha. Assim, uma outra coisa é que nós devemos ser livres em um ashram. Mas não deve haver um interesse
particular em uma pessoa. Se alguém fica com um interesse particular em uma pessoa, então isso é errado. Mas, em geral, nós
devemos ser livres como irmãos e irmãs. E devemos ser muito livres. A desconfiança não deve surgir nessa ocasião. A
desconfiança só pode surgir quando uma pessoa está... interessada somente em uma pessoa. E é nesse momento que
devemos corrigir isso, é muito importante. Porque, tudo bem, vamos supor que alguém seja um líder. Você está cuidando do
líder, tudo bem. Se alguém é o seu irmão rakhi, tudo bem, você está cuidando do seu irmão rakhi. Mas se você vai além de um
certo limite, então é melhor corrigir-se. Isso é errado. E então, se você realmente quiser enganar a si mesmo e dizer: "Não, não,
nada está errado", então saiba que essa não é a maneira, você tem de vir para a Sahaja Yoga, renunciando a todas essas...
coisas absurdas para elevar-se. E agora isso está novamente se infiltrando em você. Assim, os relacionamentos devem ser do
mesmo tipo com todos. Agora, qual é a diferença numa sociedade que deveria ser elite, onde as pessoas flertam uns com os
outros? Eles são livres e flertam livremente. Eles flertam com essa pessoa, com aquela pessoa, aquela outra, dessa forma. Não
estão interessados em ninguém, esse tipo de coisa. Mas quando eles falam e quando eles têm qualquer contato, o que está por
trás disso? Porque nós temos de fazer um exame de consciência, nós temos de descobrir em nós mesmos. Isso é muito
importante, a autorreflexão é muito importante para observar: "Por que eu sou tão amigável, simpático com tal e tal pessoa?" Se
você acha que você é amigável, simpático com tal e tal pessoa... por algum outro propósito, como por exemplo alguém pode
dizer: "Oh, eu estou bem porque eu estou trabalhando com ela", ou algo assim. Mas por que está interessado? Porque o exame

de consciência é muito importante, especialmente nestes países, porque aqui não há regras sobre... como você deve se
comportar com outras mulheres. Assim, nós temos de ser completamente livres, como Eu disse, uns com os outros, no mesmo
sentido que os irmãos e irmãs são. E sejam quais forem as limitações de uma mulher devem ser observadas. Como por
exemplo, digamos: "Se meu irmão está sentado comigo," "eu não posso ver um filme romântico, não posso." "Se minhas filhas
estão lá," "meu marido não se sentará lá para ver um filme romântico." É muito sutil. Com o irmão, normalmente, nós não
discutimos algumas coisas, digamos, sobre sexo ou sobre coisas desse tipo. Porque é algo tão privado que você só pode ter
isso com o seu marido. Assim, se ele é um irmão e se você percebe que você está tentando... atrair a pessoa de uma maneira
que você não deveria, então você tem de se colocar contra si mesma... e perceber por si mesma: "Por que eu estou fazendo
isso?" "Isso é uma coisa tão frívola e absurda. Isso é uma triste busca." "Então, por que eu deveria fazer isso?" Uma vez que você
compreenda a importância de que... na Sahaja Yoga você só alcança sua ascensão através da pureza. Não há nenhuma outra
saída. Qualquer coisa que esteja presa a você, o manterá em nível baixo. E aonde quer que você vá, comece a abandonar, quer
seja o ego, superego, qualquer coisa. Mas a coisa mais elevada de todas é a pureza da sua mente... no que diz respeito ao sexo.
"Eu darei a isso a maior prioridade." Isso é o que chamamos de inocência. Essa é a única coisa que o levará adiante. E portanto
todos nós devemos tentar fazer um exame de consciência. Agora, há homens e mulheres que desconfiam uns dos outros... o
tempo todo. E seguem desconfiando uns dos outros, mas essa é uma outra triste busca. Nós devemos observar nós mesmos e
não os outros. Ao desconfiar dos outros, nós arruinamos as nossas vidas... e a vida dos outros. Mas é o dever da esposa e do
marido corrigirem-se um ao outro, se eles descobrem alguma coisa errada no relacionamento. Agora, tem de haver esse
discernimento. Na maioria dos casos Eu tenho visto que, se eles são loucos, eles ficam desconfiando de todo mundo. É um tipo
de possessão. Se eles estão desconfiando de sua esposa, eles irão persegui-la. Se elas estão desconfiando do marido, elas o
perseguirão. Isso novamente arruína a sua coletividade. Tais pessoas não podem ser coletivas e não podem ser Sahaja. E Eu
diria que pessoas assim devem ser expulsas da Sahaja Yoga. Ou então elas devem ser separadas. Porque esse é um tipo muito
sutil de agressão que pode ocorrer... ou um tipo sutil de tortura pode ocorrer. E um tipo muito ruim de relacionamento pode... se
desenvolver entre os Sahaja Yogis. Eu vi um caso na Austrália que foi muito, muito sério para Mim. Havia uma garota indiana e...
ela perseguiu o marido por causa dessas coisas. E ela feriu tantas pessoas e tantas pessoas deixaram a Sahaja Yoga. E
ninguém conseguia descobrir porque as pessoas estavam saindo, porque ela costumava agir muito sutilmente. Isso se
manifestou, por causa de um complexo de inferioridade... ou seja o que for. E quando ela veio para a Índia, seu marido a deixou.
Quando Eu falei com ela, a pessoa de quem ela estava suspeitando era uma das pessoas... mais especiais que Eu conheço. Eu
estava chocada, como ela podia pensar daquela forma? Agora Eu descobri que a mãe dela também era assim. Assim temos de
saber que tem de haver a pureza da mente. A mente tem de estar muito limpa e aberta. Mas nessa abertura, você deve observar
a pureza da mente. Se você não é puro em sua mente... e você cisma e pensa incessantemente, então saiba que isso não é
correto. Hoje Eu estou tocando nesses assuntos porque nós temos tido... problemas como esse na América e também a
América é um lugar... que está fervilhando com esse absurdo. Eu não sei quando eles vão parar com isso. Não há fim para isso.
Mas para vocês estabelecerem uma coletividade apropriada, é extremamente importante entender que... vocês devem fazer
uma autorreflexão a respeito disso. Vocês têm de compreender isso através de suas vibrações, através do seu próprio
entendimento, porque Eu não posso dizer: "Você está errado, você está errado". Você tem de descobrir se há algo errado com
você... para estabelecer esse relacionamento puro. Se vocês realmente se esforçarem muito para fazer isso... e realmente
orarem, Eu lhes digo que metade dos problemas deste país... serão resolvidos. Resolvidos para sempre. As pessoas estão
sofrendo dessa doença, daquela doença. Eu lhes pergunto: "Por que você faz isso?" Ele disse: "Porque as mulheres não são
dignas de confiança." "Você vai para casa, elas desaparecem com outro homem." "É melhor ficar com um homem do que ficar
com uma mulher." Eles fazem coisas absurdas, não naturais, sem sentido. O mesmo com as mulheres. Agora, se há fidelidade
entre o marido e a esposa, no sentido real da palavra, novamente nós nos aproximamos... da realidade, do sentido real da
palavra, então homens e as mulheres devem se tornar livres como pássaros. Eles sabem. Assim, é o relacionamento entre
irmão e irmã na infância, Eu diria, com todos os demais na infância, quaisquer relações que você tenha. A criança vai até um tio,
a um outro tio, para ela todos são um tio, a outra tia, isso, aquilo. Assim ela desenvolve todas as suas dimensões de pureza na
infância. Mas se você mantém a criança o tempo todo: "Não, não, não esse é meu filho," "não pode se aproximar desta e
daquela pessoa", então a criança desenvolve essas arestas. Assim, quando a criança é exposta mais tarde gradualmente, você
não tem de dar quaisquer noções, ela não fará coisas imorais automaticamente. Você não têm de ensiná-las sobre sexo, não
tem de fazer nada. porque afinal na Índia nós não dizemos nada às crianças, não conversamos com elas sobre nada, elas
simplesmente sabem. Deixem-nas em paz em qualquer lugar, não questionem. Agora, digamos, Eu tenho duas filhas, agora elas
têm seus maridos. Eles podem brigar um com a outro, algumas vezes, o que quer que seja. Mas quando estão sozinhas, Eu não

posso pensar que... seja possível que algum outro homem possa atrair... a atenção delas da maneira errada. Elas serão livres
com qualquer um, conversam com todos, elas não podem. Mas Eu nunca disse uma palavra sobre sexo. Eu me sentiria...
envergonhada se Eu tiver que dizer até mesmo essa palavra para elas. E como elas têm isso formado de maneira inata dentro
delas? Porque a sociedade, indiana é de tal forma... que os relacionamentos entre irmãos e irmãs são belos. Na Grécia, que é
um país muito antigo, também. Mas agora eles estão ficando modernos. Stamatis está lá, como vocês sabem, ele é uma
pessoa muito interessante. Ele é um advogado e ele está em Atenas. Ele Me contou uma piada, ele disse: "Mãe, quando nos
tornamos jovens..." ele ainda é jovem, mas para ele, ele se tornou jovem muito mais cedo. "quando nós nos tornamos jovens,
todos nós, os garotos, decidimos:" "vamos nos divertir com algumas garotas para sermos modernos". "Mas imediatamente
todos eles começaram a dizer: não com..." "minha irmã, poupem minha irmã, não toquem em minha irmã". Então Eu disse: "Qual
é a moça que não tem nenhum irmão?" Todas as moças tinham irmãos. Eu disse: "isso não vai funcionar. Na Grécia isso não vai
funcionar". Vejam, exatamente, eles deram a entender que nenhum irmão... gosta que suas irmãs sejam exploradas por nenhum
homem. E este é o princípio: "Como você agrada o seu irmão mantendo-se casta?" e... "Como você agrada a sua irmã
mantendo-se casto?" Assim, há um poder de controle mútuo, que é inato, novamente Eu digo, é inato, não é imposto pela
sociedade, inato. Mas numa sociedade que é tão artificial, onde o tempo todo, as idéias são colocadas em suas cabeças, há
uma lavagem cerebral acontecendo. Você simplesmente começa a pensar: "Há algo errado, isso não é apropriado, tem sido
algo absurdo" Mas mesmo entre os animais, Eu tenho visto que... isso funciona ocasionalmente. Então, e quanto aos seres
humanos? Todas essas qualidades que nós temos dentro de nós, que são inatas, são belas. As sociedades que estão
deterioradas, arruinadas... ou nós vemos essas sociedades decadentes, como nós as chamamos, são as sociedades que
incorporaram... um sistema muito bem feito de lavagem cerebral. Mesmo por volta de, digamos, cem anos atrás neste país, a
sociedade não era assim, mesmo há 50 anos atrás, ela não era assim. Se virem os filmes, saberão que o sistema de valores
inato era o mesmo, mas agora as pessoas sofreram uma lavagem cerebral tão grande... que todas as suas qualidades inatas
foram destruídas... e há todas as qualidades artificiais. Agora, A Sahaja Yoga é a religião inata dentro de nós... e uma religião
inata, ou podemos dizer, uma das qualidades religiosas inatas é que nós entendemos... a pureza e a beleza das relações entre
irmãos e irmãs. Como por exemplo, digamos que "A" é uma irmã de "B". Agora, "B" tem um amigo. Esse amigo chega na casa... e
"A" começa a se ter amizade com ele. Considerem assim. No estilo americano, Eu não sei até que ponto eles vão, Isso
incomoda o irmão, ele não gosta disso. Isso incomoda a irmã também, porque ela não sabe como se posicionar, ela fica
nervosa. Ela não está segura sobre até onde ir com isso. Assim, todas as relações ficam confusas. E eles não sabem como lidar
uns com os outros, como se expressarem, como se comportarem de uma maneira... que o relacionamento entre os três seja
normal novamente. E a maior parte da sociedade, das sociedades que são tão depravadas, se você for e realmente analisar
essas pessoas, você ficará surpreso... ao ver que elas são extremamente nervosas. Dizem que se você tiver que distinguir um
americano entre... milhares é muito fácil, ele terá um tique nervoso no nariz, seus olhos... estarão se movendo assim, suas
mãos estarão se movendo assim. É claro, não os Sahaja Yogis. É muito fácil distinguir os americanos. A razão é que o
americano está o tempo todo em alerta, ele não sabe o que sua irmã está fazendo, o que sua mãe está fazendo, o que sua
esposa está fazendo. Ou por outro lado, também para uma mulher. É por isso que o maior número de casos de câncer de
mama... ocorre na América. Com todo esse progresso, se você vir as estatísticas, o maior número de pacientes está aqui. Salvo
o ego e o superego, a pior coisa que tem acontecido a essas sociedades modernas é... que elas perderam sua compreensão
inata da pureza. Vocês obtiveram agora essa inata compreensão na Sahaja Yoga, então tentem desenvolvê-la e fazê-la
florescer, assim a fragrância da inocência uns aos outros muito felizes. E é uma tamanha segurança. A pessoa seente tão
segura e é por isso que é um Raksha Bandhan, que é a proteção de um irmão e a proteção de uma irmã. O tempo todo você
sabe: "Meu irmão está lá, afinal," "Minha irmã está lá". Um tipo de sentimento muito puro, belo como: "Eu tenho alguém para me
proteger". E se esse belo sentimento é criado, cuidado de uma forma mais ampla na Sahaja Yoga, então você se sente
completamente, completamente seguro. Como uma senhora que foi para a Sicília, ela era uma Sahaja Yogini. E havia uma outra,
de outro lugar que também foi para a Sicília. Elas estavam sentadas separadas uma da outra num restaurante. Elas apenas
olharam para a outra e... elas simplesmente sentiram que ambas eram almas realizadas. Então ela apenas se aproximou e
disse: "a propósito, você já ouviu... "falar sobre Shri Mataji Nirmala Devi?" Ela disse: "Você é uma Sahaja Yogini?" "Eu sou!" "Eu
também sou uma Sahaja Yogini!" Elas se abraçaram e se beijaram. Normalmente, se isso é feito... com uma mulher aqui, eles
irão chamá-la de alguma outra coisa. Mas elas descreveram: "Mãe, nós começamos a chorar!" "Nós duas estávamos nos
sentindo muito sozinhas lá." "Nós começamos a chorar!" Que bela relação! Mas se, se qualquer coisa assim... Eu fiquei
surpresa, quando algumas pessoas foram para Delhi, disseram: "Oh, meu Deus! Aqui todas as garotas ficam de mãos dadas."
Eu disse: "Por quê? Com quem elas deveriam ficar de mãos dadas?" No início, Eu não conseguia entender. Eles estavam

surpresos: "como elas ficam de mãos dadas umas com as outras?" Portanto, todo mundo é um alvo, todo mundo é considerado
como se fosse uma pessoa indecente, quer seja um homem ou uma mulher, quer seja um relacionamento entre homens ou
entre mulheres. Isso é depravação. Isso é obscenidade! Assim, nós temos de nos livrar disso. E para nos livrarmos disso, nós
temos de entender que... os relacionamentos somente são desfrutados se eles forem puros. E também, digamos que a seiva da
árvore está subindo. A seiva tem de dar algo para as folhas. Ao invés de dar isso para as folhas ela começa a fornecer...
clorofila verde, digamos, para a flor. A flor ficará verde e, Eu não sei se as folhas também sobreviveriam... a esse tipo de
fornecimento errado. Assim, qualquer relacionamento que você tiver que manter com... alguém tem de ser puro e meticuloso
em relação a isso. Qual é o relacionamento que você tem de manter. Por exemplo, Eu sou o seu Guru, assim o relacionamento
entre vocês Comigo é preciso. Então, vamos supor que você diga: "Qual é o problema?" "Eu posso ir e sentar no colo da Mãe".
Você não pode. Você não pode fazer isso, embora Eu esteja com vocês... e esse seja um relacionamento puro, ainda assim você
não pode. Ou, "eu posso colocar os meus pés em direção à minha Mãe." "Não, eu não posso". Porque todas essas relações
precisam ser compreendidas... nessas formas puras. Até mesmo na eletricidade, vamos supor que haja um... ventilador
funcionando ali e você pegou um plugue. Agora vamos supor que você coloque esse plugue em seu nariz. Ele vai funcionar?
Parece absurdo, mas é assim que é. Todas essas idéias modernas são assim, como se você estivesse colocando o plugue no
nariz... e ao invés de colocar o lenço no nariz você o coloca nesse plugue. É tão absurdo. E é tão inútil e isso mostra como as
pessoas se tornaram idiotas. Assim, nós devemos saber qual é o relacionamento que temos e... uns com os outros e qual o
relacionamento que temos no coletivo. "Como nós nos comportamos?" É claro, coletivamente, as meninas sempre irão caçoar
dos meninos... e os meninos irão caçoar das meninas, está bem. E podem continuar entre eles mesmos também, tudo bem.
Mas enquanto houver pureza, ninguém irá se importar. Todos irão desfrutar. Mas assim que isso se torne pervertido, então os
problemas começam. E, na Sahaja Yoga, esses problemas inúteis têm tomado... tanto da Minha energia, que agora Eu estou
farta disso, realmente farta. Alguém escreve para Mim: "Mãe, de repente eu me apaixonei por alguém". Agora, recentemente,
havia um rapaz da Inglaterra, ele era casado com uma garota... Eu não sei de onde era a garota com a qual ele era casado...,
uma garota da Índia. E havia uma senhora que era casada, "senhora", Eu não sei como Eu poderia chamá-la. Ela não é mais uma
senhora, casada com um francês. Ela foi para a França, morou com ele e voltou. Ele é um rapaz inglês. Antes do casamento eles
eram apenas amigos e tudo bem. E depois que eles se casaram, ambos começaram a viver juntos. Eu não consigo entender.
Antes do casamento isso nunca passou... pela cabeça deles. Depois do casamento, por que isso passou pela cabeça deles?
Mas, nós não sabemos o que fazer. Aquele rapaz francês está farto. Ele disse: "eu não tenho nada a fazer". "O que Eu vou fazer
com essa garota indiana? O que Eu vou dizer a ela? Porque, para ela, ele é o seu marido. Porque as indianas não são desse tipo
que põem o plugue no nariz. Assim, ela não consegue entender e ela não sabe o que dizer. E Eu não sei o que dizer a ela, como
resolver esse problema. É um problema tão estranho. Esse rapaz francês desmascarou-a e rapidamente, a deixou. Mas, agora, é
uma dor de cabeça tão grande. Esse rapaz inglês veio Me ver... e discutiu Comigo até duas e meia da madrugada e, então, Derek
Lee disse: "se você não for embora eu vou bater em você", ele saiu correndo. Derek Lee entrou e disse: "Agora são 2:30 da
madrugada," "por favor saia daqui." E o que ele estava Me dizendo era: "Eu sei, eu sei que isso é errado"; ""eu sei que eu estou
colocando o plugue no meu nariz, tudo bem" , "mas eu tenho lutado comigo mesmo por seis meses," "eu não sei o que fazer
comigo mesmo". Eu disse: "Mas, você está possuído?" Ele disse: "Não," "mas eu sei." Eles acham que, nessas sociedades
ocidentais, uma vez que eu diga: "Eu sei que o que eu estou fazendo é errado", então acabou-se. Você se confessou para Deus,
você confessou para todo mundo: "Eu sei que isso é errado". "Então, por que você está fazendo isso?" Até as 2:30hs ele estava
apenas dizendo isso para Mim. Eu disse: "Mas, qual é a solução?" "Eu sei que não há solução, eu sei". "E seja o que for que eu fiz,
eu compreendo, eu sei." "O que você compreende? Agora, dê-Me a solução." "Eu não sei!" Então Eu lhe disse: "Realmente Eu
estou tão farta de você que..." "Eu decidi que Eu não farei mais nenhum casamento," "porque vocês não têm juízo para o
casamento." "Até você ter se casado com a moça indiana, vocês estavam bem," "você era gentil com ela, você escreveu uma
carta para ela e," "de repente, agora, como você e a outra acabaram juntos?" Ele disse: "Foi espontâneo". "Como espontâneo?"
"Essa garota veio para o lugar onde eu estava trabalhando..." "e eu a conheci" "Acabou? Isso é tudo?" Ele conhecia essa garota
antes, eles ficavam juntos, tudo estava lá, nada aconteceu. De repente, o que aconteceu? Agora o que Eu conclui é que... a
sociedade ocidental é construída contra os casamentos, contra as famílias. Ser casado, de acordo com eles, é um pecado. E
uma vez que você seja casado, para sair do pecado, você precisa fazer algo desse tipo. Porque eles vivem juntos, por alguns
dias, e quando eles se casam, imediatamente eles pensam no divórcio. Porque agora o casamento está tão relacionado à
propriedade, ao dinheiro, a isso, àquilo, um absurdo, que a coisa toda se tornou muito grosseira e... depois do casamento não há
nenhuma questão de amor, por causa de quanto dinheiro e que parte da casa cada um vai ficar, "quantas coisas são minhas", A
coisa toda se tornou tão materialista. Tais casamentos nunca podem ser bem sucedidos. Mas, na Sahaja Yoga, nós nos

casamos para a nossa ascensão... e nós temos de respeitar nossos casamentos, temos de respeitar... a nossa castidade com
nossos irmãos e irmãs. Aquelas pessoas que tentarem, de uma forma ou de outra, arruinar a pureza da coletividade, Eu lhes
asseguro, estarão em grande dificuldade daqui em diante. Eu acho que todo tipo de punição Divina vem após cada período. E
agora, Eu comecei a sentir, com a Minha experiência, que qualquer manifestação absurda de impureza desse tipo, Eu não
preciso dizer nada sobre isso. Há uma punição Divina e de uma natureza muito terrível. Agora, Eu peguei três casos para
experiências e... Eu acho que essa punição já começou. É muito bom que nesse dia de hoje Eu possa lhes falar sobre isso. Eu
não posso evitar isso. Eu acho que periodicamente algumas... novas idéias de punições têm começado desse Poder Divino. E
para pessoas que se comportam dessa maneira, Eu tenho visto que há coisas terríveis. Portanto, façam uma profunda
autorreflexão. Descubram se há algum sentimento impuro, tentem jogá-los fora. E tenham certeza de que não estão possuídos
por tais idéias estranhas. Se vocês começarem a desenvolver uma compreensão mais profunda... então vocês não serão
atraídos por coisas superficiais. E não serão desviados do seu caminho. Havia uma garota na Índia, ela era muito morena. Eu
não poderia dizer, de modo algum, que ela era bonita. Ela é alta, mas muito morena. E havia alguém adequado para a idade dela.
Então Eu lhe disse: "Ela não é adequada para você, mas você pode vê-la". Ele a viu e disse: "Mãe, eu quero me casar com ela."
"Eu me sinto tão tranqüilo na companhia dela," "as vibrações são tão belas." Assim, uma vez que você desenvolva o seu lado
mais profundo, então você não vê todas essas coisas superficiais, mas você vê as vibrações da pessoa. E uma vez que você
comece a ver as vibrações, você ficará surpreso, se esses relacionamentos não forem corretos, suas vibrações irão cessar.
Você não sentirá as vibrações. Você deve saber que Chaitanya... é uma energia viva que pensa, que sabe, que entende tudo.
Assim, se você está tendo idéias erradas a respeito de alguém... e tentar ver as vibrações, elas ficarão quentes,
automaticamente. É um computador que pensa. A informação que está dentro desse computador se reabastece. Que
computador você é! Assim que você começar a sentir as vibrações dessa pessoa, imediatamente você sentirá que não há
vibrações ou há calor. Mas vamos supor que você esteja desnecessariamente desconfiado, e desnecessariamente você esteja
tentando aborrecer-se, então a mesma coisa também irá acontecer. Você teve, é claro, a Realização. Você obteve grandes
qualidades, mas não está ainda consciente do que você obteve tão facilmente. Você obteve o conhecimento também tão
facilmente. Você não teve que ir para nenhuma faculdade, nada disso. E você é capaz de tantas coisas. Mas lembre-se que o
poder que está dentro de você... é mais inteligente do que você. E qualquer coisa que você tente fazer que não for correta, que
não for íntegra, que não for pura, esse poder tentará corrigi-lo. Portanto, tente ser uma pessoa mais profunda, tente entender o
que está por trás dessa pessoa, qual é a qualidade espiritual dessa pessoa, e somente então, você saberá que... os
relacionamentos puros são tão perfumados e tão belos. Eu realmente Me regozijo com vocês porque vocês têm esses...
relacionamentos puros entre vocês e tamanho entendimento. Que Deus os abençoe.

1990-0811, Shri Mahasaraswati Puja, Vishnumaya uma personalidade muito veemente
View online.
Shri Saraswati Puja Vancouver, Canadá, 11.08.1990 Quando eles Me perguntaram… qual Puja nós deveríamos ter em
Vancouver, Eu tinha ouvido falar sobre este ashram que está localizado… em um ambiente muito bonito da natureza… e como a
natureza está sendo criada pelo poder de Saraswati, Eu pensei que o melhor seria ter o Puja de Saraswati aqui. Uma outra coisa
é que quando as pessoas vivem na natureza, elas se tornam extremamente criativas, os sentimentos delicados delas são
preservados… e elas nunca estão numa correria, ou elas não são o que chamamos de "muito modernizadas", porque a natureza
as acalma. Assim, também, a criatividade de Saraswati complementa o artista… e Eu soube que deve ter havido muitos
artistas… criados neste país desde muito tempo atrás. O Canadá em si, Eu sinto que é… o Hamsa Chakra do Vishuddhi, mas… o
Poder de Saraswati torna-se Mahasaraswati… quando ele é manifestado por Mahabrahmadeva, o qual é chamado de
Hiranyagarbha. Para isso, Ela tem de passar através do Hamsa. Ela passa através do Hamsa e se torna a Vishnumaya Shakti.
Quero dizer, Ela é a Vishnumaya Shakti. Assim, Saraswati se torna Vishnumaya. Ela passa através de dois pontos, um no Hamsa
e outro no Vishuddhi, então Ela é a Irmã de Shri Krishna. Assim, Saraswati nasceu como a Irmã de Shri Krishna, e quando a Mãe
de Krishna, cujo nome do tio era Kamsa, ele veio para matá-La, Ela simplesmente se elevou ao céu e se tornou o raio, e Ela
anunciou a vinda de Shri Krishna: "Ele já está vivendo lá." Assim, o relacionamento entre Shri Krishna e Vishnumaya… é este de
um irmão e uma irmã, e surpreendentemente outro dia, nós celebramos o Rakhi Bandhan, Raksha Bandhan, que é a mesma
coisa que o relacionamento entre irmãos e irmãs. Então, agora aqui, nós estamos na verdade celebrando a Divindade… que é a
Irmã de Shri Krishna. Mais tarde, Ela nasceu como Draupadi, e é por isso que Shri Krishna foi salvar a castidade Dela, porque é
somente o irmão que fica preocupado com… a castidade e o nome da irmã. Então isto foi o que aconteceu ontem: este é o Puja
de Saraswati, então Vishnumaya, Ela própria, trovejou ontem 16 vezes aqui, e Eu não disse a ninguém o que estava
acontecendo, mas Eu sabia que Ela faria aquilo. E além disso, Ela também assustou a cidade de Washington. Isso é uma coisa
boa porque a cidade de Washington tem de ser despertada. Agora, essas são coisas muito, muito sutis e relacionamentos
muito sutis, e somente Eu posso dizer essas coisas porque… Eu Os conheço, esses relacionamentos existem. Então Eu não
fiquei surpresa ao ver que Ela estava lá, mas Ela passou como trovões exatamente 1.600 vezes… por esta parte de Vancouver,
para mostrar que… o momento chegou para vocês compreenderem… que a Sahaja Yoga é muito importante, e se nós não nos
afirmamos plenamente na Sahaja Yoga, Vishnumaya irá tomar uma outra forma… que pode queimar todas as suas florestas,
pode queimar tudo. Agora, vocês devem saber que o raio representa todos os cinco elementos nele, ele tem som, tem luz, está
no éter, ele atua no éter. Ele também tem o que vocês chamam de água nele, e quando a água entra em fricção, que é a Mãe
Terra, então todas essas coisas atuam através Dela. Assim, Vishnumaya ontem nos mostrou: "Eu estou aqui agora, por favor Me
venerem." E até agora, nós nunca veneramos Saraswati, e Brahmadeva não é venerado em nenhum lugar, porque Ele criou este
mundo, Ele criou todas essas florestas… e todas essas coisas e Eles criaram todos os oceanos… e todas as terras, todas as
estrelas, universos após universos. Mas nós não devemos venerar como veneramos esta ou aquela árvore. Nós não devemos
venerar nada desse tipo. A única coisa é tudo que é criado pela Mãe Terra, como os swayambus, somente isso nós veneramos.
E isso também, nós veneramos agora de uma forma que é abstrata, porque onde quer que eles surgiram, as pessoas estão
fazendo uma religião comercial, então nós não vamos a esses lugares também como Sahaja Yogis. Assim, vocês podem
entender porque todas essas coisas aconteceram… inesperadamente ontem depois de Minha chegada, pois houve uma
tamanha luz de raio que nunca aconteceu antes… e as pessoas ficaram surpresas. Assim, é a Irmã de Krishna que é muito mais
dinâmica e… [Hindi] uma personalidade muito mais veemente, personalidade muito, muito mais veemente. A essência de Shri
Krishna é que Ele é a doçura. Madhuria é a Sua capacidade e Radha é a Allahda Dayini Shakti, significa Aquela que lhes concede
essa alegria que cria… [Hindi] arrepia os cabelos de alegria. Mas em Sânscrito, isso é pulakit, pulakita é a palavra. Assim, essa
beleza de Shri Krishna que é a doçura, a leela, criando belos sentimentos de unidade, de comunicação, tudo isso está em Shri
Krishna. Mas Ela é Aquela que avisa, e é desse modo que o aviso veio. E Ela é uma personalidade muito veemente que avisa
todo mundo. Assim, por um lado, Ela provou a Minha vinda para cá, que Eu estaria aqui. Talvez para as pessoas que são
aborígenes, elas possam compreendam que isso é o que foi profetizado… e isso aconteceu, vocês também têm de
compreender… que é um aviso de que vocês não podem simplesmente permitir a Sahaja Yoga… ir à deriva de tal maneira que
ela tome seu próprio curso… e dê resultado e você só esteja lá por acaso. Assim, esse é um aviso da Irmã de Shri Krishna,
Vishnumaya, que é a própria Saraswati e hoje nós iremos venerá-La. Somente os Sahaja Yogis, aqueles que são pessoas
iluminadas, podem venerar Mahasaraswati. Caso contrário, as pessoas só podem venerar Saraswati porque… com a veneração

de Saraswati, você pode ler livros, você pode criar danças, música, para diversão dos seres humanos, mas na verdade, o Puja de
Saraswati é destinado às pessoas de… consciência comum, significa consciência humana comum ou normal. Mas para os
Sahaja Yogis, é Mahasaraswati que deve ser venerada. Como Eu lhes disse, Mahasaraswati se torna Vishnumaya, e Ela é
Vishnumaya, então você tem de ser uma pessoa que - você mesmo deve informar às pessoas exatamente como Vishnumaya
faz… sobre a Sahaja Yoga com suas palestras veementes, com coisas que estimulem as pessoas, falando-lhes sobre o que
você é capaz. Mas o que Eu tenho visto é que na maioria dos casos quando as pessoas falam, elas tentam ser muito gentis e
doces como Shri Krishna. Nós tentamos isso nos Estados Unidos, pois isso poderia funcionar com os americanos, mas não
funcionou. Eles gostam de pessoas como aquele sujeito, Graham, ou como alguém assim que fala de uma forma veemente. E
Eu acho que isto é o que temos de aprender com a experiência de ontem: você realmente precisa de alguns palestrantes
veementes… e pessoas veementes, porque eles não são de forma alguma sensíveis às sensações normais. Todas as
sensações deles estão mortas, Eu acho, eles se tornaram entorpecidos e você tem de lhes dar alguns choques. Eles gostam de
choques. Os jornais têm de lhes dar choques, qualquer evento que seja chocante, somente isso pode atrair a atenção deles. Até
mesmo a música… tem de ser exagerada de modo que quebre as rochas. Deve ser uma música assim que simplesmente
quebrará a cabeça deles. Assim, eles se tornaram realmente "pessoas de pedra", e você tem de entender que a natureza dura
como rocha deles… só pode ser quebrada por Vishnumaya. E é por isso que este puja que teremos hoje em Vancouver… tem um
significado muito importante, não somente para o Canadá, mas também para a América. Os americanos não estão dando o
devido valor. Sejam quais forem as doenças que estejam surgindo atualmente, sejam quais forem as drogas que eles estejam
tomando, seja qual for a destruição que estejam fazendo a si mesmos… ainda não está na compreensão deles. Eles não
compreendem o que estão fazendo a si mesmos, o modo como estão destruindo a si mesmos, o quanto uma vida humana é
tão preciosa, eles estão desperdiçando somente por capricho próprio… e pela assim chamada liberdade deles. Então é
extremamente, extremamente importante… que vocês tentem falar com eles de uma forma veemente: "O que vocês estão
fazendo? Por que vocês estão se enganando?" "Por que vocês não entendem que isso está errado?" Pelo menos, para os filhos,
lhes digam: "Nós cometemos esse erro," "mas vocês não devem cometê-lo." Todos esses tipos de palestras tem de existir… e as
pessoas têm de estar prontas para palestras tão grandiosas… e coisas assim, mas dizer que as pessoas não gostarão disso, Eu
acho que é o oposto, a menos e até que vocês os assustem, eles não estarão com vocês. Então vocês têm de lhes falar e
adverti-los… e foi isso que Vishnumaya sugeriu ontem. Agora adotem um novo estilo de estratégia… e falem com as pessoas de
uma forma que… sempre que estiverem fazendo, digamos que você esteja fazendo um curso, no fim do curso, você tem de
dizer: "Agora, vejam, a Sahaja Yoga não é somente fazer o curso," "mas ela é para o seu bem-estar, para sua benevolência," "E
vocês têm de ir além com ela e vocês têm de crescer." "Agora, não deixem isso pela metade. Não é somente germinar a
semente," "mas ela tem de se tornar a árvore, senão ninguém pode ser ajudado." Portanto simplesmente lhes falem sobre…
todos os perigos de não estar apropriadamente desenvolvido… ou maduro na Sahaja Yoga. Isso tem de ser falado, porque todo
esse negócio "meloso" não ajuda na América, Eu tenho visto isso. Vocês realmente precisam de pessoas veementes, porque
recentemente Eu estava escutando uma palestra… desse Billy Graham, e Eu disse: "É um sujeito tão cabeça oca que diz
asneiras", mas ainda assim as pessoas estavam tão impressionadas. E há um outro sujeito, Eu acho que agora ele está atrás
das grades. Eu não sei o nome dele, um sujeito esquisito. Então Eu também o vi, Eu fiquei surpresa ao ver que ele estava falando
algo vazio, como uma concha vazia e as pessoas eram todas loucas por ele, milhares em pé, cantando, fazendo isso, fazendo
aquilo. Assim, temos de entender que essas pessoas precisam de choques, e elas devem ser chocadas e deve ser falado para
elas: "Isso irá acontecer." Há uma outra organização… que entrou em um tipo de sistema chocante é o… [Hindi] Brahma Kumari,
Brahma Kumari. Esses Brahma Kumaris se tornaram como raios… e eles falam com as pessoas - agora, eles não falam: "Vocês
estão destruídos", o que eles dizem é: "Este mundo será destruído, tudo será destruído," "e vocês sabem que não estão
preparados para isso. O que irá acontecer?" A mesma coisa com as Testemunhas de Jeová, a mesma coisa. Eles ficam
dizendo: "Este mundo será destruído," "e todos nós seremos destruídos," "então nós devemos estar preparados e devemos nos
dedicar a Deus." Mas isso não é a realidade, apesar das pessoas estarem atrás disso. Vocês têm de lhes falar a realidade: "Você
não está somente se destruindo," "mas você está destruindo o futuro." As pessoas já estão falando que… a maioria das pessoas
na América serão destruídas. Agora, isso surge por várias razões. Nós podemos dizer que não há nenhuma tradição e coisas
assim, esse não é o ponto, esse não é o ponto principal. Um dos pontos principais é que eles destruíram muitas pessoas…
quando eles vieram e se estabeleceram neste país. Esse é o ponto. Agora os bhoots dessas pessoas que morreram… ainda
estão perambulando e eles querem se certificar de que… eles destruam os americanos tanto quanto possível. A quantidade de
bruxaria, a quantidade de técnicas negativas… que estão atuando na América, não estão atuando em nenhum lugar. Os gurus
tiveram de fugir de todos os países, mas eles ainda estão tranquilamente estabelecidos na América. A razão é que esse bhoots

estão lhes dando ideias. Não somente isso, eles precisam de choques, mas esses bhoots também estão lhes dando essas
ideias pervertidas… de destruição, então eles buscam a destruição deles. Agora, as ideias de bhoots são tais que… você vê uma
pessoa saindo de um bar cair. E a ideia de bhoot é: "Qual é o mal? Tente também, você nunca cairá. Entre," "nada lhe acontecerá,
você ficará perfeitamente bem. Afinal, não importa." Ou então, você lhes fala: "Isto é errado, não deveríamos fazer." "Tudo bem,
então nós somos maus, e daí?" Todas essas ideias são de bhoots. Essas não são ideias humanas, falar assim ou dizer assim.
Então, a todas essas pessoas, a única coisa que… irá persuadir é a Vishnumaya Shakti, nada mais. Eu agora percebo que
somente através de Vishnumaya… as pessoas podem ser curadas. Então a própria Vishnumaya agora adormeceu, graças à
Religião Cristã, à Religião Católica e também ao Hinduismo, porque no Hinduísmo também existe uma ideia de pecado: "Você
pecou nisso, cometeu aquele pecado." "Então dê muito dinheiro ao brâmane, assim você será salvo." Toda religião tem essa
insensatez. Mas esta Vishnumaya Shakti, que está sendo totalmente reprimida… e está adormecida nos seres humanos, se
você puder elevá-la… e falar às pessoas para se levantarem desse sono, dessa preguiça, envolvendo-as muito de uma forma
maior, falando-lhes que nós somos a favor da paz, da paz do mundo. Nós somos a favor da emancipação da humanidade, nós
estamos a favor da salvação das pessoas dos erros graves… e da destruição delas. Se você adotar uma plataforma maior e
falar sobre essas coisas, então isso será evitado. Por exemplo agora, é uma coisa muito boa Eu ter estado com Mahatma
Gandhi, e as pessoas adquiriram um grande respeito por Mahatma Gandhi. É claro, Mahatma Gandhi era muito impressionado
Comigo, sem dúvida. Mesmo quando Eu era uma criança, ele costumava Me consultar, e a prova disso está em seus bhajans,
ele colocou a série de bhajans em diferentes formas, começando do coração, falando sobre o Atma… e depois ele começou do
Muladhara para cima desse jeito. Então, quero dizer, essa é uma das provas de que ele… deve ter Me consultado. Mas seja o
que for, vocês podem usá-lo também, que Shri Mataji está fazendo o que Mahatma Gandhi disse. Ele falou sobre "sarva dharma
savanatma", significa que todas as religiões são tratadas com o mesmo respeito… e a mesma compreensão. Uma vez que
vocês comecem a falar desse jeito, então as pessoas compreenderão que isso tem uma herança nobre… por trás, porque tudo
mundo quer saber de qual livro Eu aprendi. Eu não aprendi de nenhum livro, vocês sabem disso muito bem. Mas vocês podem
dizer: "Ela é A que estava com ele…" "e ele ficou muito impressionado com Ela…" "e tinha as mesmas ideias de paz e não
violência e tudo mais." "Essas são as mesmas técnicas e métodos que Ela quer usar." Isso é um fato, sem dúvida, mas
Mahatma Gandhi era um orador muito veemente. Todas as pessoas que o seguiam eram muito veementes. Eles não eram
somente: "Tudo bem, venham, tomem um chá", e isso tipo de coisa não dará certo. Assim, os americanos precisam de desafio, e
eles precisam realmente de uma pessoa veemente para "os explodirem". Então, agora, se você continuar dessa maneira – como
no outro dia quando nós tivemos um programa em Nova York… e havia muitos negros e muitos chineses, e então havia muitos
indianos e muito poucos eram brancos. Então os brancos vieram e disseram: "Oh, nada aconteceu comigo." Assim, o que você
tem de fazer: "Nada aconteceu?" "Sim, é isso." "Deve ser algo errado com você," "ou deve ser que você deve ter cometido alguns
pecados ou algo assim." Então eles tomam um choque. "Oh, é algo surpreendente que você não tenha conseguido." "Oh, está
muito errado, algo errado com você." "Você deveria conseguir. Tente conseguir, está muito errado." "Eu espero que você não
tenha câncer." Ou você pode perguntar: "Você está sofrendo de Aids?" "Não, não, não." "Então do que você está sofrendo? Como
é que você não conseguiu isso?" "Veja, este homem negro conseguiu, este chinês conseguiu." "Por que você não conseguiu?
Você é um homem de pele branca," "você deveria conseguir isso primeiro." Então as coisas darão certo. Eu estive pensando
sobre isso, por que esses americanos são tão obtusos? Porque eles são em geral pessoas muito obtusas, extremamente
obtusas. Porque esse tipo de música rock, se você toca diante de qualquer um, as pessoas saem correndo. "O que está
acontecendo?" Mas do jeito que eles gostam dessa música rap. Ontem eles queriam que Eu escutasse. O coração começou a
bater ao contrário. Eu disse: "O que está acontecendo?" E a coisa toda começou a tremer. Eu sentei em um banco e o banco
inteiro estava tremendo. Lá, quem se sentou Comigo foi – ele estava lá e também Karan estava lá e descobrimos que ele, Karan
e todo mundo estavam pulando assim. Era como um terremoto acontecendo. Então é isso o que é, essas pessoas são pessoas
muito, muito obtusas… e entorpecidas e elas estão entorpecidas por causa de sua assim chamada liberdade. É como se você
fosse e perguntasse a um touro: "Venha e bata em mim", um tipo de coisa assim. Eles saíram do caminho para se entorpecerem
completamente; e essa dormência pode ser álcool, pode ser drogas, pode ser mulher, pode ser casar-se muitas vezes. Se você
se casar uma vez é suficiente. Se você se casar cinco vezes, quero dizer, você se torna – Eu não sei o que, como um – Eu não
sei se há algum animal assim. Mas algo que você se torna totalmente entorpecido às coisas. Porque, antes de tudo, casando-se
com uma esposa, então você tem apegos com ela, você tem filhos e você – quero dizer, afinal, tem muito para se fazer com sua
esposa… e de repente, você se divorcia e você não sente nada, você não sente isso. É uma grande dormência e se você lhes
disser, "Sim, eu sei, eu sei, eu sei." Eles sabem, mas não sentem. Eles não sentem que estão fazendo algo errado, eles não
sentem que fizeram algo absurdo… e eles não sofrem. Qualquer outra pessoa sofreria. "Sim, ele se divorciou da esposa", e se

torna realmente uma pessoa muito perdida, deveria ser, normalmente. Mas aqui o que você percebe, ficam muito
tranquilamente se vangloriando, "Você sabe, eu me divorciei das minhas duas esposas," "e esta terceira está chegando. Você
pode conhecê-la." De modo que não há vergonha em relação a isso, nenhuma vergonha, nenhum sentimento, nada. Quero dizer,
você se casou com uma mulher, você viveu com ela, ela foi sua esposa e você não tem nenhum sentimento por ela. Com seus
próprios filhos, eles também não têm nenhum sentimento de forma alguma, nenhum sentimento. É claro, eles não são como os
ingleses, onde os ingleses matam seus filhos, então isso não é tão ruim. Mas aqui, Eu ouvi também que matam o marido, a
esposa, matam um ao outro e tudo mais. E para quê? Por amor. Quando elas não têm amor por um marido, como elas terão
amor por outro marido? Eu não consigo entender. O amor é uma qualidade do coração. Então é isso que é, se você observar,
todo o caráter… está entorpecido porque eles não se comportam como seres humanos. Eles se comportam como – Eu não sei,
novamente Eu digo que não sei como quem, porque não há comparação, seja qual for. Portanto não é só na América que as
pessoas são assim, está por toda parte. Mas na América é demais, há muito disso, e todas essas coisas surgem da América.
Todas essas noções estranhas surgem da América, e todo mundo as assimilam, porque eles sabem como fazer propaganda,
eles sabem como tornar isso muito, muito popular. Uma vez Eu estava viajando de navio… e um navegador veio e ele estava
conversando Comigo… e ele Me disse que seu irmão é um demônio muito repugnante. Eu disse: "O que aconteceu?" Então ele
disse que ele teve acesso a esses quatro garotos. que eram os Beatles, e ele se tornou o empresário deles. E ele começou essa
música e trouxe algumas mulheres, embebedou-as, deu-lhes drogas. E a primeira música, quando eles tiveram aquela música,
essas garotas começaram a gritar, berrar, enlouqueceram. E isso se tornou popular. Normalmente a reação seria: "Ba, essa é
uma situação que quando a música começa, as garotas enlouquecem," "então não siga uma música assim." Pelo contrário,
muitos começaram a chegar. Como você explica esse tipo de reação? Quanto mais elas berram, mais elas gritam, de acordo
com elas é extraordinário. Significa que por trás disso, é uma coisa que as tocou de alguma forma, caso contrário, por que elas
gritariam? Significa que pessoas tão tolas são tocadas por algo: "É algo maravilhoso e todos nós devemos ir." "Nós também
somos tolos, então devemos participar disso." Agora vocês podem Me perguntar: "Mãe como, como essa tolice entrou nas
pessoas?" É tão simples, como Eu lhes disse, eles usaram a liberdade deles a tal ponto, a atenção deles para buscas tão sem
valor… que eles se tornaram realmente entorpecidos. A atenção deles não sente nada. A atenção, quando você a coloca para
fora, ela reage, e ela volta para você como alguma coisa. Mas se você o tempo todo continua bombardeando… externamente
sua atenção, esse bombardeio de fora… simplesmente acaba com toda a sua sensibilidade. Não há nenhum sentimento, não há
nenhum apego, não há nenhum, nenhum registro de nada que está acontecendo. Então, para isso, Eu acho que Vishnumaya é
necessária, e é por isso que Ela está situada no lado esquerdo, porque Vishnumaya é A encarregada das pessoas… que se
tornaram totalmente sem sentimentos. É por isso que Ela está lá para lhe dar o sentimento. Então, no lado esquerdo, quando Ela
brilha, Ela lhe dá os sentimentos e as pessoas começam a entender. Então agora, a única coisa que eles têm é… um tipo de ideia
mental de que eles são culpados, só isso. Isso é apenas mental. Se é uma ideia mental: "Oh, eu sou culpado", então você não
sentirá isso. Se você estiver, digamos que você esteja louco, quando você não está louco, se alguém o chama de louco, você
não vai sentir isso. É assim. Então eles não sentem isso de forma alguma, porque é tudo coisa mentalmente aceita e eles se
tornaram entorpecidos, "Agora ninguém pode machucá-lo, então o que há de errado? ", é um tipo de atitude. Eu agora pediria a
vocês para que façam o máximo… e se tornem veementes, escrevam nos jornais… e digam o que está acontecendo e como as
coisas são. Eu estou escrevendo um livro assim agora. É chamado de Meta Modernismo… e tanto quanto Eu puder ser
veemente, Eu vou estar lá… para dizer a eles o que há de errado com eles. E eles deveriam se certificar de que tudo isso está
errado. Não adianta tentar chamar de algo importante. Por exemplo, agora a Aids surgiu. Eu pensei que com a Aids, eles seriam
despertados. Então agora a Aids se tornou um martírio. Agora yuppies surgiram, Eu disse: "Os yuppies sofrerão de uma
doença." Então agora eles disseram: "Não, não, não, não. É muito bom ser yuppie." "Afinal você vê que eles são outros heróis
que morreram…" "para o seu yuppismo." Como por exemplo, cada estupidez… é transformada em um tipo de coisa muito
glorificante, então apenas – e as pessoas aceitam isso. Essa é a melhor parte, eles aceitam. Então é importante para vocês
serem veementes… e mostrar a eles nessa luz o que eles são. Eles têm de ser expostos. Não é só uma pequena luz… do Espírito
que mostrará a eles muito, mas é a verdadeira luz resplandescente e ardente de um raio. Assim, o Puja de hoje será
especialmente para todos vocês… desenvolverem essa criatividade de falar, comportando-se em todas as formas de uma forma
veemente. Isso irá corrigir as pessoas, nada mais. No trabalho criativo também, quando nós criamos algo ou cantamos algo e
tudo mais, se você continuar cantando, por exemplo, em nosso estilo indiano, alguma música que é (…) de talas muito lenta,
isso não funcionará. Eles gostam de alguém como Ravi Shankar, que só fica misturando notas e só fica tocando algo que é
muito, muito… não científico de acordo com os indianos e não entretém de forma alguma. Não abre seu coração e algo assim.
Mas esta é a coisa que é atrativa para eles: entrar em um grande tipo de rock and roll, transformar a cítara em rock and roll,

ainda pior do que isso. Eu não conheço o novo, o mais moderno, não sei qual é. Então a segunda coisa é que você pode ver…
como eles tentam chocar as pessoas. Eles também tentam chocar as pessoas… porque eles sabem que também são como
nós. Por exemplo, você vai no mercado, você encontra alguém, sua calça é - não é nem mesmo calça, uma bermuda, está toda
rasgada em lugares errados, e isso é só para chocar as pessoas. Eles devem ouvir - pelo menos eles deveriam, na América
presume-se que você tem de se vestir decentemente. Você não deve estar vestido indecentemente. Isso é o que eles querem,
mas o que você percebe é que seja qual for a oportunidade, eles podem começar a se vestir de uma forma com a qual você
ficará chocado, eles gostariam de fazer isso. Por exemplo, eles têm apenas… uma parte do cabelo branca. Quero dizer, qualquer
coisa, qualquer coisa é possível apenas para chocar os outros, chocar os outros e atrair a atenção. E o que você ganha? Nada.
Você gasta muito dinheiro para atrair a atenção dos outros, mas o que você ganha? Essa atenção não lhe dá nada, não lhe
retribui nada, não compensa. Então é uma busca tão infeliz que eles têm. Todas essas coisas estragaram a atenção deles que
destrói… a tal ponto que que eles são pessoas sem sentimento. Eles não têm mais sentimentos. E então a pior coisa que
aconteceu… é que eles se tornaram totalmente orientados ao dinheiro. Então o dinheiro é um outro lado de Saraswati. Saraswati
é diferente de Lakshmi, então Lakshmi e Saraswati nunca andam juntas. Esta é a razão pela qual quando eles buscam Lakshmi,
correm muito atrás de dinheiro, eles têm choques. Porque há um… De repente você percebe que a bolsa de valores caiu, que há
uma recessão, esse negócio acabou, alguém que é muito rico… de repente se torna um homem pobre. É todo o trabalho, tudo
isso é trabalho de Saraswati. E se alguém está em excesso em Saraswati, lê muitos livros, é um artista que é muito ambicioso,
que tenta ofuscar outro artista e tudo mais, tal pessoa também recebe de volta uma "recompensa" de Lakshmi, de modo que
suas coisas nunca vendem, ele nunca ganha dinheiro, ele passa fome, todo tipo de coisa. Então essas duas coisas estão em
equilíbrio apenas no Hamsa, ou podemos dizer que elas estão em equilíbrio quando você é um Sahaja Yogi. Então isso tem de
ser alcançado e devem ser colocado juntos em equilíbrio… de modo que você receba as bênçãos de Saraswati assim como de
Lakshmi. Mas isso cruza apenas no ponto do Hamsa e no ponto do Vishuddhi. Então, o que temos de fazer para trazer equilíbrio
é que… o que quer que estejamos ganhando, o que quer que estejamos fazendo, não devemos estar de forma medíocre. Nós
devemos tentar fazê-lo de uma forma dinâmica, de uma forma veemente. Essas duas coisas devem ser combinadas no nível do
Vishuddhi. Então, agora, supondo que você irá dar uma palestra… sobre a Sahaja Yoga de uma forma veemente, e se você usar
uma roupa de modo que você se pareça com um hippie… ou com alguém saindo de uma prisão, ninguém vai levá-lo a sério. Mas
se você está apropriadamente vestido e você parece respeitável… e a apresentação é boa, e depois você dá uma palestra
veemente, todo mundo prestará atenção. Assim, esse princípio do Lakshmi Tattwa deve ser usado… com a dominação do
Princípio de Saraswati. Agora, uma outra bênção de Saraswati é que… você pode ter o conhecimento da Sahaja Yoga. Eu tenho
visto muitas mulheres, especialmente na Sahaja Yoga, elas são Sahaja Yoginis, elas têm vibrações e tudo está lá, mas elas não
sabem o que é a Sahaja Yoga. Elas não sabem o que são esses chakras. Elas não sabem como essas vibrações saem. Agora, a
palestra de hoje é uma palestra bastante complicada, Eu diria, se você assisti-la. Você tem de ouvi-la pelo menos quatro, cinco
vezes para entendê-la, com papel e um lápis. Não é uma coisa fácil, porque Eu estou lhes falando agora, está tudo bem, é
bastante agradável, mas por trás do entretenimento, há um profundo conhecimento. Então Eu não tenho visto as Sahaja Yoginis
na maioria das vezes se sentarem… com um papel e lápis para saber o que a Mãe está dizendo, qual é o conhecimento que Ela
está nos dando sobre as várias coisas. Para elas, a Sahaja Yoga significa ser gentil, cozinhar boa comida e ajudar os Sahaja
Yogis… e, é claro, para os pujas, usar belos saris… e belas roupas e vir para os pujas e tudo mais, e acabou, também. Então, para
elas é muito importante que elas também saibam… o que é Sahaja Yoga. Elas devem ouvir Minhas palestras, sentar, estudá-las
bem e entendê-las. O contrário são os homens. Para eles, é fazer todo o trabalho externo, ir por aí, ver as coisas e tudo mais.
Mas no que se refere aos relacionamentos… ou no que se refere ao lado emocional, eles são negligentes. E é por isso que a
Sahaja Yoga por homens é diferente; a Sahaja Yoga pelas mulheres é diferente. E na França especialmente, isso foi longe
demais um do outro. As mulheres estão de um lado, os homens estão do outro lado. Imaginem na Sahaja Yoga, você ter uma
tamanha insensatez como essa, mas depois nós descobrimos a pessoa que estava fazendo isso e resolvemos, então isso foi
apaziguado e agora as coisas estão melhores. Mas as mulheres devem saber sobre a Sahaja Yoga, mas isso não significa que
elas devam brigar com eles, ou acharem que elas também sabem o que esses homens sabem. Mas é muito, muito comum. Eu
tenho visto que homens e mulheres… estão tendo um tipo diferente de atitude em relação à Sahaja Yoga. Um é extravertido,
outro é introvertido. Mas na Sahaja Yoga não há nenhuma diferença entre… uma mulher e um homem no que se refere a saber
sobre a Sahaja Yoga. Eu mesma sou uma mulher e Eu sei muito, Então por que a mulher não deveria saber sobre o que é a
Sahaja Yoga? Portanto, todas as mulheres que estão aqui ou em todo lugar… têm de saber o que é a Sahaja Yoga. Afinal, olhem
para Vishnumaya, Ela é uma mulher, é o Poder que atua. Brahmadeva não atua. Ele criou todas essas coisas, porque Ele tem o
Poder de Saraswati, caso contrário, Ele não poderia ter criado. Assim, tudo é feito através do Poder e o Poder é uma mulher,

mas se o poder não sabe o que é a Sahaja Yoga, como ela irá fazer isso dar certo? Assim, as mulheres, embora elas tenham
filhos, Eu sei, elas têm de cuidar da casa, da cozinha, mas é um tamanho prazer, uma tamanha alegria ler sobre a Sahaja Yoga,
entendê-la, conhecê-la. É claro que algumas delas de fato leem também. Eu não estou dizendo que elas não leem, mas há
muito, muito poucas… e elas são muito sensatas, muito sensatas. Assim, este é o Meu entendimento sobre o que está
acontecendo hoje: neste ambiente natural, esses ambientes naturais… onde nós somos abençoados pelo trabalho de
Brahmadeva e Saraswati, e onde podemos sentir a capacidade dessas Divindades, até que ponto Eles podem criar, a natureza é
totalmente unificada com o Divino. Agora vejam, assim que Eu cheguei aqui, a natureza sabia que Eu estava aqui. Ela
simplesmente começou a agir sozinha. Eu não tive de dar-lhes uma palestra, eles não tiveram de fazer um puja, nada do tipo.
Eles sabem o que Eu estava fazendo. Eu fui a Los Angeles, a mesma coisa. Onde quer que Eu vá, a natureza sabe o que deve ser
feito: "Agora a Mãe está na cidade, o que devemos fazer?" E eles o fazem. Então este é o problema, é que Eu os criei para
fazerem… todos os tipos de deliberações para os seres humanos: "Tudo bem, façam isso, façam aquilo, façam aquilo." Mas Eu
diria que espontaneamente, isso deveria acontecer, porque agora nós somos um só. Exatamente como a natureza é uma só
Comigo, vocês também são um só Comigo. E isso deve começar a acontecer… quando vocês realmente se tornarem totalmente
envolvidos na Sahaja Yoga, entregues à Sahaja Yoga, somente então isso acontecerá. Que Deus os abençoe.
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Shri Krishna Puja Inglaterra, 19.08.1990 Nós organizamos este Puja especialmente na Inglaterra, de modo que muito mais
pudessem vir... e trabalhar o despertar de Shri Krishna. O Gita foi escrito há muito tempo atrás, e ele foi traduzido em muitas
línguas, e tem havido muitos comentários e críticas. Assim, esse conhecimento livresco do Gita tem arruinado muitas pessoas,
e mesmo hoje você percebe que há muitas pessoas... que estão vendendo os livros do Gita por toda parte... e tornando isso um
conhecimento livresco. Eu não acho que Krishna alguma vez pensou que Seu conhecimento... seria vendido desse jeito para
qualquer um. Como agora, como vocês sabem, as Testemunhas de Jeová também estão vendendo a Bíblia. Assim, isso se
tornou uma empresa de marketing para o Gita de Shri Krishna. Tem havido muitas coisas horríveis contra... a verdadeira religião
da ascensão, e Krishna disse: "Toda vez que houver..." "o declínio da religião", o que é muito verdadeiro atualmente, "e toda vez
que houver santos sendo torturados," "Eu virei a esta Terra para salvar os santos..." "e destruir todas as forças negativas e os
demônios", como vocês os chamam, os rakshasas. Eles são chamados de pushtas, pessoas cruéis. Portanto o despertar de
Krishna é muito importante, de maneira que Ele deve se elevar dentro de nós... e Ele deve manifestar Suas qualidades dentro de
nós, somente então as forças trabalharão. Como criança, Krishna matou muitos rakshasas. Então Ele brincou com as gopis
apenas para elevar a Kundalini delas. Ele tinha a rasa, através da qual fazia a energia de Shri Radha... passar através delas.
Depois de matar Kamsa, o principal rakshasa que estava governando, que era na verdade Seu tio, Ele o matou. Isso significa que
seus parentes, se eles são demônios e são rakshasas, eles têm de ser mortos. Porque alguém é seu parente, você não deve
tentar salvá-lo... e tentar colocar o mal dele nos Sahaja Yogis ou na Sahaja Yoga. Assim, a Sahaja Yoga é a única organização no
mundo inteiro, quer você a chame de espiritual ou seja do que for que você a chame, é a única organização que está também
ansiosa... para colocar para fora muitas pessoas da Sahaja Yoga. Não há nenhuma organização assim, quero dizer, não
somos... uma organização, também. Mas não há nenhum movimento espiritual, não há nenhum movimento no mundo inteiro...
que não somente permite as pessoas saírem da Sahaja Yoga, mas as expulsam, porque ela é limitada pelas leis divinas... e ela
tem de obedecer às leis divinas. O estilo de Shri Krishna era este: "Qual é a necessidade de colocá-los para fora?" "Apenas os
matem, acabou-se." Então Ele matou Seu próprio tio, tornou Sua própria tia uma viúva. Ele colocou Seu próprio tio para fora,
para fora do mundo, o enviou para o inferno diretamente, acabou com isso. Mas na Sahaja Yoga, nós damos uma chance a
pessoas assim também, que são do tipo muito demoniaco, que são muito prejudiciais ao nosso crescimento, que são contra a
espiritualidade, que são contra Deus, nós lhes damos uma corda comprida para se enforcarem. Esse é o lado Materno... desta
Encarnação, mas o lado de Shri Krishna é um que se move muito rápido. Krishna não viveu muito. Naquele curto tempo, quantos
rakshasas Ele matou? Ele lutou ao lado dos Pandavas e matou todos os Kauravas. Ele disse que não matou, mas Ele matou.
Assim, o estilo de Krishna por um lado também... é extremamente doce, extremamente bom. Ele é como mel, é por isso que Ele
é chamado de Madhava, Madhu. Ele é como mel por um lado, somente para as abelhas, somente para as pessoas que... querem
ser abençoadas por Ele. Mas para as pessoas más, Eu acho que Ele é uma das personalidades mais perigosas. É claro, Shiva
também faz isso, Ele matou muitos rakshasas. E a Devi também matou muitos rakshasas. Mas Ela foi a guerras, guerras
verdadeiras, e Ela entrou em discussões... e argumentos e coisas assim, mas Shri Krishna, Ele nunca discutiu... e Ele sabia
como se livrar deles, um por um, e Ele pregou algumas peças neles. Eu lhes falarei sobre uma delas. Havia um rakshasa que
agradando Shiva obteve uma bênção assim: ele fica dormindo, e em seu sono, se alguém o acordar, tal pessoa deveria ser
transformada em cinzas, bhasmasak. Deve ser um bom dorminhoco, Eu lhes digo, nosso vizinho, o que acampa, tem um sono
assim. E ele disse: "Não devo ser perturbado se eu estiver dormindo." Então Shiva pensou: "É uma coisa muito simples." "Por
que alguém deveria perturbar esse sujeito?" "E ele ficaria dormindo em alguma caverna em algum lugar," "então está tudo bem."
Ele não achou que isso seria muito perigoso. E ele também tinha as bênçãos de que ninguém podia vencê-lo, e ele não pode ser,
ele não pode ser perturbado por ninguém... que tente vencer essa bênção dele. Então, na verdade, ele era um santo, de certa
forma, porque ele ficava meditando e tudo mais, mas alguns santos se tornam ascetas e se tornam realmente como, você
deveria dizer, muito canal direito. Assim, Eu o chamaria de rakshasa somente porque... esses tipos de pessoas são inúteis. Eles
só ficam amaldiçoando as pessoas, dizendo coisas para elas... e somente destruindo-as. Então depois vocês – é claro, na
linguagem da Sahaja Yoga, há somente duas coisas: há Sahaja Yogis ou rakshasas, não há nada no meio. Então nós podemos
perceber que ele era... um sujeito asceta horrível, muito canal direito... que obteve essa bênção de Shiva. Havia um rakshasa,
rakshasa verdadeiro, quero dizer, não havia nenhuma santidade nele de forma alguma. Esse é uma mistura mal acabada, algo
desse tipo. Se você vir as pinturas a óleo do Mahabharata, você ficará surpreso ao ver que... todos os tipos de pessoas são

descritas naquilo. Assim, esse segundo sujeito era um verdadeiro, verdadeiro rakshasa, nascido de rakshasas e de uma
qualidade de rakshasa. Ele também tinha uma outra bênção de Shiva... de que ninguém podia matá-lo. A menos e até que
alguém que tenha obtido Sua bênção... de que pode matar alguém assim, ninguém mais deveria matá-lo. Imagine, coitado de
Shiva, Ele pensou: "É uma coisa muito sensata, afinal," "de modo que ele não poderá Me transpor." Ele disse: "Tudo bem." Shiva é
facilmente agradado, o problema é esse. Então este segundo sujeito, o verdadeiro, o verdadeiro rakshasa... estava torturando
pessoas e ele começou uma grande guerra... e Shri Krishna também participou dessa guerra. Ele foi Aquele que participou, essa
foi a única guerra... que Ele próprio lutou... e todos eles estavam lutando lá. Então Shri Krishna sabia que Shiva não ia deixar...
aquele sujeito cair a nenhum custo, porque esse sujeito sabia: "eu estou bem", então Shiva não permitiria que ele fosse
derrotado. Então o que deveríamos fazer? Então Shri Krishna pregou uma peça. Ele começou a sair correndo do campo de
batalha. Agora, é considerado como algo muito covarde... sair correndo do campo de batalha. Quero dizer, se um sujeito assim
vai em sua casa, sua esposa se recusará a recebê-lo. É uma coisa muito covarde e é muito vergonhoso, mas o que é isso para
Deus? Ele tem, Ele tem – Eles não têm nenhum senso de graça ou desgraça. Então Ele saiu correndo do campo de batalha, que
chamamos - é por isso que Ele é chamado de Ranchodas, significa "aquele que foge do campo de batalha", Ranchodas. É o
nome Dele. Um dos nomes de Shri Krishna é Ranchodas. Então Ele saiu correndo. Ele saiu correndo e quando aquele rakshasa
descobriu... que Shri Krishna tinha fugido, ele correu atrás Dele. Mas Krishna estava correndo muito rápido. O rakshasa, sendo
tão corpulento, não pôde correr tão rápido, mas ainda assim ele estava correndo. E Krishna estava se certificando de que ele O
visse correndo, estava mantendo assim. Então Ele foi lá e entrou em uma caverna... onde esse outro rakshasa mal-acabado e
yogi mal-acabado... estava dormindo. Ele tirou o xale Dele, Shri Krishna, e o colocou naquele yogi... e Se escondeu. Ele cobriu a
face do yogi, ele estava dormindo profundamente, então Ele fez aquilo muito delicadamente. Naquele momento chegou o
primeiro rakshasa, ele entrou na caverna, não conseguia ver Krishna em lugar nenhum, mas ele viu aquele homem dormindo. Ele
viu: "Este é Shri Krishna, então agora Você está cansado..." "e está dormindo. Agora eu verei como Você conseguirá sobreviver,"
"eu verei isso." E ele simplesmente foi em cima de sua garganta. Então aquele sujeito mal-acabado que tinha aquela bênção, se
levantou e olhou para ele e com seu terceiro olho, ele o queimou e ele virou... Esse é o truque. Então foi desse modo que Ele
matou muitos rakshasas, e também Ele pregou peças nos outros com argumentos, Ele também matou pessoas
mal-desenvolvidas, muitas delas. Assim, Eu devo dizer que Ele era tão poderoso... que Ele podia realizar qualquer truque nas
pessoas... sentado em um único lugar. E há muitas histórias sobre Ele... que Eu não consigo lhes contar em uma única palestra,
Seu processo de matar era tão sereno... que ninguém se opunha a isso. Havia uma mulher que era um demônio, foi enviada por
Kamsa para matá-Lo. E ela tinha veneno, tinha colocado veneno em seus seios... e ela veio e começou a amamentá-Lo, e
quando Ele começou a sugar, quando Ele era um menino de três, quatro anos, ou talvez dois anos, começou a sugar o seio dela,
ela começou a ficar cada vez maior e morreu. E então eles viram que ela era Putana, a que era o demônio. E uma vez Ele soube
que havia dois rakshasas... que estavam camuflados como duas grandes árvores. Então Sua Mãe uma vez O amarrou, Ela
estava zangada porque Ele estava roubando Sua manteiga, Ela não sabia onde amarrá-Lo, então Ela O amarrou com um... forte
– [Hindi] que nós temos para amassar arroz, um tipo de... coisa de madeira, uma coisa grande, é muito pesado. Então Ela O
amarrou a aquilo. É uma coisa tão pesada, você precisa de pelo menos cinco ou seis pessoas para levantá-lo. Mas quando Ela
foi embora, Shri Krishna simplesmente andou com aquilo, com Seus pequeninos pés, e foi para próximo daquelas árvores... e
bateu nelas em ambos os lados e as duas árvores caíram... e os rakshasas morreram. Ele era tão inteligente e tão esperto,
porque, vocês sabem disso, Ele é o cérebro; Ele é o Virata. Ele fez isso sem nenhuma compaixão, seja qual for. Todo Seu amor,
toda a Sua compaixão, tudo, dever, somente se destinava para Suas gopis e gopes. E depois, quando Ele se tornou o rei, Sua
vida também era muito misteriosa para as pessoas entenderem, mas os Sahaja Yogis conseguem entendê-la. Mas quando Ele
se tornou o rei, Ele tinha de ter esposas, então Ele se casou com cinco mulheres. Imaginem, mais do que o Profeta Maomé,
Essas cinco – por que cinco? Porque elas eram os cinco elementos. Elas eram o corpo causal dos cinco elementos, então Ele
se casou com cinco mulheres. Agora, Ele tinha 16.000 poderes. Agora vejam, um homem, ele pode ser idoso, mesmo com cerca
de 90 anos, se ele quiser ter algumas mulheres em sua volta, eles dirão que ele é um homem depravado. Não com uma mãe,
não, a Mãe pode ter quantos Ela quiser, ninguém vai dizer nada sobre Seu caráter, porque Mãe é Mãe. Mas um homem, ele pode
estar pulando em sua cova, seja o que for. E nisso também, na Índia especialmente, se uma mulher tenta ajudá-lo a ficar fora da
cova, eles dirão que ele tinha relacionamentos depravados com ela. Assim, era uma situação tão ruim naquela época, Ele não
queria ter má fama. Então Ele disse: "O que devemos fazer sobre esses poderes? Porque eles serão mulheres." "Se eles tiverem
de vir nesta Terra, eles serão mulheres..." "e Eu não quero ter má fama", porque Ele veio para o Dharma. Então o que Ele fez foi
tornar essas mulheres princesas... e um rei capturou todas elas. Todas essas 16.000 mulheres foram capturadas por aquele
homem... e aquele homem estava prestes a abusar delas, então Shri Krishna o atacou e pegou todas elas. Por favor, pegue a

criança. Para os dois lados, coitadinhas, ambas estão dormindo. Acho que as crianças estão dormindo, por favor leve-as para
as laterais, onde elas podem dormir apropriadamente, pode levá-las? Por favor, leve-as para as laterais. Está tudo bem, está
tudo bem. Coitadinhas, elas estão dormindo. São duas dormindo tão docemente. Então as 16.000 mulheres que foram
capturadas naquele acampamento - imaginem, por que deveria ser 16.000? Imaginem, 16.000 mulheres, não é uma coisa fácil
de se fazer. Aquele homem tinha 16.000 mulheres... que sucumbiram a sua agressão e estavam lá. E então, Shri Krishna atacou
aquele homem... e capturou essas 16.000 mulheres... e as trouxe e legalmente se casou com elas para mostrar... que elas eram
casadas. Mas qual é a questão do casamento? Porque elas eram Seus poderes. E Ele usou os poderes delas, para quê? Para
criar tantas coisas, como por exemplo, se Shri Krishna não tivesse vindo, nós não saberíamos realmente o significado da vida
espiritual. Ele foi o primeiro que falou da vida espiritual. Rama não falou da vida espiritual, embora houvesse uma tendência na
Índia. As pessoas sabiam que há uma vida espiritual porque havia santos, havia muitos dos que vocês chamam de profetas.
Todos eles estavam falando sobre isso. Mas nenhuma Encarnação falou sobre a vida espiritual. Nós tivemos Rama Avatara,
depois tivemos Parashurama. Tivemos muitas dessas pessoas. Nunca, nunca falaram... da vida espiritual, nunca. Foi somente
Shri Krishna que primeiro começou a falar sobre a vida espiritual, e Ele falou somente para Arjuna, porque, vejam, qual era a
situação? As pessoas não estavam preparadas. Então essas pessoas, os Sahaja Yogis, que se sentem frustados hoje porque
não há muitos Sahaja Yogis... ou há uma obstrução, há certos problemas, devem saber que na época de Shri Krishna, Ele só
pôde ousar falar sobre espiritualidade a uma única pessoa... e essa pessoa foi Arjuna. Então nós estamos numa situação muito
melhor, não estamos? Então, é claro, é claro, depois de Shri Krishna, quem assumiu a liderança foi Cristo... e Ele começou a falar
sobre espiritualidade. Vocês até mesmo ficarão surpresos ao ver que... Abraão ou Moisés não falaram da espiritualidade. Eles
falaram de Deus, mas não da espiritualidade. Até Cristo vir, ninguém disse que você deve nascer novamente, mesmo no outro
lado do mundo, somente Shri Krishna disse isso. Shri Rama foi ensinado por Seu guru... que Ele deveria nascer novamente, no
sentido do que é a Kundalini e tudo mais, não que Ele deveria nascer novamente. Mas Ele tinha se tornado um ser humano,
como Eu lhes disse. Então ele O ensinou sobre a Kundalini, ele Lhe falou sobre a Kundalini, mas isso era uma ciência muito
secreta... seguida somente pelos nath pundits, como os chamamos, como Adi Nath... e tudo mais. A muito poucas pessoas
pessoas foi dada a Realização. Na época de Rama, nós sabemos de um, Nachiketa, e Seu sogro era uma alma realizada. Assim,
comparado a isso, imaginem quantos de nós estamos hoje aqui... que sabem sobre espiritualidade. Nós não somente
sentimos... nossa espiritualidade, nós somos espirituais. Se você aplicar a lei da probabilidade, Eu não acho que poderia ter
havido depois de Cristo... nem mesmo 30 pessoas disponíveis, porque se você observar, Cristo morreu há somente dois mil
anos atrás. Da época de Krishna até a época de Cristo, foram 6.000 anos, e em 6.000 anos, Krishna não teve nenhum... e Cristo
teve 12, então agora calculem, somente 2.000 anos depois disso, quantos poderiam ser? Portanto nós devemos saber que
agora é uma nova explosão, é por isso que Eu chamo de "época de florescimento", pois somos definitivamente pessoas
espirituais, obtivemos a espiritualidade e o Divino está trabalhando. Portanto a Kali Yuga está terminando, agora é a Krita Yuga...
e a Krita Yuga está atuando e essa ação da Krita Yuga... é responsável por nos dar tantos Sahaja Yogis. Krita Yuga significa a
época em que este Poder Onipresente... começou a atuar. Ninguém antes sentiu as vibrações frescas, vocês podem acreditar
nisso? Eles sentiram o frescor, mas não as vibrações. Nunca foi relatado em nenhuma ciência; nunca foi relatado na física
especialmente. Portanto Eu devo dizer que o êxito da Sahaja Yoga é enorme. Também graças a essa evolução na ação das
Yugas, também o Poder Onipresente começou a atuar... porque Eu estou nesta Terra. Mas você poderia dizer: "Mãe, por que a
Senhora não veio antes?" Aquele não era o momento. Mesmo hoje você encontra pessoas estúpidas em nossa volta. A
percentagem de pessoas sensatas parece ser... bem menor nos países ocidentais, embora alta em outros, mas nos países
ocidentais é muito baixa... no que se refere à sabedoria. Assim, nós temos essas obstruções, essas pequenas coisas
acontecendo, não importa. A Sahaja Yoga irá prosperar agora. Ela florescerá... e seja o que for que as pessoas possam dizer,
vocês não devem se preocupar, porque uma vez que eles comecem a encontrar alegria e felicidade, uma vez que eles comecem
a encontrar a verdade e se eles forem honestos, eles não deixarão a Sahaja Yoga. E muitas pessoas sabem que... elas
simplesmente não querem deixar a Sahaja Yoga. Digamos que exista um marido e uma esposa, e a esposa... seja uma mulher
horrível, supondo, ou o marido seja uma pessoa horrível... e ele impeça a esposa de vir para a Sahaja Yoga, o marido dirá: "Tudo
bem, vá em frente," "eu ficarei com a Sahaja Yoga, porque eu senti agora a ambrosia," "eu senti a beleza, a alegria." Agora
imaginem na época de Shri Krishna, Ele falou a uma única pessoa sobre espiritualidade, somente a uma pessoa, Arjuna, que foi
ouvido por Sanjaya... e ele relatou. Foi escrito por Vyasa. Mas Ele não falou para ninguém, não mostrou a ninguém. Ele apareceu
na Sua forma de Virata no campo de batalha, mas Ele nunca mostrou. Mas agora vocês têm fotos para verem, mesmo que
vocês não consigam ver com seus olhos. Alguns podem ver... algumas coisas também, Eu tenho visto que alguns estão
sentindo isso. Assim, vocês estão se desenvolvendo, vocês estão crescendo nisso. Portanto, isso está em um novo reino. Foi

Shri Krishna quem começou a falar sobre isso. É claro, esses nath pandits de fato acreditavam em toda essa... espiritualidade,
mas eles não falaram sobre ela, até a época, Eu acho, de Gyaneshwara, talvez fosse. Primeiro foi Gyaneshwara somente que
começou a falar sobre isso. Antes isso era um segredo guardado. É claro, depois de Gyaneshwara, nós tivemos outras pessoas
falando sobre isso, como por exemplo, nós tivemos o Profeta Maomé, tivemos Nanaka, tivemos muitas outras pessoas como
Shirdi Sai Nath... e alguns sufis e eles começaram a falar sobre espiritualidade. Então nós temos de estar historicamente...
muito gratos a Krishna, porque Ele é Aquele que desfez o primeiro nó... e é por isso que é chamado de Vishnu Granthi... e o
conhecimento do Vishnu Granthi foi primeiro aberto... por Shri Krishna... e Ele quis que isso gradualmente atuasse,
gradualmente. Portanto o Seu Gita não é tão claro, mas está diplomaticamente escrito. Então agora, nós podemos descobrir
que a única pessoa... que primeiro tentou fazer algo sobre o Gita foi Gyanadeva. E Gyanadeva, quando ele escreveu no sexto
capítulo, tudo sobre a Kundalini, apenas disseram: "Isso está proibido, você não pode ler este capítulo", porque eles não podiam
entregar o conhecimento. As pessoas sabiam sobre a Kundalini, mas elas não queriam ler, porque foi lhes falado: "Não, não, não
leia, isso é muito errado", e tudo mais. Então a espiritualidade é um assunto totalmente desconhecido... para os ocidentais.
Embora houvesse Cristo, mas eles têm estado somente crucificando-O. Se Eu observo o Cristianismo, se Eu observo Cristo, é
tão organizado. Ninguém pode sair do Cristianismo. Seja qual for o pecado que você cometa, você ainda é um cristão. Eu sei
que houve um sujeito que matou alguém... e ele foi levado a julgamento. Eles disseram: "O que você é?" E ele disse: "Eu sou um
cristão", embora ele tenha matado. Então eles lhe deram uma Bíblia: "Tudo bem, ponha sua mão..." "sobre a Bíblia e diga que
você é um cristão." Ele disse: "Eu sou um cristão, eu acredito na Bíblia." Mas por que eles não perguntaram: "Por que você matou
então?"? Não matarás. Assim, mesmo essas religiões que foram formadas... não tinham nenhuma regra ou regulamento: "Tudo
bem, se alguém faz assim," "nós o expulsaremos de nossa congregação..." "ou ele não é mais um cristão." Pelo contrário, vocês
ficarão surpresos ao ver... que quando Meu pai tornou-se membro do Congresso na Índia... para lutar contra os britânicos, eles
o expulsaram da congregação, porque de acordo com os missionários lá, Cristo nasceu na Inglaterra. Ele deve ser um inglês,
então como Meu pai ousa associar-se ao Congresso? Uma ideia tão absurda. Assim, todas essas ideias que são tão absurdas
contra Deus, contra a religião, contra a espiritualidade, se tornaram muito predominantes e úteis e convenientes... para essas
religiões organizadas. Esta é uma coisa boa sobre a religião hindu: não há nada como uma organização. Então eles podem ser
agnósticos, ateus, podem ser qualquer coisa. Eles podem ser budistas, podem ser jainistas, eles podem ser qualquer coisa e
podem ser cristãos, mas eles podem ser hindus também, porque não é organizado... e porque eles são organizados, não há
nenhuma restrição sobre eles: "Não faça isso, não faça aquilo." Mas apesar do que Eu tenho visto, Eu fico surpresa ao ver... que
os hindus são pessoas muito dóceis, porque a responsabilidade é deixada para eles mesmos, não para uma organização. Se
você matou alguém, você não deve confessar para o padre, mas confessar para si mesmo e encarar-se o tempo todo. Mas
tantas coisas imundas se arrastaram... para dentro dessa religião também, o sistema de castas... que é simplesmente contra
Shri Krishna. Eles não têm nenhum direito de citar o nome de Shri Krishna... e fazer todas essas coisas insensatas, porque Shri
Krishna, Ele próprio disse que... em todo mundo ele reside. Mas eles mudaram um pouco isso, dizendo que... sua casta é de
acordo com seu nascimento. Como pode ser isso? Como Eu lhes disse outro dia. Agora essa é uma outra história, Eu diria que
eles tentaram que... Cristo parecesse alguém muito comum... ou até mesmo com que Shri Krishna parecesse alguém muito
comum. Esses são os intelectuais. Então em um lado... nós temos esses seguidores estúpidos e no outro lado... nós temos
esses intelectuais estúpidos. Assim, a mensagem de Krishna nunca chegou aos hindus, porque Ele disse: "Em todo mundo,
reside o Espírito..." "e vocês são partes integrantes do Todo." Agora, uma célula da mão, ela é um pária... porque ela não está no
cérebro? Portanto, que coisa errada eles fizeram a Shri Krishna... e é por isso que quando eles sofrem de racismo, Eu digo:
"Vocês fizeram o mesmo às castas," "através de seu sistema de castas, vocês torturaram os harigans," "torturaram as pessoas
de castas inferiores," "entao agora vocês têm isso." Isso vai e volta, a coisa toda. Assim, a vida de Shri Krishna, se você observar,
a beleza dela é que... Ele disse: "A vida é uma leela", para Ele, não para todo mundo, porque Ele é tão poderoso. E essa parte
relativa a leela... foi encampada pelos americanos muito bem, porque eles nasceram na terra de Shri Krishna, em que tudo é
leela, "o que há de errado?" "Faça o que você quiser, o há de errado?" Seja o que for que esteja fazendo é apenas leela, é só uma
brincadeira. "E daí?" Casam-se com quantos vocês querem, abandonam seus filhos, fazem todos os tipos de coisas com sua
moralidade, destroem-se de manhã até à noite. Comportam-se da mesma maneira, como se eles fossem animais. "E daí?"
Estudam o comportamento animal, porque é como se não tivéssemos nenhum senso de comportamento, então estudamos o
comportamento animal e comportamos como os animais. Então vamos nos tornar agora cobras ou... alguns tipos de vermes ou
Eu não sei do que eles são capazes. E o sistema inteiro é exatamente o oposto de Shri Krishna. Assim, esse movimento
estúpido de consciência de Shri Krishna chegou lá. Eu não sei como eles entenderam que Shri Krishna... é a Divindade da
América, mas de algum modo algum bhoot deve ter lhes falado: "Vá lá." E eles são outras pessoas estúpidas que estão

vendendo o Gita, vendendo esse conhecimento livresco, mas agora, é claro, isso voltou nelas... e agora elas estão bem. Agora
elas estão congeladas. Mas o modo como elas têm falado sobre Shri Krishna, elas não percebem que não compreenderam o
ponto principal. Ele disse: "É uma leela." Então por que você está usando essas roupas? Por que você se tornou um sanyasi? Por
que você está abandonando, não comendo essa comida, aquela comida? E então elas estão tomando drogas, estão vendendo
drogas. Seja o que for que não esteja baseado nas vidas verdadeiras... irá para algo que é destrutivo. A verdade é a única coisa
que é construtiva. Todas essas ideias às vezes nos confundem, o que é isto? Em nome de Deus, em nome de Shri Krishna, em
nome de Cristo, em nome do Profeta Maomé, todas essas coisas são feitas... e também algumas pessoas fazem isso até
mesmo em Meu nome. "A Mãe disse, a Mãe disse isso." É proibido para o Sahaja Yogi dizer isso, porque Eu tive o suficiente
disso em vidas passadas. Então nesta vida, ninguém vai dizer: "A Mãe disse isso." "Eu digo." Tenha muita dessa confiança e
responsabilidade de dizer "eu digo". Sou um Sahaja Yogi, você é um Sahaja Yogi, por que você não pode dizer? Então agora, do
Puja de hoje em diante, nós despertamos Shri Krishna dentro de nós, então Seus poderes de doçura assim como de destruição
atuarão e... vocês não têm de se preocupar, vocês estão completamente protegidos. Ele já disse: "Yoga dakshemo myam." "Eu
lhe dou a yoga" e "dakshemo myam"... significa sua belevolencia, Ele cuida. Portanto você não tem de se preocupar, mas isso
agirará e trabalhará... e ninguém pode ferir você. Tudo voltará neles. Existe algo como uma punição divina e você não tem de se
preocupar. É claro, como uma Mãe, Eu nunca sinto vontade de punir ninguém, mas eles simplesmente são punidos, o que Eu
posso fazer? E agora, esse despertar pode ser muito perigoso, então Eu acho que temos de aceitar isto agora dentro de nós
mesmos: nós temos de ser extremamente gentis, bons, coletivos. Se você não é coletivo, então Krishna perseguirá sua vida. Se
você tenta destruir a coletividade, Ele ficará no seu encalço, Ele é uma pessoa extraordinária, Eu lhes digo. Ele é tão engenhoso,
Ele é tão inteligente e Ele é um trabalhador muito suave, Eu lhes digo, então tenham cuidado. Se você é coletivo, então Ele o
fortalecerá, Ele o nutrirá, Ele fará tudo, Ele lhe dará manteiga para comer. Portanto você tem de ser coletivo, essa é a parte
principal. E essas pessoas que só vêm para o programa e depois desaparecem... devem saber que isso não dará certo. Você
tem de ser coletivo... e se eles não querem ser coletivos, nós não queremos forçá-los. Mas se eles não são coletivos, eles não
são Sahaja Yogis... e ninguém deve recomendá-los a ninguém... e os Sahaja Yogis não devem ter nada a ver com pessoas não
coletivas... nem com pessoas que não são Sahaja Yogis. Nós temos crianças muito belas aqui, nós temos belas famílias. Nós
temos tudo tão belo, pessoas tão belas... para amar umas às outras e desfrutar uns aos outros. Então não devemos ficar
emaranhados na confusão de outras pessoas... que são cegas. Isso seria como termos um bom lugar organizado... onde todo
mundo está sentado na luz, de repente você quer ir... ao lugar inabitado onde há muitas cobras... que estão picando todo
mundo. Então vá em frente e depois você não deve dizer: "Mãe, a Senhora me puniu." Você quis ir para dentro... do inferno de
cobras, então vá e tenha isso. Eu nunca puno. Mas talvez Shri Krishna o iluda lá, esse é o estilo Dele, apenas para ter uma
pequena picada de cobra. Assim, de acordo com Shri Krishna, nós temos de ser muito brincalhões. Agora todos nós somos
pessoas realizadas e vocês são muito felizes... e todos vocês são muito brincalhões e felizes... e também agora vocês são
muito capazes, vocês têm espiritualidade, vocês podem dar a Realização aos outros. Até mesmo Me contaram que nas ruas, as
pessoas estão pedindo a Realização, algumas pessoas foram para o bloco oriental... e eles conseguiram 5.000 pessoas.
Alguém foi à Argentina, conseguiu muitas pessoas. Assim, isso é muito bom, tudo isso, Minhas mãos estão se estendendo... e o
trabalho está se estabelecendo. Todo mundo deve assumir isso. Escolha um lugar e Eu irei lá e trabalharei isso. Escolha um
lugar e realizem isso, todos vocês podem fazê-lo, porque vocês agora obtiveram poderes, é melhor colocar isso em prática,
use-os. Se você não usa os poderes, você se tornará obtuso, então use seus poderes... e acredite que você tem poder e... que a
única coisa é que você tem de se manter nos limites, nas maryadas da Sahaja Yoga, que você tem de levar... uma vida boa
muito moral. E você deve sentir suas vibrações apropriadamente... e manter boa saúde, o que você pode fazer facilmente. Se,
como eles dizem, Eu posso trabalhar desse jeito diariamente, você também pode trabalhar. Todos vocês são muito jovens,
todos parecem ser mais jovens do que Eu. Eu sou a pessoa mais velha aqui. Portanto, se Eu pude fazer tanto, por que vocês não
podem? Assim, uma coisa você deve perguntar em sua oração à noite, quando você for dormir: "O que eu fiz pela Sahaja Yoga?"
Uma frase, todos vocês, apenas façam esta pergunta: "O que eu fiz pela Sahaja Yoga?" Por exemplo, pessoas como Eu ou Shri
Krishna ou qualquer um assim, Nós nem mesmo sentimos que estamos fazendo algo. Então o que podemos perguntar? Se Eu
quero perguntar a Mim mesma, Eu cairei em um oceano, Eu acho, Eu não sei, estarei perdida. Se Eu quiser Me analisar, Eu fico
perdida. Se Eu quiser pensar em Mim mesma, Eu fico perdida, está além de Mim, então deixe estar, não importa. Eu não quero
saber sobre Mim mesma. Mas é melhor você conhecer a si mesmo e você pode conhecer. Você pode conhecer, não Eu. Assim,
no que se refere a Mim, Eu somente penso que... enquanto Eu viver – Eu não sei, Eu talvez viva para sempre, Eu estou vivendo
para sempre, talvez, vocês talvez digam isso, mas seja o que for, enquanto Eu estiver nesta Terra, Eu Me certificarei de que a
Sahaja Yoga seja totalmente estabelecida. Essa é Minha promessa para vocês. [Marathi] Ele vem a esta Terra novamente para

estabelecer a religião, mas não somente a religião, mas sim a Vishwa Nirmala Dharma, que é uma religião muito mais elevada
do que as religiões comuns... dos seres humanos. Dentro deles mesmos, está a Vishwa Nirmala Dharma, que nós
estabeleceremos em... um tempo muito curto, Eu tenho certeza, nesta Terra. Então que Deus os abençoe.
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Shri Ganesha Puja, Lanersbach, Áustria, 26.08.1990 Hoje, nós estamos celebrando o aniversário de Shri Ganesha. Todos vocês
conhecem a história de Seu nascimento… e Eu não preciso repeti-la. Mas, assim como Ele foi criado somente pela Mãe, pela Adi
Shakti, da mesma maneira, todos vocês são criados à imagem Dele. Assim, vocês já estão no caminho de Shri Ganesha. Os
seus olhos brilham do mesmo modo que os olhos Dele. Todos vocês têm o belo brilho em suas faces como Ele tinha. Quer
vocês sejam novos, adultos ou idosos, não faz nenhuma diferença. Toda a beleza chega a nós através do brilho de Shri
Ganesha. Se Ele estiver satisfeito, então não temos de nos preocupar em relação a nenhuma outra Divindade, porque o poder de
todas as Divindades é Shri Ganesha. Ele é como um vice-chanceler sentado em cada chakra. A menos e até que Ele sinalize, a
Kundalini não pode atravessar, porque a Kundalini é Gauri e é a Virgem Mãe de Shri Ganesha. Agora, nós temos de entender que
nós estamos aqui na sociedade ocidental, onde muitos se desencaminharam, porque nós nunca nos preocupamos em cuidar
de Shri Ganesha. Cristo veio e Sua mensagem se espalhou por todo o mundo. Ele falou de coisas que não são praticadas pelos
cristãos, de forma alguma. Porque seja o que for que eles começaram não está baseado na verdade. A verdade é que Shri
Ganesha nasceu como Cristo. Se essa é a verdade, então eles têm de entender na luz de Shri Ganesha, esta grande encarnação
de Cristo. Isto é, Ele disse às pessoas: "Não tereis olhos adúlteros." Na verdade, para um santo, ele não sabe o que são olhos
adúlteros, porque ele apenas olha, apenas olha. Como Shri Gyaneshwara belamente disse: "Niranjanapani", olhar sem nenhuma
reação, apenas olhar. Essa é a qualidade da inocência, que foi revelada por Cristo, nosso Senhor, mas nós não assimilamos
nenhuma dessas qualidades. Agora, vamos supor que vocês estejam venerando hoje Shri Ganesha. Assim, por que vocês estão
venerando Shri Ganesha? Vocês estão venerando porque o seu Ganesha deve ser despertado, vocês devem ter as qualidades
de Shri Ganesha dentro de vocês, vocês devem sentir essa inocência em seus olhos. Do contrário, você é um hipócrita. Se você
está sentado aqui e venerando Shri Ganesha e não está tentando colocar sua atenção em sua ascensão… como Shri Ganesha,
então isso é inútil. E além disso, Ele é uma eterna criança. Ele não tem ego, Ele não tem nenhum condicionamento. Então, Ele é
uma eterna criança. Nós temos de nos tornar eternas crianças de nossa Mãe. Para alcançar esse estado, o que temos de fazer
é simples: elevar nossa Kundalini, firmá-La, meditar e manter nossa atenção interiormente, mais, e não reagir. Agora, dizer para
não reagir significa apenas observar. E quando você observa sem pensar sobre isso, então a verdade, que é realmente poesia,
se revela. É por isso que um poeta vê muito mais do que uma pessoa comum pode ver. A beleza interior simplesmente começa
a penetrar na sua visão… e você começa a vê-la. Assim, vocês têm visto as crianças, seja qual for a origem delas, seja qual for o
país que elas estejam vindo, quer sejam do Japão ou da Inglaterra, Índia, Austrália, de qualquer lugar, observem que as crianças
são normalmente muito belas. Uma vez Eu fui ao Japão… e havia um santuário que eles queriam que Eu visse. Então Eu vi
algumas mulheres vindo, três ou quatro mulheres. Elas eram ocidentais. Elas disseram: "Não vá, não vá. Há algumas crianças,
horríveis." Eu disse: "Por quê?" "Elas chamam você de bruxa." "Elas nós chamaram de "bruxas, bruxas, bruxas", as crianças
japonesas. Eu disse: "Como vocês sabem? "Elas devem estar falando em japonês." "Não, nós perguntamos o significado,"
"então eles nos disseram que significava bruxas," "nós parecemos bruxas para elas, então é melhor não ir." Eu disse: "Tudo bem,
deixem-Me ir." E quando Eu fui até lá, todas elas vieram correndo, agarraram-se em Mim, Me beijaram, coisas assim. Elas não
Me permitiram ir ao santuário, e então elas andaram todo caminho até o santuário, elas voltaram. Eu não conhecia a língua
delas ou qualquer coisa assim. Tão doces. Beijando Meu sari, beijando Minha mão, elas eram tão doces. E Eu fiquei surpresa…
ao ver como é que elas chamam as outras mulheres de bruxas. E nós, para Mim, e Minhas filhas também estavam conosco, e
Minhas filhas gostam muito de crianças. Então depois elas disseram: "Por que ir para o santuário? Nós brincaremos com as
crianças." Eu disse: "Não, vamos ao santuário, apesar de tudo." Então quando nós subimos, aquelas crianças também vieram
conosco e comportaram-se. E as mães delas ficaram muito surpresas, elas disseram: "Normalmente para todas as
estrangeiras," "para todas as estrangeiras, elas dizem 'bruxas'…" "ou até mesmo para os homens, elas dizem que eles são
demônios." "Os demônios estão chegando." Porque os japoneses são pessoas pequenas, e o tamanho de nossos ocidentais é
bastante grande… e talvez essa possa ser a razão, seja o que for, ou talvez alguma uma outra coisa, Eu não sei. E elas não iriam,
quero dizer, nem mesmo falariam com elas. Todas elas fogem, chamando-as de "bruxas, bruxas", das janelas e de cada
esquina. Então Eu percebi que nessas pequeninas crianças, o Ganesha delas está despertado nelas. O Ganesha de todo mundo
está despertado quando vocês nascem. Todos os animais têm o Ganesha deles intacto neles, especialmente os pássaros. Nós
nunca pensamos em como os pássaros percorrem… todo o caminho da Sibéria à Austrália. Qual direção vem a eles? De onde?
Eles adquiriram um ímã dentro deles. Isso é Shri Ganesha. O ímã é Shri Ganesha. Assim, esse ímã, que está dentro de nós, pode

atrair as pessoas inocentes… e repelir os maliciosos, os horríveis, como elas chamam de "bruxas" e "demônios" e todos esses.
Assim, esse ímã tem ambas as qualidades: ele repele aqueles que não estão bem… e atrai aqueles que são inocentes. E é por
isso que na Sahaja Yoga, nós percebemos que… não conseguimos tolerar algumas pessoas, de uma forma ou de outra, nós
tentamos, tentamos, tentamos. Mas, de uma forma ou de outra, é um muito difícil. Eles não sabem qual é a razão. A razão é
Ganesha. Agora, na sociedade ocidental, como vocês sabem, não é que eles não tenham prestado nenhuma atenção… na
qualidade de Ganesha deles, mas eles têm falado muito acerca da perversão sobre Shri Ganesha. Eles falam na televisão, eles
falam aqui, ali, sob todos os aspectos. As crianças veem isso e muitas crianças pequeninas estão… sofrendo por causa de
problema de Shri Ganesha, crianças muito pequenas. Como elas adquirem esses problemas? É por causa da atmosfera estar
cheia disso. Agora, na Sahaja Yoga também, nós temos algumas pessoas… que simplesmente ficam aqui hipocritamente… e
elas têm problema de Ganesha. E há alguns que apoiam. Esse sujeito pode dizer: "Oh, eu era um homem tão doente, eu não
tinha nenhuma esposa…" ou "eu não tive nenhum amor de meus pais", ou qualquer coisa assim, e os outros começam a apoiar.
Esse tipo de compaixão é muito perigosa, é extremamente perigosa. Antes de mais nada, esse tipo de compaixão arruína
aquela pessoa… que não consegue superar os problemas dela e, gradualmente, você também assimila esses problemas. Em
vez de ajudá-la, dizendo: "Faça a meditação de Ganesha," "sente-se na Mãe Terra, recite o Atharva Sheersha, use a vela." "O seu
problema irá embora." Em vez disso, eles começam a ter pena. Isso não é compaixão. Isso é "sym-pathy". "Sym" significa
"compartilhar", "pathy" significa "pathos" (paixão, sofrimento). Então, você mesmo compartilha todos os problemas daquela
pessoa. Portanto nunca apoie uma coisa errada. Se você realmente ama essa pessoa, você se importa com essa pessoa, você
tem de lhe dizer: "Isto está errado, isto está errado, isto está errado." Além disso, na Sahaja Yoga, Eu tenho visto pessoas de 70
anos que também querem se casar. Eu não consigo entender. Afinal, a solidão não é possível na Sahaja Yoga, vocês têm tantos
Sahaja Yogis. Onde está a solidão? Eu nunca Me sinto só. Eu adoraria ficar às vezes. Se vocês não estão Comigo, Minha família
está Comigo. Eu nunca estou sozinha, e Eu nunca estou sozinha quando estou sozinha realmente. Eu desfruto a Mim mesma
melhor quando estou sozinha, porque Eu tenho tempo para refletir sobre o que nós temos alcançado, sobre esses momentos
que foram… lindos momentos de encontrar todos vocês, todos esses lindos lugares que visitei com vocês, todas as alegrias.
Assim, todas essas pessoas que ficam explicando… os problemas delas de Muladhara têm de saber uma coisa: isso é um
certificado garantido para elas irem para o inferno, sem dúvida, porque também do Muladhara, vocês sabem, todos os tipos de
doenças surgem, que são incuráveis, de acordo com os médicos. Por exemplo, você contrai esclerose múltipla. De esclerose
múltipla passando por todas as deficiências musculares, até mesmo o câncer… pode ser causado por problema de Muladhara.
Por que há muito mais casos de câncer nos países ocidentais… do que em qualquer outro país? Todo mundo tem uma
explicação. Alguém disse que não há muitos médicos de câncer, é por isso que há tanto. Não é assim. Agora, vejam, a
esquizofrenia… também pode originar-se de problema de Muladhara. É claro, vocês sabem que a AIDS… não é nada além de
problema de Muladhara. Mas ainda assim, se vocês querem criar um mártir a partir disso: "Nós somos os soldados da AIDS
caminhando para nossa morte", então o que você pode fazer por essas pessoas estúpidas? E a estupidez vem também do
Muladhara, porque Ele é o doador de sabedoria. Como você adquire a sabedoria? Somente através do despertar de seu Shri
Ganesha. Ele é o doador de sabedoria. Agora, todos os tipos de pessoas fazem coisas estúpidas, inacreditável, inacreditável.
Por exemplo, na Índia, recentemente, Eu lhes pedi pulseiras maiores, para as mulheres que têm mãos maiores aqui, e quando
eles voltaram, disseram que atualmente… todas as pulseiras maiores estão sendo enviadas para os EUA. Eu disse: "Por quê?"
"Porque os homens decidiram usar pulseiras nos EUA." Agora, na Índia, se você dá uma pulseira para qualquer homem, significa
um insulto para ele: "Você não é um homem." Todas essas coisas estúpidas, cento e uma, Eu lhes digo, você vê por todo mundo
agora, porque voce surgiu disso. Todos os tipos de coisas surgem porque o Muladhara deles não está bem. Na Índia agora, por
exemplo, nós todas vestimos saris. Ninguém sabe. Quero dizer, logicamente, nós também devemos usar saris, porque eles são
feitos por aldeões e eles se sustentam com isso, e é desse modo que nós apoiamos esse negócio. Culturalmente, nós
gostamos disso também, porque sugere que nós somos mulheres tímidas, nós não queremos expor demais nosso corpo, e em
terceiro lugar, ele é muito bom para as mães, pois elas podem amamentar os filhos e cuidar deles. Por favor, sente-se. Assim,
isso tem vários aspectos, mas ninguém pensa sobre a lógica disso. Elas acham que é muito prático e tem existido por
tradições. Agora, vamos supor que vocês digam: "Tudo bem, venham," "abandonem seus saris e vistam alguma outra coisa",
elas dirão: "Agora, contem-nos uma outra. Não, não, de maneira alguma." Ninguém aceitaria isso, ninguém aceitaria isso.
Porque elas acham que os saris são mais graciosos, eles fazem com que você se pareça com uma mulher, há muitos trajes
belos… e isso dá oportunidade para os artistas se expressarem. Mas isso, somente alguns intelectuais podem pensar, mas
normalmente nas vilas, se você lhes disser: "Mudem", eles dirão: "Não." Assim, não tem como uma moda dar certo. Não tem
como uma moda dar certo porque, tradicionalmente, agora eles alcançaram um certo grau de sabedoria. "Agora, isso é o que

melhor convém para nós." Então, eles não aceitarão nenhuma insensatez. Ha (Sim), se for alguma coisa sensata, que nunca é,
Eu diria, vinda do ocidente, talvez eles possam. Mas porque os ocidentais perderam sua sabedoria, não há nada sensato que
venha para a Índia, nada. E seja qual for a sensatez que eles tenham, também está acabando. Ontem, vocês ouviram uma valsa
tão bela. Quero dizer, quem toca essas valsas atualmente? Milhares se juntarão a algum tipo de música pop barulhenta, pesada,
que pode penetrar em seus ouvidos e pode torná-los surdos. Não há nenhuma sabedoria em todas essas coisas. Eles querem o
tempo todo algum tipo de sensação. Contaram-me que as pessoas vêm para cá para esquiar. Eu vi algumas pessoas pulando
de paraquedas. Pergunte a um indiano. Ele dirá: "É melhor você fazer isso." "Eu não estou aqui para quebrar minhas pernas." Ele
compreende a sabedoria disto: "Meu corpo é mais importante do que qualquer outra coisa." "Para que é essa sensação?" No
esqui, muitas pessoas têm visto isto, eles perderam seus rins, perderam suas pernas, eles terão pernas artificiais para esquiar.
Essa sensação surge como uma grande atração… para pessoas que não têm nenhuma sabedoria. Isso não é atrativo para a
sabedoria. Assim, as pessoas que são sábias não adotam coisas estúpidas. Embora Shri Ganesha seja a criança, mas Ele é o
doador de Sabedoria. Assim, nós podemos dizer que nossas crianças são as doadoras… de sabedoria, se nós as mantivermos
na linha da sabedoria. Ouçam-nas, o modo como elas falam. Como elas falam sabiamente, algumas vezes elas fazem… uma
reunião Comigo e Me falam tudo sobre vocês, do que vocês são capazes de fazer. E Me contam em segredo, inteiramente, e
dizem: "Não conte ao tio ou à tia, mas nós Lhe contaremos isso." E elas dizem pequeninas coisas: "A tia estava vestindo o sari
que a Senhora deu e depois," "ela o colocou no chão." Todas as coisas pequeninas, elas sabem, elas são tão doces. Vejam
ontem, como elas vieram correndo e Me beijaram, tão doce, sem elas, o mundo teria sido como um deserto sem nenhuma flor.
Assim, Shri Ganesha criou vocês. Por causa Dele, vocês nasceram. Ele é Aquele que toma conta de vocês quando estão no
útero de sua mãe. Ele é Aquele que assegurou… para que vocês nascessem no momento certo. Ele é Aquele que cuidou da
nutrição de vocês, de tudo. Ele é Aquele que cuidou do desenvolvimento do feto, do cérebro e de tudo. Tudo isso é feito por esta
grande personalidade, Shri Ganesha. O quanto nós devemos a Ele. Além disso, Ele nos dá a sabedoria básica. Quero dizer, um
aldeão, vamos supor que você fale com um aldeão que não esteja exposto… a todas essas sensações insensatas, você o
achará extremamente prático e sábio. Há uma história: um aldeão estava viajando de trem com outros rapazes, que eram muito
exibicionistas e achavam que eram muito espertos. Então, eles estavam tentando provocar o homem. Então, um rapaz
perguntou-lhe: "Agora, se a manteiga é vendida por uma libra," "por um quarto de libra, "qual será o preço do ovo na próxima
estação?" O homem olhou para ele. O rapaz disse: "Tudo bem, diga-me qual é?" "Então, você não consegue dizer o preço do
ovo," "então você pode me dizer o preço," "você pode dizer a minha idade?" O homem olhou para ele. Ele disse: "Você deve ter 22
anos." O rapaz disse: "Como você sabe?" O homem disse: "Eu tenho um irmão que tem 11 anos…" "e ele é meio louco, mas você
é um louco completo." Assim, um aldeão comum respondeu a esse sujeito esperto… e o sujeito esperto não sabia para onde ir.
Assim, todas essa esperteza e astúcia acabam… quando se trata da inocência. Agora, muitas pessoas têm também um
sentimento… de que nós perdemos a nossa inocência. Isso é algo que é uma qualidade eterna que vocês obtiveram. Você nunca
perde a sua inocência. Talvez, assim como as nuvens podem cobrir o céu inteiro, talvez o seu ego e os condicionamentos e
seus erros… podem tê-la coberto, mas ela está sempre lá, sempre lá. A única coisa é vocês a respeitarem, comportarem-se de
uma maneira que respeitem a sua inocência. Não sintam-se constrangidos em relação a sua inocência, nunca. A sua própria
inocência é um poder… e a sua inocência definitivamente lhes dará essa sabedoria, através da qual vocês podem resolver todos
os problemas… sem nenhuma dificuldade. Mas de uma maneira mais profunda, se você observar quem é Shri Ganesha, Ele é o
Filho da Adi Shakti. Ela O criou do Omkara. Agora, o Omkara é o Logos, como vocês o chamam, é o primeiro som de quando…
Sadashiva e a Adi Shakti se separaram para a Criação. Esse som é usado como Omkara, que são vibrações, que tem luz nele.
Eles têm todos os corpos causais de todos os elementos, somente no canal direito. Então no canal esquerdo tem o poder de
suas emoções. No centro, tem o poder de sua ascensão. Assim, é uma Divindade muito poderosa que temos… e Ele é
brincalhão. As crianças raramente são cruéis. Ele não é cruel, mas se alguma coisa é feita contra a Mãe, então Ele fica
enfurecido. Então Ele pune, e é desse modo que a justiça divina é trazida às pessoas. Dessa forma, se nós nos entregamos a
Shri Ganesha, Ele nos protege, Ele nos dá sabedoria, Ele dá uma compreensão adequada do protocolo da Mãe. Ele não conhece
nenhuma outra Divindade, exceto Sua Mãe. Ele não se preocupa com nenhuma outra Divindade, exceto Sua Mãe, e Ele sabe que
Ela é a Divindade mais poderosa. E essa é Sua sabedoria, a qual deve ser assimilada. Quando vocês rezam, vocês devem tentar
assimilar isso. Para muitas pessoas que ainda estão no Ocidente ansiosas para… copiar outras pessoas recaem em ideias
erradas, que realmente as têm mantido longe da Verdade. Graças a Deus, todos vocês saíram disso e quando vocês veem o
inferno no qual a sociedade ocidental caiu, vocês tentam compreender… e desfrutam por estarem inteiramente em um estado
diferente. Mas ainda assim, entre vocês haverá alguns que ficarão oscilando. Tentem tirá-los, não jogá-los para dentro e ir
também com eles. Se vocês se solidarizam com eles, vocês decairão com eles. Tentem tirá-los e digam-lhes: "Vocês têm de

sair." Pode ser um pouco doloroso para eles, não importa, mas eles serão salvos. Portanto, vocês estão aqui como salvadores…
e vocês têm o poder de Shri Ganesha, que deve ser usado. Assim, o Puja de hoje deve ser feito especialmente com uma
oração… em seu coração: "Shri Ganesha, por favor," "seja gentil e misericordioso…" "e nos perdoe de modo que o Senhor se
manifeste dentro de nós." "Faça com que todas essas coisas hipócritas," "todos esses condicionamentos e todas essas ideias
erradas que temos…" "ou toda a vida errada que temos tido," "simplesmente desapareçam no ar," "e faça com que o belo luar de
Suas qualidades tranquilizadoras…" "de inocência seja manifestado através de nós." Vamos manifestar essas qualidades. Isso é
o que deve ser pedido. Hoje é um grande dia. Eu estou muito feliz por estarmos na Áustria, a qual Eu chamo de "país das armas
divinas." É um país maravilhoso, como Eu lhes disse antes, pois não há nenhum fundamentalismo aqui. É muito surpreendente,
mas Eu descobri que na Áustria, há pessoas de todas as partes do mundo e elas têm se casado aqui, é um país pequeno, então
todos eles se mantêm juntos. É um lugar muito bom, especialmente este lugar onde estamos. Eu ouvi dizer que é chamado de
"terra santa de Tyrol". E nós também vimos muita Graça Divina caindo. Com nossos olhos, todo mundo pôde vê-las, a Graça
Divina caindo. Não havia nenhuma chuva, mas você podia ver a Graça Divina. Além disso, ontem, os aldeões comentaram que
este rio inundou. A geleira inteira ruiu e este rio inundou, mas ele não transbordou. Ele manteve-se em suas maryadas (limites).
Eles ficaram bastante surpresos ao ver como isto aconteceu, dele manter-se em suas maryadas. Essa é uma coisa e a segunda
coisa é que eles disseram que… nunca ouviram falar de um estrondo vulcânico tão grande das nuvens, eles nunca ouviram tais
notícias antes… e foi realmente extraordinário, choveu tão pesadamente, tudo aconteceu e nós estamos bem. Somente no
caminho central do Sushumna, ele se esvaziou. Talvez porque Eu tive que andar através dele, então ele se esvaziou naquela
parte. Mas de modo geral, todos os nossos programas foram muito bem… e todos nós regozijamos a última noite do programa,
e o músico também perdeu a noção do tempo, ele tocou por quatro horas por conta própria. Eu pensei que ele tocaria somente
uma raga, ele continuou e queira tocar mais, mas então, graças a Deus, talvez ele pensou no puja e parou. Assim, vamos tentar
ser inocentes dentro de nós mesmos. Termos orgulho por sermos inocentes, não precisamos ser pessoas espertas. A
esperteza é sua atitude mental e a inocência é sua qualidade inata… que está conectada com este Poder Onipresente. Que Deus
abençoe todos vocês. [NT: Palestra continua.] Pelo menos durante o Puja, não deveria haver nenhum movimento externo ou
próximo. Se as crianças ficarem sentadas, tudo bem, senão vocês podem sair. Mas vocês não devem perturbar os outros,
porque a atenção deles vai para vocês. Assim, todos aqueles que estão se movimentando, todos vocês também devem vir e
sentar-se com seus filhos. Por que seus filhos não podem se sentar? Eles se sentarão, traga-os para dentro. Ou se eles não
ficarem sentados, vão para detrás da cortina, porque as pessoas ficam perturbadas, há Sahaja Yogis que ainda… ficam
perturbados muito facilmente com o menor movimento aqui e ali. Então a primeira coisa é abrir o seu coração para Shri
Ganesha. Quando você vê uma criança, o modo como o seu coração abre. Da mesma maneira, por favor, abram seus corações.
Ah, vejam, uma coisa é que Ele tem um chicote em Sua mão… e se você se lembrar, Cristo usou um chicote para bater… em
todas as pessoas que estavam vendendo mercadorias perto do templo. Ele poderia ter usado qualquer outra arma, mas ele
usou o chicote.
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Vocês podem se sentar aqui também, alguns de vocês, é bom... Eu acho que vocês podem vir aqui, há espaço.
Alguns de vocês podem se deslocar aqui, de modo que eles possam também vir para cá. Assim, isso não será um problema.
Sentem-se aqui em frente. Vocês ficam melhor, vejam. Bom. Abram esta porta, ficará melhor. Está bem, vocês podem abrir a
porta se quiserem. Tudo bem. É melhor abrir. Estas portas não podem ser abertas?
Elas não abrem? Oh, Meu Deus! Vocês precisam de uma pessoa alta. Vocês precisam de Hanumana! Recitem Seu nome e Ele a
abrirá! Deixem uma cadeira na frente dela. Hoje, nós viemos aqui para fazer o Puja a Hanumana. Shri Hanumana é uma grande
personalidade em nosso ser e Ele percorre todo o caminho desde o Swadishthana até o cérebro de vocês. E Ele provê toda a
orientação necessária que precisamos em nosso planejamento do futuro ou em nossas atividades mentais. Ele nos dá
orientação e proteção.
Como vocês sabem, a Alemanha é um lugar onde as pessoas são muito ativas, muito canal direito, usam seus cérebros
demasiadamente e são também muito voltadas para as máquinas. É muito surpreendente como uma divindade como Shri
Hanumana, que é uma eterna criança – porque Ele era como um macaco, Sua cabeça era a de um macaco, senão seria de um
elefante – então Ele era uma eterna criança e era Aquele que percorria o canal direito dos seres humanos. Disseram-Lhe: "Você
deve controlar o sol." Primeiramente, Ele teve que controlar o sol, o sol nas pessoas. Se há muito sol, então Ele deve tentar
controlá-lo e torná-lo mais fresco ou mais suave. Assim, afinal, Ele era uma criança. Então, assim que Ele nasceu, quando Ele
soube que tinha que cuidar do sol, Ele disse: "Por que não engoli-lo?" Então Ele percorreu o corpo do Virata e engoliu Surya. Aí,
tiveram que dizer a Ele: "Não, não, não, não. Você tem que controlá-Lo," "Você não tem que colocá-Lo em Seu estômago."
Porque Ele pensou que esse sol seria melhor controlado se o tivesse em Seu estômago. Assim, a beleza de Seu caráter é que
Ele é uma criança e o comportamento de criança de Shri Hanumana tem que controlar o canal direito, se há uma mãe de canal
direito ou um pai de canal direito. Normalmente, as pessoas de canal direito não têm filhos, normalmente. Elas são
excessivamente canal direito, então elas nem mesmo têm filhos. Mas as crianças realmente não gostam delas, porque elas não
têm tempo para as crianças. Elas são o tempo todo muito rigorosas com as crianças, berram com elas, gritam com elas, elas
não sabem como lidar com crianças. Ou são excessivamente complacentes, porque elas sempre pensam: "Eu nunca tive isso,"
"então deixe-me dar isso ao meu filho." Assim esse tipo extremado de pessoas que são canal direito obtiveram este Hanumana,
que não é nada mais do que uma criança. Ele está muito ansioso, muito ansioso para fazer o trabalho de Shri Rama. Agora, Shri
Rama é uma personalidade, Eu diria, que é muito equilibrada, totalmente.
Ele é o rei benevolente que Sócrates descreveu. Assim, Ele precisava de alguém com Ele o tempo todo, para fazer o trabalho ou
para supri-Lo ou para ajudá-Lo, como um secretário, você pode chamá-Lo. E Shri Hanumana foi Aquele que foi criado para esse
propósito. Agora, Shri Rama era um assistente tão dedicado, quero dizer, você não consegue ter uma palavra para descrevê-Lo.
Nós podemos dizer, Ele era um servo tão dedicado a Shri Rama. Mesmo os servos, vejam, não têm tanta dedicação assim aos
seus mestres. Podemos dizer, como um cão ou um cavalo, mas esses também não têm. Era tamanha a dedicação por Shri
Rama que, quando Ele cresceu, Ele adquiriu "nau", nove siddhis, navadha siddhis. Ele adquiriu nove siddhis. Esses siddhis são
assim: Ele podia se tornar grande; Ele podia se tornar tão pesado que ninguém podia levantá-Lo; Ele podia se tornar tão
sukshma que ninguém podia vê-Lo; Ele podia se tornar tão sutil que ninguém podia vê-Lo.
Há nove siddhis que Ele obteve. Assim, uma pessoa que adquiriu o canal direito em demasia nela, Ele a controla com esses
nove siddhis. Agora, como Ele controlará um homem que está correndo muito rápido em sua vida? O que Ele faz é controlar seu
movimento. Ele o torna de tal forma que ele tem que reduzir sua velocidade. Ele torna seus pés muito pesados, agora ele não
pode fazer isso tanto assim. Ou Ele torna suas mãos muito pesadas de forma que a pessoa não possa trabalhar muito com

suas mãos. Assim, Ele pode dar um tipo de peso letárgico enorme a uma pessoa que é muito canal direito. Ele adquiriu outros
siddhis que são muito interessantes. Ele pode estender sua – Ele não tem muitas armas, Ele tem apenas uma gadaa em sua
mão e Ele pode estender sua cauda até qualquer comprimento e pode lidar com as pessoas com Sua cauda, Ele não tem que
usar Sua mão.
Sentado aqui, Ele pode colocar sua cauda em volta de qualquer lugar. Se Ele quiser, Ele pode simplesmente fazer uma
montanha com Sua cauda e sentar-se em cima dela. Por exemplo, Ele tem todas essas brincadeiras travessas, como vocês as
chamam, e todas essas coisas que Ele tem dentro Dele mesmo são para controlar uma pessoa que é extremamente canal
direito, antes de mais nada. Além disso, Ele pode voar. Ele não tem asas, mas Ele pode simplesmente voar. Isso significa que
Ele pode se tornar tão grande que a quantidade de ar que Ele desloca tem muito mais peso do que Seu próprio peso –
exatamente o mesmo princípio de Arquimedes, se vocês conhecem o princípio de Arquimedes – Ele se torna tão grande que
Seu corpo começa flutuar no ar, como um barco, vejam, vocês podem chamar assim. E Ele pode voar e voando, Ele pode
transportar as mensagens de uma pessoa para outra, através do éter. Agora, o aspecto sutil do éter é que temos que estar sob o
comando de Shri Hanumana. Ele é Aquele que controla, ou Ele é o Senhor desse éter, do aspecto sutil do éter ou, digamos, o
corpo causal do éter. E através disso, Ele se comunica.
Todas as comunicações que vocês encontram, como por exemplo, nós também temos dentro de nós glândulas sem dutos, as
quais a pituitária está utilizando, glândulas sem dutos, são feitas através do movimento de Hanumana, porque Ele pode entrar
em nirakar. Ele pode entrar em um estado sem forma. Também nas comunicações, nós usamos isso para esta comunicação
que temos, talvez possamos dizer que tínhamos um auto-falante. Mas nós temos televisão, obtivemos rádios e todas essas
coisas, as quais captamos no éter, todas são bênçãos de Hanumana e estão disponíveis às pessoas que são canal direito.
Somente as pessoas de canal direito descobrem essas coisas do espaço, que podemos chamar de telefones sem fio ou algo
sem... Nós temos também telégrafos em que não usamos nenhum fio. Assim, sem nenhuma conexão, através do éter, Ele pode
controlar. Assim toda conexão etérea tem sido feita por esse grande engenheiro, Shri Hanumana. E é tão perfeita, é tão perfeita
que você não pode contestá-la e você não pode encontrar falhas nela. Talvez seus instrumentos possam não estar em bom
estado, mas no que se refere ao Seu trabalho etéreo, Ele está de modo perfeito lá. Agora os cientistas descobrem isso e
pensam que isso está na natureza.
Mas eles nunca pensam: "Como pode ser?" Nós dizemos algo no éter e como isso pode ser recebido do outro lado? Eles
simplesmente não dão o devido valor ao fato de dizermos algo aqui ou de transmitirmos algo na televisão e isso ser visto do
outro lado. Mas eles nunca pensam ou procuram saber como isso é feito, de que maneira. E esse é o trabalho de Shri
Hanumana, que criou tão bela rede e através dessa rede, todas essas coisas funcionam. Assim, mesmo do lado direito, nós
absorvermos vibrações dentro das moléculas, como vocês sabem, absorvemos moléculas como o dióxido de enxofre. Se você
tem enxofre e tem duas moléculas de oxigênio, então o oxigênio fica pulsando assim. Elas são assimétricas, um tipo simétrico
de vibrações, todos vocês devem saber sobre isso. Assim, todas essas coisas, vibrações simétricas e assimétricas, são criadas
por quem? Ninguém quer saber, ninguém quer descobrir, porque, afinal, em um átomo ou em uma... Então, imaginem, numa
molécula, nessa profundidade, quem faz esse trabalho?
Isso é feito por Shri Hanumana, em Suas maneiras sutis. Assim, Ele tem um outro grande siddhi, que chamamos de anima.
Anima, anu, anu significa uma molécula, e significa que isso pode penetrar na molécula ou renu, que é o átomo. Isso pode
penetrar na molécula ou no átomo. Agora, muitos cientistas pensam que, os tempos modernos, eles descobriram as moléculas.
Não é assim, porque isso já estava em nossas escrituras antigas, a descrição da anima está lá, de anu, renu está lá. Assim, já
estava descrito lá. Agora então, seja o que for, onde quer que seja, vocês vêem as forças eletromagnéticas atuando, isso é
trabalhado através das bênçãos de Hanumana. Ele é Aquele que cria as forças eletromagnéticas. Assim, agora, nós podemos
ver que, como Ganesha obteve a força magnética dentro Dele, Ele é o ímã, Ele obteve a força magnética.
Então, nós podemos dizer que a força eletromagnética é aquela que chamamos de força de Hanumana, no lado material disso.
Mas, a partir da matéria, Ele sobe até o cérebro. Assim, Ele se eleva do Swadishthana até o cérebro. Então no cérebro também,
Ele cria os co-relacionamentos dos diferentes lados do nosso cérebro. Assim, o quanto Ele nos concede. Quero dizer, podemos
dizer que se Ganesha nos concede a sabedoria, então Hanumana nos concede o poder de pensar. Ele nos protege também de

modo que não pensemos em coisas ruins. Isto é, nós podemos dizer que se Ganesha nos concede a sabedoria, então Shri
Hanumana nos concede a consciência. Eu espero que compreendam a diferença entre as duas. Sabedoria é quando vocês não
necessitam tanto da consciência porque vocês são sábios, sabem o que é bom e o que é ruim.
Mas a consciência é necessária numa pessoa que deve ser controlada e esse controle vem de Shri Hanumana, que é a
consciência nos seres humanos. Agora, essa consciência, que é Shri Hanumana, é Sua forma sutil que nos dá – em Sânscrito
chamamos de "satasat vivekabuddhi", significa, sat significa verdade, "asat" significa inverdade e "viveka" significa
discernimento e "buddhi" significa a inteligência. Assim, a inteligência para distinguir entre a verdade e a inverdade nos é
concedida por Shri Hanumana. No sistema da Sahaja Yoga, se nós dizemos que Ganesha é Aquele que nos concede, Ele é
adhyaksha, significa que Ele é o... Eu O chamo o reitor da universidade. Ele é Aquele que vai de degrau em degrau para nós:
"Agora, você cruzou este chakra, aquele chakra, aquele chakra." E Ele nos ajuda a saber em que estado nós estamos. Assim,
Ganesha nos concede, digamos, nirvichara samadhi que nós podemos chamar de consciência sem pensamentos, e nirvikalpa
samadhi. Ele concede tudo isso e também nos dá alegria, contentamento. Mas a compreensão de que "isto é bom," "isto é para
nossa benevolência", a compreensão mental vem a nós a partir de Shri Hanumana. E isso é muito importante para os ocidentais
porque tem que ser mental, senão eles não compreenderão.
Se não for mental, eles não conseguem chegar ao abstrato, tem que ser mental. E então, a compreensão mental de que algo é
bom ou ruim nos é dada por Shri Hanumana. Sem Ele, mesmo se você se tornar um santo, você será... É claro, você é um santo
e desfrutará a santidade, porém quer essa santidade estiver bem se você viver nos Himalaias ou esteja bem quando vai até as
pessoas para lhes dar a Realização, toda esse rastreamento, essa vivekabuddhi, todo esse rastreamento, todo esse
discernimento, toda essa orientação, toda essa proteção, nos é dada por Shri Hanumana. A Alemanha é um país que é muito,
muito, Eu devo dizer, em essência, de canal direito. E por causa disso, por ser em essência de canal direito, é importante que se
venere aqui o Protetor do canal direito. Mas em toda essa vivekabuddhi, nesse discernimento, Ele sabe de uma coisa, que Ele é
absolutamente subserviente a Shri Rama. Agora, quem é Shri Rama? Shri Rama é o rei benevolente. Ele atua para a
benevolência. E o próprio Shri Rama é um rei formal, como sankocha, chamamos isso, quero dizer, as palavras inglesas não são
tão boas para explicar isso, mas Shri Rama é Aquele que é, Aquele que não se colocará à frente.
Ele se mantém atrás. Ele é muito equilibrado, Ele é uma pessoa muito estabilizada. Então, Hanumana, vejam, Ele é Aquele que
está sempre ansioso para fazer o trabalho de Shri Rama, sempre. Se Shri Rama diz: "Tudo bem, vá pegar…" Ele Lhe disse: "Vá
pegar sanjeevani", é um tipo de erva que era necessária para devolver a vida a Lakshmana. Ele foi lá e trouxe a montanha inteira
Consigo. "Agora, é melhor pegá-la." É como esse tipo de pessoa, vejam, então Ele trouxe a... Esse é o comportamento pueril
Dele. E o discernimento nisso é: "Se Shri Rama pediu," "seja o que for que Ele peça, Eu farei." Assim, é um relacionamento, Eu
diria, como o de um guru e shishya. Mas até mais do que isso, esse shishya é exatamente como um servo subserviente,
totalmente entregue a Deus, totalmente entregue a Deus.
E sua principal característica é a entrega. Agora vejam, essa entrega em si mesma mostra que todas aquelas pessoas que são
canal direito devem ser entregues a Deus, não entregues a seus chefes. Na maioria dos casos, todas essas pessoas de canal
direito são muito entregues aos seus chefes, entregues aos seus trabalhos, algumas vezes entregues às suas esposas também.
Mas elas são subservientes às pessoas erradas, elas não têm nenhum discernimento. Você sempre constata que elas não têm
nenhum discernimento. Mas se vocês obtiverem a ajuda de Hanumana, então Ele lhes dirá que vocês têm que ser entregues a
Deus Todo-Poderoso e a ninguém mais, ou entregues a seu Guru, como Rama. Caso contrário, vocês não devem ser entregues a
ninguém mais. E então, vocês serão como um pássaro livre e terão todos os nove poderes dentro de vocês mesmos. Tudo de
Hanumana é um antídoto para sua hiperatividade, é um antídoto para o seu excesso de pensamentos, é um antídoto para o seu
ego. Agora, a forma como Ele acaba com o ego das pessoas é mostrada muito docemente quando Ele queimou Lanka inteira,
que é a sede do governo de Ravana, e pela maneira como Ele zombou dele.
Porque, vejam, qualquer um que for egoísta, deve-se zombar dele, então ele ficará bem. Como por exemplo, primeiro Ele foi e
quando Ravana O viu, ele disse: "Quem é Você? Quem é Você? O macaco?" Então, Ele apenas estendeu Sua cauda na direção
dele e fez cócegas no seu nariz com Sua cauda. Assim, Ele é Aquele que zomba das pessoas egoístas. Agora, se alguém
egoísta tenta perturbá-los, Ele é Aquele que zombará tanto dessa pessoa, que vocês ficarão surpresos ao ver como essa

pessoa ficou pulando, caiu como um Humpty-Dumpty e quebrou sua coroa. Assim, vejam, é o trabalho de Hanumana
protegê-los das pessoas egoístas. E também Ele protege as pessoas egoístas expondo-as abatidas, como por exemplo
Saddam, No caso de Saddam, Eu apenas pedi a Hanumana que fizesse o trabalho, porque Eu sei que Ele o faria. Agora, a forma
como Ele colocou esse Saddam em diferentes circunstâncias, de tal maneira que ele não sabia o que fazer, ele não sabia como
prosseguir.
Porque vamos supor que ele diga: "Está certo, eu farei uma guerra", então todo o Iraque estará acabado, ele estará acabado, o
Kuwait estará acabado, todo o petróleo estará acabado, todos estarão em apuros. Mas, e quanto a Saddam? Ele não ficará lá
também, porque se os americanos tiverem que lutar, eles irão na região dele e lutarão. Eles não lutarão nos Estados Unidos, ele
não irá aos Estados Unidos para lutar contra eles. Alguns poucos americanos podem ser mortos. Assim, agora, no cérebro de
Saddam também, Hanumana está atuando e dizendo a ele: "Agora veja, senhor, se você gosta disto, então isto acontecerá." Ele
atua nos cérebros de todos os políticos, de todas essas pessoas egoístas. E então algumas vezes eles ficam atordoados, às
vezes mudam suas políticas, é desse modo que eles gerenciam. Uma outra grande qualidade de Hanumana é que Ele faz com
que as pessoas – Ele é um tipo de árbitro – Ele faz com que as pessoas se encontrem umas com as outras. E com duas
pessoas egoístas, Ele as fará se encontrarem e depois Ele criará uma tal situação de modo que ambas se tornam amigas e
moderadas.
Assim, toda Sua personalidade dentro de nós age para vermos nosso ego, discernindo: "Oh, este é meu ego que está atuando", e
então nos tornarmos como uma criança e doces, joviais e felizes. Ele está sempre com disposição para dançar. O tempo todo,
Ele está dançando e diante de Rama, Ele sempre está inclinado, e sempre quer realizar seja qual for o desejo de Shri Rama.
Assim, se Ganesha coloca-se diante de Mim, Hanumana coloca-se aqui, aos Meus Pés. E Ele está presente. Da mesma maneira,
Eu diria, se a Alemanha, como Philip Me perguntou, se a Alemanha puder se tornar como Hanumana, então que força dinâmica
nós teremos, se eles se tornarem tão subservientes. E a natureza subserviente de Hanumana é vista em tal extensão que, como
vocês sabem a história de Sita, quando Ela Lhe deu um colar, Ele não o usou, porque dentro dele não havia Rama. Uma vez, Sita
notou que Ele estava todo o tempo por perto e então Ele estava, de certa forma, tirando Sua privacidade. Ela disse: "Agora, você
pode ficar nesse lugar somente para uma tarefa." "Você não precisa fazer todas as tarefas."
Ele costumava fazer todas as tarefas de Shri Rama. Ela disse: "Você deve estar aqui para uma única tarefa." "Escolha qualquer
tarefa que Você queira fazer." Ele disse: "Veja, Eu apenas gostaria de estar com Shri Rama," "de modo que cada vez que Ele
espirrasse, Eu pudesse fazer assim." Vejam, na Índia, quando espirramos, temos que fazer assim com isto, porque o espirro é,
vejam, é para evitar que toda a negatividade vá para fora. Então, nós fazemos assim se vocês espirrarem. Ou se vocês se
sentem sonolentos e bocejam, então nós também fazemos assim, na maioria das vezes. Então Ele disse: "Sempre que Ele
bocejar, permita-Me apenas..." – chamamos isto de chutki, Eu não sei como vocês chamam isto, chutki. "Permita-me fazer isto."
Sita disse: "Isso é algo que é uma tarefa muito pequena," "este camarada então ficará longe dos olhos."
Assim, Ele ficou lá. Então Ela disse: "Agora, por que Você está aqui?" "Eu estou esperando por isto," "então como posso sair?" E
foi desse modo – Ela permitiu, primeiro Ela permitiu: "Está certo, esta tarefa é Sua." Agora, Ela não pode retirá-la porque Ela
permitiu esse trabalho. Então, Ele está sempre lá em pé deste jeito, apenas para fazer isso para Shri Rama. Assim, quero dizer, a
delicadeza de tudo isso é que a cada momento, a cada minuto, Ele é subserviente, Ele está atento, Ele está lá. Também na
Sahaja Yoga, Eu tenho relacionamentos com vocês como um Guru, como uma Mãe e, Eu não sei, ilimitados. Mas mesmo assim,
estes dois relacionamentos, nós conhecemos: Eu sou a Mãe de vocês e Eu sou o Guru de vocês. Agora, como Guru, minha
principal preocupação é que vocês devem aprender tudo sobre a Sahaja Yoga, vocês devem se tornar especialistas na Sahaja
Yoga e vocês mesmos devem se tornar os gurus.
Essa é a única preocupação que Eu tenho. Mas para isso, a completa entrega é necessária. Islã significa entrega. Então, vocês
têm que se entregar. Se vocês forem entregues, somente então poderão aprender de que forma lidarão com a Sahaja Yoga.
Agora, até mesmo essa entrega é feita por Shri Hanumana. Ele é Aquele que lhes ensina como se entregarem agora ou os faz se
entregarem, porque as pessoas egoístas não se entregam. Então, Ele coloca algum tipo de obstáculo ou algum tipo de milagre
ou alguns truques, através dos quais então o discípulo se entrega ao Guru. Senão, ele não se entrega, ele acha difícil se entregar
e a força que atua para fazê-lo entregar-se ao Guru também é de Hanumana. Assim, Ele não é somente entregue, mas Ele

também torna os outros entregues.
Porque somente o – por causa do ego, vocês não conseguem se entregar, então Ele é Aquele que luta contra seu ego e põe
esse ego para baixo e os fazem se entregar. Assim, em Sua própria expressão, Eu diria que Ele mostrou que há um área muito
bela do lado direito. Se isso é para ser desfrutado de forma perfeita, então vocês devem ser completamente entregues ao seu
Guru, como se fossem os servos desse Guru. O que quer que vocês tenham que fazer por esse Guru, vocês têm que fazê-lo. É
claro, vocês devem saber que seu Guru tem que lhes dar a Realização, no mínimo, senão esse não é um guru. Mas qualquer
pessoa que tenha lhes dado a Realização, vocês têm que ser tão entregues que devem ser exatamente como um servo, sem se
sentirem constrangidos com isso. Como Eu faria agora, algumas vezes, vocês sabem, Eu irei de, digamos, Eu irei de avião e,
algumas vezes, Eu não posso calçar Meus sapatos, porque Meus pés estão tão inchados. Assim, normalmente, Eu pegaria os
sapatos em Minhas mãos e caminharia. Mas Eu tenho visto Sahaja Yogis pegarem Meus sapatos e andarem com eles (nas
mãos), e eles não se sentem constrangidos com isso. Eles simplesmente se sentem tão orgulhosos porque estão carregando
Meus sapatos.
Assim, não há – vocês devem se sentir orgulhosos de estarem fazendo todas essas coisas, de terem a oportunidade de fazer
todas essas coisas para seu Guru e de estarem se entregando a esse Guru. Vocês ficam absolutamente preocupados somente
em como podem servir o Guru, em como podem agradar o Guru e em como podem ficar mais perto desse Guru. Isso não
significa proximidade física, mas uma espécie de afinidade, uma espécie de compreensão. Mesmo os que estão distantes de
Mim, podem Me sentir em seus corações. E isto é o que é: temos que obter esse poder proveniente de Shri Hanumana. Agora,
Ele é Aquele que protege também todas as divindades. Ele protege. Agora, há uma diferença entre Shri Ganesha e Ele. Shri
Ganesha concede a energia, shakti, mas Aquele que protege é Shri Hanumana. Assim, vocês notarão que quando Shri Krishna
foi o condutor de Arjuna, então no topo da carruagem, estava sentado Hanumana, não Shri Ganesha.
Hanumana estava sentado lá cuidando Dele. Também, de uma certa forma, o próprio Shri Rama se torna Shri Vishnu, assim Ele
tem que cuidar Dele. Ele é um anjo, como vocês sabem. De acordo com os cristãos, nós devemos dizer, de acordo com a Bíblia,
Ele é o anjo chamado Gabriel. Agora, Gabriel é Aquele que trouxe a mensagem, porque Ele é sempre um mensageiro, para Maria
e, surpreendentemente, as palavras que Ele usou foram: "Immaculata Salve", esse é o Meu nome. Meu primeiro nome é Nirmala,
significa Immaculata e o sobrenome é Salve. Ele disse essas palavras para Ela. E hoje também, Eu fiquei surpresa quando
vieram Me dar um presente, eles encontraram um jogo de chá e de jantar chamado "Maria". Assim, Maria tem que atuar muito
com Hanumana por toda Sua vida. Isso significa que Maria é Mahalakshmi.
Mahalakshmi sendo Sita, Sita, depois Radha, Hanumana tem que estar lá para servi-La. E é por isso, vejam, que algumas vezes
as pessoas dizem: "Mãe, como a Senhora sabe?" "Mãe, como a Senhora ficou sabendo?" "Mãe, como a Senhora enviou uma
mensagem?" "Mãe, como a Senhora realizou isso?" Vocês podem imaginar? Essa é a dor de cabeça de Shri Hanumana, Ele o
faz. Qualquer coisa que passe em Minha mente, Ele simplesmente assume e é feito. Porque, como Eu lhes disse, toda a Sua
organização é tão bem planejada. Todas essas mensagens, de onde as pessoas as obtêm?
Muitas pessoas dizem: "Mãe, eu apenas orei para Senhora." Houve um senhor cuja mãe estava muito doente e ele foi vê-la, e ela
estava para morrer com câncer. Então, ele disse: "Eu não sabia o que fazer," então eu apenas orei para Senhora, 'Mãe, por favor
salve minha mãe.'" Agora, a sinceridade dessa pessoa, a profundidade dessa pessoa como um Sahaja Yogi, Hanumana
conhece. Ele sabe qual é o peso dessa pessoa. E imediatamente, vocês ficarão surpresos, em três dias, a mulher que ia morrer
sobreviveu, ela ficou bem. Ele a trouxe a Mumbai e o médico disse: "Ela não tem câncer." Muitas coisas que vocês chamam de
milagres são feitas por Shri Hanumana. Ele é Aquele que faz os milagres. Ele faz milagres também para mostrar como vocês
são estúpidos, como vocês são tolos, porque Ele está no canal direito, Ele vai para o lado do ego.
Agora, com o ego, um ser humano sempre se torna estúpido, quero dizer, isto é inevitável. Com o ego, eles se tornam tão
estúpidos: "Oh, o que há de errado?" E é por isso que vocês encontrarão muitas pessoas fazendo coisas tão estúpidas, não
conseguimos entender por que elas fazem isso. Elas dizem: "O que há de errado?" O que há de errado é que Hanumana não
gosta disso, esse é o ponto, e então isso recua. Quando elas agem estupidamente, isso recua e então elas sabem: "Nós
cometemos um grande erro", ou que foi tudo estupidez. Mas algumas vezes, pode ser extremamente, extremamente difícil

voltar atrás, como nas doenças, como Eu chamo "a doença dos yuppies", que agora é impossível, porque Hanumana tirou a
força eletromagnética dessas pessoas e ela não atua, ela não se relaciona com a sua mente consciente. Então sua mente
consciente não pode agir, ela simplesmente se apaga. Somente se essas pessoas venerarem Hanumana com a mesma
devoção, então talvez elas possam ser salvas. Mas não é algo fácil convencer esses yuppies estúpidos sobre qualquer coisa.
Eles dizem: "Não acreditamos, e daí?" E daí? Vocês morrem, o que mais? Esse é o único limite, essa é a única vida deixada para
vocês, e vocês fazem isso. Há tantos aspectos de Hanumana sobre os quais Eu podia lhes falar. Mas por exemplo, em relação
ao Seu corpo, ele é como o de Shiva que é coberto com gheru. O que vocês chamam de gheru é uma espécie de... vocês sabem
que gheru é uma pedra vermelha que é muito, muito, muito quente. E vamos supor que com o frio, algumas vezes, vocês
desenvolvam essas erupções na pele. Assim, se vocês colocarem gheru, essas erupções são corrigidas. Ou vocês contraem
devido a um baddha, algumas vezes, uma espécie de doença de pele, que é curada com gheru, porque ela é muito quente e
alivia vocês.
Ao contrário, Shri Ganesha é coberto com óxido de chumbo, com óxido de chumbo vermelho, que é extremamente frio. Óxido de
chumbo é algo muito frio. Se tocarem o chumbo, ele é algo muito frio. Assim, esse óxido de chumbo é usado para cobrir todo o
Seu corpo, está lá para equilibrar o calor que Ele tem ou os efeitos do calor que Ele tem. Assim, chamamos isso em Sânscrito de
sindhura, e também em Marathi ou Hindi é chamado de shindhura. Assim, eles devem notar sempre que essa é a cor daquilo.
Então por sorte, Eu adquiri este sari em Viena e ele é muito bom para essa ocasião. Assim, Ele está sempre coberto com essa
cor, que vocês chamam cor de sindhur. E o óxido de chumbo, embora eles digam que causa câncer, as pessoas dizem que o
óxido de chumbo pode causar câncer, mas é o óxido de chumbo que é muito frio, ele pode esfriá-los tanto que vocês podem ir
para o canal esquerdo. E o câncer é uma doença psicossomática e essa pode ser a razão pela qual ele pode causar, de maneira
muito improvável, nós podemos dizer, causar câncer.
Porque se ele é muito frio e tudo mais então vocês vão para o canal esquerdo, no canal esquerdo, vocês podem pegar vírus,
através dos quais vocês podem ter problemas. Mas o mesmo óxido de chumbo é bom para pessoas que são muito canal
direito. Para elas, se ele for colocado no Agnya delas, ele as acalma, elas ficam calmas. E é muito bom para elas colocarem em
seus Agnyas de modo que fiquem calmas. A raiva delas diminui, irritabilidade delas diminui e é algo muito bom. Assim, Ele é
Aquele que cura a nossa raiva, Ele é Aquele que cura nossa pressa, nossa rapidez, nossa agressividade. Ele é Aquele que faz
isso. Agora, Ele pregou uma peça em Hitler. Como? Hitler estava usando Shri Ganesha como símbolo.
Então a suástica era feita no sentido horário. Então Hanumana pregou uma peça nele. O que Ele fez? Ele fez o estêncil que eles
estavam usando para fazer, o que vocês chamam, a suástica. Ele o colocou, de um modo ou de outro, muito... Quero dizer, Ele o
fez de tal maneira que eles disseram: "Nós devemos usar o outro lado." Assim que eles usaram o outro lado – essa foi uma
artimanha de Hanumana, Eu sugeri a Ele, mas, quero dizer, Ele pregou a peça – eles começaram a usar Ganesha do outro lado.
O mesmo Ganesha com o qual Shri Hanumana estava preocupado, como Ele pôde, como Ele pôde superar Shri Ganesha?
Porque Ele é o mais velho e como alguém pode ir além Dele? E Ele é a Divindade, mas Hanumana é um anjo. Assim, logo que a
peça foi pregada, então juntos, ambos impediram Hitler de ter a vitória.
Foi desse modo que a peça foi pregada. Assim, todos esses pequenos, pequenos truques estão presentes. Uma vez, Eu me
lembro, Eu tive Meu Puja na Alemanha e a Alemanha é o lugar onde muitas dessas peças são pregadas por Hanumana, porque
Eu lhes disse que eles são os que mais precisam Dele. Assim, houve um puja na Alemanha e nesse puja, por engano, eles a
colocaram ao contrário, por engano. Eu não vi. Normalmente, Eu sempre olho com muito cuidado, mas Eu não sei por que
naquele dia, Eu não vi: "Isto deve ser também um truque de Hanumana." E quando Eu vi, Eu disse: "Oh Deus, onde isso vai causar
dano agora?" "Onde isso vai acontecer?" "Que país vai ser atingido?" Não atingiu a Alemanha, atingiu a Inglaterra.
Porque na Inglaterra, Eu trabalhei tão arduamente lá e eles têm sido tão negligentes a respeito da Sahaja Yoga, tão letárgicos
em relação a ela, que isso simplesmente foi e atingiu lá. Assim, Ele é Aquele que vai como uma chuva torrencial ou pode ir como
uma rápida, muito rápida tempestade e destruir coisas. Então, Ele realiza todas essas coisas por meio de Suas forças
eletromagnéticas. Assim, toda a matéria, toda a matéria está sob Seu controle. Toda a matéria está sob Seu controle e Ele é
Aquele que cria a chuva para vocês, que cria o sol para vocês, Ele cria a brisa para vocês. Ele é Aquele que faz todas essas

coisas, simplesmente para termos um puja apropriado, para termos um encontro apropriado. Ele trabalha tão belamente. E
ninguém sequer sabe que é Shri Hanumana que tem feito isso, nós devemos agradecer a Shri Hanumana o tempo todo. Para o
assunto de hoje, quero dizer, há – se Eu tivesse que falar sobre Ele, Eu levaria várias horas. Mas a única coisa que Eu tenho a
dizer é que é uma grande benção, Eu sinto, que tenhamos neste palácio, o Puja a Shri Hanumana.
Porque Ele sempre foi uma divindade muito majestosa ou um anjo, e esse puja, num lugar em que é feito de forma tão
majestosa e bela, onde tudo está lá, e Ele gostaria disso. Ele não é um tipo de pessoa sanyasi, Ele não é um asceta.
Normalmente, as pessoas de canal direito são ascetas, elas se tornam..., elas farão, as pessoas de canal direito, elas somente
farão tudo simples. Elas gostariam de raspar tudo, até seus narizes, se for possível, no rosto. Assim, vejam, pelo contrário,
Hanumana não está fazendo isso. Hanumana gosta da beleza, Ele gosta de coisas decorativas e Ele torna as pessoas
não-ascéticas. Assim, Hanumana lhes dá esse tipo de coisa. Mas muitas pessoas que são devotas de Hanumana sempre dizem
que essas mulheres nunca deveriam contemplar o darshan de Hanuman, porque Hanumana é um brahmachari, é Aquele que é…
que não quer que as mulheres O vejam, porque Ele não fica completamente vestido e Ele tem muito poucas roupas sobre Ele,
assim Ele não quer que as mulheres O vejam. Mas se as mulheres pensarem que Ele é apenas uma criança, então não faz
diferença. Mas essa noção, Eu acho, as pessoas não têm de que Ele é uma criança.
O que é para uma criança o tanto de roupa que ela veste ou não veste? E além disso, Ele é um macaco e não se pressupõe que
os macacos vistam roupas. Assim, seja o que for que Ele vista é o bastante, e isso não lhes dá, de forma alguma, o sensação de
que Ele esteja nu ou qualquer coisa assim, mas você apenas vê uma forma tão doce Dele, uma forma tão doce. Eu desejo
algumas vezes que vocês consigam a foto Dele também, assim como vocês conseguiram fotos de Shri Ganesha. Então vocês
realmente se apaixonarão por Ele, Ele é tão doce. E embora seja enorme e tão corpulento, embora Ele tenha unhas, mas quando
Ele acaricia Meus pés, Ele recolhe Suas unhas. Ele é tão delicado, extremamente delicado e de uma forma muito bela, Ele
acaricia Meu pés. E Eu tenho visto a maneira como Ele lida com tudo, é de forma extremamente delicada. Assim, isto é o que
sinto: agora os alemães estão se tornando muito delicados ao lidar com as coisas, ao lidar com as pessoas. Essa mudança
está surgindo e Eu acho que é a bênção de Hanumana sobre eles.
Que Deus os abençoe. Então, hoje não precisamos fazer o Puja a Ganesha, embora uma... vocês podem lavar Meus Pés uma
vez com alguma canção, porque sempre antes de cada puja, devemos fazer o Puja a Ganesha, mas não necessita ser tão
elaborado assim. Onde está Barbara? Peçam a ela para trazer uma garrafa de água quente, porque Ganesha está Me esfriando.
E Hanumana está Me esfriando completamente. É Hanumana, vejam, que está Me esfriando completamente aqui atrás. E agora,
simplesmente vejam como está ficando frio, todo o lugar, ao falarmos Dele. Este é um presente da Rússia e aqui, vemos agora,
a cor de Hanumana é exatamente igual ao Meu sari. E este é Hanumana, Gabriel. Imaginem só.
Esta é uma história folclórica russa, assim, os russos sabiam que Ele costumava usar roupas desta cor, imaginem só. E Ele está
sentado em um cavalo, e também é dito que foi Gabriel que disse a Maomé sobre os sete... Ele deu um cavalo para Maomé ver
os sete Céus, vejam, Ele deu. Sim, para ver Deus Todo-Poderoso em Sua grandeza, isto é, os sete chakras, então Hanumana Lhe
deu. Está correto. Porque Maomé estava no lado esquerdo, Ele tinha um Chandra Ma, então Ele Lhe deu. Assim, esta é uma bela
peça. Você devem mantê-la lá... Mas foi feita na Alemanha, feita na Alemanha.
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Shri Mahakali Puja, Le Raincy Ashram, França, 12.09.1990
Nós tivemos um Puja a Bhairava na Bélgica... e agora Eu pensei em termos hoje o Puja a Mahakali, porque a experiência de
ontem, a experiência da última noite... foi o trabalho de Mahakali.
Ela tem um papel duplo o tempo todo, Ela está em dois extremos. De um lado Ela é repleta de alegria, doadora de alegria, Ela
fica muito feliz quando vê que Seu discípulo está feliz. A alegria é a Sua própria qualidade, é Sua energia, e ontem vocês devem
ter ficado impressionados ao ver... tantas senhoras de meia-idade da França sorrindo e rindo. Eu nunca as tinha visto sorrindo, é
muito surpreendente o modo como elas estavam tão alegres... e tão felizes e essa é a energia de Mahakali... que dá a todos
vocês essa alegria após a Realização... e a alegria que vocês regozijam entre vocês mesmos, todas essas são as qualidades de
Mahakali... e quando eles lerem em voz alta os nomes de Mahakali, vocês saberão como os poderes Dela se manifestam na
Sahaja Yoga... e como isso tem ajudado todos vocês... a ficarem completamente encharcados no Oceano de Alegria. Antes de
mais nada, Eu tenho que lhes dizer uma coisa: quando você está fazendo o Puja a Mahakali, você tem de sentir uma alegria
dentro de você, e a alegria vinda de outros Sahaja Yogis. Se você, se você não consegue sentir isso, significa que você ainda não
cresceu... e há algum problema, talvez com seus pais, talvez com seus filhos, talvez seja a família, com o seu país, seja o que
for, mas há algum tipo de condicionamento... que está atuando que não lhe dá essa alegria. E crescer na Sahaja Yoga é muito
importante, o qual Eu acho que as pessoas não compreendem, mesmo se elas vivem em ashrams, elas não compreendem uma
coisa, que vocês têm de ser coletivos. Se vocês não são coletivos, então vocês são jogados para fora gradualmente. Agora este
poder de Mahakali tem sete cordas, vocês podem dizer isso, e essas cordas existem para jogá-los... Para dentro do
subconsciente coletivo (…). Como no sitar, vocês viram que para a ressonância, há outras cordas também.
Então, uma vez que você comece a sair do coletivo, é a própria Mahakali que o pega e começa a jogá-lo para fora, lentamente,
lentamente para a região do subconsciente, onde você simplesmente desaparece. E todos os tipos de problemas começam, Eu
tenho visto isso acontecer em todos os países... com as pessoas que não participam da meditação coletiva. Para a França, Eu
tenho a mesma informação... e Eu acho que as pessoas que não crescem serão jogadas para fora. A Sahaja Yoga, como vocês
sabem, tem uma ação dupla, assim como Mahakali tem uma ação dupla. Ela é extremamente amorosa, cheia de alegria, cheia
de felicidade e Ela é Aquela que é extremamente cruel, furiosa, Ela é Aquela que é a aniquiladora de todos os demônios e do
mal, e daquelas pessoas que tentam fazer o mal. Então, uma vez que você seja jogado para dentro do canal esquerdo, então
você pode imaginar, você pode desenvolver qualquer tipo... de doença do canal esquerdo, antes de mais nada, as doenças do
Muladhara são as piores, você desenvolve doenças como diabetes melitus, você deve ter ouvido das deficiências causadas...
pela degeneração dos músculos. Toda a degeneração muscular surge desse problema. Então, a qualquer custo, isso deve ser
evitado. Mas se você não está no coletivo, se você não entende o coletivo, e se você fica fora do coletivo, você ficará surpreso
ao ver como as forças negativas se unirão... e o colocarão para fora. Assim, essa é uma das coisas que acontece, então tome
muito cuidado: não evite os programas coletivos.
Um outro problema sobre Mahakali é este: Ela é Aquela que lhe dá o sentimento... para com sua esposa, para com o seu marido,
é Ela quem dá. Agora há também o mesmo problema. Se ambos estão bem, Ela está bem, mas se Ela percebe que um deles
está se desviando, Ela jogará essa pessoa cada vez mais para fora, e uma outra pessoa, se ela é apegada àquela pessoa,
também será jogada para fora. Assim, esse negócio de se apaixonar, essa insensatez que nós temos aqui de que você se
apaixona, mas a palavra está correta, porque você realmente "decai (fall) em amor" É uma verdadeira queda que acontece.
Então o que acontece quando você começa a se apaixonar, há um tipo de maya desta Mahakali... e você simplesmente fica
cego de paixão, seu ego fica mimado, ou algo assim, ou você tem certas ideias sobre a esposa... ou algo assim e então você
pensa: "Oh, esta é a escolhida para mim". Então, nesses casos somente duas coisas podem acontecer: ou você pode se perder
completamente por causa de sua esposa... ou de seu marido, a quem você adora e admira... e você está acabado, quero dizer,
sua personalidade está acabada. Ou então, uma outra coisa que é ainda mais séria é que... você terminará o relacionamento
para sempre e odiará um ao outro. É por essa razão que eles dizem que há um relacionamento de amor e ódio. Como o amor

pode ser o ódio? Mas ele se torna, por causa dessa qualidade da Deusa... de que Ela é por um lado extremamente amorosa,
extremamente gentil, extremamente suave, Ela vai até um certo ponto.
E depois Ela o joga para o outro lado, e é por isso que nesses países onde as pessoas sempre se apaixonam, eles não se casam
também, a menos e até que eles tenham se apaixonado. Nisso, eles cruzam todas as maryadas também. Ao se apaixonarem
eles casarão com alguém... que já seja casado ou que esteja - eles terão um caso com alguém... que ainda não está
divorciado... ou também eles se casarão entre eles mesmos, na mesma família ou algo assim. Eles fazem todos os tipos de
coisas... e a mulher idosa se casa com um homem jovem ou um jovem - um homem idoso se casa com uma moça jovem, desse
jeito, todas as coisas insensatas, sem nenhuma maryada. E eles não ficam juntos, eles não têm nenhuma maryada. Casar-se é
criar uma maryada, maryada do seu comportamento... e esta é a maryada que se você não preservar, preservar, então esta
Mahakali envolve-se nisso. Assim, antes de tudo, a pessoa tem de ser coletiva, aqueles que não são coletivos, aqueles que não
participam todas as vezes de um programa coletivo. Vocês podem dar sugestões, de que vocês gostariam de vir para tal e tal
coisa. Por exemplo, Eu já expliquei... que vocês não deveriam falar, coloquem minhas fitas, há tantas fitas gravadas que eles
nunca escutaram. Façam uma lista, deixem-nos ouvirem minhas fitas, depois entrem... em meditação e depois façam o aarti e
terminem.
Porque essas fitas devem ser ouvidas repetidas vezes. Agora, aqueles que tiverem alguma pergunta por causa dessas fitas...
podem, da próxima vez, discutir isso antes de começarem as fitas. É uma coisa muito boa e funciona. Na India, ninguém fala,
eles apenas colocam as minhas fitas ou mostram o meu vídeo, depois disso eles apenas têm a meditação e o aarti. Pronto.
Depois disso, ninguém fala. Mas antes de começá-la, eles conversam uns com os outros e discutem os problemas... ou
discutem qualquer coisa que eles perceberam sobre o programa anterior. Porque vocês não vieram aqui para se casarem com
alguém... ou se apaixonarem por alguém. Vocês não vieram aqui para perseguir uma mulher, porque ela é sua esposa ou algum
homem, porque ele é seu marido. Vocês tiveram tantos maridos e esposas em vidas anteriores.
Mas vocês vieram aqui para a sua ascensão. E se vocês vieram aqui para a sua ascensão, vocês devem vigiar atentamente.
Como a sua mente está trabalhando? Vamos supor que Eu diga que você deveria ter uma boa vida de casado, é claro, Eu de fato
digo, você deveria ter uma boa vida de casado, mas não ao custo de perder sua ascensão. Isso aconteceu com as pessoas, nós
perdemos uma, Eu diria, uma cidade inteira assim. Tanta estupidez surgiu, se elevou sobre as pessoas. Então, tome cuidado
para não se perder, você não veio aqui só para ter uma vida de casado feliz, mas uma vida casada feliz é apenas um passo. Mas
se esse passo o estiver tirando... do verdadeiro caminho da sua ascensão, é melhor tomar cuidado. Nós também devemos
entender que inocência significa pureza, pureza de pensamento. Como Eu expliquei ontem, Eu espero que vocês compreendam
o significado da pureza.
A pureza deve ser compreendida muito mais pelos europeus. É muito importante, especialmente os franceses. Porque a
sociedade inteira está sofrendo. A sociedade só pode ser pura se a vida familiar é pura. Não somente isso, mas seus
relacionamentos uns com os outros são puros. Por exemplo, Me contaram que alguém se apaixonou em Ganapatipule. Quero
dizer, você vai para uma peregrinação. É como se você tivesse de ir comprar um sári... e termina comprando uma bengala. É
estúpido assim. Você está vindo para Ganapatipule para quê?
Você está indo lá para a sua ascensão, é uma peregrinação. Mas na peregrinação, Eu nunca ouvi falar de alguém... se apaixonar
um pelo outro e ir para se casar. Então, este bhoot de se apaixonar deve ser abandonado na Sahaja Yoga, este é um dos
maiores fardos. E devem compreender que a pureza significa castidade. Inocência significa castidade, não apenas física, mas
também a castidade mental. Você tem de ter castidade mental, se você não tiver castidade mental, você não pode ascender. Na
verdade, o Ocidente é mais mental do que físico, isto é um fato. E é por isso que o cérebro deles parou de funcionar. E eles estão
se tornando exatamente como, Eu acho, como batatas agora. Porque se você continua mentalmente imaginando... e brincando
e realizando isso dessa maneira, Isso será totalmente perigoso, porque é tudo imaginação, não tem nada a ver com a realidade.
Quanto mais você entra nesse tipo de insensatez, mais você se torna distante da realidade. Isso não significa que você deva ser
seco, isso nunca significa que você deva ser... negligente em suas responsabilidades, não significa. Como Eu disse, a seiva...
Como Eu disse, a seiva na árvore se eleva, tudo bem? Então ela purifica, ela nutre... cada parte da planta separadamente, de

uma maneira diferente. Como uma mãe, então é uma mãe, o pai é um pai, a irmã é uma irmã, o irmão é uma irmã, o irmão é um
irmão. As relações irmão-irmã... não podem se tornar relações de marido e mulher. Como pode ser isso? Agora, o que acontece
realmente é que é uma tamanha confusão na mente... e isso criou enormes problemas para nós. Então, a seiva nutre todas
aquelas coisas e retorna. Ela não se apega a nada.
"Oh, ela é minha mulher, então a primeira prioridade é minha mulher." Porque Eu disse, é claro, que a vida familiar tem de estar
bem, que você deve cuidar da sua vida familiar. Mas isso não significa que você faça todas as coisas sofrerem, isso não
significa que sua ascensão deva ser terminada. Não pode ser isso. Vocês não são como as pessoas comuns, vocês são
santos... e para os santos, a coisa mais importante é a ascensão deles, não a sua vida familiar, não é suas posses materiais,
nada disso. Nem seus filhos, mas sim a ascensão deles, uma vez que eles ascendam, tudo ascenderá com isso. Agora, o
entendimento sobre castidade deve estar presente. Ela pode surgir em você muito facilmente se você ascender, é um tamanho
círculo vicioso. É um tamanho círculo vicioso. Agora, antes de tudo, você tem sua Realização, tudo bem.
Agora você deve saber que a Kundalini, Ela propria é a Mahakali Shakti, porque ela é a Primordial. Mahakali Shakti é a Shakti
Primordial dentro de nós. E a Kundalini é a Mahakali Shakti. E ela permanece como uma virgem dentro de vocês. Significa que
Ela é a pureza, Ela tem o poder de purificar. Tudo isso acontece quando você recebe a sua Realização. Ela começa a manifestar
todos os belos aspectos Dela em você. Agora, Aquele que está sentado lá é Shri Ganesha. Agora, as pessoas não entendem o
que é a inocência. Shri Ganesha está sentado lá... e Ele é Aquele que reside no Muladhara, mesmo sobre Sua Mãe, porque Ele é
como um guarda, e Ele é Aquele que diz se Ela pode ascender ou não.
A menos e até que Ele dê permissão, Ela não pode ascender. Então, Shri Ganesha dá a ascensão um tipo de - "Tudo bem, Você
pode ascender." E Ele cessa todo o Seu trabalho. Vocês já Me viram sentada por várias horas, Eu não tenho de ir nem mesmo ao
banheiro... ou a qualquer lugar, porque Shri Ganesha cessa todo o Seu trabalho. Ele só está preocupado agora com a
ascensão... e em cada chakra, Ele confere sua pureza, e então consequentemente a Kundalini tenta purificar. Mas quando Ela
chega no nível mental, o nível mental tem todas essas ideias estranhas sobre romance, essa insensatez, aquela insensatez. Eu
fiquei surpresa, outro dia, havia uma moça que está tendo um problema com seu marido... de expressar o amor dela por seu
marido após o casamento; antes de casar, ela estava bem. Então Eu lhe disse: "Leia algum livro onde eles descreveram..." "o
romance entre marido e esposa." Então ela disse: "Não há nenhum livro que eu conheça." Então Eu pedi para um professor
descobrir, ele disse que não há um livro assim.
Na Sahaja Yoga, o romance começa depois do casamento. Mas também com maryadas, não ao custo da Sahaja Yoga, não ao
custo de sua ascensão. Então, todas essas ideias que as pessoas têm no ocidente, Eu sei que vocês são muito condicionados a
respeito disso. Então, vocês dizem, vamos ver, isto é algum (…) afinal de contas, nós temos de dar todos os benefícios para
eles. Agora nós escolhemos as pessoas, nós fazemos tudo. Tudo é trabalho de Mahakali, porque você tem de trabalhar nas
vibrações, tudo é trabalho de Mahakali. E depois dos casamentos, também alguns casamentos de fato fracassam. A razão está
neles não saberem... qual é o propósito de seus casamentos. Então, a coisa mais importante sobre Mahakali é que... Ela é a
pureza. A pureza absoluta.
E essa pureza, se nós não conseguimos absorvê-la dentro de nós, nós não podemos ser Sahaja Yogis. Agora, esta mente é
muito condicionada, Eu sei. Nossos filhos serão muito melhores do que nós. Então, eles não terão esses condicionamentos
como nós temos. E muitos problemas podem simplesmente ser evitados... se vocês apenas se tornarem pessoas puras. Eu
vejo em outras sociedades nas quais Eu fui, ninguém parece estar seguro, a esposa de alguém está fugindo com o marido de
alguém, a filha de alguém está fugindo com o pai de alguém, alguém está fugindo, um rapaz está fugindo com a mãe de
alguém. No dia seguinte, você descobre que alguém mais está lá como marido e mulher. Ou às vezes, é tão estranho que você
na consegue acreditar, como pode ser isso? E todos estão em perigo. Um homem vai para casa, e ele encontra sua esposa
fugindo com outro homem.
Ou um homem vai para seu trabalho, ele foge com outra mulher. Assim, Ela é Aquela que lhes dá stithi, o estado. Stithi significa
consolidação. Sem a sua consolidação apropriada em sua pureza, não em sua vida romântica, você não pode se elevar. Por
exemplo, quando nós construímos um avião, primeiro nós temos de consolidá-lo. Ajustá-lo apropriadamente, prepará-lo, então

quando ele voa, as suas partes não voam embora com os passageiros. Da mesma forma, quando nós estamos ascendendo,
Shri Ganesha faz isto: Ele simplesmente cessa a ação de excreção completamente... e a ascensão começa. Eles estão fazendo
bem o trabalho Deles, apesar do fato Deles terem sido insultados, de terem sido negligenciados, nós nos comportamos mal,
seja o que for que tenhamos feito, Eles estão fazendo bem o trabalho Deles. Nós podemos ver isso, tantas pessoas obtendo
Realização. Mas o que estamos fazendo sobre isso?
Nós não conseguimos nem mesmo ser coletivos, nós não conseguimos participar das coisas coletivas. E vejam o quanto Eles
são generosos, Eles são extremamente coletivos, Eles são extremamente coletivos... a tal ponto que, supondo que alguém
venere Shri Krishna, o coração dessa pessoa se bloqueará. Por quê? Porque você também deve venerar Shiva. Eles são tão
coletivos e tão conectados Comigo. Então, todos Eles eles são coletivos, da mesma maneira, vocês também são devas, vocês
também devem ser coletivos. Assim que vocês se tornem coletivos, todas essas coisas insensatas desaparecerão. Todas
essas idéias desaparecerão. Vocês não se tornam coletivos... porque vocês não abandonaram todas essas coisas, ou vocês
estão com medo de abandoná-las. Então, vamos saber qual é o nosso propósito, nosso propósito é ascender.
E o que o Poder de Mahakali está fazendo por nós. Ela está lhes dando a sua ascensão por meio da Kundalini. Ela purifica. Ela
está lhes dando todos os poderes. Ela os está protegendo o tempo todo. Ela está lhes dando alegria. Mas o que nós estamos
fazendo por Ela? O único desejo Dela, único desejo é: "Meus filhos devem ser santos," "eles devem ter as belas qualidades de
um santo," "de modo que não se rebaixe a cada mulher, não se rebaixe a cada homem." Isso não é tão vulgar. E especialmente
mentalmente, quero dizer, se o Sahasrara está estragado, como a Sahaja Yoga pode funcionar?
O papel inteiro é do Sahasrara. E essa pureza deve se manifestar. Por meio de vocês, nós iremos mudar o mundo. Por meio de
ninguém mais. Os Sahaja Yogis é que irão mudar o mundo. Agora vejam a generosidade, quando o meu corpo é tão generoso.
Ontem, uma mulher veio, Eu acho que ela, ela tinha um fígado muito ruim. Ela desceu as escadas e Eu, Meu fígado começou a
bombear vibrações, terrível. Ela tinha um fígado muito ruim, ela tinha tomado drogas, ela tinha usado drogas e todo aquele
sofrimento... foi feito a Mim, pelo Meu fígado. Eu não pensei: "Oh Mãe, ela veio o caminho todo sofrendo", ele apenas começou
a bombear para aquela mulher.
Ele é tão generoso. E Eles próprios são tão generosos, a forma como Eles concedem bênçãos por toda parte. Como Eles
trabalham duro, como Eles estão correndo para cá e para lá. O que estamos Lhes dando? Eles nos dão alegria, Eles cuidam de
nós, Eles cuidam de nossos filhos, Eles cuidam de tudo, Eles administram tudo. Agora, o que nós estamos fazendo por Eles? Eu
também ouvi que as pessoas não ajudam... quando elas têm de fazer a divulgação com cartazes, elas têm de fazer, muito
poucas pessoas vêm. Isso é ser ingrato, muita ingrato com Eles. Todas as Divindades estão presentes... quando vocês estão
tendo esses programas coletivos. E, surpreendentemente, os Sahaja Yogis antigos... são mais difíceis do que os novos.
Eu simplesmente fico surpresa. Eles estão ficando agora fora de validade ou algo assim? Cristo disse: "Os primeiros serão os
últimos". Eu espero que isso não aconteça. Eles desenvolvem um tipo de confiança, "Oh, nós somos Sahaja Yogis antigos". Nós
tivemos um resultado horrível em Londres... desta consciência de que "nós somos antigos," "faremos o que quisermos." "Nós
podemos comparecer ao coletivo ou não". Um tipo de ego. Por favor, tenham cuidado. Cristo disse claramente: "Os primeiros
serão os últimos."
E Eu tenho visto muitos deles, simplesmente saindo deste jeito, Eu não sei nem mesmo como eles saem. De maneiras tão
estúpidas que são inimagináveis para qualquer um. Como um senhor na Itália que era um Sahaja Yogi antigo... simplesmente se
levantou e disse: "Eu sou Maha Mataji". Todos começaram a olhar para ele. "O que você quer dizer?" "Eu sou Maha Mataji e eu
vou começar a fazer tudo isso eu mesmo". Então, eles disseram: "Tudo bem, então nós sairemos do ashram." "Não, não, eu não
consigo administrar o ashram, eu estou saindo." E ele foi e ficou com alguém, aquela senhora... que ouviu contra Mim e teve
câncer e faleceu. No coletivo, vamos supor que vocês tenham um problema, uma outra pessoa tem algum problema.
Isso apenas funciona, equilibra. Se um dedo é cortado, ele é inútil, ou uma unha que é tirada é inútil. Ela morre. Então é desse
modo que estamos organizando... nossa morte espiritual e no final, Eu não sei o que mais. E depois eles voltam: "Mãe, eu agora
tenho esses problemas, então eu voltei." "Eu fiquei fora da Sahaja Yoga por três anos." Eu digo: "O que você quer dizer com fora

da Sahaja Yoga?" "Eu não participei de nenhum programa coletivo." Eu estou pensando sobre a coletividade do mundo inteiro,
esta é a Minha visão, e se os Sahaja Yogis não conseguem ser coletivos, quem será coletivo? Quem irá realizar Minha visão?
Então, todos vocês, aqueles que se chamam Sahaja Yogis, devem participar do programa. E a segunda coisa é que... havia um
pequeno problema de generosidade das pessoas. É claro, isso também é uma qualidade de Mahalakshmi, Ela é muito generosa.
E quando vocês são generosos em dar vibrações... e cuidar das pessoas, isto e aquilo, então o princípio de Mahalakshmi
trabalha. Mas Mahalakshmi não dá dinheiro para pessoas... que são miseráveis, nunca dará. Eles podem ter dinheiro no banco,
mas eles nunca podem desfrutar. Então, se houver necessidade, as pessoas têm de dar dinheiro para a Sahaja Yoga. Eu tenho
dado muito dinheiro, como vocês sabem, bem desde o começo. Aqueles que são os primeiros Sahaja Yogis saberão... o quanto
Eu tenho sido capaz de pagar. Mas agora nós estamos crescendo e todos deveriam saber... que nós temos de pagar.
Afinal de contas, essa é a nossa responsabilidade. Onde iremos gastar nosso dinheiro? Em quê? Minha família sente isso, seja
qual for o dinheiro... que Eu esteja gastando para a Sahaja Yoga é o melhor. Eles ganham punyas, é o melhor para eles. Somente
com punyas, você ganha mais riqueza, saúde e prosperidade. Se você não tem punyas, você não pode ter isso. Virá e irá
embora, desaparecerá no ar. Então, Eu fiquei surpresa ao ver que as pessoas não são generosas. Nós temos de saber que nós
somos pessoas muito melhores... do que muitos outros.
Por exemplo, as pessoas do bloco oriental não estão tão bem... em questões de dinheiro agora. Eu não estou dizendo que
temos de ajudá-los, mas temos de refletir. Nós enviamos alguma coisa para eles como presentes? Nós podemos fazer algo por
eles? A matéria tem o valor que é novamente o Poder de Mahakali. É o poder de Mahakali, em que a matéria carrega o amor.
Expressa. Algumas vezes Eu tenho visto como, muito docemente, eles Me deram alguma coisa. Eu realmente não aceito nada e
Eu não preciso de nada, mas certas coisas mostram tanta preocupação, tanto entendimento, tanto amor. Como vocês
expressarão seu amor?
Para aquelas pessoas que estão tão longe. Apenas tentem, tentam dar, tentem dar também para a Sahaja Yoga... e vocês
ficarão impressionados ao ver como isso funcionará. Para a coletividade, nós temos de saber que Shri Bhairavanath... e Shri
Hanumana e Shri Ganesha, esses três princípios que trabalham em nós, todos Eles têm um trabalho paralelo a fazer, um
trabalho paralelo, Eles não interferem um no outro. Mas quando se trata de ajudar, Eles fazem o máximo, não há nenhuma
discussão. Nenhuma discussão entre os dois, não. Se Hanumana precisa de Bhairava, Ele está lá, se Bhairava precisa de
Hanumana, Ele está lá, totalmente. Então, essa coletividade surge... somente pela compreensão de uma única coisa: que grande
trabalho nós estamos fazendo hoje, as pessoas não estão conscientes disso, elas assumem isso apenas de passagem. Nas
guerras, vocês têm visto como as pessoas lutam, mesmo se elas tiverem medo de morrer. Antigamente, ninguém era pago no
exército também. Mas eles iam e lutavam, talvez por seu país, por qualquer coisa.
E eles costumavam se juntar para lutar, eles se permitiam ser mortos, eles ajudavam uns aos outros, eles faziam isso, todas
essas qualidades estão presentes... quando nós queremos odiar alguém. Mas quando nós queremos amar alguém, por que não
deveríamos ajudar? Estas qualidades emergem de nós. Essas são as qualidades de Mahakali, porque Ela é especialista em
assuntos de guerra. Ela é Aquela que faz as pessoas trabalharem... e Ela é Aquela que os faz lutarem, porque é o desejo. Eles
não têm nada lá, somente o desejo de fazerem algo... e então eles se unem e então Mahasaraswati os ajuda a agir, mas
primeiro o desejo é muito forte. Agora o desejo tem de ser muito, muito forte dentro de nós... de que nós temos de estar a favor
da emancipação do mundo inteiro, nós somos as pessoas, nós somos as pessoas especiais, nós estamos na base. Nada é
mais importante do que a nossa própria personalidade... sendo completamente dedicada à Sahaja Yoga. Esse desejo tem de
ser extremamente forte e muito puro. Aqueles que verdadeiramente desejam isso, realmente eles recebem a Realização assim,
eles alcançam sua profundidade assim... e eles regozijam fazendo o trabalho da Sahaja, eles o tempo todo regozijam isso, para
eles, nada é mais importante.
Como nós dizemos, há um ditado: "Quando você pega a água do Ganges para beber," "por que você deveria pegar água de rios
sujos?" Então, a atenção toda é desse lado, toda a alegria, você se livra desse romance e desse amor, e isto e aquilo, se torna
zero diante disso, porque é Nirananda. Apenas a alegria. No casamento, você vê que a esposa fala desse jeito, diz isso, tudo
isso condiciona muito. Qualquer, qualquer alegria. Vocês têm diferentes alegrias nos diferentes centros, todas foram dadas por

Mahakali, mas a maior de todas que vocês obtiveram após a Realização… é a Nirananda, este estado vocês devem alcançar, o
estado de Nirananda. Se vocês estão nesse estado de Nirananda, então todos esses outros prazeres e alegrias são zero. Tantas
pessoas que me disseram... que eram muito apaixonadas por cricket na India, disseram: "Mãe, Agora não assistimos cricket".
Eu disse: "Por quê?" Como o regozijo não está lá agora, é um tipo de, aquele regozijo se perdeu.
Pelo contrário, os indianos são loucos com cricket. Mesmo na floresta, se você for, eles estarão ouvindo cricket. É um jogo
jogado por ingleses, que não estão tão interessados, mas os indianos estão. E agora, se você lhes perguntar, eles dirão: "Não,
nós não estamos interessados". Muitas pessoas que costumavam ler sete, oito jornais dizem: "Nós nunca lemos jornais, nunca
há boas notícias, pronto". E ainda assim eles continuam lidando, porque todo o foco... de sua atenção está agora na Sahaja
Yoga, porque vocês somente apreciam a Sahaja Yoga. Vocês gostam de encontrar os Sahaja Yogis, vocês têm de estar com os
Sahaja Yogis. Nós tivemos um Puja na Inglaterra, estava chovendo e foi um Puja muito vibrante a Shri Ganesha. Mas ninguém
se incomodou. Começou a chover torrencialmente pela tenda que eles montaram, ninguém estava incomodado.
"Tudo bem, a água veio," "deixe-a passar por esse caminho, nos sentaremos daquele lado." Todos tinham apenas - porque a
primeira coisa era regozijar. Eles não queriam abandonar a alegria a qualquer custo. E isso continuou a noite inteira. Uma
pessoa ficou preocupada... porque alguém ameaçou dizendo que a polícia viria. Eu fiz a polícia dormir também... e o homem
que deveria denunciar também estava dormindo. Então, nós nos divertimos a noite inteira. Agora, este regozijo não pode vir a
você, se você não tem a pureza em sua mente. Nirananda Vocês podem alcançar outras anandas de outras coisas. Outros,
outros chakras.
Você fica totalmente purificado. Mas como trazer a pureza? Apenas desenvolvendo a consciência sem pensamentos... e
observando as coisas sem pensar. Para isso, vocês têm de ser coletivos. Se vocês são coletivos, Eu estou lá, onde quer que
vocês sejam coletivos, onde quer que vocês se reúnam, Eu estou lá... e nada Me dá maior prazer... do que ouvir falar que todos
vocês estão participando do programa. Vocês ficarão surpresos ao ver que na Austrália, nós temos... muitos centros em cada,
cada cidade, mas todos eles participam... dos programas da coletividade, porque eles sabem que a coletividade é o oceano de
nutrição. Essa é a coisa mais simples que temos de fazer, mas os bhoots são muito mais coletivos. Muito mais coletivos. Os
bhoots podem ir... a tal extensão de fraternidade... que vocês ficarão impressionados. Havia uma senhora na França.
Ela era uma senhora idosa e a filha dela estava na Sahaja Yoga. Ela ficou totalmente louca, então a filha a colocou no - quero
dizer, totalmente cheia de bhoots, e a filha a colocou em um asilo de idosos. E no asilo, ela só sabia como ir à igreja aos
domingos, ela se arrumava e ia para a igreja, essa era a única coisa consciente que ela fazia. Então, ela a colocou naquele lugar
e havia uma igreja, e ela Me disse isso, sua filha Me disse que era impressionante... como todos eles se levantam de manhã, se
arrumam bem e vão para a igreja... e dentro da igreja, havia túmulos de pessoas... que morreram de - quero dizer, pessoas
idosas meio loucas ou completamente loucas. Do contrário, elas não sabiam nem mesmo como vestir suas roupas, elas não
sabiam como comer, eles não sabiam nada, mas quando se tratava de ir para a igreja, para aquele lugar cheio de bhoots, onde
todos os bhoots estavam, todos eles se levantavam de manhã, se vestiam apropriadamente... e iam para a igreja, sentavam-se,
cantavam hinos e voltavam. Como se fossem possessões. Há uma tamanha faternidade de bhoots. Assim que um bhoot entra,
um bhoot veio agora recentemente da Austrália. Agora ele está reunindo todos os bhoots em volta daqui. Mesmo lá em Puna,
ele reuniu todos os bhoots imediatamente.
Depois ele veio para cá, agora ele está reunindo esses bhoots. As pessoas estão ficando amigas dele. Você pode distinguir
exatamente quem são os bhoots.. apenas observando um bhoot sentado lá... e quem está sentado próximo a essa pessoa. Eles
são tão atraídos como um ímã, bem, o íma é a qualidade de Mahakali. Os bhoots Me conhecem melhor do que qualquer pessoa
pode conhecer, porque eles conhecem o Meu passado, eles estão no passado. E eles sabem quem têm bhoots... e como eles
atraem uns aos outros, e como eles agem em uma pessoa que tem bhoots. É por isso que a coletividade positiva tem de existir.
Mas quando se trata de resultado positivo, eles não são coletivos. Todos aqueles que não são coletivos... irão gradualmente
para a fraternidade dos bhoots, porque hoje nós estamos lidando com Mahakali. Ela é Aquela que sabe tudo sobre essas coisas
de bhoots, Ela é a responsável.
Ela é a Senhora de todos esses bhoots e Ela sabe... e Ela toma conta deles e lida com eles. Mas onde está, (...) querem ir para

esse reino, o que Ela tem de fazer? Ela os trancou em um lado, mas se os Sahaja Yogis querem ir lá, simplesmente entrar pela
porta de trás nesta região, o que você pode fazer? É claro que Ela protege, Ela não quer que ninguém vá lá, Ela apenas os
mantém a distância e disse aos bhoots... para que não venham para este lado, mas os Sahaja Yogis só vão para lá. Isso foi
relatado. Sob essas circunstâncias, a Sahaja Yoga foi muito longe, muito longe em muitos outros países. Na França, vocês
viram ontem... como essa ananda shakti da Mãe agiu nas pessoas. Foi maravilhoso ver aquilo, todos vieram a Mim... e eles
estavam repletos de sorrisos, Eu nunca tinha visto... nenhuma francesa daquela idade sorrindo, nunca, sem dúvida, mesmo se
você fizer cócegas nelas, mesmo se você assegurar... que é uma brincadeira, elas não sorrirão assim. Eu nunca tinha visto seus
dentes. Ontem a face toda estava iluminada, tantas delas, foi algo tão milagroso.
Esta anandini shakti de Mahakali estava atuando tão belamente ontem... e vocês são as pessoas que agora... os guirão ou os
desencaminharão. Se vocês se tornarem, todos vocês se tornarem, personalidades mais elevadas, se vocês se tornarem
coletivos, todos vocês, e se vocês se tornarem generosos, e se vocês se tornarem totalmente puros, eles dirão: "Olhem para
essas pessoas, como elas parecem belas". Vocês já parecem muito belos, suas faces brilham, mas tudo isso desaparecerá. E
os efeitos do desaparecimento não são tão simples. Então, tomem cuidado, Eu, é claro, os abençoo... com todas as qualidades
de Bhairava, como Ele é o maior discípulo de Mahakali, e Ele é Aquele que está correndo para cima e para baixo, de manhã até a
noite, a cada momento, especialmente à noite, Ele está trabalhando tão duramente matando esse horríveis rakshasas, isso,
aquilo, e alcançando grandes resultados. Nós temos de nos unir a Ele, todos nós, e trabalhar isso.
Que Deus os abençoe.
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Talk Arzier, Talk on Children at Girvins Ashram (Switzerland), 21 September 1990. E assim há muitos caçadores... que estão
tentando descobrir esse castori, esse almíscar, e eles estão procurando - eles estão procurando o cervo. Assim, por favor,
mantenham seu cervo, isto é, a inocência. A inocência das crianças está sendo atacada agora, está sob ataque, e há um grande
ataque avançando sobre a inocência... de modo que vocês têm de cuidar, ser cuidadosos com seus filhos. Harane significa
esses cervos, porque o cervo é uma criatura pequena, então sejam cuidadosos com esses cervos, tomem conta deles. A
condição plena é mantê-los puros, mantê-los protegidos. Pode chegar o momento em que sentiremos... nossa própria
respiração como algo estranho, como se ela não fosse nossa, estranha. Por isso mantenham-se unidos uns com os outros,
porque o momento é muito escuro. É uma mensagem muito bela para todos os Sahaja Yogis. E isto é o que vocês têm de
entender: vocês devem tentar compreender seu líder. Eu quis falar para o coletivo hoje aqui... sobre... o que aconteceu na Suíça,
também... que nós tínhamos Arneau aqui, e Arneau se tornou muito canal direito e isso e aquilo. Então como resultado disso, os
suíços se tornaram o oposto, Eu acho. É um tipo de sentimento... de que assim como Arneau foi - há uma pressão, Eu acho,
sobre o novo líder, que é um homem muito bom e ele é muito bom. Assim, se vocês pressionarem, então nada dará certo. Então,
por favor, lembrem-se que vocês têm de ouvir seus lideres, até que Eu faça alguma coisa em relação a isso. Mesmo em relação
a Arneau, Eu lhe dei apoio inteiramente, e quando ele estava errado, nós o removemos. Assim, ninguém deve desafiar o líder,
senão não pode haver ninguém que seja Minha autoridade, nada pode fluir. É como parar completamente o fluxo da Kundalini.
Portanto, não desafiem seus líderes. Eu percebo que há um grande - Eu percebo aqui muito claramente, que o Agnya está
crescendo nas pessoas. As pessoas estão desenvolvendo Agnyas e isso está surgindo... somente porque a pessoa pensa: "Oh,
esse foi o Arneau, ele fez assim," "e agora é o Mathias." "Então Mathias deve ser assim também, pois ele é a autoridade." Essa
não é a maneira. Vocês têm de aceitar a autoridade dele. Se não aceitarem a autoridade dele, o Agnya de vocês se bloqueará... e
vocês se tornaram pessoas muito canal direito. Tomem muito cuidado. Eu estou notando... que o Agnya na Suíça está muito
grande... e Eu devo lhes dizer, avisá-los: sejam sensatos. Toda a Minha energia flui através de seu líder, até que ele a interrompa.
Assim, Eu estou no comando lá para cuidar desse ponto. Agora, vocês têm de aprender a se entregar. Senão o ego de vocês
aumentará demais... e todos vocês aumentarão o ego, Eu tenho certeza, se continuarem assim, um por um, vocês se tornarão
muito egoístas. Agora, o modo como o ego surge tanto no ocidente, Eu estudei e descobri a razão disso, porque essas pessoas
no ocidente são tão orientadas para o ego. Qual é a razão? A razão é esta: uma criança até a idade de cinco anos é orientada
para o ego. Ela brinca sozinha, você lhes dá brinquedos, todas elas terão seus próprios brinquedos, brincarão com eles... e não
incomodarão umas às outras. Mas se elas incomodam umas às outras, então elas se tornam violentas ou podem ser muito
brutais também. Elas estão sempre vivendo de uma forma paralela. "Faça o seu trabalho, que eu faço o meu trabalho". Se vocês
as deixarem: "Isto é meu, isto é meu", todas elas brincarão sozinhas. E elas ficam naquele momento completamente orientadas
para o ego. Se você perguntar a uma criança, você está em pé ali: "Agora, o que você vê?" Então ela verá esta cadeira, ela Me
verá, verá isto e aquilo. Se você perguntar de lá, ela não dirá que ela vê alguma outra coisa, ela verá o mesmo que ela vê daqui,
ela está em pé deste lado, mas ela nunca verá a situação de uma outra pessoa. Assim é a criança. Digamos, por exemplo, que
exista uma parede aqui, a criança está em pé aqui e há alguma coisa no meio. Então você pergunta para a criança: "O que você
vai ver do outro lado?" Ela dirá a mesma coisa que ela vê de onde ela está em pé. Ela não será capaz de dizer o que a outra
pessoa está vendo. Assim, isso é que é essa orientação para o ego, é muito forte. E porque vocês - Eu devo dizer, isto é uma
coisa muito - Eu acho, uma afirmação que Eu tenho de fazer muito claramente, que na cultura de vocês, seja qual for, a cultura
de hoje destes países, a cultura de hoje, Eu estou dizendo, é esta que só desenvolve o seu ego. Os pais ficam muito felizes se
você está ocupado consigo mesmo. Eles não querem assumir nenhuma responsabilidade, não querem corrigir você, não
querem falar com você: "Não faça isto, não faça aquilo", e seja qual for a forma como as crianças estão indo, elas estão indo.
Eles não querem se preocupar. Até mesmo o que tenho notado nos ashrams também é que... se alguém corrige a criança, eles
fazem uma grande objeção. Eles são muito sensíveis em relação aos seus filhos, e é muito ruim, porque isso tornará as
crianças extremamente orientadas para o ego. E Eu tenho visto no ocidente que as pessoas ... são extremamente sensíveis em
relação aos seus filhos. Ninguém ousa dizer nada a eles. Mas ao contrário disso, devo dizer... que a cultura indiana ainda
manteve costumes muito sensatos. É por isso que a sociedade deles é a melhor no mundo inteiro. A economia deles é horrível,
a política deles é a pior, você pode dizer que eles são totalmente inúteis para muitas coisas, mas no nível da sociedade, eles são
os melhores. A razão é que as mulheres assumiram a responsabilidade... de cuidar da sociedade. Eu lhes contarei, nós éramos

muito adultos, Eu estava na faculdade, Minhas irmãs também estavam na faculdade. Um dia, nós estávamos vindo, passeando
a pé e... estávamos apenas - havia uma piada, então todas elas começaram a rir, havia alguns amigos também. E uma senhora
estava passando de carro, uma amiga de Minha mãe. Então ela foi e contou para Minha mãe: "Eu vi suas filhas com outros
amigos e elas estavam rindo na rua." Assim que nós chegamos, ela gritou: "Como ousam?" Nós tomamos um susto, e não
sabíamos que aquela senhora estava vindo... daquele lado. Ela disse: "Como ousam?" "Como puderam fazer aquilo? ", naquele
idade. E qualquer uma das amigas dela podia nos repreender, qualquer uma. Podem dizer qualquer coisa para nós: "Não façam
assim." "Porque vocês estão agindo assim?" Então este ego quebra. Mas, se você não permite que os outros corrijam seus
filhos, o ego deles nunca se quebrará, e é por isso que nestes países, países ocidentais, as pessoas são tão orientadas para o
ego. Elas não cresceram fora do ego. não cresceram fora do ego. Antes de tudo, eles nunca quiseram ser corrigidos, nunca.
Mesmo nesta idade, se Minha mãe estivesse viva, ela teria Me corrigido. E Eu nunca teria Me sentido mal, qualquer um, qualquer
um de nossos amigos ou qualquer um, porque Eu sei... que é para Minha benevolência que eles estão fazendo isso. Mas um
tipo de, vejam, coisa que aconteceu aqui, Arneau foi demais para um lado. Ele ficou possuído, ele exagerou, e isso acontece
também através de algumas outras pessoas. Patrick também está tendo o mesmo problema lá, e tudo mundo está tendo o
mesmo problema em todo ashram. Agora, não é que você deva dominar seus filhos ou qualquer coisa assim, mas se eles estão
se comportando mal, imediatamente a pessoa... que vê que a criança está se comportando mal pode corrigi-la. Não deve haver
isto: "Este é meu filho." "Como ousas falar assim? ", ou sentir-se mal em relação a isso. Uma vez que comecem a desenvolver
este tipo de "meus filhos, meus", as crianças então se tornam totalmente orientadas para o ego, e vocês nunca as permitirão
crescer fora disso. Elas nunca conseguem ver qual é o ponto de vista do outro. Agora, digamos por exemplo, nós aprendemos
isso não somente através de nossa mãe, de nosso pai, mas através de todos. Eles diziam: "Você não deve fazer assim." Nós
sabemos tantas coisas, pequenas, pequenas coisas. Por exemplo, essas garotas Me disseram - não daqui, mas de um outro
ashram, não na Suíça - "Olhe para eles. Eles vieram de um lugar quente..." "e só bebem a água, bebem." Na Índia, ninguém faria
isso. Como, como nós sabemos? Porque se alguém nos vê fazendo isso, ele dirá: "Não," "você deve comer algo, coma um pouco
de carboidrato, depois beba água." "Por que você tomou isso?" E ninguém se oporá. Assim, toda a sociedade fica treinando as
crianças. Ninguém tem nenhuma objeção. Guido também tinha um problema, do mesmo jeito. Ele tentou corrigir as crianças, os
país comentavam. Na Índia, ninguém ousa dizer nada ao professor. É por isso que... os professores são respeitados. Se o
professor diz, tudo bem. Elas não têm nenhum respeito pelos professores, nenhum respeito. Afinal de contas, elas não têm
respeito nem mesmo pelos pais delas, porque elas descobriram: "Nós somos orientados para o ego." A forma como aqui os
filhos falam com os pais, o modo como se comportam, eles não têm nenhum respeito por ninguém, e então eles não têm
nenhum respeito por eles mesmos. Eles se tornam pessoas totalmente sem vergonha. Portanto, para fazer seus filhos
crescerem apropriadamente, permitam-nos se envolverem na coletividade completamente. Agora, na família de Meu marido,
nós temos pelo menos cem pessoas. Quando vamos juntos para algum casamento, festa ou algo assim, nós somos pelo
menos cem pessoas vivendo sob um teto, uma cozinha. E todo mundo sabe até que ponto ir. Ninguém se sente mal. É claro,
eles também amam os filhos, eles fazem tudo por eles, mas se for para ser corrigido, deve ser corrigido, e ninguém se sente
mal. E é por isso que as crianças ficam apegadas demais, e é impossível penetrar na concha do ego delas. Ele continua
crescendo, crescendo, crescendo. E mesmo que elas tenham a Realização mais tarde, mesmo que elas sintam, o ego ainda está
presente, porque ele já foi inflado pelos pais, os pais já colocaram este ego na cabeça delas: "você é alguém especial." E é desse
modo que acontece. Outro dia, Minha filha mais nova - ela está bem crescida e tudo mais - ela estava lá em casa... e ela
começou a repreender sua filha. Então Worlikar veio e disse: "Por favor, não repreenda, eu não escutarei isso nunca mais." Ela
simplesmente ficou calada. Ela não se sentiu mal em relação a isso. Ela não se sentiu mal, porque nós indianos
compreendemos isso. Qualquer um pode nos corrigir, e aceitamos isso como uma coisa boa. Graças a Deus há alguém para
nos corrigir. Do contrário, nós ficaremos pendurados nas árvores. Por exemplo, Avdhut uma vez Me perguntou quando ele era
pequeno, ele disse: "Vamos supor que deixemos nossos pais," "os bhoots vão embora? Os que os pais têm, os bhoots deles vão
embora?" Eu disse: "Não, eles irão com você." Então ele disse: "Então por que essas pessoas deixam seus pais?" "Porque vamos
supor que eu me afaste de meus pais..." "e amanhã eu sinta vontade de fumar, quem irá me corrigir?" "Não haverá ninguém para
me corrigir, se meus pais não estiverem comigo." Isto é considerado como algo importante, uma grande bênção: você ter pais,
os mais velhos, para corrigi-lo, lhe falar algo. E quando Minhas filhas se casaram, nós éramos pessoas importantes, não éramos
jovens ou algo assim, CP era o presidente da Shipping Corporation e tudo mais, a irmã dele, ela é cerca de oito, nove anos mais
velha, ela disse: "Para este casamento, você tem de pintar suas unhas." Agora imaginem, CP pintando as unhas dele. Ele de fato
pintou. Ele pintou, e depois ele teve de usar dhoti dez vezes. Ele teve de fazer aquilo, ele ficou muito (…). Nós fomos a um outro
casamento no... Algo assim. Ele disse: "Olhe para eles. Eles também estão usando ternos." Eu disse: "Graças a Deus, nós temos

- você tem uma irmã." Alguém que lhe dirá o que deve ser feito. Vocês devem aprender essa obediência. A menos e até que
vocês aprendam a obediência e... alguém corrija seu filho, não digam nada. Simplesmente não digam nada. Deixem seu filho ser
cuidado por todo mundo. Senão isso será muito ruim para eles também. Embora eles tenham nascido realizados, vocês não
estão lhes dando o treinamento correto, não. O termo "meus filhos" deve ser abandonado imediatamente. Eles são filhos de
todo mundo. Anand veio e ficou com ele. Pergunte-lhe que... tipo de menino ele era. Uma joia de pessoa. Se ele lhe diz: "Anand,
não faça assim", ele nunca se sentirá mal, nunca. Nós achamos que é uma bênção haver alguém para nos dizer. E então, isto é o
que Eu descobri mais tarde: o ego é como um balão. Se você não inflar o balão de forma alguma, se ele não for inflado, então é
difícil inflá-lo. É por isso que aqueles... que não desenvolveram esse ego são muito fáceis. É por isso que os indianos não
entram nessa viagem do ego facilmente. Nunca é permitido o balão deles crescer. Mas aqueles que estão no ocidente, eles não
são nada além de ego. Você faz alguma coisa, o balão começa a crescer. Então nós tivemos um (…) conosco, e toda vez que ele
entrava no carro, ele ficava muito estranho, muito arrogante. Então Eu perguntei para alguém: "Por que ele é tão arrogante?" A
pessoa disse: "Mãe, porque ele está dirigindo um Mercedes." Eu disse: "O quê? Mercedes?" "Ele não é nem dele nem Meu. Por
que ele deveria ficar orgulhoso disso?" Algo estúpido. Portanto, o ego o torna estúpido. Esta é a coisa principal: ele o torna
completamente estúpido. E há uma história importante sobre isso no Ramayana, como uma pessoa pode se tornar estúpida. E é
por isso que vocês ficam pasmados muito facilmente. Recentemente alguém Me disse: "Mãe, começou uma nova moda,"
"todas as mulheres usam seus cabelos deste jeito na testa." Eu disse: "Verdade?" Ela disse: "Sim, veja, Mãe." Eu vi todas as
Sahaja Yoginis usando o cabelo delas deste jeito. Ontem também, no programa todas elas estavam usando o cabelo deste jeito.
Elas não têm nenhuma personalidade. Qualquer um que comece alguma coisa, elas o farão. Elas não têm nenhuma
individualidade. Elas não têm nenhuma base tradicional. "Não, isto é uma roupa moderna. Eu não vou usar algo assim." "É deste
modo que me visto," "é deste modo que eu vivo. Por quê? Por que eu deveria fazer isso?" Amanhã, eles dirão que você tem de
usar um penteado todo armado. Então todo mundo vai usar um penteado assim. Eles dirão que os homens devem usar, as
mulheres não devem colocar... nenhum óleo. Então eles ficarão carecas, acabou-se. Mas há cerca de vinte anos atrás, todo
homem... que você via nos filmes costumava pôr no cabelo, pôr óleo no cabelo, penteá-lo adequadamente, e costumava ser um
sujeito inteligente, elegante. Atualmente, tudo mundo está vestido de forma tão desleixada, não há nada elegante em relação a
eles. Se você se torna desleixado, você também será desleixado na vida. Vestir um tipo de coisa desleixada, um tipo de calça
folgada... ou uma calça apertada ou isso e aquilo, isso acontece porque não há nenhuma personalidade. É somente ego. Não há
nenhuma personalidade; não há nenhuma sabedoria. Permitir que seus filhos... sejam corrigidos pelos outros é a coisa principal
para você, uma coisa boa que você faz para seus filhos. Permita-os terem respeito pelos outros. Permita-os sentirem que "eles
também são meus tios." "Elas também são minhas tias. Eles podem me corrigir." Depois obedecer e não questionar muito. Aqui,
com toda criança havia – uma vez Eu estava viajando... com uma Sahaja Yogini. O filho dela ficava o tempo todo perguntando:
"Por que isto? Por que aquilo?" E ela ficava respondendo. Eu disse: "Cale-se agora", para aquele garoto, e depois disso ele nunca
mais lhe perguntou "por quê". É como se eles tivessem o direito de exigir de você, eles continuam fazendo perguntas. Como eles
ousam lhes fazer perguntas? Vocês são os pais. Nós não fazemos perguntas aos nossos pais, nunca, nunca. Nós não somos de
forma alguma inferiores a ninguém neste mundo. Ao contrário, Eu devo dizer que nessa cultura, essas pessoas... que têm se
elevado são Sahaja Yogis muito bons. Eles são muito sensatos. Eles entendem até onde ir, o que fazer. Assim, o que nós temos
de entender... é que nossa cultura Sahaja Yoga é tal... que nós temos de aprender certas coisas. Antes de tudo, por favor, pelo
menos não tornem seus filhos... muito, o que vocês chamam, orientados para o ego. Não os tornem orientados para o ego, por
favor. Certifiquem-se que seus filhos respeitem todos eles... da mesma maneira, que eles digam "namaste" para todo mundo, e
que eles sejam muito, muito obedientes com todo mundo... e mesmo que alguém os corrija, que mal há nisso? Eu estou
realmente surpresa porque no ocidente, Eu pensava que... as crianças não eram apegadas aos seus pais ou a qualquer coisa,
mas não é assim, porque elas são grudadas aos pais. Não somente grudadas, mas assim que elas têm uma chance, elas fogem
dos pais, porque vocês ficam "babando" na cabeça delas. É por isso. Não há nenhuma liberdade. O tempo todo, eles ficam com
ciúmes. Eu também ouvi falar de mulheres... que ficam com ciúmes de Mim porque Eu sou a Mãe. Sim, é tão estúpido. Eu acho,
quero dizer, se, vamos supor, alguém age como mãe com Meu filho, Eu cuidarei dessa mulher. Eu lhe enviarei um sari. Eu lhe
enviarei um presente. Eu ficarei muito feliz que você tenha cuidado de Meu filho. As reações são tão estranhas, não são? Por
que essas respostas e reações? Por exemplo, vamos supor que você tenha um programa musical aqui, seus vizinhos virão, irão
à polícia, chamarão todo mundo. Do contrário, mesmo se você estiver morrendo, eles não se incomodarão. Ao contrário disso,
na Índia, supondo que você toque uma música, "Oh Deus, eles irão tocar música." "Tudo bem. Tragam tudo, tapetes para eles,
tudo. Dê-lhes comida," "o que vocês terão? ", e toda a região estará lá para te ajudar... e isso e aquilo. E eles dormirão bem, se
eles quiserem dormir. A coletividade deles é muito boa e observe os filhos deles, qualquer um repreende qualquer criança lá,

qualquer um. Porque vocês são orientados para o ego, por favor, tenham cuidado, não tornem seus filhos orientados para o ego
também. É tão difícil para vocês se livrarem de seus egos, vocês sabem disso. Qualquer coisa, como uma cobra que está lá e
volta novamente. Então Eu costumava Me perguntar: como esse ego surge? Esse (…) Me disse: "Meu marido, Mãe," "o que é
este ego, ego, ego?" Eu disse: "O quê?" "Ele sempre me diz que eu tenho ego, ego, ego. O que é isso?" Ela Me perguntou: "O que é
esta doença, o ego?" "Ego, ego, ego?" Eu disse: "Veja, significa Ahamkar." Ela disse: "Então por que ele se vangloria disso?"
Ahamkar é um pecado. Mesmo dizer "odeio você", é uma coisa pecaminosa dizer isso. Em hindi, se você disser: "odeio você",
eles dirão: "Você está louco ou o quê?" Eles acham que você deve estar louco. Vocês não podem dizer: "eu cometo esse
pecado." Assim, é isso o que acontece. E qualquer um que seja tratado... desse jeito, mesmo na Índia, pode se tornar mau,
mesmo na Índia, mimado demais pelos pais... ou meio que formado demais por eles e tudo mais. Mas nós sabemos que
nossos pais nos amam, eles cuidam de nós. Minha mãe era uma pessoa tão severa no que se refere à rigidez, mas hoje por que
Eu estou cozinhando tão bem? Por causa de Minha mãe. Ela Me falava até mesmo como segurar a - o que vocês chamam – a
colher. Quando Eu era uma garotinha bem pequena, com cerca de cinco anos, então nós temos esse tawa, uma coisa bem
preta, redonda, onde nós fazemos rotis, ela Me dizia: "Limpa isto." E nós tínhamos tantos empregados na casa, mas ainda
assim, e Eu Me lembro de minhas pequeninas mãos brancas... ficando todas pretas daquele jeito, e Eu limpava aquilo. Mas Eu
sou muito boa na limpeza. Eu sou muito boa em tudo. Como? Graças a Minha mãe. Nada mais. Agora, pelo menos faça seus
filhos se levantarem de manhã. Nós temos de dar algo melhor para nossos filhos, um treinamento melhor. O mesmo Eu tenho
visto com as mulheres. Agora, as mulheres devem entender que aquelas que vivem aqui... ou em qualquer ashram, elas são as
donas de casa e têm de saber isso. Eu fiquei surpresa, quando perguntei às pessoas que vieram de longe, "O que vocês
comeram?" Elas disseram: "Nada," "comemos estas samosas e algo para comer, só isso." Eles são hóspedes na casa. Ninguém
comeu nada. Eu tinha todos os tipos de comida, mas Eu nunca soube que elas estavam fazendo daquele jeito. Não se sintam
mal. Senão, se Eu digo alguma coisa, vocês bloquearão o Coração Central, não é para isso. Essa é uma outra especialidade. Só
por causa do ego. Isso acontece porque nada entra na cabeça; nada entra no coração. Vai para algum centro. "A Mãe disse
isso? Tudo bem, o Coração Central fica bloqueado," "ou meu Vishuddhi Esquerdo fica bloqueado." Baba, mas não, por que você
não corrige seu cérebro? Porque não queremos encarar isso. Não queremos corrigir isso. Então colocamos isso no Vishuddhi
Esquerdo ou no Coração Central. Agora, se alguns convidados vem em sua casa - Gregoire lhes dirá, um dia todos eles estavam
lá, cerca de 25 deles, sentados no salão. Minha filha estava lá. Eu fui e falei com ela: "Eles estão lá," "eles podem ficar por mais
tempo, é melhor cozinhar para todos eles." Ela fez a comida. Quando terminamos – você se lembra, Gregoire, nós terminamos
nosso programa – Eu disse: "Vamos jantar." Então eles ficaram surpresos. Eles disseram: "Como?" Eu disse: "Eu falei com ela,
ela deve ter preparado." "Num tempo tão curto?" Eu disse: "Sim, ela deve ter preparado." Ela disse: "O jantar está pronto." Todos
nós estávamos lá. Ela disse que se você disser para alguém que têm 25 pessoas chegando, as mulheres ficarão acabadas,
deste jeito. Elas ficarão pensando: "Agora, eu tenho de ir fazer compras..." Elas começam... E não há nenhuma confiança. Não
há nenhuma, porque não há nenhuma personalidade, nenhuma personalidade. Meu marido, Eu lhe disse ontem que Eu fiz pulao
para as pessoas, centenas de pessoas, só isso. Eu não fiz muito. Ele disse: "Centenas de pessoas não é nada?" Eu disse: "Não,
não é nada, 500 teria sido mais, mas -" Mas não somente Eu, Minha filha pode fazer isso. Vocês a viram in Pratishthan. Minhas
filhas podem fazer isso. Assim, nós temos autoconfiança em relação a tudo que vocês nos digam. Agora, vocês têm visto em
todos os seus programas, vocês vão nos tours, o modo como os indianos providenciam tudo, nas matas, em qualquer coisa.
Mas aqui, primeiro nós começamos a pensar, pensar, porque não queremos encarar o problema. "Nós temos de fazer isso
agora. Vamos fazê-lo." "Não é assim. Vamos nos sentar, planejar", então vocês estão acabados. Eu os estudei muito bem. Eu
tenho estado aqui, fico surpresa também. E não há nenhum treinamento, porque a mãe de vocês também evita prepará-los. Não
há nenhum treinamento, nada. Eles não sabem nada, Eu diria. Eles ainda são como bebezinhos. Deve haver isto: uma menina
deve saber costurar, deve saber cozinhar, uma menina deve saber como cuidar de uma casa, e fazer compras, e ela deve saber
qual carne é boa, qual é ruim. Ela deve saber o que é um diamante, o que não é um diamante; o que é seda, o que não é. Tudo
isso é ensinado na família. Quer você seja uma menina que tem uma carreira ou não - se você é uma moça que tem uma
carreira, tudo bem - mas saber aquelas coisas é o principal. Isso é a base para uma mulher saber. Nós somos mulheres sem
sermos mulheres. E então um tipo de ternura, de fazer pelos outros, dar alguma coisa. Eu lhes falarei sobre Minha neta. Quando
elas eram jovens, ambas - três delas, Eu lhes perguntei: "O que vocês querem ser?" Elas disseram: "Queremos ser uma
enfermeira ou uma aeromoça." Então Eu disse: "Por que essas duas?" Ela disse: "Sabe, vovó," "somente nessas duas profissões,
você pode dar comida aos outros." Vejam como, como elas se sentem. E recentemente, cerca de um ano atrás – ela tem só 18
anos, a mais velha - ela convidou 25 pessoas para jantar. Então Eu pensei que ela iria falar com os empregados ou com alguém.
Ela disse: "Não, eu vou fazer a comida." E ela fez e alimentou todos e todos começaram a elogiar. Ela disse: "Não, não, não. Eles

só estão dizendo isso..." "porque eu cozinhei, mas eu sei que está tudo sem gosto." "Está tudo sem gosto, nada está bom." "Mas
eles só estão dizendo isso porque eu cozinhei." Ela cozinhou sozinha para 25 pessoas. Porque elas se sentem felizes por fazer
isso. Elas ficam felizes em dar coisas aos outros. Elas ficam tão felizes, vocês não sabem o quanto. Vocês são tão prósperos,
são tão ricos, vocês têm tudo, mas ainda assim não há nenhuma generosidade. Meu marido é extremamente generoso, mas
outro dia, havia um senhor, um Sahaja Yogi. Um senhor mais velho que foi professor de arte... veio fazer um quadro para Mim.
Eu disse: "O que dar para ele?" Eu falei a C.P. : "C.P., você tem um terno sobrando?" Ele disse: "Talvez, vamos ver." Eu disse: "Eu
vi um, você poderia vê-lo?" Aquele era um terno excelente que ele tinha. "Oh!" Ele disse, "por favor, dê este aqui, é muito bom."
"Eu só o usei uma vez, mas eu nunca o usei para sair," "eu só o experimentei. Assim, se ele gostar, por favor lhe dê." Então ele
pegou, e quando Eu lhe dei, ele ficou muito feliz e disse: "Mãe, eu estava procurando um terno e queria um terno." Os olhos de
C.P. ficaram cheios de alegria e lágrimas. Ele disse: "Ele queria o terno, Você sabia?" "Que bom darmos o que ele queria." Veja a
delicadeza de caráter, tão feliz porque ele queria o terno, e porque Eu sou muito boa em saber o que a pessoa precisa, mas ele,
ele ficou tão encantado e tão feliz, e depois de muito tempo, Eu via aquela alegria em seus olhos. "Oh Deus! O que ele queria,
nós lhe demos." É tão – afinal, o que há nisso? De que adianta todas essas riquezas, essas (…) e coisas assim? O que nós
conseguimos? Nada, nenhuma alegria, nada. Em primeiro lugar, nós achamos que somos marido e mulher, então discutimos o
tempo todo, tudo bem. Eu não acho que há muito amor lá também. Eu não sei em relação aos Sahaja Yogis, mas, de qualquer
forma, Eu também não sei sobre os Sahaja Yogis. Então essa discussão acaba. Depois vem "meu filho, meus filhos". Então eles
também discutem, também brigam, támbém fogem. Na idade de 16 anos, eles estão pensando... para onde eles irão fugir. Por
que eles fogem? Mas nossos filhos grudam na gente "como sanguessugas." Nós nunca os criamos assim, mas ainda assim
eles grudam. Por quê? Eles não são orientados para o ego. Porque você é separado. Você é uma identidade diferente. "Eu. Eu
gosto disso, eu gosto daquilo." É um pecado falar assim. Quem é você para dizer "eu gosto"? "Eu" significa o quê? Assim, nós
temos de mudar todas essas coisas e temos de entender. A única possibilidade é a vida no ashram. Como você respeita, como
você vive, como você cumprimenta cada pessoa, como você se comporta, essa é a cultura que temos de assimilar. Se temos de
proporcionar bons momentos aos nossos filhos, nós temos de assimilar. Eu não diria que na Índia nós não temos pessoas
estranhas. Temos pessoas de caráter desregrado, temos todos os tipos de coisas. Mas a quantidade é tão pequena que eles
não influenciam. Aqui, a quantidade é maior do que os de lá. Então eles influenciam muito. Todo mundo está usando o cabelo
deste jeito agora. Então mesmo se você não tem cabelo, você sentirá vontade de usar seu cabelo assim. Isso é um – é... Eu não
sei porquê, e também essa é uma ideia falsa... de que devemos ter o cabelo muito despenteado. Eu sendo a Deusa, Eu tenho de
manter Meu cabelo solto, mas Eu o mantenho arrumado. Ele não fica despenteado. Eu tenho de manter Meus cabelos, porque
vocês sabem, Muktakeshi - A que mantém Seus cabelos soltos para as vibrações fluírem. Mas Eu nunca – vocês nunca
perceberão Meu cabelo emaranhado deste jeito. Porque então os bhoots capturam você. Eles veem: "Esta é a cabeça. Oh, uma
muito boa!" "É uma cabeça emaranhada, vamos entrar nela!" Os bhoots capturam você mais nos tempos modernos... do que
costumavam capturar, porque vivemos como bhoots. Você anda na rua e percebe muitas mulheres, homens vestidos...
exatamente como bhoots. Então os bhoots podem ir: "Este é o bhoot!" Por que na Índia eles não pegam tantos bhoots? Uma vez
que alguém tenha a Realização, Eu não conheci muitos desses que pegam bhoots. Por nos vestirmos desse jeito, por sermos
orientados para o ego, então os bhoots entram. Eu não estou dizendo que você deve ir a cabeleireiros e tudo mais, mas a
pessoa não deve ter um rosto ou cabelo como de um bhoot. Agora, se você quer saber como um bhoot se parece, Eu lhe
mostrarei também. Assim, isto é o que a pessoa tem de entender: há algo faltando em nossa formação, que temos de mudar, e
a mudança tem de ser: para constituirmos uma boa família, termos bons filhos, nós temos de ter certas ideias em relação a
quem respeitar, como respeitar, como compreender. Por exemplo, Gupta ficou zangado com o Dr. Talwar. Então Eu lhe disse:
"Vá e toque os pés dele." Imediatamente ele o fez. "Ele é mais velho do que você, e você não tem o direito de ficar zangado." "Vá
e toque os pés dele." Imediatamente ele fez, e ele disse: "Ele me provocou, Mãe, e eu fiquei com má reputação." Eu disse: "Vá e
toque os pés dele", ele tocou os pés dele... imediatamente, sem questionar. Qualquer um que responder a qualquer um, uma
criança, uma pessoa mais jovem que responder a qualquer outra pessoa, o pai, a mãe dirão o tempo todo: "Vá e caia aos pés
dele." "Venha. Nada disso." É desse modo que eles aprendem a respeitar. Vocês são buscadores muito bons. Vocês estão
buscando a verdade... e tudo mais, mas com isso, para sustentar essa verdade, temos de ter um tipo de cultura em que você
pode sustentar a verdade. Senão esse ego sempre se projetará, o canal direito. O canal direito é o problema do ocidente.
Concordam com isso? Sahaja Yogis: Sim, Shri Mataji. Mas você descobrirá isso em seus líderes, não em você mesmo. Esse é o
problema. Naquele que tem a autoridade para se impor, você descobrirá isso nele, não em você mesmo, você tem esse
problema, não é verdade? As esposas dos líderes também devem saber que elas são as mães... e elas têm de ter uma natureza
extremamente doce e humilde... e elas devem tolerar muita insensatez, não somente isso, mas sempre tentar acalmar seus

maridos. Eu vou lhes contar, no escritório de Meu marido na Shipping Corporation, todas as pessoas de lá dependem de Mim.
Se qualquer coisa dá errado, se C.P. está zangado com eles, eles virão e Me contarão. Então Eu falo moderadamente com ele:
"Por que você deveria estar..." "tão zangado com eles? Afinal, eles são seres humanos e fizeram..." "Oh! Então eles falaram com
Você?" "Sim, eles falaram." "Então Eu falarei com ele, falarei com ele." "Porque eles acham que Eu sou mais generosa do que
você." "Tudo bem, eu também sou mais generoso." Depois ele agiria assim. Então, a esposa não deve pensar que ela é um líder,
não, nunca. Ela deve pensar: "Eu sou a mãe de todos eles." Agora, ela deve cuidar das pessoas que vieram aqui: "Eles comeram
ou não? Eles têm sido cuidados ou não?" Eles são convidados, e convidados devem ser tratados como deuses. E o problema
aqui é que todo mundo chega em sua casa como um convidado, ou ficam com você como um convidado, como - vocês ficarão
surpresos, Eu tinha uma casa em Hounslow. Muitos Sahaja Yogis ficaram lá, nunca pagaram um único centavo. Eu tinha de
pagar a eletricidade, o gás, tudo. Desde o começo, desde que Eu estou em Londres, Eu tenho pago tudo. Mesmo em Shudy
Camp, a maior parte do dinheiro Eu paguei, mas havia 25 pessoas vivendo lá quando Eu fui, não pagavam um único centavo por
nada. Mas o indiano não fará isso, por causa do autorrespeito. Eu estava falando com Mathias... que usei o telefone de vocês
desta vez muitas vezes, e ele tinha de receber o dinheiro. Se ele não receber o dinheiro, Eu não poderei dormir. Assim, usar o
telefone de alguém o tanto que quiser, usar as coisas de alguém o tanto que quiser, ficar lá na casa deles de forma tão
desleixada. Isso é tão comum no ocidente. Eu nunca soube disso. Eu pensava: "Eles são pessoas muito corretas." "Eles nunca
virão para sua casa desse jeito." Gregoire lhes contará toda a história sobre isso, se vocês quiserem ouvir. Assim, agora, este
ashram no qual vocês estão vivendo, mesmo se vocês estiverem vindo de fora, vocês são Sahaja Yogis. Se você achar alguma
coisa suja, tente limpar. Esta é a sua casa. Então ela se tornou como a casa de ninguém agora. Na verdade, ela é a casa de
todos. Recentemente, ela se tornou a casa de ninguém. Então, não se sintam mal, não fiquem chateados, não sintam... que Eu
estou de alguma forma tentando rebaixá-los, mas Eu devo lhes dizer que... isso desenvolverá o ego de seus filhos e o seu ego
também. Para viver juntos, regozijar juntos, nós temos de ter um certo tipo de cultura... que não existe no ocidente. O ocidente é
muito individualista, pessoas extremamente individualistas, e elas têm esse problema... e elas têm sofrido por causa disso. Nós
queremos criar um novo mundo de pessoas... que amam umas às outras, que regozijarão umas com as outras... e que
entendem umas às outras; não somente isso, mas as que têm a consciência coletiva manifestada... em suas próprias vidas. E
também dizer a alguém: "Você é um bhoot," "você está bloqueado deste jeito", não é apropriado. Isso mostra... que você não
tem nenhuma compreensão de como lidar com as pessoas. Nunca diga: "Você é um bhoot", ou qualquer coisa assim. No
máximo você pode dizer: "Este chakra está bloqueado", se for necessário, mas não há nenhuma necessidade de falar aquilo. É
como nós dizemos: "Se você se torna o rei, você tem de usar a coroa." Assim, se você se torna um Sahaja Yogi, você tem de
usar essa cultura. Vocês não podem ser como bhoots, não podem ser. Não que você tenha de ser diferente... como "Hare Rama,
Hare Krishna", não estou dizendo isso, mas você tem de ser especial. E a característica especial não vem... de se tornar punks
ou qualquer coisa assim. Os punks acham que eles são pessoas muito especiais... por usar aquele tipo de corte de cabelo. A
característica especial está dentro de você mesmo. É um tipo de cultura. Assim, antes de tudo, tome conta de seu ego. A
autorreflexão tem de existir. Porque quando Eu li sobre o povo russo, seus livros, Eu constatei que em cada livro, quer eles
descrevam um romance, descrevam qualquer coisa, o que há por trás é tudo autorreflexão. Eles estão tentando descobrir: "Por
que estou fazendo isto, aquilo?" "Por que eu sou assim?" A autorreflexão está presente. Assim, nós devemos fazer
introspecção. O tempo todo dizer: "Por que estou fazendo isto?" "Por que eu sou assim? Qual é a razão?" Isso é o que deve ser
feito, então este ego desaparecerá. Ele é uma coisa estranha, porque ele já cresceu tanto. Então você o empurra para baixo, ele
retorna como uma borracha, o empurra para baixo, novamente com a menor coisa, ele aflora. Arrogância, falar aos berros e se
comportar mal, com tudo isso, o Vishuddhi Direito se bloqueia seriamente. Certo? Então, agora, isso não é de forma alguma
para corrigi-los, mas para guiá-los. E não para se sentirem mal... e o Coração Central ou alguma coisa se bloquear lá, nada
desse tipo. Isso não deve, não deve bloquear em nenhum lugar, mas deve corrigi-los de uma forma normal. Agora, o problema
dos indianos é diferente... e quando lido com eles, Eu falo com eles. Mas pelo menos eles não têm problema cultural. Essa é
uma coisa. É claro, se eles vêm de famílias estúpidas, se eles vieram com coisas insensatas, então tudo bem. Normalmente
99%, 1% pode ser ruim, também, Eu não estou dizendo que eles não são ruins. E todos devem trabalhar, não três, quatro
pessoas ficarem trabalhando. Vocês devem aprender todo dia. Vocês devem aprender muitas coisas, e vocês são buscadores.
Não somente isso, mas vocês são Sahaja Yogis. Vocês têm tanto dinamismo. Vocês podem fazer muita coisa. Qualquer ideia
sobre si mesmo, de que você é tão importante... ou algo assim, deve ser abandonada, porque nós somos Sahaja Yogis.
Portanto, nós já somos grandiosos. Aqueles que são grandiosos já são grandiosos. Vamos supor que alguém diga: "Você é a
Adi Shakti." Eu não acho que é algo grandioso, porque Eu sou isso. E daí? Se Eu não fosse isso, Eu teria sentido, mas Eu sou a
Adi Shakti. E daí? Se Eu sou a Adi Shakti, por que Eu deveria ficar orgulhosa disso? Porque simplesmente está lá. O que fazer? E

toda vez que vocês dizem "Jai" e tudo mais, Eu acho que vocês estão dizendo para alguma outra pessoa "Jai". Às vezes, Eu fico
com receio de começar a dizer isso com vocês. Isso nunca entra em Minha cabeça, e Eu não sei como isso entra na cabeça de
vocês. Eu disse que talvez o buraco seja muito grande, então nada fica. Mas vejam, isso é o que Eu estou dizendo. Agora, para
vocês, se Eu sou o modelo e vocês Me entendem, então vocês devem entender Minha cultura. Como? Por exemplo, Mathias
ficou surpreso ao ver que eles estavam... colocando bálsamo nos Meus pés ou algo assim nos Meus pés, e Eu disse: "Agora,
coloquem uma toalha, porque Eu não quero que este lençol..." "se estrague." Isso não era nada grandioso para Mim, mas ele
percebeu... que Eu fui extremamente humilde ou seja o que for. Mas o que está lá? O lençol será estragado de qualquer forma,
quer sejam Meus pés ou os pés de alguém. É desse modo que deve ser. Assim, culturalmente, embora sejamos muito ricos, Eu
nunca Me dei conta do quanto os indianos são ricos. Agora Eu estou percebendo. Agora, vamos supor que alguém esteja
partindo. Um pequeno lápis foi deixado, muito pequeno, na casa, mas ele pertence a alguém. Ele deve ser guardado como uma
pedra preciosa. Até que você encontre a pessoa e lhe entregue, todos dirão: "Você entregou aquilo? Você entregou aquilo ou
não?" "Baba, aquela pessoa ainda não veio. Ela foi a algum lugar." "Assim que ela vier, a primeira coisa, nós iremos com aquele...
"lápis e ela dirá: O quê? Você trouxe este lápis para mim?" Ela se sentirá muito mal em relação a isso, mas não, o lápis pertence
a ela, tudo bem, guarde-o como uma pedra preciosa. Eles são pessoas pobres comparados a vocês. Mesmo os empregados
não cometem nenhum roubo, nada disso. Esses políticos devem ter assimilado de algum lugar. Eu não sei de onde, deve ser de
Warren Hastings. Mas normalmente, não há nenhum roubo na casa. Tudo é deixado aberto. Tudo fica lá, nenhum roubo. O
governo é corrupto. Há todas as coisas horríveis que são corruptas, estão lá, mas no que se refere à sociedade, nós somos
muito honestos. Eu quero que o "Sarat Chandra" seja traduzido para vocês... compreenderem a beleza dessa cultura. Há muitos
pontos tão bons dessa cultura. Nós tivemos aquele, vocês têm aquele negócio de Shrikanth, um filme de Shrikanth? Sahaja
Yogi: Não tenho certeza, Shri Mataji. Os ingleses estão chegando. Peça-lhes para trazerem. É um dos melhores filmes que
vocês verão. Um outro Sahaja yogi: Eles já estão no aeroporto, Shri Mataji. Eles já estão no aeroporto, Shri Mataji. Os ingleses
estão chegando. Tudo bem, da próxima vez. Sahaja Yogi: Eles estão vindo para cá. Sahaja Yogi: Diwali, Diwali. Sahaja Yogi:
Obrigado, Shri Mataji. Que Deus abençoe todos vocês.
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De acordo com o calendário, neste ano, há dez dias de Navaratri, não nove.
São nove dias em que, à noite, a Deusa teve que lutar contra os demônios e salvar Seus filhos dos efeitos da negatividade. Por
um lado, Ela era o oceano de amor e compaixão, e por outro lado, Ela os estava protegendo como uma tigresa. Porque aquela
época era tal que ninguém podia meditar, ninguém podia recitar o nome de Deus, ninguém podia nem mesmo pensar na
Realização do Si. Mas vocês que estão sentados aqui hoje estiveram lá também naqueles dias e todos vocês foram salvos para
estarem aqui hoje, para este dia, de modo que vocês possam alcançar a sua Realização do Si. A forma da Deusa naqueles dias
não era Maya Swarupi. Ela estava em Sua forma real e isso criou um grande temor respeitoso, mesmo entre os discípulos.
Assim, a questão, o tema de dar-lhes a Realização do Si não estava presente. Antes de mais nada, eles deviam ser salvos.
Assim, como por nove meses a mãe tem que manter o filho em seu útero, por nove meses ou, vocês podem dizer, por nove
yugas, nove períodos, todos vocês foram devidamente salvos. E no décimo mês, vocês nascem.
Esse nascimento também é sempre após sete dias dos nove meses. Então, nós tivemos que esperar por algum tempo até que
isso amadurecesse. Agora, o décimo dia de Navaratri hoje é para celebrar, na verdade, a Adi Shakti. Assim hoje, nós realmente
iremos venerar a Adi Shakti. Em um lado, a Adi Shakti é Mahakali, em outro lado, Ela é Mahasaraswati, no centro, Ela é
Mahalakshmi, e Ela também é Amba, Aquela que é a Kundalini. Mas Ela está também além disso, Ela é Parashakti, Ela está além
de todos os poderes. Porque Ela é a geradora de poder. Portanto, Ela tem que estar além de tudo isso. Assim, hoje quando nós
A estamos venerando, nós temos que venerá-La em todas essas formas. Então, compreendam que o décimo dia, que estamos
tendo no Navaratri pela primeira vez no calendário, é devido ao fato de que hoje é o dia em que nós estamos venerando a Adi
Shakti.
A Adi Shakti nunca foi venerada antes, nunca. Mas desta vez, quando Eu fui à Calcutá, Eu disse para eles: "É melhor venerarem a
Adi Shakti hoje." E eles ficaram surpresos: "Por que a Mãe está pedindo" "para a Adi Shakti ser venerada?" Assim, quando Eu
voltei para Puna, eles Me disseram que a Adi Shakti, como vocês sabem, é Saptashringi, significa "Aquela com sete picos." Ela
repousa sobre sete picos, significa sobre o Sahasrara, sobre os sete, sete chakras. Ela governa todos os sete chakras. Eles Me
disseram que quando nós tivemos o puja em Calcutá, na mesma época, esta é a única época em que aqueles que seguem
Saptashringi, que são muito poucas pessoas, todos eles vão lá, e de lá, primeiramente, as pessoas que veneram o lado materno
Dela descem. Assim, o lado materno da Adi Shakti é considerado como Vaishnavites, aqueles que seguem Vishnu. Assim, eles
chegam primeiro lá para venerá-La, e depois, o lado do sogro, isto é, o lado de Shiva, aparece, o lado de Sadashiva. Foi
exatamente nesta época que nós tivemos o puja.
Eles têm esses dois grupos juntos para venerar. Então agora, nós temos entre nós pessoas de dois tipos. Uns são os que
chamamos aqueles que veneram Brahmadeva no lado direito, e as pessoas que veneram Shiva no lado esquerdo. Ambos os
lados têm que se encontrar em um ponto, e esse ponto chegou: nós temos que venerar a forma integrada completa de todos
esses poderes, que se manifestou dentro de nós. Agora, quando eles dizem que há somente um Deus, tudo bem, há um único
Deus, mas o Deus único adquiriu uma cabeça, Ele adquiriu o Seu fígado, Ele adquiriu o Seu estômago, Ele adquiriu o Seu nariz.
Ele adquiriu tudo, exatamente como os seres humanos são. Porque eles dizem que Deus fez os seres humanos à Sua própria
imagem. Assim, Ele tem diferentes partes no corpo e Ele tem que trabalhar essas diferentes partes. E para essas diferentes
partes, Ele tem que ter Divindades, e essas Divindades devem ser compreendidas. E a menos e até que vocês compreendam e
venerem essas Divindades, vocês não podem despertar essas Divindades dentro de vocês mesmos.
Mas todas Elas são partes integrantes da Adi Shakti, estão completamente sob o controle da Adi Shakti. Ontem, vocês ouviram
sobre os poderes da Adi Shakti. É como uma tartaruga que acolhe o seu corpo inteiro dentro de sua carapaça. Da mesma
maneira, Eu tenho recolhido todos esses poderes dentro de Mim mesma. Quero dizer, vocês não podem descobri-los

facilmente. Vocês não podem achá-los facilmente. Com exceção destas câmeras modernas, que estão tentando burlar isso
para nós. Elas são as que estão mostrando Minhas formas e coisas assim para vocês. Porque há luz nessas vibrações. E
quando essas vibrações são emitidas, vocês começam a vê-las nestas câmeras, mesmo que elas não sejam muito sensíveis,
mas de algum modo as pessoas capturam isso.
Há tantas fotos milagrosas, como vocês sabem. Uma fotografia vocês devem ter visto, onde o próprio Shri Ganesha está atrás
de Mim. Vocês não vêem ninguém exatamente aqui agora. Mas vocês não sabem o que está acontecendo. E isto é o que temos
que entender: nós entramos em um novo reino da magia de Deus. E Sua magia trabalha de muitas maneiras. É claro, algumas
vezes, vocês também se perdem. Por causa de seus problemas anteriores, vocês são arrastados para baixo. Vocês são
tentados. Algumas vezes, vocês também são dominados pelas forças negativas e vocês decaem.
E isso é uma coisa muito lamentável que aconteceria a qualquer Sahaja Yogi. Porque talvez você não conheça o seu passado e
você não sabe como você tem se esforçado, como você trabalhou arduamente para elevar-se a este nível. E depois de chegar a
este nível, se você não tentar ir mais alto, então ou você ficará preso no mesmo lugar ou talvez você possa ser lançado para
baixo. Assim, é para você saber que você é um Sahaja Yogi, você não é uma esposa, marido, mãe, pai, você é um Sahaja Yogi.
Como Eu sou a Adi Shakti, desse modo vocês são Sahaja Yogis. Então, "o meu trabalho principal agora é dar a Realização aos
outros. E devido a" "todos os meus relacionamentos já estarem apropriadamente estabelecidos," "não tenho que me preocupar
com relação a qualquer Divindade," "a qualquer Deus, todos Eles trabalham muito eficientemente tudo." Agora, a descrição que
ontem vocês leram da Deusa, de que Suas mãos estavam lançando todas as flechas com tamanha velocidade, que era como se
sentíssemos que Ela estava dançando. Isso é um fato, sem dúvida, mas vocês não vêem isso. Vocês não podem ver que cada
fio de Meu cabelo é como uma flecha.
E isso trabalha esplendidamente. Mas para vocês, Eu estou apenas sentada aqui tranqüilamente, exatamente como vocês estão
sentados. Mas não é assim. É muito mais. Agora, quando eles mostram um leão ou um tigre como Meu vahana, então vocês
têm que entender que o que eles mostram, na verdade, eles existem. Na verdade, eles existem. Não é que eles sejam
simbólicos, na verdade, eles existem. Assim, a dignidade de um tigre, Eu lhes falei muitas vezes de como ele é digno. Porque Eu
sento sobre ele, ele é tão digno. Se ele tiver que comer carne, irá matar uma vaca ou qualquer coisa assim, comer a carne,
deixá-la para os outros.
É tão digno. E uma vez por mês, ele come. Assim, até mesmo para ter um vahana desse tipo, ele teve que ser evoluído da ameba
a esse estágio. Senão, ele não estaria aqui. Da mesma forma, vocês evoluem e em vocês, há todos esses vahanas também. E
eles trabalham muito rapidamente tudo que vocês quiserem. Se você deseja algo, você ficará surpreso, imediatamente você
descobrirá que isso se realiza. Você pede algo, imediatamente isso se realiza. Mas deve haver uma completa dedicação à
Sahaja Yoga. Quando Eu digo Sahaja Yoga, saibam que é a yoga de sua atenção em Meus pés.
Isso é o que é. Mas se vocês ainda estão se movendo com seus egos e se ainda estão pensando em coisas deste tipo: "Nós
somos importantes e podemos iniciar a nossa própria Sahaja Yoga," "nós podemos trabalhar dessa e daquela maneira", ou
"minha esposa é assim, meu filho é assim," "meu marido é assim." Vocês têm que abandonar todos esses problemas, por um
lado, senão vocês não ascenderão. Não foi difícil para Mim dar-lhes a Realização, porque vocês simplesmente estavam prontos
para isso. Mas para manter a sua luz acesa, vocês têm que trabalhar arduamente. Agora, o tigre se mantém em sua própria
posição. Ele não muda. O leão se mantém em sua própria posição, e todos eles estão disponíveis, o tempo todo, em suas
próprias posições. Todos os Devatas e Deuses estão em Suas próprias posições com Suas próprias qualidades, Eles estão lá.
Em parte alguma, nenhum desses Deuses mencionou que Eles lhes dão moksha, com exceção da Deusa. Ela é a Única que lhes
dá a Realização.
Porque Ela é responsável por todos os sete chakras. Ela controla todos esses sete chakras e nesses sete chakras, Ela pode
realizar isso. Assim, há uma história importante, a evolução de todas essas coisas, até mesmo no corpo do Virata e também em
vocês. Assim, vocês têm que estar à altura disso. Se vocês não puderem estar à altura disso, então não dará certo. Agora, os
problemas que nós temos no Ocidente, como vocês sabem, são problemas estúpidos, os quais não são apropriados para
nenhum Sahaja Yogi. Apego. Primeiro, eles não eram apegados às suas esposas ou aos seus filhos, agora eles são apegados

como cola. Eu não digo para vocês abandonarem seus filhos ou sua esposa, mas a sua ligação deve ser com a Sahaja Yoga.
Uma vez que as bênçãos da Sahaja Yoga venham a vocês, elas fluirão para seus filhos, para sua esposa, para todo mundo, para
o seu país, para o mundo inteiro.
Agora, vamos supor que isto seja "o apego", um equipamento elétrico muito simples. Então, se a ligação disso não for à fonte de
energia e a mais nenhum lugar, para que serve? Ele não pode fornecer eletricidade a ninguém mais. É uma lógica simples: você
deve estar ligado à fonte de energia primeiro. Uma lógica simples. E depois, essa energia pode fluir para os outros. Se você
mesmo não estiver ligado àquela fonte de energia, como esse poder poderá fluir para algum lugar? É uma coisa simples que
nós não compreendemos na Sahaja Yoga. E então nossas ligações apegadas começam a enferrujar e não entendemos o que
aconteceu conosco. Você não está ligado à fonte principal!
E essa é a única ligação que você precisa. E a coisa toda fluirá até o outro final. Assim, nós temos esses tipos de ligações
apegadas. Além disso, nós somos apegados a tantas coisas deprimentes que gostamos, as quais nos tornam deprimidos. Por
exemplo, nós somos apegados, digamos, a algum tipo de moda estúpida de empresários. Nós somos apegados a isso. Quer
isso esteja na cultura sahaja ou não, nós somos apegados a isso. E todas essas ligações apegadas não são à fonte, à fonte de
alegria, à fonte de conhecimento, à fonte de energia que eleva você. Essa é a razão pela qual a situação da nossa ascensão
coletiva é pobre. Agora, o trabalho da Adi Shakti é dar-lhes a Realização primeiro.
Em segundo lugar é dar-lhes vida, consolá-los. Se você tiver problemas físicos, Ela cuidará de você. Ela fará o máximo. Se você
tiver um problema mental, Ela tentará resolver. Assim, Ela é a Consoladora. Ela lhes dá o consolo. Ao mesmo tempo, Ela os
protege. Eu tenho visto muitas pessoas, mesmo agora, ficando amedrontadas muito rapidamente, diante da menor coisa. Por
que vocês deveriam ficar com medo? Há um tigre de prontidão.
Vocês não podem vê-lo, talvez hoje ele apareça na fotografia. E a Mãe de vocês é tão poderosa. Vocês têm que entender o
quanto Ela é poderosa. Essa compreensão não está na cabeça de vocês. Às vezes suas esposas são mais poderosas ou seus
filhos são mais poderosos. Quando vocês compreendem que sua Mãe é tão poderosa, Ela é sua Mãe, então vocês devem ser
totalmente seguros. E então as coisas darão certo. Eu lhes darei o exemplo de um senhor que Eu encontrei em Madras uma vez,
há poucos anos atrás, cerca de dois, três anos atrás aproximadamente. Ele era um grande buscador, imediatamente, ele Me
reconheceu. E depois ele foi para Mumbai, o correio estava lá, e ele recebeu uma carta dizendo que a mãe dele estava no leito
de morte.
Então ele foi vê-la. O médico disse: "Ela tem um câncer galopante" "e ela irá morrer muito rapidamente." Ele sabe que "minha
Mãe é a Adi Shakti". Apenas pegou Minha fotografia, sentou-se diante de Mim e disse: "Mãe, eu não tenho nada a dizer, seja o
que for" "que a Senhora ache apropriado para minha mãe, por favor o faça." Ele apenas disse isso. Ele é conectado. Eles
disseram: Três dias depois, ela irá morrer." Três dias depois, ela saiu do hospital. Ele voltou para Mumbai, apareceu num
hospital, num hospital de câncer. Eles disseram: "Ela não tem nenhum câncer, nada," "ela está completamente curada."
Se não for permitido que a energia flua, você ainda está preocupado com sua esposa, preocupado com sua casa, preocupado
com seus filhos, você está preocupado com isto, com: "meus filhos, minha casa, minha esposa", este "meu" quando se
desprende, então Eu posso atuar. Mas não se deve considerar que Eu estou dizendo para vocês se tornarem ascetas, de
maneira alguma. Nenhum santo foi asceta, todos eles tinham esposas, todos eles tinham filhos. Mas toda a atenção deles
estava nos Pés de Lótus da Mãe. Como por exemplo, Guru Nanaka disse: um menino está brincando com sua pipa, a pipa está
indo em toda direção e ele está falando com seus amigos, brincando, fazendo isso, mas a atenção dele está na pipa. Há uma
mulher que está limpando a casa dela com uma criança pequena em sua cintura, e ela está limpando e arrumando a casa. Ela
está fazendo tudo, mas a atenção dela está em seu filho. Além disso, há mulheres na Índia, como vocês sabem, que têm três,
quatro vasos cheios d'água e elas andam com ambas as mãos deste jeito. Elas sabem como equilibrar isso. Elas ficam falando
umas com as outras, rindo, zombando, caçoando.
Mas a atenção está nos vasos. Minha atenção está sempre em sua Kundalini. Vocês não podem trapacear na Sahaja Yoga,
acreditem em Mim. Qualquer um que tentar fazer qualquer trapaça será seriamente punido. Então por favor, tomem muito,

muito cuidado para não serem desonestos, e não trapaceiem na Sahaja Yoga. Eu não farei nada, mas eles estão aqui. Vocês já
viram, com todos os seus dentes. Todos eles são em quantidades fixas, Eu falei com eles. Eles são em quantidades fixas. Eles
sabem o que fazer e eles o farão.
Assim, não há necessidade de fazer qualquer trapaça na Sahaja Yoga. Este é um outro erro dos Sahaja Yogis: eles acham que
podem Me trapacear ou trapacear a Sahaja Yoga. Quando essas coisas vêm em sua cabeça, Eu diria que são idéias
demoníacas, porque elas o destruirão completamente. Por um lado, a Sahaja Yoga é uma bênção, uma bênção absoluta para a
ascensão, você segue adiante deste jeito. Você vai a uma altura, mas você deve saber também que alcançou a altura. Você tem
que tomar muito cuidado para ficar lá. Porque, uma vez que você caia daquela altura, o quão fundo você cairá? Novamente é
lógico observar que você irá cair muito. Assim, aqui você está tendo as bênçãos, todas as coisas belas, todo o amor, toda a
alegria, todo o conhecimento, todos os amigos, todo o cuidado. E nesse ponto, se você não quer ficar aqui, apenas porque você
está trapaceando, você quer ficar aqui e trapacear, isso não é possível.
Isso não funciona, você é imediatamente expulso. E uma vez que você seja expulso, só Deus sabe aonde você irá. Essa não é a
nossa expectativa, mas vocês são expulsos por isso. Assim, temos que entender que as Divindades estão extremamente
alertas. E Elas estão observando todos vocês, porque Elas têm que protegê-los, Elas têm que cuidar de vocês, Elas têm que
ajudá-los. Elas têm que fazer tudo por vocês. Elas têm que fazer tudo dar certo para vocês. Elas são as que criam flores para
vocês, Elas estão fazendo todos os tipos de coisas boas para vocês. Mas, ao mesmo tempo, Elas são apegadas somente a
Mim, todas Elas, não a vocês. Porque vocês são Meus filhos, Elas estão cuidando de vocês.
Quando você tenta se comportar mal, você está acabado e você decai. Mas a compaixão de sua Mãe é tão grande, que Ela
sempre tenta perdoar, tenta dar chances e fala para essas Divindades ficarem calmas. É claro, Elas obedecem, até um certo
ponto. Mas se você quer ser uma pessoa maldosa, se você quer ser uma pessoa cruel, se você quer ser pecaminoso e ficar na
Sahaja Yoga, você não pode. Não é como qualquer religião, como vocês viram ontem, em que vocês cometem qualquer erro,
fazem o que querem, matam qualquer um, enganam qualquer um, e ainda assim ficam lá. Não é assim. Aqui você tem que ser
um Sahaja Yogi no verdadeiro sentido da palavra. E é por isso que temos que compreender. Há alguns Sahaja Yogis que
chegaram, eles não conseguem entrar, Eu acho que as portas estão fechadas. Então, agora um Poder enorme assim, tão alerta,
tão afetuoso, tão gentil está presente.
E uma Mãe, que é a sua Professora. A Mãe ensina os filhos com amor. Não somente isso, mas vocês nunca nem mesmo
sentiram como Eu lhes ensinei a Sahaja Yoga. Vocês simplesmente aprendem deste jeito. É uma brincadeira de criança para
vocês. É um assunto tão difícil e sutil, vocês o assimilaram sem nenhuma dificuldade. Isso foi feito de forma tão hábil, foi feito
de forma tão bela, formado dentro de vocês. Agora vocês sabem que isto é Sahaja Yoga e aquilo não é Sahaja Yoga. Todo esse
conhecimento veio a vocês de forma tão doce. A forma como vocês cantam músicas indianas, vejam, mesmo os indianos
ficam surpresos, eles não conseguem cantar como vocês algumas vezes.
Aqueles que vieram ao Meu programa, eles viram vocês. Alguns músicos disseram: "Nós ficamos realmente envergonhados."
"Como essas pessoas podem cantar tão bem?" "E pronunciar tudo tão bem?" E vocês têm que confiar neste Poder totalmente!
Naqueles dias, quando as pessoas estavam em dificuldades, elas eram sempre atacadas, não tinham obtido a Realização do Si,
elas tinham que depositar a confiança delas no Poder Divino. Elas tinham que confiar. Mas agora, quando vocês obtiveram a
Realização, vocês obtiveram a sua liberdade. Vocês nunca devem esquecer que têm que confiar neste Poder Divino, que o
tempo todo, Ele cuidará de vocês. Agora, como trapacear na Sahaja Yoga?
Alguns malandros vêm para a Sahaja Yoga. Totalmente malandros, quer dizer, devem ser pessoas de canal esquerdo ou o que
quer que seja. E se você lhes falar: "É melhor você fazer este trabalho." "Não, Mãe, eu não farei este trabalho" "porque meu canal
direito se evidenciará." Um truque muito comum. É um truque muito comum: "Eu não posso fazer este trabalho!" Quando tem a
ver com trabalho, eles simplesmente fugirão. Quantas pessoas trabalham? Muito poucas. Outro dia, Eu fui na cozinha e
perguntei para essas garotas indianas sobre o que estava acontecendo, elas disseram: "Elas todas estão fugindo," "ninguém
fica aqui para nos ajudar."

Ninguém quer assumir responsabilidade. Mas a artimanha que é feita na Sahaja Yoga é esta: "Se eu fizer esta tarefa, eu me
tornarei uma pessoa de canal direto." Mas se você se torna uma pessoa de canal esquerdo, este está lá. É muito bom que vocês
o tenham colocado aqui. Eu estou muito feliz. Assim, todas as pessoas letárgicas, malandras, sempre fazem isso. Agora, se for
dito a alguém: Você tem que levantar-se da cama de manhã." Eles se sentem péssimos em relação a isso: "Oh! Como levantar
cedo?" Mas se você retroceder em sua sua própria experiência, você dirá que você deve ter tomado drogas, você deve ter
tomado bebidas alcoólicas, você deve ter tomado todas essas coisas de canal esquerdo, é por isso que você não consegue se
levantar de manhã!
Agora, como você irá eliminar ou neutralizar esses maus hábitos que você tinha? Como você fará isso? Se você começar a
levantar-se cedo pela manhã, aos poucos esse hábito será formado e você conseguirá se livrar disso. É só ficar disponível
quando o sol da manhã estiver prestes a surgir. O próprio álcool é uma insensatez tão grande de canal esquerdo. A tal ponto,
que uma vez a Deusa bebeu todas as bebidas alcoólicas do mundo. Vocês não acreditarão, todas as bebidas alcoólicas! Santos
como Sainath fumaram todo o tabaco de Maharastra, mas ainda assim eles estão fumando. Assim como Shiva bebeu todo o
veneno porque Ele é o doador de vida. Seja o que for, Eles trabalharam muito, de forma tão sincera, seriamente, com completa
concentração.
Vocês Me vêem trabalhando desse jeito, mas Eles também trabalharam do mesmo modo. Então, não desconsiderem o valor
das coisas! Eu disse a muitos de vocês para anotarem: "O que eu fiz para a Sahaja Yoga hoje?" "Para mim, eu farei tudo. Eu
pintarei minha casa," "pintarei minha cozinha, tudo." "Eu terei um sari arrumado, uma blusa arrumada." "Para mim mesmo." "O
que eu tenho feito para a Sahaja Yoga?" "Quantos presentes eu tenho dado aos outros?" "Quantas cartas eu tenho escrito para
os outros?"
"Quais experiências eu tenho anotado?" "Acima de tudo," "quantas vezes eu senti o amor de minha Mãe em meu coração?" Mas
Eu lhes direi a razão por que no Ocidente o problema é grande, Eu descobri isso agora. Assim como Eu descobri a Sahaja Yoga,
Eu descobri também o segredo que estou lhes contando hoje. Essa também é a Shakti penetrante em que podemos descobrir
os demônios, como eles trabalham em nossas mentes, como eles prosperam, se desenvolvem. Eu acho que disse a algumas
pessoas, mas Eu direi a todos vocês. Quando nós somos crianças, até a idade de cinco anos, nós somos orientados para o ego
no sentido de que estamos apenas tomando conta de nós mesmos. Você dá dez brinquedos para dez crianças, elas pegarão os
brinquedos delas e brincarão umas com as outras, não falam com ninguém, elas simplesmente vão e brincam. Elas não
perturbarão umas às outras, é tudo uma vivência paralela. Elas não perturbarão.
Se elas perturbarem, elas podem bater, podem fazer outra coisa sem sentido. Isso pode ser por causa de algum bhoot nelas,
como crianças. Mas quando elas estão com cinco anos de idade, vamos supor que você pergunte a alguém, para uma criança
daqui: "O que você vê agora?" Ela dirá: "Eu vejo um tigre aqui e estas flores," "isto, isto, tudo isto, eu vejo." Mas se você fizer com
que ela fique lá e supondo que alguém fique daquele lado, o que ela verá? Ainda assim, ela verá o tigre, as flores, isso, aquilo.
Tentem. Porque ela não vê o ponto de vista de uma outra pessoa. Ela está somente ocupada com o ego dela. Agora, toda a
cultura no Ocidente, Eu descobri agora.
Eu não sei, antigamente não era assim, os pais tinham um grande domínio sobre as crianças, e eles tinham responsabilidade
sobre as crianças. Eles se comportavam bem de modo que as crianças ficassem bem. Diante das crianças, eles não ficavam
brigando um com o outro. Quero dizer, eles deviam ficar brigando um pouco, mas eles deviam fazer isso no quarto. Porque Eu
não vi filmes quando Eu era jovem, onde marido e mulher ficavam o tempo todo brigando ou tentando conseguir o divórcio. Não,
de forma alguma. Havia compreensão entre marido e mulher. Mas quando é uma outra mulher ou um outro homem, a
expressão do rosto deles fica assim. Se você observar na rua duas pessoas caminhando juntas deste jeito, então você sabe que
aqueles dois não são marido e mulher. Estes são os tempos modernos.
Estes são os tempos modernos. E o Ocidente é o pior. Assim, o que acontece é que os pais também não são adultos, eles não
são maduros, eles não têm nenhum senso de responsabilidade. Elas tiveram filhos. O modo como se comportam com o marido.
Especialmente as mulheres daqui são extremamente, extremamente dominadoras e estúpidas. Eu devo dizer. Elas não sabem

nada sobre cozinhar; elas não sabem nada sobre... nada. Elas só conseguem carregar as meninas. Elas podem ir, sentar-se em
um banco e escrever alguma coisa.
E elas são extremamente estúpidas, elas não sabem como lidar com seus maridos, elas não sabem com lidar com os filhos
delas. Elas não tiveram nenhum treinamento. As mães delas não prestaram nenhuma atenção nelas. Nenhuma disciplina, de
forma alguma. Assim, essa criança orientada ao ego ainda é orientada ao ego. Sem amor, sem afeto. Nós diríamos que Minha
mãe era uma pessoa muito severa. Extremamente severa, mas ela também era extremamente amorosa. Extremamente
amorosa, extremamente severa, exatamente como Jagadamba. Quero dizer, ela nos fazia cozinhar.
Até mesmo como segurar a asa da xícara, ela falava conosco: "Este não é o ângulo," "não é deste jeito, faça deste jeito." "Por
que você está levantando deste jeito?" "Onde está sua atenção?" E nenhuma pergunta podia ser feita. Toda essa disciplina e
todas essas coisas que nos aconteciam em nossa infância são hoje úteis para nós. E elas eram extremamente amorosas. Elas
eram para o nossa benevolência. Tudo que elas faziam era para nossa benevolência. Mas Eu acho, especialmente na Suíça, Eu
sempre percebo que as mães não são educadas e são extremamente ciumentas com suas filhas também. Nossas mães... A
Minha mãe era muito bem instruída, mas a mãe dela não era.
Mas ela era uma mulher sábia. Ela tinha o senso de responsabilidade dela. Ela sabia que ela era uma mãe e ela tinha que se
comportar dignamente. Ela não devia ser infantil e estúpida. Assim, porque esse amor não foi dado a essas mulheres, elas
ainda são orientadas ao ego. Elas ainda são bebês. Elas ainda não cresceram. Elas ainda não conseguem ver o ponto de vista
de outra pessoa e tornam-se extremamente obstinadas: "Não, isto é verdade!" Agora, vamos encarar isso. Hoje vocês tiveram
este Puja à Adi Shakti.
É um puja perigoso, porque isso é como um espelho onde você terá que ver a si mesma. Claramente. Encare a si mesma.
Dominar o seu marido é uma insensatez estúpida. Porque você não sabe como lidar com seu marido, é por isso. Eu diria que as
mulheres indianas dominam seus maridos. Tudo bem, de certo modo. Os maridos não fazem nada sem suas esposas, não
conseguem fazer nada sem suas esposas. Eles não sabem nem mesmo como arrumar as próprias malas. Eles não sabem nem
mesmo como fazer chá.
Eles não sabem como cozinhar um ovo. Eles não sabem nada. Eles não sabem nem mesmo como trancar a casa, nem mesmo
como abrir o armário, como arrumar uma cama. Eles não sabem nada que seja prático. Quero dizer, Eu diria que Meu marido
sempre vem e pergunta para Mim: "Esta gravata está boa?" Isso é assim há muito tempo. Agora ele sabe que Eu sou a Adi
Shakti, mas antes era assim também. Ele costumava Me perguntar: "Isto está bom?" "Não, não, não está bom." Tudo bem, ele
mudava.
Mas porque vocês não se tornaram adultas, vocês não são maduras, vocês não sabem como lidar com seus maridos, vocês
tentam dominar. E então, os filhos aprendem isso de vocês, eles também tentar dominá-los. Evidentemente, vocês devem
entender que isso é a autoridade que vem do topo. Por exemplo, Eu sempre direi: "Eu não sou Deus, Sadashiva é Deus." Gregoire
ficou bastante chocado quando lhe disse pela primeira vez isso. Mas Eu sou Deus também. Sem Mim, o que Ele é? Eu sou o
poder Dele. Ele é sem poder. Mas deixe-O ser Deus, bom.
Porque se você tiver que responsabilizar alguém, responsabilize-O, Ele é Deus. Mas Eu tenho que trabalhar duramente para
mantê-Lo satisfeito. Senão vocês sabem, Ele não se importa com ninguém. Ele simplesmente destruirá, isso é tudo que Ele
sabe. Ele o destruirá. Qualquer um que tente fazer qualquer trapaça Comigo, Ele o destruirá tão seriamente que por várias vidas,
você não poderá ser um ser humano. Ele é desse jeito, um indivíduo terrível. Ele é Aquele que fez todas estas coisas, vocês
sabem disso. Assim, nós temos que crescer. Nós temos que crescer como mulheres sábias.
Como mulheres que são como a Mãe Terra, como Eu lhes disse. E quando vocês Me perguntam: "Mãe, a Senhora trabalhou tão
duramente e aparenta ser tão nova." Porque Eu gosto disso. É como uma música para Mim. Trabalhar é uma música para Mim.
Cozinhar é uma música para Mim. Tudo é uma música para Mim. Você se cansa com a música? Pelo contrário, você se sente
vibrante. E quando Eu mato demônios, como vocês devem ter visto lá, Eu fico mais iluminada, mais luzes vêm a Mim.

É o oposto. Assim, Eu tenho que fazê-los compreender: hoje por favor façam uma introspecção plena, um exame de
consciência. Descubram o que está errado conosco. Não mimem o ego de vocês, porque o ego os torna idiotas, isso vocês
devem ter visto. Nós temos algumas pessoas na Sahaja Yoga que são assim, idiotas. Mas eles acham que não há limites para
eles mesmos. Todos nós sabemos disso. Nós também temos que ter alguns palhaços no circo. Mas nós temos que ter leões e
tigres. O que impressiona as pessoas são os leões e os tigres, não os palhaços.
Assim, isto é importante. Vamos fazer uma introspecção e ver por nós mesmos, o quanto nós temos feito pela Sahaja Yoga. É
claro, Eu tenho que parabenizá-los por uma coisa. Porque, vocês sabem, Eu sou deste jeito. Eu não tenho feito nada para ser
deste jeito. Eu simplesmente sou assim, Eu sou. Então, Eu sou o Poder. Se Eu tenho o Poder, é porque Eu sou o Poder. O que há
para se sentir tão exultante em relação a isso? Eu não Me sinto dessa maneira de forma alguma.
Mas se Eu não usar Meu Poder, então Eu Me torno como um ser humano. Por que Eu sou a Deusa? Porque Eu uso cada parte do
Meu Poder. E se vocês não usarem o seu poder, devido a qualquer insensatez, vocês podem ter medo, vocês podem ter
qualquer tipo de tentação ou limitação, qualquer coisa. Se vocês não estão fazendo o máximo para usar o seu poder do amor,
então vocês não podem ascender. Assim, a coisa toda, se vocês observarem claramente, odo o Poder de sua Mãe é o Poder do
Amor. Seja o que for que Ela faça, é por Seu amor à Sua criação. E a introspecção começa, mas não deve ser tardia. Há muito
tempo que Eu costumo falar sobre o modo como eles estão exaurindo a Mãe Terra, fazendo tantas coisas. Vocês devem ter Me
ouvido falar disso.
Nos últimos 18 anos, Eu tenho falado disso. Atualmente, os problemas ecológicos mantêm-se como um rakshasa diante de
vocês. Agora, o que você faz com ele? Então encare isso também. Automaticamente, você tem que encarar a si mesmo, a sua
destruição. A introspecção, se você não a fizer agora, você irá encarar isso no momento em que será muito tarde. Então, não
fique simplesmente satisfeito consigo mesmo, que agora você tem a Sahaja Yoga, então pronto. Se você veio para o Meu Puja,
naturalmente é como se você caísse dentro do oceano, o oceano tem o poder de absorvê-lo. Mas também tem o poder de
lançá-lo de volta à praia. Ele atua de ambas as formas.
"Então, por que não consigo ir fundo na Sahaja Yoga?" Há desculpas também: "Eu não tenho tempo; eu estou muito ocupado;"
"eu estou trabalhando no escritório; eu estou fazendo isto." Então você não é um Sahaja Yogi. Todo o seu tempo é para a Sahaja
Yoga. Mas, por causa disso, a Sahaja Yoga lhes dá o tempo suficiente para fazer tudo. Eu conheço pessoas que de repente
encontrei nos Pujas, algumas vezes em Vancouver, algumas vezes em San Diego, algumas vezes aqui. Eu disse: "Como você
está aqui? E quanto ao seu negócio?" Ele disse: "O nosso negócio nos trouxe aqui," "exatamente nesta data." Quando este Poder
é tão grandioso, ao compreendê-lo, ao saber quão grandioso ele é, então você deixa tudo para este Poder.
Ele realiza tudo para você. Assim hoje, nós estamos falando sobre a Shakti, sobre o Poder da Deusa, que há muito mais para ser
descoberto e é muito complexo, muito bem equilibrado e extremamente eficiente. Mas seja qual for o trabalho que estes
Poderes fizeram dentro de vocês, por favor tentem respeitá-los. Por favor, tentem assimilá-los e deixem seu Ser se desenvolver.
Não digam: "Agora eu estou casado" ou "eu estou grávida", "eu tenho filhos, eu tenho trabalho", nada disso. Tudo torna-se
perfeito, assim que você se aperfeiçoar. Tudo está relacionado à sua perfeição. Então, não Me faça perguntas: "Que trabalho
devo fazer, Mãe?" "O que tenho que alcançar?" Nada.
Simplesmente observe o seu caminho completamente e tudo funcionará. Então, todos os demônios foram mortos. Eles estão
de volta novamente em seus próprios lugares. A pior coisa é que eles entraram nas cabeças dos buscadores, porque eles
vieram como gurus agora. Eles vieram como a Igreja Católica, como a Igreja Protestante, como todos os tipos de templos e
todos os tipos de fundamentalistas e tudo mais. Todos eles parecem com rakshasas também, se você os observar. E quando
eles os influenciam, eles entram na cabeça de vocês. Mas, depois de vir para a Sahaja Yoga, mesmo essas cabeças são
purificadas e vocês ficam bem, ficam de fora desses grupos. Mas depois, o que fazer com isto? Com todo esse trabalho, a
purificação, dando alegria e tudo.

Então o que fazer? Vocês têm que dar isso aos outros! Essa é a sua responsabilidade. Então antes de tudo, o seu caráter, o seu
comportamento, os seus relacionamentos devem ser tão puros que, por si mesmos, emitirão luz. Como por exemplo, se você
tem um copo muito limpo, a luz pode passar. Mas também, a Kundalini sendo o Puro Desejo, vocês devem ter um desejo
fervoroso e extremamente entusiasmado, vocês podem chamar isso de um desejo absolutamente transbordante. A quem dar
vibrações? Agora, a quem dar a Realização? Vocês dão isso às árvores, vocês dão isso aos cachorros, vocês dão isso a
qualquer um. E se vocês encontram seres humanos, também vocês lhes dão isso.
É um tanto difícil. Portanto, isso tem que ser feito. Mas, seja o que for que vocês estejam fazendo, mantenham a atenção em
sua conexão. Mas aqui, eles estão praticando a Sahaja Yoga e lá, a sua conexão está perdida, então o que vocês estão
transmitindo? A Sahaja Yoga ou o quê? Vocês estão transmitindo escuridão. Vocês estão transmitindo ignorância. Vocês estão
propiciando loucura. Então, a esta poderosa Shakti, vocês devem manter a conexão o tempo todo e mantê-La satisfeita. Por
exemplo, o protocolo é muito importante, porque vocês vêem todas essas coisas.
Eles têm a compreensão do protocolo, porque Eles são fixos. Vocês também devem fixar o seu protocolo adequadamente. É
um tanto difícil ou embaraçoso para Mim como um ser humano, dizer-lhes qual deve ser o protocolo da Deusa. Realmente. Mas
Eu tenho que lhes dizer, porque Eu não quero que vocês sejam feridos. Mas o protocolo deve ser observado e pode ser
compreendido muito bem. É claro, está muito melhor agora. Na primeira vez que eles fizeram o Meu Puja em Delhi, eles fizeram
o Meu Aarti com um prato de plástico e o kumkum foi guardado em caixas de plástico. E Eu fiquei tão preocupada em relação a
Aquelas pessoas, que todo o Meu corpo se contraiu deste jeito, controlando-As: "Agora, não façam nada!" Se vocês virem Minha
fotografia, vocês Me verão bem diferente.
Eu fiquei muito impressionada, eles não sabiam o que fazer. Tudo bem, agora, por favor também prestem atenção no protocolo
de vocês. Por exemplo, as pessoas simplesmente andam de manhã cedo com seus pijamas, isso não é apropriado. Vocês
devem se vestir apropriadamente. Vocês estão indo.... Vocês não sabem o que a Adi Shakti é. Ou vocês sabem? Se vocês
sabem, então vocês irão encarar a Adi Shakti. O protocolo deve ser compreendido. Para isso, felizmente, na Índia, as pessoas
têm muita consciência. Elas também estão algumas vezes se perdendo nisso. Assim, o protocolo é muito importante porque
estes (tigres) ficarão realmente furiosos se vocês não mantiverem o protocolo.
Isso é extremamente importante. É por isso que Cristo disse: "Tolerarei qualquer coisa contra Mim," "mas nada contra o Espírito
Santo." E Ele disse também: "Cuidado com as almas murmurantes", porque se vocês murmuram em Minhas costas, Eu ouço
tudo. Eles estão informando o tempo todo. Se você faz qualquer coisa em Minhas costas, sei o que está acontecendo. Eu dou
um tempo. Mas depois isso atua. Isso é para sua benevolência, para o seu bem, para sua ascensão, pela qual vocês têm lutado
por eras! Vocês devem respeitar-se, vocês são buscadores e agora, vocês descobriram a verdade. Então, façam uma coroa a
partir disso e a coloquem em sua cabeça.
Agora, vocês são como lordes. A menos e até que vocês saibam quais poderes vocês têm e como vocês os obtiveram e se
lembrem disso e também que essa verdade torna-se parte integrante de vocês, o seu crescimento será difícil. Vocês não
estarão nem aqui nem ali, pendurados no ar como um pêndulo indo daqui para lá, da esquerda para direita, da direita para a
esquerda. E uma Sahaja Yogini deveria ficar envergonhada em dizer: "eu vou para o canal esquerdo" ou "eu vou para o canal
direito." Como você pode ser tão vulnerável? Porque vocês não cresceram. Vocês têm que ser como a rocha de Gibraltar. Como
vocês podem se bloquear? Tudo bem, se vocês acham que alguém é extremamente negativo, não se aproximem dessa pessoa.
Mas vocês não podem se tornar muito frágeis.
Meus filhos são viras, corajosos, nobres. Eles têm que ser. Vocês são Meus filhos. Você não são mais cristãos, hindus,
muçulmanos. Vocês não são mais todas essas pessoas demoníacas horríveis, mas vocês são Meus filhos e vocês têm que ser
corajosos, vocês têm que ser corretos, vocês têm que ser bons, vocês têm que ser compassivos, vocês têm que ser dinâmicos.
Isso é o mínimo. Eu espero que depois deste Puja, vocês se sentem, meditem e façam introspecção, e descubram: "Por que eu
faço isto? Qual é o problema?" Por exemplo, algumas pessoas ontem estavam cochilando. Eu os vi.

É por causa do Nabhi Esquerdo. Então corrijam o seu Nabhi Esquerdo. Mas se vocês realmente estão conectados com este
Poder Divino, vocês podem ficar acordados por três dias e três noites, vocês não ficarão cansados. Isso tem acontecido com
vocês algumas vezes. Mas a atenção deve estar no Poder, a atenção deve estar na conexão que temos com este Poder.
Somente então. Senão, vocês ficarão exaustos, naturalmente. Tudo é tão lógico, isso é tão lógico. Agradeçam a Deus e
agradeçam a si mesmos, agradeçam a sua sorte, vocês são tão afortunados, que vocês são os poucos que alcançaram essa
conexão e que estão absorvendo este Poder dentro de vocês mesmos tão facilmente. E o que vocês são?
Por que vocês estão se comportando como essas pessoas comuns da rua com suas perguntas estúpidas? Vocês ficarão
surpresos: a Deusa, em vidas anteriores, nunca falou tanto como Eu tenho falado. Uma ou duas palavras eram o suficiente. Por
exemplo, Ela disse: "Hoo! ", e matou este, "Ha! ", liquidou aquele. Todas essas coisas, Ela controlou somente dizendo "Hoo, Ha,
Hee, Hey". Mas Eles nunca deram a Realização a ninguém, nenhuma das Encarnações. Eles disseram: "Não, não, não, não, não,
Eu não." "Eu não, sinto muito, Eu não farei isso."
Eles devem ter visto os seres humanos, o quão estúpidos eles são. "Oh Deus, nada disso. Eu estou bem." "Eu posso ir para a
floresta por 14 anos." "Eu posso trabalhar como condutor de Arjuna," "ou Eu posso ser crucificado ou Eu posso tomar veneno,"
"mas não Me digam para lidar com os seres humanos." "Não, não, não, não." "É melhor ir a um zoológico do que fazer isso." E foi
por isso que nenhum Deles, nenhum Deles deu, e alguns Deles nem mesmo falaram sobre isso, pensando: "Se Nós falarmos,
eles dirão:" "então, por que não nos dão a Realização?" Nenhum Deles. Assim, essa é a compaixão de Shri Adi Shakti, o amor e a
confiança de que vocês também devem ter confiança.
Eu não somente lhes dei a Realização, mas Eu tenho lhes dado os poderes com os quais vocês podem dar a Realização aos
outros. Nenhuma dessas Encarnações fez isto, o que vocês estão fazendo hoje. Com todos os poderes Deles, Eles não fizeram
isso, enquanto vocês podem fazê-lo, apesar do fato de que os instrumentos não estão tão fortes, não tão divinos. Mas ainda
assim, ainda assim, nós temos que nos elevar e trabalhar, em nossas próprias vidas, as prioridades que temos. Para os Deuses,
as prioridades eram somente o trabalho Divino, nada mais. Ninguém assumia um trabalho, ninguém. Ninguém foi para a
universidade, ninguém estudou. A única coisa que Eles fizeram foi o trabalho de Deus. Assim, vocês fazem todas as demais
coisas como trabalho de Deus e é desse modo que a energia fluirá dentro de vocês. Quando vocês começam a fazer o trabalho
de Deus, tudo que vocês fazem torna-se trabalho de Deus, no sentido de que vocês fazem o trabalho de Deus, você decide: "Eu
farei o trabalho de Deus", então Deus assume o controle.
Ele faz todo o resto, vocês só têm que fazer o trabalho de Deus. Ele assume o controle. Eu espero que vocês compreendam
isso, tentem. Tentem. Tenham confiança. E também agradeçam a Deus por haver alguém como sua Mãe, que pode lhes dizer o
que está errado com vocês. Agradeçam a Deus. Mesmo a mãe de vocês não lhes disse o que estava errado, porque elas tinham
muito medo de vocês. E depois não digam -- depois, quando vocês dizem algo assim: "Mãe, meu coração fica bloqueado."
Quero dizer, o que você pode fazer então?
Se você compreender que é para o seu aperfeiçoamento que Eu estou fazendo isso, que é por amor, por preocupação, então
você trabalhará isso. Mas Eu não acho que seja tanto uma compreensão mental, mas é a compreensão de um nível mais
elevado, em que isso se torna simplesmente parte integrante de sua consciência. "Como isso pode estar errado?" "Tudo isso
tem que ser bom para mim, tudo é bom para mim." Por último, mas não menos importante, devemos compreender que todos
estes sete chakras que Eu estou trabalhando são, de uma forma coletiva, mantidos por Mim em Meu Virata. A qualidade de
Viratangana é que Ela cria esta consciência universal dentro de nós, a coletividade. E se vocês não compreenderem que nos
tempos modernos, nós estamos em um caminho espiritual de uma forma coletiva somente, isso é o que acontece, porque nós
alcançamos o estado do Sahasrara e aqui, nós temos que ter somente um trabalho coletivo, não há outra saída! Isso é o que
deve ser totalmente compreendido. Qualquer um que tente prejudicar a coletividade por comportar-se mal ou por qualquer
coisa, será expulso, sem dúvida, mas também cairá em mãos erradas. Assim, a coletividade é o trabalho da Adi Shakti.
Porque no Sahasrara, no Sahasrara, no Sahasrara está o governo do Virata. E o Poder do Virata é Viratangana. É Aquela que faz
a coletividade. Este é o ponto mais importante que devemos saber: se não podemos ser coletivos, por causa de qualquer coisa,

talvez inveja, talvez complexo de inferioridade, qualquer coisa que venha por trás como um verme rastejando, então saiba que
há alguma coisa errada com você, não há nada de errado com a coletividade. Não critique a coletividade, até que Eu mesma
descubra e corrija isso. Permaneça na coletividade, de forma sábia e séria, e tente manter a coletividade unida. Tente ajudar a
manter as pessoas coletivas para que regozijem juntas. Não critiquem uns aos outros, somente critiquem a si mesmos. Se você
tem o hábito de criticar, é melhor criticar a si mesmo. É melhor, porque esses são hábitos também.
Eu tenho especialmente observado as pessoas no Ocidente. Elas reagem a tudo. Se elas virem este tapete: "Uh! Eu não gosto
dele!" Mas ele não é seu, não foi feito para você, o que você tem a ver com isso? "Não, eu não gosto dele!" Mas não é seu, qual é
o problema? Ele está aqui, por que você deveria ficar tão aborrecido com isso? "Eu não gosto daquela pessoa! Eu não gosto
daquele vestido!"
Quem é você? "Eu não gosto." Isto não é permitido na Sahaja Yoga: "Eu não gosto." Há uma forma de dizer as coisas, mas não
há nenhuma necessidade de dizer nada, seja o que for. Assim, todo esse tipo de arrogância e exibicionismo é contra a
coletividade. Então, há alguns outros tipos estúpidos de pessoas que estão sempre lá para tirar Minha fotografia, Eu tenho visto.
Você lhes diz: "Não fique tão na frente, não vá." "Não, eu irei, não faço isso, eu não. Acabou-se!" Mas eles, alguns deles são
realmente incorrigíveis, certificados, Eu acho, como estúpidos, idiotas.
Eles não podem ser melhorados. Mas Eu lhes digo para não torná-los seus ideais, não sigam a imagem deles. Então, chegamos
a este ponto em que o trabalho da Adi Shakti é o trabalho mais importante em toda a criação. Tudo bem, matar demônios
acabou, o que é isto? Está feito. O trabalho de Saraswati foi feito. Ela criou dinossauros, e daí? O trabalho de Mahalakshmi foi
feito. Ela os trouxe para o nível humano, tudo bem, e daí? Mas o apogeu é agora que vocês obtiveram a sua Realização, vocês
obtiveram essa qualidade especial, agora vocês entraram no Reino de Deus.
Então agora, comportem-se dignamente. E também, vocês devem ter essa dignidade de saber que agora nós entramos no Reino
de Deus. Uma vez Eu fui ver o presidente da Índia. Mas para Mim, ele era um outro ser humano, quero dizer, nunca veio à Minha
cabeça esse "negócio de presidente" e tudo mais. Eu estava caminhando e os que estavam caminhando Comigo ficaram muito
constrangidos, vejam, deste jeito. Eu disse: "Qual é o problema com estas pessoas?" "Elas viram algum fantasma ou algo
assim?" Simplesmente subindo os degraus. E havia algumas pessoas em pé com lanças e outras coisas, como guardas ou seja
o que for. Então, Eu ficava simplesmente rindo de tudo aquilo.
Mas essas pessoas ficaram muito constrangidas. Quando vocês estão entrando no Reino de Deus, quão conscientes vocês
devem estar em relação ao seu comportamento? Como vocês devem ser? Como vocês devem se comportar? Apenas sintam a
singularidade de sua personalidade, sintam que vocês já estão no Reino de Deus. Apenas sintam isso. Se vocês puderem
apenas sentir isso, então saberão que lugar para se ter orgulho vocês obtiveram e o quão dignos vocês devem ser. O quão belos
vocês devem ser. O quão elegantes, puros e gentis vocês devem ser. Quantas maryadas vocês devem conhecer, tudo.
E quando vocês compreenderem que agora vocês são os invejados ou, podemos dizer, os cidadãos mais elevados do Reino de
Deus, então vocês terão que provar que vocês realmente realizaram isso, que vocês realmente sentem isso. E vocês devem se
sentir extremamente alegres, felizes. Como ontem, diante da menor coisa, todos estavam rindo como as outras pessoas da rua.
Isso não é a Sahaja Yoga. Se houver uma grande piada ou algo assim, riam. De outra forma, alguém está falando e vocês ficam
rindo. Eu fiquei surpresa, vocês são Sahaja Yogis. Pensem nos santos fazendo isso, eles fariam? Vocês são santos, vocês são
munindras com smanana. Com sua meditação, vocês se tornaram os reis.
Como vocês podem se comportar de uma maneira indigna? Agora, tentem assumir a sua posição! Tentem sentir isso. Ontem, é
claro, quando a última música começou, ela realmente penetrou, Eu sei, em muitas almas, em muitos corações, aquela alegria
única, a qual chamamos de nirananda. Eu realmente senti isso ontem. Mas mantenham isso elevado. É simplesmente para ser
mantido de forma muito segura em seus Khumbas, é a Kundalini. E Ela é Aquela que se elevou. Então, Minha idéia foi que hoje
não é somente a veneração de Khumba, onde a Kundalini reside, mas a Khumba se torna como um pote de flores. É assim que
isso aconteceu e depois, isso também pode, como alguém disse: "Mãe, estes potes de flores também podem se transformar em
abajur."

Eu disse: "Vejam agora, vocês disseram isso!" A Khumba se transformando em flores, e flores se transformando em luzes, e as
luzes com fragrância! Eu espero que vocês compreendam a Minha visão, dêem-Me apoio e elevem-se até esse ponto. Eu
dependo inteiramente de vocês para Minha visão. Nós temos que transformar este mundo inteiro em um belo lugar. Para isso,
não é necessário muito sacrifício. Vocês já foram abençoados, vocês não têm que fazer muito, a única coisa é manter sua
atenção na fonte do Poder. Que Deus os abençoe. Ah? Obrigada.
Mathias disse: "Nós prometemos." Todos vocês digam isso. Muito obrigada. Todos vocês devem escrever sobre alguns dos
milagres e como as coisas se realizam. Por exemplo, nós fomos a Paris e eles queriam comprar alguns saris para as mulheres
daqui. E em nenhum lugar, nós conseguimos algum com um metro e dez. Ou tinha noventa centímetros ou um metro e meio.
Então, enquanto íamos no carro, de repente Eu disse: "Pare agora!" Eles disseram: "O que Mãe? Na rua?"
Eu disse: "Na rua, há alguém vendendo saris." E nós os compramos. Uma outra história. Vocês já viram no Ganesha Puja em
Ganapatipule, como nós tivemos uma grande sorte em relação aos seus presentes. Vocês costumam sempre trazer presentes
muito caros e de nenhum valor artístico, nada, desperdiçando tanto dinheiro. Mesmo nos Pujas nacionais, vocês não
conseguem adquirir nada. E como nós conseguimos isto? Exatamente da mesma maneira. Vindo do aeroporto, Eu apenas
disse: "Há alguma coisa aqui!" Eles disseram: "Mãe, não há nada, há uma loja."
Eu disse: "Vamos ver!" Apenas andamos por lá e havia todas estas coisas por uma ninharia. Agora, a mesma coisa aconteceu
nos Estados Unidos, Eu saí e disse: "A China está em dificuldades," "vamos comprar alguma coisa chinesa." Então, nós fomos
às lojas chinesas. Elas eram muito caras, muito caras. E Eu virei a esquina e disse: "Tudo bem, vamos entrar numa pequena
alameda." E lá, havia uma loja que vendia tudo muito barato, 40% a menos. Algo em torno de 40%. E somente por acaso, Eu
acho, a cem metros dali, eles estavam vendendo cinco vezes, seis vezes mais caro. E por que isso?
Então, agora também tentem. Mas o desejo deve ser puro, a compreensão deve ser pura. Então Eu só pensei: "Esses Sahaja
Yogis" "gastam tanto dinheiro, desperdiçam tanto dinheiro" "e adquirem algo que é sem valor." Porque todos os presentes que
vocês Me dão, na verdade, Eu tenho pedido a eles para pararem com isso e pararem e pararem. Agora do nível individual, nós
trouxemos isso para o nível nacional. Mas mesmo no nacional, Eu acho que agora não devemos ter nenhum nacional, mas um
internacional. Se vocês puderem fazer no próximo ano, se vocês concordarem. Mas seja o que for, seja o que for que vocês Me
dêem, Eu não venderei, Eu não darei a ninguém. Deve ser de modo que nós possamos manter para as gerações verem o que
vocês deram. Esse é o valor disso, não o valor de quanto vocês gastaram.
Assim, não há nenhuma necessidade de individualmente Me darem presentes, de forma alguma. Eu sei que vocês Me amam. E
agora, Eu não sei, Eu tenho falado para os líderes: "Por favor não peçam para o presente nacional," "agora não desperdicem
dinheiro." Mas Eu não sei se eles ainda não estão concordando, e se eles concordarem, nós podemos parar com isso. E tem até
o presente internacional que também pode ser reduzido. Porque vocês sabem, Eu não preciso de nada. Mas isso funciona. Isso
funciona. Como Eu disse: "Dêem-Me marfim desta vez", e marfim era tão caro, tudo, novamente, nós também achamos marfim
em um lugar muito barato. E quando vocês Me deram marfim, vocês não acreditarão, Eu li no jornal que o marfim custava 500
dólares o quilo, agora nos Estados Unidos, ele custa três dólares o quilo.
É verdade ou não? E também, a idéia era dar mais estímulo ao trabalho manual e à arte, porque Eu lhes disse muitas vezes para
vocês pegarem um pouco de argila e transformá-la em algo bonito que tem muito valor. Então, por que nós deveríamos esgotar
esta Mãe Terra? Por que nós não temos poucos objetos artísticos belos, ao invés de termos tantas coisas? Mas, se você for nas
lojas agora, você não adquire nada. Você não consegue achar seda, você não consegue adquirir isso, você não consegue
adquirir aquilo. É tão difícil adquirir qualquer coisa natural, porque as pessoas estão fazendo somente coisas não naturais. Seja
o que for, nisso também, vocês devem criar beleza. Se vocês começarem a criar beleza, então nós tentaremos preservar isso e
usá-lo de forma comedida, ao invés de termos milhares de coisas absurdas, tudo descartável. Depois de algum tempo, nós
teremos que ter seres humanos que são descartáveis.

Nós teremos que descartá-los. Como eles viverão nesta Terra se não compreendemos que temos que viver nesta Terra com as
limitações Dela? Vejam, Eu tenho lhes falado muitas vezes: passem a usar coisas artísticas, passem a usar coisas feitas à mão,
mais coisas feitas à mão. Não recorram muito a isto. Pelo menos, mesmo que você tenha que comprar algo que seja, digamos,
artificial, pelos menos certifique-se de que seja artístico. Assim, o... uma vez que você tenha um grande desejo -- hoje é o dia
que eles querem que o mundo inteiro ore para a preservação da Mãe Terra, é por isso que comecei este tema: nós devemos orar
de modo que todos nós possamos desenvolver a arte, desenvolver para nós mesmos, dar como presente aos outros e também
usar coisas artísticas, feitas por artistas. Nós podemos ter poucas coisas, mas coisas artísticas que expressem a arte. Não
coisas ordinárias. Em toda a França, o que Eu vi foi que em tudo esses plásticos têm entrado aos poucos, quer seja no algodão,
na seda ou na lã. Pode entrar em qualquer coisa, com exceção dos cérebros dos seres humanos.
É horrível. Assim, o que quer que seja, certifique-se de que você compre coisas artísticas, não coisas comuns, horríveis,
ordinárias. Tudo bem? Então, isto é o que nós temos que fazer hoje também, vocês têm que orar para Mim quando estiverem
fazendo o Puja: "Oh, Mãe! Oh Mãe! Por favor salve nossa Terra" "e dê sabedoria às pessoas" "de modo que elas se comportem
dignamente" "e que elas sejam conscientes." E todo Sahaja Yogi deve ser consciente em relação à quanta energia elétrica ele
está usando, o quanto está usando telefones ou água ou qualquer coisa. Nós temos que ser econômicos em relação a isso. Se
nós não assumirmos a responsabilidade sobre essas coisas, então isso não penetrará em nenhum outro lugar. É para vocês
fazerem isso.
Vocês têm que absorver isso na sua vida diária como parte integrante de sua vida, de modo que vocês tentem poupar energia
desta Mãe Terra. É muito importante. Assim, hoje é o dia em que eles enviaram uma prece especial. É claro, isso é feito por
algumas igrejas ou o que quer que seja, mas Eu acho que é um bom dia, porque eles devem ter pensado que hoje é o dia da
Deusa e é desse modo que eles pediram isso. Que Deus os abençoe. E 14 mulheres casadas que ainda não fizeram Meu puja.
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Diwali Puja Chioggia, Itália, 21.10.1990 Foi uma surpresa tão grande ver todos vocês naquela procissão.
Na verdade, Eu fiquei esperando e esperando, e Eu pensei: Por que essas pessoas não estão vindo Me chamar para o Puja? Foi
uma linda surpresa, isso dá muita alegria. Está tudo bem. A alegria estava dançando em seus olhos, Eu podia ver as luzes em
seus olhos. E este é o verdadeiro Diwali. A palavra Diwali vem de duas palavras, dipa, dipa e awali. "Dipa" significa "luzes" e
"awali" significa "fileiras", fileiras e fileiras de luzes. Parece ser uma ideia muito, muito antiga e em todo o mundo, quando eles
têm de celebrar alguma coisa, eles colocam luzes. E luzes porque a luz dá alegria, dá felicidade. Assim, para superar a
escuridão da ignorância, nós também temos de iluminar a nós mesmos.
E é por isso que é importante que todo mundo tenha a Realização do Si para sentirem a luz dentro deles mesmos. E vocês
devem ter notado que depois da Realização, os olhos também brilham. Há luz nos olhos de cada Sahaja Yogi. Hoje é o dia em
que nós veneramos a Lakshmi, o Princípio da Lakshmi que está em nosso Nabhi. O Princípio da Lakshmi que é entendido, Eu
lhes disse várias vezes, descrevi a Lakshmi para vocês que Ela está em pé sobre um lótus e Ela tem duas flores de lótus em
Suas mãos. Isto significa que Ela é tão benevolente, tão gentil que Ela não pressiona ninguém. Mas normalmente, você não
encontra isso. Qualquer um que tenha dinheiro, ele simplesmente tenta pressionar ou tenta empurrar para baixo. Até mesmo na
Sahaja Yoga, Eu tenho visto pessoas assim. Se elas estão em situação financeira um pouquinho melhor, elas tentam pressionar
as pessoas, organizá-las, controlá-las, como se elas achassem que isso é um poder que elas receberam do dinheiro que elas
têm.
Mas Ela própria fica em pé sobre um lótus, isso significa sobre a beleza. A beleza do Seu Ser é mostrada de modo que Ela não
incomoda ninguém. Ela pode ficar em pé sobre uma flor. Então, a primeira coisa é que aqueles que têm de venerar Lakshmi têm
de se lembrar de uma coisa: eles não devem pressionar ninguém, empurrar ninguém, controlar ninguém nem destruir. Mas Ela,
com Seus pés no lótus, nutre o lótus. Em suas duas mãos, Ela tem flores de lótus. O lótus é um símbolo da beleza e eles sendo
cor de rosa, é amor. Então, o que isso simboliza? Simboliza que uma pessoa que tem Lakshmi, que tem dinheiro, que tem
riqueza, deve ser extremamente generosa. Como uma flor de lótus que permite que um pequeno besouro preto, gordo,
espinhoso, horrível, também venha nele e durma.
E Ela proporciona no lótus uma bela cama confortável para uma pessoa assim. Ele é preto, ele tem espinhos, mas ele está vindo
descansar, entregue. E então, Ela o cobre com Suas pétalas e o faz sentir-se confortável e protegido. Portanto, para um
indivíduo que tem dinheiro, esse deveria ser o temperamento, senão ele perde seu dinheiro muito rapidamente. Ou ele está
sempre inseguro em relação ao seu dinheiro, ele não sabe o que fazer. Ele quer colocar dinheiro aqui, esconder ali, esconder ali,
ali. E não há nenhum encanto em uma pessoa assim. E a casa é de tal maneira que você nunca se sente confortável, porque o
tempo todo eles estão preocupados: "O tapete irá se estragar, isso irá se estragar, aquilo irá se estragar, isto não deve ser
assim." De que adianta ter uma casa assim que lhes dá dor de cabeça? Pelo senso comum, uma casa deve ser de tal forma que
vocês possam viver livremente, no mínimo a casa deve ser assim.
Mas, assim que nos tornamos materialistas, nós saímos do nosso Princípio da Lakshmi. Toda a beleza de nossa riqueza se
acaba. Eu tenho visto pessoas que até mesmo um rato não entra em suas casas, não incomodam os seres humanos. Eles
fazem o polimento de suas pratas, fazem o polimento dos seus metais, eles fazem o polimento de seus móveis, a bela casa
deles é decorada com um belo papel de parede, com coisas caras. Mas um rato também não entra. E isto é o que é o
materialismo ocidental: nós ficamos muito preocupados com tudo. Eu lhes perguntei: "Por que vocês ficam tão preocupados?
Eles disseram: "Porque é um investimento e nós temos de vender a casa. Tudo é um investimento, eles mesmos são
investimentos, Eu acho. Como eles desfrutarão?
Eles não conseguem desfrutar a riqueza deles porque tudo parece ser um investimento. A cabeça deles é um investimento, o
cabelo deles é um investimento, o nariz é um investimento, o ouvido é um investimento, tudo é um investimento. De que adianta

se tornarem seres humanos? Vocês não são nada além de investimentos. Não importa se a casa é vendida um pouco mais
barata, você consegue um preço menor. O que importa? Afinal de contas, vocês viveram naquela casa. Mas Eu tenho visto que é
muito comum que, se um convidado está sentado e uma criança derrama alguma coisa, imediatamente, diante do convidado,
nós começamos a limpar aquilo. É muita falta de educação. Qual o valor desse tapete comparado a um ser humano?
Assim, o Princípio da Lakshmi é compreender que a matéria é para a expressão do seu amor. O quanto você faz pelos outros?
Quanto conforto você consegue dar aos outros? Eu tenho observado algumas pessoas, Eu estive com pessoas em que a Gruha
Lakshmi, a mulher que está na casa, não cuidará nem mesmo do chá das pessoas, nada. Ela fica apenas se divertindo e
preocupando-se com os tapetes ou Eu não sei, com o sabão, com isso, com aquilo. É um nível tão baixo. Não é nem mesmo,
não é nem mesmo uma coisa humanitária. Assim, o Princípio da Lakshmi significa amor. Isso muito poucas pessoas
compreendem. Para elas, Lakshmi significa dinheiro no banco.
Não, não significa isso. Significa dinheiro ou qualquer coisa assim para expressar o seu amor. Uma outra coisa simbólica sobre
Ela é que Ela é uma mãe. E a mãe apenas dá, nirvajya. ela não cobra nenhum juros pelo que ela dá. Ela simplesmente dá. A sua
alegria é dar. Quero dizer, Eu sempre penso: "O que Eu devo cozinhar para vocês? Se Eu posso fazer isso, Eu posso comprar
isso, Eu posso comprar esse presente para você." O Diwali é um bom dia para Mim, pois Eu posso lhes dar muitas coisas que Eu
quero lhes dar.
E Eu amo isso. Não há nada como a alegria de dar. Se vocês têm mais coisas, isso é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça.
Mas vocês pensam: "Eu tenho de comprar isso agora. Para quem eu devo comprar? Oh, eu tenho de dar isto para aquele
menino. "Isto vai servir bem nessa pessoa". Então, isso se relaciona com o sentimento coletivo, um sentimento muito belo.
Assim, os ocidentais têm de entender que o materialismo foi longe demais em suas cabeças.
Tudo deve ser colocado no seguro. Para quê? Mas na Índia, se nós tivermos pessoas assim, Eu conheço uma ou duas pessoas
que são assim, em uma, digamos, em uma cidade pequena. Então, se eles virem pela manhã essas pessoas, eles irão e tomarão
um banho. Ou se eles estão vendo alguém daquele tipo vindo deste lado, eles simplesmente irão na outra direção. Eu perguntei:
"Por que isso, Baba?" "Aquele que está vindo é um sujeito materialista horrível", é melhor ir por este caminho." Mas aqui no
ocidente, o que você deve fazer? Todo mundo é assim. Onde vocês poderiam se esconder?
Então, nós temos de compreender, em toda introspecção, nós temos de compreender que nós fomos muito fundo no
materialismo. Isso não significa que vocês não devem ganhar dinheiro. Isso não significa que vocês não devem trabalhar, que
vocês devem ser letárgicos, que vocês devem dizer: "Oh, a Mãe disse: "Agora, vamos ser indolentes". Não é isso. Tentem
entender. Se você está ganhando dinheiro, é apenas para dar. Senão sua situação será ruim, você ficará sempre inseguro em
relação ao dinheiro. E aqueles que têm dinheiro, ao invés de se sentirem seguros, eles ficam o dia todo tremendo assim, Eu
tenho visto. Então, de que adianta ter? É melhor não ter nada assim que os faz tremer.
É melhor sossegar numa pequena cabana em algum lugar e desfrutar a Sahaja Yoga. Assim, o Lakshmi Tattwa não é orientado
para o dinheiro. Vamos supor que você pegue um cachorro ou pegue um burro e coloque muito dinheiro nele. Você poderá
chamá-lo de Lakshmipati? Ou pegue um outro ser humano que adquiriu dez carros para se mostrar, que adquiriu um carro
sofisticado, e que é nervoso, com tiques nervosos. Você o chamará de Lakshmipati? Não há nenhum encanto neste tipo de
dinheiro que as pessoas têm. Eles são loucos, eles não têm nenhuma tradição, eles não têm nenhuma doçura, não tem nada
dentro deles. Eles são secos, como se todo o suco tivesse sido tirado da cana de açúcar. Eles são assim.
E ninguém quer ir a casas assim. Mas, para ser bem franca, nessas casas, se Eu comer, Eu vomito. Minha Lakshmi não gosta
disso. Então, vocês deveriam se sentir gratos por poderem dar aos outros, vocês deveriam se sentir gratos por poderem fazer
pelos outros. Esse é o primeiro sinal de um Sahaja Yogi. Eu não deveria dizer, mas o que Eu tenho ouvido de muitas pessoas é
que as pessoas não gostam de gastar nenhum dinheiro com a Sahaja Yoga, elas gastarão com qualquer outra coisa. Elas irão
adquirir, o que vocês chamam, o rosto, o que vocês chamam, cosméticos. Ou talvez os homens comprem algo caro, relógios,
algumas coisas. Mas com a Sahaja Yoga, eles não querem gastar. Agora, vocês têm de saber que a Sahaja Yoga é para a
emancipação do mundo inteiro.

O que esses cosméticos irão fazer pelo mundo todo? Ou o seu relógio, o que ele irá fazer? Ou o modo como vocês se vestem
elegantemente ou o modo como vocês tentam se exibir, isso irá ajudar o mundo? Vocês estão aqui para ajudar o mundo e não
para se enfeitarem e apenas tirarem vantagem da Sahaja Yoga. Assim, ela é muito extasiante. A Sahaja Yoga é extremamente
extasiante. Ela lhes dá, primeiramente, o vislumbre da Lakshmi de modo que isso lhes proporciona dinheiro. Vocês são
abençoados. E então essa é a primeira tentação. E você torna-se vítima e decai.
Assim, este Princípio da Lakshmi deve ser compreendido sua maneira apropriada. Para os Sahaja Yogis, é muito importante,
porque ele não é tão superficial como nós pensamos. É muito mais profundo dentro de nós e quando nós tocamos nossa
profundidade, ele aparece. Então, há dois outros símbolos que nós vemos. Com a mão esquerda, Ela doa. Eu mostrei esta
comparação várias vezes: se você abrir uma porta, o ar não entrará, você tem de abrir a outra porta, então ele circulará. Ela deve
doar. Assim, todos aqueles que têm o Lakshmi Tattwa desenvolvido neles, eles pensam no que doar. Mas eles não dão a pior
coisa que eles têm, como uma lixeira para um amigo. "Ah!
Isto é inútil. "Acho melhor, ao invés de jogar fora, eu dar isto para aquele amigo". E depois o amigo diz: Tudo bem, é muito bom,
eu o darei para um outro amigo. E todos os amigos são usados como lixeiras. Tudo que é o pior, é dado. Como você pode tocar
sua profundidade? Tudo que for o melhor, se você puder dar, se você for livre para dar, você deve dar o melhor. Então, um dos
empecilhos é que nós nunca aprendemos a arte de doar. Se nós aprendermos a arte de doar, então isso causa tanta alegria, é
tão belo. Porque nós somos muito orientados para o ego, nós entendemos o que nos dá alegria, mas não entendemos o que
dará alegria aos outros.
E quando nós entendemos o que dará alegria aos outros, então essa alegria se reflete muito mais em nós, milhares de vezes.
Mas há também, como Eu disse, na periferia as duas coisas acontecem. De um lado estão os avarentos, do outro lado estão os
exploradores. Assim, se você se torna generoso, os exploradores estão lá. Então depois, uma antítese, um outro tipo de gente se
transforma, que fica nervoso, que não sabe o que fazer, onde () Na Sahaja Yoga, vocês de fato confiam nas pessoas, o tempo
todo. Vocês dão. É claro, às vezes, vocês são explorados. Então não importa, não é seu problema. Vocês não cometeram
nenhum pecado. Aquele que explorou vocês, ele cometeu o pecado e irá sofrer.
Então, por que vocês deveriam se preocupar? Mas com a ajuda deste Poder Divino, aquele que explora sofrerá. E vocês
ganharão dez vezes mais do que o que vocês perderam. Isto é o que deve ser compreendido pelos Sahaja Yogis: nós agora
somos abençoados por este Poder Divino. Nós não estamos sozinhos. O tempo todo, Ele está nos abençoando. Então, doar
significa que nada é meu. O "meu, meu, meu, meu" tem de ser abandonado. Mesmo na Sahaja Yoga, Eu fiquei surpresa ao ver
que as pessoas no Ocidente que não eram apegadas a seus filhos ficaram muito apegadas a eles. E elas só pensam em seus
filhos e em nada mais.
Esse é um outro tipo de egoísmo. Se vocês só pensam em seus próprios filhos e em mais ninguém, então os mesmos filhos se
tornarão demônios e lhes darão uma lição. E vocês dirão: "Da próxima vez, oh Deus, não me dê nenhum filho," eu tive o bastante.
Mas se vocês tornarem o filho coletivo e o ensinarem a dar aos outros e desfrutar isso, então, desde a tenra infância, a criança
se torna extremamente generosa. A generosidade é a qualidade de uma encarnação. Aishwarya, Aishwarya não significa
apenas o dinheiro, a riqueza, mas a generosidade que excede o dinheiro. Isso é aishwarya. E este é o sinal de uma encarnação e
o sinal de um Sahaja Yogi. A outra mão está assim. Isso significa que Ela lhe dá proteção.
Se você não se sente protegido com o dinheiro, jogue-o fora. Simplesmente fuja dele, é dor de cabeça. Mas Ela também dá
proteção aos outros. Uma pessoa que tem Lakshmi, ela tem família, ela tem filhos, ela tem todo mundo. A pior coisa que Eu
tenho visto é que no Ocidente, os pais não dão nenhum dinheiro aos seus filhos quando eles se tornam adultos, depois não
cuidam deles, mas eles são muito possessivos. Ao contrário, na Índia, nós damos toda a nossa vida para os nossos filhos e
somos menos possessivos. E eles são possessivos até com os netos. É por isso que as famílias são assim aqui. Então, todo o
sistema tomou um caminho estranho, caótico. Portanto, é importante para os Sahaja Yogis compreenderem que eles, antes de
tudo, cuidarão de seus filhos, lhes darão o que quer que eles precisem, os nutrirão, lhes darão orientação, não mimá-los.

E, em segundo lugar, uma vez que eles se casem e tenham filhos, eles não tentarão dominá-los e dominar os filhos deles, as
esposas deles. E essa proteção que é dada é a proteção de uma mãe. Digamos que você esteja trabalhando em um escritório,
esteja trabalhando em um hospital, esteja trabalhando em uma fábrica, em qualquer lugar, todas as outras pessoas que estão
trabalhando sob você são seus filhos, eles devem ser tratados assim e devem se sentir assim. Eles têm de sentir que é uma
família. Tente isso. Eu disse a meu marido: "Trate seu escritório como sua família". Então eles costumavam chegar de Calcutá
cedo pela manhã, por volta das cinco horas, de avião. E Eu mesma fazia o café da manhã deles e lhes dava. Eles eram apenas
funcionários comuns. Porque é assim que através da proteção, através do cuidado, através do amor, você pode torná-los muito
dinâmicos e é desse modo que o Lakshmi Tattwa aumentará.
Senão haverá greves, haverá brigas. Isso é a iluminação. É por isso que uma pessoa que acha que é capitalista deve entender
que o dinheiro não vale nada se você não sabe como usar seu Princípio da Lakshmi. É por isso que eles terminam na prisão,
eles terminam em hospícios ou se tornam contrabandistas ou algo acontece a eles. Eles simplesmente desandam. Eles nunca
são respeitáveis. E Eu nunca vi nenhuma estátua de um homem que tenha sido adornada com flores por ele ser rico. Assim, se
você é rico, ninguém irá respeitá-lo. Mas pela generosidade, por algo substancial, o que você tem feito? Algo substancial pelos
outros, pela sociedade, pela Sahaja Yoga.
Nós estamos trabalhando agora nos ashrams e nos projetos e coisas assim e tudo mais. Mas quando se refere a dinheiro, os
Sahaja Yogis pensam: Ah, não, este não é meu trabalho. Eu posso apenas enviar meu filho para lá. A Mãe deve cuidar de todas
as crianças, a Mãe deve fazer isso, "a Mãe deve averiguar isso, Ela deve prover isso". Ela deve fazer todas as coisas. E quanto a
mim? Só vou guardar dinheiro nos bancos, especialmente nos bancos Suíços. Então a pessoa tem de decidir: Quanto do meu
dinheiro eu estou dando para o trabalho da Sahaja Yoga? Eu não quero o dinheiro de vocês. Nenhum dinheiro deve ser dado
para a Sahaja Yoga no sentido de obter a sua Realização.
Mas se você tem de ter um auditório, se você tem de ter um programa, se você tem de ter um ashram, para qualquer coisa que
deva ser feita, você precisa de dinheiro. E para isso se alguém pedir: "Tudo bem, dê uma libra". Eles não darão. Não, por que eu
deveria dar uma libra? E há uma competição nacional nisso, uma competição nacional. Isso mostra que você ainda não
alcançou a sua profundidade. Se você alcançar a sua profundidade, você dará e você desfrutará a sua doação. Você deve
alcançar a sua profundidade. Assim, a iluminação ainda não está completa. Agora, Eu estou dizendo isso a todos vocês
individualmente, faça introspecção e veja por você mesmo.
Vamos ver, conte: "Quanto dinheiro eu tenho doado" "para o trabalho da Sahaja Yoga", todos nós, individualmente. Agora, você
Me dará presentes, porque você acha que isso lhe dá bênçãos. Este não é o ponto. O ponto é: Quanto dinheiro da minha renda
eu tenho deixado para a Sahaja Yoga? Esta é a primeira questão do Princípio da Lakshmi. Agora, como o Mahalakshmi Tattwa
entra em ação? Primeiro a Lakshmi. Lakshmi nasceu do mar. Agora, por que Ela nasceu do mar? Ela nasceu do mar porque Seu
pai é uma personalidade generosa.
Observem o mar. Ele espalha suas asas por toda parte, esquenta a si mesmo completamente, de modo que as nuvens são
criadas. E essas nuvens vão e batem naquelas montanhas altas onde chove. Elas formam os rios e depois elas voltam para o
mar. Mas nesse espaço de tempo, o mar contém todo o sal dentro dele, todo o sal fica dentro dele. E depois ele dá o sal. Cristo
disse: "Vocês são o sal". O que é o sal? O sal, que dá o sabor à comida, é o seu Princípio do Guru. Você não pode se tornar um
guru, você não pode se tornar um líder, se você é uma pessoa avarenta.
Você não pode. Como isso parece horrível, imaginem só. Assim, Ela nasce do Princípio do Guru. E este Princípio do Guru
começa a trabalhar em você, quando você tem esse Princípio da Lakshmi despertado em você. Não o dinheiro. Eu não estou
falando sobre dinheiro. É o Princípio da Lakshmi, quando você começa a pensar: Que coisa amável eu deveria dar a alguém?
Quando você começa a pensar: "O que eu poderia fazer pelos outros?" Vocês têm de ser extremamente doces, delicados, não
secos, não pessoas secas. Como expressar o meu amor?

Assim, a primeira coisa é que assim como o mar espalha suas asas e diz: Tudo bem, deixe o sol levar minha água, deixe-me
ferver, deixe-a se transformar em nuvens. Da mesma maneira, vocês têm de compreender que: A menos e até que eu permita
que o sol, que é o Espírito, "evapore esta água de mim", quer dizer dar aos outros, como eu desenvolverei este Princípio do Guru
dentro de mim mesmo? Você não pode obter sal da água do mar a menos e até que você a evapore. Assim, você não pode se
tornar um guru a menos e até que você permita a evaporação dessa água, dessa riqueza, do dinheiro que você tem. Mas, se
você não é maduro o suficiente, como o mar, então você permanecerá em um nível como um louco colecionando todo o
estrume do mundo e no final terminará em algum hospício. Por que todas as maryadas se perderam, todo o dharma se perdeu.
Sem o Princípio do Guru, como você pode ter dharma? Você não pensa em ninguém mais, você não pensa nem mesmo em seu
pai, em sua mãe nem em ninguém, você não pensa no seu trabalho coletivo, você não pensa no mundo. É demais. Então você
se torna pequeno, pequeno, pequeno, pequeno, pequeno.
Mas quando este Lakshmi Tattwa começa, esse é o primeiro indício de amor, de amor pelos outros. Eu sei que todos vocês Me
amam muito. Mas isso não é o reflexo completo de sua Mãe. Vocês têm de amar uns aos outros e dividir tudo uns com os
outros, com amor. Então essa primeira luz do amor da Lakshmi começa a se mostrar em vocês. Nessa luz, quando vocês se
movem, vocês se tornam profundamente generosos, regozijam sua generosidade. Mas Eu tenho visto que antes da Sahaja
Yoga, as pessoas não se importavam com seus filhos, não se importavam com suas esposas, não se importavam com nada. Ou
eles vão para os bares ou têm outras amantes ou alguma coisa assim. Mas depois da Sahaja Yoga, como um pêndulo, eles se
movem para o outro extremo. Então, sua mulher é o mais importante.
Mesmo se ela for um bhoot, for qualquer coisa, ela é a coisa mais importante. Depois os filhos, como falcões, eles agarram
seus filhos, suas esposas, suas casas, suas coisas. Para eles, então torna-se: "Este é o principal dever." "A Mãe disse que nós
devemos ter boas famílias". Mas Eu não disse para vocês se tornarem escravos de suas famílias. Eu não digo para vocês
desintegrarem suas famílias, mas não os esmaguem com sua estreiteza. Deixem-nos crescerem, deixem-nos se abrirem.
Assim, vocês se movem de um extremo para o outro. Vocês têm de vir para o centro. Assim, esse amor tem de começar a se
mostrar, se manifestando com toda humildade.
Você está fazendo isso por si mesmo, você não está fazendo isso pelos outros. Se Eu estou tentando ajudar alguém com
dinheiro, Eu estou tentando ajudar a Mim mesma porque Eu não consigo suportar ver essa pessoa com problemas, então não
há nenhuma obrigação. E Eu faço isso secretamente. Eu não quero falar sobre isso porque Eu fico regozijando secretamente, Eu
fico regozijando Comigo mesma. Eu não estou regozijando a ideia de que Eu estou fazendo isso pelos outros, mas apenas para
Mim mesma. Assim, a parte relativa ao ego que está dentro de nós, é que é a mais inflada com o dinheiro. Você pode
reconhecer um homem que tem dinheiro. Eles () manterão distância dos outros. Eles são diferentes. Então, vocês pensam: "Ele
está vindo de um hospício?"
"Não, não, não, não, ele é muito rico". Eles parecem como se fossem de um hospício, mas não, não, eles são ricos, pessoas
ricas, muito ricas. Eles ficam num canto, olhando de lado para os outros, são pessoas muito estúpidas. Portanto isto é o que
nós temos de entender: nós saímos de um tipo de insensatez, nós não devemos pular em um outro. E nós devemos ver que
estamos aqui para a Sahaja Yoga. Nós somos especialmente escolhidos para a Sahaja Yoga. Nós temos de trabalhar para a
Sahaja Yoga e nada mais. Toda a nossa família, todos os nossos afazeres domésticos, tudo, tudo é somente a Sahaja Yoga. É
porque nós somos dedicados que estamos profundamente dentro dela. Então todas estas questões que Eu percebo: mulheres
dominando homens, homens dominando mulheres, todas desaparecerão no momento em que vocês decidirem que nós temos
de despertar o Princípio de Mahalakshmi dentro de nós.
E o Princípio de Mahalakshmi é o princípio onde você começa buscando a verdade e nada mais. Mas como você pode buscar a
verdade sem nenhuma luz em sua mão? Isso não é um tipo de coisa abstrata ou apenas um teatro: Ó, eu estou buscando a
verdade com meus olhos fechados e com a escuridão na minha mão, eu estou buscando a verdade. Como você pode
dedicar-se ao Princípio de Mahalakshmi a menos e até que o Princípio de Lakshmi esteja incorporado? A menos e até que você
sinta esse amor um pelo outro, que você tenha sentido esse amor, que você tenha expressado esse amor, que você tenha sido
generoso, que você esteja regozijando a sua própria generosidade, somente então você pode se elevar até este Princípio de

Mahalakshmi, que é o princípio espiritual. E este princípio espiritual tem sido estabelecido dentro de nós através das
penitências de todas as Divindades, se você observar. Tome como exemplo Sita. Ela nasceu como uma filha de um grande rei,
casou-se em uma família que era muito rica. E Ela teve de ir para a floresta sem nem mesmo sapatos e teve de passar fome,
pelo nosso bem. E depois com tudo isso, Ela sofreu, Ela viveu sem nenhum conforto e depois foi atacada por esse horrível
Ravana.
Ela viveu com ele, e Ela manteve a castidade e a pureza Dela, e depois Ela saiu daquela provação e Ela criou este Princípio de
Mahalakshmi, antes de tudo. Por que Ela fez isso? Ela deveria ter declinado a este Ravana e deveria ter desfrutado,
normalmente as pessoas fariam isso. Por que Ela sofreu tanto? Porque Ela tinha uma vida mais nobre para levar, por amor a
nós. Ela teve de passar por essa provação por amor a nós. E Ela fez isso. Assim, Ela foi a primeira encarnação, nós podemos
dizer, do Princípio de Mahalakshmi. Vejam a formação Dela e de onde Ela veio. Sakshat Mahalakshmi teve de passar por todas
essas coisas para nos mostrar que se você quer ter o Princípio de Mahalakshmi dentro de você, então que tipo de mulher você
deve ser.
Esta é a primeira encarnação, nós A vimos em vida. Então, quem veio depois Dela foi Radha. Radha veio, Ra-dha. "Ra" é energia,
"dha" é aquela que tem sustentado, é Radha. Se você observar a vida Dela, por toda a vida Dela, Ela trabalhou nossa Kundalini.
Raasa. Repleta de doçura, repleta de bela generosidade, Ela dançou e dançou e dançou. Seus pés doíam quando Shri Krishna os
esfregava. E Ela não foi com Shri Krishna. Quando Ele se tornou o rei, Ela disse: "Vá, está tudo bem."
Eu não vou. Eu ainda tenho de trabalhar o Princípio de Mahalakshmi entre os gopas e as gopis. Ela ficou para trás em um lugar
pequeno. Mas o quanto Ela era entregue a Shri Krishna. O quanto Ela era entregue ao trabalho do Virata, pois Ela sabia: "Eu
tenho de realizar o trabalho do Virata." E ela ficou para trás. Há muitas belas histórias sobre Ela. Assim, a segunda penitência de
Mahalakshmi, nós conhecemos em Radha. Depois a Terceira veio como a Mãe de Cristo. Ela deu Seu Filho para ser crucificado.
Quando nós apenas fazemos introspecção, o quanto nós somos apegados como falcões aos nossos filhos. Se alguém diz
alguma coisa para as crianças, as pessoas não gostam disso. Eu recebi informações da Suíça que se alguém diz alguma coisa
para as crianças, os pais não gostam disso. Não. Ninguém deve dizer nada para os filhos deles. Aqui Ela dá Seu Filho para ser
crucificado pela emancipação da humanidade. Eu não consigo nem mesmo olhar para a cruz. Enquanto nós somos tão
apegados aos nossos filhos. O que nós estamos lhes ensinando? Nós estamos lhes ensinando algum sacrifício?
Estamos lhes ensinando a repartir? Estamos lhes ensinando alguma tolerância? Estamos lhes ensinando o perdão? Ao
contrário, se alguém diz alguma coisa para a criança, nós não gostamos, deixamos de lado a crucificação, deixamos de lado até
mesmo uma pequena punição. O filho agora se tornou a maior provação para os Sahaja Yogis. Eu posso lhes dizer, Eu posso ver
isso tão claramente. O apego aos filhos é tão grande no ocidente que Eu fico surpresa. Todos têm filhos, o que é tão grandioso
nisso? A grandiosidade está em que tipo de filhos vocês são. Amanhã essas crianças… Por favor, coloque a criança naquele
lado.
Não faça isso, saia. Por favor saia e não faça isso nas palestras. Eu não gosto de mulheres que ficam aqui movimentando seus
carrinhos de bebê, mostrem algum respeito, vocês podem fazer isso numa igreja? Vejam, às vezes Eu não entendo que também
as mulheres não compreendem um certo protocolo. Por favor, leve a criança para fora e não deixe essa coisa aqui, saia, por
favor diga a ela. Vocês não levam seus carrinhos de bebês às igrejas, levam? Onde não há nenhuma Adi Shakti sentada. Porque
o princípio é sobretudo o seu próprio filho, isso está se apoderando de vocês, Eu lhes digo, está se apoderando de vocês. Seus
filhos estão se apoderando de vocês e vocês estão se apoderando deles. Então nós devemos entender: nós estamos
permitindo que nossos filhos tornem-se grandiosos?
Eles são generosos? Eles são santos? Eles são belos? Como eles falam com os outros? Eles são confiantes? Amanhã eles
serão os líderes dos Sahaja Yogis. Igual à mãe de Shivaji, igual à Jija Mata, o modo como ela tornou o filho grandioso. É a mãe
quem torna os filhos grandiosos. E se ela quer o tempo todo meio que agarrar-se ao filho e o filho agarrar-se à mãe, então isso é
suicídio, suicídio para vocês e para os filhos. O que nós temos feito em relação aos nossos filhos?

É dever de todo Sahaja Yogi certificar-se que seus filhos cresçam, cresçam como pessoas grandiosas, mais grandiosas que
vocês. Eles têm de cuidar do mundo. Se vocês passam tempo com seus filhos, certifiquem-se de que vocês os moldem, vocês
os nutram com amor e lhes digam que eles devem dar amor aos outros. Eles devem se comportar de tal maneira que todos
devem sentir esse amor através deles. Senão eles se tornarão demônios como Ravana. Ravana era uma alma realizada, e
mimado por sua mãe, se tornou um demônio. Se vocês não quiserem que seus filhos sejam demônios, antes de tudo entendam
que eles não são seus filhos, eles são Meus filhos sob a guarda de vocês. E vocês não devem impedir o crescimento de seus
filhos e torná-los pequenos. Essa é uma nova tentação que Eu encontro na Sahaja Yoga que as pessoas estão desenvolvendo.
Portanto tomem cuidado.
Eu quis avisá-los porque nós temos de tornar nossas crianças como luzes. A luz fica acesa para os outros, não para si mesma.
Nós falamos sobre luzes, sobre o Diwali, tudo bem, mas estas luzes estão acessas para os outros a cada momento. Nós
aprendemos com elas? Nós estamos acesos para os outros? As nossas crianças ficarão acesas para os outros? Vocês as
estão tornando muito egoístas. Então, milhares e milhares de crianças virão. E mesmo quando elas nascem realizadas, Eu
tenho visto que vocês as estragam. Quero dizer, se você pegar um diamante e o colocá-lo numa sarjeta, ele se perderá.
É desse jeito. Mesmo se você tiver as melhores crianças, você pode arruiná-las com este tipo de ideia estúpida: "Este é meu
filho, este é meu". Exponha seus filhos às coisas boas. Diga-lhes o que é bom, diga-lhes como ser bom com os outros, diga-lhes
para cuidarem deles, diga-lhes como massagear os pés dos outros, como pentear os cabelos, como alimentar os outros.
Ensine-os. Deixe-os carregarem pequenas bandejas e servir os outros, alimentar os pássaros, deixe-os molharem as flores. Não
os tornem pequenos, infantis. Algumas crianças são realmente dinâmicas, grandes santos nascidos para vocês. Mas vocês as
estão arruinando e Eu tenho de adverti-los sobre isto: o Mahalakshmi Tattwa, se vocês o têm agora, deem-no para elas. Por
favor lembrem-se que todas essas grandes encarnações de Mahalakshmi tiveram de passar por tamanha provação.
Assim, o que a encarnação de Maria nos ensina? Muitas pessoas dizem: "Oh, o que foi Maria? Afinal de contas, Ela não era
nada". Vejam a encarnação de Maria. O que Ela nos ensina? Presume-se que vocês sejam cristãos. Presume-se que vocês
sejam hindus. Presume-se. Mas o que eles nos ensinam sobre esses Princípios de Mahalakshmi? O último Princípio de
Mahalakshmi veio como Fátima.
Fátima, a Gruha Laksmi, Ela ficava em casa. Ela não se exibia. Ela não era alguém que saía. Ficava em casa, cuidava dos
afazeres domésticos, cuidava de seus filhos e os tornou dois grandes guerreiros. Seus filhos e Seu marido lutaram pelo que é
correto, Eles lutaram pela verdade. Ela era uma Gruha Lakshmi. Eu tenho visto, Eu fico às vezes muito impressionada também,
pois se você assistir na televisão que uma criança está perdida, é a mãe quem fala, o pai não fala, ele parece mais chocado do
que a mãe. A mãe está tentando se exibir porque está na televisão, ela será vista. Ela esqueceu sua dor, ela esqueceu tudo. Ela é
aquela que fica falando, o pai fica quieto.
Ele fica muito mais chocado do que a mãe. É algo comum. Normalmente uma mãe deveria ficar chocada. Assim, qual é o
Princípio de Mahalakshmi? Primeiro é o sacrifício, sacrificar seus próprios filhos no altar da verdade. É claro que isso não é
necessário na Sahaja Yoga. Todos vocês são pessoas abençoadas, vocês não têm de sacrificar nada, seja o que for. Mas se
vocês não criarem seus filhos na maneira apropriada, eles os considerarão responsáveis. E dirão: "Por que vocês não nos
deram" uma oportunidade completa para nos desenvolvermos? Se você acha que seu filho é obstinado, se você acha que seu
filho é mesquinho, se você acha que seu filho não sabe como compartilhar o amor com os outros ou fica dominando, tente
conter isso imediatamente.
As crianças são muito inteligentes, extremamente inteligentes. No momento que elas perceberem que elas perderão o amor de
vocês, elas se comportarão. Assim, este Princípio de Mahalakshmi tem de crescer entre os homens, assim como nas mulheres.
Nós temos famílias agora e isso tem de funcionar, de modo que faça com que a família inteira, as pessoas se sentem e
meditem. Nós ensinamos aos nossos filhos o protocolo apropriado de Shri Mataji? Por exemplo, uma mulher trazendo um
carrinho de bebê no salão é um absurdo. Vocês podem levar um carrinho de bebê para a igreja? Isto é mais do que uma igreja.
Vocês se dão conta de quem vocês estão diante? E isso é o que vocês têm de dizer aos seus filhos, porque este é o momento

mais importante.
Este é o momento mais importante em que vocês estão aqui, o mais importante momento da espiritualidade, da completa
manifestação dos poderes da Deusa, onde seus filhos têm de ser as verdadeiras flores da beleza. Por favor não tentem
escondê-los com as almas deles se extinguindo lá sob a coberta do seu assim chamado amor por eles. Assim nós temos agora
três Princípios de Mahalakshmi que nós vimos. E o quarto sou Eu Mesma. O Meu é um trabalho muito mais profundo, muito
mais amplo e uma enorme paciência é necessária. Ele não dará certo se Eu sacrificar alguém. Eu tenho de sacrificar a Mim
mesma. Eu tenho de sacrificar Minha família, a assim chamada. Eu tenho de sacrificar Meu sono, sacrificar confortos. Tudo o
que for possível no mundo, Eu tenho de sacrificar por uma única razão: o Mahalakshmi Tattwa de vocês deve ser manifestado.
Ele deve ter seus frutos. Assim, vocês vieram para a Sahaja Yoga como os buscadores da verdade, já abençoados pelo Princípio
de Mahalakshmi, e se isso é assim, deixe-nos sentir: "Nós amamos nossa Mãe". Por quê? Por que vocês amam? Por que nós A
amamos? "Porque Ela nos ama." "Mas o amor não significa sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho, sem nenhum
sacrifício. Eu não sinto o sacrifício. Eu não sinto de forma alguma nada assim. Externamente, muitas pessoas dizem: Mãe, o
quanto a Senhora está viajando.
Mãe, o quanto a Senhora está fazendo isso. Eu não sinto dessa maneira porque Eu desfruto isso. E isso é o que é importante. Se
nós temos de desenvolver nossa personalidade completa, nós temos de saber que nosso amor não deve ser só da boca para
fora. Nós temos de trabalhar. Eu tenho visto pessoas que quando se trata de trabalhar para a Sahaja Yoga, elas simplesmente
fogem. Onde elas estão? Ninguém está disponível, todos estão fora. Apenas cinco, seis pessoas estão trabalhando. E onde está
o resto?
"Oh, eles só virão, Mãe, quando a Senhora vier". A que trabalho vocês têm se dedicado? Que esforço vocês têm empregado? Nós
ficamos apenas nos divertindo, tudo bem. Mas a alegria sem nenhum esforço, alegria sem nenhum sacrifício não pode ser
completa. Se você está apegado ao seu conforto, à sua preguiça, ao seu egoísmo e tudo mais, é claro isso estará lá, mas você
não pode regozijar. Você não pode regozijar. Você só irá regozijar quando você somente cuidar da alegria e o resto acabou-se.
Ou, agora, diante de vocês está sua Mãe. Eu vi ontem que as pessoas estavam com sono.
Hoje também há muitos que estão com sono, sentados aqui, não conseguem abrir seus olhos. Por quê? Porque eles ainda não
chegaram neste ponto. Mas por Mim, Eu consigo ficar acordada por três noites, dez noites, doze noites. Ou Eu posso dormir por
uma hora ou por um ano, ou por volta disso, porque tudo está sob controle. Por que está sob controle? Porque Eu amo, esse é o
poder do amor. O poder do amor lhe dá o controle completo sobre tudo, sobre seu corpo, sobre sua mente, sobre o seu ego,
sobre tudo. O controle completo, o poder do amor. Agora, Eu fui à Grécia.
Eu sei quais coisas Eu trouxe de lá. Lá, nos fomos a lojas de antiguidades para comprar algumas coisas para o Diwali Puja de
vocês. Mas elas eram tão caras. Eu disse: "Não, não, não, não, é demais, é demais." Mas eles comprarão algo. Nós descobrimos
que aquilo era vendido aqui na Itália. Mas vocês podem acreditar que é vendido em Padova? Quando vocês estão fazendo o
puja de vocês aqui, os presentes são vendidos aqui a preços muito baixos, dez vezes menos. Agora, quem arranjou tudo isso?
Este poder do amor.
Se você ama alguém sem nenhuma expectativa, então este poder do amor simplesmente inunda você com coisas, com ideias,
com tudo. Mas apenas tente entender. Deve ser o puro amor, sem pensamentos, o puro amor, apenas um sentimento de que "eu
estou regozijando isto, qualquer coisa". Eu fiquei o dia inteiro lá e () estava muito chateado porque a Mãe, coitada, teve de ficar
sem comida, teve de ficar. Mas Eu estava apenas regozijando. Ele estava achando que Eu estava trabalhando arduamente. Eu
não Me sentia daquela forma, estava apenas regozijando. Mas essa alegria não é possível para uma pessoa que não se tornou
o puro amor. Esse é o problema. A fonte de alegria é este poder do amor e ele não preencherá o coração que não tem amor.
É simples assim. Assim, quando estamos celebrando aqui hoje, estas luzes são o quê? Elas amam. Elas estão acesas apenas
para lhes dar alegria, até mesmo as flores, até mesmo as frutas, toda a natureza. O que pode ser? As frutas, nós as comemos,
nós as desfrutamos. Elas gostam disso. O que as flores fazem? Elas desabrocham por um curto período de tempo, elas vivem,

nós as trazemos aqui, nós as espalhamos, nós as desfrutamos. Elas ficam felizes com isso.
Elas ficam felizes por estarem tocando os Pés da Mãe. Mas o que elas farão? Desaparecerão amanhã, elas morrerão amanhã.
Elas não viverão muito tempo. Mas este é o momento mais importante para elas. Eles perguntam a uma flor: "O que você quer?"
Eu não quero nenhum reino, eu não quero nada além da estrada na qual a Adi Shakti irá caminhar, por favor me joguem lá. Só
isso. Isso é tudo que eu quero. Que tamanha alegria há nisso, nós não queremos nenhum reino, nós não queremos nada, nada.
O que é isso lá? É a torrente desse amor enchendo completamente vocês. Isso é tão evidente, vocês podem vê-lo, é um exemplo
vivo diante de vocês. É desse modo que Eu vivi toda a Minha vida. Eu não sinto sono. Vocês nunca Me viram dormindo em
nenhum programa, Eu dormi? Mas Eu posso ver muitos mesmo agora dormindo. Quero dizer, você tem de acordá-los. Eu não
consigo entender. Porque seus corações não estão abertos.
Se eles abrirem seus corações, eles não conseguirão dormir, mesmo se eles quiserem. Eles estão sentados diante de Mim,
afinal de contas por que deveriam fechar seus olhos? É a coisa mais surpreendente, pois eles irão e tocarão os pés da Minha
fotografia e diante de Mim, eles dormirão. É um absurdo. Assim, vocês devem saber que todos vocês obtiveram essa
profundidade. Todos têm essa beleza dentro de vocês, mas vocês devem ser inteligentes o bastante para verem este ponto:
Nós atingimos este ponto? "Nós estamos perdidos neste ponto?" Agora, façam introspecção. O que Eu estou dizendo é que não
pensem sobre os outros, pensem sobre si mesmos. Nós conseguimos isso?
Neste dia do Diwali, olhando para estas belas luzes que desaparecerão, mesmo por um momento, pensem no que elas são, elas
são tão felizes. Assim, nós tocamos esta bela coisa que é eterna dentro de nós? Nós a tocamos? Pergunte a qualquer pessoa:
"Você medita?" Você come, tudo bem. Por que você? Eu lhe perguntei sobre a meditação, por que isso é assim? Você cuida de si
mesmo? O que vocês estão observando? Estamos desperdiçando nossas vidas.
Cada momento é tão precioso, cada dia é tão precioso, cada ano é tão precioso. A Sahaja Yoga está progredindo muito rápido e
vocês têm de decidir que agora o seu Mahalakshmi Tattwa tem de dar seus frutos. Vamos ver. Eu fiquei feliz ao ver vocês tão
felizes, alegres. Eu desejo que vocês possam dar essa alegria uns aos outros. Isso Me dá a maior satisfação. É claro, agora não
há tantas guerras e nada está acontecendo, mas há pequeninas coisas onde Eu noto que as pessoas têm sentimentos
estranhos uns pelos outros. Então, esqueçam isso. Vocês são Sahaja Yogis. Afinal de contas, o que irá acontecer?
Todo mundo tem de morrer, de qualquer forma. Mas pelo menos vocês levaram uma vida de espiritualidade, de eternidade.
Vejam, olhem para elas. Todos elas sabem que elas têm de morrer, mas "Vamos ficar acesas tanto quanto pudermos." Nós
temos a luz. Nem todos têm a luz. "Vamos ficar acesos". Isso deve ser compreendido e então vocês regozijarão. Mesmo a vida
mais curta que é como uma estrela cadente vale mais do que uma vida enfadonha de uma pessoa morta. Diga a ela para retirar
a criança.
Assim, para isso, o protocolo deve ser entendido. É muito importante entender o protocolo e o protocolo é este: você não deve
Me questionar. Você não deve Me questionar; você não deve duvidar de Mim. Isso é muito importante se você tem de manter
seu Sahasrara aberto. Se você tem qualquer dúvida, então saiba que você ainda não está lá. Por favor mantenha seu Sahasrara
aberto. Sem o seu Sahasrara estar aberto, você não pode fazer nada. A entrega significa nada além de manter seu Sahasrara
aberto. Esse é o caminho no qual você irá crescer. O que você irá entregar a Mim?
Eu posso criar o mundo inteiro como Eu crio mundos após mundos. O que você irá Me dar? Mas apenas se entregue. Você não
tem de dar nada à Mãe, você tem de estar unificado com Ela, você tem de se perder Nela, é para regozijá-La, para conhecê-La.
Este é o dia em que haverá um Diwali perfeito neste mundo inteiro. Eu verei Meus filhos se tornando grandes luzes de
conhecimento, verdade, paz e alegria. Este é o dia em que Eu vou sentir que nós fizemos bem o trabalho. E vamos ter esse
Diwali verdadeiro. E Eu tenho certeza de que será muito em breve. Por que não competir nisso com outros países como a
Rússia, como a Bulgária, ao invés de competir em insensatez?
Vamos competir. "Quantos Sahaja Yogis nós conseguimos?" "O que nós conseguimos para ser doado à Sahaja Yoga?" Tudo

isso criará uma personalidade tão bela de autorrespeito, porque a menos e até que você tenha o autoconhecimento, você não
pode ter respeito por isso. Mas agora você tem o autoconhecimento, então a coisa toda irá mudar. Hoje Eu quis lhes falar mais
do que o Puja. É um Puja curto, não é um Puja muito grande para Lakshmi, porque já está dentro de vocês. Mas neste Puja curto,
Eu queria lhes falar que agora vocês devem respeitar o Mahalakshmi Tattwa. Agora, o Mahalakshmi Tattwa tem quatro lados. O
primeiro é o Lakshmi Tattwa, o qual Eu lhes disse que é o amor, expressar seu Princípio de Lakshmi, ser generoso.
Então, nós adquirimos Raja Lakshmi. O Princípio de Raja Lakshmi é que você é como um rei. "Eu sou uma alma realizada." "E daí,
eu sou como um rei". Os reis não pedem esmola, pedem? Se eles pedirem esmola, então eles são mendigos, não são reis. É
claro, atualmente Eu não sei o que os reis estão fazendo. Mas nós somos reis, nós somos da realeza, nós caminhamos como
pessoas da realeza. Eu vejo pessoas às vezes caminhando de uma maneira que não convém a um Sahaja Yogi, vivendo de uma
maneira que não convém a um Sahaja Yogi. Nós temos de andar com a dignidade de um rei.
O rei é aquele que dá, que não recebe nada. É o Princípio de Raja Lakshmi em vocês, ele tem de surgir em todas as mulheres. As
mulheres também não devem submeter-se às modas. Se vocês começam a mudar seus estilos, isso significa que vocês não
são de forma alguma da família real. Eu fui ao Japão. Vocês ficarão surpresos, eles foram muito respeitosos conosco,
extremamente respeitosos. Eu não conseguia entender, Eu e Minhas filhas. Então Eu perguntei ao intérprete, Eu disse: "Por que
eles são tão" "respeitosos conosco? Em todos os lugares que fomos," "eles nos deram presentes e se curvaram para nós?" Ele
disse: "Porque eles acham que a Senhora é da família real".
Eu disse: "Por quê? Por que eles acham que nós somos da família real?" "Porque a Senhora penteia Seus cabelos tão bem" "e a
Senhora não vai a nenhum cabeleireiro." "As pessoas da família real nunca vão a nenhum cabeleireiro fazer penteados." "Porque
Seus cabelos são tão bem penteados," "é por isso que eles acham que a Senhora deve ser da família real." Vocês podem
imaginar? Ao passo que se vocês se parecem com bhoots, como podemos ser Sahaja Yogis? Amanhã vocês terão de usar as
coroas. Nós não devemos ter roupas iguais a de mendigos. Vocês acham que esse é o sinal de uma pessoa da família real?
Vocês devem se vestir bem, elegantes, limpos, não como um sanyasi; coloridos, bonitos, mas com dignidade. Não deve ser uma
moda. A moda é seguida por pessoas comuns, por pessoas vulgares. O rei não segue a moda, segue? Ele cria a moda. Ele não
segue modismos. Então vocês fazem o jogo das modas, disso. Recentemente, Eu ouvi dizer que a moda para as mulheres é ter
o cabelo aqui. Por quê? Fechando o Agnya desse jeito.
Se vocês estão fazendo o jogo desses empresários modernos e de deias modernas e de todas essas coisas, então saibam que
vocês não têm uma personalidade de um Sahaja Yogi. Um Sahaja Yogi tem sua própria personalidade. Ele não muda de acordo
com o que alguém diz: "Tudo bem, todo mundo é assim, então você deve ser assim." Ele tem seu próprio estilo e tem sua
própria maneira de se vestir. Na vida cotidiana também, uma pessoa da realeza é de tal maneira que ela tem toda a dignidade
de uma pessoa da realeza. Você não toma dinheiro dos outros, você não pede dinheiro emprestado aos outros. Você acha isso?
O dia em que o rei começar a pedir dinheiro emprestado, ele não será mais um rei. Então, uma pessoa da realeza sempre fala
com dignidade assim como respeita a dignidade dos outros. Ela não usa palavras vulgares.
Gírias. Ela usa a linguagem da realeza. Agora, essas gírias, Eu não sei, Eu não sei muito sobre elas, mas está muito na moda
você falar gírias sem parar. Você faz algumas perguntas a alguém, "Yeah! Yeah!" É dessa maneira que um rei falaria? Eu lhe
digo, em cada comportamento, se você souber que você é o rei e você é a rainha, toda a personalidade mudará. Mas um
mendigo, se você trouxer um mendigo e colocá-lo no trono do rei, ainda assim ele ficará deste jeito: Alguém está vindo, "por
favor dê-me algo". Usando a coroa, ele diz: "Oh, por favor me arranje alguma coisa". Agora vocês estão sentados nos tronos.
Em Sânscrito a palavra é - em Hindi, eles dizem "virargi", "virargi". Deixem este reino ser mostrado através do seu
comportamento. Mostrem em seu comportamento o Reino de Deus. Se você é uma criatura miserável, um tuberculoso, como
você pode ser da família real? Se você é um magricela fracote, como você pode usar suas espadas? Outro dia, eles Me deram
uma espada para segurar. Eu lhes digo, muitos de vocês não conseguem segurá-la, é tão pesada. Mas em Meu Espírito Real, Eu
consigo. O mesmo para as mulheres, se elas têm de usar os vestidos de uma família real. Até mesmo para usar a coroa, você
tem de ter uma cabeça que seja apta.

Assim, essa natureza real tem de estar em seu próprio comportamento, quando você fala com os outros e com qualquer um.
Por exemplo, as pessoas da realeza nunca perguntam, nunca. "Hum", elas dirão: "Hum". Mas um mendigo perguntará. Nós o
chamamos de sawali, aquele que pergunta o tempo todo. Mas por que um rei deveria perguntar quando ele sabe todas as
respostas? Por que ele deveria perguntar? Eu conheço algumas pessoas que são uma grande dor de cabeça. Agora, por
exemplo, Eu estou na estrada. "A Senhora tomará água branca ou azul?"
"Baba, Eu tomarei água quer seja azul, branca," "ou qualquer coisa e é só isso." "A Senhora usará um pente branco ou vermelho?"
"Arey bhai, dá-Me qualquer um." Você fica farto só com as perguntas deles: "Eu não quero nada. Agora, saia do caminho, por
favor." Então, um outro estilo é: "Eu tenho um problema, um problema." Nenhum problema, problema. Qual é o problema? "Eu
não sei como continuar com o meu trabalho." Problema, porque você é um problema, deve ser esse o problema.
Mas a Mãe não diz, tudo bem. Ela irá sugerir uma coisa. "Mas e nisso e nisso", depois Ela sugere uma outra solução. "Mas e
nisso e nisso", depois sugere três soluções. Ela continuará sugerindo dez soluções. Ainda assim você se esquecerá que é seu
problema, você acha que é um problema da Mãe que você está discutindo. Essa não é a maneira do rei ser. O rei dá soluções,
ele não pede soluções. Senão, ele deveria ser rei? E uma vez que você decida: "Eu sou o rei e eu vou resolver os meus
problemas", esses problemas devem ser resolvidos assim.
Eu lhes falo dos Meus problemas toda hora? Eu também nunca uso essa palavra "problema". Essa é uma palavra moderna.
Problema nós costumávamos usar somente na matemática, Eu acho que na geometria até agora, verdade! Nós não sabíamos
que ela era usada na vida em geral. Portanto, se você é o rei, você resolve seu problema. Se você resolve seu problema, então
você é um rei. Se você não consegue resolver seu problema, então você é um mendigo. Então, coisas vulgares, usar material
barato, coisas vulgares, linguagem vulgar, tudo mais vulgar, não é sinal de um rei. Eu comprava um único sari no ano inteiro,
mas um sari de boa qualidade.
E Eu tenho comprado saris desde o Meu casamento, mesmo antes do Meu casamento. Todos esses saris estão Comigo,
porque Eu comprava somente um sari de boa qualidade uma vez por ano, impecável e tradicional, não um mais barato. Mas as
pessoas terão vinte saris e elas não sabem qual usar. Elas ainda sairão dizendo: "Eu tenho um problema, eu não tenho nenhum
sari." Porque todos os saris que vocês compraram são muito baratos. O mesmo com os homens, o mesmo com os homens.
Eles tentam economizar dinheiro, tolice no que se refere a centavos. E se você lhes perguntar, "Mãe, a Senhora sabe o que
aconteceu," "eu não tenho nenhuma roupa." "Tudo bem, venha sem roupas, então o que fazer?" "Não, mas há essa."
"Tudo bem, então faça alguma coisa". É impossível lhes dizer que isso é estúpido. Você é o rei, a forma como você fala um com
outro. Um rei não fala muito, fala? Se você é muito falante, então lembre-se de que você não é um rei. O rei não fala muito, fala
muito pouco, fala "sim" ou "não". Ou quando ele tem de falar, ele fala sensatamente. E também, ele não é mal-humorado. Um
outro extremo são as pessoas mal-humoradas. Você não sabe como ficar com elas.
Assim, você tem de saber que você é responsável por si mesmo como um rei ou uma rainha e comporte-se com essa dignidade.
Você não grita, você não diz coisas vagarosamente, como se seu pescoço estivesse sufocado. Alguns Sahaja Yogis falam
assim. Eles acham que isso é muito - que eles são gentis Comigo. Não, livremente, mas não gritando Comigo. E de uma maneira
digna. A dignidade é uma coisa que não pode ser ensinada. Ela tem de estar dentro de você mesmo. A pessoa não é tímida, mas
é consciente de sua dignidade. Ela não faz coisas vulgares, nunca, nunca as coisas vulgares.
Uma vez um senhor se encontrou com Meu marido. Ele disse: "Por que você não vem e dança?" Meu marido disse: "Não, eu não
danço porque minha esposa não dança." Ele disse: "Traga-A para a Inglaterra, Ela começará a dançar." Ele disse: "Você pode
levá-La para a Lua e Ela também não dançará". Isto foi o que Meu marido disse: "Ela não irá dançar este tipo de dança de salão.
Isto Ela não dançará." É para os homens e as mulheres entenderem que isso não é digno. Nesse ponto, vocês devem decidir: "Se
isto não é digno, nós não iremos fazê-lo." Nós somos da família real dos Shalivahanas e nós não iremos fazer nada que seja
indigno.

Todas as mulheres, todos os homens, todas as Sahaja Yoginis e Sahaja Yogis são muito diferentes de todos os outros. E isto é
o que temos de entender: o quanto nós somos dignos em relação a uma Raja Lakshmi. Então sobre a Gruha Lakshmi, Eu já lhes
falei. E sobre o Lakshmi Tattwa, Eu já lhes falei. Mas há um outro princípio que é chamado "alakshmi", e esse princípio alakshmi
é quando você pode ter tudo, mas você é um mendigo, alakshmi. E isto é o que deve ser evitado: alakshmi, sem nenhum
Princípio da Lakshmi. Depois existe kulakshmi. Kulakshmi é quando você usa seu dinheiro para coisas erradas. Você usa seu
dinheiro para drogas, para isso, aquilo, para negócios nocivos. Seja qual for o negócio que você faça, você deve saber o que
você está fazendo, para que é, kulakshmi.
Apropriar-se do dinheiro dos Sahaja Yogis ou da Sahaja Yoga é o pior tipo de alakshmi; é muito, muito sério. Então é desse
modo que você decai. E, agora, quando você vê que o mundo inteiro está do jeito que está, quando você tem de arrancar isso,
você tem de ter mais força, mais força para arrancar as pessoas, a força do amor. Novamente nós voltamos para o mesmo
ponto: a força do amor. Esta é a força que Me mantém rindo o tempo todo, Me deleitando. Mesmo o mínimo dessa alegria, Eu
não consigo abrir mão. Da mesma maneira, Eu os abençoo com todo o Princípio da Lakshmi e o Princípio de Mahalakshmi, mas
acima de tudo, com o princípio do amor, o puro amor sem nenhuma expectativa, nirvajya. Eu abençoo todos vocês neste dia
auspicioso. Que Deus os abençoe. Tenham sabedoria e compreendam que a Mãe disse isso de coração, com o amor Dela, com
o sentimento Dela por nós.
Que Deus os abençoe. Muito obrigada.
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Shri Lalita e Shri Chakra Puja Brahmapur, India, 17.12.1990. O conhecimento sobre a Kundalini tem sido… expressado em muitos
shastras em Sânscrito há muito tempo. E também na Ayurveda, ele está descrito, não somente isso, mas os livros que são para
currículo… falam sobre a Kundalini e os chakras. Porque a Ayurveda é muito, muito próxima à Sahaja Yoga. Mesmo na medicina
ocidental, antes de mais nada, se você observar a história, eles também lidaram com os três doshas, eles lidaram com os três
problemas que nós temos, assim como na Ayurveda. O canal direito que tem "pita", significando "bile". O canal esquerdo que
tem "cough", significando "fleuma". E o canal central, os problemas de vayuh, significando os gases. Agora, felizmente, muitos
ocidentais adotaram a Sahaja Yoga… e eles têm tentado reduzir todas as permutações e combinações… ao raciocínio simples
de esquerdo, direito e central. Mas… o conhecimento da Sahaja Yoga é totalmente básico. Mesmo a Ayurveda está um passo…
longe da realidade ou, você pode dizer, dos fundamentos. Portanto você está lidando com os fundamentos… a partir dos quais
um ser humano é formado. E se esse conhecimento foi descoberto há muito tempo atrás na Índia, nós não deveríamos
aceitá-lo? A razão pela qual as pessoas entraram em meditação naquela época… e descobriram todas essas coisas mais
profundas dentro de nós… foi porque elas não tiveram de lutar contra a natureza. Vocês viram aqui como a natureza é bela.
Você pode passar toda sua vida sob uma árvore, enquanto no ocidente, mesmo antes de sair de casa, você tem de gastar… pelo
menos de 15 a 20 minutos para se preparar para sair. É uma verdadeira luta. Assim, a natureza tem sido tão gentil… e essa é a
razão pela qual as pessoas adotaram a meditação… e descobriram todas essas coisas mais profundas dentro delas mesmas.
Quando elas descobriram isso, foi tudo escrito em Sânscrito, Eu tenho um livro bem grosso sobre isso… que descreveu todos os
Shakti Pitas e todos os Shri Chakras, Brahma Chakra, Lalita Chakra e tudo mais. Mas isso só estava escrito, mas quase ninguém
obteve a Realização. Mas em qualquer outra língua, como Marathi ou Hindi, que era falada e escrita por pessoas comuns, nada
foi feito. Ninguém sabia sobre isso. Somente poucas pessoas que leram sobre isso, especialmente os Shalivas, eles se
dedicaram à pesquisa e ao trabalho. Mas muito poucas pessoas realmente tiveram a Realização, muito, muito poucas. Então no
século 12, somente os nathbontis, que eram peritos em Sânscrito, que estavam seguindo rigidamente isto, de que um mestre
deveria ter um único discípulo, não mais do que isso. Essa era a tradição deles. Mas no século 12, Ganadeva, Ganeshwara, que
era um outro nathbonti, Seu guru era Seu próprio irmão, Ele… pediu permissão ao Seu irmão: "Por favor, permita-Me…" "dizer
todas essas coisas abertamente." "Pelo menos dizer em Marathi," "porque as pessoas comuns não sabem nada sobre esse
conhecimento." Então ele O autorizou… e Ele escreveu o sexto capítulo do Ganeshwari, no qual Ele descreveu a Kundalini. Mas
isso foi no século 12. Depois disso, muitos santos descreveram, falaram sobre isso. Quando nós fomos ontem a Sattara, vocês
sabem que é o lugar onde Shri Ramadasa viveu. Ele disse que a Kundalini – eles perguntaram, alguém perguntou: "Quanto
tempo leva para elevar a Kundalini?" Ele disse: "Datdakshana", significa "nesse instante". "Mas a pessoa que quer ter isso deve
ser merecedora." "E aquele que quer dar deve ser capaz." É uma condição importante. Isso é tão imporante, é fundamental, Eu
lhes digo. Como resultado, muito, muito poucas pessoas obtiveram a Realização. E aqueles que nasceram como almas
realizadas… descobriram que era impossível falar às pessoas. Ganeshwara, Ele próprio uma grande alma realizada, escreveu
um belo livro chamado Amrutannapur, o qual Eu tentarei traduzir, que dá muita alegria. Pelo menos para Mim, é um grande
doador de alegria. Ele foi tão profundo nessa compreensão dessa alegria. Eu desejo que a língua inglesa Me forneça… essa
sutileza para traduzir esse livro. Pois, Ele… escreveu todas essas coisas quando tinha somente 23 anos de idade… e nessa idade
de 23 anos, Ele ficou tão desgostoso que Ele teve um samhadhi vivo, isto é, Ele entrou em uma caverna e Se matou. Todos eles
O torturaram muito. Hoje em dia, esse andashraddha, essa coisa estúpida, não é tão torturado, mas todos esses santos neste
país ou em qualquer país… foram muito torturados. E não havia nenhuma proteção policial. Não havia ninguém para publicar…
sobre do que essas pessoas são capazes. Apesar de tudo isso, Eu percebo que há muitos Sahaja Yogis… que estão agora
ocupando posições muito importantes no governo… e talvez chegue o dia em que tudo explodirá. O maior problema de nosso
país é algo que você não consegue entender, porque vocês não têm esse problema lá. A quantidade de corrupção que temos de
A a Z, para tudo, isso você não consegue entender. Eu nunca soube de nenhum país onde eles tenham isso em tal extensão.
Mesmo, digamos, nas Filipinas, era somente uma pessoa que estava fazendo isso. Aqui, toda pessoa tem de receber dinheiro…
e tem de pagar para contratar figurões. Para isso também, a menos e até que você vá para a Sahaja Yoga, isso não dará certo. E
a Sahaja Yoga só pode ser posta em prática… se as pessoas compreenderem que ela é a herança delas, e que elas têm a
capacidade… de entender a Sahaja Yoga e a capacidade de expandi-la. No norte da Índia, ela está muito melhor, embora as
vibrações em Maharastra sejam muito melhores. É algo estranho. As vibrações em Maharastra são muito boas. As pessoas no

norte da Índia são Sahaja Yogis muito bons… e eles são em grande número. Não conseguimos explicar, mesmo em Mumbai,
nós tivemos… cerca de 12 mil pessoas em Meus programas. Mas ainda assim, o modo como ela está se espalhando no norte
da Índia… é muito surpreendente. Ela também está se espalhando. Isso é Sattara, porque essa região foi abençoada por
Ramdasa. Eu acho que em todo lugar há uma flor que tem de ter espinhos… e esta região tem realmente alguns deliquentes
muito maus. (…) é muito melhor. Em Aurangabad, nós estamos atuando muito melhor. Funcionará em Aurangabad muito
melhor. E depois, se você for para o outro lado, Bera, de onde Eu vim, Dará certo muito rápido, as coisas estão se movendo
muito rápido lá. Eu fiquei surpresa. Muitas pessoas Me disseram que… em Abravati, muitos são Sahaja Yogis, em Akola, muitos
estão lá e Eu fiquei surpresa, Eu nunca estive lá. Assim, é desse modo que ela está se expandindo no Maharastra. Portanto a
música de vocês, Maharastra Desha, está dando certo, não está falhando. Mas Eu acho que Satara é o lugar mais difícil. Onde
nós trabalhamos ontem, Eu lhes dei uma bronca… com relação ao que eles são. Isso os ajudou muito, porque aqueles que
vieram a Aapoe… se sentaram e tiveram a Realização. Então eles estão desencaminhando as pessoas para começar… algum
tipo de cultura nova, como vocês começaram o movimento hippie. E eles estão reunindo jovens, os jovens estão deixando suas
escolas. Alguns pais vieram e reclamaram para Mim sobre isso. Eles não estão dando atenção aos seus estudos, eles estão
sendo reprovados em suas aulas… e aquelas pessoas estão estupidamente os usando. Eu perguntei a alguns rapazes: "Qual é o
seu ponto de vista?" Ele disse: "Não temos nenhum ponto de vista." - "Então qual é o seu objetivo?" - "Não temos nenhum
objetivo." "Então por que vocês estão fazendo essa insensatez?" Eles disseram: "Porque seja o que for que os mais velhos nos
falem, nós o fazemos." Eu disse: "Vocês não têm nenhuma personalidade? Nada?" Isso é exatamente o que aconteceu… quando
esse movimento hippie começou. Alguns assim chamados intelectuais começaram… esse horrível movimento hippie no
ocidente… e quando eles descobriram que não podiam fazer nada sobre isso, eles perceberam que ele falharia. Muitas crianças
perderam a sua educação. Muitas crianças, Eu sei, ficaram grávidas, meninas e meninos começaram a namorar. Tudo isso os
levou ao extremo, de modo que eles se tornaram violentos. Mas a menos e até que haja uma mudança dentro de você, como
você pode mudar qualquer coisa externa? Você não pode. E as sete primeiras pessoas que Eu enfrentei eram todas hippies,
muito difíceis. Eles se chamavam de hippies, mas eles "gruniam" como um porco. Eles queriam todos os confortos, tudo de
graça, pessoas extremamente dominadoras e briguentas. Mas a fundação estava estabelecida neles, muito surpreendente. Mas
Eu tive de trabalhar neles por pelo menos quatro anos regularmente. [Marathi] Assim, foi desse modo que a Sahaja Yoga
começou… e hoje vocês sabem o quanto ela se espalhou, quão longe ela foi. Somente no Maharashtra, esse problema existe
dos assim chamados… intelectuais, eles se chamam, mas eles não têm nenhuma inteligência. Eu conversei com um homem, Eu
fiquei farta daquilo. Ele não sabia nada sobre espiritualidade, ele não sabia nada… sobre medicina, ele não sabia nada sobre
ciência. Eu disse: "Agora, o que você sabe?" Era impossível. Pessoas assim que são desempregadas, nós as chamamos de
"desistentes", elas não têm nenhum emprego. Elas ficam iniciando todas essas coisas… e nós não devemos ficar aborrecidos
com elas. Elas ficam tentando criar problemas e… ficam pegando dinheiro de algumas fontes. Elas têm medo. Eu acho que os
políticos têm medo… talvez que a Sahaja Yoga possa virar a mesa deles, porque nós acreditamos em honestidade… e talvez
chegue o dia em que essas pessoas honestas os afetem, talvez, Eu não sei por quê. Essa talvez seja uma das razões… pelas
quais as pessoas têm medo de nós. Ou seja o que for, nós temos de entender que para fazer qualquer grande trabalho, a pessoa
tem de se sacrificar. É claro, você não vai ser crucificado como Cristo, não. Nem você tem de se sacrificar como Meus pais se
sacrificaram… pela independência deste país. Nem você vai ser torturado. Mas você talvez tenha pequenas inconveniências.
Mas Eu devo lhes agradecer muito, por causa da vinda de vocês para cá… e por cantarem músicas em Marathi. Eles estão muito
impressionados… e acham que isso só é possível porque todos vocês são Sahaja Yogis, senão vocês não poderiam ter feito
isso. Assim, se houver qualquer inconveniência, ache que isso é uma piada, só isso. Hoje Eu estava pensando que deveríamos
fazer o Puja… de Shri Chakra e Lalita Chakra, os quais nós nunca fizemos antes. Este é o lugar certo para trabalhar esses dois
chakras hoje. Muito foi escrito sobre Shri Chakra e sobre o Lalita Chakra, mas para entender fundamentalmente o canal
esquerdo… quando ele chega ao Vishuddhi, então ele usa no canal direito, o Shri Chakra, no canal esquerdo, o Lalita Chakra, para
se manifestar. Estes dois chakras são os que manifestam tudo que você vê. Mas estes dois chakras são os que emitem…
vibrações de diferentes tipos e por causa de suas angularidades, é como se você tivesse algum tipo de cartolina… afixada com
pequenos buracos de diferentes cores… que rodam o tempo todo, você consegue diferentes cores, você também pode
conseguir… diferentes permutações e combinações. Da mesma maneira, diferentes permutações e combinações… são criadas,
e é desse modo que você obtém todas as vantagens da Sahaja Yoga, Portanto, estes dois chakras são muito importantes. Eu
não sei se vocês conhecem algum mantra sobre o Shri Chakra, mas Eu lhes darei um livro. Mais tarde, Eu o traduzirei para
vocês… e vocês podem elaborar algo para o Shri Chakra. Shri Chakra está no lado direito; Lalita Chakra, no lado esquerdo.
Portanto o que estamos realmente venerando hoje… são o Poder de Mahasaraswati e o Poder de Mahakali, ambos juntos.

Então, agora, começamos a combinar coisas, não individualmente. Agora, estas duas energias são muito importantes. Sem a
energia, sem o poder, nada existe. Por exemplo, se esta vela não tem nenhum poder… de fornecer luz ou de estar acesa, ela é
inútil. Da mesma maneira, sem ter a sua Realização, você é inútil, porque seu poder não está despertado. Pelo menos não
completamente. Mas estes dois poderes nos dão… muitos benefícios mesmo sem a Realização. Tudo que você vê criado neste
mundo… é feito por estes dois chakras da Adi Shakti. Mas aqui, o poder não se move, não está se movendo. Mas nos seres
humanos, o poder começa a se mover, e quando ele começa a se mover, então nós podemos dizer que ele está criando um
outro mundo. Mas o movimento não é a única coisa. Este poder age, lhes dá inteligência, lhes dá todos os tipos de coisas que
vocês têm como seres humanos. Mas mais tarde, este poder se torna iluminado dentro de vocês. No lado esquerdo e no lado
direito, ambos se tornam iluminados. Essa iluminação você a obtém quando você recebe sua Realização do Si, mas não
imediatamente, não imediatamente, isso nós devemos entender. Por exemplo, se você tem dor… ou se seu chakra está
bloqueado, você tem de usar suas mãos. Você não pode dizer: "A energia está fluindo dentro de mim," "está tudo bem, eu
consigo lidar", não é assim. Você tem de usar suas mãos… para passar esse poder para você mesmo e para os outros. Se você
tem dor no estômago, então você pode dizer: "Se há uma energia em meu estômago," "por que eu deveria ter dor no estômago?"
Mas o jogo destes chakras tem de acontecer… e é por isso que você tem de usar o poder de suas mãos. Se você não consegue
usar suas mãos, então você não consegue passar essa energia. Muitas pessoas Me perguntaram: "Mãe," "quando ela se moverá
horizontamente?" Ela se moverá horizontamente, sem dúvida, ela se moverá, mas mesmo esse movimento horizontal deve ser
guiado… por estes dois chakras muito importantes. Portanto você deve entender a importância destes dois chakras… dentro de
você mesmo. É por isso que Eu disse muitas vezes: não mova sua cabeça muitas vezes, e muitas pessoas falam desta maneira,
é um estilo de falar, "não, isto , aquilo", é muito comum especialmente com os franceses. Esta é uma outra forma em que você
não está respeitando seus chakras, vocês não devem mover muito seus ombros. Na maioria das vezes eles falam deste jeito, é
anti-chakras, anti-chakras. Vocês devem manter seus ombros eretos. Quando vocês estão cantando, vocês podem mover toda
a parte de cima, tudo bem, mas não seus ombros. Este é o ponto que a pessoa tem de entender: estes dois chakras devem ser
cuidados. Você pode mover seu pescoço, seu corpo quanto está cantando, é importante, isso ajuda, mas não seus ombros. Os
ombros devem ser mantidos intactos, mas enquanto está dizendo "sim", você não precisa ficar fazendo… "sim, sim, sim, sim". É
uma coisa muito, muito simples, mas isso pode ter um efeito muito ruim, e aqueles que movem demais seus ombros não
sentem muito as vibrações, porque os chakras não estão bem. É uma coisa muito simples de ser compreendida: eles são os
chakras mais importantes que nós temos… e seja o que for que deva ser usado deste Paramachaitanya, eles devem ser usados
por estes dois centros. Mesmo supondo que algum chakra seu esteja bloqueado em sua coluna espinal, você tem de usar suas
mãos. Alguém pode dizer: "Eu consigo colocar só a minha atenção." Isso não dá certo tão bem, porque sua atenção ainda não
tem essa – não alcançou esse estágio… onde estes chakras, como o Lalita Chakra e o Shri Chakra, obedecem sua atenção, eles
não obedecem. Portanto você tem de trabalhar com suas mãos, tome cuidado, não mova muito seus ombros. E se você
observar agora os indianos quando eles cantam bhajans, eles movem o corpo inteiro. Eles farão deste jeito, mas nunca seus
ombros. Os ombros se moverão… da mesma maneira que o pescoço está se movendo. Talvez eles movam o pescoço deles
também. Mas eles nunca moverão seus ombros deste jeito, e isso é considerado inauspicioso conforme os padrões indianos.
Por causa desta cultura baseada no que os santos disseram, e também sobre o que muitos profetas disseram. Isso está mais
relacionado à vida espiritual… do que à vida materialista. Agora, a vida materialista, a menos e até que haja… a fundação da vida
espiritual, ela o leva a um desenvolvimento muito parcial, podemos dizer. Mas para obter um desenvolvimento completo, você
deve ter sua fundação na espiritualidade. É por isso que a espiritualidade sendo a fundação tem de ser profunda, tem de ser
totalmente equipada, tem de ser absolutamente perfeita, então a edificação inteira pode ser construída. O que está dando
errado no ocidente não importa, agora vocês podem edificar isso e então vocês ficarão surpresos… ao ver como vocês se
tornarão pessoas realmente sólidas. Esta é uma palestra muito curta sobre o Shri Chakra. Eu acho que Eu deveria Me sentar e
escrever tudo sobre isso, e será uma coisa bem útil para vocês lerem. Mas vocês devem saber que quando você vai além do
pensamento, estes chakras se tornam extremamente eficientes, porque o pensamento coloca uma pressão neles, e por causa
da pressão, o movimento destes chakras… fica muito lento e não efetivo. Mas uma vez que você consiga se livrar de seus
pensamentos… e entrar em consciência sem pensamentos, então estes chakras começam a trabalhar isso… e você começa a
se mover muito mais profundamente em seu próprio ser. [Marathi]

1990-1221, Shri Mahalakshmi Puja
View online.
Mahalakshmi Puja, Kolhapur, Índia, 21.12.1990 Eu dou as boas-vindas a todos vocês que vieram do exterior, e Kolhapur é
considerado como um dos Templos das Divindades, que tem três Divindades e meia, ou vocês podem dizer, três voltas e meia
da Kundalini, assim é dito que é nesse osso triangular do Maharashtra, porque ele é cercado por montanhas por todos os três
lados, e o platô está no centro, então todos os três lados formam um belo triângulo, é a… Kundalini de todo o universo, do
mundo inteiro, é expressada pela Mãe Terra no Maharashtra. Estas são três energias e meia que estão enroladas juntas. A
primeira é de Mahakali. Este Poder de Mahakali é expresso em Tuljapur, como Bhavani, e Shivaji Maharaj costumava vir a cavalo
todo esse percurso… por várias milhas, para obter o Darshan dessa Bhavani em Tuljapur. Ele sabia disso, e ele tinha uma espada
chamada Bhavani talvar, e as pessoas diziam que a própria Deusa havia lhe dado essa espada. Agora, a segunda é
Mahasaraswati, está em Mahurgadh. Nós sempre cantamos a canção Mahurgadawari, que é Mahasaraswati, que também é
chamada Renuka Devi, que é Mahasaraswati do lado direito. Depois a terceira é Mahalakshmi que fica em Kolhapur. Aqui um
demônio muito perverso chamado Kolasur foi morto pela Mãe, então esse lugar é especialmente muito sagrado para todos nós,
porque vocês obtiveram sua Realização… quando a Kundalini subiu pelo seu Sushumna Nadi, que está sendo nutrido pelo
Princípio de Mahalakshmi. Então eles se sentam no Templo - é um Templo de Mahalakshmi – mas eles cantam assim: "Oh
Ambe por favor se eleve, por favor se eleve, por favor se eleve." Isso vem com a plena compreensão do Sushumna Nadi, mas
99,9% dessas pessoas não sabem, porque todo o conhecimento sobre a Shakti… está sendo perdido devido a diferentes
momentos… e as pessoas nunca se preocuparam com isso. Assim, temos de compreender que nos Shastras indianos, nas
Escrituras, a Shakti é a coisa mais importante. Deve ser compreendido o porquê, porque digamos agora, se você tiver uma luz,
ou se você tiver fogo, qual é o poder do fogo? O poder do fogo pode ser que ele pode lhes dar luz, ele pode destruir coisas, mas
supondo que ele não tenha o poder dele, então quem se importaria com o fogo? Ninguém. Então qualquer um que não tenha
conseguido… o poder de ser o Espírito, é inútil. Assim, este Poder, esta Shakti, deve ser despertada dentro de nós, porque nós
não temos o Poder do Espírito. Nós temos de ter o Poder do Espírito. Isso só é possível se vocês tiverem sua Realização do Si.
Essa é a razão pela qual é muito importante prestarmos atenção… em nosso poder. Agora, esse poder é criado… do mesmo
modo que o poder de uma mãe. A mãe é o relacionamento mais amoroso… e através desse relacionamento todo o amor é
expresso. É por isso que a Shakti é esse poder de uma mãe, e é a afeição, o amor, a paciência que a mãe tem por seus filhos, a
Shakti também tem os mesmos poderes, e é desse modo que a Shakti nunca pode feri-los. De todas as Shaktis, de todos esses
poderes, o mais elevado de todos é o que chamamos de Kundalini, porque sem Ela, vocês não podem ter a Realização. Mas
também podemos dizer, mais elevado do que isso, ou complementado a isso está o Poder de Mahalakshmi. Sem Mahalakshmi,
vocês não podem se elevar. Essa é a escada pela qual esse Poder da Kundalini pode se elevar. Então, ambos os Poderes são
muito importantes… e muito relacionados um com o outro. O Princípio de Mahalakshmi começa… quando concluímos com o
Princípio de Lakshmi. Por exemplo no Ocidente, as pessoas estão fartas de riquezas, fartas de todos os ricos e tudo isso, então
elas ficam pensando: "O que alcançamos?" "Nós nos desequilibramos, então o que devemos fazer?" "Nós temos de nos
equilibrar. Então como nos equilibramos?" Nós temos de ter o conhecimento do Espírito. Isso é chamado de aadhya. Vocês têm
de saber o que é o conhecimento do Espírito, e para ter o conhecimento do Espírito, a Kundalini têm de ser despertada, e assim
vocês devem ser conectados a este Poder Onipresente. Uma vez que isso aconteça, você apenas se torna um com essa
energia… e obtém a transformação dentro de você mesmo, porque há luz e na luz você pode ver todos os seus problemas, todos
os seus defeitos e também se você souber como corrigir isso, a coisa mais fácil a fazer é obter transformação na Sahaja Yoga.
Todos vocês têm sido muito transformados… e agora Eu acho difícil até mesmo reconhecê-los, porque suas faces estão
mudadas, suas atitudes mudaram, vocês parecem tão diferentes, tão belos. Hoje parece ser um dia especial para Mim, aqui no
Templo de Mahalakshmi, em que Mahalakshmi está sendo despertada… e estou Me sentindo realmente… nesse estado de
consciência sem pensamentos. Eu não sei como estou conversando, e estou simplesmente em estado meditativo, totalmente
em estado meditativo. Porque quando vocês estão no centro, vocês não pensam, vocês estão em meditação. É por isso que
Mahalakshmi é muito importante. Então, quando vocês estão fartos, vocês podem sentir que há algo faltando… e então vocês
se entregam ao Princípio de Mahalakshmi. Mas na Índia, por causa de tantos santos, nós sentimos que devemos dar um
curto-circuito nisso. Primeiro vamos desenvolver nosso próprio aadhya, vamos desenvolver nosso conhecimento do Atma… e
depois nos dedicar à ciência, então não haverá mais desequilíbrios dentro de nós, porque sem o alicerce de aadhya, do
conhecimento do Espírito, vocês adotam qualquer tipo de progresso, vocês podem desabar. É por isso que todos os

empresários ocidentais, as empresas e também as projeções da religião… foram uma perda de tempo, porque não tem havido
nenhum equilíbrio. É importante que tenhamos o equilíbrio dentro de nós mesmos. Agora, na Índia, nós temos pessoas que têm
esta ideia, de que pelos menos você tem de se elevar acima do materialismo… e você tem de se tornar um só com o Virata,
parte integrante do todo. Disso eles sabem, e é por isso que sabendo disso, quando eles chegam à Sahaja Yoga, eles crescem
muito profundamente, uma profundidade, eles têm atingido uma profundidade com essa fé… de que nós temos de ser almas
realizadas, e temos de sentir o Poder Onipresente. Essa convicção por si só dá a eles a profundidade… e então, quando eles
alcançam a Realização, eles simplesmente vão muito fundo. Mas o mais surpreendente são as pessoas que nunca ouviram
falar… de Ganesha, que nunca ouviram sobre Kolhapur, nunca ouviram sobre Mahalakshmi, são às vezes muito, muito melhores,
muito mais profundas do que as pessoas… que sabem todas essas coisas de cor. Então pode-se deduzir que aqueles que
sabem externamente, aqueles que sabem através de seus livros, ou através de alguns gurus que lhes ensinam algo, estão
totalmente na superfície. Eles não têm nada neles para nos dizer, porque eles não tiveram nenhuma experiência do Si, nenhuma
experiência do Si. Isso só é possível quando a sua Kundalini se eleva… e rompe seu brahmarandra. Esse é o momento em que a
primeira experiência… deste Poder Onipresente lhes acontece. Então todas essas pessoas… que têm ficado apenas orando para
Mahalakshmi, têm ido a Ela, fazendo muitas penitências, jejuando, isso, aquilo, não têm ideia do que Mahalakshmi quer, e elas
sempre reclamam Comigo: "Mãe, fizemos isso, fizemos aquilo." As pessoas são muito religiosas. Elas ficam fazendo todo tipo
de ritualismo, o que chamamos de karmakanda, mas com isso vocês não chegam aonde têm de chegar. Assim, temos de
entender que tudo que foi escrito e dito sobre… todas essas coisas grandiosas na Índia, as pessoas podem saber em palavras,
mas como experiência, elas não conhecem. Portanto a Sahaja Yoga é muito importante… para lhes dar essa experiência, de
modo que elas possam realmente verificar que tudo que é dito… na ciência da espiritualidade sobre obter a Realização… é
absolutamente verdade. Não somente isso, mas ela é muito prática e todas as pessoas que… obtêm a Realização podem
entendê-la muito bem. Assim, nós estamos aqui em um lugar muito sagrado… cheio de pessoas profanas. Mas ainda há
algumas pessoas muito, muito boas aqui também, e por causa de Mahalakshmi, elas fazem ornamentos muito bons… porque
esses ornamentos são oferecidos a Deusa. Você pode sentir lá uma espécie de sentimento suave por Deus, sentimento pela
espiritualidade, mas eles não têm a experiência que vocês tiveram, então vocês são muito mais elevados do que todos eles, e
aqueles que têm a experiência… podem sentir mais quando eles vão ao Templo, se vocês puderem ir ao Templo para ver o lugar
também. Mas deem um grande bandhan em si mesmos, porque Eu vi que perto da Divindade… há pessoas muito esquisitas
sentadas. Eles ficam fazendo todos os tipos de atividades comerciais. Eles ficam vendendo flores, vendendo isso, vendendo
tudo. Então vocês têm de ser cuidadosos, com um bandhan, vocês podem ir e ver por si mesmos. Agora eles dizem que esse
Templo foi criado porque é um swayambhu – é aquele que surgiu da Mãe Terra – vocês mesmos podem ver se há vibrações e
além do mais, vocês devem saber que este puja a essas divindades… são feitos por pessoas que não são de forma alguma
religiosas, mas são apenas comerciantes. O mercantilismo nunca pode lhes dar nenhuma satisfação, nunca pode lhes dar de
forma alguma satisfação. Além disso, ele pode levá-los para algo desconhecido, para terras perigosas. Mas se sua fé é pura,
sem nenhuma ganância, sem nenhuma exigência, então você desenvolve sua profundidade dentro de si mesmo, que é muito útil
depois da Sahaja Yoga. É algo extraordinário como este Shri Chakra está aqui… e como eles fizeram um cálculo completo do
Shri Chakra. Eu encontrei um cientista na Rússia, em Moscou, que fez uma pesquisa, uma pesquisa muito grande sobre este
Shri Chakra. Agora, então nós temos o Shri Chakra no lado direito, no lado esquerdo temos o Lalita Chakra, assim todas as
coisas que fazemos com as mãos depois da Realização… são trabalhadas no lado direito pelo Shri Chakra, no lado esquerdo
pelo Lalita Chakra. Agora, como isso funciona é uma coisa muito complicada, mas nós não precisamos nos preocupar com
isso. Assim que vocês colocam sua mão em alguém, o chakra sabe como trabalhar isso. Ele funciona por si mesmo, é como se
fosse um mecanismo formado dentro de nós… que sabe que tipo de vibração deve ser dada a uma determinada pessoa… por
uma determinada razão ou para um determinado propósito. Se essa pessoa tem certos defeitos também, estes chakras sabem
o que deve ser emitido, como resolver isso. Assim, não é que tenhamos… somente o despertar da Kundalini, estes chakras são
despertados, nós também temos estes dois chakras despertados dentro de nós… por causa da Kundalini. Mas se vocês têm
problemas de Vishuddhi, então vocês podem achar que suas mãos estão rígidas… e não conseguem perceber a orientação, ou
vocês podem dizer, as intenções Divinas da Realização, porque quando vocês começam a usar suas mãos, vocês não sentem
nenhuma vibração, então como saberão o que está acontecendo? É uma coisa bem complicada e para essa coisa complicada,
estes instrumentos já foram feitos, já foram preparados; eles estão totalmente equipados com todo o conhecimento… que é
necessário, como um feedback, como vocês chamam isso, ou vocês podem chamar isso de uma programação completa que
está lá. Portanto, assim que vocês colocam suas mãos numa pessoa, a programação começa a trabalhar isso. Porque essa
programação é feita por Deus Todo-Poderoso, ela nunca pode estar errada. não pode ser duas coisas diferentes… no que se

refere à Sahaja Yoga. Eu tenho pensado em escrever sobre… todos esses grandes peethas que estão na Índia, então isso será
útil para vocês… assim como para as outras pessoas na Índia. Mas aqui a atmosfera é tão ruim, como se pensar em Deus, falar
de Deus, fosse completamente errado. Você não pode falar. Se as pessoas estão na ilusão… e acham que todas essas palestras
não nos trouxeram nada, para eles é o progresso do Ocidente que é mais eficaz, mais evidente, pois eles podem ver como vocês
têm progredido no materialismo, e eles não conseguem entender como pudemos progredir muito… com aadhyatma, no âmbito
do desenvolvimento físico ou mental. Assim, agora chegamos a um ponto onde compreendemos que é muito… importante para
todos os ocidentais terem o alicerce de aadhya. Para isso, é importante abandonar alguns de seus condicionamentos, porque
esse conhecimento vem definitivamente da Índia. Quero dizer, os indianos tinham todo o conhecimento… da ciência médica de
vocês, desta ciência, daquela ciência, daquela ciência. Mas a Ciência de Deus está na Índia, e o que vocês farão por isso?
Quando se refere à Ciência de Deus, o que vocês farão sobre isso? Como vocês farão isso dar certo, pois essa é a Ciência de
Deus, e a Ciência de Deus tem de ser compreendida… com total dedicação e devoção. Por causa do condicionamento da
influência ocidental, do progresso ocidental, às vezes nós simplesmente não sabemos… como captar esse conhecimento
dentro de nós. É muito difícil. Mas se vocês puderem entender que assim como nós tivemos de… aceitar totalmente a ciência
vinda do ocidente, vocês têm de aceitar o conhecimento de seu Espírito vindo do oriente. O oriente tem o conhecimento do
Espírito. Para isso, vocês têm de estar prontos para recebê-lo. Se vocês ainda estão em sua arrogância, se vocês ainda estão
em seus próprios condicionamentos, então vocês não podem fazer isso. Como um menino que… vem de um vilarejo que nunca
teve conhecimento sobre a ciência… e você de repente o coloca numa faculdade de ciência, ele dirá: "O que é essa insensatez?
O que é tudo isso?" "Eu nunca soube dessas coisas." "Por que eu deveria usar um tubo de ensaio?" "Por que eu deveria ir no
laboratório?" Ele pode começar a dizer todos os tipos de coisas, e esse condicionamento está presente, então ele fugirá da
escola dentro de um ou dois anos, talvez antes, e o que Eu percebo são os condicionamentos deles… que fazem com que
muitas pessoas se afastem da Sahaja Yoga… depois de algum tempo. Assim, nós devemos observar nossos condicionamentos,
que tipo de condicionamentos nós temos. Enquanto os indianos têm condicionamentos das… assim chamadas crenças
religiosas e esse ritualismo, isso, aquilo, eles são muito condicionados também. Mas é fácil superar isso quando vocês se dão
conta de tudo que… vocês estão venerando, por exemplo, na Índia todos têm… uma Kuladevata, significa a Deusa da família,
todo mundo tem. Eles devem venerar aquela Deusa, uma Deusa específica, todos têm de venerar. Então se eles apenas
perguntarem: "Mãe a Senhora é esta Deusa?" As vibrações começam a fluir. Então o condicionamento é muito facilmente
erradicado, mas a aceitação mental de algo é muito difícil de erradicar. E Eu tenho visto também que quando eles se casam… ou
um casamento é arranjado, eles se tornam mentais. Eles se tornam mentais. Se você se torna mental, então você não pode
entender muitas coisas. Mas se você é espiritual, então pode entender. Por exemplo, nós vemos a Mãe Terra nos dando estas
flores e tudo mais, como podemos ficar mentais em relação a isso? É um processo vivo. Não podemos ficar mentais em
relação a nenhum processo vivo. Assim, agora vocês dirão: "Tudo bem, isso é porque a semente teve isso…" "e a semente é
plantada", mas como? Por quê? Isso vocês não podem responder. Nunca podem responder. Então vocês ficarão quietos. Mas
digamos que haja um sábio, ele dirá: "Tudo bem, esta é a Mãe Terra," "Ela quer dar a Seus filhos estas flores, frutos, estas
árvores," "então Ela está realizando isso." Portanto a pessoa tem de transpor um condicionamento do materialismo. Agora,
vocês devem ver que na matéria, a energia nunca se move. A energia fica parada. Ela nunca se move. E também as energias que
estão se movendo, as assim chamadas, como a eletricidade, isso, aquilo, são totalmente cegas. Vamos supor que haja
eletricidade aqui fluindo, tudo bem, está tudo muito bem, mas vamos supor que alguém a interrompa, ela cessará. Ela não tem
mente. É uma coisa sem mente. Assim, no materialismo, vocês se tornam sem mente. Vocês começam a ver isto também em
vocês mesmos, que ficaram sem mente e ficaram totalmente, totalmente, Eu devo dizer, como robôs algumas vezes, que são
sem mente, que são fixos, quantidade fixa. E Eu vejo muito claramente, no ocidente Eu tenho visto que as pessoas têm ideias
muito fixas. É difícil para elas sair disso porque elas não têm esse movimento… em direção à sutileza espiritual, onde a pessoa
pode usar a mente para fazer algo. Nós diríamos que a Mãe Terra tem a mente. Agora, isso ninguém pode acreditar no ocidente,
exceto os Sahaja Yogis, que a Mãe Terra produz esses vigrahas, que Ela produz essas Divindades, ninguém acreditará. Como
vocês podem acreditar em uma coisa dessas, por exemplo que esta Mãe Terra pensa, que esta Mãe Terra produz essas coisas?
Mas logicamente vocês podem ver, logicamente. Logicamente. Por exemplo, uma árvore tem uma certa altura, as frutas têm
uma certa forma, certas cores de flores, digamos – quem muda todas as estações? Especialmente na Índia, são seis estações
bem definidas. Isso é chamado de ritambaraprAgnya na Hatha Yoga. Agora esta é Aquela que é uma Dama, que pensa. Ela tem
uma mente própria, Ela decide e realiza todas as coisas. Esse conceito foi duplamente negado no ocidente, primeiro é que eles
não conseguem aceitar uma Deusa. A mulher não tem nenhum papel. De Sócrates em diante, ninguém falou muito sobre uma
mulher, exceto, é claro, há Atena e tudo mais, mas Elas têm papéis muito menores. Os gregos tiveram Deusas que eram

exatamente como seres humanos, de modo que também foram descartadas, e muito pouco foi aceito, e quando o Cristianismo
chegou, de uma forma ou de outra… os cristãos se certificaram de que não houvesse nenhuma menção à Mãe, de forma
alguma. Mas apesar disso, as pessoas veneraram a Mãe. Elas veneraram a Mãe de Cristo como - alguns como uma Deusa –
embora na Bíblia Ela tenha sido mencionada como uma mulher, Ela foi citada de um modo muito depreciativo. Assim, o
condicionamento das pessoas… é em relação ao Poder de Deus que paira no ar em algum lugar; de que Ele está presente e nos
provê tudo, mas qual é a comunicação? Qual é a justificativa ou qual é a coisa lógica? Como explicar? Então vocês têm de dizer:
"É um mistério. Deus é um mistério." "Ele paira em algum lugar no ar. Ele faz tudo." E como as pessoas podem acreditar nisso?
O condicionamento cristão tem sido ainda pior do que… o condicionamento judeu, Eu acho, porque eles simplesmente tiraram a
Mãe de Cristo. Embora os pintores, os artistas não fariam isso. Eles não aceitariam. Eles tinham a Mãe presente. Mas apesar de
tudo isso, a Maternidade não foi respeitada… como deveria ter sido na Bíblia, o que é algo muito errado, na época em que
Mahalakshmi Ela própria encarnou como a Mãe Maria, Ela própria. E falar de Mahalakshmi como uma mulher, Eu acho que é um
grande insulto. E onde as mulheres são insultadas assim, onde as Deusas são insultadas, não podemos esperar nenhum
crescimento espiritual… a menos e até que aceitem que é a Shakti, a Mãe, que é a única forma de comunicação entre nós e a
Divindade. Portanto esse condicionamento, o condicionamento cristão… tem de acabar no que se refere à Maternidade. É
surpreendente às vezes quando Eu vejo… o modo como essas pessoas têm tentado baixar… o nível de uma Deusa a apenas
uma mulher. Assim esta é uma grande bênção na Índia, pois eles respeitam a Mãe como a Shakti… e tudo é feito pelo
movimento da Shakti, pelo pensamento da Shakti, pela coordenação e compreensão e planejamento da Shakti somente. Não é
feito por Deus Todo-Poderoso. Ele é apenas um espectador. Ela faz tudo. Uma vez que esse conceito… se encaixe
adequadamente na cabeça de vocês, então vocês verão que muitos condicionamentos desaparecerão, porque a religião foi
organizada, e numa religião organizada, você pode colocar o que quer que você queira, do jeito que você quiser, e isso foi um
erro muito grande. Através disso as pessoas desenvolveram muito ego, muitas coisas contra as mulheres… e também o
primeiro pecado que eles chamam de "pecado original"… e tudo mais é por causa de uma mulher. Eles realmente maltrataram
as mulheres… e eles não têm nenhum respeito por elas. Assim as mulheres têm mudado os papéis delas… e em vez de se
tornarem mães e deusas, elas têm tentado se tornar alguma coisa semelhante a atrizes. Mas vocês podem entender… que sem
o Poder não há nenhum sentido em nada, e este é o Poder do Amor e este é o Poder da Verdade. E uma vez que vocês
obtenham este Poder, devemos nos tornar humildes, e saber que este Poder está dentro de nós, que nos tem dado todo esse
conhecimento, que nos tem dado toda essa habilidade de elevar a Kundalini. Tudo isso é por causa da energia dentro de nós, a
Shakti dentro de nós. Sem isso, nós não somos nada. E isso também é a Mãe que tem feito. Eu não sei o quanto Eu insisto
nesse ponto, mas isso é importante porque Eu percebo, especialmente na Inglaterra, que alguns jornalistas vieram: "Como a
Senhora se sente como Guru, como uma mulher?" Quero dizer, isso é um tipo de coisa, uma mulher, como se Eu fosse tipo
aquele movimento onde as mulheres… estão começando uma luta contra os homens, um tipo de coisa assim, e "agora essa é
uma outra guru, que é uma mulher," "então ela deve ser apoiada", algum tipo de insensatez assim. É somente a Mãe que faz
esse trabalho. Então está fora de questão fazer uma pergunta assim. Mas é assim que é, nós devemos primeiro saber… que é a
qualidade feminina de uma mulher, como uma mãe, que é muito poderosa. Mas devemos encorajar isso e tentar desenvolver
isso, de modo que espiritualmente vocês possam comunicar, espiritualmente possam absorver… essas qualidades para seus
próprios filhos. As mães que não têm aadhya… nunca conseguirão criar boas crianças com emoções apropriadas, com um
sistema de valor de moralidade apropriado. Assim é muito importante para todas as mães… serem muito orgulhosas de serem
mães… e para as moças que vão ser mães serem muito orgulhosas… de que vão ser mães e que elas representam a Shakti.
Então, agora qual é a parte dos homens? É aproveitar completamente esse poder, entendendo, complementando, cuidando
desse poder. Eu não estou falando apenas de suas esposas. Estou falando de suas irmãs, suas filhas, suas mães… e de toda a
sociedade, onde a mulher deve ser respeitada, e elas têm de ser respeitáveis. E as mulheres devem tentar ser respeitáveis,
tentar saber que elas são os poderes e que elas são aquelas que serão… usadas por esse Poder Divino como canais, mais do
que os homens. Mas se elas forem inúteis, então é claro, elas não se importarão com eles, elas gostarão de incomodar também
os homens muito mais do que vocês. Então é importante entender qual é o seu papel na Sahaja Yoga. Esse é o seu papel na
Sahaja Yoga. E Eu tenho certeza que vocês podem realizar isso. Vocês podem lidar com essa parte. Vocês podem equipar-se
para esse papel, que é tão belo e tão bom. Tanto pode ser dito sobre Mahalakshmi, e não há fim para isso, mas Eu acho que
mais tarde… nós devemos manter este programa todo ano, e todos vocês devem vir aqui ao Templo de Mahalakshmi, quero
dizer, Kolhapur, e então Eu lhes falarei novamente sobre as qualidades da Mãe, o que Ela é como Mahalakshmi. E hoje teremos
o… Shri Sukta. Shri Sukta é sobre as qualidades de Mahalakshmi. Eu acho que teremos o Ganesha Stuthi e depois teremos isso.
Então vocês têm de entender seriamente o que é isso. Há uma tradução? E apenas em estado meditativo, hoje, não sei o que

estou dizendo, porque esta Mahalakshmi é algo que vai, acaba com tudo mais. Esquerdo, direito está acabado agora, você fica
apenas… no estado de Mahalakshmi, o que fazer? "Estado de Mahalakshmi" significa nirvichar, nirvikalpa, além disso, Eu não sei
qual estágio é esse. Isso vem um pouco, depois novamente volta ao mesmo.

1991-0101, Puja de Ano Novo, A Krita Yuga começou
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Puja de Ano Novo Kalwe, Índia, 01.01.1991 Eu sinto muito, Eu tive de falar em hindi porque a maioria deles são… pessoas que
conhecem hindi e Eu apenas lhes disse qual é a importância de Mumbai, e porque tantas Encarnações vieram aqui, e porque
Shri Rama teve de andar nas aldeias… e nas colinas e vales de Maharashtra, qual era a necessidade, e a necessidade é que
todos eles desenvolvam a Sahaja Yoga deles. Também este será o último Puja para todos vocês, na Índia. Eu espero que todos
vocês tenham ganhado muito nesses diferentes Pujas… e diferentes lugares onde nós estivemos. A única coisa é que devemos
lembrar que a Krita Yuga começou. Agora a Kali Yuga acabou, a Krita Yuga começou e nesta Yuga, o Paramchaitanya é
totalmente eficaz e muito eficiente. Agora, se vocês fizerem qualquer coisa errada, Ele os punirá. Ele talvez não puna
imediatamente, mas Ele lhes dará um indício, Ele lhes dará um sinal adequado de que algo está errado com vocês. Mas se
vocês não tentarem controlar seus passos, então talvez decaiam muito rápido. Assim vocês devem ter muito cuidado com isso.
Na verdade, Eu lhes disse muitas vezes que há duas forças trabalhando, uma que os atrai para dentro e outra que os lança para
fora. Assim, é importante para todos nós, todos nós lembrarmos… que esta Krita Yuga está aí e nisso, este Paramchaitanya está
superativo. Vocês também são recompensados. Vocês têm Me contado tantas histórias, como de forma sahaja isso funcionou,
como de forma sahaja isso aconteceu, todos vocês têm Me contado histórias muito boas. Mas isso é parte do jogo de vocês na
Sahaja Yoga… e vocês estão situados no Reino de Deus. Então, no Reino de Deus, vocês estão lá, tentem desfrutá-lo, esta é a
única coisa que vocês têm de fazer: desfrutar o Reino de Deus. Mas se você tentar, de certa forma, se deslocar dessa alegria,
romper a conexão da alegria por algum tipo de pensamento, que não é a realidade, então você é responsável por si mesmo.
Assim, Eu tenho de lhes dizer que mantenham a conexão ligada. Não somente isso, mas tentem torná-la cada vez mais forte… e
se tornarem um só com essa Força Divina permanentemente, que fluirá através de vocês e não apenas os iluminará, mas lhes
dará muitos poderes e vocês verão a nova vida neste Ano Novo. Ontem, como Eu lhes pedi, nós temos de trabalhar isso agora.
Individualmente, nós temos de fazer o máximo para nos certificar de que… propaguemos a Sahaja Yoga e falemos sobre ela.
Neste dia, Eu lhes dou total liberdade para fazer o que quiserem… para expandir a Sahaja Yoga. Vocês não precisam Me pedir
permissão, e vocês podem tentar tudo que quiserem. Mas deve ser algo decente, não deve ser algo indecente… e algo que não
seja apropriado a um Sahaja Yogi. Mesmo se vocês tiverem de escrever cartas ou respostas ou qualquer coisa, mesmo se
vocês tiverem de mostrar a raiva, isso deve ser feito… de uma maneira muito decente e bela. E deve mostrar que é um Yogi que
está falando. Outras coisas, quaisquer que sejam os problemas que tenham serão resolvidos muito rapidamente. Mas o
problema principal é você mesmo, isso deve ser resolvido… por você, por métodos meditativos. E nós estamos prestando tanta
atenção a todas as nossas atividades extracurriculares, mas isso definitivamente falhará, retornará em vocês, se vocês não
tiverem a fundação da Sahaja Yoga. É muito importante manter a atenção no seu Espírito o tempo todo… para que o que quer
que vocês estejam fazendo, o que quer que estejam projetando, tenha a base e vocês simplesmente não se perdem. Isso é uma
coisa muito importante, e Eu tenho certeza que vocês entenderão que sem a nutrição que vem das raízes, vocês não podem
crescer. Portanto, essa nutrição deve ser mantida viva. Que Deus os abençoe. Muito obrigada.
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Mahashivaratri Puja. Chianciano Terme (Italy), 16 February 1991.
Hoje nós nos reunimos aqui para venerar Sadashiva, que é refletido em nós como Shiva, como o Espírito.
Ele é refletido em nosso coração. E como vocês viram, o objetivo de nossa vida... era alcançar esse estado do Espírito. Outro
dia, Eu estava lendo alguns livros... sobre como isto era feito, essa Realização do Si, conhecer o Espírito, e como as pessoas
foram torturadas. Antes de tudo, era exigido, de uma forma ou de outra, que eles negassem e condenassem seus corpos. Agora,
se o corpo quisesse ter conforto, então era dito: "Primeiro tente dormir no tapete," "não na cama." "Depois, ainda não é
suficiente," "então do tapete, vá para uma esteira." "Ainda assim não é suficiente, então talvez," "mude..." "para a Mãe Terra,"
"durma na Mãe Terra." "Ainda assim, se o corpo não está bem," "então comece a dormir na pedra." "Mas ainda assim, o Himalaia
é muito longe," "porque Shiva reside no Kailasha," "então vá ao Himalaia e durma no gelo." Isso era o requisito mínimo.
Então, dizia-se: "Você gosta muito de boa comida," "você quer ter comida cara," "você come muito, tudo bem;" "então para
começar, negue todas as coisas que você gosta," "tudo que você gosta." Por exemplo, os italianos não podem comer macarrão.
Então, neguem isso. Mas isso não é suficiente. Depois disso, você começa a comer coisas... que são muito amargas. Como no
sistema Zen, eles dão para vocês comerem... algo que é como quinino elevado à potência 108, totalmente amargo. Ou
totalmente doce. Assim, você coloca sua língua em teste. Mas, o estômago ainda está lá. "Então, se você está comendo muito,"
"jejue por um dia.
Isso não é suficiente," "então jejue por sete dias, depois por 40 dias." Quero dizer, um mês só tem 30 dias. Jejuar por quarenta
dias significa que você já está acabado. É assim, se você tem de fazer sua penitência para atingir o Nirvana. De todo jeito, você
alcança o Nirvana porque você está acabado e morto, vejam, nada resta de você, nada além de ossos. E esses ossos então se
tornam o Nirvana. Por fim, a morte vem depois, então você está morto e há o Nirvana, não há dúvida em relação a isso. Então
você não vive numa casa, porque casa é conforto. Abandona sua esposa, abandona seus filhos, abandona todo mundo. Agora,
veste somente algo... como um pano amarrado em volta... e vai e pede esmolas para as pessoas.
Ainda existe também um problema com essas roupas, você ainda é apegado à sua roupa. Assim, você vai aos Himalaias onde
não há ninguém para vê-lo, tira suas roupas e com aquele frio, você fica lá tremendo completamente. Então você irá alcançar o
seu Nirvana. De todo jeito, você alcança o Nirvana. Todas essas condições foram impostas, como, para começar, destruir as
exigências de seu corpo. Você diz ao seu corpo: "Não, nada feito." "É melhor você trabalhar o seu Nirvana." A segunda coisa era
destruir a sua mente, a qual os leva aos sentidos, às coisas do prazer. Vamos supor que você queira muito ter... alguma coisa,
então, negue isso, negue isso. Qualquer coisa que sua mente diz a você, apenas diga "não, não, não".
Em Sânscrito, o sloka é assim: "Yat neti neti vachane, nigamo vacha", o qual você segue dizendo... "neti, neti", "Não, isso não,
isso não, isso não". E então, você pode discutir sobre isso, somente discutir sobre o Nirvana. Antes disso, você não era nem
mesmo digno de discutir sobre o Nirvana. Quando Eu li esse livro, Eu disse: "Baba, Eu desisto. Isso é demais." Mas na Sahaja
Yoga, é o oposto. É como construir primeiro o ponto mais alto do edifício... e depois a fundação. Abrir seu Sahasrara foi a
primeira coisa alcançada. E então, na luz do Sahasrara, você tem de observar a si próprio e ver por si mesmo. Gradualmente, a
introspecção ficava melhor, através das vibrações, para ver: "Por quê?
Por que eu quero isso?" "Por que minha atenção vai para o meu conforto?" "Por que minha atenção vai para a comida?" "Por que
vai para minha família? Por que vai para meus filhos," "mesmo quando eu tenho de alcançar o mais elevado?" Assim, você
começa a fazer introspecção. Então, você também sabe pelas suas vibrações... que há algo errado com você. Então, você não
tenta observar os outros, o que está errado com os outros, você começa a observar a si mesmo. Porque é a sua própria
ascensão que você tem de alcançar. Mas nos tempos antigos, todas essas coisas eram feitas individualmente.

Como por exemplo uma pessoa que começava o caminho do Nirvana, ela costumava... ela costumava ir a "ekat", significa ir a
lugares solitários, ficar longe das pessoas, evitá-las, não ter nada a ver com elas, e alcançar essa ascensão, a Realização do Si,
somente para si mesma. Não era para os outros. Então esse senhor se tornava totalmente inacessível. Ele não falaria com
ninguém, ele não se encontraria com ninguém... e se sentaria em algum lugar no topo de uma montanha distante. Qualquer um
que tentasse se encontrar com ele, ele atiraria pedras ou diria todos os tipos de coisas horríveis... e nunca se encontraria com
tal pessoa. Mas a Sahaja Yoga não é a mesma coisa. A Sahaja Yoga é a ascensão do todo. Esse tipo de feito singular não leva
as pessoas a lugar nenhum. Os santos, é claro, tentaram falar com as pessoas, dizer a elas sobre a Realização do Si, sobre
Deus, sobre retidão, sobre o sistema de valores, mas eles também foram considerados estranhos... e foram torturados e
atormentados. Assim, no nível de uma ascensão individual, eles não puderam fazer nada pelos outros, exceto falar sobre isso,
falar sobre isso, até a Sahaja Yoga chegar.
Até mesmo a conversa sobre isso era proibida. Até o século doze, na Índia, ninguém falava sobre isso ao público. Estava tudo
em Sânscrito, livros muito difíceis em Sânscrito, os quais foram disponibilizados somente para poucos aspirantes. Foi
explicado para muito, muito poucos, resumindo-se a poucas pessoas. Mas dar a Realização era negado. Um único mestre tinha
um único discípulo... e tudo era a ascensão individual, a prática individual. Tal discípulo era levado para longe dos outros e
mantido isolado, trabalhava-se nele e ele apenas podia cantar, escrever poemas, falar sobre isso, talvez dizer o que é a alegria,
mas ele não tinha o direito de dar a Realização a ninguém, nem sabia como dar a Realização. Assim, agora vocês veem quão
longe vocês foram. Vocês obtiveram a sua Realização sem abandonar muitas coisas. Vocês podem trabalhar numa escala
muito mais ampla, vocês podem dar a Realização aos outros.
Vocês sabem tudo sobre todo o conhecimento sutil da Sahaja Yoga. Mas hoje, Eu lhes direi algo mais que temos de saber. É
muito importante saber, porque como foi descrito pelas pessoas, eles praticam a Sahaja Yoga como se fossem à Igreja. Mas
isso não vem do coração deles. E o coração é a morada do Espírito. É Shiva dentro de nós. Assim, vocês devem saber mais
sobre o coração, e isso é muito importante. Vocês sabem sobre estes três nadis que temos, Ida, Pingala, Sushumna; mas no
coração há quatro nadis. E um nadi vai para o Muladhara. E se você cruzar os limites do Muladhara, ele chega ao inferno.
É por isso que dizem que Shiva é um destruidor. Na verdade, vocês pedem a destruição de vocês. E quando vocês pedem a
destruição de vocês, vocês a têm. Mesmo se isso destruir tudo. Como Eu estava dizendo, é como quando um fruto tem de
surgir, as pétalas parecem como se estivessem destruídas, assim como Eu tenho destruído, Eu diria, muitas de suas coisas,
como por exemplo o que vocês chamam de seus condicionamentos, o seu ego, o seu racismo, o seu fanatismo. Tudo isso tem
sido destruído na Sahaja Yoga. Isso tem de ser destruído para a beleza revelar-se. Então, quando vocês cruzam suas
maryadas... além de certo ponto, vocês caminham para sua destruição. Há destruições estabelecidas em quatro direções,
assim como existem quatro nadis. Assim, agora o que deve ser feito?
Como nós estamos para impedir essa destruição... através do primeiro nadi indo para o inferno? Uma das qualidades de Shiva é
que Ele é a Inocência. Ele é extremamente inocente. Ele é inocente como uma criança. Ele é a personificação da inocência.
Assim, nós temos de colocar os nossos desejos carnais..., dissolvê-los, dissolvê-los na inocência, no oceano de inocência.
Vocês têm de dissolver isso no oceano de inocência. A inocência é algo para ser apreciado, ser compreendido, ser desfrutado.
Por exemplo, vejam os animais, eles são inocentes. Vejam as crianças, elas são inocentes.
As flores, elas são inocentes. Desvie sua atenção... para todas essas coisas. Ao caminhar na rua, o que há de melhor para se
ver, está tudo a um metro de altura. Você vê a um metro de altura todas as flores, todo o belo gramado. Todas as crianças que...
estão aproximadamente a um metro de altura são as melhores para se ver. Vocês não precisam ver as pessoas que estão
acima disso. Apenas olhem ao nível de um metro. Você poderá ver as pernas de alguém, está bem. Mas você não vê os olhos de
uma pessoa que não é inocente. Então, dissolva esse desejo... na inocência.
E esse Muladhara, o qual é inocente, não está morto, acabado, mas é inocente. É correto. Ele representa as qualidades de Shri
Ganesha. É puro. Assim, mesmo que você esteja neste mundo, mesmo que você esteja vivendo como um ser humano, mesmo
que você tenha filhos, ainda assim você é inocente. Como por exemplo, uma vez, as esposas de Shri Krishna... Para começar,

Ele tinha 16 mil esposas, e mais cinco. As 16 mil eram Seus poderes e as cinco eram os elementos. Elas queriam rezar para um
grande santo bem conhecido, Eu devo dizer, um santo tinha vindo, um Maharshi tinha vindo. Então, elas queriam ir vê-lo e
prestar-lhe homenagens. Então, elas pediram a permissão de Shri Krishna.
Mas quando elas foram, elas encontraram o rio todo inundado. Tão inundado que elas não puderam atravessar. Elas voltaram,
elas disseram: "Como nós podemos atravessar este rio? Ele está todo inundado." Então, Shri Krishna disse: "Tudo bem, apenas
vão e digam:" "Se Shri Krishna é Yogeshwara," "e se Ele é absolutamente inocente em relação ao sexo," "abaixe". Elas disseram:
"Como podemos? Somos tantas esposas." "O que Ele está falando?" Então, elas foram e disseram isso para o rio... e o rio
abaixou, e elas ficaram surpresas: "Esse nosso marido está dizendo todas estas coisas." Elas atravessaram e veneraram aquele
rishi.
E quando elas estavam voltando, novamente o rio estava inundado. Assim, elas voltaram para o rishi e disseram: "Agora, como
vamos atravessar? Porque está inundado". Ele disse: "Como vocês vieram?" Então, elas contaram a história de Shri Krishna. Elas
tinham alimentado esse rishi com comida e frutas... e ele tinha comido muito. "Tudo bem, vão e digam a este rio, que este rishi
não comeu nada." Elas disseram: "Como pode ser? Há pouco você comeu em nossa frente". Ele disse: "Apenas vão e vejam".
Elas voltaram e disseram isso para o rio. O rio novamente abaixou. Assim, para viver neste mundo, para ser uma esposa ou um
marido, ser casado, o que quer que seja, você pode ser inocente, absolutamente inocente em relação a isso. Esse é o sinal de
sua pureza. O segundo nadi, o segundo canal, que pode levá-los à destruição, é o desejo. É por isso que Buda disse que a
ausência de desejos... é a única maneira das pessoas não envelhecerem, nem adoecerem... ou ficarem preocupadas. Agora,
este desejo que temos: "eu quero isto", no Ocidente acontece muito mais do que em qualquer outro lugar, porque os
empresários estão todos os dias produzindo coisas novas. Digamos, por exemplo um cabeleireiro, assim estas mulheres
querem comprar essa peruca ou aquela peruca: "é meu desejo, tenho de ter esta peruca para colocar na minha cabeça." Então
uma outra diz: "Tudo bem, eu tenho de ter esta peruca." E o desejo dos homens é: "Oh, se ele tem..." "um Rolls Royce, por que eu
não deveria ter um?"
Eles não conseguem se deleitar com o Rolls Royce de alguém. Ele deveria ser seu: "eu devo possuir isso". Os desejos podem ser
de qualquer tipo, não somente desejos materiais. Os desejos poderiam ser também... completamente mentais: "Eu devo ter esta
mulher," "eu devo ter esta criança". Todos os tipos de possessões que agem em vocês como desejos. Mas Eu não diria que isso
é devido ao apego. Isso não é apego, mas é apenas para ter mais. Continuar acumulando coisas, adquirindo coisas. Ainda
assim, a pessoa não se sente feliz e satisfeita. Qual é a razão... para esse tipo de desejo?
É que ele não é um puro desejo, é um desejo impuro. É um desejo impuro e quando tal desejo começa a atuar, você pode ir
longe demais, como Saddam Hussein, como Hitler, como algo que é, sem dúvida, nada mais do que um desejo além... de
quaisquer limitações. Você querer dominar os outros... é também um outro desejo. Todos esses desejos, por fim, levam vocês à
destruição, porque não existe alegria, não há felicidade. Por exemplo: agora Eu quero ter um sari, então Eu quero comprar um
sari. Toda minha atenção irá para como conseguirei um sari, preciso adquirir aquele sari, essa coisa, aquela coisa. A atenção se
torna poluída, perturbada por uma coisa sem sentido como um sari. A atenção que tem de desfrutar, que tem de desfrutar o
Espírito, que tem de nutrir o Espírito, torna-se... perturbada por causa dos desejos. Em primeiro lugar, a atenção... é perturbada
porque não somos inocentes. Em segundo lugar, a atenção fica agitada porque nós temos desejos.
Então, o que devemos fazer no que diz respeito ao desejo? O desejo por coisas belas. Nós podemos transformar nosso desejo,
o desejo material, em estética, e ter algo, mas que realmente seja esteticamente rico. Porque esta é a qualidade de Shiva: Ele
concede estética a todas as coisas. Agora, supondo que isto pareça muito liso, simples e alguém pode dizer que isto é
mecânico. Mas se isto fosse um trabalho de Shiva, Ele teria feito algo bonito disto. Assim, a qualidade de Shiva é que Ele
embeleza tudo... que é criado por Brahmadeva, evoluído por Vishnu. Ele é Aquele que faz o trabalho sutil da estética criativa.
Vocês têm visto Minhas fotografias muitas vezes... com muitas luzes, isso, aquilo, é tudo trabalho Dele. Ele está fazendo isso.
Ele lança luzes de tal maneira, Ele trabalha de tal forma, Ele quer apenas convencer vocês sobre Mim, é o trabalho Dele. Então, o
trabalho Dele é criar estética. Estética do comportamento, estética da poesia. Tudo que é criado, é tornado belo, é doador de

alegria, por Shiva. Essa é a qualidade Dele. Assim, o que quer que você deseje, se você começa a desenvolver isso... desejando
algo esteticamente feito à mão, uma coisa boa, gradualmente você descobrirá que você acabará sentindo vibrações, porque
todas as coisas bonitas têm vibrações. E para ter as vibrações, você terá de mover-se para o desejo puro. Portanto, esse desejo
que é loucura, que o torna louco, que é tão sem graça e enfadonho, se transforma em desejo puro, porque você tem de
dissolver... todos os seus desejos nas vibrações. Você começa a desejar somente as vibrações, depois de algum tempo. Você
não comprará nada que não tem vibrações.
Você não conversará com uma pessoa que não tem vibrações. Se alguém tem vibrações, você simplesmente fugirá. Eu tenho
visto pessoas fugirem de algumas pessoas... como se algum macaco as estivesse perseguindo. Quando olho ao redor, Eu
descubro que há pessoas bêbadas... ou alguém vindo ou alguma coisa. Eles próprios devem ter sido bêbados algum dia, mas
agora eles fogem. "Não, não, não, não. Não senhor, agora, agora, não, não mais." Nós tivemos três, quatro hippies,
primeiramente, que vieram Comigo para a Índia. Eles eram normais como vocês. Eles se tornaram Sahaja Yogis, e quatro, cinco
hippies vieram ao Meu programa, isso foi em Rahuri, Eu acho.
Eles ficaram com pavor de suas vidas, "Oh não, oh, Deus!" Eu disse: "Qual é o problema com vocês?" "Por que estão tão
amedrontados?" Então, Eu Me virei para ver esses hippies... e no momento que Eu Me virei, eles saíram. Eles não estavam mais
lá. Então, depois o que acontece é que todo nosso desejo... termina em chaitanya, em vibrações. E se isso não acontece, então
você deve saber que alguma coisa ainda está faltando. Mas se você não faz isso, então você acaba em sua destruição. Assim,
dizer que Ele é um destruidor... é uma afirmação muito unilateral. Ele tem ambos os poderes.
Ele tem o poder de lhes dar as vibrações. Ele lhes dá as vibrações. A Deusa é o Poder, Shakti. Mas Ele produz as vibrações.
Como por exemplo, estes são os dedos, tudo bem, mas se eles fazem cócegas em você, então isso é Shiva. Os dedos
representam a Deusa, tudo bem, mas se fizerem cócegas em vocês, isso lhes dá alegria, felicidade, isso é Shiva, é a bhakti. A
alegria da bhakti vem de Shiva. Hoje Eu estava explicando como uma senhora que era uma Devi bhakta, que fez muitos estudos
sobre bhakti e tudo isso e sabia tanto, simplesmente imergiu em Mim. Eu simplesmente não pude compreendê-la, como e o que
ela fez, porque normalmente as pessoas não fazem. Quando elas estão lendo sobre a Devi, elas pensam: "Tudo bem, esta é a
Devi e esta é Shri Mataji", veem como coisas separadas.
Elas não sabem que estão lendo sobre a Devi. Então ela disse: "Mãe, eu apenas identifiquei." "Está escrito o quanto a Senhora é
gentil," "a Deusa é gentil, como Ela me toca," "como Ela cuida de mim, como a atenção Dela está em mim." Como por exemplo,
existe uma frase: "kataksha, kataksha, nirikshana," "cada olhar é uma inspeção." Mas "inspeção" não é uma palavra muito boa,
mas "nirikshana" significa inspeção, inspeção divina. "Assim, o tempo todo eu sinto que é Você, Você," "Você, que está presente
o tempo todo. Quando ouço música," "Eu sinto: agora Ela está me olhando," "Ela está me tocando, Ela está me nutrindo." "O
tempo todo, eu sinto o Seu amor." É dessa forma que a bhakti surge. Portanto, se você tem vibrações, isso não significa que
elas são algo seco, entendem?
Não. Isso significa a alegria da bhakti. Bhakti é... Vocês podem chamá-la de adoração, disso, daquilo. Ela é o Oceano de Amor
que é Deus. Você apenas se banha inteiramente nele. Não há palavras para isso. E isto é o que acontece: quando você sente,
você deve saber que... você aceitou o Espírito... como uma conexão verdadeira... entre você e sua Mãe, ou seu Pai. Não há
diferenciação. Você é uno com este oceano, embebido no oceano. Você é a gota, você é o oceano.
Você é unificado nesta bhakti. E a bhakti não pode ser mecânica, porque não é feita artificialmente pelo homem. Assim, para
desfrutar a Sahaja Yoga, você deve saber que não são somente vibrações secas, mas é a bhakti. Essa é a alegria da qualidade
de Shiva, qualidade da alegria que Ele adiciona à nossa vida. Tudo parece estar envolvido, reverberando. A mesma alegria que:
"Eu sou muito amado por Deus;" "Deus me ama; eu tenho um sentido na vida." Então, antes de mais nada, o ego vai embora... e
também os condicionamentos vão embora. Agora o terceiro nadi. O terceiro nadi é o nadi através do qual nos sentimos
apegados, apegados a alguém. Como por exemplo: "Este é meu filho; este é meu marido;" "esta é minha família; esta é minha
esposa;" "este é meu pai; esta é minha mãe."
No começo de cada um na Sahaja Yoga, quando eles são apenas iniciantes, então eles falam sobre sua família inteira: "Meu pai

é assim," "minha mãe está doente, o irmão da irmã da minha mãe," "isso, aquilo, isso não está bem." Vejam, é como se nós
todos tivéssemos feito um contrato. O que devo fazer? Como por exemplo, hoje alguém disse: "Vejam," "eles perderam seu
primeiro filho," perderam o primeiro filho, porque a criança estava dormindo num outro quarto. Eu disse: "Crianças pequenas
devem dormir com a mãe..." "e a mãe deve cuidar dos filhos." Isso é uma coisa simples. Na Índia, nenhuma mãe aceitaria tal
situação. Ela botará o marido para fora, dizendo: "O que é isto? Eu tenho de cuidar da criança." Assim, Eu lhes disse que
deveriam dormir com a criança.
Mas eles não acreditam nisso. Então tudo bem. O que podemos fazer? Fizemos algum contrato de que devemos cuidar dos
filhos deles? Mesmo quando eles não querem nos escutar? Então, a ideia é sempre essa no começo: "Oh Mãe, tenho praticado a
Sahaja Yoga por um mês," "mas até agora, a minha condição financeira não melhorou." Como se eles fossem Me processar por
isso. Como se Eu os tivesse abandonado. Mas eles não querem ver que você veio há pouco para a Sahaja Yoga, ou mesmo que
você esteja na Sahaja Yoga há muitos anos, você não tem sido um Sahaja Yogi. Falta alguma coisa, você não merece.
Há algo errado com você, não com a Sahaja Yoga. Mas eles acham que a Sahaja Yoga é algo no qual teve o contrato.
Imediatamente, irão lhe informar. "Agora alguém está doente lá," "o conhecido do conhecido do conhecido de alguém,"
"mandem cinco Sahaja Yogis." Para quê? Esses apegos começam a atuar em nós. Agora, algumas pessoas que Eu tenho visto...
são muito apegadas a seus filhos... e eles continuam mimando-os: "Oh! Meu filho, meu filho." E de repente, eles descobrem...
que a criança agora é uma criança demoníaca. A criança começa a responder com insolência, dizendo todos os tipos de coisas,
batendo nos pais, comportando-se mal.
E então subitamente, eles percebem: "Esta é a criança que eu cuidei dando tanto amor". E se sentem ainda pior porque: "Eu
tenho feito tanto pela minha esposa" "e ela está me tratando assim", "tenho feito tanto pelo meu marido e ele está me tratando
assim." Por que você faz tanto? Não há necessidade. E se você está fazendo isso, apenas faça e esqueça isso. Eu nunca Me
sinto dessa forma. Eu soube de Sahaja Yogis por quem Eu trabalhei tão duramente... e eles decaíram. A única coisa que sinto,
se sinto algo é: "Só Deus sabe para onde eles irão saltar." "Onde eles ficarão no inferno?" "O que acontecerá com eles?"
Essa é a única preocupação. Não a preocupação sobre o que aconteceu, porque nada pode acontecer a Mim. Mas se eles têm
sido pecaminosos, Eu apenas fico preocupada com o futuro deles, com as suas vidas. Isso é diferente. Assim, este tipo de
apego é o que nós chamamos em Sânscrito de... "mamatva". "Isto é meu, este é meu filho, meu isso, meu aquilo". Quem são
seus parentes são os Sahaja Yogis. Lembrem-se disso. Esta é uma frase que vocês devem se lembrar: "Meus parentes são
somente os Sahaja Yogis..." "e qualquer um que aja contra os Sahaja Yogis," "perturbe os Sahaja Yogis," "essa pessoa poderia
ser minha própria esposa," "poderia ser meu próprio filho, não é meu parente." "Porque eu não permitirei que tal coisa aconteça."
Esse relacionamento está bem, enquanto... os Sahaja Yogis estiverem unidos entre si. "Assim que alguém tentar ferir qualquer
outro Sahaja Yogi," "então eu não fico com essa pessoa." Eu tenho visto que há muitos assim, Sahaja Yogis muito bons. Eles
nunca tomam partido de suas esposas, nunca tomam partido de seus filhos, porque eles sabem que se você tomar partido
deles, você está tornando-os pecaminosos. Você está destruindo-os. Eles se preocupam com sua ascensão, então eles nunca
permitirão, nunca permitirão que ninguém, que um parente deles perturbe os outros. Eu tenho visto algumas crianças que são
extremamente malcriadas, muito problemáticas, muito violentas. E os pais apenas dizem: "Mãe, corrija-os." "Nós deixamos isso
para a Senhora, elas devem ser corrigidas." Mas outros podem dizer: "Oh, não, não, não, não, vejam, meu filho," "ele não pode
fazer uma coisa dessas", vocês sabem.
Então, temos de compreender a parte do discernimento: "Por que eu sou apegado?" Eu fiz muitas vezes a comparação com... a
maneira que a seiva das árvores se eleva, vai para vários lugares das árvores, várias áreas, cuida da casca da árvore, cuida do
galho, cuida das folhas, flores e frutos, e retorna. Ou se evapora. Não se apega. Se ela se envolver com uma dessas partes, a
árvore toda morrerá... e aquela parte que está tão próxima da seiva também morrerá. Mas a seiva tem muito mais bom senso
do que nós. Para as mulheres, o marido é muito importante. Tantos problemas de maridos, esposas, isso, aquilo. "Deus!" Às
vezes penso: "O que é isto?"
Por isso costumávamos dizer: façam uma sanyasa. Assim, ninguém pode falar sobre esposa, filhos, nada. Você tem de ser um

sanyasi. Antes de tudo, seja um sanyasi, assim não há nenhuma dor de cabeça para o guru. Assim que vocês começarem a
falar... sobre qualquer um de seus parentes, o guru dirá: "Tudo bem, saiam. Nada feito. É inútil." Mas na Sahaja Yoga… A Sahaja
Yoga tem um trabalho muito mais profundo para fazer. Ela tem de penetrar na sociedade, na vida política, na vida econômica.
Vocês têm de emancipar o mundo inteiro.
Tentem compreender sua responsabilidade. Vocês não estão aqui somente para uma ascensão ascética, não. Quanta
sabedoria vocês devem ter, quanto amor vocês devem ter, e quanto discernimento vocês devem ter, para entenderem que vocês
são escolhidos... para a emancipação do mundo inteiro. Então, agora esse assim chamado amor limitado. Qual é a solução que
os tira da destruição? É o amor ilimitado. Porque Shiva é só amor, nada mais do que amor. Ele é amor. O amor que corrige, que
nutre, que quer sua benevolência. Isso é que é Shiva.
Ele quer sua benevolência. Ele cuida da sua benevolência. Assim, quando... vocês estão cuidando da benevolência dos outros
com amor, então a vida toda muda, o padrão todo muda, e você realmente regozija isso porque... você se torna unificado com
tantas pessoas, preocupado com tantas famílias, tantas coisas, tantos problemas dos outros. Você apenas sente que você está
unificado com tantas pessoas. Agora vejam, nós somos tantos Sahaja Yogis aqui hoje. A primeira vez que Eu vim para a Itália,
devo dizer. Eu vim com Christine, não... Qual é o nome da esposa do Gregoire? Catherine. E ela era a única, a única que sabia
italiano. E nós falamos para alguns jornais... reservarem um salão e divulgarem isso para nós.
Nada foi feito. Então, quando nós voltamos, não pudemos encontrar ninguém. Então, Eu saí por aí com ela para colar os
cartazes, mas mesmo assim ninguém veio. E hoje nós somos tantos. Mas nós devemos saber que estamos ligados uns aos
outros pelo amor. E o amor que é para nossa benevolência, para nossa ascensão. E então, você simplesmente começa a
regozijar-se com todos. Então, você não pensa qual é a sua raça, de que país você é, o que você é, nada. É um Sahaja Yogi,
ponto final. Assim você se torna um ser universal.
E essa atitude tem de ser alcançada. Quando Eu ouço que algumas moças indianas... são torturadas e atormentadas, Eu penso:
"Como eles podem fazer isso?" Ou alguém que tem pele negra é torturado. Ou alguns indianos estão tratando mal algumas
pessoas... porque elas são de uma casta inferior. Isso não é possível porque eles são parte integrante de um único corpo. Eles
são todos irmãos e irmãs, nascidos da mesma Mãe. Mas isso somente é possível, quando você dissolve seus relacionamentos
limitados... neste grande oceano ilimitado de amor. Somente então, isso é possível. E se isso não estiver presente, não tente
justificar. Apenas observe a si mesmo.
Veja por si mesmo. Você realmente sente amor por todos? Vejam, Eu digo que... todas as vezes que Eu... Às vezes quando Eu
vou fazer compras, Eu só penso: "Este seria bom para essa pessoa;" "aquele seria bom para aquela outra." Se você disser para
Eu comprar para Mim mesma, é impossível para Mim comprar qualquer coisa para Mim mesma, é uma situação impossível. A
não ser que seja algo muito urgente... ou haja algum problema se Eu simplesmente estiver sem isso. Eu não irei comprar nem
mesmo algo para Eu beber, mesmo que Eu esteja com sede. Porque a preocupação toda é a alegria dos outros. "Oh, isso ficará
bem para aquela pessoa." "Isso ficará bom para aquela pessoa." Tudo isso é a coisa mais gratificante.
Quero dizer, por que tudo isso existe? Afinal, reflita sobre si mesmo: "Por que eu estou aqui?" "Eu estou aqui para regozijar-me
com todos, todos." "Todos eles são almas realizadas." "Lótus tão belos." "Não irei me rebaixar à lama." "Agora, eu sou um lótus."
É dessa maneira que você abre o coração, o lótus do seu coração. E a fragrância de uma pessoa assim é tão bela, é tão bela.
Assim, você não é mais causador de discórdia.
Você não quer separar um do outro. Em qualquer lugar que seja feito, você está de acordo com isso. Você não pensa que
deveria ser feito aqui ou lá ou acolá, mas em qualquer lugar. Mas devemos estar todos juntos. Assim, os pequenos apegos que
estão em vocês... têm de ser dissolvidos neste Oceano de Amor, que é Shiva. O quarto nadi, o mais importante para todos nós é
saber... que existe um nadi que passa através do Vishuddhi Esquerdo... para dentro do coração. Ele parte do coração, vai para
cima, passa através do Agnya. Ele tem quatro pétalas e se abre. Este nadi é aquele que lhes concede o estado chamado de
turya. Nós vivemos em três estados.

Na vida... No estado desperto, jagruti, nossa atenção vai para isso, aquilo, e tudo mais, estragamos nossa atenção. Mas o
segundo estado é aquele no qual dormimos. Quando nós dormimos também, todas essas coisas que aconteceram... vêm a nós
do nosso passado e coisas assim. Mas depois, nós vamos para o sono mais profundo, chamado de sushupti. É um estado no
qual vocês têm um sono profundo... e vocês sonham com algo que é realidade também. Vocês podem sonhar Comigo. Essa é
como a parte etérea do subconsciente... na qual algumas belas informações são transmitidas. Vamos supor que Eu tenha
vindo, digamos, para a Itália. Os italianos podem saber em seu sushupti... que Eu cheguei aqui ou alguém pode saber, depende.
Mas o quarto estado é chamado de turya.
Existem mais dois estados. Vocês estão no estado de turya, ele é o quarto estado. Turya significa quarto. O quarto estado é
onde você fica... em um estado de consciência sem pensamentos. Quando não há nenhum pensamento. Apenas reflitam sobre
isto. Quando não há nenhum pensamento, você tem de ser inocente. Quando não há nenhum pensamento, você tem de ter
vibrações. Quando não há nenhum pensamento, você não pode ficar apegado a ninguém. Assim, dentro deste estado sem
pensamentos... no qual você entrou agora está o "turya sthiti."
E quando você está neste estado, essas quatro pétalas que estão dentro de você... têm de se abrir em seu cérebro. Elas vêm do
seu coração para seu cérebro. E é nesse ponto que... você compreende totalmente... o que é Deus. Sem dúvida, você sabe o que
Deus é. Esse é o momento em que... a pessoa recebe o verdadeiro conhecimento. Mas a menos e até que estas quatro pétalas
se abram, a pessoa pode decair. É nesse ponto que alguns Sahaja Yogis, que ainda estão se intrometendo em coisas... que não
deveriam fazer, decaem. E eles não entendem o que Deus é. Mas não é a compreensão... De certo modo, vocês compreendem
este pequeno ponto: que isto vem de seu coração para seu cérebro, não do cérebro para o seu coração. Isso vem... como se a
ambrosia de sua bhakti cobrisse o seu cérebro, totalmente. Digamos por exemplo, Shankaracharia escreveu uma bela obra
chamada '"Viveka Chudamani", na qual ele descreveu o que é Deus, isso, aquilo, e "viveka" significa a consciência... e a
percepção e tudo isso ele descreveu, bastante. Mas existia um sujeito horrível chamado Sarma... que começou a discutir com
ele e ele ficou farto daquilo, Shankaracharya.
Ele disse: "É inútil falar com eles." Então ele apenas escreveu "Saundarya Lahari". Saundarya Lahari não é nada mais do que
todos os mantras louvando a Mãe. Ele disse: "Porque eu conheço a Mãe, agora deixe-me louvá-La." "Nada feito, de que adianta
falar com estas pessoas?" "Criaturas estúpidas, como elas compreenderão?" Ele percebeu que aquelas pessoas não tinham
essa capacidade, essa sensibilidade para compreender "o que eu sei". Este é o verdadeiro conhecimento: saber o que é Deus. E
se isso é Deus, como você pode duvidar de qualquer coisa? Como você pode tentar analisar qualquer coisa?
É Deus. É Deus Todo-Poderoso. Que sabe tudo, que faz tudo, que regozija tudo. Este é o uno, deveríamos dizer, é o Gnyana, é o
conhecimento, é o verdadeiro conhecimento, o puro conhecimento. Não é o conhecimento dos chakras, não é o conhecimento
das vibrações, não é o conhecimento da Kundalini, mas sim o conhecimento de Deus Todo-Poderoso. E o conhecimento de
Deus Todo-Poderoso não é mental. Novamente Eu lhes digo, ele parte do coração e vai para seu cérebro. Algo que brota da sua
experiência de alegria e cobre seu cérebro. Assim, seu cérebro não pode negar isso nunca mais. Como, às vezes, quando você
tem sua mãe, sua mãezinha, você conhece o amor da sua mãe.
Você não pode explicar, isso vem de seu coração... e você diz: "Não, esta é minha mãe, ela não faria assim." "Eu conheço minha
mãe muito bem." O conhecimento sobre sua mãe, aquela que lhe deu o nascimento, pode não ser... A mãe pode não ser muito
boa ou o que quer que seja. Mas o conhecimento sobre Deus, que Ele é Amor, que Ele é a Verdade, que Ele sabe de tudo, isso
simplesmente se torna parte integrante de seu ser, sem dúvida. E esse é o momento em que dizemos que é o Nirvana. Assim, é
importante, especialmente para as pessoas do Ocidente, que agora abram seus corações, porque isso surge do coração, não do
seu cérebro. Não julgue as pessoas por meio das vibrações, julgue a si mesmo, o tempo todo. Eu disse que o Puja de Shiva
exige mais explicações, mais entendimento, mais dessas coisas, porque nos outros Pujas, nós fazemos todos esses mantras,
isso, aquilo. Mas neste Puja, é para entender o conhecimento. É Deus.
E saber que você conhece o próprio Deus é tão grandioso. Seja o que for, Ela pode ser Mahamaya, Ela pode ser qualquer coisa,
mas Eu A conheço. Não pode ser descrito em um livro. Não pode ser descrito em cem livros. Não pode ser descrito em palavras,

mas saber que é Deus. Afinal, é Deus. Deus Todo-Poderoso. E isso lhes dá essa bela entrega, onde vocês simplesmente se
sentem absolutamente seguros neste oceano de amor. Eu desejo que todos vocês alcancem esse estado. Que Deus os
abençoe.
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Shri Rama Puja, Controle sua atenção como Ele 25-03-1991 Nós nos reunimos aqui por ocasião do Ram Navami, todo mundo
disse: "Mãe, por favor, fale-nos sobre Shri Rama." Como vocês sabem, Shri Rama assumiu… um lugar muito importante em
nossos chakras. Ele está sentado em nosso Coração Direito. Shri Rama assumiu o lugar de um pai, portanto a falta de dever do
pai e de amor podem causar um bloqueio nesse chakra. Na Sahaja Yoga, nós podemos entender que Rama e todos os outros
Deuses… vieram à Terra com diferentes poderes (shakti), Eles vieram para fazer Seus trabalhos, no sentido de que Shri Rama
tem um trabalho especial. Sócrates disse que o rei benevolente tem de vir. para isso Shri Rama veio. Shri Rama veio em forma
humana completa. Ele até mesmo esqueceu que… Ele é uma encarnação de Shri Vishnu, foi feito com que Ele esquecesse. Mas
Ele era Purushottam na Terra (o ser humano perfeito), todos vocês devem ter ouvido falar de Suas qualidades e de Sua infância.
Na Sahaja yoga, quando nós veneramos qualquer Deus, quais qualidade nós ganhamos Deles? Quais qualidades nós
receberemos? Shri Rama tem muitas. Uma é que Ele era o ideal, outra era que Ele é um rei, Ele manteve seu povo mais elevado
do que Ele próprio, do que Sua Esposa e Filhos. Se os políticos de hoje… entendessem esse ponto, eles não seriam chamados
de egoístas, eles não seriam egoístas, seriam seguidores do Dharma. Ninguém seguiu. Shri Rama é como um modelo até hoje.
Cantando Seus bhajans… ou construindo instituições e templos em nome Dele, Shri Rama veio até vocês? Vocês têm a luz Dele
em sua vida? Somente um Sahaja Yogi pode trazer a luz de Shri Rama para a atenção. Ele está totalmente além. Basicamente,
todas as Divindades estão livres de papas e punyas. os chamados pecados, Eles nunca pecam. Shri Krishna matou muitas
pessoas. Shri Rama matou Ravana. Isso pode ser um pecado no sentido mundano, mas não aos olhos de Deus. Quando Eles
destroem e removem o mal, Eles têm o direito de fazer qualquer coisa. Quando a Devi matou rakshasas, Ela cometeu um
pecado? O trabalho Deles é destruir os rakashasas e proteger os santos. Na vida de Shri Rama, a salvação de Ahilya é a mais
importante, ela foi amaldiçoada por seu marido. Naquela época, se alguma mulher saísse do dharma… e se o marido dela fosse
um santo elevado, ele poderia amaldiçoar. Mas Ahillya foi falsamente acusada. E ela foi transformada em pedra, falsamente.
Então Shri Rama salvou Ahilya. Especialmente a qualidade Dele de ter apenas uma esposa, Seu amor a uma única esposa deve
ser entendido. Mesmo que Ele soubesse que Sitaji é Mahalakshmi, que Ela mesma é uma Deusa, mas como um humano, Ele
nunca olhou para nenhuma outra mulher, exceto para Sua Esposa. Quando falamos de Rama, nós devemos ter o marido puro…
para venenar Shri Rama. As mulheres devem ter a mesma fé nos maridos como Sitaji tinha. Os maridos também precisam da
qualidade de Shri Rama… que acreditava em uma única esposa. Não é difícil para os Sahaja Yogis. As mulheres devem ser
respeitadas. Tenham respeito pelas esposas. Quando Ravana sequestrou Sitaji, Shri Rama sentiu Seu dever de resgatá-La. Mas
em Seu reino, Ele era tão justo que… para as pessoas, Ele A deixou depois de passar muitos anos para resgatá-La. Como a
própria Sitaji é uma Devi, então não há nenhum efeito. Então Shri Rama fez isso… para manter a benevolência da opinião
pública, pois a sociedade não aceitaria as mulheres que são questionadas, embora Ela seja uma Devi Pura e Nirmala. Mais
tarde, Sita também O deixou de alguma forma. Ela O deixou como uma mulher e Shri Rama como um homem. Sitaji
desapareceu na Mãe Terra e Shri Rama entrou no rio Sarayu. A vida Deles é cheia de acontecimentos e cheia de milagres. O
modo como Shri Sita e Rama têm boa atitude e são fiéis um ao outro. Mesmo que Ela fosse deixada, Sita pensou que era o
dever Dela. Ela nunca reclamou ou falou mal Dele. E sem esforço, Ela criou Seus Filhos. Os Filhos de Shri Rama se chamam Luv
e Kush. Eles vieram como devotos e nós podemos vê-Los como discípulos. Eles representam Shisya (discípulos), o poder de
Shisya, de modo que nós podemos ser discípulos de alguém. Como discípulos, Eles aprenderam arco e flecha quando Eles eram
pequenos. E aprenderam o Ramayana e adquiriram proficiência na música. Mostrando que os discípulos devem se entregar
completamente ao Guru. Nós também temos um discípulo em nós. Eles eram completamente entregues à Mãe que é a Shakti.
Eles até mesmo estavam prestes a lutar contra Shri Rama. Eles mantiveram a Mãe como a mais elevada no mundo. A Mãe
cuidou Deles e Os criou completamente dhármicos. Era o dever primeiro Dela. Não como hoje, as esposas apenas choram:
"Meu marido me deixou". Mas com o marido, elas lutam sempre e se ele partir, elas chorarão. Ele não deixou nenhum problema:
"Eu tenho filhos, eu cuidarei Deles," "Eles terão tudo que precisarem." A vida de Sitaji era especial, com bravura e força. Toda
mulher deve ter isso. Mesmo que você esteja separada de seu marido ou longe, não deve haver qualquer perda ou escassez
para os filhos, porque o dever dela é a coisa mais importante. Nós não devemos desistir da coisa mais importante. Na Sahaja
Yoga, todas as mulheres devem adquirir esse poder. A vida de Shri Rama foi muito pura e Nirmal, Ele abandonou tudo por Sua
Esposa. Sua Esposa tinha ido embora, Ele tinha de viver sozinho e teve de deixá-La. Ele abandonou todos os confortos da vida.
Ele dormia na grama, no chão e andava descalço… e usava roupas como os santos. Tudo isso não são histórias, é um fato. Na

Índia, muitas pessoas costumavam ter vida de alto padrão… e elas nunca pensaram em coisas pequenas e de baixo nível. Mas
todos esses ideais do nosso país se tornaram falsos. Cantando bhajans para Rama, nós achamos que terminamos, nós temos
uma espécie de hipocrisia. Em países sem esses ideais, as pessoas tentam se tornar os ideais corrigindo-se. Se você tem o
ideal na nossa frente, você não se torna Shri Rama ou Krishna, ou você tem algo a ver com Eles. Nós nos sentimos assim. Mas
se tivermos Shri Rama interiormente, a luz Dele pode estar em nossa atenção. Vamos entender as circunstâncias em que Shri
Rama veio à Terra. O Sahaja Yogi deve entender. Se alcançarmos o estado de Shri Rama, todos os nossos problemas políticos
terminarão… quando decidirmos nos tornar como Shri Rama. Então todo mundo se torna bom, primeiramente o dharma, o
sucesso e a educação, em seguida, os ideais, para isso, Ele fez Sua vida muito idealista. Quando um indivíduo lhe diz algo, mas
ele mesmo não faz, então como você pode confiar nele e obter a qualidade dele? Há muitas pessoas que dizem: "Nós
acreditamos nisso e naquilo", mas elas são o oposto. Os seguidores de Rama parecem ser os maiores impostores políticos… e
eles têm muitas esposas, impossível. Qual é o dever da vida do Sahaja Yogi? Nós temos de trazer a luz de Deus em nossa
atenção. Nós devemos observar e nos comportar como Shri Rama. "O que Shri Rama ou Sita fariam nesta situação?" "O que
Sitaji diria?" "Como Sita se comportaria?" Ela também é Gruhalakshmi. Como vocês sabem, Sitaji teve muitos nascimentos. A
Gruhalakshmi foi na forma de Fátima-bi. Ela ficava humildemente em casa, mas todo o dharma foi feito pelo Seu poder. Não foi
necessário para Ela sair e dar grandes palestras. Você pode fazer esse trabalho em casa com os filhos, parentes e amigos, você
pode expandir a Sahaja Yoga em casa. Depois de conseguir tudo isso, você pode ir para a sociedade. Mas as mulheres têm de
ter pureza como Sitaji primeiro. A primeira coisa da pureza é a maternidade e o amor. Quando Ela estava no exílio, Ela nunca
reclamou: "Meu marido não ganha dinheiro." "Ele não faz isso, não compra isso e aquilo." "Se Ele está na selva, então Eu estou.
O que Ele comer, Eu comerei." "Eu não como antes Dele, Eu O sirvo primeiro…" "e ao Meu cunhado, depois Eu comerei." Hoje em
dia as mulheres pensam que há muita pressão do trabalho, mas não há. Uma mulher é como o elemento terra, ela pode
absorver. Muito é dado pela Terra. da mesma forma, as mulheres são como a Terra. Nós adquirimos muitos poderes, de modo
que podemos assimilar tudo dentro…. e derramar a chuva do Amor de Deus que nos deu o poder. Por exemplo, este ventilador
está se movendo. Qual é o maior, o poder ou o ventilador? Se você acha que o ventilador é maior… porque ele está se movendo,
então está errado. As mulheres são o oceano de Shakti. Com esse apoio, os homens fazem o trabalho deles. Eles são a energia
potencial e cinética. As mulheres são a energia potencial e os homens são a cinética. Mas se vocês começarem a correr como
eles, isso não é bom, não há nenhuma necessidade para as mulheres. Cada um é único, mas igualmente importante. Mas as
mulheres podem ser boas para ambos. Quando chega a hora, as mulheres podem ser mais produtivas. Em Maharashtra, havia
uma viúva de 17 anos chamada Tarabai. Ela era a nora de Shivaji. Somente ela pôde derrotar Aurangzeb. O túmulo dela foi
construído. Você deve entender que as mulheres podem manter… todo o poder dentro delas para se tornarem ferozes. Mas se
ela desperdiçar seus poderes brigando, discutindo, reclamando ou em coisas frívolas, então seu poder estará acabado. A
mulher é tão poderosa… que ela pode trabalhar mais do que os homens se ela quiser. Mas, antes de tudo, ela deve respeitar
seus poderes, dispersando e desperdiçando, ela se torna impotente. Esse tipo de mulher não é bom. O trabalho das mulheres é
muito importante e cheio de dignidade. As mulheres devem ser muito modestas e muito sábias. Deixe os homens usarem
palavrões, mas as mulheres não podem. Os homens podem argumentar e lutar, deixe-os fazer, mas não as mulheres. O trabalho
delas é criar paz, proteção e ajudar as pessoas. Ela é como o escudo não como a espada e a espada não pode ser escudo. O
escudo é mais importante que a espada, porque o escudo pode suportar a espada. A espada pode ser quebrada, mas o escudo
não. Assim, o poder dela mais importante é a humildade. Com a humildade vem todos os poderes. Isso não é difícil para os
Sahaja Yogis de forma alguma. Eu vejo muitas Sahaja Yoginis conversarem muito, em qualquer lugar, elas conversarão com os
homens. "Mãe me ajude". "O que aconteceu?" "Essa senhora fala muito, por favor, me ajude." "Eu estou cansado dela." Não há
muito para falar com os homens, qual é a necessidade? Entre as mulheres também. Na Sahaja Yoga, os homens estudam
mais… sobre a Sahaja Yoga e os chakras. Qual chakra está impelindo as pessoas e está bloqueado? O homem sabe que todas
as mulheres serão deixadas para trás. As mulheres devem aprender. Para os homens, Shri Rama é nosso ideal. Nesse sentido,
os muçulmanos são surpreendentes. Eu não quero dizer coisas ruins. Por exemplo, se você for para Riyad, nenhum muçulmano
olhará para você, eles respeitarão as mulheres. Se as mulheres estão atravessando a rua, eles pararão o carro respeitando as
mulheres. Mas aqui é o oposto, Eu não sei por quê, nós olhamos as mulheres com alguma intenção. Olhando para cada mulher,
eles quebrarão o pescoço. É um grande pecado olhar para cada mulher. Na Sahaja Yoga, é totalmente proibido. Em primeiro
lugar, você estragará seus olhos e a Sahaja Yoga. Caso contrário, você pode ficar cego. Às vezes Eu vejo que as pessoas têm
olhos que vagueiam. Enquanto conversam, os olhos se desviam nas mulheres também. A maior perda é a sua atenção. Sua
atenção vai aqui e ali, então de que adianta a Realização do Si? Sem concentração, Chitta não pode estar ativa. Concentração
deve ser obtida. No ocidente, a doença é mais comum entre os homens. Os yogis ocidentais não são semelhantes, eles sabem

que é ruim, eles Me pediram a solução. Olhe apenas para o chão até um metro de altura, você não tem de ver acima. Olhe para o
chão. Os yogis estão andando olhando para o chão no exterior. Você vê todas as coisas boas, flores e crianças. Nada para ver
acima. Então é desse modo que você deve controlar seu chitta. Shri Rama não precisava disso. Se você tem respeito por Shri
Rama, você deve controlar sua atenção como Ele. Diga a sua esposa que você a respeita como shakti, mas ela tem de merecer
isso. "Yatr naryan pujante tatr ramante devata." "Onde as mulheres são respeitadas, Deus reside." Mas elas têm de ser
respeitáveis. Por favor, sente-se. Não se movimente durante o Puja. Se a mulher é venerável, "Pujyante", significa "venerável".
Quem gosta de venerar uma mulher má, cruel, uma rakshasi? Aquelas que são veneráveis devem ser veneradas. Lá residem os
deuses. Em primeiro lugar, elas são mães das crianças. Se o marido repreende a esposa na frente dos filhos, então os filhos
nunca respeitarão a mãe. É o primeiro-ministro e vice-ministro. As mulheres não devem insultar o marido também. O poder vai
para os filhos a partir do pai. Sem esse entendimento básico, eles brigam para assumir o controle. Se a mulher sabe lidar com o
homem, não haverá brigas. Lidar com homens é muito fácil, porque eles são exatamente como crianças, eles são inocentes
como as crianças. Falando insensatez, vocês não podem lidar com eles. Vocês devem perdoá-los como crianças. Se eles
brigam fora, eles ficam perturbados. Eles só podem ficar irritado com a esposa. Ficar irritado em casa está tudo bem. Até que
você tenha esse sentimento, você não pode ter compreensão mútua, amor e alegria. Os homens também devem cuidar das
necessidades da esposa. Se esposa está errada, o marido tem o dever de dizer: "Não, é errado, eu não farei isto." Mas não há
necessidade de brigar por pequenas coisas. Não parece bom como Sahaja Yogis. É estou surpresa ao ver que os casais Sahaja
brigam uns com os outros. Eles vêm reclamar um do outro. Como é que o casal Sahaja não pode ficar junto pacificamente,
enquanto Eu estou falando sobre paz para o mundo inteiro? Isso não dará certo se vocês ficam brigando desse jeito. O marido
tem de ter compreensão completa de sua esposa primeiro. E saber que todas as outras mulheres são como suas irmãs e mães.
Se alguém não está puro mesmo depois da Sahaja Yoga, então não há saída. Havia um suíço, não um Sahaja Yogi, não indiano,
ele era pai de uma Sahaja Yogini. O marido da moça tinha olhos que vagueiam, mas veio para a Sahaja Yoga. Ambos vieram
para a Sahaja Yoga. A moça é muito boa, mas ele continuou fazendo isso. O pai não yogi disse a ela para deixá-lo. "Mesmo
depois da Sahaja Yoga, se ele não pode ser purificado, então deixe-o." "Ele não é um Sahaja Yogi, não se relacione com ele."
Mesmo um não Sahaja Yogi pode entender que a pessoa não pode ser purificada. Ele não tem atenção estável, então isso é
ruim. Nossa cultura é que homens e mulheres devem ser irmãos e irmãs. Mas Eu vejo que uma mulher tagarela… simplesmente
vai conversar com os homens. Eu não entendo isso, elas não se sentam com outras mulheres mas sim com os homens. O
mesmo com os homens, simplesmente começam a conversar com as mulheres. Mesmo com a empregada ou qualquer mulher,
simplesmente começa a conversar, nenhuma autoestima. Nós achamos que é masculinidade, mas Shri Rama é o homem
perfeito que é o mais elevado. Mas aqueles que estão no fundo acham que são perfeitos. Onde está a perfeição? Não
acreditando em Shri Rama, mas sim no demônio. Se você acredita em Shri Rama, siga Seu ideal. Em consequência, as crianças
e as mulheres estão sendo mimadas. Mas as mulheres indianas ainda mantiveram boa cultura aqui. Se elas fossem como as
americanas, o que teria sido? Os homens estão presos em condições terríveis lá. Depois de dois, três casamentos, os homens
se tornam falidos, mas as mulheres constroem um palácio. É ruim na América. As crianças estão fugindo de casa. A mulher
indiana gerencia sua casa, o marido e os filhos. Mas isso está mudando. Elas pensam o mesmo, como os maridos: "Se ele fugir
com dez mulheres, então iremos com quinze homens." "Se ele vai para o inferno, então eu vou antes dele." As mulheres não
devem fazer isso. A base do dharma está na mão da mulher. A mulher deve controlar o marido dhármico fazendo-o entender.
Este é o maior dever e poder da mulher: ser dhármica. O maior dharma é o perdão, sem ele nada funciona. A primeira coisa que
ela deve ter é o perdão. Perdoar os filhos, o marido, dar abrigo aos empregados da casa, todos são o dever dela. Este é o
trabalho que Shri Rama não pôde fazer nem Shri Krishna nem Shri Jesus. Rama teria matado todos que são inúteis, adhármicos
e namoradores. Eu não sei quantos Ele teria eliminado. Krishna usaria Seu sudarshan chakra e haveria uma batalha. Cristo se
crucificaria. Uma crucificação é melhor do que todos os dias passar por isso. Somente a Mãe pode fazer esse trabalho com
tamanho poder do amor. Qualquer coisa pode ser trabalhada com Seu poder do amor. Ela refreia tudo com tanto amor… que os
filhos não se importam de serem corrigidos. Por exemplo, quando o problema surge, somente a mãe sabe como lidar com isso
e repreender mais tarde, porque os filhos entendem o amor da mãe e que isso é para eles. Com o pai os filhos podem reagir,
mas não com o amor da mãe sem expectativa. Ela não quer nada, exceto que seus filhos sejam bons… e adquiram todos os
Meus poderes, tudo de bom em Mim. Se a mãe sentir isso, os filhos ficarão bem. Mas algumas mães ficam interferindo muito e
se envolvem em tudo. Ela vem sempre na frente enquanto o marido fica atrás. Os filhos ficarão mimados com isso. Sob um
ambiente tão prejudicial, os filhos podem ser muito emotivos. Então a mulher deve ficar atrás e fazer com que seu marido fique
na frente. O que quer que os maridos façam, as esposas devem ajudá-los por trás. A fonte do poder dele é a esposa. Então, o
quanto ela deve ser pura e trabalhadora. Eu coloquei tudo sobre a mulher, porque Eu sei que vocês têm grandes poderes

internamente. Olhem para Mim, como uma Mãe, Eu devo tornar todos santos. Curando muitas doenças para tornar as pessoas
santas. Alguém fez esse trabalho? Apenas Ahilya foi salva. Jesus salvou 21 pessoas. Eu devo ter salvo 21.000 agora. Dando
volta ao redor do mundo para fazer o trabalho de todos, isso ainda está acontecendo, mas Eu não sinto por causa do amor.
Talvez Eu devesse dar bandhan, porque não sei que tipo de pessoas Eu encontro. Mas assim que as pessoas vêm até Mim, Eu
absorvo todos os problemas. Assim, o amor age sozinho. Eu sei que tudo é feito pelo amor. Eu não Me sinto mal com seja o que
for que aconteça. Somente a Mãe pode suportar a dor. Então Eu quero que vocês cresçam consistentemente sem obstáculos.
Os homens também devem ajudar suas esposas totalmente. Entendam-nas e as respeitem. Até que as duas rodas se
equilibrem, a carruagem não vai para a frente. Ambas devem ser as mesmas, mas uma à esquerda e a outra à direita. Não vai
funcionar se você mudar isso. A carruagem está se movendo e trabalhando, porque elas são as mesmas, mas únicas. O mesmo
no sentido de comprimento, altura e largura, mas elas trabalham de forma diferente. É a mesma coisa em nossa vida. Shri Rama
não pensava apenas em marido e mulher, não pensava apenas em filhos e família, também no irmão, irmã, mãe, pai e todos,
como um ser humano normal. Depois Ele pensou na sociedade, sobre o povo, o estado e o país. Como ser humano, Ele mostrou
ideais humanos em Suas atividades. Ele, que amava muito Sua Esposa, sabia que Ela era pura e Ele A deixou. Agora, eles dão
muito para suas próprias esposas, mas eles nunca dão aos pobres. De outra forma, eles dão aos seus parentes, isso é uma
doença entre os políticos. Mas Aquele que tem esposa que é Sakshat Devi teve de deixá-La. Nós temos de entender que isso é
apego a parentes e bens. No ocidente, a relação de casamento não estava bem, mas depois da Sahaja Yoga, a esposa tornou-se
tudo. Aqui os líderes tiveram de sair, porque suas esposas não estavam bem. A atenção deles foi estragada pela pregação da
esposa. Pelo menos cinco yogis saíram por causa de suas esposas. As esposas devem entender a Sahaja Yoga e o papel delas
nela. Nesse caso, os maridos não devem concordar com suas esposas… de forma alguma. Diga a ela: "Você fala e se move
demais, fique quieta." "Você é inútil, seus chakras não estão bem." Ela ficará bem somente dessa maneira. Mas ao invés disso,
você se culpa e obedece à sua esposa? Se ela lhe fala para roubar, você faz isso? Mesmo depois do Sahaja Yoga, você ainda
tem algumas bloqueios para cuidar. Por ocasião de Shri Rama, Hanumana deve ser lembrado como Seu grande devoto. E como
Ele ficava ocupado a serviço Dele. Ele estava ciente de que Sua vida é para servir Shri Rama. Nós devemos ter a consciência
Dele na Sahaja Yoga. Mas isso não significa que vocês cozinhem para Mim o que Eu não como. Vocês Me perturbam
cozinhando muito isso e aquilo. Não fiquem servindo alguém forçadamente. O que nós precisamos é de zelo para servir (Sewa).
Hanumana não servia comida para Shri Rama. As pessoas de Delhi ficavam servindo comida tanto… que Eu tive de dizer a eles:
"Eu não virei se vocês não pararem com isso." "Façam o que vocês têm de fazer." É ruim forçar alguém a comer… servindo uma
comida após a outra. Eu não preciso de nada e estou cansada disso. Eu lhes disse: "Apenas flores, mas não gastem muito
também." Muitas flores fazem com que Eu fique preocupada às vezes. Agradem sua Mãe em equilíbrio. Ela é uma mulher
simples que não entende essas coisas. Nós temos de aprender que o zelo para servir é proveniente de Hanumanji. Não há
serviço especial para Mim. Mas se vocês quiserem Me servir, sirvam a Sahaja Yoga. Servindo a Sahaja Yoga, estão servindo a
Mim. Quantas realizações você deu? Quantos você transformou e inspirou? Mas se você diz para as pessoas novas que elas
têm bhoot, elas simplesmente saem. Foi falado a um senhor que ele tem três bhoots nele, então ele deixou a Sahaja Yoga, foi
dito até mesmo o número de bhoots, ele acreditou nisso, porque o Yogi era uma autoridade na região local. Eu não sei quem foi,
mas a pessoa saiu. Assim, o que nós temos de aprender com Hanumana é o zelo: "Ram kaj karne ko tatpar" (ansioso para fazer
o trabalho de Rama) "Qual é o nosso trabalho?" "Meu trabalho é a Sahaja Yoga." "Meu trabalho é a Sahaja Yoga, elevar a
Kundalini," "tornar as pessoas pacíficas e amáveis falando sobre o amor." Fale sobre a Sahaja Yoga, sobre os chakras, faça-os
entenderem. Não significa que você comece a dar palestras. Algumas pessoas começaram a dar tantas palestras… que Eu tive
de lhes dizer para pararem, senão a Sahaja Yoga será arruinada. Somente palestras longas, nenhum tempo para as palavras da
Mãe e Aarti. A pessoa disse que não consegue parar. Ela não sabe por que: "Como posso consertar isso?" "Coloque supari
(tempero) em sua boca." "Então, quanto?" "Depende do tamanho da sua boca." Você não sabe, mesmo assim, como é que você
fala sobre a Sahaja Yoga? Você nem mesmo sabe. As pessoas gostam de dar palestras. Sobem em um palco e não largam um
microfone. Uma vez com o microfone, elas não conseguem largá-lo. É uma nova doença. Então você deve entender por que dar
palestra. Há tantas palestras da Mãe, você pode colocar uma fita ou vídeo em cada programa. Depois as pessoas podem
escrever perguntas no papel… e peça-lhes para trazerem no próximo programa. Se há alguém que está doente ou em apuros.
Agora, há um Yogi. ele vem para curar em Calcutá. Agora ele foi chamado para a Rússia. Uma pessoa está correndo como
Hanumana por toda parte para curar. Todos vocês podem curar, todas as mulheres podem fazer isso, todos os homens
também, mas ninguém tenta. Dando palestras, quantos foram curados? Não sei por que somente um na Índia. Eu não sei qual é
o problema, pois até agora há apenas um homem na Índia que pode curar as pessoas. Em Londres, há de 15 a 20 pessoas que
podem curar e na França também. Deve-se aprender a trabalhar nas pessoas, como por exemplo, dar bandhan. Não há

necessidade de convidar alguém do exterior. Removam os broches da Sahaja Yoga se vocês não podem curar. Como você
trabalha nos outros se você não pode curar nem mesmo a si mesmo? Todo mundo adquiriu todo o poder de curar qualquer um.
Aprendam a se tornarem mestres. Em vez de convidar alguém, eles deveriam sair para curar. Apenas tenha um pouco de
coragem para trabalhar. Nada acontecerá. Trabalhando, você se torna mais profundo como uma árvore… cresce mais
profundamente à medida que se expande. Os Sahaja Yogis são muito diferentes das Encarnações. Elas nunca trabalharam na
sociedade antes. Ninguém tinha o poder para uma massa. Apenas um a um, como o Rei Janaka para Nachiketa. Mas agora
todos vocês têm isso. Apenas o cultivem, só isso. Cure a si mesmo e aos outros. Entenda a Sahaja Yoga, você tem tudo. Mas
sua atenção ainda fica se perguntando, do que você está correndo atrás? Você ainda não entende que a Sahaja Yoga é apenas
bênção. Você não ficará com carência de nada. Apenas trabalhe para a Sahaja Yoga. Mesmo que você não trabalhe, você será
abençoado. Negócios ou promoção, isso e aquilo. Todos são abençoados e nada para abandonar. Por outro lado, na época da
luta pela liberdade, nós fomos torturados, colocados no gelo, tomamos choques elétricos. Meus pais foram presos, nossa casa
foi vendida. Vivemos em uma cabana, tivemos de sacrificar muito. E vocês não têm de fazer isso. Mas não é só recebendo, você
tem de dar. Se uma porta está aberta, então deveria abrir a outra, só uma não funciona. Todos Me relatam sobre bênçãos que
eles receberam. Nós temos de ver o que temos feito pelos outros. Mas há muitas brigas pela liderança. É tudo jogo da Mãe.
Você saberá disso quando cair de lá. Especialmente as mulheres não devem se envolver, elas decaem em muito pouco tempo.
E os homens devem saber que não há nada como ministros. Esse é o jogo da mãe. Não se envolvam nisso. Por que Eu chamo
um líder? É um jogo, não há líderes. É apenas um teste se você tem ego. Se você tem, você está acabado. Será exposto
imediatamente. Na Sahaja Yoga, tudo fica exposto. Mesmo que Eu diga algo, isso é exposto nas faces. Uma vez alguns líderes
vieram e confessaram seus erros. Eles têm mais responsabilidades de serem melhores, gentis, humildes e amorosos… e se
tornarem próximos e compartilhar com todos. Agora, na ocasião auspiciosa de Shri Rama, nós devemos entender o que Ele
tinha mostrado. Apenas um pouco disso agradaria nossa Mãe. Ele esteve no exílio por longo tempo na floresta, andou de pés
descalços, trabalhou tão duro, só para obedecer ao pai Dele. Agora, para Me obedecer, você não precisa ir para o exílio, nem
ficar descalço nem passar fome, nada. Tudo está lá para você. Mas você deve saber como curar as pessoas na Sahaja Yoga,
saber tudo sobre a Sahaja Yoga… e principalmente sobre o amor, ela não é nada além de poder do amor. Todo mundo será
beneficiado. Isso não é só para pessoas especiais. Isso não é só para um único país, mas para o mundo inteiro. Observe como
está sua atenção. Se está perturbada, nós devemos corrigi-la. Coloque o poder do Espírito nisso. Faça tudo com concentração.
E a devoção e o amor tornarão você profundo. Caso contrário, há muito lixo. Se você deseja ficar como lixo, você sabe para
onde ele vai no final. Se você quer sentir que é especialmente bom, capaz de qualquer coisa, primeira a humildade, não só em
relação a Mim, mas em relação a todos. Fale humildemente com amor… e mostre que as pessoas podem florescer como lótus
na Sahaja Yoga, para espalhar fragrância em todos os lugares. As pessoas Me dirão que você é maravilhoso se você fizer dessa
forma. Um dia você também será chamado de Maryada Purushottama. Você é o templo de Rama, então tenha Ele dentro de si
mesmo. Faça Puja para Ele. Cuide de sua autoestima. Assimile o benefício da Realização do Si dentro de si mesmo. Você deve
ter respeito e devoção a Ele. "Agora nós somos realizados, como podemos cometer erros, nós somos yogis." Em breve você
terá as bênçãos, imediatamente. Como Eu sou chamada de Rokra Devi, você receberá a bênção assim que você asseverar isso.
Todo mundo está sendo abençoado com isso, devolva ao mundo. Shri Rama usou todos os Seus poderes… para a benevolência
das pessoas, para mostrar o ideal. Você se surpreenderá em alcançar tão alto quando chegar a hora. Você não terá nenhuma
doença e todos os maus hábitos serão descartados. Você comerá, falará e vigiará o quanto precisar. Você vigiará sua mente
em introspecção. "Aonde minha mente está indo? Eu sou um Sahaja Yogi, pare com isso." Ao fazer assim, você estará em
meditação. Sua Kundalini ficará satisfeita e lhe dará bênçãos. Você dirá: "Mãe que bênção". Mas você tem de saltar nisso.
Somente então você saberá. Até lá, você precisa trabalhar duro. Shri Rama nasceu à meia-noite, então vamos fazer o Puja tarde.
O Puja de Shri Rama não é especialmente longo. Como Ele está em uma forma humana, Ele é a humanidade dentro de nós,
através da qual nós entendemos nosso intelecto e nossos pensamentos mudam. Shri Rama é isto, através Dele, nós podemos
mudar nossos pensamentos. Nossa natureza pode mudar, porque Ele é nosso ideal. Depois de alcançar os ideais Dele, nós
alcançamos outro, porque Ele era o humano ideal. É grandioso que Deus veio a este mundo… na forma humana para se tornar
nosso ideal. Ele passou por todas as dificuldades… para nos mostrar a força para manter o Dharma. Esse é o Vishwa Dharma e
o estado de yoga. Que Deus abençoe todos vocês.
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Shri Mahavira Jayanti Puja 28 de maio de 1991, Gidgegannup, Perth, Austrália
Hoje nós iremos celebrar o aniversário de Mahavira.
Mahavira é a Encarnação de Bhairavanath, ou vocês podem chamá-Lo de São Miguel. Agora, estes dois santos, como vocês
sabem, um é Gabriel, Hanumana, e o outro é São Miguel. Um está localizado no Pingala Nadi e o outro, São Miguel, no Ida Nadi.
Assim, Mahavira... teve que passar por muitas buscas. É claro, Ele era... um anjo, mas veio como um ser humano. E Ele teve que
descobrir... o cerne, o essencial sobre o canal esquerdo... e como o canal esquerdo atua. É algo muito complicado, o canal
esquerdo. É muito mais complicado do que o canal direito. No lado esquerdo, nós também temos sete nadis. E estes sete nadis
estão situados um depois do outro.
Eles estão descritos em livros e foram dados diferentes nomes a eles. Agora, estes sete nadis, que estão no lado esquerdo,
como vocês sabem, eles cuidam do nosso passado. Digamos, por exemplo, todo momento torna-se passado, todo presente
torna-se passado. Então, nós temos o passado deste período de vida, e também nós temos o passado de nossas vidas
anteriores. Então, todo o passado está formado dentro de nós desde a nossa criação. Assim, todas essas doenças
psicossomáticas, como vocês sabem, são somente desencadeadas... pelas entidades que surgem do lado esquerdo. Vamos
supor que uma pessoa esteja sofrendo, digamos, de problemas do fígado e de repente, ela é atacada do lado esquerdo,
especialmente o Muladhara... ou qualquer (chakra) do lado esquerdo, Nabhi Esquerdo, porque o Muladhara é o único que está
conectado... com o canal esquerdo, o Ida Nadi. E o canal direito, Pingala Nadi, está conectado com o Swadishthana. Assim, os
problemas do Muladhara... estão realmente além do alcance dos seres humanos. E quando ele é atacado, ou qualquer um
destes chakras no lado esquerdo, então ocorrem doenças psicossomáticas nos seres humanos.
Como Eu lhes disse muitas vezes, este é o centro, este é o outro centro, esquerdo e direito, eles estão um cima do outro. E
usando demais o lado direito, isso chega até um ponto e, de repente, algo acontece no lado esquerdo, desencadeia. Assim
todas as doenças, digamos mesmo diabetes, ocorrem por causa do efeito psicossomático. Uma pessoa que trabalha demais,
pensa demais, que é muito canal direito, de repente algo acontece, talvez ela também possa ter herdado a diabetes por causa
do passado e isso desencadeia e você adquire este problema psicossomático. Agora, este problema psicossomático somente
é curado se você souber qual é o problema do canal esquerdo. Assim, Mahavira foi bem fundo no canal esquerdo. Por que Eu
disse que o canal esquerdo é difícil? Porque quando você começa a se mover no canal esquerdo, o movimento se torna linear, é
claro, mas ele se move para baixo, enquanto o movimento no canal direito é para cima. Assim, o movimento vai para baixo
desta maneira e depois, ele se enrola, forma espirais, e você continua prosseguindo com isso, então você fica perdido na
espiral. Mas o outro se move para cima e as espirais não são tantas, e por ser para cima, é fácil sair disso.
Portanto, aquelas pessoas que vão para o canal esquerdo, por alguma causalidade, por pensar muito sobre o passado delas,
chorando por causa de si mesmas e sempre se lamentando, são mais difíceis do que as pessoas de canal direito. Mas as
pessoas de canal direito são incômodas para os outros, enquanto as pessoas de canal esquerdo são incômodas para si
mesmas. É desse modo que o canal esquerdo teve de ser decifrado... de forma apropriada, isso foi feito por Mahavira. É claro,
Ele também sabia, Eu acho, tudo sobre isso. Assim, Ele mencionou, praticamente em detalhes, muitas coisas que podem
acontecer a uma pessoa... que vai para o canal esquerdo. Ele deu a noção do inferno. Ele também descreveu sete tipos de
inferno. É tão horrível, que Eu não quero contar a vocês o que é o inferno. É terrivelmente cruel, terrivelmente triste e
terrivelmente tão repulsivo que... você odeia a si mesmo, quando você compreende que... cometeu esse erro, que você cometeu
esse "pap", esse pecado, e depois, qual é o resultado, o que você obtém é a parte relativa à punição. Mahavira expôs tudo isso.
Ele deu todos os detalhes de qual tipo de punição... é devida ao ser humano que tenta ser canal esquerdo. Ele também mostrou
sobre a pessoa que é canal direito, mas não naquela extensão, porque Ele teve que lidar com a combinação de ambos, mas
principalmente com o lado esquerdo. Como Eu disse antes a muitas pessoas e aqui também, talvez Eu tenha dito que existe

uma alma que é feita... a partir dos corpos causais de todos os cinco elementos. O corpo causal, por exemplo, da Terra é a
fragrância. Assim, essa alma que é feita dos cinco corpos causais e seus centros, somado a isso, nós podemos dizer também...
que ela obteve o controle sobre o sistema parassimpático. Ela está situada na medula espinhal do lado externo... e ativa o
sistema nervoso parassimpático. Portanto, ela tem uma conexão com cada centro. Agora, essa é a alma, que quando nós
morremos, com a Kundalini e nosso Espírito, vai para o firmamento. E é a alma que guia agora... o movimento do nosso ser, o
que quer que tenha restado agora... em um novo ser, e é dessa forma que isso funciona. Assim, tudo que temos feito até agora
é gravado nessa alma.
Quando vocês Me perguntaram: "Mãe, nós vemos um tipo de..." "coisas circulares, juntas. O que é isso?" Eu lhes disse que isso é
uma alma morta. E agora, eles constataram o que Eu lhes tinha dito, porque, vejam, quando uma pessoa morre, a alma dela
aparece para vocês como - mesmo agora vocês podem ver círculos, coisas redondas. Poderia haver muitos, poderia haver um,
um fio. E eles viram isso em um microscópio quando Eu lhes disse... que a alma dentro de nós está refletida na célula, a qual é a
refletora de cada célula. Assim, a parte da célula que é a refletora, que está localizada em um lado da célula, também tem esta
alma refletida. E a alma principal que está atrás controla essa... alma refletida, que cuida de cada célula. Agora eles
descobriram que existe nesse refletor... uma espécie de sete voltas. Sete voltas porque está situada nos oito - nos sete chakras
e o Muladhara.
Agora, o que Mahavira descobriu foi que quando as pessoas morrem, então algumas das almas nascem novamente apenas
após alguns dias. E essas pessoas são apenas um tipo muito comum de pessoas. É dessa forma que Ele introduziu um tipo de
categoria. Então elas são, as pessoas que morreram, elas são de uma categoria, uma categoria... onde elas existem por um
curto período de tempo... no subconsciente coletivo e depois elas renascem. Elas são pessoas muito medíocres, sem objetivo,
pessoas inúteis. Mas existem algumas almas que quando morrem, elas simplesmente ficam flutuando no ar e ficam apenas
esperando encontrar alguém... que realizará seus desejos que ainda não foram satisfeitos. Como por exemplo, há um bêbado e
um bêbado... pode se incorporar em outro ser humano que está vivo, que gostaria de beber. Então, uma vez que ele comece a
adquirir esse... Uma vez que ele comece... a adquirir o hábito de beber, algumas dessas almas podem simplesmente pular
nessa pessoa. E quando entram nela, essas almas podem tornar essa pessoa um verdadeiro bêbado. Eu Me Lembro de uma
senhora que era muito baixa, uma pessoa muito pequena, ela veio de Cuba.
Quando Eu fui aos Estados Unidos pela primeira vez, ela Me disse que estava farta de si mesma. E o marido dela Me disse que
ela podia tomar... uma garrafa de whisky inteira, puro, às vezes. Eu olhei para ela, tão pequena, Eu disse: "Como ela pode fazer
isso?" Então, fiz um bandhan nela e vi um enorme homem negro atrás dela. Então Eu disse: "Você conhece algum homem
negro?" Imediatamente, ela pulou em Mim e disse: "Mãe, Você o vê?" "Você vê esse homem? É ele que bebe, não eu." É claro, Eu
a curei e depois disso ela parou de beber completamente. Assim, toda vez que você começa a ter um mau hábito, você perde o
total controle de si mesmo e um espírito se aloja em você e o controla.
E quando ele o controla, você não sabe como se livrar de nenhum hábito. É por isso que é difícil livrar-se dos hábitos. Agora, na
Sahaja Yoga, quando a Kundalini se eleva, o que acontece... é que esses espíritos, esses espíritos mortos os deixam... e vocês
ficam bem e abandonam esses hábitos. É dessa forma que isso funciona. Eu diria que Mahavira não falou sobre tudo isso, nem
descobriu todas essas coisas, porque Ele não era um cientista, Eu acho, ou Eu não sei por quê. Mas o que Ele falou foi sobre o
inferno. E Ele disse que se você faz esse tipo de coisa durante sua vida, depois Ele disse para que tipo de inferno você irá. E Ele
descreveu o inferno, Eu diria, muito abertamente e de uma maneira detalhada. E é realmente horrível saber... que um ser
humano que acha que não há limite para si mesmo, no final irá para aquele tipo de inferno... e alguns estão permanentemente
condenados a ficar lá. Mas, assim como as Encarnações renascem, também esses demônios, alguns deles... que estão
completamente condenados a viver no inferno... também renascem.
E quando eles renascem, eles tentam nos perturbar. Eles podem nascer, como vocês sabem, como nossos gurus... e coisas
assim. E tudo está acontecendo agora, vocês constatam isso, como essas pessoas estão renascendo... e como elas estão nos
desencaminhando. Como elas estão usando o Swadishthana Esquerdo... ou, podemos dizer, o canal esquerdo, apenas para nos
imobilizar completamente. Então quando uma pessoa está possuída, como vocês devem ter visto, uma pessoa que fica
possuída não consegue sentir as vibrações. Existem todos tipos de sintomas sobre uma pessoa assim. Mas na Sahaja Yoga, o

que iremos fazer é recitar o nome de Mahavira, porque Mahavira percorre todo o caminho, todo o caminho no Ida Nadi, e vem e
fica aqui, ou estar, nós podemos dizer, no lugar que é para o nosso superego. E Ele observa, controla, trabalha, limpa e faz tudo
que é necessário... para corrigir a pessoa depois da Sahaja Yoga. Portanto nós temos de ser muito gratos a Ele por fazer esse
tipo de trabalho que é muito sujo e imundo, porque essas pessoas não se importam nem mesmo... se estão sentadas no
banheiro daquele jeito, vocês podem dizer, ou se estão sentadas com todas as coisas e meditando. Elas podem fazer qualquer
coisa, elas são pessoas muito sujas, completamente sujas.
Quando elas se tornam tântricas, elas tentam fazer todos os tipos de coisas imundas e com isso, elas realmente criam um
problema... entre elas e Deus. Digamos que elas vão a um templo de uma Deusa... e comecem a se comportar mal com uma
mulher lá. Assim, a Deusa desaparecerá. E uma vez que a Deusa desapareça nessa área, elas chamam todos esses bhoots do
canal esquerdo. Assim, agora nós temos todas essas almas que estão flutuando no ar, tentando voltar para uma criatura
consciente e possuir alguém. Somado a isso, nós temos esses mestres do canal esquerdo... que sabem como apoderar-se
dessas pessoas e colocar as almas em alguém ou removê-las de alguém e colocá-las em uma outra pessoa. Assim, é um
processo contínuo e isso torna... uma pessoa completamente louca e que não serve para nada. Agora, quando sabemos de
tudo isso, ainda assim nós nos bloqueamos no canal esquerdo. Os Sahaja Yogis realmente se bloqueiam. É por isso que Eu
acho que Mahavira Jayanti... é um dia muito, muito grandioso para nós celebrarmos.
Agora, por que Ele era chamado de Mahavira? Porque somente uma pessoa como Ele – "Vira" significa uma pessoa que... é
corajosa, que é nobre, porque somente Ele poderia fazer isso. Assim, somente Ele poderia entrar completamente no ser... e
poderia matar, ou você pode dizer, destruir aqueles horríveis rakshasas, demônios, todas aquelas coisas negativas que entram
em nós. Agora, como vocês sabem, nós usamos muito o canal esquerdo... para tanta negatividade que fica nos torturando, mas
se não houver ajuda, digamos, de Mahavira, nós não podemos trabalhar isso. Nós invocamos o nome de Mahavira, vocês
poderiam chamá-Lo de São Miguel, vocês podem chamá-Lo... por qualquer nome, mas Mahavira, porque Ele era um ser
humano. Tudo isso funciona por causa Dele... e Ele é uma personalidade tão grandiosa. Ele nasceu como um ser humano. É
difícil para os santos nascerem como seres humanos. Além disso, todo o conceito... do inferno e tudo que é descrito... em
qualquer escritura é um fato, isso existe. E se você tentar entrar lá, quando Eu tento ir lá e tento averiguar, Eu simplesmente
adormeço, algo assim.
Em meu sono, Eu descubro... todas as coisas que estão acontecendo com uma pessoa, o quanto ela está bloqueada, o que ela
tem feito. Não é algo fácil de fazer com a mente consciente, você tem de utilizar o subconsciente, e tem de entrar em sushupti,
em um sono mais profundo para ver o que está acontecendo no canal esquerdo. É uma situação muito estranha, Eu acho, e
para os Sahaja Yogis também, entrar no canal esquerdo, Eu não aconselharia isso. Mas, devemos nos livrar dos problemas do
canal esquerdo... com a ajuda de Mahavira. Quando este chakra está bloqueado, o que você nota é um grande... inchaço
aparecendo no lado direito. Então, vocês têm de recitar o nome de Mahavira, simplesmente para remover essa pressão que vem
do canal esquerdo. Agora, muitas pessoas nem mesmo sabem porque sofrem. Por que elas deveriam sofrer quando elas não
fizeram nada errado? Porque elas estão possuídas. Agora, mesmo os vírus e todas essas coisas... como distúrbios
psicossomáticos, como, por exemplo, o câncer, todas as, Eu diria, doenças incuráveis, existem porque nós somos atirados no
canal esquerdo.
E é por isso que nós estamos sofrendo dessas doenças... que não são curáveis. Assim, nós temos de, realmente, agradecer
muito a Mahavira, que tem nos dado esse poder... de remover nossos problemas do canal esquerdo, que tem nos dado esta luz
em nossa mão que Ele próprio vibra. E Ele próprio tenta lançar alguma luz... nas coisas obscuras, sobre Mim também. Somente
por causa Dele, nós podemos ser curados... de tantos problemas físicos e mentais. Vocês sabem que o canal esquerdo pode
ser facilmente curado... se vocês usarem o tratamento das três velas. Isso mostra que Mahavira gosta somente da luz, Ele não
gosta da escuridão. E o Seu plano é, Eu penso dessa maneira, é agora percorrer todo o caminho, completamente, para limpar o
canal esquerdo, tanto quanto possível, para ajudar a Sahaja Yoga a se estabilizar... em países onde Eu percebo que ainda há
muito dessa negatividade, muito dessa negatividade. Assim, Ele está atuando em todos os lugares. E essas doenças
psicossomáticas e todas essas doenças também, nós podemos trabalhá-las com a luz da vela e tudo isso, com três velas, nós
podemos fazer esse tratamento. Assim, nós temos de ser muito gratos a Ele, por Ele ter conseguido esse tipo de entrada no
canal esquerdo e ter descoberto, para nós, que tipos de problemas existem no canal esquerdo.

É algo tão bom que tenhamos hoje a oportunidade de celebrar Seu aniversário aqui, em um lugar que é realmente muito amado
por Ele. Agora, nós podemos dizer que Mahavira às vezes é visto... como uma pessoa que está nua. Aconteceu que Ele foi para
a floresta meditar... e descobrir sobre o canal esquerdo. E quando Ele se levantou, Ele ficou preso em um dos arbustos e teve
que rasgar metade da Sua roupa. Quando a metade da roupa foi rasgada, então Ele saiu daqueles arbustos e ficou bem. Mas, no
mesmo momento, Shri Krishna apareceu lá... como um garotinho de uma aldeia e Ele disse: "Eu sou um homem pobre", esse
garotinho disse: "Eu sou uma pessoa pobre, não tenho nada comigo." "Você é um rei, Você pode sempre conseguir roupas," "por
que Você não Me dá a Sua, esta metade de roupa que Você tem?" E dizem que ela foi dada a esse garoto que fugiu. Ele era
ninguém mais que Shri Vishnu. E, vejam, Vishnu levou embora aquela roupa... e em apenas dois ou três segundos, porque Ele
era um rei, vejam, Ele se cobriu com folhas e foi ao Seu palácio e se vestiu.
Mas imaginem como as pessoas são negativas. Eles só andam sem roupas, os jainistas. Eles têm, vejam, todos os tipos de
tabus com todos os vermes, tudo. Dizem que essas pessoas começaram isto: se você não respeitar esses pequeninos animais,
como, vocês podem dizer, mesmo uma serpente... ou qualquer animal que seja desagradável e mau, mas é uma criatura viva,
então ele deve ser preservado. Agora, esses jainistas são loucos. Eu lhes digo que eles foram a tal limite do vegetarianismo...
que eles tentam salvar até mesmo os insetos. Eles colocam os insetos numa cabana e tem um brâmane nela. Agora, esses
insetos sugam o sangue desse brâmane... e assim que o brâmane é completamente, Eu diria, sugado... por esses insetos, eles
caem no chão. Então, eles permitem de o brâmane saia e lhe dão muito dakshina, eles lhe dão dinheiro como uma
recompensa... por ajudar os insetos a sugar seu sangue. Esse tipo de vegetarianismo existe.
Cuidado com os vegetarianos. Vejam, até mesmo Hitler era um vegetariano, então você pode imaginar que tipo de
vegetarianismo é esse. Todas essas modas de vegetarianismo e tudo isso não são necessárias de forma alguma. E foi isto que
Mahavira mostrou em Sua vida, que não é importante de forma alguma preocupar-se com a comida, com o que eles deveriam
comer. Vejam, toda a teoria desse vegetarianismo chegou... a tais limites absurdos que Eu tenho dito às pessoas... que nós
devemos abandonar o vegetarianismo, completamente. Agora vejam a justaposição do que Ele quis fazer. Se você não comer
proteínas, você não pode combater os bhoots. Uma pessoa que tem bhoots deve comer muitas proteínas, não carboidratos,
mas proteínas, de forma que... possa combater esses inimigos do canal esquerdo. Mas aqui é que eles têm de ser vegetarianos.
Agora imaginem, eles têm inimigos de canal esquerdo dentro deles... e eles querem ser vegetarianos.
Acabou-se. Como eles irão combater isso? Assim tudo isso, nós devemos dizer, é pré-planejado... pela pessoa que tenta de
certa forma dizer – nós podemos dizer por exemplo isso, uma pessoa que tenta remover um - ou podemos dizer que a pessoa
tenta fazer com que... esses animais inferiores vivam, ao invés dos seres humanos. Eles são opressores, tiranos. Isso é algo
estúpido que eles fazem. Eles precisam saber que Eu não posso dar a Realização a esses vermes... e a esses peixes ou mesmo
para as galinhas. Nós necessitamos de seres humanos. Assim, tudo isso tem acontecido por causa dos seres humanos...
estarem em sobreposição a tudo que é dito. Como Cristo disse: "Vós não deveis ter olhos adúlteros." E Eu ainda estou para
encontrar um cristão, que não seja um Sahaja Yogi, sem olhos adúlteros, quer seja uma mulher ou um homem.
Assim, nós fazemos exatamente o oposto do que nos foi ensinado. No caso, a mesma coisa aconteceu com Mahavira. O que
Ele tentou fazer foi completamente aniquilado... por essas pessoas que estão tentando... fazer desse vegetarianismo uma
grande religião. Também uma outra coisa foi que esse vegetarianismo... veio aos Jainismo através de um homem chamado
Neminath, que era um tirthankar na época de Shri Krishna. Ele estava para se casar. Naquele tempo, eles eram casados, não
somente isso, mas eles estavam comendo todos os tipos de carnes. E muitos cordeiros e cabras vieram para o casamento
desse homem, então ele sentiu isso - uparati, como o chamamos, ele não gostou, ficou aborrecido, ficou frustrado com isso.
Com essa frustração, o que ele fez? Ele disse: "Eu não comerei carne." E foi assim que o vegetarianismo começou entre os
jainistas.
E é assim que isso ainda continua. E esses Jainistas, Eu acho que são pessoas tristes, completamente tristes. Eles gostam
muito de dinheiro, eles correm atrás do dinheiro... e continuam se comportando de uma maneira tão peculiar... que você não
consegue entender. Eles são seres humanos, mas o modo como eles se comportam, você não consegue entendê-los. Eles não

são pessoas normais. Assim, nós compreendemos que, apesar de tudo que Mahavira realizou, ainda assim as pessoas que são
consideradas Seus discípulos, elas são jainistas e elas são desse jeito. Assim, o que nós temos de fazer agora é compreender...
que na Sahaja Yoga é melhor não fazermos coisas desse tipo. O que quer que tenha sido lhes dito, vocês têm de entender...
porque é assim. Vocês conhecem o modus operandi (como funciona), vocês conhecem tudo sobre a Sahaja Yoga. Vocês
conhecem todo o assunto, então não é adequado para vocês ceder, de qualquer forma, a algum argumento assim ou a grandes
discursos... ou a grandes propagandas, e aderir a algo que é errado.
Isso é muito importante. Nós somos Sahaja Yogis e nós compreendemos o equilíbrio. É claro, Eu sempre digo que os
ocidentais, por exemplo, talvez os australianos também, deveriam comer mais carboidratos, porque eles comem muita carne.
Então eles podem comer carboidratos, mas isso não significa vegetarianismo de forma alguma. Quero dizer, para compensar. E
na Índia, Eu sempre digo que eles devem comer mais carnes, isso lhes fará bem. Mas então, de forma alguma, Eu digo para
vocês apenas comerem carne... e nada mais. Mas um equilíbrio tem de ser encontrado e uma vez que você o atinja, então você
ficará... surpreso ao ver que você se sentirá tão relaxado, tão melhor, tão iluminado, e as vibrações fluirão muito melhor do que
normalmente. Assim, em relação à comida, vocês têm de tomar cuidado. O mesmo em relação às roupas.
Você não deve ir feito louco atrás de um terno o tempo todo, quer esteja quente ou frio ou indiferente. O que você tem de fazer é
vestir algo que fique bem em você. Agora, por exemplo, em um clima como este, você pode precisar de um terno ou algo para
se proteger. Mas supondo que você esteja em Ganapatipule ou algum outro lugar assim, onde não é tão frio nem tão quente,
que talvez seja seco. Então, qual tipo de roupa você deve usar que seja confortável, isso deve ser descoberto. E o que quer que
vocês descubram, que seja uma roupa confortável para nós, é melhor usá-la. Porque o que Eu tenho visto em muitos - vejam,
sempre que Eu digo algo a vocês, não levem isso aos extremos... e não absorvam somente um pouco disso. Mas quando Eu
lhes digo isso, vocês devem entender... que o quer que seja bom para vocês, qualquer que seja seu temperamento, qualquer que
seja a sua aptidão, vocês têm de comer algo que irá nutri-los, que irá melhorá-los e dar-lhes equilíbrio. Portanto, para
equilibrar-se, se você pensar em Mahavira, você deve pensar também em Shri Hanumana, essas duas coisas são importantes.
Não é fácil falar sobre Mahavira nesta palestra curta, mas Eu acho que Eu O conectei bastante agora com Sahaj, e vocês devem
ter observado isto, o quanto Ele é importante e que papel importante Ele desempenha.
Que Deus os abençoe. Só em começar a pensar em Mahavira, Eu simplesmente... É impossível manter a mente consciente, ela
está indo para o canal esquerdo o tempo todo. Porque no carro, simplesmente pensei: "É melhor Eu pensar em Mahavira." E
desde então, tudo está indo em direção ao canal esquerdo. É tão difícil, mas isso dará certo. Que Deus os abençoe. Este canal
esquerdo é algo terrível. Eu acho que se vocês têm algum problema, vocês devem... Me perguntar também, porque este é o
único momento... em que nós podemos conversar sobre as coisas. Se vocês tiverem... algum problema, vocês podem Me
perguntar, sobre o canal esquerdo: como corrigi-lo, como trabalhá-lo, qualquer coisa. Por favor, Me perguntem, porque vocês
sempre têm esse problema.
O que está dizendo? Não posso ouvi-lo. [Um Sahaja Yogi pergunta sobre a sensação...] [de formigamento e sobre o coração
esquerdo.] Agora, o Coração, como Eu lhes disse, é o reflexo de... Deus Todo-Poderoso, que é o Espírito. Temos dois tipos de
problemas de coração, como Eu lhes disse antes também. Um é quando vocês têm uma vida hiperativa, de canal direito, e a de
canal esquerdo é o coração letárgico, quando contraem angina... e tudo isso. Agora, no seu caso, onde você sente... que há algo
alfinetando você, isso significa que é uma possessão. Se as mãos estão com um tipo de formigamento, então é um tipo de
possessão. Mas isso pode ser removido. Alguma outra pergunta?
[A Senhora pode dizer algo sobre o Nabhi Esquerdo, Mãe?] Essa é uma área diferente, problema de Nabhi Esquerdo vem do
relacionamento... entre esposa e marido, principalmente. Mas uma esposa que é do tipo que reclama, é do tipo que... fica o
tempo todo resmungando, muito nervosa e perturba o marido, é apavorada, e todos os tipos de coisas que elas fazem. algumas
vezes elas só fazem isso apenas para perturbar o marido, mas algumas vezes, basicamente, elas são muito canal esquerdo,
são mulheres possuídas. E essas mulheres possuídas lhes dão este tipo de Nabhi Esquerdo. Qualquer mulher que sente o Nabhi
Esquerdo... deve imediatamente entender que há algum tipo de... coisa horrível nela que tem de sair. Para o Nabhi Esquerdo,
vocês devem usar o tratamento das três velas... e tentar respeitar o seu marido, tentar ser gentis com ele. Porque esses
espíritos podem também dominar, vocês sabem, não somente eles podem torná-las muito ardilosas, eles também podem

dominar, eles têm uma forma de dominar. Assim, em todo caso, aparentemente a mulher... parece ser canal direito, mas na
verdade, ela está sofrendo de Nabhi Esquerdo e ela é extremamente dominadora. Da mesma forma, se o marido não é um bom
homem... e ele tortura a esposa e ela se sente infeliz em relação a isso... e ela está pesarosa com isso, então ela também
bloqueia o Nabhi Esquerdo.
Assim em ambos os casos, temos de entender que vocês alcançam a sua felicidade, a fonte de felicidade é o seu Si, seu próprio
Espírito. Ela não depende de seu marido ou de qualquer pessoa, desse modo, você está sozinha. Portanto, você não deve se
preocupar com o seu marido, você não deve pensar no modo como ele a trata, você não deve se incomodar de forma alguma
com ele. Mas o que você tem de pensar é: "Afinal, eu sou a esposa dele," "eu devo apoiá-lo, eu devo ajudá-lo." "Seja de que modo
ele for, deixe-o ser como ele é," "porque ele não se corrigirá mesmo se eu falar com ele." "Portanto, a melhor coisa é eu não lhe
dizer nada." "Deixe-o fazer o que ele gosta." E você desbloqueia o seu Nabhi Esquerdo com a vela. Essa é a maneira. Tudo bem,
vamos trazer as crianças para lavar os Meus pés agora.
É muito difícil, o canal esquerdo ainda está lá, estou simplesmente... Olá. Todos vocês podem vir aqui para lavar os Meus pés,
tudo bem? Tão belo! Mantras Ganesha Stuthi Quem sabe cantar o Ganesha Stuthi inteiro? Ou vocês sabem o Atharva Sheersha?
Porque Ganesha é Aquele, vejam, que está sentado no Muladhara, e Ele é Aquele que os coloca no canal esquerdo. Ele os joga o
tempo todo. E é Mahavira que tenta salvá-los e corrigi-los. Assim, há duas forças atuando. Leve isto.
Ele disse que conseguiu os nomes de Bhairavanath, então isso é muito bom. Assim, vocês podem vir e lavar Minhas mãos,
aqueles que são os líderes aqui. Os líderes! Uma grande piada sobre eles. Alguém deve vir aqui para colocar todas as coisas.
Quem pode fazê-lo? Agora o quê? Alguém? Vocês podem vir um por um e colocar água. Apenas coloquem a água.
Não, não, não o... Vocês têm de fazer isso. Agora, um por um, venham. Em primeiro lugar, é o mel. Chame-o. Pegue aquele.
Aquele outro. Precisamos de você novamente. Tome cuidado. Isso não deve tocar seus dedos. O que é isto?
Está limpo? Eu pensei que fosse... De Melbourne, alguém pode vir... O que é isto? Estes são os nomes do Ida Nadi. Moças
solteiras. Com este dedo, vocês fazem assim, em ambos os lados. Debbie, venha e faça isso. Sim, tudo bem. Simplesmente do
outro lado disso. Apenas coloque a linha deste jeito. Deste lado.
Deve ser feito deste jeito. E atrás. Você então tem de colocá-lo debaixo do Meu, na sola. Vocês podem deslocar todas as coisas.
Vocês estão fazendo deste lado também? Também ali em baixo. Vocês têm de completar também. Está tudo pronto. Até a
linha, até a linha, vocês têm de fazer a mesma coisa. Tudo até lá.
Sim. Tudo bem. E mais. Somente até a linha, simplesmente façam isto. Está bom. Continuamente, complete isto. Sim, correto.
Sim, é isto. Quero dizer, não importa o que você pôs, coloque mais disto. É isto.
Está correto. Agora, quero dizer, tem um excesso disto nos Meus dedos, nos Meus dedos dos pés, apenas tire isto. Agora, você
podem trazer algumas mulheres casadas também? É demais. Com suas mãos, tire isto. Está melhor, tire isto também. Tenha
cuidado. Não estrague a linha. Não estrague a linha. Esta linha, você não deve estragar.
Sim, tome cuidado. Tudo bem. Há tanto para ser feito. Há um sari aqui. Apenas enxugue sua mãos nisto... Agora, o que você
pode fazer é trazer o sari. Trouxe o sari? Leve isto para lá. Tudo bem. Chame um deles, que é o outro assistente, na frente. As
moças devem sentar aqui.
Sim, este aqui... Dê isso para ela, com a... Você pode levar este coco. Pulseiras. Vejam, há pequenas e grandes... porque é duas
e meia... É melhor deixá-los vir agora. Elas têm de vir. Vocês têm de preparar o sari. Agora, vocês têm de organizar estas flores,
debaixo de Meus Pés, mas todas as brancas, debaixo de Meus Pés, e as coloridas no lado... Assim, coloquem todas as brancas,
e Eu colocarei Meus Pés depois. Agora, as de cores claras, como rosa. Os líderes... Namaskar. Que Deus abençoe todos vocês.
Que Deus os abençoe.

Vejam, como tudo está tranquilo. Pouco antes do Aarti, começou a chover, e agora vejam... Lindo. Tudo bem. Você tira uma
fotografia dos Meus Pés? Apenas deixe isto...
Nós também podemos tirar fotografia sem o..., uma do Meu corpo e do rosto, porque sem o... Vejam, vocês não têm nenhuma,
há muito poucas fotografias sem isto.
Eu não vi nenhuma de suas fotografias recentes. E você é famoso em todo o mundo. Ele chamam isso de... Está bem feito.
Bom. A chuva parou, tudo está bem. Tudo é trabalho de Bhairava. Assim, primeiramente, nós temos de dar para os líderes, então
simplesmente... Tudo. Eu posso comer isso depois do almoço, não nesse momento, Eu acho. Antes de mais nada, retirem os
saris. O que é isto?
Muito bom. Todos vocês escreveram os nomes, então Eu mesma os verei. Quem fez isso veio de onde? Tudo bem. Quem é
Kabir? Tudo bem. Tegan, quem é este? Bom. Anya, qual delas é ela? Oh, ela fez isto belamente.
Muito bom. E quem é este aqui? Quem fez este aqui? Justin. Quem é Justin? Muito obrigada. Eu acho que seria melhor vocês
distribuírem o prasad. Um avental, um avental. Um lindo avental! Muito gentil.
Vejam, quando Eu estiver cozinhando, Eu posso vestir este aqui, tudo bem? Muito bem feito! O que você quer que Eu cozinhe
para você? Lindo! Tudo bem. Primeiro dê estes doces, e os chocolates... O que é isto? Você fez isto? Bom. Obrigada. De iogurte?
Oh, lindo! Aonde você os conseguiu? Na praia? Lindo, realmente muito bonito. Belamente feito. Muito bonito! Ela é uma artista.
Este é o tipo de Ganesha que estava em pé atrás de Mim. Viram aquela fotografia? Exatamente desse jeito.
Você a viu? Sem ver, você fez isto, maravilhoso! Vocês devem ver esta fotografia. Oh, muito gentil da parte de vocês. Muito
obrigada, obrigada. Obrigada, Bhairava. Um pouquinho, hein? Obrigada. Obrigada. Você não conseguiu carregar Minha bolsa,
hein?
Oh, que bolsa! Foi feita aqui? Que linda! Linda, muito boa. Muito artística, hein? Por que eles usaram estas cores? É a mais
artística – natural e tudo mais. Que beleza que é isto! Muito obrigada. É uma coisa especial, é chamada de algo em especial?
Muito obrigada. O que vocês estão fazendo o tempo todo Me dando presentes? Vocês Me deram ovos, isso, aquilo, agora, o que
mais? A bolsa é uma boa ideia, porque deve Me ajudar. Na Índia, eles conseguem pintar tudo isso, mas eles não têm ideias
assim. Vocês são pessoas muito artísticas aqui, Eu devo dizer, muito artísticas, por causa da natureza. O que é isto? Oh! Não é
de admirar que Eu usei um...! É maravilhoso!
Lindo! Você sabe como escolher um presente para o aniversário de Cristo! E de que isto? Porcelana? Gesso. Nós temos de
tomar cuidado. É melhor tomar cuidado. Isso é uma coisa antiga, não é? Você consegue ver o rosto. Mas talvez seja uma
porcelana?
Tomem cuidado, quero dizer, vocês realmente têm de tomar cuidado. Belamente feito! Vejam a roupa dela, o vermelho e o azul,
e vejam, Eu estou usando a mesma combinação. Mas vocês têm de tomar um pouco de cuidado com isto, tudo bem. Lindo! A
chuva parou. Eu somente meditei sobre isso. Eu meditei por um minuto, e ela parou. Mas este Bhairava é terrível, Ele não Me
permitia falar! Simplesmente ficou Me puxando para baixo.
Mas Eu dei um jeito nisso. Foi uma palestra muito boa, vocês sabem. Se ela foi gravada, deem-Me uma cópia, e a enviem para
ela. Palestra muito boa. Eu nunca falei sobre Bhairavanath. Façam uma cópia, será um bom presente. Antes de Eu ir, se vocês
puderem dar a cópia, será uma boa ideia. E um pouco de chana também. Assim como as crianças, Eu também adoro chana. E
pipoca.

Todas elas estão gostando. Vocês só gostam de pipoca, não gostam? Vocês não gostam disto? Eu acho que é melhor distribuir,
senão vai sobrar. Vocês gostam de chana? Deem às crianças. É melhor pegar o bolo em volta... Não, isto Eu não como, sinto
muito, é muito azedo, não é? Para as crianças, nada é azedo! Lindo! Teoria de Einsten ... Bumerangue... É a teoria de Einstein;
vejam, ele usou esse... De acordo com ele, a luz não viaja em uma linha reta, mas... É por isso que ela reflete.
Vai e volta... Um yogi pergunta sobre cura para uma possessão. É algum tipo de possessão. Talvez. Use a luz. A luz ajudará
muito. Você tem estado com algum guru ou alguém assim? Quem disse? Não, não, isso pode ser removido com a Sahaja Yoga,
qualquer coisa. Isso não é permanente com a Sahaja Yoga. Todos os tipos de maldições podem ser removidas, familiares ou
qualquer coisa assim.
Isso é para uma adolescente, vejam, este aqui! É tão lindo. Deem mais disto para as crianças ali. Levem todo o chana. Elas são
as almas realizadas agora. Vocês queriam que Eu falasse sobre as crianças e tudo mais, é isto, aqui? Eu devo dizer algumas
palavras? Em tudo lugar, Eu tenho que dizer, tudo bem! Assim, agora, nós falamos sobre Bhairava, e nós temos visto como a
negatividade atua dentro de nós... e como ficamos bloqueados. Então, Eu diria que nós devemos sempre manter em mente...
que nós temos uma alma, e essa alma pode ser atacada.
Ela já tem sido atacada, com todos os tipos de coisas... que temos tido nessas vidas modernas, ela já está sob ataque. Mas
agora, nós temos de purificá-la, e corrigi-la. Se você realmente quer desfrutar Sahaja Yoga e purificar-se, então você tem de
compreender que precisamos de muita introspecção, muita introspecção. Agora, as pessoas que são de canal esquerdo são
meio – elas não são diretas, e elas são dissimuladas e falam mal dos outros. Da última vez, Eu descobri que em Perth, havia um
monte de coisas que as pessoas estavam falando, e Eu quis lembrá-los novamente que Eu ouvi falar disso; também mesmo
agora na Austrália, esse tipo de pessoa ainda está lá, que simplesmente começa a dizer coisas pelas costas. Uma pessoa diz
alguma coisa, uma outra pessoa dá ouvidos a isso... e isso é uma coisa muito, muito ruim; porque falar mal dos outros significa,
em primeiro lugar, que você contraiu o mal dentro de você. Em segundo lugar é que pela forma como você propaga isso, você
impede a Divindade de se espalhar. Em terceiro lugar, você próprio torna-se a negatividade... e com quem quer que você fale,
essa pessoa também fica infectada. É como uma doença. Eu acho que por toda a Austrália, nós temos de tomar muito cuidado,
porque nós tivemos dois grandes saltos mortais, vocês podem dizer, com grande queda, só por causa disso.
Isso secretamente – e este é um lado, Eu diria, a Austrália é muito canal esquerdo, também por ser o lugar de Ganesha. É por
isso que Ganesha foi colocado aqui, para salvá-los e corrigi-los no que se refere ao canal esquerdo. E temos de ser muito
cautelosos, porque esse temperamento se desenvolve, vocês sabem, depende. É bastante parecido também na Inglaterra, mas
digamos, não na América, digamos, não na Áustria, não na Rússia, na Alemanha: eles são, pelo contrário, abertos e eles podem
ser agressivos, mas não são dissimulados. Assim, ou você é agressivo ou você é dissimulado. Consequentemente, vocês
devem descobrir dentro de vocês mesmos... o que está errado com vocês, e onde nós estamos errados. Porque, afinal de
contas, nós somos Sahaja Yogis. Foi uma grande oportunidade que tivemos... de obter a nossa Realização e agora nós temos
alcançado um estágio onde nós realmente... estamos estabelecidos no Reino de Deus. Mas agora, até que ponto vocês entram
nele, depende somente de vocês. Agora na Rússia, por que tivemos sucesso?
Porque as pessoas são muito introspectivas. Se você ler qualquer livro de escritores russos, como Tolstoy ou qualquer um,
qualquer coisa que eles façam, por exemplo, mesmo quando eles se apaixonam ou qualquer coisa assim, imediatamente eles
começam a fazer introspecção: "Por quê? Por que eu estou me apaixonando?" "Por que isso está acontecendo comigo?" "Por
que estou pensando desse jeito? Por que estou fazendo assim?" Eles fazem introspecção, e essa introspecção, se não a
tivermos dentro de nós mesmos, então o que acontece é que podemos ir... ou para o canal direito ou para o esquerdo. Mas
neste país, Eu vejo que é mais o canal esquerdo: coisas furtivas estão presentes. Agora, como tudo isso aconteceu? Nós
tivemos alguns líderes horríveis, concordo, e ao invés de falar sobre isso ou Me contar sobre isso, todos eles simplesmente
começaram a falar entre eles mesmos e tudo mais.
E eles adquiriram todos as características ruins deles, meio que combinadas dentro deles mesmos. E é desse modo que muitos
perderam suas vibrações... e perderam seu, o que Eu diria, o poder da busca. Assim, quando você ver uma pessoa ou alguém

que está cometendo erros, o melhor é esquecer isso. Ou se você não esquece, então você deve Me escrever. Mesmo que você
não faça isso, é melhor falar com essa pessoa na frente dela: "Eu acho que isto não está certo." Mas, se você Me escrever, isso
pode ser resolvido, o problema pode ser resolvido. Por exemplo agora, você tem um Sr. X como seu líder... ou alguém aqui que
veio, digamos, da Nova Zelândia, ou alguém do exterior. Imediatamente, você deve descobrir: você é crítico com ele? O que você
está vendo nessa pessoa? O que você está tentando descobrir sobre essa pessoa?
Se você for crítico, então saiba que você nunca poderá progredir. Você deve ser crítico em relação a si mesmo, não em relação
aos outros. Saber que você é o mais imperfeito, essa é a melhor forma. Por exemplo, nós tínhamos um menino com cerca de
nove anos de idade, e ele era do tipo extremamente dissimulado e estava falando mal assim, dessa pessoa para aquela pessoa,
e ele ia e simplesmente pulava em cima de alguém, e batia em alguém, secretamente, não abertamente. Então Eu chamei o
menino e lhe perguntei: "O que você acha de si mesmo?" "Você acha que você é a pessoa mais perfeita?" Ele disse: "Sim, eu
acho." Eu disse: "É isso." Está acabado. Uma pessoa assim não pode melhorar.
Assim, quando vocês tentam procurar defeitos nos outros, saibam que nós mesmos temos muitos defeitos. Não é para se
sentir culpado, é claro, esse ponto está presente. Vocês nunca devem se sentir culpados em relação a isso. Se vocês têm
defeitos, apenas observem: "Quais defeitos eu tenho?" "Como eu corrigirei?" "Quais chakras eu estou bloqueando?" Ao invés de
ver os chakras dos outros, se você observar os seus próprios chakras, então você ficará purificado, você ficará muito limpo,
você ficará maravilhoso, tudo ficará bem. Mas se você não consegue ver os seus próprios defeitos, isso significa que você
ainda não obteve a sua Realização do Si. "Realização do Si" significa "conhecer o seu Si", e isso, da última vez, Eu de fato disse...
todas essas coisas aqui em Perth e também, se vocês falam de alguém desse jeito para espalhar histórias. As mulheres,
especialmente, devem tomar cuidado, porque elas são de canal esquerdo, elas têm de tomar muito, muito cuidado, pois elas
começam a julgar os outros.
Elas acham que são perfeitas, elas julgam, elas falam para seus maridos, então os maridos falam para outro marido, então o
marido fala para sua esposa, isso se espalha. Vocês têm de ser mulheres extremamente sábias e sensatas. Se vocês não são
sensatas, isso se espalhará como uma doença. Na Sahaja Yoga, essa é uma das doenças, Eu receio. Isso é o que Cristo
chamou de "almas murmurantes". Ele disse: "Tomem cuidado com as almas murmurantes." Os líderes também têm medo de
lhes dizer alguma coisa. Se eles lhes... disserem alguma coisa, imediatamente, vocês começarão a dizer: "Oh, a Mãe disse isso,
ele está dizendo isso." Seja o que for que o líder diga, vocês devem escutá-lo, devem obedecê-lo, perguntar-lhe... o quê, o que ele
quis dizer ao falar isso, o que é isso? Agora, caso você ache que há algo errado com o líder, vocês têm toda a liberdade de
escrever para Mim, e Eu certamente investigarei isso.
Por exemplo, Stephen escreveu para Mim sobre alguém... e Eu investiguei isso, perguntei e descobri qual era o problema. Vejam,
então não há nenhum mal em averiguar sobre alguém. Uma senhora Me escreveu também e Eu verifiquei isso. Mas,
desnecessariamente, prestar atenção em uma outra pessoa... não é uma coisa boa. Prestar atenção em você mesmo... e
procurar todos os pontos bons de uma outra pessoa, ajudar uma outra pessoa, é desse modo que seremos coletivos,
cresceremos mais rápido e estaremos nos divertindo. Agora, nossas crianças estão aqui. Agora, o que Eu percebo é que nós
realmente não sabemos... quais são as formas equilibradas de cuidar de nossos filhos. Alguns pensam que quando Eu disse
que eles são almas realizadas, então eles dizem: "Tudo bem, deixe-os fazerem o que quiserem." Isso não é verdade. Senão, se
isso fosse assim, eles teriam nascidos das árvores.
Por que eles nasceram de vocês? Então vocês têm uma responsabilidade, quer eles sejam almas realizadas ou não. Vocês têm
uma responsabilidade sobre seus filhos, e vocês têm de se certificar de corrigi-los. Isso é muito importante. Algumas pessoas,
Eu tenho visto, permitem que seus filhos simplesmente fiquem tão loucos... eles ficam tão, tão enlouquecidos. Nisso, Eu diria
que um pai indiano é um pai ideal. O que ele fará é cuidar do filho. Também de certo modo, ele ama, expressa o seu amor e tudo
mais. Mas se ele descobre qualquer coisa errada com o filho, imediatamente, ele corrigirá. Imediatamente, não o poupa, na
presença dos outros.
Agora, se uma outra pessoa vem e fala sobre a criança, "a criança fez isto", imediatamente, ele repreenderá o filho. Ele nunca
ficará com raiva da outra pessoa: "Por que você falou sobre meu filho agora?" Mas o agradecerá: "Graças a Deus, você me

contou", porque ele pode ficar mais mimado. Eu lhes contarei um exemplo. Nós tínhamos uma pessoa, Avadhut, agora ele é um
rapaz adulto, mas quando ele era jovem, um dia, ele Me perguntou: "Se você deixar seus pais," "os badhas de seus pais o
deixarão ou não?" Eu disse: "Não, talvez os badhas de seus pais não o deixem." "Então, de que adianta deixar os pais?" "Mas", Eu
disse, "Quem está deixando os pais?" "Não", ele disse, "eu ouvi dizer que nos países ocidentais," "os filhos deixam seus pais
quando estão com 18 anos de idade." "Mas eu não gostaria de deixar os pais."
Eu disse: "Por quê? Você pode ser livre." Ele disse: "Então eu serei livre para cometer erros." "Quem me corrigirá? Se eu pegar um
cigarro na minha mão," "quem me corrigirá? Quem me dirá: não faça isso?" Quero dizer, se uma criança pega um cigarro na mão,
imediatamente, o pai tomará o cigarro e o queimará, também. "E da próxima vez que eu ver você com isso, queimarei a sua
língua." Acabou-se. Mas o filho sabe: "O pai me ama," "e me ama de tal forma que eu não devo perder meu pai."
Mas ele deve saber que ele pode perder o carinho do pai. Se você permitir que o filho só fique o tempo todo... se comportando
da forma que ele gosta, então ele se sentará sobre sua cabeça. E hoje, Eu estava discutindo com ele, e Eu lhe disse que um dia,
Eu estava viajando com uma senhora... de trem, uma das Sahaja Yoginis, e o filho dela estava lá, não era muito velho, devia ter
por volta de sete anos de idade. Ela estava tentando falar Comigo e aquele menino... ficava o tempo todo, "mamãe, mamãe", e
depois o "Por quê? Por quê?" continuava, o tempo todo. Eu falei com ela: "Por que precisa responder todas as perguntas dele?"
Ela disse: "Ele está apenas fazendo perguntas." Eu disse: "Nenhuma pergunta sensata, é apenas insensatez." "Ele quer chamar
sua atenção."
"Então por que você quer prestar tanta atenção nele?" Então ela disse: "Mãe, como parar isso?" Eu disse: "Eu vou parar com isso
em um minuto." Eu disse, Eu perguntei-lhe: "Você não deve fazer tantas perguntas." Então ele disse: "Por quê?" "Porque", Eu
disse, "você fica estúpido." "Você ainda tem de aprender muito," "e se você continuar fazendo perguntas desse jeito," "você
ficará muito, muito estúpido" "e um dia, você terá de andar como um louco." "Você quer se tornar um louco?" Ele tomou o maior
susto. "Você ficará louco."
E vejam, se qualquer um de seus filhos estiver presente, vocês têm de lhes contar algumas histórias. Eu lhes direi como.
Algumas crianças têm o hábito de bater nos outros... ou fazer algo assim, então você diz: "Agora, se você bater, então um rabo
surgirá em você..." "deste jeito, veja, como um cachorrinho", e alguma coisa assim. E eles acreditam nisso! Ele acreditam nisso.
No dia seguinte, eles perguntarão: "Tem um rabo saindo?" "Sim, talvez, talvez." "Então, agora, você vai se comportar?" "Sim, eu
serei muito..." Todos esses truques têm de ser feitos com seus filhos. Mas eles são muito inteligentes... e sabem como fazer
vocês dançarem, vejam, como fazer de vocês... meio que escravo deles algumas vezes, vocês podem dizer, para tudo, eles
exigirão: "Faça isso, faça aquilo."
Agora, porque eles são almas realizadas... Eu fiquei surpresa ao ver que quando Eu fui a Londres, Eu li no jornal as estatísticas
relativas às crianças: a cada semana, somente na cidade de Londres, duas crianças são mortas pelos pais. Isso foi demais para
Mim. Então, Eu simplesmente explodi com todos eles e disse: "Nada disso, vocês devem amar seus filhos." Como resultado,
todas as crianças sentaram nas cabeças deles, e elas não podiam vir aos programas. Se elas viessem aos programas, as
crianças tinham de ser mantidas do lado de fora como cachorrinhos, amarrados juntos, algo assim. E na Inglaterra, Eu não sei,
talvez aqui também, elas realmente têm uma correia exatamente como um cachorro. Eles prendem as crianças assim. Eu disse:
"Como isso é cruel." Mas agora, Eu sei como as crianças podem ser no Ocidente. Eu não sei, é a pele branca ou seja o que for
que vocês possam dizer, de modo que primeiro, nós fundamos uma escola para elas, porque não havia nenhuma escola
conveniente, elas estavam numa bagunça.
Então nós dissemos: "Tudo bem, fundaremos uma escola em Dharamshala." Então, nós fundamos uma escola em
Dharamshala, e aquelas crianças foram trazidas, porque elas não tinham como ir a lugar nenhum, então na pressa, ela foi
fundada. Assim, deve haver alguma coisa também, se você simplesmente começa uma escola com muita pressa, talvez
algumas coisas sejam deixadas de fora. Mas aquelas crianças eram terríveis, porque elas viram que os professores eram
indianos, então elas chegaram e começaram a esmurrá-los, elas começaram a mostrar a língua para eles, às vezes cuspindo
neles, às vezes... beliscando e fazendo todos os tipos de coisas. Então os professores tomaram um susto. Disseram: "Baba, não
conseguimos tomar conta desses malcriados." "Só Deus sabe o que eles são capazes de fazer." "Um dia, eles trarão uma faca e

nos esfaquearão." "Não sabemos o que fazer." E tivemos muitas experiências ruins em Shudy Camp com essas crianças, elas
não tinham nenhum senso de proporção, nada.
Elas não eram cautelosas de forma alguma. Então Eu disse: "O que vocês farão?" "Elas já começaram a pular", eles disseram,
"de diferentes lugares." (Eu espero que elas não estejam pulando lá.) Então... e um menino quebrou a perna. Eles tomaram um
susto. Então Eu disse: "Tudo bem, façam uma coisa. Eles já estão mimados," "mas peguem uma régua, uma régua e a
mantenham com vocês, e digam:" "Se vocês se comportarem mal, o negócio é este." E uma vez ou duas somente façam um
pouquinho deste jeito. Agora, isso não significa que vocês fiquem batendo em seus filhos.
Quero dizer, tudo não deve ser levado ao extremo, mas deve haver um equilíbrio, vocês devem entender isso. Então, havia um
rapaz que veio como cozinheiro da Áustria, E um yogi pediu-lhe – ele pensou que ele fosse um ocidental – "seria melhor você
tomar conta das crianças." Ele começou a bater nelas a torto e a direito. Não as mulheres indianas. As mulheres indianas não
batem muito, nós não batemos. Uma vez Eu dei uma palmada em Minha filha, uma filha, a mais velha e a mais nova, duas vezes,
em toda sua vida. Nós não acreditamos em bater, mas você percebe que elas têm medo de nossos olhos, elas até mesmo
sabem o que nós queremos, o que é bom. Eu lhes contarei um exemplo. Minha filha mais nova, quando ela foi para a faculdade
em Delhi, ela notou... que todas as meninas estavam usando blusas sem mangas. Então ela veio e Me perguntou: "Eu devo usar
blusas sem mangas?"
"Porque todas as meninas estão usando blusas sem mangas." Eu disse: "Vá em frente, se você acha que sim." Ela disse:
"Mamãe, por que a Senhora não usa blusa sem mangas?" Eu disse: "Eu fico constrangida quando Eu uso isso." "Eu não gosto de
expor Minhas mãos desse jeito." "Eu não gosto disso, não é bom." "Os braços, devem ficar cobertos, Eu acho." Imediatamente,
ela disse: "Então não há nenhum critério, se eu disser:" "'eu quero isto' e tudo mais, a Senhora diria 'sim' para tudo." "A Senhora
deveria ter dito 'não, não,'" "para mim, eu teria ficado muito feliz." Assim, essa sabedoria está presente entre as crianças
indianas.
Elas gostam – por exemplo Avadut, como Eu lhes contei, ele disse: "Então, quem irá me corrigir?" "Quem me impedirá de
cometer erros?" Mas, não é assim com nossas crianças aqui. Então vejam, porque, Eu não sei porquê, mas talvez nossas raízes
sejam muito profundas ou seja o que for, nós somos um pouco controlados o tempo todo. E a sabedoria é muito importante. Se
você falar para uma criança: "Você tem sido muito mal-educado", isso é como dizer a coisa mais horrível para uma criança,
"você é mal-educado". Ou dizer "você é muito tolo"; então a criança se sente muito mal, "sou um tolo, não tenho percebido isso."
Mas a melhor coisa seria dizer: "Vocês são Sahaja Yogis, vocês são pessoas especiais." "Vocês não podem agir assim, vocês
são Sahaja Yogis." O tempo todo, continuem lhes dizendo como eles devem ser dignos, o que é esperado de um Sahaja Yogi,
isso é melhor.
Mas nunca os mimem. Essa é uma coisa que vocês não devem fazer, senão isso será... uma dor de cabeça permanente para
vocês. Mesmo se eles forem almas realizadas, seja o que for que eles sejam, mas por favor, certifiquem-se de que não os
mimem. Isso é muito importante. Também, como Eu lhes disse, não falem mal um do outro pelas costas. É um hábito muito
ruim. É desse modo que vocês se bloquearão com bhoots... e se tornarão extremamente negativos. Qualquer pensamento
assim que venha em sua mente, simplesmente cesse-o. É uma doença muito, muito repulsiva que se espalha, assim, isso os
torna – quero dizer, isso é tão repugnante, vocês sabem. Quando Eu ouço falar de alguma pessoa... que fala mal de alguém,
isso é extremamente repugnante, porque isso não é ser humano.
Entre os animais, há um animal chamado hiena, e dizem que a hiena é assim. Ela vem vagarosamente e rouba um filhote ou
qualquer coisa assim. É um tipo de animal muito furtivo. E uma pessoa assim, nós chamamos de "hiena" na Índia, uma pessoa
assim é chamada de "hiena", e é considerada como um tipo muito baixo de personalidade, elas falam desse jeito. Na Sahaja
Yoga, isso não convém. Nenhum Sahaja Yogi deve falar mal um do outro. Nem devem discutir um com outro. Nunca! Agora, se
alguém faz isso, você deve imediatamente dizer: "Agora, por favor, eu não quero saber." "Por favor, não me conte."
"Isso não é uma coisa muito boa." Os políticos fazem assim, mas não os Sahaja Yogis. Os Sahaja Yogis não devem fazer isso,
porque vocês são pessoas grandiosas, vocês são yogis. Vocês sabem como um yogi torna-se uma alma realizada da maneira

usual? Outro dia, Eu estava lendo um livro... sobre os Upanishadas, e um deles era – somente hoje, Eu vi isso de manhã quando
levantei-Me da cama. Foi escrito sobre um yogi, que você tem de realmente se privar de alimentos, antes de mais nada. Depois
você tem de fazer shirshasana. Com isso, você tem de fazer pranayama. Então você tem de se levantar às 4:00 horas da
manhã... e tomar seu banho, e depois sentar-se para o dhyana, e por cinco horas, você deve se sentar para o seu dhyana. Depois
disso, você tem de fazer pranayama.
Este é também um estilo especial, não é fácil para uma pessoa comum fazer isto: até você dizer "sessenta", você levanta o seu
lado esquerdo, segura o prana através de seu, quero dizer, segura sua respiração através de sua narina, a narina esquerda.
Agora, você diz "sessenta e quatro", mantenha-a aqui, e depois rechaka, você faz isso 32 vezes, vocês podem imaginar? Isso,
você tem de fazer 108 vezes todo dia, no mínimo. Isso é o mínimo. Agora, há muitos exercícios, que se Eu lhes contar, vocês
ficarão chocados. Como por exemplo, você tem de ficar em pé e de repente pula, e coloca ambos os pés um metro e meio
separados, imaginem. Depois se torce para limpar os seus nadis, você tem de se torcer e se colocar no lado esquerdo. Agora,
você se coloca no lado esquerdo... e é uma coisa bem grande que eles descreveram, mas em resumo, é um exercício de
alongamento, e você coloca sua mão no lado esquerdo... e se abaixa, se estica. Novamente volta ao normal, novamente pula e
fica com os pés um metro e meio separados. Depois, você se coloca no lado direito.
A limpeza do nadi é desse modo. Mas há tantos outros descritos. Eles são tão horríveis. Eles disseram: exercícios comuns para
pessoas comuns, mas para uma pessoa que quer alcançar a yoga, ela tem de fazer todos esses exercícios horríveis, Eu não sei.
Com o tempo, todo o seu corpo ficará quebrado, do jeito que é; ou você alcançará, de qualquer forma, moksha, vejam. É desse
jeito. Mas, o que Eu estou tentando lhes dizer é isto: agora, vocês tiveram tudo simples, fácil, desse jeito. Mas, de uma forma
sutil, todas essas coisas insensatas ainda estão grudadas. E mesmo se vocês estiverem no barco agora, ainda assim isso está
lá e elas estão criando uma carga pesada. E essa carga pesada pode realmente fazê-los decaírem novamente, e quando vocês
decaem depois de uma certa altura, vocês decaem muito rápido.
Muitas pessoas, expulsamos da Sahaja Yoga, muitas saíram da Sahaja Yoga, muitas vieram para a Sahaja Yoga. Agora, as
pessoas que vieram no começo são perdoadas por algum tempo, e também, as pessoas os veem, como vocês se comportam,
isso é muito importante. Assim, a primeira coisa que devemos saber é que somos pessoas... que são Sahaja Yogis, um tipo
especial de pessoas, especialmente colocadas e nós temos muitos privilégios, então nós temos de ser extremamente dignos.
Eu tenho visto pessoas que simplesmente rirão por... absolutamente nada. Se você estiver em um grupo, elas simplesmente
começam a rir. Não há nenhuma necessidade de rir, mas elas simplesmente começarão a rir. Mesmo se Eu estiver sentada, elas
simplesmente continuam tagarelando e conversando e nenhum bom senso, de forma alguma. Mas se seu Guru está sentado lá,
vocês têm de permanecer quietos, vocês têm de ser humildes, vocês têm de ter respeito, reverência. Todas essas coisas são
importantes, as quais nós temos de gradualmente aprender, porque vocês nunca tiveram um treinamento adequado... sobre a
vida espiritual. Essas igrejas, ou vocês podem dizer, esses templos que vocês têm visto, ou qualquer outra coisa que vocês
obtiveram, eles não têm sido verdadeiros mestres para lhes dizer... como se comportar, como se expressar, como ficar lá.
Assim, agora, gradualmente, vocês devem ver por si mesmos... que vocês têm de crescer, e crescer muito rápido. E para isso,
vocês têm de se lembrar que nós precisamos de nossa introspecção para ver: "Onde eu estou? O que eu estou fazendo agora?"
"Ah, agora a raiva está vindo." Assim que a raiva começar a chegar, vá e fique em frente ao seu espelho e diga: "Agora venha,
vamos ficar com raiva." Encare-se o tempo todo, e isso ajudará – não os outros. Agora, Eu tenho que lhes dizer que toda vez que
você encontrar... pessoas assim aparecendo, elas formarão um grupo. Então um grupo pode tornar-se maior ou completamente
pequeno, dependendo de vocês. Vocês têm de apenas dizer: "A Mãe disse para não dar ouvidos a uma palavra contra alguém",
simplesmente não ouvir. E no começo, é claro, muito tem de ser tolerado.
Por exemplo, Eu tenho observado, se vocês virem as cartas escritas para Mim... no começo da Sahaja Yoga, elas são de
enlouquecer. Essa pessoa falando mal daquela pessoa, aquela pessoa falando mal dessa pessoa; quero dizer, qualquer um
ficaria louco ao ler tudo aquilo. Então, Eu nunca as li. Todas aquelas cartas, Eu simplesmente as queimava. Mas felizmente
agora, essas pessoas têm se tornado... extremamente sensatas, elas compreendem a responsabilidade delas, elas tornaram-se
pessoas muito, muito belas, muito compreensivas, e o amor que elas têm umas pelas outras é muito interessante. Somente no
amor, vocês podem conhecer os outros, não no ódio. Se você odeia alguém, como você conhecerá aquela pessoa, a beleza

dela? Assim, então, você começa a ver a beleza daquela pessoa e começa a gostar dela. Isso é que é a Sahaja Yoga. Então, Eu
gostaria de ver vocês educarem seus filhos... de tal maneira que eles sintam a responsabilidade deles... como Sahaja Yogis.
Que Deus os abençoe. É melhor ficar vigiando, há crianças menores também. E nunca descuidem delas, é claro, nunca
descuidem delas. Nunca as deixem sozinhas. Mesmo se vocês estiverem fazendo um trabalho, vocês podem desistir dele pelo
bem das crianças, até uma certa idade. Depois vocês podem assumir quando elas forem... Há muitas coisas que vocês podem
fazer na casa também para isto E os homens também devem compreender que eles devem... todo dia passar algum tempo com
seus filhos. Isso é extremamente importante, porque as crianças são tão relaxantes. Dê uma olhada nela, ela está fugindo.
Minha atenção está toda lá. Eu espero que elas não... Elas são crianças cuidadosas?
Ou mantenha alguém lá... Uma mulher pode ficar alternadamente com as crianças, uma após a outra, é melhor tomar conta
delas. Assim, agora, nós viemos a um lugar muito bom, e Eu espero que esse trabalho seja feito agora. Nós fizemos a
inauguração e ficará tudo pronto. Seriam, como eles disseram, seriam três andares. Seria uma boa ideia se isso der certo, e Eu
não sei o que vocês irão fazer aqui, o que será realizado. Vocês cavaram isso para o seu – é isso? Lareira? Isso será uma
lareira. E o que terá ali em cima, na abertura? Outra em cima?
Bom. Como vocês carregaram isso até lá em cima? Prefabricada. Assim, agora, qual é o próximo programa? É o almoço, é isso?
Tudo bem. Alguém está lá. Por favor, tomem conta delas. Alternadamente podem fazer isso. Vocês devem terminar tudo.
Não deixem nada aqui. É muito. Agora, coma este aqui. Tudo bem? Eu não consigo comer tanto disso. É um coração aqui!
Yogini pergunta sobre tomar conta de adolescentes ocidentais. O que aconteceu? Quatorze e quinze? E eles não estão na
Sahaja Yoga?
Eu acho que você precisa enviá-los para alguma escola na Índia. Não são australianos? Ele permitirá? Não precisa ser, vejam,
não precisa ser uma escola Sahaja, somente não começou a funcionar, mas podemos colocá-los numa escola que é, o que
vocês podem chamar isso de escola normal indiana. Uma das admissões, vocês podem conseguir para eles, em uma
hospedaria. Isso os fará economizar. E quando fundarmos nossa escola secundária, eles poderão se juntar a nós. Porque eles
têm de ser educados adequadamente. Também, há tantas outras tentações, Eu lhes digo. É muito perigoso.
Dê-Me os nomes deles. Você pode conseguir que sejam admitidos. E diga que essas crianças gostariam de ser admitidas em
alguma escola lá. Mas, o padrão na Índia é muito rigoroso. Elas terão que ir por um ano no mínimo, mas tudo bem. Mas elas
terão uma educação muito boa lá. Vá com ela e encontre uma escola. Ela pode ser em qualquer lugar, em Mumbai, Pune, em
qualquer lugar. Isso seria mais barato, certamente, do que as escolas aqui, e elas serão disciplinadas. Eu concordo com você...
Ninguém está incomodado.
Porque elas incomodam o professor também. E o governo também não está incomodado. As crianças são tão precoces, elas
sabem tantas coisas, é horrível, Eu lhes digo. É difícil entender crianças pequenas assim sabendo coisas... que nunca soubemos
quando éramos estudantes de medicina. Oh, obrigada. Duas, três crianças, ou qual é a mais nova? A mais nova é de que idade?
Ela é a mais nova. Qual é a idade dela? Onze.
Ainda assim, ela não é muito jovem. Três delas pode ir. Ela é grande para sua idade e muito boa. Então, ele é muito alto. Eles
ficam cada vez mais altos. Qual é a sua altura agora? Você já tem 1,80 m ou algo assim? Seu pai é alto, não é? Sim, tudo bem.
Você gostaria de ir para a Índia?
Bom. Bom. Vocês devem encontrar uma escola... Isso é o que eles Me contaram quando as crianças... Eu não irei à Índia por
bastante tempo, mas nós poderíamos pedir para um Yogi, se ele pode arranjar... a admissão deles em alguma escola boa. De
que classe você é? Onze. O-level? Você deve terminar, Eu acho, de qualquer forma. Senão você simplesmente será... É do
O-level, não? A-level... Então você já fez o A-level? Você está fazendo o O-level.
Eu acho. Deixe-o terminar o O-level, é importante. Então, ele vai para a faculdade? Você pode conseguir uma admissão na

faculdade. Depois de um ano. Na Índia, ele entra em uma faculdade. Ele pode começar a estudar artes ou alguma coisa assim,
seja o que for. Você quer fazer computação? Do que você gosta? Quais matérias escolares você tem agora?
Matemática, eh? Você não gosta de matemática. Agora, o que mais? Biologia? Você tem biologia. Você gosta de biologia? ...
Genética... Tudo bem, nós procuraremos agora uma faculdade você, seja o que for que ele queira fazer. Ele é bom em inglês?
Você gosta de escrever? Você gostaria de fazer jornalismo?
Pense sobre isso. Nos informe. Jornalismo é fácil na Índia. Se você quer fazer jornalismo. Mas até mesmo em genética, você
pode conseguir admissão, tente. Treze. Agora, de qual classe ele é? Sim, ele pode ir para a escola. Não, tudo bem. Este xale é
muito bom.
Em abril próximo, estará pronto? Eu estarei aqui. Uma vez que vocês os ensine, eles o farão. E isto fica fixo nisto, você não tem
de fazer nada. São blocos de cimento...? Nós também temos algo deste jeito, mas eles são muito fracos na Índia. Mas estes
podem suportar dois andares? É mesmo?
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Puja de Páscoa Sidney, Austrália, 31.03.1991 Hoje, nós estamos aqui para… venerar Cristo visto que Ele ressuscitou… da morte.
Há muitas teorias… sobre Sua morte, mas na verdade, Ele ressuscitou a Si mesmo… e depois Ele foi para a Índia e se
estabeleceu lá com Sua Mãe. O período após Sua ressurreição não está descrito em nenhum livro, mas no, em um dos Puranas,
escrito sobre Shalivahana, um dos reis da dinastia à qual Eu pertenço, ele encontrou-se com Cristo em Kashmir, e Lhe
perguntou: "Qual é o Seu nome?" Ele disse: "Meu nome é Issa." E ele depois perguntou-Lhe também: "De que país Você veio, de
que lugar?" Ele disse: "Eu vim de um país estrangeiro para você e para Mim," "e agora, Eu estou aqui em Meu próprio país." Foi
desse modo que Ele gostou, Eu acho, da terra indiana. E então, Ele costumava curar as pessoas lá. E Seu túmulo está lá e o
túmulo de Sua Mãe também está lá. Assim, há também outras histórias… criadas por pessoas que não sabiam muito sobre Ele.
Mas seja o que for, o que você percebe… é que Cristo ficou muito impressionado… e ficou muito tempo lá para ensinar sobre
moralidade, como nas escrituras indianas, muito intensamente. Para Ele, a moralidade era a coisa mais importante na vida,
porque, como vocês sabem, Ele era a Encarnação de Shri Ganesha. Assim para Ele, o Princípio de Ganesha era extremamente
importante. E isso, Ele expressou ao dizer: "Nos Dez Mandamentos está dito: "'Não cometerás adultério,'" "mas em verdade, Eu
lhes digo:" "'Não terás olhos adúlteros'", a tal extensão que nem mesmo os olhos devem ser adúlteros. É uma compreensão
muito boa… de uma personalidade, em que nós percebemos nos tempos modernos, que a maioria deles tem a sua atenção…
movendo-se para cima e para baixo com adultério. Também, em um dos Upanishadas, Eu li… que até mesmo olhar para uma
mulher é adultério, até mesmo pensar em uma mulher é adultério, e falar demais com uma mulher é também adultério. Nestes
tempos modernos, Eu tenho visto que há mulheres… que são usadas como relações publicas em todo lugar, em todo país. E
elas simplesmente vão e conversam casualmente… e falam com as pessoas com posição social, e falam de tal maneira que
eles se sentem muito paparicados. E uma das maneiras de conseguir favores, favores errados dos funcionários, é através desse
tipo de negócio de relações públicas, isso é muito comum. E isso é que é responsável também, em parte, pela corrupção em
muitos países. A moralidade anda de mãos dadas com todos os tipos de violência. Qualquer um que seja uma pessoa violenta,
uma pessoa que está na máfia, uma pessoa que é considerada como um proscrito, todas elas são pessoas adúlteras do pior
tipo. Assim, temos de compreender o quanto isto é importante: a moralidade deve ser nossa qualidade básica na Sahaja Yoga.
Especialmente, Eu diria, somos muito afortunados hoje, que o Puja seja celebrado na terra de Shri Ganesha, que estejamos aqui
para celebrar Sua Ressurreição, a qual na verdade é devido à Sua pureza, podemos dizer, Sua vida totalmente Nishkalank, uma
vida que foi tão pura. A pureza Dele estava presente, porque Ele não era nada além de Chaitanya; Ele não era nada além de
vibrações. Ele era tão puro que Ele podia até mesmo andar sobre a água; Ele era tão puro que a morte não podia matá-Lo.
Assim, nós temos de almejar a nossa purificação. Nós falamos de ressurreição, quando pensamos em ter um segundo
nascimento. Como Eu lhes disse antes, um ovo torna-se um pássaro, isso é chamado de "dwijaha", duplamente nascido. Da
mesma maneira, nós que estamos cobertos com o nosso ego e nossos condicionamentos, nos abrimos para nos tornar um
pássaro. E é desse modo que todos nós viemos a saber sobre Brahma, sobre este Poder Onipresente que é Brahma. E é desse
modo que agora realmente nos tornamos… os dwijahas, significa os brâmanes. Aqueles que não conheceram Brahma, sem
isso, de que adianta qualquer veneração ou qualquer tipo de cânticos ou qualquer coisa assim, porque você não está
conectado, e se você não estiver conectado, isso não tem nenhum sentido. Mas nós temos de nos observar em relação a parte
relativa à pureza. Em um nível muito baixo de pessoas, Eu tenho visto que a impureza vem… do que Cristo chamou de "almas
murmurantes". Essas são as pessoas que começam a falar dos outros pelas costas, e simplesmente gostam desse tipo de
conversa. Esse é um tipo muito baixo de personalidade. Eu acho que na Sahaja Yoga, isso deve desaparecer completamente,
porque cria problemas, e a principal força básica da Sahaja Yoga, que é a coletividade, é prejudicada por eles. Especialmente a
esse respeito, Eu pediria às mulheres. Especialmente às esposas dos líderes têm uma grande responsabilidade. Se elas
começarem a falar desse jeito, tendo interesse em conversas assim, então elas cairão para o nível dos outros, e a maternidade
delas é desafiada. Qualquer mãe que permite que os filhos falem desse jeito… está realmente estragando a vida inteira de seus
filhos. Qualquer um que fale mal de alguém na Sahaja Yoga é realmente extremamente perigoso para ambos, mas
especialmente para a pessoa que faz isso. Assim, a pessoa deve sempre evitar até mesmo pensar mal dos outros, muito menos
falar disso. Se alguém fala desse jeito, você deve colocar as mãos nos seus ouvidos… e dizer: "Não me conte, eu não quero ouvir
nada contra ninguém." Porque quando começamos a falar contra alguém, nós adquirimos todas as coisas ruins que aquela
pessoa tem. Além disso, nossa mente fica corrompida, é impureza em nossa mente. Depois você fala para os outros, isso

aumenta e fica pior. Assim, é responsabilidade das mulheres tomarem muito mais cuidado, porque esse tipo de coisa acontece
mais com as mulheres, porque elas são um pouco afastadas; elas têm amigas exclusivas e elas têm vida privativa. Elas são de
um tipo diferente em comparação aos homens. Os homens, se eles ficarem com raiva de alguém… ou se eles quiserem dizer
alguma coisa, eles simplesmente irão e brigarão e acabarão com isso. Mas as mulheres manterão isso na mente delas e dirão
alguma coisa, e é uma coisa tão ruim de começar. É exatamente como um verme, isso se move, e é muito contagioso. Assim,
todos vocês devem lembrar-se que esta é a primeira coisa que devem evitar: ouvir coisas contra alguém, falar contra alguém, ter
conversa vulgar. Eu disse a mesma coisa em Perth, porque da última vez que Eu vim, Eu descobri que coisas horríveis foram
feitas contra as pessoas. Agora, novamente, Eu lhes digo isso, porque nós estamos no ponto… onde nósl temos de entender que
a moralidade… não é somente em relação ao sexo, mas é muito mais do que isso, muito mais ampla que isso. Assim, porque
queremos ter nossa purificação, vamos fazer introspecção dentro de nós mesmos. As pessoas Me perguntam: "Como a
Senhora conduziu tão bem na Rússia?" E há uma coisa formidável a respeito dos russos: eles são muito introspectivos. Se você
ler qualquer romance de um escritor russo, você ficará surpreso ao ver que todos eles são introspectivos, todos os personagens
são introspectivos, eles querem observar: "Por que eu faço isso?" Por exemplo, alguém é preguiçoso, ele não trabalha, ele
dedica seu tempo à leitura ou a alguma outra coisa, mas ele não consegue forçar seu corpo físico a nenhum esforço. Então ele
faz introspecção: "Por quê? Por que eu sou tão preguiçoso?" "Por que eu não posso fazer algo mais ativo?" Então alguém que é
sempre meio difícil e do tipo raivoso, que as pessoas não gostam dele, então ao invés de ficar com raiva dos outros, ele tem de
observar dentro de si mesmo: "Por que não gostam de mim? Por que as pessoas não se importam comigo?" "O que eu tenho
dentro de mim que está me tornando tão infeliz?" Então você verá que você ou é condicionado… ou você tem um ego estranho
que está aparecendo e está fazendo você fazer coisas erradas que não deveria fazer. Essa é uma das purificações que você
pode ter de sua mente… quando começa a fazer introspecção. Agora, do jeito que a cultura está, Eu acho que ela não é muito…
para a benevolência dos seres humanos. Você não sabe do que as pessoas são capazes, o que elas podem fazer, até que ponto
elas podem ir. Nada é possível. Eu tenho visto em alguns desses casamentos que tivemos, coisas muito chocantes que os
homens ou as mulheres nunca Me contaram, e eles tiveram doenças horríveis. E eles simplesmente Me causam problemas. Há
muitos outros que têm feito esse tipo de coisa. Assim, em primeiro lugar, você deve saber que… você não pode ser um hipócrita
na Sahaja Yoga. Se você for um hipócrita, se você não acredita sinceramente na Sahaja Yoga, é totalmente fascinado por si
mesmo, você não se purifica e salta para dentro de si mesmo, então você será exposto logo, e você será jogado para fora da
Sahaja Yoga, não há dúvida sobre isso. Eu não jogarei, Eu perdoarei, mas como Eu lhes disse, há duas forças trabalhando na
Sahaja Yoga, uma é a centrífuga e a outra é a centrípeta. Pela força centrípeta, você será atraído, mas pela força centrífuga,
você será expulso. Então, a pessoa tem de tomar muito, muito cuidado, porque seja o que for que você obteve é algo de fato
extraordinariamente, surpreendentemente tão celestial e tão fácil. Na verdade, Eu fico surpresa Comigo mesma… ao ver como
Eu alcancei todas essas coisas, mas isso tem sido alcançado porque, como Eu lhes disse, o próprio Poder Onipresente assumiu
um papel dinâmico. Ele está atuando porque agora estamos na Krita Yuga. Esta Krita Yuga surge quando há um intervalo… de
uma Yuga para outra Yuga. Por exemplo, nós tivemos a Kali Yuga. Da Kali Yuga tem-se de passar para a Satya Yuga, no meio há
a Krita Yuga quando isso atua. E o processo evolutivo tem acontecido nesse momento. Assim agora, a última evolução
começou e novamente, este Poder Onipresente tornou-se muito dinâmico. É desse modo que vocês obtêm todas as Minha
fotografias e obtêm todas essas coisas, e vocês também estão tornando as pessoas realizadas, vocês mesmos, vocês ficam
surpresos com os milagres que recebem. Todo mundo pode lhes relatar centenas de milagres. Assim, esses milagres também
são realizados por este Poder Onipresente. Nessa conjuntura, quando nós temos todas essas possibilidades, se tentarmos ser
hipócritas, nós estaremos nos ferindo. Se tentarmos criticar os outros e não a nós mesmos, então nós perderemos a
oportunidade. Vocês devem compreender a importância do tempo. Isso é algo que as pessoas esquecem. A Sahaja Yoga é
muito boa, porque vocês são abençoados e vocês sentem de estão seguros, as coisas são muito boas, vocês arranjam tantos
irmãos e irmãs, e Eu vejo seus rostos exatamente como rosas brilhando. Tudo isso é bom. Mas ainda assim, há uma chance de
vocês recaírem. A razão é: vocês devem se purificar. Nunca fiquem satisfeitos consigo mesmos. Algumas pessoas, quando Eu
falo com elas, elas nunca pensam que Eu estou falando para elas, elas acham que Eu estou falando para alguma outra pessoa.
Então, por favor, tentem entender: nós temos de fazer introspecção, nós temos de meditar, e quando estamos conscientes
sobre nossos próprios defeitos, nós começaremos a examinar isso e eles desaparecerão. É uma tarefa enorme que nós temos
de fazer, que é emancipar todos os seres humanos, e para isso, vocês têm de ser alguém muito especial. Vocês têm de ser
exemplares. As pessoas irão observá-los. Eu tenho visto algumas pessoas que gostam muito de ir no palco e tentar exibir-se.
Isso é ego, entendam isso, é ego. Se você não é o que você está falando, ninguém irá levá-lo a sério. Pelo contrário, eles
desaparecerão da Sahaja Yoga. Se você for se exibir, as pessoas dirão: "Vejam esse exibido." Todo mundo pode observá-lo

sendo desse jeito. Eles talvez não observem a si mesmos, mas eles podem observar uma outra pessoa assim. Assim, com
todas essas manifestações do ego, vocês têm de tomar muito, muito cuidado. Agora, vamos supor, se você tem dinheiro, então
você tentará se exibir. Se você tiver algum poder, supondo que… você tenha uma certa posição no governo, você tentará se
exibir. Qualquer coisa, essas coisas artificiais. Eu conheci pessoas que se exibiam por causa… de coisas absurdas que não têm
nenhum sentido. Eu não compreendo, todas essas coisas são externas, elas não estão aprimorando vocês, elas não estão de
forma alguma… lhes dando a força que vocês precisam, de forma alguma tornando-os belos. Assim, todas essas coisas
externas, qualquer um pode ter, não há nada de grandioso em relação a elas. Mas a riqueza interior que vocês desenvolvem… é
o único caminho no qual vocês podem se purificar, e a ressurreição pode acontecer da mesma maneira que Cristo disse. Agora,
o tempo da ressurreição chegou, todos vocês estão ressuscitados, mas vocês ainda têm de se purificar. Primeiro, como Eu lhes
disse, a moralidade… deve ser a mais alta prioridade para todos nós. Agora, simplesmente pensem sobre a vida que as pessoas
levam. Por exemplo, Eu estive no Ocidente com Meu marido… em um outro ambiente, uma outra sociedade. Nós fomos a festas,
nós fomos a todas essas coisas, e o que Eu percebi é que nenhum homem está seguro, nenhuma mulher está segura. Todos
eles estão flertando uns com os outros. Só Deus sabe para quê, é uma busca infeliz. E quando eles voltam para casa, o que eles
percebem é que a esposa está ausente ou o marido está ausente. Então, é uma vida tão insegura que eles têm, porque eles não
têm nenhum senso de moralidade. Para eles, esses prazeres são algo maravilhoso, e por causa dessa má compreensão da vida,
eles estão sofrendo com essa enorme insegurança. Vocês têm de orientar seus filhos para uma moralidade sadia apropriada.
Para isso, vocês devem se comportar apropriadamente. Vocês não devem ser românticos na presença de seus filhos, vocês
não devem tentar colocá-los de uma maneira… que vocês tranquem seus quartos e façam todos os tipos de coisas, mas sim se
comportarem de uma maneira que seja digna. Senão as crianças assimilarão de vocês, antes de tudo. Então também, vocês
têm de tomar cuidado… em relação à televisão e as coisas que eles mostram, ou com o que as crianças veem, elas têm de
tomar cuidado. E falem com elas: "Isso é errado, isso é muito errado…" "e isso trará problemas para nós." Se vocês tiverem um
relacionamento adequado com seus filhos, vocês não terão nenhum problema. Vocês veem aqui que eles têm tanto dessa
educação, e apesar disso, quantos problemas vocês têm com os filhos, enquanto nós não ensinamos para as crianças todas
essas coisas, mas nós não temos esses problemas na Índia, porque você é realmente mantido inocente a respeito disso. Se as
crianças são mantidas inocentes, elas nunca serão condescendentes com isso, e elas nunca se meterão em confusões que são
criadas pela curiosidade. Nunca as tornem curiosas. Vocês se sentirão felizes, as crianças se sentirão felizes, e elas começarão
a vida delas desde o começo nas bases da moralidade. Isto é o que vocês devem dar para seus filhos: um senso moral
adequado. Então, uma outra coisa que Eu tenho visto é que é muito importante doar… para a Sahaja Yoga o seu tempo. Muitas
pessoas não doam seu tempo, não trabalham nos ashrams, elas não acham que elas têm de fazer alguma coisa para a Sahaja
Yoga. Vocês devem compreender que… que vocês são partes integrantes de um único corpo. Agora, vamos supor que Eu não
permita que uma mão trabalhe, coloco-a numa tipoia, você achará que ela nunca irá trabalhar, ela se tornará fraca, ela não será
capaz de fazer nada, ela será desperdiçada. Então, você tem de usar todos os membros do corpo da mesma maneira. Todos
vocês devem também por-se fisicamente, mentalmente, emocionalmente, tudo que for possível para o trabalho da Sahaja Yoga,
porque é o seu trabalho. Eu não preciso da Sahaja Yoga, Eu não tenho que fazer isso. É para vocês que Eu comecei isso, e é para
vocês darem isso aos outros. É sua responsabilidade, então vocês devem assumir isso como algo seu, pessoal. Por exemplo,
vocês sabem que nesta idade, Eu estou viajando a cada três ou quatro dias, e viajando longas distâncias. Eu estou fazendo tudo
isso, para quê? Não há nenhuma necessidade de Eu fazer isso, Eu não preciso de nada. Eu simplesmente estou fazendo isso
porque presume-se ser Minha vida. Eu realmente não sei como explicar por que Eu estou fazendo isso. Logicamente, isso não
parece sensato. Mas se vocês Me virem, vocês dizem: "Temos grande consideração pela Mãe," "nós A respeitamos muito,
gostamos muito Dela," "e nós A veneramos", todas essas coisas, mas vocês doam tanto quanto Ela doa? "Quanto nós doamos?"
Em segundo lugar, Eu também tenho ouvido… que as pessoas são muito avarentas… para doar dinheiro para os Meus
programas e coisas assim. Vocês querem que Eu venha aqui. Eu costumava gastar Meu próprio dinheiro antigamente, mas
vocês não querem que Eu venha aqui como Meu próprio dinheiro, isso é apropriado? É? Se vocês têm autorrespeito, vocês não
gostarão que Eu venha, gaste Meu próprio dinheiro vindo aqui, e gaste dinheiro para a construção disto… e gaste dinheiro com
seus carros, com a gasolina. Vocês gostariam que Eu fizesse isso? Não. Assim, há muitas pessoas que vêm ao Meu programa,
Me contaram, mas não contribuem para os Meus programas. Isso é muito errado. Se vocês não contribuírem, Eu lhes digo,
imediatamente vocês sofrerão e isso no que diz respeito ao dinheiro, porque se você não doa, o dinheiro não vem. Aquelas
pessoas que têm sido generosas… em sua ajuda têm ficado muito prósperas, mesmo na Austrália, mesmo na Índia. Então, Eu
tenho que lhes dizer, mesmo isso não é uma tentação para vocês, mas quando as pessoas dizem: "Mãe, nosso negócio não
está progredindo," "isso não está dando certo", então há alguma coisa errada, errada em algum lugar. Mas, uma vez que vocês

comecem a se dedicar à Sahaja Yoga, imediatamente, vocês constatarão que as coisas darão certo. Alguma coisa, há alguma
coisa que você fez de errado que não deveria ter feito, ou alguma coisa que você não compreendeu, você fez algo
equivocadamente. Tente descobrir. As coisas devem ser resolvidas, elas devem amenizar na Sahaja Yoga. Tudo se resolve. Não
somente isso, mas Eu tenho visto que isso simplesmente transforma-se completamente, belamente se alinham, e você fica
surpreso ao ver como isso funciona, desde uma coisa pequena a uma coisa grande. Assim, se algo não está dando certo na sua
vida, certamente há alguma coisa errada. Assim, isso é a moralidade de sua, Eu diria, sua moralidade financeira. Também houve
alguns contratempos horríveis que tivemos neste país, em que líderes horríveis vieram, que estavam somente interessados em
dinheiro, foi desse modo que vieram para a Sahaja Yoga. E o que aconteceu a eles, vocês sabem bem. Então, não venham para
a Sahaja Yoga por dinheiro, vocês vêm aqui por tudo, de certo modo, na totalidade, vocês têm de alcançar uma situação mais
elevada. Desse modo, vocês têm de dar algo também com um coração aberto. Saibam que vocês receberam um presente tão
grandioso, então: "Agora, o que eu posso fazer a respeito disso?" É claro, Eu não preciso do dinheiro de vocês, Eu não estou na
mesma posição que até mesmo Cristo estava, mas Ele nunca recebeu nenhum dinheiro. Assim, Eu não preciso receber nenhum
dinheiro de vocês. Mas ainda assim, para outras coisas, aquelas pessoas que não têm contribuído devem lembrar-se… que se
elas querem que seus filhos fiquem bem, se elas querem que a família delas fique bem, se elas querem estar bem no que se
refere ao dinheiro, sem sentirem o ego, sem pressionarem os líderes, tentem gastar dinheiro de uma maneira que seja
realmente útil para a Sahaja Yoga. Depois, um outro ponto é sobre a família, como Eu lhes disse ontem: "Minha casa; eu devo ter
minha casa, e devo ter…", especialmente as esposas dos líderes. Novamente, Eu devo avisá-las, porque tudo isso tem criado
problemas agora a tal ponto agora… que tivemos que expulsá-los da Sahaja Yoga. Apesar do fato de que os maridos eram muito
bons, mas algumas mulheres queriam ter sua própria casa, queriam ter seus próprios filhos, elas queriam ficar sozinhas. Assim,
se a esposa de um líder tem ideias desse tipo, então o que acontecerá com os outros? Eles têm de seguir um exemplo que é
esse do líder, e se um líder não tem isso e a esposa não tem esse exemplo, a coisa toda pode ficar totalmente em risco. E isto é
o que Eu tenho visto: as pessoas sofrem muito quando elas não compreendem… que nós todos somos partes integrantes de
uma única família. E começamos a pensar – imaginem, nós cortamos um dedo e o plantamos em algum lugar, o que crescerá
disso? Uma árvore crescerá disso? Ou o que crescerá disso? Nada, ele ficará fincado. Enquanto você não estava conectado
com essa coisa toda, você ficava bem, quer você estivesse apodrecendo em um lugar… ou onde quer que você estivesse, não
importa. Mas quando agora você se uniu ao coletivo, e quando você é parte integrante da família, então observe como você se
comporta, como seus filhos são. Eles são coletivos? Eles estão compartilhando ou estão brigando? Tentem certificar-se que
seus filhos consigam compartilhar… as coisas deles com os outros. E antes de tudo, comecem a fazer isso, senão seus filhos
não conseguirão fazê-lo. Agora, observem Cristo, Ele viveu duramente por quatro anos, no sentido de que Ele estava fora
daquele país. Somente por quatro anos, Ele pôde trabalhar a… missão que Ele tinha que cumprir. Assim, Ele só estava… somente
lá para alcançar essa ressurreição no Agnya Chakra. Naquele curto período, quantas belas parábolas Ele transmitiu, em quantos
lugares Ele esteve, a quantas pessoas Ele falou. Toda Sua vida, Ele passou assim. Ele viveu de uma maneira muito simples, e Ele
não tinha essas tendas ou qualquer coisa assim, então Ele costumava ir às montanhas e a montanha, vocês sabem, o Sermão
da Montanha é muito conhecido. E então, Ele reunia as pessoas lá e falava com elas. Elas O escutavam, mas ninguém assimilou
nada do que Ele disse. Os muito poucos discípulos que Ele teve, cerca de doze, que também O compreenderam quando Ele
morreu, antes disso, Eles não compreenderam o que Ele era. Eles não conseguiam visualizar, na verdade, dentro de suas
mentes, "O que Ele estava fazendo, o que Ele estava falando." Mas quando Ele ressuscitou, isso os fez pensar: "Quem era Ele e o
que Ele fez?" "O que significa nós sermos Seus discípulos?" E eles eram pescadores comuns, vocês sabem disso muito bem,
mas a inteligência deles de repente se manisfestou, o dinamismo deles se manifestou, e eles realmente mostraram meios tão
bons de alcançar… o que podemos chamar o segundo nascimento. Também, o Cristianismo se espalhou sob a bandeira
errada… de Paulo e Agostinho, e desse modo nós vemos os problemas do Cristianismo, a tal ponto que ficamos chocados.
Como poderia o Cristianismo de Cristo ser desse jeito? Mas é, e esse Cristianismo de Cristo que surgiu não tem nada a ver com
Cristo. E Ele disse: "Vocês Me chamarão: "Cristo, Cristo, Eu não os reconhecerei." Nós somos as pessoas que estão carregando
isto. E também, Ele disse: "Eles estarão usando um sinal em suas cabeças," "e Eu saberei quem são os escolhidos." Assim, na
realidade, vocês já estão marcados, vocês já foram escolhidos por Cristo em Seu Julgamento Final, Ele os escolheu, e vocês
estão lá. Mas ainda assim, a pessoa deve saber que há toda a possibilidade… de sermos hipócritas, de estarmos jogando
somente com palavras; pode ser que nós ainda temos de nos purificar. Então, apenas coloque sua atenção em você mesmo e
veja por si mesmo: "Onde eu tenho cometido erros?" No que se refere ao Muladhara, vocês têm uma responsabilidade especial.
Os australianos têm a responsabilidade mais importante do que qualquer outra pessoa, porque este é o lugar de Shri Ganesha.
E se vocês não entenderem plenamente o significado da limpeza do Muladhara, Eu tenho certeza que vocês não serão capazes

de alcançar,,, nenhum nível elevado na Sahaja Yoga. Assim, todos vocês devem decidir sobre isso… e trabalhar isso, de modo
que não haja nenhum problema em sua ascensão ou sua elevação, porque vocês são tão puros ou tão belos. Tudo isso, vocês
já alcançaram, sem muitas dificuldades. A única coisa é se essas coisas que são deixadas para trás, de repente, estão tentando
aparecer também, vocês não devem permitir isso entrar em sua vida, isso deve ser simplesmente jogado fora. Por exemplo,
uma folha de lótus, quando ela está sob a água, ela não mostra nada, mas quando ela se eleva, então a água não se mantém
sobre ela, a água simplesmente cai, ela não fica apegada a nenhuma água. Vocês podem derramar água, qualquer quantidade,
ela simplesmente a retira. Assim, isso é o que vocês devem descobrir. Nos relacionamentos mútuos, o racismo e outras coisas,
nós temos de simplesmente nos opor a isso. Não é uma coisa boa odiar alguém por qualquer coisa pequena assim. A qualidade
de perdoar de Cristo… no momento que Ele foi crucificado tem de ser lembrada, como Ele perdoou aqueles que O crucificaram,
porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas mesmo quando eles sabem o que estão fazendo na Sahaja Yoga, ainda
assim as pessoas tentam crucificar. E essa crucificação pode ser aceitável para a pessoa que é crucificada, mas é muito
perigosa para a pessoa que está crucificando. Então, isto tem de ser compreendido: para livrar-se de todas essas coisas… e
para livrar-se de todas as suas crucificações, sofrimentos, vocês têm de ter uma vida extremamente pura, ideal e bela. Vocês
devem orgulhar-se de suas virtudes, vocês devem orgulhar-se de sua grandeza, vocês devem orgulhar-se por serem tão
íntegros; não há nada para sentir-se mal sobre isso. Senão, as pessoas se vangloriarão de suas coisas ruins… como nos tempos
modernos, mas não de suas coisas boas - isso é considerado falta de educação. Vocês não precisam se vangloriar de ambas as
coisas, mas vocês podem orgulhar-se das coisas que são tão belas, tão boas, tão doadoras de energia. Cristo tinha de se
entregar ao desejo de Seu Pai, e Ele Lhe pediu: "Se o Senhor puder afastar esta taça, isso seria bom." Mas quando o Pai disse:
"Não, Você tem de beber desta taça", Ele aceitou e passou por aquilo muito corajosamente e belamente. Nós temos de ter o
mesmo tipo de entrega, de modo que seja o que for que tivermos de fazer, nós devemos fazê-lo com entrega. Nós não devemos
pensar que estamos alcançando alguma coisa através disso, que estamos nos exibindo através disso ou qualquer coisa assim.
Vocês apenas devem sentir: "Isto está sendo feito…" "porque nós estamos nos entregando." Nós devemos sentir nossa entrega
como uma grande bênção. Se vocês puderem colocar a sua atenção em seu coração e apenas dizer: "Eu me entrego", isso é
mais do que o suficiente. Mas vocês não devem dizer: "Mãe, por favor, me ajude a me entregar." Quero dizer, como a Mãe pode
ajudá-los? Todas essas orações algumas vezes são fugas da realidade. "Apenas me ajude, me ajude nisso." Entregar-se é muito
fácil. Vocês apenas têm de dizer: "Mãe, vem em meu coração," "e vem em minha cabeça, e vem em minha atenção", só isso.
Continuem dizendo isto: "Por favor, vem em meu coração," "vem em minha cabeça e vem em minha atenção." E conforme vocês
continuam dizendo, a Kundalini se elevará e Ela os purificará completamente. Ela é quem purifica vocês. O tempo todo, Ela está
limpando seus chakras, mas o problema é que vocês sempre os estragam. Repetidamente, pobre coitada, repetidamente Ela se
eleva e faz isso. Assim, todos esses problemas existem porque nós não fazemos introspecção. Eu também tenho visto que as
pessoas são muito apegadas a suas esposas… ou apegadas aos seus maridos, então elas não conseguem ver mais ninguém.
Para eles, tudo está errado, mas para eles mesmas, seus maridos e suas esposas não estão. Isso parece ser uma falha muito
comum. Esse tipo de apego falso não somente prejudicará a outra pessoa, mas prejudicará seu marido ou sua esposa, porque
eles também escaparão impunemente das coisas erradas. Uma vez que eles comecem a ficar impunes pelas coisas erradas,
não há fim para isso, e eles serão destruídos. Agora, a tarefa diante de Mim é ir para a área do Vishuddhi na América, a qual é
uma outra tarefa muito difícil. E a menos e até que isso seja corrigido, Minha garganta não poderá ficar bem. Então, Eu tenho
que fazer isso bem-disposta, e Eu tenho que realizar isso. Mas como sabem, os americanos têm… alguma coisa errada com a
cabeça deles. Eles só podem… Eu simplesmente não entendo. Eles gostam de pessoas que tiram dinheiro deles e que os
enganam, que têm Rolls Royces, todos os tipos de coisas, vocês podem imaginar? Eles não Me receberiam na televisão, porque
não tenho nenhum Rolls Royce. Quero dizer, na televisão, no governo, vocês podem imaginar… uma televisão assim onde eles
não o aceitam por você não ter Rolls Royces? Isso não dá prestígio. Se Eu tenho um Rolls Royce por enganar alguém, então isso
dá muito prestígio, é um negócio. Assim, com todas essas coisas acontecendo, a pessoa sente que o nível de espiritualidade é
realmente grande… em um lugar como a Austrália, que é isolada do mundo, que é tão distante. A espiritualidade é muito bem
expressa aqui, e Eu tenho certeza que na Sahaja Yoga, eles se elevarão muito alto, se eles se mantiverem fieis a um único
entendimento: que eles estão vivendo no solo de Shri Ganesha. O quanto é importante, o modo como vocês vivem, com que
pureza e com qual compreensão. Assim, hoje é o dia da Ressurreição de Cristo, nós devemos dizer, é uma ressurreição para
todos nós. Ele é o Escolhido, Ele é Aquele que lidou com isso, que fez tudo por nós. E Ele é Aquele que tem nos ajudado tanto,
caso contrário, a Kundalini… nunca poderia ter entrado completamente no Sahasrara. Então, temos de ser realmente muito
gratos a Ele de coração, e mais, vocês devem tentar assimilar as qualidades Dele. Uma outra qualidade está presente, é claro,
que quando as pessoas tentam criticar sua Mãe… ou tentam insultar sua Mãe, vocês ficam furiosos, isso é exatamente como

Cristo. Ele não podia tolerar nenhum insulto… ou nenhum tipo de descuido com Sua Mãe. Ele próprio disse que isso não será
tolerado. Da mesma maneira, vocês também, se vocês têm esse sentimento só em relação a isso, Eu estou com vocês. Eu
estou totalmente com vocês, de modo que vocês não tenham… nunca mais o sentimento de… culpa ou qualquer coisa assim
dentro de vocês. Quando vocês compreendem que seja o que for que estejam fazendo, vocês estão fazendo com total
sinceridade, com total compreensão, mesmo se você cometer erros, não importa. O erro trará à tona alguma coisa que está
faltando. Mas vocês têm de ser extremamente sinceros, esse sentimento deve estar dentro de vocês. Vejam o sentimento de
Cristo. Quero dizer, Ele próprio se crucificou. Ele procurou o problema. Ele fez o máximo lá, não havia nenhuma necessidade
para Ele entrar naquela área, e Ele teve isso. É claro, vocês não vão ser crucificados agora para a sua ressurreição, de forma
alguma, mas de certa maneira, vocês têm de crucificar tudo que for feio, tudo que for errado, tudo que for prejudicial para o seu
crescimento. Vocês têm de se tornar realmente pessoas belas, muito belas. Qualquer um que fale com vocês, qualquer um que
os veja, deve dizer: "Eu encontrei tal e tal pessoa, muito bela." "E então eu perguntei: como é que você é tão bela?" "E a pessoa
disse: eu sou uma Sahaja Yogini." É uma experiência Minha muito, muito comum, uma experiência muito comum. E o principal
é… que vocês têm de respeitar a sua Realização do Si, a sua ressurreição tem de ser respeitada. Se vocês não respeitarem a sua
ressurreição, vocês não irão ajudar a si mesmos ou aos outros. Uma vez Eu Me encontrei, por acaso, com o juiz da Alta Corte de
Haia, que é a Alta Corte Mundial. Em Romênia, ele estava ocupando o cargo lá; Eu também estava sentada e ele ficou olhando
para Mim. Estava tentando localizá-lo, Eu não pude localizá-lo. E depois, nós fomos a Paris e ele também estava em Paris. Em
Frankfurt, ele estava fazendo escala, e Eu também estava Me estava fazendo escala lá. Então, ele simplesmente veio e
perguntou: "A propósito," "eu me encontrei com a Senhora antes?" Eu disse: "Talvez." Eu sabia quem ele era, mas Eu fiquei
calada. Ele disse: "Sabe, eu sou fulano de tal, e eu fui à Índia…" "e havia uma Senhora que me curou. Era a Senhora?" Eu disse:
"Sim, Eu sou essa senhora." Tudo bem. Então, o que ele Me falou foi a coisa mais animadora, foi isto. Ele disse: "Naquela época,
Você me curou, eu me senti gratificado." "Eu pensei que Você fosse uma das curandeiras e tudo mais." "Mas quando eu vi a vida
do Dr. Nagen," "ele é meu colega, a forma como ele está transformado," "o modo como ele se tornou um homem tão bom," "uma
pessoa tão maravilhosa. Eu lhe perguntei uma vez:" "O que o tornou tão bom?" "Como você pode ser um homem tão bom
nesses tempos ruins," "quando de todo lado há um ataque?" "E ele também assumiu uma posição muito importante." Qual
criança está chorando tanto? "E o quê, o que foi que o tornou uma pessoa tão boa?" "Você está vivendo em um lugar assim," "e
você sabe como Haia é cercada por todos os tipos de criminosos…" "e drogas e tudo mais; e você é uma pessoa santa tão boa e
bela." "O que o tornou assim?" "Então, ele me disse:" "Você se lembra da Senhora que o curou," "Ela me mudou completamente."
"É por causa Dela que eu me tornei um yogi," "e é por isso que minha vida mudou, porque isso lhe dá a força." Então esse
homem Me contou isso, Eu realmente fiquei muito tocada. Então ele disse: "Agora, eu posso ter uma fotografia Sua?" Eu disse:
"Eu não tenho nenhuma fotografia." Havia três, quatro Sahaja Yogis Comigo, eles estavam usando os broches, mas havia
somente um broche. Mas o secretário da Alta Corte de Haia também estava com ele. Ele ficou muito interessado, então ele
disse: "Eu posso ter o broche." Então o demos para aquele juiz, então outro sujeito disse: "E quanto a mim?" "Eu gostaria
também de ter um broche." Eu disse: "Você vai usar esse broche?" "Sim, sim, é claro." Imediatamente, ele o colocou. De repente,
Matteus achou um outro broche, mas eles tinham entrado no avião. Então ele correu até lá e falou com a aeromoça: "Dê isso
para o cavalheiro." "Ah, eu vi um com este broche. Tudo bem," "eu o darei para o outro." E ela o levou. Vocês podem imaginar?
Essas pessoas da alta sociedade, Eu diria, de posição tão elevada na vida, tão intelectuais, eles são os juízes da Suprema Corte,
no sentido que ela é a mais elevada… Corte em Haia, a Alta Corte Mundial. E tão humildes por causa de uma pessoa que eles
viram tão mudada. Então vocês podem imaginar como vocês podem mudar seus colegas, como vocês podem mostrar
resultados melhores pelo seu próprio comportamento digno. Isso irá funcionar muito bem, se vocês tiverem esse exemplo. E
Cristo, por que Ele impressionou tanto as pessoas? Por causa de Sua vida pessoal. Em Sua vida pessoal, Ele mostrou… o quanto
Ele era poderoso, e depois, em Sua morte, Ele mostrou… através de Sua Ressurreição que Ele era alguém além da compreensão
humana, em que Ele simplesmente ressuscitou após a morte. Deve ser isto: Ele era a absoluta pureza personificada, a qual Ele
era. Então hoje, nós temos de nos colocar de tal maneira… que peçamos a pureza, e pureza e pureza, e nós iremos trabalhar
essa pureza… dentro de nós mesmos com total sinceridade. Nós não entraremos na viagem do ego e acharmos que estamos
perfeitamente bem, não. Nós apenas pediremos a pureza completa dentro de nós mesmos. Isso é que é o grandioso, o que
Cristo nos deu, o qual devemos alcançar, e devemos realmente mostrar… que nós podemos alcançar essa pureza dentro de nós
mesmos. Seja o que for que aconteceu, esqueçam, não se preocupem com esse ponto. Seja o que for que aconteceu é um caso
perdido, mas seja o que for que tiver que acontecer é isto: todos vocês devem pedir a pureza. Todo o criticismo, todo o ódio e
todas essas coisas desaparecerão. E mais, a pureza lhes dará essa posição única, de modo que quando as pessoas virem suas
vidas, elas mudarão. Apenas em ver suas vidas, elas mudarão. Eu espero que isso funcione muito bem aqui. E talvez, quando Eu

vier da próxima vez, nós teremos muitos, muitos Sahaja Yogis, belamente conectados uns com os outros, tendo belos
relacionamentos uns com os outros, e estas crianças crescendo muito rápido também. Eu espero voltar aqui novamente para a
terra de Shri Ganesha, onde a pureza assumiu o comando. Que Deus os abençoe. O Puja de Páscoa é um puja simples, de certo
modo, porque nós apenas… É claro, a lavagem dos pés tem de ser feita pelas crianças, porque hoje é um dia especial. Mas
também é um puja muito mais simples, e assim, não tem todas essas coisas que normalmente fazemos.
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Shri Bhavasagara Puja, Brisbane (Australia), 6 April 1991.
Esta é a primeira vez que estamos tendo um puja em Brisbane, e Eu estou feliz por tantos terem vindo aqui... de vários lugares.
Vocês sabem que através do puja, vocês estimulam os chakras dentro de Mim... e vocês obtêm muitas vibrações... e alcançam,
subitamente, uma elevação em sua consciência. Vocês realmente alcançam isso, mas depois de algum tempo, eles dizem:
"Mãe, novamente nós decaímos." Também eles estavam dizendo: "Quando nós vamos para a Índia, nós ficamos bem..." "e
quando voltamos, nós decaímos." Felizmente, agora nós temos um ashram, o que é uma coisa muito boa. Ter um ashram, em si
mesmo, é uma, Eu devo dizer, é uma coisa muito, muito positiva, porque é dessa forma que Ganesha fica estabelecido aqui.
Assim, o ashram está aqui para uma vida coletiva, mas uma vida coletiva de espiritualidade. Não é só viver aqui, mas é uma vida
de espiritualidade. E nós temos de saber algumas coisas sobre... a disciplina que nós temos de manter, é muito importante. Não
é apenas uma casa onde ficamos, onde algumas pessoas se reuniram para viverem juntas, mas tem de ter uma disciplina.
Somente então, você será ajudado, porque se você não vem para o ashram com esta ideia... de que você está indo lá para
ascender, não fará nenhuma diferença se você ficar em casa ou ir para o ashram.
Assim, há dois tipos de meditação, dois tipos, em que uma é a meditação onde – nós podemos chamá-la de "antarmana" –
meditamos dentro de nós mesmos, para vermos por nós mesmos o que está errado conosco, e como nós temos de corrigir, o
que temos de fazer a respeito disso. E uma outra é "bahirmana", é externa, como nós temos de viver externamente. Você tem de
ter uma disciplina, que não é imposta a você, mas com muita alegria, você a aceitou... e a assimilou. Em qualquer arte, por
exemplo na Índia, Eu não sei aqui, mas... você tem de colocar a si mesmo em um treinamento rigoroso... para alcançar qualquer
nível. Você não pode negligentemente contornar isso. Você não pode simplesmente levar tudo de forma cômoda. Na Sahaja
Yoga, não há nenhuma "tapascharya", não há nenhuma penitência para você. Tudo são bênçãos. Mas a pessoa não deve se
perder com essas bênçãos, se você tiver que realmente penetrar em si mesmo... em sua profundidade total. Assim, para o
"antarmana", é importante que todos vocês meditem, de manhã e à noite, todo dia.
Tudo bem se até mesmo você não escovar seus dentes, mas você deve meditar, é uma coisa importante. Essa é a razão pela
qual Eu percebo que, no Ocidente, as pessoas continuam se bloqueando, novamente se limpando, novamente se bloqueando.
Toda que vez que Eu venho, noto que alguém está sofrendo ou por causa de algum tipo de condicionamento, ou digamos, por
causa de algum tipo de "baddha", ou às vezes, é o ego ou algo assim. Isso vai e volta. Não é alguma coisa que fica
permanentemente desapegada. Assim como nós temos de tomar nosso banho todo dia, temos de nos lavar todo dia, da
mesma maneira, nós temos de nos lavar internamente. Assim, a meditação é o "antarmana..." "tapaha", como vocês podem
chamar isso. Mas não é nem mesmo uma "tapaha". Você não tem de ir aos Himalaias e sentar-se lá. Você só tem de fazer essa
meditação... de manhã cedo.
No sistema da Sahaja Yoga, Eu diria que o melhor que está funcionando... é na Alemanha e na Áustria, nesses dois, e também
na Inglaterra, mas não até aquele ponto. Eu diria que aqueles dois países estão realizando o melhor, e em terceiro lugar, em
Roma. Eles também têm ashrams do mesmo tipo, mas para eles, é muito importante alcançar... os altos níveis da Sahaja Yoga.
Sem dúvida, nada é mais importante. Invariavelmente, em todos esses ashrams, Eu tenho visto as pessoas se levantarem às
quatro horas. Eu também Me levanto todo dia às quatro. Depois talvez Eu durma mais tarde, mas às quatro horas, Eu estou de
pé. Eles tomam seus banhos, ficam prontos para os pujas, e depois se sentam e fazem por cerca... de cinco a dez minutos puja
para a fotografia, e depois meditam. Depois eles vão e tomam café da manhã ou algo assim. Depois, quando eles voltam para
casa do trabalho, eles também se sentam juntos para meditar, essa é a parte coletiva disso, ou discutem o que quer que deva
ser feito: "Como propagaremos a Sahaja Yoga."
Eles apenas falam sobre a Sahaja Yoga, ou eles decidem o que deve ser feito, qual é a melhor maneira... de resolver os
problemas da Sahaja Yoga. E depois à noite, antes de dormir, invariavelmente todos eles, todos eles, todos juntos, até mesmo

as crianças antes de dormir, fazem "footsoaking", sentam-se para a meditação, e vão dormir. É por isso que Eu acho que a
Áustria tem se elevado tão bem, e o alemães. Vocês sabem, os alemães são desse jeito. Se alguma coisa entra na cabeça deles,
para eles, essa é a coisa mais importante, então eles não ficam meio que inconstantes. Não há nenhuma, eles não abrem
nenhuma concessão em relação a esses pontos. E eles fazem o corpo deles trabalhar duro. Agora, qual é a "tapa" nisto aqui? A
penitência? Nosso corpo é usado para um tipo de vida.
Na Índia também, nós todos somos assim na Índia. Todo mundo levantará de manhã, e eles se sentarão para o Puja... ou se
sentarão para a meditação. Sem dizer, isso acontece, você não tem de lhes dizer. Porque esta é a coisa tradicional para se fazer
na Índia: sempre quando eles se levantam, eles tomam banho, sempre fazem um puja, todos eles. Se eles forem cristãos
também, eles se sentarão e rezarão. Os muçulmanos, eles farão "namaaz". Isso é um tipo de prática e é a educação da família.
Aqui, Eu percebo que os pais não assumem a responsabilidade... de passar qualquer informação para os filhos sobre
discipliná-los, porque as crianças são também extremamente agressivas. Elas não querem saber disso. Então os pais também
não têm coragem de lhes dizer: "Isto é bom para você, por favor faça isto desta maneira," "é melhor que você medite."
Eles têm medo de que possam perder seus filhos, se eles lhes falarem desse jeito. Ou, "reze", ou "acorde nessa hora". Você não
têm coragem de lhes dizer: "Acorde nessa hora." Este é o maior crime no Ocidente, se vocês lhes disserem: "Você tem de
acordar às quatro horas", "abbah". É como a pior punição. Mas uma vez que você comece a levantar-se de manhã, você irá
adquirir o hábito e então, você dormirá cedo. Então você consegue dormir cedo. Levantar de manhã, realmente o ajudará pelo
dia inteiro. Então, comece esse tipo de prática. Você deve meditar todo dia, e essa é a razão pela qual Eu noto que as pessoas,
onde quer que Eu chegue, elas estão novamente bloqueadas, alguma coisa está errada.
Isso está errado, aquilo está errado; elas ficam bloqueadas aqui e ali. Por que você deveria se bloquear? Diariamente vocês
devem se elevar. Diariamente vocês devem estar em um estado mais elevado, e essa nova educação deve surgir dentro de nós,
pois nós somos Sahaja Yogis. E nós não estamos aqui somente... para termos boa comida e bons momentos... ou bons
encontros, mas nós estamos aqui... para nos tornar essas personalidades únicas, que são exigidas para elevar a humanidade...
a um estado mais elevado. Então você tem de ser agora responsável por si mesmo. Você tem de se cuidar e tem de dizer para si
mesmo: "Sr. Fulano de Tal, Sra. Fulana de tal," "por favor, agora comporte-se." Senão, a Sahaja Yoga fica perdida para você. Ela
não irá ajudá-lo muito.
Pode ser que aumentemos em quantidade, mas em relação à qualidade, nós estaremos falhando. E um ataque da negatividade
pode acabar... com uma quantidade tão grande que pensamos que é demais, isso aconteceu uma vez. Então agora, todos vocês
devem desenvolver... essa dedicação para si mesmo, descobrir qual é o seu problema e como você tem de corrigi-lo. Se isso for
feito todo dia, Eu posso lhes assegurar... que vocês não terão nenhum problema de nenhum tipo. Os seus pensamentos
pararão, os seus problemas serão resolvidos e vocês não terão nenhum bloqueio de forma alguma, porque vocês os
removeram. Mas se vocês os deixam em seu ser, então eles crescem e se tornam grandes. Assim, não deve haver nenhuma
letargia, no que se refere à meditação, mas você começará a fazer isso com alegria depois de algum tempo. Você não será feliz
se você não fizer isso. Mas no começo, você terá que estimular a si mesmo... e dizer para si mesmo que este corpo tem de ser
purificado, mas mais do que este corpo, esta mente e este intelecto, ambos devem ser corrigidos. Para ser um instrumento de
Deus, você tem de ser perfeito, uma personalidade perfeita, senão talvez não sejamos capazes de transmitir... a mensagem da
Sahaja Yoga de uma forma apropriada.
Muitas pessoas dizem: "Nós somos entregues à Mãe," "e nós somos entregues a Ela" "e como resultado da entrega, nós
obteremos tudo." Mas o que você está entregando? É um coração puro ou um coração cheio de todos os tipos de coisas
erradas? Ou é essa inteligência que é um tipo muito superior de inteligência pura? Ou então, você está se mostrando como toda
sua arrogância? Assim embora haja o Ganges da Sahaja Yoga fluindo, ainda assim, você tem de ter a profundidade de um jarro.
Uma pedra não pode levar nenhuma água. O mesmo com as crianças. É claro, como elas irão para a Índia, Eu tenho certeza que
elas formarão rotinas adequadas... e elas formarão métodos de meditação adequados. É óbvio que nunca tivemos o senso de
Divindade no Ocidente.
Seja o que for que tivemos, seja o que for que obtivemos... da igreja ou de qualquer sinagoga ou de alguma coisa assim, que era

somente de domingo a domingo, domingo a domingo, para os muçulmanos é de sexta a sexta, sexta a sexta, acabou-se. Mas
isso não os levou a lugar nenhum. Então nós temos de fazer alguma coisa a respeito disso. Os problemas serão resolvidos num
piscar de olhos. Vocês não têm de sentar-se e contemplar... e se preocupar: como você resolverá o seu problema? Ele será
resolvido. Mas o que não pode ser resolvido são os hábitos que você desenvolveu, hábitos de letargia. Eu posso compreender
se em Londres, as pessoas forem letárgicas, mas elas não são. Elas se tornaram extremamente, extremamente trabalhadoras,
ativas e também dedicadas. Como elas alcançaram isso?
Somente por saber que essa dedicação traz... toda a purificação e todos os poderes. Agora, vamos supor que este instrumento
não esteja limpo. Vocês não serão capazes nem mesmo de Me ouvir, ele é inútil. Portanto, nosso instrumento tem de estar
perfeito... para manifestar a Sahaja Yoga. Se não estiver, todos os defeitos podem ter duplo efeito, por exemplo, primeiro isso
afetará você, você nunca sente a vantagem completa da Sahaja Yoga, e em segundo lugar, isso afetará as pessoas que se
encontrarão com você, e gradualmente, elas descobrirão que há alguma coisa errada com você. "É algum tipo de loucura
reprimida", as pessoas dirão, "essa Sahaja Yoga é isso," "porque eu não percebo nada grandioso a respeito desse homem." "Ele
está parcialmente aqui, parcialmente ali." Uma vez que você comece a se aprofundar mais em seu ser, você ficará surpreso ao
ver que você pode desenvolver... tamanhas habilidades que você ficará surpreso consigo mesmo. É claro, há bênçãos, há
milagres, mas pense em suas próprias habilidades. Quais são suas habilidades?
Até que ponto você é capaz de fazer algo a respeito de curar pessoas? Nós temos poucas pessoas em Mumbai... e muito
poucas pessoas em Pune também. Mas elas estão disponíveis para curar. Algumas delas estão indo às vilas. Agora, elas Me
pediram para lhes dar um Jeep, então elas poderão levar um grupo musical para as vilas e cantar lá. E conseguir um número
maior de Sahaja Yogis. Mas quando eles voltam, imediatamente, quer elas cheguem de dia ou de noite, imediatamente, elas
farão footsoaking diante da fotografia. Também para se proteger, você tem de dar um bandhan em si mesmo, o tempo todo.
Você não deve dizer: "Agora, eu estou bem." Você não deve dizer: "Eu sou perfeito."
Você não deve dizer: "Agora, eu sou um Sahaja Yogi." Nunca, nunca pense assim. No momento que você começar a pensar que
é perfeito, você está acabado. Portanto, antes de sair, vocês devem dar um bandhan apropriado. Também antes de dormir,
vocês devem dar um bandhan apropriado. Coloquem sua atenção no seu Sahasrara e depois durmam. É impressionante como
as coisas funcionam. Imediatamente, você saberá se uma pessoa... está meditando ou não, imediatamente. É como se ela
fosse uma pessoa que deu um banho no filho. Embora a pessoa tenha dado banho na filho, ela ainda não tomou banho.
Você pode distinguir a diferença entre os dois. Da mesma maneira, aqueles que têm meditado... todos os dias, de manhã e à
noite, não é necessário muito tempo. Vejam, nós gastamos todo o nosso tempo em alguma coisa insensata. Quando houver
completa compreensão de você mesmo... e completa compreensão dessas vibrações, somente então você pode lidar com elas
apropriadamente. Todo esse conhecimento é para vocês. É totalmente gratuito, como vocês sabem, e todo essa maestria pode
ser de vocês. Portanto, não fiquem apenas satisfeitos: "Tudo bem, hoje é domingo, nós iremos à igreja," "pegar o livro de hinos,
vamos cantar esse hino número tal. ", se sentar, novamente se levantar, se sentar. Voltar para casa exatamente o mesmo.
Assim, hoje, Eu realmente pensei em dizer a todos vocês... que vocês devem desenvolver a profundidade dentro de vocês.
E se você não consegue desenvolver essa profundidade, então você ainda é um medíocre. Na verdade, todos esses grandes
segredos sobre a Deusa e Seus poderes não foram contados a ninguém dessa forma. Nunca. Somente quando eles tinham
completado a sua unificação – Eu diria, a ideia completa, a plena compreensão... entre a unicidade de Deus e o relacionamento
de vocês com isso, totalmente – ninguém faria qualquer coisa antes disso. Agora, os dias da Sahaja Yoga são tão simples... que
logo que você obtém a Realização, você pode começar a dar a Realização aos outros. Imediatamente. Exatamente sob sua
mão, você verá que a Kundalini se moverá. Coloque sua mão sobre a cabeça de alguém... e você perceberá que essa pessoa
obtém a Realização. É um fato. Simplesmente funciona dessa maneira.
Mas isso significa para muitos: "Oh, não há nada a ser feito." "Afinal, tudo é feito pela Mãe, nós apenas alcançamos algo." Vocês
devem sempre compreender que... a Mãe só pode trabalhar com um instrumento muito bom, e não com um instrumento fraco.
Assim, agora, nós temos alguns grandes Sahaja Yogis... que têm penetrado muito profundamente nisso. Invariavelmente, não
importa quando Eu perguntei, eles dizem: "Mãe, todo dia nos veneramos." "Nós veneramos de manhã e à noite, de todas as

formas, diariamente." "Nós fazemos footsoaking e sentamos diante de Sua fotografia" "e veneramos Sua fotografia, ou então,
de manhã também," "nós fazemos algo assim." E surpreendentemente, você pode distingui-los imediatamente. Devia haver 600
pessoas no aeroporto, mas imediatamente, Eu sei quem está meditando todo dia. Agora, isso é para nós.
Eu tenho feito a Sahaja Yoga pelos últimos, agora, por mais de 20 anos, e agora, nós estamos entrando no vigésimo primeiro
ano, nós podemos dizer, mas Eu estou pronta, vejam, é desse jeito, porque foi em 1970, e agora é 1990, então é tudo isso, mais
91. Nós tivemos tanto tempo. É claro, Eu diria, vocês não obtiveram a Realização naquela época; mas seja qual for a época em
que vocês tiveram a Realização, Eu não julguei até que ponto vocês foram nisso. Eu disse: "Primeiro deixe-os ter a Realização."
Eles obtiveram a Realização. Assim, quando eles receberam a Realização, as pessoas que realmente... sentiram a
responsabilidade, desde o primeiro dia, eles obtiveram isso desde o primeiro dia, Eu não tive de lhes dizer. Eu não estou falando
dos indianos, estou falando dos outros. E eles fizeram, eles mostraram uma enorme melhora, enorme. Nós temos enviado para
vocês jovens indianos de lá, jovens indianas de lá, apenas para vocês saberem que... eles podem também ajudá-los na Sahaja
Yoga. Isso certamente pode ajudá-los.
Vocês têm de ter um tipo adequado de pessoa, e vocês ficarão surpresos com o modo como eles são, eles podem transmitir
tudo... e eles estão muito pouco preocupados com o ego deles. Não há nenhum ego de forma alguma. Assim, você não está
alcançando tudo isso para o seu ego. Você está alcançando isso porque você é um buscador... e agora você se tornou um
Sahaja Yogi. Assim deve ser entendido que isso não é algo como... uma vantagem no que se refere ao dinheiro, ou algo como
"eu tenho que ter poder", isso, aquilo; porque se você não meditar, sua atenção irá para essas coisas. Imediatamente, você
começará a pensar: "Eu posso me tornar o líder?" Tudo bem, ou até mesmo: "Eu devo humilhar o líder?" "Como eu posso
insultá-lo?" "Como eu posso brigar por isso?" "Como eu posso fazer isso?"
"Como eu posso realizar isso dessa maneira?" Você tenta insultar também. Se não for possível, talvez você use violência
algumas vezes, raiva, porque você ainda não está, Eu devo dizer, tão evoluído assim, evoluído, tão madure, tão sábio. Então
agora, o que você tem de fazer... é bem na primeira oportunidade, quando você se levanta de manhã, primeiro diga: "Deixe-me
ver," "qual é a minha responsabilidade como um Sahaja Yogi?" Depois de algum tempo, você começará a gostar disso, porque
isso lhe dará enormes poderes, uma enorme experiência. Então depois, simplesmente sente-se com a mente muito humilde,
antes de tudo, diga: "Mãe," "se eu tenho algum ego, por favor leve embora." "Mãe, se eu tenho algum condicionamento," "por
favor leve embora, porque eu sou um buscador, inteiramente," "eu não quero todas essas coisas." Mas, se você não meditar,
então este Sr. Ego secretamente se infiltrará sorrateiramente em você, e você talvez tente tornar-se o líder, ou você fará algum
tipo de afirmação, algum tipo de ação estúpida do ego, as quais nós temos muitas na Sahaja Yoga. Se você anotá-las, você não
saberá como parar de rir. Então, para se prevenirem, Eu diria que... a única maneira de se protegerem é meditar de manhã e de
noite, e também manterem-se em completo bandhan.
O papel de vocês é muito importante... e é um momento muito importante, extremamente importante. Vocês não têm ideia de
que na história da espiritualidade, ninguém pôde fazer tanto quanto vocês podem fazer. Assim, se você realmente... faz o
"antarmana", se você realmente se observa interiormente, enquanto está meditando, você se observa, os seus chakras e tudo
mais, e então você percebe essa introspecção: "Por que eu sou desse jeito?" Simplesmente, se separe de si mesmo, veja por si
mesmo: "Por que eu sou desse jeito?" "Por que eu fiz desse jeito?" "Por que eu penso assim?" "Quem sou eu?" Essas perguntas,
quando respondidas, você conhecerá todo o seu mérito, o seu valor. Eu não sei como Eu devo enfatizar isso, o quanto mais é
necessário para enfatizar... a importância da meditação, todos os dias. Como essas propagandas que vocês veem, todos os
dias, eles simplesmente seguem bombardeando sua cabeça: "Compre isso, compre aquilo, compre, compre, compre, compre,
compre."
Isso atua. Da mesma maneira, você tem de todos os dias... bombardear a si mesmo: "Agora, a meditação." "Começar a
meditação, começar a meditação." Então, você ficará surpreso que quando você sair, você verá algo belo, imediatamente, você
entra em consciência sem pensamentos. Você não necessita agir. Assim que você encontrar um Sahaja Yogi, imediatamente
fica sem pensamentos, a outra pessoa, ambos ficarão. Você começa a desfrutar tudo de uma maneira bem diferente. E
sentimentos tão belos surgem, uma segurança tão bela é construída... que você fica surpreso: "Como eu pude ser assim?"
"Como eu pude sentir essa segurança apenas ao expressá-las..." "de uma maneira tão bela?" Porque se você estiver, digamos,

lavado e limpo, uma coisa simples, na vida diária, então antes de tocar... qualquer coisa, com todas as coisas, você toma
cuidado... de modo que você não as estraga novamente.
Se há um sari que está sujo, totalmente sujo, então se há duas manchas ou centenas de manchas, não faz nenhuma diferença.
Mas quando ele está totalmente limpo, então mesmo com uma menor mancha, você pode ficar preocupado, porque todo
mundo verá isso. Da mesma maneira, a menos e até que você se purifique todos os dias, você não saberá o que está errado
com você. Eu espero que vocês prestem plena atenção ao que Eu disse hoje aqui, com plena atenção... em seu ser interior...
projetando para fora, como uma testemunha de si mesmo. Apenas observe como você fala com os outros: "Por que eu deveria
falar assim?" "Qual é a necessidade de falar?" E então, você começará a compreender que "atrás de tudo isso..." "está algum tipo
de coisa estranha acontecendo em meu cérebro". E este cérebro tem de ser corrigido. É muito importante. Agora, no final do dia,
nós devemos descobrir: "Que coisas boas eu tenho feito pela Sahaja Yoga?"
Também, nós podemos descobrir: "De que modo eu não tenho estado à altura da Sahaja Yoga?" Se isso puder ser feito, você
descobrirá: "Até que ponto eu tenho ido..." "com esses poderes para difundir a Sahaja Yoga?" "Até que ponto eu posso ir?" Isso é
realmente extraordinário, porque... como Eu lhes disse, na Áustria, nós temos alguns rapazes... que estão o tempo todo
pesquisando sobre a Sahaja Yoga. Eles leram o livro de Adi Shankaracharya, que Eu ainda não li. Eles têm lido todos os tipos de
coisas, apenas para descobrir até que ponto eles estão, e como resultado, eles próprios continuaram se desenvolvendo... muito,
muito profundamente em seu ser. Mas a maneira, vejam, você segue se desenvolvendo cada vez mais profundo, e você ficará
surpresa que quanto mais profundo você vai, você não se exibirá, você não se exibirá. Você simplesmente emitirá. Como um
senhor que uma vez veio em Minha casa, e eles disseram: "Mãe, "um frescor veio de dentro." "Parece que um frescor veio de
dentro."
"Sim, sim, há um frescor vindo." Ele não disse nada, não fez nada. Apenas ao andar dentro da casa: "Um frescor veio." Você
simplesmente sente, Como na floresta, se você for e perceber um silêncio completo, até mesmo os pássaros não estão
cantando, então saiba que há um tigre sentado lá. O tigre não faz nada, talvez ele esteja somente dormindo, coitado. Mas o
lugar todo está admirado, respeitoso com sua presença. Da mesma maneira, um Sahaja Yogi, em qualquer lugar, se destacará.
Vejam esses santos, eles não sabem nem mesmo como elevar a Kundalini, mas eles eram pessoas muito puras. Eles nunca
elevaram a Kundalini de ninguém. Eles nunca deram a Realização a ninguém, eram pessoas extremamente puras, não havia
nenhuma impureza neles.
E então, o quanto que eles podiam produzir, que poesia, que trabalho, que ideias espirituais, que frases, quero dizer,
maravilhoso. Tamanha profundidade em tudo que eles faziam, tamanha efetividade. Agora, nós estamos aqui para alcançar
nossa espiritualidade, não para ganhar dinheiro, não para ganhar cargos, poderes, nada. Nós estamos aqui para alcançar nossa
espiritualidade, e nessa espiritualidade, tudo está lá. Toda a satisfação, tudo está lá. Isso terá um efeito nas crianças. Isso terá
um efeito no ambiente, de todas as maneiras, e na personalidade. Assim, isso não é uma questão também de indivíduos
fazendo isso, mas coletivamente fazendo isso. O coletivo deve parecer uma coisa bela. Então vocês devem ter, Eu diria, em um
ashram, uma meditação coletiva.
Na Áustria, eles fazem isso de manhã cedo, às quatro horas, coletivamente. Assim, eles sabem quantos estão lá... e quantos
estão faltando, isso, aquilo. Mas Eu disse: "Não chamem a atenção. Vamos ver." Quando aqueles que estão meditando desse
jeito... se elevam muito alto, os outros começão a segui-los. Então, não pensem sobre os outros: "Que horas ele levantou." "Eu
tenho que tomar conta de mim mesmo." Isso é muito egoísta, "swarth". Vocês têm de conhecer o significado de "swa", isso é
egoismo, e quando você conhece esse significado, então você não se importa com o que quer que alguém diga, com o que quer
que alguém possa tentar fazer. Vamos supor que seu marido seja estranho: "Oh, não importa.
Ele mudará de ideia." Vamos supor que sua esposa seja estranha: "Não importa, ela mudará de ideia." Não é nada importante.
Para vocês, isso é a coisa mais importante para fazer, e todos aqueles que têm pensado assim e têm agido assim, estavam
acima de tudo. Nada pode pô-los para baixo. Assim, hoje é o primeiro dia de Brisbane. Eu abençoo todos vocês, de modo que
vocês tenham... essa noção plena de si mesmos, sobre porque vocês estão nesta Terra... e qual trabalho grandioso que
espera-se que vocês façam. Cada um de vocês é capaz. Cada um de vocês pode fazer isso, mas vocês, Eu pediria... que vocês

assimilassem essas qualidades dentro de vocês, que já estão lá. Quero dizer, Eu não diria "absorver", mas as manifestem, e uma
vez que comecem a manifestar, observem como está o seu temperamento.
Nós tomaremos conta de seus filhos, não se preocupem. Que Deus os abençoe.
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Shri Gauri Kundalini Puja Aukland, Austrália, 14.08.1991. Gauri é a Mãe de Shri Ganesha. E Ela criou Shri Ganesha porque Ela
estava tomando banho e, para proteger Sua castidade, Ela criou Shri Ganesha. Da mesma forma, a Kundalini é a Gauri e nós
obtivemos Ganesha sentado no Muladhara Chakra. Assim, nós temos o Muladhara como a moradia de Gauri, da Kundalini, e a
proteção da Kundalini é feita por Shri Ganesha. Como vocês sabem, Shri Ganesha é a Divindade que é para nossa inocência.
Somente Shri Ganesha pôde ficar lá naquele local, porque, como vocês sabem, o plexo pélvico cuida de todas as funções
excretoras, e somente Shri Ganesha pode realmente permanecer lá sem se sujar pelo meio que O cerca. Ele é tão puro, tão
inocente. Embora a Kundalini seja a Virgem, a Virgem Mãe de Shri Ganesha, as pessoas começaram a falar contra Maria,
dizendo que havia alguma coisa errada: “Como uma virgem poderia ter um filho?” Porque nós não compreendemos que trata-se
de Deus e no âmbito de Deus, qualquer coisa é possível. Eles estão acima de todas essas coisas e Eles podem criar qualquer
coisa. E de qualquer forma, Ganesha tinha de nascer de uma virgem porque Ele era tão puro. Assim, a Kundalini tem de ser
sustentada por Shri Ganesha. Se Shri Ganesha está fraco, então a Kundalini não pode ser sustentada. Shri Ganesha tem de
sustentá-La no que se refere ao despertar, antes de mais nada. Quando a Kundalini está sendo despertada, Shri Ganesha cessa
todas as funções que têm de ser desempenhadas. Todas as funções são interrompidas, de modo que - vocês devem ter visto
que Eu fico sentada por nove horas, por dez horas algumas vezes. Eu não Me levanto. Porque todas as funções de Shri
Ganesha, tudo cessa, quando a Kundalini está se elevando. Ela é completamente sustentada e cuidada por Shri Ganesha. A
Kundalini é a energia, como vocês sabem, que está lhes dando a sua ascensão, mas Ela é uma energia virgem. Ela é uma
energia que é desapegada. Ela não se apega a nenhum centro, a nenhuma função. Ela só tem de cumprir uma única função, que
é gradualmente e de forma constante passar através de todos estes centros, nutri-los, dar-lhes tudo que eles gostem, tudo que
eles queiram, tudo que eles possam sustentar, e aos poucos e firmemente abrir o Sahasrara. Ela está enrolada em três voltas e
meia. Isso tem um significado matemático. Por que três voltas e meia? Por que ela está...? Creio que em Meu livro Eu descrevi
isso sobre Ela. Mas, embora Ela seja uma energia virgem, ainda assim Ela é tão sábia, tão sensata, tão amorosa e tão protetora,
que quando Ela se eleva, Ela não lhes causa nenhuma complicação. Ela nem mesmo faz vocês sentirem que Ela está se
elevando. Em algumas pessoas, Ela faz, quando as pessoas não estão normais e existe alguma obstrução, então vocês de fato
sentem. Mas normalmente, vocês não sentem nem mesmo como Ela está se elevando. Ela sobe, de certo modo
automaticamente, sustentada pelo mecanismo inteiro. Quando Ela se eleva de um centro para um outro centro, o centro mais
abaixo primeiramente se abre para Ela entrar e então ele aumenta de volume, encerra as atividades, de modo que ele possa
manter a Kundalini nele. Então, vai mais alto, depois novamente, até que Ela atravesse o Sahasrara, essa ascensão da Kundalini
continua. Isso que é Raja Yoga. Não é algo artificial, algo externo, mas o trabalho espontâneo do mecanismo é Raja Yoga. Como
Eu sempre digo, quando você liga o motor de carro, todo o mecanismo começa a funcionar por si só, mas apenas virando o
volante, você não consegue fazer o carro se mover. Da mesma forma, quando a Kundalini está se elevando, Ela se eleva
espontaneamente e atravessa estes seis centros, naquele momento Ela também no Vishuddhi, Ela abre o Vishuddhi e quando
Ela emerge através dele, nesse momento a língua se move um pouco, somente para manter o fluxo. Essa ação é chamada de
kechari. Assim, quando as pessoas estão profundamente em meditação, aquelas que alcançaram uma grande elevação na
meditação, de repente descobrem que entraram no estado de kechari ou podemos chamar de mudra. Nesse estado, é como se
um pouco de néctar começasse a fluir do seu palato. Se vocês moverem a sua língua para cima deste jeito, vocês sentirão o
frescor vindo de sua língua. Tentem isso. Agora, vocês não têm de fazer isso quando estão em um estado de meditação
profundo. A sua língua começa a resfriar lentamente, à medida que, automaticamente, vocês entram no estado de kechari. No
que diz respeito aos Sahaja Yogis hoje, há muito poucos que realmente sentem isso dessa maneira. A razão é que vocês não
meditam, não prestamos atenção à nossa Realização também. Nós falamos muito sobre isso, especialmente no Ocidente, nós
discutimos mais, ao invés de fazermos algo sobre isso. Nós temos de meditar todos os dias, exatamente como lavar nossas
mãos ou escovar nossos dentes. Nós temos de meditar de manhã e também à noite, nós temos de meditar. Nós temos de
meditar ambas as vezes, senão nós não podemos nos elevar, nós não podemos crescer. Apenas pensar: “nós somos almas
realizadas”, não os torna isso. Essa limpeza tem de ser feita todo dia, todo dia por dentro e por fora. É por isso que nenhuma
das experiências que estão descritas são sentidas na Sahaja Yoga. E as pessoas perguntam: “Mãe, por que nós não sentimos o
kechari?” Porque sua atenção também não está lá onde deveria estar. Assim, deve-se tentar meditar de tal forma que esse
trabalho da Kundalini seja facilitado, os chakras sejam limpos e, finalmente, você fique no estado de meditação. Não é uma

questão de como entrar em meditação, mas é uma questão de como estar em meditação o tempo todo. Assim, como vocês
sabem, quando a Kundalini chega ao Agnya Chakra e quando Ela abre o Agnya chakra, então vocês conseguem ficar em
consciência sem pensamentos. Então vocês não pensam, os pensamentos simplesmente cessam. Vocês observam tudo,
apenas observam, mas não se envolvem com o que estão observando, apenas observam. E essa observação por si mesma lhes
dá o crescimento interior. Pense em uma árvore que está, digamos, num tumulto ou num terremoto, ela não irá crescer. Quando
o terremoto cessa, todas as coisas ficam calmas, tudo fica tranquilo, somente então a árvore pode crescer. Da mesma forma, o
nosso crescimento somente pode ocorrer se nós temos paz dentro de nós mesmos. Assim, para a Kundalini se desenvolver
cada vez mais amplamente e se elevar cada vez mais alto, a primeira coisa é que devemos ter paz dentro de nós mesmos. Mas
essa paz é possível se você realmente puder construir a paz com os outros. Se você não consegue construir a paz com os
outros que estão na Sahaja Yoga, que estão na coletividade, se você está num tumulto, esta Kundalini nunca pode se elevar. É
por isso que a coletividade é tão importante. Sem a coletividade, o seu Vishuddhi não pode se abrir. E sem a coletividade, você
não pode ter o crescimento da sua espiritualidade. É o crescimento da espiritualidade. Como eles dizem, a Árvore da Vida está
de cabeça para baixo e as raízes estão no cérebro. E essa Kundalini tem de regar esse cérebro, assim como nós regamos as
raízes. Então Ela começa a crescer fluir para baixo. E é assim que você começa a se expandir. Quando você começa a
expandir-se, então você atinge a profundidade de sua Divindade. E uma vez que você atinja a profundidade da sua Divindade,
então você começa a trabalhar isso de tal forma que as pessoas saberão que vocês são yogiji, que vocês são pessoas do reino
mais elevado, que vocês têm algo grandioso. Não é quantas vezes você lê algo, não é quantas vezes você fala sobre a Sahaja
Yoga, não é nem mesmo quantas vezes vocês simplesmente vão recitando os nomes, mas quantas vezes, do seu coração, o
seu puro desejo é ascender. Se esse puro desejo vem a você, então a primeira e última coisa que você fará é meditar. Você não
consegue ficar sem isso. Mesmo se você tentar, você não consegue ficar sem isso. Se você dormir sem meditar, você irá
pensar: “Oh, eu não meditei”, não é como resultado da culpa, mas “eu senti falta de algo,” “senti falta de algo”, isso deve
acontecer conosco. Assim, esse poder de Gauri tem de ser respeitado porque Ela é nossa Mãe. Ela é a nossa Mãe individual, Ela
nos deu o segundo nascimento. Ela é Aquela que sabe tudo sobre nós, Ela é tão gentil, tão amável. O modo como Ela se eleva
aos poucos, Ela não nos cria problemas, Ela remove todos os problemas referentes a passar através desses centros e Ela nos
dá esse segundo nascimento. Porque Ela entende tudo, Ela sabe de tudo, Ela organiza tudo, Ela faz brotar toda a beleza que há
em você. Uma vez que você começa a desenvolver essa beleza dentro de você, então você ficará surpreso ao ver como você é
poderoso, pois todas essas coisas são da mesma natureza, a verdade que você descobre é a mesma que a beleza, é a mesma
que a felicidade. Você não precisa pensar que a felicidade é distinta, que a verdade é diferente, que a beleza é diferente. Porque
ainda não estamos naquele ponto, nós consideramos apenas uma faceta, um lado. Mas uma vez que alcançamos esse ponto,
então tudo parece ser uma só coisa. Não há nenhuma diferenciação, de forma alguma. É tudo um só. São muitas facetas de um
diamante, mas é um único diamante, e esse diamante é o seu Si, o seu Espírito. Assim, hoje é um dia grandioso em que temos
de agradecer nossa Mãe, nossa Kundalini, a Gauri, por nos dar a Realização e saber que temos de despertá-La o tempo todo, o
tempo todo expandi-La e o tempo todo venerá-La, de modo que sempre possamos manter nossa realização intacta e manter
nossa ascensão intacta. É essa ascensão que irá transformar todos os seres humanos. Assim vocês têm de rezar para Ela:
“Mantenha-nos puros,” “torne-nos puros.” Ela os purifica. O trabalho Dela é purificar os seus chakras. “Por favor, purifica-nos,
torne nossos corações limpos,” “nossas mentes limpas, tudo limpo...” “e finalmente...” “mantenha nossa conexão para sempre e
eternamente,” “de forma que sintamos este belo Poder do Amor de Deus...” “fluindo através de nós.” Para isso, tudo que for
necessário, você fará. Você ficará muito na coletivo, você irá sacrificar qualquer coisa e também tentará ser muito sensato,
tentará expandir a Sahaja Yoga, porque quando você expande a Sahaja Yoga, como uma árvore, então a profundidade também
irá crescer. Mas isso tem de ser feito com a mesma beleza do despertar da Kundalini. Ela não os incomodou. Ela não criou
nenhum problema para vocês. Assim a partir disso, deve-se aprender que temos de nos comportar de certo modo. O modo
como a Kundalini é tão gentil, tão suave, tão amável, tão efetiva, e Ela traz algum significado à nossa vida. Ela completa o
significado de nossa vida. Ela preenche nossos desejos e Ela nos leva para um ponto onde nós começamos a ver tudo, o
Universo inteiro como um só, todos os seres humanos como um só. Ela nos dá a consciência coletiva. Todo esse trabalho é
feito pela Kundalini sozinha. É claro, se Ela não for para nenhum chakra e não despertar nenhuma Divindade, nós não podemos
nem mesmo ter os frutos destes chakras sendo despertados. Portanto, é tudo trabalho Dela, é tudo Sua ascensão, é tudo Seu
entendimento e sabedoria, os quais nos têm dado esse belo estado em que chamamos a nós mesmos de Yogis. Assim, Eu
pediria a todos vocês que prestassem atenção em sua Kundalini. Tentem elevá-La o tempo todo. Certifiquem-se de que tenham
as suas vibrações. Também certifiquem-se não somente que vocês tenham vibrações boas, mas também que tenham uma
atitude diferente em relação aos outros. Não critiquem os outros. Não digam nada sobre como eles estão errados, mas apenas

vejam como eles estão corretos e que bem eles são capazes de fazer. Ela é uma Virgem e sempre tão sábia. Da mesma forma,
nós temos de ser muito sábios, muito sensatos. Não podemos nos permitir desperdiçarmos nosso tempo agora, porque nós
temos de salvar o mundo inteiro, é nossa responsabilidade. Se nós agora não trabalharmos nem mesmo nossos próprios
chakras, nós não poderemos ajudar ninguém. Assim, antes de mais nada, devemos trabalhar os nossos próprios chakras e
então poderemos ajudar o mundo inteiro. Não é como um culto ou organização, onde vocês apenas dizem: “Eu pertenço a esse
culto ou a essa organização.” “Então tudo bem, eu serei salvo por Deus”, isso não é prometido na Sahaja Yoga. Não existe algo
como um ingresso para o Céu. Isso tem de ser trabalhado. Vocês têm de trabalhar nisso, e trabalhar nisso com completo
entendimento do que é esta Kundalini e como Ela atua. Que Deus os abençoe. Agora, são os líderes que têm de lavar Minhas
mãos. Agora, temos de ter 14 mulheres, não sete ou seis, mas pelo menos oito mulheres, vocês podem arranjar isso. Há
quantas mulheres casadas? Ela colocará a linha para vocês, então começaremos. Deve primeiro ser feito desta maneira, porque
vocês têm de colocar a linha lá... Shri Mataji, a Senhora gostaria que cantássemos “Hasata Ali”? Eu acho que aquela música,
aquela no meio de algum lugar ali, porque ela ainda está dando um laço neste pé. Vamos cantar essa aqui: “Adi Ma” - “Adi Ma”.
Então, venham agora. Na minha bolsa, apenas dê o... Agora, o que além disso... Que Deus os abençoe. Ao contrário, Eu acho.
Está bom. Certo? Está bom. Você lerá o horóscopo para eles? Devem limpar. As meninas pode lavar isso com um.... [O
horóscopo é lido.] Dharmasthana. … Dyankaraka, significa: dê-lhes o conhecimento, o conhecimento em seu sistema nervoso
central bem como o conhecimento em seu nível mental. “Diferente quantum”, quantum aunsha. Também significa “parte”, é o
quantum. E também está completo. Eles estão dizendo que eles são aunsha Avatara. Isso significa que é parte de Mim. Mas em
Meu caso, está tudo completo. Quero dizer, é realmente fantástico. É como o círculo. Quinto, quinto – o Dia do Sahasrara. Isso é
o que Eu estou esperando. Eu também nasci na quarta-feira. “Massas”, deve ser. O último pedaço, você poderia ler isto... Sim,
continue, continue. Nishkalanka – Kalki. Nishkalanka. Nishkalankara. É a encarnação de Nishkalanka. Vocês terão que fazer
cópias disto. Talvez seja melhor, todos deve ter sua própria cópia. Não importa quando eles precisem disto, então eles podem
ler.
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Shri Virata Puja 10 de abril de 1991, Melbourne, Austrália
Por causa das distâncias e... também, nós não tínhamos nenhum ashram em Melbourne, até então, Eu percebi que a
coletividade não está ainda... adequadamente entrelaçada aqui.
Então, Eu pensei que a melhor coisa é que hoje, nós devemos venerar o Virata. O Virata é o Pai Primordial, vocês podem dizer,
ou Aquele que está em nosso cérebro, atua em prol de nossa coletividade. Quando a Kundalini se eleva, por fim, Ela acaba...
atravessando a área óssea da fontanela. Antes de entrar nessa área, Ela entra no Sahasrara. O Sahasrara é a área que está
cercada por mil nervos... e, em termos médicos, é chamada de área límbica. Agora, os mil nervos estão todos conectados... a 16
importantes nervos do Vishuddhi. É por isso que eles dizem que Shri Krishna tinha... 16 mil esposas, isto é, Ele tinha todos os
Seus poderes como Suas esposas... e Eu tenho todos os Meus poderes como Meus filhos. Assim, quando estamos crescendo
em nossa ascensão, em nosso dhyana, nós temos de ir para o nosso Sahasrara. Se o Sahasrara não estivesse aberto, nós não
poderíamos ter feito essa Realização em massa. Como isso está conectado, a coletividade está tão conectada... com a Sahaja
Yoga atual.
Antes disso, Ela estava apenas até a altura do Agnya Chakra, mas quando a Kundalini chega no Sahasrara, Ela ilumina todos os
nervos, e todos os nervos ficam parecidos... com chamas que são muito silenciosas, belamente coloridas com todas as cores
do arco-íris. A aparência delas é tão tranquilizadora e tão bela... que não há, Eu acho, visão melhor no mundo inteiro... que os
seres humanos possam ver. Assim, quando este Sahasrara foi aberto, para o qual agora, nós estamos tendo um puja, como
vocês sabem, em Roma, antes disso, tive que ir ao coletivo, isto é, Eu tive que prestar atenção no coletivo. Eu tive que observar
as pessoas, os diferentes problemas delas, as permutações e combinações pelas quais todas elas estão sofrendo. Todas elas
podem ser trazidas... para os sete maiores itens, podemos dizer, mas elas também estão divididas em vinte e uma: um grupo na
esquerda, outro na direita e outro no centro. Assim, nós temos ao todo de fato 21 problemas básicos, problemas fundamentais
dentro de nós que temos de resolver. Nós temos. No começo da Sahaja Yoga, Eu tentei somente curar os problemas físicos das
pessoas, os problemas mentais, os problemas familiares delas, os problemas financeiros, todos os tipos de problemas têm sido
resolvidos na Sahaja Yoga, e nós temos tido grandes contratempos no meio. Como vocês sabem, quando eles se elevaram até
o Agnya, eles começaram a dominar todo o ambiente... por meio de algum tipo de autoridade... que não era a autoridade de
Deus. Como resultado disso, muitas pessoas chegaram até o Agnya, mas aqueles que têm chegado ao Sahasrara devem
compreender... que a coletividade é a base e sua ascensão.
Se vocês não são coletivos, se vocês não vão ao Centro da Sahaja Yoga, se vocês não se encontram uns com os outros, então
vocês são como uma unha cortada do dedo... e o Divino não tem nenhuma relação com vocês, vocês estão fora da árvore. Por
exemplo, as flores que caíram da árvore... podem existir por algum tempo, sem dúvida, mas após algum tempo, elas estão
mortas e acabadas. Portanto, é importante todos vocês compreenderem essa coletividade, se ela não for estabelecida na
Sahaja Yoga, a Sahaja Yoga se extinguirá. Eu estou indo agora para a América, onde a coletividade... têm de ser realmente de
máxima qualidade, mas não é assim. Há muitos problemas na coletividade na América, mas ainda assim, Eu diria que eles
compreendem uma coisa, que eles têm de ser muito coletivos. Os problemas são - por exemplo, há muito poucas pessoas... que
são Sahaja Yogis lá, mas entre eles mesmos, eles entendem a responsabilidade. Todos eles estão trabalhando muito
arduamente. Eles estão difundindo a Sahaja Yoga. Agora vejam, eles lançaram essa revista Cool Breeze lá. Há muitas atividades
que eles estão fazendo na América, com um grupo tão pequeno, é impressionante... o modo como eles estão lidando com
essas coisas, e eles fazem isso de forma muito bela, porque eles se sentem unidos, eles estão tão distantes, de Honolulu a
Nova York é uma distância tão grande.
Mas há tanta compreensão, tanto amor e senso de responsabilidade. Porque eles são um grupo pequeno, eles se sentem...
extremamente responsáveis: "Nós temos de ser totalmente coletivos", não há problema de ter grupos. Mesmo se alguém
comete erros ou algo assim, eles nunca falam sobre isso para ninguém mais, exceto para Mim. Eles nunca discutem uns com

os outros, eles nunca falam mal uns dos outros, eles nunca formam grupos. As crianças lá fora que estão... elas podem
simplesmente vir para cá. Há lugar. Vocês poderiam se mover um pouco para lá? Apenas criem um espaço para elas entre
vocês. Venham. As crianças podem sentar-se na frente.
Elas não ocupam muito espaço. As crianças podem até mesmo sentar-se no colo de vocês. Vocês podem mover-se? Vocês
podem criar um espaço no meio. Agora, isso é uma questão de coletividade. Tragam as crianças até aqui. Todas as crianças
podem vir. Elas podem Me ajudar no puja. Elas são muito boas em ajudar. Sim, sim, venham.
Pobres crianças, ficaram lá fora. Vocês podem imaginar? Sentem-se, sentem-se, sentem-se. Sentem-se aqui, sentem-se.
Agora... Venham, venham, venham aqui, venham aqui. Lugares podem ser criados espontaneamente, apenas precisamos ter um
coração grande. Agora, quem está lá fora? ... Elas são crianças pequenas? Venham, venham, Eu acho que se você
simplesmente pudesse se sentar um pouco, não com um asana grande assim, com um asana menor, as pessoas podem vir.
Levante uma e Eu acho que abrir uma janela é importante.
Sim, há alguns lugares. Se têm três câmeras, então como pode haver lugar? Eu acho que poderíamos ter uma câmera lá... e eles
podem sentar-se dentro. Tudo bem. Todos vocês devem se sentar... com um joelho para cima deste jeito, de modo que haja
mais espaço. Exatamente como Baba Mama está sentado. Sentem-se com um joelho para cima. Deste jeito, tudo ficará bem.
Coloque isso no colo de Chaya. Não se espalhem.
Puxem um pouco a perna de vocês para cima assim. Sim, uma reta, outra deste jeito. É até mais fácil sentar-se deste jeito. É
mais fácil sentar-se. Agora, este é o senso de coletividade, num salão pequeno, não importa, nós estamos todos juntos, e como
conseguiremos que todos eles fiquem dentro? Porque vocês não conseguem desfrutar isso... a menos e até que todos vocês
fiquem juntos. Agora, todo mundo têm de ficar quieto, tudo bem, crianças? Todas vocês. Senão eles pedirão novamente para
vocês saírem. Então agora, vamos ver como nós nos perdemos na coletividade.
Há uma compreensão muito prática, realista. Primeiro, devemos saber que sem a coletividade, não podemos existir. Assim
como o corpo têm de estar em conexão com o cérebro, da mesma maneira, sem a coletividade, a Sahaja Yoga não pode existir.
Uma vez que você entenda isso, então você têm de trabalhar isso de modo que a coletividade... seja totalmente estabelecida,
internamente e externamente. É mais internamente que você têm de estabelecer... do que externamente. Seja o que for que
você tenha internamente... é manifestado externamente. Agora, como iremos estabelecer isso dentro de nós mesmos? Antes
de mais nada, nós temos de compreender... que agora nós somos parentes uns dos outros. Gyaneshwari disse: "Techi Soyarik
hoti." "Eles serão seus parentes."
Quem está chorando? Tudo bem, leve-a. Deixe-a ir. Ela está se lembrando da mãe dela. Assim, a primeira coisa é que nós temos
de... observar dentro de nós mesmos, introspecção, com introspecção: "O que estamos fazendo contra a coletividade em nossa
mente?" "Como nossa mente está funcionando?" Eu não sei que coisa vem primeiro na mente humana... sobre uma outra
pessoa, mas a primeira coisa é que... estes são os seus verdadeiros parentes... e ninguém mais é seu parente. Estas crianças
são seus filhos... e estes homens são seus irmãos, e estas mulheres são suas irmãs, e nós somos uma grande família junta.
Nós somos partes integrantes de um único corpo, e esta mão não pode bater na outra mão. Graças a Deus, ela não pensa,
senão como os seres humanos, elas talvez começassem a pensar contra a outra mão, mas elas não pensam... porque elas
estão conectadas a uma única atividade cerebral.
Então a primeira coisa que a pessoa têm de entender é: não tente ver os defeitos de uma outra pessoa, mas sim as boas
qualidades de uma outra pessoa. Isso realmente irá ajudá-los muito. Como na Índia, vejam, Eu não sei, talvez aqui seja o
mesmo. Se você, se, se eles conhecem você, vamos supor, imediatamente, eles pensarão: "Agora, qual trabalho podemos
extrair dessa pessoa?" Se alguém é irmão de um ministro, imediatamente, eles se aproximarão do irmão do ministro. Tudo bem,
"Você fará este trabalho para mim?" Depois alguém diz: "Eu sou fulano de tal..." Imediatamente, as pessoas pensarão: "Oh,
então, que trabalho podemos extrair dessa pessoa?" Da mesma maneira, você pode ir um pouco mais longe... na linguagem da
Sahaja Yoga. Assim que você conhecer alguém, você não deve pensar: "Que negócio eu posso fazer com ele." Eu tenho visto
que, imediatamente, se alguém tem dinheiro, as pessoas pularão em cima dele: "Tudo bem, vamos fazer o negócio juntos", até

mesmo na Sahaja Yoga.
Ou se houver alguma coisa assim, imediatamente, eles empregam essa pessoa para os propósitos deles. Ao contrário, o que
você têm de fazer é, logo que conhecer alguém, então você têm de pensar que qualidades ele tem. "Como posso assimilar
essas qualidades dentro de mim mesmo?" Porque nós estamos aqui para nos enriquecer espiritualmente, então você deve
pensar antes de mais nada: "O que eu posso fazer para ter..." "as qualidades dessa pessoa dentro de mim mesmo?" Então você
ficará atento às qualidades daquela pessoa... ao invés de ficar atento nos defeitos, porque os defeitos não irão nutri-lo de forma
alguma. Também, se alguém tem defeitos, é inútil pensar consigo mesmo, porque se você começar a pensar sobre isso, eles
não irão melhorar, é o problema de uma outra pessoa. A melhor coisa é olhar para uma outra pessoa... com reverência e
compreensão, com amor, "ele é um de nós e em que eu posso servir?" Agora, se Eu tenho a mão, Eu não tenho que pensar nisso,
porque nós estamos programados dessa maneira. Se Eu tenho que segurar isto, automaticamente, Eu uso Minha mão, não
Meus pés, Eu sei que Minhas mãos irão fazer isso. Mas quando Eu tenho que andar, Eu não ando com Minhas mãos, porque Eu
sei que Meus pés têm de andar.
Da mesma maneira, você têm de saber qual Sahaja Yogi... irá ajudá-lo a nutrir-se. Imediatamente, a sua mente se tornará muito
clara. Por exemplo agora, Eu vi um rapaz em Nova Zelândia... que estava realmente prestes a morrer, e quando ele voltou, Eu
percebi que... as atitudes em relação a ele não foram gentis, como deveriam ter sido, mas essa é a melhor chance quando você
deve ver... como pode praticar sua compaixão. Nós falamos de compaixão, compaixão. Agora, vamos ver como podemos
praticar nossa compaixão... quando esse rapaz está tão doente. Pelo contrário, todo mundo foi rude com ele, eles estavam
fazendo comentários sobre ele, fazendo coisas desse tipo. Porque nós temos de ter compaixão. Agora, a Mãe disse que temos
de ter compaixão, bem, agora, onde nós temos nossa compaixão? Com as paredes? Onde nós usamos nossa compaixão?
Onde nós usamos nossa compaixão? Portanto, a Sahaja Yoga deve ser praticada, isso não significa que você fica sentado...
com Minha fotografia o tempo todo, não significa isso. Significa: pratique a compaixão, pratique isso. Então, você têm de
praticar o amor. Agora, como você pratica o amor pelos outros? Se você ama alguém, o que você faz? Você tenta agradar
aquela pessoa. Pequenas coisas podem fazer as pessoas ficarem muito felizes. Eu sei, todos vocês tentam Me agradar muito,
vocês Me darão presentes, vocês descobrirão coisas que são boas para Mim, vocês farão o máximo para comprar flores
perfumadas para Mim, vocês fazem belas coisas para Me agradar. Eu estou mais do que satisfeita, Eu devo lhes dizer.
Mas Eu fico mais satisfeita, muito mais satisfeita, se vocês compreenderem a coletividade... e tentarem agradar uns aos outros.
Uma pessoa assim Me agrada muito mais, de modo que a atenção esteja mais em agradar uns aos outros. Assim que vocês
decidam que vocês têm de agradar os outros, sua língua ficará diferente. Ela se tornará muito mais doce. A língua que era como
um par de tesouras... torna-se algo tão belo como mel. Então você fala pouco, mas você realmente derrama mel em outra
pessoa, e a outra pessoa realmente gosta disso. Então agora, a prática do amor, onde você o pratica? Faça uma pergunta para
você: "Onde eu pratico o amor?" "O que eu amo?" "Nós vivemos, amamos nossa casa, amamos nossas fotografias," "nossas
decorações, tudo, mas eu pratico esse amor com minha esposa?"
"Ou com meu marido?" "Ou com outros Sahaja Yogis?" Em nossa cultura Sahaja, nós temos de praticar a compaixão e o amor, e
em terceiro lugar, nós temos de praticar a paciência. Eu sei que algumas crianças talvez sejam... um pouco mais travessas,
algumas sejam menos travessas. Talvez algumas pessoas sejam muito tagarelas, algumas vezes, elas realmente também Me
dão dor de cabeça. Elas continuam falando, falando, falando, falando, tanto! Às vezes, Eu acho que é bom porque isso é um
descanso para Minha boca, é uma maneira de ver isso. A outra maneira de ver isso é apenas "desligar" sua mente, deixe-o falar,
tire a mente disso, não importa o que ele queira fazer. Quando ele terminar com isso e ficar exausto, então ele não o
incomodará tanto... e também ele ficará satisfeito por alguém ter escutado suas tagarelices. Assim, a paciência é necessária e
a paciência é necessária... de tal maneira que os outros devem ver sua paciência.
Ontem por exemplo, Eu fiquei sentada por cerca de, Eu acho, três horas, apertando as mãos de todos os tipos de pessoas... e
todos os tipos de problemas, e a pessoa que veio por último disse: "Vendo Sua paciência," "eu desenvolvi a minha própria
paciência." E o amor lhes dá paciência. Esse amor nutre vocês. Eu estou lhes dizendo, é um método absolutamente prático.
Aqui, Eu não mencionei que vocês confiem em Deus, Eu estou apenas dizendo para vocês confiarem em si mesmos, é

absolutamente prático, porque nós estamos falando sobre o seu cérebro. Agora, nós temos dito que nós devemos perdoar a
todos, mas nós não praticamos isso. De pequenas, pequenas coisas, como pessoas loucas, nós lembramos. Quero dizer, Eu só
ouvi falar que uma cobra tem essa capacidade... de lembrar se alguém a feriu, mas aqui, Eu acho que os seres humanos têm
capacidade não menor que essa. Seja o que for que aconteceu há 13 anos atrás, há 15 anos atrás, todos eles se lembram, de
cada coisa, seja o que for que os feriu, mas como eles feriram os outros, eles não se lembram; como eles têm sido maldosos
com os outros; eles não se lembram, porque essa é uma mente humana que adquiriu o ego, ele pode continuar ferindo os
outros, ele não sente nada. E o superego é que segue recebendo todas as injúrias... e sempre fica se queixando disso.
Assim, é para vocês compreenderem... que vocês são os que estão dividindo a coletividade. Primeiro, nós tivemos líderes
horríveis aqui, desse modo nossa coletividade era muito pobre, mas agora, nós estamos conseguindo pessoas mais lúcidas,
pessoas melhores. Também para Melbourne, Eu estou pensando em arrumar... alguém mais velho para vocês, para ser o líder,
porque Eu acho que Greg está cheio de responsabilidades. Então Eu pensei em Henshaw (líder em Melbourne até 2000) e Eu lhe
pedi e ele concordou. Assim, agora em Melbourne, nós teremos alguém... ficando no ashram, que é um aposentado, que cuidará
de vocês, ele fará tudo que for possível para cuidar da coletividade de Melbourne. Mas vocês têm de saber que Eu tenho uma
conexão com vocês... através de seu líder. Isso não significa que vocês não possam conectar. Como por exemplo, vamos supor
q ue há um alfinete... e você coloque o alfinete em Mim, imediatamente Minha mão sairá, significa que há uma ação reflexa
também, mas na maioria das vezes, tudo é informado para o cérebro. Da mesma maneira, tudo deve ser informado para o
cérebro, mas, bem no início, se você desenvolve... um tipo de atitude crítica em relação ao seu líder, então isso torna-se muito
difícil para o líder assim como para você. Primeiro, você não deve criticar.
Não use o seu cérebro para criticar, o criticismo já tem sido exagerado no ocidente. Quero dizer, agora eles arrumaram uma
técnica de criticar. Toda a arte está liquidada, por causa dos críticos. Os artistas têm medo de mostrar suas pinturas, os artistas
têm medo de mostrar suas criações, porque eles serão criticados. Agora, a única coisa que resta são críticos, críticos, críticos, e
os críticos estão criticando os críticos, só isso. Não há nenhuma criatividade, nada. Então, tentem apreciar tudo. As crianças
estão fazendo pinturas, pinturas de todo o jeito. Elas fazem algumas vezes Meu rosto, é muito engraçado, quando elas
desenham, não somente as crianças, até mesmo os adultos. Não importa, Eu aprecio isso: "está muito bom, maravilhoso, muito
bonito", para encorajar aquela pessoa.
Portanto, o criticismo deve sair de nossa mente, mas a apreciação deve ser praticada. A apreciação dos filhos dos outros, a
apreciação de outras pessoas é muito importante, mas isso não significa que você aprecia todos os outros... e tortura sua
esposa ou tortura seu marido, isso também é um desequilíbrio. A primeira responsabilidade é sua família, mas você deve
apreciar os outros, e isso surge quando você não tem nenhuma inveja de ninguém. Essa inveja, Eu não sei de onde ela vem,
então Eu não conheço essa característica de inveja, por que existe inveja. Assim, também, se você tem inveja, você deve
usá-la... para o propósito correto, e o que é o propósito correto, é que você deve ter inveja de uma pessoa... que é mais elevada
espiritualmente do que você, e você pratica isso de modo que você se torne melhor. Se a inveja é para a competição, então faça
competição com a pessoa que é mais compassiva, mais amorosa, que se sacrifica mais, mais paciente. Então essa competição
torna-se uma competição muito saudável... e a coletividade fica muito nutrida. Agora, tentem sentir que vocês todos são...
partes integrantes de uma única personalidade. Tentem compreender isso e pratiquem isso. Isso os ajudará muito.
Pequenas coisas como comprar um pequeno presente para alguém. Você vê alguma coisa: "Oh, isso será muito bom para essa
pessoa." Nós decidimos oficialmente... que os homens não devem dar presentes para as mulheres... e as mulheres não devem
dar presentes para os homens, mas se ela é sua irmã, irmã rakhi, você pode dar... e a irmã rakhi pode dar um presente para o
irmão, mas do contrário, a pessoa não deve fazer isso. Nós temos feito isso porque Eu vi que isso cria problemas, mas isso não
significa que você odeie as mulheres ou odeie os homens. Mas uma distância têm de ser mantida de pureza. Até que vocês se
tornem completamente inocentes, é melhor manter essa distância. Essa pureza deve ser praticada... e esta prática da pureza é:
tentem desenvolver seus sentimentos inocentes em relação aos outros. Na inocência, tudo vem, tudo vem pela inocência. Se
você é inocente, você imediatamente se tornará... um Sahaja Yogi muito bom, mas isso tem muitas facetas. Como por exemplo,
outro dia, havia uma menina... que estava brigando para ter um tipo de doce, e eles estavam distribuindo os prasads.
Então, Eu lhe dei um dos pratos pequenos, Eu disse: "Distribua." Imediatamente, ela esqueceu o que ela queria, ela começou a

distribuir muito docemente com... as pequeninas mãos o prasad para todo mundo, de forma muito doce. Assim, isso têm de ser
praticado desde a infância, com seus filhos, vocês têm de dizer-lhes: "Tudo bem, vamos fazer estas coisas," "distribua isto para
as pessoas, vá e coloque kumkum na cabeça delas". Elas talvez não façam isso bem, mas não importa. Elas aprenderão como
receber os outros, como falar com eles, como estar com os outros. Agora, o pior inimigo da coletividade é a agressividade.
Algumas pessoas são basicamente agressivas, o estilo delas de falar é extremamente agressivo, o modo como elas dizem as
coisas é agressivo. Pode ser por causa de qualquer coisa; talvez elas sejam mais instruídas; talvez elas venham de uma família
muito agressiva; talvez elas tenham um tipo de complexo de superioridade... ou um complexo de inferioridade ou um
sentimento de insegurança, ou talvez elas estejam possuídas. Elas tentam dominar e mostrar os seus sentimentos muito
fortes... em relação às pessoas, de superioridade. Elas podem ser inferiores, não é necessário, mas elas fazem.
E isso é algo que deve ser contido. Então, o que vocês têm de praticar aqui é a humildade. Tentem ser humildes. Havia uma
piada assim. Um cavalheiro estava subindo as escadas... e um outro estava vindo de cima. Então, esse cavalheiro que estava
subindo... disse para o outro homem: "Por favor, deixe-me passar." Então ele disse: "Eu não dou p assagem para os tolos." A
pessoa que estava subindo disse: "Mas eu dou", e saiu. É desse modo que a humildade atua. Vocês têm de ser humildes na sua
abordagem com os outros.
Quero dizer, a língua inglesa é externamente muito humilde, por exemplo, você deve dizer "por favor", você deve dizer "obrigado"
dez vezes, "por favor, por favor, por favor, obrigado, obrigado, obrigado", mas não de coração. Como por exemplo, vamos supor
que alguém não diga "obrigado", a outra pessoa pode até mesmo bater em você. "Por que você não disse "obrigado" para mim?"
Isso não é humildade. Humildade é você de forma alguma tentar agredir os outros, e se os outros são agressivos, você aceita
isso como uma coisa infantil, como uma coisa estúpida, como uma coisa tola. Isso não tem nenhum sentido, por vocês serem
tão poderosos, vocês podem tolerar isso. Essa é a humildade que vocês têm de praticar... e se vocês tiverem todas essas
qualidades, vocês realmente ficarão surpresos... ao ver que perderão o seu egoismo. O seu egoismo começará a desaparecer,
porque você começa... muito rapidamente a se dar conta do quanto o egoismo é feio, quando você se torna generoso. Então,
pratiquem a sua generosidade. Vocês todos ficam querendo gastar muito dinheiro Comigo, Eu sei.
Vocês querem Me dar presentes, Eu parei com isso agora, individualmente, vocês não podem Me dar nenhum presente ou
qualquer coisa, mas a generosidade é uma expressão universal: generosidade da gentileza, generosidade da compaixão,
generosidade da paciência, e generosidade da coisa material. Se Eu vejo alguma coisa, imediatamente Eu penso: "Oh, Eu devo
adquirir isso porque Eu sei que posso dá-lo..." "para essa senhora ou para esse senhor", essas coisas, ou "Eu posso dar isso
para esse propósito..." "ou para essa organização..." "ou para esse tipo de trabalho que estamos fazendo." Imediatamente, isso
vem a Mim. Vocês ficarão surpresos, se Eu estou no mercado... e estou com sede, Eu nem sequer penso que Eu deveria
comprar... um refrigerante para Mim, isso não vem em Minha cabeça. Eu nunca abri Minha geladeira durante Minha vida, vocês
ficarão surpresos. Mas para os outros, Eu correrei de lá para cá, Eu cozinharei para eles. Mas vamos supor... que Eu esteja em
casa e não há nenhum cozinheiro, Eu não cozinharei para Mim, tudo bem. Se não houver ninguém em casa e Meu marido não
estiver lá, talvez Eu não coma por dois ou três dias... e depois os empregados, a empregada se queixará com Meu marido, então
Eu Me lembro que realmente Eu não comi nada, Eu não sabia. Se Eu estou comendo, estou comendo somente porque ele está
lá, então Eu tenho que comer com ele. Eu não costumava tomar chá, mas porque ele gosta muito de chá, Eu comecei a tomar.
Então, Eu mantenho a prática... para que Eu não desista dela. Mais tarde, isso será difícil. É somente ajustar-se aos outros, não é
difícil. Poucas coisas aqui e ali que agradam, vocês devem fazer. Não há nenhum mal em tentar agradar. Mas não é somente
para esposa fazer isso, mesmo o marido têm de fazer alguma coisa... para agradar a esposa, não é somente entre marido e
esposa, deverá ser entre os filhos e vocês, entre toda a família da Sahaja Yoga. Deve ser de tal forma que nós devemos nos
adaptar. Então, pratiquem suas adaptações... assim como vocês têm de ajustar suas câmeras. Se você não ajustar a câmera,
você não terá a imagem certa. Da mesma maneira, a menos e até que vocês se ajustem... a todo o ambiente, a uma pessoa,
vocês não podem ter a imagem real, e então vocês começam a lutar com isso.
Na verdade, a luta têm de ser d entro de você mesmo. É uma história muito, muito longa, quero dizer, até onde Eu conheço os
seres humanos... e os problemas da coletividade. E certos problemas estão sendo resolvidos agora. Eu estou muito feliz em
relação a isso, as pessoas não estão se apaixonando, quero dizer, elas não estão caindo e arrumando um galo na cabeça delas.

Mas está melhor agora, eles estão indo com calma, pensando melhor e estão se casando com uma pessoa... pelo bem do
casamento e não por se apaixonarem. Há algo muito importante acontecendo, porque isso lhes dará a purificação da mente... e
uma mente que não fica pairando sobre coisas insensatas. Assim, como Eu disse, pratiquem todas essas coisas... e sua
coletividade será bela, e o melhor é praticar a sua meditação juntos. Em Delhi, nós fundamos um ashram. Toda manhã, Eu noto
as pessoas vindo, sentando-se juntas para meditar. É como um templo, é como uma igreja.
Eles vão lá e muitos deles ficam sentados meditando juntos. Meditar junto é a melhor maneira de sentir a coletividade. Você
pode meditar em casa, é claro, você também purifica para seu aprofundamento, mas vocês também devem meditar juntos e
quando vocês meditam juntos, então a força que você tem fortalece os outros, e a força de toda a coletividade melhora muito.
Estamos meditando juntos, isso é uma coisa muito importante. Todo mundo têm de entender que sempre que vocês tiverem
tempo, verifiquem na parte da manhã, por exemplo, que nós iremos ao ashram e meditaremos. Digamos, domingo de manhã,
nós apenas vamos e meditamos no ashram. Vocês têm de vir apenas para a meditação. Meditem e vão embora, porque Eu
moro neste ashram, Eu estou aqui, então saiam de suas casas, venham aqui e meditem. A meditação os ajudará muito. Onde
quer que vocês estejam juntos, Eu estou com vocês, mas quando vocês ficam longe um dos outros, Eu não estou com vocês.
Somente nas dificuldades, quando vocês são empurrados para alguns lugares onde Eu não estou lá, onde vocês pensam que Eu
não estou lá, Eu estou lá. Mas se você deliberadamente está se mantendo fora da coletividade, Eu não estou com você, portanto
tente crescer em sua coletividade, senão você não posso ir fundo em seus aprofundamentos, você não pode se tornar um
grande Sahaja Yogi, você realmente não pode ser chamado de Sahaja Yogi. Somente aqueles que têm um senso de coletividade
podem tornar-se isso. Assim, nós temos diante de nós em Melbourne, muitas pessoas... e quando a quantidade aumenta, a
qualidade não deve cair, e a qualidade da... coletividade têm de ser muito forte tendo vínculos muito fortes. Eu gosto quando
vocês agradam alguém. Normalmente, Eu tenho visto não importa quando, em qualquer lugar que Eu esteja, as pessoas
somente falam sobre pessoas que são negativas, ninguém fala sobre pessoas p ositivas, então Eu não sei a respeito das
pessoas positivas, na maioria dos casos, Eu sei quem são negativos. Então, Eu adoraria saber sobre as pessoas que são muito
positivas, que são grandiosas, que estão fazendo coisas boas... e esquecer as negativas, elas se afastarão de qualquer maneira.
Assim, a melhor coisa é falar sobre as pessoas... que são positivas, que estão fazendo um bom trabalho, que são verdadeiros
Sahaja Yogis. Eu abençoe todos vocês em Melbourne, de modo que vocês tenham uma bela coletividade... e divirtam-se, e cada,
cada encontro... deve ser uma festa para vocês e uma diversão. Que Deus os abençoe.
Assim, portanto hoje, nós temos de venerar o Virata. Ele não é nada mais do que Akbar, que é o próprio Shri Krishna tornando-se
o Virata. E portanto, nós podemos ter uma música, uma música de Ganesha, antes de mais nada, para lavar Meus Pés... e
algumas músicas sobre Krishna. Vocês têm as músicas? Nós temos todas as músicas de Vithala, em Maharashtra, você
consegue todas as músicas de Vithala. Primeiro cantem o Ganesha Stuthi e depois lavem os Pés... e depois vocês podem
cantar. Accha, agora as crianças têm de lavar Meus Pés. Tudo bem?
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Programa Público Melbourne, Austrália, 11.04.1991 Eu Me inclino a todos os buscadores da verdade. Logo no início, nós temos
de saber que a verdade é o que ela é. Nós não podemos conceituá-la, nós não podemos mudá-la, nós não podemos comprá-la, e
também, infelizmente, neste nível humano, nós não podemos conhecê-la. A verdade é que você não é este corpo, esta mente,
este intelecto, este ego, estes condicionamentos, mas você é o puro Espírito. A segunda verdade é que há um Poder
Onipresente do Amor Divino, que é muito sutil e que realiza todo o trabalho vivo. Vocês veem todas estas belas flores aqui, e
nós não lhes damos o devido valor. Nós nunca nem mesmo pensamos de onde elas surgiram, como elas surgiram, a partir de
uma única pequena semente como – e tantas variedade, tantos tipos – como elas foram criadas e como elas crescem, e como
uma flor se transforma em um fruto. Olhem para nós mesmos, observem os nossos olhos. É uma das câmeras mais fantásticas
que vocês poderiam imaginar. Olhem para cada máquina que está dentro de nós, como está funcionando belamente. Mas nós
não pensamos sobre isso, nós não damos o devido valor. Todo esse trabalho vivo é feito por este Poder Onipresente do Amor
Divino. Agora, quando Eu digo isso, vocês não têm de aceitá-lo cegamente. Mas Eu lhes pediria para que tenham uma mente
científica, tenham uma atitude científica, de modo que se mantenham abertos. Tratem isso como uma hipótese, e se ela for
provado, então vocês têm de aceitá-la como verdade, se você é honesto, porque isso não é somente para a emancipação
individual, mas é para a emancipação do mundo todo. Como Eu lhes disse, a verdade não pode ser… compreendida ou sentida
neste nível humano, porque nós somos mentais, no máximo, ou somos um ser emocional ou somos uma mistura de ambos.
Nós somos um monte de condicionamentos e egos e tudo mais, mas nós não somos nosso Si. Embora nós digamos "meu ego",
"minha inteligência", "meu corpo", mas onde está este "meu"? De onde vem esta palavra "meu"? Isto é que é o Espírito dentro de
nós. Já foi explicado para vocês sobre um mecanismo que nós temos aqui. E já lhes foi dito que esse tipo de mecanismo existe
dentro de nós. Se você remover este aqui seria melhor, Eu acho. Agora este mecanismo de fato existe dentro de nós, e é para
seu último grande avanço em seu processo evolutivo. Você se transformou da ameba para um estado humano, mas nós ainda
não conhecemos a verdade absoluta. Nós ainda não sabemos sobre o conhecimento absoluto. Tudo bem. Tudo bem, agora
vocês conseguem ver isto? É apenas para a visão de vocês que estamos arrumando alguma coisa. Tudo bem. Mas isto está
tudo dentro de vocês mesmos, está tudo dentro de vocês mesmos que não irá cair. Assim, nós temos este mecanismo, como
Eu lhes disse, para o seu último grande avanço. Se tivéssemos conhecido a verdade absoluta… e se tivéssemos o conhecimento
absoluto, não teria havido nenhuma discussão, nenhum "ismo" diferente, não teria havido guerras. Mas porque nós não
obtivemos isso, nós estamos separados pela ignorância, e tudo mundo pensa: "Estou certo." “Seja o que for que eu esteja
fazendo é a coisa certa…" "e seja o que for que eu esteja pensando é a coisa certa." Mas não há nenhuma maneira de julgar se é
correto ou não. Como quando você diz que isto tem um metro de comprimento, então nós temos um metro, como vocês sabem,
no Museu de Paris, que é mantido como um metro o tempo todo. Mas, a menos e até que vocês descubram, nós estaremos
vivendo em um mundo relativo… sem qualquer relatividade absoluta. É por isso que há caos; é por isso que há problemas. A
maioria dos problemas, se você observar, são criados pelos seres humanos. Esses problemas, se você simplesmente tentar
localizar, estão apenas estabelecidos porque… nós não descobrimos o conhecimento absoluto. Por exemplo, se este lugar
estiver completamente escuro… e vocês não conseguirem ver ninguém, e se todos vocês começarem a correr, vocês se
chocarão com alguém, alguém cairá, alguém será espancado, alguém pode ficar ferido, porque há escuridão, há confusão.
Estes são os dias de maior confusão em que nascemos, e é prometido que somente nestes dias de confusão, vocês irão
descobrir a verdade. É por isso que há uma categoria de pessoas, como William Blake disse, que são os homens de Deus… que
se descobrirão e transformarão os outros em homens de Deus. O momento chegou para todos vocês terem a sua Realização
do Si, o seu autoconhecimento. Como resultado disso, vocês desenvolvem uma nova consciência. Vocês desenvolvem,
novamente Eu digo, é uma questão de "tornar-se", não é "certificação", vocês desenvolvem uma nova consciência… em seu
sistema nervoso central, a qual nós chamamos de "consciência coletiva". Está descrita por Jung muito claramente. Isso
acontece quando vocês podem sentir… os seus centros nas pontas de seus dedos, e vocês conseguem sentir os centros de
outras pessoas… nas pontas de seus dedos. Agora, a única coisa que vocês têm de fazer é saber… o que eles significam – essa
decodificação já foi feita – e como corrigi-los. Assim, para corrigir o seu ser fisicamente, mentalmente, emocionalmente e
também espiritualmente, vocês têm de entrar dentro de seu ser, o que vocês não conseguem. Por exemplo, vocês estão
prestando atenção em Mim, mas se Eu disser: "Preste atenção em si mesmo", você não consegue. Você não consegue prestar
atenção em si mesmo interiormente. Então, alguma coisa tem de acontecer, e essa alguma coisa é o despertar deste poder

residual… que nós chamamos de "Kundalini". É uma palavra em Sânscrito: "kundal" significa "espirais"… e está lá em três
espirais e meia, esta energia está estabelecida. Se esta energia for despertada, exatamente como um broto em uma semente –
é um processo vivo – exatamente como uma semente germina, esta Kundalini desperta, passa através de seis centros,
atravessa o último, e você mesmo sente a brisa fresca saindo de sua cabeça. E então, pela primeira vez, você começa a sentir
essa brisa fresca – não é muito fria, é um frescor bem agradável – que é o Poder Onipresente do Amor Divino. Com isso, você
se torna como um "computador divino". Você pode sentir os centros… que estão com problemas dentro de você mesmo. Você
pode sentir os centros das pessoas em volta. Você pode sentir os centros das pessoas que estão muito longe, também os
centros das pessoas que estão mortas e se foram. É desse modo que você pode saber quem era uma alma realizada… que veio
a esta Terra, e quem era um sujeito repulsivo e quem era um demônio. Do contrário, não há nenhuma forma de identificar. Por
exemplo, pessoas da Índia saem da prisão, imediatamente elas vestem essas roupas cor de açafrão… e ficam na Austrália, elas
se tornam grandes gurus. E os australianos tinham muito dinheiro… e eles realmente os alimentaram com isso. Muitos deles
estão chegando. Mas não muitos, porque muitos estão expostos também, muitos estão na prisão, muitos morreram. Mas ainda
assim, eles podem dizer: "O mundo vai acabar e vocês devem fazer isso;" “isso está acontecendo e vocês devem fazer aquilo", e
simplesmente amedrontam vocês. E vocês pensam: "Oh, pelo contrário, como eles podem contar mentiras?" Mas eles são
ladrões. Eles estão vindo direto da prisão, descubram seus bona fides. De que tipo de famílias eles vêm? Qual tipo de educação
eles tiveram? Mas às cegas, as pessoas vão a eles e ficam infectadas por eles. Na maioria dos casos, eles são hipnotizadores e
estragam suas chances de ascensão. Não somente isso, eles podem lhes causar algumas doenças, eles podem lhes dar um
certo tipo de cérebro, vocês podem ter um efeito como o de tomar uma droga. Eles podem fazer qualquer coisa, Eu não sei a
que ponto eles podem ir, porque muitos vieram a Mim e Eu realmente agora estou farta… pelo modo como as pessoas ainda
estão correndo atrás deles, lhes pagando. É algo como você ver algumas pessoas saindo de um bar… e caindo na rua… e outros
tentam forçar-se a entrar para ficar de novo do mesmo jeito. Mas na espiritualidade, você tem de saber que você não pode
pagar. É um processo vivo da energia viva; é um processo vivo. Você poderá tirar fotos depois, tudo bem? Assim, a segunda
coisa que deve lhes acontecer como resultado… da Realização do Si, vocês mesmos se tornarem dotados de poderes. Vocês
mesmos podem dar a Realização aos outros. Vocês podem descobrir sobre uma outra pessoa, vocês podem lhes dar a
Realização, podem curá-las. Vocês podem ajudá-las de todas as formas possíveis. É como uma vela acesa que pode iluminar
uma outra vela. Todos vocês estão prontos para isso, totalmente prontos para se tornarem iluminados. Eu não tenho de fazer
muito, vocês verão como facilmente todos vocês podem obter a Realização. Isso tem de ser fácil, tem de ser sahaj, tem de ser
espontâneo, porque o momento chegou. E também esse Poder Onipresente tornou-se extremamente ativo, extremamente ativo,
e Ele está fazendo milagres em todo lugar. Quando a Kundalini se eleva neste centro, então você atinge um estado, o qual nós
podemos chamar de "consciência sem pensamentos", em Sânscrito é chamado de "nirvichar samadhi". Quando você vê alguma
coisa, você apenas vê, não pensa. Se você quiser pensar, você pode pensar, Mas você não é bombardeado por pensamentos,
você não fica sob o controle dos pensamentos. Então Ela se eleva acima e atravessa aqui… e estabelece uma conexão
adequadamente, então você entra em um outro tipo de consciência mais elevada… que chamamos de "nirvikalpa samadhi", que
é uma consciência sem dúvidas, na qual você começa a elevar a Kundalini dos outros, curar os outros, ajudar os outros, tendo
muito conhecimento, porque uma vez que esta Kundalini entra na área límbica, Ela ilumina estas mil pétalas lá, isto é, os mil
nervos. Eu tenho visto muitas crianças que eram completamente lerdas, agora estão tirando notas acima de todo mundo,
obtendo bolsas de estudo. Nós temos alguns rapazes que concluíram engenharia… ou diplomados em contabilidade, e tudo
isso em tempo recorde, eles têm recordes. Eles sempre se mantêm em primeiro… e estão saindo-se bem em sua educação, mas
apesar de tudo isso, eles são extremamente humildes e obedientes. Eles respeitam os professores deles, eles respeitam tudo
mundo, porque uma nova virtude que surge neles é o respeito, respeitar os outros, o que nós perdemos há muito tempo atrás. A
segunda coisa que acontece a uma pessoa é isto: você se torna completamente livre. É claro, no começo também Eu respeito a
liberdade de vocês. Eu não posso forçar a Realização do Si em vocês, vocês têm de pedi-la. De outro modo, Eu não posso
forçá-la em vocês. Mas, quando você tem a Realização do Si, você se torna realmente livre, no sentido de que você é capaz de
ser livre. Por exemplo, nós achamos que somos livres, mas nós temos vícios, somos escravos de muitas coisas, não
conseguimos nos controlar, então não somos livres. Mas quando você se torna uma pessoa realizada, todas essas coisas que
nos dominam, quer seja o vício, o alcoolismo, qualquer hábito, qualquer coisa assim, raiva, ou excessivo interesse em coisas
erradas, tudo desaparece… e você se torna realmente uma pessoa capaz. Sem dúvida, você tem a habilidade… de desfrutar sua
liberdade e suas virtudes. Então acontece que você começa a observar tudo, como Eu lhes disse, e não entrar em pensamentos.
A natureza humana é tal que seja o que for que você veja, você reage. Mas após ter a Realização do Si, você não reage, e sua
mente fica sem pensamentos. É como um lago que não tem nenhuma ondulação nele, e tudo que é criado em volta desse lago é

refletido interiormente. Da mesma maneira, quando você vê alguma coisa, você apenas vê. Agora Eu vejo estas flores, estou
apenas vendo e toda a alegria… que o Criador colocou nisso não vem a Mim como palavras, mas sim como a própria alegria, e
ela começa a derramar-se sobre Mim e isso Me acalma. Você se torna uma pessoa sem tensão, porque a tensão surge em você
através dos pensamentos. Mas os pensamentos estão vindo do passado ou do futuro, e eles invadem sua cabeça e lhes
causam essa tensão. Quando a Kundalini se eleva, Ela entra entre dois pensamentos, assim o futuro e o passado – a Kundalini
está no centro, isto é, no presente. Então você simplesmente permanece no presente, e quando você está no presente, não há
nenhuma tensão em sua mente. Atualmente há um grande problema… de tensões que as pessoas estão tendo, problema de
pressão sanguínea e todos os tipos de coisas, que estão certamente presentes porque esta janela ainda não se abriu. Uma vez
que ela se abra, tudo desaparece gradualmente, e você fica uma pessoa extremamente relaxada. Você também reduz pelo
menos dez anos de sua idade. Como vocês sabem, Eu tenho 68 anos de idade… e estou viajando a cada três ou quatro dias pelo
mundo inteiro. Então você se torna muito dinâmico… e fica com muita energia dentro de você. Ao mesmo tempo, você é muito
compassivo, você é muito atencioso e você é extremamente sábio. De todas as maneiras, você é ajudado, você é ajudado em
seu negócio, você é ajudado em seu trabalho, você é ajudado em seu relacionamento com sua família, com os outros, e a coisa
toda se torna como uma bela peça em que você está atuando. Eu estou dizendo, todas essas coisas parecem fantásticas para
vocês, e devem perceber, porque vocês podem dizer: Nós nunca vimos anjos assim antes. Mas há uma chance para todos
vocês se tornarem assim. Vamos supor que você leve uma televisão a uma vila remota da Índia… onde eles nunca viram uma
televisão, e lhes diz: Vocês podem ver cenas de todo o mundo dentro disto. Eles dirão: "O quê? Esta caixa? Uma coisa inútil,
como pode ser?" Mas quando você a liga na energia, então eles veem os milagres dela. Da mesma maneira, quando vocês são
colocados nisso, vocês são ligados na energia, vocês começam a ver os milagres de seu ser. Então você compreende o quanto
você é glorificado, o quanto você é belo e qual é o propósito de sua vida. Não há fim para esse conhecimento. Por exemplo,
aqui, Eu vejo muitas luzes aqui, mas para ligá-las, deve haver somente um interruptor e você pode ligar todas as luzes. Mas
vamos supor que Eu tenha que lhes contar toda a história, como ela chegou e como a eletricidade chegou, e depois como ela foi
trazida a Melbourne… e ela foi preparada e tudo mais, isso é muito entediante. Assim, a melhor coisa é apenas ligar a luz
primeiro. Então Eu lhes pediria, é melhor vocês terem a Realização do Si primeiro e depois entender, porque é um assunto muito
sutil… e Eu não sei quantos milhares de palestras Eu dei somente em inglês. Há muitas outras línguas que Eu falo, mas somente
em inglês, Eu não sei quantas palestras Eu dei, e toda vez eles dizem: Mãe, toda vez a Senhora diz alguma coisa nova. Eu estou
lhes dando deste modo uma introdução à Sahaja Yoga. Agora, uma vez que você obtenha sua Realização, você tem de saber
que ela funciona na coletividade. Não é que você vá para casa e diga: "Tudo bem Mãe, eu estou meditando em casa." Isso seria
como uma unha cortada do corpo. Você não tem de pagar nada, mas você tem de dar algum tempo para sua Realização do Si…
e tem de vir ao coletivo. Felizmente em Melbourne, nós temos pessoas maravilhosas… que alcançaram grandes alturas na
Sahaja Yoga. Elas são extremamente humildes, são pessoas extremamente belas, e Eu tenho certeza que elas os ajudarão a
alcançar… as mesmas alturas que elas alcançaram. Isso é o que temos de obter. Nós temos de emancipar os seres humanos
para resolver… todos os nossos problemas, para entrarmos no Reino de Deus. Isso tem sido prometido e essa promessa tem de
ser cumprida. É claro, antes de Eu ir em frente com o processo da Realização do Si, que tomará somente dez minutos, Eu lhes
pediria para Me fazerem perguntas. Mas façam perguntas relevantes, perguntas que mostrem sua curiosidade em obter a
Ralização, porque Eu não estou aqui por causa de votos, nem estou aqui por dinheiro. Eu estou aqui para lhes dar sua própria
chave de seus próprios tesouros. Então adequadamente, por favor Me façam perguntas. Eu ficarei muito grata a vocês. Que
Deus os abençoe. Ele diz que acha que está alcançando esse estágio, mas a Senhora poderia lhe dizer os sintomas? Primeiro o
que acontece é que você começa a sentir a brisa fresca… saindo de sua cabeça. Às vezes você pode sentir quente também, a
brisa quente saindo, depois você começa a sentir a brisa fresca em volta. Então você fica consciente disso e põe isso em
prática. Então você dá a Realização aos outros. Todas essas coisas acontecem e você se torna extremamente pacífico,
amoroso, afetuoso e uma pessoa correta. Você se torna, não é como seguir qualquer religião em si, porque quando seguimos
uma religião, nós podemos fazer, nós podemos cometer quaisquer erros, podemos cometer quaisquer pecados. Mas a Sahaja
Yoga é de tal modo que a religião nasce dentro de você. Como aqui, como obtivemos oito valências dentro de nós, dez
valências dentro de nós, e essas dez valências estão nesta parte verde. Quando elas estão despertadas, você se torna religioso.
Você se torna. Não deve ser falado para você, você apenas se torna. Eu não tenho de lhes dizer "não faça isto", Eu nunca digo
isso. Simplesmente acontece, porque você vê na luz o que é correto e o que é errado. Ele disse: O que é Deus para a Senhora?
Deus é uma entidade separada? Sim, Ele é. Ele é, e Deus para Mim é Aquele que está testemunhando tudo. Mas Ele tem Seu
Poder que é a Mãe Primordial, que é o Espírito Santo, que está refletido dentro de você como a Kundalini, e Deus está refletido
dentro de você como o Espírito em seu coração. Neste ponto, eles se encontram… e é desse modo que você obtém sua

Realização do Si. Mas é um assunto tão amplo, então você tem de ter mais paciência para um assunto tão amplo. Chegará o
momento em que a força negativa na sociedade… cessará de existir? Sim, é claro, se vocês nos ajudarem. Quais santos
indianos ou mestres a Senhora reconhece, ou algum deles A inspirou em Sua causa? Sim, todos eles estavam presentes, e há
alguns mais, mas todos eles despareceram nos Himalaias, porque eles dizem: "Esses serem humanos são completamente…"
"estúpidos e eles não nos escutarão; tente a sorte." Nós temos muitos santos na Índia que não existem mais, que realmente
foram às massas. O primeiro que realmente se aventurou a falar com as massas… foi Gyaneshwara, Santo Gyaneshwara. Foi
escrito sobre a Kundalini em muitos livros em Sânscrito, em muitos deles, mas nunca num idioma local ou nativo. Então
Gyaneshwara no século 12 pela primeira vez falou sobre isso. Ele pegou a permissão de seu mestre, porque era uma tradição
ter um mestre e um discípulo. E ele escreveu sobre isso em seu livro primeiramente. E hoje o momento chegou para vocês
terem a realização em massa. Há muitos santos que realmente sobre isto Eu não posso lhes falar, mas houve Ramadasa, há
Nanaka, há Kabira, muitos deles, Adi Shankaracharya, na Índia, conforme você perguntou. Mas fora também, William Blake era
um outro santo. Ele disse que a Meditação Transcendental… fala sobre a Realização do Si. Qual é a diferença entre o que eles
falam… sobre a Realização do Si e o que a Senhora fala? Agora eles começaram. Eles nunca falaram sobre isso antes e eles
estão simplesmente falando. Se Eu tiver de lhe dizer tudo francamente sobre… a Meditação Transcendental, é melhor você ouvir
isso. Eu não tenho medo deles. Eu recebi o líder da siddha deles, o que eles chamam de "academia voadora", líder daquilo, o
diretor, Sr. Peter Pearce, sua esposa, seu diretor adjunto e seu filho, todos sofrendo de epilepsia, vieram a Mim. Felizmente Meu
marido não estava em casa naqueles dias, então Eu os mantive em Minha casa e tratei deles, e os fiz ficarem bem. Ele está
prestes a escrever um livro sobre isso. Agora, Eu lhe perguntei o que eles fazem. Então ele Me disse, porque ele estava naquilo,
ele disse que eles dão três mantras, no primeiro estágio, eles dão três mantras, e por esses três mantras, eles deviam pagar
3.000 libras. Agora, esses três mantras, a partir deles, qualquer um poderia ser seu. Um era "inga", outro era "pinga", um outro
era "tinga". Agora, qualquer indiano riria disso… porque eles sabem que essas não são palavras em Sânscrito. "Inga" significa
"picada de escorpião"; "pinga" significa "uma pessoa possuída", uma pessoa que dá voltas é chamada de "pinga", isso é também
em idioma local, não em Sânscrito; e "tinga" significa mostrar deste jeito. E eles pagaram 3.000, pronto! É tudo marketing. As
pessoas são tão estúpidas. Quero dizer, Eu tenho um discípulo que veio a Mim da Meditação Transcendental, sua irmã estava
no hospício. Nós tivemos de trabalhar duro nela, mas agora ela está curada. E essa advogada, coitada, ela sofreu muito. Muitas
pessoas entraram em reclusão. Ela Me disse que tinha ido à Suíça, pagou 6.000 libras por um curso de sete dias. E no primeiro
dia lhes foi dado – isso é para voar. Agora, isso é também uma outra estupidez, ir para voar, meio caminho através – qual é a
necessidade? Do jeito que está hoje, havia tanto engarrafamento… que se você começar a voar desse jeito, então nenhum carro
pode se mover. Qual é a necessidade de voar a um metro de altura? Mas isso é estupidez, e para essa estupidez ela pagou
6.000 libras. E ela teve de ir à Suíça e disse: "Não havia nenhuma acomodação para nós, nada." “Nós devíamos morar em um
grande salão, e eles nos pediam:" "nós temos de pular no que vocês chamam de colchão de espuma." E ela quebrou a bacia e
muitos quebraram a bacia. E lhes era pedido, era lhes pedido para dar. E lhes era dado para beber a água que ferveu batatas por
seis dias, e no sétimo dia lhes era dado a casca, e no quinto dia as batatas. Para isso, eles pagaram 6.000 libras. Ela é filha de
um homem muito, muito rico. Mas isso é o que acontece, se você tem dinheiro excedente, existem pessoas para enganá-lo. Há
um mercado, é tudo marketing. Agora, eles estão comercializando o que vocês chamam de ayurveda. O que há para
comercializar ayurveda? Você pode comprar coisas diretamente da Índia, você não precisa de um guru para isso. E a maior
parte da ayurveda não pode ser praticada no exterior… porque são feitas de folhas frescas. Mas se você tem de se tratar com
ayurveda, você pode ir para a Índia. Mas a Sahaja Yoga é um método direto… em que você pode se curar com o despertar de sua
Kundalini. Há dois médicos na Universidade de Delhi… que obtiveram o diploma de medicina em Sahaja Yoga, que provaram que
a Sahaja Yoga pode curar muitas doenças incuráveis. Nós temos curado. Não que Eu tenha curado, mas as pessoas são
curadas através da Sahaja Yoga. Doenças como câncer de sangue, mielite, muitas doenças têm sido curadas, e há tantas que
Eu realmente não sei nem mesmo como manter… registros delas, nós nunca mantemos registros delas. Assim isso é o que é a
Meditação Transcendental. Seja o que for que eles falem, eles deveriam prová-lo. Você encontrou algum sujeito da Meditação
Transcendental… que possa dar a Realização aos outros? Ou que possa falar como Stephen? Não há nenhum modus operandi.
Não há nenhum modus operandi que eles possam descrever, nada. Pelo contrário, se você for um médico, você pode
desmascará-los assim. Uma vez em uma palestra havia um Sahaja Yoga, que é agora o chefe do Departamento de Psicologia…
em Amman, ele estava lá nos encontros deles, e eles disseram que quando você faz uma tomografia do cérebro, você vê as
ondas teta. Imediatamente ele se levantou, e disse: Mas você tem isso com epilepsia, você tem isso com epilepsia. E eles
ficaram chocados. Eles simplesmente o persuadiram… e disseram: "Doutor, você viria e tomaria um chá conosco?" Então ele foi
lá e eles lhe ofereceram dinheiro e tudo mais. É tudo negócio de dinheiro. Se você tem inteligência, você pode entender isto, que

é tudo dinheiro. Você não pode comprar isso. Quanto dinheiro você deu a Cristo? Quanto dinheiro você deu a Krishna ou a Rama
ou a qualquer um Deles? Essas pessoas que vocês podem comprar são seus serviçais, eles não podem ser seus gurus. Eu
estive na Siddha Yoga por sete anos e tive muitos problemas. Você terá, mas Eu conheço isso, Eu resolverei isso. É muito difícil,
mas Eu resolverei. Eu sei, com todas essas yogas, você somente arranja problemas. Eu sei disso. Eu tendo a ficar muito
sonolento e cansado, e a meditação me torna ainda mais sonolento. Eu sei. Eu sei disso. Eu o ajudarei, não se preocupe. Eu o
ajudarei, tudo bem? Definitivamente. Eu sei que esse não é somente o seu caso, é de muitos. Mas na Austrália, ele era tão
popular. Eu não sei por que ele era tão popular aqui. Supõe-se que vocês sejam muito mais inteligentes do que as pessoas
normais. Não são? Qual é a visão da Senhora sobre comer carne… como oposto ao vegetarianismo? Veja, nós, na Sahaja Yoga,
nós tratamos uma pessoa de acordo com suas necessidades. Vamos supor que você precise de proteínas, você tem de comer
proteínas. Vamos supor que você precise de mais carboidratos, então você tem de comer carboidratos. É uma coisa
equilibrada. Comer carne ou qualquer coisa assim. Por exemplo vocês pensam, se você salvar algumas galinhas, posso dar a
Realização para elas? Uma pergunta simples. Assim, nós estamos prestando muita atenção em todas as coisas insensatas. O
que vocês têm de pensar é que somos seres humanos no topo de tudo. É claro, algumas pessoas não devem comer carne
porque elas têm problemas, mas algumas pessoas devem comer carne porque elas têm problemas. Nós temos de ser lógicos
em relação a tudo. Todos esses são modismos ou "ismos". Estes são modismos: "Não faça isto, vista este tipo de roupa," "vá
pelas ruas e cante "Hare Rama, Hare Krishna"… ou façam alguma outra coisa insensata, ou pulem aqui. Todos esses são
modismos e modas. Começou a moda em que vocês devem colocar uma lata… na sua cabeça e amarrar seu cabelo em cima,
bem franzido ou algo assim. Todo mundo começou a fazer isso. Nós devemos ter nossa individualidade, nós devemos ter
nossa personalidade. Como podemos aceitar qualquer coisa que apareça no caminho? E todos esses empresários estão
jogando com vocês, então esses gurus também jogam com vocês. Nós devemos estar alertas agora, nós já sofremos muito,
não sofremos? Qual é a opinião da Senhora sobre Swami Muktananda? Ah. É melhor não perguntar. Eu recebi exatamente agora
um dossiê completo dele… dos Estados Unidos, que eles publicaram, ele é um homem horrível. Se você quiser, você pode ler,
mas Eu lhe asseguro que você não será capaz de comer… por pelo menos oito dias. Ele tinha relações até mesmo com meninas
de 13 anos. O que você está perguntando sobre um swami assim? Sujeito inútil. Sai Baba? Uma outra pessoa horrível. Ele está
lhes dando diamantes. Quem deu diamantes para nós? Quem quer diamantes? De onde ele consegue diamantes? Vocês sabem
disso muito bem. Ele consegue até mesmo relógios suíços. As pessoas são tão estúpidas. Você está falando de espiritualidade
e de Deus, não dessas coisas mundanas. Se você quiser, você pode ir ao mercado e adquirir um diamante, mesmo se você não
conseguir, não importa. Aqueles que têm isso ou não, não há nada de errado com eles. Olhe suas faces, como eles aparentam.
Eu lhes digo, como você pode ficar encantado com essas coisas? Vocês sempre falam de materialismo, vocês falam contra
isso e depois ficam encantados… com essas pessoas porque elas estão nos Estados Unidos. Quando Eu fui lá, em Boston –
vocês podem imaginar? Os americanos são os melhores para isso – então eles Me perguntaram: "Quantos Rolls Royces a
Senhora tem?" Eu disse: "Eu não tenho nenhum." Eles disseram: "Então não estamos interessados na Senhora." Vocês podem
imaginar? Se você for se impressionar por essas coisas, Você não obterá a coisa verdadeira, é definitivo. Todas essas coisas
podem ser compradas com dinheiro, mas você não pode comprar a realidade com dinheiro. Acredite em Mim, você não pode.
Isso tem de acontecer, é um fato. Eu estou lhes dizendo a verdade, quer vocês gostem ou não. Há um campo de energia que é
criado pela elevação da Kundalini… em massa? E isso espalha sobre uma outra área? Eu acho que antes de descrever isso, é
melhor você sentir. Tudo bem? De que adianta descrever a beleza da Austrália… a menos e até que você a visite? É melhor sentir
isso por si mesmo e depois você saberá. Tudo bem? Sim? Pergunta de uma buscadora sobre a elevação da Kundalini causando
nela dores de cabeça. Ela é uma… Com quem ela fez esse despertar da Kundalini? Você sabe? Ah, deve ser alguém assim. Veja,
a Kundalini é sua Mãe, tudo bem? E Ela está ansiosa para lhe dar o segundo nascimento. Ela própria realiza isso, belamente,
como sua mãe fez você nascer sem lhe causar nenhum problema. É desse modo que Ela realiza isso. Mas… se você vai a uma
pessoa que não é autorizada espiritualmente, eles fazem todas essas coisas. Eu não tenho visto, mas – agora como eles devem
ter lhe falado, nós estamos trabalhando isso em cerca de 54 países, e Eu devo ter visitado pelo menos 45 deles. Eu nunca vi
ninguém sofrer por causa do despertar da Kundalini. Pelo contrário, eles se sentem muito melhores. Isso é o que acontece.
Você deve ver, antes de mais nada, quando você vai a alguém: e quanto aos discípulos? Como eles são? Como eles estão se
comportando? Eles são belas pessoas? Eles alcançaram alguma coisa? Eles obtiveram alguma coisa? E também você deve ver
a vida do assim chamado guru. Como ele vive? Onde está o interesse dele? Mas precipitadamente, se você cai dentro de alguma
coisa, você irá sofrer, não é? Agora, Eu tenho vindo à Austrália pelos últimos, quantos, desde 1978, Eu acho, 1977 ou 1978. Mas
Eu vi que todas as pessoas… se dispersaram em volta daquelas pessoas, não em volta de Mim. Todos eles gostam deles, de
todos aqueles tipos. Eles não viriam a Mim. Até mesmo algumas pessoas Me avisaram: É melhor a Senhora cobrar algum

dinheiro. Eu disse: "Quanto você pagará? Diga-Me." Isso é inestimável, você não pode pagar por isso. A Senhora poderia sugerir
alguma coisa que a ajudasse, agora que ela está nessa situação, por favor? Ajuda. Não importa, nós temos pessoas lá também.
Dê-nos o endereço dela, nós a encontraremos. Austrália e Islândia são muito próximos, não é? Mas foi gentil de sua parte se
lembrar dela. Quando ela medita, ela sente a Kundalini subindo, mas de repente Ela cai novamente. Como ela A mantém
elevada? Você tem praticado a Sahaja Yoga? Você obteve sua Realização através da Sahaja Yoga? Veja, nós não assumimos a
responsabilidade por pessoa… que estiveram em outros lugares, mas se você esteve na Sahaja Yoga, então nós podemos
descobrir por que isso está acontecendo. Se você obteve a sua Realização através da Sahaja Yoga, nós sabemos e podemos
ajudar você muito melhor. Tudo bem? Então é nossa responsabilidade. Isso de fato acontece algumas vezes, porque se você
tem problemas em seu cérebro, ou talvez em seu corpo onde há alguma doença a Kundalini quer ajudar, talvez isso esteja
acontecendo, mas isso por ser acelerado, pode ser removido. Todos esses são problemas que podem ser resolvidos. Você deve
ter paciência consigo mesma, só isso. A Senhora poderia explicar os níveis de samadhi e nirvana? Hã? Nirvana? Samadhi e
nirvana É muito cedo para falar sobre isso, mas primeiro obtenha o seu samadhi, tudo bem, passo a passo, passo a passo.
Nirvana é o mesmo que samadhi, mas o estado de nirvana é o nível mais elevado… que você pode alcançar na espiritualidade.
Tudo bem? Então é passo a passo que temos de nos mover. Nós podemos dizer que ele é o começo do nirvana… e depois você
tem de ficar trabalhando nisso… e você chega ao próprio nirvana, ao estado pleno. Mas uma coisa é certa: nós temos de
entender que essas palavras que lemos de alguns livros… e a conotação delas poderiam estar muito, muito erradas, poderiam
ser muito, muito mal-entendidas. Portanto, seja qual for a realidade, você deve encará-la como realidade, você deve vê-la como
realidade, não ter nenhuma concepção sobre isso, porque se você tem uma concepção, então talvez isso esteja errado. Então é
melhor ver por si mesmo. Tudo bem? É possível a Kundalini ser elevada prematuramente? Ou Ela se eleva em Seu próprio
tempo? Prematuramente? Isso é… Isso é perigoso? Há muitas advertências de que a Kundalini pode ser perigosa. Não, não há
nenhum perigo de forma alguma… no despertar da Kundalini, de forma alguma. Como Eu lhes disse agora há pouco, Ela é sua
Mãe. Não há nenhum perigo. Mas as pessoas devem ter feito advertências… porque elas não querem que vocês tenham a
Realização, talvez. Uma pessoa pode ter advertido porque eles devem ter colocado… a mão em algum tipo de fogo pensando
que era a Kundalini. Assim, essa deve ser a razão. Até agora, nós tivemos milhares e milhares e milhares de pessoas, ninguém
sentiu nada ruim. Afinal, quando você se tornou um ser humano, qual foi o perigo de tornar-se ser humano… a partir do estágio
de macaco? Você sentiu o corte de sua cauda? Assim, afinal de contas, você foi criado como um ser humano… para um
propósito, e esse propósito é torná-lo o ser mais elevado. Como isso pode ser problemático? É tão vitalmente importante. Por
que isso deveria ser problemático para você? Use a lógica. Se esse é o último grande avanço de sua evolução, isso tem de atuar
espontaneamente e facilmente. Agora, então há mais um senhor, mas agora este é o último, tudo bem? Qual é a pergunta? Você
pode se levantar por favor? Nós não podemos nem mesmo vê-lo. Obrigada. A Realização do Si tem de acontecer nesta vida ou
se a Senhora acredita… em reencarnação isso acontece no decurso de um grande período? Algumas pessoas foram realizadas
na vida passada, Eu sei. Elas nascem como almas realizadas também, Eu sei. Mas Eu sei uma coisa, que elas não sabem tudo
sobre isso, elas sabem parcialmente. Elas têm de saber tudo sobre isso. Elas têm de saber tudo sobre os poderes delas. Elas
têm de saber como elevar a Kundalini. Elas têm de saber o que está faltando da Realização delas. Tudo isso, elas têm de saber.
Tudo bem. Então agora, nós temos de fazer uma coisa muito simples, elevar… Como você sabem, nós temos de usar muito a
força da Mãe Terra. Para isso, nós temos de tirar nossos sapatos por um curto período de tempo. Aqueles que estão sentados
no chão têm de apenas tirar os sapatos, só isso, e sentar-se confortavelmente. Nós temos o esquerdo e o direito, dois lados, o
sistema nervoso simpático no lado esquerdo e no direito. O esquerdo cuida do nosso lado emocional, e o direito do nosso lado
físico e mental. Então, coloquemos os pés separados um do outro, mas aqueles que estão sentados no chão está tudo bem,
sem problemas, é para aqueles que não estão sentados no chão. Eles podem se sentar confortavelmente lá, só de pernas
cruzadas. Simplesmente sentem-se onde quer que queiram, pernas cruzadas é melhor. Ficar confortável é o ponto. Antes se
começarmos qualquer coisa, há duas condições que vocês têm de cumprir. A primeira é que você tem de saber que você é um
ser humano, e você tem de estar confiante de que obterá a sua Realização… e que é seu direito ter a Realização do Si. Vocês não
devem se sentir culpados sobre o que quer que tenha… acontecido no passado, porque o Amor Divino é o Oceano de Perdão, e
sejam quais forem os erros que vocês possam ter cometido… podem ser facilmente dissolvidos por esse Oceano de Perdão.
Você deve ter fé no poder desse Oceano. Afinal de contas, você é um ser humano, você não é Deus, e se você cometeu qualquer
erro, está tudo bem. Então não se sintam culpados, não se condenem. Aqueles que lhes falaram que vocês são pecadores,
vocês devem saber que eles devem ser os maiores pecadores… por dizerem isso. Ninguém tem o direito de dizer isso a
ninguém. Então por favor, tenham completa confiança em vocês mesmos, e não se sintam culpados. Quando vocês se sentem
culpados, então este centro aqui no lado de trás se bloqueia, no lado esquerdo, e isso lhes causa doenças horríveis como

angina, órgãos letárgicos… e também espondilite. Então por que se sentir culpado por absolutamente nada? Se você acha que
cometeu erros, esqueça isso nesse instante. A segunda condição é que você tem de perdoar a todos em geral. Você não tem de
pensar nas pessoas que você quer perdoar. Quer você perdoe ou não, você não faz nada. Novamente, logicamente você não faz
nada, é apenas um mito. Mas se você não perdoa, então você faz o jogo das pessoas erradas, no sentido de que aqueles que
queriam torturá-lo ou incomodá-lo… estão muito felizes, mas você está sofrendo mentalmente. Então, a melhor coisa é perdoar
a todos em geral, não pensar nem mesmo em nenhuma pessoa, seja qual for. Essa é uma condição muito, muito importante. O
tempo todo Eu tenho visto em todo lugar que as pessoas… simplesmente não perdoam, e Eu tenho de trabalhar duro nelas.
Assim o melhor é, para tornar Minha situação melhor… e fazer a coisa toda funcionar mais rápido, por favor, pelo Meu bem,
perdoem a todos, todo mundo. Essas são as duas condições. Só isso. Eu não preciso disso agora. Agora por favor, coloquem
sua mão esquerda em Minha direção. E a mão direita em seu coração. O Espírito reside em seu coração. A mão esquerda sobre
seu colo, simplesmente sobre o seu colo por favor, confortavelmente. Agora. Agora nós estamos trabalhando somente no lado
esquerdo… com a mão direita, porque a mão direita é para a ação… e a mão esquerda é para o desejo. Então quando você
coloca a mão esquerda em Minha direção, você está desejando ter a Realização do Si, e com a mão direita, você está nutrindo
seus centros, você mesmo está elevando a sua própria Kundalini. Agora, leve sua mão direita… à parte superior do seu abdômen
no lado esquerdo. Este é o centro que todos os profetas criaram para nós, todos os grandes mestres criaram para nossa
maestria, maestria sobre o trabalho divino, as leis divinas. Agora, levemos nossa mão à parte inferior de nosso abdômen… no
lado esquerdo. Este é o centro do puro conhecimento. Esse conhecimento se manifesta no seu sistema nervoso central. Isso é
o que é chamado de bodh, de onde a palavra "Buddha" veio, ou "Ved" da palavra "vida", significando "sentir no seu sistema
nervoso central." Como "gnóstico", "gn" significa "saber". "Saber" não quer dizer "mentalmente", mas saber em seu sistema
nervoso central. Esse é o puro conhecimento. Agora, elevem sua mão direita à parte superior de seu abdômen… e pressione-o
forte, no lado esquerdo. Novamente, leve sua mão em seu coração. Agora por favor, coloquem sua mão direita no encontro de
seu pescoço… com seu ombro, e vire sua cabeça para a direita. Este é o centro que já lhes falei, que fica com problemas quando
vocês se sentem culpados. Agora por favor levem sua mão direita à sua testa… e abaixem sua cabeça tanto quanto for possível.
Este é o centro onde vocês têm de perdoar a todos em geral. Agora, leve esta mão direita na parte detrás de sua cabeça… e
empurre para trás sua cabeça. Empurre para trás sua cabeça tanto quanto for possível. Aqui, sem se sentir culpado, sem
enumerar seus erros, você tem de dizer: "Oh Poder Divino, “por favor perdoe-me se fiz qualquer coisa errada…" “sabendo ou não
sabendo." Isso Eu lhes falarei mais tarde, neste instante Eu estou lhes mostrando a posição. Agora estique sua palma
completamente. Coloque o centro de sua palma no topo da área óssea da fontanela aqui. E agora pressione-a forte. Pressione
para baixo sua cabeça. Pressione-a forte, empurre para trás seus dedos… e comece… a mover o couro cabeludo com pressão,
sete vezes no sentido horário. Isso é importante. Empurre para trás seus dedos. Abaixe sua cabeça completamente e agora
continue movendo… seu couro cabeludo sete vezes no sentido horário. Bem lentamente. Agora abaixe suas mãos. Agora, vocês
têm de fechar seus olhos. Antes disso, vocês podem tirar seus óculos, porque vocês não devem abrir seus olhos até que Eu lhes
diga, isso pode ajudar sua visão. Agora, por favor lembrem-se de colocar seus pés um pouco afastados… um do outro. Se
houver qualquer coisa apertada em seu pescoço ou em sua cintura, vocês podem afrouxá-la um pouco. Agora, coloquem sua
mão direita em seu coração. Aqui Me façam uma pergunta fundamental, vocês podem Me chamar de "Shri Mataji" ou "Mãe", do
jeito que queiram, "Mãe, eu sou o Espírito? Mãe, eu sou o Espírito?" Pergunte isso em seu coração por três vezes. Se você é o
Espírito, então você se torna o seu próprio mestre, porque na luz do Espírito, você vê tudo claramente. Então agora por favor,
levem sua mão… à parte superior do seu abdômen no lado esquerdo, pressionem forte. Aqui vocês têm de dizer, novamente
vocês devem Me fazer uma pergunta. "Mãe, eu sou o meu próprio mestre?" Façam esta pergunta três vezes, "Mãe, eu sou o meu
próprio mestre?" Três vezes, em seu coração. Como Eu lhes disse, Eu respeito a sua liberdade… e não posso forçar o puro
conhecimento em vocês, então vocês têm de pedi-lo. Levem sua mão direita à parte inferior de seu abdômen… no lado
esquerdo… e aqui digam por seis vezes, porque este centro tem seis pétalas, "Mãe, por favor dá-me o autoconhecimento", ou
vocês podem dizer "puro conhecimento", "Mãe, por favor dá-me o puro conhecimento." Digam isso seis vezes. Agora, elevem
sua mão direita… à parte superior de seu abdômen no lado esquerdo. Como vocês pediram o puro conhecimento, a sua
Kundalini começou a se mover para cima, então nós temos de nutrir… estes centros superiores com autoconfiança. Então aqui
digam por dez vezes: "Mãe, eu sou o meu próprio mestre." Digam isto com total autoconfiança, dez vezes: "Mãe, eu sou o meu
próprio mestre." Eu já lhes falei que a verdade mais importante é que você não é… este corpo, não é a mente, não é seus
condicionamentos, seu ego, mas você é o Puro Espírito. Então agora, elevem sua mão direita ao seu coração… e digam aqui…
com total confiança, 12 vezes: "Mãe, eu só o Espírito." Por favor, digam isso 12 vezes. O Poder Divino é o Oceano de
Conhecimento, é o Oceano de Amor, Alegria e Bem-aventurança, mas acima de tudo, Ele é o Oceano de Perdão. Então, sejam

quais forem os erros que vocês cometeram… podem ser facilmente dissolvidos pelo Poder deste Oceano de Perdão. Então por
favor perdoem a si mesmos e elevem sua mão direita… no encontro do seu pescoço com seu ombro, e virem sua cabeça para
direita. Aqui com total confiança digam 16 vezes: "Mãe, eu não sou culpado de forma alguma." Por favor digam: "Mãe, eu não
sou culpado de forma alguma." Eu já lhes disse, quer vocês perdoem ou não, vocês não fazem nada, mas se vocês não
perdoarem, então vocês fazem o jogo das pessoas erradas. É um mito saber que você não está perdoando alguém. É um mito.
Então por favor, elevem sua mão direita na sua testa, e por favor abaixem sua testa tanto quanto for possível. E aqui como total
confiança, vocês têm de dizer de coração, não importa quantas vezes, de coração, por favor digam, isso é muito importante:
"Mãe, eu perdoo a todos." Não digam "eu tento", apenas dizendo isto com total confiança: "Mãe, eu perdoo a todos em geral."
Agora, coloquem sua mão atrás de sua cabeça. Empurrem para trás sua cabeça tanto quanto for possível. Aqui nós temos de
dizer, sem sentir culpa, sem enumerar seus erros, apenas para sua satisfação, de coração, não importa quantas vezes, "Oh
Poder Divino," "se cometi quaisquer erros sabendo ou não sabendo," "por favor perdoe-me." Agora, estiquem sua mão direita.
Coloquem o centro da sua palma… na área óssea da fontanela que era a moleira na sua infância. Agora, abaixem sua cabeça
tanto quanto for possível, abaixem. Empurrem para trás seus dedos. Aqui, novamente, Eu respeito sua liberdade. Eu não posso
forçar a Realização do Si em vocês, vocês têm de pedi-la. Então agora, empurrem para trás seus dedos com pressão, movam
seu couro cabeludo sete vezes no sentido horário, dizendo sete vezes: "Mãe, por favor dá-me a Realização do Si." Agora por
favor abaixem sua mão. Se você puder desligar o ar condicionado, eles perceberiam isso melhor. Agora por favor coloquem,
abram seus olhos e coloquem ambas as mãos em Minha direção… deste jeito, deste jeito. Agora, coloquem sua mão direita
deste jeito, e não pensem. Vocês conseguem fazer, agora não pensem. Coloquem a mão direita e abaixem sua cabeça, e vejam
com a mão esquerda se há uma brisa fresca. Você pode levantar-se e mostrar para eles? Vejam se há uma brisa fresca saindo
da área óssea da fontanela. Agora, por favor coloquem a mão esquerda longe de sua cabeça, não no topo, longe, não muito
longe. Algumas pessoas sentem isso longe também, mas apenas tentem perceber… se há uma brisa fresca saindo de sua
cabeça. Agora, por favor coloquem sua mão esquerda em Minha direção… deste jeito, deste jeito. E agora abaixem sua cabeça,
e agora vejam por si mesmos se há… uma brisa fresca saindo de sua cabeça. Há muita brisa fresca. Agora sintam isso com a
mão direita. A mão direita em Minha direção e com a esquerda, você percebe isto claramente, se há uma brisa fresca saindo de
sua cabeça, da área óssea da fontanela. Vocês podem mover sua mão um pouco para cima e para baixo… e perceber por si
mesmo lateralmente. Agora, elevem ambas as mãos em direção ao céu. Empurrem para trás sua cabeça e perguntem: "Mãe,
esta é a brisa fresca do Espírito Santo? ", ou perguntem: "Mãe, este é o Poder Onipresente do Amor Divino? ", ou "Mãe, este é o
Paramachaitanya?" Façam qualquer uma dessas perguntas três vezes, levantando suas mãos. Abaixem suas mãos, por favor.
Tanta brisa fresca já está soprando por toda parte. Todo aqueles… É uma tremenda brisa fresca que já está soprando por toda
parte. Não é o ar condicionado, para sua informação. Agora, aqueles que sentiram… a brisa fresca saindo da área óssea da
fontanela… ou nas suas mãos ou nas pontas de seus dedos, por favor, levantem ambas as mãos. Que Deus os abençoe. Muitos
de vocês sentiram a brisa agora. Alguns de vocês não sentiram, não importa. Amanhã novamente teremos um programa, e Eu
lhes explicarei mais sobre a natureza do Espírito… e a natureza destes centros. Por favor, informem seus amigos, todo mundo,
para virem, e amanhã, se tudo correr bem, Eu Me encontrarei com todos vocês um por um. Também aqueles que tiveram
problemas devem escrevê-los… em um pedaço de papel e colocar o seu endereço, e nós tentaremos contatá-los e ajudá-los
tanto quanto possível. Muito obrigada. Aqueles que não sentiram podem vir deste lado… e os Sahaja Yogis podem trabalhar isso
em cinco minutos, aqueles que não sentiram. Porque vocês não perdoaram. Eu sei que vocês não perdoaram. Se vocês
tivessem perdoado, teriam sentido isso. Venham, deste lado. Apenas cinco minutos e eles lhes darão a Realização. Você
sentiu? Ah, bom. Seus problemas serão resolvidos agora, está bom. Você sentiu? Com qual mão você sentiu? Sentiu na
esquerda, não na direita? Não importa. Nós trabalharemos isso. Está bom. Impressionante. Antes de mais nada, vejam na
cabeça deles, estão percebendo isso ou não? Apenas observem isso. Eles podem estar dizendo que não estão percebendo
isso… por causa do Vishuddhi. Sim, sim, faça. Buscadora pergunta sobre a baixa energia crônica nela… e sobre a Hatha Yoga
que ela tem praticado. Veja, essa Hatha Yoga moderna é a mais não científica. Ela simplesmente é feita como se você tomasse
todos os remédios… da caixa de remédios, sem saber o que você precisa realmente. Então abandone isso e venha para a Sahaja
Yoga… e identifique o que está errado em você, e encha-se de energia, tudo bem? É tudo insensatez. É tudo insensatez. Isso tem
causado ataques cardíacos nas pessoas, ataques cardíacos. É a forma como eles começam a fazer isso. Nós também fazemos
um pouquinho de Hatha Yoga, mas onde for necessário. Não é fazer como louco, fazendo o tempo todo isso. Você tem um
bloqueio neste aqui, você tem um bloqueio naquele ali. Dois centros estão muito gravemente bloqueados. Então é melhor você
vir para a Sahaja Yoga, tudo bem, e restaure sua saúde, porque com a Hatha Yoga, ninguém alcança Deus, isso é verdade. Mas
essa Hatha Yoga é muito limitada, é só uma pequena parte dela. Patanjali escreveu o "Ashtanga Yoga", a partir do qual essa

Hatha Yoga que você pratica é um oitavo de um deles. E isso deve ser compreendido com a orientação da Kundalini, onde a
Kundalini está parando? Seja qual for o centro que Ela esteja parando, esse é o que você tem de cuidar. E esse centro é aquele
em que você tem de fazer esse asana específico… para uma coisa específica, não todos eles como louca. Tudo bem? Então…
Você não pode fazer isso a menos e até que você ative sua Kundalini. Uma vez que você ative sua Kundalini, você saberá onde o
problema está. É como se seu carro estivesse ligado, então você saberá onde está o problema, não é? É desse jeito. Que Deus a
abençoe. Sua irmã? Você está bem agora? Ela está na Islândia. Dê o endereço dela para nós, entraremos em contato com ela.
Tudo bem. Agora quem é ela? Islândia?
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Eu Me inclino a todos os buscadores da Verdade.
Como Eu lhes disse ontem, a verdade é o que ela é. Nós não podemos compreendê-la, você tem de senti-la. Nós não podemos
conceituá-la, e você também não pode percebê-la nesta consciência humana. Nós temos de nos tornar um ser mais sutil, como
está descrito em todas as escrituras, que você deve nascer novamente e você tem de se tornar o Espírito para perceber a
existência da Verdade. A primeira coisa que temos de entender é que tudo isso é um processo de uma energia viva. O Divino é
uma energia viva e a Divindade dentro de você também é uma energia viva. Nós não entendemos às vezes o que é uma energia
viva. Quando semeamos uma semente no solo, elas brotam por si mesmas. Quando uma mãe concebe um filho, de acordo com
a natureza normal dos seres humanos, o corpo deles tem de expelir tudo que é estranho. Mas quando o filho é concebido, ele
não somente é mantido no corpo, mas é nutrido, cuidado, desenvolvido e no momento certo, ele é expelido. Há tantas outras
coisas que não podem ser explicadas através da ciência médica, mas a pessoa deve saber que para entender o que Eu estou
dizendo, você deve ter uma mente aberta como um cientista tem.
E se vocês acham que o que Eu estou dizendo, que é como uma hipótese, é verdade e lhes dá a experiência da verdade, então
como pessoas honestas, vocês devem aceitar isso, porque isso é para sua emancipação e para a emancipação do mundo
inteiro. Em nosso processo evolutivo, agora nos tornamos seres humanos, mas como vocês sabem, nós não alcançamos o
absoluto. Para isso, algo tem de acontecer dentro de nós: o último grande avanço tem de acontecer, e isso é o que estamos
falando aqui. Já foi lhes falado sobre o mecanismo que está aqui. E este mecanismo existe dentro de vocês, estas duas linhas
que vocês veem, a esquerda e a direita, estão nutrindo o nosso sistema nervoso simpático no lado esquerdo e direito. E a linha
central que vocês veem aqui está nutrindo o nosso sistema nervoso parassimpático. Agora, estes centros são criados por estes
dois lados, esquerdo e direito deste jeito no centro, e estes centros são o tempo todo exauridos por nós toda vez que tentamos
utilizar energia. Por exemplo, se você está correndo rápido, você pode aumentar o batimento cardíaco, mas ele volta ao seu
normal através do sistema nervoso parassimpático, enquanto na emergência, você utiliza o seu sistema nervoso simpático.
Dessa maneira, nós começamos a exaurir a energia destes centros, e é desse modo que nós nos envolvemos em problemas de
nosso ser físico, mental e emocional. Vamos supor que estejamos exaurindo a energia do canal direito, significa que você é
muito futurístico, fica planejando o tempo todo, pensando no futuro, então o que acontece é que o canal direito começa a se
mover assim.
E algo acontece no canal esquerdo, um choque, então ele se rompe. Quando ele se rompe, então perdemos nossa conexão com
o sistema nervoso central, isso significa que perdemos a nossa conexão com nosso cérebro que o controla e ficamos por
contra própria. E é desse modo que os problemas psicossomáticos começam, especialmente o câncer, e a malignidade se
instala. Quando a Kundalini se eleva dali, Ela atravessa este centro bem como este centro, os impulsiona juntos e os nutre.
Agora, vamos ver qual é a qualidade de todos estes centros dentro de nós. Tudo isto está dentro de nós, e nós temos de
observar como vivemos com a energia destes centros. O primeiro centro que vocês veem está embaixo. Este centro que está
embaixo está abaixo da Kundalini, e assim nós temos de entender que este centro dá suporte à elevação da Kundalini, mas não
é atravessado pela Kundalini. Este centro existe para toda a nossa excreção, até mesmo o sexo. Então, essas pessoas que
dizem que através do sexo vocês podem elevar a Kundalini estão totalmente erradas e estão enganando vocês, porque vocês
podem ver aqui claramente, ele está abaixo Dela.
Este é o centro da inocência, é o centro onde nós dizemos que a Divindade da inocência está sentada, que encarnou mais tarde
como Cristo no centro mais elevado ali, no meio, onde vocês podem ver esta linha, Meu ponto vermelho, é uma das janelas, ele
está no quiasma ótico. E é desse modo que dizemos que Cristo foi a encarnação da inocência. Porque Ele está sentado no
quiasma ótico, Ele disse: "Não tereis olhos adúlteros." Essa é a frase que Ele usou. De uma forma tão sutil, Ele apregoou: "Vocês
não terão olhos adúlteros", significando que vocês terão olhos muito puros, olhos inocentes. Por que Ele falou dos olhos?

Porque Ele está sentado no quiasma ótico. É um centro muito apertado, e Ele devia ressuscitar para mostrar que vocês também
podem atravessar este centro muito facilmente. Então Sua mensagem não é a Sua crucificação, mas sim a Sua ressurreição. E
é desse modo que todos nós iremos ressuscitar, não após a morte, mas exatamente agora.
Não devemos nunca mais adiar nossa ressurreição. Depois, este segundo centro que temos é muito importante. Ele é chamado
de Swadishthana. Este centro cuida das nossas atividades físicas e mentais. Talvez os médicos não saibam que ele tem de
fazer um trabalho muito importante, ele tem de nutrir o cérebro com novas células, porque o tempo todo o cérebro está usando
essas células para a sua atividade. Então a energia tem de se mover a partir deste centro, lá no alto vocês podem ver, e depois
ela nutre o centro, ela nutre o cérebro através da atividade dele. Agora, quando nós somos muito futurísticos ou estamos
usando demais nosso cérebro, Eu devo dizer, nós temos usado demais nossa atividade cerebral, nós somos futurísticos,
ficamos planejando demais, pensando demais, o tempo todo pensamentos e pensamentos e pensamentos, nesse momento
estamos usando a energia deste centro. Mas este centro tem uma outra coisa muito importante a ser feita, ele dá voltas, como
vocês veem, ele move-se em volta de tudo aqui, isto é mostrado aqui diretamente, mas ele está conectado com o centro, e ele
dá voltas e voltas e voltas, e fornece energia a esta área onde temos nosso fígado, nosso pâncreas, nosso baço, os rins, e parte
dos intestinos. Agora, se começamos a nos exaurir com muito pensamento, então o trabalho principal deste centro é afetado e
é desse modo que desenvolvemos todas essas doenças de todos estes órgãos, como por exemplo, no fígado, você desenvolve
um problema de fígado. Problema de fígado significa que o fígado tem uma função de liberar calor de seu corpo, que é veneno,
na corrente sanguínea.
Mas quando o fígado fica perturbado, devemos dizer, o calor fica retido no fígado. Ele passa para cima e para baixo. Quando ele
passa para cima, ele afeta um centro ali, como vocês podem ver, que nós chamamos de Coração Direito, e as pessoas
desenvolvem uma doença que chamamos de asma. E quando ele passa para baixo, ele atinge os rins e coagula e você fica com
problemas de rins, por causa disso nós temos de fazer diálise e no final morrer. Portanto esse calor é criado porque nosso
fígado está sem funcionar. Ao mesmo tempo, esse calor pode também passar, se uma pessoa, digamos, em uma idade bem
jovem bebe e emprega muito esforço físico e fica o tempo todo ocupada pensando, pensando, ela pode ter um ataque cardíaco
fatal, porque esse calor pode ir em direção ao coração dele e simplesmente fazê-lo entrar em colapso. Também essas pessoas
que trabalham arduamente desse jeito podem ter um ataque cardíaco muito forte. Mas as pessoas que têm outros problemas
no lado esquerdo são de um tipo diferente. Elas são as pessoas que têm órgãos letárgicos. Esses órgãos não trabalham e
quando eles não trabalham, então elas têm todos os outros problemas de canal esquerdo, como chamamos isso, e isso
também causa um outro problema sério de doenças psicossomáticas.
Agora, a essência deste centro é a criatividade. Quando a Kundalini nutre este centro, as pessoas se tornam extremamente
criativas. Agora, vocês têm visto estes artistas que estão tocando aqui. Eles eram artistas comuns muito simples, mas depois
de virem para a Sahaja Yoga, de repente floresceram tanto. A coisa mais surpreendente é que as pessoas, digamos, mesmo da
Suíça que não sabem uma palavra de Sânscrito, não sabem uma palavra de hindi, compuseram poemas, elas se afinaram e
cantam tão bem quanto essas pessoas que conseguem cantar. É impossível acreditar que mesmo os ingleses, para quem era
tão difícil pronunciar uma única frase em hindi, estão agora falando fluentemente Sânscrito e falando todas essas coisas, por
causa dessa criatividade que aprimora vocês. Nós temos muitos artistas na Índia que vieram para a Sahaja Yoga, Eu não sei se
vocês sabem os nomes deles ou não, como Amjad Ali, Dhelo Dhar, muitos deles, eles tiveram a Realização e depois disso hoje
eles são artistas muito bem conhecidos. Também nas pinturas, nós temos alguns australianos que se tornaram artistas muito
bons depois de virem para a Sahaja Yoga. Assim, ele lhes dá um senso de estética e também lhes dá a energia para se
expressarem. Agora, se você tem a técnica de como criar qualquer coisa, digamos você quer construir uma casa ou quer pintar,
ou se você quer fazer alguma coisa, modelagem ou qualquer coisa que queira fazer, se você tem a técnica, a criatividade, o
poder da criatividade começa a derramar sobre você, e você começa a produzir coisas as quais você pode nem mesmo ter
pensado, e essas coisas acontecem a uma pessoa.
Então uma pessoa se torna extremamente dinâmica com isso. Mas se com isso, você não mantém sua prática da Sahaja Yoga,
significa que você não mantém sua conexão com o Divino, então a energia se exaure. É por isso que a Realização do Si é muito
importante para todo artista, ele deve ter essa conexão com este Poder Onipresente que é a combinação de todos os poderes,
de modo que ele não se sinta exaurido com isso. Não somente isso, mas o tempo todo esta fonte fica fluindo dentro dele.

Constantemente ela tem de fluir, é por isso que vocês têm de fazer uma pequena prática da Sahaja Yoga depois de ter a
Realização, como Eu lhes disse ontem, não parem agora neste ponto, vocês têm de tornar a conexão perfeita. Sem a conexão,
pode ser que você decaia. Assim, é melhor manter sua conexão ligada e fazê-la funcionar, proporcionar respeito completo para
você mesmo, para seu ser. Você não é uma coisa comum, você não é uma galinha ou algo assim, você é um ser humano. E
beleza que está dentro de você deve ser descoberta, deve ser nutrida e orgulhar-se disso. É uma coisa tão grandiosa que você
tem dentro de si mesmo, os poderes, os quais Eu lhes direi um por um.
Agora, acima deste está o terceiro centro. Ele é chamado de Nabhi, significa "umbigo". Este é o centro da forma que
absorvemos as virtudes, ou onde as virtudes são iluminadas. Quando este centro é iluminado, nós realmente nos tornamos
corretos. Nós não temos de dizer: "Agora não faça isso e não faça aquilo", você simplesmente se torna. Como um santo, um
santo verdadeiro não fará coisas erradas. Da mesma maneira, quando uma pessoa tem a Realização, através da virtude deste
centro, ela se torna completamente equilibrada, equilibrada em sua vida familiar, com sua esposa, com seus filhos, equilibrada
com a política, economia, equilibrada com a sociedade, equilibrada com todas as pessoas que ela conhece. A pessoa começa a
se comportar de uma forma muito equilibrada, não é uma atividade unilateral. Por exemplo, alguém pode ser muito apegado à
esposa e pode tentar prejudicar os outros. Alguém que é muito apegado aos outros pode prejudicar sua esposa.
Então um tipo de equilíbrio é estabelecido através disso, e uma pessoa que adquire isso desenvolve uma personalidade que
chamamos de majestosa. Esse senso de dignidade surge em uma pessoa assim. Agora vocês veem que nossas crianças
perderam as virtudes, nossas crianças não têm essa realeza. Elas se tornaram muito vulgares também, e elas correm atrás do
materialismo e de coisas assim, elas brigam por pequenas coisas. Não é somente as crianças, mesmo os adultos são assim, e
eles tentam desperdiçar a energia deles lutando por alguma coisa que é tão inútil. Assim, com a iluminação deste centro, você
compreende o valor da matéria. E o valor da matéria é este: ela tem estética, antes de mais nada. E em segundo lugar, você
pode expressar seu amor através da matéria. Se você ama alguém, você lhe dará algo, uma pequena flor também pode
expressar seu amor. Qualquer coisa pode expressar seu amor através da matéria, e então você se torna muito generoso e uma
pessoa muito agradável.
Algumas pessoas acham que se você se tornar generoso, você ficará falido. Isso não é verdade, pelo contrário, se você abre
uma porta, nenhum ar entrará lá, mas se você abre a outra porta, todo o ar começará a circular. Da mesma maneira, quando
uma pessoa é generosa, ela começa a receber muitas bênçãos, porque ela está também conectada com o Divino, ela fica
impressionada, a pessoa não sabe o que fazer com as coisas que ela recebeu, e então ela começa a derramar isso nos outros.
Há tantas coisas que as pessoas estão Me contando sobre milagres. E milagres de até mesmo coisas materiais em seus
trabalhos, em suas aquisições, em suas compras, o modo que eles têm visto milagres acontecendo, isso não é nada além de
simplesmente este centro estar iluminado. E com este centro, surge dentro de você uma retidão. E essa retidão não força
ninguém mais. É simplesmente a própria retidão que não controla ou demanda nada, mas torna-se uma personalidade
respeitável, e você começa realmente a entender, "Olhem para este homem!" Alguém estava Me contando hoje que no escritório
as pessoas perguntaram: "Por que você é tão digno?" Ele disse: "Não sei porque eu sou tão digno."
Não, você não faz nada indigno, e você faz tudo exatamente como uma criança também faz. Há uma dignidade como a de uma
criança que você desenvolve, e é uma bela coisa que acontece, é realmente angelical. Agora, então lá nós temos um outro
centro acima, que chamamos de Coração Central. Ele está no centro. Agora, no osso esterno, este centro está atrás do osso
esterno, e o timo produz os anticorpos em seu osso esterno. Esses anticorpos mais tarde lutam contra as suas doenças.
Quando você tem por volta de 12 anos de idade, eles penetram no corpo inteiro, e ficam esperando lá por um sinal de seu osso
esterno. Isso significa que supondo que você veja algo e se assuste, este osso começa a pulsar. Quando ele pulsa, os
anticorpos sabem que há uma emergência, e eles ficam preparados para ela. Agora, isso é uma coisa tão normal de acontecer
com as pessoas, mas as inseguranças podem ser do pior tipo e quando essas inseguranças se desenvolvem, as pessoas
podem desenvolver todos os tipos de doenças pulmonares, as mulheres em particular desenvolvem o que chamam de câncer
de mama.
Na maioria das vezes, essas mulheres são inseguras, talvez seus maridos não sejam bons, ou elas achem que o marido as
deixará sozinhas ou algo assim. Há certas inseguranças que estão bem enraizadas. Elas podem ser pessoas muito

amedrontadas. Eu tenho visto que a maioria das aeromoças têm este Coração Central bloqueado, porque elas ficam com medo
de perderem o avião ou - Eu não sei, elas têm de estar no trabalho e correr e fazer isso. A maioria desses empregos com limite
de tempo lhes causam um problema aqui no Coração Central, e este Coração Central é muito importante, porque para as
mulheres especialmente têm de ser seguras. Se a maternidade delas é desafiada, então elas ficam ainda piores. E é desse
modo que a pessoa tem de entender que a mulher deve ser muito respeitada se ela for sua esposa, ela for sua filha ou qualquer
coisa, ela tem de ser respeitada e lhe dada toda a segurança. É a mulher que constrói a sociedade, é a mulher que cria os filhos,
é a mulher que cuida das crianças. Então os homens têm de lhes dar toda a segurança e proteção às mulheres em geral, e
compreender que esse é um fator muito importante, que se nos sentirmos negligenciadas, nós podemos ter muitos problemas
em nossa sociedade, e as mulheres começarão a competir com os homens e então toda a sociedade será deslocada, abalada.
Assim, no centro no lado esquerdo e no lado direito estão os centros de seu pai – de sua mãe e de seu pai.
Se há qualquer problema com seu pai, então o lado direito bloqueia e isso lhe causa asma. Antes de mais nada, se você for,
podemos dizer, vulnerável à asma devido a fígado ruim. E mais, se você tem problemas com seu pai ou com sua paternidade,
vamos supor que você seja um pai infeliz, ou talvez você não esteja cuidando dos seus filhos, então você fica com este centro
gravemente bloqueado. Depois no lado esquerdo está a situação da mãe, e a situação da mãe é que quando algumas mães não
são boas mães, os filhos também podem ter isso. O quando os filhos não são bons com a mãe, eles também tem isso lá.
Assim, a mãe e o pai são fatores muito importantes na Sahaja Yoga, e você tem de entender que se seus pais têm sidos rudes
com você, você deve perdoá-los. Apenas não pensem nisso, porque eles lhes deram o nascimento, vocês devem ser gratos e
apenas não pensem nisso. Essa é a melhor maneira de superar o problema do Coração Esquerdo e Direito. Depois nós temos
acima, se vocês observarem, está este chakra que chamamos de Vishuddhi Chakra. Este Vishuddhi Chakra tem 16 pétalas e
cuida de nossos ouvidos, do nariz, dos olhos, da garganta, de tudo.
Nosso rosto, tudo é cuidado por este centro. Agora, este centro também tem o lado esquerdo e direito, todos os centros têm
esquerdo e direto, e quando você se sente culpado, o centro do lado esquerdo se bloqueia, o que é uma coisa muito perigosa
porque isso lhe causa doenças como angina ou talvez doenças como espondilite e órgãos letárgicos. No lado direito, quando
uma pessoa é muito agressiva, fala muito agressivamente e tenta dominar os outros, e usa seu poder da palavra para se
mostrar, o do lado direito se bloqueia. As reações a isso podem ser muitas: a mão fica congelada, e eles também contraem
câncer de garganta, todos os tipos de coisas podem acontecer como resultado deste chakra estar com problemas. Agora,
depois nós chegamos ao chakra aqui, no meio do quiasma ótico. Ele está disposto deste jeito e está totalmente fechado.
Quando você perdoa – Cristo disse que você tem de perdoar, quando você perdoa todo mundo e também quando você pede
perdão, este chakra se abre deste jeito. Do contrário, ele não pode se abrir. Nós vimos ontem que algumas pessoas, havia pelo
menos 10, 15 pessoas que não conseguiram a Realização porque elas não tinham perdoado. Então quando Eu coloquei Minha
mão, trabalhei nelas, isso funcionou.
Mas é muito simples perdoar, porque quer você perdoe ou não, você não faz nada. É um mito, é totalmente um mito você não
perdoar, mas por causa desse mito, você sofreu muito. Então você tem de perdoar para abrir este centro do Agnya. Isso é muito
importante e a Divindade nele é Jesus Cristo. Depois você entra na área chamada "área límbica" que fica no topo, que é
chamada de Sahasrara em Sânscrito, significa que há mil pétalas. Elas parecem como "línguas de fogo", como descrito na
Bíblia. Todas elas parecem como "línguas de fogo", mas no cérebro, elas são de sete cores, belamente, muito silenciosamente,
tranquilamente abrindo, fechando, abrindo, fechando. Assim, quando a Kundalini entra na área límbica, Ela ilumina seu cérebro,
ela o ilumina. E como Eu lhes disse ontem, há muitas crianças que eram obtusas que agora têm recordes em suas provas
escolares e elas colocaram tanto uma nova dimensão da compreensão delas que seus professores estão surpresos. Isso é o
que acontece quando o cérebro, que é usado muito pouco, começa a ficar iluminado.
Automaticamente você começa a usá-lo. Depois Ela atravessa a área óssea da fontanela, que é a moleira através da qual esta
Kundalini sai. Eu lhes disse ontem que a Kundalini é sua Mãe, sua Mãe individual, e Ela é o poder do puro desejo. Todos os
outros desejos que temos são impuros. Hoje queremos ter, digamos, uma cadeira, depois queremos ter uma mesa, depois
queremos ter uma casa, depois Nunca estamos satisfeitos, vamos de um para outro, e é um princípio da economia que os
desejos não são saciáveis em geral. Então qual é esse desejo que é saciável? É este desejo, este puro desejo. E qual é o puro
desejo? É estar unificado com este Poder Divino. Quer você saiba ou não, quer você esteja consciente disso ou não, ele existe

em todos os seres humanos e a única coisa que tem de ser feita é estar desperto e conectado a este Poder Onipresente.
Assim, a verdade é que você não é este corpo, não é esta mente, não é estes condicionamentos ou o ego, mas você é o puro
Espírito. E a segunda verdade é que com este Poder Onipresente que é uma coisa maravilhosa, impossível de descrever nesta
Minha curta palestra, mas Ele é Aquele que organiza, que faz todo o trabalho vivo. Até as coisas minúsculas, Ele organiza, tudo é
tão complicado, Ele gerencia tudo isso. Não somente isso, mas acima de tudo, Ele perdoa e ama. Assim, um poder tão belo está
em volta de todos nós, então por que nós devemos ter qualquer preocupação? E agora nós temos de saber que ontem tivemos
muitas perguntas, e foram boas perguntas. Hoje também Eu gostaria que vocês Me fizessem perguntas. Mas ao fazer
perguntas, por favor lembrem-se de não perguntar "qual é Sua opinião sobre esta ou aquela pessoa?" É claro, agora vocês
devem saber que Eu condeno todas as pessoas que tomam dinheiro em nome de Deus, totalmente, abertamente. Então por
favor não Me façam perguntas sobre essas pessoas.
Além disso, façam perguntas que estão relacionadas ao nosso objetivo, porque Eu vim aqui não para obter qualquer coisa de
vocês, mas para lhes dar o que é seu: sua beleza, sua divindade, sua glória. E então vocês ficarão surpresos ao ver que a
primeira coisa que lhes acontece é uma nova consciência, surge uma nova dimensão em sua consciência. E essa consciência é
chamada de consciência coletiva, através da qual você percebe os outros na ponta de seus dedos. Quem é o outro então?
Também dentro de você mesmo, você pode perceber o que está errado com você. A única coisa é que você tem de ficar
decodificando esses sinais e você deve saber como corrigi-los. Isso é o que tem de acontecer. É muito simples. Dentro de um
mês, vocês podem se tornar seus próprios mestres, e vocês saberão como se tratar e como se cuidar. Sinto muito Eu ficar aqui
somente por hoje, amanhã Eu tenho de ir a Camberra.
E nesta palestra, tudo que foi possível, resumidamente Eu estou tentando lhes falar sobre esse grande mecanismo que está
dentro de nós. Mas através disso, vocês alcançam tantas coisas belas, como Eu lhes disse ontem, vocês alcançam a paz,
alcançam o estado de testemunha, alcançam a consciência coletiva, alcançam a luz em sua atenção que atua. Você presta
atenção em alguma coisa, ela atua, ela trabalha. Então você obtém o poder de maneira que você pode elevar a Kundalini dos
outros, como uma vela acesa pode acender uma outra vela. Então isso lhe dá uma ideia completa sobre si mesmo e sobre os
outros. Acima de tudo, você obtém um conhecimento absoluto sobre tudo. Quando você tem esse conhecimento absoluto, não
há nenhuma discórdia, nenhuma guerra, e todo mundo sabe isso na ponta de seus dedos. Saber no seu sistema nervoso central
é o verdadeiro bodha, de onde veio a palavra "Buddha", é o vidha de onde veio a palavra "Vedas". Gnóstico, "gn" significa "gyana".
"Gyana" significa "o conhecimento".
E o conhecimento não é o conhecimento mental, mas o conhecimento em seu sistema nervoso central. Seja o que for que
alcançamos em nossa ascensão como seres humanos, nós obtivemos tudo isso em nosso sistema nervoso central. Por
exemplo, leve um cachorro ou um cavalo através de um lugar sujo, ele pode passar facilmente, mas um ser humano não
consegue passar, porque ele desenvolveu uma nova consciência sobre isso. Ele sabe o que é a beleza, ele sabe quais são as
virtudes, ele sabe o que é pecado. Para um animal, não há nenhum pecado, ele fará tudo que ele quiser, porque ele está
completamente sob controle do Divino. Mas para o ser humano, há a liberdade, e ele tem de julgar isso através da tentativa e
erro, e alcançar um ponto de compreensão de que ele tem de obter uma consciência mais elevada. Que Deus abençoe todos
vocês. Vocês devem fazer perguntas, Eu acho que está tudo esquecido. Os melanomas e câncer de pele são causados por
bloqueio nos chakras? Sim, todos.
É claro, todas as nossas doenças existem por causa de bloqueio nos chakras, sem dúvida. Mas veja agora, se você tem de
tratar uma árvore e você começa a colocar o remédio nas folhas, ela nunca será curada. Você tem de ir às raízes. E porque isso
está na raiz, é tão simples. Há somente sete chakras e três nadis, significa 21 permutações e combinações que você tem de
trabalhar, só isso. Em meditação, onde nós devemos colocar nossa consciência no corpo? Você não tem de fazer nada, você
simplesmente entra em meditação. Quando a Kundalini atravessa este centro, imediatamente você fica em consciência sem
pensamentos. Esse é um estado em que você está no presente, nem no futuro, nem no passado, e então o crescimento, o
crescimento espiritual começa a trabalhar isso. E de repente você descobrirá que você alcançou a profundidade de sua
divindade.

Você não tem de se direcionar de forma alguma, a própria Kundalini direciona. Sim. O que é isto? Qual é o significado espiritual
do que estamos fazendo ao nosso mundo no sentido da poluição? Sim, o aspecto espiritual é que nós não temos um equilíbrio.
Agora, uma vez que você ligue uma máquina, a máquina tem de produzir, segue produzindo como um louco. Ela produz mais e
mais. Então a ascensão é no dinheiro, não no Espírito. Então o que acontece? Eles produzem mais e mais coisas e eles criam
uma atmosfera através da propaganda, isso, aquilo, e todo mundo começa a correr por causa disso.
Então vocês têm um acúmulo de tanto lixo e o que vocês têm feito é exaurido a Mãe Terra. Mas quando vocês têm a Realização
e quando vocês são espirituais, então o que acontece é que vocês compram muito poucas coisas, mas coisas boas. Vocês não
correm atrás de modas ou qualquer coisa assim, mas vocês fabricam uma roupa que é boa para vocês, que é decente para
vocês, e pode não ser uma centena de roupas, talvez cinco ou seis roupas, mas roupas muito bonitas, dignas, artísticas. Da
mesma maneira agora, vamos supor que Eu lhes diga: "Não beba nenhum álcool", todos vocês sairão correndo, mas Eu não digo
isso. Depois da Sahaja Yoga, as pessoas simplesmente não bebem. Agora, seu dinheiro é poupado com isso. Mas também o
que é poupado nisso é uma porção de parafernália que vocês precisam para uma festa com bebidas. Pela primeira vez, na Índia,
Eu nunca servia nenhuma bebida em Minha casa, mas C.P. disse: "Na Inglaterra, Você tem de fazer isso." Meu marido disse:
"Você tem de fazer isso na Inglaterra."
Eu disse: "Tudo bem, isso é problema seu, não Meu." Então ele adquiriu um dicionário, um dicionário francês, para descobrir
tudo que temos de comprar primeiramente. Então vocês ficarão surpresos, naquela época, foi em 1973 que fomos a Londres, e
ele disse: "Nós teremos de pagar pelo menos 900 libras" "para adquirir os copos de melhor qualidade." Eu disse: "900 libras para
quê?" Ele disse: "Para tudo, você tem de ter um tipo diferente de copo." Eu disse: "Verdade? Mas para quê? Qual é a
necessidade?" Ele disse: "Esse é o costume, essa é a norma." Assim, também as normas que temos criado são tão estúpidas.
Não há nenhuma necessidade. Ao invés disso, na Índia, vamos supor que você seja rico, tudo bem, eles terão seis copos de
prata que passarão de pai para filho, de filho para filho, e só isso. Vocês não precisarão de muitas coisas. Ou pratos, agora,
então você terá o primeiro curso, depois um segundo curso e um terceiro curso, e depois você começa a mover todos os seus
talheres deste jeito, depois deste jeito, depois deste jeito, e você realmente não sabe o que fazer com aquilo. Assim, não há
nenhuma necessidade de fazer tudo isso. Não há nenhuma necessidade de fazer isso. Você veem qual é a necessidade? Mas
você poderia ser simples, você poderia usar seus dedos, é melhor, porque depois da Realização, você tem vibrações em suas
mãos, vibrações divinas. Então você começa a usar suas mãos e você pode usar um bom prato de latão ou de prata nesta
mesma quantidade. Seis pratos de prata lhe custa o mesmo do que esse, digamos, conjunto de jantar elaborado que está
sempre, Eu diria, que tem de ser reposto porque ele quebra, isso acontece, aquilo acontece.
E os mesmos pratos, você pode passar para outras pessoas. Há tantas coisas, nós desperdiçamos nosso tempo. Agora, se
você for ao apartamento de uma mulher, você ficará surpreso ao ver que o lugar todo está cheio de coisas de Elizabeth Arden,
isso, aquilo, aquilo. Você abre alguma coisa, tudo cai no chão. E então você diz: "Por que você adquiriu tantos?" "Não, Mãe, isto
saiu de moda." "Baba, seja o que for bom para sua pele," "seja o que for que uma vez foi bom para você, use-o inteiramente."
Não, mas eles estão mudando o tempo todo. Eu disse: "Mas você decide o que você quer usar," "e use esta coisa toda até o
fim." "De que adianta encher estas despensas com tudo isto?"
Nós estávamos em Londres, estávamos procurando casas e, quero dizer, foi horrível, Eu lhes digo, a experiência que tivemos.
Você entra em qualquer casa e de repente, você encontrará dois metros de panelas caindo em você. E depois você olha para
cima e há uma pilha de coisas guardadas do sótão. O sótão está simplesmente lotado com todas as roupas, e tudo está cheio.
Eu lhes digo, os australianos são pessoas muito mais asseadas, mas se você for à Inglaterra, você ficará chocado, porque eles
são os compradores. Por séculos eles têm comprado, comprado, comprado, comprado, e não há nenhum espaço para os seres
humanos viverem dentro. Eles vivem do lado de fora, no Hyde Park. Eles ficam sentados no Hyde Park. Se você lhes perguntar:
"Por que você está aqui?" "Nossa casa está cheia demais."
Então desenvolvam o equilíbrio. E por causa dessa falta de equilíbrio, há problema ecológico. A Kundalini deve ser desenvolvida
em uma certa idade na existência humana? Ou Ela pode ser desenvolvida em qualquer idade? Em qualquer idade. Não há nada

assim. Não há nenhuma idade, nenhuma época, nada disso, está além disso. Mesmo muitas crianças nascem realizadas
atualmente. Os Sahaja Yogis têm filhos, quando eles se casam, têm filhos que já nascem realizados. As crianças são tão sábias,
muito sábias, e elas vêm e fazem uma reunião Comigo, é muito especial.
E então elas Me falam sobre todos os tios e tias, o que está errado com os chakras deles. Elas são Minhas amigas, Eu diria, elas
são muito sábias. Recentemente foi falado para ela que ela nunca deve meditar a não ser que ela tomasse um copo de água.
Quem? Eu? Para Mim? Não entendi, o que é isto? Recentemente foi falado para ela que ela não deve meditar a não ser que ela
tomasse um copo de água. Você é – Sahaja Yogis lhe disseram isso? Às vezes o que acontece é que vamos supor que você
esteja doente do fígado, então o calor pode ser gerado de sua cabeça, isso abre como uma chaminé.
Então, se você tomar um pouco de água, não sentirá tanto o calor, talvez seja isso. Mas Eu absorvo o calor de todas as pessoas
e Eu fico bebendo água o tempo todo para Me esfriar. Há tantas formas diferentes de meditação. Algum tipo de meditação
funciona? Não, não, não funciona. Nós não meditamos, nós temos de estar em meditação. Há uma diferença entre os dois.
Você não medita antes da Realização, depois da Realização, você fica em meditação. Então você se torna consciente sem
pensamentos. Portanto, quando você medita na Sahaja Yoga, você se torna consciente sem pensamentos, e então você
começa a crescer em uma nova consciência ou em uma consciência mais elevada, a qual vocês chamam de consciência sem
dúvidas, e é desse modo que você começa a crescer.
Portanto a meditação é você entrar em meditação, você não faz meditação. Se você é um pensador exagerado, fica pensando o
tempo todo e isso causa um bloqueio no lado oposto, como você equilibra as coisas? Apenas movendo sua mão da esquerda
para a direita. É muito simples. Você não acreditará, mas é desse modo que lidamos com isso. Primeiro as vibrações devem
fluir de sua mão, então você saberá como se equilibrar. Mas quando isso não acontece, então você pode pedir para alguém
equilibrá-lo. É uma pergunta bem grande. Ele diz que parece que a Senhora está formando uma hipótese sobre a Kundalini e
relacionando-A às condições médicas. De onde vem essa hipótese?
- Hipótese? - Sobre a Kundalini. É Meu próprio conhecimento. Eu também fiz medicina para relacioná-La à medicina. É Meu
próprio conhecimento, Eu devo dizer, e muitos santos tinham esse conhecimento também. Mas a única coisa que Eu fiz é que
Eu relacionei não somente à medicina, mas também à ciência. Isso é muito importante. Além disso, Eu inventei um método, Eu
diria, das permutações e combinações dos problemas humanos. Eu os estudei e fiz isso funcionar de tal maneira que a
Realização em massa pode ser dada. Eu sempre tentei não falar sobre Mim mesma, porque Cristo disse que Ele era o Filho de
Deus, o que é a verdade, a verdade, a verdade absoluta, mas as pessoas O crucificaram por causa disso.
Porque as pessoas não compreendem as coisas divinas, elas não compreendem. Elas não têm nenhuma ideia sobre o Poder
Divino, sobre o que Ele pode fazer. Então elas não entendem, portanto não adianta lhes falar sobre si mesmo. Como Eu lhes
disse, Eu quero viver, não quero ser crucificada agora. Quando você está meditando e você sente uma força dentro de você se
movendo, a Senhora poderia explicar o que é essa força? Quando você está meditando? Agora, qual meditação ela está
fazendo? Antes de mais nada, vamos saber. Que tipo de meditação você está fazendo? "Chanting" (canto repetitivo).
Chanting é totalmente errado. Totalmente errado. Porque se você não estiver conectado vamos supor que você fique recitando
o nome de Deus de qualquer maneira, e você não está conectado, então de que adianta recitar o nome? Você não está
conectado, é como telefonar sem conexão. Isso é bem prático. Além disso, por exemplo, se você tem de encontrar a rainha da
Inglaterra, você tem de ter um protocolo. Se você tem de conhecê-la, você tem de ir através do canal adequado. Você não pode
simplesmente ir e dizer: "Oh Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth." Eles prenderão você lá. E se você fizer "canto repetitivo", então você
entrará numa situação difícil, em problemas terríveis.
Então você tem de ter autoridade. Deus não está em seu bolso, de modo que você fique cantando repetidamente Seu nome o
tempo todo. Mas o que você tem de fazer é estar em Seu Reino, então mesmo que você recite Seu Nome uma vez, você é
abençoado. "Canto repetitivo" é a coisa mais enlouquecedora, Eu acho. Fique atrás da luz, Eu não posso vê-lo bem. Ele diz que
há vários professores que podem fazer essa conexão de uma pessoa com a Divindade. Eu não conheci nenhum, até agora. Eu
não conheci nenhum. Todos eles estão no mercado e ganhando dinheiro, só isso. Eu gostaria de saber se há alguém mais.

Mas uma vez que você tenha sua Realização, uma vez que você se torne um Sahaja Yogi, então você pode dar a Realização aos
outros. Isso é diferente. Mas Eu não conheci ninguém até agora que esteja fazendo isso. Se você conhece alguém, por favor Me
conte. Não entendi. Como a Senhora vê Deus? Como a senhora descreve Deus? Eu devo descrevê-Lo exatamente agora? Ele é
devemos dizer que Deus é Aquele que é a Divindade, você pode chamá-Lo de Divindade. E a Divindade torna-se ativa.
Ela adormece e depois torna-se ativa. Quando Ela torna-se ativa, então dizemos que Deus está agora despertado. E quando Ele
está despertado, Ele Se separa de Seu Poder, e Seu Poder é a Mãe Primordial, como nós A chamamos, ou o Espírito Santo. E Ele
fica assistindo o trabalho do Espírito Santo. Ela cria tudo, Ela cria até os seres humanos, e é Ele quem está assistindo isso. Ele é
o Espectador. Há muitas coisas que podem ser ditas, porque Deus não pode ser descrito em um tempo tão curto, mas uma vez
que você obtenha a sua Realização, você começará a compreender o que é Deus Todo-Poderoso e o que é o Seu Poder, mas
primeiro você deve ter a luz. Como Eu lhes disse ontem, agora há tantas luzes neste salão. Agora, se Eu começar a lhes falar
sobre a origem desta luz e da eletricidade, e como ela chega aqui e tudo mais, isso é uma dor de cabeça. Mas o que você tem
de fazer é simplesmente ligar o interruptor e ela surge.
Quando você tem a luz, se você vir nessa luz, esse conhecimento sutil será facilmente compreendido. Eu fico surpresa ao ver
essas pessoas que nunca ouviram o nome Kundalini e que não tinham nenhuma ideia sobre a Divindade também, muitos se
tornaram grandes peritos nesse conhecimento em tão pouco tempo, enquanto isso é um conhecimento muito, muito sutil.
Então gradualmente você saberá tudo. Primeiro tenha a sua Realização. Agora novamente Eu apenas queria responder sobre o
que a Senhora disse. A resposta que tive de outras pessoas é muito parecida ao que a Senhora disse em termos de () Eu não
conheço ninguém mais que seja capaz de Realmente, tudo bem. Sim, realmente Eu devo lhes dizer que eles Eu acho que essas
pessoas compreenderam que há um mercado, porque essa é uma categoria especial de pessoas que vocês são. É uma
categoria especial, já está descrito como uma categoria tão especial de pessoas que buscarão Deus, eles foram chamados de
"os homens de Deus" por William Blake, eles estarão nesta Terra e saberão sobre Deus, eles também transformarão os outros
em homens de Deus. Isso está descrito. Tantos deles profetizaram assim.
Mas quando eles ficam sabendo que uma coisa assim existe, eles simplesmente começam um comércio. O que ele está
dizendo? Ele tem uma conexão com alguém na Índia que fala de uma forma semelhante sobre essas coisas e ele está confuso
quanto a quem é genuíno e quem é Veja, a genuinidade deve ser primeiro aplicada em uma coisa: ele recebe dinheiro? Primeiro.
99% deles estão eliminados. Depois você deve perguntar: ele dá a Realização aos seus discípulos? Fale com os discípulos: eles
obtiveram a Realização? Eles obtiveram algum conhecimento? Eles conhecem o modus operandi ou não? Se eles são sabem,
então eles simplesmente dizem: "Agora você é realizado", não são.
Eles tem de saber tudo. Qual é a profundidade de conhecimento deles? Primeiro, do mesmo modo que você vai ao mercado.. e
descobre se alguém comprou alguma coisa, "isto é bom? "Isto é realmente bom ou não?" Da mesma forma, quando você está
procurando alguma coisa, você deve primeiro realmente com uma mente livre ir e observar os discípulos: o que eles obtiveram?
O que eles alcançaram? Como eles estão? Que tipo de vida eles estão levando? É a melhor forma se você realmente quer
descobrir, é a melhor maneira de fazer isso. Você não deve simplesmente ir cegamente a algo, e você não deve sujeitar-se a
algo porque alguém disse.
Mesmo Eu, seja o que for que Eu tenha dito, Eu disse: primeiro experiencie isso. Se você tem a experiência, somente então você
deve acreditar em você mesmo e acreditar na Sahaja Yoga. Não antes disso, é cegueira. O que ele está dizendo? É claro, agora
Eu farei isso. O que ele está dizendo? Isso é exatamento que lhe daremos, Shri Mataji lhe dará essa experiência () Você fará a
conexão através da experiência. Não é algo que você tem de acreditar, é algo que você tem de sentir. Não, não, não, não, não,
não. Não, não, não.
De forma alguma, não é uma coisa assim. Você tem de se certificar. Agora, a experiência é que você sente a brisa fresca saindo
da área óssea da fontanela, você próprio. E também você sente a brisa fresca do Espírito Santo em toda a sua volta. Isso é para
ser atestado por você somente. Mas você não deve também duvidar de si mesmo, mesmo que muitos sintam, depois digam:

"Isto é por causa deste ar condicionado." Depois eles vão para casa, fecham as janelas, fecham as portas, torna o lugar
hermeticamente fechado, ainda assim eles sentem. Então eles dizem: "Agora, o que é isto?" Assim, duvidar até um certo ponto é
sensato, se você vai além disso, então é prejudicial para você, para mais ninguém. Porque Eu não preciso da Sahaja Yoga, você
precisa dela.
Você precisa dela. Você a quer, você tem de pedir. Eu não posso forçar em você. Não, não, de maneira alguma Eu posso forçar
você. Você tem de dizer: "Eu quero a minha Realização do Si." Em sua liberdade, você tem de pedir, do contrário Eu não posso
forçar, isso não pode ser forçado. Agora, mais uma pergunta e então começaremos o … Veja, tal pessoa A capacidade de cura
da Sahaja Yoga é alinhada com a medicina ayuverdica? Qual medicina? A habilidade da Sahaja Yoga de curar está de alguma
maneira conectada com a medicina ayuverdica? É claro.
Há dois médicos que obtiveram o diploma de medicina em Delhi, em Sahaja Yoga. Eles mostraram como certas doenças são
curadas. Eles consideraram três, quatro doenças de cada pessoa, agora há um terceiro médico que está fazendo isso. E há sete
médicos em Londres que estão fazendo experimentos, quero dizer, eles estão só tentando documentar essas pessoas que
foram curadas. Há pessoas com câncer de sangue, nefrite, mielite, todos os tipos de pessoas têm sido curadas, então eles
estão tentando documentar isso. Eles têm duzentos – não, quantos? Quatrocentos médicos na Rússia que estão praticando a
Sahaja Yoga. Está tudo relacionado a ela. Porque essa é uma nova ciência, nós a chamamos de Metamodernismo, quando as
pessoas estão observando algo mais elevado. Ela está dando certo.
Mas isso não significa que nós levaremos embora todas as práticas médicas, eles não devem ficar com medo disso, porque
nós só podemos ajudar quem tem a Realização, não as pessoas que não têm a Realização. Essas pessoas que não têm a
Realização, nós não podemos ajudá-las. Assim, isso é um subproduto de sua Realização. Reincarnação, quais são Suas
opiniões sobre reincarnação? Você de fato reencarna, sem dúvida, você reencarna. Mas você não deve acreditar em tudo que Eu
digo, por que você deveria acreditar nisso? Porque Eu estou dizendo, Você deve descobrir por si mesmo. Você pode descobrir
na Sahaja Yoga se tudo que Eu digo é verdade ou não. Tudo que Eu digo é para você julgar mais tarde. É tudo totalmente aberto.
A maior coisa que a Sahaja Yoga alcançou, Eu acho, mais do que a medicina, é que as pessoas ficam totalmente livres de vícios.
As pessoas que vieram a Mim eram muito viciadas em tipos tão horríveis de drogas, que quando elas chegaram, elas não
podiam nem mesmo Me ver, elas eram como pacientes em coma, e da noite para o dia, elas abandonaram o vício. Esse é a
maior conquista hoje em dia, Eu acho. E Eu fico muito gratificada por isso, porque vocês devem ter ouvido sobre como até
mesmo criancinhas com menos de 12 anos na Inglaterra, em uma parte da Inglaterra, na parte do sul, estão tomando drogas, o
que é uma coisa tão perigosa. Porque vocês ficam totalmente livres e capazes de afirmar sua liberdade. Devemos ter agora a
Realização do Si? Todos nós? Antes de começarmos, Eu tenho de lhes pedir para tirarem seus sapatos, porque esta Mãe Terra
ajuda muito. Não está funcionando? Tudo bem.
Agora. Conexões, vejam, este é o ponto. Agora, há duas condições que vocês têm de aceitar. A primeira é que neste momento
esqueçam o passado, totalmente. Você deve saber que você não têm o direito de condenar a si mesmo, pois você não é
culpado de nada, de forma alguma. Se você se sente culpado, então isso é um outro mito. E nesse momento, você deve saber
que este Poder Onipresente é o oceano de perdão, e você não pode cometer nenhum erro que não possa ser completamente
dissolvido por este Poder. Então tenha confiança em si mesmo, por favor. Essas são condições muito importantes. Ontem Eu
Me encontrei com todos vocês, mas hoje talvez Eu não possa Me encontrar com todos vocês.
Pelo menos, aqueles com que Me encontrei ontem, devem ter notado que Eu tive realmente de corrigi-los nesses dois pontos.
Então por favor Me ajudem, cooperem. Depois em segundo lugar, a segunda condição é muito simples, se você compreende
que você tem de perdoar a todos em geral. Porque logicamente, quer você perdoe ou não, você não faz nada. Logicamente,
pense nisto, você não faz nada, quer perdoemos ou não. Mas se não perdoamos, então fazemos o jogo de pessoas erradas. As
pessoas que nos torturaram ou que nos atormentaram ou que nos feriram estão muito felizes, mas nós somos as pessoas que
por não perdoarmos estamos sofrendo. Agora, algumas pessoas dizem que isso é muito difícil, mas isso é apenas um mito, é
apenas uma bolha em sua cabeça. Então apenas perdoem todos eles, de uma vez por todas. Eu falei ontem que essas pessoas
que não estão perdoando obtiveram a Realização, falem para todas as flores e para todas as árvores e para todo mundo em voz

alta, eu perdoo a todos.
Também não pensem neles individualmente, apenas digam: "Eu perdoei todos eles em geral". É um grande alívio.
Imediatamente vocês sentirão o alívio em sua cabeça. É muito importante perdoar. E vocês devem ter total confiança de que
todos vocês são seres humanos e todos vocês são capazes de obter a Realização do Si. "E eu obterei a minha Realização", essa
deve ser sua autoconfiança. Isso irá nos ajudar. Agora, como Eu lhes disse, há o esquerdo e o direito, duas energias. O esquerdo
é a energia dos desejos mundanos, dos desejos diários, não do puro desejo. E o direito é a energia da ação.
Então por favor coloquem ambos os pés um pouco afastados um do outro, quem está sentado nas cadeiras. Quem está
sentado no chão estão perfeitamente bem, eles não tem de se preocupar. Agora por favor, coloquem sua mão esquerda em
Minha direção. Isso simboliza que vocês realmente querem a Realização do Si. Aqueles que não querem ter, Eu não posso
forçá-la neles e eles devem com toda educação deixar o salão, porque eles podem perturbar a ascensão dos outros. Então para
serem educados com os outros, eles devem deixar o salão. Mas aqueles que querem ter a Realização do Si têm de fazer isto, é
para fazer o que Eu estou lhes falando, e mal tomará dez minutos para terem a Realização. Então, apenas deixem a mão
esquerda em Minha direção, a mão direita deve ser usada para nutrir seus diferentes centros. Então coloquem primeiro sua mão
direita no seu coração. Este é o centro do Espírito.
O Espírito reside em seu coração, mas o assento Dele é aqui. Mas Ele reside em seu coração. Ele reside em seu coração. Depois
abaixem sua mão direita na parte superior de seu abdômen. Este é o centro de sua maestria, que tem sido criada pelos grandes
mestres e profetas. Depois abaixem sua mão direita na parte inferior de seu abdômen. Este é o centro do puro conhecimento,
do conhecimento absoluto, o conhecimento sobre os poderes divinos, suas leis que trabalham através de seu ser. Vocês não
têm de saber mentalmente, mas eles são manifestados através de seu ser, o puro conhecimento. Assim como vocês Me veem,
assim como vocês podem sentir alguma coisa, da mesma maneira, esse puro conhecimento trabalha através de vocês. Agora,
elevem sua mão direita na parte superior de seu abdômen.
Depois novamente em seu coração. Depois no encontro de seu pescoço com seu ombro, como Eu lhes disse, quando vocês se
sentem culpados, este centro não funciona. E virem sua cabeça para direita, completamente. Aqui está o centro onde você tem
de se perdoar completamente, e saber que você não é culpado de nada. Agora, coloquem sua mão direita em sua testa, deste
jeito, e gentilmente abaixem sua cabeça o tanto que for possível, descansando em sua mão. Este é o centro onde você tem de
perdoar a todos em geral. Agora você tem de levar sua mão direita na parte detrás da cabeça. Na parte detrás de sua cabeça e
empurre sua cabeça o tanto que for possível. Empurre-a para trás o tanto que for possível. Este é o centro onde, sem se sentir
culpado, sem enumerar seus erros, você tem de pedir perdão ao Poder Divino.
Agora, estiquem a palma de sua mão. Eu estou apenas lhes dizendo como fazer isso, depois mais tarde, nós faremos isso da
maneira adequada. Agora, estique a palma mão completamente, e coloque o centro da palma de sua mão exatamente na área
óssea da fontanela, que era a moleira na sua infância. Agora por favor, abaixe sua cabeça o tanto que for possível, por favor a
abaixe, e agora comece a mover o seu couro cabeludo. Pressione seus dedos, senão não há pressão adequada, por favor
pressione bem seus dedos. Agora mova o seu couro cabeludo com essa pressão, não tanto a mão quanto o couro cabeludo,
sete vezes no sentido horário. Abaixe sua cabeça por favor, pressione seus dedos e mova o couro cabeludo lentamente sete
vezes. É bem devagar. Coloque uma pressão adequada. Pronto, é só isso que temos de fazer.
Agora, Eu lhes pedirei para tirarem seus óculos, porque vocês têm de fechar seus olhos, e até que Eu lhes fale, por favor não
abram seus olhos. Coloquem suas pernas afastadas uma da outra, e por favor coloquem sua mão esquerda em Minha direção e
a mão direto no seu coração. E agora, se há alguma coisa que esteja apertada em seu pescoço ou em sua cintura, por favor
reduzam a pressão, fiquem confortáveis, sentem-se ereto, não se curvando tanto ou se curvando para trás, mas de uma forma
confortável, de uma forma bem confortável. Agora, você tem de ficar de forma confortável em relação a si mesmo. Agora, por
favor coloque sua mão direita no coração. Aqui você tem de fazer uma pergunta fundamental sobre você mesmo. Porque Eu
lhes disse que vocês se tornam um computador divino, então primeiro Me utilizem para isso. Agora façam uma pergunta em
seu coração. Vocês podem Me chamar de "Shri Mataji" ou "Mãe", do jeito que quiserem, façam uma pergunta três vezes: "Mãe,
eu sou o Espírito?" Perguntem sinceramente: "Mãe, eu sou o Espírito?"

Perguntem três vezes. Agora, se você é o Espírito, você é seu mestre, porque nessa luz você sabe o que é certo, o que é errado, e
você se torna o próprio guia. Então agora, coloquem sua mão direita na parte superior do seu abdômen no lado esquerdo. Nós
estamos trabalhando somente no lado esquerdo. Pressionem forte. E aqui façam uma outra pergunta três vezes: "Mãe, eu sou o
meu próprio mestre?" Façam esta pergunta três vezes: "Mãe, eu sou o meu próprio mestre?" Eu já lhes falei que Eu respeito sua
liberdade, Eu não posso forçar o puro conhecimento em vocês. Então agora, por favor, coloquem sua mão direita na parte
inferior do seu abdômen. Aqui vocês têm de pedir três vezes, seis vezes, porque esta pétala, este centro tem seis pétalas, por
favor peçam seis vezes: "Mãe, por favor dá-me o puro conhecimento."
Por favor digam isto seis vezes: "Mãe, por favor dá-me o puro conhecimento". Digam isso com humildade, vocês estão pedindo
o mais elevado. Seis vezes, por favor. Quando vocês pedem o puro conhecimento, a sua Kundalini começa a se elevar. Assim,
nós temos de limpar nossos centros superiores com nossa autoconfiança, então elevem sua mão direita na parte superior de
seu abdômen no lado esquerdo, e aqui pressionem com força e digam com total confiança dez vezes, dez vezes: "Mãe, eu sou o
meu próprio mestre." "Mãe, eu sou o meu próprio mestre". Por favor digam. Dez vezes. Como Eu lhes disse, você não é este
corpo, esta mente, este ego, estes condicionamentos, mas você é o puro Espírito. Então agora por favor, elevem sua mão direita
no seu coração.
Aqui agora, digam com total confiança 12 vezes: "Mãe, eu sou o puro Espírito". Por favor digam isto 12 vezes: "Mãe, eu sou o
puro Espírito." Por favor coloquem sua mão no coração. Este Poder Divino é o oceano de conhecimento, é o oceano de amor,
compaixão e bem-aventurança, mas acima de tudo Ele é o oceano de perdão, e você não pode cometer nenhum erro que não
possa ser dissolvido por este grande poder do perdão. Então por favor perdoe a si mesmo, e coloque sua mão no encontro do
seu pescoço com o ombro, e vire sua cabeça para a direita. Aqui, por favor, Me ajudem dizendo com total confiança: "Mãe, eu
não sou culpado de nada." Apenas digam isso com total confiança, por favor. Vocês têm de dizer isso, por favor. 16 vezes. Eu já
lhes falei que se você perdoa ou não, você não faz nada.
É um mito, um mito absoluto. Mas se você não perdoa, então você faz o jogo das pessoas erradas e se tortura. Então desista
desse mito, de uma vez por todas, desista desse mito. Agora elevem sua mão direita na sua testa, e abaixem sua cabeça o tanto
que for possível. Agora aqui, vocês têm de dizer, não interessa quantas vezes, mas com seu coração nisso, digam: "Mãe, eu
perdoo a todos em geral". Apenas digam isso de coração. Agora, levem sua mão direita na parte detrás de sua cabeça, e
empurrem para trás sua cabeça o tanto que for possível. Aqui, sem se sentirem culpados, sem enumerar seus erros, apenas
para sua satisfação, vocês têm de dizer de coração, não interessa quantas vezes: "Oh Poder Divino, se cometi qualquer erro
sabendo" "ou não sabendo, por favor me perdoe". Digam isto de coração: "Oh Poder Divino, se fiz qualquer coisa contra Você"
"ou cometi qualquer erro, por favor me perdoe." É só isso que vocês têm de dizer, de coração.
Empurrem para trás sua cabeça completamente. Agora, estiquem sua mão completamente. E coloquem o centro da palma de
sua mão no topo da área óssea da fontanela, que era a moleira na sua infância. Agora, curvem sua cabeça o tanto que for
possível. Agora, estiquem seus dedos para ter uma boa pressão no seu couro cabeludo. Aqui novamente, Eu não posso forçar a
Realização do Si em vocês. Eu não posso forçar. Então vocês têm de pedi-la. Agora, movam seu couro cabeludo lentamente
sete vezes, dizendo sete vezes: "Mãe, por favor, dá-me a Realização do Si." Digam sete vezes: "Mãe, por favor dá-me a
Realização do Si."
Por favor, abram seus olhos lentamente, abaixem suas mãos. Agora, por favor coloquem ambas as mãos em Minha direção
deste jeito. Coloquem sua mão direita em Minha direção deste jeito, e agora abaixem sua cabeça e vejam se você está sentindo
uma brisa fresca ou quente saindo da área óssea da fontanela. Apenas veja por você mesmo. Agora, não coloque a mão no
topo de sua cabeça, mas afastada dela, e às vezes você pode sentir isso mais afastado. Você também pode mover sua mão
para ver se há uma brisa fresca saindo de sua cabeça. Agora não duvide acerca do ar condicionado, porque ela está saindo de
sua cabeça. Agora, coloquem a mão esquerda em Minha direção, e abaixem sua cabeça. E agora vejam com sua mão direita,
mão direita, se você está sentindo a brisa fresca ou quente saindo da área óssea da fontanela. Agora, novamente coloquem sua
mão direita em Minha direção, a mão direita deste jeito.

Abaixem sua cabeça, vejam pela última vez, vejam claramente se há uma brisa fresca ou quente, pode ser leve, pode ser mais
saindo. Não fique confuso, mas veja por si mesmo com atenção, ela está saindo. Agora, coloquem ambas as mãos em Minha
direção deste jeito, e olhem para Mim sem pensar. Vocês verão que não há nenhum pensamento em sua mente. Agora, elevem
ambas as mãos em direção ao céu deste jeito e façam uma outra pergunta fundamental: "Mãe, esta é a - Mãe, está é a brisa," "a
brisa fresca do Espírito Santo?" "Mãe, este é o Poder Onipresente do Amor Divino?" "Mãe, este é o Paramachaitanya?" Façam
uma dessas perguntas três vezes. Coloquem sua cabeça para trás completamente. Empurrem para trás sua cabeça
completamente e façam essa pergunta, qualquer uma delas, três vezes.
Agora, abaixem suas mãos. Tamanho fluxo de vibrações! Todos aqueles que sentiram a brisa fresca nas pontas dos seus
dedos, em suas mãos ou no topo da área óssea da fontanela, por favor levantem ambas as mãos. Por favor levantem ambas as
mãos. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Agora, vocês devem saber, isso não aconteceu através
de nenhuma atividade mental. Então você não pode argumentar sobre isso, não pode discutir sobre isso, mas você tem de
apenas sentir isso e crescer e se transformar. Uma outra coisa que Eu gostaria de sugerir é que não é um procedimento
individual, é um procedimento coletivo, é uma coisa coletiva. Similar a uma unha cortada de seu corpo, ela não pode ser
cuidada.
Da mesma maneira, se você disser: "Eu estou fazendo em casa, Mãe, está tudo bem", não é assim. Você tem de vir para nosso
coletivo. E nós temos uma organização coletiva muito boa aqui onde vocês podem vir, e vocês podem contar-lhes seus
problemas e podem ter maestria nessa arte, absoluta maestria. Eu espero que no próximo ano Eu virei a Melbourne e
encontrarei muitas pessoas que alcançaram essa maestria. Eu abençoo todos vocês de Meu coração. Aqueles que não
sentiram a brisa podem vir deste lado. Talvez Eu não possa Me encontrar com todos vocês, embora Eu queira muito Me
encontrar com todos vocês hoje novamente, mas teremos algumas músicas para vocês desfrutarem. Por favor. Apenas
Sentem-se. Por favor, agora nós temos um anúncio especial para fazer, então por favor, por favor.
Ela quer o quê? Eu não entendi. Água, tudo bem, por favor venha. Dê-lhe um pouco, há algum outro copo? Algum outro copo.
Está difícil para Mim. Tudo bem para uma criança. Ela está bem? Ah, ela é aquela Sim. Verdade!
Qual problema eles tinham? Amjad. Amjad. Dr. Amjad Ali, por favor venha. Você está aqui? Ele apenas falará com eles e ele tem
de tomar seus Eles devem ter os relatórios médicos deles e Então Eu acho que pedirei Amjad para registrar isso, porque nós
temos de enviar certos documentos das pessoas sendo curadas aqui, então Sim, mas Eu falarei com o Dr. Amjad para ajudar
você. Eu vou trazê-la aqui. Não é necessário, tudo bem. Alguém que está de fora está machucado, e o doutor o está ajudando
neste momento. Machucado?
O quê? Como? Traga-os aqui, Eu curarei.
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S.S. Shri Mataji Nirmala Devi Shri Ganesha Puja, Canberra, Austrália, 14.04.1991 Eu não sei o que lhes falar mais sobre Shri
Ganesha, porque realmente é muito importante… que saibamos a importância do Muladhara Chakra. Se vocês lerem o jornal,
exatamente na primeira página, vocês encontrarão pessoas enlouquecidas… no que se refere ao senso moral delas, totalmente,
quero dizer, para nós, é algo tão chocante. E talvez, Eu acho, as pessoas estão possuídas no Muladhara Chakra delas. Pelo
modo como elas se comportam, sentimos que há algo totalmente errado com elas… e que elas não têm nenhum controle sobre
si mesmas… e elas estão se comportando exatamente como pessoas loucas. E todos esses problemas que estão surgindo,
dessas perversões, são devidos a esse tipo de possessão no Muladhara Chakra. Devemos ter muito, muito cuidado e sermos
respeitosos em relação a ele. Eu já falei muitas coisas sobre como mantê-lo limpo, como respeitá-lo e como se comportar.
Como vocês sabem, Shri Ganesha foi criado… no portão do inferno para nos proteger de cairmos no inferno. Mas, na verdade,
quando nós O insultamos… e não nos importamos com Ele, Ele simplesmente adormece. Quando isso acontece, qualquer tipo
de possessão pode surgir… e pode realmente tornar as pessoas loucas. Quando você vem da Índia para esses lugares, você fica
realmente surpreso e chocado. O que há de errado com essas pessoas? Como elas podem estar se comportando dessa
maneira? Como elas podem fazer de tudo para se arruinarem desse jeito? E como é que elas não entendem a importância da
moralidade, quando elas estão seguindo Cristo? Os cristãos, Eu acho, são os piores no que diz respeito à moralidade. Não resta
mais nenhum valor moral neles. É uma coisa tão triste que o número de pessoas mortas pelos cristãos… seja também o maior.
Às vezes Eu acho que essas pessoas que foram mortas… por toda parte podem ter possuído os cristãos desse jeito, de modo
que eles estão simplesmente ficando enlouquecidos… e comportando-se dessa maneira, destruindo a si mesmos. Agora, a
primeira qualidade de Shri Ganesha… é que Ele nos dá sabedoria. E essa sabedoria nos dá o senso de como nos comportar, nos
dá o equilíbrio e nos dá o senso de como nos comportar… em relação a nós mesmos, como se preservar, como se respeitar.
Mas se Ganesha não está de maneira alguma lá para zelar por você, pode ser que, do inferno, alguns horríveis bhoots diabólicos
estão vindo ou Eu não sei, Eu não posso explicar esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, Eu lhes digo, na Índia, especialmente as
mulheres são muito exigentes… a respeito da castidade delas, extremamente exigentes. Como por exemplo, nós tivemos uma
rainha chamada Padmini… e ela era uma mulher muito bonita. E um invasor muçulmano que se tornou sultão… ouviu falar de
sua beleza. Então ele quis vê-la. Ela recusou: "Eu não quero vê-lo." Mesmo ao olhar para uma mulher com esses olhares
maliciosos é ruim, olhar para uma mulher também é ruim. Então ele disse: "Se você não permitir que eu a veja, eu invadirei seu
país." Então ela concordou: "Tudo bem, ele pode me ver num espelho, assim pelo menos," "os seus olhos maliciosos não se
lançarão sobre mim diretamente." Ela concordou com isso. E ele a viu num espelho. E ele viu que era ainda mais bonita do que
ele pensou que ela seria. Então, ele quis tê-la para ele. Algo tão físico, tão superficial. E ele disse: "Se você não vier comigo
agora, eu atacarei novamente." Então eles elaboraram um plano: "Vamos agora decidir se nós iremos entregar a nossa rainha ou
não." Então todos disseram: "Nada feito. Nós não iremos entregá-la." Porque a castidade de uma mulher é muito importante… e
essa castidade era de uma rainha. E uma rainha que é representante de todo o sexo feminino… não deve ser sacrificada desse
jeito. Eles não puderam suportar essa idéia. Então eles disseram: "Tudo bem, nós iremos organizar algo e enganar essas
pessoas." Então eles enviaram uma mensagem: "Tudo bem, todos nós estamos indo e a rainha está indo também." E eles
enviaram 100 liteiras. Nós usamos liteiras para as mulheres na Índia, cobertas. E dentro de cada liteira, havia um guerreiro
sentado com todas as armas. E havia quatro carregando a liteira… e todos esses quatro também eram guerreiros. Então, desse
modo, eles tinham cerca de 500 guerreiros. Era um pequeno reino. Então quando eles foram, as pessoas estavam muito felizes.
"A rainha está chegando." E todas estavam se embriagando e celebrando isso. "A rainha está chegando. A rainha está
chegando." Então eles estavam meio bêbados também. Eles tinham dito para as mulheres: "Caso nós vençamos," "então
acenderemos uma fogueira e vocês saberão que nós vencemos." "Mas se vocês não virem nada desse tipo," "então tenham
certeza de que nós perdemos a guerra." Então o rei sentou-se na liteira da frente e o resto das liteiras, e entraram e os atacaram,
no sentido de que primeiro eles entraram… e depois, ao invés da rainha, o rei apareceu… e todos eles lutaram contra aquelas
pessoas. Mas eles eram somente 500, então não puderam ser salvos… e aquelas pessoas tinham armas melhores, assim eles
foram mortos. Eles não acenderam a fogueira. As mulheres souberam que todos os inimigos estavam vindo. Eles eram sultões
muito ricos, muçulmanos muito ricos e coisas desse tipo. Mas elas pensaram que agora a castidade delas estava em perigo.
Então havia uma grande plataforma… e elas fizeram uma grande pira sobre ela. E todas elas entraram nessa fogueira e se
mataram, antes que eles entrassem e tocassem o corpo delas. Assim, para as mulheres, especialmente, é muito importante ter

um grande senso de castidade. E se elas não têm um grande senso de castidade, então elas desenvolvem todos os tipos de
idéias estranhas… e mentalmente, elas se tornam muito desequilibradas. E os filhos que elas têm também se tornam muito
estranhos… e as pessoas têm todos esses problemas… de relações pervertidas, relações incestuosas. E hoje, Eu li uma história
horrível sobre uma garotinha… que sofreu com esse relacionamento incestuoso. É o inferno que temos criado. No inferno, o que
mais irá acontecer? A mesma coisa. Não há nenhuma sanidade mental em relação a isso, não há nenhuma sabedoria em
relação a isso. Assim, nós temos que entender agora… como nós devemos nos formar como Sahaja Yogis. Homens e mulheres,
todos eles, tem que seguir juntos, de mãos dadas, porque a primeira qualidade que Eu disse é a sabedoria, mas a essência do
Muladhara é a inocência. Eles são feitos de inocência. O poder de Ganesha é a inocência. E a inocência surge quando você não
a destrói. Na verdade, uma criança nasce inocente, mas se a mãe é desse jeito, imediatamente, a criança assume o controle… e
se o pai é desse jeito, o filho assume o controle. Mas mais tarde, isso tem efeito, quer seja a mãe ou o pai. A sociedade inteira
está decadente, está em decadência, está decaindo. Vocês podem ver isso muito claramente. Graças a certos grandes santos
na Índia, que fizeram a cultura da Índia, ela não veio de nenhum filósofo ou de nenhum escritor ou intelectual, mas ela chegou a
nós a partir dos santos… que compreenderam o valor da castidade… e que compreenderam o valor da inocência. E eles
estabeleceram a coisa toda de tal maneira, que essas coisas nunca entram em nossa cabeça. Nós os chamamos de
susamskaras, significa "bons condicionamentos". Esses bons condicionamentos estão tanto ao nosso redor, que isso nunca
entra em nossa cabeça, todos esses tipos de coisas que estão fazendo aqui são loucuras. Quando isso não entra em sua
cabeça, nós podemos dizer que, simplesmente, não permitimos que essas possessões entrem. Porque se você faz uma
preparação, de certo modo, para essas possessões entrarem, então as possessões ficarão lá. Como por exemplo, o modo
como as pessoas se vestem hoje em dia, elas realmente se parecem com bruxas ou bhoots, sem dúvida. E tais pessoas serão
certamente atacadas, porque os bhoots pensam: "Estes são como nós, vamos entrar neles." Também o Agnya não deve ser
coberto. Eu lhes disse centenas de vezes, por favor não cubram o seu Agnya, por favor o desobstruam, não cubram o seu
Agnya. Se você cobrir seu Agnya, então você não pode ser protegido. Eles entram em seu Agnya e do Agnya, eles podem ir até o
seu Muladhara. Assim, vocês estão vivendo em uma atmosfera… que é muito perigosa para os santos viverem. Na verdade, é
por isso que eles dizem que os santos precisam ir para o Himalaia. Se eles puderam dizer isso aos indianos, Eu não sei o que Eu
devo dizer às pessoas… que vivem em uma circunstância tão horrível, absolutamente horrível. Quero dizer, pensem a respeito
disso, como isso é terrível, e quantos problemas isso nos causa, quantas pessoas estão arruinadas, quantas crianças estão
arruinadas, como estamos enlouquecidos. Então a primeira coisa é que nós devemos entender… que Ganesha nos dá as
maryadas, os limites. Isso é inato dentro de nós. Isso não é imposto sobre nós, é inato. Uma garotinha, se vocês virem, ela é
tímida, ela sabe como se proteger. Mesmo os meninos, eles são tímidos e eles tentam se proteger. Mas essa inocência inata,
nós tentamos desprezar, porque o ego está lá. "O que há de errado?" Você lhes diz qualquer coisa, "O que há de errado?" E vocês
não sabem como isso é devastador. Em Londres, Eu sei de tantos pais Me dizendo que… seus filhos já estão namorando, já
estão tendo filhos. Em uma idade muito jovem, por volta de 15, 16 anos, eles têm tido filhos. E isso é tão comum, tão difundido…
e de forma tão desavergonhada, eles discutem sobre isso. Quero dizer, se você ler no jornal, você não consegue imaginar… por
que escrever todas essas coisas em tantos detalhes no jornal. Não há nenhuma necessidade de escrever sobre tudo no jornal.
Mas, basicamente, nós somos pessoas boas. Deus nos criou como seres humanos bons. Nós somos pessoas belas, mas esse
ego e este tipo de idéia estúpida: "O que há de errado em fazer algo? ", vem do ego. As pessoas têm enlouquecido e quando
você enlouquece, você fica bloqueado por esses bhoots… e depois, uma vez que você fique bloqueado por esses bhoots, você
começa a se comportar de uma maneira… que ninguém consegue explicar. "Por que eles se comportam desse jeito?" Eu
simplesmente não entendo. Havia um rapaz que veio com seu cabelo todo… não adequadamente penteado e parecendo
estranho, e com todas essas jattas, como nós as chamamos. Eu lhe perguntei: "Por que você quer parecer diferente desse
jeito?" "Você parece um homem primitivo." Ele disse: "Eu quero ser primitivo." Eu disse: "Você não pode, o seu cérebro é
moderno." "Simplesmente penteando o cabelo assim, você vai se tornar primitivo?" "Você não pode se tornar primitivo." Mas
imaginem só, eles fazem todas essas coisas externas. Para quê? Para ter uma identidade. Agora, essa idéia de identidade… é
também um sinal de que você não tem as suas maryadas. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode se tornar um punk… e
você faz todos os tipos de coisas. Quero dizer, não há nenhuma maryada. E isso significa que você está negando Ganesha
completamente. Ganesha criou essas maryadas de forma inata dentro de nós. Até mesmo uma prostituta na Índia, se ela teve
de adotar essa profissão porque ela é forçada a isso, talvez ela tenha sido trazida de algum lugar… ou talvez como resultado de
grandes problemas dela, ela pode ser uma prostituta, ela se certificará de que seu filho seja salvo, ela sabe que isso é errado.
Mas aqui está tão ruim, que nós não sabemos também que isso é errado. Vocês podem imaginar? Este é o limite das coisas:
você se vê afogando na água e sabe que será morto. Mesmo assim, você está gostando. "Muito bom, eu serei morto." Essa é a

situação da sabedoria. Isso é realmente chocante. Assim, nós temos que entender agora quais são as nossas maryadas, como
nós temos que viver dentro das nossas maryadas… e Eu tenho certeza disso se realmente trabalharem o seu Shri Ganesha. Para
isso, o melhor é meditar. Procure um bom gramado, sente-se nele. Coloque sua mão esquerda em direção à vela, a mão direita
sobre a Mãe Terra e recite o Atharva Sheersha. Se você puder lembrá-lo de cor, é uma coisa muito boa. Senão, você pode pegar
o livro e lê-lo, ou recitar o mantra a Ganesha, primeiramente. Isso irá ajudá-los muito, irá ajudar seus olhos, ajudará todo o seu
ser, será muito bom. E também, com esse tipo de Muladhara louco, uma mulher pode se tornar extremamente agressiva com
seu marido. Ela pode ser uma mulher muito cruel… e isso é o que está acontecendo nos EUA agora. Mas Eu não consigo
entender como as mulheres podem ser tão cruéis assim. Eu nunca pensei que as mulheres pudessem ser cruéis, realmente.
Elas podiam ser astuciosas, elas podiam ser do tipo que fomenta escândalo… ou algum tipo de coisas estúpidas desse jeito.
Mas que uma mulher fosse uma mulher cruel… Quando Eu li, pela primeira vez, a história da Inglaterra, Eu fiquei surpresa ao ver
que houve algumas rainhas que eram… muito cruéis e também que houve sete rainhas que foram mortas. Na Índia, se um rei
mata ainda que uma única rainha, ele será expulso completamente de todo o país. A criança de quem está chorando? Você
poderia retirar a criança? Qual é o problema? Deve ser alguma possessão. Senão, por que a criança deveria chorar tanto? Tire-o
daqui. Tire-o daqui. É algum tipo de possessão. As crianças de qualquer pessoa que começam a chorar… em frente à Minha
fotografia ou em Minha presença, então saibam que há alguma possessão. Caso contrário, elas não chorarão. Tire-o daqui. Ele
mostrou isso, Eu acho. Portanto, isso não é algo muito simples. É muito sério. Para os Sahaja Yogis é muito, muito sério. Eles
têm de restabelecer a inocência deles. Eles têm de restabelecer as maryadas deles. Eles têm de lidar com os limites deles
mesmos. É muito importante. Caso contrário, Eu diria que se vocês tiverem um pouco de trigo… espalhado por toda parte, como
vocês poderão atingir as alturas? Vocês têm de colocá-lo em alguns sacos, em algumas maryadas. Somente por meio das
maryadas, vocês podem se elevar. É claro, a Kundalini irá ajudar. É claro, Ganesha irá ajudar também. Mas nós também
devemos tentar nos observar, nos vigiar. Deve haver introspecção: "Nós ainda estamos na mesma categoria?" Eu tenho dito a
muitas pessoas que é melhor vocês andarem… com seus olhos em direção à grama, a uma altura de apenas um metro, porque
a essa altura de um metro, vocês podem somente ver crianças, flores e o chão, não mais alto do que isso. Nada muito belo está
além dessa altura, Eu acho. Ou elevem muito mais alto, de modo que apenas olhem… acima da cabeça das pessoas, nada entre
esses dois pontos. E todo o nosso estilo, o nosso estilo de vida é tão estranho. Quero dizer, Eu simplesmente não sei como
explicar isso, mas ele é aceito. Ontem, havia um indiano e muito seriamente, ele veio e Me disse: "Eu tenho cometido um
pecado, então Eu preciso Lhe contar." Eu disse: "Qual?" "Em minha família ninguém bebe cerveja," "mas eu estou bebendo
cerveja algumas vezes." Depois disso, Eu não sabia para onde olhar… e o que dizer. Muito seriamente, ele disse: "A Senhora é
Mãe, então eu devo confessar para a Senhora," "mas a partir de agora, eu nunca tocarei em cerveja." Imaginem. Muito
seriamente, ele estava falando… e um outro sujeito veio, ele Me disse. Eu disse: "Agora, vocês indianos não querem chegar a
isso. O que é isso?" "O que é isto de todos vocês estarem ganhando dinheiro?" Ele disse: "Nós ganhamos muito dinheiro aqui…"
"e nós não queremos nenhum dinheiro." Mas Eu disse: "Então por que vocês não vêm? "Vocês deveriam vir e levar o seu para a
Sahaja Yoga. Por que não?" Ele disse: "Mãe, na maioria dos casos o problema é…" Com uma hesitação muito grande, ele disse:
"Na maioria das vezes, isso não é divulgado nos jornais indianos…" "e nós, indianos, achamos que somos de uma espécie
diferente," "como nós iremos nos ajustar a essas pessoas?" "Porque as idéias delas são tão diferentes," "as nossas são tão
diferentes e como vamos nos ajustar a elas?" "É muito difícil. Mas desta vez, eu vi alguns indianos também…" "e alguns músicos
indianos cantando," "então parece que podemos nos ajustar a eles." "Sim", Eu disse. "Eles podem se ajustar a vocês e vocês
podem se ajustar a eles." "É fácil. Eles são somente do seu estilo." Ele disse: "Nós ficamos realmente encantados ao ver como
eles foram gentis," "e eles foram." Porque eles não consideram… que essas coisas são ruins ou nada assim. A Índia é assim.
Eles acham que vocês são de um frasco diferente… e eles são de um frasco diferente. Então vocês são desse jeito e eles são
daquele jeito. Eles não podem ser como vocês e vocês não podem ser como eles, então eles pensam que vocês pertencem a
um frasco diferente, uma categoria diferente de pessoas. Mas eles não pensam que vocês são maus ou bons, eles não fazem
julgamento. Mas isso é o que acontece, que nós temos que entender que fomos muito longe… com essa loucura, arruinando o
nosso Shri Ganesha. Também os australianos têm de propiciar… uma liderança muito grande na área de Shri Ganesha, porque
vocês estão sentados sobre o solo de Shri Ganesha. Para todos os Sahaja Yogis, vocês devem mostrar isso. Mas, como vocês
sabem, nós tivemos experiências horríveis até agora… e o modo como as pessoas têm sido dominadoras… e estão fazendo
todo tipo de coisas insensatas, no que se refere ao dinheiro e também no que se refere à moralidade. Assim, isso algumas
vezes perturba todo o equilíbrio da Sahaja Yoga, porque tudo está dependendo de Shri Ganesha; isso significa, dependendo dos
australianos. E os australianos têm toda a possibilidade… de alcançar um nível muito elevado no Princípio de Ganesha, porque
eles têm a Mãe Terra sentada aqui. O que mais eles querem? Vocês não precisam adotar as coisas estúpidas do estilo

americano. Quero dizer, se vocês virem o Halloween deles, Eu lhes digo, vocês não comerão sua comida por oito dias. E se
vocês forem só para o Rio, mesmo que não visitem o carnaval deles, mas mesmo se vocês virem as fotografias, vocês não
comerão sua comida por um mês, de tão horríveis que elas são. Assim, nós vamos segui-los ou vamos começar… o nosso povo
especial australiano de Shri Ganesha? Ou, isso Eu tenho de avisá-los… e todas as pessoas estão observando vocês por toda
parte, todos os Sahaja Yogis estão lá. Vocês sabem que no mundo inteiro, nós temos Sahaja Yogis. Eles estão observando cada
um e vocês têm de fazer o máximo… para expressar o seu Princípio de Ganesha, que deve ser muito fácil para vocês. E, como
Eu lhes disse, a Austrália foi uma parte integrante da Índia no passado. Ela desceu para cá. Então, pelo menos nos seus filmes e
tudo mais, vocês podem dizer que eles são dhármicos, eles são dhármicos. Eles não são tão ruins quanto os filmes americanos,
mas mesmo assim, essa idéia de copiar os franceses… ou americanos mostra que nós perdemos nossa personalidade. Mas
Shri Ganesha lhes dá sua personalidade, Ele lhes dá a sua personalidade, porque Ele lhes dá maryadas. Somente pelas
maryadas, vocês adquirem sua personalidade. Uma pessoa é conhecida por suas maryadas. E o que tem de surgir dentro de
nós são as nossas maryadas. Assim, o Puja de hoje é sobre Shri Ganesha. Como, é claro, vocês sabem, Ele tem quatro pétalas…
e vocês sabem onde Ele está localizado e o que Ele faz… e tudo mais e como Ele cuida da castidade de Sua Mãe e tudo mais.
Mas o principal é: como desenvolvemos Shri Ganesha dentro de nós, como as pessoas nos vêem como as encarnações… da
inocência nesta Terra. Eu sei que é muito difícil, mas imaginem Shri Ganesha sentado no portão do inferno, da excreção, porque
Ele é exatamente como um lótus sobre tudo mais, e Ele torna tudo com fragrância. Do mesmo modo, Eu espero que todos
vocês, os Sahaja Yogis da Austrália, tenham essa bela personalidade de Shri Ganesha… e que vocês emitam essa fragrância da
inocência… entre todos os Sahaja Yogis e depois no mundo todo. Que Deus os abençoe.
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Hoje, nós nos reunimos aqui na região do Vishuddhi.
No Gita, Shri Krishna descreveu a região como Kshetra, e aquele que conhece a região é chamado de Kshetragna. "Gna", ontem
como Eu lhes disse, "gna" ou "gya", significa: "Aquele que conhece em seu sistema nervoso central". Então, aquele que é o
conhecedor da região é o Kshetragna. Hoje nós iremos saber sobre o Hamsa Chakra. Esta é a área entre as duas sobrencelhas,
"rukutis", eles chamaram isso. Este aqui está situado na base do cérebro, que é chamado de Mooldar, e nesta parte está o
controlador de toda a base do cérebro. novamente Eu digo, a base do cérebro. E esta é uma parte do Vishuddhi ainda, que é um
centro extremamente importante no que se refere à consciência humana, porque estes dois nadis, Ida e Pingala, antes de
entrarem no Agnya e cruzarem um com o outro, parte deles cruza sobre este Chakra do Hamsa. Então quando o ego e o
superego se desenvolvem em nosso cérebro e cobrem nossa área límbica, de ambos os lados, os fios que estão saindo do
Vishuddhi se acomodam neles. Portanto eles também controlam estas duas instituições psíquicas a partir de fora.
Por exemplo, cruzam deste jeito, sobe assim a partir do Hamsa, e depois alguns fios passam. Depois os outros sobem
novamente e cruzam deste jeito, e formam o ego e o superego, Assim, da parte de trás, no topo deles, esses dois fios vão e se
acomodam. Todos vocês sabem que o Hamsa Chakra lhes dá o discernimento, mas ainda assim nós não compreendemos: o
que queremos dizer com o discernimento? O centro mais importante dentro de nós é o Muladhara Chakra. Se não temos o
discernimento apropriado em relação ao Muladhara Chakra, nós entramos em um lugar inóspito, Eu devo dizer, ou abrimos as
portas do inferno para nós mesmos. Como vocês sabem, é somente o Ida Nadi que começa do Muladhara. Isso significa que o
desejo, o poder do desejo dentro de nós, começa do Muladhara. Mas isso não é mental, que é o Pingala Nadi, que começa do
Muladhara. Ele começa mais alto. Assim, é para ter uma completa compreensão sobre A criança estã chorando, por favor leva a
criança embora.
Ontem novamente, a mesma coisa aconteceu, isso é falta de discernimento. Continuando com a criança o tempo todo, ontem
foi a mesma coisa. Imediatamente você deve tirar a criança. No encontro, se a criança estiver chorando, imediatamente retire a
criança. Há algo errado com a criança, imediatamente retire a criança. Novamente é o discernimento. Uma coisa a pessoa tem
de saber: o Muladhara Chakra não pode ser controlado pela nossa atividade mental. Mas se você transfere isso para a atividade
mental, então o controle sobre o Muladhara é completamente perdido. Além disso, seja o que for que aconteceu no ocidente, o
Muladhara Chakra entrou todo na atividade mental dos seres humanos. Isso é muito discutido, falado, é muito descrito,
relatado, muito lido, muito colocado em nossas cabeças, de modo que isso se tornou uma atividade mental.
Então o Muladhara não age espontaneamente como ele tem de agir. É por isso que há problemas em que as pessoas não
podem gerar filhos. Muitos se tornam impotentes muito cedo, porque ele é usado não pelo poder do desejo, mas pela atividade
mental, uma troca. Agora, vocês veem a lamparina aqui, ela está queimando lá porque há óleo é um pavio, ela está queimando.
Mas ao invés deste óleo, você simplesmente coloca água. Ela queimará? Não queimará. Porque a água não irá nutrir esta luz.
Assim, quanto mais atividade mental você tiver, seu Muladhara se estraga e se torna incontrolável. Mas se ele é deixado para o
desejo de vocês, então ele se torna espontâneo.
Este é um princípio fundamental que está faltando no pensamento ocidental, Eu acho que tudo que é espontâneo, eles deixam
para a atividade mental. Onde quer que a atividade deva ser usada, você deve usar a atividade mental e onde quer que seu
desejo e emoções devam ser usados, você deve usar o seu poder do desejo. Isso também é espontâneo, embora não deva ser
uma obsessão. Qualquer obsessão não pode ser espontânea. É apenas em um momento, você tem o desejo. Só isso. Mas o
tempo todo, se aquilo se senta em sua cabeça, isso significa que você está usando água para ter o fogo. O mesmo sobre o
Swadishthana Chakra. O Swadishthana é para a criatividade. Você pode criar qualquer coisa.

Você pode criar um sari, você pode criar um belo desenho, modelo. Você pode criar uma bela arte de alguma coisa, mas assim
que você colocar isso no nível mental, acabou-se. Também no ocidente, muita discussão é sobre a arte. "Isto não é arte, aquilo
não é arte." "Isto não deve ser assim, aquilo não deve ser assim." É criatividade, é espontâneo. Seja o que for que o artista queira
produzir, deixe-o produzir, e quem é você para julgar e criticar? Você não consegue apreciar nada a menos e até que seja trazido
para o nível mental. Então agora, nós temos críticos, e os artistas não são espontâneos, eles estão com medo, eles só pensam:
"O que os críticos dirão?" Mesmo quando Eu estou escrevendo o livro, quando Eu o dou para alguns Sahaja Yogis lerem, eles
dizem: "Mãe, se a Senhora escrever isto deste jeito," "então eles falarão deste jeito."
Eu disse: "Deixe-os falarem, quem se importa?" Assim, então, os críticos devem criticar e dizer: "Isso não está bom, isto não é
uma arte," "porque isso é assim, aquilo é assim." Então os artistas estão acabando, a arte está acabando. Agora o que resta são
os críticos. Então, agora, eles não sabem o que fazer com a profissão deles, então eles estão criticando uns aos outros. Assim
nós temos somente críticos criticando uns aos outros. Mas não há nenhuma arte agora. O que criticar? E a arte agora tem de
ser transformada em dinheiro. Então os críticos devem certificar.
É tão orientado ao homem, toda a programação desses críticos é que nunca é uma arte. Eles desenham uma linha e dizem:
"Agora isto é arte, tudo bem." Se os críticos dizem que isso é arte, é melhor você aceitar que é uma arte. Agora, o que é tão
artístico em uma linha? Então é novamente mental: "É uma pessoa solitária em pé lá." Isso deve ser espontâneo. Por que
descrever uma arte? Assim, o nível mental está tão alerta e fica o tempo todo tentando ver coisas de acordo com certas
normas. Todas essas normas são criadas sobre alguma coisa tão espontânea como sexo, como arte. Toda a cultura de
banheiro é decidida pelo cérebro.
Nada é espontâneo. É uma grande piada, Eu lhes digo. Então as pessoas se tornam artificiais. A arte se torna artificial. Seu
Muladhara se torna artificial. Porque tudo agora é feito pelo homem. Toda a espontaneidade é perdida. Se você tem alguma arte
de qualquer país, apenas observe. Por que você deveria reagir a ela? Apenas observe, como Sahaja Yogis.
Você deve apenas observar e a coisa toda começará a fluir. Agora, essa tragédia grega de romantismo, depois o romantismo de
Romeu e Julieta, é tudo imaginário, é tudo mental. Não há nenhuma espontaneidade nisso. E depois vocês aceitam, aceitam
somente relacionamentos em que há artificialidade, mesmo entre marido e esposa. Por exemplo, o marido deve trazer uma flor
todo dia para a esposa, Mostrar-lhe a flor, como se ela fosse um padre ou algo assim. E a esposa deve – Eu não sei quais
artificialidades todos eles fazem. E depois ele deve dizer "obrigado" dez vezes para ela, e ela deve dizer-lhe "sinto muito" uma
centena de vezes. Quero dizer, eles são marido e esposa, a roda esquerda e direita de uma carruagem. E então os homens
esperam que isso aconteça. As mulheres esperam que isso aconteça.
Os homens esperam que as mulheres sejam como homens, e as mulheres esperam que as mulheres, que os homens sejam
como mulheres. Os homens são muito minuciosos sobre o tempo, as mulheres não são. Então as mulheres devem ser muito
minuciosas sobre o tempo, senão eles acham que ela é a pior pessoa que eles já conheceram. A mulher é, digamos, muito
minuciosa em relação à sua cozinha ou talvez em relação à sua roupa. Então o homem ficará zangado com ela, porque ela
gasta muito tempo para ficar pronta. É mutualmente tão sem discernimento que o relacionamento se torna totalmente absurdo.
Deveria haver a compreensão de que ela é o lado esquerdo e você é o lado direito, e ambos têm de agir de acordo com sua
natureza. Pelo contrário, você quer fazer com que alguém pareça tão estranho, porque imaginem um homem se tornando uma
mulher ou uma mulher se tornando um homem. Você vê que é uma piada, mas isso é o que aconteceu. Seja o que for que os
homens devam fazer, eles não conseguem fazer e seja o que for que as mulheres devam fazer, elas não conseguem fazer.
Seja o que for que as crianças devam fazer, elas não fazem. Por exemplo, as crianças no ocidente perguntam sem parar "por
quê?". Quem são elas para perguntar "Por quê?"? Qual é a idade delas? Qual é a inteligência delas? Qual é a maturidade delas?
Elas não podem ser tratadas como um juiz sentado na corte. Elas são crianças. Mas quando eles vêm para a Sahaja Yoga, eles
perdem o discernimento delas. Primeiro, antes de vir para a Sahaja Yoga, o marido e a esposa brigam o tempo todo.
Meio passo dentro dos tribunais e meio passo fora. Depois da Sahaja Yoga, eles se apegam um ao outro, tanto, como grudados

juntos, é impossível. Tanto que por causa da esposa, eles deixarão a Sahaja Yoga. Eles arruinarão um ao outro desse jeito. Eles
ficam grudados juntos. Antes da Sahaja Yoga, eles negligenciavam seus filhos, não se importam. Depois da Sahaja Yoga, eles
ficam grudados a seus filhos. Então ninguém pode dizer uma palavra contra a criança. A criança pode ir e bater em alguém,
você não pode dizer nada. Eles arruinarão a criança.
Assim, o discernimento está perdido completamente nos relacionamentos, quer seja o sexo, quer seja a criatividade, quer seja a
família, qualquer coisa. Essa é a parte do Hamsa Chakra. Então nós chegamos ao Nabhi Chakra. No Nabhi Chakra também, nós
não compreendemos que comer não é uma coisa tão importante. Não importa se você não comeu hoje, o que isso importa? "É
muito importante, você sabe." Em Puna, nós tivemos um Puja, e nós tínhamos crianças ocidentais sentadas lá no Puja, e havia
crianças indianas também. Como sempre, o Puja está sempre atrasado, mas ele era à noite, Sankranti Puja. Então as crianças,
as crianças ocidentais, se levantaram às 20:00hs, quer fosse um Puja ou qualquer coisa, e todas foram para o jantar delas. Isso
pareceu muito ruim.
Os indianos não conseguiam entender, como pode ser isso? Mas elas tinham de jantar às 20:00hs. Supondo que elas não
comessem às 20:00hs, o que acontecerá? Elas morrerão? Então de certo modo, nós restringimos as crianças também através
de nossos próprios condicionamentos. e também nós as permitimos se comportarem de uma maneira como se elas fossem
muito adultas, pessoas maduras. Nós somos tão encantados com nossos filhos, como se ter filhos fosse algo importante.
Qualquer um pode ter filhos, o que é tão importante nisso? Você tem de cuidar de seus filhos. Tudo bem.
Mas isso não significa que você deve o tempo todo idolatrá-los, pensar neles, se preocupar com eles e com mais ninguém.
Assim, se você tem de entrar na área límbica, que é o lugar do Virata, que é o, Eu diria, do Vishuddhi ao Hamsa e depois em sua
área límbica, dentro do Virata, então o seu interesse deve expandir. Portanto, o outro discernimento deve ser: "Eu estou
pensando somente em meu filho?" "Eu estou pensando somente em minha esposa?" "Eu estou pensando somente neles," "ou eu
estou preocupado com os filhos dos outros também?" "Eu estou pensando nos filhos dos outros?" Eu só lhes falo isso, porque é
um tipo tão estranho de preocupação que temos, e você destrói seu filhos também, através desse tipo de preocupação sem
discernimento. Por exemplo, nós tínhamos uma escola na Índia, e as crianças ficaram em Puna. Eu tive Meu Puja. Eu lhes disse:
"Não tragam os filhos", porque Eu sabia que para essas crianças ocidentais não era fácil, elas não conseguem suportar nada.
Mas as crianças insistiram, e os professores tiveram de trazê-las. Então o Puja acabou, como de costume, muito tarde, por
volta, Eu acho, das 11hs da noite, e não havia nenhum transporte, e foi por isso que Eu disse: "Não as tragam." Então elas
tiveram de pegar um tipo de caminhão, porque naquela época, nós não estávamos conseguindo gasolina, nós tivemos um
momento muito dífícil. Então elas tiveram de ir de caminhão. Ele chegou lá por volta das 2:00hs. Alguns dos pais estavam
esperando em Minha casa. No dia seguinte, disseram: "Mãe, nosso coração direito está bloqueado." Eu disse: "O que é isso?"
Disseram: "Tamanha crueldade." Eu disse: "Que crueldade?"
"As crianças chegaram às 2:00hs na escola. E daí?" O coração direito está bloqueado. Que apegos! Seus filhos, se eles chegam
às 2:00hs, o que isso importa? Por que você está tão preocupado com isso? Eles são almas realizadas, Deus está cuidando
deles. Por que você está tão preocupado com eles? Deixe-os em paz. Eles os enviam para a escola na Índia.
Então as mães ficam lá. Os professores não gostam disso. Ninguém gosta disso. Elas simplesmente foram para lá, as mães.
Nenhum escola permite tamanha insensatez. Mas na Sahaja Yoga, elas acham que têm o direito. Que direitos elas obtiveram?
Elas pagaram pela escola? Elas fizeram alguma coisa pela escola? Que direito elas têm de ir e ficar na escola?
Então o discernimento deve ser: nós temos de educar nosso filhos de acordo com a cultura Sahaja. O primeiro dos princípios da
Sahaja Yoga é a firmeza, a bravura. A Sahaja Yoga não se destina a esses "queridinhos delicados". Vocês têm de ser soldados
da Sahaja Yoga. Seus filhos têm de ser soldados da Sahaja Yoga, não os "queridinhos delicados". Isso não se destina a eles.
Embora eles sejam almas realizadas, vocês os estão arruinando ao torná-los "queridinhos delicados". Vocês têm de delinear
isso. Vocês têm de torná-los robustos. Vocês têm de lhes dar autorrespeito.
Vocês têm de lhes dar dignidade e uma firmeza, tolerância. Então este Nabhi Esquerdo, Nabhi Direito, especialmente o Nabhi

Esquerdo é um problema muito grande, onde as mulheres têm de ser uma Gruhalakshmi e o marido não tem de ser um Romeu,
mas um marido. Ele tem de ver como sua esposa se comporta. Corrigi-la, esse é o trabalho dele, seu dever. Ele não deve se
esquivar disso. A Gruhalakshmi é a mulher que deve saber que ela tem a grande responsabilidade de criar uma sociedade muito
grandiosa da Sahaja Yoga. Ela não é uma mulher comum. Quantas mulheres obtiveram a Realização antes? Mas na Sahaja
Yoga, se você observar as mulheres, você díficilmente encontra muito poucas que são realmente alertas. A maioria delas estão
em transe.
Elas não sabem nada. Elas não sabem nada. Elas não sabem muito sobre cozinhar, você lhes pede qualquer coisa, elas não
sabem nada. Você fala com elas, você sente como se elas tivessem tomado algum tipo de droga. Nada entra em suas cabeças.
Às vezes a pessoa sente: "É melhor eu mesmo fazer isso", impossível. O estado alerta acabou, porque o estado alerta que surge
através de seu canal direito está desperdiçado em coisas insensatas. A atenção está desperdiçada em coisas insensatas, é por
isso que as donas de casa perderam esse discernimento de saber que elas têm de ser extremamente alertas e sensatas e
sábias. Elas devem saber tudo. Não é assim.
Elas simplesmente vivem no ar, penduradas em algum lugar. Você não sabe o que lhes dizer, como pedir alguma coisa. Como
lhes explicar qualquer coisa é uma situação impossível. Então esse estado alerta tem de existir numa dona de casa. Isso é
extremamente importante. Então nós tivemos Fátima muito jovem. Ela teve esses dois filhos doces que morreram na guerra em
Kabula. Que mulher corajosa, o modo como Ela estabeleceu o sistema Shia. O marido Dela também morreu, e Ela fez tudo
aquilo por conta própria. Vivendo atrás do purdah, vivendo atrás das paredes, Ela conseguiu fazer tudo.
Nós tivemos muitas rainhas assim em nosso país. Houve uma viúva de 17 anos, que era a nora de Shivaji. Ela lutou contra
Aurangzeb e o derrotou em nosso país, Tara Bai. Tantas delas, nós tivemos. Mas se você não tem o estado alerta, então você
não pode ser uma Gruhalakshmi, você não pode ser uma boa mãe, não pode ser uma boa esposa. Não há nenhuma escravidão
nisso. Elas não sabem nem mesmo o que agrada o marido delas, como criar paz na família, o que dizer, quando dizer coisas
belas e quando ser severa. Todo esse discernimento não existe. Ou elas são megeras ou são escravas. Portanto, a Sahaja Yoga
destina-se a mulheres que são alertas, que são sábias, que sabem tudo sobre a vida.
Elas não sabem nem mesmo onde estão os chakras nos pés. Olhem para sua Mãe. Ela é uma mulher. Ela sabe muito. Elas não
sabem nada com relação a como a Kundalini passa através destes centros, o que Ela faz, do que Ela é capaz. Mas a própria
Kundalini é o Poder Feminino. Ela sabe tudo sobre você, sobre Seu filho. Muitas mães não sabem se o filho está tomando
drogas, ou de que forma está se comportando. Com exceção de mimar ou bater, não há nada no meio. Com discernimento, as
mães podem transformar essas crianças especiais em alguém importante.
Essa é Minha visão em relação a elas. Mas com a falta de discernimento delas, elas podem arruinar essas crianças
completamente. Isto é muito importante: nosso Hamsa deve estar bem, nós devemos ser capazes de criar um belo lar, um lar
tranquilo, não somente para nossa família, mas para todos os Sahaja Yogis que vierem a nossa casa. Eu não sei como isso
entrou no cérebro da mulher indiana, Eu não sei como, mas se você quer agradá-las, você tem de lhes dizer: "Cunhada, você
cozinharia isso para mim amanhã?" Ou se você disser: "Eu estou indo para o jantar ou para o almoço", isso é o melhor. Elas
ficam muito contentes. "Oh!" Elas só ficam pensando: "Oh, o que eu vou cozinhar? Do que ele gosta?" Elas conhecem cada
pessoa, do que ela gosta.
Não é servilismo. Se você quer agradar alguém, isso não é servilismo. A natureza toda está lá para nos agradar. Isto é coisa
servil de fazer? Mas um outro lado da mulher é que ela é uma Rajalakshmi, e o homem que é o rei. O discernimento nesse ponto
é: você é digno ou não? Nós fomos para o Japão uma vez, e eles ficaram nos tratando com grande respeito, mesmo em um
vilarejo. Primeiro nós entramos em uma loja, porque estava chovendo, então os aldeãos, na verdade, se curvaram para nós. Nós
não entendemos o que estava acontecendo. E eles, eles nos deram presentes.
Então no final nós perguntamos ao intérprete: "Por que eles são tão humildes diante de nós?" Eles disseram: "Porque vocês
pertencem à família real." Eu disse: "Não, nós não pertencemos à família real." "Como eles saberiam? Não." "Porque os seus
cabelos são elegantes," "o cabelo de Suas filhas são elegantes e brilhantes." "E vocês não vão a cabeleireiros." Era isso. "Este é

um sinal? Este é um sinal da família real?"
"Sim, é desse modo que a família real é." "Eles não colocam seus cabelos nas mãos de mais ninguém." Nós ficamos
impressionados. Imaginem o pensamento japonês assim. Então o discernimento é: você tem de ser como uma rainha e o
marido tem de ser como um rei. Mas não como o rei que matou suas sete esposas, mas como um rei que respeita sua esposa.
Se você não consegue respeitar sua esposa, você não pode ser um Sahaja Yogi. Respeito é diferente de ser romanticamente
apaixonado. Eu acho que vocês não respeitam. Respeitar sua esposa é a coisa mais importante na Sahaja Yoga.
Para isso, Eu diria que os indianos não são tão bons, mas Eu também sei que alguns dos povos ocidentais são também muito
estranhos. Sua dignidade é reduzida se você não consegue respeitar sua esposa. Os indianos, especialmente no norte da Índia,
não no sul, falta isto: respeitar suas esposas. Também falta neles o discernimento de que uma esposa, se ela não é respeitada,
os filhos não serão respeitosos com ela e ela é responsável pelos filhos. Mas a maior falta de discernimento em relação ao
Nabhi é que vocês não ouvem o seu Guru. Centenas de vezes, você fala algo para os Sahaja Yogis, mas ainda assim eles não
Me ouvirão. Ainda assim, eles farão como as modas lhes falam ou como as normas que eles têm. Ouvir seu Guru, como eles
dizem, é como obedecer a Deus Todo-Poderoso. Seja o que for que seja dito deve ser aceito como uma grande bênção, como
uma grande correção e deve ser seguido, não deve ser deixado de lado como acontece. Como vocês sabem, sua Mãe é seu
Guru e Ela é sua Mãe.
Ela também é Mahamaya. Ela também é a Adi Shakti. E Ela é tão gentil e Ela é tão amável. Ela lhes diz algumas coisas para
corrigi-los. Eu dei tantas palestras, lhes falando o que é importante. Mas vocês devem abrir seu coração e entregá-lo
completamente a seu guru, somente então vocês amadurecerão, do contrário não há nenhuma outra saída, sinto muito dizer
isso. Eu não gosto de ninguém se entregando a Mim ou tocando Meus Pés ou se prostando diante de Mim. Eu não compreendo
isso. Quero dizer, Eu não estou consciente disso, não estou ciente disso. Isso não faz nenhuma diferença para Mim.
Mesmo quando vocês cantam My Jay, Eu acho que vocês estão cantando um Jai de Mataji Nirmala Devi na terceira pessoa, e
às vezes Eu tenho receio de talvez dizer "Jai" com vocês. Quando vocês estão cantando Swagata Agata, Eu sempre acho que há
alguma música Mataji Nirmala Devi "Swagat", que eles estão cantando para alguma outra pessoa. Mas para o seu bem, para
sua ascensão, pela qual vocês vieram aqui, você não vieram aqui apenas para desperdiçar seu tempo, mas para ascender, e
para isso, é importante que seja o que for que Eu esteja dizendo, vocês devem obedecer irrestritamente. Mas Eu nunca digo
uma coisa que será desconfortável para vocês. Eu nunca digo: "Não comam", ou "nao bebam água", nada desse tipo. Mas por
causa da preguiça, as pessoas simplesmente não fazem muitas coisas; ou se não por preguiça, então elas simplesmente não
sabem como isso é importante. Ou então elas ficam nervosas. Então o discernimento é que o Guru é Parabrahma, qualquer
guru, Satguru. Mas e quanto ao próprio Parabrahma, que é seu Guru? Eu não faço coisas tão vigorosas como os gurus
costumavam fazer.
Se vocês lerem sobre eles, vocês ficarão chocados. Mas seja o que for que Eu diga, cada palavra, vocês devem anotar, é para
sua benevolência e para a benevolência do mundo inteiro. E não Me obedecendo nisso, você não está somente estragando suas
próprias chances, mas as chances do mundo inteiro. Então entenda como isso é importante, se você é o discípulo, se você é
abençoado pelo seu Guru. Todas essas coisas estão escritas sobre eles, mas Eu digo não somente que vocês são Meus
discípulos, mas vocês obtiveram a sua Realização, vocês são Sahaja Yogis. Vocês obtiveram todos os poderes. Vocês sabem
tudo. Vocês são pessoas tão especiais. Para pessoas assim, não deveria haver nenhuma diferença de opinião, porque vocês
conhecem a mesma coisa o tempo todo, então não pode haver nenhuma briga, não pode haver nenhuma discussão, não pode
haver nenhum argumento. Mas o discernimento deve ser que nossa Guru é uma Mãe.
Ela é tão suave. Ela é tão gentil. Ela é tão amável. Eu sei disso. Um dia, Meu irmão Me disse: "Que tipo de Guru Você é?" "Quando
meu guru estava me ensinando tabla," "ele quebrava a tampura em minha cabeça," "e mesmo que eu errasse uma única
percursão," "ele traria seu martelo:" "E agora eu vou quebrar suas unhas!" Eu disse: "Não há nenhuma necessidade de fazer tudo
isso." "Não é necessário na Sahaja Yoga," "porque eles são autodisciplinados." Então tem de haver autodisciplina, como vocês
podem chamar isso, no Hamsa Chakra, o qual é aquele que sabe o que é certo, o que é errado, através do qual nós realizaremos
isso. Seja o que for correto, isso todos nós faremos.

Do contrário, não faremos seja o que for errado. Depois vem o Chakra do Coração. Nós falamos de amor, falamos disso,
falamos daquilo. Quero dizer, fala-se tanto de amor no ocidente, o que nunca acontece na Índia, Mas não há nenhum amor. É
um tamanho amor por dinheiro, amor por posses, mas não há nenhum amor puro, Nirvaj. Não há nenhum amor assim. Então o
discernimento entre sua família e a família dos outros deve ser visto. Muito claramente, você saberá que você está fazendo algo
errado. Isso acontece mais na Índia do que aqui, no exterior. Não há nenhum discernimento em relação à família, por exemplo,
as pessoas estão vindo Me ver, então um casal estrangeiro ficará para trás.
Um por um eles virão. Tudo bem, os casais, tudo bem. Mas eles não trarão seus tios, tias, os pais de seus tios, seus pais, e
depois os avós e tudo mais. Eles virão juntos em uma única fila. Eles sempre estarão agrupados juntos. Todos eles ficarão em
Minha cabeça. Eu tenho visto. Não há nenhum discernimento lá: "Nós somos individuais no que se refere à Mãe." "Ela é nossa
Mãe. Ela é nossa Guru" "e nós temos de estar diante Dela individualmente," "não levarmos toda esta parafernália conosco,"
"todos os nossos parentes, meus irmãos ou minhas irmãs" "ou meu isso e aquilo."
Portanto esse discernimento no que se refere ao Guru é uma coisa extremamente importante na Sahaja Yoga. É Vocês querem
que Eu lhes explique como a gravidade atua através do Nabhi. Sem dúvida. Mas através do Chacra do Coração, se você tender
para um ponto com as pessoas, ou o que vocês chamam, o carisma de uma pessoa ou algum tipo de insensatez, ou o encanto
de uma pessoa, isso significa que você está atraído a algo que é extremamente superficial e não a algo que tem gravidade nele.
Então, o discernimento do Coração é ter um relacionamento que é tão desapegado, que nutre tudo, cada parte de sua família.
Agora, alguém está apegada ao marido, alguém está apegado aos filhos, alguém está apegado aos cachorros, alguém está
apegado somente às plantas. Isso é muito sem discernimento. Você deve estar apegado a tudo da mesma, da mesma maneira.
Eu diria que você deve ser tão desapegado que você é apegado a todos igualmente. Desapego não significa que você vista
roupas de forma escassa.
Não significa isso. É uma ideia errada. Desapego significa que você observa tudo e você não fica envolvido com ninguém. Você
está fora disso e você está observando tudo, assistindo tudo, você é uma testemunha. Se você tiver esse tipo de amor por
alguém, você será abençoado por essa pessoa muito mais. Então, agora, o discernimento do Vishuddhi é uma outra coisa muito
importante. Outro dia, alguém veio e sua mão direita estava congelada. Eu lhe perguntei: "O que você faz?" Ela disse: "Estou
trabalhando como secretária." Essa senhora.
Então Eu disse: "O que você faz?" Ela disse: "Eu datilografo, datilografo muito." Eu disse: "Comece a praticar a Sahaja Yoga," "e
antes de datilografar, apenas diga 'Namaskar" para" "esse trabalho que você tem de fazer, exatamente assim," "e depois comece
a fazer o trabalho" "como se você não o estivesse fazendo." "Você só está datilografando aquilo, datilografando," "você só está
datilografando, só isso. Você não está fazendo aquilo," "você não está fazendo nada." Algumas pessoas dizem: "Mãe, a Senhora
viaja muito." Eu nunca viajo. Eu estou sentada ou estou andando. Para onde Eu viajo? É o avião que viaja, Eu só estou sentada
no avião.
Eu nunca viajo como um "Superman". Eu fico sentada muito agradavelmente. Para onde Eu viajo? Se Eu começo a pensar: "Eu
viajo muito," "Eu faço este trabalho, faço aquele trabalho", alguém diria: "Mãe, a Senhora trabalha muito." Quero dizer, Eu não
faço nada. Eu lhes digo, realmente, Eu não faço nada. Agora Eu estou falando, tudo bem. Então Eu só estou falando, só isso; e
esta palestra, Eu também não a estou fazendo. Eu só estou Me mostrando, como um rádio. Você diria que o rádio está fazendo
algum trabalho?
Ele é só um rádio. Na verdade, Eu não faço nada, seja o que for. Então quando Eu não estou fazendo nada, por que Eu deveria
Me sentir cansada? Por que Eu deveria Me desgastar? Então este sentimento: "Estou fazendo isso e estou fazendo aquilo", é
responsável por criar seus problemas de ego dentro de você. Então use o discernimento sobre este ego. Abaixe-o para seu
próprio lugar, são esses fios do Ida e Pingala sentados em cima deles, reduza-o. E isso é como um freio e um acelerador. Assim,
se alguém tem muito ego, então está faltando discernimento nessa pessoa. Ela faz alguma coisa, pensa: "Eu fiz isso."

"eu fiz aquilo", como eles dizem, meio que um Humpty Dumpty. E depois de repente ele descobre que está acabado. "Eu fui
muito estúpido em ter um ego tão grande." Então, o que ele diz? "Tudo bem, Mãe, a Senhora de fato me ajuda." "A Senhora
trabalhou isso." Acabou-se. Está feito. É claro, Eu não faço nada nem você faz nada. Se você apenas disser: "Mãe, por favor,
faça isso por mim", está feito.
Se você disser: "Mãe, vem em minha cabeça", Eu vou em sua cabeça; "Vem em meus olhos", Eu vou em seus olhos. Diga o que
você quiser, Eu não faço nada, de forma alguma. Nem você faz nada. Simplesmente funciona. Ninguém mais está fazendo, tudo
bem? Não precisa se preocupar com isso. Alguém está fazendo, mas já que Eu não estou fazendo isso, Eu fico relaxada e não
fico preocupada. Eu não fico aborrecida. Assim, o Vishuddhi é um centro muito, muito importante, e para vocês americanos,
especialmente os Sahaja Yogis americanos, vocês têm de saber que estar no Vishuddhi significa que você é responsável. Não
fazendo qualquer coisa, mas ser responsável.
Por exemplo, estas duas mãos estão aqui, e vocês devem saber que é o Vishuddhi Chakra, que controla os dois chakras mais
importantes, que são o Lalita Chakra e o Shri Chakra. Apenas pensem sobre isso. O quanto o Vishuddhi é importante. O quanto
a América é importante. Apenas pensem nisso. Mas ninguém está consciente disso. América significa Las Vegas, depois todas
essas praias horríveis, horríveis, horríveis, horríveis. Ninguém sabe o que a América é, o que significa estar na América, qual é a
nossa responsabilidade. Tudo isso surge em você quando você permite sua Kundalini estar lá no alto, então você fica
totalmente desapegado, você fica conectado à fonte de energia, como isto aqui, e todo o trabalho é feito pela fonte de energia.
Você não tem de fazer nada.
Então quando você é desapegado de fazer qualquer coisa, de apreciar qualquer coisa ou degradar qualquer coisa, ou julgar
qualquer coisa, quando você não está de forma alguma fazendo toda essa insensatez, isso significa que você está totalmente
desapegado no sentido verdadeiro da palavra. Então isso atua até o Agnya Chakra. Nós podemos dizer que todos esses
poderes de discernimento estão dentro de você, eles estão incorporados, eles são espontâneos, e você só tem de permiti-los se
desenvolverem, através da meditação, através de se observar em cada minuto, em cada segundo, quer você esteja gostando ou
não. Então todo o discernimento repousa em um único ponto: até que ponto você esta desfrutando a Sahaja Yoga. Que coisa
boa! Como ontem, Eu estava Me encontrando com todo tipo de pessoa, e alguns, alguns deles acharam que Eu estava Me
esforçando demais. Não, não, não, não, de forma alguma. Eu estava desfrutando todos eles. A Sahaja Yoga é uma grande
brincalhona, uma grande brincalhona. Digamos que uma pessoa venha até você, você fala com essa pessoa.
É uma peça teatral atrás de cada indivíduo e você descobre qual é a peça em que esse indivíduo estava. Não há nenhuma
necessidade de ir a nenhum teatro ou a nenhum cinema. Cada personalidade é uma peça teatral. Muito divertido, se você só
quer assistir a peça e se você simplesmente sabe disso, "oh, você tem de assistir a peça!" Você tem de assisti-la. A única parte
dolorosa é que como um Guru, Eu tenho de lhes dizer que isso não é bom, aquilo não é bom. Essa é a única coisa dolorosa. Eu
desejei que Eu pudesse ter evitado isso de algum modo, mas não é possível. Porque você tem de sair da escuridão para a luz do
sol, e você está segurando Minha mão, então Eu tenho de lhe falar: tome cuidado, é uma estrada muito, muito estreita e em
ambos os lados, você pode cair no Ida e Pingala. Então segure Minha mão firmemente, nós temos de ir além.
Além. Além. Não olhe para esse lado, para aquele lado. Só isso. E isso é o que acontece quando você tem discernimento para
colocar sua mão nas mãos de seu Guru. Então você não faz nada. Você só observa todo mundo, vê todo mundo e a única coisa
que você faz é regozijar. Quer você faça isso ou não, não é o ponto, mas você fica no estado de regozijo, completamente no
estado de regozijo. E esse é o estado que temos de alcançar, e devemos transformar esse estado como nosso próprio ser. Você
chegou até o Hamsa Chakra e a Kundalini está agora pronta para abrir muito melhor, porque Ela sabe que você está em um
estado, Ela conhece você agora.
Ela o conhece muito bem e a Kundalini sabe que você pode agora passar através do Agnya. Sua atenção pode passar através
do Agnya, porque você tem discernimento. Você removeu de si mesmo todas essas cargas e coisas assim. e você pode agora
passar através deste Agnya. Então antes da Realização, essas pessoas que tinham discernimento são as melhores pessoas
para se elevarem. Elas são pessoas sólidas. Ou aqueles que são fracos frequentemente caem e se elevam, caem e se elevam,

caem e se elevam. Eles se bloqueiam frequentemente. Portanto o discernimento, nesse momento, é saber que você está aqui
para sua ascensão e para nada mais. E isso tem de atuar espontaneamente somente descobrindo a alegria e coisas que dão
alegria.
Não é dífícil se você permitir que a espontaneidade trabalhe isso, mas eles Me disseram: "Mãe, nós temos de fazer isso," "temos
de fazer aquilo. O que fazer? Isso e aquilo." Apenas deixe isso nesse ponto. Apenas deixe isso, e tudo dará certo. Você não está
fazendo nada. Você realmente não está fazendo nada. É este Poder Onipresente, que é tão eficiente, que está fazendo tudo por
você. Há um ponto que Eu queria lhes falar sobre a vida no ashram. Nós temos ashrams e ashrams e ashrams por toda parte.
O ashram é um pequeno mundo. Ele é um símbolo de um mundo ideal de pessoas iluminadas. Não é somente para aqueles que
não têm nenhuma casa: "Tudo bem, você não tem nenhuma casa? Venha!" "Porque você pode pagar o aluguel." Ele se destina a
pessoas que são de grande qualidade. Assim, agora, no ashram, a pessoa tem de se dar conta de que você está sob completa
observação. Então você tem de estar alerta. Alguém o está observando. Agora você está na câmera.
Você está agora no ashram. Então vamos começar bem do começo, como Eu disse, no que se refere ao Muladhara em um
ashram. Esta parte, Eu acho que a maioria de vocês trabalharam, que você deve manter uma atmosfera extremamente limpa.
Mas Eu tenho visto alguns loucos, mesmo no ashram, começarem a se comportar de uma maneira que não mostra que eles são
ashramitas. O comportamento deles é tão estranho em relação a sexo às vezes, que Eu simplesmente não entendo. O
relacionamento entre marido e mulher também: ou eles brigam com seus punhos ou pernas ou pés, ou pelo contrário, eles são
totalmente dóceis e abandonam um ao outro. É um tamanho mal-entendido que nós temos, sem o Hamsa Chakra estar
iluminado, nós adotamos coisas que foram muito perigosas para nós, para nossa sociedade há muito tempo atrás, apenas por
pressupor verdadeiro, e nós começamos a fazer a mesma coisa. Se não decairmos para esse nível, mas tentamos manter a
companhia com pessoas assim, que tentam o assim chamado "para ajudá-los", seja o que for que tentemos fazer por eles o
tempo todo. Nós somos tão sem discernimento que seja o que for que tentemos fazer pelos outros, qualquer coisa, ou há
algum tipo de paixão ou uma obsessão ou algum tipo de ganho ou seja o que for, então isso é sem discernimento, totalmente
sem discernimento. Porque você não faz nada, isso apenas flue, vai para todo mundo.
Assim, no ashram, a vida deve ser muito pura. O relacionamento deve, deve ser muito puro, deve haver respeito pelos mais
velhos. Aqueles que não conseguem respeitar os mais velhos terão um problema de Vishuddhi Direito, sempre. Eles devem
saber como respeitar os mais velhos, e um respeito adequado do representante de seu Guru. Os outros chakras devem ser
observados da mesma maneira. Em um ashram, tentem ter coisas que são espontâneas. Não ter algo artificial ou algumas
coisas que seu Guru não gostará. Por exemplo, Eu não quero ver lá algum tipo de pintura estranha ou algum tipo estranho de
algo sugestivo, um tipo estúpido de emblema. Em um lar que é Sahaja, deve ser percebido por qualquer um que entre: "Oh, este
é um ashram!" limpo, asseado, arrumado.
E também, o ashram deve ser um lugar de paz e felicidade e alegria. Se alguém vem a esse ashram, ele deve sentir: "Que lugar
que eu encontrei!" "Que lugar bom é este! Eu queria poder também vir para cá." É somente o seu discernimento que fará isso dar
certo, seja o que for que você crie, que você faça é para o melhor. Agora, o que Eu faço? Você traz água para Mim, Eu apenas
coloco Minha mão. Eu não vibro. Eu não faço nada para vibrar, apenas coloco Minha mão. Acabou-se, está vibrado.
Agora, por que Eu deveria levar qualquer crédito por isso? Já está vibrado. Pronto. Eu faço alguma coisa? Vocês viram alguma
coisa mais? Nada. Apenas coloco Minha mão. Pronto. Está vibrado. Da mesma maneira, quando você está fazendo algo, você
simplesmente pensa: "Eu não estou fazendo nada, é apenas esta mão colocada lá."
Se houver algo vermelho em Minha mão, a água ficará vermelha. Então o que Eu fiz? Nada. Nada. Agora, há vibrações em Minha
mão. Você a colocou na água, ela ficou vibrada. E daí? Agora, no ashram, Eu tenho visto que as pessoas não estão alertas de
forma alguma. Agora, teve uma chamada telefônica. Ela se perde, ou não há nenhuma comunicação.
Uma pessoa não fala para a outra pessoa qual foi o telefonema que chegou. Mas mesmo no lar, nós temos de ser cuidadosos e
alertas. Por exemplo, você coloca um papel lá ou algum tipo de caderno onde você deve anotar hoje para quem eram os

telefonemas. Anote nele, um após o outro. Então quando a pessoa vir que houve um telefonema, essa pessoa pode ligar de
volta. É um dos exemplos que Eu estou apenas lhes dando, como você tem de estar alerta em relação a isso. Agora, se você
está cozinhando, você deve saber quantas pessoas estão vindo comer. Será, por exemplo, dez pessoas, então a comida será
cozinhada somente para dois. Mas se há duas pessoas, então a comida será cozinhada para dez pessoas. E depois a comida é
jogada fora, porque, afinal de contas Mas isso é totalmente absurdo.
Eu devo lhes contar uma história de Mahatma Gandhi. Eu fiquei no ashram dele. Eu era muito jovem naquela época, mas isso
está em Minha está muito bem gravado. Então ele quis que todo mundo ficasse para o jantar, para o almoço. Eles disseram:
"Mas nós estamos indo para lá." "Tudo bem, vocês podem almoçar comigo." E eles estavam tendo uma conferência. Todos os
figurões estavam sentados lá. Então ele se levantou, e ele tinha as chaves em sua "janeva", que eles usam, é dito: este é o fio
sagrado. Saiu, com sua chave ele abriu a despensa e tirou tudo de acordo com a parcela de cada pessoa; por exemplo, uma
pessoa pegaria somente um "chataque", 30 gramas para cada pessoa.
Então ele ficou em pé lá. Era tudo medido, colocado para fora para cozinhar. Assim, todas aquelas pessoas estavam lá.
"Molanar sahib", disseram: "Nós não sabíamos, senhor, que você mesmo teve de fazer," "ficar em pé lá com as chaves, tirar
tudo." "Você desperdiçou muito do seu tempo por causa de nós." Ele disse: "O quê? Desperdicei?" "Sim, para isso você teve de
ficar em pé lá e tirar a comida." Ele disse: "Você sabe que este é o sangue de meus compatriotas?" Há muitas pessoas
passando fome neste mundo, e se você joga fora a comida desse jeito, Eu lhes garanto que um dia vocês passarão fome.
Você não pode insultar a comida assim, mas você tem de estar alerta. Vá a um ashram, Eu vi na Austrália, em todo lugar isso
acontece, apenas vá e lhes pergunte: "Tudo bem, você tem ghee?" "Não." "Então qual óleo você tem?" Eles disseram: "Que óleo?"
Somente acontecendo assim. "O que é isto? Onde você tem? Qual óleo você conseguiu?" Ninguém sabe qual óleo eles
conseguiram.
Eles não sabem. Eles não leem quais óleos eles têm. Então alguém traz uma garrafa de óleo. Eu a li: "Óleo de mamona." - "Óleo
de mamona?" - "Sim, o que mais?" Eu disse: "Você sabe para que o óleo de mamona é usado?" "Não, Mãe." "Você cozinha com
este óleo? Eu não sei."
"De onde você veio? De um hospício ou de onde?" Não há nenhum estado alerta, esse é o ponto. Então você tem de se levantar
às 4hs, 4:30hs. Eu não digo que você tem de fazer isso, mas discipline-se, essa é a hora em que você fica alerta. os primeiros
raios do sol lhes dão isso. Vocês sempre Me veem acordada de manhã cedo. Não que Eu precise disso, mas para o seu bem, Eu
Me levanto. Você pode dormir mais tarde, mas nessa hora, simplesmente se levante. Os primeiros raios, o sol surge muito mais
tarde, os raios chegam primeiro.
Isso lhes dá o estado alerta. Depois você toma seu banho, faça seus pujas. Você está pronto. Por volta das 6hs você está
pronto e alerta. Mas o estado alerta deve ser em relação a tudo. Agora, vamos supor que Eu pergunte: "Onde você comprou
isto?" Isso nunca deveria ser respondido para qualquer coisa. "Onde você conseguiu isto?" Eu sei tudo, se você Me perguntar.
Talvez Eu não saiba, mas Eu descobrirei de onde você conseguiu e saberei.
O estado alerta em relação às coisas, sobre o que nós temos, sobre o que está no ashram, nós o estamos mantendo limpo ou
não? Ou nós somos pessoas preguiçosas, totalmente preguiçosas, que não sabem nada. É uma grande moda dizer: "Eu não
sei." Eu não estou fazendo uma pergunta absurda como: "Quantos cabelos você tem em sua cabeça? ", ou "quantas estrelas
existem?" Uma coisa simples se Eu digo: "Quantas xícaras vocês têm?" A mesma coisa com os homens, Eu tenho visto. Não é
só com as mulheres, mas os homens também não têm esse estado alerta que deveriam ter. Não há nenhuma comunicação
entre eles mesmos. Eles têm mais estado alerta porque eles são canal direito, mas eles não têm nenhum estado alerta em
relação ao sentimento dos outros.
Por exemplo, há um marido que é muito rude com sua esposa, sempre a insulta. O estado alerta do homem deve estar no
ashram, é para raspar a cabeça dele e também raspar seu bigode, e pedir-lhe para andar por aí de pijama. Ou mesmo que depois
ele se comporte mal, então pegue um burro e faça-o se sentar nele. Mesmo depois, se ele se comportar mal, então lhe diga:

"Não há nenhuma água para você, faça o que você quiser." Tal punição deve ser dada ao homem que se comporta mal, que não
tem nenhum sentimento emocional em relação à sua esposa, que trata mal. Ou com alguém que é muito romântico, você deve
zombar dessa pessoa. Esse é o estado alerta dos homens, é muito importante observar. Eles também têm de estar alertas a
como o dinheiro é gasto. Vocês sabem muito bem como eles ganharam dinheiro de Mim no ashram de San Diego. Ninguém
nem mesmo se preocupou em descobrir o que está acontecendo.
Eles estão pagando o aluguel deles, acabou-se. Onde eles estão gastando? O que eles estão fazendo sobre isso? Ninguém
sabe. Eu lhes perguntei: "Vocês descobriram" "para onde eles estão enviando dinheiro?" "Eles Me enviaram o dinheiro, os Meus
aluguéis, coisas assim?" Nada. "Nós não sabemos, Mãe. Nós não vimos. Não nos preocupamos."
Deve haver estado alerta com relação a quanto dinheiro está indo, aonde, onde ele é gasto, o quanto vocês conseguiram, coisas
assim. Você vai a um ashram, pergunta-lhes: "Agora, quanto dinheiro vocês conseguiram?" "Resumindo, vocês não sabem
quanto dinheiro conseguiram." "Não, Mãe, a Senhora sabe, nós fomos para aquele lugar," "e então nós compramos 20 latas de
peixe," - "então todo o dinheiro foi gasto." - "Mas por quê?" "Por que vocês compraram 20 latas de peixe?" "Porque as mulheres
disseram que é melhor vocês comprarem 20 latas." "Quantos há para comer?" Desse jeito, eles não têm nenhuma ideia,
nenhuma vigilância, nada, é tudo uma bagunça. Que horas as pessoas levantam, que horas elas dormem, que horas, o que eles
fazem.
Não há nenhuma vigilância sobre isso, porque na Sahaja Yoga você é o seu próprio guru. Guru de todo mundo. Que grandes
gurus eles são. Você é o seu próprio guru, sem dúvida, mas você deve ter essa autodisciplina. Para ser um guru, você tem de ser
autodisciplinado e ter uma determinação, uma completa determinação de se elevar mais alto, de ascender por quaisquer meios
que sejam possíveis, seja o que for necessário para sua ascensão. Este é o sinal de uma pessoa que será um guru. Não há
nenhuma comunicação. Há uma lacuna na comunicação. Não há nenhum entendimento de um com outro. Há problemas.
Não há nenhum apego emocional a ninguém. Isso não é um ashram. Eu posso lhes contar uma outra história, porque Eu estive
no ashram de Gandhiji. É claro, nosso ashram não é nem de longe como o dele. O ashram dele era Você tinha de acordar às
4:00hs, tomar seu banho com água fria, e ir para o "Prathana", e você via todas as cobras andando em volta de você. E quando
você estava fazendo o seu "Pratahana" lá, todas as cobras, alguém podia esta sentado diante de você, fazendo assim com você.
Mas a maioria das cobras nunca picavam alguém. Você não devia dizer nada. E o melhor, aquele senhor costumava andar
muito rápido, Gandhiji, você vê que ele mal tinha algum peso. Então ele simplesmente pulava.
É desse modo que Eu aprendi a andar rápido com ele, porque você tinha de andar, realmente correr com ele. E depois, a comida
era toda cozida sem nenhum sal. Você podia usar sal, se você quisesse, e depois ele colocava um pouco de óleo, que talvez
você não gostasse muito. Se você quisesse, você podia colocar óleo em cima daquilo. Ele dizia: "Você deve fazer com que sua
língua fique bem." "Por que sua língua deveria pedir um tipo específico de comida?" Ele era pior do que o Zen, Eu lhes digo.
Mesmo o Zen tentou isso muito com seus discípulos. Ele costumava fazer coisas que eram amargas, como quinino elevado a
108. Então para compensar isso, o doce era açúcar elevado a 108, de modo que sua língua fique bem.
Desse modo era o treinamento da língua, Depois (…) o que você fala. O que você diz? Você está apenas tagarelando? Você é um
Sahaja Yogi. Cada palavra que você diz é um mantra. Esses ashrams são muito mais elevados e mais importantes do que todos
os ashrams do mundo, até mesmo do que o ashram de Gandhiji. Vocês sabem que vocês são os instrumentos de Deus
Todo-Poderoso? E quando vocês falam, cada palavra sua é um mantra. Seja qual for o seu desejo é o comando. A menos e até
que se deem conta disso, do estado alerta sobre isso, nossos ashrams serão exatamente como orfanatos.
As pessoas gostam que um líder seja doce, uma pessoa doce, de modo que eles possam comer muito bem. O líder ou alguém
excessivamente severo chega. Ele é um outro Hitler. Não há nenhum discernimento de que você deve ser severo, ao mesmo
tempo você tem de ser amoroso, cuidadoso, protetor. Muitas coisas podem ser ditas com humor. Isso não dá uma grande
ferroada nas pessoas. Mas um Sahaja Yogi deve achar-se extremamente honrado pela Mãe estar dizendo algo para ele, que
você tem de fazer isso ou fazer aquilo, que Ela esteja tão preocupada com você, com sua família, com seus filhos, com seu
ashram. Assim, este estado alerta deve estar também nas mentea dos homens do ashram: como se comportar, como falar, o

que dizer. Vocês são os porta-vozes de Deus Todo-Poderoso. Como você pode desperdiçar seu tempo tagarelando?
Então é para ser compreendido como se comportar para uma pessoa que é o porta-voz de Deus. Vocês O representam, na
verdade. Como você deve se vestir, como você deve falar, como você deve se sentar, como você deve comer. Eu fiquei surpresa
ao ver que as pessoas estavam bebendo cerveja no ashram. Quer dizer, era não alcoólico. Mas é cerveja, feita de melado. Mas,
de qualquer forma, é cerveja. Como vocês podem beber esse negócio de melado? Vocês nunca estiveram perto de uma fábrica
de açúcar? O cheiro de melado.
Vocês estão consumindo aquilo. Assim, seja o que for que você esteja comendo, seja o que for que você esteja gastando, seja o
que for que você esteja falando, seja qual for a extroversão, seja o que for externo. deve expressar você internamente. Então
você tem de desenvolver o seu Hamsa Chakra. Autodisciplina e introspecção: "Por que eu faço uma coisa assim? Eu sou um
Sahaja Yogi." Faça esta pergunta toda manhã, e à noite, por favor anote isto: "O que eu fiz pela Sahaja Yoga?" Nós temos
diversão, temos música, temos tudo, mas tudo deve ser feito de uma maneira digna. Cada dança, Eu estava dizendo, aprendam
alguns ritmos. Senão alguém fica fazendo o trote e um outro fica galopando.
Isso também é como cavalos, parece tão estranho. Deve haver suavidade. Deve haver compreensão do ritmo e dos padrões
rítmicos. Aprendam mais, como vocês dançariam? Pratiquem-na. Tudo bem, dentro de casa. Como as mulheres devem dançar,
como elas devem andar, porque toda a sua expressão é a expressão de Deus Todo-Poderoso. Então como vocês devem ser
entre vocês mesmos, como vocês devem falar, quando devem se levantar, quando vocês devem dormir, tudo mudará se vocês
realmente se tornarem conscientes do fato de que vocês estão representando Deus Todo-Poderoso, que é a Fonte de
Discernimento. No discernimento, vocês aprenderão muitas coisas. A primeira é a tolerância.
"Tudo bem." "Nós trabalharemos isso. Dará certo." Vocês aprenderão qual é o amor que é desapegado. Vocês aprenderão qual é
o humor que faz cócegas, mas não machuca. Vocês aprenderão também o que dizer em suas palestras, o que ouvir. E de todas
as coisas, vocês saberão como realizar as visões de Deus Todo-Poderoso. Agora, hoje, Eu tinha de lhes dizer todas essas
coisas, é claro, é uma parte do Vishuddhi. Mas a outra parte do Vishuddhi é que vocês são parte integrante do Todo, do Virata e
vocês se tornam os oceanos. Então vocês têm de ser como oceanos.
Oceanos em todas as formas. É desse modo que vocês compreenderão que este oceano de vocês não tem limites; não
somente o oceano, mas a beleza do oceano e a criatividade do oceano. Tudo está dentro de vocês, o qual vocês têm de utilizar,
o qual vocês têm de desenvolver, manifestar. Porque se vocês são partes integrantes do Virata, vocês são o Virata, então o
quanto vocês devem ser pessoas com discernimento. Eu espero que todos vocês saibam que seu comportamento tem de ser
de um nível não superficial, não vulgar, não ganancioso, é claro, não luxurioso; mas digno, santo, real, magnífico, belo e doador
de alegria. Que Deus abençoe todos vocês.
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Puja do Sahasrara Ischia, Itália, 05.05.1991 Hoje nós nos reunimos aqui para celebrar o Dia do Sahasrara, que foi aberto em
1970, nesta data. Eu acho que este belo teto é como nosso Sahasrara, e é tão apropriado… ter este belo arranjo para o Dia do
Sahasrara. Nós temos de entender o que acontece quando o Sahasrara se abre. Quando a Kundalini passa através dos cinco
centros, Ela entra na área que chamamos de área límbica. Essa área está toda cercada por mil nervos. E quando esses nervos
ficam iluminados, eles parecem como chamas das cores do arco-íris, sete cores, e muito suavemente brilhando belamente,
emitindo paz. Mas quando a Kundalini começa a emitir Suas vibrações nos lados, todos esses nervos ficam iluminados
gradualmente… e começam a se mover em todas as direções, abrindo o Sahasrara. E então a Kundalini… Este barulho é do quê?
emerge, emerge através da área óssea da fontanela… que chamamos de Brahmarandhra. Randhra significa "o buraco"… e
Brahma é o Poder Onipresente do Amor de Deus. Então Ela entra dentro da energia sutil que é onipresente, que não sentimos
normalmente, mas depois o Chaitanya, as vibrações que são… a parte integrante dessa energia, do Poder Onipresente, do
Paramachaitanya, elas começam a entrar em nosso cérebro… e despejando suas bênçãos, elas se agrupam na área límbica.
Agora, a área límbica está conectada a toda área do cérebro… e também aos nervos. Então isso começa a fluir nos nervos,
dando-lhes a nova consciêncía da consciência coletiva, chamada "samuhik chetana". Assim, você obtém um novo chetana, uma
nova consciência… que é despejada em sua área límbica. O trabalho dessas ondas do Chaitanya é muito interessante. Elas
normalmente são formadas como pequenas vírgulas, mas depois elas adotam diferentes formas. Elas podem se transformar
em suásticas, como o símbolo de quatro extremidades da inocência. Ou elas se tornam o Omkara, como você sabem como o
Aum é escrito, que é o símbolo de nossos atos, de nossa consciência. Assim, quando elas formam a suástica, elas tentam nutrir
o canal esquerdo, e quando elas formam o Omkara, elas nutrem o canal direito. Elas nutrem o sistema nervoso simpático no
lado esquerdo e direito. Mas o Sahasrara deve ser mantido aberto, isso é muito difícil para as pessoas, porque é um círculo
vicioso. Primeiro essas vibrações devem entrar em seu cérebro… através do Brahmarandhra, quando ele está aberto, e elas
devem nutrir seus nervos, através dos quais seus canais esquerdo e direito se abrem, e então mais Chaitanya pode fluir em
todos esses centros. Mas se seu Sahasrara não está adequadamente aberto, esse processo não acontece. Como resultado
disso, os chakras não se abrem, a Kundalini somente com muito poucos fios… é mantida na medula espinhal, e os novos fios
não podem se elevar, porque seus chakras não estão abertos. Portanto, na Sahaja Yoga é muito importante… manter seu
Sahasrara aberto, senão haverá um círculo vicioso. Manter o Sahasrara aberto é de certa forma muito fácil… assim como difícil.
Como vocês souberam através do Devi Mahatmyam, Mahamaya vem ao Sahasrara. Ela é uma Mahamaya, não é fácil
reconhecê-La, não é fácil conhecê-La. Ela vive exatamente como vocês, Ela se move exatamente como vocês, e vocês nunca
podem distinguir a verdadeira natureza Dela. Ela está na forma de Mahamaya. Portanto, no Sahasrara, reconhecer Mahamaya…
é um outro círculo vicioso. Você talvez diga: "Por que deveria ser Mahamaya?" Deveria ter sido melhor ser completamente em
alguma outra forma. Mas qualquer outra forma não poderia ter feito a Sahaja Yoga dar certo… nos tempos modernos, porque as
pessoas teriam ficado apavoradas e aflitas, e elas nunca teriam vindo para a Sahaja Yoga, porque elas já não tinham nenhum
discernimento… dentro delas para saber o que é certo e o que é errado. É por isso que teve de ser na forma de Mahamaya. Na
forma de Mahamaya, você tem de reconhecer. Esse é um outro teste porque você não consegue reconhecer Mahamaya,
enquanto você tem de reconhecer. Mas na Sahaja Yoga, vocês têm visto muitas fotografias… que deveriam convencê-los
mentalmente… a respeito desta Mahamaya swarupa. Você pode ver mentalmente, você pode compreender que há algo muito
diferente. Mesmo quando Eu fui a Nápoles, foi dada uma fotografia ao policial e a todo mundo… e todos eles reconheceram que
há algo muito diferente, todos eles queriam Me cumprimentar com aperto de mãos. Esse é um caminho. Um outro caminho é
você começar a observar as bênçãos, e você começa a ver como você se torna de forma tão progressiva… melhor
materialmente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. A maioria das pessoas ainda reconhecem no nível mental. Mas
a menos e até que seja reconhecido no coração, não é nenhum reconhecimento. Já o coração é circundado por sete auras dos
sete chakras. E o Espírito, o Atma reside no coração. Na realidade, no topo de sua cabeça aqui… reside Deus Todo-Poderoso,
Sadashiva. Então quando a Kundalini toca este ponto, seu Espírito desperta e a luz do Espírito começa a se espalhar, e isso
começa a atuar em seu sistema nervoso central, porque automaticamente… as vibrações, o Chaitanya flui em seu cérebro… que
ilumina seus nervos. Mas ainda assim, o reconhecimento no coração não está presente. Mesmo sem isso, você começa a sentir
a brisa fresca, você pode elevar a Kundalini dos outros, você pode curar as pessoas, você pode fazer muitas coisas, mas isso
não é ainda muito sentido no coração. É por isso que temos a música, a arte, todas essas coisas começam a abrir seu coração.

Mas ainda assim, isso não é reconhecimento, porque o reconhecimento é uma atividade mental do coração. Como o coração
pode ter uma atividade mental? Esse é um outro problema que todos vocês podem enfrentar, e Eu sei que… esse
reconhecimento, se ele é uma atividade mental do coração, como podemos fazer isso? Digamos, se você é cristão, nascido em
uma família cristã, assim que você vir a fotografia de Cristo, imediatamente você sente que é Cristo, algo aqui. Ou se você é um
hindu, se você vir a fotografia de Shri Rama, imediatamente você saberá que é Shri Rama, há um tipo de coisa, o
reconhecimento no coração. Mas o reconhecimento de alguém vivendo com você… é muito, muito difícil, e você vive somente
no cume de sua atividade mental. Mas para ir fundo em seu coração: "O que devemos fazer? ", as pessoas Me falam. “Mãe,
como devemos entrar em nosso coração?” “Como essa atividade mental pode ser feita através do coração?” Agora, você deve
se lembrar que o coração… está totalmente conectado com o cérebro, totalmente conectado. Ele não é uma coisa
desconectada, se fosse, isso não teria dado certo. Quando o coração falha, depois de algum tempo, o cérebro também falha, o
corpo todo para de funcionar. Se a criança estiver chorando, por favor, tirem a criança. É melhor retirar a criança. Há algo errado
com a criança, a criança está chorando. Assim, essa atividade mental do coração… deve ser compreendida desta maneira:
assim que você vir o perigo, sem nem mesmo pensar, de uma forma reflexa, seu coração começa a bombear mais sangue e
você fica com palpitação. Você não tem de pensar, não há nenhuma atividade mental. Simplesmente, você vê, vamos supor, um
tigre diante de você, imediatamente o coração começará a bombear. É uma ação reflexa. Agora, como essa atividade acontece,
uma pessoa pode dizer… que é porque isto está formado dentro de você, que assim que você vê alguma emergência, seu
sistema nervoso simpático entra em atividade, e você começa a sentir medo, você começa a sentir que deve haver alguma
proteção, que você deve fazer algo em relação a isso. Mas você não pensa, você apenas corre, você corre o mais rápido
possível. Você não pensa sobre isso, "O que eu devo fazer? Para onde devo correr?" Você simplesmente sai correndo para longe
do perigo. E como você faz isso? Porque está formado dentro de você, tudo isso, em seu cérebro… que assim que o coração
começa a bombear muito sangue, isso simplesmente deve fazer as pernas trabalharem… e as mãos trabalharem e você deve
correr. Ou podemos dizer que isto está formado no sistema nervoso central: o medo. Qualquer reação, qualquer resposta assim
está formada dentro de você. Mas a resposta à espiritualidade ainda não está manifestada. Ela está manifestada. Ela está toda
formada, sem dúvida, mas ela ainda não está manifestada. E como ela se manifestará? Isto é o que as pessoas Me perguntam:
"Mãe, como ela se manifestará?" Através de seu passado, você aprendeu que você tem de ter medo disso, você tem de ter medo
daquilo. Também nesta vida, você aprendeu muitas coisas. Uma criança talvez coloque sua mão na vela, não perceberá, não
ficará com medo, mas um adulto ficaria, por causa de uma experiência. Com a experiência, gradualmente você incorporará…
essa reação reflexa dentro de você, de modo que você tentará se salvar. Agora, qual experiência você deveria ter… para formar
isso em seu coração é o ponto. E a experiência é a de sua própria divindade, de sua própria espiritualidade. Uma vez que você
comece a desenvolver essa experiência, então você saberá que você é uma pessoa divina. A menos e até que você esteja
completamente consciente de que… você é uma pessoa divina, por mais fé que você possa ter em Mim, o reconhecimento não é
completo, porque quem está Me reconhecendo é uma pessoa cega. Se uma pessoa cega está Me reconhecendo, isso não terá
essa resposta do coração. Então primeiro você tem de reconhecer a si mesmo como uma pessoa divina, ter fé em si mesmo.
Nós não temos fé em nós mesmos, embora sejamos Sahaja Yogis. Se houver algum problema, eles escreverão uma carta para
Mim. Se eles estiverem doentes, eles escreverão uma carta para Mim. Se houver qualquer questão familiar, eles escreverão
para Mim. Se houver alguém os perturbando com algumas perguntas, eles Me perguntarão. Mas se você se torna introspectivo
e meditativo, então você toca essa divindade dentro de você. Quando você toca essa divindade, você sabe que você é uma
pessoa divina. Assim, no Puja do Sahasrara, na verdade, você tem de reconhecer sua própria divindade, que você é divino,
experienciando sua divindade. Como você experiencia sua divindade? Dê a Realização aos outros. É uma grande experiência dar
a Realização aos outros. Não somente isso, você dá a Realização, mas você pode falar sobre os chakras deles, você sabe o que
está errado com eles, você fica muito confiante. E mentalmente, você sabe: "Sim, sim, está funcionando", você dirá, sem se
envolver nisso, "eu faço isso". Você dirá: “Mãe, está funcionado, está acontecendo, é isso, aquilo.” Mas você nunca faz
introspecção: "Como é que eu estou atuando?" “Como estou realizando isso?” “Como eu posso sentir isso?” “O que aconteceu
comigo?” “O que melhorou em mim?” “O que aperfeiçoou em mim?” “Qual é o desenvolvimento em mim?” “Qual é a
transformação?” Uma vez que você comece a pensar sobre isso, a experiência do seu próprio ser, então um tipo de sentimento,
sentimento em relação a Mahamaya se desenvolve. Sentimento, novamente Eu digo: "sentimento". Como o sentimento de
medo, sentimento de felicidade, sentimento de depressão, qualquer sentimento você desenvolve. E esse sentimento, você pode
chamar de sentimento de gratidão, sentimento de amor, sentimento de unidade, sentimento de alegria. Tudo isso começa a
atuar em seu coração… e então você sente as respostas. Se, vamos supor, o mar está respondendo à lua, isso quer dizer que ele
tem mobilidade nele para responder. Uma pedra não reagirá à lua. Da mesma maneira, em seu coração, essas ondas desses

sentimentos são criadas… pela experiência da espiritualidade, pela experiência de seu próprio ser. E então você começa a
expressá-los. E Eu posso distinguir isso. Uma pessoa assim pode não ser tão comunicativa, pode não saber muito sobre a
Sahaja Yoga, mas no coração, no coração, ela sente a resposta. É algo a ser alcançado porque você sabe… que o centro do
coração está situado aqui. O peetha, o assento do coração está no Brahmarandhra. Se seu coração não está aberto, no coração,
se você não tem essas respostas formadas, elas não precisam ser de admiração ou de medo, mas um protocolo natural que se
desenvolve. Então você nunca pode cometer erros, porque você sabe tudo que é bom em seu coração. Vamos supor que você
ame alguém de coração, você não vai ferir essa pessoa. Da mesma maneira, quando você começa a sentir essas respostas…
em seu coração, você nunca pode cometer erros porque… elas estão agora manifestando o que estava formado dentro de você,
porque havia espiritualidade, havia essa divindade… que estava formada interiormente, agora ela está se manifestando. E então,
você não se preocupa com as coisas… e você não faz nada externamente. Está dito nos Upanishads, como Shandilya
Upanishad, Kathopanishad, que uma vez que você conheça o Brahma, então todas as coisas externas como usar uma fita de
Yagyopaveeta… e tudo mais, devem ser jogadas fora, não é necessário, porque você agora tem o sutra dentro de você mesmo.
Então você deveria abandonar todas essas coisas externas, porque interiormente está tudo formado agora, está se
expressando. E tal pessoa automaticamente… se torna um yogi de um calibre muito elevado. Havia um senhor em Calcutá, seu
nome é Sr. Khan. Embora ele seja um senhor hindu e um grande físico, ele estava desenvolvendo esses sentimentos… e um dia
ele estava tomando banho em uma banheira e caiu… de costas. E a banheira quebrou completamente e alguns dos estilhaços…
entraram no cérebro e ele ficou em coma total. A tal ponto que os médicos abandonaram… toda esperança em relação a ele,
dizendo: “Ele nunca poderá voltar a viver.” E ele estava no tratamento intensivo. Mas exatamente antes de cair, ele chamou –
respostas – "Ma!". Só isso. Então Eu estava em Delhi, eles Me informaram que ele tinha caído… e o que aconteceu. Eu disse:
"Tudo bem." Eu só coloquei a atenção nele, dei um bandhan. No dia seguinte, ele abriu seus olhos. Os médicos não conseguiam
acreditar naquilo. E então eles o removeram para uma outra ala do hospital… onde os Sahaja Yogis foram e disseram: "Nós lhe
daremos vibrações." Ele disse: "Mas eu não estou sentindo nenhuma dor, nada." Ele parecia dez anos mais jovem agora e tão
diferente. Agora a experiência: essa é uma coisa completa para ele agora. Ele está totalmente dentro de sua divindade. Então
ele disse: "Mãe," “eu sou uma pessoa agora que não pensa em nada…” “sobre a vida, a morte, nada, sobre meus filhos.” “Agora
eu sei quem a Senhora é, eu sei que estou sob Sua proteção,” “eu não tenho de me preocupar.” Um outro caso foi do Dr. Worlikar
que tinha um coração muito doente, então eles fizeram uma ponte de safena nele. Um grande devoto. E sua ponte de safena
deu problema, talvez, e ele teve um ataque cardíaco muito forte. Ele novamente entrou em coma. Eles o colocaram no hospital.
Sua aorta, no começo, estava 80% obstruída. Então somente 20% estava aberta. Não havia esperança. Então eles fizeram essa
ponte de safena nele… e ele apenas disse: "Por favor, avisem a Mãe." Isso ele não precisava ter feito também, mas não importa.
E Eu apenas dei um banham para ele, Eu estava na Austrália. Ele, mais uma vez, era um caso sem esperança. E eles disseram:
"Agora, como podemos fazer uma outra ponte de safena?" “Esta ponte de safena está arruinada agora, o que devemos fazer?”
Eles estavam prestes a operá-lo e pensando sobre isso… quando ele abriu seus olhos e disse ao médico: “Doutor, eu estou me
sentindo bem, eu não sei o que aconteceu.” “Eu estou me sentindo perfeitamente bem, posso me sentar?” Então o médico não
pôde entender, ele examinou seu coração. Ele disse: "Seu coração está bem, o que aconteceu?" Então eles fizeram exames e
descobriram que… sua velha aorta estava aberta completamente, o que nunca aconteceu na história da medicina. Agora, essa
experiência que ele teve… aconteceu também por causa de sua divindade, de modo que Eu pude trabalhar nele, a conexão era
tão boa e isso deu certo. Mas se você mentalmente continua analisando tudo… e mentalmente entendendo a Sahaja Yoga, você
não pode alcançar esse estado de divindade… de onde você recebe todas as bênçãos. Isso começa a derramar sobre você de
todas as formas. Se você ouvir sobre o modo como essas pessoas foram ajudadas, no que se referia ao dinheiro, no que se
referia às construções, no que se referia ao transporte, tudo, era como se alguém estivesse trabalhando isso. Mesmo se vocês
são mentalmente Sahaja Yogis, todas essas coisas funcionam. Mas você é definitivamente ajudado quando sua divindade…
está se manifestando de uma forma muito, muito grande, de uma forma tão grande que não é possível de outra maneira. Esses
não são milagres. Para os seres humanos, esses podem ser milagres, mas para Deus não são. Afinal, Ele criou o mundo inteiro,
Ele criou o universo inteiro, Ele criou universos de universos, então o que é tão grandioso para Ele? Mas essa é a fé com
experiência, não uma fé cega. Fé com experiência. E através da introspecção: "Por que eu faço isso?" “Por que eu devo fazer
assim?" Por que você não deve fazer assim? Essa introspecção deve começar. Quando você está fazendo introspecção, então
essa profundidade se move mais além, porém mais através da meditação. É por isso que Eu sempre lhes digo: por favor,
levantem de manhã… e façam sua meditação, e levantem à noite… e façam sua meditação. Pelo menos antes de dormir, vocês
devem fazer isso. Essa é única forma com a qual você pode ir mais profundo… em sua divindade, que é a fonte de toda a
criatividade, a fonte de toda a inocência, é a fonte de todo o conhecimento… e a fonte de toda a alegria. Assim, quando você

obtém isso em seu Sahasrara, sim, é verdade, o Sahasrara foi aberto, por causa disso, vocês tiveram essa Realização em
massa. Isso é verdade. Mas agora, a qualidade tem de se elevar. A quantidade é bastante grande. A qualidade do Sahasrara tem
de crescer. E o Sahasrara é o único instrumento… que vai fazer a Sahaja Yoga dar certo nos tempos modernos, se nós
percebermos que o coração… desempenha o papel mais importante no Sahasrara. Exatamente aqui está o chakra do coração.
O quanto é importante isto: você tem de reconhecer através de seu coração, senão este centro não abrirá. Então como você
obtém sua Realização? Que bela conexão feita: este centro aqui é o assento do coração, é o peetha do coração. E este tem de
abrir, somente então a Kundalini entra. Assim, todo esse maquinário está conectado e construído… de tal maneira que você tem
de entender a importância… do coração conectado através deste cérebro, que está totalmente integrado ao coração. O
Sahasrara é o que deve ser preservado… trazendo a esquerdo para o direito, o direito para o esquerdo e… tudo mais, abrindo-o,
mas através do reconhecimento. Com a introspecção também, você pode perguntar: “Por que eu não consigo reconhecer dessa
maneira?” “Por que não consigo fazer dessa maneira? Qual é o meu interesse?” Agora, se você vem para a Sahaja Yoga para
fazer… algum tipo de jogo de poder, você quer ter um poder, você está liquidado. Você quer ter dinheiro ou algum tipo de
negócio, você está liquidado. Qualquer outra coisa que você tente… como fazer algo para seus filhos ou para seu casamento…
ou família ou para qualquer dessas coisas externas, se você vem para a Sahaja Yoga, isso não dará certo. Mas apenas para
expandir seu coração, para espalhar seu amor a todos, para sentir o amor deles dentro de seu coração e então… se colocar
numa posição em que ele responda, o coração responda à divindade dentro de você e… à sua Mãe com a completa atividade
mental do coração. O assunto de hoje talvez pareça muito difícil… para vocês entenderem, mas Eu tinha de dizer isso um dia,
porque estamos muito satisfeitos com um pouco da Kundalini… saindo de nossa cabeça. Há muito para sair. Tanta divindade
está lá que tem de sair e se vocês têm de ascender… e se vocês são a fundação dessa nova era… que vai transformar o mundo
inteiro, nós teremos de trabalhar duro. Nós não devemos dizer: "Eu não sei como levantar de manhã," "eu não sei." Vocês estão
em uma trilha de batalha, vocês são soldados agora. E vocês têm de trabalhar isso, se vocês têm de lutar contra as forças da
ignorância e da escuridão. Isso tem de ser trabalhado. Tem de ser prestada atenção nisso. Assim, o que vocês têm de fazer é…
absolutamente decidir dentro de vocês mesmos hoje: Nós iremos trabalhar isso de tal maneira… que todos nós nos tornaremos
Sahaja Yogis muito poderosos… e através de nós, o mundo inteiro vai ser salvo. É uma coisa muito importante para todos vocês
entenderem. Hoje é o Dia do Sahasrara que, é claro, Eu concordo… que Eu abri o último chakra, mas para ir mais além, para
crescer, vocês têm de praticar a meditação… onde vocês se tornam silenciosos e sua Árvore da Vida crescerá… no silêncio, não
em um tumulto. Se vocês compreenderem isso, por favor trabalhem isso de tal maneira que todos vocês se tornem…
completamente conscientes de sua divindade, através da qual vocês possam ver. Se vocês têm de ver a imagem, vocês têm de
ter um espelho muito bom. Da mesma maneira, se vocês têm de sentir a Mahamaya, vocês têm de ter uma divindade completa,
pura manifestando em vocês. Que Deus os abençoe.
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Shri Adi Guru Puja. Cabella Ligure (Italy), July 28th, 1991.
Hoje, todos vocês estão aqui para venerar seu Guru.
Essa é... uma prática comum, especialmente na Índia, na qual vocês devem venerar seu guru, e o guru tem de estar
completamente no controle de seus discípulos. O Princípio do Guru é extremamente rigoroso, e o rigor fez com que muitas
pessoas... não pudessem se adaptar aos ideais de um discípulo. Naqueles dias, o guru tinha de ser, sem dúvida, a autoridade, e
era o guru quem decidia quais discípulos ele teria. E a pessoa tinha de fazer uma grande tapasya, grandes penitências, até
mesmo para tornar-se um discípulo. E essa provação era a única forma que o guru usava para julgar. Os gurus sempre viviam
nas florestas e eles selecionavam... seus discípulos, muito poucos, muito, muito poucos, e eles tinham de ir e mendigar comida
nas vilas vizinhas, e cozinhar para o guru deles com suas próprias mãos, e alimentar o guru. Esse tipo de coisas de guru não
existe na Sahaja Yoga. Basicamente, nós devemos entender que a diferença... entre aqueles estilos de agir do guru e o que
temos agora é este: era dada a muito poucos indivíduos, a chance de tornarem-se o guru, a muito poucos. E esses poucos
também eram selecionados dentre... muitas pessoas e eles sentiam que eles eram... realmente especiais por terem sido
selecionados, escolhidos, e seja o que for que eles tivessem de passar, seria tudo bem-vindo. Com essa ideia, eles se tornaram
os discípulos.
Mas a Sahaja Yoga é algo bem diferente. Eu diria que é exatamente o oposto. Antes de mais nada, seu Guru é uma Mãe... e é
quem sofre por causa de sandrakaruna (compaixão). Pelas menores coisas que acontecem a vocês, Meus olhos se enchem de
lágrimas. Então, como uma Mãe, ser um Guru é algo bem difícil. Ao mesmo tempo, para vocês alcançarem as alturas também é
difícil. Porque vocês se perdem quando Eu os amo muito... e nesse amor, às vezes vocês se esquecem... de que o progresso em
seu ser está muito lento. É importante que, na Sahaja Yoga, vocês sejam rigorosos consigo mesmos. É por isso que Eu disse
que vocês devem ser seu próprio guru, o que as pessoas não entendem o que isso significa. Você ter de ser seu próprio guru
significa que você tem de guiar... a si mesmo; você tem de tratar a si mesmo como seu discípulo... e você tem de podar a si
mesmo.
Se você não compreende... a responsabilidade como um Sahaja Yogi... de você mesmo trabalhar todas as coisas, você não
poderá se mover muito rápido, porque é um tipo diferente... de relacionamento entre o Guru e os discípulos. Assim,
primeiramente, Eu sempre tenho dito: torne-se seu próprio guru. Portanto, você tem de fazer muita introspecção e firmar seus
ideais. Eu estou sentada diante de vocês. Vocês têm Me visto como Eu sou. Eu posso comer qualquer coisa; Eu não preciso, de
forma alguma, comer durante dias. Eu posso dormir em qualquer lugar; posso não dormir de forma alguma. Eu viajo por várias
milhas incansavelmente. Eu tenho essa energia porque Eu sou Guru de Mim mesma também. Assim, a primeira coisa é que
deve haver muita introspecção.
"O que está errado comigo?" Não o que está errado com os outros. "O que está errado comigo?" "Estou buscando o conforto do
meu corpo?" "A atenção está em meu corpo ou em meu Espírito?" "Neste caso, o que estou fazendo?" Eu acho que a melhor
coisa é anotar isso. "Eu posso dormir na grama?" Eu posso sentar na pedra?" Você tem de fazer este corpo trabalhar.
"Eu posso dormir a qualquer hora que eu queira e posso me manter..." "acordado em qualquer hora que eu queira?" Eu tenho
visto as pessoas cochilarem. A razão é esta: não que elas sejam ruins... ou de algum modo pessoas indisciplinadas, mas
porque elas estão cansadas interiormente. Se você está cansado interiormente, então se sente cansado o tempo todo. Vocês
verão na televisão, se vocês observarem as pessoas no Ocidente, elas estão sempre sentadas assim. Porque elas estão muito
cansadas. Por que elas estão tão cansadas? Elas não trabalham tão arduamente. Então, faça introspecção: como você se
comporta. Agora, quando você começar a fazer introspecção sobre si mesmo, você também começará a fazer introspecção
sobre o que o cerca... e seus estilos e métodos, e o que você está fazendo a si mesmo... por causa dos condicionamentos
exteriores.

Agora, os condicionamentos externos no Ocidente são de natureza psicológica. Os indianos têm outros condicionamentos...
que são também surpreendentes, ou devemos dizer, os ocidentais, eles precisam lavar suas mãos dez vezes, mesmo que a pele
deles descame, eles continuarão lavando como loucos. Eles precisam ter um banheiro colado neles o tempo todo. Eles
precisam tomar seus banhos. Se eles não tomarem banho, não se sentem confortáveis. Eles têm outros condicionamentos
também. Eles têm todo tipo de condicionamentos estúpidos, mas os condicionamentos que nós temos no Ocidente são... mais
psicológicos, e é por isso que vocês não conseguem descobrir... o que está errado com vocês. Os condicionamentos físicos
não são tão perigosos. Vocês podem superá-los ou controlá-los. Mas quando você tem condicionamento psicológico, você não
consegue entender o que está errado com você.
Agora, se você olhar ao redor, se você fizer introspecção, o que descobrirá é algo muito sutil. Primeiramente, talvez por causa
das guerras, Eu não sei por quê, mas todo mundo tem medo de todo mundo. Especialmente, Eu acho, por causa de Freud. Por
causa de Freud, até mesmo a mãe tem medo do filho. E todas essas coisas para os indianos são totalmente - eles não
conseguem compreender isso. Mas, vocês sabem disso muito bem. Eles não tocarão ninguém; eles não abraçarão ninguém.
Antes, quando eles costumavam jogar futebol, eles costumavam se abraçar. Mas agora, Eu vejo que eles não se abraçam,
apenas tocam as mãos assim. Depois de algum tempo, Eu acho que eles podem apenas fazer deste jeito ou algo assim.
Tão amedrontados, que ninguém, até mesmo os filhos, Eu tenho visto, têm medo de abraçar seus pais. Assim, a expressão do
amor não está presente. E quando não há expressão, não há amor dentro da pessoa. E é dessa forma que o amor vai secando,
secando completamente. Havia uma garotinha na Sahaja Yoga e Eu tinha um presente para ela. Ela era muito jovem, devia ter
uns 10 anos de idade. Então Eu o dei a um Sahaja Yogi, um Sahaja Yogi ocidental, "Vá e dê isso a ela e diga que Eu dei." "Não,
Mãe, eu não darei." Eu disse: "Por quê?" "Ela me interpretará mal."
Eu disse: "O que ela interpretará mal?" Isso tem penetrado muito nas cabeças das pessoas. E isso tem criado realmente... a
insegurança psicológica dentro de vocês. Desde a infância, essa insegurança tem atuado, e é por isso que vocês têm medo uns
dos outros. Até mesmo de seus pais, de seus irmãos, das suas irmãs. Psicologicamente, vocês estão sofrendo. E quando Eu
vim a primeira vez para a Inglaterra, eles costumavam dizer: "Isso é a insegurança". Eu disse: "Que insegurança?" "O mundo
inteiro está com medo do mundo Ocidental." E o que eles estão sofrendo por causa da insegurança?
Eles têm tornado todos inseguros no mundo inteiro. E por quê? De que eles estão inseguros? Eles estão inseguros dentro de si
mesmos, em sua própria sociedade, em suas próprias famílias, em seus próprios grupos. Eles estão com muito medo uns dos
outros. Assim, a primeira coisa é que vocês devem ser sem medo. Você é um Sahaja Yogi, você não é mais imoral, não pode ser
imoral. Se o tempo todo você começa a pensar que você é imoral... e se você faz algo, isso é imoral, e que você tem de fazer
alguma confissão em algum lugar, então o que acontecerá a você? Que tipo de personalidade você terá? Nós temos de mudar
isso mudando a nós mesmos.
Assim, entre os Sahaja Yogis, não deve haver inseguranças, mas sim maryadas (limites). Vocês devem saber como respeitar a
privacidade uns dos outros. A segunda coisa que vocês encontram na mente ocidental, que é algo muito comum, é que eles são
bombardeados por críticas. Há tantos críticos que agora não restam mais artistas. Somente críticos criticando críticos. Todos
os artistas estão aniquilados. Eles são o tempo todo criticados. Alguém entrará em ação – existe uma formação em criticismo
– eles podem não saber como tocar um instrumento, eles podem não saber cantar, mas eles podem criticar, tudo bem. Então, o
tempo todo na sua mente, é de um jeito que... você sempre sente que alguém irá criticá-lo se você fizer algo. O tempo todo, há o
medo de que alguém irá criticar.
Então, "eu devo dizer ou não?" Como Sahaja Yogis, vocês não devem se preocupar... com essas pessoas estúpidas, porque elas
são cegas. E se elas querem criticar, criticar você, deixe-as criticá-lo. O que importa? Não faz nenhuma diferença. Mas isso você
tem de desenvolver dentro de si mesmo. Agora, a terceira coisa é ainda pior, a qual Eu não sei se vocês notaram ou não. Eu não
sei como isso entrou nas cabeças das mentes ocidentais, de que você deve sempre olhar para o outro lado do rio, mesmo se
você estiver desse lado. Para ser justo. E nunca dizer algo que você tenha certeza.

Por exemplo, você pergunta a alguém: "Como vai?" Ele dirá... Sempre... Ninguém dirá: "Eu estou perfeitamente bem," "não há
nada de errado comigo." "O que há de errado?" "Perfeitamente bem, muito obrigado." Mas nunca acontece. Eles não estão
seguros de si mesmos, estão o tempo todo se abalando. E esse abalo interior lhes dá uma personalidade... que nunca pode
progredir. O progresso surge quando você dá um passo à frente, você coloca seu pé firmemente naquele ponto... e depois dá o
segundo passo à frente, como se você estivesse escalando uma montanha. Mas no primeiro lugar, se você ainda está
pensando que essa é... a metade do caminho a percorrer, então como você poderá seguir adiante? Você irá adiante apenas dois
passos, isso ou aquilo ou isso ou aquilo.
Esse é um outro grande fator de desencorajamento psicológico, Eu chamaria assim, ou algo prejudicial para o seu progresso.
Agora, a terceira coisa que vocês aprenderam que é também – a terceira ou quarta, talvez, é que vocês devem argumentar
consigo mesmos. Por exemplo, você tem um problema, você virá e Me dirá: "Mãe, eu tenho esse problema." Isto é muito comum
com todos: "Eu tenho esse problema." Eu direi: "Tudo bem, esta é a solução." Então você dirá: "Não, não, não, mas nisto,
acontecerá isto." Então você dá outra solução. "Não, não, não, não, não, Mãe, isto pode ser dessa forma." Tudo bem, você dá
uma terceira solução. "Não Mãe, neste caso, isto pode acontecer."
Dá uma quarta solução. "Isto pode acontecer." Vocês estão o tempo todo contra si mesmos. Então, Eu tenho de dizer: "Este é
seu problema, não Meu," "e Eu estou lhe dando soluções..." "e se você quer solucionar seu problema," "é melhor adotar uma
atitude positiva." O cérebro está deste jeito. Em hindi, isso é chamado de "ulti khopdi". Você fica o tempo todo argumentando
consigo mesmo. Então, como você pode progredir? Este é um outro grande problema da mente ocidental: ela não tenta encarar
nenhum problema como seu próprio, mas segue argumentando consigo mesma como um advogado, vejam. Há dois
advogados: um é você mesmo, e o outro advogado, seguem argumentando.
Assim, é uma dupla personalidade no corpo, no ser; não é uma só personalidade. Como Eu disse, é um caso muito, muito
psicológico as pessoas... adotarem esse tipo de mudança repentinamente, sem compreenderem como isso é perigoso. Com a
iluminação do seu cérebro, isso deve desaparecer. Ao contrário, na Sahaja Yoga, isso é muito perigoso. Porque ao dizer algo,
todos vocês são Sahaja Yogis, vocês estão conectados com o Poder Onipresente. O que quer que você diga, conecta... e isso
atua. É muito perigoso para vocês não compreenderem... que são almas realizadas... e não assumirem os seus próprios
poderes. Por exemplo, vejam, se Eu tenho que dizer algo secretamente, então Eu devo colocar Minha mão aqui e depois dizer
isso, porque o microfone está conectado à fonte de energia. Mas, supondo que Eu mantenha isto abero desta forma e diga algo,
isso chega a todos. Da mesma forma, seja o que for que os Sahaja Yogis digam... ou desejem ou queiram, há pessoas sentadas
lá, vejam, aqui e aqui, vocês as colocaram lá.
Elas estão os ouvindo o tempo todo. Elas estão tão ansiosas para fazer o trabalho de vocês. "Tudo bem, você diz, então, está
feito." Seja o que for que vocês pensem ou seja o que for que vocês desejem... ou seja o que for que vocês digam, vocês têm de
ser extremamente cautelosos. E quando agora, quero dizer, as pessoas idosas, tudo bem, Eu posso dizer que elas são muito
condicionadas, elas têm problemas e tudo mais. Mas a geração que está aqui, a maioria deles, todos são capazes... de se
aperfeiçoar e endireitar seu cérebro... trazendo-o de trás para frente. Esse problema psicológico, você não exprime. Um outro
problema psicológico que vocês não sabem, que é muito surpreendente, sejam quais forem as ideias dos empresários, vocês
precisam agir de acordo com elas, porque toda a base da vida ocidental é ver e ser visto. Então, "Oh, esta é a moda, então
devemos agir deste jeito." "Esta é a moda, então agimos deste jeito."
Por exemplo outro dia, aproximadamente há um ano atrás, Eu fui à Inglaterra... e encontrei todas as Sahaja Yoginis usando o
cabelo aqui. Eu disse: "O que é isto?" Então, Eu perguntei a uma garota indiana. Eu disse: "Para que serve isto?" "Esta é uma nova
moda." Eu disse: "Que nova moda?" Chamada de "ziprya" em Marathi, nós a chamamos de "moda ziprya". Pelo menos, as
habitantes de Maharashtra podem... E todas elas tinham os seus cabelos aqui, assim, todas. Eu disse: "Meu Deus, este é o
Agnya, elas o estão cobrindo," "os seus olhos ficarão estrábicos." Mas se a moda surge, a moda toda é só com o cabelo.
Não sei por que o cabelo. Há tanto interesse no cabelo. E as pessoas perdem o cabelo tão rápido nesses países. Sem usar óleo,

o qual deveriam usar, eles perdem seus cabelos muito rapidamente. Começando do cabelo, o Sahasrara. Então, o que essa
moda significa? Esses empresários, essas pessoas estúpidas estão criando ideias... e por que deveríamos segui-las? Eu não
digo que todos os Sahaja Yogis deveriam parecer iguais, de forma alguma. Vocês podem se vestir da maneira que gostam; viver
da maneira que gostam, mas vocês não devem ser escravizados por nenhum empresário. Vocês são pessoas livres agora,
saibam muito bem disso.
Saibam que são totalmente livres e sua liberdade está, sem dúvida, na luz de sua iluminação, vocês nunca podem cometer
erros. Mas, antes de mais nada, tenham essa confiança em vocês de que... seja o que for que tenham de fazer, vocês não se
deixarão escravizar... pelos empresários, pelo que as pessoas dizem, pelo modo como vocês irão aparentar, pelo modo como
vocês se apresentarão diante dos outros. Este é um ponto muito importante, pois metade do tempo, ficamos nos esforçando
somente para ficarmos parecidos com os outros. É muito surpreendente como esses empresários... têm enganado os
ocidentais. Na Índia, isso não funcionará, não funcionará; especialmente com as mulheres indianas. Nesse meio tempo chegou
um mini-sari, surgiu em Mumbai por aproximadamente quatro a cinco dias, Eu acho, e desapareceu. Nenhuma mulher Indiana
usaria um mini-sari, acabou-se. De maneira nenhuma. Qualquer tipo de moda agora que venha para a Índia não permanece,
porque qualquer que seja a roupa que temos na Índia, tradicionalmente, tem existido, tem sido testada e por tentativa e erro,
tentativa e erro, agora sabemos que essa é a melhor, agora pare. Numa certa idade, você pára.
Esse é o estilo que melhor nos convém. Mas alguma coisa perdura e os estilos continuam mudando. É nisto que vocês têm de
ser muito cuidadosos para certificarem-se... de que não adotem coisas estúpidas, que estão sendo criadas pelos empresários,
mas sim que adotem coisas sensatas, que são necessárias para vocês. Assim, uma das escravidões que Eu percebo é que
vocês têm de fazer... o jogo dos empresários. Mas a escravidão é muito profunda e tão psicológica. De tantas maneiras, isso é
extremamente encoberto... e tão sutil que você não consegue identificar. Assim, na introspecção, você descobre o que deu
errado com você, como você se tornou dessa forma. "O que está errado com minha personalidade? " "Isso veio de todo o
ambiente ao redor... "e da maneira como as pessoas têm colocado ideias em minha cabeça." Vocês devem ter suas próprias
ideias.
não devem se preocupar com o que Platão disse... e com o que Sócrates disse e com o que aquela pessoa disse. O que vocês
pensam? Afinal, vocês são pessoas iluminadas. Mas então há um outro fato psicológico, que é ainda pior, que é: "Mãe, se
formos muito confiantes," "então estaremos aumentando nosso ego." Eles têm tanto medo do ego deles como se depois de
algum tempo, eles fossem "decolar". "O ego inflará tanto que nós 'decolaremos'." Este é um outro medo que as pessoas têm, de
que se afirmamos: "Tudo bem, isso é o que eu quero, isso é a coisa certa a ser feita," "então eu escaparei disso, não quero dizer
tal coisa;" "eu tenho ego." Assim, na Sahaja Yoga também alguns medos se infiltraram. Um deles é: "Mãe, eu não deveria ter
nenhum ego." Agora, qual é o problema do ego?
É também surpreendente que, apesar de todo o medo e coisas assim, como reação a isso, as pessoas desenvolveram... um tipo
de caráter que protesta. Mas, novamente esses empresários têm mimado o seu ego. Por exemplo, de manhã, você pergunta à
criança: "O que você vai comer?" Então, a criança dirá: "Comerei isto". A mãe tem de correr e preparar isso, ou ela deve manter
tudo na geladeira. Na Índia, esse não é o caso. Tudo que for preparado em casa, é melhor comer. Se não tem sal, tudo bem, sem
sal, venha comer. Senão não coma, não importa. De qualquer forma, você comerá.
Assim, quando a disciplina surge dentro de vocês e... vocês compreendem isso, então vocês não dizem: "Eu desejo somente
isto," "eu quero somente isto." "O que vocês desejam?" Digam a si mesmos: "Tudo bem, você não terá isso por um mês, vamos
ver." Eu devo falar sobre Mim mesma que um pouquinho de conforto... se desenvolveu em Mim algumas vezes, Eu acho. Então,
nós nos mudamos e Minha família não estava Comigo naquele momento. Nós tínhamos somente uma pequena cama onde
Meu marido dormia. E Eu dormia sobre o cimento na terra, e no dia seguinte, Eu comecei a ficar com dor no corpo. Eu disse:
"Tudo bem". Eu dormi no cimento por um mês. "Você fica com dor no cimento?
Tudo bem. Durma agora." "Por um mês", Eu disse: "Eu vou dormir no cimento". E então o cimento perdeu o poder dele sobre
Mim. Então, pode ser que o cimento esteja sentindo a dor. Assim, isto é o que vocês têm de fazer: dominar sua mente. Agora, o
problema surgirá, qual é o discernimento? "Este ego crescerá, Mãe." Porque seu ego, como Eu disse, é desenvolvido pelas

reações, por protestar contra as coisas, e também pelo mimo dos empresários. Tudo bem, qualquer que seja a razão, nós não
iremos fazer psicanálise conosco.
Mas o fato é que também temos um problema de ego. Por quê? Eu já lhes disse que se um balão é inflado várias vezes, ele pode
facilmente ser inflado. Com o mínimo de ar, ele infla. E é por isso que vocês têm medo disto: "Subitamente," "meu ego pode se
tornar tão grande que talvez eu fique" "como um balão no ar," "movendo-se em algum lugar." Mas, o modo de livrar-se disso é
saber que você é uma alma iluminada. Respeite-se. Uma vez que você comece a se respeitar, você não cairá em nenhuma
armadilha do ego. É muito simples. Respeite-se.
Você tem de dizer: "Eu sou um Sahaja Yogi, como posso me comportar dessa forma?" "Afinal, eu sou um Sahaja Yogi." Uma
espécie de dignidade se desenvolve. E então você começará a sentir vergonha de fazer algo que é estúpido, porque o ego o
torna estúpido, esse é o ponto, sem dúvida. Assim agora, se você desenvolver este respeito por si próprio: "Eu sou um Sahaja
Yogi, então não posso me comportar dessa maneira," "eu sou um Sahaja Yogi", se você falar dessa forma para si mesmo, então
você se surpreenderá ao ver que a dignidade de um Sahaja Yogi, definitivamente, irá mantê-lo com os pés no chão. Você não
cairá nas armadilhas do seu ego. Assim, um lado é o condicionamento, o outro lado é o ego. Uma coisa simples, é o ego. Essa
dignidade deve ser desenvolvida. Você ficará surpreso ao ver que entre os animais, existem "maryadas".
Por exemplo, um tigre não se comportará como uma cobra e uma cobra não se comportará como um tigre. Assim, nós somos
agora Sahaja Yogis. Nós somos tigres entre os seres humanos, somos leões entre os seres humanos, os mais elevados; somos
os seres humanos mais elevados. Não é necessário ter dez, o que vocês chamam, medalhas no seu corpo para mostrar que
vocês são importantes, mas vocês são Sahaja Yogis, vocês são Mahayogis. Então, desenvolvam esse respeito e vocês ficarão
surpresos, a humildade imediatamente virá a vocês, quero dizer, caminhará para dentro de vocês, a humildade. Eu tenho visto
alguns Sahaja Yogis sentarem-se deste jeito; às vezes assim; às vezes, se há bloqueio no Vishuddhi Esquerdo, deste jeito; se há
bloqueio no Vishuddhi Direito, deste jeito. Mas, então observem a si mesmos. Como um noivo que tem de vestir-se formalmente
e ele se lembra: "Eu sou o noivo, não posso" "me comportar como os outros garotos mais jovens que estarão lá." "Eu tenho de
ter minha própria personalidade." "Eu sou o noivo.
Eu estou indo para o meu casamento." "Não posso me comportar como todos os meus amigos que estão lá." Vocês têm de se
comportar de uma maneira específica. Então, assumam isso. Nós ainda não sabemos que somos Sahaja Yogis. Uma vez que
saibamos que somos Sahaja Yogis, essa dignidade se desenvolverá em nós e com essa dignidade, você ficará surpreso, você
também poderá ver o que está errado em seu próprio país, o que é indigno. Agora, seja o que for que tenha acontecido na
França, você pode descobrir o que está errado com as leis francesas. Mas os franceses estão mais interessados em beber e
comer e outras coisas, então eles nunca prestam atenção. "Deixa para lá, para que nos importamos com as leis? Deixa para lá"
"do jeito que está, não importa.
Quem deveria se preocupar com " "essas coisas? Não é nada importante." "Afinal, se você pode conseguir algo para beber..."
Você vai a qualquer vila francesa, às sete horas, você não consegue encontrar ninguém, nem mesmo um bêbado. Eles estão
sentados dentro de algum lugar e bebendo, bebendo. Quero dizer, essa é a religião principal, o passatempo principal. No dia
seguinte, eles aparecem com uma ressaca, então eles enxergam tudo ao contrário. Como esse sujeito, aquele jornalista que foi
para a Índia, eles viram um portão de ferro e pensaram que era a cortina de ferro de Hitler. Tudo ampliado, tão grande, torto, por
causa da ressaca. Assim, a vida toda no Ocidente é como uma ressaca. Ou eles veem as coisas como se fossem muito grandes
ou muito pequenas, eles não veem as coisas como elas são.
A maioria dessas coisas que estão escritas, as quais vocês irão ler, psicologia e todas essas coisas e livros, na maioria dos
casos, os autores são bêbados. Se vocês observarem a vida deles, eles eram bêbados. Então, seja o que for que eles tenham
escrito, por que deveríamos levá-los tão a sério? Exceto alguns poucos que eram almas realizadas, a maioria deles eram
bêbados. Como por exemplo, aqueles que escreveram sobre as tragédias gregas, devem ter sido pessoas realmente bêbadas.
Eles devem ter bebido muitas coisas e depois escrito alguma coisa desse tipo. Porque a maioria dos bêbados, quando
escrevem, eles dizem: "Por que, por que eu deveria viver? Eu devo morrer." E desse modo, nós também temos na Índia muitas
pessoas que escreveram "ghazals", que sempre dizem: "Por que deveríamos viver? Nós deveríamos morrer."

Assim, se existe um poeta que disse: "Você está falando em morrer, por que não morre de uma vez por todas?" Então você
perceberá que o que você escreverá, o que você dirá é mais elevado do que todas essas pessoas. Mas a Sahaja Yoga tem
trabalhado tão suavemente em vocês que vocês não sabem o que vocês são. Hoje, no puja ao Guru, vocês estão venerando seu
Guru. Ao mesmo tempo, Eu Me inclino ao seu guru dentro de vocês mesmos. Deixem seu guru se elevar e mostrar-se.
Especialmente o tipo de Guru que vocês têm; Eu não sou severa com vocês, Eu sou muito gentil. Porque, como Eu lhes disse,
basicamente é algo diferente que não é para um indivíduo, mas é para o coletivo. E se algo tem de se expandir coletivamente,
então vocês têm de entender que deve ser somente o amor que realizará isso. Não há outra forma para podermos expandir a
Sahaja Yoga, porque não podemos ser como Hitler, transmitindo ideias erradas de ódio.
Poderia ser ódio ou poderia ser amor. Se você ensinar às pessoas que odiamos essa pessoa, o fundamentalismo, isso, aquilo,
você conseguirá milhares prontos para lutar. Você pode exaltar o ser mais sórdido deles e dizer: "Tudo bem, venham, vamos
lutar." O racismo, isso, aquilo, qualquer coisa. Até mesmo o nacionalismo. Tudo bem, eles são pessoas. Mas quando Eu digo
amor, é muito diferente. Tentem entender. E por causa do nosso trabalho coletivo, nós temos de saber que o amor é uma fonte
de energia que faz as coisas crescerem de uma maneira viva. É a energia que é uma energia viva.
Tentem entender agora. Isso as pessoas não entendem. Amor não significa que você abrace alguém ou faça algo, mas é uma
energia viva que compreende, que o faz crescer. Eu espero que tenham visto Meus livros e espero que os tenham lido. Neles, Eu
descrevi para vocês muito claramente o que é a energia viva dentro de nós que atua. E qualquer coisa que esteja atuando, por
exemplo, vejam esta flor. Agora, Eu não posso ordenar que ela cresça reto. Ela está se movimentando do seu próprio modo;
deixe-a como está. Ela parece bela porque nenhuma flor se parece com nenhuma outra flor. A energia viva nunca cria a mesma
coisa exatamente igual a outra; somente plásticos podem ser feitos assim.
Agora, quando ela está crescendo, ela está crescendo do seu próprio modo. Seja o que for que esteja formado dentro de você, é
uma energia viva, intrínseca, mas é uma energia viva, e é uma energia viva que atua. Ela floresce por si mesma. A água do puro
amor é para ser doada. No puro amor, o que você vê, como um guru, em uma outra pessoa: "Qual é o problema comigo..." "que
está me impedindo de ir além?" Numa outra pessoa, como um guru, o que você percebe é como lidar com essa pessoa com
amor, de modo que ela se aproxime da realidade. É um processo muito gentil, é um processo muito amoroso, e não há nada
como realmente regozijar o seu amor. Apenas saber que Eu amo tantas pessoas é por si só tão maravilhoso. E vocês também
sentem isto: "eu amo tantas pessoas". Mas isso deveria ser samadrishti, significa que você deveria ver todos com os mesmos
olhos.
Você vê todos com os mesmos olhos, não é? Existem somente dois olhos. Mas, você vê todos com os mesmos olhos. Eles são
diferentes. Tudo bem, você os enxerga como pessoas diferentes. Mas você não... seus olhos não discriminam. Seus olhos não
veem alguém negro, alguém branco, alguém azul. Eles veem o que eles são. Quando você começa a enxergar com samadrishti,
significa ver com os mesmos olhos, o mesmo olhar, não mudar suas ideias. Porque o que acontece é que sua própria mente
distorce as coisas, e você começa a ver alguém como sendo diferente, alguém como sendo diferente.
Agora, com os olhos, Eu vejo o ventilador. Supondo que Minha mente esteja desligada, posso enxergar como um ser humano.
Assim, se você é uma pessoa sã, então você verá todos como eles são. Isso é samadrishti: você tem os mesmos olhos para
todos. Não se confunda, de modo que você não consiga ter alguém que é seu amigo especial, alguém que é o amigo número
dois, alguém que é o amigo número dez e alguns como seus inimigos. Uma vez que você comece a olhar para as coisas desse
modo, tudo assumirá suas próprias formas. Senão, uma pessoa pode ficar louca. Isso também deve ser "samyak"; "samyak"
significa integrado. Deve haver um conhecimento integrado. Por exemplo, os olhos quando veem, eles veem onde você está
sentado, onde você está, onde está essa pessoa, onde está aquela pessoa, qual é o relacionamento.
Assim, o conhecimento sobre os outros está nos relacionamentos mútuos. Agora, vamos supor que exista um senhor que tem
um filho e há um problema entre esse senhor e a criança. Para abordar essa pessoa, você deve saber que ele tem um filho; não
deve simplesmente separá-lo dos outros, individualizando. Pegue alguém, digamos, que seja da Inglaterra ou que seja da Itália.

Então, tente entendê-lo, que ele vem daquela cultura específica, e essa cultura está em volta dele, por isso ele é assim. Se você
conseguir ter esse tipo de conhecimento total dos outros, não haverá problemas, nenhuma discussão, nada. Caso contrário, há
conflito o tempo todo e é desse modo que a pessoa se sente muito cansada. Os olhos não reagem; os olhos apenas veem; o
que quer que exista lá, eles apenas veem. Os olhos nunca reagem, mas a mente reage. E essa reação é que é responsável por
estragar suas atitudes em relação às pessoas.
Assim, agora, vocês devem ter um estado de testemunha, como Gyaneshwara disse: "niranjana pane, niranjana pane", "ver
alguém sem ter nenhuma reação." Apenas observe e você saberá tudo sobre aquela pessoa, assim que você vê-la, niranjana
pane. Porque, enquanto seu cérebro estiver presente, você não enxergará essa pessoa como ela é. Mas assim que você vê
aquela pessoa, você simplesmente sabe o que ela tem. E então, imediatamente, você saberá sobre os chakras dela, a Kundalini
dela, você penetrará em tudo. Mas sua mente, que está carregada de insensatez, não o permitirá ir a esse nível. Portanto, o
niranjana pane é o estado em que você apenas vê algo. Esse tipo de olhar, nós temos de desenvolver. Então, com isso, um
desapego começa. Automaticamente, você não critica ninguém por sua mente estar desse jeito contra aquela pessoa; você não
ama alguém porque sua mente pensa dessa forma; você também não consegue formar grupos; você não consegue ter algumas
pessoas que são queridas por você, e algumas que não são. Às vezes, se Eu não sorrio para algumas pessoas, então elas
resmungam e dizem: "Desta vez, a Mãe não sorriu para mim."
Quero dizer, Eu não posso manter um sorriso o tempo todo. Vocês também devem pensar em Meus músculos. Como posso
manter um sorriso o tempo todo, entendem? Mas há pessoas que se sentem muito mal: "Vejam, desta vez, a Mãe não sorriu."
Então, Eu tenho que ficar sorrindo o tempo todo para todo mundo. Eu tento. Assim, a atitude em relação aos outros deve ser
uma atitude niranjana, porque é um trabalho coletivo. A atitude não é rígida. Não é de forma alguma severa com alguma coisa,
porque é um trabalho vivo, é absolutamente vivo, nós não podemos. Mas esse é definitivamente o trabalho que cria harmonia,
amor, afeição, sentimento de unidade.
Imaginem, pensar em alguém que não é gentil com você ou que seja... é uma coisa horrível. É melhor pensar sobre o quanto
você poderia ser bom para essa pessoa. Então, a atitude deve ser: "O quanto eu serei bom com essa pessoa", entendem? Veja,
se alguém está zangado com você, é fácil brigar: "Venha. Você está zangado, eu estou zangado." Não. Vá e simplesmente faça
cócegas. Uma coisa simples assim, e desfrute. Porque você não pode deleitar-se com o ódio; você não pode deleitar-se com a
rivalidade; você não pode deleitar-se com a separatividade. Por exemplo, esta mão tem de apreciar esta mão, da mesma
maneira, vocês precisam regozijar-se uns com os outros.
Se você não consegue regozijar, então você perdeu o ponto principal, perdeu o essencial. Assim, no desenvolvimento coletivo,
nós temos de saber que não podemos progredir se não tivermos senso de coletividade, de que somos partes integrantes de
uma só pessoa. Se Eu puxar Minha orelha, ela não irá sair, mas trará dor para todo o corpo. É por isso que Eu digo que puxar
ambas é melhor. E quando você começa a ver a si mesmo dessa maneira, então você ficará surpreso ao ver que um tipo de
humor amável em relação a você mesmo se desenvolverá. E você realmente se tornará uma personalidade muito interessante,
magnética. E uma pessoa muito agradável, extremamente agradável. Todos irão buscar sua companhia. Esse é o sinal do seu
Princípio do Guru sendo iluminado. É claro, eles disseram que você deve ter desapego; que você não deve ter nenhum apego a
isso e aquilo e aquilo e aquilo.
Isso é tudo conversa. Mas na verdade, somente a introspecção e a compreensão ou podemos dizer, o conhecimento de sua
própria profundidade, por si só, irá lhes dar essa sensação. Se você tem este entendimento: "Eu sou um Sahaja Yogi..." "e a
profundidade do Divino em mim é tão grande." Isso por si só será mais do que suficiente para você viver como o mais elevado
guru. Na verdade, Eu não sou mais um Guru, Eu nunca fui um Guru, Eu sou uma Mãe; Eu não tenho jeito para ser Guru. Porque
um Guru que não consegue ser rígido é inútil, e Eu tenho que Me preparar para dizer as coisas. Se há um problema entre duas
pessoas e se há um intervalo de tempo no qual Eu tenho que falar com elas, então Eu começo a dizer: "Como Me tornar
rigorosa?" Eu digo para Mim mesma. Se espontaneamente algo acontece, então Eu digo: "Por que você está agindo dessa
forma?" Quando muito, espontaneamente.
Então, vocês têm de desenvolver esse estilo especial de ser guru dentro de si mesmos, o qual é para o trabalho coletivo.

Novamente, lembrem-se, é para o trabalho coletivo. Assim hoje, vocês veneram o Princípio do Guru dentro de vocês quando
estão Me venerando. Eu não diria que vocês devem tentar Me seguir, porque Eu não tenho jeito para muitas coisas. Por
exemplo, não entendo de transações bancárias, não entendo de dinheiro, quero dizer, há tantas coisas que Eu não sei, é
verdade. Eu não levo jeito, Eu não entendo de leis. Quero dizer, vocês não devem ser como Eu, combinado? Mas, vocês devem
ser capazes de dizer do mesmo modo que Eu digo: "Vejam, eu tenho esses problemas." Mas com certeza, vocês devem ter
completo entendimento da Sahaja Yoga ou desejar saber tudo sobre a Sahaja Yoga. Se isso acontecer, então você nadará nesse
oceano de conhecimento, como um jato.
E seja o que for que você queira, seja o que for que você queira saber, você saberá. Mas deve haver um desejo de conhecer.
Nunca fique satisfeito assim: "Eu sei o suficiente..." "sobre a Sahaja Yoga", não, nunca. Com todas as outras coisas, vocês
podem ficar satisfeitos. Mas somente sobre uma única coisa: "Eu ainda tenho que conhecer..." "a Sahaja Yoga através de meu
cérebro." "E meu coração deve ter esse conhecimento." "Isso deve estar em meu coração, não somente no meu cérebro." "Eu
devo saber através do meu cérebro, isso deve estar em meu coração." Como quando vocês veem um filme, veem King Kong.
Então vocês sabem que é King Kong – tudo bem, isso é um filme, não importa.
Normalmente, nosso conhecimento é assim. Mas se vocês virem o Sr. King Kong em pé aqui: "Oh meu Deus, ele está aqui." Da
mesma forma, quando nosso conhecimento está no cérebro, é exatamente como um filme, está longe... não está no nosso
coração. Mas quando está no coração, ele atua, funciona. Ele não funciona através do cérebro. No cérebro, ele simplesmente
pára, mas no coração, ele funciona. E no coração reside o Espírito. É muito simples, nós somos pessoas que estão vivendo mais
com nosso cérebro, não com nosso coração. Mas saibam que estamos na realidade, vejam, King Kong está em pé diante de
nós. Você não está vendo um filme, está na realidade.
E na realidade, o coração tem de trabalhar, não o cérebro, porque a realidade acontece somente através do coração, não através
do cérebro. Uma vez que você compreenda isso, então você abrirá seu coração, o ampliará: "Agora isso está em meu coração."
Assim, a coisa toda estará tão clara em sua cabeça que você saberá tudo claramente. O que deve ser feito, como reagir, como
realizar isso. Se você colocar todo esse conhecimento da Sahaja Yoga em seu coração, antes de mais nada, você terá que
ampliar seu coração, senão você não poderá colocar esse oceano lá. E então você vê: "Isto é Sahaja Yoga." Para Mim, tudo
parece ser Sahaja Yoga: comprar esta casa; vir a este lugar, tudo isso é Sahaja Yoga. Eu posso ver claramente. Qualquer coisa
que Eu veja, Eu imediatamente conecto isso à Sahaja Yoga: "Isto é Sahaja Yoga." "Por que é assim?
Isso é por causa da Sahaja Yoga." "Isto é Sahaja Yoga." Então, você começa a ver a Sahaja Yoga em todo lugar quando o seu
coração sabe o que o seu cérebro sabe. Conheci pessoas que sabem todos os mantras muito bem, tudo muito bem e tudo isso,
mas no coração. Então, coloquem isso no coração. Na Sahaja Yoga, o guru não existe através de seu cérebro, mas através de
seu coração. Que Deus abençoe a todos. Para o Guru Puja, primeiro, ele lerá isso em voz alta. Vejam agora, esse negócio de
"Guru Gita", Eu nunca dei o Guru Gita a nenhum de vocês para ler. A razão não é que isso não é verdade.
Eles dizem que é verdade. Mas isto foi dito por Shiva a Parvati: o que é um Guru. Mas a razão pela qual Eu não lhes dei isso, é
porque todos esses gurus no mercado dizem: "Tudo bem," "eu sou seu guru e esse é o Guru Gita." No Guru Gita, está escrito: dê
todo o seu dinheiro, todos os seus pertences, todo o seu si, "tana, mana, dana", seu corpo, sua mente, tudo ao guru e torne-se
um tolo estúpido; então eles dão isso a eles. É por isso que Eu não o dei para vocês. Mas hoje, Eu falei sobre ele com Rajesh
pela primeira vez, mas isso não significa que devem seguir a maneira que foi descrita por Shiva. Om Twameva Sakshat, Shri Adi
Guru Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Dakshnamurti, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. No Guru Gita, Shri
Shiva que é também conhecido como Shri Dakshnamurti, Aquele que está de frente para o Sul, está, a pedido de Shri Parvati,
dizendo-Lhe o que é o Guru. Todos vocês conseguem ouvir? ... e em voz alta.
Levante isto. E Shri Shiva diz a Shri Parvati no Guru Gita quem é o Guru. E primeiramente, Ele disse que na palavra "Guru" a
primeira sílaba, o "Gu", realça os atributos de maya, enquanto que a segunda sílaba "Ru" destrói a ilusão causada pela maya.
Portanto Ele é, antes de mais nada, Aquele que destrói a ilusão que é causada pela maya. Ele também as cria e destrói. Ele
sozinho tem essa posição e portanto a posição do Guru é a mais enaltecida e inacessível até mesmo a todos os Deuses e Shri
Guru é venerado por todos Eles. Saudações a Shri Guru, que tira aqueles que caíram no oceano do inferno, enquanto está

sentado na árvore do mundo mundano. Saudações a Shri Guru, que é Shri Brahmadeva, Shri Vishnu e Shri Shiva e que sozinho é
o mais elevado Brahma. Saudações a Shri Guru, que criou todo o conhecimento para o benefício das pessoas, de modo que elas
tenham a ponte para cruzar o oceano do mundo mundano. Saudações a Shri Guru, que abre os olhos daqueles que ficaram
cegos devido à escuridão da ignorância, ungindo-os com o kajal do conhecimento.
Saudações a Shri Guru, por alcançar a iluminação no mundo. Você é meu Pai, Você é minha Mãe, Você é meu Irmão e Você é
meu Deus. Saudações a Shri Guru, que é a Verdade e na luz dessa Verdade, o mundo se manifesta e Você é Aquele que é a
Felicidade que encanta este mundo. Saudações a Shri Guru, que é Sat, a pura existência, a Verdade, tendo o conhecimento de
que o mundo das variedades de formas e objetos deixa de aparecer como real. Saudações a Shri Guru, cuja Forma é a causa na
ação, e que está presente como a causa em toda ação. Saudações a Shri Guru, cuja presença é a causa e as ações em tudo, ao
trazer a unidade, Ele traz a coletividade, traz a integração na variedade de formas e objetos. Saudações a Shri Guru, cujos dois
Pés de Lótus dissipam o calor da dualidade e nos salvam de todas as calamidades. Saudações a Shri Guru, com a nossa fala,
com a nossa mente, com a nossa atenção, com os nossos olhos, pois o Guru é na verdade Shri Shiva e Shakti juntos e cujos
dois Pés de Lótus são vermelhos e brancos e resplandecentes. Nós meditamos a Shri Guru na sílaba "Gu" que revela o estado
além das três gunas e "Ru" que revela as formas sem forma e que nos concede a forma que está além das três gunas. Nós nos
inclinamos novamente e novamente a Shri Guru por destruir através da Realização do Si os karmas que nós acumulamos
durante todas as nossas vidas passadas.
Nós nos inclinamos novamente e novamente a Shri Guru, pois não há nenhum principio acima daquele de Shri Guru, não há
nenhuma penitência que você possa fazer; pois a penitência mais elevada deve ser feita para alcançar Shri Guru e nenhum
conhecimento pode existir além do Princípio que é Shri Guru. Nós nos inclinamos novamente e novamente a Shri Guru, que nos
tem revelado a forma do dossel ininterrupto que tem permeado todas as coisas vivas e não vivas. Saudações novamente a
Você, a Shri Guru, cujos Pés de Lótus são adornados com diamantes que são os shrutis e os lótus resplandecentes dos Vedas.
Saudações a Shri Guru, que espontaneamente desperta em nós todo o Puro Conhecimento. Saudações novamente e
novamente e novamente a Shri Guru, que é Chaitanya, eternamente sereno, além da confusão, extremamente puro, além de
naad, bindu e kala. A origem da meditação é a forma de Shri Guru. A origem do Puja é os Pés de Lótus de Shri Guru. O primeiro
Puja é o Puja dos Pés de Lótus de Shri Guru. O primeiro mantra, a origem do próprio mantra é a fala de Shri Guru. A primeira
liberação, a origem de toda liberação acontece somente através da graça de Shri Guru.
Sakshat Shri Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Eu acho que todos deveriam vir aqui. Quero dizer, se houver dois líderes
também, os dois líderes devem vir. Que Deus os abençoe. O mantra a Ganesha pode ser recitado uma vez. O mantra a Ganesha.
O Atharva Sheersh pode ser recitado. Vocês podem recitar o Atharva Sheersh e – uma vez. E todos eles devem lavar - colocar
água nos Meus Pés.

1991-0804, Shri Buddha Puja, You must become desireless
View online.
14 de agosto de 1991, Denize, Bégica Hoje, nós nos reunimos aqui para fazer o puja a Buddha.
Como vocês sabem, Buddha era o filho de um rei. E um dia, Ele ficou chocado ao ver um homem muito pobre, um homem
magro, andando na rua, uma pessoa muito infeliz, e Ele se sentiu muito triste em relação a isso. Depois, Ele viu uma pessoa que
estava muito doente e prestes a morrer. Depois, Ele viu um homem morto e as pessoas estavam carregando-o para o campo de
cremação. Isso tudo O abalou muito e Ele começou a pensar sobre isso e a buscar qual seria a razão para todos esses
acontecimentos nos seres humanos. Primeiramente, por que eles se tornam tão miseráveis ou doentes? Ou por que eles
morrem de forma tão miserável? A razão, Ele descobriu em Sua busca. Ele deu a volta pelo mundo inteiro, Eu devo dizer, no
sentido de que Ele leu os Upanishads, Ele leu... foi a muitos gurus, foi a muitos lugares de educação espiritual, Benares, ele foi
em todos os lugares. E por fim, Ele estava sentado debaixo de uma figueira da Índia, quando de repente, Sua Kundalini foi
despertada pela Adi Shakti e Ele teve Sua Realização.
Então, Ele compreendeu que a razão para tudo aquilo acontecer é o desejo. Na Sahaja Yoga, nós agora compreendemos que
todos os outros desejos não são puros desejos. Primeiramente, seja qual for o desejo realizado, nós não ficamos satisfeitos
com ele, é a primeira coisa. E em segundo lugar, todos esses desejos têm uma repercussão. Então, qual é o puro desejo? Isso
todos vocês sabem, é a Kundalini. A Kundalini é o poder do puro desejo, que satisfaz o seu puro desejo de ser o Espírito, de ser
Buddha, de ser iluminado. Buddha significa a pessoa que é iluminada. Assim, Gautama torna-se... tornou-se Buddha, do mesmo
modo que vocês agora se tornaram Sahaja Yogis. Mas porque Ele passou por todas aquelas diferentes penitências, tudo que
Ele aprendeu tornou-se parte integrante Dele, mas na Sahaja Yoga, é tudo sahaj.
Assim, nós sempre concluímos tudo: “Isto é, afinal de contas, sahaj.” E quando tentamos realizar qualquer coisa, nós sempre
dizemos: “Oh, isso irá dar certo espontaneamente.” “Tudo bem, a Mãe fará tudo por nós.” Essa é uma falha comum na Sahaja
Yoga. Portanto, fazer todos vocês passarem por aquele longo processo ou lhes dar a Realização era uma questão diante de
Mim. Porque nestes dias de confusão, não pode haver muito tempo para fazer todos vocês passarem pelo que Buddha passou,
e Ele era um único indivíduo, Eu tinha que Me dedicar a todos vocês. Isso teria sido muito difícil. Eu não sei quantos teriam
suportado isso. A maioria deles teria abandonado no meio do caminho, ou talvez em um quarto do caminho. Assim, isso foi
feito de uma maneira sahaj. Vocês não tiveram que se sentar em uma figueira da Índia. Finalmente, vocês obtiveram a sua
Realização. A Kundalini de vocês foi despertada e vocês obtiveram a sua iluminação.
Mas essa iluminação que se estabeleceu em Buddha, não está estabilizada em nós porque nossos chakras não estavam
purificados do mesmo modo que Ele purificou os chakras Dele. Nós tínhamos o mesmo corpo, a mesma mente e a mesma
atitude quando obtivemos a Realização. Do mesmo modo que estávamos olhando para a Casa de Deus, ainda estamos olhando
para a Casa de Deus, mas vocês entraram na casa e vocês têm que olhar para fora pelas janelas. Isso vocês esquecem. E
embora nós estejamos sentados agora no topo da montanha, fora de todo o congestionamento e de todo o tráfego, ainda assim
vocês veem um carro e vocês ficam com medo. Vocês não sabem que estão sentados no topo da montanha, onde a sua Mãe
os colocou gentilmente. E é dessa forma que vocês tentam se comportar. Quando Eu recebo informações sobre os Sahaja
Yogis, Eu fico bastante impressionada ao ver que eles não sabem que eles são almas realizadas agora. É por isso que Buddha
falou do estado “sem desejos”. Isso não é possível antes da Realização, mesmo depois da Realização, Eu acho que é difícil.
Algum tipo de desejo sutil existe e onde vocês têm que trabalhar, vocês não trabalham, dizendo: “Nosso ego ficará bloqueado.”
Assim, onde quer que nos convenha, nós trabalhamos daquela maneira, onde quer que nos convenha, nós trabalhamos dessa
maneira. A solução para tudo isso é a que Eu descobri por Mim mesma, era esta: isso é um acontecimento coletivo. Uma
pessoa que é um indivíduo separado nunca pode superar o ego dela. Uma pessoa individualista não pode superar o ego dela.
Aquele que vive individualmente, que quer desfrutar tudo individualmente, nunca pode superar o ego dele, porque não passou
por todas aquelas penitências. Ou então, se você é um individualista, então é melhor você passar por todas aquelas penitências
e depois voltar. Assim, a solução é limpar todos os nossos chakras, purificar nossa vida no coletivo. E esta é que era a solução

do problema de ego. Antigamente, todo mundo trabalhava individualmente. Por exemplo, eles tinham que ir para os Himalaias,
ficar com um guru, depois o guru os expulsava.
Depois ele iria a um outro guru, então trabalharia lá, depois ele o expulsaria. Depois na próxima vida, ele nasceria novamente,
novamente seria expulso. Por fim, se um guru aceitar, tudo bem, muito bem. Ele é espancado, ele é torturado, é tratado de todas
as formas, pendurado de cabeça para baixo. E então por fim, se algum guru ficasse mais próximo de alguém em particular, ele
lhe daria a Realização. Essa era a situação. Mas na Sahaja Yoga, a porta está aberta. Qualquer um pode entrar, qualquer um.
Pode obter sua Realização. Porque Eu tenho fé na coletividade.
Essa vida coletiva definitivamente lhes dará o que Buddha obteve através de Seus esforços individuais. Mas nesse ponto
também, nós falhamos: nós não sabemos como ser coletivos. O individualismo está o tempo todo em volta de nós. De todas as
formas, nós consideramos os indivíduos. Onde quer que a coletividade tenha trabalhado, a Sahaja Yoga tem prosperado. E onde
quer que ela não tenha trabalhado, tem havido um problema. Assim, é muito importante que olhemos para nós mesmos e
verifiquemos por nós mesmos e vejamos o quanto nós somos coletivos. Você desfruta a coletividade ou não? Você está
visando a coletividade ou não? Assim que Eu pensei em Cabella, o lugar que vocês viram, Eu pensei: “Eu construirei um pequeno
ashram lá,” “próximo ao rio, para vocês.” Imediatamente, as pessoas disseram: “Mãe, tudo bem se nós comprarmos nossas
próprias casas aqui?” Imediatamente.
Então, qual é o propósito? E depois eles Me chamarão: “Mãe, por favor venha a minha casa para jantar;” “por favor venha a
minha pequena casa para um chá.” Eu não estou interessada. Assim, na Sahaja Yoga, a menos e até que vocês realmente se
tornem coletivos em todos os sentidos, vocês não podem ascender e vocês não podem se limpar, vocês não podem se
purificar. Este ponto, Ele não disse, mas de certo modo, Ele de fato disse, porque Ele disse: "Buddham sharanam gacchami".
“Primeiro, Eu Me entrego a Minha Realização do Si.” Depois Ele disse: "Dhammam sharanam gacchami", significa o dharma em
mim, “Eu Me entrego a este dharma.” Isto é, espiritualidade. E em terceiro lugar, Ele disse: "Sangham sharanam gacchami”,
sangha significa coletividade, “Eu Me entrego à coletividade.” Mas Ele não sabia como dar a Realização em massa naquela
época. Então, Ele tinha autoridade sobre discípulos que tinham que raspar suas cabeças, quer você fosse uma rainha ou um rei;
que tinham que vestir somente uma roupa, quer você fosse um homem ou uma mulher; que tinham que ter somente uma esteira
para dormir em um grande salão. Nenhum marido e esposa, nenhum casamento, nada. E eles tinham que mendigar a comida
deles nas vilas e alimentar o guru e também, eles mesmos tinham que comer aquela comida, quer fosse suficiente ou não. Não
é assim na Sahaja Yoga.
Tudo é agradável na Sahaja Yoga desde o início e espera-se que vocês sejam pessoas totalmente alegres na Sahaja Yoga. Isso
está presente. Mas a alegria da coletividade, se você não sabe como desfrutá-la, então você não pode ascender, porque não há
outra saída. Qual é a outra penitência? Para algumas pessoas, até mesmo a coletividade é uma penitência, até que elas
comecem a desfrutá-la. E elas são muito problemáticas; “isto não está bom”, muito críticas. Algumas delas ficam no ashram e
criticam tudo o tempo todo. “Isto não está bom; eu não gosto disto; eu não gosto daquilo.” Assim, aqui, em plena consciência,
quero dizer, você não pode ser hipnotizado. Se você for hipnotizado, então você pode viver de qualquer jeito que você goste.
Mas em plena consciência e total compreensão, nós temos que nos tornar coletivos.
Essa é uma das soluções para nossa purificação. Podemos exemplificar assim: vamos supor que Minhas mãos estejam sujas,
então Eu vou a uma torneira e descubro que há uma única gota saindo, então Eu não posso lavá-las. Então Eu vou a um outro
lugar, não há água. Em um terceiro lugar, Eu descubro que não há nada disponível. Por fim, Eu chego a um lugar onde acho
alguma água. Então, Eu Me lavo completamente, porque Eu sei que não posso achá-la em nenhum outro lugar. Mas na Sahaja
Yoga, vocês estão imersos na água da coletividade. Se você desfruta essa coletividade e consegue nadar nessa água, então
não existe nenhum problema. Buddha, como vocês sabem, está atuando em nosso canal direito, em nosso Agnya. É
surpreendente, uma Divindade como Ele, atuar no canal direito.
Primeiro Ele disse que, em relação ao canal direito, vocês devem ser desapegados, sem desejos. Quero dizer, ninguém
trabalharia se eles não tivessem nenhum desejo e não tivessem nenhum modo de ganhar dinheiro com isso, quero dizer, no
senso comum. Mas vocês têm que trabalhar de um modo sem desejos. Somente então, o canal direito pode ser conquistado,

muito simbólico. Normalmente, as pessoas de canal direito são extremamente magras, mas Buddha é muito gordo.
Normalmente, as pessoas de canal direito são extremamente sérias, muito sérias, mesmo se você fizer cócegas nelas, elas não
rirão. Mas Buddha está rindo o tempo todo com Suas duas mãos deste jeito, regozijando Consigo mesmo. Vejam o contraste.
Assim, quando você está trabalhando sem nenhum desejo, somente então, esse estado pode ser alcançado de modo que você
ficará o tempo todo rindo. Mas aqueles que acham: “Nós estamos fazendo este trabalho”, com um certo desejo... Quero dizer,
algumas pessoas são de nível muito baixo, querem ganhar dinheiro, alguma coisa, isso, aquilo, insensatez – isso continua, mas
torna-se ainda mais sutil e cada vez mais sutil.
A medida que você se torna mais sutil, os desejos começam a se tornar cada vez mais sutis. E se você não tomar cuidado, isso
simplesmente acontece. Assim, Ele é Aquele que está situado no canal direito, indo para o canal esquerdo. Ele é Aquele que
disse: “Você tem que ser sem desejos”, no canal direito. Que contraste. Especialmente no Ocidente, Eu tenho visto pessoas
fazendo um pequeno “Huh.” O que eles fizeram? “Eu ergui esta colher.” E com a colher, eles se sentam. E eles ficam surpresos
ao ver que Eu não fico cansada. Mas Eu não faço nada. Quero dizer, Eu não tenho desejos.
Na verdade, Eu nunca faço nada. Eu sou simplesmente Nishkriya, Eu simplesmente não estou fazendo nada. Assim, quando
vocês se tornam esse instrumento, esse instrumento entregue, quando vocês sabem que não estão fazendo nada, seja o que
for, então vocês alcançam a maestria no canal direito. Como vocês alcançam a maestria? Vocês não fazem nada, certo? Você
vai a qualquer loja e ganha um grande prêmio, sem fazer nada. Você não deseja nada e de repente, você acha o que você nunca
pensou, está diante de você, lá, acomodado lá, disponível para você, apenas pegue-o. Assim, com o desejo de alcançar alguma
coisa, quando você o realiza, isso também tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Mas a ação sem desejo não pode ter
uma reação, porque já não há nenhum desejo.
Vamos supor, vamos supor... que Eu Me perca em algum lugar no caminho. Então, Eu nunca vou ficar aborrecida com isso,
porque, talvez, Eu tivesse que estar lá. Vamos supor que Eu queira, de certa forma, Eu tenha que comprar um, digamos por
exemplo, um castelo, tome isso como exemplo. Então, as pessoas ficam... Eu tenho que comprar, vejam, isso é diferente de
desejar. Quero dizer, isso também veio em Minha atenção de repente, Eu somente disse: “Eu tenho que morar na Itália,” “então
preciso comprar uma casa.” Eles Me mostraram um castelo, e isso terminou sendo inútil. Tudo bem, não importa. Então com o
segundo castelo, todo mundo ficou apegado. “A Senhora tem que comprar este, a qualquer custo”, estas coisas. Eu, por alguma
razão, não gostei muito do lugar, mas Eu disse: “Tudo bem, deixem que o desejo deles seja satisfeito.” Então aconteceu deles
todos ficarem desabrigados e eles tiveram que comprar um outro que eles não queriam comprar. E Eu fiquei muito feliz com
isso, porque Eu não desejei nada, e isso se mostrou ser o melhor.
A razão é que tudo que for o melhor acontece Comigo. Assim, seja o que for que aconteça Comigo, Eu sei que é o melhor, é tudo
para o Meu bem, é para o bem da Sahaja Yoga. Agora, qualquer um critica a Sahaja Yoga. Isso é muito, muito bom, excelente.
Como na Índia, antes de tudo, havia uma revista onde Rajneesh usava alguém para falar contra Mim. Mas aquela senhora tinha
roubado algumas fotografias Minhas e tinha dado as fotografias também, e todo mundo em Minha família ficou furioso, Meus
irmãos, Meu marido, eles queriam processar o jornal. Eu disse: “Eu não gosto dessa ideia” “de processar o jornal ou qualquer
coisa assim.” Assim, quando tivemos o primeiro programa em Delhi, estava tão lotado que Eu não pude nem mesmo colocar o
Meu carro lá dentro. Então, Eu tive que... Quero dizer, o lado de fora também estava lotado e eles tiveram que colocar
alto-falantes fora do auditório. E Eu perguntei para as pessoas o que aconteceu para elas estarem aqui. Elas disseram: “Nós
vimos Suas fotografias” “na revista Illustrated Weekly” “e nós ficamos muito impressionados.” Eles não leram nada, nem uma
palavra, e eles todos estavam lá.
Um deles era Harsh e muitos deles vieram de lá, apenas vendo a fotografia. Assim, se ela roubou a fotografia, isso foi para o
nosso bem, e isso... Quero dizer, normalmente, nós teríamos pago muito caro para publicar alguma coisa, sem pagar nada, isso
estava lá. E depois, aquelas pessoas, vejam, as pessoas de Minha família, elas viram que essa revista foi fechada por seis
meses e eles tiveram um prejuízo terrível. Eu não desejei isso também. Quando você está sem desejos, você é feliz, porque você
nunca fica desapontado, você nunca fica nervoso. Assim, ser sem desejos não significa que você se torne algo absurdo ou
asceta ou qualquer coisa assim, mas você não tem expectativa de nada. “Se eu fizer deste jeito, então isto acontecerá;” “se eu
fizer deste jeito, aquilo...” Não se preocupe, faça o que você quer fazer. Uma coisa você deve saber: nada de ruim pode

acontecer a você, e se alguma coisa ruim está acontecendo, então há alguma coisa errada com você. Eu lhes contarei outra
coisa. Desta vez, pela primeira vez, Eu Me senti um pouco mal, um pouquinho, não muito.
Então eles disseram: “A Senhora não pode sair de casa de forma alguma.” “A senhora não pode sair porque está chovendo” “e
terá artrite.” Eu nunca contraio nada assim, mas não importa. Então, Me fizeram ficar em casa e Eu escrevi este livro. Foi bom
Eu não estar bem. Senão, eles teriam dito: “Venha aqui, venha.” Toda a Minha família estava lá por causa de um feriado. Graças
a Deus. Eu tive esses quatro ou cinco dias e Eu escrevi este livro. Portanto, tire o melhor proveito de todos os desapontamentos.
Se há um desapontamento, apenas sorria disso e saiba que é para o seu bem, para descobrir algo novo, descobrir algo melhor.
Mas o condicionamento é tão forte. É por isso que Eu digo: “Fique no coletivo.” Agora, por exemplo, nós temos indianos, nós
temos franceses, nós temos este, aquele e tudo mais.
Todos os condicionamentos deles estão em volta deles, ainda. Para os indianos, tem que haver comida indiana, onde quer que
eles forem. É uma situação muito difícil. Nesse aspecto, vocês são melhores, vocês comem qualquer tipo de... vocês comem
até mesmo comida indiana ruim. Eu mesma não gosto muito de comida indiana, não é muito nutritiva. É mais saborosa, mas
não é nutritiva. Mas vocês não se importam de comer qualquer comida, seja qual for. Essa é uma coisa boa em relação a vocês,
mas os seus desejos são outros, um pouco diferentes, os quais vocês conhecem muito bem, Eu não preciso lhes dizer. Por
exemplo, Eu disse para as mulheres não levarem muitos cosméticos e coisas pesadas com elas, mas não importa quando elas
vêm, os homens quebram as mãos deles erguendo as malas enormes delas. Agora, Eu não estou dizendo que vocês devem
andar por aí de uma maneira não tão decente, mas para isso, mantenham o mínimo.
Ou então, há uma competição com um líder, sempre, alguém estará lá. Mas no Ocidente, o que Eu acho é que não é tanto por
comida, mas por casa. Mesmo na Índia, se você se casar com uma indiana, ela tentará – ou uma grega, uma esposa grega
também – ela tentará manter o marido para ela, é uma coisa comum, Eu tenho visto isso. Elas têm algo semelhante às indianas
e elas estragarão a ascensão do marido e delas também. É um fato. E muito dominadoras. As mulheres indianas não serão
dominadoras, mas elas tentarão controlar o marido delas, ter uma outra casa delas mesmas. Mas elas não sabem... Os
indianos não conhecem a coletividade, eles são muito individualistas. Agora, com a Sahaja Yoga, é claro, eles estão aprendendo
gradualmente como serem uns com os outros. Além disso, culturalmente, algumas pessoas são diferentes, então elas não
abrem mão da própria cultura.
É claro, tudo que for bom em qualquer cultura deve ser acolhido, porque tudo que for cultura universal está na Sahaja Yoga. Mas
há tantas coisas onde nós simplesmente vacilamos por causa de nossos condicionamentos. E é por isso que na mesma época,
nós tivemos outra grande encarnação, a de Mahavira, que ressaltou quais são as punições para as pessoas que são
condescendentes com seus condicionamentos. Quero dizer, Ele falou sobre coisas horríveis. O que acontecerá com as pessoas,
se elas tiverem os condicionamentos delas; onde elas terminarão; qual será a situação delas; que tipo de inferno elas terão, isso
foi descrito. Coisas horríveis. É claro, Eu não vou falar sobre isso hoje. Mas a coisa comum em relação a Ele e a todos os Seus
contemporâneos, como Buddha, Kabira e todas essas pessoas, era uma coisa comum que surgiu, que Eles – não tanto Kabira
quanto Buddha – que é melhor nem mesmo falar sobre Deus, mas falar sobre o abstrato, sobre o sem forma. Porque a pior
situação naquela época era que, uma vez que eles começassem a venerar alguma divindade ou qualquer coisa, eles se
tornavam escravos por completo disso. Como Maomé também disse... Ele falou de nirakar.
Mas esses dois foram ainda mais longe do que isso, e Eles disseram: “Não há nenhum Deus, é melhor não falar de Deus nesse
momento,” “é melhor obterem a sua Realização do Si.” Eu fiz o mesmo no começo. Eu disse: “Obtenham a sua Realização do
Si.” Porque qualquer um pode começar a falar, “eu sou Deus.” Assim, Eles nunca falaram sobre Deus, de forma alguma, e Eles o
tempo todo disseram: “Não há nenhum Deus, mas é o seu Si.” Eles na verdade proibiram – Eles eram chamados de Nirishwaras,
Nirishwarwad não acreditavam – ambos não acreditavam em Deus, mas sim na Realização do Si. Eles sabiam que Eu tinha que
vir e falar para vocês sobre isso. Assim, Buddha falou sobre o futuro Buddha, que é Maitreya. “Ma” é Mãe, que está em três
formas: Mahakali, Mahalakshmi e Mahasaraswati. Qualquer budista, se você perguntar-lhe sobre Maitreya, ele obtém a
Realização dele naquele momento. Assim, Ele falou de Maitreya, porque Ele sabia que quando Maitreya viesse, Ela teria que
falar às pessoas sobre Ishwara. De acordo com Eles, as pessoas não tinham alcançado esse estágio em que você poderia lhes
falar sobre Ishwara. Então, Eles disseram que não há nenhum Deus, apenas para salientar a Realização do Si, AtmAgnyan, o

conhecimento sobre o seu Si, a Realização do Si. E os primeiros budistas, Me disseram... É claro, eles eram bhikshukas, eles
eram ascetas, mas eles tinham a experiência da brisa fresca do Espírito Santo, exatamente como os gnósticos, Eu acho, mas
eles eram muito poucos.
Eles não eram tantos como vocês são, mas no que se refere à qualidade, eles eram muito elevados, porque todos eles
passaram por essas terríveis penitências. Assim, no que se refere à qualidade, eles eram muito elevados e por causa da
diferença entre eles e os outros, no que se refere à qualidade, a diferença era tanta, que eles não conseguiam impressionar os
outros e então isso simplesmente extinguiu, Eu diria. Mas ainda assim, nós tínhamos o Zen, onde Vidditama, um outro discípulo
de Cristo teve receptividade... de Buddha, teve receptividade e o Tao. Esses dois são os que estão expressando os ideais de
Buddha sobre a Sahaja Yoga. Tao não é nada além do que a Sahaja Yoga. Tao significa como, como isso funciona, e o sistema
Zen, Zen significa dhyana (meditação). Assim, eles também acreditavam na elevação da Kundalini. Eles não bateram, naquela
época, na coluna vertebral de ninguém, mas mais tarde, eles começaram a bater na coluna vertebral das pessoas com uma
vara, para colocá-las em dhyana. Assim, Tao e Zen, ambos são ramificações do mesmo Budismo, no sentido verdadeiro da
palavra, Eu diria, da ascensão deles sem falar sobre Ishwara, sobre Deus, mas os objetivos eram os mesmos, tornar-se Buddha,
mas eles também se extinguiram. Eu Me encontrei com o líder do Zen, que veio Me ver para se curar.
Eu lhe perguntei, Eu disse: “Como é que você pode ser o líder, você não é nem mesmo um kashayapa?” Kashayapa é aquele que
é uma alma realizada. Então ele Me disse, confessou para Mim que eles tinham somente 26 kashayapas ao todo e somente
depois do século VI, isso começou, e existiam muito poucos e isso tinha se extinguido. Isso quer dizer: como vocês são
afortunados por serem todos almas realizadas. Assim, a nossa figueira é a coletividade. Nós temos que fazer de nós mesmos
seres mais sutis, estarmos unificados com o coletivo, e isso é muito gratificante, muito belo. Aqueles que não conseguem fazer
isso, não conseguem progredir na Sahaja Yoga. Eles são problemáticos e criam problemas e perturbam todo mundo. A atenção
deles é ruim e ninguém sabe como eles se mantêm. Assim, a mensagem de Buddha é, naturalmente, não desenvolver o ego.
Mas como você faz isso?
Antes de mais nada, seja o que for que esteja fazendo, você deve dizer: “Eu não estou fazendo isso,” “é a Mãe que está fazendo
isso” ou “Deus é quem está fazendo isso,” “eu não estou fazendo nada.” Mas se você acha que está fazendo alguma coisa para
a Sahaja Yoga, é melhor parar de fazê-lo. Mas você deve dizer: “Não, isso veio ao meu encontro,” “eu apenas... eu não fiz nada.
Eu apenas estava lá,” “só isso.” Então você alcançou algo considerável. E a segunda coisa é sobre o desejo. Mesmo o desejo de
qualquer coisa, da menor coisa ou da maior coisa, ou mesmo amando seus filhos, amando sua esposa, este “meu, é meu”,
todas essas coisas, todos esses desejos, se eles não são satisfeitos, você se sente frustrado, então você deve saber que há
algo errado com você. Mas se você compreende o senso de coletividade, então você pode ascender muito rápido. Eu diria que
os indianos são extremamente religiosos, pessoas disciplinadas, de certo modo, mas está faltando neles a coletividade. Se eles
puderem aproximar-se da coletividade, eles poderão expandir. A única nação que Eu achei muito boa, foi a Rússia. Por causa do
Comunismo, eles são coletivos e sem desejos, porque todos os desejos deles foram satisfeitos pelas ideias comunistas, não
restou a eles nenhuma escolha, e também, eles eram coletivos.
De certo modo, o Comunismo foi conveniente para o povo, não para o governo. Enquanto por outro lado, a Democracia foi
conveniente para o governo ganhar dinheiro, mas o povo tem sofrido. Assim, nós somos pessoas que não têm sido capazes de
saber sobre a coletividade. Portanto, Eu diria que a coletividade se desenvolve mais rápido no Ocidente, sem dúvida, muito mais
rápido, mas ser sem desejos, o estado de sem desejos é menor. Assim, é como se alguém tivesse os dentes e outra pessoa
tivesse a comida, mais ou menos isso. Se pudermos observar como nós somos e tentar compreender que ou temos esse
problema ou aquele problema; se vocês pudessem de uma forma ou de outra simplesmente neutralizar esse problema
unilateral, vocês conseguiriam estar lá, porque se você resolve um, você pode ir para o outro, de lá para cá. Mas apenas
mantenha-se no centro e veja por você mesmo: “Quais são os meus desejos?” Enumere-os um a um. Quero dizer, se Eu tiver que
pensar: “Qual é o Meu desejo”, Eu fico sem pensamentos, realmente, Minha posição é horrível. Se Eu tiver que pensar: “O que Eu
devo desejar agora”, Eu fico sem pensamentos. Eu estava... algumas vezes, Eu disse: “Eu desenvolverei um ego.” Eu não sei de
onde começar.
Deve haver algum ego, afinal, todo mundo tem, então, por que não Eu? Eu não sei como começar isso. Então, nós também

temos esses condicionamentos de desenvolver essa coisa horrível chamada “culpa”. Quero dizer, este “eu”, é um outro... Na
época de Buddha, ninguém tinha esse problema, Eu acho. Esta é uma técnica moderna: sentir-se culpado. Há um certo tipo de
modernismo nisso, porque Eu não sei como isso acontece. E esse modernismo dessa coisa horrível chamada “culpa” é algo que
realmente veio ao Meu destino para ser limpo, não na época de Buddha, Ele nunca teve isso. Senão, Ele teria pavimentado o
caminho para Mim, mas Ele não fez isso. Ele deixou isso para Eu limpar o Vishuddhi Esquerdo de vocês e o Meu também, o
tempo todo Me causando dor aqui. Assim, essa coisa horrível – especialmente na mente ocidental, os indianos não sentem
culpa, nada – mas isso tem que ser superado.
Como vocês sabem, Buddha e Mahavira, ambos dão suporte ao Agnya. Assim, se você tiver que ter um Agnya Chakra bem claro,
então por um lado, você deve ser sem desejos, você deve perdoar, Ksham. Ksham é o bija mantra, é para perdoar; é o bija
mantra do canal direito. Ksham, “eu perdoo”. E no canal esquerdo é “Ham”. Por exemplo, o sujeito de canal esquerdo sempre
acha: “Oh eu não sou bom.” Para isso, ele tem que dizer: “Não, eu sou bom.” Ham, “eu sou”. Então, Ham e Ksham, esses são dois
bija mantras que temos que recitar. É claro, se você recitá-los, eles atuarão, porque, afinal de contas, agora os seus pranas se
tornaram pranavas, sua respiração se tornou iluminada, mas bastante fraca, Eu devo dizer, mas não importa. Os seus mantras
podem atuar. Vocês devem usar esses dois bija mantras para limpar o Agnya de vocês.
Mas Mahavira tem uma solução para isso. Depois da Realização, se você bloquear o seu Agnya, você tem uma terrível dor de
cabeça. Esse é o estilo de Mahavira. Você faz qualquer coisa errada, você tem uma punição; você cede ao desejo de fazer
qualquer coisa, você é punido; você vai contra a Sahaja Yoga, você é punido. Eu não estou fazendo nada, é Mahavira
trabalhando simultaneamente. Se você tentar ser esperto demais, você é superado em esperteza. Assim, essas duas forças
estão trabalhando do direito para o esquerdo, do esquerdo para o direito. Se você exagera no direito, então o esquerdo dá uma
pancada forte em você. Se você exagera no esquerdo, então o direito dá uma pancada forte em você. Ambos são como,
realmente como ataques pelas duas extremidades.
Um diz “não tenha desejos.” Tudo bem, você tem desejo – é punido, neste lado. Por exemplo, algumas pessoas dizem: “Eu
preciso ter filhos,” “eu preciso ter filhos.” Você lhes dá filhos, eles dizem: “Mãe, por que a Senhora me deu essa criança horrível,”
“ela é uma criatura horrível.” Então alguém diz: “Mãe, me arruma uma senhora, digamos, de Maharashtra.” Recentemente, houve
um caso assim. Ela estava perturbando muito: “Mãe, me arruma uma senhora de Maharashtra.” E um tipo verdadeiramente
especial veio para punir. Eles disseram: “Nunca mais de Maharashtra.” E ela era realmente... Eu nunca ouvi falar de uma mulher
assim em Maharashtra. Horrível. Porque ela estava insistindo nisso, então ela teve isso. E ela disse: “Nunca mais de
Maharashtra, baarpre baap.” “Não, não”, Eu disse, “todo mundo é excelente.” “Esse foi um caso excepcional, veio apenas para
punir você.” Assim, ter quaisquer desejos... Se você cruzar um certo limite, você é punido, e isso é feito por Mahavira. De uma
forma pequena ou de uma forma grande. Por exemplo, havia um menininho que veio à Londres, muito pomposo, e ele queria
comprar alguma coisa para ele.
E o levei a uma loja comum e havia um casaco munto bom, totalmente de algodão e tudo mais. Ele não queria comprar. “Eu
quero ir para uma grande loja.” Eu disse: “Tudo bem.” Então Eu disse: “Eu não vou.” Eu mandei o pai dele. E ele voltou com um
casaco sintético daquela loja sem saber que era sintético, porque ele não levaria alguma coisa de uma loja comum. Então, na
loja grande, muito agradavelmente, eles pagaram um preço alto e levaram aquilo. A cada minuto, os Sahaja Yogis devem saber
que há um Mahavira sentado em volta. Também Buddha está presente, que dá a vocês um sinal: “Não faça isso. Não deseje
tanto.” Ele coloca limitações para você, mas se você não escuta, então tudo bem, Mahavira está lá para corrigi-lo. Ele vai até um
ponto, então você tem dores de cabeça, depois você diz: “Mãe, porque eu tive dores de cabeça?” Você pediu isso. É um
mecanismo tão automático que nós temos que tomar muito cuidado como Sahaja Yogis.
Assim, a compreensão atual deve ser: nós todos devemos nos tornar coletivos a partir de dentro. Nós não devemos guardar
rancor ou nos queixar de tudo e devemos desfrutar a coletividade. Mas o segundo aspecto da coletividade é este: não tente
explorar a coletividade, senão você estará em dificuldades. Por exemplo, Eu tenho visto que algumas pessoas não sabem como
usar os banheiros. Quando você é coletivo, você tem que respeitar a coletividade dos outros. Por sua presença, uma outra
pessoa não deve, de forma alguma, sofrer, ou se sentir de qualquer forma insultada ou incomodada. Portanto, quando vocês
estiverem no coletivo, deve ser de tal forma que a outra pessoa regozije a companhia de vocês, regozije a sua presença lá. Isso

é algo em que não há nenhum problema. Mas se você fica exigindo e pedindo coisas, e você acha que não há limite para você
mesmo, você não pode ser, de forma alguma, coletivo, não há nenhuma possibilidade, mas você sofrerá por causa disso,
automaticamente, você sofrerá. Se isso for percebido e compreendido adequadamente, o seu Agnya estará resolvido.
Por exemplo, a raiva. Há pessoas que estão sempre se vangloriando: “Eu estou muito zangado” “com ele.” Vangloriando. Mas
simplesmente transforme essa raiva em perdão e você compreenderá a pessoa, ao invés de você ficar se metendo em
confusões, ela se meterá em confusões. A raiva irá aborrecer você, mas o perdão irá aborrecer a outra pessoa,
automaticamente. Esta é a maior arma que você obteve: perdoar. E isso é mostrado no caráter de Buddha do início ao fim. E
isso lhe dará auto-respeito, de tal maneira que você não ficará incomodado com nada, veja. Assim como um navio tem que
estar em condições de navegar. Se você coloca o navio no mar e ele quebra, para que serve construir um navio? Para que serve
um Sahaja Yogi que fica incomodado a cada momento?
Você tem que ser “navegável”, e se você for navegável, nada pode incomodá-lo. Tudo bem. O elefante está andando e os
cachorros estão latindo. Tudo bem, deixe-os latirem. O que importa? O elefante olha para este lado, deste jeito, algumas vezes
pega água e os abençoa com água. “Tudo bem, acalmem-se.” “Desse modo, suas cabeças esfriarão.” Isso lhe dará auto-estima
e você saberá o que você é: muito mais elevado do que os outros. E isso é o que acontece. Como se livrar do seu ego, que é um
problema muito, muito grande de acordo com vocês: “Mãe, como nos livramos do ego.” Pode ser dito ao ego: “Vá embora.”
Quando esse “eu-ismo” vai embora, o Si se eleva. O que há para se sentir ferido?
O que há para se sentir mal? O que há para ferir os outros? Han (sim), tudo bem, você foi enganado, muito bem, pelo menos
você não enganou ninguém, fique feliz com isso. Mas quando você está sem ego, significa que você se entregou, ninguém pode
enganá-lo. Vocês conseguem compreender isso? Ninguém pode enganá-lo, porque há uma força mais elevada, que está
cuidando de você. É desse modo que devemos compreender Buddha. Isto é... Nós devemos conhecer nossas qualidades de
Buddha. É desse modo que o nosso ego pode ser dissolvido. Quando você diz: “Mãe, nós nos entregamos à Senhora”, isso
simplesmente significa que você deu a esse ego horrível umas férias completas, significa isso.
É desse modo que esse ego desaparece. Eu acho que todo o seu, o seu... Exatamente agora, os seus Agnyas estão abertos, na
maioria de vocês, de algum modo. E então, vocês rirão de tudo. Vocês zombarão de si mesmos; simplesmente regozijem tudo.
Que Deus os abençoe.
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Eu Me inclino a todos os buscadores da Verdade.
Eu lhes disse ontem que a verdade é o que ela é. Nós não podemos conceitualizá-la, nós não podemos imaginá-la... e nós não
podemos conhecê-la com nossa consciência humana. Então, nós temos de nos tornar um ser mais sutil. Nós temos de nos
tornar o Espírito. Somente quando nós nos tornamos o Espírito, então entenderemos... que toda essa criação é cuidada... por
um poder muito sutil do Amor de Deus Todo-Poderoso. Muito bom. Assim, para nos tornamos um ser mais sutil, dentro de nós
está situado um mecanismo... sobre o qual nós lhes falamos ontem. Hoje Eu quero lhes falar sobre este poder... que alcança o
estado do Espírito e falar sobre o Espírito. Este poder reside no osso sacro, no osso triangular. E é o reflexo do Espírito Santo, ao
passo que o Espírito é o reflexo de Deus Todo-Poderoso... em nosso coração. O Espírito é Aquele que fica apenas observando,
como Deus Todo-Poderoso.
E o Poder de Deus Todo-Poderoso, Seu poder do desejo é o Espírito Santo, é a Mãe Primordial Eles falam do Deus Pai, do Filho
de Deus, e nada sobre a Mãe. Como você pode ter Pai e Filho e nenhuma Mãe? Mas eles evitam isso, de alguma modo, Eu não
sei por qual razão, evitam falar da Mãe Primordial. Mas em todas as outras escrituras, há uma descrição da Mãe Primordial,
como Atena. Atha em Sânscrito significa Primordial. Mas mesmo que eles não tenham mencionado a Mãe de Cristo... como
uma Deusa, ainda assim as pessoas por conta própria, com seu sentimento e com sua experiência da religião pagã, a
chamaram de Madona. Mas Ela não foi chamada de Madona na Bíblia. Agora, esta Mãe Primordial está expressa ou está
refletida... como esta Kundalini. E esta Kundalini é sua Mãe individual. E Ela sabe tudo sobre você.
Muitas pessoas disseram que o despertar da Kundalini... pode prejudicar você. Como você pode pensar que a Kundalini pode
prejudicar você, quando Ela é a sua Mãe? Quando você nasceu, sua mãe assumiu todos os problemas... do seu nascimento. Ela
não o incomodou. Da mesma maneira, quando a Kundalini é despertada, Ela lhe dá esse segundo nascimento sem lhe causar
nenhum problema. Então, nós temos de entender que... esta Mãe Terra não pode nos causar nenhum problema... quando Ela
germina as sementes, da mesma maneira, a Mãe Kundalini não nos causa nenhum problema. O Espírito é o reflexo de Deus
Todo-Poderoso em todos nós. Como há somente um Deus, todos nós refletimos o mesmo, e assim nós estamos coletivamente
conscientes... quando nos tornamos o Espírito. Então, todos têm o Espírito refletido em seus corações. Assim, quando vocês
sentem essa brisa fresca como sentiram outro dia, o que vocês sentem é este Poder Onipresente.
Ao mesmo tempo, você se torna coletivamente consciente. Então, você pode sentir a outra pessoa também... nas pontas de
seus dedos. No Alcorão, Profeta Maomé disse: "No tempo de ressurreição, suas mãos falarão." E este é o tempo da
ressurreição. Este é o Juízo Final. E você tem de julgar a si mesmo. Outro dia na Holanda, uma pessoa Me perguntou: "Mãe,
como é que algumas pessoas serão salvas e outras não." Eu disse: "É o destino". Talvez aqueles que estão aqui fizeram coisas
tão corretas... em vidas anteriores e nesta vida, de modo que eles estão aqui. Isso depende, Eu não sei como.
Na Rússia, por exemplo, Eu sempre tenho de reservar um grande estádio. Por exemplo, há um lugar chamado Togliatti... e este
senhor Togliatti era na verdade italiano. E ele se revoltou contra a Igreja Cristã e foi para a Rússia. E lá ele abriu uma grande
fábrica de carros. Agora há 40.000 Sahaja Yogis. Até agora Eu não fui lá. E no Meu aniversário, eles tiveram um feriado em toda
a cidade. Eu não consigo entender por que em alguns lugares... isso funciona tremendamente de uma grande forma, muitas
pessoas vêm para a Sahaja Yoga... e em alguns lugares, há muito poucas pessoas. Como Eu lhes disse, quando esta Kundalini
se eleva, vocês melhoram fisicamente. Agora, Eu devo dizer que muitas doenças têm sido curadas... como um subproduto do
despertar da Kundalini.
Nós temos três médicos indianos que obtiveram o doutorado em medicina... na Sahaja Yoga por curar doenças incuráveis. E há
sete médicos na Inglaterra... que estão registrando todos os que foram curados. Mas em Moscou, há 40 médicos que estão

praticando a Sahaja Yoga. Por causa disso, você não precisam de um hospital, vocês não precisam de dinheiro, vocês não
precisam de nada. É o seu próprio poder que trabalha. E uma vez que você esteja apropriadamente estabelecido, então você
não tem de se preocupar com sua saúde de forma alguma. Isso também ajuda pessoas mentalmente retardadas, pessoas
mentalmente doentes. Por causa esta Kundalini, quando Ela se eleva, Ela é também uma redentora. Ela nutre os centros, por
meio dessa nutrição, os centros ficam curados... e, no final, Ela integra todos estes centros. O Espírito, quando Ele brilha em sua
atenção, então sua atenção se torna iluminada.
Se você prestar atenção em alguém... e tentar sentir quais centros têm problemas naquela pessoa, você pode imediatamente
perceber isso. Há vários criminosos da Índia que vieram para os países ocidentais... vestindo essas roupas alaranjadas e se
tornaram falsos mestres. Alguns deles também sabiam como hipnotizar muito bem. E eles lincharam as pessoas porque o
interesse principal era o dinheiro. É claro, há outros assim chamados mestres em outros países também. Até mesmo uma
pessoa como Freud, ele era um anti-Cristo, você pode ver isso claramente. Por que Cristo disse: "Não devereis ter olhos
adúlteros", uma descrição tão sutil da pureza. Uma descrição tão sutil da pureza. Mas por outro lado, este senhor Freud
transformou todos em nada além de um caso sexual. E as pessoas perderam a compreensão... de que essas são as fraquezas
humanas.
Elas foram enganadas a tal ponto que elas dizem... que você pode ascender em sua espiritualidade por meio do sexo. Isso é
absurdo. Ao contrário disso, nos dogmas cristãos, as pessoas acreditam que você deve abominar o sexo. Os dois são
absolutamente absurdos. A pessoa deve ter uma atitude sã, sensata. Se você observar isso claramente, o centro mais abaixo, o
qual nós chamamos de Muladhara, está localizado abaixo da Kundalini. Agora, este centro cuida da nossa excreção, incluindo o
sexo. Então, sua ascensão não tem nada a ver com sexo. Ao contrário, quando sua Kundalini começa a despertar, você se torna
inocente como uma criança. E isto é o que Cristo disse: "Vocês têm de se tornar como crianças para entrar no Reino de Deus."
Assim, é a Sahaja Yoga que realmente explica Cristo... e pratica o Cristianismo. Além disso, a abertura do Sahasrara, que é o
que chamamos de área óssea da fontanela, é a concretização do batismo. Você pode seguir qualquer religião, Hindu, Cristã,
Muçulmana, qualquer religião, você pode praticar qualquer pecado, você pode cometer qualquer pecado, não há nenhuma
restrição. Não há nenhuma restrição interna. Mas uma vez que você se torne um Sahaja Yogi, Eu não tenho de lhe dizer nada.
Você simplesmente se torna correto. Eu não tenho de lhe dizer os Dez Mandamentos, vocês simplesmente os cumpre por si
mesmo. Você se torna o seu próprio mestre. E você guia a si mesmo. E você conhece a verdade absoluta.
Você pode pegar dez crianças que são almas realizadas, vendar seus olhos... e colocar uma pessoa em frente dessas
crianças... e lhes perguntar: "O que há de errado com este senhor?" E elas mostrarão o mesmo dedo. E você pergunta a ele: "Há
algo errado com a sua garganta?" E ele dirá: "Sim, mas como você sabe?" Porque este dedo indica a garganta. Assim, esses
falsos gurus que vieram para cá, a falsidade que eles falaram, você pode percebê-la. Você pode perceber se eles são
trapaceiros, se eles são falsos, se eles estão enganando você. Antes de tudo, você deve saber que... você não pode pagar por
sua ascensão. Porque é um processo evolutivo, que é um processo vivo, pelo qual você não pode pagar. E então você entra no
Reino de Deus.
E então, você se torna a alegria. Não o tipo errado de alegria, mas a alegria que o eleva, que o torna sublime. A alegria não tem
felicidade e infelicidade... como os dois lados de uma moeda. Isto significa que a alegria é absoluta, mas os prazeres não são.
Quando você cede a qualquer prazer, isso tem uma reação, tem uma repercussão, mas a alegria é absoluta. Assim, ontem,
todos vocês que estiveram aqui, a maioria de vocês sentiu o Espírito. Porque vocês puderam sentir a brisa fresca. Então, o
crescimento começou. E vocês não levarão nem mesmo um mês para ter maestria sobre isso. Mas vocês têm de pôr isso em
prática, porque a conexão tem de estar bem.
Talvez existam alguns problemas dentro do ser... que necessitem ser corrigidos. Então, seria muito bom se vocês... se
participassem dos encontros de continuação... e se encontrassem com eles. Mas a coisa toda funciona na coletividade. Na
época de Buddha, eles tinham de fazer todos os tipos de penitências, purificações, renúncia completa. Ainda assim eles podiam
não alcançar a Realização do Si. Buddha também teve de sofrer muito... em Sua purificação. Mas na Sahaja Yoga, é a
coletividade que o purifica automaticamente, que o corrige. que o corrige, sim Agora, vamos supor que haja algo errado com

esta mão esquerda, então a mão direita imediatamente a ajuda, automaticamente. Porque elas são partes integrantes de um
único corpo. Na Sahaja Yoga, você se torna parte integrante do todo.
O microcosmo se tornou o macrocosmo. Assim, agora, você só pode crescer quando você está nesse corpo. Vamos supor que
Minha unha seja cortada do Meu corpo, ela não crescerá. No início, você encontrará um pouco de dificuldade... para se ajustar à
coletividade, você pode achar que ela não é muito adequada a você, talvez. Não com todos, mas algumas pessoas fazem
estardalhaço com isso. E a porta da Sahaja Yoga está aberta a todos, às vezes nós também temos pessoas loucas na Sahaja
Yoga. Então você começa a pensar: "Como este louco está aqui? ", e tudo isso, você começa a criticar. Mas se você fizer
introspecção, então isso será excelente para você. E não se preocupe com os outros, você crescerá muito mais rápido.
Porque você é a semente, você é a Mãe Terra e você é o jardineiro. E você é o amor que é a água. Assim, na realidade, Eu lhes
disse que todos vocês têm a Divindade, a única coisa é que vocês têm de sentir e crescer nisso. Ontem ninguém Me fez
nenhuma pergunta, isso foi um bom sinal, pois todos vocês querem sua Realização, só isso. Então, Eu lhes disse que fazer
pergunta... é apenas uma acrobacia mental. Agora, Eu posso responder todas as suas perguntas, mas isso não é nenhuma
garantia para ter a Realização do Si. A única coisa é que vocês devem ter o puro desejo, o puro desejo de ser o Espírito. Então
funcionará, porque a Kundalini é o poder do puro desejo. Como vocês sabem, todos os outros desejos são, em geral,
insaciáveis. Este é o único desejo que lhes dá a verdadeira satisfação.
Muito obrigada. Então, vocês irão me fazer perguntas hoje? O que ele disse? Ele quer saber sobre as aparições de Nossa
Senhora Maria, por exemplo, em Fátima ou em outros lugares. Deve ter acontecido, deve ter, é bem possível, em uma de Minhas
fotografias, onde as pessoas estão tirando fotografias, e Ela está lá, Ela apareceu diante de Mim também, é possível. Vocês
devem ver algumas de Minhas fotografias, é interessante como essas aparições acontecem. Tudo bem? É possível. Mas
infelizmente, Ela é descrita na Bíblia apenas como uma mulher, quero dizer, não há nenhum respeito por Ela. Deve ter sido Paulo
quem fez isso, porque ele era apenas um organizador e... Eu acho que ele quis usar o Cristianismo como uma plataforma... para
ele mesmo.
E ele não tinha nada a ver com Cristo, pelo contrário, ele matou um dos discípulos de Cristo, Estevão, ele o matou. Ele deve ter
pensado que era uma boa maneira de conseguir uma plataforma, então ele deve ter pulado na plataforma. Ou talvez para
ganhar algum dinheiro. Nós de fato algumas vezes temos pessoas assim na Sahaja Yoga. O que fazer? Mas ele não era uma
alma realizada, nada desse tipo. A Sahaja Yoga explicará tudo, o relacionamento de Cristo com os outros. Cristo disse: "Aqueles
que não estão contra Mim estão Comigo." Quem são eles? Na verdade, Cristo esteve lá até os oito anos de idade, e depois Ele
foi para a Índia.
Por vinte anos, Ele ficou lá. Quando Ele voltou, Ele viveu por apenas três anos e meio. E eles O crucificaram. Seja o que for que
Ele tenha feito, foi fabuloso em três anos e meio. Ele apenas usou pescadores comuns e fez tantos sermões... sobre a verdade,
muito intensamente, Ele falou sobre a verdade, corajosamente. Mas três anos e meio não é nada. Na Inglaterra, Eu trabalhei
com grande esforço sete hippies... por quatro anos, Eu tive de lhes dar a Realização, lutando por quatro anos. Eles não tinham
nenhuma formação de forma alguma. E eles estão agora, Eu acho que eles estavam seguindo Freud, não Cristo, foi um grande
choque ver isso. Tudo bem, então levará dez, quinze minutos para nós chegarmos a esse estado.
Eu tenho apenas de lhes pedir para que tirem os seus sapatos, para receber a ajuda da Mãe Terra. Uma coisa que Eu tenho de
lhes dizer é que... a Realização do Si não pode ser forçada. Vocês têm de pedir por ela em sua própria glória da liberdade,
porque no final vocês têm de alcançar a liberdade completa, a completa maestria de si mesmo. Onde não há nenhum vício,
nenhum hábito, nenhum falso guru, ninguém pode dominá-los. Então, aqueles que não querem ter sua Realização do Si, por
favor devem sair. Venham e sentem-se aqui, este é o seu assento, venham e sentem-se aqui. Não adianta ficar em pé, por favor,
sentem-se. Todos vocês devem se sentar, será uma boa ideia. Vocês não devem se levantar e olhar para os outros, não é
educado. Agora, por favor, tentem entender o que vocês têm de fazer, e nós lhes mostraremos, depois disso vocês têm de
fechar seus olhos.
Há dois poderes dentro de nós, o esquerdo é o poder do desejo... e o direito é o poder da ação. Então, nós colocamos a nossa

mão esquerda assim em nosso colo, de forma bem confortável. Vocês não devem se sentar com uma má postura ou com o
corpo esticado, mas apenas uma posição ereta confortável. Aqueles que estão sentados no chão estão perfeitamente bem, eles
devem apenas tirar os seus sapatos. Aqueles que estão sentados na cadeira, coloquem os dois pés afastados um do outro.
Assim, nós usamos a mão esquerda... para expressar que nós desejamos ter a Realização do Si. E nós usamos a mão direita
para nutrir os nossos centros. Então, primeiro nós colocamos nossa mão direita em nosso coração. Porque no coração reside o
Espírito. Por favor, coloque-a em seu coração.
Você não entendeu? Agora, aqui reside o Espírito. Agora, leve sua mão direita na parte superior do seu abdômen, onde está o
centro da sua maestria. Quando você é o Espírito, você é o seu mestre. Então agora, por favor, leve sua mão direita... na parte
inferior do seu abdômen. Tudo no lado esquerdo, porque este é o centro do puro conhecimento. Depois nós elevamos nossa
mão direita novamente... para a parte superior de nosso abdômen. Depois nós colocamos nossa mão direita no coração.
Depois nós colocamos nossa mão no encontro do pescoço com o ombro, e viramos a cabeça para a direita. Este centro é
danificado quando nos sentimos culpados.
E como resultado, nós contraímos doenças horríveis como a angina. Então, por favor não se sintam culpados. Depois nós
colocamos nossa mão direita na testa, na testa assim. E abaixe a cabeça... o tanto que for possível. Por que vocês não fazem
isso? Por favor. Este é o centro onde você tem de perdoar a todos. Agora, por favor leve sua mão direita na parte detrás da sua
cabeça. E empurre para trás sua cabeça. Este é o centro onde, sem se sentir culpado, sem enumerar seus erros, você deve pedir
perdão ao Poder Divino Onipresente.
Agora, estique a sua palma completamente. E coloque o centro de sua palma no topo de sua cabeça. E agora pressione-a
fortemente. Estique seus dedos e abaixe a cabeça. Agora, mova o couro cabeludo devagar sete vezes, o couro cabeludo. É só
isso que temos de fazer. Mas há três condições. A primeira é que você têm de estar totalmente autoconfiante... de que você
obterá a Realização do Si. Quer você tenha chegado tarde ou mais cedo, não faz nenhuma diferença. A segunda é esquecer o
seu passado, neste ponto, você deve estar no presente.
De modo que você não se sinta culpado. Afinal de contas, você é um ser humano, você não é Deus. Se você cometeu algum
erro, está tudo bem. Este Poder Divino é o Oceano de Perdão. E seja quais forem os erros que você cometa... podem ser
dissolvidos pelo Poder. Isto significa que você deve ficar de forma confortável... em relação a si mesmo, e você deve ter
respeito por si mesmo, porque você é um ser humano, porque você é a quinta-essência da evolução. A única coisa, o último
grande avanço tem de se estabelecer. Então, não se sinta culpado de forma alguma, neste momento. Agora, a terceira condição
é que você tem de perdoar a todos em geral. Como Eu lhes disse ontem, quer você perdoe ou não, você não faz nada.
Isso é apenas mental. E se você não perdoar os outros, você faz o jogo das pessoas erradas desnecessariamente. E você se
tortura enquanto aquele que o incomodou está muito feliz. Apenas diga: "Eu perdoo a todos em geral", e você se sentirá
imediatamente mais leve em sua cabeça. Estas são as únicas três condições. Agora, por favor fechem seus olhos... e por favor
não os abram até que Eu lhes diga. Então coloque a mão direita em seu coração... e a esquerda em direção a Mim assim, e
ambos os pés separados um do outro. Agora, aqui é o centro do seu Espírito. Por favor fechem os olhos e Me façam uma
pergunta fundamental, vocês podem Me chamar de Mãe ou Shri Mataji, como quiserem. Aqui, façam-Me uma pergunta
fundamental três vezes... em seu coração: "Mãe, eu sou o Espírito?"
Se você é o Espírito, você é o seu guia. Então, agora, por favor, levem sua mão... na parte superior do seu abdômen no lado
esquerdo... e o pressionem fortemente. Aqui vocês têm de Me fazer uma outra pergunta: "Mãe, eu sou meu próprio mestre?"
Três vezes. Eu já lhes disse que Eu respeito a sua liberdade. E Eu não posso forçar em vocês o puro conhecimento... que faz
todo o trabalho Divino. Então, por favor coloquem sua mão direita... na parte inferior de seu abdômen no lado esquerdo. E aqui,
vocês devem pedir seis vezes: "Mãe, por favor dá-me o puro conhecimento." Seis vezes. Assim que vocês pedem o puro
conhecimento, a Kundalini começa a se mover para cima, então nós temos de nutrir os centros mais acima com a nossa...
completa autoconfiança.
Então agora, por favor elevem sua mão direita... até a parte superior de seu abdômen no lado esquerdo, e aqui, com total

confiança, digam dez vezes: "Mãe, eu sou meu próprio mestre." Eu já lhes disse que você é o puro Espírito. Você não é este
corpo, você não é esta mente, você não é este ego, estes condicionamentos, mas você é o puro Espírito. Então agora por favor,
elevem sua mão direita no seu coração. Aqui você tem de dizer... com completa confiança em si mesmo doze vezes: "Mãe, eu
sou o Espírito." Este Poder Onipresente é o oceano de amor e compaixão, Ele é o oceano do conhecimento absoluto, mas acima
de tudo, Ele é o oceano de perdão. Então, seja qual for o erro que você possa ter cometido, Ele pode facilmente dissolver tudo
isso. Então, agora, aqui... elevem sua mão direita no encontro de seu pescoço com o ombro... e virem a cabeça para a direita. E
aqui, vocês têm de dizer com total confiança 16 vezes: "Mãe, eu não sou culpado de forma alguma." Eu já lhes disse que se você
perdoa ou não, você não faz nada.
Este centro é tão apertado que, por favor, vocês têm de perdoar... a todos em geral. Se vocês não perdoarem, talvez vocês não
obtenham a sua Realização. Então agora, por favor, elevem sua mão direita na testa... e abaixem sua cabeça completamente.
Aqui vocês têm de dizer, com total confiança, vocês têm de apenas dizer, não digam que isso é difícil: "Mãe, eu perdoo a todos."
Vocês têm de dizer isso de coração, não importa quantas vezes. Agora coloquem a sua mão direita na parte detrás de sua
cabeça... e pressionem sua cabeça o tanto quanto possível. Aqui vocês têm de dizer, sem se sentirem culpados, sem
enumerarem seus erros, apenas para a sua satisfação: "Mãe, se eu cometi algum erro", ou "Poder Onipresente," "se eu cometi
algum erro, por favor me perdoe". Vocês devem dizer "Poder Onipresente". Agora, por favor estiquem sua mão, estiquem sua
palma, e coloquem o centro da palma... exatamente no topo da área óssea da fontanela, e abaixem a cabeça... e pressionem
firmemente empurrando os seus dedos. Aqui, novamente, Eu não posso passar por cima de sua liberdade, então vocês têm de
pedir a sua Realização do Si.
Agora, por favor abaixem a cabeça, empurrem bem seus dedos, e movam o couro cabeludo sete vezes lentamente, dizendo:
"Mãe, por favor dá-me a Realização do Si". Por favor abaixem a cabeça, por favor, abaixem a cabeça, inclinem a cabeça. Se
vocês não curvarem a cabeça, isso não funcionará. Por favor, movam o couro cabeludo sete vezes, dizendo: "Mãe, por favor
dá-me a Realização do Si". Por favor, abaixem suas mãos, por favor, abram os olhos. Agora, por favor, coloquem ambas as
mãos deste jeito. Agora, inclinem a cabeça e vejam por si mesmos... se há uma brisa fresca saindo de sua cabeça, ou uma brisa
quente, se você não tiver perdoado, será a brisa quente. Mas por favor não coloquem sua mão no topo da cabeça, afastem um
pouco e vejam por si mesmos. Agora por favor, coloquem a mão esquerda e vejam por si mesmos... com a mão direita. Se o ar
estiver quente, significa que você tem de perdoar.
Agora coloquem a mão direita novamente, por favor, e vejam com a mão esquerda. Agora coloquem ambas as mãos em
direção ao céu, e façam qualquer uma destas perguntas: "Mãe, esta é a brisa fresca do Espírito Santo?" "Mãe, este é o Poder
Onipresente do Amor de Deus?" "Mãe, este é Paramchaitanya?" Qualquer uma dessas perguntas, vocês podem fazer três vezes.
Agora, por favor abaixem as mãos. Coloquem suas mãos assim em direção a Mim. Olhem para Mim sem pensar. Todos
aqueles que sentiram a brisa quente ou fresca... saindo de sua cabeça ou em suas mãos ou nas pontas dos dedos, por favor
elevem ambas as mãos. Eu Me inclino a todos vocês, vocês são os santos.
Eu sei que algumas pessoas não sentiram, muito poucas, muito poucas. Não importa. Aqueles que quiserem se encontrar
Comigo são bem-vindos, mas os Sahaja Yogis não devem vir. Aqueles que não sentiram devem vir por este lado. E os Sahaja
Yogis trabalharão neles.
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Shri Kundalini Puja Weilburg, Alemanha S.S. Shri Mataji Nirmala Devi 11.08.1991 Hoje nós nos reunimos aqui para fazer o Puja
da Adi Kundaini… assim como da sua própria Kundalini. Primeiramente, Eu acho que esta é a coisa mais importante para se
entender… sobre sua própria Kundalini: a Realização do Si é o autoconhecimento… e Aquela que lhe dá o autoconhecimento… é
sua própria Kundalini, porque quando Ela se eleva, Ela aponta quais são os problemas de seus chakras. Agora, nós dizemos que
Ela é o puro desejo, mas nós não sabemos o que a pureza significa. Ela significa seu desejo casto. Isso significa que o desejo
não tem nenhuma luxúria, ganância, nada nele. Esse poder é sua própria Mãe… e está estabelecido em seu osso triangular. Ela é
sua própria Mãe. Ela sabe tudo sobre você, é como um gravador. Ela sabe tudo sobre você… e Ela é absolutamente o
conhecimento, porque Ela é tão pura. E sejam quais forem os chakras que Ela toque, Ela também sabe de antemão o que está
errado com aquele chakra. Portanto Ela está completamente preparada… e Ela se ajusta totalmente… de modo que você não
tenha problema pelo depertar Dela. Se algum chakra está constrito, Ela espera e vai lentamente abrindo esse chakra. Agora,
esta Kundalini é o Poder Primordial… que está refletido dentro de você, e dentro de você, em um ser humano, Ela é como muitos
fios de energia. Então Ela é como uma corda… e essas energias estão todas entrelaçadas juntas… para formar esta Kundalini.
Em um ser humano, esses fios são… três vezes sete, isto é 21, elevado a 108. Mas quando sua Kundalini se eleva, um ou dois
fios provenientes disso se elevam… e perfuram a área óssea da fontanela. Somente um ou dois, porque isso tem de passar
através do nadi mais interno, conhecido como Brahma Nadi. É tudo uma espiral do inicio ao fim, porque a Kundalini é uma
espiral… e esses nadis são também como uma espiral deste jeito. Então o nadi mais interno é o Brahma Nadi. O mais exerno é o
canal direito… e o segundo mais interno é o Ida Nadi. Assim, através do Brahma Nadi, Ela começa a enviar esses fios. Através
disso, eles relaxam o centro. Através do relaxamento do centro, o sistema nervoso simpático também começa a relaxar… e
quando isso vai ao Agnya Chakra, então os seus olhos começam a relaxar, suas pupilas começam a dilatar… e seus olhos
podem ficar como os Meus, muito pretos, totalmente relaxados. Assim, você pode facilmente observar em uma pessoa… até
que ponto está a Kundalini. Se Ela atravessou o Agnya, então os olhos ficarão completamente dilatados e ficarão brilhando… e
depois Ela entra no Sahasrara. Agora, Ela é totalmente a pura luz do conhecimento, do amor, da compaixão e da atenção. Todas
essas três coisas estão nessa energia. Nós conhecemos muitas energias, como a energia elétrica, conhecemos a energia da
luz, conhecemos outras energias. Mas essas energias não podem pensar, elas não podem se ajustar, elas não podem trabalhar
por conta própria. Elas devem ser manejadas por nós. Mas esta energia, Ela própria, é uma energia viva e sabe como lidar
Consigo mesma. Ela pensa. Se você observar uma semente brotando, você perceberá que na ponta da semente há uma
pequenina célula… que sabe como ir em volta de lugares macios… e depois como circular as pedras… e depois como descobrir
seu caminho para a fonte. Essa célula tem, Eu diria, uma pequena Kundalini nela, pelo modo como ela se move. Mas dentro de
você existe – uma enorme força da Kundalini existe. Então você tem um depósito de compaixão, que pode ser iluminado pelo
Espírito. Você tem um depósito de amor, de compaixão… e de conhecimento e o oceano de perdão. Quando as pessoas têm a
Realização, elas não entendem… que elas agora têm de crescer. E por que elas não crescem? Porque elas não pedem essas
energias. Uma pessoa que é uma alma realizada, se ela disser: "Eu tenho de ter mais compaixão." "Minha compaixão não está
bem." "Minha preocupação em relação aos outros não está bem." "Minha generosidade não está bem." "Eu estou explorando os
outros, estou explorando o amor deles", então essa energia começa a se mover, dando a você essa dimensão maior do amor e
da compaixão. Mas se você não quer ficar… crescendo em sua consciência, então Ela diz: "Tudo bem," "ele é um Sahaja Yogi
mal desenvolvido, deixe estar", Ela não fornece essa energia que está armazenada dentro de você. Eu lhes falei, três vezes sete,
que é 21 elevado a 108. Portanto, que depósito você tem dentro de você mesmo. Mas por causa de seu estilo mundano de
pensar e de pedir - no começo, quando Eu comecei a Sahaja Yoga, as pessoas pediam, por exemplo, empregos… ou "minha mãe
está doente" ou um pai está doente… ou eles pediam dinheiro ou algo assim. Assim, esses desejos não são desejos puros.
Como sabemos na economia, eles não são desejos puros. Eles são desejos impuros, porque em geral eles nunca são saciáveis.
Assim, esta Kundalini, que é sua Mãe, Ela está lá para supri-lo, para nurtri-lo, para cuidar de você, para fazê-lo crescer… lhe
dando uma personalidade mais elevada, uma personalidade mais elevada, uma personalidade mais ampla, uma personalidade
mais profunda. Agora, nós achamos que se alguém é versado, então achamos que ele é uma personalidade mais elevada. Às
vezes um sujeito que é rico, nós achamos que… ele é uma personalidade mais elevada. Algumas vezes achamos que um sujeito
que é muito trabalhador… é uma personalidade mais elevada. Algumas vezes achamos que um sujeito que é, quero dizer, algum
tipo de confusão em relação à religião ou algo assim, nós achamos que ele é uma personalidade mais elevada. Nossas ideias

sobre personalidade mais elevada por si só está errada. As pessoas são mais elevadas porque elas são evoluídas
espiritualmente. Senão elas não são, elas se deterioram, ninguém as respeita. Agora nós estamos na Alemanha e a Alemanha
(Germany) - "germ (gérmen)" significa, na verdade, "Kundalini". "Germ (gérmen)" significa… em Sânscrito, como vocês chamam,
"ankura". "Ankura" é o "germ (gérmen)". E Alemanha (Germany) é o lugar… onde podemos ter o Puja a Kundalini, é algo que é
realmente uma grande coincidência… ou Eu acho que são apenas arranjos do Paramchaitanya. Então ao observar uma semente,
ela parece uma coisa comum, nada de especial, poderia ser uma castanha muito dura também, a maioria das sementes estão
em castanhas, a maioria; Se elas não estão em castanhas, então talvez elas tenham algum revestimento ou algo assim, no
mínimo. Mas você não achará uma semente simplesmente pendurada em algum lugar, em uma árvore, ela tem de ter alguma
proteção, algum tipo de solidez externa. Agora, essa solidez está presente, mas o gérmen tem a capacidade de quebrar essa
solidez. Apenas imaginem um gérmen, que é algo tão delicado, que mesmo se você tocá-lo, ele talvez quebre. Ele consegue
quebrar? Um gérmen, ele pode quebrar a cobertura, a casca dura? Como ele consegue fazer isso? Não é fantástico… que uma
casca tão dura, que não conseguimos quebrar nem mesmo com nossos dentes, pode ser facilmente quebrado por um delicado
gérmen. Assim, nesse momento, o que acontece… é que a casca não se torna cheia de vida, ela não fica viva. Não há nenhum
movimento da casca, mas o gérmen se move e a abre. De modo que essa coisa delicada, quando ele cresce, então a casca tem
de se quebrar. Da mesma maneira, esta Kundalini, que é uma coisa delicada, se você observar uma pessoa que é compassiva.
"Oh", eles dizem, "Mãe, ele é uma joia." Todo mundo tem um tipo de pena, um sentimento de proteção por essa pessoa. "Ele é
só, Mãe, ele é só compaixão," "e tudo mais, isso é demasiado." Nós sempre achamos que uma pessoa asism é muito – é um
fracote, uma personalidade fraca e ela deve ser protegida. "Oh Mãe, ele também não sabe como abusar das pessoas." "Como
ele bateria em alguém? Ele não consegue nem mesmo matar uma formiga," "uma formiga na rua." "Como ele pode fazer alguma
coisa se ele inútil?" Esse é o nosso conceito, porque achamos que devemos ter alguém, uma pessoa realmente tirânica para
lidar com as coisas. Mas apenas observe que numa semente, é esse delicado gérmen que cresce e quebra a casca. Da mesma
maneira, quando nos tornamos realmente delicados como um gérmen… e depois crescemos em nossa delicadeza… e em nossa
beleza da compaixão, do amor… e na sabedoria que nos torna humildes, então essas cascas se quebrarão. Mas é o oposto,
normalmente. Na Sahaja Yoga agora, nós temos líderes. Nós tivemos líderes e líderes e líderes. Alguns deles vieram como
tigres. Eu não sabia o que fazer para lhes falar. Até mesmo um tigre pode ser montado pela Deusa Kundalini, porque esse amor
tem o poder de quebrar qualquer casca dura. Assim, o que devemos pedir é… essa compaixão, a leve, leve natureza compassiva,
e então a Kundalini suprirá, porque Ela só tem isso. A Kundalini não tem nada mais. Todo o Poder Dela é de amor, nada além de
amor. Então como Ela pode lhe dar algo que Ela não tem? Vamos supor que você odeio alguém, o que Ela pode fazer? Ela não
pode fazer nada, porque Ela não pode lhe dar poderes para odiar. Então o que Ela diz: "Você odeia alguém ou você perdoa." Ela
lhe dá o poder para perdoar. Como uma espada tem lutar contra um escudo, não contra uma espada. Assim, a violência, como
eles dizem, só pode ser… combatida com a não violência. Da mesma maneira, se temos de crescer, se os Sahaja Yogis têm de
crescer, antes de tudo, nós temos de ver como suavemente nós falamos, como gentilmente nós falamos, o quanto somos
ponderados. Agora, isso é externamente, mas quando você começa a fazer isso externamente, a energia começa a vir
internamente. Você talvez diga: "Mãe, mesmo se você pensar…" Assim, esse é o nosso pensamento. Não, você está pensando
nesse momento. Por causa desse pensamento, a energia virá da Kundalini, porque você está pedindo Sua ajuda. Seja o que for
que Ela tenha, Ela está desejando lhe dar, mas seja o que for que Ela não tenha, como Ela pode dar? Agora, vamos supor que
você queira ficar com raiva, Ela não tem o poder de mostrar raiva, então como Ela pode lhe dar raiva e mau gênio? Quero dizer,
às vezes Eu tento: "Vamos ver …" "se consigo Me envolver com o ego." Como Me envolver, Eu não sei, porque esta Kundalini não
sabe o que é esse ego, como mimar o ego e como fazer você pairar no ar. Não. Assim, seja qual for o tipo de energia que Ela é,
Ela lhe dará. Então por favor lembre-se: aqueles que tentam… colocar imposicões e condicionamentos e ego… e tudo mais não
vão crescer porque… eles não estão recebendo a energia da Kundalini, mas sim do exterior, que é totalmente inútil. Assim, o
poder da Kundalini é pureza absoluta, auspiciosidade, santidade, castidade, autorrespeito, amor puro, desapego, zelo, atenção
iluminada, para lhe dar alegria, como toda mãe quer que seu filho tenha alegria. De qualquer forma que seja possível, ela tentará
dar alegria aos seus filhos. Da mesma maneira, esta Kundalini tem somente um poder: como dar alegria aos Seus próprios
filhos, e Ela faz isso. Vamos supor, quero dizer, Eu não sei sobre as mães modernas, mas normalmente se Eu fosse e dissesse
para Minha mãe: "Ensina-Me a ficar com raiva", ela diria: "Vá e corte o seu nariz." Se Eu lhe disser: "Diga-Me como contar
mentiras", ela dirá: "Vá e corte sua língua." Se Eu disser: "Diga-Me como ver coisas ruins nos outros", ela dirá: "Arrancar seus
olhos é melhor." Todas essas ideias que temos dentro de nós mesmos… criam um problema muito grande para a Kundalini…
entrar em sua atenção. Agora, as pessoas sempre perguntam: "Mãe, como devemos crescer?" "O que devemos fazer?" É por
isso que digo para que façam introspecção. Deve haver introspecção. "O que eu quero nesta vida?" "Eu deveria ser capaz de

amar muito mais pessoas…" "sem nenhuma luxúria ou ganância ou expectativas." Tudo bem. Então as inundações de amor
abstrato fluirão. Ela lhe dá o estado de testemunha. Ela lhe dá paz. Quantas coisas Ela tem de lhe dar… através das quias você
se torna tão poderoso, tão poderoso. Ninguém pode perturbá-lo. Ela lhe dá segurança. Ela lhe dá paz. Ela lhe dá sabedoria. Mas
se você quer pedir estupidez, Ela não consegue fazer isso. É impossível. Ela não tem isso nela. Então todo Sahaja Yogi que tem
de crescer deve saber o que está… em estoque com sua própria Kundalini. Assim, agora, se você tentar fazer o oposto, você
pula para o canal esquerdo ou para o canal direito. Pule no canal esquerdo, então você começa a se mover… no canal esquerdo,
então você pode se tornar qualquer coisa. Seja o que for que ouçamos sobre as pessoas, o modo como elas matam… e
violentam e isso e aquilo e… todas essas coisas começam a chegar muito facilmente, porque essa energia repousa além da
Kundalini. Porque você se move para esse lado, tudo bem, você quer bhoots, tenha-os. Você quer doenças, tenha-as. Você quer
ser condescendente com coisas imundas, tenha a imundície. Seja o que for que você queira, você pode ter. Isso também está
disponível. Ninguém pode impedi-lo. Se você quer ser astuto, você quer ficar falando pelas costas, tudo bem, vá em frente. Isso
é também muito comum. Eu ouvi falar que os Sahaja Yogis, especialmente as mulheres, ficam falando dos outros pelas costas,
discutindo. É desse modo que nunca poderemos crescer. Se você tem de falar, só fale bem dos outros. Do contrário, não fale, é
melhor. Essas coisas não vão nos ajudar. Agora, nós não estamos aqui neste mundo, neste estágio, para construir para eles
mais igrejas… ou templos ou mesquistas? Não, tivemos o suficiente deles, tivemos problemas o suficiente. Então agora, nós
queremos fazer para nós mesmos… uma morada de amor e pureza, mas aqueles que são residentes não são, então como você
pode ter amor? Haverá sempre ciúmes e… egoísmo e todas essas coisas lá. Assim, quando falamos da luz da Kundalini, nós
temos de entender que essa luz, essa luz se espalha em sua vida, externamente em sua vida e se expressa… em uma forma
muito, muito bela. Todo mundo diz que os Sahaja Yogis parecem muito diferentes dos outors. "Há um brilho no rosto deles, há
um…" "Eles parecem flores", muitos dizem, "relaxados, eles são pessoas muito belas." Por exemplo, em Cabella, as pessoas
ficaram tão impressionadas. Elas disseram: "Esses são jovens e eles vieram para cá," "eles não ficam brigando entre eles, não
há nenhum arruaceiro entre eles." Eles ficaram muito surpresos ao ver como vocês podem ser tão sensatos, tantos de vocês.
Muitas pessoas, se elas se reúnem em qualquer lugar, elas podem…… enlouquecer muito rapidamente. Mesmo um grupo menor
pode se tornar louco. Sem nenhuma razão, eles enlouquecem. Assim, esse seu comportamento coletivo foi tão visto
claramente… por aqueles aldeões simples. Para isso, você só tem de desejar. Você só tem de desejar e esse puro desejo
trabalha… na direção correta, senão seja o que for que você deseje, você não pode conseguir. Você quer dinheiro? Tudo bem,
tenha-o. Move-se para o canal direito. Ganha dinheiro dessa forma, ganha dinheiro daquela forma. Faz o que você gosta. Depois
você quer matar alguém. Tudo bem, vá para o canal direito. Você pode conseguir muitas pessoas que irão e matarão qualquer
um… que eles queiram. Depois você quer alguma publicidade ou algo assim. Tudo bem, vá para o canal direito. Todas essas
coisas podem acontecer, seja o que for que você deseje, de acordo com o movimento que você tem. Mas para a ascensão, seu
desejo deve ser o puro desejo… de alcançar essa personalidade maior… de amor e belos relacionamentos. Hoje vocês estão
venerando sua Kundalini. Vocês também estão venerando a Adi Kundalini. Agora, vocês têm de descobrir o que nós estamos
fazendo… no que se refere a Adi Kundalini. Quando vocês veneram a Adi Kundalini, o reflexo em vocês, que é a sua própria
Kundalini, se sente muito feliz. As Divindades também se sentem felizes. Nesse clima feliz, você pode alcançar… uma
experiência muito mais profunda. Isso é um fato. Mas para mantê-La elevado, você tem de meditar, senão todos esses fios
retrocederão, escorregarão, que brotarão no puja. Eu sei que todo mundo gosta de vir ao puja, eles o desfrutam. Mas vocês
devem entender: "O que alcançamos neste puja?" Você vem para cá, deseja essa vida mais elevada, mas tente se livrar dessa
vida diária insensata. Se você quiser, você pode fazê-lo. É novamente uma questão de seu desejo. Portanto, do começo ao fim é
o desejo. Qual é o seu desejo? Nós temos desejo de ter filhos. Muitas pessoas querem ter filhos. Depois que os filhos nascem,
então eles dizem: "Uau," "que crianças! Deus me salve!" Então você quer ter dinheiro… e a maioria dessas pessoas com dinheiro
estão agora na prisão. Então você quer ter fama. A fama das pessoas nunca as ajuda, somente lhes dá problemas, por causa da
inveja e de todos os tipos de coisas. Se a fama fosse uma coisa tão boa, por que as pessoas deveriam ser invejosas? Assim, o
Poder da Kundalini, que é sua própria Mãe, que tem de – tem de se elevar, que tem de brotar, que tem de se manifestar, por
causa do seu puro desejo. Assim, em sua introspecção, em seus pujas, em sua meditação, se você vir por você mesmo: por que
você está meditando? É para o puro desejo de compaixão e amor… ser despertado dentro de nós. Você já está em meditação,
você já está crescendo, o crescimento começou. E você crescerá tão rápido que essa casca, que é esse condicionamento
humano e egos, simplesmente se quebrará. E então, essa pequenina coisa… que só está no osso triangular - imaginem em um –
há espaço muito pequeno no osso triangular - de modo que isso sai e se manifesta… e pode salvar o mundo inteiro. Apenas veja
a magnificência, a expansibilidade, a grandiosidade desta Kundalini, que estava dentro de você… e que se elevou em Sua força
total… e mostrou coisas fabulosas. Pessoas assim são realmente as grandes pessoas… e não as pessoas que estão tentando

exibir… algum tipo de marca de roupa que vestem, tentando se exibir, não. Todas essas ideias tolas e estupidez… têm de ser
abandonadas pelos Sahaja Yogis. Desse modo, esta Kundalini veste as belas flores, suas palavras se tornam fragrantes, seu
olhar se torna tranquilizador, seu sorriso se torna agradável. Tudo, todo o seu ser fica emitindo nada além de… bondade, retidão,
paz, acima de tudo, alegria. E a alegria, vocês sentem agora juntos, quando estávamos ontem batendo palmas e cantando… e
sentindo a alegria em um concerto de música muito, muito simples, sem nenhuma droga, sem nenhum berro, grito, nada disso,
muito simples. A alegria que estávamos sentindo era porque… nossa Kundalini estava dançando. Ela estava tão feliz, porque o
que vocês estavam pedindo lá? Nada além da alegria da coletividade. A coletividade não significa que todos nós devemos
ficar… grudados juntos com alguma cola ou algo assim, ou todos nós nos tornarmos como Gibraltar, a Rocha de Gibraltar. Não,
não significa isso. Significa que onde quer que vocês estejam, vocês estão conectados. Isso é a coletividade. "Conectado" não
significa que você odeia essa pessoa, não. Você estar conectado significa que você ama essa pessoa, que você está
preocupado com essa pessoa. A conexão, a linha que conecta é do amor… e não do ódio. Assim, quando você está conectado
com uma outra pessoa ou com pessoas, então você está na coletividade. Mas as pessoas viverão juntas… e todo dia quebram a
cabeça umas das outras. Algumas delas realmente Me dão dor de cabeça, Eu lhes digo, às vezes, porque elas não estão em
parte alguma próximas… do verdadeiro crescimento da Sahaja Yoga. Assim, você pode estar na América, você pode estar na
Índia, você pode estar em qualquer lugar, você simplesmente está conectado. E você está preocupado. Assim que houver um
problema em algum lugar, em qualquer parte, qualquer parte do mundo, você está conectado… e você é efetivo, você pode lidar
com isso. Mas se vocês não estão conectados e só estão grudados juntos, é muito inconveniente viver sob tais circunstâncias.
Eu acho que as pessoas nem mesmo entendem o significado da coletividade, onde não há o outro, ananya, onde não há o outro,
não há nenhuma outra pessoa. Essas pessoas ficam separadas de você… por causa do canal esquerdo e do canal direito… ou
poderia ser ambos. Mas você é você mesmo totalmente… quando você está totalmente desapegado… e sua Kundalini está
dançando. Você está só e nunca está só. Essa unicidade com o todo… lhe dá toda a segurança que você queira, toda a alegria
que você queira… e é por isso que o despertar da Kundalini significa coletividade. A menos e até que você queira a pura
coletividade em seu ser, a Kundalini não se elevará. Eu Me sinto triste às vezes quando as pessoas Me dizem: "Este senhor é
deste jeito, esta senhora é deste jeito…" "e ela só diz coisas assim…" "e ela tenta impor suas ordens" ou algum homem é assim. E
Eu realmente não consigo entender o que eles estão fazendo aqui. Nós não queremos Hitlers. Essa nossa atitude, até agora tem
sido em um nível diferente, como ganhar mais dinheiro, conseguir mais riqueza, adquirir mais casas, adquirir mais carros,
conseguir mais esposas, maridos, seja o que for, filhos. Mas a coisa toda muda na Sahaja Yoga. Você desfruta tudo. Tudo bem,
este é o seu salão, não importa, quem quer que seja, Eu estou desfrutando. É melhor não pagar por ele e desfrutar… o dinheiro
de outras pessoas. Este tapete não é Meu, muito bom. Isso é excelente. Ele é bonito, estou desfrutando. Talvez a pessoa que
obteve isto, a pessoa pode estar… preocupada com algo. Ele pode ficar estragado… ou alguma coisa assim, mas Eu estou
desfrutando. Assim, quando esse desapego surge, você realmente desfruta tudo. E nesse somente nesse desapego, você
desfruta os outros também, porque você é tão desapegado em relação a isso, não quer nada com ninguém. Somente a relação
pessoa a pessoa você desfruta. Isso significa que você desfruta o Espírito de uma outra pessoa… através de seu Espírito,
Atmanya Atmanyat. É somente através do Espírito que você desfruta o Espírito do outro. E então o Espírito é, como você sabe, é
a fonte de conhecimento. A luz do Espírito é a luz do amor, da compaixão, do perdão, tudo. Tudo isso começa a brilhar através
da face de vocês. A partir das faces, você pode distinguir um Sahaja Yogi. Não há nenhuma necessidade de colocar as mãos e
ver. Você sabe que este é um Sahaja Yogi, não pode ser ninguém mais. Assim, o relacionamento com a Adi Kundalini é este: é o
reflexo da Adi Kundalini. Agora, o reflexo, vamos supor que você pegue um espelho indianom você olha no espelho… e você
percebe que você não se parece com nada na Terra, ele simplesmente o cortará em três pedaços, talvez, ou qualquer coisa.
Mas se você pegar um espelho belga, por exemplo, então o reflexo é correto, completo, mais ainda assim não é tridimensional.
Mas este é um reflexo de quatro dimensões, tetradimensional, o que é chamado de "estado de turya". E essa personalidade
tetradimensional, você refletiu por causa do seu refletor de seu desejo. O refletor é o desejo e o reflexo é completo. Assim,
quando você venera a Adi Kundalini, o que você está tentando fazer é limpar sua Kundalini… assim como agradar as Divindades.
Porque este é um objeto, é um objeto, ele não deve ser mudado, mas o reflexo pode mudar. O movimento da Kundalini também
depende do temperamento da pessoa, de qual tipo de desejo ela tem para sua Kundalini se elevar. Primeiramente, há pessoas
que duvidam. Elas não acreditam nem mesmo que exista a Kundalini. Tudo bem, mesmo que eles acreditem, eles dizem: "Oh, o
ar deve estar vindo de alguma outra coisa." Elas não querem acreditar. Então isso é desonestidade. A Kundalini não pode lhe dar
desonestidade. Ela pode lhe dar honestidade e fé na honestidade. Então, Ela lhe dá fé na bondade, fé na honestidade, não só
através de sermão ou palestra, nada através da leitura da Bíblia ou qualquer coisa assim. mas na verdade através da
concretização da experiência. Agora, vamos supor que você queira ir ao jardim, vamos supor. Você só que ir ao jardim… e de

repente, você se encontra no jardim. Então você saber que seu desejo é puro. É por isso que deu certo: "Como eu estou no
jardim?" "O jardim andou até a mim ou eu andei até o jardim?" Todas as coisas assim ficam acontecendo dentro de você; Esses
são milagres, como eles chamam isso, milagres da Sahaja Yoga, não é isso. É o puro desejo que trabalha isso porque ele é
poderoso. Ele simplesmente trabalha isso. E quando ele trabalha isso, faz a coisa toda dar certo, você desenvolve essa fé
dentro de você mesmo. Então essa fé, se ela está dentro de você, ninguém pode desafiar essa fé, que não é uma fé cega, mas
uma fé experienciada de olhos aberto, que está estabelecida internamente. Você não pode ser desafiado. Se você tem fé, isso
será feito. É por isso que Eu sempre digo: não digam nem mesmo coisas improvisadas, porque vocês são Sahaja Yogis, vocês
estão conectados. Se você disser:"Que esse avião se atrase". Isso acontecerá. Não há nenhuma necessidade de dizer essas
coisas. Nós temos tido muitas experiências assim. Eu tenho falado para os Sahaja Yogis não dizerem algo improvisado, porque
vocês devem saber que estão conectados agora. O seu puro desejo está agora sendo realizado… e vocês estão agora
conectados, agora vocês são divinos agora, vocês são almas realizadas, são muito diferentes dos outros. Vocês não
conseguem imaginar. Eu não posso falar assim com ninguém. Pegue qualquer juiz, por exemplo, mesma da França, Eu não
consigo explicar nada para eles ou falar com eles. Está além da mente deles. Mas para vocês, todo esse conhecimento sutil…
está simplesmente sendo absorvido, porque sua Kundalini está absorvendo isso. Agora, na realidade, vocês sabem que Eu
sempre transpiro muito. Por quê? Porque Eu fico absorvendo o calor de vocês. Eu absorvo tanto que Eu transpiro. Muito, apesar
do fato de vocês estarem recebendo… uma agradável brisa fresca e Eu estar sentindo calor. Então esta sua Kundalini também
absorve. Mas seja o que for que você absorva é absorvido de volta por Mim. Mas isso se torna como um barômetro.
Imediatamente você sabe: "Isso é isso, isso está feito." "Ele está muito quente, ele é desse jeito." Você imediatamente sabe, sem
nem mesmo pensar, sem perguntar, sem nenhum desejo, você sabe que este aqui é deste jeito. Mas o mesmo sujeito ficará
muito amigável com os outros, tudo bem, mas você apenas não pode aguentar isso, porque sua Kundalini é um barômetro e Ela
lhe diz o que está errado com os outros, você você mesmo. Agora, por exemplo, o Agnya é um problema, o Agnya. Todo mundo
diz: "Mãe, o Agnya é um problema, o Agnya é um problema." "Sim, eu sou egoísta." Ninguém diz isso, significa isso. Então você é
aquele quem pode saber de você mesmo, que é o autoconhecimento, e também você pode saber sobre os outros, por causa da
Kundalini ser a pureza, é o refletor. E quanto mais você se torna um refletor melhor, mais a Kundalini mostra. Assim, para nós, é
importante saber que… nosso despertar da Kuindalini, que é o puro desejo, que é a nossa Mãe pura. Cada um tem uma mãe
separada, uma mãe individual, e que é esta Kundalini, seja qual for, temos a nossa própria separada, diferente dos outros, de
uma maneira que a consciência Dela sobre nós é diferente. Mas na Sua função, em Seus métodos, Ela é simplesmente a
mesma em cada um. Ela, Ela sabe sobre Mim, Ela sabe sobre você, Ela sabe sobre você, assim, Ela é diferente, de certa forma,
no conhecimento, mas a forma como Ela trabalha em cada um é exatamente a mesma. Você não encontrará a Kundalini de
alguém no estômago, a Kundalini de alguém na garganta. Ela está no mesmo lugar… e Ela se move da mesma forma. Ela cura
da mesma forma. Ela trabalha da mesma forma, exceto que Ela tem o conhecimento. Por exemplo, se você tem dois carros
Mercedes, eles funcionam da mesma maneira, exatamente iguais. Mas vamos supor que você tenha de ir daqui para, digamos,
Frankfurt, então a estrada é tortuosa, então ele tem de ir de uma forma tortuosa. Mas um outro Mercedes, que tem de ir numa
estrada reta, ele irá na estrada reta. Mas o trabalho é o mesmo. Somente o conhecimento que Ela tem sobre você em particular,
Ela conhece você inteiramente. Lembre-se disso. Você não pode enganá-La. Ela conhece você muito bem… e essa é a razão
pela qual hoje nós estamos aqui… para venerar nossa Kundalini, para Lhe dar todo o crédito: "Oh Mãe, Ela nos deu - " "A Senhora
nos deu esses grandes poderes." "A Senhora nos deu esse conhecimento sutil dentro de nós." "A Senhora dos deu o amor que
abarca o mundo inteiro." E quanto mais você se torna consciente de Suas conexões, das conexões muito, muito delicadas,
então você ficará surpreso. Em uma de Minhas fotografias que foi publicada, vocês devem ter visto muitas, muitas linhas
saindo deste jeito, mas linhas muito finas, nítidas, finas. Isso é como nós estamos. Agora todos nós somos almas realizadas. A
única coisa: se temos de nos desenvolver e crescer, nós temos de pedir, desejar algo muito belo. Mas nossa atenção fica se
movendo em coisas insensatas. Como você crescerá? É por isso que Eu disse que nós temos de meditar, de modo que
entremos em consciência sem pensamentos… através da qual nós permitimos a Kundalini crescer. Eu espero que depois do
programa de hoje, as pessoas prestarão atenção à Kundalini delas… e não aos defeitos de outras pessoas. Primeiro você deve
crescer e desenvolver… uma personalidade dessa compaixão e amor e tudo mais. Somente então você ficará surpreso ao ver
que… você crescerá em algo realmente, em um belo quadro da perfeição como um ser humano. Que Deus os abençoe.
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Eu Me inclino a todos os buscadores da Verdade.
Bem no início, Eu tenho que lhes dizer que a Verdade é o que ela é. Nós não podemos conceitualizá-la ou mudá-la. Infelizmente,
nós também não podemos conhecê-la com esta consciência humana. Nós temos que nos tornar um ser mais sutil para
conhecer a verdade, isto é, nós temos que ser o Espírito. Para isso, temos que compreender que isso é um processo evolutivo
vivo. É um acontecimento vivo dentro de nós que os torna o Espírito, para o qual vocês não podem pagar. Vocês não podem por
nenhum esforço, mas ele simplesmente atua, porque vocês são buscadores da Verdade. Seja o que for que Eu estou lhes
dizendo, vocês têm que ouvi-lo com uma mente aberta de um cientista. Se for provado ser a verdade, vocês têm que aceitar isso
como pessoas honestas, porque é para sua benevolência e benevolência do mundo inteiro. Nós vemos belas flores aqui, mas
nós não damos o devido valor a elas. Nós nem sequer pensamos que elas simplesmente vêm de pequenas sementes.
Vejam os seus olhos, que micro-câmeras eles são, mas nós não damos o devido valor. Assim, nós temos que entender que há
algum poder que faz esse trabalho vivo. Assim, a primeira verdade é que você não é este corpo, esta mente, este ego ou
condicionamentos, mas você é o puro Espírito. A segunda verdade é que existe um poder sutil do Amor Divino que faz todo o
trabalho vivo. Somente através desse poder, nós nos transformamos da ameba até este estágio, e há um pequeno avanço
notável que nós temos que alcançar para conhecer a verdade. Nós não conhecemos a verdade absoluta. É por isso que nós
discutimos uns com os outros, brigamos uns com os outros, nós temos guerras. Mas se todos nós conhecermos a verdade, ela
é única. Como todos vocês podem Me ver sentada aqui, todos vocês sabem que Eu estou sentada aqui, não há nenhuma
discussão sobre isso. Mas quando vocês se tornam o Espírito, então vocês podem sentir esse Poder Onipresente que nunca
sentiram antes.
Vocês sentem nas pontas dos seus dedos, e também vocês sentem a brisa fresca do Espírito Santo saindo de sua cabeça. Na
Bíblia, há o Deus Todo-Poderoso como o Deus Pai e nós temos o Deus Filho. E na Trindade, o terceiro é o Espírito Santo. Mas
como você pode ter Pai e o Filho e nenhuma Mãe? As mulheres eram chamadas de "cidadãs de segunda", porque eles disseram
que Ela não estava na mesa dos doze apóstolos, que estavam tendo a Última Ceia. Mas então como você tem Paulo lá, que não
estava sentado na mesa da ceia também? Mas as pessoas puderam perceber a Mãe de Cristo como uma Deusa, então eles A
chamaram de Madona. E Eu não consigo entender, aqueles que não a querem como a Deusa vão e A veneram como a Madona
Negra na Polônia. Do mesmo modo, em toda religião, eles criaram problemas, porque eles queriam tê-la organizada do modo
que eles queriam tê-la. Assim, as pessoas concluíram que não há Deus, porque qualquer religião que a pessoa possa seguir,
elas podem cometer qualquer pecado.
Assim elas perderam a fé em Deus. Mas quando você se tornar o Espírito, você saberá que existe Deus Todo-Poderoso e Seu
Amor, Seu Poder Vivo Onipresente. Isto pode ser provado pela Sahaja Yoga: que Deus existe e existe o Seu Poder do Amor. Quer
você acredite em Deus cegamente ou não acredite nisso, não faz diferença. Muitas pessoas vêm e Me dizem: "Mãe," "nós
rezamos para Deus e nada nos acontece." "Nós somos exatamente como as pessoas que não acreditam em Deus." A razão é:
vocês não estão conectados com Deus. Se esta máquina não está conectada com a corrente elétrica, ela não funcionará. Se o
seu telefone não está conectado, ele não funcionará. Assim, a primeira coisa é conectar-se a este Poder Onipresente.
E todos vocês tem essa natureza divina dentro de vocês. Todos vocês podem obter a Realização do Si e podem conectar-se a
este Poder Onipresente. Vocês não devem ter nenhuma desconfiança em relação a isso. É tão simples. "Sahaja" significa que é
nascido com vocês e todos vocês têm o direito de obter essa conexão, yoga, sem nenhuma dificuldade. Como um resultado
disso, todos os seus problemas físicos, mentais e emocionais podem ser resolvidos. Até mesmo os seus problemas materiais
são resolvidos. Acima de tudo, vocês entram no Reino de Deus, que é o oceano de alegria. Isso é o que irá acontecer com vocês.
Isso é extremamente simples, o qual vocês não podem alcançar lendo, estudando ou fazendo alguma coisa.

Isso não é um ato mental, mas é um acontecimento vivo. Hoje, Eu acho que vocês ouviram falar sobre a Kundalini e o poder que
está dentro de vocês. Amanhã, Eu lhes falarei sobre a natureza do Espírito. Neste curto espaço de tempo, é difícil dar uma ideia
completa desse conhecimento das raízes. Eu devo ter dado pelo menos 4.000 palestras sobre este assunto, somente na língua
inglesa. Assim, como aqui, há tantas luzes que nós podemos acender com um único interruptor, mas se Eu tiver que falar para
vocês sobre eletricidade e a história dela e como ela veio aqui para Praga, vocês ficarão entediados. Somente um único
interruptor pode acender a luz, porque está tudo formado internamente. Do mesmo modo, está tudo formado dentro de vocês.
Então, é melhor obter essa iluminação e depois saber sobre os assuntos sutis. Mas de qualquer forma, Eu gostaria que vocês
Me fizessem perguntas por um tempo curto.
Meu único pedido é que não Me façam perguntas que não estão relacionadas com o assunto. Por favor, tentem entender que Eu
não vim aqui para receber nada de vocês. Eu vim aqui para dar-lhes o que é de vocês mesmos. Vocês podem Me fazer
perguntas. Remova tudo isto dali. Você pode remover tudo isto da frente, porque as pessoas não podem Me ver. Tudo bem, Eu
apenas colocarei Meus óculos. Em voz alta. "A Senhora me ajudou em Viena - com os meus ouvidos." Mas ela não ouve tão
bem assim.
Tudo bem, isso é diferente. Eu tratarei isso novamente. Você meditou? Tudo bem, nós trataremos isso novamente. Tudo bem,
sente-se e nós trataremos isso novamente. Nós a veremos amanhã. Eles não têm nenhuma pergunta? Pessoas maravilhosas!
[Pergunta inaudível] Primeiro Eu lhes disse, não tenham nenhuma falta de confiança e não julguem a si mesmos. A pergunta era
se eles não estão prontos.
A sua Kundalini sabe tudo sobre você. Ela é a sua Mãe, sua Mãe individual, e Ela está ansiosa para lhe dar o seu segundo
nascimento. Estão ouvindo agora? Para despertar a Kundalini, nós temos que meditar por muito tempo. O que isso significa, um
longo tempo para meditar? Vocês já fizeram isso uma vida anterior, tudo. É por isso que vocês estão aqui. Vocês estão
destinados a estar aqui. Como a Senhora vê o futuro da Terra? Do quê?
Da Terra. Da nossa Terra, na qual nós estamos vivendo, Em Praga? Como a Senhora vê o futuro da humanidade? Maravilhoso!
Há muitas guerras no mundo atualmente e muito violentas. E minha pergunta é, o que deve vir antes da felicidade chegar? Veja,
essas guerras são por causa dos problemas com os seres humanos que as têm criado. Se você puder transformar os seres
humanos, esses problemas serão resolvidos automaticamente. Se determinado número de pessoas forem transformadas, elas
irão desencadear isso. Já há milhares que foram transformados e vocês podem transformar outras pessoas quando vocês
forem transformados.
[Pergunta inaudível sobre ciganos.] Qualquer raça, quer sejam ciganos ou qualquer raça, pode obter sua transformação. Não
tem nada a ver com sua raça, sua nacionalidade ou sua religião, nada a ver. É algo interno, inato. Contanto que você seja um ser
humano, isso funcionará. A maior parte disso, é que todos os assim chamados karmas ruins também são removidos. Somente
os seres humanos pensam que eles criam ou karmas ruins, não os animais. [Pergunta inaudível sobre Cristo.] É claro, é claro.
Mas Cristo disse que aqueles que não estão contra nós estão conosco.
Todas essas encarnações e todos esses profetas estão relacionados uns com os outros. Assim, nós Os vemos separados e
isso cria ódio entre as pessoas. Há mais um ali. A Senhora acredita que Jesus Cristo foi morto pelos nossos pecados, para nos
ajudar? Sim, Ele sofreu por nós. Ele teve que fazer isso. Mas as Encarnações na verdade nunca sofrem. Ele teve que fazer isso,
sobre o que Eu lhes falarei mais tarde, porque o caminho que Ele tinha que atravessar o centro do Agnya, do quiasma ótico,
estava fechado deste jeito. Assim, Ele teve que ser crucificado para isso. A Sua mensagem é a Sua Ressurreição, não a
crucificação, a Ressurreição.
Mas agora, nós não precisamos sofrer. Assim, aqueles que dizem que vocês precisam sofrer, eles estão totalmente errados.
Nós vamos sofrer mais do que Cristo? Como nós podemos ajudar as pessoas que não querem ter a Realização, a tê-la? Vocês
não podem. Elas não podem. Vocês não podem forçar isso. A Kundalini é o poder do puro desejo. Se você não tiver o puro

desejo, Eu não posso sobrepujar a sua liberdade. Tem que ser uma personalidade como uma boa semente que pode ser
implantada na Mãe Terra.
Mas vocês devem ter o desejo, senão isso não pode dar certo. Você não pode forçar uma semente a brotar. Agora, este senhor
tem uma pergunta. [Pergunta inaudível] Tudo bem, esta é uma boa pergunta: elevando a Kundalini dos outros e também se
estabelecendo, você se torna uma pessoa correta e o outro também se torna uma pessoa correta. Eles se tornam realmente
pessoas santas. Elas são pacíficas, sem nenhuma luxúria e ganância. Afinal de contas, este mundo é feito por seres humanos, e
se os seres humanos forem transformados, o mundo será transformado. [Pergunta inaudível] Eu não sei o que você está
dizendo, Eu não compreendo. Você não deve se preocupar Comigo. Eu não lhe direi nada sobre Mim mesma.
Cristo disse que Ele era o Filho de Deus, o que Ele era. Mas Ele disse isso, então eles O crucificaram. As pessoas não querem
ouvir a verdade, a menos e até que elas sejam almas realizadas. Assim, Eu não quero ser crucificada; Eu ainda tenho que fazer o
Meu trabalho. E é porque Eu disse que vocês não podem receber dinheiro, todas essas pessoas que fizeram da religião um
negócio, e um negócio a partir de toda essa propagação de falso guru, todas elas são contra Mim. Também as religiões
tornaram-se um negócio, todas as religiões tornaram-se um negócio hoje em dia, então elas não gostam de Mim. Você não
pode fazer de Deus um negócio. Assim, agora Eu acho que nós teremos a sessão de Realização do Si. Para isso, novamente, Eu
tenho que dizer que, Eu não posso forçá-la em ninguém, seja quem for. Somente aqueles que querem e desejam isso devem
ficar no auditório.
Caso contrário, eles devem deixar o auditório. E aqueles que não querem, não devem sentar-se aqui, por favor. Assim, bem no
início, Eu tenho que novamente dizer-lhes que fiquem totalmente confiantes de que todos vocês obterão a sua Realização. A
segunda coisa é que há três condições que vocês têm que entender. A primeira condição é que vocês devem esquecer o
passado, e vocês não são culpados de forma alguma. Vocês são afinal de contas seres humanos e se vocês cometeram algum
erro, tudo bem, vocês não são Deus. Mas sentir-se culpado é um tipo de tortura mental. Mas também, quando vocês se sentem
culpados, este centro aqui se bloqueia no lado esquerdo, e vocês fisicamente também se torturam. Porque quando este centro
está bloqueado, então vocês contraem angina, espondilite, todas essas doenças. Então, para que serve se sentir culpado?
Por favor não se sintam culpados. Quando Eu digo para não se sentirem culpados, muitas pessoas estão indo embora, porque
elas querem se sentir culpadas e ficar doentes. Agora, a terceira condição é que vocês devem perdoar a todos em geral.
Algumas pessoas dizem que é muito difícil, mas quer vocês perdoem ou não, vocês não fazem nada. Novamente, quando vocês
não perdoam, então vocês torturam a si mesmos por nada. Assim, vocês não devem nem mesmo pensar nas pessoas que
vocês devem perdoar. Apenas digam: "Eu perdoo a todos", e imediatamente, vocês se sentirão melhor. Só isso. Agora, para
receber a ajuda da Mãe Terra, vocês têm que tirar os seus sapatos, só isso. Por favor, coloquem o seu pé esquerdo e direito
afastados um do outro.
Apenas por cerca de cinco, dez minutos, só isso. Como ele lhes disse, estes são dois poderes, o esquerdo e o direito, Coloquem
o do lado esquerdo de um lado e o do lado direito do outro. O lado esquerdo representa o poder do seu desejo, e o lado direito
representa o seu poder de ação. Então, por favor, coloquem a mão esquerda no lado esquerdo, no colo, e o lado direito, nós
usaremos para nutrir os nossos centros no lado esquerdo. Primeiro, nós lhes mostraremos como tocar seus diferentes centros
no lado esquerdo, para nutri-los. Assim, por favor, primeiro observem e depois nós teremos que fechar os olhos. Coloquem a
mão direita no seu coração. Este é o centro onde existe o reflexo de Deus Todo-Poderoso como Espírito. E a Kundalini é o
reflexo do Espírito Santo, a Mãe Primordial. Agora, por favor, levem sua mão direita para a parte superior do seu abdômen.
Este é o centro da sua maestria. Quando vocês se tornam o Espírito, vocês se tornam o seu próprio guia. Agora coloquem sua
mão direita na parte inferior do seu abdômen, no lado esquerdo. Este é o centro que é para o puro conhecimento, com o qual
nós realizamos todo o trabalho divino. Depois, elevem sua mão até a parte superior do seu abdômen, no lado esquerdo. Agora,
elevem sua mão até o encontro do seu pescoço com o ombro, e virem a sua cabeça para a direita. Este centro se bloqueia
quando vocês se sentem culpados. Agora, por favor, coloquem sua mão em sua testa transversalmente e inclinem sua cabeça
tanto quanto possível. Este é o centro onde vocês têm que perdoar a todos. Agora, por favor, coloquem sua mão direita na parte
de trás de sua cabeça, e empurrem sua cabeça para trás.

Este é o centro no qual, sem se sentirem culpados, sem enumerar os erros, para sua satisfação, vocês têm que dizer, vocês têm
que pedir o perdão do Poder Divino. Agora, vocês têm que esticar a palma de sua mão. Agora coloquem o centro da palma de
sua mão na área óssea da fontanela, que era a moleira em sua infância. Agora, empurrem seus dedos para trás e abaixem sua
cabeça tanto quanto possível. Desse modo, há uma boa pressão em seu couro cabeludo. Empurrem seus dedos para trás.
Abaixem a sua cabeça. Agora, movam o couro cabeludo sete vezes no sentido horário, lentamente. Abaixem sua cabeça. Agora,
é só isso que vocês têm que fazer.
Agora, por favor, coloquem os seus dois pés afastados um do outro, a mão esquerda em direção a Mim e não se sentem muito
inclinados para baixo ou para frente, mas confortavelmente. Agora, por favor, coloquem sua mão direita no seu coração. A mão
esquerda em direção a Mim, no seu colo. Agora, por favor, fechem seus olhos. Aqui vocês têm que Me fazer uma pergunta
fundamental, três vezes. Vocês podem Me chamar de "Mãe" ou "Shri Mataji". "Mãe, eu sou o Espírito?" Em voz alta. Se vocês são
o Espirito, vocês se tornam o seu guia, o seu mestre. Então, por favor, abaixem a sua mão direita e coloquem-na no lado
esquerdo do seu abdômen, na parte superior. Nós estamos trabalhando somente o lado esquerdo.
Aqui, vocês têm que fazer outra pergunta: "Mãe, eu sou o meu próprio mestre?" Façam essa pergunta três vezes. Eu já lhes
disse que Eu não posso forçar o puro conhecimento em vocês, porque Eu respeito a sua liberdade. Vocês têm que pedi-lo.
Agora, por favor, coloquem sua mão direita na parte inferior do seu abdômen, e pressione-o com força. Aqui, vocês têm que
dizer seis vezes, porque este centro tem seis pétalas: "Mãe, por favor, dá-me o puro conhecimento." Seis vezes. Assim que
vocês pedem o puro conhecimento, a Kundalini começa a se elevar mais. Assim, agora, nós temos que nutrir os centros
superiores com a nossa auto-confiança. Agora, coloquem sua mão direita na parte superior do seu abdômen, no lado esquerdo.
Aqui, vocês têm que dizer com total confiança, dez vezes: "Mãe, eu sou meu próprio mestre." Eu já lhe disse que vocês não são
este corpo, não são esta mente, não são este ego ou esses condicionamentos, mas vocês são o puro Espírito. Então, agora,
coloquem sua mão direita em seu coração, e aqui, vocês têm que dizer com total confiança, dez vezes -- doze vezes: "Mãe, eu
sou o Espírito." Dez vezes -- doze vezes. Este Poder Onipresente é o poder da compaixão e do amor. É o oceano do
conhecimento absoluto. Em voz alta, em voz alta. Mas acima de tudo, é o oceano de perdão e quaisquer erros que vocês
cometeram, este oceano pode dissolver isso muito facilmente. Então por favor, perdoem a si mesmos e coloquem a sua mão
no encontro do seu pescoço com o seu ombro e virem a cabeça para a sua direita. Aqui, com total confiança, digam 16 vezes:
"Mãe, eu não sou culpado de forma alguma."
Eu já lhes disse que, quer vocês perdoem ou não, vocês não fazem nada; mas se vocês não perdoam, então vocês fazem o jogo
das pessoas erradas. Então, agora, coloquem sua mão direita em cima de sua testa transversalmente e, por favor, abaixem sua
cabeça tanto quanto possível. Aqui, vocês têm que dizer com total confiança, de coração, não importa quantas vezes: "Mãe, eu
perdoo a todos em geral." Agora, por favor, coloquem sua mão direita na parte de trás da cabeça e empurrem sua cabeça para
trás tanto quanto possível. Aqui, sem se sentirem culpados, sem enumerar seus erros, apenas para sua satisfação, vocês têm
que dizer de coração, não importa quantas vezes: "Oh Poder Divino, se eu cometi qualquer erro," "por favor, me perdoe." Agora,
estiquem sua mão completamente, a palma de sua mão completamente, e coloquem o centro da palma de sua mão no topo da
sua cabeça. Agora, empurrem seus dedos para trás. Por favor, abaixem sua cabeça. Aqui, novamente, Eu não posso passar por
cima da sua liberdade. Vocês têm que pedir a sua Realização do Si.
Movam o couro cabeludo sete vezes, lentamente, no sentido horário, pedindo "Mãe, por favor, dá-me a Realização do Si", sete
vezes. Agora, por favor, abaixem suas mãos. Por favor, coloquem ambas as mãos em direção a Mim, deste jeito. E agora,
coloquem a mão direita em direção a Mim, deste jeito. Por favor, coloquem a mão direita em direção a Mim e abaixem sua
cabeça e vejam por si mesmos com a mão esquerda, se há uma brisa fresca ou quente saindo da sua cabeça. Em voz alta, em
voz alta, em voz alta. Se estiver quente, significa que vocês não perdoaram, então por favor, perdoem e não se sintam culpados.
Agora, a mão esquerda em direção a Mim, mas inclinem sua cabeça, inclinem sua cabeça. Agora, por favor, vejam com a sua
mão direita se há uma brisa bresca saindo da sua cabeça ou uma brisa quente saindo da sua cabeça. Não coloquem a mão no
topo de sua cabeça.

Afastada dela. Algumas vezes, vocês a percebem bem afastada. Agora, por favor, coloquem novamente sua mão direita. E
abaixem sua cabeça e vejam por si mesmos novamente com a mão esquerda. Agora, levantem ambas as mãos em direção ao
céu, deste jeito. Em voz alta, em voz alta. E empurrem sua cabeça para trás. E façam qualquer uma destas perguntas três vezes:
"Mãe, esta é a brisa fresca do Espírito Santo?" ou "Mãe, este é o Poder do Amor Divino?" ou "Mãe, este é o Paramachaitanya?"
Façam qualquer uma dessas perguntas, qualquer uma dessas perguntas, três vezes. Agora, abaixem suas mãos. Agora,
coloquem suas mãos deste jeito em direção a Mim. Abram seus olhos. Olhem para Mim sem pensar. Aqueles que sentiram a
brisa fresca ou quente nas pontas dos seus dedos ou em suas mãos, ou na área óssea da fontanela, por favor, levantem ambas
as mãos. Praga! Todos vocês se tornaram santos agora. Eu Me inclino a todos vocês. A sua vida como santo começou.
Amanhã, Eu virei novamente e explicarei para vocês sobre o Espírito. Que Deus os abençoe. Por favor, falem com os seus
amigos e também os chamem, porque Eu estou aqui somente até amanhã. Aqueles que sentiram a brisa fresca ou a brisa
quente irão estabilizar-se amanhã, e aqueles que não sentiram, de forma alguma, irão senti-la também. Que Deus abençoe
todos vocês. Também digam a eles para não falarem a respeito disso. Está além da sua mente. Digam para ficarem calados.
Não discutam isso.
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Um yogi pergunta sobre tirar fotos durante a palestra de Shri Mataji.
Mas quando Eu estou falando, a pessoa não deve tirar fotos. Vocês têm que cantar mais uma música, uma menor. Eu Me
inclino a todos os buscadores da verdade. Como Eu lhes disse ontem, a verdade é o que ela é. Ela não pode ser conceitualizada
e não pode ser sentida nesta consciência humana. Para isso, vocês têm que se tornar um ser mais sutil que nós chamamos de
Espírito. Hoje, Eu irei falar-lhes sobre a natureza do Espírito. O Espírito é o reflexo do Pai, Deus Todo-Poderoso. O assento Dele
está no topo da área óssea da fontanela, mas Ele é refletido em nosso coração; enquanto a Kundalini é o reflexo do Espírito
Santo, a Mãe Primordial. Assim, esse Espírito, quando está iluminado em nossa atenção, a nossa atenção torna-se ativa, no
sentido de que se vocês prestarem atenção em alguma coisa, ela não atua lá, mas ao contrário, onde quer que coloquem a
atenção, isso atua sobre você. Ao contrário, uma alma iluminada, mesmo um olhar de uma pessoa assim, pode manifestar paz,
alegria na outra pessoa.
O Espírito, quando Ele começa a se revelar através do seu sistema nervoso central, vocês desenvolvem uma nova dimensão em
seus nervos, pela qual vocês podem sentir os seus próprios centros, isso é o auto-conhecimento. E vocês podem sentir os
centros dos outros. É uma sensação totalmente acurada que adquirem nas pontas dos seus dedos. Se vocês sabem como
corrigir esses centros, então vocês adquirem total equilíbrio físico, mental e emocional. O centro é deste jeito, e quando
começamos a usá-lo muito no lado direito ou esquerdo, então ele fica constrito. Algumas vezes, um certo choque pode
simplesmente rompê-lo e então você desenvolve males físicos e mentais. Mas quando a Kundalini passa através desses
centros, Ela os corrige e os ilumina, porque Ela está agora conectada ao Espírito. Assim, o Espírito nos diz o que está errado
conosco. Este é o Juízo Final. Também este é o Tempo de Ressurreição.
Nós vamos nos julgar e nós vamos ressuscitar através da Sahaja Yoga. O Espírito é a fonte da Verdade, Verdade absoluta. Se
você tem dez crianças que são Almas Realizadas, e você venda os olhos delas, coloca alguém diante delas e pergunta o que
está errado, então elas irão levantar o mesmo dedo. Isso significa que elas estão dizendo que algo está errado com a garganta
daquele senhor. E se lhe pergunta: "Alguma coisa está errada" "com sua garganta?". Ele diz: "Sim, mas como vocês sabem?" Na
luz do Espírito, gradualmente, vocês compreendem este Poder Divino, que é Onipresente. E se vocês sabem como trabalhar este
Poder Divino, vocês também podem elevar a Kundalini dos outros e dar-lhes a Realização. Vocês também saberão qual homem
é honesto e qual homem não é, porque imediatamente, assim que vocês colocarem os seus dedos em direção a uma pessoa
assim, sentirão um calor terrível a pessoa for um trapaceiro. Porque em sua consciência, vocês desenvolvem uma nova
dimensão chamada de consciência coletiva.
Primeiro vocês desenvolvem um estado que chamamos de nirvichar samadhi, significando "consciência sem pensamentos."
Por exemplo, há um belo tapete aqui e Eu olho para ele e começo a pensar sobre ele. Mas depois da iluminação, vocês veem
algo e não há nenhum pensamento; porque os pensamentos vêm do passado ou do futuro, mas no presente não há
pensamento. Assim, quando vocês veem algo, seja qual for a alegria que é criada pelo artista, começa a se derramar sobre
vocês e os tranquiliza totalmente. O seu estresse, as suas preocupações, tudo desaparece, porque o Espírito é a fonte de paz.
Há muitas pessoas que começam a falar sobre paz, mas elas não têm paz dentro delas mesmas. Elas também ganham
Prêmios Nobel da paz, mas de que adianta? Elas não têm nenhuma paz dentro delas mesmas. Mas isso é como uma roda.
Quando a roda está se movendo e vocês estão na periferia, vocês ficam perturbados; mas se vocês vão para o eixo da roda, ele
é cheio de paz.
Da mesma forma com vocês, o seu estado torna-se aquele de um eixo. Como, por exemplo, se vocês estão na água na água, há
ondas vindo e vocês estão com medo das ondas, como os pensamentos vindo do canal direito e esquerdo, do futuro e do
passado. Mas, se vocês entram no barco, então vocês não ficam mais com medo das ondas. Mas se vocês aprendem a nadar,

vocês podem entrar nas ondas e trazer as pessoas com vocês de volta para o barco. Esse é o terceiro, esse é o segundo estado
no qual vocês alcançam, o da consciência sem dúvida, nirvikalpa samadhi, onde vocês se tornam um profundo conhecedor. A
sua luz do Espírito ilumina o seu cérebro. O que nós sabemos através da consciência humana é muito pouco, mas quando o
cérebro é iluminado, vocês começam a descobrir coisas novas. Nós temos alguns cientistas que descobriram muitas coisas
depois de virem para a Sahaja Yoga. Isso dá uma nova dimensão à sua criatividade. Nós temos muitos artistas, músicos, que se
tornaram mundialmente famosos depois de virem para a Sahaja Yoga.
Fisicamente, vocês se sentem bem. Todas as doenças incuráveis podem ser curadas, a maioria delas pode ser curada com a
Sahaja Yoga. Alguns pessoas levam mais tempo, algumas menos, mas a maioria delas é curada. Mas ela não se destina a
pessoas que são frívolas, ou pessoas que não querem a Realização delas. Ela se destina a pessoas que seriamente estão
buscando honestamente a verdade. Pessoas que tem sido arruinadas por falsos gurus ou por seguirem algumas religiões da
forma errada, todas podem ser salvas. Na luz do Espírito, vocês se tornam o seu próprio mestre, porque vocês veem a verdade.
Pela primeira vez, vocês sentem este Poder Onipresente que faz todo o trabalho vivo; e então, se vocês sabem como lidar com
esse grande poder, vocês podem se tornar mestres. Vocês se tornam extremamente dinâmicos, sem medo, mas ao mesmo
tempo muito compassivos. E isso tem que acontecer a todos vocês.
Somente aqueles que não querem ou aqueles que não estão destinados a isso, não conseguirão. Mas não é um crescimento
plástico, em que vocês podem criar milhares de flores de plástico, é a realidade. E portanto, o ato de tornar-se é importante na
Sahaja Yoga. Acima de tudo, a sua espiritualidade, a sua natureza divina começam se expressar e vocês se tornam
automaticamente corretos e vocês desfrutam suas virtudes. A coisa mais maravilhosa sobre a Sahaja Yoga hoje é que é um
acontecimento coletivo. Antes disso, as pessoas tinham que se purificar indo para os Himalaias ou escondendo-se em
cavernas. Elas tinham que fazer muitas penitências. Mas na Sahaja Yoga, o trabalho coletivo os tornam absolutamente
perfeitos. É assim: se Minha unha estiver quebrada, então ela não irá crescer; ela tem que estar conectada com o todo. Uma vez
que vocês estão conectados a este Poder Divino, então vocês se tornam parte integrante do todo.
Vocês não são somente guiados, mas também muito protegidos e abençoados. Especialmente, isso lhes dá alegria. A alegria
não pode ser expressa, não pode ser descrita. Ela não tem a dualidade de felicidade e infelicidade; ela é absoluta em sua
natureza. Ela deve ser simplesmente experienciada e isso é o que vai acontecer com vocês. Hoje, novamente, se vocês tiverem
algumas perguntas, Eu gostaria de responder. Mas novamente, Eu tenho que dizer-lhes que Eu não vim aqui para receber nada
de vocês. Por favor, façam-Me uma pergunta, qualquer pergunta que seja relevante. Muito obrigada. A energia da Kundalini
pode ser ativada para sempre?
Sim, é claro. Continuamente. Você tem que saber sobre isso, pelo qual você não tem que pagar nada. Todo esse conhecimento
é totalmente gratuito. Você não pode pagar pelo trabalho Divino. Gostaria de perguntar, por que as coisas e eventos se repetem
novamente? Todos eles são nossos erros, esses são erros humanos. Os seres humanos têm que mudar, eles têm que ser
transformados. A pergunta foi, se a energia pode ser despertada por algum exercício? Não, ela não pode.
Não pode ser por nenhum exercício, ou por leitura ou por nada disso. É um processo vivo. Como a semente, você não pode
forçá-la a brotar. Você tem que colocá-la na Mãe Terra. Por que algumas religiões têm medo até de pronunciar a palavra 'yoga'?
Todas elas devem estar preocupadas. Todas as religiões estão somente ganhando dinheiro. "Yoga" significa "união com o
Divino." Todas as escrituras disseram que você tem que nascer de novo. Ninguém está prestando atenção nisso; elas estão
apenas ocupadas arrecadando dinheiro.
A Senhora estava falando sobre renascimento de uma energia, mas a Bíblia está dizendo que ninguém pode agradar a Deus, e
Jesus Cristo diz que nós nascemos do Espírito Santo e não de nossa própria energia... Ele nunca disse isso. É melhor você ler
sua Bíblia novamente. É claro, a palavra de Deus está lá, sem dúvida. Alô! Eu estou citando a Bíblia em nome de Jesus Cristo.
Jesus Cristo respondeu: Amém. Amém, Eu estou lhes dizendo, vocês que não nasceram da água e do Espírito, não podem
entrar no Reino de Deus. O que é isso? Não é... Isso, certamente é a palavra de Deus. Oi, ouça, sente-se.
Eu lhe direi. Sente-se. Eu lhe direi o que é. Cristo disse que é a palavra de Deus, e Eu estou usando somente a palavra de Deus.

Sente-se. Ele também disse: "Eu enviarei o Espírito Santo." Se Eu sou o Espírito Santo, Eu sou Deus também. Por favor, fique
sentado. Se Eu sou o Espírito Santo, como você Me reconhecerá, como um cristão? Como você Me reconhecerá? Eu sou o
Espírito Santo.
Eu tenho que dizer isso, porque se você trouxer a Bíblia aqui, Eu terei que lhe dizer; porque, porque Eu consolo. Nós temos
curado tantas pessoas no mundo inteiro. Há três médicos que obtiveram o doutorado em Medicina na Sahaja Yoga. Há 40
médicos na Rússia que estão praticando a Sahaja Yoga. E Eu os estou aconselhando, Eu estou lhes dizendo o que Cristo não
pôde dizer, porque em três anos e meio, Ele foi morto. Elas eram as mesmas pessoas que estavam lendo a Bíblia e dizendo:
"Este não é o nosso Salvador", e elas O mataram. E a terceira coisa é a redenção. O Espírito Santo tem que ser o Redentor e isto
é o que acontece: Eu estou lhes dando a Realização. Não perca este momento. Eles permitiram que Cristo vivesse três anos e
meio, e eles estão usando a Bíblia Dele quando Eu estou aqui.
Quando Cristo estava lá, eles estavam usando o Velho Testamento para censurá-Lo e falando sobre Moisés. Lendo a Bíblia, se
vocês tivessem alcançado alguma coisa, vocês teriam se certificado disso. Eu Mesma nasci em uma família cristã. E vocês
sabem o que os cristãos têm feito com essa Bíblia? Se você for para a América do Sul, você ficará chocado. Bilhões e bilhões de
índios peles vermelhas foram mortos por cristãos mostrando a Bíblia para eles. Na Índia, eles trouxeram a Bíblia em uma mão e
uma arma na outra. Não perca este momento. O momento chegou para vocês terem a sua Realização, para alcançarem a sua
ressurreição. Vocês nasceram numa religião cristã, então vocês acreditam na Bíblia; mas aqueles que nasceram no Islã, eles
acreditam somente no Alcorão.
Eles acham que todos os cristãos irão para o inferno e os cristãos acham que todos os muçulmanos irão para o inferno. E
quanto aos judeus? Quando vocês têm viseiras e quando vocês colocam viseiras, vocês não veem a unidade de Deus. Isso
tem... Aquelas pessoas que leram o Alcorão, a Bíblia, o Gita, qualquer coisa, que seguiram alguma religião, cometem qualquer
pecado. Elas são corretas, virtuosas? Cristo pediu para vocês serem humildes. Onde estão os cristãos que são humildes? Eu
gostaria de ver -- eles são tão arrogantes. Cristo foi ao extremo da moralidade: "Não tereis olhos adúlteros." Vejamos quais
cristãos têm esse tipo de olhos.
Somente os Sahaja Yogis têm esses olhos inocentes. Vocês todos devem nascer novamente, vocês devem ter uma
concretização do batismo. Vocês devem sentir a brisa fresca do Espírito Santo saindo da área óssea da fontanela. Nós tivemos
sermões e discursos e leituras da Bíblia suficientes. Vamos ler o livro da Realidade, o livro da Realidade. Nenhuma fé cega é
necessária. Vocês têm que sentir o Poder Onipresente. Vocês podem comprovar isto através da Sahaja Yoga, que Cristo era o
Filho de Deus. Vocês podem provar isso. Eles não podem provar.
Eles podem dar a Realização do Si? É melhor você arranjar um outro auditório e fazer um discurso lá. Ninguém quer você.
Simplesmente expulse-o. Vocês não devem acreditar cegamente em algo, seja o que for. Vocês devem ter a prova de tudo. Se
vocês não têm a prova, por que vocês acreditam na Bíblia? Por que vocês acreditam no Gita? Por que vocês acreditam no
Alcorão? Apenas acreditando cegamente nisso?
Por favor, eu gostaria de Lhe perguntar em nome desta senhora. e ela gostaria de contar à Senhora, qual é o problema... Eu
posso tratá-la mais tarde. Nós a trataremos, sem dúvida. Levará um certo tempo, senhora? Nós iremos tratá-la, certo? Nesse
instante, Eu quero dar a Realização do Si para todos eles. Isso é muito importante. Eles vieram aqui para obter a Realização do
Si. Tudo bem. Peça-lhes para darem, darem alguns bandhan nesses rapazes.
Eu tinha que dizer isso, Eu sinto muito. Eu tinha que dizer -- o momento chegou para dizer isso, vejam, então Eu estou feliz.
Aqueles que não querem ter a Realização do Si devem, por favor, deixar o auditório. Não é educado vir a uma reunião de uma
outra pessoa e perturbá-la. É um trabalho Divino que está acontecendo, e vocês não têm o direito de perturbar. Então, as
pessoas são pagas para esse tipo de trabalho, Eu sei; mas por que não buscar a sua benevolência? Por que fixar-se nessas
ideias e arruinar-se para sempre? Não há nenhuma sabedoria nesse tipo de fé cega. Agora, tantos muçulmanos e judeus
veneram Cristo, porque é uma prova para eles. Não é porque eles vão à igreja e ouvem alguém e depois aceitam algo.

Se for uma prova, então como pessoas honestas, vocês têm que aceitar. Eles dizem em inglês: a prova do pudim está em
comê-lo, não falando ou lendo algo. Se você está com fome, você irá comê-lo; não aqueles que estão vivendo de palavras e
livros. Um poeta disse na Índia -- seu nome era Kabira -- ele disse: lendo muito, mesmo a pessoa culta tem se tornado estúpida.
Agora, como vocês sabem, há duas forças dentro de nós: o que nós chamamos de sistema nervoso simpático esquerdo e
direito. Eles trabalham quando nós estamos em emergências. Mas o terceiro é chamado de parassimpático, o qual fornece a
energia para trazer todo o sistema para o equilíbrio. Na verdade, o lado esquerdo é o poder do desejo e o lado direito é o poder
da ação. Cristo não pôde dizer todas essas coisas, eles O crucificaram. Este é o problema: o trabalho Dele tem que ser
completado.
Agora, nós iremos usar o nosso poder do desejo do lado esquerdo, expressando com nossa mão deste jeito. Mas há três
condições que vocês têm que ter: se vocês têm o puro desejo de obter a Realização, então tenham certeza de que todos vocês
obterão sua Realização do Si. Vocês agora não devem ter nenhuma falta de confiança. Deixem estar, não importa. Elas são
pessoas inúteis, vejam; elas são pagas por alguém. Esqueçam isso agora. Assim, há três condições: a primeira é que vocês
devem estar confiantes que vocês irão obter a sua Realização do Si. Tudo bem. Depois, a segunda condição é: vocês não são
culpados, de forma alguma. Vocês têm que esquecer o passado.
Vocês têm que ficar no presente. Se vocês se sentem culpados, então bloqueiam este centro muito seriamente e como um
resultado, vocês desenvolvem até problemas físicos, além da tortura mental. Vocês desenvolvem angina, espondilite e muitas
doenças por causa de órgãos letárgicos. Tudo bem. A terceira condição é que vocês têm que perdoar a todos, a todos em geral;
não pensar em alguém que o perturbou. Até mesmo o senhor que tentou perturbá-los: perdoem-no, apenas perdoem-no. Porque
quer vocês perdoem ou não, vocês não fazem nada. Mas se vocês não perdoarem, então vocês fazem o jogo das pessoas
erradas. Então logicamente, vocês devem perdoar. Na verdade, vocês não fazem nada.
Mas por que nós devemos nos torturar pelos outros quando eles estão se divertindo? E não considerem a si mesmos como
alguém inferior. Agora você é um ser humano, e há um último grande avanço que você tem que alcançar, que é a concretização
do seu batismo. Vocês têm que tirar os seus sapatos por cerca de dez minutos e colocar os seus pés na Mãe Terra. No seu
colo. Isso sugere que vocês estão desejosos de ter a sua Realização do Si. Nós lhes falaremos sobre os centros no lado
esquerdo com os quais iremos nos nutrir. Agora, por favor, coloquem sua mão direita em seu coração, onde reside o Espírito.
No coração. Do lado esquerdo, lado esquerdo. Se o Espírito brilha em você, então Ele o guia; é desse modo que você se torna o
seu próprio mestre.
Então, agora, por favor, coloque sua mão na parte superior do seu abdômen, no lado esquerdo. Este é o centro da sua maestria.
Agora, aqui é o centro formado por todos os profetas, que quando iluminado, torna-o o mestre do manuseio do Poder Divino.
Por favor, sentem-se. Não nos perturbem, pelo menos. Se vocês são cristãos, sentem-se. Por favor, não nos perturbem.
Sentem-se. Sejam humildes, ouçam. Por favor, fiquem sentados.
Pelo menos comportem-se como cristãos. Agora, vocês têm que colocar sua mão direita na parte inferior do seu abdômen, no
lado esquerdo. Este é o centro do puro conhecimento, não do conhecimento livresco, mas o puro conhecimento que atua, que
aciona o Poder Divino; pelo qual vocês dão a Realização aos outros, curam os outros, tudo. Agora, coloquem sua mão direita na
parte superior do seu abdômen, no lado esquerdo. Agora, novamente no seu coração. No seu coração. Agora no encontro do
seu pescoço com o ombro e vire sua cabeça para a direita. Eu já lhes disse que este centro fica avariado quando vocês se
sentem culpado. Não se sintam culpados, de forma alguma. Agora, coloquem sua mão direita na testa transversalmente.
Abaixem sua cabeça. Aqui, vocês têm que perdoar a todos em geral. Agora, por favor, coloquem sua mão na parte de trás de
sua cabeça, e empurrem sua cabeça para trás. Aqui, vocês têm que dizer sem se sentir culpados, sem enumerar seus erros,
para sua satisfação, "Oh, Poder Divino, se eu fiz qualquer coisa," "por favor, perdoa-me." Agora, estiquem a palma de sua mão, e
coloquem o centro da palma de sua mão no topo da área óssea da fontanela, e pressionem-na para baixo, a sua cabeça.
Empurrem seus dedos para trás de modo que haja uma boa pressão. E agora, movam o seu couro cabeludo lentamente, sete
vezes no sentido horário. Agora, abaixem sua mão. Isso é tudo que temos que fazer. Vocês podem tirar seus óculos, porque

vocês têm que fechar seus olhos, e se houver alguma coisa apertada aqui ou na sua cintura, por favor tirem.
Agora, novamente coloquem sua mão esquerda em direção a Mim, os dois pés afastados um do outro, e fechem seus olhos e
coloquem sua mão direita no seu coração. Aqui, façam-Me uma pergunta fundamental, vocês podem Me chamar de "Mãe" ou
"Shri Mataji", três vezes, "Mãe, eu sou o Espírito?" Façam essa pergunta três vezes. Em voz alta. Se vocês são o Espírito, vocês
são o seu mestre. Então por favor, coloquem sua mão direita na parte superior do seu abdômen e façam-Me uma outra
pergunta -- no lado esquerdo -- "Mãe, eu sou o meu próprio mestre?" Eu já lhes disse que Eu respeito a sua liberdade e Eu não
posso forçar o puro conhecimento em vocês. Então, por favor, coloquem a sua mão direita na parte inferior do seu abdômen, no
lado esquerdo. Vocês têm que pedir o puro conhecimento. Então, por favor, digam seis vezes: "Mãe, por favor, dá-me o puro
conhecimento."
Em voz alta. Assim que vocês pedirem o puro conhecimento, a Kundalini, o reflexo do Espírito Santo, começa a Se elevar. Agora,
por favor, coloquem sua mão direita na parte superior do seu abdômen no lado esquerdo. Nós temos que nutrir estes centros
com nossa total confiança. Aqui, vocês têm que dizer com total confiança: "Mãe, eu sou meu próprio mestre." Eu já lhes disse
que a verdade fundamental sobre vocês é que vocês são o puro Espírito. Vocês não são este corpo, vocês não são esta mente,
vocês não são este ego ou estes condicionamentos, mas vocês são o puro Espírito. Assim, agora coloquem sua mão direita no
coração, e com total confiança digam, 12 vezes: "Mãe, eu sou o puro Espírito." O Poder Divino é o poder da compaixão e do
amor, é o oceano de puro conhecimento, mas acima de tudo, é o oceano de perdão. Assim, quaisquer que sejam os erros que
vocês possam ter cometido, o oceano de perdão pode dissolvê-los com o poder dele.
Assim, agora coloquem sua mão direita no encontro do seu pescoço com o ombro, e coloquem sua cabeça para a direita. Aqui,
vocês têm que dizer com total confiança, 16 vezes: "Mãe, eu não sou culpado de forma alguma." Eu já lhes disse que
logicamente, quer vocês perdoem ou não, vocês não fazem nada. Mas se vocês não perdoarem, então vocês fazem o jogo de
pessoas erradas e se torturam. Assim, agora coloquem sua mão direita em sua testa e abaixem sua cabeça. Aqui, de coração,
não importa quantas vezes, digam: "Mãe, eu perdoo a todos." Agora, coloquem sua mão direita na parte de trás de sua cabeça, e
empurrem para trás sua cabeça. Aqui, vocês têm que dizer, sem se sentirem culpados, sem enumerar seus erros, para sua
própria satisfação: "Oh Poder Divino, se eu cometi qualquer erro," "por favor, me perdoe." Digam isso de coração, não importa
quantas vezes. Agora, estiquem a palma de sua mão, e por favor coloquem o centro da palma da mão na área óssea da
fontanela, que era a moleira na sua infância.
Agora, inclinem sua cabeça. Puxem seus dedos para trás para colocar uma pressão no seu couro cabeludo. Agora, movam seu
couro cabeludo lentamente, sete vezes. Mas aqui, novamente Eu não posso forçar a Realização do Si em vocês. Eu respeito a
liberdade de vocês. Então, digam sete vezes: "Mãe, por favor dá-me a Realização do Si." Agora, por favor, abaixem suas mãos.
Por favor, coloquem suas mãos deste jeito em direção a Mim, e olhem para Mim sem pensar. Deste jeito, deste jeito. Agora,
inclinem sua cabeça, e com a mão esquerda, observem se há uma brisa fresca ou quente saindo de sua cabeça, vocês têm que
se certificar disso.
Não coloquem a mão no topo de sua cabeça, mas longe dela, e vejam por si mesmos. Esta é a prova. Agora, por favor,
coloquem a mão esquerda em direção a Mim, e abaixem sua cabeça novamente e observem com a mão direita. Algumas
pessoas percebem isso longe também. Agora com a mão direita novamente. Agora, por favor, coloquem suas mãos em direção
ao céu deste jeito, e façam uma pergunta, uma destas, façam uma destas perguntas: "Mãe, esta é a brisa fresca do Espírito
Santo?" Ou uma segunda pergunta: "Mãe, este é o Amor Divino de Deus?" Ou "Mãe, este é o Ruh ou o Paramachaitanya?"
Qualquer uma dessas perguntas, perguntem três vezes. Agora, por favor, abaixem suas mãos.
Eles obtiveram a Realização! Abaixem suas mãos, por favor. Coloquem deste jeito agora. Aqueles que sentiram a brisa fresca
ou quente saindo da área óssea da fontanela, ou em suas mãos ou nas pontas dos dedos, por favor, levantem ambas as mãos.
Esta é a prova. Que Deus os abençoe. Agora vocês se tornaram realmente cristãos. Agora vocês se tornaram santos. Isso tem
que se desenvolver, a natureza divina em vocês têm que se desenvolver. Como Eu lhes disse, isso se desenvolverá na
coletividade.

Nós temos aqui um centro muito bom, e há muitas pessoas que conhecem a Sahaja Yoga muito bem. Todos vocês devem vir e
tornar-se grandes Sahaja Yogis. Vocês têm que salvar os membros da raça humana aqui, e vocês se tornarão mestres muito
rapidamente. Vocês não têm que pagar por nada. Que Deus os abençoe. Eu gostaria de Me encontrar com vocês hoje à noite, se
possível. Agora, eles devem subir e... Não fale com eles. Eles são pessoas negativas. [Shri Mataji trabalha nos buscadores.]
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Shri Krishna Puja Cabella, Itália, 01.09.1991 Hoje nós decidimos venerar o Yogeshwara. Eu acho que é o nome mais importante
de Shri Krishna... para nós. Isso significa que Ele é o Ishwara da yoga. Yoga significa a união, como vocês sabem, com o Divino.
Mas também, yoga tem um outro significado que quer dizer yukti. Em inglês, traduzir isso apropriadamente não é possível.
Podemos chamar isso de... yukti significa "o truque". "O truque". Mas truque está sempre relacionado a algo estranho e ruim.
Mas yukti significa "a técnica". Mas "técnica" é algo mecânico. Eu não consegui encontrar nenhuma palavra apropriada para
"yukti". Mas podemos dizer: conhecer a técnica e o truque da técnica... é também o significado de yoga – yukti. Assim mesmo
que você esteja conectado, se você não souber o truque da união, então isso é inútil, não tem nenhuma utilidade. Portanto, o
que temos de aprender... depois de obter a Realização é não somente a técnica, mas o truque da técnica. Quando chegamos ao
nível de Krishna, é uma encarnação depois da encarnação de Shri Rama. Assim, Shri Rama veio como Maryada Purushottama, o
que significa uma pessoa que é um completo ideal das maryadas... e um rei benevolente. Mas no caso de Shri Krishna, era uma
fase diferente... porque as pessoas tinham se tornado extremamente sérias, muito disciplinadas, e estavam levando uma vida
que era, podemos dizer, excessivamente dhármica. E isso colocou as pessoas num nível fixo, e elas pensaram: "Se nós estamos
fazendo todas essas coisas todo dia," "então está bem, nós alcançamos o objetivo final." Assim, Shri Krishna teve de vir, Ele
próprio, Shri Vishnu, veio como Shri Krishna, para nos falar sobre a ascensão, e que tudo é apenas um jogo. Mas somente uma
pessoa que é um mestre do jogo pode jogar. Portanto, saber o jogo. Vamos supor, vocês têm comunicação, vocês têm
comunicações elétricas. Agora, vocês não sabem como jogar com isso, jogar. Não como saber ou como conectar, mas como
jogar. Vamos supor que somente você conheça toda a técnica, então isso se torna realmente uma dor de cabeça, porque o
tempo todo, você acha que está fazendo isso. Você tem de fazer isso e isso deve ser feito, aquilo deve ser feito, e esta conexão
não está boa; deveria estar conectado adequadamente. Você fica cansado e entediado. Mas se for um jogo para você, é apenas
um jogo, para qualquer mestre é um jogo. Se é apenas um jogo para você, então você não se sente cansado, é divertido, é
divertido. E é isso que é Leela, é por isso que Ele é chamado de Leeladhara, porque Ele é um mestre. Ele veio como um mestre.
Como mestre, não como um guru, mas como mestre de todas as artes desta yoga, yukti. Portanto, Ele é tão hábil, Ele é tão
capaz, que para Ele, isso é um jogo. Tudo isso é um jogo para Ele. E isto é o que temos de saber: na yoga, tudo que você fizer
deve ser apenas um jogo. Digamos, levantar-se às 5 horas da manhã deve ser um jogo. De manhã, você se levanta. Digamos,
ainda não... O sol ainda não apareceu, para sugerir o que você tem de fazer, e a lua foi embora, e naquele crepúsculo ou naquela
pequena escuridão, se você se levantar, é muito belo. E naquele momento, você se senta para seu dhyaan. Mas não é uma coisa
séria, não é algo enfadonho, é um jogo. Mas para isso, você tem de ser um mestre. Se você for o mestre da yoga, então isso é
um jogo. Assim, primeiro o estado de Shri Rama tem de estar lá, onde você realmente se torna um Vishwa Nirmala Dharmi, de
modo que isso se torna o seu jogo. Agora, a comunicação com o Divino... tem de ir para o mundo inteiro. O mundo inteiro tem
de obter... essa comunicação que vocês receberam. Para esta parte, Shri Krishna arranjou algo em Sua vida... de uma maneira
muito simples, como uma criança. Muito infantil, isso parece muito infantil. Como por exemplo, quando as Gopis estavam
tomando banho, Ele escondeu as roupas delas, quero dizer, as mulheres indianas nunca ficam completamente nuas, nunca, Ele
escondeu os saris delas e tudo aquilo... e Ele pôde ver as costas delas, este garotinho. O que é isso para um garotinho? Ele está
sentado em uma árvore... e está tentando elevar a Kundalini delas. Elas estão saindo do rio Jamuna, que estava sendo vibrado
por Radha. Já havia vibrações elevando a Kundalini delas. Depois, elas estão pegando a água e Ele quebra os jarros delas, pelas
costas, que também tinham água vibrada dentro. Assim, a água vibrada cai nas costas dessas mulheres... e Ele tenta despertar
a Kundalini delas. Vejam o jogo de uma criança, como Ele tentou brincar em Sua infância, exatamente como uma criança. E
depois, Ele mostra mais tarde Sua habilidade de criança... em lidar com os políticos, lidar com as pessoas, com a comunicação
e com todas as coisas. E Seu poder era Radha. "Ra" "dha". 'Ra' significa energia, "Dha" significa aquela que sustenta, "Ra" "dha".
Portanto o "Dha Re Di Dha Sa Ma" (...) como eles dizem. Do mesmo modo, "Ra" "Dha". Aquela que sustenta a energia. Assim, a
primeira qualidade... que Ele obteve Dela é que Ela é a Alaahda Dayini. Eu não consegui encontrar uma palavra em inglês para
"Alaahd". "Alaahd" é quando você de repente vê algo belo e a alegria surge. Simplesmente sente-se muito feliz. Há muito poucas
palavras em inglês, como vocês sabem, para tradução de alegria ou quando muito felicidade. Mas Alaahd é um tipo de alegria...
a qual é como se você recebesse o ar fresco, depois o modo como você se sente. Isso é "Alaahd". Assim Ela é Alaahda Dayini.
Ela é Aquela que é a doadora de Alaahd. E assim, com os poderes Dela, Ele pôde por em prática esse "Alaahd" para todas as
pessoas com as quais Ele estava conectado. Assim, todos os Gopas e Gopis que estavam com Ele... tinham de fazer Rasa. "Ra"

é "energia", "Sa" significa "com". Dançar com a energia que é Radhaji. Ele costumava tocar a flauta e Ela costumava dançar. A
energia passava através das mãos dela... para todas as outras pessoas e a Kundalini seria despertada. Assim, este era outro
jogo que Ele tinha. Assim, somente no jogo, Ele elevava a Kundalini. Mas nos tempos modernos, é muito difícil. Não é fácil
elevar as Kundalinis nos tempos modernos daquele jeito. Quero dizer, ninguém iria entender também. Assim, nos tempos
modernos, quando a Sahaja Yoga não está somente elevando a Kundalini, mas dando o completo conhecimento sobre a Sahaja
Yoga, e também dotando a pessoa com o poder de dar a Realização, isso era uma enorme tarefa. E é por isso que nós tivemos
que descobrir esses métodos... pelos quais nós podemos dar a Realização para as pessoas. Naqueles dias, as Kundalinis eram
despertadas, mas o Sahasrara não estava aberto. Então, a Kundalini devia estar em algum lugar pairando no Agnya, talvez no
coração, talvez em algum lugar. E essas pessoas tornaram-se os buscadores. E é desse modo que nós encontramos hoje
pessoas aqui... como Sahaja Yogis, cujos Sahasraras estão abertos... e elas conhecem toda a yukti da Sahaja yoga. Mas há
yuktis da Sahaja Yoga cada vez mais sutis... que vocês têm de ter maestria. O primeiro é que o caráter Dele era madhuriya,
significando a doçura. Doçura. Nós sempre dizemos: "Doce como mel". Assim, quando Ele falava com alguém... ou se
comunicava com alguém, era por meio da doçura; E essa comunicação, se você não a desenvolveu, então você não está em
lugar nenhum próximo da Yoga. Falar com alguém docemente, Automaticamente. Tudo é madhuriya para Ele, Sua fala, Suas
ações, Sua face. Tudo é madhuriya. Assim, quando nós falamos de comunicações, antes de mais nada, a coisa mais
importante... é a comunicação entre os seres humanos. E quando nós temos de pensar na comunicação... com os seres
humanos, muitas pessoas acham que pela agressão... você se comunicará melhor, o que não é verdade. Quero dizer, se alguém
quer extrair algo de alguém, digamos. Então você vai lá e simplesmente diz: "Eu tenho que ter!" "Como você pode fazer isto?
Isto, aquilo!" Na realidade, isso não adianta. Mas se você for doce e começar a falar docemente, então 99% definitivamente irá
se comover. Assim, comover as pessoas com doçura, como fazer isso, esse truque, nós temos de aprender. Como com doçura,
você pode comover as pessoas. Esta é uma das qualidades especiais Dele, que você conversa com alguém de uma tal maneira,
genuinamente, de uma maneira doce, e o problema entre você e aquela pessoa se dissolverá, totalmente. Agora, há muitos
truques. Como falar com alguém é uma das coisas mais importantes... que temos de aprender. Antes de mais nada, você deve
sempre mostrar... que você é menos inteligente do que a outra pessoa. Como por exemplo, se Eu estou conversando com um
cientista, Eu direi: "Eu sinto muito," "Eu não conheço nenhuma ciência." "Eu não sirvo para ser cientista." Assim eles pensam:
"Ahhhh, muito bom." Se você tiver que conversar com algum músico, você deve dizer: "Eu não sei nada de música." "Não, eu só
aprendi um pouco, mas não muito." Os músicos sentem-se muito felizes. Você pode chamar isso de mimar o ego. Você pode
chamar assim. Mas não há nenhum mal em dizer: "Eu não sou nada comparado com você." Assim, o primeiro truque é a
completa humildade quando você conversa com outra pessoa. É um sinal de grandeza, é um sinal de satisfação. Assim como
as árvores, quando elas estão carregadas com frutos, elas se curvam. Portanto, antes de mais nada, se você disser: "Eu não sou
ninguém." "Eu não entendo nada, mas eu gostaria de ouvir", essa é a primeira coisa. A primeira qualidade da comunicação... é
ser extremamente humilde em relação a si mesmo. A outra pessoa não deve saber quem você é. E há muita diversão nisso.
Digamos, por exemplo, agora, Eu posso dizer sobre Mim mesma... que o Meu marido tem uma posição muito elevada na Índia.
Mas Eu encontrei uma amiga em Delhi, ela estava estudando Comigo na escola e na faculdade, e ela Me perguntou: "Onde você
mora?" Eu lhe disse: "Em Meenabagh", que era apenas um lugar sem valor, pequeno, insignificante, destinado aos funcionários
comuns porque eles não tinham... nos alocado nenhuma casa ou algo assim, então, temporariamente, nós estávamos lá. Ela
disse: "O quê? O que o seu marido está fazendo?" Eu disse: "Ele é um servidor do governo." Eu não lhe contei. Ele veio, então ele
simplesmente olhou para Mim e sorriu. Ela disse: "Você o conhece?" Eu disse: "Ele é Meu marido." Ela ficou chocada: "Ele é Seu
marido? "Oh, meu Deus! Por que Você não me disse?" Imediatamente, a coisa toda mudou... e ela se sentiu tão envergonhada de
si mesma. Ela tinha começado a Me olhar de cima para baixo, "Ah, casada com algum funcionário ou alguém assim." Assim, a
melhor coisa é parecer menos importante. Parecer menos importante em tudo. Agora, Eu sei que alguns Sahaja Yogis dizem:
"Oh, a Mãe me deu tantos poderes," "eu posso fazer isso, posso fazer aquilo." Esse ato de se vangloriar é inútil. "Eu não adquiri
nenhum poder" "sou apenas um Sahaja Yogi, só isso." "Mas se você quiser, eu posso tentar." Assim, pareça menos importante
tanto quanto puder. Pratique isso em casa. Primeiro pratique e depois faça isso. Portanto, essa é uma das qualidades mais
importantes... da comunicação com os outros. A segunda coisa, Eu acho que em todo o Gita, se vocês o lerem, há uma coisa
que é muito importante. Ele diz: "krodho'bhijaayate sammohah". Dentre todas as piores coisas que nós temos, de acordo com
Ele, nós temos seis inimigos. Mas no Gita, Ele começou com "krodha". Ele disse: começa com krodha, significa raiva. Se você
tiver raiva dentro de você, então você não é um mestre de forma alguma. Não há nenhuma necessidade de um mestre ficar com
raiva, porque ele pode brincar a respeito disso. Ele pode fazê-lo dançar deste jeito. Qual é a necessidade de perder a calma?
Mas se você não tem essa maestria de lidar com as pessoas, então depois de cinco ou seis minutos de conversa, sua voz

começa a se elevar e algo começa a vociferar, porque aquela raiva ainda está dentro de você, ardendo. Mas para um mestre,
não deve haver nenhuma ira. Não há nenhuma necessidade. Ele começou com krodha, que com krodha, todos os problemas
começam, de um para outro, para outro, para outro. Assim, nós devemos ficar atentos se nós formos pessoas zangadas. A ira
vem do Vishuddhi. Começa a partir do fígado, Vishnu, mas é expressa através do Vishuddhi. O rosto fica vermelho, os olhos
ficam vermelhos. Pela boca, você começa a dizer todos os tipos de coisas horríveis, e toda a expressão torna-se tão diferente...
quando você está com raiva. Assim, essa raiva deve ser observada: "Onde ela está dentro de nós? Onde está esta raiva?" "No
fígado? Tudo bem, eu irei corrigi-lo." Assim, para ter maestria sobre ela, você tem de se encarar claramente. Muitas pessoas, Eu
tenho visto, dizem: "Mãe, a Senhora sabe que esta mulher é uma mulher tão irascível," "ela é tão dominadora. Ela faz isso, ela faz
aquilo." Mas se você falar com ela, ela diz: "Não, não, eu não faço assim." "Não, não, eu sou muito boa." "Mas como os outros
estão dizendo isso?" "Eu não sei, mas eu sou muito boa", acabou-se. Se alguém está dizendo isso, então observe-se: você fica
com raiva ou não? Você está perdendo a calma? É muito fácil identificar, então encare isso. Assim, o truque do negócio é
encarar a si mesmo... e ver por si mesmo o quanto está lhe faltando. Assim, primeiro é a humildade, que deve ser genuína, e
segundo, a serenidade, calma, nenhuma raiva. Não há nenhuma necessidade de entregar-se à raiva. No máximo, você pode
dizer: "O que você está fazendo? "Por que você está agindo deste jeito?" Agora, se você faz algo, sabe, talvez algo que Eu posso
dizer... que Eu não gostaria, então Eu não quero dizer, algo deste jeito. No máximo! Até esse ponto está bem, de modo que você
deve dizer: "Eu não gosto disso", mas não ir mais longe com isso. Se você simplesmente parar em um ponto, então esse hábito
de ficar com raiva irá desaparecer. Essa arrogância irá desaparecer, a qual tem de desaparecer. Essa arrogância tem de
desaparecer, essa raiva tem de desaparecer. E então, você ficará surpreso, você se sentirá muito aliviado. Porque essa raiva,
uma vez que ela chegue, reage e bloqueia o seu Vishuddhi Esquerdo... e você se sente culpado, você se sente muito mal. "Por
que eu falei assim, eu não deveria ter dito isto." Então, o Vishuddhi fica arruinado. O Vishuddhi Esquerdo significa que é uma dor
de cabeça. Ele continua acumulando como um depósito lá, toda a sua raiva, ira, seja o que for que você tenha, e este Vishuddhi
Esquerdo se bloqueia... e vocês conhecem os problemas de Vishuddhi Esquerdo. Assim, se você fica com raiva de alguém, não
se sinta culpado, mas vá diante do espelho e dê um tapa em si mesmo, duas vezes. Agora, fique zangado consigo mesmo:
"Deixe-me ficar zangado!" Depois fique em pé diante do espelho: "xô, xô, xô" deste jeito. Da mesma maneira que você fica com
raiva, tente agir assim, você nunca se sentirá culpado. Ou talvez mais zangado, seria melhor. Assim você esvazia o seu
Vishuddhi Esquerdo. Da próxima vez, você não fará isso. Mas sentindo-se culpado, significa que você repetirá e repetirá e
repetirá a mesma coisa. Essa raiva é expressada por homens e mulheres de forma diferente. E Eu fico muito mais preocupada
com as mulheres às vezes, porque elas se refugiam no poder da água, então Eu fico desnorteada. Mas aquelas que têm muito
ego, choram muito mais. Esse é o sinal, Eu tenho visto. Se você disser qualquer coisa para elas, imediatamente elas começam a
chorar, porque o Vishuddhi Esquerdo já está lá, cheio, como um balão cheio, e quando você as toca, isso torna-se água. Mas os
homens, o temperamento deles é um estilo diferente, como vocês sabem muito bem. Quando eles ficam zangados, eles podem
lutar uns com os outros, esmurrar todo mundo e depois se acalmam... e pegam alguma coisa para beber. "Vamos acabar com
isso! ", eles dirão. Retiram isso. Mas as mulheres não. Elas guardam isso lá e quando elas guardam, então isso se transforma
em lágrimas, começa a cair lágrimas. Assim, se essas são apenas lágrimas de alegria, felicidade, isso é diferente, ou de
sentimentos por outros, mas não são, são lágrimas para impressionar uma outra pessoa, que você está muito triste ou algo
assim. O segundo truque é como dominar sua própria raiva... e o terceiro é como dominar a raiva dos outros. Isso é ainda
melhor. Eu não sei se Eu lhes contei o truque de Gagangan Maharaj, quando Eu fui até ele. Ele é um avadhuta de temperamento
muito quente, sentado num tigre, e ele perdeu as pernas, porque ele estava sentindo calor, então ele ficava sentado na água o
tempo todo, então os pés dele são imprestáveis e ele segue num tigre, eles dizem. Eu nunca vi o tigre, é claro. Mas ele sabe
sobre Mim e tudo isso... e ele falou para todo mundo sobre Mim, então Eu fui vê-lo. E presumia-se que ele controlava a chuva.
Era uma subida muito íngreme por cerca de uma hora e meia. E assim que Eu comecei a andar nela, começou a chover, chover,
chover torrencialmente por toda parte e ele não conseguiu pará-la, então ele se sentiu desafiado. Quando Eu subi, ele estava
sentado em sua própria pedra... do lado de fora da caverna, e ele estava fazendo assim com raiva. Ele não sabia o que fazer. Eu
olhei para ele, depois Eu entrei na sua caverna e Me sentei, então ele veio, eles o trouxeram. Ele disse... ele tocou Meus Pés e fez
tudo e então ele disse: "Diga-me agora," "por que a Senhora não permitiu que eu parasse a chuva?" " A Senhora ficou
completamente encharcada." "Eu estou muito zangado com esta chuva, eu sei." "Mas por que a Senhora fez isso? É para
controlar o meu ego?" Eu disse: "Não, de maneira alguma," "Eu nunca soube que você tinha ego ou algo assim." "Então, por quê?"
Assim, porque Eu sou uma mestre, como você sabe, Eu disse: "Você é um sanyasi e você trouxe um sari para Mim," "também
alaranjado, e Eu não aceitaria um sari laranja de você." "Nenhum sari Eu aceitaria, porque você é um sanyasi." "Mas Eu tive que
ficar encharcada para receber o sari, não é?" Imediatamente ele se comoveu. Mas Eu tive que ser a mestre. Em primeiro lugar,

como comovê-lo... e em segundo lugar, ser o mestre da mente dele. Essa é uma parte mais sutil disso. Você pode ser um
mestre de uma pessoa. Desse jeito, você pode saber o que ele fez para você, o que ele preparou para você, o que acontecerá a
você. Eu não diria que você saberia todo o futuro. Mas se você apenas tentar saber sobre uma pessoa, você pode saber tudo
sobre aquela pessoa, é muito simples. Assim, primeiro tente entender a pessoa. Meu pai tinha muitos truques com ele, Eu sei, e
era uma pessoa muito bem-humorada. E um dia Meu irmão Me disse, Babamama, que ele tinha um amigo que cantava muito
bem. Então, Eu perguntei para o Meu pai: "Como ele canta?" "Oh, ele é muito corajoso", ele disse. Eu disse: "Por quê?" "Ele canta
quer ele saiba ou não, esse é o problema!" Que descrição exata ele Me deu desse senhor. "Ele é muito corajoso. Ele não sabe
cantar, mas ele canta", " tudo bem, então ele é muito corajoso." Quero dizer, ele não falou nada contra ele. Ele disse: "Ele é
corajoso". Mas ele Me deu um quadro completo do cavalheiro: "Você deve tomar cuidado, ele pode começar a cantar..." "de uma
forma engraçada, você não deve rir." E tudo isso veio nessa palavra "corajoso". Do mesmo modo, se você estudar alguém, então
você simplesmente descreve aquela pessoa... de uma forma interessante, e você não achará que essa pessoa tem esses
hábitos ruins... ou aqueles hábitos ruins ou que isto está errado com ela, aquilo está errado, mas você descreverá, isso é parte
daquela pessoa. É uma forma de conhecer uma pessoa em sua totalidade, com todos os seus defeitos, com todas as suas
qualidades, com tudo, e aceitando essa pessoa como ela é. Se você puder ter essa maestria. Agora como você terá? Se a sua
atenção não estiver nas qualidades dessa pessoa, você somente conhecerá as qualidades ruins dela. E se você conhece as
qualidades dela, então coisas ruins estarão lá, um pouco, mas elas estarão apenas adicionando um pouco de masala... ao
caráter dela. Você perceberá: "Ahhhh, é isso, veja, ele é um pouco deste jeito." Um pouco mais de swara é adicionada ao caráter
da pessoa. E você não se importaria tanto com uma pessoa assim. Você realmente irá regozijar. Como, por exemplo, meu genro
gosta muito de cachorros... e sua esposa diz: "Nenhum cachorro na casa," é um apartamento. Então, há uma briga entre eles por
causa do cachorro. Então Prabhat disse: "A Senhora nunca vem me visitar." Eu disse: "Isto não é apropriado, mas na próxima
vez," "Eu decidi ser um cachorro." Imediatamente ele captou a ideia. Assim, pelo modo como você fala com uma pessoa, você
pode dar a entender a ela o que é tão especial... sobre aquela pessoa ou os defeitos daquela pessoa. Mas você não precisa
dizer algo diretamente para ela. Se você disser indiretamente, de uma maneira bem-humorada de modo que a pessoa irá
entender. Assim, na comunicação com os outros, você tem de ser uma pessoa muito bem-humorada. Mas, na maioria das
vezes, Eu tenho visto que as pessoas... acham graça se alguém não consegue andar direito. Se há um problema físico, elas
rirão. Se ele não penteou o cabelo adequadamente, então elas rirão. Sobre algum tipo de coisa muito superficial, elas riem. Isso
não é engraçado. Isso é algum tipo de crítica na risada. Ou algumas pessoas têm um humor deste jeito, de modo que elas
dizem coisas sarcásticas. Isso não é bom. Você diz uma palavra para alguém, algo sarcástico, você acha que você é brilhante,
mas você está perdido para sempre para essa pessoa. Essa pessoa se lembrará: "Ele disse estas e estas coisas para mim."
Portanto, o sarcasmo é contra você completamente; contra a Sahaja yoga. Se você tiver de dizer alguma coisa, diga de tal
maneira que não magoe a pessoa. E a pessoa desfrute esse humor sutil e compreenda também: "Este é o problema comigo."
Agora, de uma forma bem-humorada, se Eu tenho que dizer algo para você, Eu não preciso falar para você diretamente: "Você é
deste jeito, você é daquele jeito." Mas Eu direi: "Havia um corvo que veio à Minha casa..." e, desse modo, Eu posso transferir
todas as suas características... para aquele corvo e descrever para você e dizer: "Este corvo fez deste jeito e fez aquilo."
Imediatamente, você começará a pensar: "É sobre mim que a Mãe estava dizendo ou sobre o corvo?" Assim, transfira isso para
uma outra pessoa. Transfira isso para outra pessoa, essa é a melhor maneira. Por exemplo, se você quer dizer: "Todos os
nomes das pessoas que estão vindo para o puja..." "devem estar lá na hora certa." Assim, neste momento, são os americanos.
Tudo bem. "Os americanos enviaram a mensagem", eles não enviaram, "Eles enviaram a mensagem que todos os nomes devem
estar lá." Não há mal em dizer essas mentiras, não há mal. Assim, as pessoas não lhe atribuirão isso, senão ficarão zangadas
com você. No máximo, elas ficarão zangadas com os americanos, não importa, temporariamente. É como transferir isso. E essa
transferência é astantar, como eles a chamam. Transferir de uma mão para outra, Shri Krishna era um perito. Há uma história
sobre Ele. Ele é chamado de Ranchordas, significa que Ele foge do campo de batalha. Ele não se importa, "E daí, Eu fugi, e daí?"
A razão era esta: havia um rakshasa muito mau... que tinha todos os tipos de bençãos de Brahmadeva... e Shri Krishna não
sabia como superar aquilo, ninguém sabia, e ele estava matando muitas pessoas. Então, Ele pensou em um truque, transferir
isso... para uma outra pessoa. Ele soube de um outro grande yogi, de um tipo especial, que tinha meditado e recebido uma
benção... do mesmo Brahmadeva que: "Se eu estiver dormindo e alguém perturbar meu sono..." "e se eu abrir meus olhos e olhar
para aquela pessoa," "ela se transformará em cinzas, bhasma." Então, Shri Krishna pensou nele: "É melhor transferir o trabalho
para ele." Então, Ele começou a fugir do campo de batalha. Então esse rakshasa também O seguiu. Então, Shri Krishna
furtivamente entrou na caverna desse avadhuta... e colocou Seu próprio xale em cima dele, o cobriu e Se escondeu na caverna.
Agora, esse rakshasa veio, ele pensou que aquele era Shri Krishna que estava dormindo: "Ahhh, agora Você está cansado, Você

está dormindo." "Agora eu quero ver como Você irá se salvar." E ele começou a acordá-lo. Esse avadhuta levantou-se e olhou
para ele... e ele se transformou em bhasma. Assim, transfiram os seus trabalhos para uma pessoa mais capaz, que pode fazer
isso melhor, do que assumir para si a responsabilidade direta, continuando: "Tudo bem, venha, eu lutarei com você", você não
pode vencer. É uma guerra de guerrilha, como vocês a chamam. Transfira isso, e você pode transferir isso para alguém, você
pode fazer amizade com aquela pessoa, mimar o ego dela, faça o que você quiser. Mas o ponto principal é que você deve... se
livrar dos maléficos, dos maus, dos rakshasas. Então, você pode transferir isso para qualquer um. E Ele fez tantos truques. No
Mahabharata, Bhishma tinha uma bênção de que, a menos e até que ele quisesse morrer, ninguém podia matá-lo. Então Shri
Krishna decidiu que Ele deveria usar alguns truques. Então, Ele disse para Arjuna: "Coloque-o..." Ele disse para Arjuna, não Ele
mesmo; Ele estava apenas fazendo trabalho do condutor da carruagem, Sarathi. Então Krishna disse para ele: "Apenas faça
com que ele durma sobre as flechas," "deixe o corpo dele sobre as flechas..." "e ele tem de decidir que ele irá morrer." Mas
Dronacharya era um grande guru, de Arjuna também, que estava do lado dos Pandavas, quero dizer, dos Kauravas. Agora, como
você pode matar esse Dronacharya, era um grande problema. Porque, ele conhecia todos os truques da arte do arco e flecha.
Como você irá salvá-los? Porque a arte do arco e flecha é uma coisa tal que ele era o mestre do arco e flecha, enquanto Arjuna
era o discípulo dele. Então, como detê-lo? Como detê-lo... Respondendo... - como vocês chamam [Hindi] - as flechas, as flechas
de Arjuna? Como fazer isso, de modo que ele não contra-atacasse? Porque ele era um mestre. Então Shri Krishna organizou
isso, de um modo muito especial. Ele arranjou um Shikhandi, um eunuco. Qual é a vantagem de ter um eunuco? É claro é uma
longa história, como eles se tornaram Shikhandi. Mas Ele o colocou na frente de Arjuna. Um eunuco na Índia é considerado uma
mulher, então Dhronacharya disse: "Eu não posso matar uma mulher." E foi assim que ele matou Dhronacharya. Assim, Ele fez
esses truques, porque livrar-se do mal é a coisa principal. Como livrar-se do mal, se você não for capaz? É melhor você dizer a
alguém para livrar-se. Porque isto é muito importante: livrar-se do mal. E se você pode transferir isso para uma outra pessoa...
que é mais capaz, em sua humildade, você fará muito melhor do que atacar diretamente aquela pessoa. Isso é tolice. Não
adianta. Assim, esse era o truque de Shri Krishna do início ao fim. Se você viu o Mahabharata. Shri Krishna disse a Arjuna: "Ou
você pode ter todo o Meu exército ou você pode Me ter." O mesmo, Ele disse para os Kauravas. Os Kauravas disseram: "Nós
ficaremos com o Seu exército." Mas ele disse: "Você ficará comigo." "Krishna, Você ficará do nosso lado." Mas Ele disse: "Não,
Eu só ficarei na carruagem." "Eu não pegarei nenhuma arma." Mas Ele é um mestre dos truques. Ele não precisa de nenhuma
arma com Ele. Sem armas também, Ele pode fazer tudo. Então Arjuna disse: "Tudo bem, Você será o condutor..." "da minha
carruagem," e Ele ficou lá. Porque Shri Krishna sabia sobre toda e qualquer coisa, na maioria dos casos, Ele ria. Agora, se
alguém está Me contando algo, algumas vezes vocês perceberão que Eu também rio, mas Eu tento controlar, porque Eu não
quero que eles percebam. Mas Eu sei o que eles estão fazendo, do que eles são capazes de fazer, qual é o truque deles. Porque
vocês são um mestre dos truques, vocês conhecem todos os truques... e vocês sabem o que eles estão jogando com vocês.
Então, apenas riam disso, apenas riam de uma forma muito doce: "Ahh, é isto. Ahh, é claro, é claro," "o que você diz é verdade,
sem dúvida." Mas, através desse tipo de coisa, vocês ficarão surpresos, a sua comunicação com os outros irá melhorar muito.
Agora, Eu tenho visto algumas pessoas na Sahaja Yoga... – é muito comum, muito comum – "Mãe eles vieram e me disseram, o
nosso líder me disse:" "você está possuído por bhoots". "O que é 'possuído por bhoots?" Uma outra pessoa diz: "Mas ele me
disse: você é um bhoot." Tudo bem. E alguém diz: "Mãe, não, ele me disse:" "você tem um bhoot em você." "Agora quais são
essas três categorias? Nos diga." Por que falar para alguém: "você está possuído por bhoots ou qualquer coisa"? Não há
nenhuma necessidade. Se você sabe como corrigir isso, apenas diga: "Swadishthana Esquerdo" e corrija-o. Tire-o. Pergunte a
ele se ele teve algum guru ou algo assim. Tudo bem, se a pessoa é de boa natureza e é uma boa pessoa, então é ainda mais
importante. Você deve dizer: "Não é nada, é só um badha do externo. Nós teremos que tirá-lo." Mas a pessoa que bloqueou o
Agnya e todas essas coisas, e além disso, tem bloqueio no Swadishthana Esquerdo, então, é claro, você deve dizer: "Baba, nós
não podemos ajudá-lo," porque você sabe que essa pessoa é dissimulada. De que adianta atuar nisso? Mas na Sahaja Yoga, nós
esquecemos. Qualquer um que chega: "Tudo bem, venha, venha, venha." Nem todo mundo está apto para a Sahaja Yoga,
devemos saber disso. Não o mundo inteiro. A Sahaja Yoga só pode ser dada para as pessoas... que estão merecendo, que são
buscadoras... e que são corajosas, viras. Ela não se destina a pessoas comuns. Assim, nós abrimos nossa porta para todo
mundo... e pessoas assim entram e depois nós trabalhamos duro nelas, fazemos todos os tipos de coisas, e percebemos que
elas criam problemas para nós. Assim, primeiro, somente lidem com pessoas que são simples, como Shri Krishna lidou com os
Gopas e Gopis; e depois, nós podemos ver, de uma maneira coletiva, se nós podemos encarar alguém que é complicado. Mas
não adianta transformar Hitler ou Rajneesh, não é possível. Assim, não devemos tentar fazer tarefas impossíveis na Sahaja
Yoga, o que Shri Krishna mostrou em Seu próprio caráter, evitando coisas que Ele não queria fazer – não. E Ele fez isso porque
Ele era um mestre tão grandioso. É claro, para Ele, não era necessário encarar a Si mesmo... para ter maestria sobre Si mesmo,

porque Ele Se conhecia, Ele é o Ishwara da yoga, Ele sabia de tudo. Quando você conhece tudo, não há necessidade de você ter
maestria, sobre o que você vai ter maestria? Pelo contrário, você às vezes... fica assustado consigo mesmo, por você saber
tanto. Assim, o melhor é que quando nós estamos lidando... como seres humanos na Sahaja Yoga, temos de nos conhecer
muito bem, "Agora, oh, essa é minha especialidade." Nisso, você tem de ver: "Como eu me encaro o tempo todo?" "Por que eu
digo essas coisas?" "O que está se espreitando em minha mente?" A negatividade é algo que deve ser visto muito claramente...
dentro de si mesmo. Como Eu devo ter lhes falado, há tantos exemplos de que a negatividade ocidental é assim: a mente deles
está o tempo todo poupando trabalho. Eles não gostam de trabalhar, de forma alguma. Por exemplo, se você lhes diz: "Vá e
telefone para alguém." Imediatamente, eles lhe darão dez explicações: "Ele pode não estar lá; a esposa dele irá gritar;" "ele deve
ter ido trabalhar; são 10:00; isso, aquilo." Mas se você telefona, a pessoa está lá, mas eles não telefonarão. Centenas de
desculpas. Agora, novas desculpas começaram: "O computador não está funcionando; o fax não está funcionando." Exceto
para o seu cérebro, tudo funciona. Mas o oposto disso é: o seu cérebro não está funcionando e tudo não está funcionando. "As
luzes não estão funcionando." Quero dizer, seja o que for. Mas vocês devem aprender: "Por que eu não consigo achar a
solução?" "Eu devo fazer alguma coisa." Como Eu lhes disse sobre a ponta da raiz, como ela dá um jeito de ir rodeando e
rodeando... e procurar a fonte de água. Do mesmo modo, nós estamos fazendo algo em relação a isso? Tudo bem, se isto não
está disponível, faça aquilo; se aquilo não está disponível, faça isto. A partir do nada, vocês podem fazer tantas coisas. Mas, se
você quer o tempo todo descobrir: "Aquilo não pode ser feito, isso não pode ser feito", não é assim com Shri Krishna. Afinal, Ele
era a encarnação do Virata, o Mestre dos Mestres, devemos dizer. Como quando Draupadi estava em dificuldades... – Draupadi
era na verdade Vishnumaya, a Irmã Dele – Ela pensou em Shri Krishna. Ela estava segurando o sari Dela, quando ele foi puxado
por Duryodhana. E Ela o estava segurando deste jeito. "Kri", Ela queria dizer "Krishna", mas Ela pensou: "Se Eu disser "shna", ele
irá cair." Então, Ela ficou segurando. Logo que Ela o largou, "shna", o sari caiu, então foi descrito sobre Shri Krishna: "Dwarika me
shora bhayo." "Dwarika me shora bhayo shor bhayo bhare." "Shankha chakra gadaa padma, Garuda laysidhare." Que o som
entrou em Dwarika. Agora, onde fica Dwarika e onde fica Hastinapur? Ficam pelo menos 3.000 quilômetros uma da outra. Mas o
som atravessou o Chaitanya e fez um ruído enorme lá. E "Shankha Chakra Gadaa Padma". Shankha, Chakra, Gadaa, Padma são
as armas, como vocês sabem. Ele pegou todas elas e veio em Seu Garuda para salvar... a castidade de Sua Irmã,
imediatamente, espontaneamente, naquele instante. Ele podia ter dito: "Tudo bem, deixa assim," "deixa um sari sair que depois
Eu irei mais tarde." Eu tenho certeza que Ele deve ter roubado Meus saris, que vocês dão para os Meus Pujas, que são tantos.
Isso é o que Eu acho, de onde Ele conseguiu todos aqueles saris para dar para Ela? Devem ser de Meu próprio estoque, Eu tenho
certeza. E é por isso que vocês estão Me dando tantos saris, de modo que Ele possa salvar a castidade de muitas mulheres.
Tudo isso está tão relacionado, tão conectado, tão unificado, tão unido. Há uma grande peça teatral acontecendo, mas vocês
não conseguem vê-la. Mas, se você acredita em si mesmo... e se você realmente acredita que você é um Sahaja Yogi, em quais
são os seus poderes, o que você é, qual é o seu valor, então Eu tenho certeza de que vocês podem se tornar mestres. Mas, antes
de mais nada, não damos nenhum valor à nossa Realização. Nós não sabemos o que somos capazes, o que podemos fazer.
Vocês ainda pensam: "Oh, eu sou uma pessoa tão comum," "a Mãe me deu a Realização, eu nunca estive em uma universidade."
Ninguém esteve em uma universidade. Cristo nunca entrou... em uma universidade. Se vocês observarem, Rama nunca entrou
em nenhuma universidade, Krishna nunca entrou em uma universidade, Cristo nunca entrou em nenhuma universidade, um
homem comum, filho de um carpinteiro. Mas vocês são almas realizadas, vocês não se dão conta do seu mérito e valor.
Quando vocês se derem conta disso, vocês simplesmente rirão de tudo. Porque vocês não sabem que estão sentados no topo
do mundo. Quando vocês souberem disso, somente então a sua maestria irá atuar. Senão, imaginem um mestre sentado sob os
pés de um discípulo, com o que isso irá parecer? Mas não é que você domina, mas você está no controle. Totalmente no
controle. Você sabe tudo, você sabe como lidar, você sabe como administrar. Essa é a maestria que vocês têm de ter. Isso é
possível, totalmente possível, para todos vocês fazerem isso. Mas a coisa principal que vocês têm de saber... é que nós temos
de ter maestria sobre nós mesmos. Mas, imediatamente, as pessoas dizem: "Mãe, é muito difícil dominar a si mesmo." Eu não
consigo entender isso. Por que não? Vocês tentam dominar todo mundo, por que não conseguem dominar a si mesmo? O seu
Si está com você, você está com o seu Si, ele é seu, é sua propriedade. Vocês conseguem corrigir a propriedade dos outros, por
que não conseguem corrigir a sua própria propriedade? Isso deveria ser a coisa mais fácil de fazer, mas vocês não têm certeza
de que isso é seu, vocês não sabem que vocês são capazes, mas vocês são e agora vocês têm o autoconhecimento, então
porque vocês não deveriam fazer isso? Por que você não deveria tentar se observar e ver por si mesmo? E então, vocês saberão
que conhecem todos os truques, o yukti. Eu não tenho que lhes dizer "façam isso, façam aquilo", nada. Vocês saberão, "Ha,
venham!" Vocês sabem tantas coisas, coisas muito pequenas, sabem sobre coisas materiais comuns. Está faltando alguma
coisa? Tudo bem, coloque algum suporte nisso. Isto está acontecendo? Coloque isto desta maneira. Mas na vida espiritual, isso

é a coisa mais fácil... porque vocês estão no oceano de conhecimento. Mas se vocês não sabem que estão no oceano de
conhecimento, vocês não saberão os truques de lidar com os outros. Porque o propósito principal de nossa comunicação... é
emancipar o mundo inteiro, emancipar as pessoas. Trazê-las para fora de sua ignorância. Portanto, para isso, nós temos de
desenvolver essa maestria... e não nos perder em coisas insensatas, mas essa maestria tem de ser desenvolvida. Para isso, a
meditação de manhã cedo é necessária, antes de mais nada. E depois, encarar-se o tempo todo: "Por que eu disse uma coisa
assim?" "Aah, deve ser isto." Esta é a palavra eu assimilei daquela pessoa." Então, quando você começa a se encarar, você
ficarpá surpreso ao ver que está tentando evitar a realidade... e está apenas usando sua mente. Vejam este ponto, como Eu
disse, esta mente engana vocês e lhes diz: "Tudo bem, esqueça isto." E o último, mas não menos importante, é que Shri Krishna
é Aquele que é um especialista em peças teatrais. Ele cria a peça, Ele atua na peça, e Ele é o espectador também. Nessas três
formas, você deve ver a si mesmo. Crie a peça teatral de si mesmo: "Ahá, esse agora, como eu estou atuando aqui!" Então você
se torna o espectador também. Torne-se o espectador de suas próprias peças, então você se dará conta do que está fazendo,
de como você está realizando tudo. Então, a decepção que temos, o tempo todo, em relação a nós mesmos simplesmente irá
embora. Porque se um artista sabe que ele é o espectador, se aquele que está atuando sabe que ele é o espectador, ele nunca
irá enganar a si mesmo, porque ele sabe que isso está atuando. Portanto, essa decepção de si mesmo é que... devemos tentar
evitar, "Deixe-me encarar isto." Mas também há outras saídas, que as pessoas descobrem. Quero dizer, há maneiras e maneiras.
Por exemplo, você fala com alguém: "Por que você não escreve uma carta?" "Eu sei!" "Eu sei" significa o quê? "Mas você não
acha que deveria ter escrito uma carta... " para aquela pessoa, que tem feito tanto por você?" "Eu sei." "Mas você não acha que é
muito mau e cruel de sua parte..." "não ter escrito a carta?" "Eu sei." "Eu sei" significa o quê? "Eu sei que sou mau, eu sei que
tenho sido estúpido." "Eu sei que não deveria ter feito isto. Mas eu também sei isto." Assim, o que vem em seguida? Porque eles
pensam que se confessaram: "eu sei", acabou-se. Essa é uma nova fuga que não havia na época de Shri Krishna. É uma nova
fuga moderna, onde as pessoas dizem: "Eu sei, tudo bem, e daí?" "Ohh, tudo bem, eu sou um pecador, e daí?" Esse é o segundo
lado disso. Em primeiro lugar, "eu sei que sou um pecador", em segundo lugar, é um estado mais alto: "E daí, o que há de
errado?" Assim, é desse modo que o descarrilhamento começa, e uma pessoa passa de uma para a outra. "Se eu sei algo, então
porque eu não deveria me corrigir? É assim que deve ser. "Eu sei, eu sou assim, eu sei disso." Se você sabe, então deveria
também saber o truque, como se livrar disso. Devido você ser desapegado dessa personalidade, a qual vocs conhece, você
pode se corrigir. Isso é que é a yoga, onde toda a sua atenção está unificada com o Divino... e você é tão desapegado que pode
ver isso. O apego a todas as coisas está acabado e agora, a força que está chegando a vocês está atuando através de vocês... e
atuando nesses apegos também. A situação muda, totalmente, na Sahaja Yoga de uma forma bem diferente, e se há um Sahaja
Yogi mau, que entre na Sahaja Yoga, ou ele é expulso ou tem de ficar bem. É o oposto. Qualquer um que seja um Sahaja Yogi
mau, se ele entrar na Sahaja Yoga, então ele tem de ser corrigido, senão será expulso. É um... Eu acho que é um estado mais
evoluído agora... do que na época de Shri Krishna, porque Ele falou somente para uma pessoa, Arjuna. Agora, Eu estou falando
para milhares, esse conhecimento. Naquela época, Ele somente falou sobre isso no período de guerra. Eu estou falando no
período de paz. E é muito mais evoluído, porque Shri Krishna não deu a Arjuna a Realização. Mas vocês obtiveram a Realização,
vocês obtiveram o conhecimento, vocês sabem tudo. Vocês possuem todas as ideias sutis. Assim, isso é o que acontece hoje.
Do jeito que está, a situação é: vocês já se tornaram parte integrante do Virata. Vocês não viram o Virata, mas vocês são parte
integrante Dele. Vocês não O estão vendo, mas vocês estão dentro Dele. De modo que nunca mais você fique olhando só para si
mesmo, a única coisa que acontecerá é que você será expulso da Sahaja Yoga. Ou então, é melhor se vigiar e se corrigir... e ser
um só com o corpo do Virata. Essa é a marca de um Yogeshwara. E é dessa forma que você tem de ser, em um humor bem
sorridente, sabendo tudo e não sendo sarcástico. Mas um sorriso muito paternal, muito amoroso, um sorriso afetuoso, você
deve ter... com todas as outras pessoas e imediatamente eles reconhecerão. Eu tenho visto que as crianças pequenas são
desse jeito. Elas são extremamente condescendentes às vezes, vocês sabem. Elas veem os pais delas e isso e aquilo. Então
elas vem e lhes falam: "Não se preocupem, tudo ficará bem," "afinal Deus está lá para cuidar de vocês." E elas são
extremamente, extremamente amorosas e gentis, e o modo como elas falam, elas neutralizarão a coisa toda. Portanto, nós
temos de aprender muito com nossas crianças, com todos os bebezinhos que nós temos, e nós devemos ter esse Princípio de
Ganesha dentro de nós. Com inocência, nós devemos realizar isso. A inocência é a coisa mais inteligente e mais efetiva. Então,
Eu pediria a todos vocês, encarem a si mesmos... e não se odeiem, mas se corrijam, se respeitem... e tentem evoluir em sua
própria glória. Que Deus os abençoe.
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Shri Ganesha Puja Cabella, Itália, 15.09.1991 Hoje é o dia mais feliz para todos vocês, para todo o universo, porque Shri Ganesha
foi criado. Ele foi criado para emitir auspiciosidade… através de Seu Chaitanya (Vibrações Divinas). Primeiro todo o cosmos foi
preenchido… com este Chaitanyasrishti (Criação das Vibrações Divinas). Então Brahamadeva entrou em ação, e Ele criou toda a
matéria. Mas… as maiores bênçãos do Poder Divino… foi simbolizar o Chaitanya. E este Chaitanya tem muitos aspectos, mas
especialmente em Shri Ganesha, ele é auspiciosidade. Nestes tempos modernos, as pessoas perderam o senso de
auspiciosidade. Tudo que emite vibrações, Chaitanya, é auspicioso, é Shubh, e tudo que não emite, não é, de forma alguma,
auspicioso. Então, antes de mais nada, seja o que for que você venere, seja o que for que você aceite, tudo tem de ser coisas
auspiciosas. Cada forma tem um coeficiente… e todas essas formas que vocês veem… não necessariamente emitem vibrações.
Mas nos seres humanos também, nós descobrimos que há muitas pessoas como vocês… que têm Chaitanya fluindo nelas. Mas
quando este Chaitanya flui, nós simplesmente não damos o devido valor a Shri Ganesha. Nós não compreendemos que termos
de despertar Shri Ganesha dentro de nós, significa o quê? O que temos de fazer? Shri Ganesha já existe dentro de vocês… e,
como Eu disse, essa inocência não pode ser perdida, então Shri Ganesha é o Ser Eterno, a Eterna Criança, Ele não pode ser
perdido e Ele não pode ser destruído. Portanto, Ele está o tempo todo presente. Talvez algumas nuvens das ações ruins de
vocês estejam cobrindo… a grande personalidade da inocência. Mas a inocência está sempre lá presente. Assim agora, o que
devemos fazer… para manter este Ganesha o tempo todo brilhando dentro de nós… é primeiro lembrar-se que vocês foram
feitos no mesmo padrão… de Shri Ganesha. Mas a Kundalini Dele está no estômago Dele, o puro desejo Dele está no estômago
Dele. É muito significativo entender por que Ela está lá, a Kundalini Dele está no estômago Dele. Isso significa que Ele não tem
de vencer as tentações do Muladhara… de forma alguma. Mas Ele tem a Kundalini Dele no estômago Dele, isso significa que Ele
está também além das tentações da comida, do poder ou de qualquer coisa, porque o estômago Dele representa… a completa
renúncia, a completa liberdade. Ele não se incomoda em relação a como Ele aparenta. Atualmente há uma grande moda na
qual… você não pode ter uma barriga grande. Isso está se tornando não somente uma grande moda, mas um grande negócio.
Mas conforme a idade aumenta, você tem de ter. Mesmo as crianças pequenas têm isso e elas parecem tão doces. Essas
pessoas que são muito magras devem entender… que elas podem ganhar alguns prêmios, talvez, no concurso de beleza ou algo
assim, mas,,, elas não têm essa majestade, essa realeza, essa dignidade nelas como deveriam ter. Assim, Shri Ganesha aceita
tudo. Ele tem uma cabeça com uma tromba. Ele aceita isso. É claro, é importante, Ele deve ter isso, porque a cabeça de elefante
sugere… que Ele não é como um ser humano que desenvolve o ego, o superego, os condicionamentos, mas Ele é apenas o
tempo todo… um com o Divino. Ele aceita o corpo Dele, Ele aceita a cabeça Dele, Ele aceita as orelhas Dele, Ele aceita tudo que
O forma. Ele não almeja nada. Alguns empresários algumas ideias… e Ele não correrá atrás deles. Ele não tentará mudar a Si
mesmo, Ele não tentará criar essa moda e tudo mais. Ele é o que Ele é… porque Ele é uma alma satisfeita. A Kundalini no
estômago mostra… uma personalidade de Shri Ganesha completa, contente consigo mesma, satisfeita. Quando você tem todos
os poderes dentro de você, você sabe que é poderoso, então você não anseia todas essas coisas… e não tenta criar uma opinião
ou uma impressão nos outros. Por exemplo, Ele nunca leria livros sobre como impressionar as pessoas. Isso é muito comum.
Assim agora, como vocês são criados na mesma imagem de Shri Ganesha, vocês têm de entender que vocês têm de aceitar
tudo que Deus lhes deu, seja qual for a posição que Ele lhes deu. O mesmo com Cristo, Cristo aceitou Seu pai que era apenas
um carpinteiro. Ele não aspirou por algo mais elevado… ou por algum tipo de posição especial ou por um poder, porque Ele era
tão poderoso, qual poder a mais Ele poderia ter? Apesar das pessoas zombarem Dele e rirem Dele… e não conseguirem aceitar
o que Ele estava dizendo, mas ainda assim Ele era contente Consigo mesmo, satisfeito Consigo mesmo, Ele sabia o que era
isso. Assim, para um Sahaja Yogi, a primeira coisa é estar contente consigo mesmo. Como Eu lhes disse, os princípios da vida
ocidental são ver e ser visto. Ambas as coisas foram completamente perdidas… na encarnação de Shri Ganesha. Então quando
Eu digo essas coisas, de repente as pessoas começam a pensar: "Vamos nos tornar hippies"… ou "vamos nos tornar punks"… ou
"vamos nos tornar isso, vamos nos tornar aquilo". Você não tem de se tornar nada. Seja o que for que você tenha, seu corpo, seu
rosto, seu cabelo, tudo está lá apenas destinado a você. Você não tem de mudar nada externamente, porque interiormente é
completo Chaitanya. Shri Ganesha nunca tentou mudar a Si mesmo. Embora houvesse muitas nuvens em Seu ser, embora
muitas pessoas O insultassem, O torturassem, O enforcassem, O crucificassem, ainda assim o Ser Eterno não se importou.
Assim, a primeira e mais importante coisa para um Sahaja Yogi é aceitar, continuar aceitando as coisas. Mas quando Eu digo
"aceitar", Eu devo dizer o outro lado também: isso não significa você começar a aceitar bhoots, aceitar todas as más qualidades

dos outros. "Mãe, a Senhora disse que devemos aceitar", então eles começarão a aceitar todas essas características ruins. "O
que há de errado?" Vocês já disseram isso. Tudo que Eu digo tem um outro lado, sempre. Por exemplo, Eu disse: "Agora você se
tornou o seu próprio guru." Então, por que nós devemos ouvir mais alguém? Desse jeito, nós continuamos nos desviando,
desviando da realidade, apenas para nos enganar. E isso acontece porque não temos nenhuma sabedoria. Não temos nenhuma
sabedoria porque não sabemos o que é para nossa benevolência, o que é para o nosso bem, o que devemos fazer para o nosso
bem. E mesmo se soubermos, nós não queremos fazê-lo. Portanto, o que falta em nós é sabedoria. Esse é um círculo vicioso,
Eu devo dizer, Ganesha deve ser despertado para lhes dar sabedoria. Ele é o doador de sabedoria, Ele é o doador de sabedoria, e
Ele tem de lhes dar a sabedoria, Ele deve ser despertado. Mas você não é sábio porque Ele não está despertado. É um circulo
muito vicioso. Como quebrar esse círculo vicioso? "Permita que minha sabedoria brilhe em minha atenção." "Permita que Shri
Ganesha lance Sua luz em minha atenção." Mentalmente vocês são muito alertas, sem dúvida. E vocês sempre podem se
enganar bem. Esse é ponto onde você poderia se observar, fazer introspecção, a qual Eu tenho visto entre os russos. Apenas
façam introspecção. "Por que eu faço assim?" "Por que eu não posso meditar?" "Eu vou me perder?" "Por que eu não posso fazer
algo que é bom para mim?" A introspecção é a única forma pela qual você pode se observar, quão distante você está de Shri
Ganesha. Eu tenho visto que mesmo quando Eu digo algo em geral, as pessoas sempre – a mente é muito esperta – pensam
que Eu estou falando de alguma outra pessoa, não delas. É uma mente convexa, convexa, que nunca recebe nada dentro dela
mesma, porque não há nenhuma sabedoria. Se você for sábio, então não somente você aceitará, mas você compreenderá e
isso penetrará em sua atenção… através de seu sistema nervoso central. Você simplesmente sabe que esse é o ponto
importante. Agora, vocês sabem que esta – coloque sua mão em direção a esta vela, ela irá – seus dedos podem se queimar.
Você sabe disso definitivamente, com a experiência, e você não fará isso. Com a experiência, você aprendeu a não colocar sua
mão na vela. E essa sabedoria está presente, Eu não tenho de lhe falar isso. Mas esta é uma nova vida que você começou, uma
vida espiritual. Quando você está entrando na vida espiritual, tente se lembrar de suas experiências, uma após a outra: como
você se transformou; como você mudou; quantas coisas ruins que você tinha desapareceram gradualmente… e como você se
tornou tão bom. Isso levará embora sua depressão, antes de mais nada. Então você deve pensar: "O que eu tenho de fazer
adiante?" "Eu sou realmente sábio ou eu sou estúpido?" Há muitos estágios entre a estupidez absoluta e a sabedoria absoluta, e
vocês veem todas essas sombras por toda parte, e as combinações e permutações dessas coisas, Eu vejo todo dia. E Eu fico
surpresa ao ver que após ter a sua Realização do Si, quando Shri Ganesha está brilhando em sua atenção, você deveria ver o
seu reflexo claramente e tentar corrigi-lo. Se você tiver somente este tanto de sabedoria: "Eu tenho de trabalhar minha
benevolência", você fará isso. Eu conheço alguém que nunca levantava cedo de manhã, digamos por exemplo. Mas um dia, Eu o
vi pronto por volta das 6:00hs da manhã. Eu fiquei surpresa. Como esse senhor que não tinha nenhuma autodisciplina de
repente… levantou-se às 6:00hs e estava pronto para ir a algum lugar? Eu disse: "Aonde você está indo?" "A Senhora não sabe?"
Eu disse: "O quê?" "Eu consegui um emprego agora e tenho de estar lá às 8:00hs…" "e levará duas horas para chegar naquele
lugar." "Também estou mantendo uma certa margem. Então tenho de sair agora." "Não posso nem mesmo conversar com a
Senhora." Totalmente alerta, acordado. Agora, qual é a situação? Quando se refere ao dinheiro, muita sabedoria está presente.
Não tem de lhes falar, isso acontece automaticamente. Sabedoria do dinheiro existe bastante, sabedoria de emprego existe
bastante. Porque essas coisas significam prestígio na sociedade, significam segurança na sociedade. Assim, esse tipo de
sabedoria, você encontra em muitas pessoas… e em algumas até mesmo isso está faltando. Eles nem mesmo entendem que
eles têm de ganhar seu sustento. Mas isso é o mínimo, vocês não podem ser parasitas. Depois, o segundo estágio, como Eu
disse sobre os muitos estágios, é este: nós não estamos aqui pelo dinheiro, o dinheiro existe para nós. Se a atenção estiver em
seu Espírito, no Princípio de Ganesha, então toda a situação mudará. Suas prioridades mudarão. E de repente, as pessoas dirão:
"Mãe, o que aconteceu a esse senhor?" "Ele era um tolo estúpido, agora ele se tornou uma pessoa tão sábia." Então, para
despertar Shri Ganesha, você deve ter um mínimo de sabedoria já presente. Mesmo se ela não estiver presente, como você
poderá trabalhar isso? Não se destina a pessoas estúpidas, moodhas, não se destina a moodh. Então agora, o que é a nossa
benevolência? Vamos ver. É o dinheiro? Não. Aqueles que têm dinheiro não parecem ser sempre pessoas muito felizes. Então
qual é o próximo? Empregos? Aqueles que têm empregos – tudo bem, vocês devem ter empregos, não estou dizendo que vocês
devem ser desempregados. Imediatamente eles adotarão o outro lado. É tão rápido: "A Mãe está dizendo que podemos ser
desempregados, que bom!" Imediatamente, fugas. Agora, depois vem o poder. Vocês querem ter poder político, poder social,
esse poder, aquele poder, é absolutamente uma triste busca. Vá e veja essas pessoas… que presume-se que sejam poderosas,
as assim chamadas, elas estão meio caminho em direção ao inferno, um pé lá e um pé aqui, e prestes a serem devoradas pelos
crocodilos. Vocês podem ver isso claramente. Especialmente nesta Kali Yuga, isso é tão óbvio, tão claro. Nós não queremos ser
como eles, queremos ser como Shri Ganesha. Assim, uma vez que você comece a aceitar sua situação, aceitar seu corpo,

aceitar seu rosto, aceitar tudo, você verá que muito tempo será poupado. O outro problema que está diante de nós é o
planejamento. E isso está faltando em Shri Ganesha completamente. Ele não fez nenhum planejamento seja qual for. Eu desejo
que Ele tivesse feito algum planejamento, as coisas poderiam ter sido muito melhores. Ele não acredita em planejamento
porque Ele é muito poderoso. Seja o que for que Ele queira, Ele pode conseguir pronto. Você quer o sol? Tudo bem, o sol está lá.
Você quer a lua? A lua está lá. Você quer as estrelas? As estrelas estão lá. A poeira de Seus Pés pode criar todo o universo,
universos após universos. Para uma pessoa assim, não há nenhuma necessidade de ficar planejando tudo, porque tudo que Ele
quer acontece. Mas por quê? Por que isso acontece? Por que Ele tem esse poder? Porque Ele está naquele estado. Você está
naquele estado? Você não alcançou aquele estado. Você fala com alguém, você diz para alguém: "Oh, eu tenho de ir e pegar o
avião." Haverá dez pessoas em pé próximas a você, elas ficarão em pânico. Eu tenho de ir e eles ficam preocupados, alguma
coisa meio que dispara na cabeça deles. Eu não sei o que acontece, eles enlouquecem. Eu nunca falo com eles desse jeito. Eu
digo: "Ainda há tempo para o avião partir e não se preocupem." "Quando Eu chegar lá, então o avião partirá e não se
preocupem." Mas por causa desse tipo de arrogância… e do sistema de planejamento da mente, você simplesmente pensa:
"Agora eu tenho um plano de ir hoje, eu devo ir. "Por quê? Eu não irei." Eu posso decidir no último minuto que não quero ir. Eu
farei o avião ir embora. Nós fizemos isso muitas vezes, vocês sabem muito bem. Eu quis comprar o ashram de Roma, então Eu
Me certifiquei de que o avião nunca chegasse. Mas vocês têm de estar nesse estado. Especialmente na compra de Cabella,
vocês sabem o que aconteceu. Havia cinco grandes intelectuais sentados na Minha cabeça. Eu não sabia como lidar com esses
cinco intelectuais, com todo o planejamento deles, isso, aquilo. Eles Me fizeram correr para cima e para baixo, fazer isso e
aquilo. Por fim, todos eles tiveram de vir aqui. Mas Eu estava lhes dizendo: "Vão e deem uma olhada." Ninguém olhou, ninguém
Me escutou, ninguém quis saber disso. Como as coisas acontecem? É o seu puro desejo que pode realizar qualquer coisa que
você queira. Mas não vá querer coisas estranhas também. Como por exemplo, Shri Ganesha não gostaria de seguir… algum
empresário que esteja dizendo: "Faça um penteado punk", ou algo assim. É estupidez, todos os tipos de estupidez. Porque
vocês são estúpidos, esses empresários estão passando bons momentos, eles conseguem nos enganar o tempo todo. No
estado Dele, Ele próprio está no topo do puro desejo. O puro desejo está no estômago Dele, bem amarrado. Deve ser observado
na Sahaja Yoga como as coisas acontecem, como milagrosamente elas acontecem, e essas coisas podem acontecer com
vocês também. Todos esses poderes podem surgir em vocês também. Vocês sabem de algumas pessoas que vieram a nós,
que não sabiam nem mesmo cantar. elas não tinham nenhuma voz, elas tinham alguma coisa muito estranha, Eu não sabia nem
mesmo de onde elas aprenderam a falar. Quando elas abriam sua bocas, se vocês estavam em uma nota, elas estavam em uma
outra nota… e continuavam assim sem nem mesmo ouvir o que elas estavam cantando. Depois de algum tempo, Eu percebi que
elas estavam cantando belamente. Então a própria Kundalini está trabalhando isso, o puro desejo está trabalhando isso, mas e
quanto a vocês? Deve ser visto o que vocês estão fazendo em relação a isso. Há tantas coisas que poderiam ser
compreendidas muito facilmente… através do estilo de vida de Shri Ganesha. A coisa mais importante para Ele… é obedecer Sua
Mãe, nunca dizer "não", nenhum questionamento, e também não perguntar por que. Ele irá e lutará contra todos os Deuses e
Deusas… e contra todo mundo. E isso foi o que Cristo disse: "Qualquer coisa contra Mim," "Eu tenho tolerado, mas nada contra o
Espírito Santo." Não deve haver nenhuma pergunta, não deve haver nenhuma explicação. Algumas vezes até mesmo Minha
paciência vai embora, pelo modo como eles não querem aceitar o que Eu estou lhes dizendo. No final, é claro, todos eles
mudam de opinião, sem dúvida, no fim. Mas você gasta tanto tempo convencendo-os. Qual é a razão? Eles não têm nenhuma
sabedoria para saber o que Mãe deles é. Por exemplo, vocês conhecem a história de Shri Ganesha, que Sua Mãe disse: "Aquele
que der a volta na Mãe Terra, Eu lhe darei um presente." Então, Ganesha novamente aceita um ratinho como um transporte,
imaginem. Hoje em dia as pessoas não conseguem acreditar nisto, que Shri Ganesha, tão poderoso, deveria aceitar apenas um
rato… para Seu transporte, porque Ele é tão humilde. Ele não precisa exibir Seu Lincoln ou Mercedes para ninguém. Ele está
muito confortável com Seu rato. Agora, o que Ele faz? Ele acha que – Ele compreende, imediatamente, que Sua Mãe é muito
maior do que a Mãe Terra. "Então por que Eu deveria dar a volta na Mãe Terra?" Seu Irmão está dando voltas em um pavão. Ele
apenas anda em volta de Sua Mãe, Ele ganha o presente. É uma coisa tão simples de entender… porque Ele é a pessoa mais
sábia. A pessoa mais sábia sabe o que é o que, sabe quem é quem, sabe quais são as qualidades dessas pessoas. Ele não fica
impressionado com coisas superficiais, não. Se alguém está bem vestido, então as pessoas ficam muito impressionadas com
ele, e elas se tornam assaltantes de banco. Andando com guarda-chuvas e ternos de linho, como se alguns grandes executivos
estivessem chegando, e eles fogem com todo o roubo. Assim, para uma pessoa sábia, o comportamento superficial não atrai,
não se incomoda com isso. É um tipo de inteligência muito penetrante, exatamente como um computador, você sabe. Em um
segundo você sabe o que é este senhor. Oh, ele pode vir com um grande alvoroço, e pode vir e elogiar você, e fazer isso e aquilo,
e você conhece a pessoa muito bem. Se alguém é indevidamente muito amigável, muito gentil, muito agradável, não

necessariamente ele está realmente gostando de você, mas ele está olhando para a sua carteira, talvez, talvez para alguma
outra coisa. Mas não é somente nesse nível, mesmo em um nível espiritual, nós temos de entender como as pessoas tentam
depreciá-lo espiritualmente. O que eles tentam? Quais truques eles tentam com vocês? Poderia ser seu marido, sua esposa,
seus filhos, seus parentes, seus amigos, qualquer um, qualquer Sahaja Yogi. Mas no caso de Shri Ganesha, é o oposto. Eles
dizem que se você colocar uma maçã, uma maçã ruim, todas as maçãs se estragam. Mas se você colocar Shri Ganesha entre
todas as maçãs ruins, elas ficarão bem, porque Ele é a força doadora de vida. Esta é uma das maiores qualidades: Ele sabe que
Ele é a fonte da vida, e Ele doa a vida, Ele doa Chaitanya. Ele não diz – não pensa: "Agora, vamos supor que eu dê Chaitanya," "dê
vida para essa pessoa, meu ego crescerá", é um problema muito comum. "Mãe, eu não quero fazer isto porque meu ego
crescerá." Todo mundo fica psicoanalisando a si mesmo, "Porque isso irá acontecer", Baba, todos vocês são almas realizadas
agora, todos vocês são santos. As pessoas falsas ficam contando vantagens, e vocês que são as pessoas que obtiveram algo…
ainda ficam pensando: "Meu ego crescerá, isso irá acontecer". Não, não, vocês têm os poderes. Mas como vocês mantêm isso
sob algo maior, como Cristo disse, a luz irá apagar. Vocês têm de dá-la aos outros, vocês têm de expandi-la. E é desse modo
que vocês julgarão o seu estado. "Qual é o meu estado? Vamos ver. Onde eu estou?" Essa confiança, acreditem em Mim, deve
estar com vocês. Todos vocês têm de trabalhar dessa maneira. Muito. Muitos. "Mãe, meu Muladhara está bloqueado." Como
alguém se atreve a bloquear o Muladhara? Isso é a ira de Shri Ganesha. Como se atreve? Como alguém pode fazer isso? O que
está faltando é a completa fé em si mesmo e fé em sua Mãe. Na Rússia recentemente – não, em Praga, havia uma senhora que
foi trazida para o palco, uma senhora muito idosa, ela não podia andar. Quero dizer, eles simplesmente a carregaram, e ela veio
e sentou-se diante de Mim numa cadeira. Ela disse: "Eu sei que a Senhora – que serei curada." "Estou em Sua presença, eu sei
que serei curada." Eu disse: "Então levante-se." Ela se levantou. Vocês podem perguntar para os que estavam em Praga Comigo.
Ela desceu e começou a correr, e tudo mundo riu. Mas a fé dela – ela não era uma Sahaja Yogini em si, mas ela tinha certeza,
ela Me reconheceu. E ela simplesmente começou a correr deste jeito… e todo mundo começou a olhar para ela. A mesma coisa
aconteceu a muitas pessoas na Rússia, doenças muito sérias. Desse modo, uma coisa é certa: ou vocês não sabem que são
almas realizadas ou então vocês não Me reconhecem, é uma das duas coisas. Por que Ele era tão obediente à Sua Mãe? Por
que Ele era? Porque essa era a coisa mais sábia para se fazer. Aquele que sabe tudo, é melhor ser guiado por essa pessoa. E
muitas vezes, Eu tenho visto, as pessoas tentam fazer coisas sem Me contar, coisas importantes, elas caem em armadilhas.
Depois elas retornam a Mim… e Eu lhes digo a solução, isso funciona. Não é necessário que vocês Me contem tudo. Mas
quando vocês estão em maus lençóis, vocês podem sempre simplesmente se analisarem… e perguntarem a si mesmos: "O que
a Mãe faria?" Vocês obterão a resposta. Vocês estão em um estado bem mais elevado. Mas ainda assim, se você está em uma
árvore e ainda está pensando… que está caindo, você não está em parte alguma. Estabilize-se. Isso é o que nós falamos que é o
Adhishthan de Shri Ganesha. É a firmeza, a firmeza de suas conquistas na Sahaja Yoga. Acreditar em você mesmo de que você
entrou em um novo mundo, em uma nova atmosfera. Realisar isso. Shri Ganesha está simplesmente esperando. Mas Ele não se
destina a pessoas que não tem nenhuma coragem. Um Homem tão corajoso que podia ir e lutar contra todos os Devas. Porque
Ele sabia que a Shakti estava com Ele. Hoje é um dia tão alegre para Mim, porque temos crianças e estamos lidando com
crianças. A maioria delas nascem realizadas. Elas são de uma categoria muito especial, Eu lhes disse muitas vezes, mas nós as
estragamos. Porque não nascemos realizados. Então não sabemos como lidar com estas crianças especiais, nós as
estragamos. Não somente as estragamos, mas também interferimos na escola, interferimos nisso como se fôssemos os pais
mais sábios que já existiram. Porque somos Sahaja Yogis, nós temos de ser muito mais sensatos…. do que os outros pais.
Como vocês podem interferir em qualquer escola, em qualquer lugar? Mas na Sahaja Yoga, vocês interferirão. É porque não há
nenhuma sabedoria e nenhuma compreensão… do que é bom e benevolente para o seu filho. Se você ama seu filho, então você
tem de pensar na benevolência dele. Você deve aprender a partir da experiência… o que acontece às crianças, se elas forem
deixadas desse jeito. Você não pode estragar seu filho, você não pode porque eles são uma categoria especial de crianças. Eles
não são crianças que podem se tornar vagabundos, eles não podem se tornar ladrões. Então vocês os transformarão em
alguma coisa estranha, eles não ficam nem aqui nem ali. Eles nascem realizados e eles devem ser direcionados
adequadamente… para alcançarem a completa manifestação do Espírito deles. Portanto, a possessividade… e os apegos
estúpidos às crianças devem ser abandonados. Não há nenhuma força em vocês, se vocês quiserem destruir seu filho, vocês
podem destruir. Mas um conselho, se vocês fossem Ganeshas, vocês teriam compreendido isso. Eu não tenho de explicar
tanto… o que é bom para o seu filho, porque nós temos de ter belas crianças. Eles nascem como belas crianças, Eu lhes digo. Se
eles forem estragados, é por causa de vocês. Vocês os têm estragado. Vocês os têm arruinado. Vocês são responsáveis. Eu
conheço tantas crianças. Elas são muito, muito doces. Eu tive uma reunião com elas também… e Eu as achei muito mais
encantadoras, e Eu tenho um relacionamento muito melhor com elas… do que Eu consigo ter com vocês. Elas nunca

argumentam, nunca. Elas nunca dizem "não", e elas têm informações muito boas sobre todos vocês. Assim, é uma coisa tão
boa que hoje vocês desejem que nossas crianças… muito brevemente se tornem as imagens de Shri Ganesha, os Ganas Dele,
que têm de trabalhar muito. É uma tarefa enorme. A Sahaja Yoga é a maior conquista da evolução espiritual. Nós todos temos
de nos dedicar. Nós não temos de sacrificar nada como os santos sacrificaram, nada, não temos de sofrer nada. A única coisa
que temos de ter é: sabedoria. Para isso, Eu estou muito feliz… que hoje nós estejamos venerando Shri Ganesha. Então o puro
desejo deve ser: "Shri Ganesha, por favor nos dê a Sabedoria Divina." Só isso. Isso contém tudo. Que Deus os abençoe.
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2º dia de Navaratri Palazzo Doria, Cabella, Itália, 09.10.1991 Então, hoje é o segundo dia do Navaratri. Eu lhes disse ontem que
primeiro a auspiciosidade… e a santidade foram criadas por meio da criação de Shri Ganesha, de modo que este mundo fosse
preenchido com auspiciosidade e santidade. Nós podemos ver na história… que as pessoas antigamente se preocupavam com
a auspiciosidade… e tinham medo de Deus, elas temiam Deus… e elas não desafiavam Deus de forma alguma. Mas,
gradualmente, o mal assumiu… e então essa auspiciosidade e santidade começaram… a ficar, não exauridas, mas dormindo.
Então Ganesha começou a dormir e quando Ganesha dorme, as pessoas não tem medo de Deus. Elas acham que podem fazer
o que quiserem: "O que pode Deus fazer? Afinal, quem é Ele? Nós não vemos isso." Elas também não têm nenhuma gratidão
pelo que Deus fez por vocês. Elas não têm nenhuma gratidão em relação às bênçãos deste Universo, que ele foi criado, toda a
beleza que Deus lhes deu, porque elas são ignorantes e na ignorância elas se esquecem de tudo. Agora o problema começou
mais quando Ganesha começou a dormir. Com o poder Dele, as pessoas tinham medo de Deus, elas eram corretas, elas
queriam ser boas pessoas, não queriam cometer pecados, não queriam fazer coisas erradas, elas queriam manter sua atenção
limpa e colocar atenção em coisas boas. Pessoas assim existiram, porque vocês podem ver os templos, as grandes igrejas, as
grandes mesquitas que foram construídas em nome de Deus. E elas não tinham tanto dinheiro, nada, mas apenas por devoção,
elas fizeram isso. Então, elas tinham devoção a Deus. Outro lado era que pessoas como, nós podemos dizer, as pessoas… que
estavam buscando Deus estavam tentando descobrir os meios e métodos… de como elas poderiam alcançar Deus e havia uma
busca tão grande. Elas não queriam coisas materiais, não se importavam com isso. Quero dizer, para elas, era muito baixo
pensar nisso. Mas gradualmente, aconteceu… que essas necessidades simples da vida se tornaram muito complicadas, então,
primeiro elas começaram a brigar umas com as outras. E então, quando elas brigavam entre si, era por egoísmo, era todo tipo
de temperamento não coletivo que elas desenvolveram, talvez por comida, talvez por alguma coisa material, todas essas coisas
começaram a rastejar para dentro da ignorância delas. Como resultado, as pessoas se tornaram muito cegas… e gradualmente,
elas se tornaram subumanas, bárbaras. Então, a segunda fase começou onde… logo depois que a vegetação e tudo mais foi
criado, o fogo da Mãe Terra começou a sair como uma raiva… por esses animais que cresceram, que também eram do tipo
muito, muito perigosos e eram problemáticos, os que estavam no processo evolutivo… eram de porte muito, muito grande,
criaturas de porte muito grande, mas não eram inteligentes. Eram animais extremamente cruéis e de grande porte. Todos esses
processos evolutivos começaram, mas antes disso, apenas o fogo da Mãe Terra começou a queimar a rocha interna. Porque,
como Eu lhes disse, primeiro Ela foi levada para mais próximo do Sol, esta Mãe Terra, e depois em direção à Lua. De modo que a
crosta superior, embora ela fosse, ela tivesse se tornado fria e tivesse formado gelo, e depois derreteu em água, ainda dentro,
dentro do oceano, a Mãe Terra estava muito quente. E Ela começou a irromper. E quando esse calor começou a irromper, ele
queimou… muitas árvores e muitas rochas, com essa queima, o carbono foi formado. Agora, este carbono começou a
absorver… todos os gases que estavam fora… e a purificar bastante a atmosfera. Além disso, esse carbono é a base de nossa
química orgânica. Então, primeiro a química inorgânica estava lá… no sentido de que as substâncias químicas foram
produzidas… e depois com o carbono começou a química orgânica, e esse é o começo da vida, nós devemos dizer, porque
depois o nitrogênio começou a absorver… e eles formaram os aminoácidos. Esses aminoácidos são a base da vida. Então foi
desse modo que a vida começou. Mas a primeira vida se desenvolveu na água… e vocês conhecem todo o processo evolutivo,
como ele aconteceu… no segundo centro, o Swadishthana, que criou todos os universos e tudo isso. Por toda parte da Mãe
Terra, havia água e… nessa superfície da Mãe Terra, a vida começou a se desenvolver, então a evolução aconteceu, o processo
evolutivo aconteceu neste Bhavasagara, até chegarmos ao estágio humano, como Eu lhes disse, houve animais que surgiram
primeiro no processo evolutivo, eles cresceram e cresceram muito, depois tiveram de se tornar pequenos, então se tornaram
muito astutos, todos os tipos de coisas aconteceram no processo evolutivo, a torto e a direito. Por fim, um ser humano foi
criado. Ele também era à imagem, não de Deus naquela época, mas a imagem de um animal porque o animal tem – ele veio do
estágio animal, mas Deus criou mais tarde o homem à imagem de Si mesmo. No sentido de que a partir desses modelos
bárbaros, nós os chamamos de meio homem, meio isso, por exemplo, vocês podem dizer, os macacos se tornando homem.
Então Ele criou algo, vocês podem chamar de Adão e Eva antes, dois modelos. Assim, tudo isso foi feito naquela época, como
vocês sabem, Adão e Eva são simbólicos, duas personalidades que queriam saber o que é bom e o que é ruim. E por causa
desta ânsia de descobrir: "Nós podemos encontrar, nós podemos fazer", também na busca por Deus, muitas pessoas pensam
que não há necessidade de ter… nenhum conselho de qualquer alma realizada: "Nós podemos fazer isso nós mesmos, qual é a

necessidade…" "de ter a Mãe para nos dizer qualquer coisa? Podemos fazer isso nós mesmos." Então, eles quiseram se manter
por conta própria. Então Deus disse: "Tudo bem, vão em frente." E foi desse modo que o círculo começou na busca da verdade.
E como vocês sabem, nós estamos aqui hoje iluminados. Então depois a iluminação chegou a vocês, por fim, mas a pessoa
tinha de passar pelo deserto, pela escuridão da ignorância e depois chegar a esse estágio. Depois veio o estado em que nós
precisávamos de alguém para nos guiar, assim como alguém é necessário no processo de, vocês podem chamar de… evolução,
um peixe saiu e rastejou e se transformou em um réptil, da mesma forma, toda vez vocês precisavam que algum líder
aparecesse… para elevá-los cada vez mais alto. Então, a primeira Encarnação, Eu diria, foi essa da Deusa. Ela foi a primeira que
veio para guiar as pessoas em direção a Deus. Porque se vocês observarem, no Void, nós temos este Swadishthana Chakra… e
nós temos também os grandes Gurus, os profetas que vieram… para tentar salvar os seres humanos. Mas isso foi depois. Antes
veio a Deusa para salvar as pessoas de todas essas formas de destruição. Alguns se tornaram pessoas muito más, que foram
chamadas de rakshasas, demônios… e alguns tinham se tornado pessoas boas. A partir deles então, a Deusa criou esses
grandes santos, eles veneraram a Mãe e se tornaram grandes santos, eles se tornaram encarnações da santidade. Assim, a
primeira Encarnação que aconteceu foi essa da Deusa. E nós vemos que na segunda Yuga, nós podemos chamar, Ela veio. Ela
veio antes de Shri Krishna, Ela veio antes de Shri Rama, e Ela salvou as pessoas de se afogarem no Bhavasagara. Isso então
criou grandes santos e sábios e Gurus… que tentaram salvar as pessoas. Nós temos Gurus que foram grandiosos, Eu devo dizer,
santos e muito evoluídos, mas também nós tivemos alguns que eram canal direito, que conheciam todos os tipos de Vedas,
eles conheciam todos os tipos de ciências, conheciam todos os tipos de, vocês podem chamar, armas divinas e coisas assim. E
também nós tivemos Gurus de canal esquerdo que acreditavam na devoção. Por exemplo, vocês podem dizer, Moisés estava lá,
Abraão, Moisés, todos essas pessoas vieram, que eram de canal esquerdo, Maomé estava lá, um dos últimos, vocês podem
dizer, e depois Nanaka. Então surgiu a devoção a Deus, a devoção ao… Poder Onipresente começou assim. Então, nesta fase, as
pessoas tentaram assassinar esses… grandes santos, como Sócrates, como… nós sabemos que todo mundo teve de sofrer
muito, porque ninguém… no coletivo gostava de santos ou de bondade ou de retidão. Foi desse modo que decaímos muito na
época, como vocês sabem, na época de Moisés, o que aconteceu. E todas essas coisas como o shariat e tudo mais vieram de
Moisés, mas os muçulmanos estão seguindo isso. E naquela época era uma sociedade decadente tão ruim… que eles tiveram
de usar esses métodos… de punição muito forte ou banimento, vocês podem chamar, de modo que as pessoas tivessem medo
de fazer qualquer coisa… que fosse pecaminosa ou outra coisa assim. Mas agora eles foram assumidos pelos muçulmanos, os
muçulmanos estão usando essa escritura lá, eles não têm direito, eles não são santos, eles não são gurus, nada e eles não
podem usar isso. Mas eles começaram a usar. Mas como vocês veem, nossa sociedade, algumas de nossas sociedades
ocidentais… realmente se tornaram muito decadentes e estão decaindo. Portanto, agora é para nós que somos pessoas
iluminadas despertar os outros… para a realidade, para fazê-los enfrentar, voltar a trás, onde eles estão? Em nome de prazeres,
diversão, condescendências, como eles estão se destruindo? Vocês têm de falar com eles, vocês têm de lhes dizer, vocês têm
de acordá-los, e é por isso que agora nós vamos protestar também em Paris. A coisa básica que temos de entender… é que nós
temos uma responsabilidade muito, muito grande. Na época em que a Deusa encarnou, Ela tinha apenas de salvar as pessoas…
das crueldades daqueles demônios, só isso. Porque os demônios estavam de um lado, a Deusa estava do outro lado. Ela era
muito poderosa. Ela ficou matando todos os demônios. Mas agora, nos tempos modernos, isso se torna um trabalho muito
delicado, porque esses demônios entraram no cérebro de todos os sadhakas. Eu tenho visto que mesmo pessoas que
nasceram realizadas estavam… se entregando a todos os tipos de coisas erradas por causa da sociedade. Muitas foram para
Gurus horríveis e elas tinham esses bhoots na cabeça delas. Portanto, é uma operação muito complexa que a pessoa deve
realizar… para tirar essas coisas. E isso persiste e isso ainda coloca dúvidas na cabeça delas… e também restringe a força de
vocês para combater isso. Mas como Sahaja Yogis, vocês têm uma imensa responsabilidade… e vocês devem tentar se limpar
de todos esses condicionamentos, de todas essas ideias erradas que a sociedade espalhou até agora. Assim, de um lado a
evolução deu errado, agora ela decaiu. A decadência começou, as pessoas estão simplesmente ficando arruinadas… e vivendo
com coisas não naturais, com coisas materialistas, e as pessoas estão se tornando extremamente egoístas, também
enganosas, não têm medo de Deus. Mesmo os padres, mesmo as igrejas, mesmo os templos, mesmo as mesquitas, todas
essas pessoas que estão representando Deus são desonestas. Elas são criminosas, elas não têm medo de Deus. Então, a
primeira coisa que temos de entender é que… se não temos medo de Deus, nós não podemos trabalhar. Os seres humanos só
trabalham em duas circunstâncias: a pessoa ou teme ou deve haver medo ou deve haver alguma tentação. Caso contrário, nada
pode acontecer. Mas o temor a Deus é a coisa mais importante, nós não devemos fazer nada que possa desagradar Deus de
qualquer maneira. Nós temos de ser muito, muito cuidadosos nesse ponto, porque, antes de tudo, nós somos personalidades
muito complicadas, nós temos esses bhoots em nossas cabeças, temos essas ideias em nossas cabeças. Como na Alemanha,

quando pela primeira vez, Eu acho, Gregoire foi lá e disse a eles: "Vocês não podem mais ter uma vida libertina, agora vocês são
Sahaja Yogis". Eles disseram: "É claro, nós somos Sahaja Yogis," "isso não significa que abandonamos nossas vidas". "Vocês
têm de fazer isso, vocês têm de mudar". Então, trezentas pessoas deixaram a Sahaja Yoga, Mas depois veio o Sr. Aids, todos
eles ficaram em pânico com isso. Então esses avisos estão chegando a nós. Pensar muito, dominar os outros, estar no canal
direito, agora, pela primeira vez está levando vocês ao estágio yuppie. E nesse estágio, nessa doença, externamente nada
acontece, mas vocês começam a reduzir a velocidade, vocês se tornam como um réptil, as pessoas têm de carregá-los nas
costas, exatamente como um réptil, como um peixe. O canal esquerdo, vocês já sabem, vocês sabem que o câncer… e todas
essas doenças incuráveis vêm do canal esquerdo. Então, esse ataque violento, Eu diria, um ataque tão grande… da negatividade
é mais sentido na Kali Yuga… do que em qualquer lugar antes. Porque agora vocês têm de pensar… em relação ao que está
faltando em nossa sociedade, o que nós temos de fazer sobre isso e que felizmente temos esse Chaitanya conosco. Como nós
podemos ajudar a sociedade? Assim, nós temos de ampliar nossa visão e pensar sobre isso. Está não é a época que somente a
Deusa tem de salvá-los do mal. É muito mais do que isso. Ela lhes deu poderes e esses poderes devem ser usados. Em vez
disso, se vocês ainda estão se escondendo com todas essas coisas antigas, como vocês podem ter os poderes? Assim, um dos
Gurus, devemos dizer, um dos últimos Gurus foi… Profeta Maomé e depois Nanaka. E ambos disseram uma coisa: vocês devem
se entregar. Islã significa entrega. Vocês devem se entregar. Mas as pessoas não se entregam. Eu tenho visto que as pessoas
não se entregam, elas ainda ficam grudadas às coisas. Por exemplo, Eu disse às pessoas: "Vocês devem colocar óleo." Elas não
colocarão óleo. Porque ninguém coloca óleo, então elas não estão colocando óleo na cabeça delas. Então elas ficarão carecas,
elas vêm a Mim: "Mãe, nós perdemos nossos cabelos". "Coloquem óleo. Eu lhes disse para colocar óleo." "Por que vocês não
colocam óleo?" Elas simplesmente não farão nada, "Porque o resto das pessoas não coloca óleo, nós não devemos colocar."
Vocês não são eles, vocês são diferentes. Tentem entender, vocês não são as outras pessoas. Vocês são os líderes… e vocês
não devem segui-las, elas devem segui-los. Em vez disso, vocês estão seguindo toda a opinião geral das pessoas… e vocês
querem viver como elas, então como vocês podem ser um santo? Um santo vive da maneira que ele tem de viver porque ele tem
sabedoria. E é isso que vocês têm de entender, todas essas ideias entraram em sua cabeça e é uma operação muito delicada
para Mim. Até mesmo lhes dizer algo. Se Eu disser algo para as mulheres, elas começarão a chorar. Se Eu disser algo aos
homens, eles deixarão a Sahaja Yoga, como se eles estivessem fazendo um favor para Mim, está errado. O que vocês têm de
fazer é: Deus os escolheu para serem os líderes das pessoas. Para serem os líderes. Vocês sabem que vocês serão os líderes?
E então, como um líder deve ser? Deve ser um modelo. E é por isso que no Islã ou em Nanaka enaltecem a entrega completa. O
que vocês entregam não é nada além do que esse ego e esses condicionamentos, essas ideias absurdas. E isso vocês têm de
entregar. Isso é muito importante e surpreendentemente, como Maomé disse: Islã é se entregar, deve ser a razão pela qual Ele
deve estar sabendo… que agora o ego irá dominar o lado esquerdo. Nós não somos pessoas comuns. Quantas pessoas sabem
como elevar a Kundalini? Mas ainda assim, Eu vejo que as pessoas não sabem, nos pés, onde estão os, onde estão os chakras.
Coisas muito simples que elas não sabem. Eu não sei que tempo, onde elas gastam o tempo delas, o que elas conversam. Outro
dia Eu perguntei a essas garotas indianas quais são as… pedras que estão em todos esses centros. Elas não sabiam, Eu fiquei
surpresa, nenhuma delas sabia. Elas são indianas, quero dizer, Eu pensei que elas deveriam saber tudo isso. Está tudo aí, mas
elas não sabem disso. Eu não sei sobre o que, de manhã até a noite, elas estão conversando, mas o que elas falam? Vocês
devem descobrir. É tudo que Eu disse, está tudo no - do que vocês chamam isto? Na fita, pronto. Só isso. Esse conhecimento
deve estar em seu cérebro… e as vibrações devem estar em seus corações. Assim, o Navaratri é uma grande preparação. Nós
temos de saber que o conhecimento da Sahaja Yoga tem de entrar em nós, caso contrário, por que as pessoas acharão que
vocês são santos? Ninguém irá acreditar que vocês são santos. Em seu comportamento, em seu conhecimento, em seu
relacionamento com os outros, em tudo, um Sahaja Yogi deve ser algo extraordinário. Quando Eu disse: "Vocês se tornaram,
todos vocês devem se tornar seus próprios mestres". Depois eles usam ao contrário. Eles dizem ao líder: "Agora nos tornamos
nossos próprios mestres". Essa não é a maneira. Então, a primeira coisa é sabedoria, sabedoria para compreender que nós
somos Sahaja Yogis. Assumam o poder. Às vezes Eu sinto como se um mendigo fosse tornado um rei, supondo, ainda assim
ele não assume sua posição. Se alguém vier, ele diz: "Você pode me dar um centavo?" Embora ele seja um rei. Algo assim.
Agora vocês têm de se tornar os líderes do mundo, do mundo todo, e isso é algo a ser assumido e sentido. Isso não é ego, é
realidade. Porque uma vez que vocês saibam que isso é a realidade. vocês imediatamente mudam a si mesmos. Imediatamente
vocês pensarão: "Agora, o que nós estamos fazendo?" "O quanto nós sabemos?" "Nós somos os líderes, a responsabilidade é
nossa". Se isso for compreendido, vocês ficarão surpresos ao ver que… nada é necessário para realizar sua limpeza.
Simplesmente ela funcionará automaticamente, essa é Minha bênção para vocês, sem dúvida. Mas vocês devem sentir: "Eu
tenho de estar bem", vocês têm de sentir isso. A situação se torna impossibilitada para Mim às vezes, se Eu falar algo a alguém,

elas começarão a chorar ou eles fugirão da Sahaja Yoga. Então, o que Eu devo fazer? Eu devo deixá-los no mesmo estágio que
estão? Agora, para salvá-los do mal, não é o mesmo que lutar contra Mahishasura… ou Narakasura, não dessa forma. Porque
Narakasura também entrou em sua cabeça… e Mahishasura também entrou em sua cabeça. Então, a única coisa que a pessoa
tem de fazer é entender: "Existe esse aqui em mim, eu peço que saia". Uma vez que vocês trabalhem isso dessa maneira, vocês
estão fazendo o Navaratri. Vocês obtiveram poderes, vocês têm o conhecimento, vocês sabem que podem sentir isso. Apenas
tirem todos esses condicionamentos, nós somos algo diferente. Vocês não são pessoas comuns. Vocês são algo muito
especial. E por que nós deveríamos, afinal, nos comportar como os outros… ou do jeito que os outros se comportam? Vocês não
são como os outros. E que grande coisa vocês obtiveram, que grande conhecimento vocês têm. Olhem para Cristo, Ele estava
sozinho. Ele falou sobre o que Ele queria dizer para multidões, Ele falou. Ele foi crucificado, ainda assim, Ele falou. Até o fim.
Mas Ele era profundo conhecedor… e vocês podem dizer: "Mãe, Ele era uma Encarnação", tudo bem. Mas de forma alguma
vocês são menos agora, vocês sabem como elevar a Kundalini, vocês sabem tudo. Vocês são Meus filhos. Então, Eu sugeriria
que para desenvolver sabedoria, vocês devem meditar… e estar no centro, então todas essas coisas irão embora, apenas
fiquem longe dessa insensatez. Em que ambiente nós vivemos, o que fazemos, não é importante. Nós temos de saber que
somos algo excepcional. Todos os Ganas, todos os anjos estão apenas esperando… [fim da gravação].

1991-1010, 3o Dia do Navaratri, Nós podemos realmente expulsar nosso ego e nossos
condicionamentos
View online.
3º dia de Navaratri Palazzo Doria, Cabella, Itália, 10.10.1991 Ontem Eu lhes falei sobre… a forma como todas essas Encarnações
do Princípio do Guru… vieram a esta Terra, e como Eles tentaram estabelecer o Dharma, essa valência entre os seres humanos.
Como vocês sabem, na natureza, quaisquer elementos que tenhamos, todos esses elementos têm oito valências, nos quais, o
máximo é oito. Então, pode ser dois, três, quatro, pode ser cinco, seis, sete, oito. Portanto, qualquer que seja, digamos que haja
três valências ou duas. Então as duas valências, porque elas são menos, elas combinarão com as outras. Se forem mais de
quatro, supondo que sejam cinco, então elas têm três lugares. Desse modo elas atrairão as outras que são as três, é desse jeito.
E isso acontece de tal forma que os átomos… não estão conscientes disso, eles não sabem sobre isso. Automaticamente, isso
está acontecendo. Por exemplo, o carbono tem quatro valências, então ele pode receber quatro ou dar quatro. Foi desse modo
que a vida começou, com o carbono, porque ele tinha mais possibilidade de atrair elementos para si mesmo. Mas todas as
coisas que estão mortas… não estão conscientes da Divindade, do Dharma. Os dharmas delas estão incorporados. Então, se
você pegar, digamos, o oxigênio, ele se comportará como oxigênio. Se você pegar o hidrogênio, ele se comportará como
hidrogênio. Eles não mudam porque não estão conscientes. Eles não têm consciência. Depois vem o estágio animal, onde eles
têm nove valências. Esses também, os dharmas deles são determinados por Sadhashiva. É por isso que Ele é chamado de
Pashupati, significa o Senhor de todos os animais. Assim, uma serpente será uma serpente, um tigre será um tigre. Não pode
ser assim: um tigre poder se comportar como uma serpente, a serpente poder se comportar como um tigre, ou um lobo poder
se comportar como um pássaro. Todos eles têm incorporado, dentro de si mesmos, seus dharmas. É claro, eles sabem que
podem voar, que podem ver, que podem cheirar, que podem identificar, eles têm um ímã dentro de si mesmos, eles têm
direções. Porque como os pássaros podem voar da Sibéria à Austrália… se eles não tivessem um senso de direção? Eles têm
um ímã dentro deles e sabem como agir de acordo com o ímã. Eles têm um sentido, um outro sentido o qual vocês podem dizer
que nós não temos. Por exemplo, há pássaros no Japão… que quando vai haver um terremoto, eles podem ouvir, eles sabem. E
se todos esses pássaros desaparecem, então você sabe que o terremoto está acontecendo. Ou então, existem alguns pássaros,
de outro tipo, por exemplo, vocês conhecem a arca de Noé, ele disse: "Eles vão para fora", e no final, ele descobriu que… a água
abaixou e as folhas surgiram. Porque o pássaro trouxe uma folha de… [Shri Mataji está procurando o nome em inglês] Então, é
desse modo, mas isso só pode ser feito pela pomba, qualquer outro não, supondo que você use um corvo, eles não farão isso.
Portanto, todos os dharmas deles estão incorporados neles mesmos. E eles são limitados por esses dharmas. Eles têm de ser
assim. Então, foi dada a liberdade aos seres humanos. Assim, nós não estamos limitados por nenhum dharma. Nós podemos
ser cruéis como Hitler ou podemos ser como Cristo… ou podemos ser como qualquer animal. Mas nossa fonte natural é a
natureza animal, que tínhamos primeiramente, que é obedecer ao nosso dharma, é natural. Seja o que for que esteja dentro de
nós é o dharma incutido, nós obedecemos a esses dez dharmas. Basicamente, nós sabemos: "Isso está errado", basicamente.
Até as crianças pequenas sabem o que é errado e o que é bom. Então nós temos liberdade. Depois nós começamos a adotar o
adharma, começamos a cruzar nossos limites, nos afastando do que pensamos ser correto e chegamos a um tal estado… onde
começamos a pensar que seja o que for que estamos fazendo é a coisa correta. É por isso que esses Gurus vieram e lhes
trouxeram o seu dharma. Assim, o dharma lhes dá o equilíbrio e a elevação. Supondo que você tenha um pouco de trigo e o
espalhe, ele se espalhe por toda parte, não há elevação. Mas você o coloca em um saco, então ele consegue ter altura. Da
mesma forma, quando vocês têm dharma, vocês obtêm a profundidade do seu dharma, vocês se tornam uma personalidade
mais profunda. E a partir desse dharma, uma vez que vocês se tornem dhármicos, somente então vocês começam a ver que há
algo além de vocês. Mas se vocês forem adhármicos, então vocês pensam: "Isso é melhor para mim," "é bom, bom estilo de
vida, por que abandonar disso?" E vocês continuam desaparecendo gradualmente… do sistema de valores humanos para o
sistema de valores subumanos. Pode ser o sistema animal, pode ser o sistema do demônio, pode ser um sistema de "bhoots",
pode ser qualquer sistema, não há fim para isso. Assim, existem muitos dharmas incorporados em nós, que são dez,
basicamente, dez dharmas. E esses dez dharmas são como os Dez Mandamentos no Ocidente. Eles nos são ensinados como
mandamentos. Mas, na verdade, eles são para nossa benevolência, através dos quais nós desenvolvemos nosso dharma. Mas
uma vez que vocês desenvolvam seu dharma no centro, então seu dharma se expande para tudo: dinheiro, poder, sua família, ou
para sua sociedade, para seu país, para o mundo inteiro. Vocês começam a pensar: "É o meu dharma." "Qual é o meu dharma
agora? O que eu devo fazer?" "Em relação aos meus filhos, em relação à minha família," "em relação ao meu vilarejo, ao meu

país, a esse mundo inteiro," "qual é o meu dharma?" Então, quando esse dharma começa a se estender, de forma horizontal,
vocês começam a olhar para os outros, vocês tentam descobrir qual é o problema deles. "É meu dharma ajudar esta pessoa", "É
meu dharma fazer dessa maneira, daquela maneira." Então vocês estendem sua família cada vez mais, vocês se tornam muito
generosos, vocês se tornam muito corretos, vocês se tornam muito gentis, vocês se tornam muito tranquilos, todas essas
coisas acontecem. Mas, apesar disso, vocês ainda não são uma alma realizada. Então, às vezes quando vocês são bons e
descobrem que há reação externa, porque vocês são bons, as pessoas tentam perturbá-los, então vocês pensam que não é
suficiente ser bom. Não é suficiente, vocês têm de se elevar mais alto. E é desse modo que um Princípio de Mahalakshmi
nasce… dentro de vocês, de busca. E os tempos modernos são as circunstâncias principais onde muitas pessoas… obtiveram
esse princípio dentro delas mesmas, quer elas estejam conscientes disso ou não, mas elas estão. Vocês nunca tiveram tantos
buscadores. É uma categoria, uma categoria especial de pessoas que vocês são, que todos vocês são buscadores e vocês têm
buscado a Verdade… e é desse modo que vocês são buscadores. E uma vez que vocês estejam buscando a Verdade, então
vocês tentam entender… que vocês têm de buscar algo mais elevado. Mas se vocês já não são dhármicos, então enquanto
estão buscando, há problemas, conflitos. Sua mente também pode lutar contra você, seu fígado pode lutar contra você,
qualquer coisa pode lutar contra você em seu corpo. Supondo que você tenha danificado seu fígado, então ele lutará contra
você quando você estiver se elevando. Se há algo errado com você, digamos, do lado do seu pai, do lado da mãe, qualquer
coisa, isso lutará contra você. Mas ainda assim, se o desejo for profundo e intenso, você pode se elevar. Todo mundo tem de se
elevar. Quer você seja um rei ou uma rainha ou um empregado ou qualquer coisa, todo mundo tem de se elevar e todo mundo
pode se elevar. Mas nem todo mundo se elevará, esse é o problema. Nem todo mundo se elevará, esse é um grande problema
que vocês têm. E é por isso que não devemos nos preocupar com aqueles que não querem se elevar. Nós devemos nos
preocupar apenas com as pessoas que querem se elevar… e que querem ascender. Assim, hoje, Eu já lhes falei sobre… a
encarnação da Deusa no nível do coração. E isto é o que o Navaratri é, onde no nível do coração, Ela veio e salvou as pessoas…
de serem destruídas pelas forças malignas. Mas elas já eram dhármicas, já eram bhaktas, elas já estavam buscando Deus, seu
"moksha", em seu "kalyan". Não devia ser falado a elas todas essas coisas, elas já estavam lá. Então, Ela apenas as salvou
naquela época… e Ela veio novamente e novamente para fazer isso nove vezes, e as Encarnações Dela são consideradas do
mais elevado valor. Mas então isso não deu certo, porque você salva essas pessoas para quê? Elas ainda estão apenas no nível
do dharma. Como elas irão além disso? Como o dharma se tornará simplesmente parte integrante delas? Isto deveria ser
Sahaja dentro delas: elas serem dhármicas, como vocês são. Eu não tenho de lhes dizer "não bebam", não, vocês simplesmente
não fazem isso. Então, o problema é: como se tornar dhármico sem colocar nenhum esforço. Como por exemplo, de manhã
recitar os 108 nomes, depois você faz isso, e o dia todo você pratica, você vai para o Himalaia e… chega lá naquele frio; aqui
também, vocês têm um pouco disso aqui. Vocês devem adquirir um pouco de imunidade. Isso não é nada comparado ao que é
o Himalaia, mas ainda assim, um pouco disso fere um membro do corpo. Então todas essas coisas que as pessoas buscam,
elas trabalharam muito por isso dentro de si mesmas. Mas a Deusa não lhes disse que vocês têm de ascender. Ela apenas
matou todos os demônios… e Ela matou todas as forças malignas. E foi para isso que as nove energias encarnaram, foi muito
importante. Então, o Navaratri é para orar a Ela, para prestar a homenagem de vocês de que Ela os salvou do mal… e Ela lhes
deu um senso de segurança dentro de vocês. Assim, no nível do coração, no Coração Central, há um senso de segurança.
Quando esse senso de segurança é perturbado, então vocês bloqueiam seu Coração Central. E apenas no Coração Central, em
sua infância, até os 12 anos, neste osso esterno, vocês desenvolvem o que chamam de anticorpos, que são os Ganas. Esses
são os Ganas da Deusa… e o Rei desses Ganas é Ganapati, é Ganesha. Então, sempre que vocês vem algo com o qual vocês se
assustam, o esterno começa a pulsar em sua infância. Mas quando você é adulto, ele envia como um controle remoto… a
mensagem para todos esses Ganas que saem do osso esterno… em todo o corpo e recebem as mensagens… e então eles se
preparam para lutar contra os ataques. Ataques da negatividade. Por exemplo, há um câncer que está se manifestando, esse é
o tipo de violência contra a qual eles lutam. Eles tentam lutar contra todos os tipos de coisas. Eles tentam lutar contra toda a
negatividade. Eles têm de lutar contra a negatividade do lado esquerdo, não do lado direito. Eu acho que vocês mesmos têm de
lutar contra a negatividade do lado direito. Além disso, pessoas como Hanumana e outros anjos, Eles tentam mostrar o quão
estúpidos vocês são por serem egoístas. Cada vez que vocês tentam ter algum ego, Eles lhes mostram. E então Eles controlam
o ego de vocês, Eles tentam mostrar… como vocês caíram na vala do ego. Mas quando isso lhes acontece, então vocês
começam a ver seu ego, depois vocês se tornam culpados. Mas essa não é a maneira. Se vocês virem seu ego, então vocês têm
de se separar desse ego. Digam: "Oh, então estou batendo em você, tudo bem, eu o corrigirei agora." "O que você pensa de si
mesmo?" Abaixe o ego com seu ego. "O que você pensa de si mesmo?" "Você é o Sr. Fulano de Tal, você se comporta assim?"
"Tudo bem, vou fazer shoebeating com você." Mas nunca devemos jogar nas mãos do ego, é muito perigoso. Mas às vezes, Eu

tenho visto pessoas que também estão possuídas… podem se tornar muito egoístas porque esses "bhoots" tornam vocês (…). E
então isso é muito perigoso, vocês nunca sentem que estão fazendo algo errado. Simplesmente começam a cometer erros,
começam a agredir os outros, vocês nunca sabem o que está agredindo nos outros. Mas se vocês também se oporem a esses
bhoots, eles perturbarão seu corpo; eles lhes causarão dor. Mas se vocês os aceitarem, eles incomodarão os outros. O indivíduo
que tem ego, ele mesmo nunca sente a dor. Mas outros sentem e sabem que ele é uma pessoa muito difícil. Mas ele acha: "Eu
não faço nada de errado." "Como as pessoas podem dizer que sou difícil?" Então, é deste modo que isso está funcionando
dentro de nós: nós podemos ver nosso ego, porque agora nos tornamos o Espírito. Portanto, seja o que for que vejamos é como
uma janela. Agora, nós podemos ver através da janela o que é externo. E podemos realmente expulsar nosso ego e nossos
condicionamentos… muito tranquilamente se tentarmos fazer isso. Então, nesse estágio, o Princípio de Mahalakshmi
começou… e a primeira Encarnação de Mahalakshmi, como vocês devem saber, Ela veio como Sita, por causa do Maryada
Purushotama. Ele era Aquele que era repleto de Maryadas. Sua esposa, Ela veio como a primeira Encarnação de Mahalakshmi
nesta Terra. Agora, nós temos hoje um filme sobre Ramayana, se vocês quiserem, se vocês não estiverem com muito sono, nós
podemos ver, e vocês podem ver como Ela se comportou. Você tem algum problema de coração direito, Eu acho. Sim. O que a
Senhora quer dizer? - Como está seu pai? - Meu pai? - Tudo bem? Ele não pode ver com um olho. Ele não pode ver com um olho,
Shri Mataji. - Ele não pode ver? - De um olho, ele está bloqueado. - Olho esquerdo? - O olho direito. - Olho direito, ele não pode
ver? - Ele bebeu muito. Olho direito, ele não consegue ver de forma alguma? Há duas semanas, ele não consegue ver com o olho
direito. Aconteceu de repente depois de dormir e ele não conseguia ver com esse olho. - Onde ele está? - Em casa. Ele esteve
com algum guru ou alguém assim? Não, mas ele bebeu muito. Bebendo, Shri Mataji, ele estava bebendo muito álcool. Bebendo.
- Mas eu fui a um guru. - Você foi? - Sim. Qual deles? Eu fiz renascimento e estive com "Sai Baba". - Hã? - Sai Baba. Este Shirdi
Sai Nath? - Sai Baba falso. - É outro sujeito? Sim. Ele era um dos demônios mortos pela Deusa. E ele era Mahishasura. A música
inteira, Mahishasura Mardini, é sobre isso. Mas seu pai deve ter diabetes, Eu tenho certeza. Ele tem diabetes? Minha namorada
tem diabetes. - Quem tem? - Minha namorada. - Ela tem? - Sim. Ele não tem? Seu pai não tem? É possível, mas até onde eu sei,
não. Deve ter começado também. Beber demais, estraga seu fígado completamente… e também pode vir a ser Swadishthana
ruim. [O antigo vídeo do Ramayana em preto e branco começa] Agora, todos vocês podem se virar. Eu não sei que tipo de coisa.
Rama está indo para a selva. Como você está por aqui. O que é isso? Isso você pode tirar daqui. Você pode apenas (…). Imagens
muito, muito, muito antigas. Muito antigo. Você deve ter visto este. Muito velho. Veja, você tem de ser o contrário, eu acho. Veja
o que você tem de orar. [Hindi]
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Hoje nós estamos reunidos aqui para fazer o Puja do Navaratri.
Foram nove vezes em que as maiores encarnações... da Mãe deste universo... se manifestaram. Elas se manifestaram com um
propósito. Esse propósito é proteger Seus bhaktas, Seus discípulos, Seus filhos. Esse era... um amor que unia. Ela não podia
evitar isso. O Amor da Mãe é aquele que une, Ela não consegue evitar isso... e Ela tem de manifestá-lo, colocá-lo em prática e
dar essa proteção a todos os Seus filhos. Essa proteção nos tempos modernos assumiu uma outra forma. Naqueles dias, o mal
estava tentando ferir, destruir as pessoas que eram corretas, que eram bhaktas, que estavam fazendo coisas boas, que queriam
levar uma vida muito religiosa. Então para salvá-las, Ela encarnou. Para protegê-las, Ela encarnou.
Mas as pessoas sabiam o que era bom, elas sabiam o que era errado. E elas queriam preservar a boa qualidade de vida delas,
suas vidas preciosas. Elas não se importavam com dinheiro, não se importavam com poder, mas elas simplesmente queriam
suas vidas, quer dizer, elas queriam estar vivas para venerar a Deusa. E quando elas eram importunadas... ou feridas ou
destruídas por essas forças demoníacas, Ela tinha de se manifestar. Mas nos tempos modernos, isso se torna muito
complicado... do mesmo modo que os tempos modernos são complicados. Em primeiro lugar, na mente, no estilo de vida, na
sociedade de seres humanos bons, seres humanos corretos, o medo do errado penetrou. Por exemplo, eles têm medo, digamos,
de seus padres, de suas igrejas, de seus templos, de suas mesquitas. os quais são todos falsos. Eles não têm medo de Deus,
eles não acreditam em Deus. Eles acham que eles criaram Deus e que podem controlar Deus.
Então, quem é Deus? Pelo modo como eles se comportam, você pode ver claramente... que eles não reconhecem a existência
de Deus, de Deus Todo-Poderoso que é um Deus furioso. Eles não estão de forma alguma preocupados em relação... ao que
acontecerá com eles. Eles nem mesmo acreditam na segunda vida, eles não acreditam na ressurreição. Eles têm uma visão
muito limitada, pessoas demoníacas fazendo todos os tipos de coisas demoníacas. Então, de uma forma ou de outra, assim
que você nasce, você nasce dentro de um tipo de rótulo, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo, assim que você
nasce. Assim, o primeiro rótulo que surge neste homem moderno é... a qual religião ele pertence. Ele não consegue evitar isso,
ele tem de estar bem contente pertencendo a alguma religião. Vá a qualquer lugar, até mesmo no passaporte, hoje em dia eles
pararam com isso, de outra forma eles costumavam perguntar: "Qual é sua religião?” E na Índia, se você dissesse que não tinha
nenhuma religião, eles não lhe dariam um passaporte, porque você não é ainda uma pessoa demoníaca qualificada, ou você não
está seguindo pessoas demoníacas qualificadas. Desse modo, as pessoas boas, simples, crédulas, crentes em Deus muito
corretas, desenvolveram esse tipo de medo que foi enfiado em suas cabeças... por essas pessoas falsas.
"Se você não gostar disso, se você não der dinheiro para nós,” "então Deus ficará furioso.” "Se você não vier para a confissão,”
"então Deus ficará zangado com você,” "Se você não tolerar nossa insensatez,” "Deus ficará zangado com você.” Todas essas
coisas começaram a penetrar... nos cérebros das pessoas muito facilmente. Em algumas religiões, eles acreditam que... não há
nenhum pecado em beber. Em algumas religiões, eles acreditam que não há nenhum pecado... em casar-se com muitas
mulheres. Em algumas religiões, eles acreditam que você pode ter o sistema de castas. Tudo isso é anti-Deus, atividade
totalmente anti-Deus... que perpetuou-se dentro da sociedade por esses padres... que supõe-se que estejam no comando da
religião. Então, o primeiro condicionamento horrível que temos... quando começamos a Sahaja Yoga é esse. Assim começar
alguma coisa de modo diferente, eles acham muito difícil. Assim, a primeira proteção que a Mãe tinha de dar... era contra esse
condicionamento. O segundo condicionamento é o do país. Ou você pertence a este país, àquele país, ou àquele país.
E atualmente, cada país está competindo um com o outro... em todos os tipos de... corrupção, máfia, todos os tipos de coisas,
cada país. De repente, você descobre. Você tem fé em um país, você descobre: "Oh, não, não”, eles estavam apoiando uma certa
pessoa secretamente. Assim, quer eles sejam democráticos ou qualquer coisa assim, há um tipo de máfia trabalhando em todo
lugar sob algum nome. Logo, as assim chamadas leis também são somente para as pessoas... que são simples, crédulas,

cidadãos puros, e não para as pessoas que impuseram essas leis neles. Eles aceitam subornos, aceitam todos os tipos de
coisas, mas ainda assim, eles que são considerados responsáveis pela lei... estão fazendo todos os tipos de coisas ilegais,
porque eles fizeram a lei, então eles sabem como ser ilegal. Assim, esse é o segundo tipo de medo... que está nas mentes dos
tempos modernos. Depois a terceira coisa foi a guerra. Guerras após guerras surgiram, muitas pessoas desenvolveram um tipo
de medo em relação à guerra, e como reação, elas desenvolveram um tipo de ego estúpido, apenas disseram que era para se
protegerem. Como proteção, eles próprios... construíram um grande ego e... eles agora estão se tornando pessoas muito,
devemos dizer, agressivas.
Assim, esse tipo de área mais ampla, Eu devo dizer, de medo... pode estar direcionado em qualquer direção, pode estar
direcionado a qualquer um. Depois vem o medo da raça, o racismo. Agora, Me falaram que o neonazismo está tomando o seu
próprio curso... e está surgindo como uma pequena serpente. Assim, essa é uma outra área que é muito perigosa agora,
acontecendo. Agora, na mente dos buscadores, quero dizer, eles estão buscando, eles estiveram em muitos gurus, eles leram
todos os tipos de livros, mas eles estavam buscando. Eles estavam buscando, porém bebendo qualquer tipo de água,
desenvolvendo todos os tipos de doenças, o que você pode fazer? Vocês estão buscando, afinal vocês estão com sede. Isso
tem de ser perdoado. E é desse modo que eles desenvolvem muitos problemas, não somente no corpo deles, mas também em
seus cérebros. E agora, é uma situação muito delicada.
Se você falar com alguém: "Você foi a tal e tal guru”, ele não quer ouvir, porque para ele... agora o guru se tornou a última
palavra. Você não pode dizer nada contra o guru dele. Agora, quando ele começa a sofrer, então talvez ele aceite, mas
arrancá-lo daquele guru é também muito delicado, porque se você quer retirar aquele guru, então ele talvez fique ofendido.
Assim, é uma operação muito delicada. Então na sociedade moderna, quanto menos se falar, melhor. As normas da sociedade
moderna nos são dadas pelas pessoas... que eram sem caráter como Freud, que não tinham nenhum senso de moralidade, ou
por bêbados, embora eles não tenham nenhuma estátua de bêbados. Mas a maioria deles, se observar, a depravação de nosso
sistema de valores vem através da bebida. E a bebida existia, mas não a tal ponto, quero dizer, nem todo mundo era bêbado,
atualmente todo mundo pode ser um bêbado. E não há nenhuma vergonha em relação a isso. Com esse hábito de beber, nosso
sistema de valores... começou a decair e as pessoas têm aceitado agora, a coisa normal é o desenfreamento.
Essa é uma outra maneira. Antigamente, os pais davam apoio à pessoa... se ela se dedicasse a Deus, se ela adotasse uma vida
virtuosa... ou algo mais elevado. E se eles vissem essas qualidades em seu filho, eles ficavam felizes, mas atualmente é o
contrário, os pais não gostam disso. É como se os pais tivessem perdido tudo dentro deles mesmos, então eles querem
agarrar-se aos seus filhos, netos... e apossar-se deles. E são criaturas desmioladas, porque o cérebro deles já sofreu lavagem,
não há nada no cérebro deles. Brigar com os pais também é um grande problema. Assim, este tipo de medo também está
presente: "Minha mãe não deve saber, meu pai não deve saber”, isso, aquilo. Você pode dizer que de todos os lados, o medo
está queimando, como chamas. E nós estamos agora aqui, na Kali Yuga, nós começamos a Sahaja Yoga. Assim, a forma como
nós temos de trabalhar nossa proteção... tem de ser mútua.
A Mãe, é claro, está presente para protegê-los o tempo todo, os poderes Dela estão lá para protegê-los. Mas
surpreendentemente, nos tempos modernos, há uma condição que tem de ser cumprida. Porque naquela época... os bons eram
bons e os maus eram maus, não havia mistura. Então uma vez que eles procurassem a Deusa, eles A aceitavam, Ela vinha em
sua forma verdadeira e resolvia isso. Mas nos tempos modernos, vocês devem saber que todas essas coisas demoníacas...
também estão se arrastando em sua cabeça, um pouco aqui e ali. As pessoas são extremamente superficiais, elas são muito
propensas à atitude em massa, a modas, a coisas assim. De certa forma, a personalidade delas não está... tão desevolvida
assim como daqueles bhaktas... que sabiam que eles estavam certos, que sabiam que eles eram corretos, que sabiam que seja
o que for que estavam fazendo era correto... e ficavam firmes em suas posições. Assim, o Sahaja Yogi moderno... é muito
diferente do Sahaja Yogi dos tempos antigos. Porque nos tempos antigos, não era fácil ter a Realização. Um em um bilhão ou
em um trilhão.
E eles tinham de trabalhar muito duro. então, como eles trabalhavam duro, muito duro, eles se purificavam e se desenvolviam, e
trabalhavam duro. Como qualquer peça de arte que leva tempo, que é feita com cuidado, certamente é milhares de vezes
melhor do que... esses artistas modernos que apenas colocam duas, três linhas assim. Assim, o ser humano de hoje é como um

artista moderno. Você põe uma linha e diz: "Você deve ver isso nesta pessoa,” "você deve ter uma identidade.” Qual identidade
as pessoas podem ter? Com uma única linha, descobrir a identidade. Portanto, os Sahaja Yogis que estão aqui hoje têm de se
dar conta... de que todas essas coisas estão em volta de nós, e essas forças demoníacas também estão presente. Há algumas
dentro de nós, algumas fora de nós. Assim, isso parece ser uma tarefa muito difícil, mas não é. Porque se vocês
compreenderem uma única condição: vocês têm de Me reconhecer. Eu sei que sou Mahamaya, Eu sou realmente muito
inteligente nisso.
Mas Eu sou verdadeira, Eu não tenho lágrimas de crocodilo, Eu não consigo ter. Eu sou verdadeira, mas ainda assim Eu sou
Mahamaya. Então para Me reconhecer, o que devemos fazer? Se reconhecemos, então vocês estão protegidos. E a purificação
é a coisa mais simples na Sahaja Yoga, é ser coletivo. Se você não é coletivo, então saiba que há alguma coisa errada com
você. Se você é coletivo, então é como se você estivesse tomando banho no rio Ganges. Você não tem de ir para os Himalaias,
você não tem de fazer muita sadhana individual, você não tem de... simplesmente seja coletivo. Se você é coletivo, se você está
desfrutando o coletivo, então você deve saber que você está puro. Não existe nenhuma mancha, você está totalmente bem.
Agora, a segunda parte disso é esse trabalho de Mahamaya. Eu tinha de estar bem próxima de vocês, Eu tinha de estar
extremamente próxima, falar com vocês, ter um bom relacionamento, falar-lhes tudo sobre a Yoga, torná-los totalmente
conscientes do seu Si. Isso tinha de ser feito, e com todas essas complicações dentro da mente de vocês, dentro do seu
coração, dentro do seu corpo, Eu tinha de trabalhar isso. Aproximar-se na forma verdadeira... teria sido muito perigoso, então
alguém tinha de ser uma Mahamaya. Mas apesar disso, se vocês puderem Me reconhecer, Me compreender, compreender que
Eu sou uma personalidade Divina, que é uma Encarnação, é só isso que as Divindades querem. Então Eles cuidarão de vocês de
todas as formas. Eles lhes darão todos os poderes, Eles lhes darão toda a satisfação, toda a proteção que vocês querem. Essa
é a condição, que para uma mente racional é muito difícil de entender: "Como a Adi Shakti pode estar em um corpo?” "Como o
Infinito pode se tornar finito?” Mas os seres humanos não podem fazer isso. Somente os seres humanos, Deus pode fazê-lo.
Afinal, Ele é Deus.
E se é assim, vocês têm tantos milagres, vocês têm tantas fotografias, tantas coisas para ver, mas isso é o que a pessoa tem de
reconhecer. Agora, Eu observo as pessoas, quando Eu falo com elas, elas começam a falar Comigo de forma um pouco frívola,
não com essa profundidade, não com esse sentimento de que Eu sou Mahamaya. Então alguns deles até mesmo Me
respondem com insolência. Alguns deles, se Eu lhes falar algo, eles estão prontos para dar uma resposta, uma explicação. É
claro, essa liberdade Eu lhes dei deliberadamente, mas devem entender que vocês têm de falar Comigo... da forma como vocês
falariam com a Adi Shakti. É muito importante. Então o modo como vocês se comportam é muito importante. Vocês não devem
ser artificiais, não devem ser superficiais, mas o melhor é colocar sua mão no coração, ambas as mãos, e apenas tentem sentir
isto. Sua Mãe é a Adi Shakti. Ela criou todo este Universo, Ela criou todo este mundo, e Ela está lá para sua proteção.
Mesmo Shri Krishna não pôde proteger os Pandavas, eles tiveram de ir para a flotesta, tiveram de sofrer. Mas não os Sahaja
Yogis. Assim que Eu souber dos seus problemas, Minha atenção pode trabalhar. Shri Rama, Ele próprio teve de ir para as
florestas. Tudo isso é dado a vocês, essa proteção, porque vocês são buscadores da verdade, e a verdade é que... Eu sou a Adi
Shakti encarnada. Uma vez que essa verdade torne-se unificada com você mesmo, não há nada a temer, porque todas as
Divindades sabem desse fato, Eles conhecem esta Encarnação muito bem. Todos Eles estão preparados para isso, e Eles farão
qualquer coisa... para fortalecer sua crença. De todas as formas, Eles estão tentando lhes mostrar Minhas fotografias, no céu,
isso, aquilo, todos os tipos de coisas. Só Deus sabe o que Eles irão fazer hoje. Eles estão tão ansiosos.
Eles estão atrás do palco, diante do palco, em todos os lados do palco, Me ouvindo, sentindo-se felizes por Eu estar falando a
Verdade para vocês. Mas o modo como Eles reconhecem... e o modo como Eles agem, Eles nunca desobedecem. Se vocês se
comportam da mesma maneira, vocês ficam completamente protegidos... de todos esses problemas que lhes falei. Agora, Eu
não direi que vocês não devem odiar ninguém, vocês não devem, nada desse tipo. Eu não diria que vocês não devem roubar
algo. Eu não diria para vocês ganharem dinheiro, não ganharem direito com a Sahaja Yoga, nada disso. Eu nem mesmo digo:
"Não bebam, não fumem”, Eu nunca falei assim. Mas automaticamente, uma vez que saibam diante de quem vocês estão, sob
proteção de quem vocês estão, automaticamente vocês saberão disso. Automaticamente. Vocês não terão nenhum medo.

Uma vez que vocês tenham reconhecido, vocês não terão medo de ninguém. E quanto mais você mostra esse reconhecimento,
quanto mais você se dá conta disso, você se eleva cada vez mais. Não somente espiritualmente, mas de todas as formas,
mentalmente, socialmente, economicamente, politicamente. É notável... que não somente você Me reconheça... como uma Mãe
que o ama muito, mas como uma Mãe que é poderosa para protegê-lo, muito poderosa. Se você compreende isso, e se você
sentir isso dentro do seu coração, vamos supor que alguma vez Eu o corrija, ao invés de se sentir mal, você deve ver: "Como eu
sou afortunado pela própria Adi Shakti estar me corrigindo.” "Ela tem interesse em mim.” "Como eu sou afortunado por ter
nascido nesta época,” "estar com Ela em Seu grande trabalho,” "o que eu fiz?” Esse reconhecimento por si só irá satisfazer...
todas as encarnações do Navaratri. Assim, hoje nós estamos venerando Durga, Kali, todas essas grandes Deusas, esses
Poderes, até mesmo Radha. Foi Radha quem matou Kamsa, não Shri Krishna. Ele teve de pedir para Radha vir e matá-lo. É o
Poder que mata. Assim, se você compreender que sua Mãe é a Adi Shakti.
Eu conheço muitas pessoas. Há um senhor que está trabalhando no aeroporto de Londres. Alguém tentou perturbá-lo. Ele disse:
"Veja, tome cuidado,” "minha Mãe é muito poderosa, você não sabe.” No dia seguinte, aquele homem perdeu seu emprego,
perdeu seu negócio, perdeu isso, perdeu aquilo, e ele foi a ele e disse: "Agora, quem é sua Mãe? Deixe-me vê-La.” Havia um
fazendeiro próximo a Rahuri, e à noite, três homens vieram roubar um pouco de cana-de-açúcar. E no dia seguinte, eles vieram e
disseram: "Qual Deusa você venera?” Ele disse: "Por quê?” "Havia três pessoas corpulentas vigiando seu -” "guardando seu
campo, e nós fomos só para...” "e nós pensamos, é melhor pegar algumas dessas canas-de-açúcar,” "afinal elas parecem tão
boas, e eles bateram em nós.” "É claro, nós nunca fomos feridos.” Assim, exatamente atrás desse reconhecimento... estão
todos os poderes. Há tantas, tantas histórias que Eu posso lhes contar, o modo como as coisas aconteceram, o modo como
tem trabalhado. Mas se você está duvidando, ainda está na metade do caminho, isso, aquilo, então as coisas não ficarão bem.
Você não deve se preocupar com sua reputação. Apenas vá com toda velocidade em qualquer direção, sabendo uma única
coisa: você é Meu filho, e Eu sou a Adi Shakti.
Tudo que parece ser horrível ficará melhor. Nós vimos isso agora no caso da França e tudo mais, o que aconteceu. Não se
preocupe com nada, apenas saiba que... Eu sou a Adi Shakti, que todos os poderes dos Deuses e... das Deusas e tudo mais
estão dentro de Mim, e Eles estão dentro de Mim, e todos Eles estão cuidando de você. Mas se esse reconhecimento não está
presente, Eles não irão reconhecê-lo também. Assim, para o Navaratri de hoje, Eu tenho de lhes dizer: apenas tentem manter na
mente... que hoje vocês estão venerando a Adi Shakti e não somente Durga. E vocês estão venerando Durga... e todas essas
Deusas para agradecê-Las. Porque se Elas não tivessem salvado vocês naquela época, vocês estariam tão amedrontados,
vocês teriam se tornado pessoas más e não estariam aqui. É por isso que somos gratos a Elas... por nos salvar e nos dar essa
proteção naquela época... em que nós éramos muito indefesos. Que Deus os abençoe. O Puja de hoje é muito simples.
Nós só lavaremos os pés, com apenas um Ganesha Atharva Sheersha. Qualquer um pode lavá-los. Eu acho que os líderes não
precisam vir, somente da Grã-Bretanha. Porque hoje o Puja é feito pelas pessoas da Grã-Bretanha. E então Eu pediria que duas
ou três pessoas da Grã-Bretanha viessem... e apenas lavassem Meus pés.

1991-1110, Diwali Puja, Alegria e Felicidade
View online.
Diwali Puja, Alegria e Felicidade 1991-11-10 Sinto muito, Eu tinha de dizer algo antes de entrar, mas foi bom que isso tenha
acontecido, porque agora Eu tenho de lhes falar algumas coisas importantes na vida... e é especialmente para as mulheres que
Eu tenho de falar isso. Eu notei – é claro, Eu também sou uma mulher – notei que as mulheres têm certos poderes de chorar da
água, de lamentar e achar que elas são muito infelizes... e tornar todo mundo infeliz. Esse é o poder delas. Eu notei isso. Essa
música é a pior música... que vocês poderiam cantar em qualquer dia, seja qual for, mas ela entrou na cabeça de alguém, é
muito negativa e não somente isso, mas ela mostra uma pessoa que nunca pode ser feliz... e não quer que ninguém seja feliz.
Assim, dentro de cada mulher, há maternidade, há grandes capacidades, sacrifício, tudo está lá. Com isso, elas também
deveriam saber que elas são canal esquerdo. E nossa alegria sobre a qual nós falamos... dentro de nosso coração... tem de se
manifestar externamente. As pessoas devem ver que nós somos alegres, que nós somos pessoas felizes, que não somos como
os outros que começam a chorar por pequenas coisas. Como quando Meu pai morreu, Eu fiquei surpresa, de repente Eu fiquei
sem pensamentos, totalmente sem pensamentos. Por cerca de três dias, Eu fiquei sem pensamentos. Nem o pensamento de
dor... ou o pensamento de infelicidade ou qualquer coisa assim surgiu, mas apenas sem pensamentos. E todo mundo ficou
surpreso, porque Eu cuidava dele e, quero dizer, ele era muito apegado a Mim, gostava muito de Mim, tudo estava presente. Eles
ficaram supresos ao ver como facilmente Eu fiquei de repente... sem pensamentos. Portanto, se você é uma Sahaja Yogini,
então no momento de crise, você deve ficar sem pensamentos, esse é um dos sinais. Eu tenho observado em Mim mesma, se
há qualquer crise na família, Eu simplesmente fico sem pensamentos. Isso significa o quê? Que Deus simplesmente acolhe
você em seus problemas. Ele coloca Sua mão, Ele coloca Sua proteção... e Ele tira você disso... e faz você ficar totalmente sem
pensamentos. E nessa consciência sem pensamentos, você descobre o que é certo, o que é errado. Então mesmo na crise, essa
consciência sem pensamentos... está o tempo todo extremamente alerta. Ela se torna muito mais alerta do que o normal. Esse
é o sinal de um Sahaja Yogi e o sinal de uma Sahaja Yogini. Mas Eu notei isto, muito surpreendente, especialmente com as
francesas, as indianas que vieram para cá. Eu fiquei chocada ao ver que elas eram muito canal esquerdo, do tipo choronas,
insensatas... e ouvir essa música novamente, Eu fiquei surpresa: "Como elas puderam cantar essa música da França?" Na
realidade, na França, o problema é que eles bebem muito. Eu sinto muito, hoje os franceses fizeram esta bela coisa, mas é
melhor Eu falar. Agora, quando eles bebem, eles acham que eles estão muito felizes, que eles estão muito alegres, mas você
sabe quanto tempo isso dura? Simplesmente acaba e eles sofrem. Como resultado da bebida, eles se tornam muito canal
esquerdo... e se você vir um francês, ele está sempre infeliz. Mesmo dizer que ele é feliz, ele se sente constrangido, porque
acharão que ele é ignorante. Então ele deveria ser uma pessoa infeliz, "Les Misérables". Se ele não for, então ele não é francês.
Nós não somos, nós estamos no Reino de Deus. De forma alguma, nós somos infelizes, de forma alguma. Afinal de contas,
algumas coisas acontecem na vida. A vida é assim. Alguém tem de morrer. Todo mundo não morre junto. Imaginem se todo
mundo morresse. O que acontecerá às pessoas? Quem vai nos enterrar? Pensem nisto: se todos vocês nascessem juntos,
quem faria o nosso parto? Portanto todo mundo que nasce tem de morrer, mas o modo como eles fizeram da morte um tipo
de... parte importante da vida. Ela é apenas um momento, apenas um momento que você passa... e você vai e muda e retorna
novamente. Mas nesta vida, se você tem de fazer algo, é regozijar. Então para isso, a filosofia deles é que você deve ir a bares,
porque "só Deus sabe, quando morrermos o que acontecerá". Então eles usam isso ao contrário. Esse é o inglês, não estou
falando do francês. Mas na Índia, quando alguém morre, eles têm bandas e todos os tipos de músicas... e eles ficam tocando
em frente ao corpo sem vida. E por que eles tocam? Porque se houver bhoots ou qualquer coisa assim, todos eles fugirão.
Também você não deveria se sentir triste. Aceite o que Deus fez para você, é para o seu bem. E depois eles têm um grande
jantar, um dia após o décimo ou décimo-terceiro dia, um jantar muito grande tem de ser dado. É muito surpreendente... que um
país que é tão pobre, é um problema. Se o pai morre, então a família inteira fica como um órfão, um orfanato. Apesar de tudo
isso, eles não vestem nenhuma roupa preta, ao contrário, Eu tenho visto aqui as pessoas vestindo roupas pretas. E uma mulher
estava muito aborrecida, ela disse: "O banco vai abrir às 10:00 e tenho de ir ao funeral..." "e minhas joias estão no banco." Mas
Eu disse: "Mas você não usa joias para um funeral, usa?" "Não, não, eu tenho as minhas joias especiais," "eu tenho joias escuras
muito boas, pretas." Eu disse – e a melhor parte disso, no dia que eles morrem, eles devem tomar champanhe. Quando a pessoa
morre: champanhe. Quando eles voltam para casa, eles devem ter almoço e uma grande festa. Assim, é uma vida tão
contraditória... que temos vivido, porque na religião cristã, eles não disseram muito sobre a morte. Cristo, se eles tivessem
permitido que Ele vivesse, Ele teria falado sobre isso. Mas Ele disse que o Espírito é eterno. Ele falou da reencarnação, sem

dúvida, mas essas pessoas não falaram sobre isso. Então a morte agora significa que esse homem está perdido para sempre...
ou essa vida está perdida para sempre. Então ficamos suspensos no limbo ou em algum outro lugar. Nós nunca voltamos. Isso
está totalmente errado, não é assim. Assim, o que você tem de alcançar nessa vida, a coisa mais elevada é sua ascensão... e
sua posição no Reino de Deus. Especialmente para as mulheres, Eu tenho de lhes falar, porque lendo todas essas coisas
trágicas por toda parte, muitas tragédias trazidas à tona, essa tragédia grega, essa tragédia, aquela tragédia. Isso simplesmente
começa a atuar nos nervos das mulheres, se alguém disser a menor coisa, isso se transforma em uma bomba. Elas
simplesmente começam a se comportar como se: "Oh meu Deus, o que aconteceu?" "Ele não deveria ter dito isso para mim."
Mas o que fazemos para nós mesmas, nós deveríamos ver primeiro. Que dano nós fazemos a nós mesmas, nós nunca
choramos por isso. Vocês têm visto como no ocidente as mulheres têm se arruinado. Elas nunca choram por causa disso,
nunca, nunca. Mas elas choram se alguém diz até mesmo uma palavrinha para elas. É claro, na Índia também. Mas há mulheres
muito sensatas, também, Eu tenho visto no oriente e no ocidente... que têm um grande senso de conduta, uma atitude
majestosa em relação à vida. Como por exemplo, um elefante está andando... e os cachorros estão latindo, então que
importância tem isso? Essa majestade surge quando internamente você tem essa alegria. "Ninguém pode me fazer infeliz." Este
deveria ser o princípio: "Nada pode me fazer infeliz." Senão você começa a se mover para o canal esquerdo. Quando uma
mulher começa a chorar e um homem começa a ir para... o canal esquerdo, de repente você descobre dez bhoots sentados
nele. Como ele adquire isso? "Eu nunca estive em um cemitério," "eu nunca estive em nenhum lugar assim, Mãe," "eu nunca vi
ninguém morrendo." "Então como você ficou com bhoots?" "Eu nunca fui a nenhum guru." Observe a esposa. A esposa é uma
boneca chorona. Ela chora por tudo. Se você não faz isso, chora. Esse é um outro tipo de expressão do ego, Eu lhes digo, esse
negócio de ficar chorando. Assim, hoje Eu quero ter uma promessa de todas vocês: vocês não vão chorar de forma alguma. Ao
invés de flores, apenas Me deem esta "flor de promessa". Eu nunca choro. É claro, às vezes Sandra Karuna, uma lágrima ou
duas podem sair de Mim, afinal Eu sou uma Mãe. Mas não deste jeito: sentada chorando, chorando, ficando histéricas. Vocês
devem ter sua dignidade, todas vocês são Sahaja Yoginis. Não leiam nenhum livro que fala de choro, mas sim livros que sejam
profundos, que também façam com que você se sinta muito comovida. Você sente vontade de chorar, tudo bem. No cinema,
elas veem uma mulher torturando seu marido, então elas chorarão. Em casa, elas irão e torturarão o marido, de que adianta? Eu
tenho visto muitas assim, No cinema, elas ficarão chorando. Quando é alguma outra pessoa, elas sentem a dor. Quando é com
elas mesmas, elas nunca veem o que elas estão fazendo. Assim, Minha única demanda hoje é: vocês não devem chorar. Agora
vocês estão no Reino de Deus... e no Reino de Deus vocês não choram. Agora nós tivemos o Dia de Todos os Santos, tivemos
isso, aquilo. Eles costumavam fazer tudo na Índia também, eles tem insensatez como essa. Tudo bem, deem a eles o que eles
têm direito. mas não celebrem chorando. Esse é um sinal de que você é realmente feliz. Quero dizer, que música para se ouvir e
Eu fiquei chocada. Quem sugeriu a música? Eu posso perguntar pelo culpado? Eu sei que deve ter sido uma indiana, tem de ser.
[Hindi] Olhem para essas belas coisas que elas criaram. Se não houvesse nenhuma beleza dentro delas, elas teriam ficado
sentadas e chorando. O que mais? É claro, essas pessoas são belas, elas nunca choram. Talvez lágrimas de crocodilos, às
vezes, apenas para se exibir, mas internamente, elas não choram, porque elas são tão confiantes. Elas desfrutam a beleza
delas, elas desfrutam sua glória. Elas se divertem. Por que deveriam chorar? Qual é a necessidade? E essas lágrimas
desperdiçadas são inúteis. Assim, hoje nós estamos aqui para desfrutar nossa alegria, nossa Atmananda, Nirananda e
Paramananda. Nós estamos aqui para desfrutar tudo isso... que é de valor eterno. Vocês têm de entender isto: agora acreditem
que vocês estão no Reino de Deus... e todas as belezas sutis de seu Ser... vão ser abertas para vocês. Você mesmo vai ver toda
a beleza. Mas aqui, se seus olhos já estão fechados, se seu coração já está fechado e você não quer ver algo que é tão belo,
como Eu posso dizer: que coisa bela que elas fizeram? Uma coisa muito importante na vida… é ter uma atitude muito positiva.
Para a Sahaja Yoga também. Na Sahaja Yoga, nós temos de nos desenvolver internamente. Mas isso não é assim. As pessoas
dirão: "Minha mãe está doente," "meu pai está doente, meu irmão está doente, meu isto," "aquele está doente." Primeiro, a
primeira coisa é isso. Às vezes Eu pensava: "Eu terei… apenas de abrir um hospital ao invés de um ashram." Depois a segunda
coisa é "meu marido é assim," "meus filhos são assim, essa minha coisa é assim." Esse "meu, meu, meu" não é você. O que é
você? Você é um Sahaja Yogi... e na Sahaja, você tem de saber que você tem todas as provas, tudo diante de você para saber
que você é um Sahaja Yogi. Se Eu sei que Eu sou a Adi Shakti, supondo. Se Eu sei que sou a Adi Shakti, então Eu sei, então Eu
não tenho de pedir nenhuma ajuda de ninguém. Afinal, Eu sou a Adi Shakti. Presume-se que eu faça tudo. Esse é o Meu trabalho,
porque Eu tenho esse poder... e Eu tenho esse poder, apenas sahaja, Eu tenho esse poder Comigo, então Eu tenho de fazer isso.
Agora, também posso dizer que sou uma mulher. Eu deveria sentar e chorar. Não, não tenho nenhum direito. Eu não posso fazer
isso, mesmo se Eu quiser. Meu trabalho é encorajá-los, falar-lhes... sobre suas sutilezas interiores, sua beleza. Agora, você sabe
que criatura linda você é? Vamos falar sobre nossa beleza interior. O que nós somos? Nós todos somos essas pessoas loucas?

Nós todos somos essas pessoas que estão o tempo todo infelizes? Ou nós todos somos essas pessoas que estão sempre
brigando, aqueles que ficam desejando ardentemente as coisas, a quem essa matéria domina? Não, nós somos o Espírito. Nós
somos o Espírito, nós somos o reflexo de Deus Todo-Poderoso, que é a Pureza, que é a Verdade, que é o Conhecimento. Nós
somos isso. Nós não somos como as pessoas comuns. Como podemos viver nesse nivel? Somente se você estiver possuído,
se você tiver um guru ruim... ou algo assim, talvez você fosse como um ioiô, indo para cima e para baixo, para cima e para baixo,
para cima e para baixo, mas aqueles que cruzaram todos esses limites, que alcançaram esse estado, devem valorizar que eles
são o Espírito. Tantos Espíritos aqui, sentados, refletindo Deus Todo-Poderoso. Eu sou uma Mãe tão orgulhosa... e todos vocês
são capazes de iluminar muitas pessoas neste mundo. Mas a beleza dentro de vocês é que vocês são... totalmente
independentes de qualquer outra pessoa. Você depende somente de si mesmo, da fonte de seu Espírito, da alegria de seu
Espírito. Você não espera que os outros lhe deem alegria. Vamos supor que alguém venha amanhã e Me maltrate, Eu direi:
"Tudo bem, não importa." Isso nunca Me afeta, porque Eu estou Comigo mesma. Ele fica dizendo essas coisas, se ele vai sofrer
ou não, esse não é Meu departamento. Quando você começa a depender somente de si mesmo, apenas imagine uma casa que
está sustentada sobre rochas. Você é assim. Tente sentir isso, sinta a rocha dentro de você, tente entender. Você não vai se
comportar como outras pessoas. Tudo bem, as pessoas que construíram suas casas na areia... têm de se preocupar, não nós.
Nós construímos sobre as rochas. Portanto nós temos de ser muito corajosos. Vocês têm de ser muito ousados. Ao mesmo
tempo, extremamente humildes. Quando a árvore está carregada com frutos, ela se curva. Assim, nós veneramos a Mãe Terra,
nós veneramos o sol, veneramos a lua, nós veneramos tudo a nossa volta que têm nos ajudado. Nós veneramos nossos pais,
todo mundo. Mas acima de tudo, nós nos veneramos, porque nós somos merecedores de veneração. Agora, todos vocês se
tornaram santos. Isso não significa que vocês tenham barbas... e tenham todas as roupas esquisitas e tudo mais, nada desse
tipo. Vocês são santos porque dentro de vocês... há a fragrância da bela fragrância... de seu lótus. Esse é o Espírito. Este é um
lótus que vocês fizeram para Mim aqui. Um lótus tão belo, Eu estou sentada em um belo lótus. Da mesma maneira, está
refletido em seu coração como um belo lótus. Sintam esse lótus, o quão belo, o quão delicado ele é. Ele é rosa porque rosa é o
lótus que... convida todo mundo, sinal de generosidade, de convite. A cor rosa atrai todos os tipos de insetos, todos. Então o
lótus é rosa... e ele convida tudo, abre-se a tudo, não fica com medo de nada. Mas ele brota da lama. brota de lagos totalmente
horríveis. Há muitos vermes circulando-o, tudo bem. Mas ele emite a fragrância... e torna o lago inteiro tão belo. Isso é o que
você é. Onde quer que você esteja, você pode criar essa beleza. Você pode fluir essa beleza. Você pode fazer com que as
pessoas vejam... o que uma pessoa espiritual é. Vocês são os refletores da Sahaja Yoga, não Eu. Vocês têm de refletir a Sahaja
Yoga. Pessoas assim estão sempre em alegria... e sabedoria. Shri Ganesha é o Doador de Sabedoria, sabedoria, como se
comportar em qual momento, como falar em qual momento, até onde ir em tudo. Ela simplesmente deveria se tornar inata,
sahaja. Você não tem de trabalhá-la, mas deve saber: "Agora eu sou uma Sahaja Yogini." Toda manhã você deveria dizer a si
mesma: "Eu sou uma Sahaja Yogini." "Então até onde eu deveria ir?" "Como eu deveria me comportar?" "Qual deveria ser minha
atitude?" Tudo isso pode ser facilmente compreendido se... você desenvolver esse lótus da sabedoria. Como um lótus brota?
Há uma semente que germina. É desse modo que a sabedoria – já existe a semente dentro de vocês. Todos vocês a obtiveram
e agora ela começou a se abrir... porque vocês são almas realizadas. Permitam sua sabedoria assumir o controle. Então como
você faz isso? Há uma maneira, Eu diria. "Vamos supor que a Mãe tivesse esse problema, o que Ela teria feito?" Uma ideia muito
boa. "Como Ela teria lidado com isso?" Você pode novamente dizer: "Nós não entendemos o estilo da Mãe." "Ela é cheia de
truques." Correto, Eu sou. Mas há uma maneira muito simples de fazer isso. Você pode entregar isso à Minha sabedoria... e a
própria sabedoria que está em você é ativa, ela atuará. Este ponto também você deve entender: a sabedoria dentro de você é
ativa. Havia um senhor trabalhando no aeroporto de Londres. Ele é um Sahaja Yogi, mas ele não vem ao coletivo, ele não tem
tempo. Então alguém disse algo rude para ele. Ele foi para casa e disse: "Não foi bom o que ele disse para mim, afinal eu sou um
Sahaja Yogi." E no dia seguinte ele teve notícias que o sujeito caiu de sua bicicleta. O homem não deve ter entendido que
porque... ele disse todas aquelas coisas: "É por isso que isso me aconteceu." Mas ele sabia, porque as Divindades estão com
você. Então, na sabedoria, você compreende que todas as Divindades... simplesmente estão com você... e seja o que for que lhe
aconteça, Elas estão diante de você. Ninguém pode feri-lo, ninguém pode atingi-lo. Você é tão protegido. As flores de lótus não
são protegidas. Você é tão protegido que qualquer um que tenta feri-lo, imediatamente há proteção. Também sua própria
proteção existe, como Eu disse, de modo que você salta para a consciência sem pensamentos. Nós nos ferimos às vezes mais
do que qualquer outra pessoa possa ferir. Uma amiga minha, Eu sabia que ela era desde a infância deste jeito, sempre chorando
por causa de tudo. Ela sempre chorava por nada, porque ela era uma criança tão mimada... que ela sempre chorava. Eu fiquei
surpresa ao ver que ela ficou cega muito jovem. Eu disse: "Por que você ficou tão cega?" Ela tinha de usar um óculos com lentes
muito grossas e tudo mais. Ela disse: "Eu chorava demais, Você se lembra?" Eu disse: "Isso Eu Me lembro, mas você chorava

mesmo depois da escola?" "Sim, eu sempre ficava chorando daquele jeito." Assim, é um tipo de personalidade que você
desenvolve: "Eu sou assim, eu só choro." Mas por que não desenvolver uma personalidade: "eu sempre estou feliz"? Com
qualquer coisa que Eu veja, Eu Me sinto feliz. Qualquer coisa que Eu ouça, Eu sinto alegria. Então esse lótus de sua fragrância se
aprimorará... e então a atividade de sua sabedoria será... que você captará tudo que é muito belo... facilmente. Você obterá tudo
que é muito gratificante, que causa muita alegria. É um tipo de atividade dessa sabedoria dentro de você... que simplesmente o
leva às pessoas que são extremamente boas, a situações que são muito belas, onde você descobre coisas boas. Ou o leva a
criações tão belas... que você nunca esperaria ver. É muito, muito importante compreender isto: você Me dizem, "Mãe esse
milagre aconteceu, aquele milagre aconteceu", isso não é nada além de sua própria sabedoria, seu Espírito que está realizando
isso. Você não tem de fazer nada. A única coisa é que você tem de se lembrar que você é uma Sahaja Yogini, e o seu caráter
deve ser de uma Sahaja Yogini, que suas ideias devem ser de uma Sahaja Yogini. A mesma coisa com os Sahaja Yogis. Os
Sahaja Yogis, sendo homens, eles não mostram muito, mas há certas formas de mostrar seu mau gênio. Eles ficam com raiva e
às vezes a raiva é tanta que... você simplesmente começa a olhar: "Qual é o problema com a pessoa?" Um lado a raiva, outro
lado o choro. No meio, o que sobra? Eu não sei. Ambas as coisas são totalmente desnecessárias. Você tem de corrigir as
pessoas, dizer coisas. Agora há pouco, Eu tive de dizer algo, Eu disse, acabou-se. Mas não é raiva. É apenas Eu ter de agir. A
diferença é assim: Eu não fico envolvida com isso. Mesmo se Eu chorar, Eu não fico envolvida, Eu só estou chorando. Mesmo se
Eu estou zangada, Eu não estou realmente zangada. Só estou tentando ficar zangada em uma atuação. Isso é o que acontece.
Você não fica envolvido nisso. Mas se você fica envolvido com sua raiva, então a alegria está arruinada, completamente
arruinada. Algumas pessoas pensam também que... se você é alegre, você tem de ser muito sério. De forma alguma. O que há
para ficar sério? O que é tão sério neste mundo? Tudo é estupidez. Eu não acho nada sério neste mundo. E Eu não consigo ficar
séria por mais de três minutos. Às vezes as pessoas tiram vantagem disso, mas o que Eu posso fazer? Essa é Minha natureza.
O que é tão sério? Você não tem de criar o sol. Você não tem de criar a lua, você não tem de criar a Mãe Terra. O que é tão sério?
Que grandes trabalhos você tem de fazer? Tudo está lá para você, apenas desfrute. O que há para ficar tão sério? Algumas
pessoas tentam impressionar também através de sua seriedade. Uma vez Eu vi uma mulher em pé, pensando muito seriamente.
Eu disse: "Qual é o problema?" "Eu não sei como varrer esta coisa, não tenho uma vassoura." Eu disse: "Que tamanho problema
é este, como se o céu estivesse caindo." "Nao importa, não faça isso hoje." "Você pode fazê-lo amanhã. O que é tão
importante?" "Se você não tem alguma coisa, tudo bem." "Não, não, não, eu devo fazê-lo, sou muito orgulhosa com a casa." Eu
disse: "Esse é o problema principal que é sério." Então porque você sofre com alguns estúpidos problemas sérios, é por isso que
você se torna sério. E tornando-se sério, se você pensa... que seus problemas serão resolvidos, eles não serão. Ao mesmo
tempo, Eu devo lhes dizer que nós não devemos ser frívolos. Nós não devemos ser vulgares e frívolos. Isso não é – vejam essas
flores. Olhem para elas. Elas estão tremendo como Minhas vibrações. Mas olhem para elas, em sua própria dignidade. Elas vão
morrer amanhã, elas não estão preocupadas... enquanto elas estiverem bem em seus próprios lugares, dando a vocês prazer e
felicidade, acabou-se. Para que serve uma luz? Vamos ver, como uma luz que nós somos. Propiciar luz. Portanto nós estamos
aqui para dar alegria, felicidade a todo mundo, tornar todo mundo feliz. Há tantas maneiras de tornar os outros felizes. E para
isso, nós temos de aprender também. Muitas coisas nós temos de aprender, como fazer os outros felizes. E então, quando você
os torna felizes, então você sente esta alegria dentro de você mesmo: "Oh, eles estão tão felizes." Veja a felicidade deles,
somente então esse lótus se abre muito mais. Como uma onda que se move e se move... até o final das praias... e depois ela
retorna da praia. Da mesma maneira, quando sua alegria alcança a alegria dos outros, então as ondas que surgem criam um
belo padrão em sua vida. Apenas pense em situações assim, onde você fez algo bom para os outros, sendo muito bom com os
outros... e então você descobriu a alegria nessa pessoa... e como essa alegria retorna para você. Pense nesse padrão que você
sentiu... tão sutilmente em sua vida, como ele está incorporado. Seja quando for que você pense nesse momento ou naquele
momento... ou nessa área, o quadro inteiro surge para você. E você pensa: "Que momento!" Mas esse momento está
eternamente dentro de você, o tempo todo e é por isso que o Diwali é tão importante. Todos vocês são, como Eu disse, vocês
são Minha luz. E a luz está presente, que é uma luz eterna. Estas luzes serão apagadas. Nós teremos de acendê-las todo ano,
não vocês. Vocês têm a luz eterna e essa luz vai espalhar a alegria. Qual é o problema deste mundo? O problema todo, pense
nisso. Não há nenhuma alegria. Simples assim, não há nenhuma alegria. Se eles tivessem alegria, eles não teriam feito todas
essas coisas insensatas. Não há nenhuma alegria. Quando você tem alegria, você não quer brigar, você não quer fazer nada que
seja danoso. Você não quer dizer nada rude a ninguém, não somente isso, mas você não quer ter... algo que estragará esta Mãe
Terra... ou que trará problema ecológico. Não, você simplesmente não quer isso, não quer fazer nada assim, porque isso fere os
outros. As pessoas se sentem infelizes com isso, quer seja aqui, na Índia, em qualquer lugar. Você apenas sente: "Por que eu
deveria fazer tal coisa..." "que não é tão agradável aos outros?" Quero dizer, que não é doadora de alegria. Então quando você

tem alegria, você tem de ser doador de alegria... e se você não é doador de alegria, significa há algo faltando em sua Sahaja
Yoga... e é por isso que nós temos de nos elevar agora. Nós temos de nos tornar Sahaja Yoginis e Sahaja Yogis. Essa é a
sociedade doadora de alegria. Nós podemos mudar nosso nome, se vocês quiserem. Se Sahaja Yoga não é bom – "Associação
Doadora de Alegria". Agora, nós também temos de descobrir o que mata a alegria. Isto é importante: o que mata a alegria?
Primeiro Eu disse que vocês devem ter sabedoria. Sabedoria significa que ela lhes dá desapego, desapego de tudo que é
egoísmo, egocentrismo, obsessão por si mesmo, ego. Tudo conectado com o Si. Você pode imaginar? Egoísta (selfish), o Si
(Self) significa o Espírito. Egoísmo (selfishness) é o quê? É aquele que obscurece completamente o Si, porque você pensa em si
mesmo, seus filhos, sua família, só isso, no máximo, mesmo que de vez em quando. Às vezes é só em si mesmo. E quando você
começa a pensar assim... e quando você começa... a se tornar cada vez menor, o lótus colapsa. Mas pensar nos outros é tão
grandioso. Em Meu caso é diferente. Se Eu penso em Mim mesma realmente, Eu lhes digo, Eu Me sinto muito feliz, bem, alegre,
Eu devo lhes dizer, Eu devo confessar. Mas com algumas pessoas sobre as quais Eu penso, imediatamente... Meus chakras
começam a bloquear... e Eu penso: "Oh Deus, por que Eu pensei em tal pessoa?" Os chakras começam a se mover rápido para
essa pessoa, porque este corpo é tão generoso... que você não pode imaginar, mesmo se Eu vir alguém, de repente os chakras
começam a trabalhar para isso, como se Eu fosse responsável pelos chakras de tudo mundo que desandou, o que Eu sou, de
certa forma, mas a esse ponto. Mas ainda assim Eu penso nas pessoas que estão em dificuldades, em cada um de vocês. Por
quê? Por que Eu penso? Porque Eu sei que... se Eu posso melhorar seus chakras, vocês ficarão felizes. Eu não tenho
logicamente de ir a esse ponto, mas Meu corpo simplesmente sabe, ele trabalha. Ele trabalha e se sente muito feliz. Quando Eu
vejo alguém recebendo a Realização, é uma alegria... tão grande para Mim. Quando Eu vejo alguém sendo aliviado... do
problema, é uma tamanha alegria para Mim, porque dar alegria é o caráter, a natureza do Espírito. Se você não permite que seu
Espírito cumpra sua própria natureza... e seu próprio caráter, o Espírito não vai se manifestar. Portanto você é o veículo. Você é
a lâmpada, você pode dizer, no que se refere ao corpo, à mente. Mas essa luz do Espírito, se ela tem de se manifestar, então ela
tem de ser de um tipo muito único... que emite toda sua luz externamente. Ela propicia luz aos outros. E essa qualidade de
propiciar luz, você tem de aperfeiçoar. Gradualmente você ficará surpreso ao ver que... somente se você tentar em sua vida, em
seus relacionamentos, em suas empreitadas... propiciar luz aos outros, tornar a vida deles melhor, não para se exibir, não para
ser egoísta, mas de uma forma muito amorosa, bela, você realmente compreenderá que você é o Espírito, porque o Espírito
ama. Ele ama. E no amor você é misericordioso, muito misericordioso. Às vezes os líderes ficam zangados Comigo porque Eu
sou muito... misericordiosa. O que Eu posso fazer? Essa é Minha natureza. Eu não posso evitar isso. Porque Eu amo, entendem?
Se você ama uma pessoa, você de fato perdoa. Você não se sente mal. Não perdoar é difícil, mas perdoar é o melhor. Pelo
menos quando você perdoa, não há nenhuma dor de cabeça para você. Assim, esse amor, que é alegria, na verdade Eu acho
que... quando esse amor se derrete e flui como um rio... e dá nutrição a todas as árvores em volta, nas margens, esse é o
momento, é a completude da individualidade ou de uma personalidade... desse amor e esse é o momento que ele se sente
preenchido. Não é apenas você ter uma luz na esquina, mas ela tem de fluir. Ela tem de se mover. Ela tem de nutrir. O amor não
é algo morto, como uma pedra. Quando ele se derrete, ele abrange tudo... e tudo se torna muito belo com isso. Portanto você
tem de primeiro entender que... a vida é para dar alegria aos outros, porque vocês agora são santos e sua luz tem de dar alegria.
Um pouco vocês têm de suportar. Vocês têm poderes para suportar. Vocês têm todos os poderes e então Eu lhes desejo... boa
sorte no próximo ano e grande prosperidade. Que Deus os abençoe.
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Eu Me inclino a todos os buscadores da verdade.
Se somos os genuínos buscadores da verdade, nós temos que ser honestos em relação a isso e sinceros, de modo que sejamos
sinceros conosco e tenhamos justificado a nossa própria existência neste mundo. Há tantos sadhakas. De manhã até a noite,
eles estão realizando algum tipo de ritual, algum tipo de meditação, algum tipo de bhakti, algum tipo de leitura. Mas temos que
entender: o que nós temos alcançado? Onde nós estamos? Como uma Mãe, Eu diria: "Meu filho, você tem feito tanto na sua
busca," "mas o que você encontrou?" "Você alcançou a realidade suprema?" "Você alcançou o que está descrito nas escrituras?"
Em relação a esta música que foi cantada hoje em Marathi, Eu desejava que eles tivessem cantado algo em Sânscrito, eles são
muito bons em Sânscrito, em cantar também algo de Adi Shankaracharya e tudo mais. Amanhã eles farão isso.
Essa música foi escrita por Namadeva no século 12. Um poeta que foi mais tarde para Punjab, onde Nanak Sahib o respeitava
muito e pediu-lhe para escrever na língua Punjabi. Ele estudou a língua Punjabi e escreveu um livro muito grosso, e no "Granth
Sahib", há muitos versos de lá. Ele era um alfaiate comum, um alfaiate muito comum. E ele foi encontrar-se com outro santo em
outro vilarejo, um santo chamado Gora Kumbhar. "Kumbhar" significa uma pessoa que é ceramista, que faz vasos. E Gora
Kumbhar estava ocupado preparando a argila para o seu trabalho. Namadeva simplesmente se colocou diante dele e disse: "Eu
vim aqui para ver Nirgun, para ver o sem forma," "para ver o chaitanya," "mas aqui Ele está em Saguna, tem uma forma."
Somente uma alma realizada, somente um santo pode dizer isso sobre o santo, porque ele conhece a realidade suprema. Mas
as pessoas que não são realizadas não podem compreender o que está além desta vida.
Mesmo na religião cristã, nós temos Tomás que veio para a Índia e escreveu muitos tratados que foram guardados numa
caverna no Egito, os quais foram descobertos. Agora, há um livro sobre ele, depois de 48 anos de pesquisa. É surpreendente
como ele está descrevendo a Sahaja Yoga do início ao fim, expondo que você tem que ter a experiência da Realidade. É claro,
todo livro, toda escritura diz "Conheça a si mesmo" - quem sou eu? Eu devo descobrir o que eu sou. Quando isso é dito desta
maneira, nosso esforço deve ser para encontrar esse Si que está dentro de nós. Nós dizemos: "Meu corpo, minha voz, meu
nariz, meu país, meu, meu", quem é este "eu" a quem todas essas coisas pertencem? De onde vem essa idéia? Esse "eu" está
dentro de nós, refletido em nosso coração. Eu tenho que fazer um pedido a vocês: vocês não devem Me aceitar cegamente.
A cegueira não ajuda em nada. Mas Eu estou oferecendo a vocês uma hipótese como na ciência -- sobre como isso acontece e
tudo mais. Se isso for provado e se vocês constatarem que vocês sentiram como uma experiência o que Eu estou dizendo,
então, como pessoas honestas, vocês têm que aceitar isso. No Ocidente, temos outros problemas em comparação com o que
temos aqui, problemas enormes. Primeiro Eu fui para a Inglaterra e vocês conhecem os ingleses, como eles são difíceis,
cabeças-duras, é difícil abrir aquelas cabeças. Mas quando eles as abrem, eles ficam cheios de conhecimento e eles são os que
correram para as universidades e para diferentes bibliotecas e descobriram tudo sobre a Kundalini. Tanto já foi escrito por Nath
Panthis que esteve aqui, que realizou tanto trabalho no despertar da Kundalini, mas isso foi perdido. E quando alguns alemães
vieram aqui e outros povos vieram aqui, eles foram informados pelos tantrikas sobre algum tipo de coisa errada que eles
levaram daqui. E esse equívoco e essa informação errada chegou a tal ponto que há um livro alemão que Eu li em que a
Kundalini fica no seu estômago e o autor deu toda a explicação. Ele era um homem muito instruído, sem dúvida, mas o ponto é
que Eu não sei o que ele aprendeu e foi assim que ele descreveu a Kundalini.
Esse saber era conhecido por nós há muito tempo. Nós tínhamos três tipos de movimentos em direção ao Divino. Um era os
Vedas. Mesmo a "vida" significa "conhecer" - Tomás chamou as pessoas que conhecem de "gnósticas", assim como "gn". Eu
não sei no sul como vocês pronunciam "gnana" ou "gyana", mas em Marathi, nós dizemos "gn". A palavra "gnóstico" vem da
mesma idéia, como uma pessoa com muito conhecimento; não um conhecimento externo, não por seus esforços mentais ou
pelos sentimentos emocionais, mas algo muito além. E eles tentaram o mesmo caminho, mas nos Vedas, eles disseram, no

primeiro, primeiro sloka é dito que se você não conhece isso, é inútil ler este livro. Mas "conhecimento" significa o quê?
Conhecer isso em seu sistema nervoso central; não no seu plano mental ou físico, mas num nível muito mais elevado. Embora
nós tenhamos nos tornado seres humanos, nós temos que humildemente dizer que não somos seres perfeitos.
Há algo faltando em nós, caso contrário, por que nós estamos brigando? Por que nós estamos discutindo? Todos esses
problemas são, na maioria das vezes, problemas humanos: o problema ecológico, o problema econômico, o problema político.
Quando você chega à origem disso, é o ser humano que está causando todas essas coisas. Então, o que há de errado com os
seres humanos? Os animais estão bem, eles são pashu; eles estão sob pasha, sob o controle de Deus. Mas os seres humanos
receberam a liberdade, eles estão indo numa confusão e todos esses problemas existem porque eles não alcançaram o
verdadeiro conhecimento. Então, qual é o verdadeiro conhecimento que nós devemos buscar e em direção ao qual nós
devemos ir? Assim, essas pessoas nos Vedas tentaram compreender, mas elas tentaram compreender mais a natureza e os
cinco elementos. Enquanto veneravam os cinco elementos, de acordo conosco, elas se moveram para o canal direito e o
movimento do canal direito é muito bem mostrado na mitologia grega; e depois disso, da Grécia isso se tornou, de certa forma,
uma ciência e todas essas coisas começaram.
O lado esquerdo era a bhakti. As pessoas começaram a venerar Deus com uma fé cega e chegando a Deus, venerando-O nos
templos e igrejas, acreditando nos santos. Particularmente a Índia é especialmente abençoada, porque seja o que for nós
tenhamos é proveniente dos santos, embora isso esteja muito desviado e também muito estagnado. Mas o conhecimento veio
dos santos, dos maharishis e dos grandes profetas. Outro ponto bom a respeito dos indianos é que a religião deles não é
organizada, não há nenhuma organização que a dirige. É uma bênção muito grande. Apesar disso, todas essas concepções nos
Vedas também entraram num tipo de maya (ilusão) mental e é desse modo que nós temos Arya Samaj e todas essas coisas
que são muito difíceis. Quero dizer, se você encontrar qualquer Arya Samaj, você não sabe como lidar com essa pessoa;
simplesmente continua falando, falando -- só Deus sabe, que conhecimento é esse dela. Mas essa pessoa não alcançou o ponto
e ela está satisfeita com o que ela lê, lendo demais o tempo todo. Isto foi o que Kabira disse: "Padi padi pandita murkh bhayo" "Lendo demais, até mesmo os panditas têm se tornado estúpidos."
Eu costumava Me perguntar, como pode ser isso? Mas agora, Eu encontro muitos desse tipo. Assim a questão é que pela
leitura, você não pode conhecer o Supremo. Vamos supor que há um médico e ele lhe dá um remédio para sua dor de cabeça e
diz: "Tome Anacin". Então você fica lendo a prescrição: "Anacin, tome Anacin, tome Anacin" - a dor de cabeça vai aumentar ou
diminuir? Você tem que tomar o remédio. E isto é o que está escrito nos Vedas, que você precisa descobrir o seu Si. O mesmo
está em parte dos Vedas que são os Upanishadas. Do início ao fim nos Upanishadas, não há nada mais do que: "Descubra o seu
Si." Mesmo o "Patanjal shastra", se vocês o observarem, exatamente no começo, uma pequena parte dele é vyayama, quero
dizer, ashtanga está lá.
Uma parte muito pequena disso é o assim chamado problema físico com o qual eles lidaram. Na Sahaja Yoga também, nós
utilizamos isso, mas de acordo com a compreensão de onde o problema está; não igual a todo mundo fazendo exercícios e
coisas assim, tendo ataques cardíacos e todos os tipos de problemas, calor, pressão alta. Algumas vezes é pressão baixa,
algumas vezes pressão alta e eles vêm e Me dizem: "Mãe, nós estamos fazendo yoga" "e veja..." Nós não somos o ser físico,
Nós não somos o ser físico, nem o ser emocional, mas nós somos o Ser Espiritual. E o segundo tipo de movimento que nós
temos neste país é a bhakti. A Bhakti está correta, ir ao templo, mas isso também começou a se deteriorar, ao não compreender
o que é a bhakti. Shri Krishna disse em Seu "Gita" - vocês devem saber que Shri Krishna era um diplomata, Ele não era uma mãe
e Ele conhecia os seres humanos, como eles são. Ele queria que eles dessem voltas e mais voltas para encontrar a Verdade,
porque ninguém gosta de uma afirmação direta. Naquela época especialmente, Ele apenas disse isso para Arjuna. Ele disse três
coisas para eles, nas quais vemos a diplomacia Dele. Se vocês puderem ver através das descrições, a primeira coisa que Ele
disse foi que você deve alcançar gyana.
Ele não era um bom vendedor, porque um vendedor nunca lhe dirá a idéia melhor primeiro, mas Ele disse que você deve adotar
gyana. É assim que isso é. "Gyana" significa esse conhecimento em seu sistema nervoso central. Mas a segunda coisa que Ele
disse é que você deve mostrar bhakti, "Seja qual for o fruto ou flor ou água que você Me oferecer," "Eu o aceitarei," "mas você
deve mostrar bhakti, que é ananya." Agora, se você sabe Sânscrito, "ananya" -- é quando você não é o outro, quando você é uma

Alma Realizada. Se você não está conectado, qual é a bhakti em você? Muitas pessoas se queixam: "Mãe, eu tenho jejuado," "eu
tenho feito isso," "eu fiz aquilo e veja minha situação." "Eu me tornei uma pessoa com os nervos em frangalhos." Não é um erro
de Deus; você ainda não está conectado. É uma coisa simples, como um telefone.
Se o telefone não está conectado, de que adianta telefonar? Você irá estragar o telefone. Portanto, bhakti sem a conexão é
errada, é por isso que Krishna disse: "Yoga kshema vam aham" -- "Primeiro yoga, depois kshema." Primeiro você deve alcançar a
sua yoga e depois sua benevolência surgirá; caso contrário não irá funcionar. Muito sutilmente, Ele colocou a yoga primeiro. Por
que Ele não disse "kshema -- yoga"? Assim, quanto à bhakti, Ele disse isso. Quanto ao karma, Ele disse: "Faça todo o trabalho" "e
coloque-o aos Pés de Lótus de Deus Todo-Poderoso." Isso não é possível. Muitas pessoas dizem: "Mãe, todo o meu trabalho, eu
coloco ao Pés de Lótus de Deus" - até mesmo os assassinos, Eu acho.
É apenas uma idéia mental: "Eu estou colocando isso aos Pés de Lótus de Deus." Você não pode, porque você não está naquele
estado. Mas digamos, um Sahaja Yogi não Me dirá: "Eu estou elevando a Kundalini," ele dirá: "Mãe, Ela não está se elevando, Ela
não está se elevando." Ele fala na terceira pessoa. Ele dirá: "Isso não irá para aquele lado" -- na terceira pessoa, porque ele não
está mais lá. Então isso é que é o karma, automaticamente está aos Pés de Lótus de Deus Todo-Poderoso. Bem, Ele está
fazendo tudo. Nós somos apenas instrumentos. Vamos supor que este instrumento diga: "Eu estou falando", você não irá
aceitar. Do mesmo modo, quando nós dizemos: "Eu coloquei meu..." como se eles pegassem uma carga e a colocassem aos
Pés de Lótus de Deus.
Não. É automático, é espontâneo. Isto é sahaja, isto é nascido com você. Todos vocês obtiveram esse poder dentro de vocês
mesmos. Agora, há livros que descrevem a Kundalini como uma coisa muito perigosa. Isso é um total absurdo, Eu lhes digo. Eu
tenho estado em tantos países, tantas pessoas têm recebido a Realização. E não há nenhum sinal de qualquer problema para
elas. Pelo contrário, elas têm melhorado de todas as formas. Da noite para o dia, as pessoas têm abandonado as drogas, os
maus hábitos delas.
Da noite para o dia, as pessoas têm sido curadas. É -- Eu não faço nada assim. Quero dizer, vocês podem achar que Eu estou
fazendo algo -- Eu não faço, a sua própria Kundalini realiza isso. É muito surpreendente como isso funciona e como isso o ajuda;
porque Ela é a sua Mãe, a sua Mãe individual e Ela sabe tudo sobre você. Está tudo registrado Nela, vocês podem dizer. Ela está
colocada em três espirais e meia -- isso é devido a uma fórmula matemática -- e quando Ela se eleva, Ela pode deixar sair um
pouco de calor, por causa, podemos dizer, do pequeno esforço que Ela tem que fazer. Um pouco de calor às vezes é gerado em
algumas pessoas. Vamos supor que você seja um paciente com problemas de fígado, então você pode sentir um pouco de
calor em suas mãos, só isso. Mas esta Kundalini, todos vocês têm e é o puro desejo dentro de vocês. Vocês sabem que é uma
lei na economia que, em geral, os desejos não são saciáveis.
Nós queremos hoje uma casa, amanhã um carro e então depois de amanhã um helicóptero e assim isso continua sem parar.
Quando nós não temos isso, nós lutamos por isso e quando nós o temos, nós não o desfrutamos. Mas este é um desejo puro,
que é estar unificado com este Poder Onipresente do Amor de Deus. Nós nem sequer pensamos que existe um poder assim,
nós não lhe damos o devido valor. Nós vemos tudo criado, nós vemos belas flores, vemos uma grande árvore brotar de uma
pequena semente. Observem os nossos olhos, eles são câmeras tão belas -- quem os fez? Quem nos evoluiu até esse estado?
Que poder é esse que nos tornou seres humanos? Nós nunca queremos descobrir, porque a ciência não pode dar uma
explicação de como: como uma semente germina, como nós nos tornamos seres humanos. E assim, até aquele ponto está
certo, além dele nós não queremos saber.
Assim, Deus Todo-Poderoso espalhou esse belo chaitanya, esse Brahmachaitanya por toda parte. Se Eu estou dizendo isso,
você deve experimentar e depois Me dizer se isso existe ou não. Mas simplesmente dizer "não", significa que você está negando
a si mesmo a chance de ficar conectado a esse poder vital. Esse poder vital nos evoluiu, sem dúvida. Ele organiza tudo, cria
tudo, vibra tudo. Ele coordena, delimita, também, acima de tudo, Ele os ama. Então, Ele pensa até que ponto ir com vocês. Um
poder tão belo assim é Onipresente, presente em cada átomo e em cada broto vivo, em cada ser vivo. Ele atua de forma tão bela
que nós nem sequer sentimos a suavidade Dele. Nós nem sequer vemos uma flor florescendo, desabrochando, abrindo, nós não
vemos isso.

Ela simplesmente desabrocha e nós dizemos: "Oh, hoje há uma flor." Ele atua de forma tão doce, tão bela que nós nem sequer
sentimos a Sua existência, de certo modo -- mas Ele existe. E a menos e até que nós estejamos conectados com esse poder,
nós não podemos conhecer a realidade suprema, porque o Espírito dentro de nós não está em nossa atenção. Ele é uma
testemunha da nossa atenção. Mas uma vez que a Kundalini se eleve, Ela passa através dos seis centros, atravessa essa área
óssea da fontanela, que é a concretização do batismo e então o Espírito entra em nossa atenção como uma luz. E os nossos
nervos adquirem uma nova dimensão, uma nova dimensão pela qual nós nos tornamos, nós nos tornamos -- novamente Eu
digo, nós nos tornamos, não é apenas um discurso, não é apenas uma ostentação, não é algum tipo de certificado -- vocês
realmente se tornam coletivamente conscientes: samuhik chetana. Vocês podem perceber os outros. Vocês podem perceber
nas pontas dos seus dedos, há cinco, seis, sete centros no lado esquerdo e sete no lado direito. Estes sete centros representam
seu lado emocional e estes, o lado físico e mental. Vocês podem perceber os centros de todas as pessoas.
Do ponto de vista médico, quando nós tratamos as pessoas, nós tratamos uma árvore a partir do exterior, nós tratamos as
folhas, podemos dizer. Mas se você tiver realmente que tratar a árvore, você tem que ir às raízes e Eu estou falando sobre as
raízes dentro de nós, a Árvore da Vida que está dentro de nós. Vocês ficarão surpresos ao ver que até mesmo Maomé
descreveu Kiyama - "Kiyama" significa o Tempo da Ressurreição. "Quando o Tempo da Ressurreição chegar," "suas mãos
falarão e darão testemunho contra vocês." Todos Eles falaram sobre essa época, o Último Julgamento, e essa Kali Yuga irá
fazer brotar a Satya Yuga. Mas quantos estão desejando aderir a isso, é a questão. Milhares e milhares irão para um tipo de
lugar enlouquecedor, mas não irão atrás da Realidade. Vocês precisam de um tipo de inteligência Divina, Eu acho, para entender
isso. Vocês ficarão surpresos ao ver que Eu descobri que a Rússia é o país mais receptivo a isso, porque eles não são tão
materialistas. Eles não tiveram esse tipo de liberdade ou algo assim, mas eles têm liberdade de ir para dentro de si mesmos.
São pessoas muito introspectivas, até mesmo os seus escritores. Eu sempre os li, Tolstoy e todos esses. Eles são muito
introspectivos e eles são -- vocês ficarão surpresos ao saber que nós tínhamos sempre que arranjar um grande estádio e
mesmo assim ficavam tantas pessoas sentadas do lado de fora. No mínimo em um lugar chamado Togliatti, há 22.000 Sahaja
Yogis. E quando Eu estive lá, esse atentado tinha acontecido, então Eu disse: "Vocês não estão perturbados com isso?" Então
ele disse: "Mãe, o que há para ficar perturbado?" "Nós estamos no Reino de Deus," "nós não pertencemos a este reino." Coisas
belas assim estão acontecendo pelo mundo inteiro. Nós, indianos, temos alguns outros problemas, nós somos muito
condicionados. Nós temos esses ideais diante de nós, mas nós nunca almejamos.
Nós iremos venerar Rama, nós iremos venerar um guru, mas o que vocês têm alcançado dentro de vocês mesmos? Nós
estamos nos apegando a alguma coisa e quanto a ter algo? Isso é o que é a Sahaja Yoga. A menos e até que você conheça a si
mesmo, você não conhecerá Shri Rama, você não conhecerá ninguém. Outro dia Eu vi um livro na Sahaja Yoga que algum louco
escreveu. Ele estava negando a existência de Krishna, ele estava negando a existência de Rama, negando a existência de Jesus,
de todo mundo. Eu disse: "Um homem tão louco." "Isso é não científico," "sem constatar," "como você pode dizer isso?" "Você
simplesmente diz isso sem constatá-lo." Vamos supor que Eu nunca tenha vindo a Madras e comece a descrever Madras, do
que vocês irão Me chamar?
Do mesmo modo, muitas pessoas escreveram sobre Deus, porque não existe nenhuma lei proibindo-as de escrever, qualquer
absurdo pode ser escrito. Mas a menos e até que nós alcancemos a Verdade, nós não saberemos quem é um falso guru e quem
não é. Como por exemplo, vocês podem Me perguntar: "Mãe, ele é um falso guru," "ele é um falso guru?" Eu diria: "Por que vocês
acreditam em Mim?" Vamos supor que Eu diga que Eu diga que ele não é, então vocês começarão a discutir Comigo. Se Eu
disser que ele é, então vocês acreditarão em Mim. Esse é o tipo de coisa que não é necessária. Vocês conhecerão a si mesmos
e através disso, vocês conhecerão a Verdade Absoluta, porque o seu Espírito é absoluto. Ele lhes dá a Verdade Absoluta.
Amanhã, Eu lhes falarei mais sobre o Espírito. Eu acho que por hoje isso é suficiente.
Nós devemos ter... Eu acho que, se vocês quiserem, nós podemos ter a sessão para a Realização do Si. Isso não demora.
Primeiro vocês devem estar prontos e simplesmente pedir isso e vocês a receberão. É claro, vocês devem ter perguntas em
suas cabeças. Da última vez que Eu vim a Madras, todo o tempo foi gasto respondendo perguntas, perguntas, perguntas,

perguntas. Mas agora Eu pediria a vocês que, se tiverem quaisquer perguntas, mantenham-nas de lado e vocês podem
escrevê-las. Amanhã, Eu responderei todas as suas perguntas, mas, neste instante, por favor, se possível tentem obter a sua
Realização. Muito obrigada. Eu diria que se vocês quiserem sair por cinco minutos, todos vocês podem sair e voltar, tudo bem -mas não conversem, só isso. Eu não lhes falei sobre o terceiro tipo de movimento que nós temos em nosso país, que é o dos
Nath Panthis.
Os jainistas têm Adi Nath e um desvio começou a partir disso. Um guru devia transmitir o conhecimento para somente uma
pessoa -- como por exemplo, Janaka tinha somente Nachiketa -- até a época de Gyaneshwara, no século 12. Gyaneshwara era o
discípulo de seu próprio irmão, Nivritinath, e eles sofreram muito. E ele pediu a Nivritinath uma permissão: "Deixe-me revelar a
verdade para o público." "Eu apenas lhes falarei sobre isso," "Eu não farei nada," "Eu apenas lhes falarei sobre isso." Porque há
treze, quatorze mil anos atrás, Markandeya descreveu a Kundalini. Depois veio Adi Shankaracharya que descreveu a Kundalini,
mas tudo em Sânscrito. E o conhecimento do Sânscrito não estava disponível para o público comum, e aqueles que sabiam
Sânscrito não queriam se dedicar ao autoconhecimento. Desse modo, esse conhecimento foi mantido em segredo o tempo
todo. Mas ele pediu e depois escreveu o "Gyaneshwari."
"Gyaneshwari" não é nada mais do que um tipo de "Gita" em Marathi que ele ampliou e enfeitou com muita poesia. Em seis
capítulos no "Gyaneshwari", ele descreveu a Kundalini muito claramente. E esse sexto capítulo também foi cortado, mas era
chamado de "nishiddha", não deve ser lido pelas pessoas responsáveis pela religião, responsáveis pela nossa assim chamada
ascensão. E eles disseram: "Vocês não devem ler isso," "senão vocês ficarão em apuros." Deste modo, esse capítulo foi barrado
e ninguém tentou saber sobre isso, mas os Nath Panthis depois cresceram. Como resultado disso, nós temos Kabira, nós temos
Nanaka. Ele falou de "khalis", Nanaka falou de khalis. "Khalis" significa puro, nirmal. Os Sahaja Yogis são nirmal. Se alguém
desvirtua alguma coisa, isso é mostrado claramente; e um santo não pode ser assim.
As pessoas Khalis não podem ser assim, não podem ter violência. É o amor. É o amor que é absolutamente nirvaj, sem
nenhuma compensação. É o amor que é ilimitado. É o amor que não tem nenhuma discriminação. Como, por exemplo, a energia
se eleva na planta ou podemos dizer a seiva sobe, vai para diferentes áreas: para as folhas, para os galhos, para as flores, para
os frutos e retorna. Ela não fica presa a nenhuma parte. Se você ficar preso a uma parte, isso é a morte daquela área assim
como a morte daquela árvore. Assim, nós temos que entender que todas essas grandes encarnações, visionários e profetas,
todos eles vieram a esta Terra na mesma Árvore da Vida. Vocês têm que acreditar em todos eles.
Se vocês começarem a acreditar neles, em todos eles, então onde haverá discórdia? Mas aqueles que acreditam somente em
um têm necessidade de brigar e é por isso que eles não gostam de nós, porque nós acreditamos em todos -- não é apenas uma
crença, mas é a verdade. Agora, aqui Eu tenho que lhes dizer que isso é um processo vivo e evolução, o último grande avanço.
Vocês não tiveram que fazer nada para se tornarem seres humanos. Do mesmo modo isso é sem esforço, é sahaj. A única
coisa que Eu lhes direi é como nutrir os seus centros, de modo que seja mais fácil para a Kundalini se elevar. É muito simples,
todos vocês devem fazer isso. Aqui agora, vocês não têm que observar os outros, mas observar a si mesmos. Vocês têm que
tirar seus sapatos, seria uma boa idéia, para sentir a Mãe Terra, porque Ela é Aquela que absorve os nossos problemas o tempo
todo, especialmente essa Yoga Bhoomi de vocês. Nós não sabemos o quão grandiosos nós somos por termos nascido neste
país.
Eles fizeram uma bagunça com ele, não importa. Se Ram Raja (Reino de Shri Rama) tiver que surgir, ele surgirá aqui, não num
estilo político, mas num estilo espiritual. Eu acho que isso está caindo o tempo todo. Você poderia empurrá-lo um pouco -- ele
está caindo. Está bom. Agora Eu acho que ele vai ficar. Agora está melhor. Obrigada. Como Eu lhes disse, vocês não têm que
fazer nada. Vocês não têm que parar seus pensamentos, vocês não têm que fazer nenhum esforço, não têm que recitar nenhum
mantra, nada.
A Kundalini fará o trabalho. Ela os conhece muito bem e Ela irá conduzir isso. Apenas tenham fé em si mesmos, toda a
confiança de que vocês obterão essa Realização. Sentir culpa é algo não natural, é algo que Eu acho que veio através das
pessoas nos dizendo: "Vocês são pecadores, vocês são isso, vocês são aquilo." Aos Meus olhos, ninguém é um pecador. Vocês
estão perdidos, vocês são ignorantes, mas ninguém é um pecador. Assim, nós temos que entender que nós temos que ter

respeito por nós mesmos, porque nós somos gloriosos, nós somos fantásticos. Porque não estamos conectados, nós
parecemos desse jeito, nós nos desprezamos, os outros podem desprezá-los. Mas você é um ser humano, você é a
quinta-essência da evolução. E agora um pequeno salto evolutivo é necessário, exatamente como uma conexão Eu tenho
certeza que vocês conhecerão o seu Si.
Depois de obter o seu despertar da Kundalini e atravessar a área óssea da fontanela, vocês começarão a sentir uma brisa fresca
em suas mãos. Isto é o chaitanya. Na Bíblia é descrito como a brisa fresca do Espírito Santo, no Alcorão é chamado de "Ruh".
Depois disso, vocês também começarão a sentir a brisa fresca saindo da sua cabeça, Logo que a brisa fresca começar a sair de
sua cabeça, então vocês se sentirão muito relaxados, tranqüilos e alegres. Muitas pessoas começaram simplesmente a rir
depois disso. Vocês devem rir, este mundo é feito para o seu divertimento. E agora vocês têm que entrar no Reino de Deus, que
não somente é alegria, não somente é paz, mas é um estado de bem-aventurança. Eu acho que se vocês estiverem usando
alguma coisa apertada ou no pescoço, é melhor vocês soltarem um pouco, se isso estiver deixando-os desconfortáveis.
Também se vocês puderem tirar os óculos..., mais tarde, quando Eu lhes disser, não agora; porque vocês estão fechando os
seus olhos e depois vocês não abrem os olhos. Então primeiro nós iremos mostrar-lhes como vocês irão ajudar a si mesmos,
antes de mais nada.
Através disso vocês perceberão os seus centros também. Nós trabalharemos no lado esquerdo. Em primeiro lugar, vocês terão
que colocar a mão esquerda em direção a Mim deste jeito -- em seu colo, confortavelmente. Imaginem, vocês não têm que ir
para os Himalaias, fazer nada desse tipo, apenas confortavelmente em sua cadeira, vocês devem obter a sua Realização -- esse
é o seu direito. Coloquem sua mão esquerda exatamente deste jeito. Agora, com a mão direita, nós devemos nutrir os nossos
centros no lado esquerdo. Primeiro nós colocamos a nossa mão em nosso coração, porque aqui o Espírito está refletido. O
reflexo de Deus Todo-Poderoso é o Espírito. Depois, nós descemos até a parte superior do nosso abdômen no lado esquerdo.
Este é o centro da nossa maestria.
Se você é o Espírito, você se torna o seu próprio mestre, você não precisa de nenhum mestre; o seu Espírito o guia. Depois você
desce em direção à parte inferior do seu abdômen no lado esquerdo. É desse modo que você fica ciente do conhecimento em
seu sistema nervoso central. Este centro é aquele que lhe dá o puro conhecimento, shuddha vidya, que atua em seu sistema
nervoso central. Depois você eleva sua mão novamente até a parte superior, no lado esquerdo do seu abdômen e a pressiona, a
qual é o centro do Princípio do Guru. Vamos supor que você têm estado com algum guru errado ou algo assim, isso pode
corrigir este centro. Depois você tem que colocar sua mão direita em seu coração. Novamente, agora, coloque sua mão no
encontro do pescoço com seu ombro, e você tem que virar sua cabeça para a direita. Este é o centro que se bloqueia quando
você se sente culpado e quando você se sente culpado este centro fica bloqueado. Isso lhe causa muitas doenças -- uma delas
é a angina e também espondilite; e tantas coisas acontecem aos órgãos porque eles se tornam letárgicos.
Então a melhor coisa é colocar sua mão aqui adequadamente e virar sua cabeça para a direita, deste jeito. Depois coloque sua
mão direita sobre a testa e incline sua cabeça tanto quanto possível. Este é o centro onde você tem que perdoar, perdoar a
todos sem pensar em quem você tem que perdoar. Quer você perdoe ou não perdoe, você não faz nada, é a nossa idéia. Mas se
você não perdoar, então você faz o jogo de pessoas erradas. Então, por favor, coloque sua mão assim, este é o centro do
perdão; sem pensar sobre que pessoa você tem que perdoar, ou aqueles que o prejudicaram. Este Agnya Chakra é muito
importante, porque este é um centro muito contraído e se você não perdoar, Ela não se elevará, a Kundalini não consegue
atravessar. Simplesmente perdoe. Agora pressione sua mão direita sobre a parte posterior da sua cabeça. Isso nós faremos
mais tarde, Eu estou apenas lhes mostrando os chakras.
Agora, essa parte posterior aqui, por vocês se sentirem culpados o tempo todo, vocês acham que vocês cometeram erros ou
algo assim, então o melhor é simplesmente pedir o perdão do Poder Divino. Este centro é aqui. Agora, estique sua mão
totalmente e coloque o centro de sua palma no topo da área óssea da fontanela que era a moleira em sua infância, o taloo, aqui
-- exatamente ali. Empurre bem seus dedos para trás, empurrem para trás de modo que haja uma boa pressão sobre o seu
couro cabeludo, uma boa pressão sobre o seu couro cabeludo. Agora, por favor, incline sua cabeça tanto quanto possível. E
agora você tem que mover o seu couro cabeludo lentamente, sete vezes no sentido horário, no sentido horário. Com uma
pressão, mova suas mãos para trás -- quero dizer, seus dedos -- senão não haverá pressão Agora, pronto! Agora, assim, antes

de mais nada, nós devemos ter autoconfiança, devemos ter respeito e amor por nós mesmos. Então, agora, nós colocamos a
nossa mão esquerda deste jeito, colocamos ambos os pés separados um do outro e agora fechamos os nossos olhos.
Coloquem a mão direita em seu coração, por favor, coloquem a mão direita em seu coração.
Aqui é o centro do Espírito, aqui reside o Espírito. Vocês podem Me fazer uma pergunta por três vezes, como vocês
perguntariam a um computador, em seu coração. Vocês podem Me chamar de Shri Mataji ou Mãe, seja qual for a maneira que
vocês desejarem. "Mãe, eu sou o Espírito?" Perguntem três vezes: "Mãe, eu sou o Espírito?" "Shri Mataji, eu sou o Espírito?" Se
vocês são o Espírito, vocês se tornam o seu mestre. Então agora, por favor, coloquem sua mão no lado esquerdo, na parte
superior do seu abdômen e pressionem com força. Agora façam aqui uma pergunta novamente: "Mãe, eu sou meu próprio
mestre?" Pergunte três vezes, por favor, em seu coração, com total confiança: "Mãe, eu sou meu próprio mestre?"
Você é, mas simplesmente Me faça essa pergunta. Eu respeito a sua liberdade e Eu não posso forçar o puro conhecimento em
vocês, vocês têm que pedir isso. Então agora, vocês têm que colocar sua mão direita na parte inferior do seu abdômen.
Pressionem essa parte com força, no lado esquerdo. Agora, aqui vocês têm que dizer: "Mãe, por favor, dá-me o puro
conhecimento, shuddha vidya." "Shri Mataji, dá-me shuddha vidya." Por favor, digam isso seis vezes, porque este centro tem seis
pétalas, o Swadishthan chakra. "Por favor, dá-me shuddha vidya, o puro conhecimento." Assim que vocês pedem o puro
conhecimento, a Kundalini começa a se elevar. Mas vocês têm que facilitar o movimento Dela, abrindo os seus chakras
superiores com sua autoconfiança.
Então, por favor, agora elevem sua mão direita até a parte superior de seu abdômen e pressionem com força, no lado esquerdo.
Mantenham seus pés afastados. Aqui, vocês têm que dizer dez vezes, com total confiança em si mesmos: "Mãe, eu sou meu
próprio mestre." Digam isto, por favor: "Mãe, eu sou meu próprio mestre." "Mãe, eu sou meu próprio guru," porque todos os
grandes gurus, os satgurus, criaram este centro para sua ascensão. E a Mãe sempre quer que Seus filhos não somente tenham
o que Ela tem, mas tenham muito mais do que Ela. Agora, logo no início, Eu tenho que lhes dizer que vocês não são esse corpo,
nem essa mente, nem essas emoções, nem esses condicionamentos e o ego, mas vocês são o puro Espírito. Então, agora,
coloquem sua mão direita no coração e digam com total confiança doze vezes: "Mãe, eu sou o puro Espírito." "Mãe, eu sou o
puro Espírito" -- doze vezes -- "Shri Mataji, eu sou o shuddha atma." Com total confiança, vocês têm que dizer.
Eu tenho que lhes dizer que esse Poder Onipresente Divino é o oceano de conhecimento, é o oceano de compaixão e de
bem-aventurança. Vocês têm que dizer com total confiança: "Mãe, eu não sou culpado de forma alguma" -- dezesseis vezes, por
favor, digam isso. Vocês têm que dizer: "Shri Mataji, eu sou nirdosha," "eu sou nirdosha." Por favor, digam isso dezesseis vezes.
Digam isso para Minha satisfação. Agora elevem sua mão direita até a sua testa. De todo jeito, Eu já lhes falei que quer vocês
perdoem ou não perdoem, vocês não fazem nada. Então, agora, inclinem sua cabeça tanto quanto possível e aqui, com toda
humildade, perdoem a todos. Simplesmente perdoem. Não pensem nas pessoas que os têm perturbado e atormentado, mas
simplesmente as perdoem.
Essa é a melhor forma de vocês se livrarem do fardo, porque vocês estão fazendo o jogo das pessoas erradas se vocês não
perdoarem. Agora digam isso de coração, não importa quantas vezes, mas de coração, por favor, digam. Muitas pessoas dizem
que é muito difícil perdoar. O que há de tão difícil? É só dizer isso. Agora coloquem sua mão direita na parte posterior da sua
cabeça e empurrem sua cabeça para trás tanto quanto possível, empurrem para trás, tanto quanto possível. Aqui, novamente,
vocês têm que dizer de coração: "Oh Poder Divino, se eu cometi qualquer erro," "por favor me perdoe." "Se eu cometi qualquer
erro inconscientemente," "por favor me perdoe." Diga isso também de coração. Agora, estiquem sua mão completamente e
coloquem o centro de sua palma no topo da área óssea da fontanela, que era a moleira em sua infância.
Ela é chamada de taloo, talavyam em Sânscrito. Agora abaixem sua cabeça tanto quanto possível, abaixem-na. E agora, por
favor, tentem mover o seu couro cabeludo com uma pressão, empurrando seus dedos para fora. Por favor, empurrem seus
dedos para fora, coloquem uma boa pressão e movam o couro cabeludo sete vezes no sentido horário. Aqui novamente, Eu não
posso forçar a Realização do Si em vocês, vocês têm que pedi-la. Então, enquanto movem sua mão, digam sete vezes: "Mãe, por
favor, dá-me a minha Realização do Si." "Mãe, por favor, dá-me a minha Realização do Si." Eu não posso forçar isso em ninguém.
Por favor, abaixem suas mãos. Abram seus olhos bem devagar.

Agora, coloquem sua mão direita em direção a Mim, deste jeito e inclinem sua cabeça e vejam por si mesmos se há uma brisa
fresca saindo da sua cabeça. Percebam, na área óssea da fontanela. Algumas pessoas têm isso muito perto, mas não no topo,
um pouco afastado, ou algumas pessoas têm isso como um jorro muito longe. Pode ser quente também, possivelmente,
poderia ser quente também. Se vocês não perdoaram, será, certamente, quente. Agora, por favor, coloquem sua mão esquerda
em direção a Mim. Agora, novamente inclinem sua cabeça e percebam por si mesmos se há uma brisa fresca ou uma brisa
quente saindo da sua própria cabeça. Vocês têm que se certificar, é Sahaja Yoga, é tornar-se algo; como Eu lhes disse não há
nenhum certificado. Talvez algumas pessoas estejam tendo uma brisa quente, não importa. Agora, novamente, por favor,
coloquem sua mão direita em direção a Mim e inclinem sua cabeça e percebam por si mesmos novamente.
Agora, não coloquem exatamente no topo da cabeça, mas um pouco afastado, então vocês sentirão isso, um pouco afastado.
Agora, por favor, coloquem suas mãos deste jeito em direção a Mim, olhem para Mim e não pensem. Vocês podem fazer isso.
Todos aqueles que sentiram a brisa fresca em seus dedos ou mesmo a brisa quente e aqueles que sentiram igualmente nas
mãos ou saindo da área óssea da fontanela ou em ambas as áreas, por favor levantem as duas mãos. Por favor levantem
ambas as mãos. Oh, Meu Deus! Que Deus os abençoe. A maioria de vocês obteve isso. A maioria de vocês obteve isso. Agora,
não discutam sobre isso, porque se vocês vierem para o nível mental, vocês irão perdê-la.
Apenas regozijem isso. Eu gostaria que esta noite, vocês dormissem em paz. Amanhã, novamente, telefonem para seus amigos
e para as pessoas. Porque vocês não podem pagar por isso e não há nada a ser feito, é de vocês mesmos -- como por exemplo,
a Mãe Terra não sabe como cobrar das sementes para fazê-las brotar. Assim, isso é que é sua purva punya também. Aqueles
que não obtiveram isso hoje, obterão amanhã. Assim, por favor, todos vocês devem vir e por favor, chamem seus amigos. Essa
é a melhor coisa que vocês podem dar a alguém. Isso é o que nós estávamos esperando. Que Deus os abençoe.
Por favor, venham amanhã. Eu explicarei para vocês sobre a natureza do Espírito, o que é o Espírito. Veja o que Eu fiz agora
mesmo. Ele quer que todos vocês venham e contemplem o darshan. Agora, Eu estou sentada diante de vocês, isto é o darshan.
Não há necessidade de tocar Meus pés, não há necessidade. Amanhã, nós veremos. Vocês são tantos querendo fazer isso, não
há necessidade de fazer isso. Há políticos para isso. Amanhã, por favor, tragam suas perguntas.
Por favor, tragam suas perguntas. Eu ficarei feliz em respondê-las.
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Hoje, nós teremos o Puja a Shri Ganesha, seguido pelo Puja à Raja Rajeshwari.
Muitos nomes têm sido descritos da Deusa. Especialmente, Adi Shankaracharya chamou-A de Raja Rajeshwari, significando que
Ela é a Rainha de todas as rainhas. Também para a Mãe Maria, eles usaram esse título no Ocidente. Essas ideias vieram da
religião pagã, como Eu lhes disse antes, e elas não vieram através da descrição da Mãe Maria na Bíblia. Isso mostra que tem
havido muitas mudanças no manuscrito da Bíblia sagrada. Também tem havido muitas mudanças nos manuscritos das
escrituras indianas, até mesmo no Gita. E é desse modo que o descarrilhamento em cada religião começou. E os intelectuais
tiraram vantagem disso e começaram a projetar suas próprias ideias, dizendo coisas, descrevendo coisas que eram totalmente
contra o Poder Divino. Vocês todos são pessoas muito afortunadas nesta Terra, pois vocês descobriram a realidade. E vocês
veem que todas essas coisas que eram mitológicas são verdadeiras; que todas as coisas que são intelectuais não são
verdadeiras; também, que seja o que for usado para o propósito de separar as pessoas umas das outras não é verdadeiro.
Por nós acreditarmos em todas as religiões, é por isso que toda pessoa pretensamente chamada religiosa é contra nós. Porque
espera-se que você acredite somente em uma religião e lute contra todo o resto. Se você acredita em todas as religiões, isso
significa que você é totalmente não religioso, esse é o conceito. E isto os choca, o fato de que nós acreditamos em todas as
religiões e respeitamos todas as encarnações, e acreditamos na integração de todas essas divindades. Com respeito a
Ganesha, deve ter acontecido uma grande revelação para vocês que são dos países ocidentais. Mesmo no norte, Eu não acho
que Ganesha seja tão venerado como é venerado no sul, especialmente nesta região, e também no Maharashtra, porque no
Maharashtra, nós temos oito swayambhus de Ganesha, e todos eles acreditam nisso. É dito agora que tudo isso é fé cega, e
isso e aquilo. Mas agora, vocês têm visto Ganesha em pé diante de Mim, dentro de Mim. Isso acontece somente para provar
que há uma divindade chamada Ganesha. Serão dadas a vocês aquelas fotografias onde Ganesha está pela metade sentado
aqui e resto é o Meu sari e tudo mais.
Mas tudo isso é para convencê-los de que há uma divindade que é Shri Ganesha, e que Ele atua, trabalha através do Muladhara.
Os indianos tinham esse conhecimento há milhares de anos atrás. Essa dança Kuchipudi começou sete séculos antes de
Cristo. Então vocês podem imaginar, o conceito de Ganesha deve ter existido há milhares de anos atrás. Assim, as pessoas
eram muito mais evoluídas espiritualmente neste país, e elas sabiam quais são as divindades, como Elas se parecem, quais são
as funções Delas, embora isso fosse um conhecimento secreto para o público em geral. Mas seja o que for que os santos
diziam era aceito, porque não havia nenhum ego em relação a isso. Eu tenho tentado determinar por que no Ocidente as
pessoas desenvolvem tanto ego. Eu ainda não fui capaz de descobrir a razão básica, por que esse tipo de agressividade entra
em ação através do ego. Alguém pode dizer que é competitividade e tudo mais, mas essa tem sido a história no Ocidente, em
que mesmo as pessoas que seguiram Cristo, o qual era somente humildade absolutamente evidente por toda parte, mesmo
assim essas pessoas eram tão agressivas. Agora, a humildade é a coisa principal que uma pessoa tem que compreender.
E vocês ficarão surpresos, a humildade é chamada de vinay, que é a qualidade de Shri Ganesha, Vinayaka. "Vidya vinayen
shobhate." "Vidya" significa "O conhecimento é somente adornado com humildade." Assim, vocês viram ontem a humildade
destes grandes artistas e dos grande gurus que estavam lá. E o guru convidou-Me para sua academia e ele fez todos os tipos de
oferendas como eles fariam para uma Deusa. Eu fiquei muito comovida com a pronta aceitação Minha e da Sahaja Yoga.
Mesmo essa Kalakshetra, que foi dominada pela Sociedade Teosófica -- embora essa senhora não se importasse tanto com a
Sociedade Teosófica -- e ela tinha criado esse grande auditório e tudo mais, e tudo ela dedicou à arte. Ela não permitiu que a
Sociedade Teosófica entrasse nisso. Apesar de tudo isso, pelo modo como eles Me aceitaram, todos eles, vocês podem ver tão
claramente a devoção e a compreensão deles. Ser humilde com um santo é absolutamente uma lei não escrita deste país.
E um santo não deve ser contestado, não deve ser dominado. O que quer que o santo diga, deve ser aceito. Assim, a primeira

qualidade que Ganesha deve nos dar é vinay. Vinay significa "a humildade". A humildade não é superficial, como você seguir
dizendo "perdão" ou "desculpe", "eu receio", não dessa maneira. Não é watchik, não é somente da boca para fora, mas a
humildade tem que vir de dentro. Agora a humildade, é claro, é sempre arruinada pelo ego e o ego simplesmente mantém você
sem rumo, e você nunca compreende que você tem sido egoísta. Mesmo quando Eu falo sobre o ego, as pessoas pensam que a
Mãe está falando sobre alguma outra pessoa lá. Elas nunca pensam: "Sou eu quem tem esse ego." Assim, Ganesha é o matador
do ego, porque a humildade é a única coisa que realmente pode neutralizar o ego de vocês.
Para tornar-se humilde, você tem que observar o quê? Por exemplo, neste país que vocês vieram, as pessoas são muito simples,
vejam, vivendo de maneira muito simples, elas não têm todas essas coisas sofisticadas em volta delas; comendo com suas
mãos, comendo com as plantas e folhas, vejam. E de acordo com certas mulheres que têm vivido aqui, as ocidentais, elas
acham que todos eles são primitivos. Mas vejam a maneira como eles têm desenvolvido essa arte. Esse tipo de rapidez e esse
tipo de... mesmo pulando, esse tipo você não consegue alcançar. Agora, qual é a razão para este tipo de trabalho? É a
humildade em relação à arte. A arte deve ser respeitada. Um guru deve ser respeitado. O respeito é o único meio de aprender
qualquer coisa.
Isto está meio que impregnado, Eu acho, no sangue indiano, que você deve obedecer seu guru implicitamente, implicitamente. E
aquele guru está treinando muitas pessoas, há tantas moças lá, não para qualquer coisa, mas apenas para expressar a arte
dele. Ele não ganha muito dinheiro, Eu pude ver isso. Eles têm muito pouco suprimento e também, ele não cobra muito. Mas a
dedicação que ele tem é como a dedicação de Shri Ganesha à Sua Mãe. E o modo como ele fica completamente envolvido
nisso, todas as outras coisas não são importantes. Assim, em prol da humildade, você tem que retirar sua atenção de outras
coisas. Isso é uma coisa extremamente importante. Se sua atenção está indo para outros problemas seus, isso, aquilo, ou se
você está tentando vir para a Sahaja Yoga através de outros canais, isso não dará certo. Você tem que tornar-se humilde em seu
coração, tornar-se totalmente humilde.
Ele é inocente, é por isso que Ele é humilde. Se você não é inocente, então você não pode ser humilde. O sinal de inocência é a
humildade. Uma boa criança, uma amável criança inocente é extremamente obediente. Seja o que for que você lhes diga, elas
simplesmente obedecem. Eu conheço Minhas netas. Uma vez nós estávamos indo para o Nepal, e estava muito frio lá. E a mãe
delas disse: "Elas não usarão nada na cabeça delas." Eu disse: "Eu farei isso em um minuto." Eu só as chamei, dei-lhes pedaços
de pano comum.
Eu disse: "Vocês têm que cobrir a cabeça." "Tudo bem." Elas o colocaram na cabeça delas, colocaram adequadamente, o
prenderam. Elas ficaram parecendo um pouco esquisitas, mas elas não se importaram. Isso é o que está faltando, e é por isso
que nós percebemos que a profundidade é menor. Não é somente os condicionamentos -- Eu não diria o condicionamento. As
pessoas estão fora do condicionamento. Mesmo os indianos tornaram-se desse jeito. É difícil para eles serem humildes, muito
difícil. Vocês podem chamar de influência ocidental, ou talvez que eles esqueceram seu passado.
Mas a humildade é muito importante. Por exemplo, Eu devo lhes dizer, desde a nossa infância, embora Eu tenha nascido em
uma família cristã, nós tínhamos que tocar a Mãe Terra e pedir perdão primeiro, então você colocava a mão em sua cabeça. E
tinha que tocar os pés de seus pais, e de todos os mais velhos da família, não é assim? Tocar os pés de todo mundo que era
mais velho na família. Até mesmo de alguns empregados mais velhos que tinham cuidado dos nossos irmãos mais velhos e
tudo mais, tinha que tocar os pés deles também. Mas essa humildade está faltando. E essa dignidade que os mais velhos
deveriam ter também não existe. Mas seja o que for, era o nosso dever tocar os pés de todo mundo, e não discutir com os mais
velhos. Assim, isso criará uma atmosfera tão bela na Sahaja Yoga, se você persistir: "Eu sou humilde ao fazer isto?" Apenas
faça uma pergunta: "Eu tenho sido humilde ao fazer isto, ou ao dizer isto?"
Agora os problemas são criticarem os líderes. Eles são líderes porque eles merecem isso. O dia que Eu achar que eles não são
bons, Eu os expulsarei, vocês também sabem disso muito bem. Mas não há nenhuma humildade. Então a humildade é
substituída pelo ego, e esse ego cria um ego nos líderes. Os líderes tornam-se egoístas e muitos líderes são expulsos. Quero
dizer, Eu simplesmente não sei quando o equilíbrio tem que surgir, ou Eu devo culpar os membros ou os líderes. "A Mãe os
nomeou como líderes," "então vamos ser humildes." "Afinal, deve haver alguma razão pela qual a Mãe pediu" "para que eles

fossem os líderes." "Por que nós tentaríamos discutir com eles e achar falhas?"
Nós nos organizamos como um sindicato. Assim, Shri Ganesha é tão humilde, e Seus ganas são ainda mais humildes, de certa
forma, porque Ele não tolerará nenhum gana que não seja humilde com a Mãe. Com um pequeno movimento dos olhos, eles
estão lá para lutar e fazer tudo que for sugerido para eles. E eles compreendem cada ângulo do olho de sua Mãe, o que deve ser
feito. Assim, somente esse tipo de dedicação pode torná-los cada vez mais profundos. Agora, talvez o modo como nós
entendemos isso no Ocidente é assim: nós temos que difundir mais; nós temos que divulgar mais; nós temos que falar mais
sobre nós mesmos; nós temos que nos vangloriar mais de nós mesmos; quanto mais você fizer isso, mais sucesso você terá.
Isso é o que você vê todo dia. Eles se gabam: "Eu acredito." Quem é você para acreditar ou não? Quem é você para dizer isso?
Mas é mais ou menos como ver que a imagem que você tem que passar é assim: um homem de grande personalidade, ou
algum tipo de perfil importante. Vocês criam um perfil totalmente artificial, insensato. E surpreendentemente, a um perfil desses
que é tão artificial, as pessoas se curvam. Talvez elas também sejam artificiais, é por isso que elas se curvam a essas pessoas
artificiais. Eu fico surpresa. Esses são trapaceiros bem conhecidos. As pessoas sabem que eles são trapaceiros, que eles têm
feito todos os tipos de coisas, mas ainda assim, elas se prostrarão diante deles. Porque talvez elas queiram algum tipo de
vantagem material disso, ou Eu não sei, algum tipo de vantagem artificial. Até mesmo tirar uma fotografia com um homem
desses é considerado algo muito importante. Assim, todas essas ideias devem ser detectadas pelos Sahaja Yogis.
Eles devem perceber essa brincadeira, essa peça teatral, o que está acontecendo, e também refletir sobre isso e fazer
introspecção e observar: "Espero que eu não tenha isso em mim." Às vezes, nós rimos dos outros, mas nós mesmos estamos
inseridos nisso. Assim, quando começamos a fazer introspecção, vemos dentro de nós mesmos: "Sim, isto está lá." Há certos
Sahaja Yogis em alguns países, Eu estou sendo sempre informada, que de repente dizem: "A Mãe me deu poderes especiais."
Ou eles dizem: "Eu sou Maha Mataji." Também havia um assim, Maha Mataji. Eu nunca digo nem mesmo: "Eu sou Mataji". Vocês
Me chamam assim, Eu nunca disse isso. Mas ele disse: "Eu sou Maha Mataji." Vocês podem chamá-lo de louco, vocês podem
chamá-lo de qualquer coisa, mas definitivamente a arrogância dele desenvolveu-se de tal maneira que ele não vê o que está
falando.
É deste modo também que vocês mimam o ego de seus líderes, atacando-o. Quanto mais vocês o atacam, ele reage, e quando
ele reage, o ego dele continua inflando deste jeito. Como Eu lhes disse, hoje, nós faremos a veneração a Raja Rajeshwari. Eu
nunca lhes disse isso antes. Eu nunca lhes pedi para lerem o Guru Gita, pela mesma razão. Eu nunca lhes disse que Ela é Raja
Rajeshwari, porque novamente, isto poderia entrar um pouco no ego de vocês: "Como Ela pode ser a Rainha de todas as
rainhas?" É claro, a Mãe de Cristo, tudo bem, mas não Mataji -- isso é demais! Assim, Eu nunca lhes disse isso. Eu disse: "Baba,
Eu sou uma humilde Mãe, só isso," "Santa Mãe", pronto. Cria buracos aqui, é por isso que pode ficar assim!
Seja o que for, Eu consegui entender qual era o problema, e de uma forma muito bem-humorada, nós temos que lidar com
muitas coisas. Mas ainda assim, Eu sinto isso, vejam, a forma como esses artistas são, a forma como essas pessoas são, a
forma como eles estão criando coisas, pode não ser de acordo com a ideia de vocês sobre decoração, ou tudo mais. Vocês
poderiam dizer que está muito alto, ou talvez dizer isso, aquilo, de qualquer forma, vejam, está sempre no cérebro. "Poderia
haver muito menos disso," "deveria ser algo fora da realidade", e tudo mais. Você pode começar a criticar, porque esta é uma
das características das pessoas que não são humildes: elas acham que elas têm uma capacidade de criticar qualquer coisa.
"Oh, eu não gosto desta cor, esta não é boa." Mas o artista criou isso com o seu coração, aprecie! Assim, o segundo ponto é
apreciar. Aprecie sua vida. Seja o que for, aprecie, aceite.
Mas não com relutância. Todas estas ideias mentais na cabeça de que arte significa isso e arte significa aquilo, têm nos levado
a essa situação na qual nós não teremos mais Rembrandts nem Michelangelo, acabou-se. Ela não é mental, a arte nunca é
mental. Ela vem de dentro, e seja o que for que venha de dentro não pode ser comparado com o exterior, com nossas ideias.
Então, a parte que se refere à apreciação -- quero dizer, vocês podem dizer que os indianos do sul vestem roupas muito, muito
berrantes para nosso estilo. Mas para Mim, eles não vestem. Alguém pode dizer outra coisa. Eu também reparei que os
indianos no norte precisam criticar os indianos do sul, os indianos do sul precisam criticar os indianos do norte. Mas seja o que
for, o que acontece é -- ninguém extrai os pontos bons de ninguém. Isso é estupidez, isso é estupidez.

Mas ao apreciar e aceitar, você assimila isso. Os indianos do norte... não conseguem gostar da comida dos indianos do sul, seja
qual for. Seja o que for que você tente, eles não conseguem. Eles não conseguem gostar da músicas deles também. Agora,
vocês conseguem imaginar a Índia inteira dividida em duas partes? E os indianos no sul não conseguem gostar da comida dos
indianos do norte nem da dança norte indiana. Quero dizer, mesmo em nosso país, nós somos tão divisíveis, neste país é assim:
uma pessoa de Rameshwaram não gostará da comida de Madras; uma pessoa de Madras não gostará da comida de Delhi.
Assim, esses métodos que causam divisão surgem devido a humildade inata não existir em vocês. Se você consegue gostar de
tudo, então você é humilde. Se você consegue apreciar toda e qualquer expressão, então você é humilde.
Essa humildade é um traço de caráter muito profundo, porque ela vem do Muladhara. E é isso que é Shri Ganesha. Apenas
imaginem, Ele tem um ratinho no qual Ele se locomove de um lado para o outro. Ele não tem Impalas ou Rolls Royces. Ele
apenas se locomove, com toda a Sua grande barriga, Ele se locomove sobre um ratinho. Nenhuma ostentação de Seus poderes.
Ele é tão humilde, Ele é tão doce. E Ele é o criador de todos os ritmos e coisas assim e vibrações. Sem Ele, Eu não sei o que seria
deste mundo. E isso é o que nós devemos realmente apreciar em todo lugar, ao invés de censurar isso, aquilo.
Por exemplo, até mesmo a cor desta sala, vocês podem não gostar, isto vocês podem não gostar. Quero dizer, há tantas coisas
que vocês não gostam. Então, Eu tenho que perguntar: "O que vocês gostam?" "Baked beans." (prato inglês) Tudo bem! Nós
temos que nos abrir. Com humildade, vocês se abrem, vocês penetram, vocês expandem. Sem humildade, vocês não
conseguem, porque vocês ficam se opondo a tudo, criando um muro. Somente a humildade os tornará abertos. Hoje, no
primeiro dia de nosso tour, Eu lhes pediria isto: vocês têm que ser muito, muito humildes.
Compreendam que a humildade é extremamente simples, e é bela. Vocês viram aquela garotinha tocando veena, um Adi
Vadyam muito difícil, um instrumento antigo, tocando com tamanha doçura, com tamanha habilidade, e tão humilde. E ela veio a
Mim e disse: "Mãe, que privilégio foi esse em que eu tive" "a oportunidade de tocar diante da Senhora." Imaginem só, um gênio
assim. Uma outra pessoa que se encontrou Comigo da última vez era um tocador de mandolin, mais ou menos da mesma
idade, talvez mais jovem. Quero dizer, ele é agora mundialmente renomado, mas quando ele tocou diante de Mim, não aceitou
nenhum dinheiro, nada, ele apenas entrou em êxtase. Até mesmo a dançarina, ela Me disse que entrou em êxtase quando Me
viu, e ela simplesmente dançou tão bem com tamanho vigor. E ela -- ela estava com febre. Ela disse: "Minha febre passou,
passou tudo," "eu estou perfeitamente bem." Observem esses artistas.
Quero dizer, eles não Me conheciam, eles não sabiam nada sobre a Sahaja Yoga. Mas que compreensão humilde da Divindade,
porque eles são humildes. A divindade nunca fica se auto-afirmando, não faz publicidade de si mesma, não faz um grande
barulho. Agora, eles estão aqui. Venham. Aquele é Guido? Os italianos chegaram. É por isso que Eu atrasei o puja hoje. Aquele é
Guido? Apenas o chamem.
Guido é muito humilde para vir à frente. Venham, venham. Apenas movam-se para frente um pouco. Que Deus os abençoe. Eu
estava esperando vocês! Por favor, por favor, sentem-se. Não, não, venham! Venham. Vocês podem... Todos vocês podem se
sentar na frente, há lugar. Apenas venham... Todos vocês podem se sentar lá.
Eu preciso deixá-los satisfeitos, vejam, porque Eu estou morando na Itália! Apenas venham... Tudo bem, assim eles podem
pegar uma parte disso. Apenas venham para frente, lá. Ou vocês podem se sentar no meio, não importa. Vocês podem se sentar
lá, seja onde for que estejam. Sim, vocês podem. Venham à frente, venham à frente, há lugar aqui. Então, Eu estava falando para
eles sobre Shri Ganesha, que o poder essencial Dele vem através de Sua humildade; e que todos nós temos que ser
extremamente humildes, extremamente humildes, apreciando tudo. É claro, vocês devem fazê-los ouvir Minha palestra, eles já a
gravaram, assim eles saberão sobre o que Eu estou falando hoje. Mas agora, nós podemos ter o puja.
Que Deus os abençoe.
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Eu Me inclino a todos os buscadores da verdade.
Ontem, bem no início, Eu lhes disse que a verdade é o que ela é. Se não encontramos a verdade, nós devemos ser humildes e
honestos sobre isso, porque a verdade é para a nossa benevolência, para a benevolência da nossa cidade, da nossa sociedade,
do nosso país e de todo o universo. Esta é uma época muito especial em que vocês todos nasceram, em que as pessoas têm
que obter a Realização do Si. Esse é o Tempo da Ressurreição como está descrito na Bíblia, é o tempo de Kiyama, como foi
descrito por Maomé. Esta é uma época muito especial, na qual Nala, como vocês sabem Nala damayanthi akhyan – Nala
enfrentou Kali. Ele ficou furioso com Kali e disse: "Você destruiu minha família, você destruiu minha paz" "e colocou as pessoas
em bhram," "em ilusões," "então é melhor eu matá-lo." Ele desafiou Kali: "Você deve ser eliminado para sempre." Então Kali
disse: "Tudo bem, deixe-me falar-lhe do meu mahatmyam." "Deixe-me falar-lhe por que eu deveria estar lá." "Se eu convencê-lo,
então você pode desistir de me matar," "mas se eu não convencê-lo, você pode me matar."
Então ele disse: "Hoje, todos aqueles que estão buscando da verdade," "que estão buscando a Realização do Si, Atma
sakshatkara," "aqueles que estão indo para giri e kandharas," "para as montanhas e vales," "procurando Deus pelo mundo
inteiro," "essas pessoas nascerão" "como chefes de família comuns durante a Kali Yuga." "Haverá bhram, sem dúvida," "as
pessoas estarão em sabhram," "haverá ilusão e confusão." "Eu criarei isso, sem dúvida." "Mas somente por causa da confusão,"
"esses chefes de família simples buscarão a verdade." "E é por isso" "que está é a época em que eles obterão o seu Atma
sakshatkara." É um... Há muitas profecias sobre esses tempos em nossos shastras, mas especialmente Bhrigumuni em
"Nadigranth" descreveu esses tempos. Se você compará-los ao momento de hoje, é exatamente essa época. Após a morte de
Raghwindra Swami, isso irá acontecer, e é isso o que está acontecendo agora. Para vocês, é muito importante compreender que
Raghwindra Swami estava nesta região e ele trabalhou muito. E agora, o momento chegou para completarmos o seu trabalho,
também de Ramana Maharshi.
Eles não sabiam como explicar, então eles adotaram o maunavart. Pessoas como Gyaneshwara, com a idade de 23 anos,
escrevendo coisas tão maravilhosas, como "Amruta anubhavi …", é um livro que Eu acho que é a última palavra em
espiritualidade. Eles entraram em samadhis tão jovens, com a idade de 23 anos, porque ninguém tentou compreendê-los. Tanto
ritualismo, tanto condicionamento, tanta leitura, que ninguém queria saber sobre o que eles estavam falando. Todo mundo
pensava: "Nós sabemos tudo", e era desse modo que eles tinham esse tipo de satisfação. Kabira disse: "Kaise samjhaun, sab
jag andhaa" - "Como eu vou explicar, o mundo inteiro está cego." Mas isso é o que temos que alcançar em nossa evolução, é
dentro disso que temos que saltar. Tornar-se o Espírito é narrado em todas as escrituras, não somente na Índia, mas por toda
parte. Se você considerar o Tao, se você considerar o Zen, se você examinar as filosofias judia ou cristã ou islâmica, em toda
parte é dito que você tem que tornar-se o seu Si, você tem que ter o autoconhecimento. É claro, alguém disse isso.
Essas pessoas que estão no comando da religião ou estão na direção dos negócios, fazendo fortuna ou gerando poder a partir
disso, pessoas que usam a religião para o poder ou para o dinheiro, eles não gostaram disso, então eles disseram: "Eles são
hereges." "Isso é blasfêmia. Eles não têm nenhum conhecimento especial." E é desse modo que eles têm punido as pessoas,
perturbado as pessoas, as têm torturado. Mas chegou o momento agora para todos os buscadores obterem a Realização do Si,
Atma sakshatkara. Ontem, Eu lhes falei sobre como isso se realiza através do despertar da Kundalini. As pessoas têm escrito
sobre a Kundalini todos os tipos de coisas absurdas que não são a verdade. Eu sou sua Mãe, Eu lhes direi a verdade. Eu não
lhes direito algo falso. Mesmo que vocês não gostem disso, deixem-Me dizer-lhes, porque isso é para sua benevolência, para o
seu bem, para o seu hita.
Assim, quando a Kundalini se eleva, Ela passa através de seus diferentes centros, que são centros sutis, e os nutre. Ela passa
através da área óssea da fontanela e os conecta ao Poder Onipresente, sobre o qual, nós não conhecemos. Então, a partir de

suas mãos, vocês sentem as vibrações, que são chamadas de Chaitanya lahari. Adi Shankaracharya chamou isso de
"Saundarya lahari", porque vocês podem julgar o saundarya com isso. Ele descreveu isso belamente. Mas o tanto que eles o
torturaram, pensem nisso, uma pessoa como Adi Shankaracharya. Quero dizer, Eu não sei o que dizer. Aquele que nos
transmitiu esses segredos sobre a Mãe, descrições tão fantásticas, ele foi torturado por quê? O que ele fez de errado para que
fosse torturado? Agora, nós temos que nos sustentar com a verdade e devemos dizer: "Mãe, nós temos que ter a verdade," "a
verdade e nada mais."
Eu lhes disse ontem que o Atma é o reflexo de Deus Todo-Poderoso em nosso coração. Nestes dias de condicionamento
científico, esse é um novo tipo, além do "dhármico", o condicionamento científico, no qual cada cientista acha que sabe tudo.
Eles não sabem nada, acreditem em Mim. É um absurdo. Agora, vocês têm visto tantos cientistas aparecendo e falando a vocês
sobre a Sahaja Yoga. Eles aceitaram porque experimentaram. Eu lhes falei que o Muladhara Chakra, o primeiro chakra,
Muladhara, é constituído de átomos de carbono, porque ele é feito de prithvi (terra)... tattwa. E se você fotografar o átomo de
carbono e fizer um modelo a partir dele, e depois tirar uma fotografia, digamos, pelo lado esquerdo, você verá o lado direito, e
você, na verdade, verá o "Aum" escrito. Se você observá-lo pelo lado direito, você verá, no lado esquerdo, a suástica. Mas se
você observar de baixo para cima, você verá uma cruz.
Existe realmente. Eu lhes falei do Dr. Worlikar, que é um doutor muito famoso, ele perdeu o prêmio Nobel talvez porque ele era
um indiano. Ele foi quem fez experimentos junto com três, quatro cientistas Sahaja Yogis, e eles disseram que é isso mesmo.
Que é isso mesmo. Esses cientistas detêm um conhecimento tão pequeno, porque eles estão vendo as coisas de fora. Com a
Sahaja Yoga, você chega a partir de dentro. E todos dizem a mesma coisa, porque... Agora, vocês Me vêem em pé aqui, vestindo
um sari branco com borda vermelha; todos sabem, todos percebem. Eu não tenho que lhes dizer, vocês sabem disso, vocês
vêem isso e vêem que isso é assim. Mas uma vez que vocês obtenham a sua Realização, seja o que for que vocês sintam em
suas mãos é sentido por todos do mesmo modo. Mesmo se você pegar dez crianças, vendar os olhos delas e perguntar-lhes:
"Do que este senhor está sofrendo?"
Elas não sabem se é uma senhora ou um senhor, os olhos estão vendados, mostrarão, vamos supor, um dedo, deste jeito. Isto
significa que o Vishuddhi dele está mal. Você pergunta para a pessoa: "Você tem tido um problema na garganta?" "Como você
sabe?" Nós sabemos porque este dedo é o dedo de Shri Krishna, o lugar de Shri Krishna, isto é a garganta. Tudo se relaciona. A
mitologia não é totalmente absurda. 90% é, sem dúvida, o que aconteceu. É claro, há algumas coisas absurdas que entraram,
mas 90 % da mitologia, da assim chamada mitologia, sem dúvida existe. Agora, nós vamos aos templos.
Nós pensamos: "Este é um templo, ir lá é muito bom e tudo mais." Mas nós não sabemos o que estamos fazendo, o que
estamos orando. A quem estamos orando? O que são aquelas Divindades? Como Elas atuam em nós? Onde Elas residem
dentro de nós? Qual é o trabalho Delas? Como agradá-Las? Nós não sabemos nada, mas perguntem a estes estrangeiros, eles
sabem tudo. Em primeiro lugar, eles ficaram fartos com o Cristianismo, isto é uma coisa.
Eles simplesmente ficaram fartos com todo o absurdo que eles descobriram, porque eles são muito inteligentes, vocês podem
ver, e o condicionamento deles era muito menor. E eles começaram a pensar: "Afinal, nós não sabemos por que eles fazem
desse jeito." Então, eles simplesmente estavam prontos. Naquela época, nós exportamos muitos falsos gurus – a exportação
para o ocidente são os falsos gurus. Graças a Deus, nós estamos salvos, nós somos pobres, isso é uma bênção. Então, muitos
falsos gurus foram lá e enriqueceram, e aqui também, nós temos muitos deles. Quero dizer, nós somos realmente bons nisto:
criar muitos falsos gurus. E eles enganaram as pessoas uma após a outra, ganharam muito dinheiro. É tudo orientado ao
dinheiro. No começo, foi muito difícil para Mim, porque todos eles costumavam vir com grande desejo de lutar contra Mim,
porque Eu disse: "Vocês não podem receber dinheiro em nome de Deus", isso foi demais.
"Como Ela pode dizer que você não pode receber dinheiro?" Mas agora está melhor. Um a um, todos eles foram expostos e mais
serão expostos. Eu não tenho que lhes falar sobre eles, eles serão expostos um a um. Se há luz, toda escuridão tem que sair e
tudo que está lá tem que ser exposto. Assim, todos sentem o mesmo, não há discussão sobre isso, porque o Espírito é o reflexo
de Deus Todo-Poderoso, é Deus único, que reflete Sadashiva. Sadashiva, que é uma testemunha do trabalho da Mãe Primordial,
da Adi Shakti, está apenas testemunhando o jogo, apenas testemunhando. Em vocês, Ele está testemunhando como Atma, mas

Ele não vem em sua atenção, Ele está lá. E a atenção Dele só é limitada, porque Ele não tem nenhuma maneira de interferir em
sua liberdade. Assim, Ele se retrai, Ele fica simplesmente observando.
Esse é o "auto". Quando dizemos "sistema nervoso autônomo", esse é o auto, esse é o Espírito. Agora, Ele é o reflexo de um
único Sadashiva. Naturalmente, todos os reflexos têm que ser iguais, os efeitos deles têm que ser iguais. É claro, antes da
Realização, é o reflexo em uma pedra, podemos chamar isso, ou em uma parede ou, talvez, em algum tipo de coisa opaca. Após
a Realização, vocês se tornam refletores, belos refletores e isso reflete vocês. E cada um reflete a mesma coisa. Assim, o efeito
do Atma sakshatkara é o mesmo em cada pessoa. Primeiro ela começa sentir essa brisa fresca em suas mãos, depois, saindo
da área óssea da fontanela. Todas as pessoas sentem da mesma maneira.
Então elas começam a sentir estes centros e descobrir o que está errado. Todas elas também ficam em consciência sem
pensamentos, é o primeiro estágio, que chamamos de nirvichara samadhi. Instantaneamente, isso funciona. Você pode dizer:
"Mãe, é muito difícil." "Como isso acontece?" "As pessoas tinham que ir para os Himalaias." Tudo bem, não importa, vocês não
têm que ir. Aqueles dias acabaram. Afinal, a civilização, esta árvore da civilização cresceu tanto que suas raízes têm que
crescer, caso contrário toda a civilização chegará ao fim. E esse é o conhecimento das raízes, e é por isso que para ter esse
conhecimento, você tem que se tornar mais sutil, sukshma.
Isso só é possível quando a Kundalini se eleva e atravessa sua área óssea da fontanela, e o conecta com o Poder Onipresente
do Amor de Deus. Assim, a primeira coisa que você sente é a consciência coletiva, porque todo mundo é o Espírito. Então, você
pode sentir um outro Atma, você pode perceber um outro Atma, você pode perceber o outro. Você pode perceber o corpo deles,
você pode perceber a mente deles, você pode perceber qualquer coisa. Esta é a primeira qualidade que você adquire, samuhik
chetana, em seu sistema nervoso, em seu sistema nervoso central. Seja o que for que você adquiriu em sua evolução está
expresso em seu sistema nervoso central. Agora vejam, por exemplo, se você tem um cachorro ou um cavalo e você quer levá-lo
através de uma viela muito suja, ele irá, ele não se importará. Mas para um ser humano, isso é muito difícil, porque em nossa
evolução, o nosso sistema nervoso central desenvolveu o sentido do olfato, uma percepção da beleza. Tudo bem. Então, isso,
eles desenvolveram e uma vez que eles tenham desenvolvido, o que acontece é que agora somos seres humanos
definitivamente mais elevados do que os animais em nossa evolução e em nossas sensibilidades mais sutis.
Para um cachorro, não importa o que você coloca aqui, como você decora, que cor você veste, nada. Para nós, isso é muito
importante, porque nossa sensibilidade melhorou. Ela se aprimorou por causa de nosso processo evolutivo. Nós nos tornamos
seres humanos. Mas no estágio humano, nós temos um problema. E esse problema é: nós desenvolvemos duas instâncias
psíquicas em nossa cabeça chamadas ego e superego, e vocês as chamam de ego e condicionamento. Estas duas instâncias
psíquicas em nossa cabeça passam por cima e calcificam, e nos tornamos uma personalidade fechada. Quando a Kundalini se
eleva, Ela passa através deste Agnya Chakra, que está no quiasma ótico, e absorve estes dois, abre o Sahasrara e a Kundalini
sai. Esse é um processo vivo, não é algo que você possa fazer. Vamos supor que você queira plantar uma semente, você não
pode arrancar um broto, o Ankura e empurrá-lo para dentro da semente.
Você não pode fazer uma semente germinar. É um processo vivo de um Deus vivo e de uma energia viva. Por favor entendam,
há uma grande diferença. Assim, isto está trabalhando espontaneamente, a elevação da Kundalini. Ela é sua Mãe, Ela se move
belamente sem incomodar você. Ela conhece o filho Dela muito bem. Esta é a oportunidade que Ela tem de lhes dar a
Realização. Ela o tem amado por toda a vida Dela, por todas as suas vidas e Ela sabe tudo sobre você, todos os seus problemas.
Por exemplo, você tem sido um menino malcriado, "Não importa", Ela diz: "Esta é a oportunidade de lhes dar a Realização." É Ela
que se eleva perfeitamente, belamente, realiza isso e atravessa.
Tudo isso acontece. Mas quando Ela toca o Brahmarandra ou passa através do Brahmarandra, o assento de Sadashiva é aqui.
Ele tem um reflexo aqui, mas o assento é aqui. Estes são os peethas (sedes) em nossa cabeça, sete peethas, e os chakras
estão abaixo. Assim, quando Ela passa através disso, o que fazemos, na verdade, é tocar os Pés de Sadashiva. E é desse modo
que em nosso coração, o Espírito entra em nossa atenção. Quando o Espírito entra em nossa atenção, nós nos tornamos
iluminados, a nossa atenção fica iluminada, e essa atenção fica muito alerta e sabe tudo. Sentados aqui, vocês podem
descobrir sobre as pessoas, o que elas estão fazendo, por meio dos chakras. Vocês não discutirão sobre quais roupas elas

estão usando, sobre quanto dinheiro elas têm no banco, mas observarão onde elas estão por meio dos chakras delas, qual é o
problema. Sentados aqui, vocês podem curá-las; sentados aqui, vocês podem ajudá-las.
Mas elas têm que estar unificadas como este Poder Onipresente, isso é importante. Se elas não estão, então leva algum tempo.
Assim, antes de tudo, tornem-se nirvichar, nirvichar samadhi, e comecem a trabalhar a sua consciência coletiva dando a
Realização aos outros. Vocês se tornam habilitados para elevar a Kundalini. Com suas mãos, vocês podem elevar a Kundalini.
Vocês conhecem estas pessoas que estão cantando aqui, algumas delas deram a Realização a milhares de pessoas e vocês
podem fazer isso também, porque agora vocês têm o poder. Mas o problema é este: foi dado a vocês o trono, foi feito com que
vocês se sentassem nele, agora vocês também foram adornados com uma bela mukuta (coroa). Mas ainda assim, você não
quer acreditar que você se tornou o rei, agora, como fazer você acreditar? Então, o segundo ponto é a autoconfiança, é muito
difícil. Eles não conseguem acreditar que eles tiveram a Realização do Si.
E "vá em frente com isso, trabalhe isso." "Você se tornou o seu próprio guru, vá em frente com isso", eles não conseguem, eles
estão com medo. Mas todos esses impostores horríveis, eles não têm a Realização, eles não têm nenhum conhecimento, nada.
Eles se tornam os gurus mortos, têm milhares de pessoas atrás deles, eles as fazem de tolas, ganham dinheiro e estragam as
vidas delas. Enquanto aqueles que são Sahaja Yogis, que têm todo o conhecimento, tudo, ainda assim, eles são tão humildes,
eles são tão simples. Mas eles sabem sobre todo mundo. Qualquer um que chegar lá, eles sabem "Ah, nós conhecemos este
aqui." Eles não dirão isso, mas conhecem, todos eles. Em sua própria ciência, eles lhes dirão: "isso é isso" - eles sabem. Então,
coletivamente, eles irão trabalhar aquela pessoa.
Vocês não saberão o que eles estão fazendo e isso funcionará. Assim, a segunda natureza do Espírito, além disso é que Ele é
um Ser coletivo, é um Ser absoluto. Nós vivemos num mundo relativo – "isso é bom, isso é ruim, isso é isso, isso é aquilo". Mas
Ele é um Ser absoluto, no sentido de que ao colocar suas mãos em direção a uma fotografia, imediatamente, se ela for feita por
uma Alma Realizada, você começará a receber as vibrações. Pense em qualquer pessoa – essa pessoa era um Alma Realizada?
Simplesmente coloque suas mãos. Há muitas pessoas que não acreditam em Deus, e Ele é Deus, o assim chamado. Não
acreditam em Deus. Quero dizer, isso é o mais não científico. Mas, vamos supor que eles não acreditem em Deus, eles só têm
que perguntar: "Mãe, Deus existe?"
Pronto! Eles recebem as vibrações. Todas as coisas podem ser provadas. Há Pramaan (prova) para tudo, Pramaan para tudo
que foi dito até agora. Esta é uma coisa muito grandiosa que acontece com vocês, que vocês obtêm Pramaan (a prova) a partir
do seu chaitanya. Então este chitta que é tão atencioso, que é tão dinâmico, que é tão efetivo, também os purifica. Ele sabe
onde está o seu problema, qual chakra está bloqueado. Eles lhes dizem. Como, por exemplo, Eu estava lá, em Delhi, e eles
trouxeram três rapazes. "Mãe, o Agnya deles está bloqueado."
"De uma forma ou de outra, nós não conseguimos desobstruí-los." Isso significa que eles são egoístas. Eles também disseram:
"Sim, Mãe, nós temos bloqueio no Agnya," "nós temos dor de cabeça." Eles são egoístas, mas eles não disseram que eles são
egoístas. E eles próprios estão dizendo: "Sim, Mãe, nosso Agnya está bloqueado. Por favor, limpe-o." Então, você mesmo está
dizendo: "Eu sou egoísta." Por causa dessas dores, você sabe que esse ego está lhe causando dores; então, "Mãe, remova isso
de nós, nós não podemos desobstruir esse Agnya." "Tudo bem, venham, Eu irei desobstruí-lo." Então, você começa a julgar a si
mesmo.
Você conhece a si mesmo, sabe o que está errado com você. "Meu Nabhi tal está bloqueado," "meu chakra tal está bloqueado,
meu chakra tal está bloqueado." Todos eles conhecem a si mesmos e eles sabem como purificar e remover isso e trabalhar
isso. Então, você se purifica. Mas a maior limpeza acontece quando você é coletivo. Muitas pessoas pegam Minha fotografia,
"Mãe, nós fazemos puja, nós nos sentamos e meditamos," "mas ainda assim, novamente, eu tive esse problema." Vocês têm
que estar no coletivo, esta é uma parte muito importante da Sahaja Yoga. Porque agora, vejam, vocês não têm que ir para o
Himalaia, não têm que ir e mergulhar no Ganges. Vocês não têm que fazer nenhum jejum, vocês não têm que recitar nenhum
Japaas (cântico), nada. Somente uma coisa: sejam coletivos.
O coletivo é o oceano da atenção do Todo-Poderoso. Uma vez que vocês estejam no coletivo, vocês se purificam. Como, por

exemplo, vamos supor, Meu dedo está bem, mas vamos supor que uma unha seja cortada e jogada fora, ela não crescerá.
Ninguém prestará atenção nela. Portanto, você tem que vir para o coletivo. Nesse ponto, o ego entra em ação. Há pessoas que
são muito importantes, ricas, muito instruídas, ou políticos – vocês sabem, pessoas importantes. Eles acham difícil vir para um
lugar humilde, um centro. Eles querem que um outro palácio seja criado para eles, "caso contrário, como nós iremos lá?" É a
casa da Mãe.
Mesmo que sua mãe seja humilde, que ela não tenha muito dinheiro, "tudo bem, não importa," "é a casa da minha mãe." E eles
não vêm e depois perdem as vibrações. Essa é uma falha muito comum, especialmente na Índia, não no Ocidente, porque eles
sabem que coisa preciosa eles alcançaram. Nós não temos nenhuma idéia do que nós alcançamos, nosso Atma sakshatkara.
Então novamente, no ano seguinte, Eu venho: "Mãe, eu tenho este problema, aquele problema." "Eu tenho meditado em casa,
tudo bem." Se vocês não vêm para o coletivo, vocês não podem se limpar. Essa é a única maneira na Sahaja Yoga pela qual
vocês podem se limpar e vocês podem ficar acima de todas as outras coisas. Assim, quando a Kundalini passa através de seu
Agnya Chakra, vocês ficam em consciência sem pensamentos. Um pensamento surge, sobe e desce, um outro pensamento
sobe e desce.
Alguns vêm do passado, alguns vêm do futuro, mas nós não ficamos no presente. Se Eu disser: "Fique no presente", você não
consegue ficar. É por isso que o despertar da Kundalini é um acontecimento que atrai sua atenção para dentro. Exatamente
como este Meu sari, é a Kundalini se elevando, vejam, agora o sari está esticado deste jeito, mas quando Ela está se elevando,
Ela puxa toda a atenção para dentro. E é desse modo que sua atenção vai para dentro. E quando Ela atravessa, então há um
espaço entre os pensamentos chamado de vilamba. É claro, talvez todo mundo saiba que isso aumenta, isso é o presente.
Assim, nós temos que estar no vartamaan (presente), nós temos que estar no presente, então nós ficamos sem pensamentos.
Por exemplo, as ondas da água subindo, descendo, você está em frente à água, mas quando você está dentro da água, você fica
com medo, amedrontado, quando você tem problemas, você fica com medo. Mas, vamos supor que alguém o tire da água e o
coloque dentro de um barco, então você vê a água, você pode resolver seus problemas.
Mas, vamos supor que você saiba nadar, você pode pular na água e salvar muitas outras pessoas. Assim, vocês se movem
nesses três estágios. Portanto, o crescimento só acontece quando você fica em consciência sem pensamentos. E isso pode ser
alcançado na coletividade assim como em sua meditação, pela qual vocês não têm que pagar. Algumas pessoas têm uma
palestra introdutória gratuita e depois a segunda é cobrada. A Sahaja Yoga não é assim. Todo esse absurdo não existe na
Sahaja Yoga. É a realidade, e a realidade não pode ser comprada. Na verdade, Deus não conhece bancos, Ele não conhece o
dinheiro. Ele não entende nada sobre dinheiro.
Ele não fez o dinheiro, essa é a dor de cabeça de vocês, não Dele. É claro, vamos supor que Eu tenha que viajar de avião, Eu
tenho que pagar, tudo bem. Se Eu tiver que arranjar um auditório, Eu tenho que pagar, mas pelo auditório, não por Deus. Pelo
despertar, pela iluminação, você não pode cobrar nenhuma taxa. Mesmo pelo darshan, Eu fui informada que as pessoas cobram
dinheiro. Para eles, tudo é dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Como eles podem se elevar ao nível do Espírito? E nós
somos tão simples, vocês sabem, os bhaktas (devotos) são tão simples. "Tudo bem, você quer cinco rúpias," "eu venderei meu
anel e lhe darei." "Você quer isso, eu lhe darei."
Havia um guru nos Estados Unidos que tinha, Eu acho, 48 Rolls Royces ou algo assim. Eu perdi as contas e ele queria mais um.
Então ele disse aos seus discípulos: "Vocês devem de alguma forma adquirir mais um" "Rolls Royce para mim, então eu irei para
a Inglaterra." Então os pobres coitados estavam vivendo à base de batatas, passando fome. Então um dos Sahaja Yogis disse:
"O que vocês estão fazendo?" "Por que ele quer um Rolls Royce?" "Qual é o interesse dele em Rolls Royces?" Ele disse: "Nós
estamos apenas dando a ele o dinheiro," "mas ele está nos dando o espírito." Vocês podem imaginar isso? Dinheiro pode ser
trocado pelo Espírito?
Deve ser algum tipo de bhoot, badha que ele deve estar colocando neles, e isso em inglês é "espírito". A língua inglesa é muito
perigosa, porque "espírito" é vinho, "espírito" é Atma e "espírito" é um bhoot. Eu não sei a que "espírito" eles se referem. Assim, o
relacionamento com Deus, se tiver que ser estabelecido, nós temos que nos tornar, antes de mais nada, o Espírito. Somente
então, essa relação pode ser estabelecida. Alguém pode declarar-se: "Eu sou isso, eu sou aquilo", mas isso não adianta, isso é

inútil, porque este corpo humano foi dado a vocês. Imaginem o que este Poder Divino deve ter feito para fazer de você um ser
humano. Quão gentilmente, cuidadosamente, belamente, você foi criado como um ser humano. E agora, por que razão você
adquiriu este corpo humano? Para que nós o estamos usando?
Nós devemos avaliar a nossa vida humana, ela existe para quê? É somente para fazer seguro de vida? Ou Eu não sei o que mais
eles fazem. Mas é para alguma coisa que nós nos tornamos a luz do mundo. Assim, esta luz do Espírito se expande na atenção
e a atenção se torna dinâmica, ativa, funciona, fica muito alerta e extremamente precisa. Então essa atenção não fica entediada
de forma alguma. As pessoas não sabem o que é o tédio, porque esse tédio surge quando sua atenção fica cansada. Mas aqui,
a atenção está cheia de luz, então eles não sabem o que é o tédio. A segunda coisa é a natureza do Espírito. É que Ele lhes diz a
verdade, a verdade absoluta, nada além da verdade.
Qualquer coisa que este chaitanya lahiris lhes diz, quando vocês estão suficientemente maduros, não antes disso, quando a sua
conexão é completa – caso contrário, você está metade conectado e metade não conectado, então não... Mas quando você
está maduro, esse é o estado de nirvikalpa. Quando você se torna isso, então a sua atenção é totalmente correta, as suas
vibrações são corretas e o relacionamento é totalmente correto, e a informação que você adquire é 100% verdade. Assim é a
verdade sobre qualquer um. Agora, digamos, nós queremos saber sobre Shri Ganesha. Nós veneramos Shri Ganesha. Muitas
pessoas zombam Dele, mesmo os assim chamados intelectuais, vejam. Eles não sabem o que dizer, então eles começam a
dizer coisas absurdas sobre Shri Ganesha, vejam. Isso é um pecado. Mas vocês podem perguntar: "Mãe, Gauri Putra (Filho de
Gauri) é concedido no Muladhara," "em nós mesmos?" É claro, todos aqueles que são realizados receberão tremendas
vibrações e vocês também.
Se vocês tiverem dúvidas, se vocês estiverem venerando Shri Ganesha, façam essa pergunta. Se vocês estiverem venerando
Shri Vishnu, façam essa pergunta. Se vocês estiverem venerando Cristo, façam essa pergunta. Se vocês estiverem venerando
Shiva, façam essa pergunta. O que está errado conosco é que sem conexão, nós estamos invocando: "Shiva, Shiva, Shiva,
Shiva". Ele está em nosso bolso? Como vocês podem simplesmente invocá-Lo? Ele é nosso servo ou o quê? Mas se vocês
forem Realizados, recitando uma vez Seu nome é o suficiente. Ele atua, porque nós estamos no reino Dele.
Nesse reino de vocês, no reino indiano que está aí, vocês podem chamar qualquer um, ninguém virá de qualquer maneira, a
questão não procede. E quando vocês começam a invocar Deus também sem conexão, isso não irá atuar. Mas se você estiver
conectado, então não somente a Divindade irá ajudar, como também a pessoa que o está perturbando será corrigida. Não
somente isso, mas seja o que for que você queira é feito, e isso acontece. Todos os tipos de manorathas (desejos) são
realizados. Então, quer chamemos isso de iluminação ou realização, é a sua própria escolha. É a completa realização do seu
próprio Ser. Assim, a terceira natureza do Espírito é que Ele é amor. Porque Ele é amor, Ele lhes dá alegria. Mas nirvaj, esse amor
não deseja nada, ele simplesmente doa.
Um sentimento tão tranqüilizador, tão belo. As pessoas têm estresse. Depois de fazer todos os tipos de coisas absurdas, você
tem estresse, sem dúvida. Mas quando a abertura é feita aqui, todo seu estresse sai, vai embora. Não há mais estresse. Nós
não sabemos o que é o estresse. As pessoas não vão ao médico, mesmo os médicos não vão ao médico, eles vêm a Mim. Eu
não sou uma médica, mas eles vêm a Mim – surpreendente. Essa é a ciência metamoderma, metamoderna, acima da ciência
moderna. Mas vocês sabem, nós somos indianos, temos essa nossa própria herança.
Nós acreditamos mais na língua inglesa, mais na roupa inglesa, mais no conhecimento inglês, porque nós sabemos somente
inglês. Mas aqueles que sabem francês, acreditarão nos franceses. Agora, o momento chegou, eles devem acreditar em nós,
porque nós não acreditamos em nosso país, nós não acreditamos em própria nossa cultura, nós não acreditamos em nosso
próprio conhecimento. Não é nada novo isso que Eu estou lhes dizendo. A Sahaja Yoga é muito antiga – Nanaka sahaja
samadhi [*]lago. Todo santo descreveu isso. Mas nós estamos fazendo isso, aquilo, todo ritualismo, karma kandis, isso, aquilo.
Isso não pode lhes dar o supremo, não pode. Eu estou lhes falando, essa é a verdade. O Espírito é o que nós temos que ser.
Esse é o último objetivo de nossa vida. Então, todo os demais se alinham. E isso é o que obtivemos de cada escritura, de cada
encarnação, de cada lugar. Vamos agora somente pensar que vamos nos tornar o Espírito e então, vamos nos tornar uma alma

realizada, um mestre. Que Deus abençoe todos vocês. Eles não trouxeram nenhuma pergunta? Há algumas perguntas boas que
Eu responderei antes de dar-lhes a Realização. Se vocês quiserem sair por cinco minutos, vocês podem ir e depois podem
voltar. Enquanto isso, haverá perguntas. "Nós devemos focar nossa atenção enquanto meditamos," "no topo da cabeça?"
Vocês não têm que focar nada em lugar nenhum. Vocês não estão fazendo nada. É a Kundalini que está se elevando. Então
vocês não têm que fazer isso. Não lutem com sua atenção. A Kundalini simplesmente lidará com isso. Ela conhece o trabalho
Dela. Isso é o principal. "As divindades como Shri Ganesha, Mahavishnu etc," "têm formas como retratadas nas escrituras?" É
claro!
Aquelas são as Divindades. "Ou Elas correspondem a algum estado de consciência mística" "ligado aos centros dos yogis?" É
claro que Elas correspondem. Essas Divindades estão lá. Ganesha é exatamente como Ganesha. É claro, na cor, Ele difere de
um para o outro, depende. Mas o estado de consciência mística Dele é diferente daquele de Vishnu, daquele de Shiva. Ele faz o
trabalho Dele. Cada um é o perfeito mestre de Seus trabalhos, mas Eles estão em uma forma, absolutamente na forma que
vocês Os conhecem, sem dúvida. Que bênção que nós temos!
Quero dizer, imaginem, Eu tive que falar sobre Ganesha para estas pessoas que tinham – elas nem sequer conheciam a letra
"G"! Não é simplesmente...? Elas não sabiam nada sobre isso. E elas conhecem bem Ganesha. Agora, pergunte a elas, elas lhes
falarão sobre todos os chakras, tudo. Todo esse conhecimento está aqui neste nosso país, todas essas belas jóias estão aqui.
"Quando nós estamos no meio das pessoas" "não familiarizadas com a Sahaja Yoga," "nós podemos mentalmente imaginar a
forma da Venerável Mataji," "ao invés de manter a foto Dela na frente?" É claro que vocês podem. Sim, Minha fotografia algumas
vezes é usada em lugares muito estranhos, onde não deveria estar. Esse não é o protocolo.
Ela deve ser usada no lugar onde você está com pessoas que são Sahaja Yogis, ou em suas casas, seus lares. Vocês não
deveriam usá-la em todo lugar. Agora, esta é uma pergunta perigosa! "A alimentação não-vegetariana afeta o sadhana?" "A
alimentação vegetariana é preferível?" Agora, se Eu disser qualquer coisa, vocês ficarão zangados. Mas Eu lhes direi. Na Sahaja
Yoga, vocês não devem comer nenhuma carne de um animal maior do que vocês. Se você é vegetariano, você pode ser
vegetariano; se você é não-vegetariano, você pode ser não-vegetariano. Mas isso depende do tipo de personalidade que você
tem.
Vamos supor que você seja uma pessoa de canal direito, seria melhor você ser vegetariano. Mas se você for canal esquerdo, é
melhor você comer proteínas. Assim nós estamos falando de proteínas e carboidratos. Considere qualquer tipo de proteína.
Agora, nós indianos não comemos nenhuma proteína. Exceto Idli (um prato do sul da Índia), Eu não creio que nós comemos
nenhuma proteína. Isso também, nós comemos com arroz. As proteínas precisam ser ingeridas pelos indianos, Eu sou dessa
opinião, porque nós nos tornamos muito fracos. Do jeito que está, nós estamos com medo do imposto de renda, desse imposto,
daquele imposto, somado a isso, nós nos tornamos muito fracos, porque nós comemos uma comida totalmente insípida.
Portanto, nós devemos comer alimentos nutritivos, especialmente proteínas em qualquer forma.
Mas não o animal que é maior do que você. Como, por exemplo, as pessoas comem cavalos – Eu não sei o que mais elas
comerão, qualquer coisa, elefante, Eu acho. Não há uma prescrição para todos. Você deve comer de acordo com sua natureza.
Quero dizer, tantas pessoas não praticam a Sahaja Yoga quando digo isso, imaginem só! Elas perdem o Atma sakshatkara
delas por causa disso. Quero dizer, como você se tornou um vegetariano? Porque sua mãe era vegetariana, que mais? De onde
vocês aprenderam o vegetarianismo? Vamos supor que você era um Muçulmano, então você deve ter comido a cabeça de
alguém também.
Assim, felizmente, você nasceu numa comunidade Hindu, mas nós vamos muito longe com isso. Da manhã até à noite – quero
dizer, esse ritualismo é tão exagerado em Madras também que eles Me disseram: "Mãe, a Sahaja Yoga nunca poderá funcionar
em Madras." Eu disse: "Por quê?" "Porque as pessoas não são de forma alguma sahaj." "De manhã, elas têm que acordar às
quatro horas," "tomar banho, ir ao templo e voltar." "Se um dia elas não fazem isso," "então o dia inteiro, elas ficam como
loucas," "achando que cometeram o maior dos pecados –" "essa rotina deve ser feita." Não há nenhuma rotina na Sahaja Yoga.
É um processo vivo. Não há nenhuma rotina no processo vivo. A qualquer momento que a flor quiser, ela irá florescer.

Então por que se matar com esses rituais? Esse é o problema na religião Hindu, o mesmo com os cristãos; quero dizer, todo
mundo está competindo. Deus criou este mundo para nós regozijarmos. Eu lhes digo, se abandonarem isso, vocês ficarão, sem
dúvida, muito mais relaxados. Esqueçam isso! No máximo, cinco minutos pela manhã, pratiquem a meditação Sahaja Yoga e
dez minutos à noite, antes de dormir – pronto. Para isso, nós temos um centro. Vão lá e encontrem-se com eles – isso é tudo. O
resto Deus fará por vocês. Agora, essa é uma boa pergunta também.
"Qual é a Realização final na sadhana (prática espiritual)?" "Como a pessoa deve proceder nessa direção," "depois de sentir as
vibrações em sua cabeça e nas palmas," "inicialmente?" Isso é bom, isso significa que você sentiu, Sr. Subramaniam, e Eu fico
feliz em saber. Mas Eu devo dizer que você deve vir ao nosso centro e prosseguir com isso. Mas nós não falamos do futuro, nós
falamos do presente. Aos poucos, você ficará surpreso ao ver como você está se elevando, como você está obtendo todos os
poderes dentro de si mesmo. Você mesmo irá perceber e ficará impressionado. Quero dizer, você ficará surpreso. Algumas
pessoas, Eu encontrei depois de um ano – Eu tenho uma memória muito boa, mas Eu não pude reconhecê-las. Agora, esse
senhor está aqui e ele tem um problema pessoal, pobre coitado.
Ele foi a esse Navoli da Hatha Yoga e ele está sofrendo. Essa Hatha Yoga é outra coisa estranha. Se você ler Patanjali, você
saberá que é Ashtanga Yoga. Com esses exercícios, uma pequena, pequena, pequena, pequena parte disso é tão importante.
Qualquer um pode vir e ensiná-los Hatha Yoga; a menos e até que ele seja uma Alma Realizada, ele não têm nenhum direito de
ensiná-los qualquer coisa. O que Eu disse hoje é nirvichar samadhi, nirvikalpa – tudo isso está escrito lá e ele chama todo este
Poder Onipresente de ritambara prAgnya. Alguém lhes ensina algo – "Ha, tha" – pronto. As pessoas estão correndo como
loucas, pulando como loucas. Você se torna canal direito e depois você tem ataques cardíacos; agora, esse senhor tem um
problema. Mas Eu lhe garanto que você ficará bem.
Pratique habitualmente a Sahaja Yoga, é muito simples, ela lhe dará um equilíbrio, você ficará bem. Então, Hatha Yoga, depois
ficar recitando o Gayatri Mantra, assim você fica mais canal direito. Aprenda o que é necessário para você. Para uma pessoa
que é canal direito, você tem que ter bhakti. Aqueles que são canal esquerdo têm que ter isso. Você tem que se equilibrar. E isso
realmente lhe dará muita alegria. Caso contrário, se houver algum Hatha Yogi é melhor você aproximar-se dele com uma vara.
Só Deus sabe quando ele irá esbofeteá-lo – como Duruwasha. São pessoas muito perigosas.
Elas não sabem o que é o amor, elas não sabem o que é a Mãe. Não há nenhuma palavra de amor. "A autoconsciência" "é um
pré-requisito para a prática no aperfeiçoamento" "da percepção da Kundalini Shakti?" Não. Depois da Realização, você se torna
autoconsciente. Nada é necessário. Agora, por exemplo, as pessoas ficam dizendo: "Você cometeu este pecado. Tudo bem,
pague tal quantia" "de dinheiro para mim e todos os seus pecados serão eliminados." Eu lhes digo, entreguem-nos à polícia.
Para Mim ninguém é um pecador, não.
Vocês são Meus filhos. Ninguém é um pecador. Vocês não cometeram nenhum pecado, nenhum erro, nada. Vocês estavam
enganados em algo, vocês entraram na escuridão; ou Eu posso dizer no máximo que vocês eram ignorantes. Mas Eu não gosto
de chamar nenhum ser humano de pecador, exceto se eles forem rakshasas. É claro, existem rakshasas, então eles já estão
rotulados, vocês não têm que dizer isso, eles já estão lá. Assim, essa autoconsciência é o que vocês têm que alcançar. Nós não
somos autoconscientes. Fazendo isso, nós não podemos. Quando nós dizemos: "Eu tenho que ser autoconsciente."
"Eu tenho que ser autoconsciente, tenho que ir para dentro de mim mesmo." O que nós estamos usando? O nosso ego. É um
acontecimento. Quando você alcançar esse estado, esse estado – não o estado humano, mas o estado de um yogi – lá, nesse
estado, você terá autoconsciência e você se respeitará. Você terá auto-estima. Mas você não se exibirá, você não se tornará
uma pessoa vulgar. Ele disse: "Mãe," "recentemente, eu comecei a meditar no método Sahaja," "e eu me sinto totalmente
revigorado e belo o tempo todo." "Embora, a Mãe, de forma muito humilde," "diga que a energia é nossa," "eu nunca senti essa
energia antes." "A Mãe, tão gentilmente nos permite saber se nós estamos" "religados a Deus ou à fonte principal."
"Essa é a razão pela qual nós nos sentimos" "inteiramente cheios de energia?" É claro, você está sentindo porque você está

religado, não há dúvida sobre isso. Mas você não sente nenhuma energia, porque você deve ser um homem muito bom. Quando
há obstrução, somente então você sente um pequeno problema. Como por exemplo, um pouso suave, você não o sente. Se
você tem um "pouso suave" na Sahaja Yoga, significa que você é uma pessoa muito boa, um homem muito bom, um homem
correto. Simplesmente de maneira suave, você pousa, não há nenhuma obstrução, nada. Você não tem nenhum desequilíbrio,
você está no centro, sem problemas. Mas se você tiver problemas, então a Kundalini move-se um pouco e desce. E é por isso
que você não sente isso.
Aqueles que têm problemas realmente sentem um pouco de dor, às vezes, aqui e ali. Mas se a Kundalini simplesmente se eleva,
saiba que você é correto, que você é bom. "O termo "Deus" é usado para todas as questões inexplicáveis," "assim como a
explicação "manas" deles?" Não, não, não. Na Sahaja Yoga, tudo é explicado e pode ser provado, Pramana. "Alguém viu, ouviu,
sentiu ou percebeu" "o seu controle definitivo, maestria, sua própria tomada de decisão?" É claro! Muitos deles, você não sabe?
Há tantos. "A autoridade suprema reside fora de cada homem" "ou reside dentro de cada um?"
Ele está refletido em cada um, mas o reflexo não pode ser o objeto. Mas o reflexo pode ser igual ao objeto, dependendo do
refletor. "Se alguém compreendeu a verdade suprema, por que ele morreu?" Essas são coisas importantes que ele perguntou.
Vejam, Eu acho que este senhor que está Me perguntando isso, Eu pediria a ele, antes de mais nada, que tenha a sua
Realização. Ele é um cavalheiro muito confuso. Vejam, agora mesmo - "O que é Deus? O que é a morte?" O que você é?
Descubra primeiro.
Quem está fazendo esta pergunta? Ele está perguntando de um centro? Oh, Meu Deus! É interessante que ele esteja fazendo
todas essas perguntas de um centro. Isso significa que ele está pensando muito, pensando, pensando. "É errado dizer que Deus
está no bem?" Eu acho que ele leu muito, esse é o problema. Primeiro, conheça a realidade, Meu filho, depois todas essas
perguntas desaparecerão, nirvikalpa. Agora ele está falando sobre o bem ideal e tudo isso. "É definitivamente verdade que o
homem vive somente uma vez?"
Isso está errado. Quem lhe disse isso? Ele não vive só uma vez. Mas se você acredita nisso, Eu não posso ajudá-lo, mas não é
assim. E ser bom e ser correto não é o fim de sua busca. Dharma é o equilíbrio, lhe dá equilíbrio. Mas, equilíbrio para quê?
Dharma para quê? Devemos fazer essa pergunta. Por que nós devemos ser dhármicos?
Por que não ser adhármico? Por que não fazer uma pergunta assim? É logico. Por que praticar todo esse dharma, dharma,
dharma? Porque você tem que se elevar. Digamos, se um avião não está equilibrado, como ele se elevará? Mas vamos supor
que ele somente esteja equilibrado e nunca se eleve, de que adianta fabricar um avião? Então você tem que ser dharmateet.
Você tem que ir além do dharma, você tem que ir além das gunas, gunateet. Você atravessa, então o dharma se torna parte
integrante de você.
Você não tem que dizer a si mesmo: "Não faça isso, não..." Não, você simplesmente não o faz, não tenta nada. Eu lhe contarei
Meu próprio exemplo. Você sabe que Eu tenho uma vida dupla. Meu marido é um – o que ele é, você deve ter ouvido falar sobre
ele – ele é um chefão de algo importante, e Eu tenho vivido com toda essa insensatez em Minha vida. Quando ele foi para a
Inglaterra, eles lhe perguntaram: "Por que você não dança conosco?" Ele disse: "Porque minha esposa não dança," "eu não quero
dançar." Ele põe toda a responsabilidade em Mim, é uma boa maneira de escapar! Então eles disseram: "Não, não, traga-A para
Londres." "Ela ficará bem." "Se você A trouxer para Londres, Ela começará a dançar."
Ele disse: "Você nem mesmo A leva para passear, Ela não irá!" Isso é o que acontece. O dharma é inato, você simplesmente não
faz isso. Não por causa de um condicionamento ou porque é melhor – é Sahaja. Sahaja, você simplesmente, você
simplesmente não faz isso. "Não, eu não farei isso." Você nunca fará coisas erradas, porque você simplesmente não fará.
Assim, isso tem que ir além do dharma, significa que o dharma é parte integrante disso. Gunateet significa que você está além
das gunas. Você não está no canal direito, nem no esquerdo, nem no central, mas você está além.
O que é esquerdo, direito, central? O que é isso? Porque se prender desse jeito? Melhor ficar acima. Isso é o que acontece com
você. Então, "somente há pessoas corretas": muitas pessoas corretas vieram e foram embora, não tiveram nenhuma influência

no público. O que é necessário é a sua emancipação, a sua ascensão, isso é o que nós temos que alcançar. "Somente o bom" - o
assim chamado "bom", e você não pode estabelecer o bom, Eu lhes digo. Ninguém gosta de seguir uma pessoa boa. Como por
exemplo, em Pune, eles estavam dizendo: "Todo mundo recebe – eles comem dinheiro, eles nunca comem comida."
Eu disse: "Verdade?" Então, Eu disse ao Meu marido: "Todo mundo come dinheiro" - ele estava em Londres. Ele disse: "Diga a
eles: Meu marido nunca recebeu nenhum suborno." Então Eu disse a eles: "Meu marido nunca recebeu nenhum suborno." Eles
disseram: "Por que ele não recebeu? Quem disse a ele para não receber?" Assim, o que acontece é que normalmente as
pessoas nunca seguem uma pessoa que é boa e correta, nunca. Mas eles sempre seguirão uma pessoa que é um pouco
daquele jeito. A razão é que nós estamos vindo do estágio animal, é fácil retroceder. Mas uma vez que você seja uma pessoa
realizada, então é difícil.
Quer dizer, uma vez que a flor se torne o fruto, ela não pode se tornar a flor – é simples assim. Então, Eu digo, venham aqui, tudo
bem, muito docemente e depois obtenham a sua Realização. Depois Eu falarei com vocês. Então vocês mesmos dirão. E agora,
vejam essas pessoas que estavam cantando aqui. Alguns deles eram viciados terríveis, terríveis! Eles não podiam sequer Me
ver. Eles diziam: "Nós vimos essas luzes saindo da Senhora," "nós nunca A vimos", quando eles vieram – em coma. Da noite
para o dia, acabou – alcoólatras, da noite para o dia. Eu não lhes disse.
Eu nunca digo: "Não beba, não..." Eu nunca uso essa palavra. Deixe a luz do seu Espírito entrar e você ficará lá. Eu não tenho que
lhes dizer nada. Todos os hábitos, você abandona por si mesmo. Vocês entendem a questão? Porque quando a luz entra, a
escuridão tem que ir embora. Portanto, a retidão não é suficiente. Vocês têm que ir além disso. Alguém escreveu sobre seu
amigo que tem um problema, ele caiu, ele teve um acidente. Ele devia ir e pedir aos Sahaja Yogis para ajudá-lo.
Hoje em dia, Eu não curo as pessoas, porque não há necessidade disso. Eu estou fazendo todas as outras coisas sem sentido.
A cura, hoje em dia, é feita pelos Sahaja Yogis. Há tantas outras coisas que Eu tenho que cuidar. Então chamem alguém, eles
serão muito prestativos e farão isso. Ah, é uma boa pergunta. "É possível curar os que sofrem e os pobres" "com a Sahaja
Yoga?" "Nós podemos nos livrar da nossa pobreza?" Nós podemos, por todos os meios, se vocês pararem de jejuar primeiro.
Vocês querem jejuar?
"Tudo bem", Deus diz, "tudo bem, vá em frente." "Vocês não terão comida." Pronto! Seu desejo será realizado. Você quer se
tornar um sanyasi? Quer usar roupas rasgadas? Tudo bem, fique na pobreza. Vocês querem pobreza, afinal vocês pediram isso.
Depois, vocês querem sofrimentos? "Nós precisamos sofrer."
Há tantas coisas absurdas acontecendo, que "você precisa sofrer". Como? "Eu tenho que sofrer." Tudo bem, se você quer isso,
aproveite. Se você pedir prosperidade, você a terá, depois do despertar da Kundalini. Vocês vêem o centro ali, chamado de
Nabhi Chakra e quem está sentada lá é Lakshmi Narayana. Uma vez que Lakshmi Narayana seja despertada dentro de vocês,
como vocês podem ser pobres? Mas também o dinheiro tem seus próprios problemas. Você adquire riqueza, a qual traz
satisfação. Mas não peçam pobreza.
Deixando-os de lado, agora os ocidentais têm tido um grande desejo de pobreza. Eles usam calças, eles disseram que elas são
furadas, significa que elas têm buracos. Eles usam calças rasgadas, na Inglaterra, imaginem, um país tão frio, usando calças
furadas, ficando com varizes. E tantas coisas absurdas estão acontecendo lá, tantas. Uma carta tão longa, deveria escrever
uma pequena. Então, isso está acontecendo e é desse modo que as pessoas pedem isso. Assim, há recessão nos Estados
Unidos, recessão na Inglaterra, recessão na Espanha, infiltrando-se na França – tenham isso. Se vocês querem ter pobreza,
tenham. Então, a Lakshmi chit virá para este lado, Eu acho. Um pouco de bom senso está surgindo no nosso governo e Eu tenho
certeza de que isso irá funcionar – espero.
Mas comecem a praticar a Sahaja Yoga e vocês ficarão surpresos. Por exemplo, na Inglaterra, nós temos tanto desemprego,
mas nenhum Sahaja Yogi está desempregado, nem sequer um. Pelo menos com este rapaz, um pelo menos... ele irá aderir à
Sahaja Yoga, antes de mais nada. "Mãe, a Sahaja Yoga é só para a saúde e satisfação" "ou é algo mais?" Tudo, a totalidade. O
que você quer? Peça isso, deseje isso – tudo. Ele diz que não está claro para ele. Vejam, agora mesmo, Eu lhes darei a

Realização, vocês verão como os chakras se abrem e tudo mais. Mas, mais tarde, se vocês forem ao centro Sahaja, vocês
poderão saber tudo, em um ano, todos vocês serão mestres.
Mas propiciar algum tempo para vocês é o ponto. As pessoas estão muito ocupadas nos dias de hoje. O que vocês estão
fazendo? Algumas mulheres Me disseram que elas estão ocupadas com festas para arrecadar dinheiro. Aqui há poucas
mulheres, aqui em Madras; todas as mulheres devem estar no templo, sentadas, cortando o cabelo, raspando suas cabeças. E
mulheres muito cultas também fazem isso. Quero dizer, por que, por que nós devemos raspar sua cabeça? Deus tem muito
cabelo – vocês não têm que cortar. Todo esse absurdo! As mulheres podem ser muito mais shakti shali do que os homens, mas
esse condicionamento das mulheres da Índia – só Deus sabe.
Tudo bem. Então agora nós estamos... Ele está dizendo: "Eu tenho praticado pranayama" "por quatro anos. Eu não tenho
professor..." É muito perigoso. Se você não tem nenhum professor, quer você tenha professor ou não, pranayama é muito
perigoso. Ha! Se você tem problema com seus pulmões ou por alguma razão específica... Veja, todos esses vyayamas
(exercícios) foram propostos por alguma razão específica, para chakras específicos. Agora, a Kundalini está se elevando;
vamos supor que Ela pare em seu estômago, no Nabhi, e você está fazendo pranayama, de que adianta? Você deve saber onde
a Kundalini está. Por exemplo, hoje Eu estava vindo de carro. Agora, eles Me pararam em um certo ponto, depois em um
segundo ponto.
Quando o carro começou a se mover, somente então Eu soube onde ele iria parar. De antemão, como Eu posso saber disso? Do
mesmo modo, quando a Kundalini se eleva – usem sua inteligência! – então Ela pára em um ponto, depois você deve saber por
meio de qual vyayama, você pode corrigir isso. É muito científico. Nós também usamos, mas não como todos os remédios da
caixa de remédios, tomando-os da manhã até à noite. E é por isso que eles dizem que eles desenvolvem problemas – eles de
fato desenvolvem... Você desenvolverá, muito em breve. É uma coisa muito perigosa. Vejam, na verdade, nós não somos
apenas o ser físico. Nós não vivemos somente de prana – está certo.
Eu tenho visto pessoas que praticam pranayama, se elas forem casadas – agradeça a Deus por você não ser casado – elas
divorciam de suas esposas, porque não há amor. Elas são pessoas muito ásperas, extremamente secas; não há nenhuma
poesia na vida delas. Tudo bem, é melhor você começar a ler alguma bela poesia. Agora, ele está dizendo ali: "A Senhora
poderia dizer o que é canal direito e canal esquerdo?" É um assunto bastante extenso, mas se você for à Sahaja Yoga, eles lhe
dirão. O canal direito é a energia física e emocional – ou melhor, usada para o trabalho físico e mental. O canal esquerdo é a
energia das emoções. Agora, por exemplo, ele está praticando pranayama. Ele está fazendo isso, então ele se torna canal direito
– só se você fizer isso. "Quando a Kundalini está no processo de despertar," "a pessoa fica com medo?"
Não, você não fica. Ela é sua Mãe. Ela irá suportar todos os problemas. Quando você nasceu, sua mãe suportou todos os
problemas, todas as dores do parto. Ela não o incomodou, incomodou? Ela, coitada, sofreu por você. E logo que você nasce, ela
esquece tudo, "Este é meu filho, ele nasceu, acabou-se." "Seja o que for que aconteceu, acabou." Isso é que é a Kundalini. Por
que você deveria ter qualquer medo?
Isso é porque as pessoas estão lhe dizendo que o despertar da Kundalini é muito perigoso e tudo mais, porque elas não sabem
nada sobre esse despertar. Elas não querem que você obtenha a sua Realização. O que ele diz é verdade, que: "O mal existe
desde tempos imemoriais," "apesar das várias Encarnações e santos." Está correto, mas há uma solução. Então, por que não
buscar a solução para livrar-se do mal? Uma vez que você seja uma alma realizada, o mal fugirá, não você. O momento chegou
para todo o mal fugir, ser destruído, ser exposto, ser eliminado. São vocês que podem fazer isso. Tudo leva o seu próprio tempo.
Por exemplo, o crescimento de uma árvore.
Gradualmente, gradualmente, todos esses seis chakras foram trabalhados. Agora, a questão é o sétimo chakra, o Sahasrara,
que é agora trabalhado na Sahaja Yoga. Assim, o quadro está completo. O mal não pode destruir um Sahaja Yogi; eles sabem
muito bem disso. Até mesmo o mal sabe que eles não podem. Se eles vêem um Sahaja Yogi, eles fogem. Então, não se
preocupe. Eu acho que Eu respondi todas as suas perguntas, a maioria delas; mas há uma coisa. Eu tenho feito isso pelos
últimos – quantos anos? 23 anos, 21 anos, respondendo perguntas.

Eu sou bastante hábil, Eu posso responder qualquer pergunta, isso é verdade. Mas isso não é nenhuma garantia para o seu
despertar, Eu devo lhes dizer. É uma acrobacia mental. Então, embora Eu tenha respondido as suas perguntas, isso não significa
que Eu irei elevar sua Kundalini ou que a Kundalini irá se elevar. Essa é uma questão totalmente separada. Mas Eu não quero
que vocês fiquem com essa mente de repente disparando e dizendo que vocês não fizeram essa pergunta, de modo que vocês
fiquem estressados. É por isso que Eu respondo. De outro modo, não faz nenhuma diferença se Eu responder ou não responder.
É algo muito diferente, uma área diferente. Assim agora, nós todos estamos preparados para a nossa Realização.
Aqueles que a obtiveram ontem, também a obterão mais. Como Eu lhes disse, aqueles que não quiseram obtê-la, Eu não posso
forçá-los, não posso forçar. Eu acho que todos os Sahaja Yogis do ocidente têm que ir embora, o momento chegou, desculpem.
Eu sei que vocês querem se sentar para a meditação, mas vocês terão muito mais oportunidades do que os outros; porque o
tempo está esgotado. Vocês têm que arrumar as malas. Tudo bem. Olhem para eles, eles estão cantando em Sânscrito e está
perfeito, "Ai Giri Nandini". Eles cantam tão bem. Simplesmente pensem neles. Vocês podem imaginar?
Como essas pessoas aprenderam? Estes são alemães, vocês podem imaginar? Eles não chamam a si mesmos de alemães,
não. Como eles poderiam fazer isso? Eles não sabem, esses ingleses não sabem uma palavra de Hindi; eles viveram aqui por
300 anos, Eu não sei o que eles fizeram. Até mesmo para dizer-lhes Darwaza Band Kar (feche a porta), você tinha que dizer:
"Havia um banqueiro." Olhem para eles! Tudo isso é o Atma! Como eles apreciam a música de vocês e como eles apreciam a
dança Kuchipudi de vocês, é surpreendente – muito mais do que vocês. Porque a nossa música vem do Omkara.
Isso será provado, Brahman. Nós deveríamos ficar orgulhosos por sermos indianos. A nossa cultura é a cultura mais elevada do
mundo inteiro. Nós devemos respeitar a nossa cultura e preservá-la. Perguntem a eles, eles lhes mostrarão, eles lhes dirão o
que eles descobriram na Sahaja Yoga. Pergunta sobre moksha. Isso é simplesmente moksha? É claro! Isso é que é moksha.
"Moksha" significa quando você se eleva acima do seu ser físico, mental, emocional; você não está mais envolvido nisso.
Isso é moksha. E somente através desse não envolvimento, todo o seu ser físico, mental e emocional é dissolvido. Você se
torna aquilo, você se torna o tattwa, Tattwamasi, você se torna o tattwa. "Aham Brahmasmi", você se torna o [*]Brahma. Está por
toda parte, este é Brahma. Mas mesmo quando você se torna, você não acredita, novamente Eu lhe digo. Quero dizer, Eu não sei
o que acontece, eles não acreditam que eles são aquilo. Tudo bem, então uma coisa simples deve agora ser compreendida: este
é um processo vivo. Não pode ser forçado, ele atua por si mesmo. Mas todos vocês têm o direito fundamental de ter a sua
Realização do Si, todos vocês.
Seja qual for a sua raça, seja qual for a sua religião, seja qual for o seu país, você é um ser humano e todos vocês têm esse
direito. Eu pediria a vocês para tirarem os sapatos e colocarem seus pés na Mãe Terra, porque Ela absorve nossos problemas.
Ambos... Por favor, tirem seus sapatos, os chinelos, tirem, por favor. Ele não entende Minha língua, não é? Coloquem ambos os
pés na Mãe Terra, afastados um do outro. Agora, durante a meditação, por favor não saiam, só isso. Vocês têm que ir, Eu acho.
Por favor, Eu acho melhor vocês irem. Vocês estão indo de avião?... Tudo bem, vocês são Sahaja Yogis, vocês podem fazer
qualquer coisa.
O trem irá esperá-los. Então...Eles não querem perder nenhum momento. Eles entendem a importância de cada momento, vocês
podem imaginar? O que vocês precisam é de sinceridade consigo mesmos. Agora vocês têm que colocar os dois pés afastados
um do outro e ter um sentimento amoroso em relação a si mesmos - prasanna bhave, prasanna chitt. Não fiquem com raiva de
vocês mesmos, de ninguém, simplesmente fiquem prasanna. Que bela palavra nós temos em Sânscrito, prasanna. Coloquem os
dois pés afastados um do outro deste jeito e tenham um bom sentimento em relação a si mesmos, um sentimento muito
amoroso. Primeiro, nós iremos lhes dizer quais chakras devem ser tocados e como vocês mesmos elevam a sua Kundalini. Mas
mais tarde, vocês não têm que se preocupar, mais tarde, porque é muito simples.
Ele lhes mostrará como elevar a sua própria Kundalini. Se vocês tiverem qualquer coisa... Por favor, tentem afrouxá-la. Por favor
coloquem sua mão esquerda em direção a Mim, deste jeito... Tudo bem. A mão esquerda em direção a Mim, deste jeito. Isso é

para absorver a energia ou para expressar o seu desejo, porque o lado esquerdo é o poder do desejo e o direito é o poder da
ação. Então, coloquem sua mão esquerda em direção a Mim, deste jeito, expressando o seu desejo de ter a sua Realização do
Si. Levem sua mão direita ao seu coração. Como Eu lhes disse, no coração está o reflexo de Deus Todo-Poderoso, como o
Espírito. Se você se tornar o Espírito, você se torna o seu próprio mestre. Então agora, coloque sua mão direita – nós estamos
trabalhando somente no lado esquerdo – no lado esquerdo do seu abdômen, na parte superior.
Pressione-a com força. Este é o centro da sua maestria. Tudo bem? Vocês podem Me ouvir agora? Assim, agora, se você é o
Espírito, você se torna o seu próprio mestre. Então, coloque sua mão direita na parte superior do seu abdômen no lado
esquerdo, este é o centro da sua maestria. Quem está fazendo barulho? Eles conseguem Me ouvir? Não? Não, o barulho está
muito alto.
Vocês não estão Me ouvindo? Tudo bem, obrigada. Agora, traga sua mão para a parte inferior do seu abdômen, no lado
esquerdo. Este é o centro do puro conhecimento. Aquilo que atua em seus nervos, em seu sistema nervoso central, é
manifestado por este centro, o Swadishthana. Novamente, eleve sua mão direita até a parte superior do seu abdômen, no lado
esquerdo. Depois, novamente, você terá que elevar sua mão até o coração. Depois eleve sua mão até o encontro do seu
pescoço com o ombro e vire sua cabeça para a direita. Este é o centro que fica bloqueado quando você se sente culpado e você
contrai doenças horríveis como espondilite ou talvez angina. Então, agora, por favor coloque sua mão direita sobre sua testa e
incline sua cabeça.
Aqui você tem que perdoar a todos, sem pensar em quem você tem que perdoar. Coloque sua mão direita na parte posterior da
sua cabeça; este é o Agnya, o Agnya frontal e o Agnya posterior – se você sabe, o lóbulo óptico. Pressione-o em ambos os
lados. Este é exatamente o centro em que você se sente culpado; peça perdão ao Poder Divino, só isso. Empurre sua cabeça
para trás. Agora, estique sua mão completamente e coloque o centro de sua palma no topo da área óssea da fontanela, o taloo,
que era a moleira em sua infância. Abaixe sua cabeça tanto quanto possível. Agora pressione-a com força e empurre seus
dedos para trás e pressione-a com força e mova o couro cabeludo, lentamente, sete vezes no sentido horário. Agora é desse
modo que nós devemos fazer isso. Logo no início, há três condições.
A primeira é que todos vocês devem sentir total confiança de que vocês obterão a Realização do Si, de que vocês obterão a
Realização do Si – vocês podem Me ouvir agora? - totalmente confiantes. Em segundo lugar – você pode consertar isso? - a
segunda condição é que vocês não devem sentir-se culpados, de forma alguma, a respeito de nada. Nós indianos não nos
sentimos tão culpados quanto os ocidentais. É uma boa idéia não se sentir culpado. Não dêem ouvidos a ninguém que lhes diz:
"isso é errado", "vocês são assim", "vocês são assim" – nada disso. Ninguém tem o direito de julgá-los. Assim, por favor, não se
sintam culpados, isso é muito importante. E a terceira condição é que vocês têm que perdoar a todos.
Muitos de vocês dirão que é difícil, o que é errado. Como Eu lhes disse ontem, quer vocês perdoem ou não, vocês não fazem
nada. Então, por não perdoarmos, nós só fazemos o jogo de pessoas erradas. Então simplesmente sem pensar em quem vocês
têm que perdoar ou quem vocês têm que se lembrar, tentem somente dizer, em geral: "Eu perdôo a todos." Vocês irão se sentir
muito mais leves. Apenas digam isso. Isso é um mito, vocês estão vivendo com um mito. Vocês podem Me ouvir agora? Vocês
podem. Vocês podem Me ouvir desse lado?
Aí atrás, vocês estão Me ouvindo? Agora, vocês têm que fechar seus olhos. Vocês podem tirar seus óculos, porque vocês não
devem abrir os seus olhos até Eu lhes dizer. Por favor, tirem seus óculos. Se houver qualquer coisa apertada em seu pescoço ou
em sua cintura, por favor... Se vocês tiverem qualquer coisa – Qual é o problema? Se vocês tiverem alguma coisa – tenho
simplesmente que continuar com isso, isso é o que está acontecendo – alguma coisa em seu pescoço ou em sua cintura,
alguma coisa muito apertada, vocês podem... Se vocês tiverem algum tawis ou algo assim, por favor, o removam, isso não é
muito bom. Ou algum mala (colar de contas) dado a vocês por algum guru ou por alguém, por favor, o removam; porque vocês
não vieram aqui para se subjugarem a ninguém, mas para se tornarem totalmente livres. Então agora, nós fechamos nossos
olhos, todos nós.
Por favor, fechem seus olhos. Coloquem ambos os pés na Mãe Terra, imóveis, não se esqueçam disso, vocês têm que colocar

os dois pés, sim. Agora, fechem seus olhos completamente, não os abram. Agora, coloquem a mão esquerda em direção a Mim
em seu colo e a mão direita no seu coração, a mão direita no seu coração. Agora, a mão esquerda aberta em direção a Mim,
aberta, mantenham-na aberta em direção a Mim. Vocês podem mantê-la em seu... Agora, no coração reside o Espírito. Façam
uma pergunta para Mim três vezes: "Mãe, eu sou o Espírito?" Essa é uma pergunta fundamental. Sem nenhum retraimento, por
favor, façam essa pergunta em seu coração três vezes: "Mãe, eu sou o Espírito?" Isso é um fato, você é o Espírito.
Essa é a verdade a seu respeito. Agora, abaixe sua mão direita e coloque-a na parte inferior do seu abdômen. Para ser Prassana
Chitta, você não deve ser excessivamente sério. Não há nada sério, veja. Você precisa entender, você deve ser prasanna chitta.
Esqueça o seu passado. Agora, aqui vocês têm que fazer outra pergunta três vezes: "Mãe, eu sou meu próprio mestre?" Façam
essa pergunta três vezes: "Eu sou meu próprio guru?" Este centro é criado pelos Satgurus para vocês estabelecerem a si
mesmos. Agora, coloque sua mão direita na parte inferior de seu abdômen, no lado esquerdo.
Eu não posso forçar o puro conhecimento em você. Todo o resto é avidya; isso é vidya. Vidya, no sentido de que isso é vida, é
conhecimento. Então você tem que pedir seis vezes: "Mãe, por favor, eu posso ter o puro conhecimento?" Quando você pede o
puro conhecimento, a sua Kundalini começa a se elevar. E agora nós temos que nutrir os nossos centros superiores com nossa
autoconfiança. Então agora, elevem sua mão direita até a parte superior do seu abdômen no lado esquerdo. E aqui, com total
confiança, vocês têm que dizer dez vezes: "Mãe, eu sou meu próprio mestre." Por favor, digam isso com total confiança. Não
duvidem de si mesmos; vocês são seu próprio mestre.
Por favor, coloquem sua mão esquerda em direção a Mim, em direção a Mim. Muitas pessoas não estão colocando a mão
esquerda em direção a Mim. Eu já lhes disse que a verdade sobre vocês é que vocês não são este corpo, esta mente, estas
emoções, estes condicionamentos, este ego; mas vocês são o puro Espírito. Então, por favor, elevem sua mão direita até o seu
coração e aqui, com total confiança, vocês têm que dizer: "Mãe, eu sou o puro Espírito." "Mãe, eu sou o shuddha Atma." Digam
com total confiança. Agora, elevem um pouquinho, adequadamente, vejam, a mão não deve ficar muito baixa, também, elevem
adequadamente, como se elevassem o seu coração. Elevem. Este Poder Onipresente é o Poder do Amor, é o oceano de
conhecimento, oceano de bem-aventurança e compaixão. Mas acima de tudo, é o oceano de perdão, e seja o que for que você
ache que fez de errado, pode ser facilmente dissolvido neste grande oceano.
Assim, por favor, elevem sua mão direita até o encontro do pescoço com seu ombro, e empurrem mais para trás. Aqui vocês
têm que dizer 16 vezes: "Mãe, eu não sou culpado." Digam 16 vezes, por favor: "Mãe, eu sou nirdosh. Eu sou totalmente nirdosh."
Eu já lhes falei que quer vocês perdoem ou não, vocês não fazem nada. É um mito. Mas quando não perdoam, então estão
fazendo o jogo de pessoas erradas e se torturam, enquanto a pessoa que os têm torturado está bastante feliz. Então agora,
elevem sua mão direita até a sua testa e abaixem sua cabeça. Abaixem sua cabeça completamente e aqui, vocês têm que dizer
de coração, não importa quantas vezes. Se não disserem isso, Eu não posso fazer sua Kundalini passar através desse Agnya
Chakra contraído.
Então por favor, todos vocês devem dizer: "Mãe, eu perdôo a todos em geral", sem pensar em alguém em particular, por favor.
Agora, coloque sua mão na parte de trás de sua cabeça. Empurre sua cabeça para trás, tanto quanto possível. Sem sentir-se
culpado, sem enumerar seus erros, apenas para sua satisfação, você tem que dizer: "Oh, Poder Divino," "por favor, perdoe-me se
cometi qualquer erro." "Oh, Brahmachaitanya, por favor, perdoe-me se cometi" "qualquer erro, consciente ou
inconscientemente." Isso, vocês têm que dizer em seu coração, não importa quantas vezes. Agora, estique sua mão direita.
Coloque o centro da palma da mão direita no topo da área óssea da fontanela, que era a moleira na sua infância. Empurre para
trás seus dedos tanto quanto possível. Abaixe sua cabeça tanto quanto possível.
Aqui novamente, Eu não posso forçar a Realização do Si em você, então você tem que pedir isso. Mova seu couro cabeludo sete
vezes no sentido horário, dizendo: "Mãe, por favor dá-me a Realização do Si." Sete vezes, por favor. Não mova tanto a mão
quanto o couro cabeludo. Por favor, pressione-o com força. Estique seus dedos para trás. Primeiramente, a menos e até que
você estique seus dedos para trás, não haverá nenhuma pressão. Agora, abaixem suas mãos, por favor. Coloquem ambas as
mãos em direção a Mim. Agora, olhem para Mim sem prensar.

Agora coloquem sua mão direita em direção a Mim e inclinem sua cabeça, e vejam por si mesmos. Não olhem para os outros,
observem a si mesmos. Vejam se há uma brisa fresca saindo de sua área óssea da fontanela, vejam se há uma brisa fresca
saindo da sua área óssea da fontanela. Pode haver uma brisa quente também. Se você não perdoou, especialmente, então pode
haver uma brisa quente. Então, agora perdoem. Agora, coloquem sua mão esquerda em direção a Mim, deste jeito. Novamente,
abaixem sua cabeça. Não no topo, mas distante dela. Algumas pessoas têm isso muito distante também.
Tentem perceber se há uma brisa fresca ou quente saindo de sua cabeça. Na fontanela, não muito longe para trás e para frente,
mas na fontanela, no taloo. Tudo bem? Novamente, coloquem sua mão direita em direção a Mim. Ha! Inclinem sua cabeça,
inclinem sua cabeça. É isso! Agora, Eu tenho que lhes dizer como fazer o Kavach em vocês mesmos para se protegerem, é
muito importante. E como elevar a sua Kundalini. É muito importante, é muito simples – ele lhes mostrará também.
Coloquem sua mão esquerda deste jeito na sua frente, e vocês têm que mover a mão direita, a mão esquerda fica reta. Vocês
têm que – Eu apenas lhes mostrarei, antes de mais nada, deste jeito. Ela sobe acima de sua cabeça e aqui dêem um nó. Agora,
começaremos novamente, de forma correta. Começamos a partir daqui. Agora comecem a mover sua mão esquerda para cima.
Para fixar sua Kundalini em cima, coloquem sua mão acima e dêem um nó. Depois novamente, o segundo. Dêem o segundo nó.
O terceiro nó, vocês têm que dar três vezes.
Agora, façam isso novamente, por favor: um, dois e três. Pronto! Agora o Kavach. Vocês têm que fazê-lo para a sua proteção,
todas as manhãs, quando vocês saírem, e antes de dormir, vocês devem colocar a sua atenção aqui e dormir. Coloquem a mão
esquerda em direção a Mim, deste jeito. É Saadhe teen... as três espirais e meia. Então, como você faz o Kavach? É assim,
coloquem sua mão esquerda em direção a Mim, à fotografia, coloquem a mão direita assim – Eu lhes mostrarei, primeiro.
Depois, elevem sua mão deste jeito, tragam-na para baixo – isto é metade. Depois, novamente tragam-na de volta – esse é o
primeiro.
Novamente levantem, novamente tragam-na de volta – é o segundo. Novamente, tragam-na deste jeito, novamente tragam-na
de volta – é o terceiro. E agora, ltragam-na de volta somente meio caminho, então são três vezes e meia. Isso é o bandhan, é o
Kavach, o Kavach de proteção. Vocês aprenderão muitas coisas também, como usar este poder a partir de sua mão. Agora,
todos aqueles que sentiram uma brisa fresca ou quente em suas mãos ou saindo da área óssea da fontanela, por favor
levantem ambas as mãos. Todos aqueles que sentiram, por favor levantem as duas mãos. Eles têm um pequeno problema de
fígado, mas isso será resolvido, não importa. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus os abençoe. Assim, Madras deve
tornar-se agora a Mãe Raas, significa que a Mãe toda está completa, e alcança esse estado.
Que Deus abençoe todos vocês. Novamente e novamente, Eu lhes digo, sejam humildes e venham para o centro Sahaja. Há
alguns Sahaja Yogis muito bons no centro. Todos eles lhes falarão sobre tudo de uma forma muito amorosa. Mas por favor
venham, e prestem atenção em vocês mesmos, e conheçam tudo. No próximo ano, Eu voltarei novamente a Madras. Que Deus
os abençoe.
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Vocês todos vieram agora para Bangalore e ontem, vocês foram para Mysore, que foi governada por Mahishasura.
Essa é a razão pela qual vocês não comeram – isso os contrariou. É melhor não comer em lugares como esses, não é? Tudo
bem. Então, Bangalore é um lugar muito bonito. O clima é bom e vocês perceberão sempre que esses rakshasas viveram em
lugares como esses. Como em Puna, vocês têm, vocês sabem, esse Rajneesh estava lá – aqui é esse Mahishasura. Eles sempre
tentam encontrar lugares que são frios porque eles têm muito calor no corpo deles. Agora, como vocês sabem, há mais um
rakshasa aqui que tem que ser exposto. E hoje, por meio do nosso puja, nós devemos conseguir isso. Nos tempos antigos,
quando a Deusa tinha que lutar contra os rakshasas, os rakshasas não estavam envolvidos assim nos seres humanos.
Eles não se tornaram gurus ou qualquer coisa assim. E então, agora nós percebemos na Kali Yuga que eles entraram nos
cérebros dos sadhakas, dos devotos deles. É muito difícil removê-los. E uma vez que eles entrem no cérebro dos sadhakas,
então os sadhakas tornam-se, é claro, possuídos, eles sofrem, eles têm todos os tipos de problemas. Apesar disso, eles ficam
grudados naquela pessoa, porque esses discípulos estão hipnotizados, muito hipnotizados. E esse hipnotismo os tornam, sem
dúvida, tão fortemente comandados que mesmo se eles tivessem que morrer, eles não abandonariam seus gurus. A coisa
principal é que nesta Kali Yuga, há muitos sadhakas, eles estão correndo desordenadamente. Eles estão correndo por toda
parte tentando descobrir algum caminho para encontrar a verdade. Porque quando o mercado está aberto, vocês sabem, vocês
conseguem pessoas para vender isso também. Assim, é desse modo que tantos surgiram e estão tentando essas coisas,
truques, com as pessoas por toda parte.
A maioria deles foram para os países ocidentais, porque as pessoas têm dinheiro. Graças a Deus, não somos tão ricos na Índia,
de modo que eles não puderam nos enganar – especialmente na América. E os americanos sentiram-se atraídos por essas
pessoas como um peixe sente-se atraído pela água, muito simples. Eu fui lá, falei com eles e os avisei, eles não Me ouviram.
Eles não conseguem entender nada que você possa obter sem dinheiro. Mas apesar de tudo isso, muitos de vocês foram
capazes de vir para a Sahaja Yoga e alcançar a realidade. É o seu destino. São bênçãos para vocês de suas vidas passadas, de
modo que vocês puderam ver isso tão claramente e vir para a Sahaja Yoga e agora, vocês têm crescido muito, vocês se
tornaram muito maduros e entendem que o que os outros estão fazendo é totalmente errado. Alguém também Me falou sobre
esse sujeito Boy John se comportando mal com esses homossexuais e tudo mais, e chamando-os de “Hare Rama, Hare
Krishna”, e toda insensatez. Então Eu descobri que essa história é muito frequente em Kerala, onde eles dizem que Krishna,
quando Ele se tornou, quero dizer, Vishnu, quando Ele se tornou Mohini, Ele teve um filho de Shiva.
Absurdo. E agora, Murti estava Me contando que quando Eu contei essa história, vocês disseram: “Isso é blasfêmia, isso é
pecado.” Eu Me senti da mesma maneira. É muito perigoso também brincar com uma pessoa como Vishnu. Ele é uma divindade
muito perigosa. Shiva, no final das contas, é muito perigoso, mas demora a acontecer com Ele. Mas no que se refere a Vishnu, a
pessoa tem que tomar muito cuidado, se comportando mal desse jeito. Eu não sei o que acontecerá a eles. Mas eles são tão
estúpidos, eles são tão estúpidos. Uma coisa que eles deveriam avaliar é: se isso que estão fazendo é bom para eles, é através
das bênçãos de Deus, então por que deveriam adoecer? Há um crore (10 milhões) regular de pessoas que estão indo a um lugar
insensato onde eles têm esse negócio de Ayappa, e eles vestem roupas pretas por um mês, eles têm barba e tudo mais.
Eles privam-se de alimentos, sobem por várias milhas, escalam, fazem todos os tipos de coisas que são um tipo de sofrimento
por um mês. E por onze meses, eles fazem de tudo. É esse tipo de insensatez. Então, agora, isso tornou-se como uma mania
louca de correr ou algo assim em Kerala. E este ano, houve um crore de pessoas fazendo essa insensatez estúpida. Quero dizer,
mesmo na Índia, nós temos pessoas estúpidas assim, vocês podem ver isso. Mas não são tão numerosas, Eu devo dizer, como
na América, em percentual. Na Índia, nós somos muito condicionados por esses ritualismos, especialmente no sul, nós temos
muitas coisas ritualísticas. E ficamos impressionados com as pessoas, se vocês exibirem alguns relógios, relógios suíços, ou

coisas assim. Para eles, é algo realmente fora do comum: como vocês podem ter relógios suíços aqui?
São pessoas muito simples. Eles não entendem que nenhuma das encarnações fez esses truques e que a verdade deve estar
baseada na tradição, nos shastras. Não pode desviar-se e tudo que se desvia é, na verdade, heresia e também é blasfêmia. Mas,
como Eu lhes disse outro dia, essas pessoas que falam do conhecimento, como os Sufis, que obtiveram a Realização, Sufis
verdadeiros, eles eram chamados de hereges, eles eram expulsos da religião. Também os cristãos, os primeiros cristãos, que
eram gnósticos, eram chamados de loucos, hereges. Da mesma maneira, aqueles que estão seguindo coisas estúpidas, e estão
seguindo algo que é muito sombrio, escuro e negativo, certamente irão contra a Sahaja Yoga e dirão que isso é alguma heresia
ou algo que é uma blasfêmia. Mas, como vocês compreendem agora o que ela é, nós temos que gerar novas leis, pois aqueles
que não são Sahaja Yogis, na verdade, se eles estão praticando alguma religião, eles não estão fazendo a coisa certa.
Lentamente, lentamente, assim como o Vaticano está sendo exposto e as igrejas cristãs estão sendo expostas, mesmo na
Índia, tantas organizações dessas estão sendo expostas, e as pessoas estão compreendendo que isso é muito errado. Essas
ideias, na verdade, vieram das encarnações. Por exemplo, Adi Shankaracharya disse: “Tatatkim, tatatkim, tatatkim”, se você não
está seguindo o seu guru, então “tatatkim”.
Então, eles disseram, agora qualquer guru pode vir da prisão, pode ser um contrabandista, pode ser qualquer coisa, uma pessoa
sem caráter, se você chamá-lo de guru, então ele é um guru. Seja como for que chamemos alguém, por exemplo, chamamos
alguém de “guru” e ficamos grudados: “Este é meu guru”. Mas o que o guru lhes deu? Isso ninguém pergunta. Você apenas se
sente feliz, “oh, muito bom”. É como vermes agarrando-se no lótus e dizendo: “Oh, nós temos um lótus”. Quanto a você, você
ainda é um verme, de que adianta essas flores de lótus ou se é um lótus ou uma cobra, só Deus sabe. Portanto, um guru que
não fala da Realização, que não fala da Kundalini, que não fala da ascensão, que não fala do segundo nascimento, não pode ser
um guru, é o mínimo do mínimo. Assim, por exemplo, nós também acreditamos em Rama, “eu acredito em Rama”, e daí? Você
está fazendo um favor a Rama ou Rama está fazendo um favor a você?
“Eu acredito em Cristo”, e daí? Você acredita nisso, você acredita naquilo. É uma ideia tão absurda. Eu nunca compreendo
quando as pessoas dizem: “eu acredito nisto”. O que isso faz? O que isso significa? Você acredita em Cristo. Você está levando
uma vida devassa, está fazendo todos os tipos de coisas, mas “eu acredito em Cristo, eu acredito em Deus”. Fazendo tudo
contra a divindade e “eu acredito”. Então, surge a pergunta: o que você que dizer com “acreditar”?
É igual a “eu acredito que isso é prata”, e daí? É prata. O que isso o faz acreditar? Como se dizendo alguma coisa, você tenha
feito algo formidável. O que é formidável nisso? Agora, se você disser: “eu acredito em Shri Mataji”, e daí? Tudo bem, você
acredita em Mim por causa de certas experiências, ainda assim, e daí? Mataji deve estar na vida de vocês, deve estar em sua
expressão, em seu comportamento, em seu tratamento aos outros, na compreensão mútua, em amar uns aos outros. Isso é o
que impressiona as pessoas. As pessoas dizem: “Tudo bem, nós iremos a Mataji,” “nós apenas rezaremos para Ela e iremos
embora, não falaremos com Ela.” “Por quê?” “Porque acreditamos em Mataji, acabou-se.” Assim, agora, temos que
compreender que se você acredita na Sahaja Yoga – é claro, isso é shraddha (fé), não é uma fé cega, Eu concordo, mas ainda
assim, a crença tem que penetrar em seu Ser.
Essa crença tem que atuar, tem que mostrar resultados, ela tem que trabalhar de todas as formas. Alguém pode dizer: “Nós
acreditamos em Mataji” “e Ela faz tudo.” Ela fará bhakti por nós? Eu devo Me sentar e cantar músicas de Mataji ou o quê?
Assim, o que virá do lado de vocês é o que nós temos que compreender e uma vez que isso comece a trabalhar, então esses
demônios e esses rakshasas desaparecerão todos, não haverá nenhum problema. Então, “o que eu estou fazendo para a Sahaja
Yoga?” Vocês devem perguntar: “ O que eu estou fazendo?” Se você cria este instrumento, e depois, se ele não estiver fazendo
nada, de que adianta criar o instrumento? Agora vocês são a luz, vocês obtiveram a iluminação, mas para que serve uma luz que
fica pendurada em alguma lugar, que não está dando luz para ninguém? Assim, quando vocês estão dando luz para os outros,
de uma maneira muito inocente, de uma maneira muito recíproca, não desta forma: “Nós estamos dando luz porque queremos
ter” “uma vantagem sobre isso, ou queremos nos exibir”, ou qualquer coisa insensata que esteja lá. Então o descarrilhamento
começa. As pessoas começam a dizer: “Oh, eu sou isso, eu sou aquilo.” Mas, com a total compreensão de que nós somos
instrumentos nas mãos da divindade e estamos apenas desfrutando essa divindade fluindo através de nós e trabalhando, vocês
não se sentirão cansados, vocês não se sentirão aborrecidos, vocês não estarão de forma alguma em dificuldades. Mas isso

tem que acontecer com vocês.
Vocês estão muito maduros, mas nós todos ainda temos que decidir: “Agora estamos indo para a Índia para obter” “toda a
alegria do tour”, mas para quê? Não para mantê-la para si mesmos, mas para compartilhá-la com os outros. Essa alegria é para
vocês compartilharem com os outros. A menos e até que vocês aprendam isso, o ego de vocês voltará muitas vezes. E também,
vocês têm visto a maneira como as pessoas que têm até mesmo difundido a Sahaja Yoga se meteram na confusão do ego.
Portanto, a pessoa tem que tomar muito cuidado. Quanto mais você estiver se elevando em sua natureza divina, quanto mais
você estiver amadurecendo, mais você tem que tomar cuidado. Se você observar uma árvore, se houver uma folha, nenhum
inseto entrará. Se houver uma flor, o inseto virá e ela se tornará um fruto. Mas quando é um fruto, então o inseto entrará e o
comerá.
Portanto, quando vocês estão se tornando um fruto, vocês têm que tomar muito cuidado para que nenhum inseto entre em
vocês. Pelo contrário, agora vocês têm a capacidade de destruir todos os insetos. E isso é o que acontece, Eu diria, é o estado
onde nós todos devemos chegar. Assim, vocês estão destruindo os insetos por um lado e satisfazendo as pessoas por outro
lado. A coletividade, é claro, sem dúvida, é o único caminho pelo qual vocês podem ser purificados, mas a coisa mais
importante é fazer o máximo para descobrir: “Onde eu posso difundir a Sahaja Yoga? Onde eu posso ir?” “Qual é a vila mais
próxima que eu posso ir? Onde eu realizarei isso?” Todas essas coisas, quanto mais vocês pensam, melhor fica e vocês
começam a mover-se nessa direção. Uma vez que comecem a se mover nessa direção, vocês ficarão surpresos, a Sahaja Yoga
se moverá na frente de vocês. Vocês encontrarão as pessoas que vocês quiserem; vocês obterão toda a ajuda necessária que
vocês quiserem; de repente, vocês encontrarão algumas pessoas que virão e dirão: “Agora, o que nós podemos fazer por
vocês?” Todo tipo de ajuda começa a vir a vocês, pelo modo como vocês se expandem. É como expandir suas asas, como um
pássaro faz, e então vocês decolam.
Mas se você não se expande, se você mantém a Sahaja Yoga somente para si mesmo, isso não dá certo. Eu sei que vocês Me
amam muito e vocês sabem que Eu os amo muito, mas vocês não acham que os outros devem também compartilhar esse
amor? Os outros também devem ter isso. Agora, quando nós começamos a lutar, nós também lutamos contra pessoas que são
muito difíceis, como “meu irmão, o filho do meu irmão”... Simplesmente não se aproximem desse “meu”, fujam. Esse “meu” é a
coisa mais difícil. Vejam em Minha família, Eu não entro em contato com eles, porque uma vez que você comece com esse
“meu”, eles se sentam em suas cabeças, ou talvez, eles se sentarão nas cabeças dos Sahaja Yogis ou algo assim, nada disso.
Então, não se dirijam aos parentes – “é minha irmã,” “ela é minha cunhada”, nada desse tipo. O que vocês têm que fazer é ver o
que está além e quanto mais vocês forem além, melhor será. Vocês podem ver claramente, temos trabalhado tão arduamente
em Maharashtra, é um lugar inútil, Eu acho. Os Sahaja Yogis de Maharashtra são poucos, muito poucos, mas seja o que for que
exista lá, também não é tão bom.
Enquanto os Sahaja Yogis de Delhi, agora aqui em Madras, em Bangalore, vejam que Sahaja Yogis bons estão lá. Eu tenho feito
tanto trabalho lá. Assim, aqueles que são próximos a vocês, nunca conseguem ver a grandeza de vocês. Por exemplo, se você
se aproximar de uma montanha grande, você não consegue vê-la, você tem que ficar longe e então você vê. Da mesma maneira,
quando vocês querem fazer um trabalho com alguém, tentem certificar-se de que vocês não estão estreitamente relacionados,
nem tenham nenhuma conexão com eles. Até certo ponto desconhecidos. Essas pessoas são muito melhores para vocês
acompanharem e elas manterão a atenção de vocês firme, sem dúvida. Ao contrário, as pessoas que são conhecidas por vocês
os perturbarão. Agora, há muitas dificuldades em expandir a Sahaja Yoga, havia muito, muito mais antes. Lentamente, essas
coisas estão reduzindo.
Naturalmente, é muito melhor do que na época de Tomás, porque ele tinha que esconder sua obra para mantê-la a salvo dos
outros. Ele pensou: chegará o dia em que acontecerá o tempo da ressurreição, então esse tratado seria revelado. Imagem, há
somente 48 anos atrás, agora seria por volta de 53 ou 50 anos atrás, ele foi descoberto. Ele não foi descoberto antes. Ele teve
que escondê-lo. Mas, agora nós não devemos esconder. Nós devemos fazer o máximo e devemos saber, devemos perdoar.
Vejam, o nosso lugar é um lugar aberto, onde qualquer um pode entrar. Temos todos os tipos de pessoas. Se vocês forem e se
encontrarem com as pessoas, também há todos os tipos de oposições, todos essas coisas, não importa.

Tudo pode ser superado, mas primeiro, é sua iniciativa própria e sua própria letargia que têm que ser superadas. Então, isso
começará a se propagar. É claro, nós já temos muitos Sahaja Yogis. Na Rússia, nós temos muitos, aos milhares. Mas em todo
lugar, nós podemos ter muitas pessoas agora, e tenho certeza que este é um bom ano, em que eles previram que a Sahaja Yoga
irá crescer muito este ano. Assim, este é o começo que nós estamos iniciando hoje. Eu apenas queria lhes dizer que vocês têm
o poder, vocês têm a Shakti ao seu alcance. Eles disseram que estava muito frio um dia antes de Eu chegar aqui, Eu disse: “Não
se preocupem”. Eu não dei bandhan ou qualquer coisa assim. Eu simplesmente cheguei aqui e como eles sabem?
Ficou tudo bem, vocês estão sentados com seus kurta pijamas. Do contrário, vocês estariam tremendo em seus ternos de três
peças. É desse modo que isso funciona. Mas vocês têm que ser tão dedicados assim. Agora, para todos estes, surya (sol) e
chandra (lua), e para todas essas estrelas e para todo o cosmos, há somente uma única coisa a fazer: é certificar-se que a
Sahaja Yoga está expandindo bem, está se estabelecendo bem e está atingindo seu objetivo. Cada elemento está trabalhando
isso. Tudo está trabalhando, este Paramchaitanya está trabalhando por toda parte de tantas maneiras. Vocês não devem estar
convencidos a Meu respeito, Eu sei. Mas agora, vocês têm que estar convencidos a respeito de vocês mesmos, de que vocês
têm todos os poderes. Quero dizer, Eu não faço nada realmente, para ser muito franca.
Se Eu pudesse fazer tudo, Eu não teria precisado disso, Eu mesma o teria feito. Mas vocês têm que fazer isso, vocês são Meus
canais. Vocês são os canais da Shakti. Mas façam isso de uma maneira que seja amável, que seja bela, que seja muito
gratificante. Como por exemplo ontem, aquele músico, ele apenas queria entretê-los. Ele queria tocar. Até mesmo ele estava
regozijando. Da mesma maneira, nós devemos querer fazer isso. Eu não tenho que lhes dizer. E Eu tenho certeza que em cada
região que vocês trabalharem, a cada pessoa que vocês encontrarem, vocês podem começar a falar sobre a Sahaja Yoga e falar
com elas.
Isso funciona. Isso atua. Além disso, esse poder está atrás de vocês, todo o poder de todas as divindades e na frente disso, está
a Sahaja Yoga movendo-se para frente rapidamente, este Paramchaitanya. "Agora, os Sahaja Yogis estão chegando, tudo bem,
não os deixem comer" "a comida deles, pronto, organizem isso." Tudo tão belamente feito. Agora vejam os preparativos – Quero
dizer, Eu estava pensando, tão poucas pessoas aqui, e por volta de 20 Sahaja Yogis em Madras – vocês podem acreditar nisso?
Toda essa preparação. Como isso está funcionando. Como está dando resultados, é realmente notável. Assim, tenham fé em si
mesmos, fé em todos eles os ajudando a não ficarem nervosos e simplesmente irem em frente.
Porque a Shakti está em vocês. Vocês têm o poder. Todo tipo de poder, vocês têm. Eu lhes asseguro, vocês têm todo o poder.
Peçam isso e vocês o terão. Seja o que for que vocês peçam, vocês o terão. Mas não hesitem. Como Eu disse outro dia, Eu lhe
peço para sentar no trono e Eu também ponho a coroa na sua cabeça. E também, Eu digo que você é o rei, mas ainda assim,
você está fugindo e não acreditando em Mim, olhando para o lado com medo: “Eu sou um rei? Verdade?
Como eu posso ser?” Essa não é a maneira. Tenha fé em si mesmo. Eu estou muito feliz por todos vocês terem vindo aqui. Nós
estamos tentando fazer tudo que for possível para fazê-los ficar confortáveis e providenciar para vocês tudo que for necessário.
É claro, vocês são somente o Espírito e vocês tentam encontrar o conforto de seu Espírito. Eu sei que vocês estão se adaptando
bem. Tudo mundo está surpreso ao ver como vocês do ocidente, que somente acreditam no materialismo, podem aderir à
Sahaja Yoga, eles estão muito surpresos. Mas todos vocês são pessoas muito amáveis, Eu acho que são pessoas muito
especiais que vieram para a Sahaja Yoga. E pela Graça de Deus, Eu tenho certeza que vocês serão as pessoas que serão a
fundação da Sahaja Yoga e vocês irão construir a grande mansão da Sahaja Yoga com sua sabedoria, fé, shakti e amor. Hoje,
nós iremos venerar a Shakti, isso é muito necessário, a Shakti que destruiu todos os demônios, todos os rakshasas.
Isto é o que vocês irão venerar hoje: a shakti dentro de vocês e fora. É o desejo de vocês que irá trabalhar. Assim, hoje, nós
iremos venerar a própria Shakti, Mahakali. Que Deus os abençoe. Então hoje, primeiro nós teremos a lavagem dos Pés e com
isso, nós teremos... Nós faremos um Atharva Sheersha e depois podemos ler os mil nomes, que foram compilados juntos muito
facilmente pelas pessoas de Noida, os quais vocês podem entoar. É desse modo que nós podemos venerar a Shakti.
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Devi Puja Hyderabad, Índia, 11.12.1991 Hoje nós viemos a este lugar famoso, Hyderabad, que foi governado por reis
muçulmanos, mas eles eram muito indianos e lutaram também... pela independência da Índia contra os britânicos. Vocês
sabem sobre Tipu Sultan, que era também uma alma realizada, mas ele foi morto. Nós temos em nosso país um problema
muito grande... e que é: individualmente todos nós somos pessoas maravilhosas, mas quando se trata do coletivo, nós não
sabemos como viver coletivamente, e é por isso que perdemos nossa independência. Qualquer um pode nos controlar. Se
pudermos abrir nossos olhos e ver, é facilmente entendido que... quando as pessoas tentam falar mal dos outros, nos
envolvendo, deve haver alguma intenção. Esta tem sido a nossa falha há muito tempo: as pessoas usam tais métodos que
estragam os relacionamentos. E isso não deve se arrastar para dentro da Sahaja Yoga. Quando Eu estou na Índia, Eu acho que
devo colocar alguma luz... em nossas fraquezas também. A segunda fraqueza que nós temos é que ficamos muito envolvidos...
com nossa família, com nossos filhos, com nossos pais, com nossos irmãos, primos, isso, aquilo. Até que vocês sejam
completamente enganados ou ludibriados... por alguém muito próximo, vocês nunca aprenderão uma lição. Nós ficamos muito
envolvidos, todos os nossos problemas estão em torno deles. Nós não conseguimos nos livrar de nossa família. O tempo todo,
começamos a pensar: "A Sahaja Yoga deve ajudar minha família." "A Sahaja Yoga deve fazer isso pela minha família." Na Sahaja
Yoga, há outra família... que não tem nada a ver com sua família. Eu tenho observado as pessoas, Sahaja Yogis, que são de um
nível muito alto, e de repente, Eu descubro que eles decaíram. Eles não têm nenhum motivo... para sofrer com problemas de
saúde ou de qualquer forma. Então Eu descubro que eles estão apegados a algum irmão... ou a alguém que está fazendo algum
outro tipo de negócio de guru. Em vez de nós os influenciarmos, eles começam a nos influenciar. Então, nós temos de
realmente romper nossos relacionamentos... com todas essas pessoas que são negativas, porque nós tivemos parentes e mais
parentes em todas as nossas vidas. O que alcançamos a partir deles? Nós não entendemos o quanto é importante ser um
Sahaja Yogi, que vocês são o instrumento de Deus Todo-Poderoso. Vocês sabem tantas coisas... que nem mesmo Brahma,
Vishnu, Mahesha sabiam. Eles não sabiam muito sobre a Kundalini. Eles não sabiam como elevar a Kundalini. Eles não sabiam
como dar a Realização, exceto para os Gurus. Dentre estes também, vocês sabem que Janaka tinha apenas um discípulo.
Todos Eles tinham um discípulo cada. Portanto, certas coisas que vocês sabem são mais do que qualquer um sabia antes. Mas
mesmo assim, se vocês ficam grudados aos seus velhos padrões... e aos métodos antigos e confundindo esses padrões e
métodos com a Sahaja Yoga, identificando-se com eles como se eles fossem a Sahaja Yoga, então seu crescimento será muito
pequeno. Então Eu tenho de lhes dizer para que tentem se livrar disto: "Quem é meu irmão?" "Quem é minha irmã?" É claro, é
uma coisa boa estar apegado, de certa forma, aos deveres que vocês têm de cumprir em relação a todos, mas todos os deveres
devem ser feitos de tal maneira... que vocês não fiquem envolvidos nisso. É muito importante que vocês não fiquem envolvidos
com esses deveres. O que quer que tenha de ser feito, vocês devem fazer, mas vocês não devem se preocupar com o fruto
disso. Falar mal dos outros, dizer coisas... apenas para estragar o relacionamento é pecado na Sahaja Yoga. Sempre falem
coisas boas sobre os outros. Por exemplo, se alguém vem e Me diz que... tal e tal pessoa não é boa e tudo mais, Eu lhes conto
mentiras. Eu lhes digo: "Essa pessoa estava elogiando muito você." "Por que você está dizendo todas essas coisas contra essa
pessoa?" Portanto, é importante os Sahaja Yogis criarem mais síntese, mais coordenação, mais combinações... e trazer mais e
mais pessoas. Mas as pessoas ficam mais apegadas às pessoas negativas... do que às pessoas positivas. Isso significa que
vocês ainda não estão totalmente na Sahaja Yoga. Assim que vocês começarem a entender isso, ficará muito, muito claro... o
que vocês devem fazer e o que vocês não devem fazer... no que diz respeito a esses relacionamentos. Quero dizer, na Índia é
uma coisa comum para um ministro nomear... seu sobrinho, seu filho, sua esposa, seu neto, até mesmo seu empregado em
algum cargo. É uma coisa comum, quer eles sejam capazes ou não. Mas na Sahaja Yoga, você não pode fazer isso. Você tem
de ser um Sahaja Yogi. Você não pode simplesmente pegar qualquer um porque ele é seu parente... e pedir: "Mãe, ele é meu
parente, por favor, ajude este homem." Por que Deus deveria ajudar as pessoas que não são Sahaja Yogis? Ele não as conhece e
Ele não quer fazer isso. Portanto, nosso conceito sobre a vida familiar tem de mudar. É claro, a melhor coisa que vocês podem
fazer por sua família... é trazê-los para a Sahaja Yoga, mas se vocês ficam se grudando às pessoas porque elas são sua família,
é muito perigoso. Então, há um segundo tipo de movimento com esse comportamento, em que vocês começam a pensar sobre
sua própria cidade: "Esta é a minha cidade." Vocês poderiam ter nascido em qualquer lugar. Então: "Minha cidade." "Mãe, vem à
minha cidade." "É importante." É como: "Minha casa, meus parentes" e em seguida, "minha cidade." Depois, "meu país": "Este é o
meu país. Mãe, a Senhora deve vir ao meu país." Eu entendo, sua preocupação é boa, é patriótica, vocês estão preocupados

com outras pessoas em seu próprio país, mas não deve haver nenhum apego. A pessoa deve ser desapegada, e desapegada de
forma, Eu diria, que apenas observe. Apenas observe a si mesmo e aos outros. Veja por si mesmo: por que você está tão
interessado no seu país ou em sua capital? Por quê? Porque isso? Ao fazer essa pergunta, você ficará surpreso, na maioria das
vezes você perceberá: "Porque eu pertenço a este lugar," "eu nasci neste lugar, é por isso que eu quero." Na maioria das vezes,
uma resposta honesta. Mas poderia ser: "Eu também quero que essas pessoas se tornem Sahaja Yogis." "É fácil para mim
porque eu sou deste lugar," "eu gostaria que eles fossem Sahaja Yogis." Esta é uma das razões básicas pelas quais a Sahaja
Yoga não se expande: nós ficamos envolvidos sob influência de nossa família... e não vamos além deles para outras pessoas.
Assim, toda a nossa atenção, todo o nosso comportamento... ficam completamente emaranhados em algo que não é Sahaja.
Portanto, nós temos de ir além... e saber que nossa família é diferente. O mundo inteiro é nossa família, então nós temos de
deixar o lugar onde moramos. Não fiquem estagnados ou emaranhados... com um pequeno círculo de poucas pessoas que são
negativas, mas vão além delas, porque vocês obtiveram os poderes, vocês obtiveram tudo. Você pode facilmente cruzar essas
barreiras e ver por si mesmo... que você está se sentindo muito feliz agora mentalmente, fisicamente bem e espiritualmente
você está lá. Em nossa sociedade indiana, as pessoas adotam a sanyasa. Elas vestirão o kaishai, sairão, muitas pessoas depois
de certa idade adotam a sanyasa. Por que não adotar a sanyasa interiormente agora mesmo? Qual é a necessidade de esperar
até você envelhecer... e depois ficar totalmente esgotado e então dizer que você é um sanyasi? Mesmo que de qualquer forma
você seja um sanyasi nessa época, mas quando você é jovem, você deve desenvolver esse desapego, um desapego claro, que
é: você é apegado à Sahaja Yoga e a mais nada. Nada é mais importante do que a Sahaja Yoga para você. Uma vez que
decidamos isso, então vocês se moverão nessa linha... e vocês crescerão nessa linha muito suavemente, muito bem. Mas
supondo que vocês tenham um curto-circuito... e se movam para algum outro lugar, então como pode haver crescimento? Isto
parece extremamente simples para nós: "Nós devemos ajudar nossos parentes, devemos ajudar todos os outros." Para os
indianos é muito fácil, isso acontece com eles muito facilmente. Mas os ocidentais não são assim. Eles não irão por aí
desperdiçando a energia deles com seus parentes, normalmente. Eles estão preocupados consigo mesmos e querem que...
eles próprios alcancem o mais elevado. Agora, uma vez que nós tiremos nossa atenção da família, vocês ficarão surpresos ao
ver como essa atenção atua além da família, além desse pequeno muro que construímos. E vocês ficam surpresos ao ver como
isso se expande... e como isso lhes dá todas as bênçãos... e toda a graça do Amor Divino. Nós sempre começamos a pensar
nos nossos parentes, sobre como ser gentil com eles, como ser bons com eles. De todas essas coisas, todos esses
comportamentos de como ser gentis com eles, como ser bons para eles e tudo mais, podem ser estendidos muito, podem se
expandir muito. Assim como vocês os amam, assim como vocês cuidam deles, assim como vocês são apegados a eles, se
vocês se apegarem à Sahaja, então a luz se expandirá. Por exemplo, agora, perto de Hyderabad, há muitas cidades pequenas,
lugarejos, muitos deles. Todos vocês podem assumir uma cidade... ou uma pequena vila ou algo assim. Vão lá e falem sobre a
Sahaja Yoga. Isso definitivamente dará certo. É desse modo que na Inglaterra eles fizeram isso dar certo e em muitos outros
países. Assim, Eu tenho de dizer a todos os Sahaja Yogis que estão aqui em Hyderabad... e que também estão em outros
lugares, como Vishakapatnam ou Vijayawada ou em qualquer lugar, todos eles devem entender que pelo menos... eles podem
expandi-la em sua cidade, a Sahaja Yoga, muito rápido, no caso deles se desapegarem de suas famílias. Eu sei de certos Sahaja
Yogis, que suas esposas são tão fortes nisso... que eles não conseguem conter nem mesmo suas esposas, que dirá de outros
parentes. Nós tivemos uma experiência com mulheres assim. Especialmente na Índia, há uma regra que seja qual for o dharma
do marido, a esposa tem de seguir. Mas ainda assim Eu tenho visto que mesmo as esposas podem ser muito poderosas,
porque elas são tão assertivas, tão agressivas. E se o marido é simples, ele tem de sofrer. Então aqui Eu diria que a pessoa não
deve sucumbir a ninguém, porque ele é dominador ou de alguma forma assertivo, mas distancie-se e diga: "Este é o dharma que
estamos seguindo..." "e ninguém tem direito de nos controlar." Nós estamos em um direito fundamental fazendo isso. Agora a
questão é... sobre como nós lidamos uns com os outros na Sahaja Yoga, como vivemos uns com os outros, como falamos uns
com os outros. Qual é o resultado final? Nós temos um relacionamento próximo completo... com outros Sahaja Yogis na
mesma cidade? Vocês os convidam para sua casa assim como convidariam seus vizinhos? Em qualquer assunto, seja qual for
que diga respeito a vocês, qualquer assunto, seja qual for, os parentes não têm nada a ver com vocês. É desse modo que vocês
começarão a ficar desapegados e a não se preocupar com isso. Agora, aqui estão muitos Sahaja Yogis ocidentais. [Hindi] A
descrição que Eu dei agora das pessoas... que são de canal esquerdo, na verdade, elas têm apegos de canal esquerdo. Os
apegos de canal direito são de tipos diferentes, como vocês sabem muito bem. O primeiro é que eles são individualistas, eles
não gostam da coletividade. Eles acham que é uma coerção sobre eles. É uma coisa que amarra, de modo que eles não
conseguem se elevar. Pessoas de canal direito têm o maior problema que é de ego, que fica o tempo todo sentado como uma
cobra, enrolada. Algo dá errado, de repente ela aparece: "Ha!" E você vê uma cobra aparecer agora. A cobra é muito flexível. Mas

agora com a Sahaja Yoga, ela está ficando intoxicada, Eu acho, não aparece. Então, os apegos, em quais pontos nós ficamos
aborrecidos? Nós deveríamos anotar isso. Tudo bem. Por exemplo: "Com o que eu fico aborrecido comigo mesmo?" Quando Eu
vejo um Sahaja Yogi ficando cheio de bhoots, Eu fico aborrecida. Mas apenas tentem descobrir: "Quando eu fico aborrecido?". E
vocês ficarão surpresos ao ver que a maioria dessas coisas... estão fora da Sahaja Yoga, elas não têm nada a ver com a Sahaja
Yoga. Mas vocês ficam muito aborrecidos, muito zangados, e vocês não querem falar sobre isso. Portanto, essa atitude da
mente deve ser mudada. Quando você está estabelecido agora na Sahaja Yoga, como você pode ficar aborrecido? Isso significa
que você não está estabelecido, uma coisa simples. Você agora está estabelecido na Sahaja Yoga. Então, como você pode ficar
aborrecido? Há uma linguagem muito comum que é dizer: "Eu espero que você não esteja aborrecido". Quando você diz que
alguém está aborrecido, ele fica aborrecido, quero dizer, talvez, quer você espere ou não. Mas nós também não consideramos:
como aborrecemos os outros? Também não descobrimos as formas e métodos de como não aborrecer os outros. E até mesmo
o humor que nós temos, se for um humor mordaz, se é um humor perturbador, se é um humor condenador, isso pode aborrecer
muito uma pessoa. Então, que tipo de linguagem nós falamos, que tipo de comunicação nós temos, que tipo de dano nós
fazemos às pessoas. Você não precisa ser irascível, seu ego pode não ser visto, mas é o estilo, um estilo muito ardiloso do ego,
apenas para dizer algo horrível. A segunda maneira é criticar os outros o tempo todo: "Isso não é bom, aquilo não é bom, isso
não é bom." Quem lhe pediu para julgar isso? Então você não deve se julgar, ao mesmo tempo, você não deve julgar os outros e
puni-los. No nosso dia a dia, nós temos de desenvolver uma linguagem muito doce, extremamente doce. Nós temos de praticar
isso, realmente praticar, porque mesmo vindo para a Sahaja Yoga, isso ainda perdura, certas coisas, e esses hábitos podem ser
corrigidos de maneira muito simples e muito facilmente. Isso pertence à língua, não a nós, então é muito fácil se livrar deles. A
obstinação é uma outra coisa que é horrível. Qualquer pessoa sofre desse tipo de obstinação muito sutil. A obstinação se
estabelece, essas coisas são amarradas com uma corda. Agora, seja o que for que aconteça, você está amarrado: "Uma vez
que eu tenha decidido, eu decidi". "Mas qual é o mal em mudar?" "Não, não, não, não, não queremos nenhuma mudança." Agora,
na Sahaja Yoga, Eu fico feliz, nada está decidido, nada é fixo. Nós devíamos ter o Puja, digamos, ontem; nós o faremos hoje,
também pela manhã. Isso não deveria aborrecê-los, porque tudo é feito... para manter o seu aborrecimento longe. Então,
quando será o programa e quando não será o programa não é importante. O que é importante é como você lidou com essa
mudança. Se você não sabe como lidar com a mudança, então sua transformação está incompleta. Agora, esta língua inglesa
que aprendi nesta vida, Eu acho que há alguns pontos interessantes sobre ela, que você deve dizer dez vezes: "Obrigado",
mesmo se alguém lhe der água, ou dizer quinze vezes: "Desculpe! ", de manhã até à noite. De certa forma, é bom, mas se for
apenas da boca para fora, então todo mundo sabe que você tem de dizer "Obrigado", então eles disseram "Obrigado" tão bem.
Mas ao mesmo tempo, se você se lembrar... de quão gentilmente a pessoa fez isso por você, apenas lembrar-se disso, da
próxima vez que você se encontrar com essa pessoa, toda essa gentileza se revelará, porque você tem um sentimento... de que
alguém faz algo por você, você tem um belo sentimento de gratidão. E uma vez que você tenha esse sentimento, se você se
lembrar desse sentimento, então você continuará somando a isso. Eu acho que vocês também estão sentados no sol, está
muito quente. Isso vai adicionando. Quanto mais você adiciona esses belos sentimentos... dentro de você: "Como eu me senti
quando eles fizeram isso? ", toda vez que você tem algum tipo de experiência desse tipo, se você a mantiver dentro de você, em
qualquer momento que você abrir essa área da sua memória, toda a beleza começará a se derramar sobre você, a beleza desse
sentimento. Portanto, nós temos de aprender novos métodos de nos tornarmos felizes. Antes disso, nós ficávamos felizes
quando magoávamos os outros, ficávamos felizes quando éramos sarcásticos com os outros. Mas agora nós temos de
desenvolver um novo método de nos tornarmos felizes. E uma vez que sua mente prossiga nisto: "Eu tenho de ser feliz, alegre",
"O que estou fazendo? Por que estou fazendo assim? Como posso ser feliz?" "Dizendo algo rude aos outros..." "ou dizendo algo
malicioso, como eu posso ser feliz? Eu não posso." "Então este Sr. Ego, ele me deixa extremamente infeliz." "Ele realmente
estragou meu humor." E diga a ele para ir embora agora: "Abaixe, abaixe." Então ele abaixará. Nesta conjuntura, quando vocês
estão tão avançados na Sahaja Yoga, Eu não deveria ter lhes falado todas essas coisas, Eu concordo completamente com
vocês, que agora não é hora de lhes dizer todas essas coisas... tendo em conta o comportamento de vocês em relação a outros
Sahaja Yogis. Mas mesmo um menor movimento muda completamente a atmosfera. Portanto, temos de ser extremamente
cuidadosos e atentos.... em relação ao que vocês dizem, ao que vocês têm de dizer, como vocês se comportam e como vocês
criam um sentimento. Na sociedade da Sahaja Yoga, nós temos belas pessoas, nós rimos, desfrutamos, fazemos todos os tipos
de coisas, e nós realmente estamos na companhia mais alegre o tempo todo. Afinal, é alegria, e o que nós alcançamos com a
alegria é o mais elevado. Ao mesmo tempo, nós temos de lembrar que... o subconsciente coletivo está lá, e isso pode
simplesmente saltar algum dia e retornar. A Sahaja Yoga não acredita em nenhuma vingança, em ódio, em nada desse tipo. Ela
não acredita em nenhum tipo de falso orgulho... ou em qualquer tipo de restrição ou em qualquer coisa assim. Ela acredita no

puro senso de humanidade... e também no grande trabalho da Sahaja Yoga. Ela lhes dá grande prazer de serem gentis, serem
bons, então diminuam, para diminuir esses hábitos, vocês têm de fazer alguns abyas, vocês têm de praticar e fazer
introspecção. Eu não estou dizendo porque alguém relatou alguma coisa, que é assim, nada disso, de forma alguma. Mas, nesta
conjuntura, Eu estou apenas lhes dizendo... porque agora quando vocês saírem, vocês conhecerão novas pessoas, de modo que
vocês podem ter problemas, podem ter problemas de enfrentar pessoas com quem vocês seriam rudes, vocês seriam mais
meticulosos, vocês talvez fossem muito mais agressivos do que o normal. Todas essas coisas aborrecerão, aborrecerão as
pessoas, mas se vocês forem pacíficos, tolerantes, dispostos a perdoar, isso definitivamente os fará sentir que vocês são
santos. Se eles são difíceis, deixem-nos em paz, não discutam, através da discussão, vocês não podem lhes dar a Realização.
Se eles não têm sabedoria, eles não a merecem, eles não, eles não estão destinados a serem assim. Mas o estilo de vocês deve
ser tal que eles saibam que vocês são santos. Com todo o seu autorrespeito, com todo o seu amor, vocês têm de falar com
eles. Então agora, quando vocês estão aqui neste país, vocês têm de decidir... como vocês irão difundir a Sahaja Yoga quando
retornarem. O mesmo com nossos Sahaja Yogis indianos, eles também têm de descobrir maneiras e métodos... de como eles
difundirão a Sahaja Yoga. Que Deus os abençoe.
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Shri Mahalakshmi Puja Brisbane, Austrália, 20.02.1990 Há algo errado. Quem fez isso com as coisas… (Hindi). Você deveria
colocar mais algodão nisso, desliza para trás. (Hindi) Você pode fazê-lo pelo… (hindi). Para pujas, vocês devem ter moças
indianas, é melhor, elas sabem todas essas coisas melhor. Elas disseram: "Ninguém nos pediu", então elas ficaram em cima do
muro. Elas pensaram: "Nós não devemos nos voluntariar, porque eles pensarão:" "essas pessoas estão falando demais, essas
indianas." Então… Quero dizer, elas - quando elas têm de vir, elas devem vir. Vocês podem ver no filme de ontem que nós temos
uma tradição, nós sabemos todas essas coisas, não é? Isso tem existido naquele país, então elas devem lhes dizer e vocês não
devem se importar com isso. Elas também têm o mesmo medo que vocês têm de que dirão: "Você tem um ego". Eu não sei
como abordar isso. [Hindi] Está bem quente. Está tudo bem. Eu lhe ensinarei como fazer isso, tudo bem? Que Deus te abençoe.
Hoje Eu estava pensando que faremos o Puja para Mahalakshmi. Será melhor, de modo que entenderemos o que é a Vishwa
Nirmala Dharma. Como vocês sabem, o Princípio de Mahalakshmi está dentro de todos vocês, no centro. E uma vez que você
esteja farto da falsidade… e também da hipocrisia das pessoas, você começa a buscar a verdade dentro de você. É desse modo
que uma nova categoria de pessoas nasce, que são chamados de buscadores, sadhakas. Eles são muito diferentes dos outros.
Eles não se importam com nenhum ganho material… ou com qualquer poder, posição social. Eles querem buscar a verdade e é
nessa categoria que vocês estão… e é por isso que vocês vieram para a Sahaja Yoga. Isso vem de suas vidas passadas
também. Para muitas pessoas, Eu acho, é a vida passada delas… que trouxe essa busca nelas. Também a riqueza que você
alcançou, você está farto dela, e você está buscando a verdade. Também há pessoas, como na Índia, onde a tradição é buscar a
verdade, desde a infância, é dito a você que o dinheiro não é tudo, poder não é tudo, é tudo falsidade, você deve buscar a
verdade. Então, você está impregnado com isso. Estes são chamados de bons condicionamentos, "su-sanskara". Agora, se é
apenas um tipo de moda, essas coisas, em que você entra na moda: "Vamos buscar a verdade…" "porque todo mundo está
falando sobre a verdade, vamos ter isso como uma moda," "porque todo mundo está fazendo isso." Então isso pode ser muito
perigoso. Pessoas assim se perdem. Eu tenho visto pessoas que eram viciadas em drogas, que vieram até nós primeiro na
Inglaterra. E Eu fiquei surpresa ao ver que eles eram realmente buscadores, e eles não estavam tomando drogas por causa da
moda. Eles só estavam tomando, porque eles pensaram que tomando drogas, eles entrariam no Princípio de Mahalakshmi
deles. Muito inteligentes, educados, muito perspicazes, Eu devo dizer, as pessoas se tornaram hippies e começaram a tomar
drogas. Eu descobri que a busca deles era apenas que eles deveriam encontrar a verdade. Mas eles não tinham nenhuma ideia
do que é a verdade. Então, esse Princípio de Mahalakshmi nasceu dentro deles, meio que começou a se manifestar: "Além de
tudo isso deve haver alguma coisa". Essa categoria de pessoas está em todo lugar no mundo. Especialmente Eu fiquei surpresa,
na Rússia, onde não se fala de Deus, não se fala de religião. Eles são ainda melhores do que os indianos em entender a Sahaja
Yoga. Assim, os condicionamentos de cada país também tem dificultado… o progresso da Sahaja Yoga dentro de vocês e
externamente. Então, agora, antes de tudo, para entender o Princípio de Mahalakshmi, nós devemos saber que temos dois
outros canais dentro dos quais podemos saltar. Um é o canal esquerdo, outro é o canal direito, e depende do tipo de histórico
que vocês tiveram nesta vida. Por causa de seu histórico na vida passada, vocês vieram para o caminho correto. Mas a vida
passada está sendo coberta por esta vida. O ambiente, o país em que vocês nasceram, seus amigos, pais, a sociedade em que
vocês viveram, têm dominado vocês de tantas maneiras… que o Princípio de Mahalakshmi não se expressa nesse poder
completo… que realmente deveria absorver todo o resto… e colocá-los no trono de um Sahaja Yogi. Então você encontra
pessoas - ontem havia muitas pessoas, por exemplo, pessoas muito boas, todos eles eram buscadores de muitas vidas que
foram lá, mas nós não sabemos quantos virão para a Sahaja Yoga… e quantos se estabelecerão na Sahaja Yoga, quantos
alcançarão a consciência sem dúvidas. Novamente o mesmo problema, eles começam a entrar… nos hábitos formados pelo
canal esquerdo… ou no ego formado pelo canal direito. Agora, para um Sahaja Yogi manter seu Princípio de Mahalakshmi bem,
ele tem sempre de fazer introspecção, não olhar para os outros, mas fazer introspecção: "O que eu estou fazendo?" "Eu estou no
canal esquerdo ou no canal direito?" "Para qual canal estou me movendo?" "Para qual lado eu estou seguindo? Eu estou no
centro?" Agora, como você julgará? O melhor é sentir suas vibrações, sintam suas vibrações. Mas às vezes você vai tão longe…
para o esquerdo ou para o direito, que você simplesmente não sente as vibrações, seu Princípio de Mahalakshmi não está
funcionando. Então você continua. É como um descarrilhamento completo, Eu devo dizer, uma espécie de ladeira na qual você
simplesmente continua caindo. Portanto a todos esses condicionamentos, nós devemos ficar atentos… em nós mesmos e nos
outros: "Como nós adquirimos esses problemas…" "em que escorregamos para fora do canal central?" Imaginem que um trem

esteja indo em uma linha férrea adequada… e de repente ele comece a se mover por esse caminho ou por aquele caminho.
Então, onde ele acabará? Em destruição. Mas você tem uma forma de arranjar para que esse descarrilhamento… possa ser
trazido de volta para o caminho do meio. Então, de uma forma muito desapegada, se você olhar para si mesmo como uma
testemunha… e ver por si mesmo, não sobre os outros, mesmo quando Eu dou palestras, as pessoas começam a dizer: "Oh, a
Mãe está falando sobre outra pessoa." Não, Eu estou falando sobre você, você mesmo. Então fique alerta: você está no centro
ou você está indo para a esquerda ou para a direita? Em primeiro lugar, aqueles que estão no centro… não deveriam ter nenhum
problema físico. Deveriam ser capazes de se curar completamente. Se não os outros, eles deveriam ser capazes de se curar.
Em segundo lugar, um indivíduo que está no centro é uma pessoa muito pacífica. Ele nunca fica zangado, ele talvez faça uma
encenação de que está com raiva. Mas ele não se envolve em raiva ou quaisquer emoções, sejam quais forem. Ele só observa e
pode atuar. Ele pode simular estar nesse sentimento… de raiva, também de luxúria, ganância, qualquer coisa, mas apenas para
atuar. Porque às vezes essa atuação é necessária, então ele pode usar isso. Mas você deve ter certeza, antes de tudo, de que
você está completamente desapegado. Então em primeiro lugar, antes de atuar, você deve se tornar um mestre da atuação. E
para isso, você tem de se tornar o seu Si. Se você se tornar o seu Si, então você é um mestre e você pode ver aonde você está
indo. Agora a diferença entre um Sahaja Yogi e um Sahaja Yogi que é desse jeito, como vocês dizem, é esta: ele é capaz de ir
para a esquerda ou para a direita. Eles não são solidamente Sahaja Yogis… e eles continuam assim e não há progresso.
Imaginem… qualquer avião que esteja oscilando assim, ficará apenas no chão. Ninguém será capaz de colocá-lo no ar, porque
só Deus sabe a que hora, quando ele vai cair. Então, em relação a qualquer maquinário, nós temos de consertá-lo…
apropriadamente primeiro antes de começarmos a trabalhar nele. Para consertar nosso Princípio de Mahalakshmi, você tem se
certificar de que seu ser físico esteja bem, esteja normal, sem problema. Eu não estou querendo dizer as formas modernas de
olhar para a saúde, mas que você deve se sentir saudável e feliz. Você deve sentir que não há nenhum problema com o seu ser
físico. Mas se você é um tipo que reclama: "Eu estou com dor aqui, estou com dor ali", então há algo errado com você. Esse é o
primeiro critério de que você está no centro. Então sua atenção deve estar mais em direção à natureza, como a natureza é,
como ela está florescendo, como ela está funcionando. Ela deve estar em direção ao céu, às estrelas e às coisas. Apenas
desfrutar toda a criação que está em volta, apenas desfrutá-la. Isso é uma alegria que é realmente tão surpreendentemente
profunda. Quando você vê algo, uma bela vista ou algo assim, você vai a um lugar muito bonito, então um tipo de alegria
derrama em você… de seu Sahasrara, isso você também deve experienciar. Também você deve experienciar sua consciência
sem pensamentos, quando você olha para algo bonito, você deve de repente ficar sem pensamentos. Apenas comece a ver
aquilo, toda a alegria começará a derramar em você. Então uma outra coisa é que você não deve diferenciar entre religiões.
Você não deve condenar nenhuma religião. Mas os indivíduos que são estúpidos e se dizem religiosos, eles podem ser
condenados, porque eles são estúpidos. Eles não seguiram o princípio da religião, de forma alguma. Eles não são almas
realizadas e é por isso que eles estão cometendo um erro. Então está tudo bem. Por exemplo, as igrejas podem ser
condenadas, mas não Cristo, nem a Bíblia, de forma alguma, nunca. Então, quando você observa as raízes, as raízes estão bem,
mas agora como Eu disse, essas flores foram arrancadas pelas pessoas e elas estão lutando. Então você nunca deve condenar
nenhuma Encarnação, nenhuma religião, nenhum profeta. Você não condenará. Não é questão de Eu ficar dizendo: "Não faça
isso". Você simplesmente não fará isso. Você respeitará todas elas automaticamente, porque agora você nasceu nisso. Se
você, digamos, é um cristão, você respeitará as escrituras hindus. Se você é hindu, você respeitará o Alcorão Islâmico. Isso tem
de existir. Se não for assim, então por favor, saiba que você ainda não é um Sahaja Yogi. Não deve haver rancor em relação a
qualquer religião, seja qual for. Nenhuma religião fez nada de errado até agora. São as pessoas que as seguem de uma forma
errada, usam-na para ganhar dinheiro, usam-na para o poder e também são estúpidas. Para elas é diferente. Mas para vocês,
toda religião é sua própria religião. Portanto, nós não podemos ser fundamentalistas. Nós não podemos lutar pelo
fundamentalismo. A Vishwa Nirmala Dharma, que é baseada no Princípio de Mahalakshmi, é a essência de todas as religiões, a
verdade de todas as religiões. E procuramos encontrar com nossas buscas… quais são os pontos comuns em todas essas
religiões. Nós tentamos neutralizar os que não são pontos comuns… e descobrir com nossas pesquisas, buscas: "Isto aqui não
era a coisa certa." Mas não está na religião, as pessoas estão seguindo assim. Há tantas coisas que você pode descobrir. Se na
Bíblia, você remover Paulo, você limpará a maior parte dela. Se Paulo não estiver lá, Eu lhes digo, a maior parte do Cristianismo
pode ser limpa, porque ele começou as confissões, ele começou toda essa insensatez. Ele começou a fazer as pessoas se
sentirem culpadas… e tratar as mulheres como nada. Sr. Paulo fez tudo isso… e ele não tinha o direito de estar lá na Bíblia
porque ele nunca conheceu Cristo. Ele era epiléptico e viu uma cruz, quer dizer, algum tipo de… Eu não sei até onde isso é
verdade. Mas ele disse que viu uma cruz. E daí? Ver a cruz não significa que você se torna a cruz. Também ele queria ter um
palanque. Um belo palanque é feito, tudo bem, para vocês. E ele tem poderes e ele quer ter poderes, então ele sobe no palanque.

Então ele organiza o Cristianismo. Tudo erro dele. Na Bíblia não é dito, Cristo nunca disse… que você deve organizar o
Cristianismo, nem disse… que você deve confessar ou você deve se sentir culpado. O tempo todo, Ele tem falado de perdão.
Naquele curto espaço de tempo também, Ele nos deu a verdade. Mas se alguém quiser interpretar, então dá errado. Assim este
é um outro ponto de um Sahaja Yogi: seja o que for que Eu diga, eles não têm de interpretar, eles sabem exatamente o que Eu
digo. Se eles começarem a interpretar, então há algo errado com eles. O cérebro deles não está bem, eles não são normais.
Vocês não podem Me interpretar. O que quer que Eu diga, Eu digo em inglês muito simples. Eu não uso linguagem
shakespeariana ou algo assim. Eu modulei Meu padrão de inglês para a língua normal das pessoas comuns, e se você começar
a interpretar isso, significa algo definitivamente muito, muito errado com você. Não há nada para interpretar. Eu estou dizendo
coisas diretas… que não precisam ser interpretados. Isso é uma coisa muito importante. Mas muitos Sahaja Yogis que são
imaturos, Eu devo dizer, começam a Me interpretar, porque eles acham que têm inteligência para interpretar. Vocês não têm
inteligência desse calibre de modo que vocês possam Me interpretar. Não há interpretações. Seja o que for que Eu tenha dito,
Eu disse… e não há nenhuma necessidade de interpretar. Esse é um dos sinais de que você não está no centro. Ou você está
possuído ou se tornou egoísta. Então, para se manterem no centro, para serem solidamente Sahaja Yogis, em primeiro lugar,
não deve haver interpretações do que Eu digo. Se você acha que Eu estou querendo dizer outra coisa, você pode escrever para
Mim, mas não interprete e comece uma grande organização… contra a Sahaja Yoga. Esse é o maior erro que as pessoas
cometem. Eu disse a muitas pessoas: "Vocês não devem dar palestras sobre a Sahaja Yoga." Porque uma vez que eles
começam a dar palestras, às vezes também… eles saem dos trilhos. Ou eles ficam egoístas ou dizem coisas, como eles dizem,
tolices, que Eu nunca disse, que não devem ser ditas. Então, a menos e até que você seja um Sahaja Yogi sólido, Eu acho que
você não deveria falar sobre a Sahaja Yoga. O melhor é dar a Realização. Embora você seja imaturo, você pode dar a
Realização. Esse é um ponto com certeza. E aqueles que obtiverem permanecerão Sahaja Yogis. Eu tenho visto pessoas que
deram a Realização aos outros e são casos perdidos, enquanto aqueles a quem eles deram são perfeitos. Agora, quando
alguém lhe dá a Realização, ele não é seu guru… de forma alguma. Ele não é seu guru e não tenha nenhum tipo de admiração….
ou uma obrigação em relação a essa pessoa que lhe deu a Realização. Se você agir assim, então o ego daquele homem não irá
embora. e você terá condicionamento. Você sempre defenderá esse indivíduo embora ele tenha cometido erro. Embora, sem
dúvida, ele não seja um Sahaja Yogi, você o defenderá, ficará com ele. Você também se move para a direção na qual ele se
moveu. Assim, no Princípio de Mahalakshmi, temos de tomar cuidado, sem dúvida, para ver aonde estamos indo. Agora, o
sistema de grupo começa, também com a mesma coisa. Há uma grande fraternidade de "bhoots", Eu devo lhes dizer. Se você
for para o canal esquerdo, todos os de canal esquerdo se juntarão a você. Se você for para o canal direito, todos os de canal
direito se juntarão a você. Então eles lutarão entre si e irão embora. Agora, para os Sahaja Yogis que acreditam em reagir, em
agrupar-se, eles devem saber que saíram dos trilhos. Talvez eles sejam muito inteligentes, eles pensaram que poderiam fazer
isso, talvez. Mas nenhuma inteligência, nenhum deles está acima da inteligência Divina. Mas quando você começa a se mover
para fora do aspecto de Mahalakshmi, você se torna uma pessoa comum, ainda pior do que uma pessoa comum, Eu diria. Então
você é agarrado pelas forças negativas que estão ao nosso redor. Exatamente como todos os outros são agarrados, você
também é agarrado. Há condicionamentos que também devemos observar se nós temos. Por exemplo, um ocidental deve
observar os condicionamentos ocidentais… muito claramente: "Quais são esses condicionamentos?" Porque nós somos
buscadores da verdade, não pertencemos a nenhum país. Nós pertencemos ao Universo, a Vishwa Nirmala Dharma. Nós não
pertencemos à Austrália, não pertencemos a Brisbane. Esse pertencimento torna-se tão pequeno e tão medíocre que no final,
isso se tornará: "Nós pertencemos a essa rua", e depois "nós pertencemos a esse quarto" e "nós pertencemos a esse banheiro".
Começa a decair, decair, decair muito. Enquanto ela é a Vishwa Nirmala Dharma. Significa que ela é uma religião universal, nós
pertencemos ao Universo. Nós somos partes integrantes do Universo, não apenas pertencendo a um lugar ou a um local. Nós
não podemos. Agora nós entramos na vida eterna. Nós fomos para algo que é ilimitado. Então nós pertencemos a este
Universo. Uma vez que você compreenda que você pertence a este Universo, você também deve saber quais
condicionamentos… ainda estão grudados em nós desse país, dessa cultura, desse lugar, dessa casa, dessa família. Como um
pequeno lótus que brota da lama. Lentamente, lentamente joga fora toda a lama que está grudada nele. Por fim, ele brota como
uma flor muito limpa. Da lama, ele alcança à água, limpa-se… e brota como uma linda flor, totalmente perfumada, e então ele
espalha sua fragrância por toda parte, de modo que essa lama também fica com fragrância. Esse é o trabalho de vocês. Isso é o
que vocês têm de ser. Porque você não é um buscador da verdade para si mesmo, mas para o mundo inteiro. Porque você
pertence a Vishwa Nirmala Dharma. Esse Princípio de Mahalakshmi não é só para você, mas é para o mundo inteiro, e você tem
de dá-lo para o mundo inteiro. Então, agora, vocês estão aqui… formando um novo tipo de raça, um novo tipo de sociedade, que
é iluminada, que se sustenta na verdade e no amor. É claro, vocês devem entender que deve haver compaixão. Olhem essa

criança. Meu Deus! Esta é outra condição das crianças daqui, elas têm necessidade de fazer algo para se machucar. É muito
comum. O tempo todo, elas fazem coisas que vão machucá-las. Elas não conseguem ficar sentadas quietas. É muito
surpreendente. Na Índia, vocês perceberão que as crianças ficarão sentadas quietas… por três horas, quatro horas, enquanto os
pujas estiverem acontecendo. Agora aqui as crianças ficam, Eu não sei, mas Eu irei descobrir uma solução para isso, elas não
conseguem ficar quietas. E agora na América, elas estão sofrendo de hiperatividade, é uma doença, é uma doença agora. Eles
não sabem o que fazer com as crianças hiperativas. Elas são hiperativas. Mas Eu acho que serei capaz de encontrar uma
solução para isso. Mas no que diz respeito a vocês, vocês são sua própria solução. Vocês podem se observar. Vocês querem
ser… pessoas que são espiritualmente muito bem equipadas. Para esse equipamento, você deve ver por si mesmo: "Onde você
está?". "O que você está fazendo?" "Qual é o seu estilo de vida?" Um Sahaja Yogi sólido ou uma Yogini, todos conhecem em todo
o mundo. Eles são sólidos. Nada pode detê-los. E você também pode saber sobre si mesmo. Não é que você não possa saber.
Todos vocês podem se conhecer muito bem porque agora vocês são muito sensíveis… e vocês têm seus próprios centros
iluminados pelo Princípio de Mahalakshmi. A Kundalini definitivamente iluminou seu Princípio de Mahalakshmi. Então vocês
sempre podem discernir: "Onde estamos? Quais são meus chakras?" "Como eles estão se bloqueando? Onde estão
bloqueando?" Ao invés de evitar isso, apenas trabalhe isso: "Qual é o problema? Onde está o problema?" Uma vez que você
trabalhe isso, então você se surpreenderá ao ver que… assim que seu desejo for para dentro, a Kundalini, Ela própria correrá e
limpará seus chakras. Como Eu estava lhes dizendo, nós não conhecemos nossos poderes. Somente uma coisa, vocês têm de
fazer: é desejar. Vocês têm de desejar: "Que minhas vibrações fiquem bem, que meus chakras sejam limpos," "que eu fique no
centro, em equilíbrio." Vocês só têm de desejar. Desejar é uma coisa tão simples. Mas isso também, nós não conseguimos
fazer. Nossos desejos são por alguma outra coisa. Não o que nós temos de ser. Vocês só têm de desejar: "Que eu seja um
Sahaja Yogi puro." "Que eu seja um Sahaja Yogi sólido." Há medíocres que nunca pode ser. Eu não estou falando deles. Mas
muitos podem ser muito elevados, podem ser muito elevados na Sahaja Yoga. Mas os desejos deles ainda não estão sendo
totalmente manifestados. Então há um efeito amortecedor de muitas coisas que Eu lhes falei. Então, supondo que você tem de
pegar o avião, então você não desce em qualquer lugar no caminho e fica fora. Da mesma forma, quando sua Kundalini tem de
se elevar, você pode ver tudo que está acontecendo. Mas mantenha-se distante, porque você tem de alcançar seu ponto e isso
acontece… através desse Princípio de Mahalakshmi. Ele é um princípio que é tão desapegado. É o princípio nutridor dentro de
nós, que nutre nossos centros, que nutre nosso caráter, que nutre nossa religião que é a Vishwa Nirmala Dharma. Ele nutre tudo,
nutre nosso cérebro, nosso intelecto, tudo, ele nutre. Esse Princípio de Mahalakshmi, acima de tudo, é o equilíbrio, ele o
equilibra. Se você está fazendo algo em excesso, então ele lhe dá uma espécie de empurrão. Se você não está fazendo nada,
novamente ele trabalha de tal maneira que o equilibra. Assim, esse é o fator orientador para você, este Princípio de
Mahalakshmi, que trabalha tudo que, você pode dizer, que está equilibrando, que é o equilíbrio e a sabedoria. À medida que a luz
do Princípio de Mahalakshmi começa, a sabedoria torna-se perceptível em você. Mas o maior de todos é o amor. Amor por
Deus, o amor pela verdade e você prospera nesse amor. Você somente fica lá. Quero dizer, Eu perguntei: "Por que tantos estão
aqui?" Eles disseram: "Para o Puja." "Por quê?" Esse é um sinal de que vocês são grandes Sahaja Yogis, pois vocês estão aqui
por causa do Puja, vocês entendem o valor do Puja… e vocês precisam do Puja, vocês desfrutam porque é nutridor para vocês. É
uma coisa muito boa porque isso mostra que vocês estão muito presentes. Vocês estão entendendo muito a importância das
coisas corretas… e vocês querem fazer isso a qualquer custo. Todos esses desejos são significativos porque eles mostram que
vocês estão… no Princípio de Mahalakshmi e vocês querem se manter nele. Eu diria que há uma coisa simples que vocês
podem fazer… que é apenas estar em Minha Kundalini. Se vocês puderem, tentem estar em Minha Kundalini, em Minha
Kundalini. Apenas coloquem a atenção. Vocês podem, todos vocês podem. Qualquer problema, apenas coloque sua atenção
em Minha Kundalini… e você ficará bem. Você simplesmente ficará sem pensamentos, porque não há nenhum pensamento.
Essa é a melhor maneira de fazer isso, é simplesmente resolver todos os problemas… colocando a atenção em Minha
Kundalini… e através disso, seu ego definitivamente se dissolverá, porque então você saberá: "A Mãe está fazendo tudo, eu não
estou fazendo nada," "então por que eu deveria estar orgulhoso disso?" Os condicionamentos também se dissolverão porque…
Minha Kundalini é totalmente pura, Ela não é apegada a ninguém. Não está apegada nem mesmo à Sahaja Yoga. Ela não está
apegada a ninguém. O trabalho que Ela tem de fazer é nutrir tudo. Se Ela puder nutrir, tudo bem. Se Ela não nutre, tudo bem. Isso
depende do que você quer. Você quer ser nutrido? Tudo bem, então a Kundalini está lá, o Princípio de Mahalakshmi está lá. Isso
o nutrirá. Mas se você não quiser, ninguém irá forçá-lo de forma alguma. Ninguém pulará em cima de você ou formará algum
tipo de opressão enorme. Nada desse tipo. É exatamente como o rio Ganges, você pode dizer, que está fluindo. Agora, se você
quiser, pode encher seus jarros. Se você não quiser, Ela não irá entrar em seus jarros. Ela não entrará em sua casa e não entrará
em seus jarros. Então tem de haver um desejo de obter isso e isso é o que é chamado de "Bhakti". "Bhakti" é o desejo, a devoção

para obter… a alegria de Bhakti. É uma coisa tão bela. Eu gostaria de poder fazer a Bhakti para alguém, mas Eu não posso fazer.
Porque Eu vejo vocês, quando estão em Bhakti, vocês simplesmente se perdem nela. Vocês desfrutam tanto, uma coisa tão
agradável. Então vocês não pensam, vocês só desfrutam a Bhakti. E esse é o estado mais cobiçado, o estado mais elevado…
onde você é apenas um só com o Divino e fica apenas nadando no oceano de alegria. Assim, esse Princípio de Mahalakshmi
deve ser preservado… e tem de ser sempre observado e examinado minuciosamente. E as bênçãos de Mahalakshmi são tantas
que, Eu lhes digo, Eu não posso nem mesmo falar delas… em uma única palestra. Eu terei de dar pelo menos dez palestras. Mas
você mesmo sabe quais são as bênçãos desse Princípio de Mahalakshmi. A maior é a completa autossatisfação, você fica
totalmente satisfeito consigo mesmo. Você não quer apoderar-se de algo, você não quer correr atrás de algo, você é apenas
satisfeito consigo mesmo. Você não quer nenhuma publicidade, Você não quer nenhum conforto, nada. Você está confortável
em seu Espírito. Essa é a maior bênção desse Princípio de Mahalakshmi, e se é assim, então por que não cuidarmos do nosso
Princípio de Mahalakshmi… e esquecermos o resto? Por último, quando isso entra em seu cérebro, então o Virata está se
manifestando e você se torna coletivo, totalmente coletivo. É uma coisa tão bela ser coletivo. Havia uma moça que foi para a
Sicília… e ela estava em um restaurante comendo algo sozinha. E então ela olhou para outra pessoa e aquela moça também
olhou para ela. E esta se levantou e veio até ela e disse, elas não estavam usando broches. Elas disseram: "Você esteve com
Shri Mataji?" "Sim, você esteve? ", "Sim." "Nós somos Sahaja Yoginis." "Sim." E então elas simplesmente se abraçaram com tanta
alegria. Em um lugar improvável, em algum lugar da Sicília, em um restaurante, imaginem. Elas simplesmente se perderam
nisso. O sentimento de carinho, a irmandade, a amizade é tão grande e causa tanta alegria. Você não considera então de qual
país você é, de onde você vem, qual é a cor de sua pele… ou qual é a religião que você tinha seguido, o que seus pais são. Você
simplesmente desfruta se encontrar com as pessoas. Essa amizade, essa alegria vem do mesmo Princípio de Mahalakshmi,
quando Ela ilumina seu Sahasrara. No Sahasrara, você tem esse sentimento do Todo… e o sentimento do Todo é algo tão
grandioso. As pessoas falam de individualismo, mas isso é contra o princípio do Todo. Quem não conhece o Todo fala de
individualismo. Esse individualismo é que tem produzido todos os tipos de perigos para nós. Agora nós temos de saber que nós
somos um só com o Todo. É claro, nós somos indivíduos no sentido de que nós temos rostos diferentes, roupas diferentes,
modos de viver diferentes, relacionamentos diferentes, mas nós pertencemos ao Todo. E esse sentimento do Virata de que
somos partes integrantes do Todo… lhes dá paz total e completa proteção. Você nunca sente que algo pode lhe acontecer,
nunca sente. "Algum acidente acontecerá, tudo bem, acontecerá," "mas nada acontecerá comigo, eu sou um Sahaja Yogi."
Tantas pessoas se beneficiaram desse jeito, permitindo-se… serem completamente cuidadas por esse Princípio de
Mahalakshmi. Apenas se entregue ao Princípio de Mahalakshmi, significa que você abandona seu ego… e abandona seus
condicionamentos. Você abandona ambas as coisas, apenas se entregando ao seu Princípio de Mahalakshmi. É por isso que
Mahalakshmi é tão importante. Que Deus abençoe a todos.
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Shri Mahasaraswati Puja, Auckland, Nova Zelândia, 23.02.1992 Por favor, sente-se. Eu vejo muito mais neozelandeses, estou
muito feliz por ver todos vocês aqui. Hoje Eu pensei que deveríamos ter… o Mahasaraswati Puja, seria uma boa ideia, porque
nós fizemos Mahalakshmi Puja, vamos ter Mahasaraswati Puja. O Princípio de Mahasaswati está no canal direito, como todos
vocês sabem. Primeiro é o Princípio de Brahmadeva, que é o Princípio de Saraswati, e então, esta Mahasaraswati leva você ao
Princípio de… Mahabrahmadeva, chamado de Hiranyagarba. Agora, este Princípio de Hiranyagarba… é muito importante para os
Sahaja Yogis. Antes de tudo, aqueles que pensam muito… ou aqueles que criam muito sem a Realização, aqueles que se
expressam em poesia… ou em literatura ou em música, você pode dizer, em pinturas, em todos os tipos de arte, se eles não são
almas realizadas, então eles vão do canal esquerdo para o extremo do canal direito. Então por exemplo, se há um artista, se ele
vai para o canal direito, gradualmente suas pinturas se tornarão expressões extremamente violentas. elas poderiam mostrar
demais algo muito violento… e também muito, Eu diria, ele seria um homem que seria inflexível. Ele teria seu próprio estilo, ele
não consegue se mover em outro estilo, ele usará o mesmo estilo e não se envolverá em nenhum outro estilo. Ele desenvolve
um tipo de natureza austera em suas produções… e depois quando ele fica cansado disso, então ele adotará algo, você pode
dizer, como a arte abstrata, mas sem a Realização, a arte abstrata… pode ser algo muito absurdo e estranho. Eu tenho visto os
extremos disso, Eu tenho visto pessoas que colocam grandes telas no chão… e derramam muitas tintas a óleo uma após a
outra… e rolam sobre ela, isso é considerado uma pintura. Eles dizem que isso é espontâneo… porque eles caíram naquilo ou
rolaram naquilo, então é uma pintura espontânea que surge. Agora, essa pintura espontânea… deveria vir de uma personalidade
espontânea, não rolando sobre uma coisa ou algo assim, quero dizer, eles fazem todos os tipos de coisas, mas não há fim para
isso, para as coisas insensatas que eles pensam. E eles acham que eles alcançaram muito e fizeram muito… e também eles a
vendem para as pessoas que têm muito canal direito. Elas gostam disso. Assim, eles colocam muito esforço para criar esse
tipo de pintura. Também essa música pop de hoje, que é muito agressiva, é do mesmo efeito, porque você não pode ascender,
então você se move para o seu canal direito. E essa música pop então começa, agora está se tornando… tão horrivelmente
barulhenta. Eu não sei do que chamá-la. Sem dúvida ela pode… ensurdecer seus ouvidos, se você ouvi-la. e a coisa toda é, todos
os gestos e tudo mais… são tão feios e tão agressivos, é como se eles fossem comer o microfone, às vezes Eu sinto, o modo
como eles ficam com o microfone e coisas assim. E observem então que essas pessoas também impressionam pessoas
assim… que são muito canal direito e então eles se tornam populares. Mas a popularidade não é o sinal de verdadeiro sucesso.
Ela chegará e irá embora. Todos esses artistas e pintores vêm e vão embora, eles não têm nenhuma, nenhuma duração, eles
estão lá por um tempo curto. E então a história fala daqueles que estiveram no centro, nunca sobre as pessoas que foram aos
extremos. Só Deus sabe quantos devem ter vindo e ido embora. E esses que estão hoje também pintando ou cantando desse
jeito, amanhã eles não serão conhecidos. Um após o outro, a loucura entra na moda, um vem e desaparece, outro vem, portanto
eles são loucos e eles criam uma loucura… e os loucos como eles gostam da loucura. Então isso chega a algo que é somente
desperdício, não cria nenhuma marca na história. Assim, essa é a insensatez de canal direito… que surge do movimento do
canal direito, do sistema nervoso simpático, indo longe demais com sua criatividade… e também com sua literatura. E houve
muitos escritores na língua inglesa… que vocês conhecem, vocês podem começar de Shakespeare, que mostrou a futilidade da
empreitada humana. Por exemplo, nós chamamos de avadhuta, aquele que alcançou… um grau de desenvolvimento muito
elevado em sua vida espiritual. Ele pode ver a futilidade da empreitada humana… e então ele os traz a um ponto em que eles têm
de se elevar… acima dessas empreitadas humanas estúpidas, e levar a algum tipo de empreitada que os levará a algo mais
elevado, e também criará algo de valor eterno. Então nós também temos, Eu acho, na língua inglesa, Eu disse, disse sobre
Somerset Maugham e tudo mais. Eles são pessoas muito centradas, também Cronin era, Eu diria, mas então veio esse
Hemmingway, e ele começou a se mover em direção ao canal direito. Agora Eu não sei, Eu não leio agora romances modernos,
porque estão cheios de obscenidade. Então move-se para o canal direito. Portanto, um é o que… se move para o canal direito e
fala sobre todos os tipos de violência, isso, aquilo, isso é também totalmente… não palatável para o consumo humano, Eu lhes
digo. Mas ainda assim, eles escrevem e as pessoas gostam disso. As pessoas querem ler sobre Hitler, elas querem ler sobre…
como as pessoas foram mortas, histórias de guerra, isso, aquilo. Elas querem ver filmes que são cheios de violência, quem está
matando este e aquele, de modo que o próprio desejo delas de serem violentas é satisfeito… ao ver essas coisas nos filmes… e
também lendo esses livros desse tipo. Quando eles, esses artistas, se movem para o canal esquerdo, então o mesmo acontece
com os músicos, como Eu disse, os músicos se tornam meio que totalmente sofredores… por causa da tragédia grega, o tempo

todo. Eles ficam chorando e lamentando e dizendo que… isso é algo do tipo: "nós temos sido muito infelizes", e essa tristeza e a
tragédia da vida, quero dizer, eles ficam chorando e fazem você chorar também. Portanto, não há nenhuma esperança para
eles… e eles simplesmente continuam fazendo essas coisas estúpidas. Então nós temos muitos artistas… também do mesmo
tipo, especialmente franceses. Os escritores franceses assim como os poetas franceses também… e os pintores franceses, se
você observar, eles são muito canal esquerdo, porque eles bebem muito. Se você for a qualquer vilarejo francês, depois das
19:00hs, você não consegue encontrar nem mesmo uma única pessoa na rua, e mesmo se você quiser descobrir a rua e bater
na porta de alguém… e lhes pedir que você gostaria de conhecer alguma rua e tudo mais, todos eles já estarão bêbados às
19:00hs. Então com essa coisa, eles se tornam do tipo extremamente romântico… e eles cantam músicas românticas, não tem
nenhum romance na vida deles, eles só… meio que têm algum romance imaginário… e eles vivem nesse mundo imaginário de
dor e sofrimentos… e eles têm suas próprias ideias sobre seus modelos românticos… que eles formaram em suas cabeças com
o canal esquerdo deles. Assim, os poetas e escritores vão para o canal esquerdo desse jeito… e digamos, por exemplo, em
nossa Índia, nós tínhamos esses muçulmanos que bebiam muito, então eles começaram uma coisa chamada gazal… e esse
gazal não é nada além de choro. Mesmo em alguns poetas, nós temos esse tipo de coisa em outros lugares… onde havia muitos
poetas que estavam buscando Deus… e ficavam chorando: "Oh Deus, quando eu O encontrarei? ", e na separação, eles ficam
cantando, não no encontro, e não na yoga, mas eles cantam na separação: "Quando eu O encontrarei, oh Deus?" e tudo mais. E
todas essas pessoas que ainda estão buscando, como essas músicas, continuam desse jeito. Até esse tanto, tudo bem, mas
depois você tem muitos… tipos grotescos de escritores também… que escrevem coisas tão horríveis que você sente que está no
inferno, pelo modo como eles descrevem coisas que são horríveis. E em Sânscrito é chamado de "vivastera", criam um
"vivasaras". E é a descrição de coisas muito obscenas… que nunca existiram antes mesmo na língua inglesa; Eu nunca vi isso,
mas agora alguns livros… estão cheio de obscenidade e imundície e… descrições horríveis de sexo que você simplesmente não
pode suportar isso. Assim, tudo isso vem com o movimento do canal esquerdo, porque a sociedade também… se move às
vezes, para o canal direito, às vezes para o esquerdo. Então quando ela se move para o canal direito, eles gostam de coisas de
canal direito, às vezes eles se movem… para o canal esquerdo, eles gostam de coisas de canal esquerdo. Assim, também há
pessoas com dois tipos de temperamentos, então é desse modo que eles começam a apreciar essas coisas e…
desnecessariamente eles acreditam que eles são frágeis. Como vocês sabem sobre a tragédia grega, que é um tipo de coisa
muito fundamental, Eu diria, para uma literatura ocidental, é uma tragédia grega… onde uma mulher se casa com um homem,
mas ela não ama o marido, então ela ama alguma outra pessoa e essa tragédia está lá. É uma tragédia criada artificialmente
que mostra que… você está casada com algum homem e você deveria ser feliz com ele. É claro, se o homem é muito mau e
problemático… e tudo mais, então você pode abandoná-lo. Mas de que adianta… suspirar por um outro homem vivendo com
outro homem? É o tipo de coisa que você deve ter ouvido falar sobre Tolstoy, que era uma outra grande alma realizada. Ele
escreveu Anna Karenina e no final, ele se certificou de que Anna Karenina cometesse suicídio, porque o que ela estava fazendo
era uma coisa errada, então ele mostrou claramente a coisa toda tão belamente… e uma tamanha instrospecção o tempo todo
você observa acontecendo… e também a futilidade desse tipo de romance que existia. Assim, tudo isso nos mostra que há
pessoas na mesma época… que estão no centro, Eu diria, nos escritores franceses também, Maupassant era um deles a quem
Eu colocaria no centro. Ele mostrou ambos os lados e ele mostrou o lado direito também. Então nós tivemos Goethe, nós
tivemos muitos tipos de pessoas na Europa… e na Inglaterra também, na língua inglesa, porque Eu estou falando sobre a língua
inglesa. Mas também é o mesmo em Sânscrito, em hindi, em toda língua, nós tivemos o mesmo tipo de pessoa, mas mais em
Sânscrito. Nós não tivemos muitas pessoas com esse canal direito ou esquerdo. A razão é que para literatura, há algumas
regras e regulamentos. Não é a ideia ocidental na Índia… de que devemos ser pessoas devassas, isso não é aceito. Assim,
mesmo na literatura, há um tipo de restrição. O que é uma literatura? Sahitya, é chamado de "sahit", significa "a que será
benévola". Sahita significa "o que será benévolo". Se não é benévolo, então não é sahitya, não é literatura. Então é lixo. Assim,
essa restrição que existe, que é nos dada pelos grandes santos e profetas, ainda é aceita. É claro, algumas pessoas se desviam
um pouco, elas se desviam um pouco, mas uma vez que elas se desviem, isso sai da sociedade, as pessoas simplesmente não
leem isso. Digamos por exemplo, algumas pessoas devem ter escrito este Kama Sutra… ou algo assim há muito tempo atrás,
mas nós nunca soubemos sobre isso, nós nunca lemos sobre isso até que os alemães chegaram e fizeram… um tamanho
alvoroço com isso, nós nunca soubemos que havia tais livros. Mesmo agora, Eu não sei quem o escreveu ou Eu nunca li tal livro,
Eu nunca o vi com Meus próprios olhos, mas nós ouvimos falar sobre ele, que as pessoas escreveram tais coisas. Mas na
verdade, se você perguntar a um ser humano comum na Índia, que talvez seja um erudito também, ele dirá: "O que é isto? Eu
nunca ouvi falar sobre isso." Mas os alemães ou os japoneses são muito meticulosos com essas coisas, eles querem encontrar
todas essas coisas. Assim, essas criações de feiúra, Eu devo dizer, ou de vulgaridade, todas essas são uma compensação para

as pessoas… que são muito canal direito também, porque um homem de canal direito… sempre se sentirá atraído pela bebida,
porque ele quer compensar, então o homem de canal direito também gostará dessas coisas horríveis… apenas para saciar sua
sede pelo poder. Ele é muito louco e então ele gostaria de neutralizar um pouco… esse movimento de tal maneira que seu
comportamento de canal direito… seja um pouco compensado pelo canal esquerdo. Então as pessoas que são canal direito se
entregam muito à bebida. Você perceberá que as pessoas trabalharão muito duro… e em duas noites, sábado e domingo, elas
simplesmente ficam bêbadas. Então na segunda-feira, elas estarão com ressaca. É muito interessante notar como os seres
humanos são. Por cinco dias, eles trabalharão, trabalharão, trabalharão arduamente e depois… por dois dias, eles simplesmente
entrarão em um tipo de hibernação, como eles dizem, e totalmente perdidos para o mundo inteiro, quer eles sejam médicos ou
profissionais, eles não se importam. Então seja o que for que eles ganhem em cinco dias, eles gastarão… nesses dois dias
bebendo e acabarão com isso. Assim, é desse modo que… o ganho total em toda essa criatividade entra em ação. Agora,
quando essas coisas extremas começam a mostrar resultados… e depois o artista simplesmente fica farto… com esse tipo de
coisa acontecendo em volta que ele vê e tudo mais. Então dentro dele, surge uma atitude mais sutil… em relação à criatividade,
em relação à arte, em relação aos livros… e tudo mais, e então ele começa nessa leitura… sobre o conhecimento verdadeiro, o
puro conhecimento. Ele quer ver pinturas ou ele quer ouvir música… que cantam sobre o Divino ou a Divindade; Toda essa
loucura o faz realmente pensar: "Agora nós devemos começar a fazer algo melhor", e então o Princípio de Mahasaraswati
começa a trabalhar. Mas nisso também, quando eles começam a pensar em Deus, eles caem em armadilhas. Por exemplo,
alguém pode cair em algum tipo de religião. Agora, como vocês sabem, essas assim chamadas religiões… são só orientadas ao
dinheiro ou orientadas ao poder. Elas não são de forma alguma orientadas ao Espírito. Essa é a razão pela qual quando eles não
são orientados ao Espírito, o que eles dão às pessoas é um tipo de… personalidade que é toda mental. Você lhes pergunta sobre
os Upanishads, eles recitarão versos e mais versos. O Gita, eles darão grandes palestras sobre isso por horas. Esse Chinmoy, se
você ouvi-lo, ele fala por horas sobre o Gita, você fica cansado… e aborrecido extremamente com suas palestras. Ele pode falar
sobre isso, mas não há nada dentro. Nada dentro e seja o que for que eles falem… não tem nenhum efeito sobre os outros
também, porque eles não são pessoas despertadas, eles não estão… conectados com o Divino e seja o que for que eles façam…
é apenas mental. Então quando o Princípio de Mahasaraswati é despertado, você simplesmente começa a ver claramente: "Isso
é mental," "isso não é a verdade, deve haver algo mais elevado." Eles leem sobre todas as obras espirituais… em suas próprias
religiões nas quais eles nasceram, então eles começam a sair disso e a ler sobre… algumas outras religiões também. Então
surge essa ideia de que… toda religião diz a mesma coisa, então isso chega ao ponto do Agnya. Quando chega ao ponto do
Agnya somente, lá então de repente eles percebem que há algo errado, que as pessoas só estão mentalmente aceitando essa
religião… e deve haver algo além disso. Nesse ponto, se alguém tem a Realização, ele simplesmente se dedica a isso. Mas esse
Princípio de Mahasaraswati… tem de ser despertado em todas as pessoas que são músicos, que são artistas, que são isso e
aquilo e aquilo. E aqueles que alcançaram esse estado, então de repente eles podem ter a Realização muito facilmente. Eu
tenho visto algumas pessoas, elas são hoje grandes artistas, mas quando vieram a Mim pela primeira vez, não eram de forma
alguma… famosos ou qualquer coisa assim. Mas quando eles vieram a Mim, enquanto só estão cantando, eles têm a
Realização, apenas cantando. Ou havia um senhor que só estava tocando tabla diante de Mim, quero dizer, não era tão bom,
tudo bem, e depois Eu fui a Puna onde Eu o vi, e em Puna, ele estava tocando muito bem… e Eu disse: "Ele é o mesmo sujeito."
Mas alguém disse: "Não, não, Mãe, ele não é o mesmo, ele não era um músico tão bom." Eu disse: "Tudo bem." Eu tinha levado
algumas flores para aqueles músicos, então Eu as enviei. Ele veio correndo e tocou Meus pés: "Mãe, a Senhora me reconheceu
ou o quê?" Eu disse: "Eu o reconheci, foi por isso que Eu lhe trouxe as flores." Eu não sabia o que dizer. Mas o modo como ele
melhorou, agora ele é… um tablista mundialmente famoso, mundialmente famoso, Isso aconteceu com muitos outros também,
as pessoas que tocam sarod, com as pessoas que tocam sitar, muitas pessoas alcançaram muito. Os músicos depois de virem
a Mim, eles Me pediram: "Por favor, faça algo de modo que sejamos capazes de aprimorar…" "nossa criatividade." Eu apenas
disse: "Pratique a Sahaja, só isso." E quando eles foram despertados, muito surpreendentemente, hoje a maioria deles são…
músicos muito bem conhecidos e muito famosos na Índia. É claro, os músicos ocidentais, Eu não sei onde colocar Minhas
mãos, porque Eu não sei, pela forma como eles estão… gritando atualmente, Eu acho que a garganta deles se acabará, talvez
aconteça algo, então talvez eles venham a Mim. Mas de modo geral, a Minha ideia é esta: aqueles que alcançaram o nível de
Mahasaraswati… através da leitura ou através da criatividade, mas através de escritos ou qualquer coisa, quando eles alcançam
um certo estado do Agnya, então ou eles ficam desapontados e vão para o canal esquerdo… e certamente acham que tudo isso
é inútil. Ou então se eles têm a Realização, eles se tornam realmente artistas muito dinâmicos, escritores muito dinâmicos… e
pessoas que estão criando algo de valor eterno. Muitos Sahaja Yogis que nunca falaram no palco, nunca estiveram no palco,
disseram: "Nós tínhamos medo de palco." Todos eles, surpreendentemente agora se tornaram grandes oradores… e falam

muito bem e sabem muito. Assim, esse é o Princípio de Mahasaraswati. Agora, isso faz de você uma pessoa muito mais sutil.. e
você começa a se tornar consciente de que… a compreensão grosseira que tínhamos sobre nossa arte… ou sobre nossa
criatividade tem de ser mais sutil, nós temos de ser pessoas mais sutis. E então, esses escritores somente são atrativos… para
pessoas que são mais sutis. Por exemplo, William Blake foi considerado um poeta louco. Na Índia, Eu nunca li sobre Ele. Eu de
fato li por Minha conta, mas nas faculdades, eles nunca tiveram William Blake… ou em nenhum livro assim havia William Blake.
Mas quando você vai a essas pessoas e fala com elas, havia um sujeito chamado Mascaro, ele traduziu o Gita para o inglês, é
uma pessoa maravilhosa. Ele é, Eu acho que na verdade ele é italiano. Agora ele faleceu. Ele viveu próximo à Cambridge. Eu fui
vê-lo, ele estava muito ansioso para se encontrar Comigo. E quando Eu fui lá, vocês ficarão surpresos, ele fez Meu aarti, e ele
recitou um mantra em Sânscrito: "Oh Deus, Você veio em minha casa!" "O que fiz em minhas vidas anteriores para Você estar
em minha casa?" Um poeta tão belo e ele recitou em Sânscrito, ele era um mestre em Sânscrito. Então Eu lhe perguntei: "De qual
livro você tirou esse poema?" Ele disse: "Eu mesmo o compus." O poema era tão belo e depois ele recitou algumas coisas do
Gita… e tudo mais. E ele disse: "Mãe, eu não sei, a Senhora pode ser…" Ele era muito idoso naquela época, ele tinha 80 anos de
idade. Ele disse: "Mãe, talvez a Senhora não seja capaz…" "de mudar esses ingleses, mas eu não acho que eu tenha feito alguma
coisa." "Mesmo quando eu traduzi o Gita, eles só ficam lendo," "lendo o Gita, só isso. Então de que adianta a minha tradução?"
"Exatamente como a Bíblia, agora eles estão lendo palavra por palavra o Gita." "Então acabou-se! De que adianta fazer esse
trabalho?" E ele estava tão desapontado com a coisa toda. Então ele disse: "O que Você fará para dar certo? Como Você
realizará isso?" Eu disse: "Tudo bem, Eu tentarei." Ele disse: "É claro, Você está presente, Você é uma Encarnação." Ele
simplesmente Me reconheceu: "Eu sei que a Senhora fará isso dar certo." Ele escreveu uma carta muito bela para Mim também
e depois ele faleceu. Mas um homem tão bom e ele sofreu muito. Ninguém tentou compreendê-lo. Ele disse: "Eu falei com
muitos cientistas e eles são totalmente inúteis…" "e muito superficiais. Então eu não acho que neste país, a Inglaterra," "a
Senhora será capaz de fazer muito, é um país muito superficial." Havia pelo menos 20 Sahaja Yogis ingleses Comigo… sentados
lá ouvindo aquilo. Ele disse: "Eles são extremamente superficiais, essa língua é superficial," "eles não sabem nada sobre o
Espírito…" "ou qualquer coisa sobre a Kundalini." E ele era um homem que leu muito, uma pessoa muito profunda… e me disse
que quando ele estava estudando, gradualmente ele sentiu este Princípio de Mahasaraswati, o modo como ele não disse
"Mahasaraswati", mas ele sentiu que deve haver um conhecimento mais sutil, mais sutil. Então ele se dedicou a livros como
Gita, esse, aquele, e então de repente, ele percebeu que é tudo leitura novamente. É exatamente o mesmo que a tradução… e
especialmente quando ele traduziu o Gita, ele ficou impressionado… ao ver que as pessoas só o estavam lendo como a Bíblia.
Então ele disse: "Mãe, eu não sei como," "mas um dia eu estava rezando para a Mãe Maria…" "e para o Espírito Santo e obtive
minha Realização." Assim, ele era uma alma realizada e ele Me viu em um sonho. Ele disse: "No sonho, a Senhora veio e me deu
a Realização." É surpreendente. Ele Me viu no sonho e a obteve. Há algumas outras poucas pessoas que a obtiveram, mas
especialmente ele a teve. Eu fiquei tão surpresa, então quando Eu cheguei na casa dele, ele Me reconheceu imediatamente. Ele
disse: "Eu vi a Senhora em meu sonho." "A Senhora veio e me deu a Realização, a Senhora despertou minha Kundalini…" "e a
Senhora me deu a Realização." Então vocês podem imaginar… que esse senhor estava tão belamente satisfeito, ele era tão sutil
que… no nível do Agnya, ele simplesmente teve um sonho e obteve a Realização. E ele disse: "Todo o conhecimento está agora
muito mais revelado para mim." E depois ele se sentou Comigo e disse: "A Senhora pode ficar por algum tempo?" Eu disse: "Eu
estou indo embora agora." Mas por pelo menos cinco horas, ele ficou falando Comigo. Ele não estava cansado, ele não Me
deixou. Um homem tão idoso estava sentado aos Meus Pés. Eu ficava lhe dizendo: "Sente-se na cadeira." "Não, eu estou muito
bem." "Eu estou muito bem com a Senhora sentada aí." Assim, isso é o que acontece com esse Princípio de Mahasaraswati… se
desenvolvendo dentro de nós. Mas devemos permitir isso crescer dentro de nós. Assim, na Sahaja Yoga, não nos falam para
não lermos nenhum livro, de forma alguma. Nós temos de ler, mas nesse livro, nós temos de ver os pontos sutis e ver por si
mesmo. Eu não leio nenhuma escritura, porque Eu não preciso ler. Mas quando Eu comecei a ler esses intelectuais, o que eles
têm a dizer, Eu fiquei impressionada… ao ver que eles estão dizendo a mesma coisa, não há nada novo. O que Eu sei, o que Eu
digo, isso é o que eles estão dizendo. Não há nada novo sobre isso, não há nada especial sobre isso. Apenas o que todas as
escrituras disseram, eles têm dito a mesma coisa, e essas pessoas estão dizendo a mesma coisa. Mas dizendo essas coisas,
como eles irão propagar? Nada. Isso será apenas novamente algo que acontecerá externamente… e desaparecerá. Isso não se
torna parte integrante de seu Si, então isso tem de se tornar inato. Isso só é possível se seu Espírito entrar em sua atenção. Não
há nenhuma outra saída. Então felizmente, todos vocês são almas realizadas… e sua Mahasaraswati está muito presente, mas
Eu diria que vocês devem ler. Leiam livros de valor… e compreendam como é a Sahaja Yoga absoluta que está lá, como ela está
lá. Qualquer coisa que você comece a estudar, você ficará surpreso… ao ver que todos esses livros estão falando sobre a Sahaja
Yoga. Talvez não seja ela toda, mas parte da Sahaja Yoga está lá. Todos eles falam de alguma parte da Sahaja Yoga, mas não a

totalidade dela, porque eles vieram em épocas diferentes. E agora, a Sahaja Yoga é o momento em que… você tem de saber o
completo conhecimento integrado… desses pensamentos religiosos que existiam. Completa, integrada. E é desse modo que
você compreende que… todas as religiões estão integradas. Então a pessoa deve, na Sahaja Yoga, depois de vir, as pessoas não
se dedicam a nenhuma leitura, é uma coisa errada. Elas devem ler e compreender o que os outros disseram, onde eles
falharam. Mas não essas pessoas insensatas. Você não deve ler essas pessoas insensatas, que você sabe que são insensatas.
Mas há muitos. Outro dia, Eu recebi esse livro da Ciência Cristã. É tudo a Bíblia, não há nada especial em relação a ele. Eles
estão dizendo que você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, e tudo mais. Está tudo escrito na Bíblia. Quais coisas novas
estão dizendo? Nada. Você não precisa de uma ciência para isso, simplesmente está lá. Mas eles estão ganhando dinheiro com
isso, explicando e isso e aquilo. Nenhuma explicação é necessária. Porque isso tem de surgir dentro de você mesmo, esse é o
ponto que não está presente. Então agora, esse Princípio de Mahasaraswati está despertado… dentro de nós e nós temos de ler
e ver o lado sutil… desse crescimento do pensamento, como ele cresceu, e como ele se tornou cada vez mais sutil, e como
muitas pessoas no mundo têm contribuído para isso. Muitos artistas, muitos músicos e muitos, podemos dizer, escritores… que
realmente contribuíram para o canal central do Sushumna, porque eles se tornaram almas realizadas. Eles eram almas
realizadas. Alguns nasceram e alguns se tornaram, e então eles escreveram completamente sobre a yoga. Por exemplo
Rabindranath Tagore, no começo, ele escreve: "Como, quando eu me encontrarei com você, meu amigo?" e tudo mais. O que
vocês chamam de canção de separação, (…) yoga. E então, depois de algum tempo, de repente ele tem sua Realização, porque
ele se torna cada vez mais sutil. Então ele escreve sobre seu encontro, seu encontro com o Espírito e ele escreve sobre isso.
Assim, essas coisas funcionam de tal maneira para algumas pessoas, que através das sutilezas delas, elas chegam ao ponto
da Realização. A mesma coisa aconteceu com Buddha, Ele fez a mesma coisa. Ele renunciou a tudo, renunciou a Sua família,
saiu, leu os Upanishads, isso, aquilo. Ele leu tudo e por fim alcançou Gaya, onde Ele estava dormindo sob uma figueira. E
somente enquanto dormia, Ele estava tão cansado e desgostoso, Ele teve Sua Realização. E isso é que é muito importante. Mas
para os budistas, o que Ele fez antes de ir lá é importante. Então eles também querem renunciar isso e se tornar sanyasis, isso,
aquilo. Mas tornando-se isso, nada vai acontecer. Indo a Gaya e dormindo lá também não vai acontecer. Isso teve de acontecer
porque Ele era um buscador puro, um buscador verdadeiro e foi por isso que isso aconteceu. Mas para os Sahaja Yogis, eles
não têm de fazer nada desse tipo, eles simplesmente a obtêm, a Realização. Porque Eu acho que a maioria deles nas suas vidas
passadas atravessaram… a maioria dos seus problemas e souberam que isso não é nada, é tudo insensatez em todas essas
coisas. Ou talvez nesta vida também, eles devem ter percebido que é tudo insensatez. E então eles devem ter vindo para a
Sahaja Yoga. Assim, é uma sorte muito grande para vocês por vocês estarem aqui… e obtiveram sua Realização e vocês estão
se deleitando. Que Deus os abençoe. [N.T: A palestra continua] Um outro lado que Eu deixei passar foi… o lado político, no canal
direito. Mesmo na política, o crescimento se torna cada vez mais sutil. Como, por exemplo, na Rússia, quando ela era uma
coisa… tão orientada ao poder. Não é orientada ao dinheiro. O comunismo era muito orientado ao poder, isso chegou a uma
situação em que uma pessoa como Gorbachev tinha de nascer, que colocaria isso em um sentido apropriado, e ele veio em um
caminho central. Ele não quis a democracia completa como é nos EUA, aquilo é uma "demonocracia", mas ele queria uma coisa
equlibrada. Até agora, ele não foi capaz de lidar com isso, mas Eu tenho certeza que um dia… ele conseguirá lidar, mas ele será
conhecido no mundo inteiro… pelo seu grande, grande pensamento e grande trabalho… de reduzir a pressão entre as duas
grandes, ou digamos, entre as duas ideologias. E ele fez uma coisa tão boa que agora não há nenhuma guerra, não vai haver
nenhuma guerra, quero dizer, não uma guerra mundial muito grande, mas poderia haver um pouco aqui e ali. Isso também… está
surgindo, o qual é um problema do fundamentalismo, não é devido à política, mas sim ao fundamentalismo. Então agora o
problema atual é o fundamentalismo… e isso também vem do canal direito, totalmente. Os fundamentalistas são todos pessoas
de canal direito… e essa coisa de canal direito os levam… a qualquer extremo da violência, poderia ser, ou… em alguns casos,
isso é realmente loucura e insanidade. Mas uma nova doença começou agora naqueles que vão demasiado… para o canal
direito, é chamada de "doença dos yuppies", onde toda a mente consciente não funciona.. e você se torna como um réptil. Eu vi
pessoas sendo carregadas… nos ombros como peixes grandes… e colocadas em uma cadeira e elas simplesmente… sabem
tudo através do cérebro, tudo bem. Mas elas entendem tudo, elas conseguem falar bem, mas não conseguem mover suas
mãos, não conseguem mover seus pés, se elas quiserem. Inconscientemente, elas talvez possam, mas conscientemente elas
não conseguem, e essa doença é a que é um aviso a todo mundo. Assim, nós temos de ter cuidado na Sahaja Yoga também,
nós não devemos ir demasiadamente para o canal direito, é também muito perigoso, ou algumas pessoas se tornam muito
fanáticas… e começam a ensinar a Sahaja Yoga de uma maneira muito fanática, e meio que, vejam, fazem um… Eu não sei do
que chamar isso. Mas às vezes Eu vejo algumas pessoas falando de uma maneira… que nunca se deveria falar dessa maneira,
porque somos Sahaja Yogis. A coisa principal é o amor, a compaixão, que é uma energia viva e deve ser feito tudo com essa

energia, que é uma bela energia viva… que cria estas flores, que faz todos os tipos de belas coisas construtivas. Não deve ser de
forma alguma uma opressão, dominação… ou em nenhum tipo de comando: "Você não deve fazer assim", e organização, nada
do tipo. É algo tão espontâneo, tão belo, simplesmente funciona. Mas assim como estas árvores têm de estar incrustadas na
Mãe Terra, da mesma maneira, vocês devem estar incrustados… no princípio da Sahaja Yoga, que é a compaixão, o amor… e a
Graça Divina. Se isso não estiver presente, então vocês terão problemas com a liderança e terão problemas… Qualquer um que
seja uma pessoa violenta não pode ficar na Sahaja Yoga, ele tem de desaparecer. Ou ele deve se transformar inteiramente… ou
ele tem de desaparecer. Ela não dá certo com pessoas que são violentas. Então temos de entender que você pode estar em
qualquer posição, você pode estar em qualquer lugar, você pode ser uma pessoa muito pobre, você pode ser muito rico, mas
não faz nenhuma diferença para um Sahaja Yogi. A melhor coisa para julgar a si mesmo é que… toda vez que estivermos
fazendo algo a alguém… ou dizendo qualquer coisa, isso é benévolo ou é violento? Isso é para nossa autopropagação? Ou
auto… Ou é um princípio do tipo: "sou moralmente superior a você"? Ou é para a benevolência dos outros? Uma vez que você
comece julgando desse jeito, você ficará impressionado ao ver que todo o seu sistema mudará, sua maneira de falar, sua
maneira de trabalhar isso. Por exemplo, hoje havia uma mulher que… não Me permitiu falar de forma alguma. Ela ficava
falando… o tempo todo sobre algo que não era importante. Mas ainda assim, Eu estava trabalhando aquilo, porque Eu sabia que
não havia… nenhuma necessidade de falar, com esse senhor, Eu consigo trabalhar isso. Portanto, é sempre assim: você deve
tentar ver a coisa toda… como um peça inteira e assumir um - [Marathi] um estado de testemunha. Em um estado de
testemunha, você deve observar, se você observa tudo em um estado de testemunha, então você pode lidar com toda a
situação muito tranquilamente, mesmo se você não falar, se você não disser nada, ainda assim em um estado de testemunha,
você se torna… muito poderoso, e nesse estado de testemunha, você pode facilmente resolver muitos problemas. Que Deus os
abençoe.
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Shivaratri Puja Austrália, 29.02.1992 É muito bom ver todos vocês aqui, muitos de vocês da Austrália, para venerar Shiva,
Sadashiva. Eu acho que esta é uma ocasião muito importante. É importante, porque Sadashiva, Deus Todo-Poderoso, que é o
Todo, está expressado no coração de vocês como o Espírito, o Shiva. Nós temos de entender que muitas pessoas vieram a esta
Terra... em diferentes épocas, em diferentes países, e eles falaram para diferentes povos... sobre a retidão, isto é, o dharma,
sobre como se elevar, e todos eles disseram que você tem de nascer novamente, isto é, você tem de se tornar o Espírito. Todos
eles... Todos eles disseram a mesma coisa, porque eles sabiam que sem... a atenção estar preenchida com a luz do Espírito,
você não será capaz de entender a espiritualidade. Você tem o Espírito dentro de você, que está o tempo todo em um estado de
testemunha. Por que todas as religiões falharam? Porque eles não obtiveram a Realização do Si. Eles não se tornaram o
Espírito. Assim, há uma enorme diferença... entre vocês e todos os outros que professaram alguma coisa. Parece que eles são
hipócritas. Eles intelectualizam isso, como vocês sabem, eles explicam isso muito bem, mas você pode ver muito claramente...
que eles não absorveram a espiritualidade. Essa absorção era impossível sem a Realização do Si. Tudo mundo sentiu isso.
Buddha e Mahavira foram a este limite, ambos, para dizer: "Esqueçam sobre Deus, " "esqueçam sobre Deus Todo-Poderoso,"
"apenas alcancem o seu Si, a sua Realização do Si." Então eles são chamados de ateus em Idikshavadi, eles não acreditam em
Ishwara, mas eles perceberam a forma como as pessoas ficam simplesmente... falando sobre Deus Todo-Poderoso e o que os
livros têm dito. Esses livros também falam de retidão, exceto em alguns livros, houve algum tipo de interferência, mas a maioria
deles fala de espiritualidade... e o que você tem de alcançar, qual é o propósito da religião. Tudo isso está dito muito bem,
escrito muito bem. Eles lhe dirão: "Você tem de ser isto, você tem de ser aquilo," "isto não é bom, aquilo não é bom." Assim,
mesmo o primeiro estado, onde o dharma tem de ser estabelecido, não foi estabelecido, onde as pessoas não devem enganar
umas às outras, onde tem de haver justiça, tem de haver coletividade, tem de haver amor e compreensão, nenhuma inveja,
nenhuma hipocrisia, onde existe uma raça diferente, uma comunidade diferente, nós podemos chamar isso de uma civilização
diferente... que deve ser criada. Todo mundo alega que eles são os escolhidos, mas eles são exatamente iguais. Há uma
enorme conquista dos Sahaja Yogis, pois eles alcançaram esse estado do Espírito. Assim, agora, você pode absorver o dharma
sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma dificuldade. Você não gostaria de enganar ninguém, você não gostaria de matar
ninguém, você não gostaria de ser violento com ninguém. Você se manterá fiel à verdade, à verdade, muito poucas pessoas
podem se manter fieis à verdade. Então vocês não são pessoas que irão roubar os outros, vocês não têm nenhuma intenção, de
forma alguma, não vem à sua mente vocês ficarem tentados a roubar coisas dos outros. Antes de tudo, que é a coisa mais
importante, vocês têm um relacionamento próximo com Deus Todo-Poderoso, vocês estão, de certa maneira, em reverência e
respeito em relação a Deus. Há reverência e respeito, Eu não diria medo, porque todo medo é dissipado, não existe mais
nenhum medo para você, mas você tem reverência e respeito por Deus, que Ele é Deus Todo-Poderoso. Você não enganará as
pessoas, você não enganará a Sahaja Yoga;;; por causa de dinheiro, você não brigará por poder... ou... por alguma coisa que seja
material. Toda sua atenção estará direcionada... para a expansão de sua consciência na luz do Espírito. Essa é a visão de sua
Mãe, porque Shiva é somente uma testemunha. Sadashiva está só testemunhando toda essa peça. Ele não tem nenhuma visão
em relação a isso, mas agora, Ele deve ter muitas esperanças depois de ver... o tipo de pessoas que são criadas a partir da
Sahaja Yoga. Pessoas únicas, muito belas, maravilhosas como anjos têm sido criadas. Agora, o único problema é que você tem
de manter-se fiel... às suas bases angelicais. Mas Eu percebo que algumas vezes isto acontece, não importa, acontece de você
decair e hesitar. Novamente, você se eleva... em sua consciência... e tenta estabelecer... as novas dimensões que estão
disponíveis para você, dimensões que você pode descobrir. Tudo isso é possível... porque agora você realmente pertence à raça
dos escolhidos. Vocês também devem saber que são pessoas muito especiais. Às vezes, isso não é compreendido pelos
Sahaja Yogis. Eles não têm nenhuma autoestima em relação ao que eles obtiveram. Uma vez que você tenha autoestima, você
terá a sabedoria para entender qual é o seu papel nesta vida. Essa autoestima só é possível... se você observar as outras
pessoas... que estão perdidas na lama da insensatez. Agora, vocês são uma comunidade especial, Eu disse, vocês são aqueles
que irão criar essa grande comunidade. Agora, sejam quais forem... os pontos do dharma... ou, podemos dizer, os aspectos do
dharma, você pode absorvê-los sahaja. "Sahaja" tem um significado muito especial: espontaneamente. Você não tem de se
esforçar, você não tem de fazer uma penitência... ou trabalhar isso. De uma forma sahaja, você pode fazê-lo. "Sahaja" também
significa "fácil". Você pode ter isso em seu coração, todas essas qualidades, sem nenhum dificuldade, sejam quais forem. É a
coisa mais fácil para você ser correto do que ser o contrário. É mais fácil para você ser honesto do que ser o contrário. Assim,

essa a característica especial que você obteve... é a visão de todos os santos, de todos os profetas, de todos os visionários, de
todas as Encarnações, é você. Existem palestras e mais palestras que as pessoas dão: "Você deve fazer assim, você deve fazer
dessa maneira." Elas acham que educando as pessoas dentro desses princípios, as pessoas ficarão bem, elas não podem. Se
você tentar educá-las, isso penetrará como um ego na cabeça delas, porque você fica instruído somente através de seu ego.
Não é sahaja, não é a sustentação sahaja, Sahaja dharana, é algo que é colocado em você de fora, mas para você, isso é muito
fácil, pois você pode absorver todos os aspectos do dharma muito facilmente. Você não tem de fazer nada, você simplesmente
não o fará. Eu conheci pessoas que tomavam drogas, que abusavam das pessoas, batiam. Há um sujeito que disse que ele
sempre carregava um revólver com ele. Ele se tornou uma pessoa tão calma, silenciosa, bela que é inacreditável. Mas a esposa
dele Me disse que ele era daquele jeito. Assim, agora, vocês são pessoas muito especiais, e aquelas pessoas que não
obtiveram a Realização... não podem alcançar o dharma facilmente. Depois, o segundo ponto que é muito fácil para vocês... é
amar uma outra pessoa, cuidar de uma outra pessoa. É muito fácil, vocês amarão fazer isso. Vocês amarão cuidar das pessoas
que são Sahaja Yogis, também que não são Sahaja Yogis. A Sahaja Yoga é bastante flexível. Se você vir alguém que não é um
Sahaja Yogi e está sofrendo também, você imediatamente se levantará... para se certificar de que essa pessoa tenha sua ajuda.
Eu tenho visto as pessoas na Sahaja Yoga, elas são muito interessantes. Um senhor veio a Mim e disse: "Mãe, eu não tenho
nenhum dinheiro, eu quero ir..." "e fazer algum trabalho para a Sahaja Yoga," "mas eu não tenho nenhum dinheiro," "não tenho
dinheiro nem mesmo para a família." Eu disse: "Tudo bem, isso é muito bom, venha amanhã," "Eu lhe darei o dinheiro." Ele não
voltou no dia seguinte. Eu disse: "Qual é o problema?" Ele disse: "Havia alguém sentado com a Senhora naquela hora..." "em que
eu estava falando com a Senhora, se a Senhora se lembra." Eu disse: "Não Me lembro muito claramente." "Tudo bem, eu
também não o conheço, assim que eu saí," "ele disse: "Quanto dinheiro você quer?" "Eu lhe disse: "Pelo menos este tanto."
"Imediatamente ele tirou o dinheiro e me deu." Assim, quem não conseguiu algo na Sahaja Yoga, quem não conseguiu dinheiro,
nós imediatamente corremos para ajudar essa pessoa. Por exemplo, vocês ficarão impressionados ao ver que... há estes seis
países, como Romênia, Bulgária, Rússia, Polônia, República Tcheca, todos esses países, até mesmo a Hungria, têm sido
ajudados por um país ou outro, mesmo os países do leste asiático são ajudados pelos australianos. Eu nunca lhes disse, Eu
nunca lhes pedi, Eu nunca disse: "Vocês têm de ajudar." Eles simplesmente se oferecem: "Mãe, de algum modo nós temos de
ajudá-los, nós organizaremos," "iremos a eles, cuidaremos disso, faremos isso." É muito surpreendente, o modo como eles
puderam simplesmente pensar em ajudar... aqueles países. Então eles compraram passagens para eles, eles os levaram para a
Índia, eles cuidaram deles, os russos que vieram à Índia foram cuidados. Todos estavam tão cheios de compaixão e amor, mas
sem o sentimento de que eles fizeram alguma coisa, sem o sentimento de forma alguma... de que eles fizeram um favor a
alguém. Ninguém esperava que eles os agradecessem e escrevessem... cartas de agradecimento ou qualquer coisa assim. Seja
o que for que foi feito, acabou-se agora, é isso. Ninguém nunca perguntou quanto dinheiro foi doado, quanto foi gasto, quanto
nós tivemos de doar, nada desse tipo. Naquele impulso do momento, todo mundo se ofereceu, eles deram dinheiro e a coisa
deu certo. Foi muito surpreendente. Por exemplo a França, a França está tomando conta da Romênia. Eu não sabia que eles
tinham trabalhado tanto na Romênia. Eu cheguei na Hungria e de repente Eu encontro 125 romenos lá. Meu coração ficou
realmente cheio de alegria. Eu disse: "Como vocês estão aqui?" "Os franceses arranjaram tudo para nós, Mãe." "Verdade?" Não
havia nenhum francês lá, ninguém da França. E os romenos estavam cantando tão bem que os indianos pensaram: "Oh, o que é
isto? Começou um novo grupo?" Todos eles, e eles nunca usaram livros, eles estavam cantando sem usar os livros, aqueles
romenos. Então Eu disse: "Onde vocês ficarão à noite?" "Nós ficaremos em um jardim, Mãe, está tudo bem." Mas Eu disse:
"Como?" "Nós ficaremos lá, não importa." Como eles ajudaram secretamente. Se Eu não tivesse lhes perguntado, Eu não saberia
como eles vieram. Assim isto, ajudar as pessoas que não têm, vocês podem chamá-las de um tipo de – vocês podem dizer:
aqueles que são mais pobres do que nós. Eu também tenho observado as pessoas, como individualmente elas tomam conta
dos outros, e trazem coisas para seus amigos, presentes e belas coisas, apenas para sua própria satisfação, não para fazer um
favor a alguém ou para mais tarde dizer: "Oh, eu trouxe este sari para você." Nada disso, apenas para ver aquele sari em uma
outra Sahaja Yogini. É uma coisa tão bela. Imaginem estes países como Inglaterra, França, Espanha, Itália, Suíça, muito
agressivos, povos muito agressivos. Quando eles saíam, não era para ajudar alguém, mas para estabelecer o seu império ou
para destruir as pessoas, ou para convertê-las ou fazer todos os tipos de coisas... em nome da religião, em nome de Deus. Mas
quando vocês vão a outros países, vocês só querem ajudar, dar-lhes toda ajuda necessária. Eu mesma fico impressionada ao
ver como isso funciona tão... espontaneamente em seu coração, que você deve fazer isso e deve colocar isso em prática. Essa
transformação que se estabeleceu dentro de você... trouxe à tona toda a beleza de seu coração, de sua compaixão, de seu
amor. E você dá, quer dar segurança aos outros, sem esperar nada, sem demandar nada. E todos vocês desfrutam isso, fazendo
isso, vivendo em um lugar simples como este, debaixo de uma tenda, sentado, Me ouvindo, vocês não querem nenhum conforto,

só buscam o conforto de seu Espírito e desfrutam o lugar inteiro, a natureza. Gradualmente, Eu tenho visto também que os
Sahaja Yogis... estão se tornando extremamente conscientes... do problema ecológico no mundo inteiro. Eles começaram a
usar coisas que são naturais, que são artísticas. É algo tão surpreendente... que de repente eles tenham começado a usar
coisas artísticas. Eu soube de um senhor... que tinha armas e munições na casa dele, tudo desse tipo, mas agora ele tem coisas
belas. É claro, as armas e munições estão em um lado, mas ele tem colecionado coisas artísticas tão belas. Então Eu disse:
"Como você conseguiu isto?" Ele disse: "Mãe, eu fiquei pensando que a Senhora gostaria de vê-las..." "e a Senhora ficaria feliz,
então eu comprei para a Senhora ver," "e se a Senhora quiser, pode levar qualquer coisa." Eu disse: "Eu não quero nada, você
pode ficar com isso para você mesmo." Assim, essa generosidade, nós a chamamos de adhari, é um sinal de uma Encarnação.
Mas essa generosidade existe entre Meus próprios filhos agora. Eles são extremamente generosos, e eles gostam de dar
coisas aos outros... mais do que manter coisas para si mesmos. Isso tem acontecido não somente na Austrália, tem acontecido
no mundo inteiro. Se você observar os Sahaja Yogis, o modo como eles estão sacrificando o tempo deles, o dinheiro deles e
tudo mais para expandir a Sahaja Yoga, para ajudar os outros, e para acolher todos os tipos de coisas, todos os tipos de
pessoas dentro deles mesmos. Tamanha sabedoria. Tamanha sabedoria coletiva está presente. Nós não temos de entrar em
nenhum consenso. Nós não temos de dizer: "Todos vocês devem dizer isto" ou... "Qual é a sua opinião? Você votará a favor
disto?" Todos votam a favor da mesma coisa. Se alguém diz: "Tudo bem, nós temos de dar alguma ajuda para," "digamos,
Bulgária", na Itália, imediatamente todos os italianos ofereceram suas joias, tudo lá. "Mãe, quanto nós devemos enviar?" Eu
disse: "É sua preocupação." E os búlgaros ficaram surpresos também: "O que nós fizemos para esses italianos para eles
viajarem..." "o caminho todo para nos ajudar com dinheiro, com todo o tipo de coisa?" Assim, essa compaixão, esse amor, esse
sentimento de unidade, é como se eles fossem partes integrantes de nós, nós não estamos separados. Pela Rússia, vocês
ficarão surpresos ao ver que... os americanos enviaram uma televisão dos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos não
tinham nada a ver com a Rússia, mas deve ser o Espírito de Shri Krishna tentando ajudar... o Espírito do Agnya Direito, deve ser.
Tamanho entusiasmo pela Rússia. É inacreditável, eles vieram de ônibus, vieram de trem, vieram por todo caminho para todos
esses lugares, a lugares implausíveis. E eles alcançaram enormes resultados. Não é somente na Europa, eles estão realizando
isso em volta de suas próprias cidades, mas de todas as maneiras, eles estão trabalhando na Turquia, eles estão trabalhando
no Nepal, e agora alguém foi ao Japão. Ele na verdade não é japonês. Ele é do Rio... e foi para o Japão, é um físico, mas ele está
usando um tipo de show de marionetes nas ruas... para atrair as pessoas e lhes falar sobre a Sahaja Yoga. Ele Me telefonou
três, quatro vezes: "Mãe, a Senhora esteve na Austrália tantas vezes." "Por que a Senhora não vem ao Japão desta vez?" Eu
disse: "Tudo bem, da próxima vez, Eu certamente irei ao Japão." Eu lhe prometi. "Mas desta vez, os Sahaja Yogis já fizeram uma
programação para Mim," "então Eu não posso evitar isso. Eles Me acomodaram em todo lugar." E Eu não Me importo, porque
isso é tão sahaja, para Mim, isso torna-se sahaja. Muitas pessoas Me perguntam: "Mãe, a Senhora está viajando muito", eles
dizem. Eu nunca penso sobre isso. Também, a coletividade que vocês têm agora é enorme. Não é somente na Austrália que
vocês têm a coletividade, mas outro dia Eu telefonei para alguém na Índia e lhes disse: "Eu estou comprando um ashram em
Brisbane." Eles disseram: "Mãe, isso é uma coisa maravilhosa, nós estamos muito felizes." Agora, para um indiano, o que há
para ficar feliz... se estamos comprando um ashram em Brisbane? Tão felizes com isso. Para eles, Brisbane é o mesmo que
Mumbai ou Delhi. O Coração se tornou tão grande, porque Shiva está brilhando lá, o Espírito está brilhando. Ele se tornou um
coração tão grande que ele abarca todo o universo, Eu acho, o modo como as pessoas olham para isso, é por isso que todos
vocês se tornaram pessoas universais. Vocês não somente leram sobre o Vishwa Nirmala Dharma, vocês não sabem sobre ele
somente através de sua mente, vocês não somente tentam segui-lo, mas vocês o absorveram dentro de vocês mesmos, o qual
é tão sahaja, o qual vocês não estão conscientes disso, o modo como na maneira sahaja, isso chegou a vocês. Vocês sabem
que a Austrália era cheia de racismo há um tempo atrás, ninguém vinha, ninguém era permitido vir aqui, talvez há 50 anos atrás
ou mais, mas hoje na Austrália, que mudança. Embora eles falassem do Cristianismo e de todas essas coisas, mas eles não
pensavam sobre o que Cristo disse, eles eram exatamente o oposto do que o Cristianismo deveria ser. O Islã é a mesma coisa.
O Islã fala de coisas muito grandiosas, mas tem de ser confessado que os muçulmanos... não têm nada a ver com o Islã. É
totalmente externo, se você observar o Cristianismo, você terá uma ideia muito, muito estranha sobre ele. Se você perguntar
para qualquer hindu sobre o Cristianismo, eles dirão que eles são as piores pessoas possível, muito astutas, muito agressivas e
não levam tempo algum para matarem uns aos outros. Imaginem, os discípulos de Cristo. Mas se você perguntar a um cristão
sobre um muçulmano, ele lhe dirá: "Oh, esses muçulmanos são as pessoas mais briguentas," "mais imundas que já nasceram,
são fundamentalistas." Todos eles são fundamentalistas, quer seja um hindu, um cristão, um muçulmano, qualquer um, eles são
fundamentalistas porque... eles ficam lendo um único livro e demasiadamente, ficam apenas lendo. O livro também não
funciona, se o livro funcionasse interiormente, eles perceberiam que todos esses livros estão dizendo a mesma coisa... sob

nomes diferentes, só isso. Mas essa coisa universal que vocês obtiveram, graças ao seu Espírito, isso estava lá perfeitamente
intacta e começou a brilhar dentro de vocês. Então nós temos agora uma nova comunidade, uma nova civilização de pessoas...
que são extremamente honestas consigo mesmas, honestas umas com as outras. Elas são pessoas extremamente corretas e
boas, elas são totalmente não violentas, são totalmente cumpridoras da lei, muito amorosas, afetuosas, ao mesmo tempo,
extremamente construtivas, e ao mesmo tempo muito inteligentes. Elas compreendem a Sahaja Yoga, é um assunto tão sutil. A
Sahaja Yoga é um assunto tão sutil, porque vocês sabem que todos falharam em fazer as pessoas... compreenderem qualquer
coisa sobre a Verdade. É uma situação impossível. Mas este foi um artifício, seu Espírito. Quando seu Espírito está iluminado,
Ele entra em sua cabeça sem nenhuma dificuldade, é totalmente sahaja. Vocês não sabem o quanto é difícil esse assunto da
Sahaja Yoga. Ela é uma tamanha concretização... do desejo do Divino que a Divindade de vocês está agora se expressando.
Quando vocês são coletivos, vocês ficam desfrutando mais uns aos outros, vocês desfrutam a vida coletiva. O individualismo é
contra o Espírito do todo. Mas nós temos nossas próprias variedades. O modo como vocês vivem em outros países, em outros
ambientes, com outras tradições, é desse modo que vocês estão vivendo. Mas entre nós mesmos, nós temos a mesma fé, a fé
que é iluminada, que não é uma fé cega, é uma fé iluminada. Em primeiro lugar, vocês são almas realizadas, em segundo lugar
há um Poder Onipresente. Nós temos o mesmo tipo de veneração, Quer seja Cristo, quer seja o Profeta Maomé, ou quer seja
Shiva. Nós todos veneramos da mesma maneira, nós não temos um tipo diferente de opinião sobre isso, como por exemplo
uma igreja se transforma em dez igrejas... e um Hinduísmo se transforma em dez Hinduísmos. Não é assim. Nós todos somos
Sahaja Yogis... e nós todos temos o mesmo princípio nos unindo de uma maneira sahaja. Nós não temos de dizer: "Oh, nós
temos de ser íntegros," "nós temos de estar neste princípio, nós somos Sahaja Yogis." Vocês têm de estar lá, totalmente, porque
vocês têm de estar lá. Vocês simplesmente não podem evitar isso, porque em sua natureza, agora o Espírito está brilhando.
Vocês também estão se tornando arquétipos, modelos, Eu devo dizer, no sentido verdadeiro da palavra, para as pessoas que
não estão na Sahaja. Pessoas assim não estão disponíveis em nenhum lugar. Quando as pessoas os virem, elas pensarão: "Que
modelo é este, que modelo de vida." "Eles não bebem, eles não fumam, eles não se vangloriam disso," "eles não odeiam
ninguém, eles amam a todos," "eles são tão dinâmicos, eles são tão criativos, eles são tão construtivos," "eles são tão
satisfeitos consigo mesmos." "Eles não são de forma alguma competitivos," "eles não causam nenhum problema à Natureza,"
"eles não causam nenhum problema a nada." "Eles se tornaram pessoas tão belas." "Quem são estas pessoas?" Pessoas belas
assim são os exemplos. Assim, agora, individualmente vocês têm de entender esta parte: nós temos de ser exemplos nesta
Austrália. Modelos de bom comportamento, boa linguagem, vida decente, vida honrosa, não brigar com o marido, não brigar
com a esposa. Se você vir qualquer canal de televisão, simplesmente tem uma dor de cabeça, não há nenhuma outra coisa,
exceto um marido brigando com a esposa... e uma esposa brigando com o marido. Deve haver sabedoria em relação a isso.
Brigar entre vocês mesmos, se muitas pessoas se reúnem em um bar, o que acontecerá é que o bar explodirá. Elas nunca
conseguem se sentar silenciosamente. O prefeito de Cabella Me disse: "Surpreende-me que na igreja," "ficamos sentados por
meia hora, então começamos a nos acotovelar." "Quanto tempo vai levar isso agora? É melhor sair." "Você fica cansado. E o que
estas pessoas ficam fazendo..." "por várias horas com a Senhora?" "Como elas ficam tão fascinadas? Elas não se sentem
cansadas." "Eu acho que elas são pessoas especiais." Eu disse: "Elas são," "elas são." Mas o que eles fazem? "Eles não fazem
nada, eles ficam apenas desfrutando." Ele não conseguia entender que uma vez nós tivemos um Puja, o Guru Puja, por cerca de
seis horas ao todo, e eles ficaram surpresos ao ver como aquelas pessoas ficam sentadas, e todas as pessoas estavam lá,
todos os aldeões, a maioria deles eram pessoas idosas, eles acharam que aqueles anjos vieram de algum lugar, eles eram
pessoas angelicais, eles não perturbam você, eles não torturam você, eles cuidam de você, tentam ser gentis com você, não
somente isso, mas eles tentam trazer alegria para você. Eles ficaram tão surpresos naquele vilarejo. Primeiro eles costumavam
Me chamar de "Princesa". Depois eles começaram a Me chamar de "Deusa", depois eles disseram: "A Senhora é a Madona."
Tudo que eles poderiam pensar que fosse o melhor, eles começaram a dizer todas essas coisas. Eles querem agora vir para a
Sahaja Yoga, mas Eu disse: "Vamos ver agora." Depois de alguma tempo, nós realizaremos isso para eles também. Eles estão
tão bem agora por virem como os Sahaja Yogis são, porque Eu raramente saio, mas vendo o modo como o Sahaja Yogis são, a
terra atrás da casa não foi dada nem mesmo ao Príncipe Dorio... que estava querendo pagar muito dinheiro, porque ele queria
ter uma estrada naquele caminho, mas para Mim, eles se apressaram... e por um preço bem simbólico, eles Me deram aquela
terra. Eles disseram: "Ela é somente para a Senhora, por favor fique com ela." O vilarejo inteiro está entrando em transformação.
Mas a dedicação que vocês têm é notável, Me surpreende, realmente Me surpreende. Eu nunca lhes ensinei muito, mas o modo
como vocês são dedicados em tudo. Todo mundo que não é um Sahaja Yogi ficará encantado... pelo modo como vocês são
dedicados à Sahaja Yoga, a Mim. Às vezes Eu penso: "O que Eu fiz? Eu não fiz nada." Vocês tinham a sua Kundalini, vocês
tinham seu Espírito, só isso. Mas uma tamanha diferença, com a pequena distância que vocês cobriram, e tamanha diferença.

Vocês podem imaginar uma indiana vindo para a Austrália, encontrar este amor, este afeto e esta dedicação? É inacreditável.
Todos eles pensam que Eu devo ter hipnotizado vocês. Ninguém consegue acreditar que vocês pudessem ser dedicados assim,
assumir tantos problemas, tomar tanto cuidado. Imaginem só as flores que vocês trouxeram, imaginem só tudo isto que vocês
fizeram, imaginem só o modo como eles trouxeram um outro carro grande, de modo que sua Mãe fosse trazida aqui sem
nenhuma dificuldade. Todo esse amor, toda essa afeição, esse cuidado, Eu nunca pedi nada. Eu poderia ter caminhado, se
vocês tivessem dito que temos de caminhar, Eu teria caminhado, Eu nunca teria dito "não". Eu nunca esperei por toda essa
coisa. Mas o modo como vocês querem expressar seu amor por Mim, essa dedicação é tanta e vocês sacrificam muito por
isso. Realmente vocês estão sacrificando muito, o seu tempo, seu esforço, vir pelo caminho todo a este lugar distante para este
Puja. Todo o ganho que vocês têm do Puja só é possível... quando você é uma alma realizada, senão é inútil fazer qualquer Puja,
qualquer veneração. As pessoas vão a igreja, cantam alguns hinos e retornam. Elas simplesmente são exatamente a mesma
coisa... e em seguida vão ao bar, porque elas acham que o bar... é o único lugar onde elas podem ter alguma alegria. A pessoa
tem de se empenhar, a pessoa tem de sacrificar, embora Eu possa dizer que a Sahaja Yoga é a coisa mais fácil. Você não tem
de ir aos Himalaias para ficar de cabeça para baixo... e tudo mais, mas ainda assim você tem de sacrificar seu tempo, sua
atenção. Antigamente, talvez vocês foram a algum show de rock, talvez vocês foram a alguns bares também, talvez vocês
gostaram de todas essas coisas, mas vocês abandonaram tudo, sem Eu lhes falar, simplesmente abandonaram e vocês são tão
puros agora. Sua atenção está tão pura que você não consegue desfrutar todas... essas coisas. Vocês não acham que é notável
que isso tenha acontecido? Esta comunidade, Eu não tenho de lhes falar, Eu não tenho de educar, Eu devo dizer que vocês
abandonaram todas essas coisas. De repente, Eu percebo que todos vocês se tornaram tão puros, tão belos, seus chakras tão
limpos. Essas são suas purva punyas que estão se realizando? Mas ainda assim, Eu diria que vocês devem estar cientes de sua
autoestima, que vocês são Sahaja Yogis, e como você pode... se comportar assim se você é um Sahaja Yogi? Você não pode.
Agora você é um Sahaja Yogi, assim essa dignidade, essa sabedoria tem de estar presente. A compaixão, o amor, a unidade do
propósito deve estar presente. Por todo o mundo, vocês têm irmãos e irmãs, essa fraternidade e irmandade estão em todo
lugar. Vocês têm irmãs rakhi, vocês têm relacionamentos muito puros. Qualquer coisa impura é simplesmente jogada fora de
uma maneira sahaja. Aqueles que não se ajustam nisso, simplesmente saem. Nós temos agora famílias muito belas, crianças
muito belas, isso é – simplesmente pense nisso. Moisés salvou alguns judeus, mas que eles são? Inúteis. De que adianta salvar
pessoas assim? Depois Cristo veio e falou sobre isso, e isso é o que aconteceu ao Cristianismo. Maomé meio e falou coisas
muito belas, Eu devo lhes dizer. Ele nunca fez disso uma religião rígida, nunca. Ela era muito flexível, e Ele disse: "Você deve ter o
conhecimento." Então, de acordo com eles, conhecimento era ler o livro... e interpretá-lo e ser um intelectual. Depois disso veio
Guru Nanaka também, vocês sabem disso. O que aconteceu aos sikhs? Para onde eles foram? "Sikh" significa a pessoa que
aprendeu, aprendeu as Leis Divinas. Se Eu disser que você tem de seguir as Leis Divina, como fazer isso? Você não está
conectado, você não sabe quais são as Leis Divinas. Apenas seguir, "Nós queremos seguir as Leis Divinas." Agora, você está
pairando em algum lugar nesta Terra, as Leis Divinas estão atuando lá, como você irá pôr em prática as Leis Divinas se você não
está conectado? Mas você sabe imediatamente quais são as Leis Divinas. Você está indo contra elas, assim que você vai contra
elas, você sabe que pode perceber isso em seu sistema nervoso central. Você pode sentir em suas mãos que você está fazendo
algo... contra as Leis Divinas. Imediatamente você sabe e se você estiver alerta, você imediatamente tentará mudar. Você
pensará: "Isto não é correto, esta é a verdade sobre mim mesmo." Você começa a se julgar o tempo todo e você quer se corrigir,
porque você não gosta disso dessa maneira. Você tem tantas ideias sobre sua vida pessoal que é assim, que deve haver: "uma
esposa que deveria me mimar" ou... "um marido que deveria me mimar", "meu filho deveria ser assim", e – tudo acabou agora. O
que você quer? "Eu quero uma verdadeira Sahaja Yogini", "eu quero um verdadeiro Sahaja Yogi para casar", e depois disso o
casamento se torna uma bênção. Como? O modo como essas flores desabrocharam, é desse modo. Tudo está de forma inata
formado dentro de você, toda essa beleza. Você simplesmente começa a mostrar, mas isso tem de florescer, isso tem de
brotar. Essa assim chamada penitência, não é uma penitência para você. Eles dizem: "Nós estamos desfrutando esse lugar",
quero dizer, é um lugar somente para penitência, o modo como as coisas estão aqui, não há nem mesmo banheiros exclusivos.
As pessoas estão achando bastante difícil até mesmo tomar um banho. É realmente uma penitência vir a um lugar tão
implausível, ou viajar em Maharashtra é uma outra grande penitência. Mas vocês desfrutam isso, vocês ficaram sentindo
saudades, eles disseram: "Nós estamos sentindo saudades de nossos ônibus." Eu disse: "Verdade?" "Eu achei que vocês
ficariam felizes." "Não, não, Mãe, nós estamos sentindo saudades." Aquilo foi uma aventura para eles. Eles gostaram do modo
como... eles foram empurrados e tiveram contratempos, eles estavam muito felizes em relação a isso, que tudo aquilo era,
aquilo era uma aventura. Tudo que chamamos de tapasya ou penitência... torna-se uma aventura para eles, e o modo como eles
descrevem é muito interessante. Como aqueles músicos, eles foram para a Rússia e se perderam, e quando eles voltaram eles

ficaram descrevendo tudo com tanto detalhe, como se Deus simplesmente os estivesse levando... de um lugar para outro. E
como eles foram ajudados em cada momento, como eles vieram para Itália de repente e como eles vieram a Milão, ao ashram.
Toda a descrição é maravilhosa. Agora, pensem no que vocês alcançaram, mas vocês não conseguem nem mesmo pensar,
vocês simplesmente alcançaram. Sem pensar, vocês alcançaram coisas, é a bênção de seu Espírito, a bênção de Shiva. O
Espírito é a testemunha... e vocês desenvolveram esse estado de testemunha. Para todos vocês, isso parece com um palco
estranho, onde as pessoas estão fazendo isso e aquilo, políticos, economistas, vocês veem como algo absurdo. Eu fui à Rússia,
havia muitos russos. Eu lhes disse: "Há um modelo muito ruim de políticos aqui agora..." "e vocês estão passando momentos
muito ruins com sua comida." "Não, Mãe, nós não temos nenhum problema com comida..." "ou qualquer coisa, mas nos
preocupar com quê?" "Nós obtivemos a comida espiritual, deixe essas pessoas brigarem," "façam o que quiserem, nós não nos
incomodamos." Eles não estavam nem um pouco preocupados se havia uma eleição... ou qualquer coisa, nem um pouco
preocupados. "Deixe-os brigarem, deixe-os fazerem o que quiserem," "nós estamos em uma situação diferente." Eu disse: "Que
situação vocês estão?" "Nós estamos no Reino de Deus", eles Me disseram. "Nós estamos no Reino de Deus, por que devemos
nos preocupar..." "com esses reinos e coisas assim? Deixe-os brigaram." Pessoas tão satisfeitas, pessoas tão belas. Vocês têm
tantos irmãos e irmãs lá. Eu levantei de manhã cedo e eles tinham, Eu não sei quando, plantado flores no caminho de Minha
casa lá, flores por todo caminho, filas e mais filas. Eu não sei quando eles vieram, quando eles fizeram aquilo e desapareceram.
Tão doce, Eu lhes digo, exceto por chorar de alegria, Eu não sabia o que dizer. Se isso acontecer por toda parte, que mundo nós
poderemos ter. Há, é claro, algumas pessoas que são excepcionais, que são problemáticas, que não estão bem. Tudo bem,
esqueçam-nas. Assim, agora, vocês são as pessoas que compreenderam o que é Deus, o que é Sadashiva. Agora, vocês têm fé
Nele, a qual não é cega, vocês também sabem que os poderes Dele atuam, que as leis Dele atuam, todas as outras leis são
inúteis, somente as leis Dele atuam. Vocês têm visto, têm experienciado em suas vidas como os milagres... estão acontecendo,
como as coisas estão dando certo. Um milagre simples, Eu diria, foi desejado que o Puja a Shiva deveria ser em volta das
colinas, mas eles não conseguiram arranjar, eles ficaram tentando algum outro lugar que não poderia ser arranjado, então vocês
estão aqui. Vocês desejam e isso funciona, como se seu desejo atuasse. Mas nós temos algumas pessoas que ainda são
medíocres, que estão se comportando de uma maneira medíocre, muito tolas, algumas delas são pessoas muito tolas. Elas não
conseguem compreender a Sahaja, elas não conseguem compreender o quanto elas podem ganhar com ela. Então, vocês não
devem se preocupar com elas. Então vocês têm de pensar em todo o coletivo que é bom... e em relação a uma ou duas pessoas
inúteis, esqueçam-nas. Se elas melhorarem, está tudo muito bem, se elas não melhorarem, nós não iremos forçá-las. Nós
conseguiremos mais e mais pessoas, mais e mais pessoas. Eu tenho certeza que isso acontecerá. Mas a coisa mais grandiosa
que vocês obtiveram... foi a completa integração dentro de seu ser. Seu coração, sua mente, seu fígado, Eu devo dizer, sua
atenção, estão todos integrados. Não há nenhuma discussão, não há nenhum conflito... entre seu coração e sua mente, entre o
coração e seu cérebro. Seja o que for que seu cérebro pense, seu coração aceita; seja o que for que seu coração queira, seu
cérebro aceita; onde quer que sua atenção esteja, ela está completamente integrada com seu coração e com seu cérebro.
Vocês devem observar as outras pessoas, elas não querem fazer alguma coisa, mas elas têm de fazê-lo, porque estão
habituadas. Muitas pessoas Me disseram: "Nós queremos abandonar isto, não conseguimos." Uma vez que você alcançou seu
Espírito, você obteve o poder com o qual... você pode superar todas as tentações, não somente as tentações, também todas as
diferenciações que você sempre faz: "Isto é isto, isto é aquilo." Mas vocês se integram, se integram entres vocês mesmos, se
integram entre estados diferentes, se integram entre países diferentes. Todo o Cosmos parece estar integrado, entrelaçado e
governado pelas Leis Divinas. Essa integração lhes dá uma completa compreensão da Sahaja Yoga, mentalmente,
emocionalmente... e espiritualmente. Não é através de algum tipo de lavagem cerebral... ou bombardeio, mas simplesmente
através da luz do Espírito, você tem visto a verdade e você a tem compreendido. Você também tem muitos poderes. Você não
quer se esforçar, esse é um outro ponto totalmente diferente, mas apenas tente. Uma única palavra de oração sua é muito mais
poderosa... do que centenas de orações dessas pessoas. Um único pedido é muito mais poderoso... do que milhares desses
pedidos. Você nunca tentou isso, tente, você é extremamente poderoso, seja o que for que você deseje, funciona. Você tem
outros poderes de dar a Realização, também de curar, você tem muitos poderes, mas na maioria das vezes você trará alguém
para Mim para ser curado. Não, não, não há nenhuma necessidade. Foi lhe dado todos os poderes, você tem todos os poderes,
use-os. Não fique com medo, use esses poderes, e você ficará impressionado ao ver como esses poderes funcionam, e o
quanto que... você se torna cada vez mais embutido em sua fé, em seu Si. É claro, há Sahaja Yogis que foram colocados no
trono, mas ainda ficam mendigando, o que você pode fazer em relação a isso? Vocês são tão poderosos no coletivo e também
individualmente. Seja o que for que vocês queiram, vocês podem ter. Eu sou sem desejos, porque o Divino, o Poder Divino está
trabalhando tudo para Mim, Eu não tenho de desejar, Ele sabe. Eu não desejo nada, mas vocês têm de desejar, vocês têm de

orar, vocês têm de pedir. E quanto mais amplo você se torna, suas orações serão mais amplas, para um mundo mais amplo,
uma visão mais ampla, não limitada a seus filhos, não limitada à sua família, não limitada a um único lugar, mas você cobrirá
áreas ilimitadas. Assim, nós temos de nos tornar muito conscientes e alertas... em relação a seja o que for que esteja
acontecendo no mundo, colocar nossa atenção lá. Nós tentamos descobrir o que está errado com isso... e o que está errado
com aquilo. Nós não ficamos só preocupados com um minúsculo ashram, mas ficamos preocupados com o mundo inteiro para
descobrir... o que está errado, o que nós podemos fazer, o que nós podemos desejar, porque se nós temos o poder e se nós
podemos operar o Poder Divino, então por que não pormos isso em prática nós mesmos? Nós podemos. Assim, sua atenção
pode ir a qualquer lugar. Ela pode ir para Nicarágua. Ela pode ir para Israel, ela pode ir para Saddam Hussein, ir a qualquer lugar
que você queira trbalhar. Ela se move, ela é móvel, ela é universal. Apenas comece a expandir seu coração, sua mente e sua
atenção. Sua fé em Mim, Eu deve dizer, é grande. Eu Mesma fico surpresa com isso. Eu sou bastante camuflada. Não é fácil Me
entender, Eu não entendo a Mim mesma. Por uma lado, é claro, Eu sou Divina, sem dúvida; por outro lado, Eu sou muito humana.
Mesmo em um filme, se Eu ver alguém sofrendo, Eu começo a chorar, não posso suportar. Eu não consigo curar as crianças,
porque Eu não posso ver os sofrimentos delas. É um outro aspecto Meu. Eu fiz de Mim Mesma extremamente humana. E esta
Minha Divindade também é somente sahaja. Eu não fiz nada, Eu tenho sido assim e Eu sou assim, Eu não alcancei nada. Se Eu
alcancei alguma coisa, foi a compreensão dos seres humanos, porque Eu sempre achei que todas essas Encarnações... e todos
esses profetas nunca compreenderam os seres humanos. Eles nunca souberam que os seres humanos não são pessoas...
iluminadas e não adianta falar com eles dessas coisas grandiosas, é tudo um desperdício. É como uma pessoa cega, você lhe
explica todas as cores e a beleza do palco. E assim, esta realização humana, Eu devo dizer, que Eu tive, é tão bela. Agora Eu
compreendo o que é a alegria da bhakti, o que é a alegria do gnyana, o que é a alegria do karma, porque uma pessoa que não faz
nada, que é Nishkriya, uma pessoa que não tem nenhuma bhakti... e que não tem nenhum gnyana... está simplesmente desperta
completamente. Eu tive de Me preencher com todas essas coisas, pois Eu tenho de conhecer o gnyana, não o gnyana do Divino,
porque, afinal de contas, isso não é difícil, porque se Eu sou aquilo, Eu sei aquilo, mas o gnyana dos seres humanos. Os
problemas dos seres humanos, Eu tive de estudar por anos os seres humanos para realizar isso. Mas uma vez que isso
funcionou, isto é o que é dito: há Divindade em vocês, que começou a se expressar, e luzes divinas tão belas estão sentadas
diante de Mim. Eu abençoo todos vocês de Meu coração, onde reside o Shiva, o Sadashiva, e Sadashiva os abençoa. Ele é uma
personalidade inocente, totalmente inocente. Ele é Aquele que está além de qualquer apego, totalmente além de qualquer
apego. Ele é Aquele que está observando, observando todos vocês com tamanha admiração. A alegria Dele não conhece
limites, ela é enorme, como se Ele estivesse dançando com alegria. É um grande dia para nós celebrarmos este Puja a Shiva
aqui. Eu espero que todos vocês respeitem o Princípio de Shiva dentro de vocês, isso é o mais importante. E cuidem de suas
vibrações, que pulsam em seu ser, porque o Espírito despertou em sua atenção, em seu sistema nervoso central. Essa é a coisa
mais importante que vocês têm de fazer. O resto disso é sahaja. O resto disso é totalmente sahaja. Que Deus abençoe todos
vocês.
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Puja de Páscoa, Você tem de crescer e assumir a responsabilidade, 19-04-1992 Hoje é um grande dia para todos nós
regozijarmos… e desfrutarmos essa Ressurreição de Cristo. A Ressurreição de Cristo aconteceu para abrir o nosso Agnya,
porque, como vocês sabem, este era um centro muito sutil, muito complicado. As idéias que as pessoas tinham… provenientes
de seus condicionamentos e do ego delas… estavam obstruindo tanto o Agnya Chakra, que teria sido impossível a Kundalini
passar através dele. Então, toda a dramatização da Ressurreição aconteceu… e como Cristo era somente Chaitanya, Ele
ressuscitou da assim chamada morte. Nessa morte de Cristo, nós temos também de compreender… que alcançamos a nossa
ressurreição. Nós alcançamos a nossa ressurreição. Também, o que quer que fosse suposto ser o passado morreu, está
acabado agora. Então, este arrependimento que temos, os condicionamentos que temos estão mortos. Mas, ainda é muito
surpreendente que entre as nações cristãs, o ego não diminuiu como deveria, talvez porque Cristo nunca foi venerado da
maneira correta. O ego no Ocidente foi, sem dúvida, tão dominante… que ninguém conseguiu ver o que eles estão fazendo… e
até onde eles estão indo. Desnecessariamente, eles estão se arrependendo de algo que é improvável. Mas o arrependimento
estava destinado ao nosso ego. É muito chocante, algumas vezes, quando você vê como as nações cristãs invadiram outros
países, aniquilaram, acabaram e destruíram completamente raças e mais raças. Eles eram cristãos, seguidores de Cristo
levando a Bíblia em suas mãos. Vocês podem imaginar? Coisas tão horríveis, esses assim chamados cristãos fizeram em nome
de Cristo. Por que isto? Nós temos de compreender que este ego atuou tanto… nos países ocidentais ou nos países onde eles
seguiram o Cristianismo. Em todo lugar, se eles são cristãos, são extremamente agressivos, extremamente violentos… e
pensam que o mundo inteiro pertence a eles. Até mesmo Hitler acreditava na religião católica. Esse grande sacrifício de Cristo
nunca lhes ensinou nenhuma lição. Como se estivesse apagado da memória, como se não tivesse nenhum significado para
eles, não transmitisse nada para eles. E eles se tornaram muito violentos. Não apenas isso, mas eles pensaram que tinham o
direito… de governar o mundo todo, saquear e destruir todo mundo. Por quê? Porque eles eram cristãos. Que contraste com a
vida de Cristo… que ressuscitou da assim chamada morte. Mas o ego ainda permaneceu, não apenas isso, como cresceu,
cresceu a tal extensão, que hoje vemos que os cristãos… perderam completamente o seu senso de maryadas, completamente.
A maneira como as igrejas católicas estão se comportando é chocante. Não restou nenhum tipo de moralidade nelas. Elas não
têm respeito pela lei, nenhum respeito por Deus, nenhum respeito também pela castidade, que era o ponto principal de Cristo, a
principal guna de Cristo. Isso Me chocou quando Eu era uma criança, porque Eu vi. Eu nasci numa família cristã e descobri que
os cristãos na Índia… eram as pessoas mais dogmáticas, mais dominadoras. E isso Me surpreendeu. Como puderam não dar o
devido valor a Cristo? E por que eles estão usando o Seu nome para dominar os outros? Infelizmente, naquele tempo, os
britânicos estavam nos governando. Os britânicos também manipularam tudo de tal maneira… que os indianos acreditavam que
Cristo havia nascido na Inglaterra. Eles se vestiam como os ingleses, se autodenominavam sahabs. Eles se comportavam de
uma maneira muito arrogante… e ocupavam posições no governo. Eles se aliaram ao governo. Não tinham nenhuma lealdade
aos indianos. Mesmo quando Meu pai foi preso, eles nos expulsaram da comunidade cristã. Eles Me expulsaram da escola
quando Eu era apenas uma garota… de seis ou sete anos de idade, porque Meu pai era um congressista. Então, esse lado do
cristianismo, até então ninguém havia visto, Eu pessoalmente acho… que todas as nações cristãs têm sido extremamente
cruéis, extremamente dominadoras e elas estão hoje no comando dos negócios. Esse ego sutil, que uma vez foi uma qualidade
inerente aos monarcas, agora, nos países democráticos, tem se tornado disponível a todas… as pessoas comuns e todos esses
países estão cheios de destruição. Não apenas os europeus fizeram isso, mas mesmo os americanos são extremamente
dominadores, extremamente egoístas, a tal ponto que eles são idiotas. Imaginem, eles seguem Cristo, que era a sabedoria, a
fonte da sabedoria, e Seus discípulos serem tão estúpidos e idiotas… não pode ser explicado. Por que aconteceu assim? Então,
nós temos de observar a história da religião do Cristianismo. Como vocês sabem, havia Pedro. Pedro era uma pessoa muito
egoísta e certa vez, Cristo disse: "Você é Satã." Ele disse claramente e também disse: "Você Me negará três vezes". Essa foi a
época em que Paulo surgiu… e ele pensou: "É uma oportunidade muito boa de controlar alguém…" "que fosse uma pessoa fraca,
que fosse satânico…" "que fosse, de algum modo, anti-Cristo." E ele encontrou Pedro. Sendo Paulo um grande burocrata, ele o
envolveu, o controlou… e o aceitou em sua própria confiança e disse a Pedro: "Alie-se a mim, então eu farei de você a pessoa
mais importante". E depois Paulo disse a todos os outros discípulos: "Vocês não são tão instruídos, eu sou um homem muito
instruído…" "e sei o que escrever e o que não escrever, então não deveríamos… " "escrever todas as coisas que vocês
escreveram," "vocês deveriam cortá-las". Esse sujeito sinistro, Paulo, editou a Bíblia. Ele editou a Bíblia. Todo o trabalho de

Cristo… foi parar nas mãos desse demônio. Ele começou a editá-la. E quando ele editou, se você lê-lo, você se surpreenderá,
está cheio de ego. O que ele organizou estava cheio de ego, o que quer que ele escreveu, sem dúvida. Mas, ele cortou muitas
coisas que deveriam estar lá. Cristo deve ter mencionado sobre a Kundalini, Eu estou certa disso. Mas nem uma palavra sobre
todas essas coisas, ele evitou isso, embora você ter de nascer novamente, todas essas coisas que Cristo disse, Mateus insistiu.
Mas, ele combateu Mateus… e não conseguia aceitar a Imaculada Concepção. Como Paulo não tinha nenhuma idéia sobre a
Verdade, sobre a realidade, sobre os milagres que existem com a Divindade, então ele negou. Mas Mateus ainda manteve o seu
próprio evangelho. Mas João fugiu. Ele iniciou o seu próprio estilo, cujos seguidores são chamados de gnósticos. Os outros
discípulos, com exceção de Tomás, foram embora. Então ele editou o evangelho de Lucas e de Mateus… e com grande luta, eles
conseguiram preservar… algumas coisas originais intactas. Então esse demônio entrou na disputa de uma grande religião…
como o Cristianismo… e tudo virou de cabeça para baixo. E é dessa forma que a Bíblia, que eles usam agora como autoridade,
tem essas palavras que fazem com que as pessoas comecem… a pensar que não há limites para elas. A primeira delas, sugere
que se vocês se tornarem… membros de uma igreja, vocês são os escolhidos. Mas, primeiramente, Paulo viu que deveria estar
escrito que Pedro… fundaria essa igreja e que ele teria a chave e que Cristo disse isso. E o colocou sobre uma pedra e ele daria
início a Igreja. Impossível. Coloquem-Me no lugar de Cristo. Eu pediria ao homem mais fraco para fazer tal coisa? Eu nomearia
uma única pessoa para cuidar de tudo? Essa parte da Bíblia é totalmente uma blasfêmia. E foi dessa forma que, uma vez que
ele colocou isso lá, Pedro envolveu-se em seu próprio ego, achando que não havia limite para si mesmo. Isso foi apenas a
manipulação… e o controle de tudo. Tudo isso foi feito com seu intelecto burocrático. Mas, Pedro atuou nisso, porque ele era
um discípulo muito fraco de Cristo. Como vocês sabem, na Sahaja Yoga, também nós temos… realmente doze tipos de Sahaja
Yogis. E alguns deles são muito fracos. Eles são fracos porque têm muito ego. Eles não conseguem continuar com ninguém;
eles irão gritar com as pessoas; eles perturbam os outros; eles pensam que não há limite para eles mesmos; eles são sempre
agressivos; eles não conseguem ser coletivos; eles nunca demonstram amor uns pelos outros. Então, existem esses tipos de
Sahaja Yogis que estão, um por um, mostrando suas facetas. Mas alguns deles estão aprendendo e compreendendo… que isso
é algo errado e que não deveria ser assim. Cristo mal teve três anos e meio para realizar tudo isso. Mas, Eu não sabia que
desses doze discípulos, um seria uma pessoa tão sinistra - é claro que um deles fez com que Cristo fosse preso, também - Mas
este Pedro conseguia ser uma pessoa tão horrível… que para sua própria glória e por seu próprio interesse pessoal, colocaria
essas palavras na Bíblia e teria uma grande autoridade. Isso aconteceu também com Maomé. Primeiramente, Maomé disse que
haveria um tempo de ressurreição. Isso significa que Ele falou do futuro. Então, como Ele poderia ser o último? Se Ele fosse o
último, então como vocês estão tendo a ressurreição? Mas o selo (seal) do profeta não significa: "Está selado agora, nenhum
outro profeta pode vir." Significa "selo", um tipo de marca, vocês podem assim chamá-lo. Ele era o Adi Guru, então chamou a Si
mesmo: "Eu sou o Selo". Ele não disse: "Eu selei". Mas pessoas desonestas tiram vantagem dessas pequenas palavras… e
começam a usá-las para seus próprios propósitos, porque são muito egocêntricas. Então, outro tipo de Sahaja Yogi é
extremamente egocêntrico. Alguns deles são muito egocêntricos no sentido de que… eles conhecem suas próprias esposas,
seus filhos, sua casa e isso e aquilo. Para eles, é muito importante estarem ocupados com seus filhos. Vocês ficariam
espantados ao saber que algumas pessoas que vieram… a Mumbai com seus filhos não foram ao Puja em Delhi. Que tipo de
Sahaja Yogis eles são? Portanto, existe este tipo de Sahaja Yogi, que está mais preocupado com seus filhos do que com a
Sahaja Yoga, mais com a própria emancipação deles, preocupados com suas famílias, afazeres domésticos. Algumas mulheres
são muito boas nisso. Elas tentam afastar seus maridos dos ashrams. Elas tentam encontrar desculpas para saírem da
coletividade. Vocês são julgados o tempo todo e julgue-se, claramente. Agora, não pense nos outros quando Eu estou dizendo
isso, mas coloque isso para si mesmo. Vocês devem saber que Cristo foi crucificado. E quem os crucificou? Eles não foram
crucificados pelos judeus, é uma idéia errada. Como todos os judeus, que eram exatamente como escravos, poderiam ter
crucificado Cristo? Foi o Império Romano que, naquela época, queria crucificá-Lo, porque acharam que Ele estava se tornando
muito poderoso. Por favor sente-se. E quando eles tentaram crucificá-Lo, eles nem sequer pensaram que… Cristo seria
crucificado porque os judeus queriam. A culpa foi colocada nos judeus, somente para evitar que a culpa recaísse sobre os
governantes. E os governantes sempre podem fazer algo assim, como crucificar alguém e colocar a culpa em qualquer um.
Então, os cristãos, os primeiros cristãos eram, em sua maioria, judeus. O próprio Cristo era judeu. Então, dizer que os judeus
crucificaram Cristo, como poderia ser? Então a culpa foi colocada nos judeus… e assim os cristãos pensaram que tinham todo o
direito de odiar os judeus, porque Cristo foi crucificado pelos judeus. Essa é outra idéia que foi elaborada através do Sr. Paulo,
porque ele não queria que nenhuma culpa fosse colocada… na administração romana. Então Pilatos lavou suas mãos. Ele lavou
suas mãos e isso é muito significativo, ele lavou suas mãos. Então, ele fez isso, não com a sua autoridade, mas com a
autoridade dos judeus. Esse drama foi encenado. E depois, todos os cristãos estavam ocupados odiando os judeus… e

pensando que eles tinham crucificado Cristo. Quero dizer, imaginem isso aconteceu há milhares de anos atrás. E há milhares de
anos, alguém crucificou alguém, por isso eles são odiados. Quero dizer, dessa maneira, toda a raça branca deveria ser odiada…
por muitas gerações, se esse for o critério, porque eles não crucificaram somente um homem. Eles crucificaram milhões e
milhões. Nós vamos culpar seus filhos e os filhos dos seus filhos? Portanto, este é o terceiro tipo de Sahaja Yogi que temos, que
tentam culpar uma outra pessoa o tempo todo não a si mesmos. Pessoas assim, quando elas começam a culpar os outros,
nunca conseguem melhorar. elas deveriam fazer introspecção. Está faltando muita introspecção nos países ocidentais, exceto
na Rússia. Porque não há saída. Não está escrito em nunhum lugar que você deve fazer autointrospecção. A única coisa dita é
que se vocês forem a alguma igreja… e se confessarem para um padre surdo e burro, vocês estão salvos. Então, ninguém faz
introspecção. Vamos encarar isso nós mesmos. Nós fazemos introspecção ou não? Ou somos este tipo de pessoas, Sahaja
Yogis que não são… muito egocêntricos, mas são cheios de opniões pessoais… e que se autoglorificam? Não querem descobrir
o que está errado com eles. Agora, nós temos o outro tipo, o quarto tipo, que é muito interessante de observar. Eles estão
venerando Mataji em casa, mas não podem vir para o coletivo. Não, eles não podem, porque é um pouco distante. Mas se
tiverem de ir para encontrar seus filhos, percorrerão vários quilômetros. Se eles tiverem que fazer algo pelas suas famílias, o
farão. Não somente isso, mas suponhamos que eles tenham… que fazer algum negócio, eles irão viajar. Na Sahaja Yoga não é
pedido que ninguém abandone… seus empregos, que abandone suas vidas, seus estilos de vida, nada desse tipo, mas a
prioridade deve ser observada. Eles estão muito ocupados com seus trabalhos, com seus ganhos, com o que quer que estejam
fazendo… e eles estão apenas atrás de fazer um nome, trabalhar duro, fazer trabalhos artísticos ou, talvez, trabalhos criativos.
Eles estão muito ocupados, eles não têm tempo para eles mesmos, não têm tempo para Deus. Esse tipo de pessoa também diz:
"Oh! Nós veneramos a Mãe." "Antes do nosso trabalho criativo, nós nos inclinamos à Mãe," "recebemos ajuda Dela e queremos
toda a Sua proteção…" "para o nosso trabalho, para a nossa criatividade". E há alguns Sahaja Yogis que ainda pensam que… o
dinheiro é muito importante, ainda pensam, ele não é. Na Sahaja Yoga, nós obtemos dinheiro sempre que queremos. Alguns
deles dizem: "Eu estou começando um negócio," "porque eu quero dar 0,001% para a Sahaja Yoga". E se você diz: "Por que você
está dando?" "É tudo Seu, Mãe, 0,001% é tudo Seu." "É tudo Seu. Afinal de contas, o que estamos fazendo?" "É tudo Seu." Este
tipo de atitude surge quando você acha que… o dinheiro é muito importante. O dinheiro é muito importante para essas pessoas…
que não conseguem ver Deus além disso, que não conseguem ver o benefício mais sutil desse dinheiro. Elas calculam cada
centavo, meticulosamente. Eles não querem que o seu dinheiro ganho com dificuldade… seja "desperdiçado" com sua
espiritualidade. Ou nós temos pessoas que não compram um livro da Sahaja Yoga. Não comprariam uma fita, eles a copiam,
poupando algumas libras ou dólares. Não comprariam algo que é necessário. Não comprariam uma fotografia, mas eles
pediriam para alguém… fazer uma cópia a partir daquela fotografia e, assim, poderiam tê-la. Não que seja necessário gastar,
mas é a atitude da mente. Se você puder poupar algum dinheiro, muito bom. Se você puder poupar algum tempo, muito bom.
Mas, que esse tempo que é poupado é para a Sahaja Yoga, isso eles raramente compreendem. Eu estava lendo sobre a religião
Budista… e fiquei surpresa com quantos "nãos" existem, que se Eu colocasse apenas um para os Sahaja Yogis, todos vocês
sairiam correndo. Primeiro, você não pode ter nenhum lucro, nenhum lucro. Você não pode comprar nenhuma terra. Você só
pode comer o seu alimento uma vez por dia. Você tem de ser totalmente vegetariano. Você não pode matar ninguém. Quero
dizer, talvez você mate… seres humanos, isso não está escrito. Mas não pode matar nenhum animal, não pode matar nenhum
peixe, você não pode matar nem mesmo um mosquito. Então, esse tipo de religião existe, sobre a qual dizem que Buddha falou.
Eu não creio que Buddha tenha dito isso. Então, todas essas pessoas, os seguidores de todas… essas grandes Encarnações,
têm feito tantas coisas erradas às pessoas… que trouxeram belas religiões para nós. E é por causa disso… que estamos
completamente desviados do caminho da Verdade. Portanto, aqueles que são realmente honestos… e querem dedicar-se ao
caminho da Verdade têm de, a todo momento, fazer introspecção e descobrir dentro de si mesmos: "Até que ponto estamos na
Verdade." Então, agora, nós temos, também, um outro tipo de Sahaja Yogi, que são, Eu diria, mais do tipo que gostam de festas,
de se agruparem, porque nós temos um sentimento de pertencer, "Nós devemos pertencer a algo." "Nós devemos pertencer a
este grupo ou àquele grupo, àquele outro grupo." Ou vocês vão para o Cristianismo ou para o Judaísmo…. ou para o Islã e outros
para a política. Digamos, na Inglaterra, eles lhe farão uma pergunta: "qual é a sua ideologia político?" Perguntaram-Me qual é a
Minha ideologia política. Eu não conseguia entender essa pergunta. Todo mundo deve ter um rótulo de um grupo político. Eu
disse: "O que você quer dizer com isso?" Ele disse: "A Senhora é comunista?" "Não, Eu não sou." "É conservadora?" "Não, não" "É
socialista?" "Não, não sou." "Então, o que a Senhora é?" "Eu sou um ser humano." Eles não conseguiam entender que Eu fosse
apenas um ser humano, sem nenhuma política na Minha cabeça. Portanto, existe a idéia de pertencer, "Eu devo pertencer a este
culto…" "ou a esta seita ou a estas assim chamadas religiões". Assim você começa a se envolver em todos os tipos de
condicionamentos, todos os tipos de regras e regulamentos… e coisas e você começa a se amarrar e fica muito feliz, muito

feliz. Você pergunta a adeptos de algumas seitas: "Por que vocês raspam completamente suas cabeças?" "Oh! Em nossa
religião devemos ter a cabeça completamente raspada." "O que é isso?" Ou algo assim, estúpido. Como, por exemplo, você deve
ter barba ou deve ter bigodes. Algum tipo de ter um grupo seleto, não compreendendo que a realidade é cheia de variedades.
Tem de haver diversidade. É dessa maneira que é estético e saundarya (belo). Se você não tiver variedade, como você pode ter
uma personalidade? Como pode uma pessoa, que é limitada… por essas idéias sem sentido externas, ser uma pessoa que tem
personalidade? Se a religião não pode dar-lhe uma personalidade, é melhor aboli-la. Ela lhes dá uma personalidade interior…
também uma personalidade exterior. E essa personalidade, quando você começa a desfrutá-la, somente então se poderia dizer
que você é um Sahaja Yogi, onde não lhe é dito para não roubar, não bater em ninguém, não ser agressivo com ninguém, não ser
egoísta, nunca foi dito algo assim. Mas, é uma personalidade que observa a si mesma. Porém, normalmente as pessoas
observam os outros e não a si mesmas. Este também é um outro problema no Ocidente, que você observa os outros e nunca
observa a si mesmo. Mas, tudo isso continua ocorrendo, até que nós realmente nos tornamos escravos… das nossas próprias
idéias sobre personalidade… e nós começamos a projetar essa personalidade… através do nosso ego e tentamos mostrar que
somos muito especial. A Sahaja Yoga é exatamente o oposto, tentem compreender isso. é muito claro. Todos nós somos uma
personalidade. Todos vocês são pessoas, todos vocês são santos… e devem ser respeitados como santos. Nós não
precisamos ter o mesmo tipo de personalidade. Todos devem ter, quero dizer, tem de haver diferentes… estilos de falar, estilos
de comunicar as coisas, estilos de expressão do Amor Divino. Então, nós não formamos um tipo de "batalhão " de pessoas,
porque nós somos livres. Nós somos totalmente livres, porque nós temos a luz. Nós sabemos até onde nós temos de ir, qual é o
caminho correto… que temos de seguir. Imediatamente você sabe o que é correto. Se essa luz está lá, belamente iluminando o
seu interior, você não tem de Me perguntar, nem perguntar a ninguém. Quando pessoas assim se elevam, compreendem que a
Sahaja Yoga é completa liberdade. Mas, essa completa liberdade existe, porque vocês têm a luz. Sem a luz, a liberdade é um
absurdo, não tem nenhum sentido. Vocês ferem todo mundo, vocês perturbam todo mundo, torturam todo mundo. Mas com a
luz, primeiramente uma grande coisa acontece para nós, que as religiões que eram pregadas por esses… grandes Profetas e
Encarnações, simplesmente tornam-se parte integrante de nós mesmos. Mas, eis o que acontece, os japoneses dirão: "Nós
somos budistas", e matam quantas pessoas eles quiserem. Ou os cristãos, como Eu disse, são exatamente o oposto do que
são. Então, você realmente se torna um verdadeiro cristão, um autêntico muçulmano e um verdadeiro hindu. E, em seguida,
você compreende que todas as religiões são realmente como… uma parte do oceano… e você não se identifica mais com
nenhuma delas em particular, mas você apenas mergulha no oceano da religião… e você é, de certo modo, uma verdadeira
personalidade religiosa. Eu não tenho de lhes falar sobre a sua moralidade. Vocês apenas observam como se desligaram… de
todas essas coisas erradas que estavam fazendo. Muitos escreviam para Mim também, mas Eu nunca li suas cartas. Então, Eu
simplesmente queimava todas elas. Eu não quero saber sobre isso. Vocês são pessoas livres. Nessa liberdade, vocês percebem
que incorporaram todas essas religiões. Antes da Realização, ninguém, ninguém pode ser religioso. Eles podem se declarar,
podem ter um rótulo, eles podem dizer algo, mas isso tudo é externo. Não apenas isso, mas eles são exatamente o oposto da
religião… que estão professando. Exatamente o oposto. E eles desviam-se, não apenas isso, eles poluem a base da religião. E a
base da religião é a ascensão. Se a religião não puder dar-lhes o equilíbrio para ascender, é melhor não ter religião. Os ateus são
melhores, como os russos, que não têm religião, que preocupam-se apenas com sua ascensão. Talvez tenha sido por isso que
Cristo e Mahavira… não quiseram falar sobre Deus. Então, temos pessoas que têm a luz… e se preocupam com a sua própria
luz… e querem que esta luz esteja lá, o tempo todo, iluminando. E essa luz não somente deveria iluminá-los, mas também os
outros e eles trabalham. Eles assumem a responsabilidade por isso, de certo modo. Eles não se sentam em uma floresta,
meditando. Não, vocês têm de trabalhar. Vocês têm de trabalhar neste mundo. Vocês têm de fazer a Sahaja Yoga funcionar
para os outros. Vocês têm de lhes dar esse belo sentimento de unidade com o Divino. Vocês têm de desfrutar tudo isso. A
Sahaja Yoga não é apenas para a sua própria satisfação, como se fossem uns bêbados sentados e bebendo juntos. É para
encher as suas taças para ser dada aos outros, para muitos outros que estão lá. Então, eles assumem essa responsabilidade… e
a base é a Verdade que eles conhecem. Eles não pensam que eles são uma responsabilidade da Sahaja Yoga. Eles não vêm a
Mim por pequenas coisas. "Como posso fazer crescer cabelo na careca do meu pai?" Esse tipo de pergunta sem sentido.
Escrevem para Mim fazendo perguntas tolas como essa. Eu fico perplexa. O que eles pensam a que a Sahaja Yoga se destina?
Um salão de beleza ou o quê? A visão deles é muito diferente. É a visão deste grande universo. O grande universo que tem de
ser iluminado. Eles são parte integrante dele. E esta religião universal deve ser introduzida na vida das pessoas… através da
Realização, através do despertar da Kundalini. Eles trabalham arduamente e não poupam esforços… para se certificarem que as
pessoas recebam a Realização. Mas aqui também, um pouquinho desse ego sutilmente está presente. "Eu estou fazendo isso,
estou fazendo aquilo". Tantas pessoas Me perguntam: "Mãe, a Senhora viaja tanto." "A senhora faz tanto." "Como a Senhora

consegue administrar isso com a Sua idade?" Em primeiro lugar, Eu não sei qual é a Minha idade. Eu não Me importo. Em
segundo lugar, Eu não faço nada. Se Eu não estou fazendo nada, como posso ficar cansada? Eu não estou fazendo nada, seja o
que for. Tudo está funcionando. Eu apenas observo, vejo e aprecio. Então, eles também pensam: "Nós estamos fazendo este
trabalho," "estamos fazendo aquele trabalho." E eles se tornam muito conscientes disso. Então, novamente, este senhor ego,
que sutilmente ainda… está lá se agitando, novamente, torna-se grande. Essa é uma atividade anti-Cristo, sem dúvida. Então a
construção da mente começa: "Este não está trabalhando, aquele está, este está," Eles começam a criticar os outros. Ainda
observando os outros e não a si mesmos. Então, há Sahaja Yogis que não sentem dessa maneira. Eles compreendem que o
Paramachaitanya está… executando tudo e trabalhando através deles. Eles são instrumentos. E, algumas vezes, é claro, se isso
falha, eles começam a duvidar. "Então, como foi, Mãe, que as coisas aconteceram dessa forma?" "Se é assim, então como
Gorbachev teve de se afastar?" Eu tenho de explicar porque Gorbachev… teve de deixar a política. Imaginem. Essa é a Minha
responsabilidade. "É claro, nós podemos fazer qualquer pergunta a Deus." Isto é o que os seres humanos pensam, que eles têm
o direito… de fazer qualquer pergunta a Deus, de ofendê-Lo, de dizer o que quer que eles tenham vontade para Deus, como se Ele
fosse uma pessoa que tivesse assumido… responsabilidade de vocês. Então, isso ainda persiste um pouco, mesmo quando eles
são muito entregues a respeito disso. Ainda existem certas dúvidas nas mentes. Mas, então, existem pessoas que não duvidam
de nada. Eles compreendem que é o Paramachaitanya que está ajudando. Eles sabem que, por trás de todos esses milagres, há
o Paramachaitanya. Acima de todos eles, estão aqueles que começam a perceber: "Nós adquirimos poderes," definitivamente, e
estamos conectados com o Divino. Nós temos poderes. É claro, algumas vezes eles também duvidam se realmente… temos
poderes, quero dizer, Eu sei de algumas pessoas que… disseram que Eu falei: "Por que vocês não ajudam lá?" "Porque tenho
medo de que o meu ego cresça." "Por que vocês não fazem isto?" "Porque o meu ego crescerá." Eles estão com medo do ego,
então esse ego segue muito sutilmente: "E é melhor não nos arriscarmos, não muito. Vejam, é demais." "Vamos nos mover um
pouco devagar." "Não acredito muito que tenho poderes." Mas existem pessoas que sabem que foram abençoadas com
poderes. E esses poderes podem ser… descobertos cada vez mais dentro de você mesmo. Eles têm fé em si mesmos, eles têm
fé na Sahaja Yoga… eles têm uma completa fé em Mim e neste Paramachaitanya. E eles tranbalham, são pessoas muito
simples. Eles são extremamente simples, sinceros e inocentes. Eu os tenho visto nos vilarejos. Eu tenho visto muitos deles aqui
também. Há muitos desse tipo sentados aqui. Portanto, esses são os doze tipos de Sahaja Yogis que Eu descrevi. Mas, há
também um tipo, aqueles que são concedidos poderes completos também. Eles descobrem os seus próprios poderes. Em sua
introspecção, eles veem e estão certos disso, não há dúvidas. Este é o estado de Nirvikalpa. Eles não têm dúvidas sobre si
mesmos, sobre sua fé em Mim, sobre Me venerar, sobre receber algo de Mim. Mas sabem que Eu também os fiz grandiosos… e
que vocês têm de desenvolver os seus poderes também. Não dependam somente dos poderes que Eu possuo. Não tentem
apenas extrair poderes que se originam de sua Mãe, mas tentem elevar-se ao mesmo nível. Vocês podem. Eu não poderia dizer
quantos conseguirão, mas tentem. E para isso, a primeira e principal coisa, a primeira e mais importante coisa é a completa
humildade. É claro, que se vocês são entregues a Mim, então são humildes. Maomé falou sobre a entrega. Eu disse: "Entregue a
si mesmo ao seu próprio Si." Se seu Si é o Espírito, por que não entregar-se ao seu Si? Mas faça esse Si brilhar. Apenas torne-se
um com essa Luz. Toda a vida deveria ser uma Luz. Luz do Amor, Luz da Divindade, Luz da Beleza. Então, vocês têm de
trabalhar isso através da introspecção. Vocês adquiriram todos esses poderes dentro de si mesmos. Vocês têm tantos
poderes. É claro que depender da Mãe é algo agradável. Mas agora cresçam. Vocês têm de crescer. Vocês têm de crescer… e
assumir a responsabilidade sem se sentirem responsáveis. A personalidade deveria ser assim. Eu espero que possamos ir além
de todos os outros discípulos. A menos e até que façamos isso, pode ser que, possivelmente, Eu não sei, talvez afundemos a
Sahaja Yoga em um outro oceano de absurdos. Então, também temos de desenvolver nossas personalidades… através da
nossa introspecção, através do nosso entendimento, através das nossas provas da Realidade. Eu sinto muito por ter de lhes
falar sobre essas coisas, mas Eu não tive outra oportunidade de falar sobre isso, exceto hoje, de como os discípulos de Cristo…
foram enganados por Pedro, Paulo e companhia. Eu, às vezes, penso a respeito dos seres humanos, como eles são, como eles
são espertos e astutos e como eles podem tentar… derrubar a Sahaja Yoga, que é tão importante hoje. Hoje é o dia da nossa
ressurreição. Temos de passar através desses doze estágios para alcançar… o estado mais elevado e eles o chamam de
décimo quarto estágio, que é o mais elevado, onde você é apenas um instrumento, totalmente insensível a respeito de quem
você é, fazendo o jogo do Paramachaitanya. Hoje é um dia muito auspicioso. Isto foi o que Cristo fez. Ele aceitou a Sua
crucificação, porque Ele tinha que representar aquele papel. E foi uma coisa terrível. Mas quando Ele estava carregando a cruz,
eles estavam preocupados com Ele, mas Ele disse: "Não se preocupem Comigo. É melhor que se preocupem consigo mesmos."
Apesar de toda essa mutilação da Bíblia, muitas verdades ainda estão lá. Portanto, não devemos odiar ninguém, porque eles
crucificaram Cristo, isso é o que eles dizem. Mas odiar esse tipo de autoritadade, se ela vier a nós, não deveríamos tentar

crucificar os outros. Mas o ego sutil que trabalha começa de uma maneira muito estranha… e na coletividade, ele começa a
aparecer. Tentem reduzi-lo, tentem reduzi-lo. E vocês se surpreenderão ao ver que tão logo… esse "eu-ismo" esteja acabado,
todos os poderes começarão a surgir. É como uma flauta que se tornou oca interiormente. Se existir qualquer obstrução, ela
não pode tocar. Então, todas essas idéias que nós temos, todos esses condicionamentos que temos, dos quais o pior de todos
é este assim chamado ego: "Eu estou fazendo isso", deveria ir embora. Porque você nunca pode desfrutar, se você pensar desse
modo. Você não pode desfrutar o seu trabalho… e você realmente não pode pular dentro do oceano de alegria, enquanto você
estiver ciente de que: "Eu estou fazendo isso". Então também há certas questões sobre a escola que eles têm perguntado, mas
Eu já disse que esta é uma enorme tarefa, conduzir uma escola, e nós descobrimos que as crianças ocidentais… possuem um
sistema imunológico muito fraco, muito fraco. Talvez tenha sido dado a elas antibióticos… ou certos tipos de comida, talvez
comida enlatada… ou alguns tipos de coisas protegidas. Eu nao sei por quê. Ou talvez elas viram muitas dessas histórias de
fantasmas ou, talvez, filmes ou algo assim, de modo que… seu sistema imunológico ficasse muito, muito fraco. E com as coisas
mais insignificantes, elas se bloqueiam. Se alguma coisa está errada com outra pessoa, elas se bloqueiam com isso. Essa é
uma nova descoberta que fizemos. Eu acho também que com o calor os seus cérebros começam a ferver, porque elas já estão
em uma viagem do ego. Portanto, nós decidimos transferi-las de Vashi para Dharamshala. Em Dharamshala, vocês ficarão
surpresos, um Yogi doou quatro hectares de terra. Eu também doei algumas terras. Muito dinheiro também tem sido doado
pelos indianos… e nós vamos desenvolver uma escola. Não se preocupem com isso, com que tipo de escola teremos, o que
iremos fazer lá. Vocês têm de deixar as coisas para nós. Esta é uma coisa. Adequadamente, porque elas tinham a escola em
dezembro, isso não foi decidido. Foi descoberto quando o mês de abril começou, as crianças começaram a adoecer. Com um
pouquinho de poeira, elas começavam a tossir, tossir, tossir. Tinham alergias de todos os tipos. Então, nós decidimos deixá-las
ficar num lugar mais frio, portanto elas ficarão em Dharamshala… e deixem que elas fiquem lá. Agora, todos os pais têm de
saber uma coisa: se eles querem que seus filhos cresçam apropriadamente, eles têm de deixar que a escola cuide deles. Vocês
não irão interferir nisso. É claro, porque de acordo com o primeiro plano, haveria três meses de férias no verão e elas iriam para
Dharamshala. Mas, agora, como elas estão estudando no mesmo curso, não há férias para elas e a escola começou. Então, por
favor, não vão para Dharamshala. Imediatamente, os pais estão se apressando. Por favor, cancelem suas passagens. Vocês
somente poderão encontrar os seus filhos em Shere, onde eles ficarão por três meses e meio. Vocês virão e ficarão lá durante o
inverno. Esta é a única época que devem encontrar com seus filhos. Além da saúde, a educação deles é muito medíocre. Muitas
dessas crianças, mesmo aos 8 anos de idade, não sabem escrever adequadamente. Sem dúvida, elas são crianças
completamente negligenciadas, mimadas. Então, deixem a escola cuidar delas. Elas não querem estudar, elas não têm
nenhuma percepção do futuro. Elas não têm nenhuma percepção de porque elas estão nesta Terra. Portanto, deixem que eles
lidem com elas. Por favor, alguns pais podem não ter ido alguma vezes, talvez, mas isso não significa que assim que vocês
consigam o dinheiro…. ou façam os preparativos, vocês corram para lá. Tentem entender que vocês não deveriam perturbar a
disciplina da… escola e a disciplina das crianças. Porque se um pai vier ou dois pais vierem, todas as crianças começarão a se
sentir mal… e a atenção delas será prejudicada. Então, a primeira coisa que temos de incorporar hoje é… a sabedoria de Cristo.
Sabedoria. A sabedoria deveria dizer-lhes para deixarem as crianças. Nós estamos nos esforçando em nosso melhor nível
para… fazer o melhor por elas. Nós ainda não estamos pedindo ajuda para vocês, até agora. Nós estamos resolvendo isso. É
muito surpreendente como essas crianças são muito inteligentes… e elas captam as coisas muito bem. Mas, elas não querem
sentar-se em nenhum lugar. Elas querem estar lá fora o tempo todo. Elas não querem estudar. Então, nós temos de descobrir
meios e métodos pelos quais… elas tenham autoestima, para que elas pensem que têm de fazer algo na vida. Primeiramente, os
pais no Ocidente são conhecidos por serem…. muito negligentes com seus filhos, até matam seus filhos e tudo mais. Mas na
Sahaja Yoga, eles simplesmente ficam apegados como uma cola. Por um lado eles são deixados e eles tornam-se grudados.
Toda a família fica grudada, eles não conseguem superar isso. E esse tipo de amor é a morte do amor. Então, por favor, tentem
entender que estas são crianças… da Sahaja Yoga e elas estão sendo cuidadas. Tudo dará certo muito bem para elas. E tenham
a sabedoria para apreciar… esse desenvolvimento de seus filhos. Se vocês tiverem quaisquer problemas com relação a isso,
vocês não deveriam incomodar as pessoas lá. Toda a atenção de vocês está em seus filhos, isso é algo muito errado. Eu acho
que essa pessoa não é um Sahaja Yogi, de forma alguma. Porque vocês não pensam que Deus é responsável por seus filhos.
Vocês pensam que são responsáveis, então vocês não são Sahaja Yogis, de forma alguma. Vocês amam seus próprios filhos,
mas vocês não amam outras crianças. Vocês não se incomodam com os problemas delas, com a situação delas. Vamos supor
que um pai ou uma mãe vá lá, então todas as outras crianças se sentirão mal. Então, por que vocês deveriam ir? Eles também
enviam presentes. Algumas pessoas começam a enviar presentes, frutas enlatadas. Agora, qualquer pessoa que enviar frutas
enlatadas, nós as jogaremos no mar. Chocolates. Não há necessidade de enviar nada assim. Se tiverem que mandar algo, então

enviem algo que seja bom para elas, para toda a escola. Caso contrário, simplesmente não enviem. Somente para seu filho, por
favor, não enviem. Vocês são Sahaja Yogis. Vocês não são como as outras pessoas. Vocês são pessoas especiais. Então, se
tiverem que enviar algo, enviem para todas as crianças, mas não chocolates… ou coisas que irão danificar o sistema
imunológico delas, do jeito que está, ele já está muito mal. Vocês nunca deveriam enviar frutas enlatadas. Qualquer tipo de
alimento enlatado, eles irão jogá-lo fora. E isso acabou tão mal, que tivemos de importar comida enlatada… para todas as
crianças comerem. "Não gosto disso, não comerei isso." Portanto, se vocês realmente quiserem que seus filhos sejam… fortes,
saudáveis, sábios e Sahaja Yogis sensatos, então vocês mesmos precisam ter sabedoria para serem pais. Todas elas são
almas realizadas nascidas para vocês. Bênçãos especiais. Então, sejam amáveis com elas, sejam gentis com elas. A crueldade
não é somente a crueldade de demonstrar raiva… para as crianças, mas também demonstrar muito amor. Também é um tipo de
crueldade, porque isso fere outras crianças, também fere seu filho. Porque aquela criança começa a pensar: "Oh! Eu sou muito
especial." "Eu não preciso estudar, não preciso fazer nada." Portanto, dever haver uma atitude equilibrada em relação às
crianças. Alguém Me disse que vocês já estão com reservas…. para irem a Dharamshala. Eu sinto muito, por favor, não vão. Elas
estão se saindo bem. Elas estão sendo cuidadas. Há toda a possibilidade delas chegarem… com personalidade tão belas que
vocês ficarão orgulhosos delas. Tentem entender. Tentem compreender que qualquer esforço que a Sahaja Yoga… está
colocando para elas deve ser totalmente materializado. Eu espero que nenhum de vocês seja do tipo que… vai lá para
perturbá-las. E quando vocês escreverem cartas, sempre devem escrever: "Eu quero que você estude muito, quero que você
cresça muito bem." "Você é um bom Sahaja Yogi." Dessa forma, em vez de: "Eu te amo muito." "Eu sinto saudades de você. " "Eu
estou chorando de manhã até a noite por você." Essa não é a maneira, isso é uma tragédia grega. Então, temos de encorajá-los…
e mostrar que vocês querem que seus filhos sejam assim. Deem-lhes alguma autoestima, alguma visão deles próprios… e vocês
verão que isso será muito encorajador… e os professores se sentirão muito felizes. Porque quando os professores também
leem algumas cartas, eles começam a chorar. Não há necessidade de dizer todas essas coisas para seus filhos. Quero dizer,
vocês são adultos. E uma criança trouxe uma carta: "Oh! O meu pai e minha mãe estão chorando, o que eu devo fazer?" Quero
dizer, ele se tornou o avô. Com todos esses acontecimentos, tem-se de aprender que… nós estamos mudando o mundo inteiro,
estamos mudando… a nós mesmos e nossos filhos irão crescer para nos ajudar. É claro que nem todas as crianças podem ir,
porque eles acham que é uma escola cara ou seja o que for. Nós podemos reduzir a taxa de matrícula mais tarde, não agora.
Porque tantas coisas têm de ser feitas para eles. Há tantas obrigações dos professores, obrigações disto. Mas, se vocês
observarem que uma vez que essas crianças… sejam educadas corretamente, isso é um experimento, então nós poderemos ser
capazes de começar algumas escolas aqui, em algum lugar de uma maneira adequada, onde as crianças poderiam ser
educadas apropriadamente. Mas aqui, o gasto será muito maior, isso é fato. No ashram de Roma você tem de gastar mais do
que você tem para gastar. Eles não podem evitar isso. Portanto, considerando a despesa, o gasto será o mesmo. Então vocês
têm de ser razoáveis sobre isso e se for possivel, nós deveríamos tentar ter alguma escola em algum lugar. Eu não sei qual país
assumirá a responsabilidade. Talvez a Rússia seria uma boa idéia. Mais barato. Deixe que haja comida primeiro, depois eles
podem pensar sobre isso. Então, é um experimento e todos vocês devem tentar ajudar… todas as pessoas da escola. Agora, se
houver qualquer outro problema que Eu tenha de discutir… com vocês, é melhor Me contarem. Então, hoje estamos falando
sobre a nossa ressurreição através desses… 14 planos que estão dentro de nós, um após o outro. E então, nós rompemos
através de todos esses planos… e brotamos como belas flores de lótus. É para isso que a Páscoa serve. É sugestivo que ovos
sejam oferecidos. São oferecidos de modo que esses ovos possam virar pássaros. Obrigada. Que Deus os abençoe.
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Sahasrara Puja, A Vontade de Deus, Cabella, Itália, 10.05.1992 Hoje nós estamos celebrando o Dia do Sahasrara. Talvez não
tenhamos compreendido… que dia grandioso esse dia deve ter sido. Sem a abertura do Sahasrara, Deus era um mito, a religião
era um mito, toda fala sobre Divindade era um mito. As pessoas acreditaram nisso, mas era apenas uma crença. E a ciência,
como ela era apresentada, estava prestes a erradicar todo o sistema de valores, toda a prova de Deus Todo-Poderoso. Se você
observar, na história, uma após a outra, quando a ciência se estabeleceu, as pessoas que são ditas as encarregadas… da
administração dos negócios na religião, nas diferentes religiões, tentaram estar à altura das descobertas da ciência. Eles
tentaram mostrar: “Tudo bem,” “se está dito isto na Bíblia…” “e se está errado, nós devemos corrigir.” Especialmente Agostinho
fez isso. E começou a parecer como se tudo fosse estupidez, como se essas escrituras fossem apenas mitos. Pelo menos o
Alcorão, embora tivesse muitas coisas que estavam descrevendo… a biologia de hoje, eles não conseguiam acreditar que os
seres humanos… foram especialmente criados por Deus. Eles pensaram que foi apenas uma obra do acaso… que um após o
outro, os animais alcançaram uma situação… através da qual eles se tornaram seres humanos. Desse modo, o tempo todo a
Divindade era desafiada… e não havia nenhuma forma de apresentar uma prova… de tudo que é dito na Bíblia ou no Alcorão… ou
no Gita ou nos Upanishadas ou no Torá. Nenhuma dessas coisas podia ser provada, porque era ainda apenas uma crença.
Muito, muito poucas pessoas conseguiram a Realização… e quando elas falaram, as pessoas não acreditaram nelas… e
pensaram: “Elas só estão tentando dizer algo…” “que elas estão usando para propor suas próprias teorias.” Então a coisa toda
se tornou um tipo de ciência morta. Não havia nenhuma ciência da religião. As pessoas começaram a pensar: “De que adianta
seguir…” “estes Dez Mandamentos ou estas regras rígidas de vida?” “Porque seguindo isso você não ganha nada,” “você perde
toda a diversão da vida,” “e por que pensar em ganhar algumas punyas também?” E é desse modo que o tempo todo… havia um
grande descarrilhamento do sistema humano de valores. Também essas religiões organizadas, essas religiões monolíticas
organizadas… começaram a adotar um caminho de ganhar poder… ou ganhar dinheiro, porque eles acharam que essa era a
única forma… com a qual você pode controlar as pessoas e pode prosseguir. Eles estavam pouco se importando em preencher
as expectativas, seja o que for que estivesse descrito na Bíblia. A Bíblia, é claro, foi muito adulterada… e houve muitas
mudanças nela. E uma pessoa como Paulo, e Pedro, que se juntaram, tentaram arruinar a maior parte da Verdade. Embora o
Alcorão não fosse muito atingido, mas ainda assim, ele lida mais com o canal direito, com o sistema reprodutivo e todas essas
coisas, e muitas coisas ainda são ambíguas. Agora, duas coisas aconteceram simultaneamente, Eu não sei se vocês estão
cientes disso ou não. A primeira coisa que aconteceu foi que… agora nós temos uma nova ciência, a microbiologia, na qual nós
descobrimos… que cada célula tem uma fita de DNA, cada célula tem um programa nela. Assim como nós temos um
computador, um chip, cada célula tem uma fita nela, de certa forma, de modo que ela é programada, e de acordo como esse
programa, um desenvolvimento ocorre. Agora, imaginem a complexidade da coisa toda. Tantos computadores já estão
programados… e todas essas células têm isso nelas. Então um tipo de coisa muito misteriosa surgiu… diante dos cientistas e
eles não conseguem explicar isso. Eles não conseguem explicar muitas coisas, mas uma delas é essa. Agora, o que a Sahaja
Yoga fez? Ela provou que é a Vontade de Deus, é o Desejo de Deus, a Vontade de Deus… que está fazendo todo o trabalho, e isso
foi provado. Todo esse Chaitanya, a Adi Shakti… não é nada além do que a Vontade de Deus, e a Vontade de Deus é Aquela… que
está trabalhando tudo muito harmoniosamente. Eu não sei se alguns de vocês leram Meu livro, o primeiro livro, onde Eu descrevi
como esta Terra foi criada. Houve uma explosão, mas ela foi muito harmoniosa, e como ela se desenvolveu foi através da
Vontade de Deus. Então tudo foi feito de uma forma que a Vontade de Deus estava atuando. Agora a Vontade de Deus, vocês a
estão sentindo nas pontas de seus dedos. Depois da Realização, agora vocês descobriram a ciência absoluta, que é a Vontade
de Deus, que é uma ciência absoluta. Vocês sabem que nós temos curado pessoas através da Sahaja Yoga. Vocês também
sabem que dando bandhan e tudo mais, as coisas dão certo. Tantas coisas dão certo automaticamente depois da Realização…
que as pessoas não querem acreditar. No começo, as pessoas não acreditavam… quando os cientistas lhes falavam algo, mas
agora é, vocês podem ver, a ciência que está sempre no fluxo, o tempo todo mudando. Uma teoria é novamente contestada,
uma outra teoria é novamente contestada. Mas a Sahaja Yoga… os expôs a essa Grande Verdade da ciência… que não pode ser
contestada, que é tudo. Assim, qualquer um que venha com qualquer proposta nova… sobre difamar Deus ou dizer que não há
nenhum Deus, nós podemos provar que não só há Deus, mas que tudo, a criação desta Terra, a criação dos seres humanos… e
tudo foi feito harmoniosamente pela Vontade de Deus. Se a Vontade de Deus fez tudo, os seres humanos não deveriam levar
nenhum crédito… por descobrir algumas coisas que foram criadas por Deus. Vamos supor que este tapete foi feito por alguém…

e nós começamos a descobrir todas as cores, o que é tão grandioso? Está tudo lá, você não pode criar. Assim, não é a parte
relativa à criação disso que é tão importante, mas sim a moldagem deste mundo. A coisa toda foi feita pela Vontade de Deus.
Agora, se a Vontade de Deus é tão importante, ela tem de ser provada, e agora através da Sahaja Yoga, depois da abertura do
Sahasrara, vocês têm agora, pela primeira vez, sentido a Vontade de Deus, que é uma coisa tão importante, mas para nós, ela
vem para nós tão sahaja que não compreendemos. Nós simplesmente damos o bandhan e as coisas dão certo… e nós
sentimos que as coisas deram certo, então foi o bandhan que deu certo e… nós os gerenciamos, não é assim, é muito mais do
que isso. Nós agora nos tornamos partes integrantes desse grande computador, dessa Vontade de Deus, nós nos tornamos o
meio, ou podemos dizer, os canais dessa Vontade de Deus. Nós estamos conectados com essa Vontade de Deus… que criou
todo este universo. Então nós podemos gerenciar tudo, porque nós temos a ciência absoluta em nossa mão. A ciência absoluta
que trabalhará o aperfeiçoamento do mundo inteiro. Nós podemos provar isso ao cientista, que há uma Vontade de Deus que
fez toda essa Criação. Até mesmo o processo evolutivo é a Vontade de Deus. Sem Sua Vontade, nada poderia ter acontecido.
Muitas pessoas diziam que nem mesmo uma folha de grama se move… sem a Vontade de Deus, que é uma coisa muito
verdadeira. E vocês têm visto agora que a Vontade de Deus, nós a temos como nosso próprio poder, nós podemos usá-la,
portanto como é importante ser um Sahaja Yogi. Talvez não percebamos o quanto é importante ser um Sahaja Yogi. A Sahaha
Yoga não é somente para dizer: “Mãe, eu estou cheio de alegria, estou me divertindo, eu me purifiquei.” “Tudo está bem.” Mas
para quê? Por que você obteve todas essas bênçãos? Por que você tem sido purificado? Desse modo, esse conhecimento… da
Vontade de Deus deve estar visível em você, não somente isso, deve ser parte integrante de você. Portanto, nós temos de elevar
nosso nível, nós temos de nos elevar. Para pessoas medíocres e comuns é realmente inútil… lhes dar a Sahaja Yoga, porque
elas são inúteis. Elas não irão nos ajudar de forma alguma, porque o que é necessário é que agora, hoje, nós devemos ter
pessoas que podem realmente manifestar e refletir… a Vontade de Deus. E para isso, você pode compreender… que nós temos
de ter pessoas muito fortes, porque esta Vontade criou este universo inteiro, o cosmos, esta Mãe Terra, tudo é criado por esta
Vontade de Deus. Então agora, nós estamos expostos a uma nova dimensão… e essa dimensão é que nós somos aqueles… que
são os canais desta Vontade de Deus. Portanto qual é o nosso dever? E o que devemos fazer sobre isso? Como resultado do
Sahasrara ter sido aberto, uma coisa é que as ilusões desapareceram, o que vocês chamam em Sânscrito de bhranti. As ilusões
desapareceram. Você não deve ter nenhuma ilusão em relação… à existência de Deus Todo-Poderoso, ao Poder de Sua Vontade
e à verdade sobre a Sahaja Yoga. Você não deve ter nenhuma dúvida de forma alguma. O mínimo do mínimo deve ser assim.
Mas enquanto usa este Poder, você deve estar consciente… de que este Poder lhe é dado porque você é capaz de lidar com ele.
Esse é o poder mais elevado que você poderia imaginar. Considere qualquer governador, qualquer ministro, qualquer um, eles
podem ser removidos amanhã, eles podem se tornar corruptos, eles podem se tornar totalmente desprovidos… de qualquer
conhecimento de seus próprios poderes. Há muitas pessoas que simplesmente são eleitas… sem saber o que elas têm de fazer.
Assim, isso não é só uma conversão das pessoas, não é nem mesmo somente transformação, mas é uma nova modelagem de
um novo ser humano, que deu um passo à frente e que é capaz de levar a Vontade de Deus adiante. Assim, como resultado de
sua Realização, o que você obteve? A primeira coisa que aconteceu é que suas ilusões se foram. Você não deve ter nenhuma
ilusão sobre Deus Todo-Poderoso, Sua Vontade e que Ele é Onipotente, Onipresente e Onisciente. Toda a Sua Onipotência fez
esse trabalho, e como uma consciência coletiva, você deve também saber que… você também é onipotente, onipresente e
onisciente. Onisciente é a qualidade com a qual Ele vê tudo, sabe tudo. Parte disso, desse Poder, está também dentro de você.
Assim, para provar a Onipresença Dele, vocês têm de estar o tempo todo conscientes… de que vocês são Sahaja Yogis. Quando
Eu percebo, mesmo agora, os Sahaja Yogis batalhando por suas esposas, seus filhos, suas casas, seus empregos, Eu começo a
Me perguntar: qual é o nível deles agora? Onde eles estão? Quando eles vão assumir o papel que lhes foi atribuído? Assim, o
Deus Onipotente, que está em todo lugar, que tem feito tudo isso, a Vontade de Deus que realizou isso, tem de trabalhar através
de vocês… e vocês têm de ser muito fortes, muito sensatos, muito sábios, e também pessoas muito efetivas. Quanto mais
efetivo você se torna, mais energia você obterá. Mas Eu ainda sinto que os Sahaja Yogis… não estão assumindo a
responsabilidade de compreender… que eles têm de representar Deus Todo-Poderoso, que é Onipresente, Onisciente, que sabe
tudo, que vê tudo e que é poderoso, significa Todo-Poderoso. Se você entender, isso foi o que aconteceu… depois da abertura
do Sahasrara, que você tem agora o poder… que tem essas três qualidades nele. Digamos agora, esta coisa enorme tem de ser
suportada por pilastras fortes, mas vamos supor, se elas não são fortes, isto cairá. Da mesma maneira, um poder tão grande
veio a você. Para isso, nós não precisamos de pessoas de muito sucesso, não precisamos de pessoas que têm um nome
famoso… ou os que têm muito dinheiro, o que precisamos é de pessoas de caráter, pessoas compreensivas, sábias e fortes:
“Seja o que for que aconteça, eu sustentarei isso, me dedicarei a isso,” “arcarei com isso, mudarei a mim mesmo e me
aprimorarei.” Então agora, a ilusão foi dissipada, Eu espero que todos vocês tenham se livrado de suas ilusões. Você também

não deve ter nenhuma ilusão em relação a si mesmo. Se você tem qualquer ilusão, você deveria deixar a Sahaja Yoga. Mas
saiba que você foi escolhido para esse propósito pela Vontade de Deus, é por isso que você está aqui e você tem de assumir
isso, a responsabilidade de entender essa ciência que é absoluta. E trabalhar isso você mesmo, para você mesmo assim como
para os outros. Você sentiu Meu amor, mas o seu amor também deve ser sentido, porque Deus é amor. Portanto seu amor deve
ser sentido pelos outros. O outro deve sentir que você é compassivo, amoroso, compreensivo, que o tempo todo esta Vontade
de Deus está fluindo através de você. E você tem de trabalhar isso de tal maneira… que as pessoas saibam que você é um
santo, que esse poder está fluindo através de você. Depois a segunda coisa que lhe aconteceu é esta, não a ilusão sobre Deus e
sobre si mesmo, a segunda coisa que aconteceu é que você compreendeu a integração, que no mundo há completa integração,
que está existindo. Normalmente se você observar as crianças, elas têm sua própria compreensão inata, natural. Elas sabem.
Se você observar, normalmente uma criança boa… gostaria sempre de compartilhar suas coisas, gostaria de amar uma outra
criança, se há uma outra criança pequena lá, gostaria de proteger essa criança, naturalmente. Ela não pensará se ela tem
cabelos pretos ou ruivos ou azuis. Naturalmente, de forma inata uma criança sente dessa forma. Também se você pegar uma
outra criança, supondo, que seja um bebezinho, elas sabem que devemos ter muito cuidado… em relação à privacidade do
corpo. As crianças não gostam que as façam ficar despidas diante dos outros. Nenhuma criança gosta disso. De forma inata,
elas sabem. Assim, todas essas qualidades inatas estão dentro de você. As crianças não gostam de roubar nada, elas não
sabem o que é roubar, elas não têm nenhuma ideia sobre roubo. Eu também tenho observado as crianças que se elas vão a um
lugar… que é muito bonito, na casa de alguém, elas sempre tentarão manter a beleza daquele lugar, mas se já está desgastado,
elas não se importam. Assim, de forma inata, todas essas qualidades estão presentes. Eu acho que os países que supõem-se
serem subdesenvolvidos… têm muitas dessas qualidades dentro deles, que são de forma inata construídas dentro de nós. A
inocência está construída de forma inata. Então a Vontade de Deus construiu, a coisa mais importante foi a inocência, a
auspiciosidade. A primeira coisa que Ele fez foi criar Shri Ganesha… ou Eu diria, Ela fez, porque a Vontade de Deus é a Adi
Shakti. E tudo isso foi criado em primeiro lugar… para tornar o mundo inteiro muito belo. Todas essas qualidades inatas foram
colocadas também dentro de você. Todas essas Divindades foram colocadas dentro de você. os seres humanos foram
especialmente feitos, de modo que eles devem se tornar pessoas santas, que eles devem ter sua santidade, o senso inato. Mas
isto aconteceu nos países que se desenvolveram: nosso cérebro foi bombardeado por todos os tipos de programas de TV,
todos os tipos de coisas e nos tornamos muito, podemos dizer, nos tornamos muito vulneráveis. Nós começamos a ficar
envolvidos com as ideias dos outros. Qualquer um que esteja dominando poderia nos dominar. Não foi somente Hitler que
dominou as pessoas. Nós também vemos hoje o quanto que somos dominados, se você realmente se desapegar deste mundo.
Por exemplo: modas. Certas coisas que surgem, as pessoas não conseguem abrir mão… custe o que custar, elas não adotam
algo que seja sensato, porque é uma moda. Por exemplo, hoje em dia há uma moda, digamos, de ter uma saia muito curta. Você
não consegue uma saia longa em nenhum lugar. Todo mundo tem de usar esse tipo de saia, senão você está fora da moda,
você não está no hospício. Agora, esse tipo de coisa é bombardeada em nós… de manhã até à noite, então, antes de tudo, nos
tornamos escravos desses empresários, seja o que for que eles nos deem. Agora, Me contaram que na Bélgica, você não
consegue nada fresco, você tem de pegar tudo… do supermercado, que é tudo enlatado. Gradualmente o que nos acontece é
que ficamos totalmente artificiais. A comida é artificial, a roupa é artificial, toda a nossa atitude se torna artificial, porque nós
somos muito bombardeados pela propaganda, por todos os tipos de influências externas, de modo que simplesmente ficamos
perdidos e esquecemos… qual é nossa sensatez inata que está sendo dominada… por todas essas coisas modernas. Assim,
somado à ciência, também há um grande progresso em outra direção, que podemos dizer, em que o dinheiro se torna muito
importante. Uma vez que o dinheiro se torne importante, então todos os seus empresários se tornam importantes, porque eles
sabem como ganhar dinheiro e enganá-los o tempo todo. Hoje você tem essa coisa, amanhã você tem aquela coisa, hoje você
muda isso e tem essa coisa. Mas essas pessoas que são de forma inata formadas, elas não mudam. Elas têm suas roupas do
mesmo tipo, elas não mudam. Pelo contrário, elas acham muito difícil… se livrar de suas conquistas tradicionais… e elas não
querem mudar a si mesmas. Portanto, para os Sahaja Yogis, é importante ver e observar… se eles estão tendo essa escravidão…
desses empresários nos tempos modernos. Depois, os pensamentos. Nós lemos muitos livros… que lhes dão pensamentos,
que são alguma divagação louca, Eu diria, de algum louco, como Freud. Como Freud pôde influenciar o ocidente? Porque vocês
perderam sua sensatez inata e o aceitaram. Vocês aceitaram isso e é desse modo que Freud se tornou… um tipo de Jesus
Cristo de vocês. Ele se tornou a coisa mais importante. Sexo se tornou a coisa mais importante. Quero dizer, é tão simples, com
um pouco de bom senso, você pode entender… que a todo momento nós somos colocados nesse tipo de… dominação por
essas poucas pessoas dominantes… que têm certas ideias e elas passam para frente. Qualquer um coloca qualquer ideia, por
exemplo, Sade ou Sartre ou qualquer um, essa ideia começa a se tornar “Oh, ele disse isso!”. Quem é ele? Qual é a vida dele?

Apenas veja por você mesmo que tipo de homem ele é. Com pouco bom senso, mas com sua vontade que você tem agora, a
Vontade de Deus, que moldou o mundo inteiro, que moldou você. Cada célula dentro de você foi moldada por Deus
Todo-Poderoso… e o que você está fazendo é cair no jogo desses empresários. Eles perceberam que essas pessoas
vulneráveis… são muito boas para terem como seus discípulos, Eu devo dizer, para ganhar dinheiro, para enganá-las. Agora,
neste lado, você tem um poder tão grande, você foi escolhido para uma coisa tão grandiosa, e do outro lado, você tem esse tipo
de escravidão. Então tente entender que suas qualidades inatas foram perdidas, Mas felizmente, através do despertar da
Kundalini… e através da abertura do Sahasrara, todas essas qualidades inatas que pareciam perdidas, como sua inocência,
como sua criatividade, como sua religião interior, como sua compaixão e amor pela humanidade, como seu poder de
julgamento, sabedoria, todas essas grandes qualidades que pensávamos estarem perdidas, elas estavam apenas em estado
dormente, todas elas foram despertadas, uma por uma. Eu não tenho de lhe falar: “Não beba isto.” “Não coma isto, não faça
aquilo.” Você mesmo percebe que isso é errado, você mesmo sabe o que é bom para você, e ainda assim, se você quer cometer
erros, você pode ir em frente. Mas já existe uma luz dentro de você para você ver por si mesmo… o que é bom e o que é ruim.
Isso aconteceu por causa deste Sahasrara ter sido aberto… a essa nova dimensão do novo conhecimento. E isso não é novo,
está tudo de forma inata construído dentro de você. Agora, todas essas qualidades inatas estão se manifestando… e você as
está desfrutando. Então agora, você tem de se livrar de suas… ideias insignificantes e coisas insignificantes. As pessoas estão
Me relatando algo muito estranho, Não consigo acreditar que os Sahaja Yogis possam agir desse jeito… em que eles fogem
com os pratos que Eu comprei, ou eles fogem com as xícaras, eles jogam coisas aqui e ali, em todo lugar, eles estão jogando
coisas. Como vocês podem se comportar assim? Isso é tão estúpido e tão insípido. Se você mesmo não tem uma disciplina de
vida apropriada, você não pode sustentar a Vontade de Deus, não pode. Mas Eu não vou lhes falar: “Faça isso ou faça aquilo.”
Eu respeito a sua liberdade… e Eu só quero que sua própria Kundalini… desperte essa sabedoria em você, essa grandeza em
você, essa glória em você… e você comece a compreender qual é a nossa qualidade inata. Então isso o purificará. Uma vez que
você seja purificado completamente, por exemplo, se você tem algum ouro que não seja puro, você o coloca no fogo, o ouro é
separado. Da mesma maneira, o fogo da Kundalini purifica você completamente, torna-o totalmente limpo, e você começa a ver
sua própria glória, sua própria natureza, sua própria grandeza. Então a parte relativa à integração… chega a você facilmente,
você começa a se integrar. Primeiramente nós tínhamos Sahaja Yogis… digamos da – alguns da Inglaterra, alguns da Espanha,
alguns daqui. Eles sempre tinham diferentes grupos, eles nunca se sentavam juntos. Você conseguia distinguir: este é um
inglês sentado aqui, eles estão sentados aqui, eles estão sentados aqui e eles formarão um grupo, mas agora não é assim,
agora Eu percebo… que todos eles estão se tornando integrados. A integração dos seres humanos… é a coisa mais importante
para a Sahaja Yoga. Isso acontece através da compreensão, não através de sua inteligência, mas sim através da compreensão
inata… de que todos os seres humanos são criados por Deus, por Sua Vontade, e nós não temos nenhum direito de desprezar
ninguém. A segunda integração que surge dentro de você é que todas as religiões, todas as religiões nascem da mesma árvore
da vida espiritual. Todas as religiões devem ser veneradas, todas as Encarnações, todos os profetas, todas as escrituras devem
ser veneradas. Há falhas, há problemas com essas escrituras… que podem ser corrigidos. Então gradualmente, você começa a
entrar no lado mais sutil da Divindade, compreender que todas essas pessoas trabalharam duro… para criar, hoje, a atmosfera
para a Sahaja Yoga, e nenhuma religião deve ser desprezada, e nenhuma religião deve ser atacada, que é uma coisa muito,
muito, totalmente irreal… e vocês estão pondo em prática uma teoria muito irreal, que não existe no plano Divino. Assim, é desse
modo que acabamos com todo o fundamentalismo. Os fundamentalistas são os que acreditam que: “Isto está escrito neste
livro, isso está escrito neste livro,” “e porque nós lemos este livro, nós somos melhores.” Qualquer um pode ler qualquer livro, o
que é tão grandioso? O mesmo, Eu diria, na Sahaja Yoga, as pessoas não devem se tornar fundamentalistas, tomem muito
cuidado. Porque é desse modo que você nasceu, desse jeito, quero dizer, Eu não sei, isso não é sua qualidade inata, mas o
modo como você foi criado dessa maneira, você se moldou dessa maneira… que você começa também fazer da Sahaja Yoga às
vezes… um fundamento: “A Mãe disse assim.” Não Me use em lugar nenhum. “A Mãe disse assim” é uma forma com a qual
você quer dominar os outros. Diga você mesmo, porque agora você tem direito, você tem uma individualidade na Sahaja Yoga,
você pode dizer o que você mesmo tem de dizer, mas não diga: “A Mãe disse isso.” Porque qualquer um pode começar isso
assim: “Cristo disse isso.” Um sacerdote ou digamos, um papa pode ficar em pé em sua própria plataforma… e dizer: “Cristo
disse isso”, eles conseguem simplesmente de forma arbitrária usar todas essas coisas. Portanto ninguém tem o direito de Me
usar arbitrariamente. Seja o que for que você têm de dizer, diga você mesmo, mas nunca Me cite assim: “A Mãe disse isso”… ou
“Neste livro, tal coisa está escrita,” “então essa é a linha, isso é importante.” Você não é limitado por nenhuma linha, por seja o
que for que Eu diga. É você que tem de se erguer e ver por você mesmo… o que você tem de dizer, porque você tem de usar
agora a sua vontade… e para isso, você tem de se desenvolver para ter a Vontade Pura, o Puro Desejo de Deus Todo-Poderoso.

A integração não é somente externa, mas sim interna. Por exemplo, primeiramente seja o que for que fizemos, nossa mente
dizia uma coisa, nosso coração dizia outra coisa, nosso cérebro dizia outra coisa. Agora, o que aconteceu é que todas essas
três coisas se tornaram uma só, então seja o que for que seu cérebro diga… é totalmente aceitável pelo seu coração, totalmente
aceitável pela sua atenção. Então você mesmo, você se tornou agora integrado. Muitas pessoas escrevem: “Mãe, eu quero fazer
isso,” “mas não posso fazê-lo, Mãe era meu desejo fazer isso,” “mas eu não posso fazê-lo.” Não agora, agora você está
completamente integrado… e você pode facilmente fazer a coisa toda muito bem. Se você quiser se avaliar, você deveria tentar
descobrir: “Eu sou integrado ou não? Seja o que for que eu esteja fazendo,” “estou fazendo com meu coração pleno ou não?”
“Com minha atenção plena ou não?” Eu tenho visto que você faz com pleno coração e inteligência plena, mas a atenção plena
não está presente. A atenção ainda, que é a primeira coisa que foi iluminada, não é plenamente usada. Portanto a atenção toda
deve estar totalmente presente: “Eu tenho de fazer isso com atenção plena.” Senão a integração não é completa, a integração é
parcial. Portanto essas três coisas têm de estar completamente integradas. Assim, a integração de todos os chakras acontece.
Por exemplo, seja o que for que você faça tem de ser auspicioso, seja o que for que você faça tem de ser com atenção plena,
seja o que for que você faça tem de ser totalmente religioso. Assim, desse modo, todos esses centros estão sendo, sem dúvida,
um poder integrado que você tem. Portanto, a vida toda deve ser integrada. Agora, digamos que o marido de alguém não está
nesse nível… ou a esposa de alguém não está nesse nível, você não deveria se preocupar, você só deveria se preocupar com
você mesmo, não espere nada de mais ninguém. É o seu dever que é importante. Você tem de cumprir o seu dever… e você
mesmo tem de realizar isso. A menos e até que você compreenda que… é o seu ser individual que alcançou isso… e é o ser
individual que tem de compreender isso, é o ser individual que tem de se tornar unificado, integrado com o resto deles. Se você
começa a colocar coisas, por exemplo, muitas vezes Eu tenho visto que se Eu digo algo, as pessoas começam a pensar que Eu
estou dizendo…. para alguma outra pessoa, elas nunca aceitam isso para si mesmas. Assim, não que tenhamos de ver: “Qual é
o meu ganho?” “Eu tive ganho financeiro, digamos, eu tive ganhos físicos,” “eu tive ganhos mentais, eu obtive alegria, felicidade”,
essa não é a única coisa. Esse não deveria ser o único critério. Mas o que você deve ter é… a compreensão de sua própria
personalidade, que está sendo especialmente moldada em muitas, muitas vidas… para você vir nesta vida para obter a sua
Realização, para fazer o trabalho subsequente da Vontade de Deus. Em cada momento, quando você vê um milagre
acontecendo, você de fato compreende que tudo é feito pelo Paramchaitanya. Mas o que é o Paramchaitanya? É a Vontade da
Adi Shakti. E o que é a Adi Shakti? É a Vontade de Deus. Assim, é tudo, tudo que é feito, tudo são entidades fixas, nós podemos
chamá-las, ou essas vibrações são como, podemos dizer, fitas de DNA, todas elas sabem como elas têm de moldar você.
Vejam, hoje está muito ensolarado. Todo mundo fica surpreso ao ver como eles podem ter isso. Muitas coisas acontecem
desse jeito. Outro dia nós tivemos Havan, estava totalmente ensolarado, Assim, o cosmo inteiro está trabalhando para você.
Você está no palco agora e você tem de se encarregar disso, mas se você não tem fé em você mesmo, se você não é confiante
em relação ao que você é, como você pode ajudar? Como você pode se trabalhar… e resolver todos os problemas do mundo…
que são criados somente pelos seres humanos? Portanto, nós temos de derrotar completamente… todas essas dominações
sobre nós. Primeiro da ciência. Nós podemos provar tudo, pois com a Sahaja Yoga, seja o que for que foi dito sobre a ciência,
tem sido provado. Assim, nós podemos moldar a ciência, que simplesmente está sempre, o tempo todo no fluxo, ela está
mudando o tempo todo. Depois as assim chamadas religiões que nós temos. As assim chamadas religiões, porque as pessoas
que são católicas, que são protestantes, que são hindus ou muçulmanas, ou isso e aquilo, todas elas têm essa coisa em suas
cabeças. E isso tem de ser jogado fora. Nós temos de nos tornar uma nova personalidade. Depois da Realização, como Eu
disse, você se torna como um lótus… que vem da lama. Então agora, vocês se tornaram flores de lótus e as flores de lótus… têm
de jogar fora toda essa lama morta, senão a fragrância não estará presente. Isto temos de alcançar: jogar fora… todas esses
grilhões que estão, que estão matando vocês, que são inúteis, mas são um fardo. E belas flores de lótus, como vocês são, vocês
têm de entender que toda a modelagem… tem sido feita tão cuidadosamente, com tanta doçura, com tanta delicadeza. Assim,
antes de tudo, nós devemos ter respeito por nós mesmos, nós devemos ter afeição e amor pelos outros, e devemos ter respeito,
significa que devemos ter disciplina. Nós temos de ter disciplina, porque se você se respeita, você definitivamente se
disciplinará… e tornará isso disponível. Agora, como vocês podem perceber, a partir de Minha própria vida, que Eu trabalho
muito duro, viajo muito, muito mais do que qualquer um de vocês pode fazer, porque Eu tenho a vontade de que Eu tenho de
trazer este mundo… a esse estado de alegria, a esse estado de felicidade, a esse estado de Divindade, onde eles compreendam
qual é a glória deles, qual é a glória de seu Pai. Então Eu trabalho muito duro e nunca nem mesmo penso… que algo dará errado
Comigo, ou que isso acontecerá, o que acontecerá, Eu nunco os perturbei… sobre Minha vida familiar, sobre Minhas filhas, sobre
ninguém. Sejam quais forem os problemas que Eu tive, Eu mesma estou lidando com eles. Mas aqui, Eu recebo cartas tão
extensas dos Sahaja Yogis, escrevendo sobre sua filha, seu filho, isso, aquilo. Uma outra coisa é: o apego à família… é o maior

fardo em suas cabeças… e o tempo todo vocês estão preocupados com seus filhos, estão preocupados com isso, estão
preocupados com aquilo. Essa não é sua responsabilidade. Por favor, tentem entender. Essa é a responsabilidade de Deus
Todo-Poderoso. Você não pode fazer melhor do que Ele, pode? Mas quando você tenta assumir a responsabiidade, Ele diz:
“Tudo bem, cuide disso.” E os problemas começam. Desapego é a palavra que devemos entender no sentido apropriado.
Quando Eu pergunto às pessoas: “Por que vocês jogam coisas aqui e ali?” Elas dizem: “Nós somos desapegados.” Forma
maravilhosa. E quanto a seus filhos? Vocês se agarram a eles. E quanto às suas próprias coisas? Vocês se agarram a elas. Por
uma coisa minúscula, eles perturbarão Minha cabeça… e quando pertence a Mim ou à Sahaja Yoga, então eles se divertirão com
isso… e jogam fora seja onde for que tenham vontade. Quero dizer, esse tipo de irresponsabilidade, como vocês podem
chamá-los de divinos? Como eles podem ser pessoas santas? Pessoas santas não são somente responsáveis por elas
mesmas, mas por todos. Muito lentamente, suavemente, docemente, com grande afeição, Eu os trouxe a esse nível. Não lhes
pedi para irem aos Himalaias ou para ficarem de cabeça para baixo, ou para doarem todas as suas propriedades para Mim,
nada desse tipo. Nós temos lidado com isso de uma maneira muito, muito bela. Agora, mais adiante, quando vocês têm de ir
mais adiante, então vocês têm de entender que… seus deveres devem ser cumpridos por vocês e por mais ninguém. Mas esses
deveres que são cumpridos por vocês… são em relação à sua família, em relação à sua casa, em relação a isso, em relação
àquilo. Nenhum dever em relação à Sahaja Yoga. Então quando você era – antes da Sahaja Yoga, você não era apegado a
ninguém, no sentido de que… você era apegado somente a si mesmo, egocêntrico. Agora você se expandiu um pouco mais, de
modo que agora você é apegado à sua esposa, aos seus filhos. Mas isso é exatamente a mesma coisa. Isso também é
egoismo, porque eles são seus filhos, você pensa. Eles não são seus filhos, eles são filhos de Deus. Eu espero que todos vocês
sejam inteligentes o suficente… para entender sua responsabilidade e realizar isso. Esta é uma coisa muito importante que lhe
aconteceu: o Sahasrara se abriu. Agora você pode provar a existência de Deus, Sua Vontade, tudo, para o mundo inteiro.
Ninguém pode contestar a Sahaja Yoga. Pode ser falado para esses cientistas que contestarão. Qualquer um, quer seja um
cientista, economista, político, qualquer coisa, tudo pode ser explicado na luz da Sahaja Yoga… e pode ser provado que há
somente uma política… que é de Deus, uma economia que é de Deus, e há somente uma religião que é de Deus, que é Vishwa
Nirmala Dharma. Isso pode ser provado, não há nada para ficar com medo ou se preocupar. Tudo isso pode ser provado para o
cientista… e para os outros intelectuais e para algumas poucas pessoas, se eles quiserem nos ouvir. Se eles não querem nos
ouvir, esqueçam isso, porque somos tão poderosos, por que deveriam se preocupar com eles? Mas se eles estão desejando nos
ouvir, então é melhor… que nós lhes falemos: “Agora nós descobrimos esse Grande Poder”, e se isso funciona, se esse Grande
Poder funciona, somente então nós poderemos realmente moldar o mundo inteiro… em uma nova forma. Eu tenho grandes
esperanças em vocês, mas a seriedade com a qual vocês deveriam assumir a Sahaja Yoga, por exemplo, mesmo a meditação,
as pessoas não fazem. Uma coisa simples como a meditação, vocês não fazem. Eu não consigo entender. Como vocês
crescerão sem a meditação? A menos e até que vocês se tornem conscientes sem pensamentos, vocês não podem crescer.
Portanto vocês têm de, vocês têm de pelo menos meditar de manhã e à noite. Há muitas pessoas que não são nem mesmo
coletivas… por temperamento. Se elas estão no ashram, elas simplesmente acham que a vida no ashram é sem valor. Pessoas
assim realmente deveriam sair da Sahaja Yoga, porque elas ainda não entenderam o que é a Sahaja Yoga. Sem a coletividade,
como vocês crescerão? Como vocês reunirão seus poderes? Vocês sabem muito bem… que na sangha, em um grupo, somente
juntos em combinação, vocês podem ser fortes. É um fato… que se você tem um graveto, você consegue quebrá-lo, mas se você
colocar muitos gravetos juntos, você não consegue quebrá-lo. Mas ainda há pessoas, Eu sei, que ainda não estão tanto na
coletividade. Mostra o quanto elas são pobres em sua compreensão… de seu próprio Si. E elas ficam Me dizendo: “Mãe,” “nós
não queremos ficar no ashram agora, em mais nenhum lugar.” Então elas deveriam sair da Sahaja Yoga. Sem a coletividade,
você não pode crescer. Sem a disciplina da Sahaja Yoga, você não pode crescer. É melhor ter dez pessoas de boa qualidade…
do que ter mil pessoas inúteis. Essa é que é a Vontade de Deus. Assim agora, como vocês estão hoje aqui, tantas pessoas, Eu
estou realmente encantada em ver tantas pessoas presentes. E nós temos feito muito em nosso crescimento… e crescido fora
de todas essas coisas insensatas… que estávamos seguindo. Mas hoje, nós temos de fazer uma promessa: “Eu agora
modelarei minha vida de acordo com a Vontade de Deus,” “totalmente, e me dedicarei a isso.” Nenhuma família, nenhuma outra
consideração. Apenas esqueça isso. Nada é tão importante. Tudo pode ser cuidado pela Vontade de Deus. Assim, se você só
tentar seguir a Vontade de Deus, seus filhos serão cuidados, tudo será cuidado, você não tem de se preocupar com nada. E isso
funciona. Apenas tentem compreender que vocês têm problemas, porque vocês não querem entregar esses problemas para
Deus, querem manter isso para si mesmos, é por isso que vocês têm problemas. Se você decidir: “Não,” “eu só quero entregar
esses problemas para a Vontade de Deus.” Acabou-se. Também há alguns que querem dizer: “Nós não somos tão capazes,
Mãe, não conseguimos fazer isso.” Falar assim também é estúpido. Teste a si mesmo, veja por você mesmo. Assim, antes de

tudo, temos de compreender: “Por que nós dizemos uma coisa assim?” Talvez nós sejamos muito orientados ao dinheiro… que
queremos ter dinheiro para nós mesmos ou algo assim. Ou existem algumas pessoas que falam de negócios também… na
Sahaja Yoga. Deve haver algo como orientação ao dinheiro, ou algum tipo de apego material… de modo que eles dizem: “Não
somos capazes, não conseguimos mudar.” A segunda coisa poderia ser esse mamatwa, como eles chamam, o apego à sua
família, filhos, isso, aquilo. Ou “isso é meu, isso é meu, isso é meu.” Este poderia ser o segundo motivo… para você achar que
você não é corajoso o suficiente… ou você não é forte o suficiente para trabalhar a Sahaja Yoga. Em terceiro lugar, poderia ser
que… você ainda está jogando com seus velhos hábitos… e você está desfrutando sua vida sem virtudes. Pode haver alguma
razão assim. Então apenas tente identificar: “Por que estou me comportando assim?” “Por que não estou entrando no mesmo
belo caminho…” “de minha ascensão assim como todo mundo conseguiu?” Se fizermos introspecção, vocês descobrirão: “Há
algo errado comigo,” “pois eu acho que não sou capaz de fazer.” Você é capaz de fazer tudo. Apenas tente e desfrute. Assim, a
coisa mais importante agora que permanece é que… você deve se tornar um… veículo apropriado, forte, compassivo da Vontade
de Deus. Então qual é a coisa mais importante, é claro, Eu concordo que é vocês fazerem Meu Puja, porque isso os ajuda muito,
sem dúvida. Mas as outras coisas não são importantes. Muitas outras coisas que vocês Me dizem não têm importância. A
coisa principal é que todos vocês devem ascender cada vez mais alto… e competir uns com os outros em alcançar uma
situação mais elevada. Na realidade, Eu acho que em um tempo tão curto nós alcançamos muito, sem dúvida, mas nós ainda
temos de acelerar e trabalhar isso. Eu tenho certeza que essa nova ciência ou podemos dizer… que é a ciência absoluta, um dia
obscurecerá a outra ciência, e digam às pessoas: “Isto é o que é, está em suas mãos,” “pratiquem isso.” Assim, hoje é o dia que
estamos celebrando… através do qual nós abrimos completamente uma nova dimensão, sem dúvida, um espaço da grande
Divindade, das provas do Divino. E isso é algo tão grandioso… que podemos realmente acabar com todas as ilusões que eles
têm… em relação a si mesmos, em relação ao ego deles. Nós podemos lidar com eles. Esse poder, todos vocês têm. Que Deus
os abençoe.
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Hoje nós nos reunimos aqui... para fazer o Puja a Shri Buddha.
Eu não sei quantos de vocês leram sobre a vida de Buddha... e como, por fim, Ele alcançou Sua iluminação. Eu não sei quantos
de vocês realmente... observaram os budistas... ou os conheceram, aqueles que chamam a si mesmos de budistas. Como em
toda religião, todos eles se perderam em algum tipo de fundamentalismo, porque nenhum deles obteve a Realização. E é por
isso que todos estabeleceram seus próprios estilos... de religião, até mesmo, vocês podem dizer... que o Tao de Lao-Tsé
também, ou o Zen de Vidditama, todos eles são... frutos da mesma coisa. Nós temos de ver como... Ele primeiramente
percebeu que... uma pessoa tem de buscar algo além da vida, uma vez que ficamos muito satisfeitos com o que quer que
tenhamos, porque Ele era um filho de rei, Ele tinha uma esposa muito boa, tinha um filho... e naturalmente, qualquer um nessa
situação ficaria muito satisfeito. Mas Ele um dia viu um homem muito doente, Ele viu um mendigo e também viu um homem
morto... e todos chorando por causa daquela pessoa morta. Ele não conseguia entender como essa tristeza surgiu... e qual é a
necessidade de ter essa tristeza. Então Ele abandonou Sua família, Ele abandonou os luxos de Sua vida, Ele abandonou tudo, e
foi em busca da verdade, assim como muitos de vocês fizeram. Ele teria ficado perdido também, Eu diria, porque Ele leu todos
os Upanishadas, e leu todos os livros que eram possíveis, para Ele dizer o que é a verdade. Mas Ele não conseguiu obter nada.
Ele adotou uma sanyasa completa, no sentido... do que se refere a comida, do que se refere a diversão, Ele desistiu de tudo. E
por fim, Ele estava debaixo de uma figueira da índia... e de repente... a Adi Shakti Lhe deu a Realização, porque Ele era tão
verdadeiro e era... um dos escolhidos... para um lugar especial no Virata. Ele tinha de alcançar isso. Claro, não preciso lhes falar
sobre as vidas anteriores Dele, talvez em muitas de Minhas palestras, Eu já tenha falado sobre isso, o que Ele foi em sua vida
anterior... e como Ele alcançou Sua própria iluminação. Mas o que temos de observar de Sua vida é que... Ele descobriu e
constatou... que o desejo é a razão, o desejo é a razão de todos os sofrimentos. Mas Ele não sabia qual era o verdadeiro desejo.
Qual era o puro desejo. Qual era o puro desejo. E foi desse modo que Ele não pôde explicar às pessoas... que elas tinham de
alcançar o despertar delas através da Kundalini. Como Ele tinha seguido... uma vida tão ascética, isso tornou-se o código para
os budistas.
Outro dia, Eu estava lendo sobre Buddha quando estava na Tailândia... e fiquei surpresa ao ver que... os bhikkus, quero dizer,
bhikku é... na realidade em Sânscrito, significa bhikshyus, é aquele que pede esmolas, ou um mendigo, você pode chamá-lo,
mas um mendigo religioso. Assim, Ele costumava levar milhares de pessoas com Ele, pelo menos mil, no mínimo, de pés
descalços, sem nenhuma... provisão de comida, sem nenhum preparativo para se acomodar, nada, e eles deviam raspar suas
cabeças completamente, sem bigodes, sem cabelos no corpo de forma alguma. Além disso, eles deviam vestir somente uma
roupa. Um traje longo que eles tinham de amarrar deste jeito... e se cobrirem, quer fosse uma estação fria... ou uma estação
quente, o que quer que fosse. Não lhes era permitido cantar ou dançar, ou se divertirem, com nada. E a comida era somente
angariada... da vila, seja qual for que eles visitassem, seja o que for que obtivessem, era o mínimo. Seja o que for que
conseguissem, era cozinhado para eles... e eles ofereciam ao seu guru primeiro, e depois comiam aquela comida. Imaginem mil
pessoas viajando desse jeito, de pés descalços, no calor causticante... ou na... lama, ou na chuva. Eles caminhavam em todas
as estações, abandonando todos os seus relacionamentos familiares. Mesmo se o marido e a esposa, ambos se juntassem à
sangha, então eles não deviam viver como marido e mulher.
Assim, desistir de todos os outros desejos físicos, desejos mentais, desejos emocionais, era a forma que eles tentavam seguir,
porque Ele disse que o desejo cria isso. Mas se vocês virem os budistas, eles fazem todas essas coisas. Vocês ficarão
impressionados, mesmo se for um rei, ele faz isso. E muitos reis se juntaram naquela época, um deles foi Ashoka, da Índia. Ele
vestiu-se daquele jeito, tornou-se daquele jeito, ele começou a viajar da mesma maneira... e tentou levar uma vida
completamente ascética. Era uma vida muito difícil e eles achavam... que fazendo tudo aquilo, eles alcançariam a Realização.
Dizem que dois dos discípulos Dele de fato alcançaram, os nomes deles eram Moggallana e Sariputta. Essas duas pessoas

obtiveram a Realização. Mas a coisa toda era uma vida totalmente... seca e insípida, não havia nenhuma diversão nela,
nenhuma criança era permitida, nenhuma vida familiar era permitida. Então ela tornou-se muito reclusa, muito severa, Eu posso
dizer, uma vida muito seca.
Embora fosse chamada de sangha, significa coletividade, mas naquela coletividade... não havia nenhum relacionamento
próximo assim, porque eles não deviam falar muito, eles não deviam... discutir sobre qualquer coisa, digamos, política... ou
economia ou qualquer coisa. Eles só podiam falar sobre meditação, sobre alcançar a mais elevada vida. Portanto, vocês podem
imaginar... que tipo de vida eles tinham de levar... para tornarem-se iluminados. E essa ideia continuou em muitas... religiões,
especialmente, isso então começou a fazer as pessoas... tirarem dinheiro dos chefes de família, dizendo que você tem de
abandonar tudo. É claro, na época de Buddha também, eles tinham de abandonar tudo e juntar-se a sangha, mas aqui isso foi
um esforço genuíno de Buddha... para levá-los à iluminação, torná-los pessoas que eram... conhecedoras profundas das
realidades absolutas. Mas isso não aconteceu, e essa é a razão pela qual... nós constatamos que os budistas entraram... em
diferentes tipos de Budismo estranho. Por exemplo, agora, nós temos um Budismo, digamos no Japão, onde não era permitido
matar nenhum animal. Então eles disseram: "Tudo bem, não estamos matando nenhum animal," mas podemos comer animais
mortos. Eles descobriram uma solução a partir disso. Depois também, então eles podem, eles podiam matar seres humanos,
"porque não é permitido matar animais, mas podemos matar seres humanos."
Então os japoneses tornaram-se peritos em matar seres humanos. Como as pessoas acham brechas, vocês podem ver isso
muito claramente. Depois o segundo tipo de Budismo surgiu, onde Lao-Tsé ensinou sobre o Tao. Mas Tao na verdade é - Ele foi
o único que começou a falar sobre a Kundalini. Tao é a Kundalini. Mas isso era demais para aquelas pessoas. Elas
simplesmente não conseguiam entender sobre o que Ele estava falando. Mas o modo como Ele se expressou nas pinturas... e
em outras coisas, apenas para desviar... daquele tipo de Budismo severo. Mas de algum modo, apesar disso, o Tao nunca
assimilou as próprias raízes, e Eu encontrei pessoas que seguem o Tao... e certamente você não compreende... como essas
pessoas estão seguindo... o caminho da Kundalini. Há um rio chamado Yangtze, por meio do qual, quando você viaja, você
descobre uma variedade de coisas.
A cada cinco minutos, o cenário muda, ou as belas montanhas tomam uma outra forma, e você tem muitas cachoeiras e é
muito interessante. Isso é a Kundalini. Tao é esse rio. Mas é dito que você não deve desviar sua atenção... para essas tentações
que são externas. Você deve vê-las, mas mova-se. E isso é que é o Tao, o qual Ele introduziu, mas eles se perderam porque
começaram a pintar todas aquelas coisas... e fazer todos os tipos de coisas, mais na arte. Basicamente, Buddha nunca pensou
em nenhuma arte, Ele nunca quis ter nenhuma arte... e Ele não quis fazer nada com a arte. Ele disse: "Mas a única coisa é que..."
"você tem de fazer introspecção e ir para dentro, e aprofundar-se," "e descobrir qual é a verdade absoluta." Então, a coisa toda
começou a desviar-se desse jeito. Depois esse... sistema Zen foi a mesma coisa, do mesmo modo misturado com a Kundalini, o
qual Vidditama, um de Seus grandes discípulos, foi quem iniciou no Japão.
Agora, o sistema Zen é... este em que eles costumavam colocar, quero dizer, algumas vezes... bater também nas costas da - o
que vocês chamam - medula espinal, nos chakras... e tentavam elevar a Kundalini, todos os tipos de coisas horríveis. No
sistema Zen, eles desenvolveram métodos muito severos... de elevar a Kundalini. Isso foi a tal extremo que... Eu encontrei
pessoas que tinham quebrado a medula espinal delas, então a Kundalini nunca se elevará aconteça o que acontecer, se a
medula espinal - por favor preste atenção aqui. Uma mulher sai então a atenção vai para fora. Quero dizer, se sua atenção é tão
pobre - por favor preste atenção aqui, você não compreende isso? Se uma pessoa sai, sua atenção não deve ir embora... e por
favor, não entre para perturbar. Vejam, o problema é que devemos entender... que nossa atenção tem de ser firme, constante.
Se alguma mulher sair e sua atenção mover-se para fora, então compreenda que você tem de meditar mais. Por favor,
mantenha sua atenção. Assim agora, então esse Zen de Vidditama... também tomou uma forma bem diferente.
Eu Me encontrei com o líder do sistema Zen Vidditama, e fiquei... surpresa porque - eles Me chamaram porque ele estava muito
doente, então eles disseram: "Mãe, por favor ajude-o a se curar." Mas Eu descobri que ele não era, de forma alguma, uma alma
realizada, e não sabia nada sobre a Kundalini. Então Eu disse: "Como você é o líder?" "Como é que você tornou-se o líder quando
você não sabe" "o significado da Kundalini?" Então ele disse: "O que é a Kundalini?" Ele não conseguia entender nada. Eu disse:
"O que é o Zen?" Zen é meditar, dhyana. Eu disse: "Tudo bem, mas e quanto a isso?" Sim, sim, existe.

Quero dizer, ele era tão confuso. Então Eu perguntei para ele: "Você não é uma alma realizada," "então como é que você é o
líder?" Ele disse: "Nós não tivemos nenhuma alma realizada" "por enquanto, por eras." "Somente por seis séculos, nós tivemos
alguns kashayapas," eles os chamam de kashayapas. "E depois disso, não tivemos nenhuma alma realizada de forma alguma."
Portanto, apenas pensem, sob quais circunstâncias vocês obtiveram sua Realização. Sem sacrificar nada, sem abandonar nada,
sem praticar nenhuma dessas... tapasyas, penitências. Porque Buddha é Tapa. Estas três Divindades em seu Agnya Chakra:
Cristo, Mahavira e Buddha. Três Deles são Tapa.
Tapa significa penitência. Você tem de fazer penitência. E penitência agora, na Sahaja Yoga, não significa que você abandone
sua esposa... ou seu marido, abandone seus filhos, abandone sua família. Mas aqui, Tapa significa meditação. E para a
meditação, você deve saber quando se levantar, isso deve ser a coisa mais importante para um Sahaja Yogi. O resto das coisas
automaticamente funcionarão, e você compreenderá. Para desenvolver sua profundidade, você tem de meditar, é uma coisa
absolutamente simples. Você não tem de raspar sua cabeça, você não tem de passar fome, você não tem de andar de pés
descalços, você pode cantar, você pode dançar, quero dizer, você pode se divertir com a música. Lá, não lhe é permitido nem
mesmo ver uma peça teatral, ou um jogo, ou qualquer coisa assim. Quero dizer, são tantas coisas que se você visse a lista, você
ficaria realmente louco, como as pessoas podiam viver?
Mas havia milhares de pessoas com Ele, que ficavam viajando com Ele e... elas se tornaram muito pobres, elas ficavam
vestindo somente farrapos. Por fim, um grande... comerciante estava passando... e ele os viu e pensou: "Que pessoas pobres
elas são, apenas mendigos." "Só Deus sabe, eles são leprosos ou o que eles são?" E ele teve uma grande compaixão por eles. E
ele lhes deu alguma comida... e tudo mais, e ele ainda não sabia que aquilo era o Tagata, significa que era Buddha que estava
passando. Assim, a questão principal de Buddha, Buddha propriamente dito significa boddh, de boddha, e boddh significa...
conhecer a realidade em seu sistema nervoso central, é o boddha. Todos vocês se tornaram Buddhas agora, sem abandonar
nada... porque seja o que for que Ele abandonou era tudo insensatez. Era um mito. Se era um mito, de que adianta abandonar o
mito? O que importa se você ouvir música?
O que importa se você dançar? Não importa de forma alguma. Mas essas ideias penetraram tão profundamente nessas
pessoas... que você realmente sente muita pena e muita compaixão, observem-nos, onde eles estão se perdendo? Eles não
comem, eles comem somente de vez em quando e... ficam passando fome, eles realmente parecem piores do que
tuberculosos. Mas enquanto vocês se parecem realmente com rosas, todos vocês belamente estão desfrutando a vida e tudo
está lá. Mas ainda assim, a pessoa deve saber que... temos de ter esse princípio de Buddha dentro de nós mesmos. E qual é
esse princípio de Buddha? É que temos de fazer tapa. Tapa não significa - Eu não digo - que vocês passem fome. Mas também,
se você tem muito interesse em comida, é melhor fazer um pequeno jejum.
Eu nunca disse que vocês não devem gostar de música, nunca. Sem dúvida, vocês devem. Mas então, vocês devem gostar de
música que seja para sua emancipação, para o seu despertar, para sua ascensão. Eu não digo "não faça", porque você mesmo
agora é um Buddha. Não deve ser dito nada a Buddha, Ele falou para todo mundo, mas não se devia falar nada a Ele. Do mesmo
modo, Eu não tenho de lhes falar. Somente você tem de entender. Mas algumas vezes nós somos realmente limitados por
tantos... condicionamentos que Eu acho muito difícil para as pessoas... compreenderem o que é o Espírito. O Espírito é
ilimitado. É uma expressão livre do amor de Deus.
Assim, quando se trata da expressão livre do amor de Deus, a compaixão, o amor, então a pessoa tem de compreender, nós
fazemos isso ou não? Mesmo agora, há tantos condicionamentos que ainda estão atuando em nós. Por exemplo, alguns de
vocês são assim: "Eu pertenço a esta nacionalidade, a aquela nacionalidade," "eu sou isso, sou aquilo." "Somos muito
orgulhosos disso." "Não podemos nos misturar com outras pessoas," "somos muito elevados para outras pessoas." Ou alguma
coisa assim. Você agora tornou-se um ser universal. Então você - como você pode ter essas limitações estúpidas... que são,
novamente, míticas? Então a pessoa deve observar, fazer introspecção e descobrir... se você está tendo - qual é o problema
com ela? Leve-a embora.

Também com seus filhos, vocês devem observar, vejam, é muito importante o modo como eles se comportam, se eles são
agressivos ou como eles se comportam. É muito importante porque eles também são Buddhas, eles são também almas
realizadas. Mas eles têm certos condicionamentos neles... e estão se comportando de acordo com esses condicionamentos.
Agora na realidade, nós podemos ver que há luz dentro de nós. O que acontece é que começamos a ver... o que está errado
conosco e simplesmente o abandonamos. Mas mesmo quando você vê isso, se você não o abandonar, então deve saber que
você precisa... de mais poder. Então você deve aprender como elevar a sua Kundalini, como ficar conectado com... o Poder
Divino o tempo todo, de modo que você fique em consciência sem pensamentos... e cresça dentro de si mesmo em
profundidade. Eu acho que o condicionamento que ainda está muito escondido... é "meu e é meu", ainda nos Sahaja Yogis. Por
exemplo, antes isso é o que Eu tinha ouvido sobre, digamos, os ingleses ou todos os ocidentais, porque Eu estou falando para
os ocidentais aqui, que eles não cuidavam das famílias deles, de suas esposas, de seus filhos, a cada três dias eles estavam se
divorciando, ou no quarto dia... elas estão fugindo com outros maridos ou algo assim. Agora Eu noto que eles grudam, como
cola.
A esposa torna-se muito importante, o marido torna-se muito importante. "Minha casa torna-se muito importante," "meus filhos
tornam-se muito importantes," e primeiro eles não estavam interessados em crianças, agora eles estão grudando nos filhos...
como se fosse com cola. É impossível para eles falar que... as crianças pertencem à sangha, à coletividade. Você não pensa
que "este é seu filho". Uma vez que você comece a pensar assim, então você está se limitando... e metendo-se em problemas.
No que se refere aos países, os problemas também estão reduzindo muito, Eu devo dizer. Também nós somos - nós não
gostamos de ser racistas, Eu sei que as pessoas odeiam aqueles que são racistas, elas querem que o racismo desapareça.
Como na Índia, Eu tenho visto, os Sahaja Yogis querem... que todo o sistema de castas desapareça, porque isso é
autodestrutivo. Então, nós começamos a observar em nós mesmos o que é autodestrutivo. "O que me destruirá;" "depois o que
destruirá minha família;" "depois o que destruirá meu país e o que destruirá o mundo inteiro?"
Todas essas... iniciativas que são exatamente o oposto... de sua vida construtiva, vocês começam a ver, vocês veem o seu
descarrilhamento, vocês veem que estão indo em direção à destruição, e vocês podem impedi-la... e isso é muito importante.
Somente é possível se você tentar ... fazer introspecção e meditar... e observar: "Eu obtive essa qualidade?" Alguns deles são
muito orgulhosos de certos temperamentos, por exemplo: "Eu sou assim, o que fazer Mãe? Eu sou assim." Não é mais. Agora,
todas as suas belas qualidades têm sido despertadas por sua Kundalini. Mostra que nada estava morto, nada estava acabado,
elas estavam todas lá intactas... e quando a Kundalini começou a se elevar, Ela simplesmente despertou todas essas belas
qualidades. Além disso, no Guru Puja, Eu lhes falarei sobre tudo que tem acontecido. Claro, vocês devem ter visto no Sahasrara
Puja, Eu lhes falei sobre vocês, sobre o que alcançaram, vocês não têm ideia de quais poderes obtiveram. Mas no Guru Puja, Eu
definitivamente lhes falarei... sobre o que... é a Sahaja Yoga.
Ela é uma das coisas mais... preciosas, que o ser humano deveria ter conhecido há muito tempo atrás. Ela não é somente falar
sobre Deus, ela não é somente dizer que há divindade dentro de vocês, mas sim a efetividade disso. Então, vocês não precisam
de nenhuma ciência. Se vocês têm alguma problema, tudo bem, deem um bandhan, acabou-se. Tão simples. Se você quiser
qualquer coisa, apenas deem um bandhan, acabou-se. Vocês querem dar a Realização, elevem-na, isto é, a Kundalini é elevada.
Tudo que vocês podem fazer com a ciência, podem fazer com a Sahaja Yoga. Nós também somos computadores. Às vezes Eu
digo alguma coisa, vocês dizem: "Mãe, como a Senhora sabe?"
Eu digo: "Eu sou um computador, sem dúvida." Mas todos vocês são computadores, a única coisa é que vocês têm de
desenvolver sua profundidade. Agora, vocês estão nas linhas corretas, então não precisamos dessa ciência que pode destruir
todos nós. Tudo pode ser feito através da Sahaja Yoga. E isso é o que Eu lhes explicarei no Guru Puja, como vocês tornam-se
tão capazes. Portanto, por favor tenham autoestima. Você tem de ter autoestima e compreender que você é um Sahaja Yogi.
Antes de mais nada, você é um Sahaja Yogi, e como um Sahaja Yogi, você tem de alcançar esse estado... onde você se torna
totalmente capaz... de fazer tudo que a ciência pode fazer, tudo que qualquer pessoa poderia fazer, esse é o verdadeiro siddhi,
significa que você se torna a corporificação de todos os poderes. Há algumas pessoas que vêm e Me dizem: "Mãe, nós não
conseguimos abrir nosso coração." Quero dizer, Eu não digo: "Faça uma cirurgia para abrir o coração."

Mas "abrir meu coração" significa... apenas ver o que está errado em você. Você não consegue sentir compaixão? Mas tenho
visto pessoas terem coração aberto para um cachorro ou um gato. Mas elas não têm coração aberto para os filhos delas
algumas vezes. Agora, como você não pode ter coração aberto na Sahaja Yoga? Esse é o primeiro lugar onde o Espírito vive... e
Ele emite Sua luz, e quando Ele emite Sua luz, esse é o primeiro lugar onde onde você vê a vida... de uma pessoa que é cheia de
amor. Então, como pode existir isso? Há este problema: "Eu não posso abrir meu coração." Isso deve estar acontecendo
porque... você tem somente ego, mas nenhuma autoestima. Assim, Buddha é Aquele que é o exterminador do ego.
Ele é o exterminador do ego. Ele está, como vocês têm visto, Ele está se movendo em seu... Pingala Nadi... e vem e depois
estabelece-se neste lado, no lado esquerdo. Ele é Aquele que é o controlador do nosso ego, e como Ele tentou... compensar este
canal direito. Antes de mais nada, vocês devem ter visto o Buddha rindo. Ele é muito gordo, e uma pessoa que é canal direito é
muito magra, nunca está rindo, nunca nem mesmo sorri. Mesmo se você fizer cócegas, talvez ela não sorria. Então, eles
mostraram Buddha como uma pessoa, Ele terá muitas crianças sentadas em Sua barriga, por todo o Seu corpo e em todo lugar,
e Ele estará rindo. Então, apenas vejam como eles mostraram a compensação... de Buddha, Aquele... que é o controlador do
nosso canal direito. Assim, o modo como Ele controla o nosso canal direito, apenas ri disso. Ele zomba de Si mesmo, Ele zomba
de tudo.
Qualquer coisa que eles vejam - por exemplo, como Ele disse: "Não assistam nenhuma peça", tudo bem, Eu digo: "Assistam
todas as peças." Mas nisso, você vê com sua consciência iluminada, você pode ver a estupidez da peça e diverte-se com a
estupidez. Por exemplo, essa senhora Elizabeth... casou-se oito vezes ou algo assim, nove, Eu não sei quantas vezes ela casou,
Eu perdi a conta. Então aquelas pessoas estúpidas foram lá, três, quatro mil, imaginem, mais do que vocês, ficaram em pé em
volta, e havia helicópteros... que estavam enviando paraquedas, vejam, para baixo, e todo mundo estava tão encantado... e os
paraquedistas estavam caindo nas árvores, algumas vezes caindo sobre as pessoas. E estava tudo no jornal, uma grande
notícia para esses americanos, vejam. Então, você deve ver a estupidez disso. Se você puder ver a estupidez, então está tudo
bem. Mas se você se torna um desses espectadores... e pensa: "Oh, que coisa é essa," "que sorte eu ter podido ver essa mulher,"
"uma pessoa tão nefasta," "indo para a sua lua de mel." Então você observa, qualquer coisa você observa. Agora, por exemplo,
Eu fui ao Rio e Eu - eles Me mostraram a maneira como eles fazem o carnaval.
Meu Deus. Eu tive vontade de vomitar, é tão repulsivo. Assim, o modo como você reagirá às coisas... depende de sua atenção.
Buddha Chitta, significa "aquele que é a atenção iluminada". Como você reage. É claro, se for algo divino, então você tem uma
atenção enlevada, totalmente. Você não colocará sua atenção próxima dali, para você isso não importa, seja o que for que
aconteça no mundo inteiro, uma plena atenção naquilo. Mas se é algo estúpido, você pode ver a essência disso. Se for algo
engraçado, você pode ver a essência disso. Então, o que acontece com essa atenção... é que você vê a essência da coisa toda,
relacionada à realidade, comparada à realidade, é estúpido.
Na luz da realidade, é estúpido. Isso pode ser mítico, poderia ser falso, poderia ser hipócrita, todos os tipos de coisas... que não
são a realidade. Mas se você é um Sahaja Yogi, você deveria ser capaz de ver esse ponto e desfrutar. Eu tenho visto que as
crianças fazem isso muito facilmente... e elas compreendem até uma certa idade, depois Eu não sei o que acontece com elas.
Mas, por exemplo, quando Eu tive Minhas filhas, elas costumavam ir ver... Ram Leela. Elas eram muito pequenas, estavam
estudando isso na escola. Todo dia elas iam com nosso empregado ver aquilo. Todos os empregados iriam a um Ram Leela... e
eles iam e viam, e voltavam, e Me contavam toda a graça disso. Eles diziam: "Hoje Dashratha e sua esposa" "tiveram uma
grande briga e" "de repente, nós descobrimos que ambos eram homens naquela briga." "Eles estavam brigando um com outro."
Algo assim, e toda vez eles Me contavam a graça daquilo. Mas Meu empregado disse: "Vejam nossas... eles as chamavam de
"bebês", " os bebês," "vejam como elas estavam gostando. Rindo o tempo todo," "elas estavam gostando desse Ram Lella do
mesmo modo que nós." Veem a diferença? Aquelas meninas estava rindo do ridículo da coisa toda, enquanto aquele sujeito
estava achando que - elas estavam realmente gostando daquilo e de toda aquela coisa. Assim, esse é o entendimento. A
mesma coisa quando você vê qual é a sua reação. Isso depende de sua chitta, de sua atenção, que é iluminada, e a atenção
iluminada reage... de uma maneira bem diferente do que uma atenção estúpida, ou de uma atenção confusa ou da atenção...
que é cheia de negatividade. Então, você tem de julgar como você reage. Por exemplo, Eu vi um sujeito punk esquisito que veio a

Mim... e Eu disse: "Por que você age assim?"
Então um Sahaja Yogi disse: "Mãe, a Senhora não devia falar assim?" Eu disse: "Por quê?" "Veja, afinal de contas, essa é a
religião dele." Eu disse: "Verdade? Essa é a religião dele?" Então o sujeito disse: "O que há de errado?" Eu disse: "O errado é que"
"você não tem nenhuma identidade." "Você não tem nenhuma autoestima, é por isso que você tenta se pintar" "e tenta mostrar
que você é isso e aquilo, o que você não é." "Por que você não se torna o que você é?" E aquele sujeito tornou-se um Sahaja Yogi
mais tarde.
E isto é o que nós temos de ver: nós temos de aceitar o que nós somos e nós somos o Espírito. Se somos o Espírito, então nós
temos de viver e desfrutar... e fazer tudo que é necessário. Mas há quatro coisas que Buddha disse muito belamente, as quais
todos vocês devem dizer toda manhã, Eu acho, para compreender. Então primeiro Ele diz: "Buddham sharanam gacchami." "Eu
me entrego a Buddha." Significa: "eu me entrego à minha atenção desperta," "à minha consciência desperta." "Buddham
sharanam gacchami." É muito importante saber que Ele disse isso muitas vezes. Depois Ele disse: "Dharmam sharanam
gacchami." Isto é, "eu me entrego ao meu dharma."
Dharma não é o que é externo, essas religiões que são mitos... e que estão se encaminhando para alguns tipos de perversões.
"Mas sim a religião dentro de mim mesmo," "a religião inata," "eu me entrego a isso," que é retidão, que vocês sabem muito
bem... quais são as coisas verdadeiras dentro de nós, que nos dão todo o sistema de valores. Depois a terceira coisa que Ele
disse: "Sangham sharanam gacchami", "eu me entrego ao coletivo". Vocês têm de se encontrar. Estou tentando o máximo para
conseguir algum lugar onde todos vocês podem se encontrar, mesmo para um piquenique ou qualquer coisa, pelo menos uma
vez por mês. "Sangham sharanam gacchami" é muito importante... porque depois você saberá que você é parte integrante do
todo, que o microcosmo tem de se tornar o macrocosmo, que você é parte integrante do Virata, que você se torna consciente
disso. E é desse modo que as coisas dão certo muito rápido, é desse modo que nós ajudamos uns aos outros. É desse modo
que descobrimos uma pessoa que é negativa, é desse modo que descobrimos quem não é. Nós descobrimos uma pessoa que
é egoísta, e a que não é egoísta. É desse modo que descobrimos as pessoas que não são... de forma alguma Sahaja Yogis, que
alegam serem Sahaja Yogis, e nós simplesmente desistimos delas, nós compreendemos. Sem vir ao coletivo, sem ser coletivo,
você nunca poderá compreender... o valor da coletividade.
Ela é tão maravilhosa, ela lhes dá tantos poderes, ela lhes dá tanta satisfação e alegria, que... a pessoa deve, na Sahaja Yoga,
primeiro prestar atenção na coletividade. Mesmo supondo que há algo faltando, não importa. Simplesmente torne-se coletivo.
Enquanto vier ao coletivo, você não deve criticar os outros, você não deve xingar os outros. Não ache falhas neles. Mas faça
introspecção... e saiba: "Por quê? Quando todo mundo está se divertindo," "por que eu sou o que está sentado e tentando
descobri falhas?" "Deve ser alguma coisa errada em mim." Se você puder apenas prestar atenção em si mesmo, no que se
refere aos defeitos, então Eu tenho certeza que você se tornará muito mais coletivo... do que quando você começa a ver os
defeitos em outras pessoas. E não adianta, quero dizer, não adianta ver.
Vamos supor, Eu tenho uma mancha em Meu sari, é melhor Eu limpá-lo. Mas se você tem uma mancha em seu sari, de que
adianta ficar olhando para ela? Eu não posso limpá-lo. Você mesmo tem de fazer isso. É uma coisa simples, é uma coisa bem
prática e esse tipo de coisa prática - todos vocês podem Me ouvir? Uma coisa prática assim tem de ser feita... para se
compreender que a Sahaja Yoga é a coisa mais prática, é a coisa mais prática porque ela é a realidade absoluta. Assim, com
todos esses poderes, com toda essa compreensão, com... todo esse amor compassivo, vocês têm de ter certeza sobre si
mesmos... e saber que vocês são o tempo todo protegidos, guiados, cuidados, nutridos e... são ajudados a crescer por este
Poder Divino, que é Onipresente. Que Deus abençoe todos vocês.
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Hoje, nós nos reunimos aqui para venerar a Adi Kundalini... e a sua própria Kundalini, ambas, porque a sua Kundalini é o reflexo
da Adi Kundalini.
Nós compreendemos muito acerca da Kundalini... e também, nós sabemos que... somente por meio do Seu despertar, somente
por meio de Sua ascensão, nós ascendemos dentro de um reino de consciência muito mais elevado. Não somente nós temos
nos elevado a um reino... de consciência muito mais alto, mas também isso nos concedeu tantos poderes que... nunca
anteriormente na história da espiritualidade, as pessoas tiveram esse poder de despertar a Kundalini. Assim que eles
alcançavam o seu despertar, talvez, eles iam mais para o lado esquerdo ou para o direito, e tentavam obter poderes... que não
eram tanto para o benefício dos outros. Buddha escreveu claramente: "Quando a encarnação do futuro Buddha," "que é
Maitreya, as três Mães juntas, chegar," "naquele momento, isso será usado para o benefício das pessoas." Este é um dos sinais:
"das pessoas", não somente dos Sahaja Yogis, mas das pessoas. Assim, como isso pode acontecer se a menos e até que
aqueles que... são Buddhas, quer dizer, aqueles que são Almas Realizadas... conheçam a ciência da Kundalini? Aquelas pessoas
que tinham um conhecimento muito pequeno sobre... a Kundalini, que devem ter lido em algumas escrituras... ou em algum
lugar em que isso esteja descrito, começaram a fazer mal uso disso e então elas tornaram-se tantrikas. Mas tantra, como vocês
sabem muito bem, é o mecanismo da Kundalini... e yantra é a própria Kundalini, é o aparelho. Hoje, Eu acho, como nós
conhecemos muito sobre a Kundalini, como Ela passa através dos diferentes centros, como Ela se eleva, como sabemos todas
essas coisas, nós devemos descobrir como podemos nutrir a nossa Kundalini. Isso é muito importante saber.
Antes de mais nada, há uma grande diferença entre vocês... e as outras pessoas que obtiveram a Realização. A primeira grande
diferença é esta: vocês alcançaram este poder de forma sahaj, facilmente. Os outros tiveram de ir para os Himalaias, ficar no
frio durante dias, muitos morreram, viveram em cavernas, comendo frutas, algumas vezes nada. Mesmo na época de Buddha,
eles tinham de usar... somente um pedaço de pano para cobrir o corpo... e eles tinham de pedir esmolas... nas vilas e, de algum
modo, preparar a comida e comê-la, quer estivesse frio ou quente, sem nenhum conforto. Pelo contrário, Ele os ensinou: "Vocês
devem abandonar todos os confortos," "porque podem viver sem confortos." Mas nenhum deles teve a Realização... e nenhum
deles pôde fazer o trabalho de despertar a Kundalini. Portanto, a diferença é muito grande: pela forma como vocês obtiveram a
sua Realização; pela forma como a sua Kundalini, de uma maneira bem sahaj, foi despertada... e pela forma como vocês estão
manifestando... esses poderes que obtiveram. Por exemplo, vocês podem dar a Realização aos outros, podem curar os outros,
vocês podem sentir as vibrações dos outros. Há alguns Sahaja Yogis que podem controlar a chuva, o sol, a lua, tudo. Alguns
Sahaja Yogis têm grandes poderes de oração.
Apenas orando, eles têm salvo as vidas de muitas pessoas. E esses poderes estavam disponíveis para alguns deles, até mesmo
aos rishis e grandes munis naqueles dias. Mas os poderes deles não eram baseados no amor e na compaixão. Esse é o seu
campo de ação especial, porque vocês têm de trabalhar para o benefício das pessoas. O campo de ação deles era se
protegerem... ou destruir. Então, eles desenvolveram poderes de amaldiçoar, de forma mordaz, eles podiam amaldiçoar as
pessoas. Vocês não adquiriram esse poder, vocês não podem amaldiçoar ninguém. Muito gentilmente, Eu anulei esse poder.
Nem Eu amaldiçoo. Eu posso, mas Eu nunca amaldiçoo ninguém, porque a nossa base é o amor, a compaixão e a ternura.
Eles eram pessoas irascíveis, geniosas, a maioria deles, extremamente temperamentais. E algumas vezes, eles costumavam
também usar linguagem ríspida... toda vez que eles falavam sobre as pessoas... que não eram realizadas ou que os estavam
atormentando. Era muito estranho... o modo como eles ficavam furiosos com a sociedade, o modo como eles a descreviam.
Alguns deles não avaliavam a sociedade, não a acusavam, não diziam coisas ruins sobre a sociedade, mas eles só ficavam
satisfeitos consigo mesmos... ou escreviam sobre as bênçãos que estavam recebendo. Mas vocês têm uma nova dimensão,
vocês têm de usar os seus poderes... em benefício das pessoas. Assim também, a sua Kundalini foi despertada... de uma
maneira tão Sahaja, por causa do amor e da compaixão de sua Mãe. Então, nesta época, podemos dizer, a sua Kundalini só

pode ser nutrida, se você desenvolver dentro de si mesmo... o sentimento de puro amor e de pura compaixão. Primeiro, Eu usei
a palavra "pura", esse é o Meu nome também. Isso significa que vocês têm de ser inocentes antes de mais nada. Se vocês não
são inocentes, então vocês têm certos problemas, talvez com sua luxúria.
Talvez o seu amor pode estar direcionado somente a uma pessoa. A Kundalini não é assim. Ela se eleva, Ela vai a todos os
chakras, Ela não se envolve com nenhum. Ela tenta curar cada chakra, nutrir aquele chakra... e Ela só está preocupada com a
ascensão Dela. Do mesmo modo, um Sahaja Yogi não deve ficar envolvido... em nenhum relacionamento assim. É possível.
Vocês não têm de se tornar como os discípulos de Buddha. Por exemplo, como Eu sempre tenho lhes dito, a seiva na árvore se
eleva e vai para várias partes da árvore... e depois evapora ou retorna. Então, essa passagem deve ser mantida aberta... e, uma
vez que essa passagem seja mantida aberta, a Kundalini pode se elevar muito facilmente, sem nenhum problema. Mas essa
passagem pode ficar fechada, caso você se envolva muito com uma única coisa, porque há algumas pessoas... que se
envolvem, digamos, com seus pais, em primeiro lugar.
Tudo bem, no início Eu sei, no início, aqueles que vêm para a Sahaja Yoga... começarão a dizer coisas assim: "Mãe, meu pai,
minha irmã," "meu marido, esse, aquele, está doente," "então por favor cure essa pessoa." É muito comum. Eles escreverão
cartas muito longas descrevendo o relacionamento... e Eu realmente perco a conexão entre eles – quem é essa pessoa? Sem
escrever os nomes, eles citarão todos os parentes que eles têm. Esses são relacionamentos artificiais. Amanhã, se alguma
calamidade acontecer com vocês, esses relacionamentos não ajudarão em nada. Pelo contrário, vocês notarão que eles tirarão
vantagem disso. Vocês não podem depender destes relacionamentos: em que família vocês nasceram, em que religião vocês
nasceram, em que país vocês nasceram, porque agora vocês são um ser universal. Então, vocês não estão mais ligados...
através desses relacionamentos artificiais, mas vocês estão ligados através dos seus relacionamentos espirituais. A menos e
até que nós estabeleçamos isso dentro de nós mesmos... Isso não significa que você abandone seu marido, abandone sua
esposa, abandone seus filhos, nada disso, mas significa que se temos de abandonar nossos condicionamentos, nós temos de
abrir mão de todas essas coisas.
Existem todos os tipos de condicionamentos em nós. Se há alguns bons condicionamentos, ainda assim, devemos
abandoná-los... no sentido de que eles não devem ser condicionamentos, mas nós devemos ser mestres deles. Por exemplo, os
indianos têm um bom condicionamento, de certo modo, em seu próprio país: eles devem tomar banho de manhã cedo. Eu
costumava fazer o mesmo. Então, a Inglaterra é horrível para isso. Isso tem seu custo, se você fizer isso na Inglaterra, é um país
detestável, você simplesmente não pode fazer isso. Você tem de tomar o seu banho à noite, senão desista de tomar banho. E a
pessoa tem de mudar. Mas se você tiver esse condicionamento, então você se sentirá péssimo: "Oh, oh, eu não tomei meu
banho, acho que não posso dormir agora," "eu não consigo me sentir bem, não estou normal." É um bom condicionamento, mas
mesmo assim, ele o está escravizando.
Então, quer seja bom ou ruim, se for um condicionamento, você deve tentar ver isto claramente: é um condicionamento. Isso
não significa que você deva ir na direção oposta: "Tudo bem, eu nunca tomarei meu banho", não é dessa maneira. É assim:
"Tudo bem, se não for apropriado de manhã, tomarei o banho à noite." "Também não importa se, de vez em quando, eu não
tomar banho." "O banho não pode me controlar, eu controlarei o banho." Nada deve controlá-lo, então a Kundalini se move em
nós, porque você deve ter a liberdade completa. Se você não tiver a liberdade completa, então a Kundalini não se moverá. Nós
temos condicionamentos de nossas famílias, de nossa religião, de nosso país. Esses condicionamentos, tanto quanto possível,
deve ser visto claramente que nós os adquirimos através da nossa... família. Se você nasceu Cristão, você sempre será mais
apegado a Cristo.
Vocês não não viram Cristo, vocês não sabem se Ele existiu ou não, se a Bíblia é verdadeira ou não, mas você será mais
apegado à Bíblia. Agora, se você for um hindu, você será mais apegado ao Gita ou aos Vedas ou a algo assim. Isso cria
desequilíbrio, porque nós devemos ter a mesma atitude... em relação a todas as religiões, em relação a todas as escrituras, este
é o sinal de um santo. Então, esse condicionamento tem de desaparecer. Em qual país você nasceu é um outro
condicionamento... que você tem de combater até o fim. Isso é muito importante. Eu não quero discutir os condicionamentos...
de diferentes países, mas vocês os conhecem muito bem. Depois da Realização, quando você se eleva mais alto... do que a
sociedade que o cerca, você começa a compreender e começa a descrever. Eu soube sobre a estupidez... de todos esses

países através de pessoas que são daquele país. Por exemplo, um francês dirá: "Mãe, isto é típico da mente francesa," "ele é um
francês também."
Ou um hindu dirá: "Mãe, isto é típico de um hindu," "ele fará assim." Então depois você compreende que você não está sendo...
exemplo típico daquele país, você é um ser universal e você está vivendo como um ser universal. Uma vez que você se torne um
ser universal, então você também compreende que essa cor superficial da pele... não faz nenhuma diferença no mundo. Então,
depois você não começa a odiar alguém... que é mais escuro do que você ou que é mais mais claro do que você. Nas duas
formas, isso funciona. Não somente as pessoas que são claras odeiam as mais escuras, mas também as mais escuras odeiam
igualmente. E mutuamente, elas acreditam que todos estão completamente errados. Se você perguntar a um fanático sobre
outra religião, ele dirá... que essa é a pior religião e a dele é a melhor. E se você perguntar a um outro fanático, ele dirá que a dele
é a melhor e o resto é pior. Isso significa que todos eles são os piores na opinião geral.
Todo mundo parece ser o pior, Todos os fanáticos são os piores, se você pegar o consenso geral, vejam. Ninguém dirá: "Tudo
bem, minha religião é boa..." "e pelo menos uma outra é boa", ninguém. Se você perguntar a um inglês, ele dirá: "Mãe, isto é
tipicamente inglês, a Senhora não pode impedir isto." Eles ficam tão zangados. Eu vi um inglês ficar zangado... com outro inglês
por comportar-se mal... ou fazer algo em relação a Mim, mas Eu não fiquei, porque eles estão cegos. Então aqui a compaixão
deve surgir dentro de você, como um ser universal. Pela graça de Deus, você se elevou mais alto... no verdadeiro sentido da
palavra. Não é simplesmente que vocês estejam certificados, que vocês sejam almas realizadas, não. Vocês são almas
realizadas, sem dúvida, vocês são sakshat. Assim depois, de qualquer forma, agora vocês estão totalmente... certificados por
Deus de que são almas realizadas.
Naturalmente, vocês devem mudar tudo. Não adianta caracterizar-se como um tipo, identificar-se... com algo que agora você
abandonou. Por exemplo, do ovo, vocês agora tornaram-se pássaros. Agora, os pássaros não se identificam com os ovos... e
passam a vida em um único lugar, eles voam. Agora, eles tornaram-se pássaros, eles não são mais ovos. Do mesmo modo, nós
devemos aceitar a nossa posição. Nós devemos nos aceitar como almas realizadas... com autoestima e compreensão... em
relação a qual é o nosso propósito na vida agora. Isso muda completamente, inteiramente. Uma vez que você compreenda o
propósito de sua vida, naturalmente, não exteriormente porque Eu estou dizendo, ou porque é um processo mental, mas
internamente, você se sente responsável. Vocês obtiveram a Realização para difundi-la pelo mundo todo... e emancipar o
mundo inteiro.
Uma vez que você compreenda esse ponto, então automaticamente, você assume as responsabilidades... e a Kundalini se
elevará. Eu sei de muitas pessoas que disseram: "Mãe, não podemos falar." "A Senhora sabe que temos medo de falar em
público." Tudo bem, simplesmente fiquem em pé, só isso. E eles começaram a dar palestras. Eu tive de pará-los. Há muitos que
disseram: "Não conseguimos escrever nenhum poema, Mãe, não somos bons nisso," "não conseguimos cantar." Eu sei de uma
garota que cantava tão horrivelmente mal... que as pessoas tinham de falar com ela, porque ela sempre desafinava e cantava
muito alto, então eles tinham de falar com ela: "Agora, é melhor você ficar atrás" "e não cantar mais." Agora ela é uma das que
estão liderando o grupo. Assim, todas essas coisas belas começam a manifestar-se, as quais vocês devem aceitar que elas
surgiram em vocês... e devem abandonar tudo aquilo que vocês chamam de medo.
Nós temos todos os tipos de medo. Todas essas coisas são do canal esquerdo, como vocês viram ontem, um homem de canal
esquerdo, o que ele deve fazer. Mas o que um homem de canal esquerdo tem de saber... é que ele agora é uma alma
iluminada... e ninguém pode atingi-lo, tocá-lo, destruí-lo. Nenhum santo será destruído. Aqueles que tentarem destruí-los, de
uma maneira bem interessante, serão liquidados. Não destruídos, mas de uma maneira bem interessante, de uma maneira
cômica. Vocês rirão daquilo... e vocês se divertirão com o modo como as coisas estão funcionando. Como por exemplo, há um
ditado em Sânscrito: "vinashkale viprit budhi", significa: sua destruição começará por seus próprios métodos estúpidos. Eles se
tornarão estúpidos. E em cada fase, vocês verão que eles estão se tornando estúpidos... e, por essa estupidez, eles estão se
destruindo.
Vocês não têm de se preocupar com essa parte. Então é por isso que vocês não precisam de nenhum poder destrutivo. Tudo
será feito por este Poder Onipresente Divino. Assim, essa parte, vocês tem de abandonar. Simplesmente, perdoem aquela

pessoa. Assim que você perdoar, a responsabilidade por você é transferida... e então a Kundalini se eleva. Você não tem de ter
nenhum rancor, nada contra a pessoa, mas simplesmente ria, porque eles estão cegos, porque eles são estúpidos, eles são
tolos. O que nós fazemos quando vemos um idiota? Nós podemos não rir em sua presença, mas fazemos isso... em suas
costas, não fazemos? Porque ele é um idiota.
Então, eles tornam-se idiotas... e você os vê tornando-se idiotas e então simplesmente começa a rir. Esse é o humor da Sahaja
Yoga, vocês têm de ter algum humor também, não é? E depois, vocês começam a ver esses palhaços... comportando-se dessa
maneira... e o circo todo que eles fazem é somente cômico. Então, não há porque ter medo de nenhum ser humano. O mesmo
em relação às organizações ou a qualquer coisa. Naturalmente, vocês têm de saber uma coisa: como vocês são Almas
Realizadas, vocês viram a verdade, vocês estão na luz, então eles irão se opor a vocês, eles irão se opor a vocês. Eles fizeram
isso aos outros, não foi? Todos sofreram tanto. Mas, agora não há mais sofrimentos para vocês, a única coisa é que vocês
podem divertir-se com o humor. Simplesmente, compreendam este ponto: nada irá destruí-los, ninguém pode tocá-los, mas eles
estão lá apenas para lhes proporcionar algum humor.
Se vocês adotarem uma atitude leve em relação a eles, todo este medo e este tipo de canal esquerdo irão embora. O que são
esses baddhas? E o que são esses bhoots? E o que são esses tantrikas? Nada. Vocês são tão poderosos. Apenas com um
olhar, vocês podem vê-los dançando sobre as cabeças deles, ao contrário. Enquanto você tiver medo, a Kundalini não se
elevará, porque Ela não se eleva nas pessoas... que são covardes. Ela não irá suportar a covardia. Se você for um covarde, Ela
dirá: "Tudo bem."
Se vocês estão andando na rua, normalmente as pessoas ficam com medo se estiver escuro, com medo de que alguém possa
atacá-las. Mas um Sahaja Yogi não, se ele for um verdadeiro Sahaja Yogi, porque ele sabe que há ganas e anjos em torno dele.
Ninguém pode tocá-lo. E aquele que tentar, esses ganas farão essa pessoa de bobo... de modo que vocês terão uma boa
chance de rir dela. Agora observem e vejam. Este canal esquerdo e este medo devem desaparecer. Uma vez que este medo
desapareça, todas as suas artimanhas, todas as suas intrigas, todo o seu ciúme, simplesmente desaparecerão. É desse modo
que a Kundalini se elevará muito bem. Então, outro problema para o despertar da Kundalini... é o seu ego, que é enorme, Eu devo
admitir, mais ainda nas pessoas que seguem Cristo, é surpreendente, e naqueles que seguem Buddha, porque eles são
anti-Cristo, porque eles são anti-Buddha. Aquele que disse na cruz: "Oh, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que estão fazendo."
Se vocês O estão seguindo, como vocês podem ter ego? Agora, o perdão deve ser totalmente espontâneo interiormente. Não
deve haver nenhuma agitação, nem mesmo de raiva, porque vocês são tão poderosos. Que mal alguém pode lhes fazer? Mas se
você bloquear o seu Agnya, você só está fazendo mal a si mesmo. Se você quer fazer mal a si mesmo, ninguém pode impedir
isso. Assim, essa raiva, que vem do fígado... e se estabelece no seu Agnya, tem de ser analisada. É uma coisa muito importante
onde a Kundalini pára, especialmente no Ocidente. Porque toda a cultura aqui tem criado dois problemas. O primeiro é o instinto
de aquisição, que vocês chamam de ganância.
Quanto mais ganância vocês têm, mais essas máquinas podem funcionar... e vocês podem ter o desenvolvimento industrial de
plásticos, e depois têm uma conferência contra a ecologia. Na Espanha, Eu vi, Eu não sei, deve haver três, quatro fábricas de
carro, porque cada carro só tem um ocupante, o motorista, porque ele tem de estar lá. E há tantos carros... que você
simplesmente não sabe como se locomover. Para o seu programa, também é impossível, você deve sair duas horas mais cedo,
enquanto você levaria apenas 15 minutos. Na França, é um outro caso, em Paris. Em Paris, se você quiser ir a algum lugar, você
deve sair às quatro da manhã, senão você não consegue chegar naquele lugar. O mesmo em relação à Milão e o mesmo em
relação à Roma. O pior é a Suíça, Eu não sei o que dizer sobre a Suíça. O próprio nome é muito, muito perigoso, porque eles
estão ganhando todo o dinheiro sujo, eles estão fazendo todas essas coisas. Eles têm cometido todo tipo de pecado em nome
da aquisição.
Para eles, nada disto é pecado, tomar o dinheiro de alguém, guardá-lo lá, tirar dinheiro dos países pobres, guardando, eles não
acham que há algo errado, quero dizer, eles se tornaram imunes. Assim, esse instinto de aquisição que nós temos, o qual tem
sido muito exacerbado... e tem se tornado um grande tipo de qualidade no Ocidente. Nós devemos tentar vê-lo claramente.
Antigamente, nos mesmos países europeus, isso era usado para criar arte, para financiar artistas, para dar suporte ao artista.

Mesmo em nosso país, os artistas eram apoiados pelos reis... e pelos grandes impérios que nós tivemos. Nestes dias, é
impossível, nenhum governo deseja apoiar o artista. Vocês sabem que Mozart era chamado pela própria rainha... para tocar
diante dela. Então, os governos não estavam somente cuidando... de coletar impostos, mas também estavam cuidando dos
artistas, dos músicos, pintores e pessoas que criavam arte. Por exemplo na França, vocês podem ver... como a rainha deles
colecionou belas obras de arte... e encorajou os artistas... a fazerem o trabalho artístico, gastou o dinheiro dela nisso e vocês
sabem que ela foi morta pelo povo. Ao matá-la, eles mataram a arte da França.
E agora, os próprios franceses se tornaram burgueses. Aqueles que eles condenaram, eles se tornaram. Então, o instinto de
aquisição tem de ser levado à aquisição de arte. Isso não deve ser plástico, senão amanhã nós podemos começar a comprar...
coisas artísticas de plástico. Coisas genuinamente feitas à mão. Ou a música também, que é muito profunda, clássica, cantar
as músicas do Divino, não o tipo de música barata que somente os tornam loucos... ou os tornam cheios de luxúria e ganância.
Então, esse é um dos problemas da sua cultura... que lhes proporciona este tipo de ego. Quero dizer, se as pessoas tiverem,
digamos, um Rolls Royce, então, é claro, ninguém pode falar com elas, elas perdem a cabeça, completamente. Mas até mesmo
o motorista do Rolls Royce, que não é dono do Rolls Royce, ele só o dirige, perde a cabeça. Ele tem um modo de andar diferente,
anda de um modo diferente, fala de um modo diferente.
Assim, esse instinto de aquisição lhes dá muito ego. Quero dizer, você vai à casa de alguém, como alguns indianos estúpidos
que estão na Inglaterra, Eu fui à casa deles, eles são sadarjis, quer dizer, seguidores... do caminho de Guru Nanaka, onde não é
permitido beber. Assim que você se levanta, ele mostra um bar em sua casa. "Meu Deus! ", Eu disse. Eu recuei três, quatro
passos, vejam. Ele diz: "Veja meu bar ("pabu")", como ele diz. E do bar, ele pega uma bebida gasosa e nos mostra como... faz a
bebida jorrar, imaginem só. E ele não falava. E quando nós dissemos: "Nós não bebemos", ele pensou que nós éramos
pecadores do pior tipo, porque nós não bebemos.
Assim, esse instinto de aquisição está resultando... em algo que é muito ordinário, vulgar e imoral. O gosto por exibir-se é tanto
que você às vezes fica chocado. O modo como as pessoas tentam se mostrar. Como por exemplo, uma senhora americana veio
dos Estados Unidos... e Me perguntou: "Sra. Srivastava," "quantos bares a Senhora conheceu em Londres?" - Eu disse:
"Nenhum." - "Oh!" "Você é imprestável, inútil, totalmente." "Você não conheceu nenhum bar. As melhores casas em qualquer..."
"cidade pequena, em qualquer cidade na Inglaterra, são bares."
Eu disse: "Por fora, Eu conheci." Tudo bem, apenas para satisfazer. Eu achei que ela era artista. "Não, não, não, não. Você
conhece o melhor bar em Londres?" Ela Me deu uma lista,. Eu disse: "Qual é o melhor?" "Havia um bar chamado Hermit's Pub."
Eu disse: "O que deve ser isso?" "Sabe, o homem que vivia nessa casa morreu..." "e ninguém sabia que ele estava morto," "então
por vários meses ninguém entrou lá..." "e o lugar todo estava impregnado com aquele fedor," "e havia muitas teias de aranha."
"Então eles tiraram..." "o corpo de lá e o fedor ainda está lá..." "e as teias de aranha totalmente intactas." "Você tem de ter
cuidado para não danificar as teias." "E lá é o melhor bar," "no qual você tem de pagar muito." "E eu o conheci." Tão orgulhosa
disso. Então, onde isso vai terminar depois? Este instinto de aquisição termina em quê? Em coisas deterioradas, podres, vocês
podem chamá-las de fermentadas. tem de resultar nisso, porque a reação do ego vem... e você começa a gostar de coisas que
estão podres. Como o queijo da França, nunca coma aquilo, Eu lhes digo, você queimará o seu dedo, queimará sua garganta e
queimará o seu estômago.
É muito podre, e quanto mais podre melhor. O vinho, o vinho é o suco de uva podre, totalmente podre, você não consegue
tomá-lo, ele cheira mal. Eu tenho visto que cheira mal como uma rolha podre. Eu perguntei a alguém: "Qual é o cheiro disso?" Ele
disso: "É muito bom." Eu disse: "Isto cheira mal como uma rolha podre?" "Eu nunca cheirei uma rolha." É por isso que Eu disse,
se ele tivesse cheirado uma rolha podre, ele nunca teria tomado vinho. Assim, todas essas coisas estão podres. Vocês sabem
sobre a descoberta do queijo?
Como isso aconteceu? Como isso começou? Vocês sabem disso? Houve um grande nevasca e o leite foi deixado numa
caverna. Então, por causa da nevasca, todos esqueceram do leite. Ele foi deixado lá, então no verão, o leite ficou estragado,
depois ficou mais estragado, mais estragado. Depois de 12 anos ou mais, alguém foi lá e viu isso. Graças a Deus! Eu não comi

hoje. E então, eles pegaram aquele leite... e o chamaram de queijo (cheese).
Na Índia, cheez é usado especialmente na língua Urdu... para alguma coisa que é especial, algo muito especial... e também,
como vocês sabem, na música, eles usam esse termo... para uma composição especial, cheez. Mas aqui, o queijo (cheese) é o
leite mais estragado... que nenhum ser humano ou animal comeria. Os vermes podem comer, então eles deram isso para os
vermes. E Eu sei que na Holanda e também na Suécia, Eu acho, eles tinham queijo com vermes e eles estavam comendo os
vermes. Você conseguem superar isso? É verdade. Não somente os queijos, mas também os vermes. Vejam onde nós
chegamos com nosso instinto de aquisição. O vinho tem de ter 100 anos, certificado, este é o melhor. Essas coisas estragadas
que nós estamos comendo... cheiram mal, Eu lhes digo, elas têm cheiro de coisa estragada.
É por isso que uma vez Eu fiquei surpresa ao ver que... eles vão ao banheiro e nem sequer lavam as mãos. Nós sentimos esses
cheiros horríveis que eles não sentem, porque se você come esse queijo, você não consegue sentir o cheiro de algo estragado.
Mesmo se você colocá-los na sarjeta, eles não sentirão o cheiro de algo podre, porque tudo tem esse cheiro horrível, estão
acostumados com isso. É a imundície, mesmo se eles forem para o inferno, eles não se sentirão mal, porque o cheiro será o
mesmo. Então, onde nós os colocaremos? Eles são imunes a esse cheiro horrível, que é totalmente sub-humano. Então, esse
instinto de aquisição em qualquer sociedade de elite... Houve um tempo em que a sociedade francesa era considerada elite. O
que aconteceu? Coitadas das crianças, elas devem estar aborrecidas por ouvir todas essas coisas. Então, a sociedade de maior
elite era a sociedade francesa, que era a mais diplomática em todas as formas.
A comida deles era feita com vinho, tudo era com vinho, e a essa sociedade diplomática, uma vez, governou todas... as áreas
diplomáticas. Mas eles nunca se deram conta... de que a cultura toda não era nada além de comer e beber. Nada além de comer
e beber. E mais tarde, talvez um pouco de política começou. Mas esse "comer" e "beber"... foi a tal limite... que agora eles
saíram das áreas diplomáticas. Ninguém os quer, porque eles nunca pensam da maneira correta. Qualquer diplomata,
diplomata francês em qualquer lugar, as pessoas dizem: "Ele é francês?" "Sim." "Então é melhor não chamá-lo para esta
reunião," "você sabe, ele colocará as suas próprias ideias." Eles saíram.
Então, agora, esse elitismo se transferiu para os Estados Unidos. Então, a elite mais elevada está tomando drogas. O que é isso,
afinal? As drogas são somente uma criação desse instinto de aquisição. Por que vocês deveriam culpar os colombianos... ou
qualquer outra pessoa? Eles estão ganhando o dinheiro deles, tudo bem, como todos vocês estão, mas quem eles estão
suprindo são os Estados Unidos e... os Estados Unidos são os principais agora no instinto de aquisição. E o que eles estão
ganhando? Eu estive naquela sociedade, eles só falam em drogas. Tudo bem, eles falam em drogas, não somente isso, mas é
como um shopping de drogas. Todos eles sabem onde conseguir as drogas, todos esses assim chamados embaixadores e
essas pessoas... e suas esposas.
Com tudo isso, suas roupas se tornaram mais simples agora, elas não vestem trajes a rigor como antigamente... as esposas
dos embaixadores costumavam se vestir. Eu não ficarei surpresa se elas vierem com calças furadas. Assim, esse instinto de
aquisição que vocês podem ver na... elite da sociedade tem terminado em drogas... e se não nisso, termina em gurus, falsos
gurus. Aqueles que ficaram fartos disso, foram para falsos gurus, porque eles não têm nenhum discernimento... para saber o
que é certo e o que é errado. Vejam, passo a passo, como isto entrou no estado de deterioração, este ego, no Ocidente. Então,
este é o primeiro ponto: o instinto de aquisição que vocês têm. Com isso, se a esposa de alguém é bonita, então todo homem
tem o direito de olhar para ela. Ou se um homem é bonito, talvez o marido de alguém, toda mulher tem o direito de olhar para
ele. Não olhar para o seu próprio marido, mas para outro homem. Para que serve isso?
Eu nunca fui capaz de entender. Para que serve olhar para outro homem que não é seu marido? Esse instinto de aquisição tem
resultado... em uma vida completamente imoral, em uma sociedade imoral... e eles perderam o senso de respeito pela sua
idade. Uma senhora de 90 anos tendo um caso amoroso com um neto de 18 anos. Apenas pense nisso, tamanha estupidez,
tamanha insensatez. Como isso é possível, a menos e até que... nós tenhamos um tipo de instinto de aquisição pervertido? Até
mesmo a arte tem terminado em perversão, tudo tem terminado em perversão, porque a maldição da sociedade ocidental é
que... não há nenhuma maryada. E a Kundalini se eleva em Sua própria maryada, Ela trás de volta suas maryadas, Ela os
mantém dentro de suas maryadas. Você são seres humanos, não vivam como animais, pior ainda do que aminais. Vocês não

têm o direito de fazer isso.
Deus não os criou para serem sub-humanos, mas para serem seres super-humanos. Assim, é desse modo que isso funciona.
Vocês podem agora pensar sobre isto: até onde vai... esse instinto de aquisição em relação às coisas. Mas a segunda pior
maldição do instinto aquisição ocidental é... que eles querem conquistar, agredir os outros. Agressão, a agressividade. Eles
acham que eles têm o direito de agredir outros países. Eles agrediram o nosso país por 300 anos. Por quê? Por que eles
agrediram? Nós não somos pessoas más.
Porque nós tínhamos ouro, tínhamos diamantes, tínhamos pérolas, tínhamos muitas coisas... que eram apenas coisas
materiais, pelas quais eles nos agrediram, e eles não assimilaram nenhuma espiritualidade da Índia. Então, os franceses
agrediram, aqueles agrediram, o tempo todo agredindo. Os japoneses também estão seguindo vocês. Essa agressão, então,
move toda a sociedade... para dentro de uma força muito destrutiva. Vocês veem todo dia as guerras acontecendo, este está
lutando contra aquele, aquele está lutando contra aquele, eles querem isso, querem aquilo. E essa agressão tem penetrado
também... nos países em desenvolvimento, no terceiro mundo também. Portanto, a doença está no ar. Mas a Kundalini destrói
essa aquisição. Como? Dando a vocês a alegria.
Vocês regozijam com tudo. Vocês estão sentados na floresta e estão regozijando. Aqui, em condições desconfortáveis, vocês
regozijam, porque vocês buscam o conforto do seu Espírito, porque isso lhes dá alegria. Por fim, isso é o que vocês extraem de
tudo. Vocês acham que obtêm a alegria pela aquisição, vocês não a obtêm. Mas, através do despertar da Kundalini, vocês
obtêm essa alegria e nessa alegria, vocês não querem nada, vocês não pedem nada, vocês simplesmente regozijam a si
mesmos, vocês são a propriedade da alegria. Em Sânscrito, eles dizem: "Atmanyeva atmane ahrushta", "O Espírito fica satisfeito
com seu próprio Espírito." Assim, em pequenas coisas, vocês devem ver a alegria... e vocês devem observar o Universo inteiro,
com essa alegria. Quando Eu estou viajando, Eu pergunto: "Que árvore é esta?" "Mãe, não sabemos."
"Bem, vocês viveram aqui por tantos anos e não sabem?" "Não, Mãe, nós não sabemos muito sobre árvores." Eu digo: "Que
flores são estas?" "Nós não sabemos." O que vocês estão fazendo? O que vocês têm feito? Vocês não sabem que árvores são
essas? Todos os dias vocês as veem. Vocês não sabem que árvore é essa? Mas se vocês lhes perguntarem: "Onde você
consegue este vinho?"
Eles saberão. "Mãe, este é o lugar onde eles produziram os melhores vinhos." "Tudo bem, Eu cuidarei disso." E no ano seguinte,
eles não tiveram nenhuma fermentação. Assim, esse é o instinto de aquisição que é muito..., um tipo de..., que tornar-se um
trunfo político... de modo você agride outros países, agride outras pessoas e usa todos os tipos de coisas, e isso realmente está
matando. Assim, toda a atitude dos seres humanos muda, eles pensam: "Nós somos os senhores," "podemos odiar qualquer
um," "podemos agredir qualquer um," "podemos ser arrogantes com qualquer um," "podemos exigir qualquer coisa, podemos
tomar a esposa de alguém," "tomar o filho de alguém, tomar qualquer coisar," "podemos matar nossos filhos." Como resultado,
o amor é perdido, não há nenhuma compaixão. O amor é perdido, a compaixão é perdida, não há nenhum amor. E com isso,
vocês desenvolveram "meu" e "o meu", o senso de "meu" e "o meu" é este: "este é meu filho," "este é meu país, este é..." Por
exemplo, vocês sabem o que eles estão fazendo na Iugoslávia. Eu não sei quem deu o nome de Yugo, Yugo significa Yoga.
Este é o povo da Yoga, lutando entre eles mesmos. Isso veio da mesma raiz: "Isto é meu, este é meu país." Por quê? Como
assim, este é o seu país? Vocês não podem criar uma única folha, então quem são vocês? Vocês não podem criar nem um
pouco de barro, podem? Como vocês dizem: "Este é meu país?" Como ousam? Tudo isso pertence a Deus. Ele criou ou, vocês
podem dizer, a Adi Shakti criou, vocês não criaram nem mesmo um punhado, como vocês dizem: "Isto é meu e eu devo
possuí-lo?"
Esse negócio de "meu" e "o meu" também desenvolve, muito fortemente. E a mesma coisa acontece, algumas vezes, com os
Sahaja Yogis, acontece muito. "Meus filhos", esse "meu" é a primeira maldição. "Estes são meus filhos, minha esposa, minha
família", isso começa a crescer assim. Depois o coração encolhe. Para um homem de grande coração, o mundo inteiro é o
universo, tudo está dentro, tudo é seu. Quando você experiencia um coração assim dentro de você mesmo, então a Kundalini
sobe rapidamente, porque, como vocês sabem, o Sahasrara é o Chakra do Coração. Não há como o Sahasrara bloquear, se você

tem um grande coração. E para manter o Sahasrara aberto, simplesmente desenvolva esta consciência, esta sabedoria... de
que: "Ninguém é meu, todos pertencem a Deus." "Quem é meu?"
Seja o que for que Deus queira, permita que Ele faça. Então, livre-se desse sentimento pequeno. Os Sahaja Yogis, Eu devo dizer,
Eu tenho visto, ficam limitados às suas famílias. "Meu filho não teve a Realização," "meu irmão não teve a Realização, meu isso."
Depois isso muda quando eles têm a Realização. "Este é meu filho, meu irmão, minha irmã, meu isso." Este "meu" tem de ser
abandonado, que é uma coisa muito, muito sutil, e é por isso que o Sahasrara se bloqueia. Todo mundo é seu... porque a
Kundalini dos Sahaja Yogis é feita de amor, puro amor. O puro amor só tem o puro desejo, que é amar, amar a todos igualmente.
Quando você diz que é difícil, isso significa que você não está experimentando a Sahaja Yoga.
Amplie o seu coração, você nunca se sentirá perdido. Para Mim, quando Eu estava deixando a Inglaterra, Eu estava realmente...
um pouco, quero dizer, isso acontece, como... uma lua absorvida no mar, Eu senti Meu coração simplesmente sendo arrancado,
mas Eu cheguei aqui e novamente Eu vi Meus filhos esperando por Mim, então isso acabou, terminou. Lá Eu senti. Agora aqui
Eu sinto... que o aperto no Meu coração foi aliviado. Vocês também são Meus filhos aqui e eles também são Meus filhos. Para
uma mãe assim, como Eu posso dizer: "Oh, esse é Meu, esse é Meu"? Então desse modo, tentem romper esse condicionamento.
Primeiro, no Ocidente, as pessoas não ligam para a família. Elas se divorciarão dez vezes e anunciarão: "Eu sou uma mulher
divorciada pela décima vez." Agora eles não se divorciam, mas ficam muito apegados... a suas famílias, aos seus maridos,
como cola, Eu lhes digo, como cola.
Às vezes, Eu Me pergunto: "O que Eu fiz para torná-los assim?" Então, agora é importante observar esses pontos... e, no final das
contas, o coração é o Sahasrara... ou vocês podem chamá-lo de Brahmarandra, então nós temos de chegar ao coração. Não
racionalizem, não argumentem, não resolvam isso mentalmente... a partir de livros ou de qualquer coisa. Mas, através do seu
coração, se praticar isso, você compreenderá que nada é mais importante... do que amar alguém. E a coisa mais elevada é amar
a todos igualmente. É claro, por amor, vocês podem ter de dizer algo a uma pessoa. Outro dia, Eu tive de dizer algo a uma
Sahaja Yogini, então Meu marido disse: "Não diga, ela se tornará Sua inimiga." Eu disse: "Deixe que ela se torne Minha inimiga,
isso não importa." "É Meu dever dizer a ela que isso está errado," "senão Eu Me tornarei sua inimiga porque Eu não lhe disse..."
"a verdade e ela irá sofrer." Assim, isso é que lhes dá discernimento... e o amor é a verdade.
Então, esta Kundalini, que não é nada além de um rio como Eu descrevi ontem, nirvaj, não aceita nenhuma compensação. O rio
desse puro amor... nos despertou com tanto amor, gentiliza e ternura. Nós devemos tentar usar esse poder dentro de nós
mesmos... para sermos assim, porque o nosso trabalho é: Ela nos deu a Realização para emancipação do mundo inteiro, não
apenas para nós mesmos. Então, todos têm de dar a Realização aos outros, senão a Kundalini deles se acomodará. Falem
sobre a Sahaja Yoga. A Sahaja Yoga não é para meio-período, não é um assunto secundário, ela deve estar sempre com vocês.
Toda vez que vocês tiverem uma oportunidade, vocês têm de falar sobre a Sahaja Yoga, vocês têm de colocá-la em prática,
vocês têm de dar a Realização, senão é inútil. Que Deus abençoe a todos.
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Shri Vishnumaya Puja Bélgica, 04.07.1992 É uma oportunidade única hoje fazermos o Vishnumaya Puja, porque Ela entrou nesta
casa, nós temos de venerá-La.Primeiro nós devemos saber quem é Vishnumaya. É muito importante saber porque no Devi
Mahatmyam, Ela só é descrita como a Encarnação da Deusa, Vishnumaye di shabdita. Ela é chamada de Vishnumaya. Mas
vamos ver quem é Ela, afinal, quem é esta Vishnumaya? Vishnumaya é a Kali, nós podemos dizer, e é a Filha de Mahakali. Ela
veio a esta Terra... e matou muitos, muitos demônios e muitos rakshasas... para salvar os santos da agressão deles... e Ela
sempre age dessa maneira... para matar toda a negatividade do mundo. Ela é muito rápida nisso, Eu devo dizer, e Ela sabe...
onde está a negatividade e Ela tenta queimar essa negatividade... o mais rápido possível. Agora, a origem é deste jeito: esta
Vishumaya... foi a Filha de Mahakali que foi criada pela própria Mahakali... para lutar contra esses demônios, mas também foi
dada a Ela armas especiais para fazer esse trabalho. Mas na época de Shri Krishna, Ela nasceu... como a Irmã de Shri Krishna e
ao invés de Shri Krishna ser morto... pelo tio Dela, como vocês conhecem a história, Ela foi trocada, Ela era na realidade a Filha
de Yeshoda, trocada por Shri Krishna. E essa menina, pequena menina... foi morta pelo tio de Shri Krishna, Ela se tornou o raio
no céu e anunciou: "Shri Krishna já está encarnado e seu destino..." "está nas mãos Dele e Ele vai matá-lo", Ela disse a Kamsa.
Então essa é a Vishnumaya. Depois novamente Ela nasceu... na época de Shri Krishna quando Ele era, Ele era o Rei de Dwarika,
e Ela se casou, Eu devo dizer, com esses cinco Pandavas, porque Ela era Draupadi. Há um significado nisso, é Aquela que reúne
os cinco elementos. E esses cinco Pandavas representavam os cinco elementos... e então Ela se juntou a eles como uma única
esposa, porque Ela é Aquela que une todos os cinco elementos... que criaram este univeso material. Deste modo, nós temos...
um relacionamento estabelecido com Shri Krishna, e Shri Krishna, como vocês sabem, tratou-A como uma irmã. Agora, uma vez
quando eles tentaram insultar Draupadi... arrancando Seus saris, foi Shri Krishna quem A ajudou, porque Ela era a Irmã Dele e
uma muher tão poderosa. Ela também é responsável pelo Mahabharata. Ela é Aquela que originou isso, Ela é Aquela que disse:
"Vocês têm de lutar, os Pandavas." Ela de forma absoluta disse a eles muito claramente: "Vocês têm de lutar contra os
Kauravas," "e de tal forma que eles devem não somente ser derrotados," "mas eles devem ser destruídos." Porque a castidade
da mulher é muito importante... e na Índia, qualquer um que tente molestar a castidade da mulher... deve ser amaldiçoado, deve
ser destruído. E esta foi a mensagem muito importante do Mahabharata: somente porque Ela foi muito insultada, toda a guerra
aconteceu e todos eles foram destruídos. Assim, essa é a história de Vishnumaya, mas como todas as Divindades estão agora
residindo na Adi Shakti, Ela está refletida no Vishuddhi Esquerdo de vocês. E o Vishuddhi Esquerdo é muito importante, porque
nós temos problemas do nosso ego. E você realmente precisa de alguém para nos lembrar: "Nós não devemos ter esse ego
para oprimir os outros." Assim, esse lembrete vem a nós talvez de nossa consciência... ou onde quer que isso venha, vocês
podem dizer, de nossa criação... e se estabelece em nosso Vishuddhi Esquerdo como nuvens de culpa. Também, como vocês
sabem, a Igreja Católica e todas essas pessoas, cada religião começou a dizer: "Você é um pecador", e tudo isso se estabelece
no lado esquerdo de seu Vishuddhi Chakra. Assim, a culpa está lá. Agora, a culpa está lá, então isto está lá, Ela está sentada.
Essa culpa quando esfrega umas contra as outras... como as nuvens no céu, Vishnumaya lhes da uma sensação de queimação,
Ela queima os bhoots lá, Ela queima nossa culpa e também Ela remove... nossas dúvidas sobre nós mesmos com Sua luz. Mas
no começo da Sahaja Yoga, como vocês tem visto, quando a Kundalini se eleva, você sempre sente... o canal esquerdo, muito
claramente, a dor ou às vezes a queimação. E às vezes, as pessoas dizem: "Mãe, por que eu estou sentindo..." "tamanha
queimação aqui quando a Kundalini está se elevando?" Porque é Vishnumaya, Ela está tentando queimar as negatividades. Esta
é uma das capacidades Dela: queimar. Algumas delas, por exemplo, nós podemos dizer que o elemento água pode dissolver,
então o gelo pode acalmá-lo, mas Vishnumaya... é um elemento como a eletricidade, que realmente coloca vocês... na forma
adequada queimando suas negatividades. É muito surpreendente que esse poder de Vishnumaya... seja do canal esquerdo e
apesar disso, ele tem esse fogo em si mesmo que pode queimar as, Eu devo dizer, as negatividades, os bhoots no canal
esquerdo. Agora, vamos ver como desenvolvemos esses bhoots no canal esquerdo, é muito interessante, porque como
estamos lidando com Vishnumaya, devemos cooperar com Ela e nunca mais devemos ter dores em nós. Isso acontece
conosco especialmente no ocidente. Na Índia, Eu não acho que alguém se sinta culpado por qualquer coisa. É algo
surpreendente, Eu nunca vi nenhum indiano sentindo-se culpado. A razão é que se eles cometeram um erro, na Índia, na
realidade, a cultura é tal que... "isso é falta de educação, aquilo é falta de educação", desse jeito. Agora, se alguém por engano
faz algo, então ele pode tolerar um resmungo da pessoa, mas ele nunca se sentirá culpado: "Eu magoei essa pessoa", ou "eu
disse algo errado" ou "eu não deveria ter dito isso", porque na cultura toda não há nada como "desculpe" e "obrigado". É uma

cultura estranha a indiana. Não há nada como ficar dizendo "desculpe"... e tanto "obrigado", eles também não dizem. E o tempo
todo dizendo "obrigado" e "bom dia", "boa noite", o tempo todo, isso é meio que uma coisa artificial para nós. Mesmo no
Maharashtra, as mulheres nunca nem mesmo dizem "namastê", exceto para a Deusa ou para Deus ou para Encarnações, ou nos
templos. Elas nunca dirão para algum homem "namaskar", deste jeito, exatamente assim ou elas podem só sorrir, só isso.
Assim, isso é porque nós só temos de nos curvar a Deus. Por que deveríamos dizer "bom dia", "boa noite" a todo mundo?
Deveríamos dizer "bom dia" somente a Deus, essa é a situação. É dessa forma que está sendo feito. Agora, se você fez qualquer
coisa errada, digamos no oriente, quero dizer, na Índia, na realidade, se você fez algo de certa maneira... que você não deveria
ter feito, então há somente duas formas com as quais eles lidam com isso, ou eles confessarão e irão a essa pessoa: "Eu
cometi esse erro, agora você pode cortar minha garganta," "faça o que quiser." "seja qual for a punição que você me der, eu me
disponho a cumprir." Essa é a primeira coisa, eles admitirão isto: "Se você acha que eu cometi um erro," "você pode me dar um
tapa imediatamente," "eu posso levar o tapa." Vamos supor que você diga algo rude para seu pai, isso não deve ser dito, é falta
de educação porque ele é mais velho. Se qualquer pessoa mais velha foi insultada, então isso é errado, então você irá e tocará
os pés dessa pessoa e dirá: "Sinto muito, eu disse isso e espero que você me perdoe." Então a outra pessoa diz depois disso:
"Eu te perdoo." Eu darei um exemplo. Nós estávamos na Rússia... e um pequeno problema começou entre duas pessoas. Um
era muito mais jovem e o outro era muito mais velho, Sahaja Yogis. Então Eu estou lhes contando como foi a reação. Então o
mais velho veio e reclamou às duas horas da madrugada... que aquele homem disse: "Você não sabe do que eu sou capaz." Eu
disse: "Verdade? Ele não deveria ter dito tal coisa para você." Então eu chamei aquele sujeito, o acordei por volta das 2:30hs. Eu
disse: "Por que você disse uma coisa dessas para ele?" "Você não deveria ter dito, ele é mais velho," "voce não pode falar
assim." "Porque ele disse, Mãe, ele falou comigo..." "como se falasse com seu próprio servo." "Ele não falou comigo de uma
forma que deveria ter falado," "então eu disse aquilo." Mas Eu disse: "Apesar disso," "você não pode dizer isso aos mais velhos,
você não pode falar assim." "Sim, é claro, eu sei que cometi um erro..." "e na verdade, eu não estava dormindo, não estava
acordado," "não estava dormindo, estava pensando que deveria amanhã de manhã ir..." "e lhe pedir perdão e acabar com isso."
Eu disse: "Vá agora mesmo". Imediatamente ele se levantou e segurou os pés dele e disse: "Agora me perdoe, fiz aquilo porque
você também exagerou." O mais velho disse: "Concordo, esse foi o meu erro," "então me perdoe também." Acabou-se. E no
ocidente, antigamente, isso não era tão ruim também. O que faziam: supondo que houvesse uma briga entre dois homens, eles
lutavam boxe, esmurravam um ao outro... e todo mundo esmurrava uns aos outros, acabou-se! Hoje em dia, você não pode
esmurrar ninguém, você não pode pedir perdão e existe muita reputação, isso, aquilo, todas essas coisas artificiais fizeram com
que... você se sentisse culpado, porque espera-se que você faça isso. Se alguém – isso é natural – se alguém dissesse qualquer
coisa para você, você simplesmente ia... e o esmurraria e diria: "Por que você disse tal coisa para mim?" E o outro sujeito o
esmurraria de volta e acabou-se. Era um estilo muito comum, em todos esses filmes americanos antigos, você vê tudo isso, Eu
via isso o tempo todo. Mas esse negócio de se sentir culpado surgiu... por causa da sofisticação. Eu pensava: "Por que eles se
sentem culpados por tudo?" Primeiro é a sofisticação, é a primeira causa. Porque você não pode ir e dizer a alguém: "Oh, sinto
muito por ter dito isso e por favor me perdoe", e a outra pessoa pode até mesmo não perdoar. Isso é devido à sofisticação e a
nenhuma comunicação. Não há nenhuma comunicação. Em um país como a Índia, as pessoas brigarão e a próxima coisa que
você verá... é eles se abraçando. A briga não dura muito. Mas se há qualquer, um tipo de problema muito grande entre as
famílias ou alguém, algo como uma pessoa idosa, então manterão isso em nível alto. Eles não falarão com essa pessoa,
manterão distância, eles manterão isso o tempo todo. Mas aqui não é assim. Superficialmente eles se encontrarão com todo
mundo. Superficialmente eles falarão com todo mundo, mas interiormente eles têm essa culpa. Então por causa dessa
sofisticação superficial, o que aconteceu é que nós sofremos desse Vishuddhi Esquerdo... e então Vishnumaya fica zangada. É
por isso que a maioria das pessoas no ocidente, Eu tenho visto, tem bloqueio no Vishuddhi Esquerdo e... Eu até mesmo contrai
isso de todos vocês. É desse jeito. Assim, isso não é nada, é artificial, é mítico, não há nada para se sentir culpado. Afinal,
mesmo se você tivesse feito algo errado, você estaria na cadeia. Você está sentado aqui, então como você pode ser culpado?
Assim, esse coisa de culpa tem matado muito o nosso crescimento... na Sahaja Yoga, Eu sei disso. Então, antes de tudo, como
superar o seu ego é o problema. O ego está lá e quando você vê seu ego e não consegue dizer... que você é egoísta, você tem de
colocar o resultado disso... como um Vishuddhi Esquerdo. Então a primeira coisa que você tem de fazer é ver que você tem ego.
Tudo bem, então fique diante do espelho, Separe-se de seu reflexo... e comece a repreender seu próprio reflexo: "Agora, o que
você quer dizer com ter ego em você?" "Você é um Sahaja Yogi, você não tem nenhum direito de ter qualquer ego." Mas se você
sente-se culpado, você nunca verá que você tem ego. Você somente sentirá a culpa, mas nunca verá que tem ego. E é desse
modo que o ego permanece... e o Vishuddhi Esquerdo também permanece. Ambas as coisas podem ser facilmente vencidas...
se você encarar a si mesmo, apenas observar a si mesmo: "Isto era meu ego? Sim. Por que eu deveria ter ego?" Agora, há

formas de remover todos esses desequilíbrios... dentro de nós mesmos através da Sahaja Yoga. Não é difícil. E tem sido
removido. Você conhece o canal direito, o canal esquerdo, é tão simples. A Sahaja Yoga é apenas o movimento... de seus dedos
e mãos, só isso. Não é fazer um diagnóstico, onde eles tiram o seu sangue, colocam sua língua para fora, examinam seus olhos
e declaram que você está saudável, não é dessa maneira. É somente, você pode sentir... que você está bem, você está
equilibrado. Uma vez que esse equilíbrio é estabelecido, não há nenhum problema com Vishnumaya. Assim, esta Vishnumaya é
quem era a Irmã de Shri Krishna... e mais tarde veio como Draupadi e tudo isso também existe hoje... neste raio e em seu
Vishuddhi Esquerdo. Mas as pessoas não querem ver o que está errado com elas. Esse é o grande problema. Por exemplo, em
Nova York, eles tinham uma igreja onde o bispo de Durham, sujeito inútil, declarou que Cristo era um homem comum... e que
poderia ter sido um homossexual. Vocês podem imaginar? Dizer tal coisa, mesmo ouvir isso é demasiado. "E nós devemos
fazer alguns experimentos," "nós devemos averiguar através de algumas descobertas." Vocês podem imaginar que uma coisa
tão terrível ele deveria dizer na igreja? Então quando a coisa toda – ele disse isso na cerimônia, depois nosso arcebispo de
Canterbury, que é um outro sujeito assim, estava tão encantado com a nova descoberta daquele sujeito... que o homenageou
em uma igreja em York. E então quando a cerimônia toda... estava prestes a acabar ou algo assim, eles viram... raios
ameaçadores em volta da igreja, em volta dela. Quando todas as pessoas estavam fora, esse raio caiu completamente em cima
da igreja... e destruir a igreja toda, exceto a parte mais baixa. Agora, ao invés de virem que o que eles fizeram era errado, o que
eles disseram foi: "Vejam a graça de Deus," "e a graça de nossa fé, a parte mais baixa da igreja não foi queimada." Uma
explicação dessas ser dada! Então depois vem a explicação. Eu tenho visto que é muito comum aqui, porque a mente é muito
inteligente aqui. "Eu fiz isso porque eu pensei desse jeito, pensei daquele jeito." Sempre há um explicação para tudo que você
fez de errado. "Eu pensei desse jeito." Mas por que você pensou desse jeito... é o ponto que ninguém quer ouvir. Se você pensa:
"Por que eu pensei desse jeito?". Então isso é uma fuga da afirmação de seu ego... de que ele feriu os outros e também feriu...
alguns deuses. É apenas uma explicação, e as pessoas se esquivam. Na verdade, há muitos que se esquivam, Eu tenho visto,
como o Sr. Waldheim, eles simplesmente se esquivam de todas esses, de todos esses problemas que eles criaram, de todas as
coisas ruins que eles fizeram, de um modo ou de outro eles sabem como se esquivar. Porque esse método que eles
desenvolveram é apenas para... dizer algo que de algum modo... lhes dá uma pequena capacidade de escapar. Mas eles não
querem encarar isso. Então agora, nós temos de entender... que nós devemos encarar isso e Eu sei de alguns Sahaja Yogis
também, digamos que haja um certo – com quem vocês falem agora: "O quê? Por que isso aconteceu?" "Eu pensei...". Mas por
que você pensou? Você deveria ter visto as vibrações. Você não está no nível no pensamento, você está agora no nível da
vibração. Por que não usar a sua consciência vibratória? "Eu pensei." Uma vez que este "eu pensei" venha em sua atenção, é
sobre algo que é fictício. A realidade é que você cometeu um erro, tudo bem, admita que é um erro e deve ser corrigido. Agora
pegue um carro como exemplo, há um carro. Se o carro enguiça... ou algo assim, o carro não pensa: "eu pensei", pensa? E nós
também não achamos que o carro pensou, nunca. O que fazemos é corrigir o carro, acabou-se. Se nós temos de dirigir o carro,
nós o corrigimos. Da mesma maneira, essa mente que diz "eu pensei"... deveria, ao contrário disso, se corrigir. Então esta frase
"eu pensei"... deveria estar fora da linguagem dos Sahaja Yogis. Portanto nós não pensamos, estamos em consciência sem
pensamentos. E então as coisas dão certo, apropriadamente. Quando você começa a pensar: "Eu acho que sou responsável",
acabou-se. Quando você começa a pensar: "Eu não sou responsável," "tudo é feito por Deus, não sou responsável por nada", se
algum erro for feito, é erro de Deus, deixe-O ter esse Vishuddhi Esquerdo. Mas eu não fiz nada errado. Mas quando Eu digo: "Eu
acho", significa que Eu assumo a responsabilidade... e crio Meus próprios problemas. Portanto, para tomar uma decisão, você
deveria estar... nesse estado de consciência sem pensamentos. Muitas vezes Eu vejo todas essas coisas acontecendo... como
uma peça de teatro em Minha volta. Eu fico quieta, Eu digo: "Tudo bem, todo mundo está certo." Eu chego ao consenso. Mas
seja o que for que tenha de ser feito é feito... de acordo com a vontade de Deus. Mas isso não impressiona as pessoas agora,
impressionava antigamente, porque isso corrige as pessoas, é frutífero, alcança resultados. Finalmente agora, eles aceitaram...
que seja o que for que a Mãe decida é o melhor. Mas Eu não decido, na verdade, para ser bem franca, Eu não faço nada. Mas Eu
vejo tão claramente, tão evidentemente que isso é a coisa correta que se deve fazer, então por que fazer coisas erradas? É
desse modo que você tem de se desenvolver... para superar esse problema de Vishuddhi. Mas Vishnumaya tem de ser
venerada, tem de ser realmente lembrada todo dia, porque essa é uma falha comum no ocidente. Agora, se sua Vishnumaya
está mal, zangada com você, então o que acontece? Você continua adicionando culpa após culpa, culpa após culpa, culpa após
culpa. Mas se o tempo todo você está alerta... e mantém sua Vishnumaya intacta, então o que acontece? Ela cuida de você, Ela
não permite que nenhuma culpa entre. E então o regozijo de seu Espírito é máximo. Com a culpa, existe uma cavidade nisso.
Veja, você diz: "Eu estou tão feliz, Mãe, feliz, muito feliz, estou regozijando", mas de repente: "O que aconteceu?" "Oh, eu cometi
este erro." Eu tenho visto pessoas ficando perturbadas por pequenas coisas, é claro, Eu tenho uma outra vida também, um

mundo muito sofisticado. Um senhor estava comendo, tudo bem, e de repente: "O que aconteceu?" "Eu devia ter telefonado..."
"para esta pessoa e não telefonei." "Mas agora, coma sua comida. Por que você está preocupado com isso?" "Não, eu deveria
ter ligado." "Mas o que vai acontecer, de qualquer forma?" "Você não telefonou, então você não telefonou agora." "Está tudo
bem, agora é melhor você comer e telefonar." Depois ele descobre que o homem não estava lá afinal... ele nunca conseguiria
contatá-lo. Assim, todas essas coisas são, de certo modo criaram um tipo de norma em nossa vida... e são normas tão
artificiais. Agora, Eu deveria estar lá, digamos neste momento. Eu não estou lá, e daí? Eu deveria estar lá, mas se você não está
lá, de que adianta se sentir mal com isso? "Eu deveria ter chegado naquele lugar." Você ficará surpreso, os aviões esperarão, a
pessoa esperará, tudo estará lá mesmo que você chegue oito horas depois. Tudo acontecerá dessa maneira. Mas primeiro você
deve estar... em sintonia com este Poder Onipresente, com Vishnumaya. Se você está em sintonia com isso, em sintonia com
Ela, então você nunca perceberá, está tudo em sua frente. Simplesmente está lá, porque lembre-se: agora você entrou... no
Reino de Deus, apenas teste isso. Mas pelo contrário, você fica o tempo todo usando... sua ignorância humana e então você fica
desapontado. Tentem saber que vocês são pessoas iluminadas, que vocês não são mais comuns. Mas a menos e até que
vocês usem seus poderes, de que adianta? É como um mendigo, você o coloca no trono. E quando as pessoas vêm a Mim,
mendigam, seja o que for, tudo bem. Você foi transformado em rei, por que está mendigando? Portanto "não sentir-se culpado"
é nossa religião. Não sentir-se culpado. Nós temos de enfrentar isso. Se cometemos qualquer erro, com o coração aberto, nós
devemos aceitar que cometemos esse erro, ir e falar com a pessoa, fazer a coisa certa ou corrigir isso, ou dar atenção a isso, ao
invés de fazer disso um pecado capital... e colocar em seu Vishuddhi. Esse é um problema muito grande no ocidente e fiquei
surpresa ao ver... que isso está aumentando muito e eles ficam muito orgulhosos: "Oh, eu sou tão culpado!" É melhor ir para a
prisão. Toda a sua calma, toda a sua alegria... ficam totalmente envenenadas por essa culpa... que não tem nenhum sentido. Ela
não pode ajudá-lo... nem pode ajudar ninguém. Eu estou lhes falando com toda sinceridade, porque Eu sei que isso é um – no
começo, é claro, todos os Sahaja Yogis com quem Eu Me encontrei no ocidente... tinham essa culpa. Também o Catolicismo é
uma outra coisa. Na Igreja Católica você deve confessar. Mas Eu tenho visto protestantes sentindo-se muito culpados. Os
protestantes não são menos. Mas na Índia, você pega... qualquer católico ou protestante, ninguém se sente culpado lá. Como
Eu lhes contei outro dia uma história. Minha neta Me perguntou: "Vovó, quais pecados a Senhora acha que estou cometendo?"
Eu disse: "O quê?" "Eu não cometi nenhum pecado," "mas a Senhora pode me dizer se eu estou cometendo algum pecado?" Eu
disse: "Eu não vejo nenhum pecado em você." Ela disse: "Mas em nossa escola, eles me pediram..." "para confessar meus
pecados, então o que eu deveria confessar?" Eu disse: "O que você dirá?" "Oh, a única coisa é que comi dois sorvetes." Então Eu
disse: "Vá e lhes diga isso." É estúpido assim. Se você vir o ponto, isso é muito estúpido... e essa estupidez, vocês, os Sahaja
Yogis, não deveriam engolir. Mantenham-se felizes. Não faz nenhuma diferença, seja qual for. E às vezes Eu cometo erros, por
exemplo, de repente, Eu não sei por quê, Eu confundo Aristóteles com Tolstoy. Eu não sei por quê, Tolstoy veio a Minha mente,
embora Eu não ache que Tolstoy tenha algo a ver com Aristóteles... ou Aristóteles tenha algo a ver desse jeito. Mas Eu de fato
cometi erro e fiquei pensando: "Por quê? Por que foi assim?" Ainda assim, isso é muito importante. Mesmo essas pessoas,
quando elas são descritas, por exemplo, Aristóteles não tinha nenhuma influência em Tolstoy, de forma alguma, é um fato, ele
não tinha nenhuma influência. Aristóteles era um homem da política... e tudo mais e ele deslocou toda a filosofia para um lado.
Aqui temos Tolstoy que tentou mostrar... como uma pessoa pode ter a ressurreição, Eu não sei se vocês leram suas obras ou
não, mas Eu acho que ele é um dos grandes escritores daquela época. E outro dia somente, Eu estava comparando os dois e Eu
disse: "Olhe para este homem, ele é totalmente diferente de Aristóteles," "totalmente, os extremos das ideias, podemos dizer," "e
como é que ele nunca leu Aristóteles?" "Ele era um homem tão instruído, ele nunca leu Aristóteles." Então Eu simplesmente
percebi que é uma mente russa, e a mente russa é extremamente introspectiva... e essa introspecção estava faltando no Sr.
Aristóteles, estava tirando tudo de sua cabeça, a narrativa e colocando as pessoas... completamente na outra linha dessa
política. Platão estava em um caminho ainda pior do que o dele, mas esse é um outro. Então Sócrates foi liquidado... e
Aristóteles se tornou tudo. Mas porque Eu estive julgando ambos em seus méritos, então como é com Tolstoy? Porque Tolstoy
nasceu como uma alma realizada. Então ele viu a vida de forma bem diferente. Se você leu Anna Karenina, eles mostraram essa
mulher, Anna Karenina, tendo um caso com outro homem, quando ela era uma mulher casada e seu marido muito tolerante,
trabalhando duro e tudo mais, e não podia lhe dar tempo suficiente, então ela achou... que ela tinha o direito de ser romântica. E
então no final, ele prova que ela nunca foi feliz. Mas seu marido era muito calmo, muito misericordioso, mas ela nunca estava
feliz e por fim, ela cometeu suicídio. Esses eram os escritores antigos, escreviam desse jeito, especialmente aqueles que eram
almas realizadas. Mas se você dá a mesma coisa para alguém que seja um escritor moderno, ele mostraria que o marido
cometeu suicídio, não a esposa. E isso é o que agora somos nos tempos modernos... e é desse modo que nós não nos
sentimos culpados... por nenhum de nossos erros. Aqui é uma esposa tendo um caso com outro homem... e o marido acha: "Eu

sou culpado porque não sou tão atraente," "é por isso que ela está tendo um caso com outro homem", e ele comete suicídio.
Não é assim, é a esposa que está errada, não o marido. Então também há um transferência da culpa ou do erro... de um para o
outro através de nosso pensamento pervertido. Eu tenho visto alguns homens que são exatamente como vegetais... diante de
suas esposas, especialmente nos EUA. Somente vegetais. Eu disse: "Por que você é um vegetal assim?" Então eles dizem: "Mãe,
foi nossa culpa," "o modo como nós subjugamos as mulheres." "Mas por que vocês permitem que suas esposas os
subjuguem?" "Isso também é errado." Então eles permitem que suas esposas os subjuguem, porque eles acham que seus
antepassados subjugaram as mulheres. Fazendo a mesma coisa, você está se desequilibrando. Porque você se sente culpado.
Por causa de quem? Por causa de seus antepassados. Eles estão mortos, você são diferentes. Desse modo, nós tentamos nos
tornar culpados, é uma moda, como vestir-se de uma forma estranha. O tempo todo tentar descobrir quais erros nós
cometemos... é uma típica mente ocidental. E então vocês se tornam "Os Miseráveis". Como vocês podem ser pessoas felizes?
O tempo todo você começa a se culpar, se depreciando. Todas essas teorias e todas essas coisas que chegaram a vocês...
apenas os tornaram pessoas infelizes, sem irem para a prisão, vocês estão na prisão. Agora, Eu estava lhes falando sobre as
roupas. Há minissaias que surgiram. Agora as moças se sentem culpadas se elas não usam minissaias. Na verdade, é errado
vestir isso, mas elas se sentem culpadas por não estarem usando. Porque essas são normas estranhas que criamos de que...
seja o que for que os empresários inventem, devemos ser escravos deles. Imediatamente nós devemos começar a jogar fora
todas as nossas roupas, adotar um novo estilo, um outro estilo. Algo surge em Paris, todo mundo deve vestir. Ao contrário
disso, se na Índia alguém começa tais truques, nós nunca aceitaremos: "Sumam! Não queremos toda essa insensatez." Então
através disso, nós jogamos fora toda a tradição... que nos desenvolveu até este nível. Nós perdemos todas as nossas tradições,
porque esses empresários estão nos influenciando, estamos fazendo o jogo deles e todas essas pessoas... estão colocando
todas as suas histórias todo dia, todos os tipos de teorias surgindo de todo lugar, nós começamos a aceitar. Se não aceitamos,
nos sentimos culpados. É surpreendente como as pessoas aceitam a insensatez. Houve uma experiência Minha muito
dolorosa... quando Eu fui uma vez aos EUA e havia uma criança de oito anos... e a mãe disse: "Ele toma drogas." Eu disse:
"Verdade?" Eu fiquei tão chocada, Eu apenas trouxe a criança ao Meu coração e disse: "Por que você toma drogas?" Ele olhou
para Mim, ele disse: "Minha mãe nunca me abraçou assim." Eu perguntei a ela: "Por que você nunca abraçou seu filho assim?"
Ela disse: "Porque eu desenvolverei uma culpa." Eu disse: "Como?" "De acordo com Freud, isso seria uma culpa." Agora, Freud
está ditando que é uma culpa você abraçar seu filho, então você desenvolve uma culpa. Então de onde está surgindo essa culpa
em vocês? É desses livros que vocês estão lendo, essas pessoas inúteis... que estão guiando vocês, elas não têm nenhum
caráter, não têm nenhum bom senso, não têm nenhuma ideia da realidade... e isso é o que vocês aceitam como uma Bíblia,
então naturalmente você se sentirá culpado. Se um pouco de café é derramado em uma festa, "Oh meu Deus! ", então acham
que você é pior do que um criminoso. Ou se o tapete de alguém é estragado, então é claro, você deveria ir para a prisão
imediatamente. Essas normas são feitas mais sobre coisas superficiais, sobre comportamento muito superficiais, essas
normas são feitas, e então você começa a se sentir culpado. Você não se sente culpado... por você ser racista, você não se
sente culpado... em relação a coisas que você tem de se sentir culpado. Vocês agridem as pessoas, nos EUA, milhares e
milhares de pessoas, milhões de pessoas lá, ninguém se sente culpado em relação a isso. Ou vocês dominaram o mundo
inteiro, ninguém se sente culpado em relação a isso. Vocês se sentem culpados por coisas que são extremamente superficiais.
Mas em relação aos Sahaja Yogis, eles são tão profundos, tão profundos que se eles tiverem se sentir realmente mal... em
relação a qualquer coisa – é... Eu tenho de descobrir agora sobre o que eles têm de se sentir mal. Eu achei uma solução
simples. Se você se sente mal, por favor puxe suas orelhas, acabou-se. Ou se você se sente culpado, apenas puxe suas
orelhas... e o Vishuddhi ficará bem. É um método muito simples, apenas puxe suas orelhas deste jeito, acabou-se. Mas às vezes
Eu noto pessoas o tempo todo... andando diante de Mim deste jeito, então Eu penso: "O que Eu fiz para eles?" Mesmo quando
estão dançando, eles farão a mesma coisa. É um pouco demais para Mim, Eu ver esse sentimento das pessoas. Na Sahaja
Yoga, não existe uma regra tão rígida e fixa em relação a nada. Vocês são pessoas totalmente livres... e vocês têm de usar toda
a liberdade, totalmente. Vocês não devem ser de certa forma guiados... por alguma regra rígida e fíxa, em que o tempo todo...
vocês mantêm suas orelhas puxadas assim. Apenas para superar essa insensatez da sua culpa, Eu disse: "Tudo bem, vocês
podem puxar suas orelhas." E toda hora Eu vejo pessoas simplesmente puxando suas orelhas. Ontem uma moça estava usando
uns brincos grandes... e ela estava puxando seus brincos, Eu fiquei muito preocupada, isso poderia... A Sahaja Yoga é apenas
uma peça, apenas alegria, não é esse tipo de regras rígidas e fixas e regulamentos... como vocês veem, porque você agora é
religioso de forma inata, você tem seu Espírito para ver. Que erros você pode cometer? Mas onde você tem de ter cuidado, você
não tem. Por exemplo, Eu digo que antes de sair, por favor façam um bandhan. Ele é um kavach, nós o chamamos de kavach.
Significa, kavach – em inglês, há uma palavra para isso? Isso é muito – proteção é abstrato, mas isso é uma proteção da Mãe, é

uma coisa concreta, kavach. Então faça o kavach. Kavach é algo, você pode dizer, que as pessoas... usam essas armaduras,
dentro, esse tipo de coisa é kavach. Portanto você deve fazê-lo antes de sair... ou de falar com alguém. Isso você não faz. Então
Eu percebo que há – Eu disse: "De onde você está vindo?" "Oh Mãe," "eu fui ver meu – eu fui a um cemitério." Eu disse: "Para
quê?" "Alguém morreu, então eu fui lá." "Então você fez seu kavach?" "Não." E você pode ver todos os bhoots dançando aqui
sobre a cabeça. Esta é a coisa, e então você puxa suas orelhas, de que adianta? É uma coisa simples, faça seu kavach quando
você estiver saindo. É tão simples, na Sahaja Yoga, nós não temos de fazer rituais horríveis que as pessoas fazem, nada do tipo.
Apenas faça seu bandhan de manhã... quando você estiver saindo e se alguém é muito contestador, apenas dê um bandhan.
Para qualquer coisa, um pequeno bandhan... pode trabalhar muitas coisas, mas nós esquecemos... que entramos no Reino de
Deus e todos os santos e todos os anjos... e ganas estão à sua disposição. Agora, você tem de acreditar em si mesmo. Como
Eu posso lhe falar: "Acredite em si mesmo agora"? Assim, essa insensatez humana de se sentir culpado... deve desaparecer de
todo Sahaja Yogi. É por isso que hoje nós estamos tendo essa Vishnumaya. Agora, por exemplo, Vishnumaya entrou nesta casa,
porque ela é uma casa renovada, dilapidada, antiga... e era uma cervejaria. Foi errado fazer um havan do lado de fora, eles
deveriam tê-lo feito dentro. Não é para se sentir culpado com isso, mas novamente, Eu acho que eles se sentirão também. Mas
isso foi errado. Então Vishnumaya viu que vocês tinham cometido um erro, Ele própria veio e limpou tudo. Ela não pensou que
vocês deveriam se sentir culpados. Ela pensou: "Eles são crianças, ainda não sabem nada sobre isso, não sabem..." "quantos
bhoots há dentro. É melhor Eu ir e fazer o trabalho." E Ela limpou a casa. Só isso, não há nada para se sentir culpado com isso.
Ela sabe melhor do que vocês, naturalmente, então Ele fez o trabalho. Assim, um Sahaja Yogi não é como uma... pessoa que
parece como se alguém tivesse morrido em sua família. Como alguém muito sério, ele não consegue sorrir, mesmo que você
lhe faça cócegas, ele não rirá, muito acima de tudo, ele não é esse tipo de pessoa. Ele está sempre borbulhando de alegria e
amor... e compreensão e amizade. Ele desfruta tudo, isso é que é um Sahaja Yogi. Se alguma vez você se sentir culpado, agora,
é claro, é melhor puxar suas orelhas, isso Eu não cancelaria, porque depois isso pode ficar muito mais lá. Mas sempre que se
sentir culpado, diga: "Por que estou me sentindo culpado?" Apenas faça introspecção. E essa é a diferença entre Aristóteles e
Tolstoy, e somente ontem Eu percebi... por que Eu pensei em Tolstoy ao invés de Aristóteles. Agora, nosso Princípio de
Vishnumaya deve ser sempre mantido muito alerta, porque ele nos ajuda de muitas formas. Antes de tudo, ele nos ajuda a
passar... as mensagens de seu coração para sua cabeça. Ele é aquele através do qual nós nos integramos. Nosso coração e
cabeça... são integrados pelo Princípio de Vishnumaya... mais do que pelo Vishuddhi no lado direito. O Vishuddhi no lado direito
pode criar coletividade, pode criar compreensão uns com os outros, mas no lado esquerdo, ele o ajuda a manter uma completa
integração... entre seu coração e sua cabeça. Se há uma culpa, apenas pense nisso e analise. Significa que há uma luta entre
seu coração e sua mente, não é? Simples assim. Se isso estivesse integrado, você não se sentiria culpado. E é por isso que
todas essas teorias artificiais... que surgiram, todas essas narrativas artificiais que você leu.. e tudo isso, esqueça. Você é um
Sahaja Yogi... e você entrou no Reino de Deus, desfrute. Isso é tudo que você tem de fazer. Mas você tem de alcançar... esse
estado de alegria e compreensão... de que você está acima de tudo. Você não pode nem mesmo dizer... que você não deveria
ser como Buddha que fica sentado silenciosamente. Nada desse tipo. Buddha ficava sentado silenciosamente... somente
quando Ele estava meditando. Pelo contrário, vocês viram o Buddha gordo com todas as crianças... e o Buddha sorridente. Isso
significa que o ego deve rir de si mesmo. É desse modo que a sujeira dessa culpa não ficará lá. Apenas ria de si mesmo. "Como
eu fiz isso desse jeito." Rindo de si mesmo é uma forma muito boa de se compreender. Tente descobrir: "Qual insensatez eu
faço? Como eu me comporto?" Como por exemplo, há uma mulher, ela sempre se sente responsável por tudo. Eu a chamo de
Ghivdhari, significa aquela... que segurou a montanha Govardhan em sua mão, deste jeito. Ela acha que ela é responsável por
tudo. E Eu tento ser mais esperta do que ela em todas as suas responsabilidades, apenas para fazê-la entender que ela não é
responsável. E quando ela sente que é responsável, ela fica o tempo todo acumulando essa culpa nela. Porque primeiro ela não
é responsável... e em segundo lugar, sendo responsável, ela vai... certamente cometer alguns tipos de erros... e então ela vai
assumir a responsabilidade por esses erros... e se sentirá culpada. Então Vishnumaya fica zangada... e se Ela fica zangada,
então você terá problema de canal esquerdo. E o canal esquerdo é tão importante que ele não mostra, ele não se expressa, mas
é doloroso para você. O canal esquerdo é seu, ele é doloroso para você, é problemático para você. Se há ego, os outros são
perturbados, mas se há canal esquerdo, você se sente mal. Portanto não se sinta mal por qualquer coisa, algumas pessoas se
sentem mal porque elas estavam atrasadas para o Puja, não importa. Essa é a hora que você tinha de vir. Algumas pessoas
sentem que elas não puderam trazer algo para o Puja, não importa. Eu nunca digo: "Você não trouxe isso," "você não fez isso."
Eu nunca disse nada sobre o Puja, nunca, nem sequer uma vez: "Você fez isso errado"... ou "Você não deveria ter feito isso
errado, deveria ter conseguido isso." Gradualmente todos vocês aprenderam. Qual era a necessidade de lhes falar? Senão
haveria um outro grande poço... dessa culpa em suas cabeças. Então vocês têm de aprender, você nunca conheceram pujas

antes, vocês não sabem... o que o puja significa, vocês não sabem nada desse tipo, como ele os ajuda. Então, seja o que for que
tenha sido feito, vocês estão crescendo, afinal todas as crianças quando estão crescendo, elas cometerão erros. O Meu
trabalho é somente protegê-los e isso Eu estou fazendo. Mas agora, não tente se destruir sentindo-se culpado. É por isso que
nós hoje estamos fazendo o Puja de Vishnumaya. Ela é Kali que é a Irmã de Shri Krishna... e que foi Draupadi, que é Aquela...
que está o tempo todo para nossa proteção e para nos dizer... que nós não devemos nos sentir culpados de forma alguma, e
desfrutar a vida. Que Deus os abençoe.
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Guru Puja, Cabella Ligure, Itália, 19.07.1992 Ontem vocês Me pediram o status de um Guru. É um estado, não é um status,
porque status é externo, pode ser conferido a qualquer pessoa e e qualquer um pode dizer que "esse é o seu status". Por algo
externo, por mérito ou por qualquer coisa, você pode conceder status a uma pessoa. É um estado. Estado significa o ser inato,
evoluído para este nível no qual você se torna o mestre. É claro que você tem de ser seu próprio mestre, antes de mais nada,
não há dúvida sobre isso. Se você não é nem mesmo o seu próprio mestre, então como você pode alcançar esse estado? Agora,
como Eu digo, isso é inato. Então alguém começa a pensar: "Se isso é inato na maneira Sahaja, como nós atingimos isso?"
Existem certas habilidades que nós temos de desenvolver antes de tudo. A primeira habilidade é se você consegue se tornar
sem pensamentos. Em meditação, você consegue se tornar sem pensamentos… por um curto período de tempo. Gradualmente,
esse curto período de tempo deve continuar… aumentando de modo que você fique sem nenhum pensamento. Isso também
acontece, assim nós podemos dizer que é um estado. Mas como nós atingimos isso novamente? Porque os seres humanos
não conseguem compreender… que qualquer coisa possa acontecer espontaneamente, tem de ser feito de alguma forma, algo
tem de ser feito. Para isso, na Sahaja nós temos algo muito, muito simples, que vocês obtiveram um mantra a Nirvichara. Então
agora observem qualquer coisa recitando o mantra Om Twameva Sakshat Shri Nirvichara. Então você começará a perceber
aquilo, a testemunhar aquilo sem pensar. Apenas observe, testemunhe. Apenas observar, por si só… cria esse estado em nós, o
primeiro estado. É muito importante que você se torne a testemunha, sakshi. Assim que você se torne o sakshi, a coisa toda,
seja o que for que você esteja vendo… lhe dá uma idéia completa, tanto do aspecto sutil como do grosseiro daquilo. Você vê
aquilo e conhece. E como um Sahaja Yogi, isso se torna o seu conhecimento. Nós podemos dizer na terminologia moderna…
que quando você vê alguma coisa, fica registrado na sua mente… e manisfesta alegria, manisfesta conhecimento, manifesta
compaixão, qualquer que seja a situação, porque agora você tem muitas dimensões as quais você tem de desenvolver. Essas
dimensões devem ser desenvolvidas. Agora, vamos supor que você encontre alguém… com quem você tem de lidar. Ele está
falando, falando, falando, apenas fique sem pensamentos. Então, agora o que irá acontecer, tão logo você se torne sem
pensamentos? Primeiro os pensamentos dele, o bombardeio dele não o afetará, porque você está em um reino completamente
diferente. Mas nesse reino, o seu poder se manifestará. Isso pode deixar essa pessoa calma, a fará parar de falar… talvez ela
apenas sinta um imenso amor por você. A palavra guru significa gravidade. A Mãe Terra possui gravidade. Da mesma forma,
uma pessoa que é um guru tem de ter gravidade. Mas como você desenvolve essa gravidade? Algumas pessoas se tornam
apenas artificialmente muito graves. E às vezes demonstram que são muito sérias ou algo assim. A gravidade está dentro de
você mesmo. No segundo estado, nós deveríamos dizer, de Guru Pada é que sua gravidade deve se manifestar. Assim que você
se torne a testemunha, a sua gravidade começa a expressar-se. Não se mostrará como irritação ou seriedade nada assim. Mas
se manifestará de uma maneira que a coisa toda se tornará… extremamente digna e majestosa. Ela se manifestará por si
mesma. Assim, o estado no qual vocês se elevam, agora se torna efetivo. Antes disso, não era. Você tinha de manipular o
tempo todo, dizer isso, dizer aquilo. Mas no seu silêncio, você pode manifestar sua gravidade. E essa gravidade é
extremamente…, ela age como um ímã. Como vocês sabem, existe um ímã na Mãe Terra, que nós chamamos de gravidade, pela
qual as pessoas são atraídas. Estamos nos apoiando nesta Mãe Terra por causa de Sua gravidade. Tudo é atraído para a Mãe
Terra por causa de Sua gravidade. Portanto você obtem um temperamento magnético, um caráter magnético, uma
personalidade magnética. E essa personalidade magnética que você desenvolve… imediatamente mostra que está
manifestando seu poder. Tente entender. Como a luz que agora está incidindo em Mim agora, ela está apenas iluminando, mas
ela não manifesta nada. Podemos ver os raios do sol, é o melhor exemplo. Os raios do sol quando incidem sobre as folhas, os
raios, que parecem simples, manifestam seu poder na produção de clorofila. Da mesma forma, quando você está nessa altura…
ou nesse estado, então sem dizer nada, sem fazer qualquer coisa, até mesmo num relance, você manifesta, mas não somente
isso, mas você grava tudo. Muitas pessoas devem ter notado que Eu raramente esqueço as coisas. Como uma vez, Eu estava
viajando… e Eu vi algumas pedras vermelhas perto de Sangamner. Eu disse: "Por que não pegamos algumas pedras vermelhas
para Pratishtan?" Eles disseram: "Não há pedras vermelhas em todo o Maharastra." Eu disse: "Existem." "Onde?" Eu disse:
"Continuem neste caminho que…" "vocês as encontrarão perto de Sangamner. " Eles disseram: "Nós viajamos tanto e nunca
vimos." Eu disse "Eu não sei o que vocês estão vendo," "o que estão observando, mas Eu definitivamente vi." Quando eles foram
lá, viram montanhas e montanhas… dessas pedras vermelhas e eles nunca notaram aquilo. Assim, quando você começa a
testemunhar… alguma coisa sem pensamentos, não há nenhum obstáculo… para absorver o conhecimento a respeito daquilo,

porque não há nenhum pensamento. Ocorre a completa absorção. E então isso se manifesta. É desse modo que o Poder Divino
atua em nós. Assim, com a nossa gravidade, o que nós fazemos é tocar essa profundidade dentro de nós, que pode transmitir o
Poder Divino e manifestar. A menos e até que nós toquemos essa profundidade dentro de nós, a Sahaja Yoga é como "Hare
Rama Hare Krishna". Nada melhor do que isso. E é por isso que Eu encontro tantos Sahaja Yogis… que algumas vezes realmente
saem dos seus caminhos, subitamente. Porque eles não tem gravidade… para se aprofundar em seu próprio Ser… e sentir a
beleza e a glória de seu próprio Ser… e usar essa gravidade para manifestar o Poder Divino. Poderíamos dizer que, vamos supor
que exista um veículo que está muito fraco, que não está devidamente consertado, ele não pode ser usado para algo
substancial. E a coisa mais substancial em suas vidas é o Poder Divino… que parece ser tão leve, você nunca sente o peso
desse Poder Divino. Você nunca sentirá a pressão desse Poder Divino, mas se você não está purificado, se seu canal não está
limpo, então esse Poder Divino não pode fluir adequadamente, Ele não pode se manifestar. Assim, quando dizemos que…
somos o instrumento de Deus Todo-Poderoso, então como este instrumento, nós estamos agora conectados à fonte de
energia. Se esse instrumento não está bem, então ele não pode manifestar seja o que for que ele deva fazer. Mas nós estamos
muito acima desses instrumentos comuns, até mesmo dos mais complicados, até mesmo dos mais avançados e
desenvolvidos pela ciência. Porque nós alcançamos um estado onde nós mesmos nos tornamos a ciência. A ciência da
verdade e verdade absoluta. Assim o que é necessário para um guru é autoestima. Este é um ponto muito importante que as
pessoas não compreendem: a autoestima. Para alcançar a autoestima, nós temos de fazer introspecção… e saber: "Hoje eu não
sou o que eu era antes". "Eu sou uma alma realizada, eu obtive poderes." "É claro que eu tenho poderes. Poderes do amor,"
"poderes da compaixão," "poderes de compreender as coisas," "poderes de criatividade," "poderes de dar a Realização aos
outros." Ninguém teve esses poderes. Mas de uma forma ou de outra na Sahaja Yoga, não somos autoconscientes. E não
devemos ser acanhados, porque isso pode gerar um ego em você, mas devemos ter autoestima: "Eu sou um guru." "Eu sou um
guru, não sou uma pessoa comum." "Eu não vivo nas ruas." "Eu sou especial e estou nas terras da verdade." "Eu tenho de salvar
as pessoas que estão cegas, que estão loucas." Todos os tipos de coisas. Este mundo está hoje na maior condição caótica.
Assim, nesse momento, uma espécie de silêncio surgirá dentro de você. Quando houver quaisquer dessas crises,
imediatamente você se tornará extremamente silencioso. Mas isso novamente é um estado, Eu lhes estou dizendo. Assim se
existe qualquer coisa que o deixe aborrecido ou infeliz, tente alcançar esse ponto, esse eixo que é apenas silêncio. E esse
silêncio irá torná-lo realmente poderoso, porque esse silêncio não é somente seu. Quando você está nesse silêncio, você está
no silêncio do Cosmos. Silêncio do Cosmos. E o silêncio do Cosmos trabalha para você. Você está em conexão… com este
poder cósmico, podemos chamá-lo assim, é mais do que isso, é o Poder Divino, Eu devo dizer. O Poder Divino que está
trabalhando todo o Cosmos também. Assim, se você somente se torna silencioso interiormente, saiba que você está sentado
no Reino de Deus. É semelhante a isto, quando, digamos, você obtém a grande honra de se tornar um rei, então você caminha
até um trono, senta-se, olha ao seu redor… e sente o silêncio do estado de que agora você é o rei. Esse silêncio é o sinal de que
você está definitivamente, definitivamente, você está agora em contato com o Divino. Você está em silêncio, porque o Divino
cuidará de todas as coisas. Você não tem de fazer nada, apenas se mantenha em silêncio. Mas não à força, isso é novamente
um estado. Caso aconteça qualquer tumulto, qualquer problema aconteça, de repente sua atenção se moverá para esse
silêncio… e uma vez que vocês salte para dentro desse silêncio, você estará em contato com todo este Poder Onipresente. E
quando Eu falo sobre o Poder Onipresente, nós ainda não entendemos o que é isso, o que significa este Poder Onipresente do
Amor. Ele é um tipo de energia que circula? Ou é um tipo de rio? Ou algo como o éter? Ele é a completa totalidade da realidade.
A completa totalidade da realidade é esse Poder Onipresente. As outras coisas são irreais. E a realidade é tão eficiente. É tão
eficiente, ela nunca falha, como este microfone. É um imenso, vocês podem chamar de processo entrelaçado, o qual nós não
podemos nem mesmo… imaginar com essa compreensão humana. Como Ele controla, como Ele atua. Por exemplo, vejam as
árvores. A roseira dará somente rosas, ela não dará maçãs. Ela irá crescer até uma determinada altura, ela não crescerá como
um coqueiro. Todas as características da Natureza são mantidas, nutridas, cuidadas e controladas absolutamente na hora
certa, nas estações apropriadas, é por isso que em sânscrito é chamado de Rootambara PrAgnya. Roota significa estações e
Aquele que cuida dessas estações. Esse conhecimento que é iluminado, uma definição simples. Mas ainda não explica, porque
é tão complicado… para o cérebro humano que eles não podem entender como isso atua. Agora, todos os milagres que vocês
têm descrito, Eu tenho visto, mas ainda há tantos a serem registrados. É apenas um jogo desse poder que pensa, compreende,
coopera, coordena e ama. E cuida de vocês, está à sua disposição, à sua disposição. Onde quer que você vá, a conexão é
mantida. É como um governante viajando, os seguranças viajam com ele. Ficam todos ao redor. Não apenas Comigo, mas
também com vocês. Vocês já estão registrados lá. E eles sabem que vocês são aqueles que eles precisam cuidar. Eles não irão
cuidar de mais ninguém. Eles não irão fazer qualquer coisa a ninguém mais, mas para vocês. Agora tentem entender a parte da

autoestima. Vocês são Sahaja Yogis, significa que vocês são pessoas tão especiais… que este Poder Divino, onde quer que
você esteja, quer você esteja dormindo, quer você esteja andando, sentado debaixo da árvore ou em sua casa, em qualquer
lugar que você esteja, essa conexão é mantida. Como um radiocomunicador, você pode chamar assim. Onde vocês não têm de
falar, não têm de dizer nada, não têm de ordenar, não têm de pedir, nada disso. Esse Poder está à sua disposição. Porque você
já é um dos governantes no Reino de Deus. Portanto, todo o protocolo é de vocês. Qualquer pessoa que tente insultá-lo ou
perturbá-lo… terá que pagar por esse tipo de ação. Portanto você nunca deve se preocupar. Você nunca deve pensar nessas
coisas no nível mundano. Ao contrário, Eu diria que é melhor perdoar, porque Deus sabe o que irá acontecer com essa pessoa…
que se comportar mal. Não é somente compaixão, é também ira. É ira. Vocês são pessoas especiais, a única coisa que vocês
devem ter é sua autoestima… e devem tentar manter o seu equilíbrio. Uma vez que você se torne equilibrado, o trabalho do guru
é dar equilíbrio aos outros. Ele equilibra tudo, equilibrará a natureza, o clima, a atmosfera, a sociedade, os seres humanos.
Existe para equilibrar vocês. E esse equilíbrio vem do Princípio do Guru que equilibra você. Se você tem o Princípio do Guru em
você, você entra em equilíbrio, automaticamente. Automaticamente, você se torna uma personalidade equilibrada. Ninguém tem
de lhe dizer: "Agora equilibre-se". Você é equilibrado. Então, agora, como desenvolvemos esse equilíbrio? É claro que
antigamente eles tinham métodos muitos severos, não comer muito, passar fome e ir aos Himalaias, ficar de cabeça para baixo
e praticar todos os tipos de coisas. Isso trará um grande desequilíbrio. Se você se tornar uma personalidade austera, isso fará
de você uma pessoa tão seca que ninguém gostará… de ficar próximo a você, quero dizer, você será totalmente irascível. Assim,
as idéias ascéticas, Eu não sei de onde vieram, seja qual for a origem, talvez porque eles quisessem… que as pessoas
prestassem mais atenção no Espírito. Mas um guru não é ascético por natureza. Mas ele é tão desapegado que ele é asceta. Ele
pode ser o rei ou pode ser um mendigo… ou ele pode ser uma grande personalidade em algum lugar… ou pode ser apenas uma
pessoa comum. Se ele é um guru, então em toda situação, ele está em completo equilíbrio. Nada pode perturbá-lo. Supondo que
você coloque uma coroa na cabeça dele. E daí? Quer ela seja de papelão, de prata ou de ouro… ou de diamantes ou qualquer
coisa, isso não consegue impressioná-lo e ele nunca entra em desequilíbrio. Comida por exemplo. Comida é um dos pontos
fracos, Eu acho. Um guru pode comer muito, pode não comer nada, pode gostar de algo para comer, algo que não queria comer,
o que quer que seja. Mas nada pode dominar esse guru. Portanto, o sinal é este: você está em equilíbrio… e você não pode ser
dominado pela comida ou pelo poder… ou pela riqueza ou pelo dinheiro ou por qualquer coisa. Nada pode dominá-lo. Você está
acima de todas essas coisas. E uma vez que você saiba que está acima dessas coisas, então você não tem medo. Não terá
medo nunca mais. O destemor surge em você. Torna-se totalmente sem medo. Nada pode, nada pode desequilibrá-lo. Nada
pode dominá-lo. Nada pode enfraquecê-lo. Nada pode torná-lo viciado. Nada é tentador. Não restará nada semelhante a uma
tentação. Quando você alcança este estado, além da tentação, além da ganância, além da luxúria, então não haverá problema.
Nada, nada pode fazer com que você decaia. Você pode usar uma guirlanda comum de tulsi (flores silvestres) ou você pode
usar pérolas ou diamantes ou qualquer coisa. Isso não o atinge. Mas, você não foge de nada, porque quando você foge de
alguma coisa, você se torna asceta artificialmente. O ascetismo está dentro de você, inato. Assim, nada pode atrapalhá-lo, nada
pode ter importância para você. Esse estado nós temos de compreender, mas na maioria das vezes o que acontece com as
pessoas, elas dirão: "Mãe, eu não acho que sou um guru." Eu digo: "Por quê?" "Porque os sinais que a Senhora disse, todos eles
estão lá." "Eu ainda quero comer essa comida, ainda quero isso". Você está indo pelo caminho oposto. Você não deve ficar aflito
com o que Eu estou dizendo… ou tentar julgar a si mesmo. Não julgue. Apenas, gradualmente, eleve-se, aprecie a si mesmo. E,
gradualmente, você ascende…= e se estabiliza na posição que você alcançou. Ao invés disso, você se sentirá muito inseguro… e
ficará muito deprimido se você começar a julgar: "A Mãe disse que devemos ter isso, Mãe disse que devemos ter isso." Se o
tempo todo você começar a julgar a si mesmo, isso não ajudará você. Você é autoconfiante. Você está seguro acerca de si
mesmo. Não há nada para julgar, a si mesmo ou comparar. Às vezes, vejo as pessoas ficam dizendo: "A Mãe disse isso". Eu
posso ter dito, posso não ter dito fora do contexto, o que quer que seja. O que é que Eu disse então? O que você está dizendo?
Porque esta é uma boa forma de perturbar os outros: "A Mãe disse isso." "O que Ela disse?" "Que vocês não devem comer todos
os dias." Eu nunca disse isso. Mas alguém pode começar algo desse tipo, estúpido. Supondo, mesmo que Eu tenha dito isso,
não importa. O que você tem de dizer? Mesmo agora, você pode chegar… ao que é bom através de sua própria experiência.
Vocês não iriam acreditar que como um ser humano Eu sou inútil. Realmente isso era muito difícil. Na verdade, Meu pai
costumava… Me dizer tantas coisas sobre os seres humanos. De que tipo eles são e como Eu deveria Me apresentar. É muito
difícil ser um ser humano. Muito, muito difícil. Primeiro, Eu não sabia por que as reações são assim, por que as pessoas se
comportam dessa forma e o que fazer com elas, como lidar com elas. É muito difícil. Vocês podem dizer que até mesmo…
William Blake tinha o mesmo problema. Mas quando você alcança esse estado, então você apenas se deleita. Para vocês,
vocês têm uma alegria maior que a Minha, porque vocês já são seres humanos, portanto sabem acerca dos seres humanos. E

então vocês vêem a sua ascensão e é muito mais fácil para vocês apreciarem. Para Mim, Eu não sei, porque nunca tive
tentações, nunca conheci todas essas características que vocês tinham. Portanto, não sei como julgar o que está vindo a partir
disso. Se você não tem nenhum problema, se você nunca teve, digamos, tentações, como você era, você é, o que é tão
grandioso? Mas, a partir de algo humano, você atingiu um nível mais elevado. Isso tem muito mérito. E você pode desfrutar
muito mais… do que Eu pude, mais do que Cristo pôde desfrutar… ou Shri Krishna pôde desfrutar. Porque aquele que tem se
elevado, que tem crescido, agora sente a fragrância de suas virtudes e qualidades… e grandiosidade. Então, ele se regozija
consigo mesmo. "E daí? Eu estou sentado aqui", ele irá dizer. "Tudo bem. Eu estou sentado aqui." "Por que você está
preocupado? Eu estou bem". Um entendimento apropriado dessa mudança vem a ele… e ele compreende os outros seres
humanos muito melhor… do que aqueles que não têm a sua capacidade, o seu conhecimento, a sua profundidade, a sua
gravidade. por você tem sido um ser humano, agora você é divino. Porque você tem sido um ser humano, você compreende as
outras pessoas. Então um Guru como Eu… Eu não sei, é uma situação muito diferente aqui, porque Eu sou uma Mãe. E Eu tenho
visto esses gurus, os verdadeiros gurus. Eles são pessoas muito severas, Eu devo dizer. Eu não podia entender como eles
batem nas pessoas, como eles as espancam. Eles as penduram no poço, fazem todas os tipos de coisas. Eu não podia
entender porque eles fazem isso. Mas como eles saíram do nível humano, a partir de esforços e lutas, então eles pensam: "Por
que os outros deveriam conseguir isso tão facilmente? "Por que eles também não têm problema?" Mas vocês não se
envolveram em todos esses problemas. Vocês são diferentes desses gurus. Vocês obtiveram isso de forma Sahaja, de uma
maneira muito simples. Vocês não fizeram nada. De forma Sahaja, vocês conseguiram. Completamente Sahaja. Vocês não
fizeram nada sobre isso. Assim, o seu papel como um guru é diferente desses gurus… que se esforçaram tanto para se
tornarem uma alma evoluída. Portanto, a sua atitude com respeito às coisas… deve ser mais compassiva, mais compreensiva,
mais amável. Assim como vocês obtiveram isso de forma Sahaja, os outros também podem obter de vocês. Vocês não têm de
fazer algo horrível, não têm de gritar com eles. Algumas pessoas que Me encontraram disseram-Me, o que é muito triste, que
alguns Sahaja Yogis disseram algo áspero a elas, então elas tiveram que deixar a Sahaja Yoga. Os Sahaja Yogis nunca devem
dizer algo áspero a ninguém. Eles não têm nenhum direito de dizer. Porque sem lhes dizerem nada, vocês obtiveram a
Realização, completamente gratuita. Sem fazer qualquer coisa, vocês obtiveram a sua Realização. E se alguém vem a vocês
para obter a Realização, vocês devem fazer isso da mesma maneira. Vocês não a obtiveram através de algum tipo de, podemos
dizer, treinamento austero. Portanto, essa atitude deve ser mudada. E Eu tenho visto que se você tem essa atitude, então você
pode ser um guru, mas não Sahaja. Portanto, agora tentem entender que há uma diferença… entre um guru Sahaja e um guru
não Sahaja. Eles são muito irascíveis, muito. E um guru Sahaja não tem direito de ser irascível. Todas as coisas são tão boas,
tão bonitas, todos nós temos desfrutado essa bela atmosfera. Tanto amor, tanta compaixão, tanto respeito mútuo. Nenhuma
competição, nenhuma política. Se vocês simplesmente compreenderem uma coisa, que vocês obtiveram tudo de uma maneira
Sahaja e da mesma maneira Sahaja vocês podem dar isso para outros. E vocês respeitarão os outros da mesma maneira. Eu
creio que vocês serão capazes de… Há um senhor que está tirando fotografias, vejam quem é ele, não é admitido que ele tire
fotografias de todas estas coisas. Sem permissão, ele não deve tirar. Essas são pessoas nocivas, vocês sabem. Assim, agora
nós estamos num estilo Sahaja. Vocês todos sabem que obtiveram todos os poderes, que todos vocês são gurus, que vocês
têm alcançado muito, que vocês podem fazer muito. Então vocês têm de ser Sahaja. Vocês obtiveram isso de forma Sahaja.
Então vocês não têm nenhum direito de serem ásperos, horríveis, irascíveis ou gurus rigorosos. Mas isso se infiltra
sorrateiramente. Às vezes, Eu tenho visto… muito desse militarismo começar na Sahaja Yoga. Um tipo de tratamento militar,
esse tipo de estilo. Nenhum disciplinamento é necessário. Eles serão disciplinados por si mesmos. Eles são gurus. Quem pode
disciplinar um guru? E, além disso, eles são Sahaja. Assim, o seu estilo é muito diferente. Nenhum desses gurus não sabiam
nem mesmo dar a Realização. Estou lhes dizendo francamente. Eles nunca souberam que a Kundalini pode ser elevada com
suas mãos. Muito poucas pessoas, historicamente, deram a Realização, até agora. Mas vocês estão dando a todo mundo, a
qualquer um que venha. Agora mesmo Eu disse: "Muito bem, vamos, olhem esta pessoa". "Assim, todos vocês sentem-se." "Isso
é assim, isso é assim". Vocês agora cruzaram os limites da ciência. Vocês próprios se tornaram a ciência do Divino e vocês
conhecem cada detalhe: "Este chakra está bloqueado," "aquele está bloqueado, eu estou bloqueado, você está bloqueado." E a
forma como lidamos com os outros é o Guru Pada. Gentiliza, doçura, atenção zelosa. Isto é o que sua Mãe lhes deu: uma
atenção zeloza. A atenção zelosa que flui em volta de cada pessoa. Vocês têm de ter uma atenção zelosa. Mas esses gurus
não: "Vá, depois morram, matem-se," "comam grama". Não, não dessa maneira. Assim, você também tem de ser um guru
maternal. Um guru gentil, extremamente gentil, amável… e compreensivo, que perdoa. Porque, qual é o propósito? Qual é o
propósito? O propósito é expandir a Sahaja Yoga. Esta é a principal coisa que esquecemos, que o propósito da nossa
Realização… ou do nosso nascimento é dar a Realização aos outros, difundir a Sahaja Yoga, emancipar os outros, através disso,

emancipar o mundo todo, essa é a nossa responsabilidade. Se vocês são os responsáveis, então como vocês se comportam?
Portanto, nunca mais teremos sacerdócio, nunca mais. Nem uma pessoa que disse assim, nem aquela pessoa que disse assim,
que isso tem acontecido, nada desse tipo. O que você tem para dizer, diga para aquela pessoa. E você mesmo verá como você
está refletindo… a sua personalidade na outra pessoa, como ela reage e como ela se comporta. Gradualmente, Eu tenho visto
que a nossa coletividade está… aprendendo tudo isso. Gradualmente, Eu percebo que… todas aquelas horríveis pessoas
dominadoras têm saído da Sahaja Yoga. Também Eu percebo que as pessoas são extremamente… amáveis e gentis entre si e
também com os outros, porque vocês são a corporificação da bondade, a corporificação da retidão, vocês são a corporificação
da paciência, compaixão, amor e atenção zelosa. Assim, não é como vocês podem fazer isso, vocês já são. Mas vocês não
devem simplesmente desistir. Eu disse: "Apenas olhem para algo e observem atentamente". Ninguém consegue fazer isso, mas
todos vocês podem fazê-lo. Portanto, a autoestima e depois assumir. Assumam os seus poderes. Se você é um guru, então
assuma os seus poderes. Você não assume os seus poderes. Você ainda pensa: "Só Deus sabe se eu tenho os poderes ou não."
Isso significa que você é apenas o principiante. "Oh, eu sou o guru, tudo bem". Nós de fato dizemos: "Mãe eu sou o meu próprio
guru", só isso. Mas isso é apenas dito da boca para fora. Não somente você é o seu próprio guru, mas do mundo todo. Isso é um
Collectum Gurudom que nós temos, Eu diria, coletivo. E nada pode nos escapar agora. Nós somos formidáveis, absolutamente
formidáveis. Nada pode nos escapar. Se isto for compreendido que nós temos de assumir. Aqui, agora, elege-se alguém que é
um homem muito cruel, coloca-se algumas roupas nele e dizem que ele é o papa. Muito bem, ele é o papa. Mas ele não é. Ele
está apenas encenando, mas interiormente, ele não é. Que ele é infalível. Ele é falível. 100 vezes. Isso não acontece conosco.
Nós temos todas essas coisas dentro de nós mesmos. Nós as obtivemos, estão lá, nós somos os possuidores disso, a única
coisa é: assumam. Uma vez que você comece a assumir, todos os badhas irão embora, tudo irá embora e você ficará surpreso.
Quem pode enfrentar uma pessoa que é um santo, que é um guru… e que sabe que é um guru? Ninguém pode enfrentar. Eles
irão fugir. Mas, você tem de fazer introspecção para certificar-se de que a sua autoestima está completamente correta. Não é
apenas ficar pensando que você é um guru. Eu conheci alguns gurus autênticos… e Eu nunca permitiria que vocês fossem até
eles. Só Deus sabe se vocês voltariam inteiros ou não. E Eu lhes disse que eles são gurus autênticos, Eu sei, mas não se
aproximem deles. Porque o que falta neles é essa compaixão, esse estilo Sahaja. Porque eles pensam que têm trabalhado duro,
então por que essas pessoas não deveriam trabalhar duro? Vocês podem ser qualquer coisa. Vocês podem estar fazendo esse
trabalho, aquele trabalho. Vocês podem ser instruídos, não instruídos. Não faz diferença. Quer você seja rico, pobre, não faz
nenhuma diferença, de forma alguma. Contanto que você saiba que você é o guru e assume o seu poder. Nesse ato de assumir,
é como qualquer talento, se você entende de música, você sabe que entende de música. Se você sabe como cozinhar, você
sabe como cozinhar. Se você é um administrador e conhece administração, você sabe como administrar. Mas, isso também
poderia não ser totalmente absoluto, mas você já é absoluto. Totalidade da realidade, a realidade está à sua disposição. Mas
assuma isso, você não é comum, de forma alguma. Você pode dizer que você é extraordinariamente comum. Com isso, você
simplesmente abandonará tudo que é insensato, simplesmente abandona. Os outros verão vocês e ficarão surpresos. "Que tipo
de pessoas eles são, que tipo de vida eles levam," "como eles são bons, como eles são gentis." E o conhecimento é tão sutil, tão
grandioso e de nível tão elevado. Mas, você nunca se sente "inflado" com o ego. Eu não tenho visto nenhum Sahaja Yogi que diz:
"Oh, eu sei tudo sobre os chakras e isso e aquilo. "Como se atrevem a falar assim." Com o bigode retorcido para cima. Não. Com
todo esse conhecimento, você se curva… como a árvore que está carregada de frutos se inclina. E essa humildade, essa
simplicidade e essa humildade… lhe dá a vantagem especial… com a qual podem penetrar em qualquer coração. Dessa forma,
vocês se tornam apóstolos da Verdade. Vocês podem se tornar profetas como William Blake, vocês podem. Tantas coisas você
irá manifestar e não acreditará em si mesmo. Mas acredite. Você está unificado com este grande poder que é Deus
Todo-Poderoso. Eles ficaram discutindo por eras, Eu acho, sobre a Concepção Imaculada de Cristo. Nunca vi pessoas tão
estúpidas. Mas Ele é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele não é um ser humano. Ele pode fazer qualquer coisa. Como vocês
podem julgá-Lo? E julgar Seus poderes e o Seu trabalho, como podem? Para discutir acerca de Deus, vocês têm a inteligência
Dele. É algo como uma pessoa como Eu discutindo sobre atividades bancárias. Após dizer uma ou duas frases, Eu paro de
funcionar. Da mesma maneira, quando vocês começam a discutir sobre Deus, vocês têm de saber que não têm essa
capacidade… de discutir sobre Deus, o que Seus parentes são, como é que Ele teve um Filho, isso ou aquilo. Quem são vocês?
Qual é sua posição para que possam discutir? E então nessa humildade, você compreende que Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é
Todo-Poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa. Então essa fé, não uma fé cega, mas uma fé verdadeira nesse sentimento de
que… Deus é Todo-Poderoso e que agora vocês se tornaram os mensageiros disso Dele. Deus Todo-Poderoso lhes dá toda a
força, toda a coragem, tudo, e Sua compaixão, Seu amor, Sua atenção e Sua compreensão. Portanto essa fé deveria estar
completamente unificada com Ele. Certa vez, Eu fui Me encontrar com um guru verdadeiro. Ele era um indivíduo horrível

também. Ele havia espancado muitas pessoas, empurrado muitas delas morro abaixo, e ele fez todos os tipo de coisas, sem
dúvida. Mas, ainda assim, ele tinha um enorme respeito por Mim. Eu fui até ele. Então ele simplesmente começou a falar
Comigo… assim como você falaria com uma Deusa. Ele disse: "Como a Senhora se encontra com essas pessoas mundanas
aqui?" Eu disse: "Tudo bem, afinal Eu as criei". "Ah", ele disse, "Ainda assim, mas a Senhora é Deus," "com Seus poderes, por que
a Senhora não os modifica um pouco?" Eu disse: "Esse é o problema, Eu lhes concedi a liberdade." Eu disse: "Tudo bem, esta é a
liberdade para vocês." "Vocês podem escolher se querem se transformar ou não," "não posso forçá-los." Ele disse: "Mas Você é
Deus Todo-Poderoso, Você pode fazer qualquer coisa." Eu disse: "Eu posso fazer qualquer coisa," "mas Eu não quero fazer
certas coisas". "Uma delas é tirar a liberdade deles." "Esta é a liberdade deles: escolher," "que foi dada a eles porque se eles
tiverem de ter a libertação final," "então eles devem ter essa pequena liberdade intacta." Assim, ele ficou discutindo Comigo
sobre isso, ele disse: "Mas, quando Você é Deus Todo-Poderoso," "poderia haver algum outro método para essas pessoas
horríveis." "O que fazer?" Eu disse: "A sua preocupação está correta." "Eu compreendo, porque você é um guru." "Mas, como Eu
sou Deus Todo-Poderoso," "como presume-se, então que Meu estilo seja diferente." "Eu não posso ser como você." Então ele
disse: "Isso é verdade, a Senhora não pode ser como eu." Foi isso que percebi nele. Ele estava conversando Comigo…
simplesmente como Eu sendo Deus diante dele. Em seguida, ele disse aos seus discípulos: "Vejam, rezem, louvem o Senhor,
louvem-Na, Suti Kara," "porque Deus gosta muito de ser louvado." Eu disse: "Verdade?" "Sim. Se vocês louvarem o Senhor, então
Ele lhes dará tudo," "eu tenho visto isso, eu sempre O louvo. "Sempre que eu quero que algo seja feito," "eu apenas O louvo e Ele
faz isso por mim." Então, Eu disse: "Isso é verdade, devo aceitar isso." Isso é Bhakti Gamya. Vocês não podem alcançar a Mãe, a
menos e até que vocês tenham… realmente bhakti em seus corações. Tudo isso é um tipo de restrição inerente, o que vocês
podem fazer? Se você não tiver bhakti, você não pode alcançar a Mãe, não pode. Não pode chegar a Deus. Mas se você tem
bhakti, então você pode alcançar a Mãe. Está escrito: Bhakti Gamya. Se alguém disser: "Tudo bem, eleve minha Kundalini". Eu
não posso levantar a sua Kundalini, não, mas por sete vidas essa pessoa não terá a Realização. Ma, se alguém disser: "Mãe, por
favor, dê-me a Realização" Imediatamente. Assim, não apenas com humildade, mas com bhakti. E bhakti somente é possível se
você tiver a sua fé. Este é o ponto, a fé, que é desafiada hoje em dia por todos os tipos de pessoas estúpidas, intelectuais, essas
pessoas horríveis que ficam tirando respostas das cabeças delas. Ou também pela ciência e dessa assim chamada Igreja
Católica… e dessa igreja e daquela igreja. Assim, sua fé em Deus tem de estar absolutamente, absolutamente não manchada.
Nada pode perturbá-la. Isso é muito importante, Vocês viram todos os milagres de Deus. Vocês viram como vocês estão
realizando os poderes Dele. Vocês tomaram conhecimento de todas essas coisas. Mas, ainda assim, está faltando a fé em
Deus. A pessoa que tem a fé plena em Deus é chamada como aquela…, é o próprio Deus, eles dizem. É chamada de
Paramachaitanya. O guru é chamado como aquele que ele próprio é o Brahmachaitanya. Assim, quando esta fé em Deus… está
completamente estabelecida em você, de que: "Existe Deus Todo-Poderoso, Ele é Todo-Poderoso…" "e eu sou o mensageiro
deste Deus", apenas esse entendimento, quando ele se torna completamente firme em você, então você está no estado de Guru
Pada. Eu os abençôo hoje para que todos vocês alcancem esse estado, de modo que vocês residam nesse estado de Guru
Pada. E onde, onde quer que você esteja, qualquer que seja sua posição, seja o que for que você faça, a fé em Deus
Todo-Poderoso, que é tão verdadeira dentro de você, será expressa por si mesma. Não somente isso, mas ela se manifestará.
Ela agirá exatamente como Deus. Tantas coisas podem ser ditas. Eu disse tantas coisas anteriormente… e tantas coisas podem
ser ditas mais tarde também, mas hoje, nós temos de lembrar uma coisa: que nós devemos ter completa fé no Reino de Deus…
e nos poderes de Deus Todo-Poderoso, completa fé. E depois, em nós mesmos. Que Deus os abençoe.
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Shri Mahakali / Durga Puja, Paris, França, 25.07.1992 Mataji!!
Para o Puja de hoje, nós organizamos o Puja a Durga ou a Kali. Essa é a forma destruidora da Deusa, destruidora de todo o mal
e negatividade. Este Puja, nós tínhamos de fazê-lo na França, porque Eu sinto fortemente que dia após dia, em geral, a França
está decaindo cada vez mais. Enquanto vocês estão se elevando, o resto da França está na condição mais lastimável.
Primeiramente, como vocês entendem, é a Igreja Católica, que talvez vocês não estejam conscientes disso, talvez, porque vocês
não leem em nenhum outro idioma, vocês só leem em francês compulsoriamente neste país. Assim, vocês não têm nenhuma
visão internacional... ou notícias internacionais... de que esta Igreja Católica... fez tantas coisas horríveis no passado, que é
inacreditável que eles tenham algo a ver com Deus. Eles queimaram muitos cardeais no coração, os assaram. Não somente
isso, eles mataram muitas pessoas... que nunca tentaram dizer uma palavra sobre eles. Eles eram piores do que os
muçulmanos. Eles foram para outros países, por exemplo, a América do Sul, a América, a todos esses lugares, todos eles são
católicos, até mesmo em nosso país.
E eles mataram milhões e milhões de pessoas. Agora, como esta Kruta Yuga começou, uma das coisas que Eu disse ontem foi
que... vocês terão de pagar por tudo que vocês fizeram... em massa escala ou em escala individual. Se esse for o caso, então
devemos saber que a França tem de pagar muito... e esta Igreja Católica tem de pagar mais. A Igreja Católica simplesmente
inventou histórias da cabeça deles... e começaram a teoria do pecado original. Desse modo condenar qualquer outra
Encarnação, todo Profeta, todos Eles eram o pecado original. E eles até mesmo disseram que Maria nasceu com pecado
original, eles ficaram discutindo isso por muitos papas. Isso mostra que todo esse engodo da religião... da Igreja Católica tinha
de se estabelecer... forçando as pessoas, torturando-as, colocando todas suas ideias para seu próprio controle, dando-lhes
ideias estranhas como o pecado original. Uma outra coisa é que você deve confessar, causando nas pessoas bloqueio no
Vishuddhi Esquerdo. Eles trataram as mulheres como se elas não fossem nada... e a Mãe Maria, eles A chamaram de mulher. E
esse Paulo, como Eu lhes disse ontem, é um fato.
Agora, é necessário os Sahaja Yogis... compreenderem como esta Igreja Católica é tão perigosa... e tem causado tamanho mal.
Há muitos livros sobre isso... que vocês não leem, porque não estão em francês. Há livros em inglês dos EUA, vocês devem
aprender inglês. É muito importante agora, Eu sinto que... toda a França deve saber inglês, eles devem ler em inglês. O francês
não lhes dará a personalidade internacional... que vocês devem adquirir. Vocês tinham algum estudo, não muito. O verdadeiro
estudo vem da Inglaterra... e também da América em inglês, e também da Índia. Um senhor que tentou traduzir todas aquelas
coisas na Unesco... foi rejeitado pela mídia de vocês. A mídia de vocês está tirando total vantagem... de vocês não lerem
nenhum outro jornal, eles estão fazendo tudo que tiverem vontade. Todos os tipos de escândalos, todos os tipos de
sensacionalismo, tudo que eles querem escrever, eles escrevem na imprensa livre.
Por um lado, há a opressão da vida natural... dos seres humanos: "Deixe-os irem para Freud." Freud é o homem mais obsceno
que você pode imaginar... que colocou suas ideias dentro da cabeça de vocês. Mas é como se vocês fossem pessoas que
sofreram lavagem cerebral, pois vocês aceitaram tudo aquilo. Como vocês podem aceitar Freud? Se Freud tivesse ido à Índia,
eles o teriam matado imediatamente. O que acontece é que, de um modo ou de outro – Eu não sei... qual é o motivo, não sei
onde situar isso, mas não existe sabedoria. Não há nenhuma maturidade, não há nenhuma sabedoria. A América Eu posso
entender, porque ela tem somente 200 ou 300 anos. Mas e quanto a França? Eles não têm sido capazes de amadurecer, mas
eles se tornaram extremamente frívolos.
A maturidade está liquidada. Uma das razões poderia ser que... eles querem que vocês sejam sempre jovens. Na Índia, jovens
são chamados de tolos. Chama-se isso de "gadha pachisi", significa que até os 25 anos, eles são burros. Eles nunca são
considerados como pessoas sensatas a serem seguidas. E gradualmente, através desse movimento da... Igreja Católica para
Freud, o que aconteceu é que você não adquiriu sua própria personalidade... para compreender o que é certo e o que é errado. É
claro, Eu devo dizer que os Sahaja Yogis devem ter feito muitas punyas... e devem ser pessoas muito corajosas para nascer

neste país. Do contrário, Eu não sei como vocês puderam nascer aqui. A lei é tão estranha que... eles dizem que ela depende do
humor do magistrado. O juiz não conhece a lei.
Eu nunca soube de um país tão estúpido nos tempos modernos. Em nenhum lugar no mundo há uma lei tão estúpida como
essa aqui. É claro, na América não há nenhuma justiça, eles fazem o que quiserem. Mas aqui são as chamadas pessoas
modernas. A condição deles é que eles não têm nenhum senso de lei. Se você lhes perguntar: "Qual é a lei?" Eles não se
importam. É o humor do juiz. Agora, vamos supor que ele tenha bebido muito na noite anterior, no dia seguinte ele vem de
ressaca, então acabou-se. E então ele será muito mais tendencioso com os bêbados somente.
Assim aqui está se tornando uma sociedade tão horrível... que os indianos ficariam chocados, sem dúvida não é nada além de
prostituição. Ver e ser visto. Por quê? Toda mulher tem de se vestir de tal maneira que... ela deve estar atraente, para quê? Ela é
uma prostituta? Todos os tipos de cultura de banheiro se desenvolveram. Por exemplo o banho francês, vocês sabem o que
isso significa... no mundo inteiro. É um hábito imundo de prequiça, ele surge por causa da bebida. Se você bebe muito, na
manhã seguinte, você fica tão letárgico... que você só toma um banho francês e sai. Assim, por favor, tentem se lembrar como
Sahaja Yogis franceses que... sua tarefa é muito mais difícil do que a tarefa de outros países, porque falta completa sabedoria.
Você não a achará em suas instituições, nem em seu governo, nem em qualquer educação. Está faltando sabedoria
completamente. E ter sabedoria, de acodo com essas pessoas freudianas, é você ser egoísta. Eles têm ideias tão estranhas
vindas da narrativa do Sr. Freud... que nenhum homem sensato aceitaria. Mas as pessoas perderam o bom senso delas, e como
mata-borrão, tudo que é imundo, destrutivo, horrível, sub-humano, eles tentam absorver. Supõe-se ser uma nação cristã. Por
favor, todos os Sahaja Yogis devem compreender: vocês devem pegar os livros e descobrir, onde nós estamos? Eu trabalhei
duro na França, vocês sabem disso muito bem. Eu pensava: este é o portão do inferno. Mas é muito pior do que isso, é uma
lama de imundície... e vocês nasceram aqui e se tornaram como flores de lótus, tão fragrantes e belos.
Vocês terão de lutar. Eu estou sempre com vocês, todos os Meus poderes estão com vocês. Mas lembrem-se que vocês têm de
lutar contra a sociedade, vocês têm de salvar muitas pessoas, vocês têm de resgatá-las. É dada liberdade às crianças: "Façam o
que quiserem." Elas não têm nenhum senso de liberdade. Vamos supor que haja um avião... que não foi consertado
apropriadamente e feito para voar. O que vai acontecer ao avião? Se é dada liberdade às crianças sem o correto senso... do
dever delas e correto senso sobre elas mesmas, o que acontecerá a elas? Por que as crianças nascem dos pais? É para serem
mimadas?
Para ter liberdade ou ter alguma orientação? Você não consegue orientar seus filhos. Eles são tão rudes, são tão arrogantes.
Eles se desencaminharam, completamente. Por um mês, nós tivemos de lutar com essas crianças ocidentais... e chegamos ao
ponto de urgentemente fechar... aquela escola porque elas eram crianças realmente violentas, era como se elas tivessem vindo
de uma selva. Mesmo os animais da selva têm algum bom senso. Assim, vocês têm de pensar sobre seus filhos. O que vai
acontecer aos seus filhos? Qual será a situação deles? Se eles vão viver da mesma maneira nessa imundície, essas crianças
mostrarão que são um desperdício.
Apenas um desperdício. Elas não terão nenhuma educação, nenhum caráter, nenhuma personalidade, elas acabarão com Aids
ou nas drogas ou em algo assim. Eu não vejo nenhum futuro para as crianças da França, nenhum futuro. E vocês têm de lutar:
"Nós queremos ter um futuro para nossos filhos," "não queremos que eles fiquem arruinados." E vocês devem ter coragem para
lutar contra isso. É muito importante ter coragem. Se você não tem coragem, você não pode lutar contra isso. E o Puja de hoje é
para dar essa coragem em seus corações. Vejam isso por toda parte em volta de vocês, o que está acontecendo? Todos vocês
estão agradavelmente se deleitando no Reino de Deus, vocês entraram no Reino de Deus.
Mas e quanto ao resto das pessoas? A maioria das pessoas, para onde elas estão indo? Qual vai ser o futuro deste lugar horrível
do Muladhara? Agora, Freud foi revelado ser uma fraude, e agora há livros após tantos anos, quando ele já arruinou as pessoas
no mundo inteiro. Mas o pior de tudo, eles arruinaram aqui. É responsabilidade especialmente das mulheres, Eu acho, porque
elas são responsáveis pela sociedade. A sociedade da França se degenerou... e é para vocês agora tomarem sob sua
responsabilide, falar contra esse tipo de anarquia... que está realizando a destruição de suas famílias. Se as mulheres

decidirem, Eu tenho certeza, elas podem muito, muito facilmente fazer isso dar certo. Ao invés de pedir a libertação insensata, é
melhor pedir a ascensão deste país. Eu sei que tenho trabalhado duro e todos vocês estão presentes.
Estou muito feliz por ver que todos vocês estão presentes... para realizar os desejos do Divino. Porque agora, vocês devem
saber que de uma forma vasta, massas e massas de pessoas serão destruídas. Não a partir de fora, mas a partir de dentro. De
repente, vocês ouvirão que muitos milhões desaparecerão com esta doença. Você deve também se proteger, todos vocês
devem, sempre dê um bandhan em si mesmo, sempre leve uma vida pura. Há certas regras de higiene da Sahaja Yoga, por favor
tentem segui-las. Não negligenciem isso. Se alguém tem Aids, vocês não o terão na Sahaja Yoga, sejam quais forem as
condições, seja qual for o motivo. Vocês têm de tomar muito cuidado, Eu também diria para nunca tratarem um paciente de
Aids. Como aquele que ontem ficou argumentando Comigo, na verdade, é porque eles só têm dois tipos de pessoas: um que é
arrogante e outro que sempre... acha que é melhor eles morrerem.
Eles não têm nenhuma vontade de viver. Assim, há somente dois tipos de pessoas, ou são canal direito ou são canal esquerdo.
E eles nunca podem ascender. Nós tentamos, tentamos, é claro, o primeiro está vivendo nos últimos sete anos, mas ainda
assim, ele não tem nenhuma fé em si mesmo. Talvez a próxima geração esteja melhor, se eles retornarem. Mas no que se
refere a esta geração, vocês devem saber que sua responsabilidade é muito grande. Todos os Sahaja Yogis devem fazer uma
promessa de que... eles lutarão contra esta sociedade e tentarão salvar o país deles... e seus compatriotas de um desastre
completo. Não vai haver nenhuma guerra, eles só lutarão contra si mesmos e morrerão. É um assunto muito sério. Para isso,
nós decidimos ter este Puja a Durga hoje, de modo que toda a negatividade deve ser destruída.
Muitas Divindades formam o corpo de Kali. Cada parte de Seu corpo foi criado por uma Divindade, cuidado por uma Divindade, e
também mais tarde, foi refletido em todos vocês. Assim, eles dizem que Deus criou os seres humanos a Sua própria imagem, Eu
diria, Eu os criei a Minha própria imagem, todas as Divindades estão à sua disposição. Todas Elas estão com vocês e Elas os
criaram, se você observar isso minuciosamente, foram as Divindades que geraram... toda a beleza que vocês tiveram. Elas
fizeram toda esta bela congregação, bela transformação, e Elas criaram a partir de vocês pessoas tão angelicais. Elas estão
sempre trabalhando, mas uma coisa vocês têm de fazer: vocês têm de ter empenho. Vocês tiveram o puro desejo de ascender,
mas para quê? Vocês querem ter a luz, mas para quê? Vocês querem se tornar gurus, mas para quê? Para salvas as pessoas,
para a salvação delas.
Somente através de seus canais, Eu posso fazer a Sahaja Yoga dar certo. Se Eu mesma pudesse realizar isso, Eu o teria. Não é a
questão de matar um rakshasa. Só Deus sabe quantos existem, rakshasas e mais rakshasas. E eles estão em todo lugar, eles
estavam até mesmo dentro de vocês. Agora eles foram embora. Então, vocês têm de fazer justiça completa à Sahaja Yoga, isso
é muito importante. Eu sabia que o Puja seria muito tarde, porque o Puja a Kali é sempre feito à noite, após a meia-noite. Então
ele tinha de ser dessa maneira. Embora noite passada Eu tenha dormido às 4:00 e Eu, à noite, Eu não sei o que tenho de fazer,
tudo dá certo.
Tudo dá certo. Mas vocês têm de ponderar e têm de pensar: "O que nós podemos fazer para mudar isso?" Por que não escrever
alguns livros? Por que não escrever sobre algumas experiências? Tenha-os publicado só na França. Deixem os franceses
saberem o que está acontecendo lá fora. Consigam alguns livros traduzidos. Alguns livros americanos, alguns livros ingleses.
Pelo menos mostrem trechos deles. O modo como eles estão inconscientes.
Primeiro esta Igreja Católica tem de ir embora. Ela irá, sem dúvida, Eu tenho certeza disso. Eles estão litaralmente
amendrontando os outros. E nós temos de agora realmente mostrar para eles... do que somos capazes. E a coisa mais estranha
é que o presidente escolheu... sua namorada como Primeiro Ministro. Quero dizer, isso não é possível em qualquer país
sensato. Nunca se ouviu falar disso. Eu devo dizer, os ingleses são milhares de vezes melhores. Eles realmente são muito bons.
Pelo menos no que se refere à administração, no que se refere ao Parlamento deles, a justiça não é estúpida assim, ela é
baseada na lei, não é baseada no humor de um juiz.
O modo como vocês continuam com tamanha estupidez... que existem mesmo antes da era medieval. Primitivas, as pessoas
são totalmente primitivas para aceitar tais leis. Vocês podem pelo menos escrever um livro... sobre as leis estranhas da França,

um título. Como isso prejudicou. Há um livro muito bom: "Freud Fraudulento". Por favor o leiam e vejam como Freud arruinou os
franceses. como o cérebro deles está distorcido, como eles têm ideias distorcidas. Vocês também são pessoas espertas,
inteligentes. Se não for com a espada, Kali tem de trabalhar com a caneta. Eu nunca soube que isso estava em tão mal estado,
embora Eu soubesse disso.
Assim, isso é um desafio para todos nós, e deixem-Me ver o que vocês podem escrever, todos vocês, coloquem juntos suas
experiências, como os pais franceses se comportam, como os avós se comportam, o que está acontecendo neste país e tudo
mais. Eles estão vivendo no paraíso dos tolos. Eles não sabem como a destruição... simplesmente está pairando sobre suas
cabeças. Embora todos vocês estejam salvos, mas vocês têm de pensar nos outros, isso é que a Sahaja Yoga é, náo é somente
nós cuidarmos dos bhaktas, como Kali apenas quis proteger os bhaktas, os sadhakas. Mas vocês têm de proteger muito, muito
mais pessoas. Vocês têm todos os poderes, apenas os assumam e os usem. Vocês podem fazer isso. A mídia de vocês é a pior
de todas... e nós podemos começar um jornal também chamando-a de anti-mídia. O que eles podem fazer conosco? Ou algum
tipo de nome independente, podemos proporcionar isso.
E deve estar aberto às pessoas... que estão sofrendo por causa do sensacionalismo da mídia. Eles podem escrever: como a
mídia os está prejudicando, como eles estão fazendo reportagens falsas e coisas assim. Nós podemos. Por que não? Tenho
certeza que isso dará certo. Pensem sobre o que vocês podem fazer com sua caneta. Sobre tudo que vocês ganharam, tudo
que vocês estão desfrutando, a bela música, todos os Pujas, tudo. Mas pensem nos outros. Eles já estão bêbados e jogando
suas cabeças nos travesseiros. Pensem neles.
Quando eles sentirão essa alegria? Eu simplesmente tenho pena deles, pois eles devem ter adotado todas essas coisas ruins,
por causa da opressão da Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que os oprimiu, é por isso que eles chegaram a esse ponto. De
nenhuma outra forma. Essa a razão pela qual eles aceitaram esse tipo de coisa. Na Sahaja Yoga, nós não fazemos todas essas
coisas, nós estamos no centro. Nós não temos esse tipo de problema, porque não oprimimos ninguém, nem vamos ao outro
extremo dos prazeres. Eu acho que a Europa inteira pode ser dividida em dois tipos de pessoas: um são os anglo-saxões e os
outros são os latinos. Os anglo-saxões são canal direito e os latinos são canal esquerdo, eles choram, lamentam, são infelizes,
eles são condescendentes com o imundo e obsceno. Eles são só esses dois tipos.
Agora, infelizmente, vocês estão no lado latino. Então aqui a Igreja Católica está prosperando. Agora, se você observar o lado
latino, e compreender a que ponto eles foram para o lado esquerdo, e indo para o canal esquerdo, quais doenças vocês
contraem. De uma forma muito boa, façam uma lista delas. Assim, o que Eu disse acontecerá na França: as doenças incuráveis
de canal esquerdo. Do jeito que está, você anda na rua, você encontra pelo menos... três, quatro loucos, malucos andando, você
encontrará. É muito simples. Você não tem de ir a um hospício, você vê na rua. Todos eles ficarão falando e dizendo coisas,
mas está tudo lá. É por isso que eles bebem, é por isso que eles são infelizes.
Eu não sei quais são as estatísticas das doenças. Portanto, o problema é extremamente grave, muito grave. E vocês têm de
trabalhar isso com a gravidade de seu gurupada, que vocês Me pediram, outro dia, vocês Me pediram o status de um guru, para
as mulheres assim como para os homens. E Eu disse: "Tudo bem, comecem." Eu espero que todos vocês tenham ouvido a
música que Eu fiz, sobre pedir. [Marathi] Eles cantarão a música para vocês. Há... diferentes pedidos à Mãe. E o último é este:
"Mãe, agora a Senhora nos deu..." "o gurupada, o status de um guru." Mas todo guru tem um dever: purificar a sociedade na qual
ele vive. É o dever dele, ele tem de lutar por isso.
Cristo lutou sozinho, muitos santos lutaram contra isso sozinhos, foram tratados muito mal, colocados na prisão, lhes deram
venenos, coisas assim, mas eles lutaram. Da mesma maneira, sustentem-se na Verdade, e vocês têm de lutar, porque vocês são
santos.
Que Deus os abençoe.
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Shri Krishna Puja Cabella, Itália, 16.08.1992 Hoje, nós decidimos fazer o Puja de Shri Krishna. Nós fizemos muitas vezes esse
Puja… e compreendemos a essência do advento de Shri Krishna, que ocorreu há 6.000 anos. Agora, o que a Sua manifestação
foi, o que Ele queria que fosse… realizado, tem de ser feito nesta Kali Yuga. Na realidade, esta Kali Yuga está entrando… em um
novo reino da Satya Yuga. Mas, entre elas existe… a Krita Yuga, onde este Brahma Chaitanya ou, podemos dizer, o Poder
Onipresente do Amor Divino irá atuar. Nesta época, o que irá acontecer com os poderes de Shri Krishna? Isso é o que temos de
observar. Shri Krishna, como Eu lhes disse, era a encarnação também da diplomacia. Portanto, Ele brinca bastante e, no final,
Ele expõe a inverdade e a falsidade. Mas fazendo isso, Ele julga as pessoas. Então, é muito importante que os poderes de Shri
Krishna… de Sua diplomacia serem manifestados neste momento do Juízo Final. Portanto, agora, seja o que for que tenhamos
feito de errado antes, sejam quais forem os karmas que tenham sido feitos na ignorância talvez… ou talvez deliberadamente,
todos eles serão pagos. Essas punyas que fizemos em vidas passadas, nesta vida.. serão também recompensadas. Tudo isso é
feito através dos princípios de coletividade de Shri Krishna, onde Ele observa coletivamente a situação. Por exemplo, como Eu
lhes contei da última vez também, Colombo felizmente veio para a América. Felizmente. Então fomos salvos, senão não
estaríamos aqui. E depois esses espanhóis, toureiros, eles foram e começaram a lutar… contra as pessoas pobres e
desarmadas, que eram apenas simples proprietários daquela terra. Mas eles foram e ocuparam aquelas terras e mataram cada
um deles. Portanto na América, você não consegue encontrar ninguém, seem dúvida. Mas mesmo na América do Sul, você tem
de ir para Colômbia ou Bolívia, para as grandes altitudes, para ver alguns aborígines lá, quanto ao resto, a maioria deles está
exterminada. Então, agora na Krita Yuga, todas essas doenças começaram a surgir. Mas a parte principal é o vício em drogas.
Para sua informação, essas drogas são feitas na Bolívia e na Colômbia. Vocês os puxaram lá para baixo, então, agora, vocês
têm as drogas… e muito gentilmente, vocês estão dando boas-vindas a elas. Pessoas foram à Nicarágua para ajudá-los… e
trouxeram todas essas drogas horríveis para Washington, e em toda elite da sociedade, eles estão somente discutindo… qual é
a melhor droga, onde é vendida e onde devem comprar as drogas. Então toda a América está agora preocupada com quanta
droga… eles podem importar e matarem a si mesmos e se destruírem. Portanto, esta destruição começou de dentro. Então,
além disso, quando Eu fui lá, pela primeira vez, Eu lhes disse… para não serem condescendentes com essas práticas freudianas,
mas que mantivessem a moralidade, senão vocês terão problemas. Então, eles tiveram primeiro a AIDS, em segundo lugar,
agora a doença dos yuppies… e eles têm todos os tipos de doenças sexualmente transmissíveis. A cada dez pessoas, há pelo
menos uma pessoa que está sofrendo disso… e a cada vinte pessoas, haverá pelo menos uma pessoa… que deve estar
sofrendo de esquizofrenia. Porque eles tornaram todas as pessoas, todos os outros países nervosos, então agora, eles estão
tendo esquizofrenia. Desse jeito, nós podemos ver na Inglaterra. Agora, da Inglaterra, eles vieram para a Índia… como
comerciantes, comerciantes comuns, e nos saquearam completamente, sem dúvida, nos governaram por 300 anos, como Eu
digo, com a "sua cordial hospitalidade" que eles tinham… e nos deixaram em três pedaços. E agora, em seu próprio país, há
problemas, todos os tipos. Antes de tudo, ninguém quer ser chamado de inglês. Todos eles chamam a si mesmos de galeses ou
de escoceses… ou em especial, de irlandeses. E há sempre um medo de bomba em Londres, a todo momento. No nosso
primeiro programa, também houve medo de bomba. Então, vocês podem imaginar, esses ingleses que tentaram… nos dividir
estão automaticamente divididos entre eles mesmos, e agora estão lutando uns com os outros. Mas há outros problemas
também, como a AIDS, vida imoral e todas as coisas assim. O mesmo com os franceses. Os franceses tentaram vender os seus
vinhos por toda parte… e trazer o seu horrível hábito cultural de banho para todos os lugares. Agora, estão sofrendo por isso.
Por exemplo, a maior parte do tempo eles estão bêbados… e perderam todas as amarras, eles não têm nenhum juízo nas suas
cabeças. Por exemplo, uma dona de casa pode ser uma prostituta… com a permissão da lei. Todas essas coisas estão
acontecendo. Agora eles estão pagando, e o pior que eles estão pagando, todos esses países que acham que não há limites
para eles mesmos, é a recessão. Isso também é parte de Shri Krishna, porque Ele é Kubera. Ele é Aquele que é o poder da
riqueza. Ele deu muitas riquezas a todos esses países… e agora, eles não sabem o que fazer com eles mesmos. Nós podemos
ver nestes 50 anos quantas coisas aconteceram, mas especialmente, estes 20 anos têm sido realmente notáveis. No mundo
inteiro, vocês podem descobrir que tem acontecido um tipo de… mudança completa ou uma exposição. Mesmo na Itália, você
vê que todo dia esse Vaticano aqui é exposto… ou alguma conexão mafiosa está lá… ou essas, que vocês chamam, pessoas do
governo são expostas. Eu não estou fazendo nada, estou apenas sentada aqui. Mas isso está funcionando dessa forma. Desde
que Eu estou aqui, Eu não sei quantas pessoas foram para a cadeia. Só Deus sabe. Eu não sei, ela não trouxe as Minhas

pastilhas de garganta. Tomei um banho de manhã cedo, então está um pouco… Shri Krishna está tentando Me abastecer. Nós
indianos também estamos sofrendo por causa de nossas ações passadas, por exemplo, nós temos o sistema de castas. Então,
o sistema de castas se tornou a maior dor de cabeça para nós na Índia. Esse é o maior câncer para nós. Desse modo, em todo o
lugar, estes 20 ou 21 anos têm sido… Portanto, desse modo, em cada país vocês verão gradualmente, que cada país terá de
encarar o que ele fez. Também, o estilo próprio de Shri Krishna era… que Ele nunca acreditou no sistema de castas. Ele próprio
nasceu numa casta que é, o que vocês chamam, de vaqueiros… e depois Ele se tornou um rei, é claro. Mas, antes de tudo, Ele
viveu como uma pessoa comum. Ele levava as vacas para fora, cuidava delas e as trazia para casa. Agora, se vocês observarem
a vida Dele, perceberão que Ele era completamente muito humano, o modo como Ele brincava com Sua mãe, com as outras
senhoras. Tudo isso é extremamente humano e infantil e extremamente doce. Mas, por trás disso, também havia um grande
significado. Por exemplo, Shri Radha, como sabem, Ela era Mahalakshmi, e como Mahalakshmi, Ela banhava os Seus Pés no rio
Yamuna. As mulheres que pegavam água desse mesmo rio, carregavam nas suas cabeças os vasos. Agora, Shri Krishna queria
levantar a Kundalini delas, então Ele atingia os vasos por trás, de forma que a água caia sobre… suas costas e essa água vibrada
elevava as suas Kundalinis. Essa era a Sua brincadeira infantil, mas tinha um significado. Outro caso, é quando O vemos
jogando Ras. Ra significa energia. Radha, "Ra" é energia e "dha" é aquela que sustenta. Portanto, Radhaji era quem tinha a
energia. "Sa" significa "com". Então, quando Eles jogavam Ras, estavam brincando com a energia. E é desse modo que Ele
queria ter o despertar coletivo das pessoas, dos gopas e gopis, e Ele o fez. Mas, depois, Ele teve de partir e lutar contra esse
Kamsa. Durante a Sua vida, como uma criança ou adulto, Ele puniu todos os tipos de demônios… e mulheres demoníacas que
eram como Putana e tudo mais. Ele fez isso e nesta Kali Yuga também, Ele está ativo. Vocês têm visto como, gradualmente, Ele
tem liquidado tantos falsos gurus, um por um. Alguém que chamou a si mesmo de Shri Krishna, alguém que chamou a si
mesmo de Deus e outras coisas mais. Ele liquidou a todos, os expôs e agora, nós temos muito poucas pessoas na arena que
restaram para nós lutarmos. Eles mesmos estão tremendo e bastante amedrontados conosco, porque estamos nos
sustentando na verdade. Portanto agora, é quando temos de pensar em Shri Krishna, que reside em nosso Vishuddhi Chakra.
Muitas pessoas têm esse problema de Vishuddhi Esquerdo. Isto é devido a sermos pessoas meio que muito sociais. Agora, na
sociedade ocidental, o sistema social é tão rígido que… qualquer um pode ter um colapso com isso ou costumava ser assim.
Agora está melhor, talvez, por causa das revoltas, da contracultura. Mas por outro lado, se você colocar uma colher daqui para
lá, então você está acabado. Se você começar a comer com, digamos, não com a faca de peixe, mas com uma faca comum,
então você está acabado, você é inútil. E esses franceses fizeram muito pior… ao usarem uma grande ciência a partir do álcool.
Para esta bebida, este é o copo, para aquela bebida, este é o copo e tudo mais. Portanto, o coletivo todo foi construído muito
rígido. É muito mais rígido do que na Índia. Eu achava que a coletivo indiano era muito rígido, por causa de certos
condicionamentos que temos. Mas depois de vir para o Ocidente, Eu fiquei surpresa ao ver que… é um tamanho
condicionamento na cabeça das pessoas… que alguns dos condicionamentos você não consegue remover, digamos da Igreja
Católica, você pode dizer, ou de onde quer que seja. Mas quando isso vem de alguém como Freud, que era sem dúvida um
demônio, eles simplesmente abandonam… todos esses condicionamentos e adotam isso. Eu não posso entender qualquer país
onde essa Igreja Católica… é tão predominante, eles estejam seguindo Freud. Então, essa rigidez coletiva existia, porque talvez
Shri Rama era uma pessoa muito formal. Por causa Dele, talvez a rigidez coletiva tenha existido na Índia. Mas, no Ocidente, é
tudo mental. É totalmente mental. Se você usa esse tipo de cabelo, então você está bem. Se você põe óleo, então você é
totalmente louco. Todos os tipos estranhos de ideias eram dadas… e as pessoas começavam a agir assim. Se você não puser
óleo de forma alguma, você ficará careca. Se você ficar careca, então eles terão um mercado para suas perucas. Portanto, a
coisa toda era orientada para o dinheiro… e tudo era feito tão fixo que você tinha de fazê-lo, de modo que eles pudessem vender
suas coisas. Na Inglaterra, como vocês sabem, é o fraque. Você tem de usar um fraque se tiver de ver a rainha. Eu não entendo
porque você tem de usar um fraque para ver a rainha, mas é obrigatório e se você não usar, então você não terá permissão.
Então, eles têm de alugar estes fraques e tudo mais de alguma loja, que podem estar apertados ou folgados… e todo mundo fica
parecido com Charlie Chaplin. Eles não conseguem andar direito. Portanto, esse tipo de rigidez estúpida que chegou ao
Ocidente, realmente os tornou muito nervosos. As pessoas são tão nervosas aqui. Se disserem para alguma mulher que Eu
estou vindo… e que irei comer com vocês, ela irá desmaiar. Só Deus sabe o que ela pensa, quero dizer, é a preocupação com… a
opinião pública ou o seu próprio condicionamento. Mas se a uma dona de casa indiana, se você lhe disser que você irá chegar,
ela será a pessoa mais feliz. Ela ficará muito feliz por você vir à casa dela para jantar. Mas aqui, mesmo se você disser: "Eu
gostaria de vir e vê-la à noite." Elas dirão: "Tudo bem, venha para o bar." Porque elas são tão nervosas, elas não estão seguras
de si mesmas e isso surgiu, Eu acho, talvez a partir dessas normas que foram criadas no Ocidente. Na Índia, nós também temos
muito desse ritualismo que… surgiu de forma muito séria. Como por exemplo, tínhamos pessoas, jainistas, que arrancavam

seus cabelos com as mãos. Eles não deviam usar nenhuma faca ou tesoura ou ir ao barbeiro. Então, eles deveriam arrancar os
seus cabelos por conta própria, então a barba deles, eles arrancavam o tempo todo. Eles foram para um condicionamento tão
terrível… que diziam que mesmo pela respiração… poderiam aspirar algum animal, então eles colocavam um tipo de tecido na
frente da boca. E faziam todo o tipo de insensatez. Naquela época, Shri Krishna veio. O Seu próprio primo era um tirthankara,
vocês ficarão surpresos, Neminath. Ele se tornou um tirthankara, e isso fez Shri Krishna pensar sobre isto, esse tipo de
ritualismo estúpido que nós temos. Como por exemplo, pela manhã as mulheres acordam, irão, colocarão água para Tulsi,
fazem isso, aquilo, jogam água aqui e ali. E também os páreas e os não páreas, e você não pode tomar água disso, não pode
comer isso, não pode se mover dessa maneira. Todos os tipos de restrições, horários, tudo. Este momento não é bom, aquele
momento não é bom, isso você não deveria fazer, aquilo você não deveria fazer, a uma tal dimensão que todo o movimento de
nosso país… era em torno desse ritualismo. Eu tinha sobrinhos que iam para Mumbai para trabalhar. Toda vez que iam para
Lucknow, voltavam com as cabeças raspadas. Eu dizia: "Qual é o porblema? ", eles diziam: "Há muitas pessoas idosas na nossa
família…" "e quando elas morrem, nós temos de raspar nossas cabeças." Toda vez que iam lá alguém morria, então voltavam
com suas cabeças raspadas. Rituais horríveis como esses existiram e mesmo agora no sul da Índia, há muitos rituais, rituais
terríveis, e eles não podem se livrar disso, estão apavorados. Se livrarem-se deles, então podem ser pecadores ou irão para o
inferno. Assim, o condicionamento indiano era no que se refere à rigidez religiosa, estar no canal direito de tal forma que… não
deveríamos ser pegos sem fazer isso. Então de manhã cedo eles se levantam e fazem os rituais… sem nem mesmo pensar
sobre o que eles estão fazendo. Mas no Ocidente, o estilo de vida é somente rigidez, todo o estilo de vida. Não há liberdade em
nenhum lugar. E tudo isso, houve uma revolta dos hippies e outras pessoas, todos eles lutaram contra isso e foi para outros
extremos. Então, eles foram de um extremo ao outro. Agora, como o advento de Shri Krishna mudou isso? Quando Shri Krishna
veio a esta Terra, Ele disse: "Isto tudo é uma Leela." É apenas um jogo. Porque você está envolvido nisso, você não consegue ver
o jogo. Mas, se você ascender, se você está na água, você está com medo da água. Mas, se você entra no barco, pode ver a
água e se você sabe nadar, você pode até mesmo salvar as pessoas que estão na água. Então Ele disse que se você
desenvolver um estado de testemunha, sakshi swarupata, se você desenvolver esse estado, então você vê tudo como uma peça
teatral. Nada o afeta, nada importa, você não se preocupa com nada, você vê o problema por cima. Você está e vê o problema e
porque está fora dele, você pode resolvê-lo. Esse foi o Seu grande advento. Eu diria que Ele ensinou que o primeiro passo em
direção à ascensão… é tornar-se um sakshi, você tem de se tornar a testemunha. Agora, vamos ver na Sahaja Yoga. Na Sahaja
Yoga, há diferentes tipos de pessoas vindas de diferentes regiões, de diferentes culturas, porque a porta está aberta para todos.
Agora, se um indiano entrar, ele ficará o tempo todo atento aos outros… e dirá: "Mãe, este homem…" "não está fazendo isto, este
homem não está fazendo aquilo." "Ele deveria ter feito footsoaking". Ele encontrará falhas nos outros o tempo todo, dizendo que
este homem não está fazendo dessa forma. Mas no Ocidente, eles começam a achar falhas neles mesmos. E Eu recebo cartas,
algumas vezes de dez, doze páginas, confessando quais erros eles cometeram. Quem está interessado em saber que erros
cometeram? Quero dizer, se um lótus nasce, ninguém quer saber… quantas coisas sujas estão dentro do lago. Vocês são agora
um lótus. Mas é tão comum, eles pensam: "Nós devemos confessar," "precisamos dizer à Mãe que erros cometemos." A todo
momento, vocês estão mudando, então o que há para confessar? E a vida é tão formal, como Eu lhes disse, que as pessoas
sofrem por se sentirem culpadas por qualquer coisa. À parte a influência dessa Igreja Católica, que tem condicionado tanto
vocês, que mesmo se não forem católicos, forem protestantes, ainda assim se sentem culpados e com esssa culpa, vocês
desenvolvem este Vishuddhi Esquerdo. Portanto, este Vishuddhi Esquerdo é Vishnumaya. Significa o quê? Uma vez que tenham
este Vishuddhi Esquerdo, vocês desenvolvem todos os problemas de Vishnumaya… e um deles é problema de coração. Porque
Vishnumaya é algo ativo, Ela é como a eletricidade… e se vocês têm problemas de Vishnumaya, então vocês se tornam
letárgicos. "Oh, eu sou tão culpado!" Vocês se tornam deprimidos. O princípio de Vishnumaya desaparece de vocês. Ela é
Aquela que é veloz, rápida, Ela lhes dá a luz… e Ela anuncia ao mundo inteiro quem é Shri Krishna. Enquanto o que acontece com
essas pessoas, os Sahaja Yogis que chegam, que sentem-se culpados, eles dizem: "Mãe, nós achamos que se fizermos isto,
então o nosso ego vai crescer." "Se fizermos qualquer trabalho externo," "trabalhar em alguns campos ou vilarejos," "então, o
nosso ego crescerá. Portanto, não queremos fazê-lo." Isso é um absurdo. É como se você desse luz para outra luz e ela
dissesse: "Eu não quero doar luz, porque talvez esta luz desenvolva um ego." É um absurdo. Mas os Sahaja Yogis Me dizem
essas coisas absurdas. Eles têm de entender que, para saírem deste Vishuddhi Esquerdo, é preciso que se tornem
completamente dinâmicos na Sahaja Yoga. Façam o máximo pela Sahaja Yoga. Caso contrário, não poderão livrar-se do
Vishuddhi Esquerdo. Vishuddhi Esquerdo é uma ação muito depressiva em todo o ser… e a pessoa que tem Vishuddhi Esquerdo
é sempre muito lenta… para fazer qualquer coisa para a Sahaja Yoga. Vocês não receberam a luz para escondê-la. Cristo disse
que você não coloca a luz sob a mesa. Então, foi lhes dada a luz para trabalharem, serem dinâmicos, para pensarem no que

fazer, como providenciar, como organizar. Mas se vocês se sentem culpados, então dirão o tempo todo: "Oh Mãe, é muito difícil,
Você sabe disso…" Vocês sempre acharão o outro lado de toda a peça, apenas para evitar. Agora, um Sahaja Yogi deve
testemunhar a si mesmo antes de tudo. Isso é introspecção. Você deve observar a si mesmo. "Onde eu estava e eu cheguei até
aqui." Não se entreguem em demasia ao passado, mas vejam a distância… que atravessaram em tão pouco tempo. Agora,
vocês vieram para o Reino de Deus. Vocês têm todos os poderes. Eu não conto mentiras. Isso é um fato. Eu lhes darei um
exemplo, se Wolfgang Me permitir contar. Wolfgang estava Comigo quando viajamos de Praga para Viena… e ele Me disse que
o vôo era às 10:30, mas era às 9:30, foi um erro, podem ocorrer erros, é claro. Esse também é um estilo de Shri Krishna. Vocês
podem sempre cometer erros, não importa. Todas essas coisas acontecem para criar um evento, um ghatna. Assim, ele estava
muito chateado de ter Me dito o horário errado… e Eu cheguei lá atrasada uns quinze minutos. Havia uma recepcionista horrível
da companhia aérea, ela começou a gritar… Comigo, dizendo: "Não é justo, Você não sabe", isso e aquilo, e tudo mais. Eu
simplesmente não Me importei, porque Eu sabia que era… devido ao erro que cometemos. Eles poderiam ter decolado o avião
ao invés de gritar, mas retiveram o avião e gritaram Comigo. Porque ela queria gritar. O avião estava cheio de pessoas e não
podia sair, então Eu perguntei para os engenheiros e eles disseram: "O avião está assim há meia hora, estamos tentando corrigir
isso." "está deste jeito." "Então, tudo bem." Ele disse: "Vocês terão de esperar até que o corrijamos." Mas porque ela gritou
Comigo, Wolfgang estava cheio de lágrimas. Imaginem este alemão com tantas lágrimas nos olhos. Então, Algas estava
falando com ele: "Tudo bem, não importa, isto não foi erro seu." Ele estava se sentindo tão triste: "A Mãe foi insultada…" "dessa
jeito por aquela mulher, por causa do meu erro." Isso é amor. O poder do seu amor era tão grande que no mesmo momento,
havia tantos Sahaja Yogis, por volta de 50 pessoas, em frente ao balcão, nos observando. Nós sentimos e eles também
sentiram, mas eles sentiram uma tremenda… brisa fresca, como se uma grande rajada de vento chegasse neles, e soprasse
vibrações sobre eles, eles simplesmente ficaram encantados. e de repente, quando abriram os olhos, perceberam que o céu
inteiro… estava cheio de nuvens. Não havia uma única nuvem. Em um segundo, em um segundo, de onde vieram as nuvens, só
Deus sabe. Estava tudo completamente coberto de nuvens. Então eles pediram para sairmos porque não podiam fazer nada.
Então quando voltamos começou a chover. Quando ele veio, ele foi atrás daquela mulher e disse: "Agora com quem nós vamos
gritar? Nós não podemos pegar nosso avião." Então eles anunciaram que todos os voos estavam cancelados. Vejam o poder de
seu amor por sua Mãe. O céu inteiro não pôde aguentar. Seus olhos tornaram-se o céu. Em um segundo. Eles disseram: "Mãe,
nunca tínhamos visto um milagre assim." "Não havia uma única nuvem e a coisa toda ficou coberta com isso." Portanto vocês
devem conhecer os seus poderes. Antes de tudo, testemunhem a si mesmos. Isso é introspecção. Vejam por si mesmos
quantos poderes adquiriram. Agora, com o seu Vishuddhi Esquerdo, irão sempre concluir: "Como posso ter quaisquer poderes,
afinal, eu fiz isto, eu fiz aquilo." Mesmo que você dê a alguém cem libras e lhe diga: "Vá ao mercado e compre alguma coisa." Ele
dirá: "Oh! De que adianta essas cem libras? ", isso, aquilo. Use-as. É simples assim. Mas então os Sahaja Yogis começam a
dizer: "Não, não, não, a Mãe disse, mas como eu posso ter?" "Afinal, como posso ter esses poderes? Não é possível, eu sou
inútil." Porque este Vishuddhi Esquerdo está o tempo todo dizendo que você é inútil. É como um buraco com vazamento no seu
cérebro, que leva embora todo o bom senso. E você aceita isso. Portanto, a primeira coisa é fazer uma instrospecção… e ver por
si mesmo quantos poderes você adquiriu. Como, no começo, nenhum Sahaja Yogi dava a realização na Índia. Ninguém sequer
entraria em contato com alguém. Então aconteceu que o Meu carro estragou… e Eu estava atrasada duas horas, felizmente.
Havia um grande encontro… e eles não sabiam o que fazer, então começaram a dar a Realização… às pessoas e se deram conta
de que eles podiam dar a Realização. Caso contrário não tocariam em ninguém. Agora vocês sabem o que podem fazer. Vocês
também sabem que tudo que digam acontece. Tudo que quiserem vocês podem conseguir. Tentem, tentem, tentem. Mas se
não fizerem isso, então vocês estarão o tempo todo… desenvolvidos pela metade. Experienciem os seus poderes, vejam como
vocês são dinâmicos, não tenham formalidades, apenas usem isso completamente… e ficarão surpresos ao ver que vocês têm
muitos poderes. Alguém Me disse: "Mãe, a Senhora deu um siddhi (poder) para Guido." Eu dei siddhis a todos vocês, Eu nunca
discrimino. Mas a única coisa é que ele é muito corajoso. Ele tem usado muito. Ele usa muito, se vocês não usam os seus
siddhis, o que Eu posso fazer? Eu lhes dei todos os siddhis, não há dúvida sobre isso. Portanto tentem. Como, no começo, Baba
Mama Me disse: "Como eu posso escrever um poema? Tenho vontade de escrever," "mas estou muito assustado porque não
consegui escrever mesmo uma redação." Eu costumava escrever redações para todos os Meus irmãos… quando estavam
estudando. Eu era muito boa em línguas. Mas foi isso o que ele disse… e agora olhem para ele. Eu lhe disse: "Vá em frente e
escreva," "seja o que for, escreva." Ele disse: "Eu talvez escreva algo errado." "Não importa, escreva." Da mesma maneira, se
alguém quer pintar algo, não deve pensar… em como irão criticá-lo. Apenas pinte. Se você quer cantar, apenas cante. Se você
quer fazer qualquer coisa, qualquer manifestação, apenas faça-o ousadamente. Vá de forma grandiosa. Você ficará surpreso
consigo mesmo, com a forma como alcançou isso e como o está fazendo. Isso tem funcionado com tantos artistas, vocês

sabem disso. Aquele dia Debu contou-lhes sobre ele… e são muitos, eles podem contar-lhes que isso tem acontecido a eles.
Portanto, a primeiro coisa é saber que vocês têm poderes. Agora, acreditem neles, tenham fé em si mesmos. Se tiverem
Vishuddhi Esquerdo, esta Visnhumaya não terá efeito. Mas sejam como Vishnumaya. Apenas desistam dessa culpa. "Não! Eu
sou um Sahaja Yogi, não sou uma pessoa comum." Às vezes as pessoas falam Comigo e Eu digo: "Você sabe o que você é?" "O
que Mãe?" "Você é um Sahaja Yogi." "Oh, eu esqueci." Agora, vá e faça isso. E um outro estilo deste Vishuddhi Esquerdo, que
vocês precisam entender, é que ele tenta dar explicações. Como Eu lhes disse, muitas vezes, quando você pede para alguém…
telefonar para uma pessoa, primeiro dirão: "Ele pode não estar lá, Mãe." "Baba, telefona. Primeiro descubra se ele está lá ou
não." Mas, eles não o farão. Eles simplesmente se esquivarão e isto é outra coisa: Vishnumaya nunca se esquiva, vocês têm
visto isso. Uma vez que Ela tenha que brilhar, Ela brilha. Onde quer que Ela esteja, o que quer que Ela seja. Então, da mesma
maneira, nós temos de ser assim. nós temos de saber que somos pessoas especiais, somos escolhidos, somos anjos,
entramos no Reino de Deus e tudo dará certo. A Sahaja Yoga não se destina a pessoas inúteis. Como lhes contei em Marathi,
Tukarama disse: "Edia Gabalyache Kaam Nave." Não é destinada a loucos e pessoas vis. É destinada para alguém que tem
Tyala Paije Zatisa. Vocês precisam de pessoas de caráter. Eu sei que pode não… haver muitas pessoas assim, mas não há lugar
no Reino de Deus… para muitas pessoas, para todas essas pessoas inúteis. É somente para algo especial. Esses assentos
estão reservados… e vocês obtiveram a sua Realização agora, de algum modo. Então, agora tentem entender que o Princípio de
Vishnumaya tem… de ser expresso, tem de ser mostrado… e façam introspecção: "Eu fiz isto ou não?" Não tenham medo de que
digam: "Baba, nosso ego irá crescer." Não importa. Você também verá o seu ego. Esta é a segunda parte do jogo de Shri Krishna
que, nesta Krita Yuga, você vê o seu ego. Havia uma mulher que não era muito gentil… com algumas senhoras de Maharahstra.
Então Eu lhe disse: "Você está muito canal direito." Ela não acreditou. Ela veio Me ver em Roma e caiu, no lado direito,
completamente. Então ela percebeu que seu canal direito não estava bem. Portanto, para saber se você tem bloqueio no canal
direito ou esquerdo, existe um método muito bom que é o da meditação. Agora, a terceira situação é que você tem de aceitar…
seja o que for que estiver errado com você. Se você não aceita, então você não está sendo gentil consigo mesmo. Essa é a parte
central disto, você tem de aceitar. "Sim, isto é algo errado comigo." "Entrei nesta parte em que estou errado, do meu Vishuddhi,"
"ou naquela parte, eu estou errado. Então agora, eu tenho de melhorar." Agora, pessoas de Vishuddhi Direito sempre tentarão
Me corrigir. Eu tenho visto isso. É muito simples para elas. Se Eu digo qualquer coisa, "Não", primeiras palavras. Existem
diferentes tipos de "não". Algumas vezes é "Não!" Outras vezes é "não, não, não, não, não, não." Eles irão Me contradizer ou
tentarão impor a sua própria idéia… e depois eles descobrem que aquilo era errado, que não deveriam ter dito aquilo. Digamos,
por exemplo, se Eu disser: "Eu vi estas coisas aqui." Eles dizem: "Não!" Eu digo: "Eu vi com os Meus próprios olhos," "e uma vez
que Eu vejo algo, vocês sabem, está registrado, está lá." "Não!" Eu digo: "Tudo bem, apenas tentem descobrir." "Está lá!" "Como é
que nós não o vimos!" Eu digo: "Porque o ‘não’ estava escrito nos seus olhos," "vocês não podiam ver nada." Então, eles puxam
as suas orelhas. Isso é o melhor. Mas, se você observar: "Este é um hábito que tenho de dizer ‘não’ ás coisas." Portanto, antes
de tudo, Eu também testo vocês. Supondo que Eu diga que agora são 9:00hs da noite, apenas digam "Sim". Vamos ver o que
acontece. Tentem ver. Eu os testo muitas vezes dessa maneira… e então Eu observo que, para algumas pessoas, se Eu digo que
é assim: "Tudo bem, se é assim. Se a Mãe disse, é assim." E então, isso começa a construir sua fé muito bem. Eu posso ver que
eles estão, claramente, como eles estão entrando no reino da verdadeira fé, e lá, quando Eu digo algo absurdo, eles apenas
sorrirão. Eles sabem: "A Mãe está apenas nos testando". Então eles apenas sorriem, eles não farão nada, mas apenas sorrirão.
E então, se for assim e eles não souberem, eles dirão: "Sim, deve ser, a Mãe deve ter feito isso ou dito." Então, o seu período de
teste está lá. Você tem de testar a si mesmo. Como Profeta Maomé disse: "Suas mãos falarão e darão testemunho contra
vocês." Então, em suas mãos vocês saberão. Agora, essas mãos são as bênçãos de Shri Krishna. Elas vêm do mesmo
Vishuddhi e, como sabem, dos nervos pélvicos. E existem dois chakras, um é o Lalita Chakra e o outro, Shri Chakra, todos em
ambos lados. Eles também fazem o jogo de Shri Krishna. Com estas mãos, nós podemos sentir as vibrações. Agora, se seu
Vishuddhi Direito é muito forte, você pode não sentir. Se o seu Vishuddhi Esquerdo é muito forte, você pode não sentir. Mas isso
não significa que você não tenha obtido a Realização. Você a obteve, apenas trabalhe suas mãos. Agora, para trabalharem suas
mãos, vocês têm de se certificar… de que não devem usá-las para coisas inúteis. Isso é muito importante, porque vocês têm
mãos especiais. Essas mãos são aquelas com as quais vocês expandem a coletividade. Agora, por exemplo, na Itália. Aqui as
pessoas quando falam, elas vão… Você não entende nada do que eles estão dizendo. Eles só entendem os seus próprios
gestos… e somente eles conseguem retratar. Para uma pessoa que não entende, eles vão fazendo assim, assim, o tempo todo.
Então isso deve ser reduzido. Não há necessidade de usar suas mãos em demasia o tempo todo, deste jeito, daquele jeito, mas
apenas um pouco. Mas enquanto usam as mãos, isso também deve ser decente, deve ser ajustado, deve ser muito claro e útil.
Apenas exibir suas mãos não é bom. É um tipo de teoria, que Me contaram, na qual você deve gesticular com as mãos e falar.

Tudo bem para pessoas como Hitler, mas não para nós. Nós devemos ser decentes. Toda vez que tivermos de dizer, agora, por
exemplo, mostrar algo para alguém, não devemos dizer: "Faça isto!" Este é o dedo de Shri Krishna. Você não pode usá-lo desse
jeito. Diga: "Por favor, faça", pretendendo apoiar alguém. Isso parece melhor. Estas mãos devem ser usadas para a coletividade.
Nós dizemos "namaste", quando nos encontramos com os outros. Para milhares de pessoas, podemos dizer "namaste". Mas Eu
não gosto desse negócio de aperto de mãos, porque não é bom. Apertar as mãos não cria nenhuma coletividade. Ao contrário,
você pode pegar todos os tipos de formigamentos… e todos os tipos de problemas dos outros. Mas, quando falam com as
pessoas, também, apenas com estas mãos, vocês podem senti-las. Apenas com estas mãos, vocês podem cuidar de seus
filhos. Apenas com estas mãos, vocês podem mostrar sua suavidade, sua doçura e também com a boca, a qual, é claro, é uma
parte do Vishuddhi, isso é diferente, mas as mãos, especialmente as mãos. Seus gestos e tudo mais devem mostrar muitos
sentimentos do coração… e somente então, esses gestos têm algum significado. Agora, na Sahaja Yoga, como sabem, vocês
dão as mãos uns aos outros… e as vibrações começam a fluir entre vocês. E também podem ouvir tabla em suas pulsações.
Então, isso mostra que elas são a comunicação. Portanto, essas mãos são realmente o começo da coletividade. A mais
importante, Eu diria, a coisa mais importante são as mãos que… agem para a sua coletividade. No que lhes diz respeito, existem
muitos outros anjos… e outros ganas que ficam atrás de vocês. Eles também lhes estendem a ajuda deles para vocês… sempre
que vocês precisam comunicar algo. Eles também executam o trabalho de vocês muito bem. Portanto, tudo que for expresso
pelas suas mãos ou através delas, eles imediatamente assimilam. Como sabem, o Vishuddhi tem 16 pétalas… e os ouvidos,
nariz, garganta, olhos, todos são guiados por ele. Também o subplexo do Vishuddhi que é este aqui, é o Hamsa Chakra. Então,
nós temos estes olhos para ver, olhos para comunicar. Olhos puros comunicam o puro amor, a pureza. Com os olhos puros,
você pode limpar as pessoas. Com os olhos puros, você pode ajudar os outros, você pode trazer paz. A purificação dos olhos
acontece através do seu Vishuddhi… e do Agnya. Aqui, ambas as coisas têm de trabalhar. O nariz é muito importante. O nariz
tem de ser puro, no sentido de que você deve ser… capaz de descartar tudo que estiver cheirando mal… e você deve ser capaz
de aceitar tudo que for perfumado. É muito importante, porque o nariz é a especialidade de Shri Krishna, Eu diria, no sentido de
que Ele é Kubera e Kubera deu o nariz à Deusa. Algumas pessoas têm o mau hábito de mover seu nariz apenas… para mostrar
desaprovação ou algo desse tipo, elas seguem fazendo isso. Isso é muito errado, porque você está insultando a si mesmo, está
insultando o seu poder de Kubera. Então, você tem de manter seu nariz de um modo digno. Deveria ser um nariz digno. Não
deveria ser usado para fazer coisas indignas… ou que expressem desprezo. Então seus dentes são muito importantes. Vocês
têm 32 dentes, 16 poderes de Shri Krishna divididos, vocês podem dizer, em 32. Estes são os seus dentes em ambos os lados.
O lado direito está em cima e o lado esquerdo está embaixo. Isso é algo que negligenciamos muito no Ocidente, Eu devo dizer.
Na Índia não é. Isso é muito negligenciado e é algo que temos de cuidar. A razão de negligenciarmos, Eu diria, é a preguiça, deve
ser a preguiça. Mas devemos escovar os dentes, pelo menos, duas ou três vezes. É importante, isso Eu não preciso dizer, mas o
mais importante é trocar a escova. Vocês também devem usar manteiga ou sal e óleo… para esfregar as suas gengivas. Se
esfregarem as suas gengivas apropriadamente, nunca terão problemas com seus dentes e suas gengivas. Além disso, toda vez
ao anoitecer, vocês devem novamente escovar seus dentes. Eu tenho visto muitas pessoas que vêm a Mim, ao anoitecer, nos
programas com um cheiro horrível saindo de suas bocas. Não é que isso seja uma doença, mas a única coisa é que… eles não
têm limpado os seus dentes. Também há pessoas que nem mesmo escovam seus dentes, e começam a tomar o café da
manhã. Eu não sei. Eu acho que foi outra teoria que começou, que podem fazer suas refeições sem escovar os dentes. Os
dentes são muito importantes e devem cuidar deles. Todas as qualidades do seu Vishuddhi dependem dos seus dentes. Então,
deve-se cuidar dos dentes de uma maneira apropriada, e nunca devem cerrá-los e mostrar raiva com os dentes. Esse é um
hábito muito ruim. Também há um gesto, Eu tenho visto que… se eles não gostam de algo, simplesmente ficam fazendo assim.
É algo muito errado. Deve-se evitar esse tipo de gesto. E é muito perigoso para os seus dentes. Assim a palestra de hoje é uma
espécie de palestra médica, Eu devo dizer. Uma pessoa que é dotada espiritualmente… tem uma expressão que nunca pode ser
agressiva. Ele pode não ter boa aparência, não precisa ser um tipo de personalidade atraente, mas a expressão em sua face é,
sem dúvida, de um santo. Isso também são as bênçãos de Shri Krishna. Eu tenho visto pessoas após um ano da Realização… e
Eu fiquei surpresa ao ver como as suas faces estavam mudadas, Eu não poderia reconhecer quem elas eram. Toda a face se
torna absolutamente compassiva, suave, pacífica e muito alegre. Todas as qualidades de Shri Krishna podem ser expressas em
sua face. Às vezes, você pode ser travesso para quem o olha. Há muitas expressões que vêm à face… e dão a você um
sentimento muito doce. Mas algumas pessoas têm o hábito de olhar no espelho… o tempo todo, o que é muito errado, porque
isso lhes dá um tipo estranho de ego. É melhor olhar para a fotografia de Shri Krishna… do que olhar para as suas próprias
faces, de forma que sua face se tornará como a de Shri Krishna. Ao invés de você começar a se olhar no espelho o tempo todo,
o que acontecerá com você, só Deus sabe, porque se você for para o passado, só Deus sabe o que você se tornará. Então, Eu

também sou grata aos psiquiatras… pois eles não gostam de narcisismo. Mas é muito perigoso olhar o tempo todo a sua face
no espelho, é muito perigoso. Isso cria uma personalidade muito estranha, você começa a dizer a si mesmo: "Oh! Eu sou
Napoleão!" Então você se torna Napoleão e começa a se comportar como Napoleão. No dia seguinte, você encontra um
Napoleão saindo do banheiro. Então, deve-se ter cuidado para não colocar muita atenção… e importância em si próprio, mas sim
no seu Si que é interior, que é o seu Espírito e se você cuidar desse lado, então todas essas coisas irão acontecer de uma
maneira muito bela. O cabelo também é cuidado por Shri Krishna. Vocês sabem que Ele gosta muito de qualquer coisa… que
seja semelhante à manteiga, portanto vocês têm de… por ou manteiga ou óleo ou algo assim em seus cabelos. Se você não
colocar, ficará careca, isso é afinal de contas o karma phala. Se você não colocar óleo, ficará careca. Então você tem de colocar
óleo e óleo sempre era colocado… antes no Ocidente. Eu vejo todos estes filmes antigos… e tudo mais, todos eles estão com
óleo no cabelo. Mas agora, é claro, se você não quer colocar óleo durante o dia, você pode lavá-lo, mas pelo menos uma vez por
semana, você deve colocar óleo na sua cabeça. A estrela de Shri Krishna é Saturno, Shani. Dizem que se Ele persegue alguém,
então ninguém pode ser salvo. Se Shri Krishna persegue alguém, então ninguém pode ser salvo. Da mesma maneira, se Saturno
persegue alguém, então essa pessoa está acabada. Então, digamos, algumas vezes Ele os persegue por sete anos, algumas
vezes por dois anos e meio, atrás de você. Então, este Saturno de Shri Krishna é uma qualidade dentro de nós. Supondo que
alguém nos perturbe… ou faça alguma coisa, nós não temos de fazer nada. Agora, essa tática de Shri Krishna, essa, podemos
dizer, natureza de Shri Krishna trabalhará isso. Ela irá informar a este Poder Onipresente e através Dele, esse homem ou essa
mulher ou esse grupo… ou essa organização que está tentando nos perturbar, será perseguida, enquanto estaremos apenas
sentados, sem fazer nada. Então eles simplesmente serão perseguidos até que eles pulem no mar. Automaticamente isso
acontecerá. Mas vocês têm de saber que vocês têm os poderes de Shri Krishna, pelos quais, se Ele persegue alguém, então
ninguém pode ser salvo. Ele é o último a brincar, mas Ele não perdoa. Ele não acredita no perdão. Ele diz: "Agora você teve o
suficiente disto". Ele dá uma corda bem grande para você se enforcar, mas Ele nunca perdoa. Uma coisa definitiva, Ele nunca
perdoa. Como vocês devem ter visto no Mahabarata, em Seu próprio julgamento das coisas, Ele não perdoa. Ele diz: "Você tem
de pagar, você tem de pagar por isso". Exceto quando você transcende. Se você se torna um Sahaja Yogi, se você transcendeu o
Vishuddhi, então Ele não pode fazer nada assim com você, mas se você não transcendeu, se não há nenhuma ascensão, você
não pode ser salvo, você não pode ser salvo Dele. Dizem que, uma vez, Mohammad Ghazni veio saquear nosso país. Quero
dizer, é uma história sobre o povo dos vilarejos. E lá ele saqueou Somnath, um grande templo nosso, no qual havia muito ouro,
jóias, tudo nele. Então esses brâmanes estavam pegando dinheiro de… todas essas pessoas, saqueando-as, colocando-os no…
templo e usando-os e o resto das pessoas era muito pobre. Então, foi uma espécie de reação neles a história é contada dessa
maneira. Então esse Mohammad Ghazni saqueou Somnath, que é o templo de Mahadeva. Agora, Mahadeva nunca precisou de
quaisquer joias… ou qualquer coisa, mas eles tinham colocado isso lá. Então Hanumana viu que Mahadeva tinha saído do
templo e estava correndo, então Hanumana correu atrás Dele. Em seguida, num certo ponto, Mahadeva sentou-se… e
Hanumana chegou e disse: "Você é o Deus dos Deuses. "Por que Você está correndo?' Do que Você tem medo?" Ele disse: "Você
não conhece esse Mohammad Gazni?" Ele disse: "Não, Eu não conheço". "Tudo bem, esconda-se atrás da árvore". Eles se
esconderam atrás da árvore. Então esse Mohammad Ghazni chegou… e sentou-se – isto é o folclore, é o povo contando –
sentou-se debaixo da árvore e transformou-se em Shri Krishna. Ele disse: "Essa coisa horrível, se Ele perseguir alguém," "quem
poderá ser salvo? Embaixo do meu nariz esses brâmanes estavam…" "ganhando dinheiro e tudo mais, colocando-o no templo de
Somnath," "o que não deveria ser feito. Eu não podia fazer nada, então Ele veio…" "e com esse Sujeito Me perseguindo," "Eu
também não posso ser salvo. Então, Eu estou fugindo do templo". Portanto, essa é a história contada pelos aldeões, que mostra
que se Shri Krishna estiver perseguindo alguém, então ninguém poderá salvar essa pessoa. Mahadeva teve de fugir, porque Shri
Krishna tem tantos truques e… tantos estilos que você não pode escapar disso. Ele usará o Seu cérebro de tantas maneiras que
Ele corrigirá… essa pessoa que está tentando incomodar vocês. Então, vocês têm de ter fé total nos poderes de Shri Krishna,
que estão dentro de vocês mesmos, que estão sendo disponibilizados. E também, se você ascendeu plenamente a partir deste,
então Ele não perturbará. Mas, se você tem Vishuddhi Esquerdo, Ele o perturbará, definitivamente. Se você tiver Vishuddhi
Esquerdo, Shri Krishna, definitivamente, o perturbará e tenha cuidado. Portanto, livre-se do seu Vishuddhi Esquerdo agora. Isso é
muito importante, porque depois Shri Krishna lhe aplicará… um teste e o fará tão infeliz, que você não saberá porque. "Mãe, eu
fiz isto, fiz este Puja, fiz isto, ainda assim esta é a situação…" "de minha família, foi isto que aconteceu". "Tudo bem, você é
católico?" "Sim." "Sente-se culpado?" "Sim" "Então, aguente isto." O que Eu posso fazer? Shri Krishna não pode ser controlado
por ninguém. Ele faz o que Ele acha apropriado e Ele se dispõe, realmente, a punir muito mais do que a Mãe, posso lhes dizer.
Eles dizem que Ela é Ati Raudra Ati Saumya. Ela é Aquela que é… muito dura e, também, muito suave. Mas até certo ponto. Shri
Krishna não é. Nada pode persuadi-Lo. Uma vez que você fique sob o Seu controle, então Ele se certificará de que você seja

corrigido - esquerdo, direito – de qualquer maneira, Ele o tornará correto. Portanto, uma coisa está lá: vocês têm de ter certeza…
que devem ter os seus Vishuddhis bem, antes de tudo, e também ter Shri Krishna se manisfestando nos outros. Vocês não têm
de fazer nada. Ele cuidará de vocês, de tudo e resolverá isso. Mas o Vishuddhi Esquerdo é uma doença do Ocidente. Eu também
sinto tanto isso de todos vocês que às vezes, sinto vontade de fugir para Índia, porque na Índia ninguém se sente culpado. Eles
não acreditam em sentir culpa. "O que há?" "Não matamos ninguém, porque deveríamos nos sentir culpados?" Aqui, isso é uma
doença em todo mundo. "Eu sinto culpa." Eu não sei quem introduziu essa ideia. Talvez essaa Igreja Católica, mas foi muito
longe. Então, em seguida, chegamos ao ponto do Virata. É aqui. Antes disso, temos de atravessar o Hamsa. Sem isso, você não
pode alcançar o ponto do Virata. Então o Hamsa é, como vocês sabem muito bem, é o discernimento. O discernimento Divino,
que deve estar dentro de vocês. Uma vez que desenvolva isso, então você não comete erros. Você nunca comete erros. Erros no
sentido de que você não faz… coisas que novamente o empurram para trás… ou pelas quais você tem de pagar. É apenas uma
vida muito honesta. É assim? É assim. Com esse discernimento, sem dúvida, você tem uma compreensão total do que deve ser
feito, do que não deve ser feito. E se isso está estabilizado, se o discernimento está estabilizado, em muitos Sahaja Yogis, Eu
devo dizer, o discernimento… surgiu mesmo com seus Vishuddhis Esquerdos. Mesmo se tiverem Vishuddhi Esquerdo, eles têm
esse discernimento. Eles sabem o que é certo e o que é errado. Com esse discernimento divino, a primeira coisa que acontece
é… que as pessoas ficam impressionadas com você. É a verdadeira coletividade. Isso impressiona a coletividade. Uma pessoa
que tem o discernimento Divino, as pessoas imediatamente veem a sabedoria dela e pensam: "Vejam este homem, como ele
poder ser assim? Ele é tão jovem!" "Como ele pode ser assim? É uma criança, como ele pode ser assim?" Então esse
discernimento Divino, que está aqui, a especialidade do Hamsa Chakra, quando começa a se manifestar, então
automaticamente vocês impressionam, automaticamente vocês impressionam a coletividade. Esse é um ponto muito
importante que vocês têm de saber. Enquanto vocês mesmos fazem uma introspecção, apenas observem… se desenvolveram
essa qualidade do discernimento Divino ou não. Por exemplo, há muitos, Eu tenho visto, quando eles vêm ao programa, eles
veem e Me dizem: "Mãe, um Sahaja Yogi me disse que eu tenho um bhoot." "Eu tenho um bhoot?" Eu disse: "De forma alguma,"
"como pode haver algum bhoot em você?" Ele talvez tenha. Mas o discernimento Divino não é lhe contar agora, mas sim
removê-lo. Assim, o discernimento Divino lhes dá a total compreensão: qual é a maneira de lidar com outra personalidade, qual
é a maneira de lidar com o coletivo, como falar com os outros, como incutir neles as coisas corretas. É uma manifestação
muito, muito vasta em tantas direções. Se você não tem nenhum discernimento Divino, você começa a falar o que não deveria
falar. Você começará a falar em um momento que não deveria falar. Você não terá nenhum senso de direção. Portanto, ter o
discernimento Divino é muito importante. Para isso, como sabem, o Hamsa Chakra fisicamene como mentalmente… e também
espiritualmente deve ser mantido bem. Em Meus Pujas do Hamsa, houve um onde Eu falei sobre isso. O último é o Virata. Este é
o estado que você tem de alcançar. O Virata está aqui na fronte, como sabem, e Eu fiquei surpresa quando fui ao Nepal. Há um
templo de Shiva lá. Apesar deles estarem venerando Shiva, eles estavam colocando todo o kum-kum aqui. Então Eu achei que
eles não sabiam por que o estavam colocando, porque mesmo se você venerar Shiva, você deve também venerar, aqui, o Virata.
Eles não o colocavam aqui, mas aqui, porque eram totalmente 100% veneradores de Shiva. Então por que eles deveriam
colocá-lo aqui? Porque alguém que sabe, que era gnóstico tinha lhes falado… que este é o lugar do Virata. Uma vez que você
entre no Virata, então todas as suas ideias de separação… ou diferenciação vão embora. Não restará mais, em você, qualquer
ideia de raça, de nacionalidade, de sua cidade, de seu vilarejo ou qualquer coisa. Nesse estágio, você não pertence a nenhum
lugar. Você pertence a todos os lugares e não pertence a todos os lugares. Uma situação assim entra em ação, quando você
não anseia por… nenhuma determinada comida. Você não gosta apenas de algum tipo específico de pessoa. Você pode se
ajustar a quaisquer circunstâncias, a quaisquer famílias, a qualquer tipo de pessoa. Você pode viver com bêbados. Quero dizer,
Eu vivi com bêbados, vivi no sentido de que, no mínimo, apertei as mãos de tantos deles. Você pode estar com qualquer tipo de
pessoa. Nada o incomoda, porque você está no estado de Virata. Porque tudo é absorvido pelo Virata e você não sente nada.
Seja qual for o tipo de pessoa, você não sente isso. O Virata tem de sofrer, não você; E esse é o melhor estado que Eu quero que
todos vocês alcancem… e tornem-se completamente livres. Nada pode impressioná-lo, nada pode influenciá-lo, nada pode
dissuadi-lo, mas você se baseia na sua autoestima… e na compreensão de si mesmo, de que você é um Sahaja Yogi, que você
está conectado com este poder… e você é um cidadão do Reino de Deus. No estado de Virata, não resta nenhuma dúvida,
nenhuma dúvida. Porque você se torna parte integrante do todo, completamente, e você pode influenciar em qualquer lugar. Se
este dedo está machucado, então este dedo pode senti-lo. Da mesma maneira, tal pessoa é percebida em todo lugar… e não
apenas isso, mas essa pessoa pode ser eficaz em qualquer lugar. Para alcançar este estado do Virata, deve-se tentar
lentamente, gradualmente, Yan Neti Neti Vachanet Nigamo Avachus. Você tem de continuar dizendo: "Esta não é minha irmã,"
"este não é meu irmão, todos eles são meus irmãos," "todas elas são minhas irmãs. Eu os amo como meus irmãos e irmãs."

"Essa não é minha família, toda a Sahaja Yoga é minha família." Toda a atenção deveria mover-se assim: "Isto não é somente
meu," "é de todo mundo, pertence a todos, todo mundo tem direito." Esse tipo coisa quando começa a crescer a partir do
individual, é o que chamamos de Vyashti para Samashti. Em Sânscrito, eles dizem: Vyashti para Samashti. Do individual para o
coletivo. E tal personalidade então… é a mais efetiva para qualquer tipo de trabalho coletivo. Eu acho que por hoje, isso é
suficiente… para vocês saberem sobre o Vishuddhi Chakra, Eu falei sobre isso milhares e milhares de vezes, e agora, esse é um
dos aspectos que Eu quis abordar, porque acho que ainda existem pessoas que não entendem… que eles devem elevar-se
acima do Vishuddhi. Do contrário, se eles não se elevarem acima do Vishuddhi, nunca poderão ser Sahaja Yogis adequados.
Eles sempre estarão desenvolvidos pela metade. Portanto, devemos tentar nos elevar acima do Vishuddhi, a parte do
discernimento, então neste ponto, nunca poderemos duvidar da Sahaja Yoga. Nunca duvidaremos. E desse modo, a consciência
sem dúvida pode surgir em nós. Que Deus os abençoe.

1992-0830, Shri Ganesha Puja
View online.
Shri Ganesha Puja. Cabella (Italy), 30 August 1992. Da última vez, vocês Me pediram o Gurupada. E vocês devem saber que a
essência do Guru... é Shri Ganesha, a inocência. Vocês devem estar sabendo da história... de uma esposa muito devotada, uma
esposa fiel, de um sati. O nome dela era Anasuya, e ela era tão religiosa... e tão dedicada... que dizem que as esposas de todos
os Deuses... Brahma, Vishnu, Mahesha, ficaram com muito ciúme dela. Então... Elas falaram com Seus maridos: "Vocês devem
ir e testá-la," "se ela é realmente uma mulher com castidade ou não." Então todos Eles desceram como sadhus, vestidos como
sanyasis. E ela disse que queria servi-Los, dar-Lhes alguma coisa. Eles disseram: "Não, nós queremos comer." Ela disse: "Tudo
bem, venham e sentem-se." Ela cozinhou para Eles. Então Eles disseram: "Não, Nós não comeremos..." "a menos e até que você
tire todas as suas roupas." "Nós só comeremos se você tirar todas as suas roupas." Ela disse: "É assim?" Ela disse: "Sim." Então
ela Os transformou em criancinhas, três criancinhas, e depois ela se despiu, porque o inocente não entende nada disso. E
depois ela Os juntou, os três inocentes foram unidos... e Eles obtiveram o Seu Gurupada. Foi desse modo que Adi Guru foi
criado. Assim, a primeira coisa é que se você quer o seu Gurupada, você tem de ser inocente. "Inocente" é um termo muito vago,
muito vago. E é realmente difícil compreender o que é inocente. Mas qual é a natureza da inocência? Isso nós podemos
entender a partir da imagem de Shri Ganesha. Antes de tudo, Ele é dotado de sabedoria. E Ele coloca a sabedoria dentro de nós.
É uma coisa boa que agora nos tempos modernos, nós termos descoberto a genética. E a genética determina nosso
comportamento e nossas raças. É Ele quem coloca a genética em nós. Ele seleciona e a coloca dentro de nós, a nossa genética,
e quando Ele coloca sabedoria em nós, então nós somos sábios. Sem dúvida nenhuma há uma genética de sabedoria, a qual
está faltando, como podemos ver muito claramente, em muitas raças, eles não têm nenhuma sabedoria. Eles fazem coisas sem
sabedoria. Eles fazem coisas somente para a destruição deles, destruindo sua sociedade. Eles podem chamar a si mesmos de
sociedade mais elevada, raças mais elevadas, seja o que for, você pode se rotular com qualquer coisa, mas você pode ver a
partir do comportamento deles, que eles não têm nenhuma sabedoria de forma alguma. Assim, Ele é Aquele que coloca essa
sabedoria em nós. Em algumas pessoas que ainda não são evoluídas, em certas raças que ainda não são evoluídas a esse
ponto, essa sabedoria está faltando. Além disso, essa sabedoria nós dá o senso de liberdade. Assim, nós nos mantemos
afastados de todos os tipos de... substâncias tóxicas, todos os tipos de maus hábitos. Nós não gostamos de olhar a nudez.
Isso nunca pode se tornar o estilo de vida de pessoas... que têm sabedoria, nunca. Nós não nos entregamos à insensatez
extraconjugal. Tudo que estiver totalmente no centro, que seja dhármico, nós aceitamos. Assim, nós podemos ver que a
semente... da sabedoria colocada dentro de nós... nos torna pessoas dhármicas quando crescemos, automaticamente. Nós
somos automaticamente dhármicos. Nós não matamos os outros, nós não agredimos os outros, nós não torturamos os outros.
Nós não tomamos posse da terra de outra pessoa ou da casa... ou roubamos qualquer coisa, a propriedade do outro ou as
coisas do outro. Essa sabedoria surge em você através de Shri Ganesha. Em resumo, Ele o torna totalmente pronto para a
Realização do Si. É somente Ele que no final quem cuida de nós... no momento de nosso nirvana, no momento de nossa
Realização, porque... Ele cessa todas as outras atividades de excreção... quando você está ascendendo dentro no novo reino.
Vocês têm visto, Eu fico sentada aqui por nove, dez horas. Uma fez Eu fiquei sentada por dezoito horas, não fui de forma
alguma ao banheiro. Porque é Ele quem cessa todas essas atividades, mesmo quando a Kundalini está se elevando, isso cessa.
Assim, essa sabedoria é inata, simplesmente acontece quando a Kundalini está se elevando, Ele fica se manifestando em nós quero dizer, Eu devo dizer, Ele nos torna como uma criança. E isto foi o que Cristo disse: vocês têm de ser como crianças, se
vocês têm de entrar no Reino de Deus. Você se torna a criança, nesse momento, você se torna uma criança. E com a elevação
da Kundalini, essa sabedoria então entra em seu cérebro, porque Ele está sentado na própria Kundalini. Ele é o poder na
Kundalini. Ele dá sabedoria no cérebro. Uma vez que você obtenha essa sabedoria, você abandona todos os maus hábitos,
todos os seus apegos que são errados, todas as coisas adhármicas que você faz, tudo desaparece. Ele muda, sua genética é
mudada. A genética dos Sahaja Yogis, toda a genética deles será a mesma, aproximadamente a mesma, Eu diria, e a genética
das outras pessoas será diferente. Talvez o indianos estejam mais perto disso, porque os indianos normalmente são pessoas
muito sábias. Eles não irão – quero dizer, Eu diria, se você observar a superioridade das raças... a partir do ponto de vista da
sabedoria, os indianos são muito sábios. Eles simplesmente não farão coisas insensatas de forma alguma, está fora de
questão. Mesmo as crianças, Eu tenho visto, as crianças do ocidente... quando elas vão para a Índia, elas vão para esta escola.
ficam fazendo todos os tipos de coisas destrutivas para elas mesmas, ninguém conseguia entender. Uma vez elas pularam
dentro de um lago sujo. Elas pegaram malária. Depois elas fugiram da casa, da escola... e saíram e foram nas estradas, foram

nas lojas. Então eles colocaram um portão. Quando eles colocaram o portão, o jornal ficou nos criticando, não há nenhum
sentido nisso, toda escola tem um portão. Assim, todas essas coisas estúpidas, insensatas, elas fazem... porque falta nelas
sabedoria. Uma criança que tem sabedoria é extremamente cautelosa, ela entende a importância da vida dela. Ela respeita seus
pais, respeita tudo, automaticamente, você não tem de lhe dizer. Automaticamente, as crianças sabem o que é o dharma, você
não tem de lhes falar. Essa sabedoria, essa grande Divindade de Ganesha. Ele assumiu Sua forma como Jesus Cristo. E todos
vocês O aceitaram como o Senhor, que também é verdade. Mas porque o seu Princípio de Ganesha não estava... muito
desenvolvido nesses países ocidentais, as pessoas adotaram coisas estúpidas. Essa pornografia e esse tipo de interesse em
mulheres nuas mostra... qua não há nenhuma sabedoria neles, não há nenhum Ganesha neles. Embora eles sigam Cristo, é
apenas devoção da boca para fora... ir à igreja. Eu não sei se a igreja também tem Ganesha nelas, eles não têm nenhum
Ganesha. O modo como eles levam a vida, ninguém pode dizer... que eles têm algum senso de santidade ou de auspiciosidade.
Assim que você adquire sabedoria, você compreende a santidade e a auspiciosidade. Antes disso, vocês apenas chamam
"santo padre", e o "santo padre" está fazendo todos os tipos de coisas... que podem criar buracos na organização, que toma
dinheiro, aceita subornos, cria bombas, tem mulheres. Quero dizer, tudo, como ele pode ser santo? Assim, essa parte relativa à
sabedoria é tão importante, e isto é o que devemos pedir a Ganesha: "Nos torne como crianças". As crianças têm basicamente
sabedoria, mas nem todas as crianças. A verdade é que em crianças nas quais Shri Ganesha ativou, colocou essa genética da
sabedoria, a sabedoria está presente. Esta é umas das coisas mais importantes que temos de pensar: "Isso é sábio? Isso é
sadio?" Não deve ser de forma lógica, se você acredita em alguma coisa logicamente, então você pode acabar mal, porque não
há nenhuma força vinda de dentro. Mas de forma inata, se isso acontecer assim, você não fará isso custe o que custar. Agora
você conhece a si mesmo. Todos os Sahaja Yogis são tão diferentes: eles se comportam de maneira diferente; eles se colocam
de maneira diferente; eles falam de maneira diferente, eles pensam... de maneira diferente, eles - tudo é diferente. De repente,
ele se tornou – eles se tornaram assim. E você não consegue entender, como é que nós nos tornamos assim? Eles estavam
bebendo, estavam fumando, tomando drogas, eles faziam de tudo. Mas como é que vocês mudaram repentinamente? Porque
Shri Ganesha colocou essa sabedoria em vocês. Agora, se você observar o caráter Dele, é muito interessante de se observar.
Ele é uma criança, e Ele é totalmente dedicado a Sua Mãe. Ele não conhece nenhum outro deus, ninguém mais, completa
dedicação. Mas é assim conosco? Esse ponto, às vezes também... Eu acho que está faltando em alguns Sahaja Yogis. Falta
neles sinceridade, lealdade. E Eu fico chocada às vezes ao ver que na periferia, eles são assim. Isso significa que eles ainda têm
de ascender. As pessoas que têm trabalhado Comigo, Eu sempre tentei lhes pagar suficientemente. Não há nenhuma
necessidade de pagar, porque afinal de contas Eu tenho feito muito pela sua formação, pelo seu corpo, por que Eu deveria
pagá-los? Mas Eu sempre pago regiamente, Eu cuido deles, lhes dou... Minha, Minha lealdade a vocês e amor não podem ser
contestados. Mas Eu os percebo sendo muito egoístas às vezes, extremamente egoístas. Eles farão metade do trabalho e
fugirão, algumas vezes eles são... os problemas deles, os próprios problemas são mais importantes. Ou eles tentam achar
alguma desculpa. Muitos Sahaja Yogis são também assim. Eles não são sinceros. A Sahaja Yoga lhes deu tanto. Nós temos
sempre de verificar: nós somos sinceros com a Sahaja Yoga? O que estamos fazendo pela Sahaja Yoga? O que temos
alcançado e o que estamos fazendo? Ao contrário, eles se tornam fardos para a Sahaja Yoga. Ganesha nunca é uma fardo para
Sua Mãe. Por exemplo, alguém fica doente. Tudo bem, a Sahaja Yoga pode ajudá-lo, talvez, talvez não, talvez seja curado, talvez
não seja curado. Se eles não são curados, então eles dirão: "Vejam," "eu não fui curado, vou sair da Sahaja yoga." Então a
pessoa tem de dizer: "Por favor, saia." Com a menor coisa, eles vão embora, não compreendendo... o que é importante. Então
eles são fardos. Por exemplo alguém se casa, vem aqui: "Não gosto desta esposa." "Agora, faça o que você quiser." A esposa
"senta" em Minha cabeça, e o marido também. Todos os tipos de fardos surgem, "Meu marido não pratica a Sahaja Yoga, o que
eu devo fazer?" Resolva seu problema com seu marido. Resolva seu problema com seus filhos. Você tem o poder para fazer
isso, tenha paciência, resolva isso. Eles nos envolverão em casos, isso, aquilo. São somente os Sahaja Yogis que conseguem
prejudicar a Sahaja Yoga, vocês podem acreditar nisso? Ninguém mais consegue tocá-la. A menos e até que um Sahaja Yogi se
comporte mal, ninguém pode tocar a Sahaja Yoga. Assim, nós temos muitos casos assim. Eles viram Minhas fotografias, eles
viram as fotografias milagrosas, eles receberam a Realização, tudo aconteceu com eles, eles têm sido muitas vezes ajudado.
Mas de repente, eles dizem: "Eu quero sair da Sahaja Yoga." "Muito bom", Eu digo, aqueles que tem de sair devem sair
imeditamente. Na realidade, resta muito pouco espaço no Paraíso. E não há nenhuma lugar para essas pessoas mal
desenvolvidas. Se eles têm de sair, eles devem sair. Você tem de ter Ganesha como seu ideal. Nao deve ser assim: "eu venero
Ganesha". Dessa forma, vocês estavam venerando Cristo, venerando isso, venerando aquilo. Mas o que veio de dentro de você é
o ponto. Você alcançou Shri Ganesha dentro de você? Você está seguindo Shri Ganesha com a mesma devoção, dedicação? Se
você – Mas você é feito conforme o padrão de Shri Ganesha. Shri Ganesha foi criado com a concepção imaculada. Vocês

também são criados da mesma maneira. Sua Kundalini se elevou, foi lhes dada a Realização... e tiveram o seu segundo
nascimento, e agora são Sahaja Yogis. Todas essas coisas aconteceram a vocês... sem ter um pai. Se Eu não lhes tivesse
falado que vocês têm um Pai, vocês nunca teriam sabido. Como outros gurus, eles não querem dar crédito a ninguém. Assim,
isso de fato aconteceu com vocês, vocês estão sendo formados da mesma maneira que Shri Ganesha. É claro, vocês devem
estar tendo algo, senão Eu não poderia ter feito, isso também é verdade. Vamos supor que a Kundalini estivesse perdida, agora,
o que Eu poderia ter feito? Se não estivesse perdida, se Ela estivesse totalmente torcida, se não estivesse torcida, vamos supor
que houvesse alguns chakras que... estivessem horrivelmente danificados. Assim, vocês também foram as pessoas... que já
estavam prontas para ter a Realização, vocês a estavam buscando sinceramente, vocês tinham o puro desejo de se tornarem
Sahaja Yogis, sem dúvida. Ainda assim, quando o seu crescimento está se estabelecendo, vocês devem observar, vocês devem
observar: "Quanta sinceridade nós estamos mostrando?" "Com qual dedicação nós estamos trabalhando?" Agora, nós temos
pessoas... que devem ter ido colocar posters em alguma parte, em alguns lugares - não agora, há muito tempo atrás - então eles
Me cobraram o café deles também. Eu disse: "Tudo bem." Graças a Deus eles não estavam fumando, senão teriam Me cobrado.
Assim, desse nível, nós agora estamos muito mudados, e alguns deles se tornaram Sahaja Yogis perfeitos. Mas nós ainda
temos pessoas na periferia, e elas ficam nervosas com a menor coisa. Ontem houve uma tempestade, tem de ser uma
tempestade. Você não sabe, quando Cristo estava levando Seus discípulos, houve uma grande tempestade, e então Ele a parou.
Ontem, quando vocês começaram a cantar as músicas, somente então a tempestade parou, apenas para provar que essas
músicas têm grande poder. Se coisas assim não acontecerem, como vocês saberão que essas músicas têm poder? Vocês
acham que estão cantando apenas por cantar. Não, ela tem poder, estas músicas são mantras, todas estas são músicas
despertadas. E então parou. Eles estavam dizendo: "Nós devemos recitar mantras?" Eu disse: "Não, nada disso." Eu não digo
coisas, o que vocês têm de fazer. De repente, eles pensaram em cantar, e então isso deu certo. Porque se em cada momento, Eu
tiver de sugerir, então quando vocês usarão seu poder? Todos esses incidentes acontecem, agora, aquilo era uma travessura
especial de Shri Ganesha. Ele é o juiz verdadeiro para vocês. Vocês devem saber, porque vocês viram na Capela Sistina, Ele está
em pé lá e movendo-os para esquerda e para direita. Assim, também há um ponto de teste. Na Sahaja Yoga, a porta está aberta,
desta maneira. Mas há uma porta maior na parte de trás para expulsar pessoas. E o julgamento não é feito por Mim tanto
quanto é feito... por este Ganesha. Ele os julga, e depois vocês são expulsos. Depois para voltar é muito difícil. Mesmo se você
voltar, você suspeita de si mesmo, e os outros também suspeitam de você. Assim, o que você tem de entender é que este é um
ponto de julgamento. Faça instrospeccao, descubra: "Eu sou sábio? Se estou fazendo isso, estou fazendo coisas sábias?" "Isso
é sábio para eu fazer?" "Está tudo bem para mim como um Sahaja Yogi fazer isso?" "Devo fazer isso ou não?" Em cada ponto,
você deve observar. Vocês sabem que Eu não quero nenhum dinheiro, e Eu não quero nenhum presente, Eu disse centenas de
vezes, mas vocês não escutarão. Agora, eles estão dizendo: "Mãe, se a Senhora parar de nos dar presentes, nós pararemos." Eu
disse: "Parem vocês primeiro, então Eu pararei." Mas apesar de toda essa "discussão e briga", há definitivamente uma coisa: há
amor, e vocês querem expressá-lo. Mas o amor aqui não é apegado, é amor desapegado, onde ele flui para sua maior extensão,
assume toda a responsabilidade. Há pessoas, há pessoas que ficam criticando outros Sahaja Yogis, Eu tenho visto isso, é muito
comum. Esse é um sinal de um tipo muito baixo de Sahaja Yogi, porque ele não vê o que está errado com ele. Ele fica tentanto
criticar os outros, ele vê o que está errado com ele? Há outros tipos de Sahaja Yogis... que não se dão conta de que eles são
como ganas. Eles são como os ganas, e imaginem os ganas, o quanto eles são rápidos. Ganesha está criando esses ganas, e
eles ficam primeiro no osso esterno, e depois eles vão por toda parte do corpo. Assim que este Coração Central, o lugar da Mãe,
começa a vibrar um pouco, eles ficam alertas. Assim, nós temos de ser alertas. É muito importante: nós temos de ser alertas.
Por volta dos seus 12 anos de idade, esses ganas ficam lá no osso esterno, e depois eles vão para todo o corpo, porque eles
amadureceram o suficiente. Eles são mantidos lá até que estejam completamente maduros... para lutar contra os inimigos. E
eles sabem qual tipo de inimigos eles têm, eles sabem tudo: qual tipo de luta é necessária; qual tipo de oposição está lá. Eles
apenas selecionarão e se designam: quem deve lutar contra quem, quem deve fazer isso. Mas eles não ficam só sentados o
tempo todo na casa da Mãe. Assim, nós temos de ir às pessoas. Nós temos de entrar no corpo do Virata. Nós temos de nos
mover, nós temos de fazer o máximo, sem nenhum medo, vocês têm de lutar contra eles. Não ficar em casa chorando como um
bebê, agora todos vocês são pessoas adultas. Assim, isto é o que está escrito na vida futura de Buddha: Ele se torna Matreya,
significa que Ele tem as três Mães Nele, "Ma" "treya". Mas também Ele faz o máximo na sociedade, Ele vai a todo lugar e Ele
transforma as pessoas. Quando vocês pediram o Gurupada, vocês não sabem, vocês estavam em dificuldades. O guru não
senta em casa. Ele tem de fazer o máximo, se encontrar com todos os tipos... de pessoas, falar com elas sobre a Sahaja Yoga,
não ser medroso. Vocês têm de viver na sociedade, vocês não têm de ter uma sociedade exclusiva... onde nós desfrutamos os
bhajans e coisas assim, isso acabou agora. É claro, nós sempre teremos bhajans, não significa isso. Mas você tem de ir além.

Nao ficar somente envolvido com seus próprios problemas... que estão sendo resolvidos agora, não somente pela Sahaja Yoga,
mas pelos Sahaja Yogis. Mas você tem de fazer o máximo, encontrar outras pessoas, falar-lhes sobre a Sahaja Yoga. O melhor
é usar bottons, então as pessoas perguntarão: "Quem é esta?" Então vocês podem falar com elas, com seus amigos, sua
sociedade. Você não tem de abandonar nada, não tem de abandonar nada. Você é desapegado, apenas vá e veja por você
mesmo, isso está errado. Como ontem, eles mostraram todos os tipos de coisas, eles também lhes mostraram a dança de
discoteca. Vocês devem ir a discoteca e dar-lhes os panfletos, mostrar-llhes: "O que você está fazendo, você é louco?" Ou fazer
mais esse tipo de discoteca lá, então eles dirão: "O que há de errado neles?" Então vocês dizem: "Nós estamos imitando vocês."
Isso os reprimirá. Você vê uma mulhar que está, digamos, fumando e isso e aquilo, em pé numa pose, vá e fique em pé diante
dela com uma pose... e fumando assim. Ela irá parar. Assim, uma maneira é imitá-los, mostrar-lhes o que eles são. Uma outra é
escrever. Vocês devem escrever. É muito importante escrever e responder. Eu devo dizer que há um artigo muito bom... que
chegou agora para Mim, e os Sahaja Yogis ingleses devem pegá-lo Comigo... e responder ao cavalheiro. Isso é muito
importante. Está em Meu quarto, Eu lhes darei. Vocês devem saber o que está acontecendo por toda parte, o que está
acontecendo na Bósnia, o que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo aqui. Vocês devem ler os jornais. Vocês
podem ver televisão também, Quando – e agora, quando estiverem maduros. Do contrário, se você ver televisão, você ficará
louco como as outras pessoas da televisão são. Assim, de que adianta ver televisão? Mas se você vê televisão com uma mente
desapegada, você chegará imediatamente ao ponto onde você tem de atingir. Senão, você fica sentado em casa escondido,
"Mãe, Mãe, Mãe, Mãe, Mãe." Não é assim. Ganesha deu poderes a esses ganas e eles lutam. É por isso que Ele é chamado de
Ganapati. Se vocês querem Me chamar de Ganapati, então vocês têm de ser como os ganas, têm de ser como os ganas, que
fazem o máximo e fazem dar certo. De tantas maneiras, há tantos truques... que vocês podem fazer com essas pessoas... e
tentar trazê-las para a Sahaja Yoga. E com vocês está este Poder Onipresente. Vocês não devem fugir deles. Por exemplo, as
leis de seus países são tão horríveis, algumas das leis são tão horríveis, o tipo peculiar. Vocês devem escrever. Não há
nenhuma imparcialidade, não há nenhum sentido em muitas leis que vocês têm, que são orientadas para o dinheiro, por
exemplo, na França eles têm leis muito, muito estranhas. E eles nunca mantêm a lei, eles não acreditam nela. Não há nenhuma
moral, não há nenhuma lei. Escrevam para eles. Vocês devem ir e se encontrar com os jornalistas, falar-lhes sobre isso. Tentem
agora se expressar. A menos e até que façam isso, ninguém irá para a Sahaja Yoga. Vocês podem ser pessoas muito
grandiosas a partir disso. Vocês podem convidar algumas pessoas, vocês podem chamá-las. Eu tenho visto o modus operandi
desses gurus. Eles escrevem cartas muito boas para todos esses sujeitos importantes, assim que eles vão a alguma casa.
Então eles procuram entrevistar, vão e veem a pessoa, falam com ela. Eles levam um tipo de - vocês dizem um tipo de...
negociação, vocês podem chamar isso. ou um tipo de painel, irão e os verão. Tudo está nesse nível. E depois eles lhes mostram
livros. "Veja, agora isto está acontecendo, por que você não adota isto?" "Nós não queremos dinheiro", isso, aquilo. Vocês
podem conseguir muitas pessoas. Mas vocês têm de convidá-los, porque a menos e até que vocês os convidem, eles não virão
a você. Portanto, vocês têm de convidá-los, e vocês têm de falar com eles: "Nós queremos nos encontrar com você. É isto."
Como resultado, pelo menos cem, se não, pelo menos vinte responderão. Eles gostariam de se encontrar com vocês. Vocês
devem dizer: "Nós descobrimos isto, descobrimos aquilo." Assim, hoje como ganas de Ganesha, vocês têm de fazer esse
trabalho especial, é para compreender agora que vocês são maduros o suficente, vocês têm de ir na sociedade. Agora, se você
ficar chateado: "Mãe, eu fui lá e isso aconteceu e aquilo aconteceu." Não importa. Vocês não serão crucificados, vocês não
serão mortos. E vocês sabem que há o tempo todo Minha proteção sobre vocês? Se quiserem, vocês podem ver uma fotografia
que temos, Com – ah – ele, vocês podem ver, completa proteção. Isso segue vocês, vocês viram luzes em suas cabeças. Vocês
são pessoas "marcadas" que estão indo - vocês já estão sentados no Reino de Deus. Por que deveriam ter medo? Por que vocês
não deveriam se encontrar com as pessoas? Então também Eu disse: toquem alguma música. Como ontem, Eu gostei do modo
como eles estavam cantando. Pelo menos, seja o que for que eles estavam cantando, pode não ser música pop ou algo assim,
mas estava claro. A mensagem deve ser clara, vocês podem usar estilo pop, não importa, mas a mensagem deve ser clara, não
deve ser - Eu nunca consigo entender o que eles estão cantando. Portanto, cada palavra deve ser clara e óbvia. Nós podemos
fazer o máximo para ter publicidade verdadeira, mas para isso, nós precisamos de pessoas... que realmente sejam maduras o
suficente. Senão, com a menor provocação, eles ficam chateados, começam a brigar, acabou-se. Também nós não devemos
dizer: "Você intelectual, você não pode entender." Diga: "Você pode, mentalmente também você pode entender," "nós podemos
lhe explicar." Prepare-se. Nós podemos até mesmo ter alguns tipos de seminários ou aulas... onde nós podemos discutir sobre
essas coisas. Nos pujas, vocês podem ter um tipo de - de manhã está sempre livre - um tipo de seminário ou discussão, ou eles
chamam de "equipe de especialistas" ou seja o que for. E lá vocês podem discutir coisas: como podemos proceder, o que
podemos fazer. Agora o momento chegou. Acabou agora, toda essa preparação acabou, vocês estão preparados para isso.

Agora vocês têm de fazer o máximo, falar com as pessoas. Vocês conhecem essas pessoas desse Brahmakumari, o que elas
falam, "Agora, o fim do mundo chegou." "Todos vocês estão condenados", abertamente, "e desse modo nos deem dinheiro,
vocês serão salvos." Assim, agora, vocês têm de dizer: "Este é o Juízo final." "Recebam a sua Realização, senão vocês estarão
condenados." A menos e até que você tenha a sua Realização, sem sua ascensão, você não pode se livrar de seus problemas
genéticos. Todos esses problemas genéticos só podem ser resolvidos... se você tiver a sua Realização. Então você tem de dizer
aos outros: "Livrem-se de seus problemas pessoais." "Mãe, minha mulher não tem filhos". Não importa. Há muitas crianças
neste mundo, você está fazendo um bom trabalho não tendo um filho. E se você quer ter um filho, você pode adotar uma
criança. Depois "meu filho é desse jeito, meu filho é daquele jeito," "meu filho..." Eu nunca vi tanto apego aos filhos. Antes de se
casar, se eles têm filhos, Eu tenho visto as pessoas os tratarem melhor. Mas se eles são casados, eles matam seus filhos.
Tantas pessoas matam seus filhos, abusam de seus filhos, fazem todos os tipos de coisas. Mas uma vez que eles são Sahaja
Yogis, eles - desta ponta até aquela ponta, eles simplesmente grudam em seus filhos. Assim, deve haver uma atitude
desapegada em relação a tudo, e nenhum apego. Somente então vocês serão livres. Mas isso não significa que você não vai
cumprir seu dever, a nutrição de vocês é necessária. Vocês têm de dar amor a todos, vocês têm de cuidar de todos, mas vocês
não devem ficar apegados. Eu tenho observado as pessoas, elas ficam apegadas até mesmo a Sahaja Yogis. Um Sahaja Yogi
se comporta mal e sai da Sahaja Yoga, dez Sahaja Yogis saem com ele. Eles não são apegados a Mim, mas sim a aquele Sahaja
Yogi estúpido. Ele foi ao Nepal, aprendeu alguns avydia, voltou e eles foram embora com ele. Isso mostra que você não
desenvolveu sua personalidade. Como alguém ousa influenciá-lo e dizer para sair da sahaja Yoga? Se você tem uma
personalidade madura e responsabilidade, você dirá: "Eu tenho de fazer o trabalho da Sahaja Yoga." "Essa é a coisa principal
que tenho de fazer." Vocês devem saber que embora pareçam pessoas comuns, mas Deus os escolheu. Se nenhum de vocês
fizer o trabalho da Sahaja yoga, quem será culpado? Em cada aspecto da vida, a pessoa deve entender. Eu não digo para vocês
Me darem dinheiro ou qualquer coisa, Eu não quero nada de vocês. Na realidade, vocês sabem o quanto Eu estou gastando.
Mas definitivamente, se dinheiro é necessário em algum lugar, vocês devem fazer o máximo para ajudar com dinheiro também.
As pessoas gastam dinheiro em, digamos, corridas... ou gastam dinheiro em algum tipo de bar. Todo esse dinheiro é
economizado agora, você não tem de ir a um bar, nada disso. Assim, se dinheiro é necessário, você tem de gastar. Depois, uma
outra coisa é que as pessoas começam a perguntar: "Por que é tão caro? Por que isso? Por que aquilo?" Na Sahaja Yoga, todo
mundo conhece as contas, todos têm contas, não há nada secreto, para onde vai o dinheiro, para que estamos usando. Como
vocês têm, por exemplo, esta tenda? Como vocês têm esta terra? Como vocês têm Daglio? Apenas pense, e ninguém pensa
assim, de onde a Mãe consegue dinheiro para fazer todas essas coisas? Eu não preciso de um castelo tão grande, preciso?
Para quê? Eu já comprei uma outra casa em Londres com Meu próprio dinheiro. Por quê? Vocês já gastaram tanto dinheiro com
Shudy Camp. Não estão dando dinheiro de forma alguma. Bem, Eu não preciso da Sahaja Yoga, é vocês que precisam dela. E se
vocês começarem a economizar dinheiro nisso também, então Eu não sei o que lhes dizer. Isso não se destina como... na igreja,
onde eles dizem que vocês devem dar dinheiro e tudo mais, mas sim sua dedicação. Se você tem a dedicação, então você
mesmo pensará: "Isso é minha responsabilidade." Pelo contrário, você dirá: "Vocês precisam de dinheiro? Tudo bem." Agora, a
escola tem de ser construída. Quem construiu Vashi? Quem construiu esta Ganapatipule? Quem construiu um ashram tão
grande agora que vocês viram em Delhi? Quem tem doado dinheiro para a Sahaja Yoga até agora? Todos vocês prosperaram na
vida, todos vocês ganharam dinheiro suficiente, mas o que vocês estão fazendo? Assim, neste aspecto, você tem de se
certificar que você faça o seu melhor nível... para a Sahaja Yoga. Um outro lado é sua criatividade. Tem havido muitos grandes
artistas que se revelaram da Sahaja Yoga. Se eles tiverem de dar um presente, eles darão o menor possível, o mais barato
possível. O mais caro, eles manterão para si mesmos e o venderão. Se eles pudessem dar até mesmo uma pedaço assim, nós
podemos vendê-lo no mercado, apenas para a Sahaja Yoga. Mas eles darão algo muito barato que não pode ser usado, só está
somando aos Meus arquivos pessoais. Mas se eles derem algo sensato, ele pode ser vendido. Os músicos que vão para o
exterior podem dar algo, pode-se conseguir algum dinheiro com os programas deles e coisas assim. E se também for
necessário, esse dinheiro pode ser usado. Você sabem, nós – Eu só pedi uma vez... para que coletassem algum dinheiro para o
projeto indiano, há um ano, no Sahasrara. Vocês devem saber disso, havia somente cinco mil libras coletadas, e Eu fiquei tão
envergonhada, pois o dinheiro ainda está lá, no banco. Como vocês podem enviar cinco mil libras para a Índia? O que eles
pensarão de vocês? Mesmo a escola, é para vocês, ela é para seus filhos, não para as crianças indianas. Mas ainda assim, ela
será construída pelos indianos, Eu sei disso, ou por Mim. Portanto, nós devemos compreender... que se estamos gastando
dinheiro em algum lugar, nós podemos utilizar algum dinheiro para a Sahaja Yoga. Nós devemos ter algum dinheiro para nossa
organização. Senão é deste jeito, seja o que for que economizemos em comida... ou qualquer coisa, isso é um valor muito
pequeno, mas ainda assim, estamos administrando. Todo guru pega dinheiro de fora primeiro e depois vem para o puja - de

fora, e esse puja é verdadeiramente muito suntuoso. Eu não preciso de nenhum dinheiro. Mesmo o dinheiro do puja, tudo, vocês
sabem que vai... para comprar prata, porque você não pode fazer puja com plásticos. Assim, para entender isso, você tem de ter
auspiciosidade, santidade. Agora, vocês Me chamam de "Santa Mãe", mas vocês são respeitosos assim? Vocês sabem quem
Eu sou? Ganesha sabia. Uma vez Seu Pai disse: "Seja quem for que der a volta na Mãe Terra primeiro," "Eu darei a essa pessoa
um presente." Então o outro irmão, Kartikeya, Ele tinha um bom vahana, um bom veículo, era um pavão, enquanto Shri Ganesha
tinha apenas um ratinho, um camudongo, e Ele nunca poderia competir com Ele. Então Ele disse: "Quem é maior do que Minha
Mãe?" "Ela é a maior de todos." "O que é esta Mãe Terra ou qualquer um?" "Ela pode criar muitas Mães Terra com esta." Então
Ele apenas deu a volta Nela e ganhou o prêmio, e Kartikeya ainda estava voando. É assim que é: compreender a auspiciosidade.
Embora Eu deva dizer que Eu sou Mahamaya, sem dúvida, isso não é fácil. Vocês nunca Me conhecerão completamente, nunca,
isso não deve acontecer, porque vocês não se sentariam aqui, todos vocês sairiam correndo. Mas apesar disso, tentem
entender. Assim como Ganesha compreendeu Sua Mãe, vocês têm de compreender. Compreender a esse nível é bastante
difícil, mas ainda assim tentem, compreender que este é o Poder sentado diante de vocês. Como nos comportamos, como
falamos, como tomamos decisões, o que fazemos, está tudo errado. Se isso não penetra no cérebro de vocês, significa que a
Kundalini não chegou lá. As pessoas não conseguem nem mesmo elevar uma única Kundalini, a Kundalini de uma única
pessoa. Mesmo essa artista que veio, ela disse: "Como pode ser possível?" "Eu não sou assim, eu não fiz nada." "Não sou uma
santa. Como eu posso ter a Realização?" Ela ficava Me falando assim: "Como pode ser, Mãe?" Mas todos vocês obtiveram isso,
vocês não têm nenhuma dúvida, nenhum de vocês têm dúvidas sobre isso. E não somente isso está acontecendo através de
Mim, mas vocês também podem fazer isso agora. Quem pode fazer esse tipo de coisa na história da espiritualidade? Mas Eu
mantenho um tipo de imagem de Mim mesma, Eu brinco, Eu faço piada, Eu faço tudo exatamente como uma mãe comum. Mas
isso não deve lhes dar liberdades, não deve. Algumas pessoas escreveram cartas muito rudes para Mim. Eu devo lhes dizer:
tomem cuidado, vocês não podem escrever cartas rudes para Mim, é melhor não. Quando vocês sofrerem, então dirão: "Mãe,
isso aconteceu, aquilo aconteceu." Você não tem nenhum direito de escrever cartas rudes para Mim. E apesar disso Eu as leio e
perdoo, sem dúvida, porque você é ignorante. Mas você deve ter conhecimento, você deve compreender isto: a Quem você está
escrevendo e o que você está escrevendo. Esse lado é - é claro, nós temos de ver que Shri Ganesha também tem um parasha
em Sua mão. Ele é uma das Divindades mais severas, muito severo. Os Outros talvez hesitem um pouco, mas Ele não consegue
tolerar. É por isso que Cristo disse: "Eu tolerarei qualquer coisa contra Mim," "mas não tolerarei nada contra o Espírito Santo."
Ele avisou claramente, claramente. Porque Ele tem um parasha em Sua mão... e as pessoas são punidas, sem dúvida. Assim,
esta é uma outra coisa que a pessoa tem de entender: Shri Ganesha tem este parasha. E todos vocês também têm este parasha
em sua mão, que vocês não sabem. Qualquer um que tentar perturbá-los ficará em apuros. Mas o que está faltando é a fé, não a
fé cega, mas a fé iluminada. Se você tem a fé iluminada, então ela atua. Há um senhor trabalhando no aeroporto de Londres, ele
é um indiano, mas Eu acho que foi cuidado por alguns estrangeiros ocidentais, um homem muito bom. Ele não pode vir para o
programa, ele é muito ocupado e tudo mais, ele não pode. Mas se Eu estou no aeroporto, ele sabe que Eu estou lá. Algumas
pessoas tentaram perturbá-lo. Então ele disse: "Não me perturbem." "Minha Mãe é muito forte, não me perturbem." Eles não o
escutaram, três deles. E esses três perderam o emprego no dia seguinte. Ele disse: "Por quê?" Eles disseram: "Nós não
sabemos." O patrão disse: "Estão despedidos." "Nós não sabemos como perdemos nossos empregos." E até hoje eles não
conseguiram empregos. Ele disse: "Eu lhes falei." Eles disseram: "Quem é sua Mãe? Deixe-nos encontrar com Ela também." "Foi
isso o que aconteceu conosco," "desculpe por temos feito aquilo com você." Mas nada dá certo agora. Portanto, você tem de ter
completa fé na Sahaja Yoga, em Mim e em você mesmo. Aqueles que não têm fé neles mesmos, como eles podem ter fé nos
outros? Esta é uma outra coisa que você tem de entender: você tem grandes poderes, grandes poderes se você tem fé. Você
simplesmente irá orar: "Mãe, eu quero que este senhor seja curado" ou "esta mulher seja curada." Serão curados, você não tem
nem mesmo de tocar nessa pessoa, mas sim sua fé. Como ontem, eles trouxeram uma mulher. Eu estava muito ocupada,
estava falando, fazendo isso, e estes são somente dois, três dias em que Eu realmente tenho... de trabalhar arduamente em
todos os problemas, e Eu não pude vê-la. Eu disse: "Por que você não vai e cura? Você pode curar." Por que um Sahaja Yogi deve
sofrer por qualquer coisa, quando há outros Sahaja Yogis? Por que Eu devo curar de agora em diante? Todos vocês apenas
coloquem suas mãos e vejam se podem curar ou não. Mesmo suas orações são tão poderosas, vocês não têm ideia. Apenas
orem. Vocês têm o parasha em sua mão, e ninguém pode feri-los. E vocês têm a mão que pode abençoar os outros. Vocês têm
isso. Comecem a agir com generosidade e observem, a Lakhsmi fluirá. Mas se você não é generoso, fica calculando cada
centavo, acabou-se. Por que você deveria fazer isso? A Lakshmi o servirá. Conheça seus poderes, assim como Shri Ganesha os
conheceu muito bem. Ele nunca se preocupou. Mesmo com uma cabeça de elefante, Ele lida com tantas coisas. Com cabeças
humanas, vocês deveriam lidar muito melhor, ou vocês precisam de cabeças de elefantes? Depois, uma outra coisa que Ele

tem... é que Ele é uma pessoa muito satisfeita, extremamente satisfeito. E o que Ele come é uma modoka, eles Me deram
exatamente agora aqui, é modoka que Ele come. Assim, isso significa que Ele come algo que é substancial, que é conseguido
destas frutas secas... e tudo nisso, isso é o que Ele come. E esta é uma capacidade que Ele tem, de comer, porque você pode
agradá-Lo Lhe dando coisas. Mas Comigo, é exatamente o contrário, Eu não posso comer muito, e vocês querem Me dar. Eu
não sei, Ele pegou toda a Minha capacidade de comer, Eu acho. Mas Ele pode comer bem. E seja o que for que você coma, se
você pensar Nele: "Shri Ganesha, eu Lhe ofereço esta comida tambem", você nunca terá escassez de comida de forma alguma,
nunca. Qualquer coisa que você queira, por exemplo, outro dia estava muito quente. Eles disseram: "Mãe, vamos refrescar." Eu
disse: "Tudo bem". Assim que nós refrescamos, do esquerdo para o direito, Shri Ganesha entrou. Então Ele veio com força total,
Ele refrescou e choveu, e choveu e choveu, trouxe água também, porque não havia nenhuma água nestes riachos. Vocês tinham
de fazer footsoaking, então a água veio também. E que teste, em um único evento, quanta coisa aconteceu. Ele os testou, Ele os
observou, nada aconteceu. Nem mesmo uma pequena tenda foi arrancada pelo vento. Foi tudo divertido. Isto é o que é: vocês
também são um campo de testes para os outros. Imediatamente vocês saberão que tipo de homem é. Vocês são tão
poderosos. Usem seus poderes, usem seus poderes. Mas o que acontece é que se sua atenção está em outras coisas, ela não é
pura. A atenção está no outro, mantenha a atenção em Shri Ganesha, mantenha a atenção em Mim. Tudo dará certo. Por que
você deveria trabalhar... quando Ele está lá para fazer tudo dar certo para você? Os ganas Dele estão lá para trabalhar para
você. Assim, coloque sua atenção de tal maneira... que você saiba que está alerta, daksha, você fica alerta, você sabe para onde
sua atenção está indo. E então você observa a atenção, o modo como ela atua. Eu nunca esperei que Eu os faria amadurecer
tão rápido, mas vocês amadureceram. Mas a menos e até que você conheça a si mesmo completamente, saiba o que você
obteve, como Eu posso lhe dar o certificado? Mesmo se Eu lhe der o certificado, você não acreditará. Por exemplo, eles dizem
que vocês se graduaram. Agora, vocês não só se graduaram, mas vocês são mestres. Senão, Eu nunca teria lhes falado para
pedir o Gurupada. Vocês são praveenas agora. "Praveen" significa um mestre. Usem sua maestria. Mas vocês ainda estão
sentados em casa, isso, aquilo, "Meu pai está doente." Vá e trata dele, você é um mestre. Assim como Shri Ganesha, uma
coisinha tão pequena assim, é o mestre, vocês também são mestres. As mulheres também devem saber que elas também são
mestras. Ao invés de se envolverem com coisas menores... e críticas desagradáveis e tudo mais, elevem-se. Uma outra grande
qualidade Dele é que... Ele usa seus dentes para escrever. Os dentes surgem em vocês de Shri Krishna. A sabedoria de Shri
Krishna que se torna o Virata, o cérebro. Então, Ele usa os dentes para escrever. Ele escreveu o Mahabharata com Seus dentes.
Assim, é dito que você deve usar... seu cérebro... com a iluminação de Shri Krishna e escrever, escrever e escrever, e produzir
livros. Todos esses gurus têm tido sucesso porque eles produziram livros. E esses livros foram lidos pelas pessoas... e elas
ficaram muito impressionadas, porque qualquer coisa em preto e branco se torna algo grandioso. Vocês também podem
produzir belas peças de teatro como vocês têm feito. Vocês podem ir às televisões e coisas assim, "Nós temos uma bela peça
de teatro para crianças." Agora, pensem em ir às pessoas, viver na sociedade, viver com elas, passar-lhes o que vocês
conseguiram. É o dever de vocês. Não é somente isso, mas é também, é um privilégio especial para vocês. Por hoje, de todo
jeito, nós tivemos de atrasar, e Eu tentei lhes passar alguns pontos sobre Shri Ganesha. Eu cho que mesmo se Eu der cem
palestras, não consigo terminar isso, é tão grandioso, é como um oceano para Mim. Assim, Eu espero que vocês compreendam
o essencial, os princípios fundamentais de Shri Ganesha, e o que é a inocência. O primeiro é a sabedoria. Que Deus abençoe
todos vocês. Onde está Sandeep? A torre que tínhamos, onde ela está? Eu tinha uma torre de marfim, onde ela está? Uma torre
como... ela está guardada lá, Eu acho, no quarto. Nós devemos colocá-la aqui. Assim, hoje somente as crianças virão, e as
jovens não casadas. porque hoje é – quero dizer, Ela era casada, mas Ela é a Virgem. Ela era uma Virgem, quando Ela criou
Ganesha, então nós teremos as jovens não casadas como Gauris. Vá e traga os músicos agora, chame os músicos. Você pode
enviar alguém para chamar os músicos. Quem está responsável pelos músicos agora? Eles já estão aqui. Tudo bem.
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Shri Hamsa Puja Vancouver, Canadá, 13.09.1992 Hoje nós vamos venerar o Hamsa Chakra. Até então, nós temos sempre
venerado uma divindade… e esta é a segunda vez que estamos venerando este centro do Hamsa. Este chakra, como vocês
sabem, está situado entre as duas sobrancelhas. Os dois olhos representam os lados esquerdo e direito. Assim, este centro é
muito guiado pelos nossos olhos, nossos ouvidos, por nosso nariz, língua, dentes, garganta. Ele é um centro muito importante,
porque o Vishuddhi, que tem de cuidar de 16 pétalas, 16 pétalas que cuidam dos ouvidos, do nariz, da garganta, de diferentes
órgãos dentro de nós, Ele também tem de se comunicar com o Virata. Então ele tem de passar através deste centro do Hamsa
Chakra. O Hamsa Chakra é o centro muito peculiar… que expressa a auspiciosidade em nossa consciência. Isso significa que se
este centro estiver despertado e alerta, então imediatamente nós saberemos reconhecer o que é auspicioso… e o que não é
auspicioso. Podemos chamar isto de que nós obtivemos o Discernimento Divino. Eu acho que faz parte da genética… que as
pessoas tenham o discernimento entre o que é bom e o que é ruim, entre o que é destrutivo e o que é construtivo. Isto
basicamente tem de estar presente. Mas nós podemos facilmente arruiná-lo através de todos os órgãos… que estão captando
do exterior os condicionamentos e o ego. É por isso que este centro é muito vulnerável. Outros centros não estão tão
conectados com o exterior… como este centro está conectado… e recebe todas as informações de todos esses órgãos. Por
exemplo, os olhos que temos. Os olhos são muito importantes, porque dizem que eles são a janela do Espírito… e vocês têm
visto que quando a Kundalini se eleva… e o Espírito começa a brilhar, há uma dilatação das pupilas e… você parece como uma
criança inocente e há um brilho nos seus olhos. Mas a maneira como usamos os nossos olhos o tempo todo, a maneira como
nós os usamos sem discernimento, com nossa luxúria e ganância, nós podemos estragar este centro muito severamente. Uma
vez que comecemos a adotar coisas destrutivas em nossas vidas, nós imediatamente nos tornamos relacionados com elas… e
passamos a aceitar muito facilmente tudo que é errado e destrutivo. Eu sinto que isso é algum tipo de defeito genético, porque
com certas pessoas, elas não aceitão… qualquer coisa que seja estúpida, idiota ou destrutiva. Mas em certas pessoas, elas são
muito propensas… e muito facilmente podem adotar… coisas que são absurdas, estúpidas e que são certamente destrutivas.
Isso pode se tornar uma aceitação bastante coletiva também. Uma vez que isso se torne uma aceitação coletiva, começa a
penetrar em toda parte. Isso não tem somente um efeito de absorção, mas também tem o efeito de afetar outras coisas.
Digamos uma pessoa cujos olhos são do tipo que vocês chamam… olhos que flertam ou que vagueiam. Se uma pessoa assim
for a um grupo de pessoas… que desconhecem o que é o flerte, que não conhecem… o que sãpo olhos que vagueiam, pessoas
que têm olhos firmes ela pode influenciar essas pessoas… e pode tornar algumas delas do mesmo tipo. Então acontece na
verdade é isto: essa é uma porta muito boa para todos os tipos de bhoots entrarem, para as entidades entrarem. E quando você
começa a projetar isso de volta, os mesmos bhoots podem passar para uma outra pessoa… e podem criar o mesmo tipo de
vácuo… ou o mesmo tipo de vulnerabilidade no Hamsa Chakra de outras pessoas. Então é por isso que os olhos têm de estar
muito limpos, inocentes. Outra coisa que podemos observar é sobre o que nós ouvimos. Algumas pessoas, se elas ouvirem algo
insensato, elas simplesmente põem suas mãos nos ouvidos, não querem ouvir mais. Mas há algumas pessoas que gostam
disso… e continuam desfrutando isso. Por fim elas se tornam servis… ou podemos dizer, condicionadas… de modo que elas
gostam de todas essas coisas horríveis… que normalmente um ser humano não gostaria. Agora também, vocês devem ter visto
pessoas como os franceses. Eu acho que eles não têm nenhum discernimento do olfato. O cheiro é tão horrível, mas eles
comem toda comida podre, queijo podre, vinhos completamente podres. Mas eles nunca sentem o cheiro daquilo. Qualquer um
em sua companhia consegue sentir o cheiro. Mesmo as mãos deles têm cheiro de queijo podre. Você simplesmente nao
consegue cheirar. Mas eles perderam o poder. Da mesma forma, em nosso país, nós temos castas chamados varredores, que
fazem a limpeza de coisas imundas com suas mãos. Eles não têm nenhum sentido do olfato, perderam o sentido do olfato. O
nariz perdeu esse sentido do olfato. Eles não conseguem sentir o cheiro de qualquer coisa suja. É dessa forma que eles
conseguem fazer o trabalho deles. Portanto se você também começa a não ficar alerta às fragrâncias… Eu tenho visto que há
certas coisas que pessoas usam feitas de tabaco. São considerados perfumes muito bons ou de marcas famosas, como Tabac
e tudo mais. Então, uma vez que eles comecem a gostar deste tipo de coisas, eles terão outras coisas como veneno… e outras
coisas horríveis que têm um cheiro horrível nelas. Além disso, a primeira coisa que você cheira é álcool. É o Espírito Mas eles
não se importam, porque veem nisso um tipo de prazer muito agradável. No esse prazer no final pode matar todo a
sensibilidade do nariz… e depois a pessoa pode até mesmo perder o sentido do olfato. Um dos órgãos doadores de alegria é o
sentido do olfato. Mas quando a Kundalini se eleva em muitas pessoas, elas percebem a fragrância de muitas coisas. Algumas

pessoas percebem a fragrância de gugul ou às vezes… percebem a fragrância de sândalo ou de alguma coisa, que é uma
essência natural de flores ou talvez de algumas madeiras. Mas essas coisas não naturais feitas que são na verdade…
destrutivas para suas células do olfato, isso é eles começam e uma vez que comecem a usar esses tipos de coisas, então o que
acontece é que vocês não sentem… nenhum odor ruim em nenhum lugar, como os animais. Mas muitos animais podem cheirar
os odores, se não puderem, eles não os chamam de bons ou ruins, mas eles podem cheirar. Até esta sensibsilidade de odores
bons e ruins… que os seres humanos obtiveram está perdida. Assim, qualquer que seja a nossa ascensão como seres humanos,
qualquer que seja o nível que tenhamos nascido, começa a desaparecer completamente, gradualmente, um a um. Então mesmo
com a garganta. Se a garganta for utilizada em linguagens de baixo nível… e usada para abusar das pessoas, mostrando raiva
nas pessoas… ou para qualquer tipo de agressão ou, algumas vezes, as pessoas bebem coisas que também danificam a
garganta, através de suas qualidades destrutivas, como o álcool, especialmente, o fumo. Se vocês fumam, então a garganta fica
vulnerável… e a doçura de sua voz é perdida. Então as pessoas falam com uma voz rouca. Mas isso tudo é externo, começa
tornando-se externo. A boca inflama com isso e também os dentes reagem a todas essas coisas, que nós ingerimos sem
discernimento, porque isso é uma moda, porque estão vendendo bem, porque estão anunciadas em propagandas. Isto significa
que nós não temos a nossa própria sabedoria, a nossa própria personalidade. Mas quando este centro é despertado, então o
que vocês desenvolvem é o discernimento. Eu estava lhes dizendo ontem, como a palavra Hamsa foi atribuída a este centro.
Porque existe um verso muito belo em Sânscrito, o qual conta que o cisne e a garça são pássaros brancos. Qual é a diferença
entre o cisne e a garça? A resposta é que quando você mistura o leite com a água, o cisne beberá somente o leite, enquanto a
garça não tem discernimento, nenhum vivek. Uma vez que nós começamos a perder o poder do discernimento, começamos a
nos tornar exatamente como robôs, Eu diria, porque nós não temos nenhuma personalidade. Qualquer pessoa pode nos fazer
uma lavagem cerebral, e quanto mais eles falam sobre o nosso discernimento, nós os escutamos. Isto explica por que as
pessoas, milhares pessoas… vão a todos esses falsos gurus. Por que milhares de pessoas aderiram ao homossexualismo e
contraíram AIDS? Por que milhares de pessoas se entregaram às drogas? É inacreditável, incrível. Por que as pessoas se
entregaram a todas essas coisas… que estão destruindo suas vidas? Eles veem um homem entrando em um bar, saindo e
caindo na calçada, com sua carteira sendo esvaziada. Mas eles vão com a carteira, veem que têm dinheiro suficiente, entram no
bar, novamente saem para cair na rua. Sejam quais forem as coisas idiotas e insensatas, as outras pessoas estão fazendo.
Quando vocês veem que são idiotas, vocês pagam para se tornarem idiotas. A pessoa paga para se destruir, não poupam
esforços. Isto é tão não natural para qualquer pessoa. Quero dizer, mesmo um cachorro, um gato ou qualquer animal… sabe
onde está o perigo. Eles conseguem farejar o perigo e fogem, porque eles têm de preservar as suas vidas. Eles acham que suas
vidas são preciosas e precisam viver e viver bem. Mas esse bom senso comum começa a ser perdido… e eles dirão: "O que há
de errado?" "O que há de errado com isso?" "O que há de errado com aquilo?" Isto significa que a genética do Hamsa está
faltando. Agora, nós devemos observar que não há divindade no Hamsa Chakra. Mas ele é a energia sem forma de muitos
órgãos… que são cuidados por Buddha, Mahavira, Cristo, Shri Krishna. Quatro Deles comandados por Shri Ganesha. Então essa
genética é colocada por Shri Ganesha, porque Ele é a fonte da sabedoria. Portanto primeiramente, uma vez que estraguem seu
Mooladhara, a sabedoria está liquidada. As bases, os fundamentos estão liquidados. É por isso que uma vida imoral é muito
prejudicial às nossas vidas, porque nós perdemos o discernimento. O discernimento é perdido. Então, se vocês conseguirem
despertar Shri Ganesha no Hamsa Chakra, então, subitamente, vocês pertencem à raça mais elevada de Sahaja Yogis. É
surpreendente, Eu tenho visto pessoas da noite para o dia, abandonarem as drogas. Muitas pessoas imorais tornam-se
extremamente morais, por causa deste chakra ser subitamente despertado… e a luz do Espírito é melhor expressada através
deste chakra, na vida diária e na vida coletiva também. A pessoa começa a enxergar o ponto principal, como dizemos. Como
agora na Sahaja Yoga, nós temos diferentes problemas também. Digamos, quando as pessoas vêm primeiramente para a
Sahaja Yoga, elas começam a observar as outras pessoas… e começam a descobrir as falhas delas, o que está errado com elas.
Elas nunca veem para que elas estão aqui. Elas não estão aqui para achar as falhas dos outros, mas para corrigir os seus
próprios defeitos. Então, elas começam a falar: "Este homem não é bom", "Aquele homem não é bom", "Isto está errado". Elas
também começam a criar problemas. Elas falam com os outros: "Este homem não é bom", "Aquele homem não é bom",
tentando formar grupos e coisas assim. Elas estão aqui para oferecer o quê? Para fazer política ou para sua ascensão? Alguns
deles, se não fazem tudo isso, então pensam que podem ganhar dinheiro por fora ou fazer qualquer outra. Ou alguns começam
a criticar os outros… sobre algo que não lhes dizem respeito. Então eles esquecem porque acabaram de chegar na Sahaja
Yoga… e a suas genéticas não estão estabelecidas ou a sua sabedoria, eles começam a se preocupar com coisas que não são
seus problemas, que não deveriam se preocupar. Então, alguns deles começam a pensar: "Oh! Eu sou o líder!"… ou "Por que eu
não sou o líder?". Então, começam a brigar pela liderança. Às vezes, o líder também pode pensar: "Oh! eu sou o líder", "Eu posso

ser muito forte, muito disciplinador…" "e eu posso controlar as pessoas, eu posso fazer isto". Eles vieram aqui para aprender a
amar, a serem compassivos, a serem tolerantes. O senso de liderança e também de obediência envolvem o discernimento. Se
alguém lhe diz alguma coisa… e se você obedece essa pessoa para sua benevolência, você sutilmente entenderá que é para o
seu bem. Se algum líder lhe diz: "Ist está errado com você", tente ver se está errado, ao invés de se sentir ferido com isso. "Sim,
isto está errado com você." "Então, o que eu deveria fazer? Como eu posso me aperfeiçoar?" Pergunte ao líder ou escrevam para
Mim ou façam qualquer coisa. Mas não, eles não farão isso. Imediatamente, eles escreverão uma carta para Mim, dizendo que
o líder é uma pessoa má, ele consome dinheiro, consume aquilo e todos os tipos de coisas. Ou então, eles podem dizer às
pessoas: "A Mãe dá ouvidos àquela pessoa, ele não é bom". "Ele fica inventando histórias para a Mãe e Ela o escuta". A Mãe não
é tola, Ela sabe tudo. Então, todas essas coisas que trouxemos de todas nosss vidas anteriores, mesmo depois do nosso
segundo nascimento, ainda as carregamos um pouco conosco, como um pássaro que sai do ovo, com muitos pedaços de
casca pendurados no seu corpo. Então, vocês têm de se limpar. Então, neste ponto, quando você tem sua Realização, o primeiro
"discernimento" deveria ser: "Como eu vou alcançar esse estado do Espírito, o puro Espírito". Ao invés disso, as pessoas
também se perdem, porque elas não têm nenhum discernimento. Com esta iluminação, a primeira coisa que acontece, Eu tenho
observado nas pessoas é que os olhos delas são fixos. Eles não movimentam tanto os seus olhos. Eles têm os olhos muito
inocentes. De outra maneira, eles são realmente loucos, essas pessoas que ficam olhando para tudo desta maneira. Não existe
diferença alguma entre um louco e eles. Você coloca um louco, ele faz o mesmo e a pessoa que é assim faz o mesmo. E é uma
coisa tão insana de se fazer. Mas imediatamente, quero dizer, isto é algo tão espontâneo. É como uma luz entrando em um
quarto. Isto é tão espontâneo, que você começa a ver claramente as coisas erradas. Você diz: "Não, não, isto não". Antes, vocês
iam a um jardim, colhiam todos os espinhos… e os colocavam no seu corpo. Essa era a situação. Nunca olhavam as flores e de
repente, após a Realização, vocês se surpreenderão. Vocês veem apenas as flores e não se incomodam com os espinhos. Ou se
vocês os acham, vocês os tiram fora. Existe felicidade antes da Realização e depois da Realização, mas não existe capacidade
de desfrutar. Esta capacidade vem após a Realização… e a principal coisa que lhes acontece é o discernimento. Então como o
cisne, vocês apenas tomam o leite de tudo. Com relação a tudo, sua atitude torna-se muito diferente. Começam a ver as coisas
por um ângulo diferente. Como uma vez em que fomos a um templo muito antigo… para ver algumas obras de arte. Eu, meu
genro e minha filha tivemos que caminhar milhas montanha acima. Nós estávamos muito cansados e então entramos no
templo e nos sentamos. Eles estavam tão cansados e naquele momento Eu disse: "Vejam esses elefantes! Como eles são
belos!" "Cada um tem um tipo diferente de cauda e de tromba." "As poses são diferentes, tantos são assim". Meu genro disse:
"Baba, nós estamos tão cansados," "como a Senhora está olhando todas essas coisas?". Porque a atenção não foi direcionada
para o Meu cansaço, mas sim, para todas aquelas belas coisas. A mesma coisa, vocês começam a sugar o leite. Existe a
alegria, mas vocês não podem senti-la, porque o poder. esse poder sutil do discernimento divino não está presente. Uma vez
que ele entra em ação, você passa a desfrutar tudo. É exatamente o mesmo. A vida é exatamente a mesma, nada mudou.
Mesma casa, mesma família, mesma cidade, mesmo ambiente, mas você começa a desfrutar. Porquea sensibilidade do seu
Hamsa Chakra… é agora apenas para o discernimento divino e imediatamente você sabe. E então, você não quer fazer nada
com os espinhos. Você apenas deseja colher as flores e você sabe como fazê-lo… e está em regozijo. Portanto a luz do Espírito,
que brilha através do seu Hamsa Chakra, lhes dá a sabedoria. A sabedoria não significa que você sabe argumentar… com sobre
as coisas ou briga com as pessoas. Não, não significa isso. A sabedoria significa como você pega o lado bom de todas as
coisas… para desfrutar isso. Isso é sabedoria. E você evita todas as coisas destrutivas e adere a algo construtivo. Agora,
digamos que você esteja em uma estrada… está escrito lá: "Perigo". Antes da Realização, ele dirão: "Tudo bem, vamos ver qual é
o perigo". Se jogam nele e dizem que atingiram o Nirvana se matando. Tais explicações. Mas um homem sensato diz: "Tudo
bem, perigo, voltemos". "Afinal, para que se ferir?" Ele preserva a si mesmo. Ele respeita a sua vida, porque ele sabe que agora
se tornou o instrumento de Deus. Portanto, a sabedoria vem a você, automaticamente, mas através da experiência. Então você
sabe que esse é o caminho correto. Através da experiência, você começa a entender. Hoje em dia, Eu estou lhes dizendo todas
essas coisas. Digamos, há vinte anos atrás, Eu nunca lhes falaria sobre essas coisas, porque eu sabia que eles diriam: "Ela está
falando coisas do nada". "Deus sabe se isso é verdade ou não". Mas uma vez que a sabedoria se torna transparente… e você
começa a ver através dela muito claramente, torna sua mente totalmente limpa. Então, você não se sentirá mal com qualquer
um que diga coisas sábias. Pelo contrário, você agradece: "Sou tão afortunado, pois eu posso ouvir essas coisas, coisas tão
boas." e também essas frases começam a lhe dar alegria. Assim, com os ouvidos, você ouve tantas coisas, ouvia as mesmas
coisas, talvez ouvisse muitas músicas, tudo, antes também, mas nunca lhe deu alegria. Agora, por causa dessa transformação,
a mesma música que você ouviu antes agora faz você se sentir… como se estivesse no sétimo céu, ela lhe proporciona êxtase.
A poesia que era muito mundana, comum, As pessoas Me dizem: "Mãe, era uma tamanha uma dor de cabeça…" "ler William

Blake naquela época, mas agora nós adoramos". "Nós a lemos como uma Bíblia". Porque agora você desenvolveu uma nova
visão. Um novo poder auditivo. Tudo isso é chamado em sânscrito de "atindriya", significa os órgãos que são sutis dentro de
nós. Portanto os olhos têm um órgão sutil, os ouvidos têm um órgão sutil. E esses órgãos sutis então começam emitir
respostas a tudo que o cerca, de tal forma que você capta apenas tudo que for belo. Digamos que esteja muito escuro.
Normalmente, vocês ficariam amedrontados. Mas se está muito escuro, vocês dirão: "Oh, é muito bom. Como nós estamos
adorando o jantar. Que aventura!". Vocês vão vagarosamente segurando as mãos uns dos outros. Suponhamos que esteja
muito quente, então alguém diria, as pessoas talvez começassem - Eu não sei o que eles poderiam fazer - Uma outra pessoa
apenas diz: "Oh! Está um dia bastante agradável, está bom," "às vezes ter calor é muito bom também". Se estiver frio, é o
contrário. Então você começa a desfrutar todos os aspectos… que supõem-se serem muito, muito ruins para os outros. Você
sabe qual o aspecto deve ser desfrutadodo. Essaparte que deve ser apreciada. E uma vez que você sabe como fazer isso, então
você diz: "Nós estamos nadando no oceano de alegria". O oceano é o mesmo. Mas agora, você está sapenas tocando essas
belas gotas de ambrosia… que estão nesse oceano. E os outros estão preocupados com o afogamento. Mesmo oceano!
Mesmo mundo! É por isso que dizem que é uma maya. Mas depois que esse discernimento está brilhando, nãohá nenhuma
maya. Vocês começam a desfrutar. É assim, vamos supor que você jogue alguém no oceano, ele ficará tão apavorado e morrerá
antes mesmo de afundar. Mas vamos supor um indivíduo com todas as coisas para olhar… e ele é quem vai ver toda a beleza do
mundo submarino. Ele está bem seguro, ele tem bons óculos e tudo mais… e tem bons pés-de-pato, não tem de se preocupar.
Ele apenas vai lá. agradavelmente aprecia tudo, tira fotografias. O oceano é o mesmo. Para ele ou para aquele que foi jogada no
oceano. Mas aquele que está seguro, aquele que tem todos os equipamentos, aquele que sabe o que é para ser observado, está
desfrutando isso. Da mesma forma, vocês estão equipados com sabedoria, com segurança… e vocês sabem o que estão
fazendo. A mesma coisa começa a se tornar tão bela e agradável. Eu tenho visto como os Sahaja Yogis desfrutam tudo, mesmo
se alguém está gritando ou falando algo no salão. Eu tenho percebido que todos os Sahaja Yogis começaram a rir e a rir. Ele é
um pobre coitado que está tentando o melhor para condenar tudo… e aqui todos os Sahaja Yogis estão apenas rindo dele,
fazendo nada e aquele sujeito foge. É algo tão… eles ficam desfrutando estupidez dele. Assim toda a atitude da vida é tão
mudada, por causa desse Hamsa Chakra. E você não está nem mesmo consciênte… que desenvolveu essa sabedoria,
automaticamente. Então você começará também a consolidá-la… e tornando-a a sua própria fé iluminada, porque o tempo todo
você observa que… seja o que for que você acredite, simplesmente dá certo. Você verá, de repente você percebe que… as coisas
são trazidas para você sem o seu conhecimento, sem qualquer esforço, que você tem tentado alcançar. De repente, pessoas o
encontram e você é ajudado. Tantas coisas acontecem. Recentemente, alguém vinha da Índia e disse: "Eu gostaria de encontra
alguém na estação de Milão". Então enviamos alguém para lá, mas ele estava usando… um botton muito pequeno, então aquele
senhor não conseguiu vê-lo. E ele ficou procurando por alguém lá. De repente, ele viu um cavalheiro em pé… como um Sahaja
Yogi, muito calmo, observando todo mundo, sem pressa, sem estar aborrecido. Ele foi e lhe perguntou: "Você veio por minha
causa?". "Sim, sim, eu estava me perguntando que só podia ser você que veio". Portanto, vocês os distinguem, porque os estilos
deles são diferentes, seus métodos são diferentes, seu modo de falar é diferente, o modo como se comportam. É um milagre o
modo como toda a vida e a personalidade são mudadas. Uma vez meu marido levou um Sahaja Yogi para uma biblioteca. Em
uma biblioteca britânica, as pessoas são rudes lá. Eles estavam atrasados um ou dois minutos e a biblioteca estava fechando.
O sujeito começou a gritar com eles. Então, o Sahaja Yogi disse: "Sim, eu concordo com você que estamos atrasados, mas você
sabe," "esse trânsito não entende nenhuma das leis," "que esta biblioteca fecha nessa hora." "Ele não compreende, o tráfego não
nos escutou," "nós falamos com ele que a biblioteca está fechando." O sujeito ficou olhando para eles. "Mas ele não entendia
que era tão importante," "o trânsito nos atrasou e sentimos muito estarmos aqui tão tarde." "Mas da próxima vez, nós não
faremos isso". O funcionário ficou completamente boquiaberto e tudo se desvaneceu. Ele disse: "Tudo bem, entrem". Ele abriu a
biblioteca por mais uma hora. Assim, a sabedoria de lidar com pessoas, a sabedoria de como falar com elas, a sabedoria de
lidar com seus trabalhos, tudo começa a dar certo. E se não dá certo, você não se sente mal. Você pensa: "O que fazer? O outro
sujeito não é um Sahaja Yogi". "Nós tentamos, o que pode ser feito?". Como desta vez, quando estávamos vindo havia um
cavalheiro gentil… que parecia ser um gerente da KLM. Entã, ele veio e Me disse: "Há um pequeno empecilho," "não há assentos
para os outros, somente três pessoas…" "poderiam ir na primeira classe." "É impossível, ele é um amigo Meu", ele não pôde
ajudar. Eu disse: "Tudo bem". Entrei e sentei na poltrona. Eu fiz desta maneira (bandhan), acho que somente três vezes. "Oh,
ainda há seis assentos lá!" De onde eles surgiram? Então você começa a ver um ponto muito claramente… que existe há Poder
Onipresente que é muito ativo, que nos observa. Todos os grandes santos estão administrando as coisas. Ou às vezes, você
sente como se os anjos estivessem com você, como eles conduzem as coisas, como eles os ajudam, como eles estão
presentes, como isso está dando certo. Então você começa a ver tudo isso, começa a saber e a acreditar nisto. Assim esse

discernimento se estabiliza. Até que esse estado esteja estabelecido, é bem possível que Sahaja Yogis escorreguem para fora
da Sahaja Yoga. Eu conheci muitos que vieram para Sahaja Yoga… e por pequenas questões, eles escorregaram para fora.
Algum outro Sahaja Yogi, no seu jeito, apenas lhes disse alguma coisa rude, eles escorregam para fora. Porque na periferia, nós
temos todos os tipos de pessoas… e se você parar na periferia e alguém lhe diz alguma coisa, então eles saem. Porque eles não
alcançaram esse estado de discernimento, "Este é o lugar certo que eu estou". "Se o outro estiver errado, ele sairá. Porque eu
deveria sair?". O crescimento somente é possível quando o seu Hamsa é corrigido. Sem isso, até que você esteja
completamente lá, é muito difícil. Mas uma vez que o Hamsa esteja estabelecido, Eu tenho visto pessoas tornarem-se
realmente muito dedicadas. Como vocês sabem, é uma organização muito grande que temos… pelo mundo inteiro. Eu não
tenho secretária, não tenho nenhuma organização, não tenho nada como um escritório também. Mas tudo, todos são meus
secretários. Todos trabalham por conta própria, eles estão identificados com isto. Eles são responsáveis por isto. Eu não tenho,
sou como um "plugue", eles Me colocam aqui, ali, acolá, está tudo bem, onde quer que eles Me coloquem. Somente esse tanto
de discernimento, pois eles são Meus filhos… e eles não farão nada para Me ferir, eles cuidarão de Mim. Às vezes, é claro, pode
ser muito agitado, podem ser… movimentos muito rápidos, seja o que for, mas Eu não me importo. Porque eles estão fazendo
tanto pela Sahaja Yoga. E eles querem fazer mais e mais e são tão responsáveis. Então Eu respeito isso. Às vezes, as pessoas
dizem: "Mãe, que cronograma horrível a Senhora tem". "Nós não suportamos ver isso. Veja, é muito, como a Senhora fará isso?"
Eu posso fazê-lo, porque Eu tenho absoluta fé na identificação deles com a Sahaja Yoga. Eles não são trapaceiros, não são
hipócritas, eles não estão fazendo para o seu próprio bem. Mas eles estão fazendo isso para ajudar a Sahaja Yoga, para ajudar
os outros. Portanto a identificação que você desenvolve com outras coisas erradas… simplesmente desaparece. Então você
começa a identificar-se com belas coisas, porque você começa a receber a fragrância da beleza, quando você começa a
desfrutar essa beleza… e o seu coração começa a se abrir. Todo essa alegria e todas essas coisas não são possíveis… se seu
Hamsa ainda estiver infectado com o ego ou com os condicionamentos. Nós temos muitos condicionamentos, como Hindus,
Cristãos, como isso, como aquilo. Os condicionamentos são tantos. Estamos seguindo coisas tão falsas. Mas uma vez que
desistamos de todos esses condicionamentos, na fé de que estamos fazendo isso para nossa benevolência, este Agnya, este
chakra se abre muito bem. Sem isso, o Agnya não pode abrir. Quero dizer, esta é uma entrada para o Agnya. É uma entrada para
o Vishuddhi. É a entrada para todos os chakras de sua cabeça, para os pithas que estão lá. Portanto é muito importante manter
o seu Hamsa Chakra limpo. Eu também falei muitas coisas que podem manter o Hamsa Chakra limpo, que todos vocês devem
utilizar, quero dizer no nível físico. Também no nível mental, Eu lhes tenho dito o que vocês devem fazer: é para firmar a sua
mente. Vejam a beleza de tudo e não a vulgaridade disso, não a utilidade disso, mas a beleza. Lentamente, lentamente vocês
perceberão que seus olhos se tornarão… cada vez mais limpos. As pessoas são agora tantas na Sahaja Yoga, por causa de sua
profundidade, talvez, por causa da sua busca, talvez, por causa de seu purvajanmas ou seja o que for. Mas este Hamsa Chakra
faz a coisa mais grandiosa , sobre qual Eu não sei se vocês estão conscientes ou não, que sejam quais forem os seus karmas
phalas estão terminados. Você não é responsável pelo karma phalas de seus antepassados, pelo karma phalas de seu país ou
pelo seu karma phalas pessoal. Seja qual for o erro que você tenha cometido está terminada, como se você tivesse se desligado
do seu passado completamente. Uma vez que isso se estabelece, então todos os erros, todas as condutas erradas, não apenas
as suas, mas de seus parentes, de seus antepassados, de sua família, de seu país, deste mundo, qualquer coisa, não o tocam,
você está distante disso. E nesta Krita Yuga, onde este Brahma Chaitanya está tentando expor… e punir as pessoas por seus
karmas passados, também coletivos, dos países também, não serão capazes de sequer tocá-los, porque a luz deste centro é
extremamente poderosa… e vocês serão redimidos de todos os medos, do que quer que vocês tenham feito anteriormente.
Vocês simplesmente serão belos como flores de lótus que emergem da lama… e vocês emitirão belas fragrâncias ao redor do
mundo. Que Deus os abençoe.

1992-0920, Shri Vishnumaya Puja: Parem de se sentir culpados
View online.
Shri Vishnumaya Puja Pensilvânia, EUA, 19.09.1992 Hoje, nós decidimos fazer um Puja a Vishnumaya. Neste contexto, tem-se
de saber quem é Vishnumaya… e qual é Seu relacionamento, que vocês podem chamar de mitológico, mas é um relacionamento
histórico. Eu lhes disse que os EUA é o país de Shri Krishna… e Ele é Kubera assim como Ele é Yama. Por Ele ser Kubera, as
pessoas obtiveram a sua abundância, são pessoas ricas, elas têm mais dinheiro do que em qualquer outro lugar. Mas se vocês
não se lembram que precisam ter equilíbrio… e que o poder de Shri Krishna provém de Mahalakshmi, então o Princípio de
Mahalakshmi é tal que a busca é importante. O Princípio de Vishnu está presente quando Shri Lakshmi é o Seu poder. Após ter a
Lakshmi até um certo ponto, então vocês saltam em uma nova consciência ou em um novo tipo de busca, que é a busca do
Espírito, onde começa o Princípio de Mahalakshmi, o Caminho do Centro. Tão longe assim, é claro nos EUA, isso começou no
Princípio de Mahalakshmi. Mas as pessoas não sabiam, elas não tinham discernimento… para saber qual caminho seguir na sua
busca. E muitos se encantaram por falsas propagandas, por todos os tipos de promessas, apelos e coisas assim. Eu vim aqui
há muito tempo atrás, no momento em que Eu soube que… a busca estava mostrando resultados… e que as pessoas do mundo
inteiro tentariam vir para cá, porque havia um mercado para elas. E o marketing delas começaria de tal maneira… que pessoas
suscetíveis a marketing cairiam nele. Eu vim, Eu tentei, Eu lhes disse. Então isso foi exatamente que aconteceu nos EUA, de
modo que Eu vim para cá. Eu acho que Eu fui a primeira a chegar. Eu os avisei. Eu lhes disse os nomes das pessoas que fariam
esse tipo de trabalho. Eu lhes disse também o que eles foram em vidas passadas, que tipo de coisas eles fizeram, que tipo de
trabalho eles fizeram, quais eram os seus poderes negativos e como eles tentariam manipular isso. Mas ninguém Me ouviu.
Porque estas pessoas descobriram… quais são as fraquezas dos americanos. Se mimá-los, mimar seus egos e dizer-lhes que é
algo muito importante, que você deveria fazer algo que é muito superficial, mas algo parece fantástico, como Eu lhes falei que…
eles disseram que vocês podem voar a um metro de altura… e os americanos aceitaram isso. Eles aceitaram todas essas idéias
absurdas, porque acharam que era algo novo, algo diferente. E eles não Me ouviram, porque Eu disse: "Eu não aceitarei
dinheiro." Eles falaram para Mim muito claramente: "Ninguém irá entendê-La, se não aceitar dinheiro". Então Eu disse: "Quanto
vocês Me pagarão? É tão inestimável." "Quanto dinheiro vocês Me pagarão?" E eles não tiveram resposta. Portanto essas
pessoas que ainda eram orientadas pelo dinheiro, então o Princípio de Mahalakshmi não estava nelas… para compreenderam
que se vocês têm de buscar a verdade, vocês não podem pagar por ela. Elas não conseguiam entender isso. E é dessa maneira
que eles tiveram que percorrer todo este… circulo de enfrentar todos os tipos de falsos gurus, todos os tipos, todas as coisas
superficiais. Por fim, agora, Eu sinto que este é o primeiro ano em que… tudo tem ocorrido muito bem. Mas um dos chakras do
Vishuddhi que, como sabem, é muito importante, é o Vishuddhi Esquerdo. E o Vishuddhi Esquerdo é o centro que se estiver
bloqueado, vocês têm angina, espondilite e também órgãos letárgicos. Esse tipo de Vishuddhi Esquerdo tem sido uma espécie
de moda… entre os ocidentais. Talvez por causa do Cristianismo, onde vocês têm de se confessar… e têm de dizer que é um
pecador e nasceram pecadores, em pecado original, todos os tipos de coisas. Então como vocês são rotulados de pecadores,
sempre se sentiram… culpados e essa culpa foi internalizada no Vishuddhi Esquerdo. Eu penso que, mesmo hoje, este é um dos
maiores problemas, as pessoas nos EUA se sentem extremamente culpadas… por coisas muito pequenas, porque elas não têm
confiança em si mesmas. Primeiro elas pensam: "Nós somos uma nação muito jovem." "Não temos tradição", basicamente.
Eles talvez pareçam arrogantes, talvez pareçam muito exibidos, mas basicamente internamente sentem: "Nós não temos
nenhuma tradição, somos uma nação muito jovem." Por exemplo, eles pensam: "os ingleses são sofisticados demais" ou… "os
franceses são muito sofisticados e…" "nós não somos, comparado a eles, somos primitivos". Eles têm esse tipo de idéias
estranhas. E por causa disso, eles tentam dissimular. Para dissimular, o caminho que seguiram termina em todos os tipos de
coisas… e é formado um enorme Vishuddhi Esquerdo neles. É por isso que os americanos estão tendo tantos problemas… de
Vishuddhi Esquerdo. Antes de tudo, este centro se bloqueia… quando vocês não querem encarar os seus erros. "Eu cometi isto.
Tudo bem, eu cometi, agora não o farei mais". E por que cometeram e porque aconteceu? Apenas encarem, eles não querem.
Eles se sentirão culpados por terem feito e colocarão aqui. Eles continuam acumulando isso, como nuvens de culpa muito
negras. Então Vishnumaya, que é o trovão, podemos chamar, que é a descarga elétrica que é liberada pela fricção dessas
nuvens negras, que é na verdade uma catalisadora de chuva, é uma catalisadora de chuva. Isso começa a atuar nessas
pessoas. Isto é, de repente, elas tomam um choque. Eles se tornam pessoas extremamente sensíveis. Ficam nervosos e esse
nervosismo pode fazê-los pensar: "Porque estamos nervosos? Qual é o problema?". A exposição de suas culpas vem através do
poder de Vishnumaya. Agora Eu tenho de lhes dizer também sobre a origem de Vishnumaya, que é muito interessante.

Vishnumaya era a irmã de Shri Krishna que nasceu depois Dele. Na verdade, Ela não era Sua Irmã, Ela era a filha de Nanda. E
quando Shri Krishna foi levado… e colocado sob os cuidados de Nanda e Yeshoda, Eles deram a Sua própria filha em Seu lugar…
e o pai de Shri Krishna trouxe-A de volta. Então, quando Kamsa veio, o tio, – todos vocês conhecem a história – para perguntar
sobre a oitava criança, Eles disseram: "Esta é a criança". Kamsa disse: "Mas não é um homem, é uma mulher". Ele pegou a
criança em suas mãos, fez assim e lançou-A ao céu. E para lá Ela foi e anunciou: "Shri Krishna já está encarnado, Ele está vivo e
irá matá-lo". Portanto Ela é a Anunciadora. Ela é a Anunciadora das Encarnações. Ela é a Anunciadora de que alguma coisa boa
irá lhes acontecer. Ela é também Aquela que pode queimar… as coisas que não são espiritualmente corretas. E na época do
Mahabharata, Ela nasceu como Draupadi, que essa Daupadi era a Irmã de Shri Rama. E quando, como vocês sabem no
Mahabharata, todos vocês conhecem a história do Mahabharata, Eu não preciso contá-la, Duryodhana tentou tirar a roupa Dela,
então Ela chamou Krishna. Primeiro, Ela falou "Kri". Ela colocou Seus dentes desta forma. Até que Ela dissesse "Krishna", o sari
estaria lá. Porque Ela pensou que se dissesse "shna", o sari cairia… e Ela ficaria exposta. Assim que Ela disse "Krishna", o sari
caiu… e esse foi o tempo para Shri Rama, Shri Krishna vir de Dwarika. Tulsidasji descreveu isso muito bem em Hindi. Dwarikame
shor bhayo. Em Dwarika houve um grande barulho. Shor bhayo bhari, um enorme, o que vocês chamam de trovão, porque Ela é
Aquela que é responsável pelo trovão. Shor Bhayo Bhari. Shankha Chakra Gadha Padma Garuda rahi sidhari. Com o Shankha
(concha), o Chakra (disco), o Garuda, Padma (arma), com com todos eles, Ele veio no Garuda. Com todas as Suas armas, Ele
veio no Garuda para ajudá-La. Ele começou a fornecer saris para Ela… e esse Duryodhana ficou completamente…, Duhshasana
fez aquilo, ficou completamente exausto e caiu no chão. Portanto aqui Vishnumaya é Aquela que é a Virgem. não somente Ela é
a Virgem, mas Ela existe em todos os cinco elementos, como mostrado pelo Seu casamento com cinco Pandavas. E é este
poder da virgindade Nela, que foi usado para expor as pessoas aos perigos desses horríveis Kauravas, que iriam governar e
destruir o Dharma. Então Ela deteve-se e Ela Aquela que disse: "Vocês têm de lutar". "Vocês têm de lutar pelo Dharma, seja o que
for que aconteça". E Krishna sempre A apoiou. Portanto, como um irmão, Shri Krishna A apoiou. Portanto o
relacionamentosentre irmão e irmã… é muito importante na Índia. Também deveria ser com os Sahaja Yogis, porque nós temos
o Rakhi Bandhan. Vocês também têm o que chamam de Bhayaduj, onde, no dia do Diwali, nós atamos um rakhi no irmão. Esse
rakhi nada é nada além que o poder de Vishnumaya, que protege o irmão. Na verdade, lá o Irmão A protegeu e agora o amor da
irmã protege o irmão. Assim o relacionamento entre irmão e irmã é muito mais importante… do que qualquer outro
relacionamento porque é tão puro, tão protetor, tão amoroso e também é entre pessoas da mesma idade. Por exemplo, entre
pais e filhos não pode ser assim. Ou, digamos, entre avós e netos pode ser um tanto desequilibrado também. Mas entre irmão e
irmã, eles são da mesma faixa etária, da mesma compreensão… e esse relacionamento é sustentado por Vishnumaya. Nós
temos um acontecimento muito bom disso na Índia, que Eu preciso lhes contar como esse Rakhi Bandhan… ou esse
relacionamento entre irmão e irmã é respeitado. Ninguém irá acreditar, porque nesses países onde não existe relacionamento…
que é respeitado, vocês não entenderão. Quando Alexandre, o Grande, chegou na Índia, ele conquistou grande parte do nosso
país. Mas havia um rei, Puru, que o derrotou e o colocou na prisão. Alexandre havia se casado com uma moça indiana. Então era
o dia do Rakhi Purnima. Ela colocou um rakhi em um prato, cobriu-o e enviou-o para esse rei Puru. Então eles disseram: "Chegou
um rakhi". Então, o rei disse: "Tudo bem, amarre o rakhi". Ele não sabia de quem era o rakhi. Então ele foi amarrado, ele disse:
"De quem era este rakhi? ", "De sua irmã". "Quem é minha irmã?" "Ela é a esposa desse rei Alexandre." "Oh, meu Deus, como pude
fazer tal coisa, ele é meu cunhado." Ele imediatamente foi à prisão e prostrou-se diante dele. E disse: "Perdoa-me." Essa é a
graciosidade, entendam. "Como eu pude ser, como eu pude ser tão estúpido ao prendê-lo?!" Alexandre estava boquiaberto, ele
não conseguia entender aquela reação. Ele disse: "O que é isto que está acontecendo?" E o rei disse: "Eu peço o seu perdão e
por favor saia." Com grande pompa, com joias para sua irmã e tudo mais, ele enviou o cunhado para casa. Agora, Alexandre não
conseguiu entender nada. Ele entrou em casa e sua esposa estava sorrindo. Ele disse: "Qual é o problema?" "Como eu estou
aqui?" Ela disse: "Você sabe que eu te salvei com uma fita?" Ela lhe mostrou um rakhi. "Com esta fita você me salvou? Como?"
Ela disse: "Você sabe que dia é hoje? É o dia em que a irmã pode atar isto…" "no irmão e o irmão tem de fazer o que a irmã
quiser." "Então eu enviei isto para o rei Puru e ele te libertou." Alexandre pensou: "Que tipo de pessoas são esses indianos."
"Com uma fita, eles libertam um inimigo como eu." "Como eu posso governar essas pessoas?" "Eles me expulsarão a qualquer
momento de tão simbólicos que eles são." Ele disse: "Tudo bem, desculpa-me." Ele chamou um homem, Vardai, Chandavardai,
um poeta e disse: "Escreva agor, uma poesia, porque os Indianos são pessoas muito sutis." "E eu não posso entender, como
eles podem libertar um inimigo horrível…" "como eu, somente com uma fita?" Tamanha confiança. Tamanha compreensão de
um irmão para com a irmã. E a irmã tem de preservar a confiança também. Então, agora quando vamos mais fundo nisso… e
vemos por nós mesmos os problemas do nosso Vishuddhi que são: no Ocidente, nós sempre tentamos nos sentir culpados… e
escapar de nossos erros. Por pequenas coisas, as pessoas se sentem culpadas, porque as normas da vida ocidental são muito

rígidas. Como por exemplo, se você colocar uma colher do outro lado, acabou-se. O que importa isso? Você pode pegá-la neste
lado e comer. Se você derramar um pouco de café, então essa culpa irá perdurar por toda de sua vida. Afinal, o café deve ser
derramado, se estiver quente. Isso pode acontecer. Algum acidente pode acontecer. O negócio da culpa é tão grande que…
ninguém se corrige, simplesmente continua sentindo culpa, culpa, culpa. Você começa a perder todas as sutilezas da vida. Em
especial, na Sahaja Yoga, sentir culpa significa que todo o seu canal esquerdo está bloqueado, Vocês não podem sentir as
vibrações de forma apropriada, porque este é o nervo cervical no qual a culpa se situa… e fica apertando. Vocês não conseguem
sentir o canal esquerdo. Vocês começam a bloquear o canal esquerdo até contrair… algum tipo de doença horrível. Então vocês
se dão conta. A parte mais sutil de Vishnumaya é que Ela conhece a Verdade. Quando Ela brilha, vocês podem ver tudo a partir
Dela. Mesmo por um curto espaço de tempo, Ela expõe tudo na escuridão. Da mesma forma, quando Vishnumaya começa a
agir em vocês, então Ela lhes expõe a Verdade. Mas supondo que vocês continuem… com seu Vishuddhi Esquerdo em demasia,
então Ela simplesmente desaparece. Ela não estará mais lá para corrigi-los, para ajudá-los de alguma forma… ou para expô-los.
Então vocês não sentem nada. Vocês se tornam entorpecidos no canal esquerdo, completamente insensíveis no canal
esquerdo e o canal esquerdo é o indicador de todos os tipos de doenças de canal esquerdo. Essa é uma das razões pela qual
nós temos o maior número…. de doenças do canal esquerdo no Ocidente mais do que na Índia. As doenças indianas são de
canal direito, enquanto as doenças de canal esquerdo vêm deste Vishuddhi Esquerdo. Portanto sentir-se culpado é um erro em
si e é um mito. Agora vocês se sentem culpados por alguma coisa. De que adianta sentir-se culpado? Isso é apenas um mito. É
algo vazio que você está carregando sobre si mesmo. Não adianta sentir-se culpado. Se você acha que fez algo errado, apenas
encare isso: "Eu fiz isso de errado e não o farei novamente". Mas se você se sente culpado, então é como uma coisal
armazenado lá… e depoi, novamente você comente o mesmo erro. Novamente comente o mesmo erro e você se torna imune,
desenvolve imunidade. Então passamos a não sentir nem mesmo que isso é errado, Pessoas fazem coisas erradas sem nem
mesmo achar que é errado. Até mesmo essa consciência ou vocês podem dizer, esse estado de alerta está acabado. Então
vocês pensam: "O que há de errado?" Para tudo, esta é uma boa resposta : "O que há de errado?" É como um bêbado. Ele
começa a beber. Primeiro ele sente: "Oh! Eu não deveria ter bebido." Então ele começa a beber um pouco mais, depois um
pouco mais, um pouco mais, por fim ele diz: "O que há de errado?" "Se estou bebendo, está perfeito." Qualquer coisa desse tipo
começa com o Vishuddhi Esquerdo, porque nós não encaramos o erro. Não é verdade porque sua tradição é muito pouca… ou
qualquer coisa assim. A úniica coisa é sua atitude. Porque é o lugar de Krishna, especialmente para os americanos é muito
importante… encarar esses erros e admitir: "Tudo bem, eu tenho cometido este erro e não vou cometê-lo." Portanto porque eles
não querem admitir, eles assumem este comportamento arrogante. Eu sei que debaixo deste arrogante existe alguém que é
muito culpado. Eles também são na verdade muito coletivos aqui também, muito coletivos no sentido de que eles ficarão
preocupados… com o Vietnã, com a Coréia, com tudo. Qualquer coisa que aconteça no mundo, eles ficam preocupados. Foram
eles que deram início às Nações Unidas e todo tipo de coisa. Tudo está lá. Mas apesar de tudo isso, esse negócio da culpa,
torna-os muito insensíveis. Muito insensíveis a coisas que são a realidade. Qualquer coisa que é negativa, eles deveriam encarar
como algo negativo que eles não encaram. Apesar de serem um país democrático, eles apoiarão um país que é despótico.
Todas essas coisas, não somente na política, mas também na vida diária. Então a coia torna se torna um estilo de vida. Isso se
torna um estilo de vida, a coisa toda se torna coletiva. Ninguém jamais pode vir e dizer que isto é algo que vocês estao errando
que deveriam parar. Se alguém disser isso, eles dirão que ele é louco, é imprestável. Eu lhes contei que Freud foi denunciado por
muitas pessoas, e elas escreveram artigos, tudo aconteceu, mas ninguém as ouviu. A mesma coisa também aconteceu com a
Sahaja Yoga. Eles não Me ouviam, porque desenvolveram uma imunidade contra a realidade. Em tudo. Tornam-se imunes ao
que quer que seja real. Eles não querem encarar isso: "Isto é demais, é demais para mim." Com esse tipo de atitude, eles tinham
de trabalhar alguma outra coisa… e nisso eles foram para o canal direito. Com isso, eles desenvolveram todo o tipo de máquina,
ciência, tudo isso. Mas a ciência não é conclusiva, ela não lhes pode dar a totalidade, não pode dar a Realidade. Então,
Vishnumaya mostra a Sua força. Ela faz muitas coisas com as quais as pessoas ficam assustadas, Ela pode entrar em qualquer
elemento. Ela pode permear. Supondo que Ela entre no elemento água, Ela pode criar um tufão. Ela pode criar qualquer tipo de
desastre. Ela pode entrar na Mãe Terra e pode criar um terremoto. Ela pode fazer qualquer coisa, porque Ela tem um poder de
entrar em tudo. Vocês sabem que Ela pode entrar na Mãe Terra muito facilmente. Ela pode entrar na água muito facilmente, e
quando Ela entra, Ela se torna a catalizadora. E todos esses problemas que vocês estão enfrentando hoje nos EUA… são por
causa do Vishuddhi Esquerdo, por causa de Vishnumaya. Eu estou feliz pelo programa de hoje ter sido organizado para
Vishnumaya, porque esse é o poder com o qual vocês, Sahaja Yogis, deveriam ser capazes de aproveitar e de venerar, de modo
que Ela observe todos vocês, e cuide de vocês e preserve as suas vidas. Agora, a coisa mais difícil é convencer as pessoas nos
EUA… de que o dinheiro não é tudo. Vocês podem ter qualquer quantia de dinheiro, vocês podem ter qualquer quantidade dos

chamados prazeres, tudo, mas ainda assim, vocês nunca poderão estar satisfeitos… e vocês nunca estarão em paz consigo
mesmos e não poderão gerar paz. O dinheiro não pode substituir a realidade, ele apenas está lá. Agora, o problema é que as
pessoas se tornam tão viciadas em dinheiro… que todo o sistema de valores começa a decair. Eu fiquei surpresa, Eu conheci
alguém aqui… que levou a sua própria irmã à prostituição. Então Eu disse: "O que é isso? O que você está fazendo?" "O que há de
errado nisso? Nós ganharemos dinheiro." Portanto eles são condescendentes com seja o que for que gere dinheiro. Então, não
existe castidade, que é o básico, que é a fundação dos seres humanos. Como resultado, quando vocês insultam a virgindade de
Vishnumaya, então Maya significa que o jogo Dela é: vocês contraem AIDS, vocês contraem todos os tipos de doenças que são
incuráveis… e que são o que vocês podem chamar de doenças sexualmente transmissíveis. Porque Ela é a Virgem e porque Ela
respeita a virgindade. E aqueles que vão contra… Não que a virgindade seja significativa somente para as mulheres, ela também
é significativa para os homens, porque todo mundo tem aqui o Vishuddhi Esquerdo. A ideia aqui é que a virgindade é uma
palavra usada… somente para as mulheres. Não é. Mesmo os homens que não respeitam a virgindade deles, sua castidade, são
atacados por Vishnumaya de diferentes modos. Eu não fico surpresa que eles digam que Los Angeles… esteja em perigo o
tempo todo, por causa dos filmes que vocês produzem, todas essas coisas que vocês produzem. Agora, é claro, com a Sahaja
Yoga estando muito bem estabilizada… em Los Angeles, as coisas podem ser evitadas, mas ainda é muito perigoso. Uma das
mais poderosas Shakti é essa de Vishnumaya, porque Ela joga com a ilusão. Ela também cria a Maya. Ela também rompe a
Maya e pode queimar qualquer coisa. As florestas de vocês estão queimando agora. 65 hectares de terra estão queimando.
Quem fez isso? Ninguém mais do que Visnhumaya. Ninguém tem de utilizar uma caixa de fósforo para isso. Ela pode queimar
qualquer coisa… e a queimação Dela lhes dá a sensação de uma descarga elétrica, como se vocês tivessem se queimado com
uma descarga elétrica. Isso é muito verdadeiro em muitos casos que Eu tenho visto. Aqueles que vieram a Mim com problemas
de Vishuddhi Esquerdo, disseram: "Nós achamos que existe uma descarga elétrica vindo daqui." "É como a queimadura de um
choque elétrico." Isso é ação de Vishnumaya e Ela é Aquela que corrige. Ela corrige. Não se sintam culpados. Enfrentem os seus
problemas. Isso é como quando nós escondemos nossos erros em nome da culpa. quando tentamos camuflar isso. Ela é
Aquela que expõe isso no nível individual, no nível coletivo, no nível nacional, no nível internacional. Porque Ela pode penetrar em
qualquer coisa… e essa Sua penetração dá a Ela essas sutilezas. Mas as pessoas não conseguem relacionar… os desastres aos
seus erros. Elas não conseguem. Eles não compreendem porque tal desastre aconteceu, o que aconteceu. Houve um grande
tufão que veio. Veio até um ponto… e subitamente mudou sua direção para Kauai. Agora, qual foi a razão disso, de ir e atingir
Kauai? Em Kauai, existe um Swayambu de Shiva, isso é um fato. Pessoas estão ganhando dinheiro com isso, muito dinheiro… e
enganando as pessoas. Há um grande negócio acontecendo em nome de Shiva. Então, Kauai foi atingida, o Havaí nem tanto
quanto Kauai. E ele mudou de direção repentinamente, ninguém pode entender isso. Portanto, todas essas coisas estrondosas
que estão vindo da natureza, qualquer coisa, seja um terremoto ou um deslizamento de terra… ou poderia ser enchentes ou
poderia ser tufões, qualquer coisa é trabalho dessa Vishnumaya… ou nós podemos dizer que todas as catástrofes naturais… são
trazidas por Vishnumaya. Ela tem esse poder para fazer isso. Esse é o único modo de chocar as pessoas, mas, apesar de todo
esse choque, as pessoas têm de relacionar esses desastres aos erros que cometeram… e mantiveram aqui, não os encarando.
Eu ouvi de alguns estudantes indianos que quando chegaram aos EUA, alguns garotos lhes ofereceram drogas… e fazer todas
as outras coisas também. Eles não aceitaram. Os garotos americanos disseram: "Vocês são muito bem comportadinhos, isto e
aquilo." Eles ficaram bombardeando suas cabeças, dizendo: "Vocês têm de fazer isso." "Vocês são covardes, não conseguem
fazer isso". E tudo mais. Então, alguns disseram: "Tudo bem, nós experimentaremos". O que surpreendeu os estudantes
indianos é que eles sabiam que aquilo… era errado, enquanto os outros garotos nem imaginavam que era errado. Os garotos
americanos pensavam que eram grandes mártires… ou que eram libertadores e que tinham conquistado liberdades. Eles não
conseguiam compreender isso. Esse tipo de liberdade da qual eles estavam se vangloriando… era tão destrutiva. Eles nunca
entenderam que isso é destrutivo. Portanto, uma vez que o seu Vishuddhi Esquerdo… esteja completamente bloqueado, vocês
perdem totalmente… o discernimento deste chakra aqui, que chamamos de Hamsa chakra. E então vocês não sabem o que é
destrutivo e o que é construtivo. Vocês passam a aceitar principalmente as coisas destrutivas, se o seu Vishuddhi Esquerdo
está mal. Fogem. "E daí? O que há de errado?" É dessa forma que a violência surgiu. É dessa forma que todo tipo de trapaça e
corrupção surgiram. "O que há de errado?" Porque, se vocês fazem qualquer coisa errada, vocês a colocam aqui. Acabou-se.
Está armazenado. Novamente vocês fazem algo errado e o colocam lá. E até vocês se tornarem completamente imunes… a
todas as ações destrutivas, vocês continuam fazendo. Então o que fazer para sair disso? Para sair desse estado horrível onde
você não percebe nada errado, a única coisa a ser feita é adotar a Sahaja Yoga da maneira correta. Antes de tudo, você deve
encarar a si mesmo. Se você começarem a encarar a si mesmo, você perceberá que cometeu um erro. "Então, este é o erro que
cometi. Não importa," "não me sentirei culpado por isso." "Se eu tiver que fazer isso, eu não o farei e não me sentirei…" "culpado

por qualquer coisa que aconteceu. Isso é passado. Acabou-se." Com essa fé em você mesmo, você pode, definitivamente, se
livrar de seu Vishuddhi Esquerdo. O problema é que mesmo se Eu lhe falar alguma coisa, fico preocupada que você comece a
sentir-se culpado também. Eu estou lhes falando isso para a sua correção. Então, você começa a sentir culpa: "Oh, a Mãe está
dizendo que eu fiz isto e aquilo." Que você fez. Nesse momento, o que Eu estou lhes falando… é para não fazer isto nunca mais
novamente. E encare isso. Seja o que for que você fez está acabado e está perdoado totalmente. Senão Vishnumaya assumirá o
controle. Isso é muito importante, porque um lado é leela, é um jogo, e o mundo todo é belo. O outro lado, é a culpa. Então nós
pensamos que apenas sentindo culpa, estamos resolvendo todos os nossos problemas… e neste lado, nós estamos
desfrutando… e este, a parte da culpa, é exatemente como um armazém… do lixo que colocamos aqui. Mas nunca pensamos
nesse lixo, no que está errado, está nos fazendo. E é isso que ocorre: Vishnumaya tem de queimar esse lixo, então Ela trabalha
da Sua própria maneira, à Sua própria maneira Maya e tantas coisas acontecem. Por exemplo, havia uma senhora que era muito
canal direito. Ela dominava todo mundo, mas ninguém se atrevia a dizer isso a ela, porque se você lhe dissesse, ela se voltaria
contra você. Portanto ninguém queria lhe dizer o que estava errado com ela. Eles diziam: "Tudo bem, deixem para lá". Mas Eu
lhe falei: "Observe que você é muito canal direito." "Você está dominando todo mundo. Todos têm medo de você." Então ela
disse: "Não, Mãe, eu não sou." Eu disse: "Tudo bem, Eu estou lhe dizendo." "É melhor você acreditar em Mim ou terá problemas."
Naquele mesmo dia, ela estava descendo as escadas e rolou do topo até o chão. Ela caiu sobre o seu lado direito. Ela veio até
Mim: "Mãe, veja, minha mão direita está quebrada", "minha perna direita está quebrada, isto e aquilo estão quebrados". Eu disse:
"Então, você sabe o que aconteceu?" "Agora, eu sei por que isso aconteceu". Então Eu a curei e ela ficou bem. Mas o que estou
tentando lhes falar é que ela não Me escutou. Portanto as pessoas de canal direito… têm uma capacidade especial de pôr tudo
aqui. Assim, Eu sempre digo que isso é subproduto do ego. Essas pessoas que tentam dominar, que tentam ficar com raiva, que
tentam controlar todo mundo, colocam isso aqui e depois a coisa toda trabalha contra elas. Isto é para ser compreendido de
uma forma muito séria: ao se sentirem culpados, não é que vocês estejam se ferindo, mas vocês estão prejudicando todos os
outros. Vishnumaya também fica muito aborrecida com duas outras coisas. Uma delas é fumar. Se vocês fumam muito, então
Vishnumaya ficará muito enfurecida. Ela é Aquela que depois causa o câncer. Ela pode estragar a sua garganta. Todos os tipos
de problemas de ouvido, nariz, garganta… podem vir com o ato de fumar, porque Ela não gosta disso. Ela – uma vez, duas vezes,
três vezes – mas uma vez que vocês comecem a fumar e depois de algum tempo: "Oh! O que há de errado nisso?" Eles citarão
tal homem de 83 anos que ainda fuma. Vejam, citando casos assim, eles os têm como ideal. Então vocês têm também alguns
heróis de cinema. "Tal homem, ele matou a sua esposa. Vejam, ele vai bem." "Portanto deveríamos matar também."
"Deveríamos fumar também". Então todos os ideais que têm destruído eles mesmos, tornam-se nossos ideais. E começamos a
fazer exatamente o que eles estão fazendo, sem saber que assim como eles são destruídos, nós também seremos destruídos.
Portanto, essa compreensão sobre os poderes de Vishnumaya… deveria estar presente conosco. Se nós tentarmos continuar
com nossos erros, e colocando-os aqui, então a primeira coisa é que nós nos tornamos vulneráveis… a todos os tipos de
doenças. Com isso, se vocês estiverem fumando, poderão se tornar também muito vulneráveis ao câncer de garganta. Outra
coisa que as pessoam não conhecem é os mantras. Se vocês ficarem recitando qualquer mantra, quero dizer, na Índia, há
pessoas que se levantam todos os dias de manhã… e recitam alguns mantras, por ceca de, digamos, cem vezes, outras fazem
isso pelo menos trezentas vezes, quinhentas vezes. Elas vão contando: mantra, mantra, mantra, dessa forma. Agora, Ela é
Mantrika. Ela é Aquela que dá o poder ao mantra. Agora, se vocês não estão conectados a esse Poder Divino, então ocorre um
curto-circuito, e se vocês continuam recitando o mantra, vocês desenvolvem todos os problemas de garganta, o câncer de
garganta. Podem também desenvolver problemas de estômago, porque Krishna e Vishnu são o mesmo. Vocês talvez
desenvolvam também problemas do Virata. Porque você está recitando um mantra desta forma: um telefone, se ele não está
conectado e continuar a utilizá-lo, ele irá parar de funcionar. Da mesma maneira, se vocês estão recitando mantras errados, no
sentido de que os mantras que são recitados antes de sua conexão com o Divino, então eles podem danificar muito o seu
Vishuddhi Esquerdo. Esse é o estilo que eles usam na Índia. Supondo que você seja um empresário na Índia. Agora, como um
grande empresário, você ganhou muito dinheiro, agora vocês se sentem culpados em relação a isso, porque você ganhou por
meios errados, também por todos os tipos de mercado negro e todos os tipos de coisas. Então eles construirão um grande
templo para Vishnu. Não para o Vishuddhi, mas farão um templo muito grande de Shri Vishnu… e criarão um tipo imagem de
que eles são pessoas muito religiosas. Ou eles terão khairát, significa que distribuirão comida às pessoas… ou distribuirão
algumas coisas às pessoas e se sentirão satisfeitos. Aqui vocês continuam cometendo muitos pecados, muita insensatez… e
então desse dinheiro farão uma pequena contribuição… para Shri Vishnu, achando que Shri Vishnu ficará muito feliz e não os
punirá. Mas Ele é Kubera. O que você podeLhe dar? Ele é Kubera. Ele lhes dá todo o dinheiro. Ele faz tudo. Então como você
pode dar qualquer coisa a Kubera, que é Ele próprio o Senhor da Fortuna? É muito comum na Índia, como por exemplo, havia um

bhudan (terra doada). Eu soube de um homem que era muito corrupto, um sujeito muito mau, ele era realmente um homem
muito, muito mau, ele havia tomado muitas terras de fazendeiros pobres e tudo mais. Então ele doou uma terra para Mahatma
Gandhi… e essa terra, essa terra bhudan era imprestável. ela era, Eu acho, em (…) Essa terra era tão ruim que você não podia
plantar… nem mesmo cactus lá. E ele ficava dizendo para todo mundo: "Doei muitas terras para bhudan", Portanto tentando
mqeio que se justificar… por ter tirado toda a terra dos pobres, e esquiivando-se deles e depois fazer esse tipo de generosidade.
Assim essa é uma outra fuga que as pessoas têm, fazer o que querem e no final ser generoso. Esse tipo de cobertura generosa
dos seus erros pode ser muito enganosa. Isso não funciona com Vishnumaya. Ela os conhece muito inteiramente e se tentarem
todos esses truques com Ela, Ela lhes mostrará os Seus poderes. Eu diria que todos os seus problemas do canal esquerdo…
surgem por causa do poder de Vishnumaya. Ela os pune, assim como Ela expõe, assim como Ela lhes dá a luz, assim como Ela
os corrige. Com todos esses poderes de Vishnumaya, deveríamos estar muito agradecidos… por estarmos hoje celebrando um
Puja especial a Ela, porque Eu penso que uma das maldições do Ocidente, especialmente dos americanos, é sentir-se culpado.
Assim hoje, todos vocês têm de prometer em seus corações e o mantra é - agora Ela também entende inglês, talvez – vocês
podem dizer: "Mãe, eu não sou culpado de forma alguma." Só isso. Se isso for dito, Ela ficará muito feliz. "Eu não sou culpado de
forma alguma, eu não vou me sentir culpado." Uma vez que pararem de sentir culpa, vocês não farão coisas erradas. Porque,
como vocês conseguirão fazer? Por não estarem fazendo, vocês não podem colocar isso como uma culpa. Assim, de que
adianta fazer qualquer coisa errada? Se você comete um erro, isso vem à sua cabeça. Você não consegue colocar isso no seu
Vishuddhi esquerdo. Portanto, você não fará nada errado. Você imediatamente compreenderá: "Se eu cometer um erro, eu tenho
de encarar isso." Mas se há um espaço aqui reservado, onde você possa colocar a sua culpa por suas ações erradas, disponível,
então você não se importará tanto. Supondo que alguém tenha uma casa pequena, sem espaço para estocar, então se alguém
lhe traz alguma coisa, ele diz: "Não, não, não. Não tem nenhum espaço. Estou totalmente cheio." É dessa forma. Portanto a
melhor coisa é não ter nenhuma culpa a qualquer custo. "Eu não terei nenhuma culpa. Se cometi algum erro, tudo bem,"
"admitirei que cometi o erro… "e não terei nenhuma culpa de forma alguma sobre isso, enfrentarei isso". Você ficará surpreso ao
ver que você irá parar de fazer coisas erradas. Definitivamente, você irá parar, porque não resta nenhum espaço. Então hoje é
muito importante fazer algo relacionado a Vishnumaya, e tenho certeza agora, estou muito feliz…. com o tour da América Desta
vez, Eu estou realmente feliz, porque Eu acho que tem funcionado muito bem na maioria dos lugares, e se não deu certo, não
deveríamos nos sentir culpados, mas sim encarar o problema: "Por que isso não deu certo?". E o problema recai sobre os Sahaja
Yogis e sobre mais ninguém. Você não deveria culpar ninguém mais por isso. Apenas observe-se, quais erros você deve ter
cometido. Pode ser um erro pequeno ou grande, qualquer que seja ele, encare-o. Não existe mal nenhum em dizer: "Eu cometi
um erro." Mas, se você disser "desculpe", significa que isso irá direto para cá. "Não, eu cometi um erro". Admitir isso é muito
cortês, muito belo…, e muito gentil com você mesmo para a sua benevolência. Na Sahaja Yoga, esse é um dos maiores
mantras… para todos os ocidentais. Eles deveriam o tempo todo dizer, para todas as árvores, para toda a natureza em volta: "Eu
não sou culpado." Seus problemas ecológicos serão sanados, porque vocês não farão coisas erradas para prejudicar a
ecologia. Vocês serão cuidadosos, porque poderiam prejudicá-la e sentir-se culpados. "Oh, eu não deveria ter feito isso. Oh, eu
não deveria." Mas por que você fez isso, em primeiro lugar? É o ponto. Então, agora na próxima vez você não irá fazê-lo. Muitos
dos nossos problemas serão resolvidos se vocês os enfrentarem… e os corrigirem com confiança. Isso é possível para os
Sahaja Yogis, porque vocês estão separados do seu ser, vocês estão afastados dele. Vocês podem ver o seu corpo, podem ver
sua mente, podem ver o seu ego, vocês podem ver todas essas coisas… e sabem como corrigi-las. Você não é isso, você sabe,
então você é o Espírito… e com a luz do Espírito, você pode corrigir todas essas coisas. Mas essa culpa é algo que os impede
completamente de se corrigir… ou fazer qualquer coisa melhor sobre isso… trazer qualquer coisa construtiva para sua mente.
Isso resolverá muitos problemas para a América, assim como para todo o mundo ocidental. O mesmo para os indianos, eles
não deveriam pensar… que se forem um pouco generosos, poderão livrar-se de seus erros. Eles têm de encará-los. É um estilo
diferente. Os indianos são muito inteligentes, eles sabem como encontrar… desculpas e escapatórias. Mas afinal, é
Vishnumaya. Ela lhes mostrará que não há escapatória, apenas encarem isso. Não há nenhuma necessidade de se condenar,
nenhuma necessidae… de forma alguma de se rebaixar ou de se sentir inferior, mas sim ser superior como o Espírito. "Oh eu
vejo, eu observo." Como se Eu dissesse: "Tudo bem, Nirmala," "Eu Te observo muito bem, Você fez isto." Separe-se de você
mesmo. Você pode falar com o espelho. Você pode ir ao rio e dizer lá ou você pode ir ao oceano e dizer: "Veja, cometi esse erro
e agora não o farei mais." Vocês podem fazer promessas a todos esses elementos. Uma vez que vocês façam essas
promessas, Vishnumaya irá receber… a mensagem e Ela não irá entrar nesses elementos para perturbá-los. Então vocês devem
ir e falar com o oceano: "Tudo bem," "a América não é culpada por seja o que for que eles fizeram." Digam isso. Se vocês
disserem, tudo bem, não utras pessoas, porque Eu lhes disse que a sua genética foi modificada, vocês são pessoas diferentes.

Seja o quer for que digam, Visnhumaya sempre acreditará e tudo funcionará muito bem. Mas este é uma época especial, como
Eu lhes disse antes, o qual chamamos de Krita Yuga, entre a Kali Yuga e a Satya Yuga. Esta época é tão importante… que sejam
quais forem os erros que tenhamos cometido, nós temos de pagar por eles. Isso é um karmaphala, não será resolvido apenas
colocando isso aqui. Portanto temos de obter a Realização, modificar completamente a genética… e depois podem ir e dizer
para a natureza: "Tudo bem, agora nós não somos culpados." "Nós obtivemos a nossa Realização." E isso funcionará, Eu estou
certa. Tantas catástrofes deste país podem ser evitadas por vocês, Sahaja Yogis. Que Deus os abençoe.
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Navaratri Puja, Cabella Ligure, Itália 27 de setembro de 1992
Hoje é o primeiro dia do Navaratri.
E quando Eu descobri que havia chuva e todos os tipos de problemas, e Vishnumaya estava dando a entender algumas coisas,
Eu simplesmente consultei o calendário, e vocês ficarão surpresos ao saber que no calendário está escrito que até às 17:45 hs
não é auspicioso, é não auspicioso. Somente depois das 17:45 hs, o acontecimento correto começa. Assim, imaginem só, por
estimativa, como foi correto, que às 17:45 hs, nós tínhamos que ter este puja, após 17:45 hs. Isto é, o primeiro dia do Navaratri
começa na Itália ou na Europa após as 17:45 hs. Assim, isto é algo que devemos entender: o Chaitanya está realizando tudo, e
ele está dando todas as sugestões, porque Eu não tinha visto de forma alguma o que vocês chamam de tithi (momento
auspicioso), mas Eu apenas senti isso, Eu disse que nós o faríamos ao anoitecer. E quando Eu disse isso, Eu disse: “Vamos
observar isto”, e foi assim. Há tantas coisas que temos que observar, de modo que tudo que tem sido revelado a vocês, vocês
podem comprovar. Por exemplo, Eu disse há muito tempo atrás que o Muladhara Chakra é feito a partir do carbono, do átomo
de carbono, e se vocês o veem da esquerda para direita – da direita para esquerda, no lado esquerdo, vocês veem nada mais do
que uma suástica. Assim, agora se vocês o veem da esquerda para direita, então vocês veem o Omkara. E quando vocês o veem
de baixo para cima, vocês veem o alfa e ômega.
Agora vejam, Cristo disse: “Eu sou Alfa e Ômega.” Assim, essa suástica torna-se Omkara, também torna-se Cristo. Vocês podem
ver isso muito claramente. Agora, nós conseguimos uma bela imagem disso. Nós temos uma fita, e Eu queria que todos vocês a
vissem, mas Eu não sei como nós podemos fazer isso aqui. Mas Eu quero que todos vocês possam vê-la, é tão nítido. Assim, o
alfa e ômega, e também todas essas coisas matemáticas têm vindo a nós de dentro, do Divino. Isso não é algo que nós temos
criado. Isso foi descoberto por alguns matemáticos que eram almas realizadas, e eles usaram esse alfa e ômega. É
surpreendente como isso mostra tão claramente que a suástica torna-se Omkar, e Omkar depois torna-se alfa e ômega. Assim,
tudo na Sahaja Yoga é tangível e pode ser comprovado.
Hoje, vocês estão venerando Durga, ou todas as nove formas da Deusa. Ela veio nove vezes nesta Terra, de acordo com isso,
Ela lutou contra todas as pessoas que estavam destruindo os buscadores, que estavam tentando tornar a vida deles uma
confusão. E esses santos torturados, quando eles rezaram para a Deusa – porque nenhum dos Deuses podia fazer nada, e
Sadashiva nunca fica interferindo no que a Deusa está fazendo – então eles veneraram Bhagawati, e depois a encarnação Dela
veio nove vezes, conforme a necessidade da época. Assim, o tempo todo você A encontra enfrentando as pessoas que são
extremamente arrogantes, obstinadas em suas opiniões, que acham que não há limites para elas. E os bhaktas são torturados
por esses horríveis rakshasas obstinados. Agora, na Índia, quando nós traçamos o horóscopo de uma pessoa, nós temos três
categorias de pessoas: uma são os devas, eles são chamados de dev; a segunda categoria são aqueles que são manavas,
significa seres humanos; e a terceira categoria são os rakshasas. Assim, Eu acho que consegui todos vocês da categoria dev,
porque vocês não poderiam ter adotado a Sahaja Yoga tão seriamente a menos e até que vocês fossem de lá. Afinal, por que
vocês deveriam acreditar em Mim também quando Eu digo que Durga existiu, e que havia essa situação, e que Ela fez isso e
aquilo? Não é que você saiu de uma crença e agora você está saltando em outra crença; não é desse jeito. Isso realmente tem
sido provado, você pode sentir.
Por exemplo, quando você está elevando a Kundalini no Coração Central, você pode sentir que se há um bloqueio no Coração
Central, você tem que recitar o nome de Jagadamba. A menos e até que você recite o nome Dela, ele não se abrirá. Também,
quando Eu estou limpando o seu Coração Central, Eu também tenho que dizer: “Agora, Eu sou na verdade Jagadamba”, e então
você desperta a Jagadamba de dentro de você. Assim, agora, vocês têm comprovado isso muito mais do que os cientistas. Os
cientistas estão partindo de fora, do externo e eles não são conclusivos de forma alguma. Agora, se você tem um problema,
eles o resolverão; um outro problema – eles resolvem problemas, mas eles não conhecem os fundamentos, quais são os
problemas e onde está a solução. Enquanto vocês podem ver que quando Amba, esta Kundalini, que é o reflexo do Espírito

Santo, da Adi Shakti dentro de vocês, quando Ela se eleva através destes diferentes chakras, Ela dá poder aos chakras, porque
Ela é o Poder, Ela é a Shakti. Ela é o Poder do Desejo de Sadashiva. Ela é o poder completo de Sadashiva. E assim, Ela fornece
totalmente o poder para cada chakra, através do qual, todos estes chakras são iluminados e todas as divindades são
despertadas.
Vamos supor que não tivéssemos nenhum poder vital, nós seríamos como pessoas mortas. Assim, estes centros, quando eles
recebem este poder, esta Shakti, então eles são despertados. Agora, vocês têm visto isso, vocês próprios podem fazê-lo. É tudo
tangível, vocês podem comprová-lo. Eu lhes disse que Ela reside no Coração Central. Agora, vejam como o Coração Central está
localizado, também é muito interessante ver isso. Enquanto Ela é Jagadamba, mas Amba, que significa a pura forma do poder,
reside no osso triangular, como Kundalini. Mas em Sua forma, que é Jagadamba, onde Ela é a Mãe do Universo, Ela reside no
Coração Central. Agora, este Coração Central é muito importante. Quando... Eu já lhes falei sobre isso, que quando uma criança
tem até 12 anos de idade, este centro produz os ganas.
Os ganas são os trabalhadores no canal esquerdo. Eles são assim. Podemos dizer que São Miguel é o líder deles, mas o rei
deles é Ganapati, Ganesha. Assim, primeiro Ela fez o ghatasthapana. Ghatasthapana significa – vocês fizeram isso aqui agora,
isto é o ghatasthapana (pote com coco no Puja). Isto é o kumbha. Agora, este kumbha, Ela estabeleceu primeiro, isto é, o osso
triangular. Agora, este é o primeiro trabalho Dela, estabelecer isto, o seu Muladhara. Assim, Ela estabelecida dentro de vocês a
inocência. Ela estabeleceu a inocência dentro de vocês antes de tudo.
Então, Ela colocou este ghata no qual Ela permanece como a Kundalini agora. Assim, primeiro é estabelecer a Kundalini no osso
triangular e depois estabelecer Shri Ganesha. Esse é o primeiro trabalho, através do qual seja o que for que Ela vá criar agora –
todos os universos, a Terra, tudo – seja o que for que Ela vá criar tem que ser preenchido com inocência. Agora, se vocês
observarem as pedras, elas são inocentes. Se vocês baterem na pedra, vocês receberão o golpe, de outra forma, ela não avança
e bate em vocês. Elas são inocentes. Se vocês observarem os rios, eles são inocentes. Tudo que tem sido criado como matéria
é inocente. Não é astucioso, não é manipulador, não é agressivo, nada desse tipo. Eles são inocentes, significa que eles estão
sob o completa controle de Deus Todo-Poderoso.
Eles não têm o próprio livre arbítrio para fazer o que quiserem. Tudo que for feito está totalmente sob o completo comando de
Deus Todo-Poderoso, e por isso eles são, podemos dizer, eles são inocentes, porque eles não têm nenhum livre arbítrio para
fazer o que quiserem. Assim, se vocês observarem os animais também, eles também são inocentes, com exceção de muito
poucos. A maioria deles é inocente, inocente no sentido de que eles são chamados de pashu, significa que eles estão
completamente sob controle, pasha, de Deus Todo-Poderoso. Um tigre se comportará como um tigre, e uma cobra se
comportará como uma cobra. Mas entre os seres humanos, alguém se comportará como um tigre, amanhã como uma cobra e
no terceiro dia como um verme. Não há nenhuma constância. Por causa disso, você não pode dizer que esse cavalheiro hoje é
um tigre, então amanhã ele não será uma cobra. Os animais não têm nenhum livre arbítrio para mudar a personalidade deles.
Eles são deixados em paz.
Assim, esse não é o trabalho da Shakti preocupar-se com isso. Isso já foi criado, eles estão lá e eles existem. Eles têm um
propósito, é por isso que eles existem. E o propósito é somente um: apoiar os seres humanos, porque vocês são a
quinta-essência da evolução. Assim, Ela criou todas essas coisas apenas para que vocês fossem criados, e finalmente para
obterem a sua Realização do Si. Ter um sentido para sua vida, ficar conectado com este Poder Onipresente, entrar no Reino de
Deus, tudo é trabalho Dela. Assim, nós podemos dizer que Ela veio nove vezes, e na décima vez, espera-se que Ela dê a
Realização a todos vocês. Mas na décima vez, todos esses três poderes estão reunidos, é por isso que é chamado de
Trigunatmika. É por isso que Buddha disse “Matreya”, significa três Mães reunidas. Assim, este Poder, quando começa a atuar,
ele tem o controle completo sobre todos os seus três canais e os sete centros.
O controle completo, como se sem a permissão ou sem recitar o nome deste Poder, vocês não pudessem alcançar nada. É um
fato, e é onde os seres humanos falham, porque eles têm o livre arbítrio, e eles não sabem por qual motivo obedecer alguém ou
ouvir alguém, e por qual motivo aceitar alguém. É por isso que, embora vocês tenham que receber a Realização do Si, a tarefa é
muito difícil, porque vocês não estão acostumados com uma maneira em que vocês não têm que usar o seu livre arbítrio.

Especialmente nos países ocidentais, as pessoas têm opções até mesmo para seus cereais. Me contaram que nos Estados
Unidos, há 126 tipos de cereais. Se vocês estão fazendo esse tipo de insensatez, o ego de vocês certamente inflará, e vocês
pensam que: “Nós temos o direito de decidir por nós mesmos.” E vocês não conseguem aceitar alguém que lhes diga que isto
não está certo e aquilo não está certo. Assim, o mesmo Poder foi despertado agora no Paramachaitanya. Agora, este despertar
no Paramachaitanya está fazendo um trabalho maravilhoso, o qual vocês podem ver claramente. Primeiro, vocês viram Minhas
fotografias. Vocês veem Minhas fotos e ficam impressionados, ficam surpresos.
Quero dizer, Eu mesma não sei com o que este Paramachaitanya está ocupado. Ele está tão ativado, que o tempo todo, ele está
trabalhando para convencê-los sobre a verdade. Se ele estivesse tão ativado na época de Cristo, teria sido muito melhor. Mas
tinha que ser desta maneira, porque os seres humanos são as criaturas mais difíceis de se lidar. Foi dada a eles a liberdade.
Isso também, vocês ficarão surpresos ao saber que a liberdade foi dada a Adão e Eva, mas a forma como ela foi alcançada, nós
devemos compreender. Na Bíblia Gnóstica, foi revelado o que Eu tenho dito, que Adão e Eva, ambos eram como pashus,
estavam sob o completo controle de Deus, sem nenhum livre arbítrio. Eles viviam nus no Jardim do Éden, não tinham nem
mesmo pensado em saber nada mais do que comer, viver como animais. Eles eram exatamente como animais. Então a própria
Shakti tomou a forma de uma serpente, e foi e disse para eles: “Vocês têm que comer o fruto do conhecimento.” Ela quis que
evoluíssem.
Essa não foi uma ideia de Deus Todo-Poderoso, porque isso é uma grande dor de cabeça, vocês sabem, fazer tal coisa. Ele
pensou: “Qual é a necessidade de ter” “essas dores de cabeça em volta de Mim?” Mas a Shakti conhecia próprio estilo Dela. Ela
sabia que Ela é capaz de fazer muitos milagres, e Ela pode fazer esses seres humanos compreenderem o conhecimento, e Ela
pode realmente torná-los profundos conhecedores. Então Ela disse: “Vocês devem comer este fruto” “e vocês devem tentar ter
o conhecimento.” Assim, um novo tipo de raça humana começou, que queria saber o que é o conhecimento. Vocês viram que
tivemos todos os tipos de povos primitivos antes. Então, eles começaram a evoluir, evoluir. Agora, Eu tenho que falar sobre a
primeira criação que se estabeleceu antes disso. Houve outras criações mais elevadas que foram planejadas pela Adi Shakti,
para planejar a coisa toda. Então, Ela criou Brahma, Vishnu, Mahesha, e Ela criou os lokas Deles, Seus ambientes ou vocês
podem dizer, Suas áreas. Nisto, todo o planejamento foi feito: como nós podemos alcançar isso para tornar esses animais
almas realizadas, do animal para os seres humanos, e dos seres humanos para almas realizadas.
Esse era um grande problema. É desse modo que Eles criaram, vejam – como vocês sabem, Vishnu tinha o Seu próprio loka,
Mahesha tinha o Seu próprio loka, e Brahmadeva tinha o Seu próprio loka. E Eles decidiram entre Eles mesmos qual a melhor
forma para Nós podermos fazer isso. Porque esses três canais foram criados nos seres humanos mais tarde. A partir desses
três canais, surgiram essas três Shaktis: Mahakali, Mahalakshmi e Mahasaraswati. Elas geraram duas crianças, uma, a shakti e
uma outra, o irmão, e depois o casamento entre famílias e tudo aquilo se estabeleceu, de uma certa forma – casamento não na
maneira humana, não na maneira humana, podemos dizer, mas elas eram a energia que foi dada ao homem em potencial.
Assim, a mulher, que era representante da energia, foi concedida a um homem. Todas essas coisas aconteceram, e Elas
decidiram realizar isso nos seres humanos. Aconteceu deste jeito: o primeiro trabalho de uma forma ou de outra foi muito
efetivo na Índia. Ou talvez Elas escolheram a Índia porque o clima indiano é muito bom.
Quero dizer, vocês sabem que certamente há seis estações. Não é assim em que a qualquer momento essa chuva irracional
aparece, como em Londres, você tem que jogar futebol também com um guarda-chuva sobre a sua cabeça. Assim, há
exatamente seis estações na Índia, e elas são tão bem equilibradas. É por isso que este Paramachaitanya também é chamado
de “ritambhara prAgnya” na Índia. Não aqui, nós não podemos dizer isso. “Ritambhara prAgnya” significa aquele que é o
conhecimento, prAgnya significa aquele que iluminou o conhecimento daquele que faz as estações. Porque aqui, “ritambhara
prAgnya” está em uma zona de convergência intertropical. Isso não é de forma alguma compreendido, por causa dos seres
humanos serem como são. Eles são tão desmiolados, Eu devo dizer, que até mesmo a natureza tornou-se desmiolada aqui, e
ela não consegue entender como lidar com esses seres humanos. É um fato.
Mas na Índia, há as seis estações, e essas seis estações são totalmente reconhecidas. Não se estudou a astrologia da Índia,
mas eles têm a sua própria astrologia. É claro, Eu não acredito nela. Mas no nível humano, vocês podem ver como eles
descreveram e como eles podem dizer exatamente quando irá chover, quando não irá chover; o que acontecerá, que isso

acontecerá. Até mesmo sobre as estrelas, que tal estrela estará se aproximando mais. Agora, isso foi feito há milhares de anos
atrás. Eles dirão exatamente a que hora qual estrela estará surgindo mais próxima; qual estrela está regendo hoje; amanhã, qual
estrela estará lá. Naqueles tempos antigos, eles tinham estudado todas essas coisas. Quando Eu observo aqui, Eu não sei qual
era a situação naquela época nesses países ocidentais. Se havia seres humanos ou não, Eu não sei.
Mas historicamente, Eu acho que não era um lugar tão desenvolvido. Assim, então, todos esse arranjos foram feitos, e os seres
humanos foram criados para entender que Deus existe. Os santos eram respeitados – Eu estou lhes dizendo na Índia – os
verdadeiros santos eram respeitados, e eles fizeram diferentes observações. Agora, quando Eu leio, digamos, Adi
Shankaracharya, Eu fico impressionada ao ver como ele sabe tantas coisas sobre Mim. Ele sabe como é o Meu joelho, ele sabe
quantas linhas Eu tenho em Minhas costas, quantas – quero dizer, é muito impressionante como esse homem sabe tudo sobre
Mim. Isso significa que através do poder meditativo dele, ele podia Me imaginar. Ele nunca Me viu. A descrição e todas as
coisas são tão bem definidas. Agora, se você der como exemplo os mil nomes da Deusa, os mil nomes da Deusa são tão
precisos. Quero dizer, vocês podem comprová-los em Mim, Eu sou exatamente assim.
Seja o que for, bom ou ruim, seja o que for que é dito sobre Mim está lá, é um fato. E é o conhecimento dessas pessoas que é o
mais extraordinário. Como elas sabiam que uma Deusa é assim? Determinadas coisas Minhas, que Eu também não conheço,
mas elas estão lá, e elas as descreveram. É muito surpreendente. Assim, o poder meditativo delas na Índia era grande. A razão
era que nossas estações eram disciplinadas, as pessoas são disciplinadas. Na Índia, a maioria das pessoas levantam cedo de
manhã, fazem seus pujas, todas as coisas, tomam seus banhos, e vão para o trabalho, chegam em casa, ficam com a família,
comem a sua comida, e depois cantam algumas músicas e bhajans, e depois dormem, normalmente. Muito disciplinadas. Elas
não saem de férias, elas não se envolvem com bebidas e coisas assim.
Normalmente na família, não há dúvida, se alguém bebe, ele é expulso de casa. Ele é rejeitado como um leproso. Ele é chamado
de daruda, significa que ele é um bêbado. E mesmo atualmente, algumas pessoas estão bebendo, mas elas também escondem
o ato de beber. Ninguém bebe na presença dos outros. Quero dizer, Eu não sei, a influência delas pode crescer e as pessoas
começarão a beber abertamente, mas normalmente, eles não bebem. Assim, por causa dessas seis estações serem totalmente
disciplinadas, nós sabíamos o que fazer, quando e como fazê-lo. As pessoas podiam viver nas florestas. Por exemplo na
Inglaterra, se você tiver que sair, isso leva 15, 20 minutos. Você tem que calçar seus sapatos, vestir suas meias, seu casado, seu
sub – essa e aquela coisa; senão você não pode sair.
E você sai de um lugar; chegando em outro lugar, você descobrirá que está chovendo torrencialmente, você não tem nada para
se proteger, você fica encharcado. Mas não é assim na Índia. É tão equilibrado que quando vocês chegam, todos vocês chegam
no inverno, vocês têm visto isso. Não chove repentinamente, não acontece desse modo em uma hora errada. Vocês podem
ficar do lado de fora o tempo que quiserem. Assim, essas pessoas podiam viver nas florestas, no sentido que não tínhamos
muitas ideias sobre conforto, de forma alguma. Elas podiam viver em uma pequena cabana simples, ter uma pequena proteção
do sol e proteção da chuva por causa da estação das chuvas, só isso. E elas tinham muito poucas necessidades na vida. E nós
não usávamos plásticos, quero dizer, não havia plásticos naquela época, ou mesmo agora, nós não usamos plásticos. E
costumávamos ter poucos thalis (pratos de metal) e coisas assim.
Em uma pequena família também, eles tinham somente thalis, que ficavam permanentemente com a família. Agora, Eu acho
que há uma grande diferença. Vejam, em um modo de viver simples, o que acontece é que você não tira toda a riqueza da Mãe
Terra. Não há nenhum problema ecológico lá. Mas por ter, como vocês estão dizendo, muitos copos para isso, muitos copos
para aquilo, todo esse tipo de coisa que vocês produzem não tem nenhum valor estético, e não tem nenhuma durabilidade.
Então, depois vocês têm montanhas e montanhas dessas coisas enormes de plásticos que não podem ser queimadas, que não
podem ser jogadas fora. Se vocês jogam no mar, elas flutuam, e esses problemas acontecem. Assim, esta Shakti que estava
trabalhando naqueles dias estava dentro deles para torná-los buscadores, porque eles não tinham que fazer nada mais, vocês
sabem. Tudo está bem, vocês têm comida para comer, vocês têm um lugar para dormir, pronto. Não havia muito mais para ser
feito, estavam vivendo alegremente, com todos esses confortos de modo que havia muito pouca demanda de seu tempo.
Eles tinham tempo disponível, muito tempo. E com esse tempo, o que eles faziam? Eles não iam, digamos, para isso, para

natação ou para dança de salão, ou para nada desse tipo. Com esse tempo, eles meditavam. E quando esse tempo para
meditação começou, então eles começaram a compreender o que é o Poder Divino, o que é a Divindade, o que é Deus. Por
exemplo, Eu lhes direi, aqui as pessoas discutem até mesmo sobre a vida pessoal de Cristo, e dizem todos os tipos de coisas.
Quero dizer, isso é algo impossível na Índia, ninguém faz isso. Nunca vem na cabeça deles como Krishna tinha 16.000 esposas.
Deve haver alguma razão, afinal Ele é Deus. Deus é Deus, você é um ser humano.
Como você pode saber sobre Deus, porque você veio através Dele? Eles não discutem essas coisas insensatas, deve ser isso. E
agora, quando Eu disse para eles que esses são os poderes Dele, as 16.000 esposas, eles disseram: “Sim.” Depois disse que as
cinco esposas eram os cinco elementos, “Sim.” Eles são Deus. Ninguém discute essas coisas. Deus é – como vocês podem
compreender Deus? Vocês podem Me compreender? Você não podem. Tentem, vocês não podem Me compreender. É muito
difícil. Assim, vocês não podem compreender, vocês não podem compreender Deus.
Por favor, entendam uma coisa: compreender Deus é uma impossibilidade. Mas vocês podem estar em conexão com Deus,
vocês podem estar na companhia de Deus, vocês podem ser abençoados por Deus, vocês podem ser cuidados por Deus, vocês
podem saber muitas coisas sobre Deus, mas vocês não podem compreender. Esta é uma outra coisa que temos que saber:
vocês não podem compreender por que Deus faz essas coisas, por que Ele faz isso, por que Ele faz aquilo. Vocês não podem
compreender, vocês não podem explicar isso. Quero dizer, alguém pode sempre dizer aqui: “Por que Ele fez a suástica?” Depois:
“Por que Ele fez o Omkara?” Quero dizer, aqui as pessoas são tão arrogantes que elas podem até mesmo perguntar para Deus:
“Por que Você existe?” Elas podem ir a esse extremo, vocês sabem, não é nada surpreendente. Assim, essa arrogância, esse
ego tem nos cegado em relação a Deus. Nós achamos que não há limite para nós mesmos, nós somos muito presunçosos, e
não sabemos muito sobre isso. Assim, este Poder, esta Shakti é Aquela que tem lhes dado a Realização do Si e também lhes
dará o reconhecimento de Deus; mas vocês ainda não compreenderão Deus. Vocês têm que ir acima de Deus para
compreendê-Lo. Como vocês compreenderão?
Vamos supor que há algo abaixo de vocês, vocês podem compreender; mas algo acima de vocês, como vocês compreenderão?
Vamos supor que alguém está lá embaixo em Cabella e quer reconhecer Minha casa, ele reconhecerá? Ele tem que ir acima de
Cabella para ver Minha casa. Assim, a Fonte da qual viemos, nós não conseguimos compreendê-La. Nós não podemos julgar,
nós não podemos dizer “por que”. Essa é a vontade de Deus, o desejo de Deus, seja o que for que Ele faça. Assim, o que temos
que dizer é: “Seja qual for a vontade Dele,” “nós ficaremos felizes com isso.” E o poder que está dentro de vocês é Amba, é o
próprio poder do desejo de Deus. Assim, seja qual for o desejo de vocês, significa que o desejo Dele é que vocês entrem em Seu
Reino. Agora, entrem no Reino de Deus. Então a Shakti os faz se sentarem em belos locais diferentes, e alguns estão sentados
no Coração de Deus, alguns estão sentados no Sahasrara de Deus, no Reino de Deus.
Agora, vocês devem assumir o poder de vocês. No Navaratri agora, vocês devem compreender que isso agora cruzou o limite e
nós estamos na décima posição, onde vocês têm que assumir. Eu lhes disse muitas vezes, agora acreditem que vocês são
Sahaja Yogis. Acreditem que vocês são, que vocês entraram no Reino de Deus. Vocês não podem julgar Deus, não podem dizer:
“Por que Ela faz isso?” “Por que Ela faz aquilo? Por que Ele faz isso?” Vocês não podem dizer isso – isso é diferente. Mas
quando vocês se sentam lá, então não é uma assembleia, não é como uma luta política, não. É isto: vocês entraram no Reino de
Deus, foram abençoados por Deus, cuidados, protegidos, nutridos, e tornados profundos conhecedores. Mas essa arrogância
ainda tem que diminuir, de modo que possamos entender por que isso acontece. Essa humildade é muito importante para nós,
senão este poder não pode levá-los além.
Agora, nas circunstâncias atuais, Ela cruzou este Sahasrara, agora este poder tem que ir cada vez mais alto. Para isso, primeiro
vocês devem ser humildes. “Humilde” não significa que isso deve ser algo artificial, a humildade de um homem de negócios ou
de um político. É uma humildade que está dentro de seu coração: “Oh Deus, nós não queremos entendê-Lo,” “o Senhor é tão
grandioso.” “Mas permita-nos conhecer a nós mesmos.” E então, vocês ficarão surpresos ao ver que Ele os criou à Sua própria
imagem. Isso significa que Ele lhes deu todos os poderes. Ele os criou. Já que Ele os criou, vocês não podem criá-Lo. Ele é a
Fonte, vocês não podem criá-Lo. Ele os criou à Sua própria imagem. O que vocês podem é fazer com que os outros se tornem a
imagem Dele.

Esses poderes estão em vocês. Mas a primeira coisa que vocês têm que ter é a disciplina dentro de vocês mesmos, isso está
faltando. As pessoas não conseguem disciplinar a si mesmas, quer dizer, se elas não podem se controlar, como elas poderão
controlar alguém? A falta de disciplina significa que vocês não podem se controlar. Assim, a disciplina deve ser de tal maneira
que primeiro vocês devem certificar-se de que se controlam, porque agora vocês estão no Reino de Deus. Vocês viram um filme
chamado “Mr. Bean”, onde eles mostram um homem estúpido? Viram? Assim, o que acontece é que quando vocês vieram para
a corte da Deusa, quando vocês entraram no Reino de Deus, fizeram com que vocês se sentassem no seu trono de uma forma
digna. Mas vocês começam a se comportar como Mr. Bean, vejam.
Vocês não sabem como se sentar em seu trono, vocês querem se sentar nas laterais, vocês querem se sentar na parede ou
fazer todos os tipos de coisas. Não há nenhuma disciplina. Vocês têm que ter a disciplina. Onde vocês estão se sentando?
Vocês estão se sentando no Reino de Deus. Portanto, vocês devem ter essa dignidade, vocês devem ter esse afeto, vocês
devem ter essa compaixão, vocês devem ter esse amor, e dedicação. Mas se isso não existe, então esse poder é inútil, porque
vocês são o veículo desse poder. Vamos supor que Eu precise tomar água, Eu tenho que ter um copo que esteja vazio. Se ele já
está cheio com ego, o que você pode colocar dentro dele? Ou se ele é uma pedra, você não pode beber água com ele, você terá
que cavar um espaço para colocar a água.
Assim, se você já está cheio com suas próprias ideias, com sua próprias conveniências, com o seu próprio progresso ou seja o
que for, somente isso, então você não pode se elevar muito alto. Vocês têm que se entregar completamente lá, e dizer: “Mãe,
qualquer que seja o Seu desejo,” “nós não queremos ter nenhum de nossos desejos individuais.” Então o desejo de Deus atuará.
Vocês querem que a Kundalini trabalhe para vocês, que é o desejo de Deus, não o seu desejo, que é independente do seu desejo,
mas é o desejo que preencherá completamente os seus assim chamados desejos, sem nem mesmo terem o conhecimento
disso. Milagres após milagres acontecerão. Há tantos milagres que agora nós não sabemos nem mesmo como compilar o livro
com os milagres. Mas esses milagres estão acontecendo a vocês porque vocês são almas realizadas. A atenção de vocês tem
que estar boa, vocês devem se observar e fazer introspecção: “Eu estou sentado no Reino de Deus,” “agora, qual é a minha
situação?” “É merecida? Eu mereço isso? Eu ainda estou me comportando” “da mesma maneira? Ou eu ainda não acredito?” Se
vocês não acreditam, como podem se elevar?
“Acreditar” significa que vocês viram algo, que vocês souberam de algo que é tangível, que vocês tiveram a experiência disso.
Vocês ainda não estão entregues. Se vocês se entregarem à vontade de Deus, então tudo é cuidado. Isso nunca o deixará
decair, sem dúvida. E tudo, todas as coisas que parecem montanhas de dificuldades e obstruções, vocês superarão,
exatamente como um avião passa por cima. Vocês não terão nenhum problema, seja qual for. Assim uma única coisa é que
hoje Eu estou muito feliz que esse puja seja feito pelas pessoas de um país onde a disciplina é muito importante, isto é, a Suíça.
Mas a disciplina deles é para coisas ruins, não para coisas boas. Por exemplo, eles têm um exército: quem irá para este lugar
improvável, vejam, para atacar? Ninguém.
Por que eles têm forças armadas? E serviço militar obrigatório, vocês sabem disso? Porque eles saquearam o dinheiro de
outras pessoas e mantiveram esse dinheiro lá, como bandidos. Assim, todo esse dinheiro está nos bancos deles, e eles estão
preocupados que a qualquer momento: “Alguma pessoa pode aparecer e” “exigir o dinheiro, e pode começar a utilizar” “o poder
de destruição sobre nós.” Assim, porque eles estão cometendo erros, é por isso que eles têm um exército, por causa do medo,
simplesmente por causa do medo. Não há nenhuma necessidade de ter um exército lá. Mas todo mundo ter que ir para o
exército e ingressar nas forças armadas, porque eles são ladrões do pior tipo. Depois, em segundo lugar, eles têm também uma
escravidão excessiva ao relógio, que os seres humanos fizeram, Deus não fez. Então, o relógio é importante, porque eles estão
fabricando relógios. Se eles estão fabricando relógios e se eles não forem escravos dos relógios, quem comprará os relógios
deles? Eles dirão: “De que adianta todos voces terem relógios” “e serem do jeito que vocês são?” Então, eles são muito
disciplinados.
Não somente isso, eles também são, quero dizer, extremamente preocupados, como eles mostraram ontem, eles têm realmente
muita preocupação com limpeza. Algumas das garotas que se casaram – Eu devo dizer, sinto dizer isso, mas é um fato – que
se casaram eram da Suíça, e as informações que chegaram foram: “Mãe, elas devem ter sido empregadas domésticas” “ou

garçonetes.” Então Eu disse: “Por quê?” “Se alguma coisa cair em algum lugar, imediatamente” “elas a pegarão e colocarão lá.”
“Mesmo se algo – é idêntico ao caso dos convidados,” “os convidados estão sentados” “e as suíças não têm nenhum tempo
para conversar.” “É impossível falar uns com os outros,” “não há nada disso.” “O tempo todo elas estão preocupadas” “com esta
coisa, que isto está ficando sujo,” “aquilo está ficando sujo, como empregadas domésticas.” Vocês podem imaginar? Isso veio
também da mesma disciplina horrível que eles têm. Essa disciplina não é a disciplina divina. A natureza não é assim. Se você
observar a natureza, verá como a natureza é bela, a – você nunca achará nenhum mau cheiro lá. Ha (sim), mas se os seres
humanos forem e viverem lá, então todo os maus cheiros começarão. Mas não há nenhum mau cheio. A natureza cuida de si
mesma, ela se limpa, ela faz tudo. Assim, para tudo tem hora.
Isso deve ser feito com um pouco de folga. Quero dizer, se você tem que limpar a casa, então limpe a casa. Mas o tempo todo,
se sua atenção está em limpar isso, limpar aquilo, fazer com que isso fique limpo, pôr isso em ordem, você é inútil, você é como
um aspirador de pó! E quem consegue amar uma mulher assim que é um aspirador de pó o tempo todo? Mas novamente, como
vocês sabem, a Devi tem todos os extremos, então este é um extremo. E o outro extremo é que as pessoas mais nojentas estão
na Inglaterra, totalmente nojentas, muito nojentas. Elas podem viver com todos os tipos de coisas nojentas, e isso está indo
longe demais. Assim, temos que estar entre esses extremos. A limpeza é para nos servir, nós não estamos aqui para servir a
limpeza. Vocês não são pagas para isso, vocês não são empregadas.
Assim, a limpeza tem que existir. Nós gostamos disto, então nós o limpamos. Mas isso não deve ser feito de modo que todo
mundo fique em pânico em relação a isso, fique numa situação em que você não tem tempo para conversar com ninguém, para
ser gentil com ninguém, também não tem tempo nem mesmo para meditar. Até mesmo meditando, elas ficarão olhando em
volta para ver se alguma coisa está caindo aqui, “Oh meu Deus”, e elas irão e pegarão. Eu não ficaria surpresa se até mesmo na
igreja, elas começassem a fazer isso. Não há nenhuma disciplina de meditação, disciplina de meditação, do trabalho divino,
disciplina de seguir a vontade de Deus, isso não existe. A menos e até que surja muita disciplina, o que vocês estão fazendo é
algo tão mundano e estúpido, um desperdício inútil de sua vida, não há dignidade para com vocês mesmos. Assim, agora, como
Sahaja Yogis, nós temos que ter essa disciplina de meditação. Então o Poder, esta Amba, Ela os conhece muito bem, Ela
conhece o seu passado, e Ela sabe que tipo de pessoa você é. Quando você começa a fazer introspecção, você observa dentro
de si mesmo: “O que está errado comigo?” "E para alcançar este estado de completo equilíbrio," “o que eu tenho que fazer?”,
antes de mais nada, você tem que meditar. Não existe outra saída, Eu devo lhes dizer, não existe outra forma.
Alguém disse: “Mãe, eu parei de comer isso,” “eu parei de comer aquilo”, nada disso. “Mãe, eu faço isso e eu fico de cabeça para
baixo”, nada disso. Vocês devem meditar, e a meditação deve ser um pouco pela manhã e um pouco à noite. E não olhem o seu
relógio quando estiverem meditando. Vocês têm que reservar um tempo para meditação, seja qual for. Leva muito pouco
tempo. Quero dizer, Eu até mesmo tenho visto mulheres levarem tanto tempo para ficarem prontas, que mesmo um décimo
desse tempo, se vocês puderem dedicar à sua meditação, vocês não precisarão de tanta maquiagem, a sua pele irá melhorar, o
seu cabelo irá melhorar, seu rosto irá melhorar, tudo dará certo. Vocês não têm que usar nada disso, não tem que usar nenhum
perfume ou nada, seja o que for. Seu próprio corpo ficará cheio de perfume. Tudo será suprido.
Assim, o que temos que fazer, antes de mais nada, é nos certificar da entrega à vontade de Deus. Para os Sahaja Yogis, isso é
muito importante. Uma vez que vocês se entreguem, todos os seus problemas serão resolvidos. Entreguem seus problemas
também: “Eu deixo isso para Você. Deus, resolva o problema,” “faça isso.” É um poder tão preciso, tão efetivo, tão eficiente. E
acima de tudo, Ele os ama, cuida de vocês, Ele os perdoa. Mesmo se vocês cometerem erros, Ele perdoa: “Tudo bem, tudo ficará
bem.” Ele está querendo que todos vocês fiquem adequadamente sentados em seus tronos, regozijando o poder de vocês.
Então, tudo que for necessário é feito com grande cuidado. Assim o Navaratri... Agora é o décimo dia do Navaratri, que é o mais
importante para todos vocês. É quando este Paramchaitanya se tornou ativo.
E por meio de sua atividade, vocês devem saber que ele se torna muito poderoso e que agora qualquer um que tentar ser
maldoso com vocês, tentar incomodá-los – “eu não tenho que me preocupar de forma alguma.” Ele cuidará disso. Todas as
coisas erradas que vocês fizeram, todos os karmas ruins que vocês criaram, vocês terão a retribuição por isso, sem dúvida.
Mas, se você é uma alma realizada, acabou-se. Você não está naquele nível. Por exemplo, podemos dizer que as pessoas
comuns podem ser acusadas de criminalidade, mas vamos supor que você se eleve a um status superior de ser rei, então

ninguém pode acusá-lo. Você fica acima da lei. Do mesmo modo, isso tem acontecido com vocês, que ninguém pode tocá-los,
ninguém pode destruí-los, e ninguém pode atrapalhar o seu progresso. Somente você é quem pode fazer isso. E ninguém pode
Me fazer mal, nenhum rakshasa pode Me fazer mal, e isso nunca foi feito. Mas são vocês que podem Me fazer mal, porque
nesta vida, Eu os absorvi dentro do Meu corpo, e Eu estou trabalhando isso em Meu corpo, tudo, a sua limpeza, tudo, o que é
uma tarefa difícil.
Mas somente no início, este Poder foi a Adão e Eva e lhes disse: “Vocês devem ter o conhecimento.” Assim essa promessa tem
que ser cumprida e isso tem que ser feito, embora essa seja uma tarefa muito arriscada. Especialmente no Ocidente, Eu acho
muito arriscado fazer as pessoas compreenderem que elas são parte integrante do todo. É uma tarefa muito difícil. Elas falam
sobre coisas importantes. Eu tenho visto pessoas escreverem artigos atualmente, em que nada é substancial. Essa ciência é
tão limitada, ela não resolveu nosso problema. Todos esses livros volumosos, eles estão escrevendo. Mas se você escreve para
eles agora, que nós descobrimos algo, eles não querem ver você. Eles não querem encontrar-se com você. Eles não querem
tratar disso.
Assim, Eu não sei que tipo de buscadores eles são, com esse grande balão do ego na frente, e eles são buscadores. O que eles
estão buscando? O ego, o balão. Vamos supor que você tenha um balão grande e largue-o na água, o que acontecerá? O balão
ficará aqui e ali e ali e aqui, você não tem nenhum objetivo, nenhum rumo. Da mesma maneira, eles estão sem nenhum rumo,
ficam dizendo: “Nós somos buscadores, estamos fazendo isto,” “estamos fazendo aquilo”. Sem nenhum objetivo, nenhuma
meta, sem nenhuma compreensão, sem nenhum significado para a vida deles, pessoas totalmente inúteis. Eles não valem
nada. Nós temos que tentar salvar tantas pessoas quanto for possível. Mas aqueles que não querem vir, não há nenhuma
necessidade, não é necessário tentarmos, Eles têm que pedir isso, eles têm que se tornar humildes e dizer: “Nós queremos nos
aproximar de vocês”, somente então, nós os receberemos.
Eu nunca escrevo nenhuma carta para ninguém, “por favor, venha ao Meu programa”. Todos esses gurus escreviam para todos
os atores e músicos e tudo mais. Eu nunca escrevo. Eu estou apenas Me anunciando, se você quiser vir, você pode vir. Essa
publicidade, também Eu não estava querendo. Assim, vocês podem imaginar que nós agora trouxemos a frutificação da
promessa feita há muito tempo atrás, de que vocês terão o conhecimento. E vocês têm o conhecimento. Mas com este
conhecimento, vocês devem ficar identificados e devem saber que vocês têm esse conhecimento, e que esse conhecimento
pode ser dado aos outros. E nós podemos transformar este mundo em um belo mundo e realizar a visão da Adi Shakti. Ela os
criou para esse propósito, levou-os do nível humano ao nível super-humano para esse propósito, e isso é o que vocês têm que
fazer.
E se vocês estão hoje Me venerando como Jagadamba, então saibam que a própria Jagadamba não é nada mais do que a Adi
Shakti. E a menos e até que vocês se elevem a este nível de se disciplinarem na maneira divina... Por exemplo, algumas pessoas
ainda estão fumando: “Oh, tudo bem, vocês sabem, nós somos pessoas comuns,” “nós não conseguimos fazer aquilo.” Tudo
bem, saiam. Não se preocupem com essas pessoas. Elas serão deixadas para trás, pessoas inúteis. Aonde elas irão? Elas
ficarão, Eu acho, penduradas no limbo, porque não restam muitos lugares agora nem mesmo no inferno, então o que
acontecerá a elas? Mas tudo isso está disponível para vocês. A única coisa é que vocês devem saber como se controlar, como
controlar os seus sentidos. Em pequenas, pequenas coisas também, nós não conseguimos nos controlar. Se nós não pudermos
controlar os nossos próprios cavalos, como poderemos alcançar aquele estágio que nós temos que alcançar?
Assim, não desperdicem suas energias em todas essas pequenas coisas. Apenas reflitam: vocês têm que meditar, vocês têm
que se elevar, e vocês têm que dar isso aos outros. Isso é possível, se vocês realmente amarem a si mesmos. Se vocês amam a
si mesmos, então vocês têm que entender: “Vejam meu corpo, vejam minha mente, tudo é dado para mim por Deus.” “Como
isso é belo.” “E agora, é algo tão belo e será usado por” “Deus para esse grande propósito.” Vocês são moldados, vocês são
criados assim até esse ponto. Mas agora, é o seu livre arbítrio, e com este livre arbítrio, vocês têm que se elevar. Com este livre
arbítrio, vocês têm que entender o que deve ser feito e como alcançar esse estado. É uma reação da natureza às coisas. A
natureza sempre reage aos seres humanos. A natureza não tem livre arbítrio, mas Deus reage, e quando a reação de Deus
chega, então nós percebemos todas essas coisas acontecendo. E Eu espero que vocês possam ouvir a Minha fita sobre
Vishnumaya, em que é muito, muito bem explicado por que todas essas calamidades acontecem, por que as pessoas morrem

nessas calamidades.
Foi uma palestra muito boa. Eu espero que todos vocês a ouçam e a ouçam repetidas vezes. Minhas palestras não devem ser
somente para uma noite agradável, mas devem ser algo que vocês devem tentar entender. Agora, seja o que for que Eu esteja
dizendo é a verdade, é a absoluta verdade, e é uma coisa sutil, que nenhum deles disse até agora. Porque você obteve a sua
Realização, porque você é um Sahaja Yogi, Eu posso dizer-lhe isso. Que Deus os abençoe.
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Shri Mahalakshmi Puja Barcelona, Espanha, 30.09.1992 Hoje, nós nos reunimos aqui para fazer o Mahalakshmi Puja. O Princípio
de Mahalakshmi… é um princípio muito importante dentro de nós. Quando nos países ou na família ou nas vidas individuais, nós
percebemos… Alguém deve traduzir, Eu acho que é melhor porque eles não entendem. Você pode se sentar lá. É melhor. Venha.
Assim, este Princípio de Mahalakshmi… é a coisa mais importante para nossa ascensão. Este principio está dentro de nós, mas
não é despertado… antes de termos alcançado certas situações, onde nós descobrimos que… ainda não estamos satisfeitos
com nossa vida. Por exemplo, no Ocidente agora, vocês tinham as bênçãos do Princípio da Lakshmi, no sentido de que há
riqueza, as pessoas estão bem, todo mundo tem comida suficiente no dia a dia de suas vidas. Mas os países que são muito
afetados pela pobreza… ou que estão em condição muito ruim, como por exemplo, vocês podem ver agora, a Iugoslávia
atualmente está assim, em uma situação muito ruim, ou um país, como Somália, que é tão pobre… e eles não têm também
nenhum histórico espiritual. Então para eles, esta vida significa apenas, de uma forma ou de outra, sobreviver, apenas
sobreviver. Como esta é uma vida de crises que eles têm, eles ainda têm de sobreviver em suas vidas, então é uma crise para
eles. Mas nos países ricos, tem acontecido das pessoas começarem a sentir isto: "Agora nós obtivemos este dinheiro," "nós
obtivemos todo o conforto da vida," "mas ainda assim isso não está nos dando a alegria da vida." Como a Índia, que é um país
que tem um histórico espiritual desde o começo. E é uma Yoga Bhoomi, e as pessoas sabem que você tem de ascender, que
essa é a coisa que você tem de alcançar. Você não tem de dizer a um indiano: "Qual é o objetivo de sua vida?" Ele dirá: "Eu quero
alcançar a Realização do Si." Eles não se importarão com a pobreza… ou com qualquer tipo da assim chamada "escassez de
coisas", porque para eles, isso não é tão importante. A coisa mais importante é: eles têm de obter o seu Moksha, eles têm de
obter a sua Realização, isso é a coisa mais importante. Assim, a Índia foi uma vez um país muito rico… e muitas pessoas o
invadiram, e ele tornou-se pobre. Mas eles ainda, apesar de tudo isso, eles ainda não se importam, o que foi perdido está
perdido. A coisa mais importante é que o Espírito deles ainda está intacto, e é isto o que eles têm de descobrir: o Espírito. Mas
vejam, os políticos em todo lugar são estranhos, e vocês nunca devem julgar nenhum país pelo governo, mas sim pelas pessoas
comuns. Assim, a ânsia de descobrir novas coisas através da ciência, ou entrar em outros países e invadir e dominar, tudo isso
estava presente nos países ocidentais. Por exemplo, Colombo foi à América e, quero dizer, mataram muitas pessoas. Os
Espanhóis mataram muitas pessoas. Mas então, depois de alguns anos, deveríamos dizer, as pessoas começaram a pensar:
"De que adiantou tudo isso?" "O que obtivemos?" Nós temos comida, nós temos roupas, nós temos casas, há a ciência, mas
nada é conclusivo. E então, as fundamentais perguntas básicas surgem: "Por que eu estou nesta Terra?" "É somente para
nascer e ganhar algum dinheiro e depois morrer?" Quando perguntas assim começam a vir nas mentes das pessoas, então este
Princípio de Mahalakshmi desperta. E a busca começa. E eles tornam-se "sadakas", significa "buscadores". Assim, esse
princípio não pode ser forçado em ninguém. É algo que simplesmente de forma inata, começa a se manifestar. É quando você
tenta descobrir o que está além: "Afinal, qual é o propósito de minha vida?" Porque você começa a se respeitar. Também, você
vê em sua volta pessoas… que estão se entregando aos prazeres da vida, mas não há nenhum contentamento nelas. Assim,
esse tipo de coisa, que é seu ambiente, você pode chamar, sua vida nacional, sua vida familiar, tudo começa lhe proporcionar
perguntas. Esse próprio questionamento, o tempo todo, faz com que você procure as respostas a essas perguntas. Então você
começa a ler livros, ouve de alguém que você pode obter treinamento espiritual, você vai àquele lugar, quero dizer, você
simplesmente volta-se para essas coisas. Agora, no Ocidente, o maior problema foi o Cristianismo. Porque no Cristianismo, o
que Cristo… transmitiu às pessoas foi completamente distorcido por Paulo. E ele conseguiu um palanque muito bom para ele
mesmo – ele era um burocrata – assim, ele queria galgar essa plataforma. Ele não foi um discípulo de Cristo. Ele nunca se
encontrou com Cristo, nada disso. E ele pensou: "O discípulo mais fraco de Cristo é Pedro." Cristo disse: "Satã dominará você."
Então, ele alterou a Bíblia, e com isso, ele colocou nela que Cristo disse a Pedro – é absoluta falsidade – Você formará a sua
igreja. Foi desse modo que o Cristianismo começou. E há tantas coisas que ele incluiu. Por exemplo, ele não queria que nada
fosse mencionado… sobre a Mãe de Cristo, sobre a Madona, ou sobre a Mãe Primordial. Então, quando com esse Princípio de
Mahalakshmi, as pessoas foram para o Cristianismo… e acharam que aquilo era absurdo. Elas não tinham respostas. Elas não
sabiam o que era o Espírito Santo. A tal ponto que houve um Papa, Eu li recentemente, a quem foi perguntado: "Vamos supor
que você torne alguém um santo após a morte dele," "então ele sente a divindade no túmulo…" "no momento quando você faz
isso?" Então esse Papa disse: "Sim, é claro," "logo que nós o tornamos santo na igreja," "ele pode sentir isso no túmulo." Depois,
o segundo Papa que veio disse: "Não, não, isso não é verdade." "Mesmo que você os torne santos," "eles têm de esperar pelo

Juízo Final…" "e nesse momento, todos esses cadáveres sairão…" "e sentirão o Divino." Naquele momento, Naquele momento,
somente os ossos estarão no túmulo. Assim, eles também não aceitavam a ideia de reencarnação. O pior foi a ideia de que há
um pecado original. Neste puja, naquele momento, Eu lhes falei sobre o pecado original. Eu não sei quantos de vocês estavam
lá para este puja. Este último puja. Navaratri Puja. Então Eu lhes contarei o que realmente aconteceu. Todos os animais são
chamados de "pashu", significa que eles estão sob o completo controle de… Deus Todo-Poderoso. E eles não têm consciência.
Então, a ideia do Pai foi… criar os seres humanos, tudo bem, que não seriam parecidos com os animais, mas que estariam
completamente sob o controle Dele. Por que é uma dor de cabeça… dar liberdade aos seus filhos. Mas a Mãe Primordial achou
que isso não estava correto. Os filhos devem ter o conhecimento. Então Ela transformou-se na cobra. E lhes disse: "É melhor
comerem o fruto do conhecimento." Do contrário, se Ela não tivesse dito, nós seriamos inferiores como animais. Através disso,
os seres humanos obtiveram a liberdade deles. É claro, eles cometem erros. Eles têm cometido muitos erros em suas escolhas,
não importa, mas todos eles podem obter a Realização. Assim, este é o ápice desse desejo da Mãe Primordial: as pessoas
devem obter a Realização do Si… e devem saber de tudo. É desse modo que todos vocês são Sahaja Yogis agora. Mas se isto
não tivesse vindo em sua cabeça, que não há nenhuma resposta a muitas perguntas no Cristianismo, ou em qualquer religião,
vocês não teriam desenvolvido o Princípio de Mahalakshmi. E o Princípio de Mahalakshmi começou a manifestar em vocês,
vocês começaram a procurar a Verdade. Este princípio esteve muito ativo… nos últimos 50 anos, Eu diria. E uma nova era
começou, que é a Kali Yuga e… agora é a Krita Yuga. Significa que este Poder Onipresente do Amor Divino, que é o poder da Mãe
Primordial, tornou-se ativo, simultaneamente com as pessoas… que de repente tornaram-se conscientes… de que tinham que
buscar, muitas delas. Assim, esta Krita Yuga começou… e ela está fazendo muitas coisas… que nunca foram feitas em nenhuma
encarnação. A primeira coisa é que durante essa época, todo mundo terá os seus "karma pallas", significa que seja o que for
que eles tenham feito de errado, eles terão de pagar por isso. "Karma Palla" "Palla" significa "o fruto". Somente através da
Realização do Si, os karma pallas podem ser completamente eliminados. Assim, agora nós temos também karma pallas
coletivos. Vejam agora, por exemplo, muitos americanos mataram… pessoas pobres e simples que viviam na América, como os
índios pele-vermelha. E esse pobres coitados foram completamente, completamente aniquilados, devastados. Eles não podiam
lutar contra as armas… dos "peles brancas" anglo-saxões… e dos espanhóis. Então, como resultado disso, alguns deles
simplesmente correram para as montanhas, como a Bolívia e todos aqueles lugares, se esconderam lá. Assim, agora na Bolívia,
eles descobriram essa droga. E essa droga está agora chegando aos EUA, e as pessoas estão morrendo. Eles têm de pagar por
seus pecados. Por que os americanos gostam tanto dessas drogas? Por que eles estão contrabandeando tanta droga? E por
que dentre todas as possibilidades, ela está vindo da Bolívia? Porque eles estão pagando por seus pecados. As drogas também
estão vindo principalmente para Espanha, primeiramente. E elas são distribuídas daqui para todo lugar. Desse modo, todos
esses karma pallas devem ser pagos, quer sejam coletivos ou individuais. Por exemplo agora os indianos, nós tivemos esses
ingleses. Por 300 anos, eles ficaram em nosso país. Eles vieram sem nenhum visto de entrada, sem nada. E agora, se qualquer
indiano sai sem um visto, eles são presos. E eles dividiram nosso país em três partes. Mas agora, o país deles está dividido em
quatro partes. Todo dia, há um medo de bomba. E eles não sabem como administrar esses quatro países… que estão dizendo:
"Nós não somos ingleses." A pessoa tem de pagar. É surpreendente, elas eram pessoas muito, muito insensíveis… que vieram
para a Índia, porque elas nunca se importaram em saber sobre a espiritualidade. Não importa. Agora, a pessoa tem de encarar
isso. Da mesma forma, também teremos de pagar os nossos karma pallas individuais agora. Vocês veem que a AIDS está
chegando, acredita-se que 65% das pessoas estão… com os nervos em frangalhos na América. Vocês veem tantos divórcios, e a
forma como a sociedade está arruinada, a forma como as mulheres tornaram-se tão esquisitas. É muito, muito triste que todas
essas belas pessoas… tenham adotado uma vida destrutiva. Elas estão adotando a destruição. Ninguém lhes fala sobre isso,
mas essas pessoas simplesmente adotam, se elas veem que essa é a melhor maneira de se destruir, elas o fazem. Se alguém
ganha algum dinheiro, imediatamente ele irá a um bar. Ou então ele talvez compre drogas. Ou talvez ele comece o comércio de
drogas. Assim, o tempo todo, eles estão pensando em como destruir o seu corpo. Eles começarão a fumar ou a beber… ou a
tomar drogas e todas essas coisas destrutivas. Antes na Espanha, as pessoas costumavam – quero dizer, mesmo agora –
matar um touro. Agora, eles estão se matando… ao adotarem todas essas coisas insensatas… e correndo atrás de todas essas
coisas insensatas, eles estão se matando. Por levar uma vida imoral, eles estão destruindo seus próprios filhos, suas próprias
famílias, suas próprias esposas. Então, por que eles adotam todas essas coisas destrutivas? Eles veem alguém que está indo
para o bar, e ele sai e cai no chão, novamente eles vão e pagam para ficar como ele, novamente você sai e cai no chão. Eles nem
mesmo pensam: "Nós estamos pagando por essa insensatez." Assim, isto é um tipo de reação, Eu diria, um karma pallas: sejam
quais forem os pecados que eles cometeram… estão voltando para eles. Eles tentaram destruir outros países, então agora eles
estão se destruindo. Por exemplo, Eu fui à China, sentei próximo da esposa do primeiro ministro. Ela Me perguntou: "E quanto

aos ingleses, como eles estão?" Eu disse: "Eles estão bem." "Mas, e quanto às drogas? ", ela disse. Eu disse: "Está exagerado
porque no sul de Londres," "há crianças de 12 anos, que são duas mil," "que estão tomando drogas, neste momento." Então ela
disse: "Eu fico muito contente, muito bom," "porque eles nos drogaram com ópio." "Agora, deixem todos eles terem drogas e
caírem no sono." E falando realmente, esses ingleses superativos… agora tornaram-se extremamente letárgicos e nojentos.
Assim, quando você vê tudo isso, então de repente você começa a pensar: "Não, não quero ser parte desta sociedade., é algo
estranho." Então tome como exemplo, digamos, a anticultura, como os hippies fizeram. Mas aquilo era muito superficial. Era
apenas uma forma de dominar os outros. Eles diziam que eram primitivos, que estavam se tornando primitivos, mas o cérebro
deles era moderno. Então, depois chegamos no ponto onde compreendemos… que todo esse tipo de comportamento hipócrita
é inútil. Porque seja o que for que você tente, seja o que for que você aceite, a não ser que você sinta essa alegria dentro de si
mesmo, você ainda está procurando. Assim, de todo jeito, vocês estão aqui… porque havia o Princípio de Mahalakshmi que foi
despertado, também vocês estão aqui porque vocês são Sahaja Yogis. E portanto agora, vocês têm poderes de elevar a
Kundalini dos outros, de dar a Realização aos outros, de curar as pessoas. E vocês têm o autoconhecimento. Vocês sabem tudo
sobre seus próprios centros também. Mas nós devemos entender como manter… nosso Princípio de Mahalakshmi intacto. A
primeira coisa é: nós obtemos a nossa Realização tão facilmente… que não compreendemos o valor dela. O quanto isso é
fabuloso, o quanto isso é glorioso. Mas vamos supor, se Eu tivesse lhes pedido para irem aos Himalaias, jejuassem por um mês
e depois morressem, e voltassem na próxima vida, talvez, talvez vocês tivessem sentido apenas a coisa certa. Mas Meu estilo
foi este: "Não, não, não," "deixem-nos ter um pouco de luz em seu Princípio de Mahalakshmi." "E somente com um pouco de luz,
eles podem ver…" "o que está errado com eles." "Eu não tenho de lhes dizer, eles próprios podem ver." Assim, somente este
Princípio de Mahalakshmi dentro de nós, em nosso Sushumna Nadi, conseguiu lhes mostrar o que está errado com vocês.
Porque você descobre qual chakra está com problemas, sobre si mesmo. Então, você não gosta disso e quer ter isso corrigido
também. Se Eu disser a alguém: "O seu Agnya está bloqueado", Eu quero dizer que é ego, mas Eu não digo dessa maneira,
apenas digo: "O seu Agnya está bloqueado." Imediatamente essa pessoa dirá: Sim, sim, eu sei, Mãe, o meu Agnya está muito
ruim. Assim, com esse conhecimento, você pode manter o seu caminho central aberto. Para isso, a pessoa tem de ter equilíbrio.
Equilíbrio significa moderação. Por exemplo, seja qual for sua vida anterior, alguns de vocês devem ter sido muito interessados
em esportes… ou talvez em comida. Então, com o advento da Sahaja Yoga, agora você pode ver por si mesmo onde você está
errando… e o que deve ser feito para corrigir isso. Há muito poucos princípios que vocês têm de aceitar… na Sahaja Yoga. Um
deles é perdoar todo mundo. Porque esse perdão está em um ponto muito crucial… do Agnya Chakra. Agora, se você não
perdoar, a sua Kundalini não se elevará, vocês têm visto isso. Assim, sua própria Kundalini trabalha… todos os problemas de
seus chakras. Então, que bênção é agora sabermos sobre nós mesmos, também sabermos como nos curar. Essa é uma
percepção muito grande que obtivemos… e é desse modo que começamos a fazer introspecção. E não ficamos constrangidos
de termos de ver por nós mesmos… o que está errado conosco, nós não ficamos constrangidos com isso. Porque com este
Princípio de Mahalakshmi, você ascendeu a um estado do seu Espírito que apenas observa, que sabe. E quando você apenas
observa as coisas, então você compreende o que está errado e como você pode ajudar. Você compreende também outras
pessoas. Manter-se distante ou imperturbável pelos problemas dos outros. Você sabe como se proteger. Mas ainda assim, Eu
diria que o ego é um grande inimigo de um Sahaja Yogi. Deve ser compreendido… que se não conseguirmos nos livrar de nosso
ego, nunca poderemos nos elevar ao Sahasrara. Assim, através de sua meditação, através de sua dedicação, você consegue
manter sua Kundalini no caminho central da evolução. Você tem de ficar atento, você tem de ser realmente atento… com
relação a "o que está faltando em mim?" "O que é isto que está me condicionando?" Assim, o Princípio de Mahalakshmi, que é
para sua ascensão, tem de ser usado principalmente para sua ascensão. Isto deve ser entendido: nós iremos manter o nosso
Princípio de Mahalakshmi despertado. Porque é este princípio que o levou para a Verdade, para a totalidade. E se você quer
realmente ir em frente, se realmente você quer ir em frente com sua ascensão, então por favor lembre-se que a coisa mais
importante… é cuidar de seu Princípio de Mahalakshmi. Quando você se dá conta que o Princípio de Mahalakshmi… é a coisa
mais importante para você, você esquece todas as outras coisas. Então para você, a coisa mais importante é Mahalakshmi.
Você sempre tenta manter seus centros limpos, você medita bem, você eleva a Kundalini até a área óssea da fontanela, e o
tempo todo você fica atento a si mesmo. Com esse tipo de compreensão sobre si mesmo, você pode se aperfeiçoar na Sahaja
Yoga, sozinho. Não é necessário você abandonar qualquer coisa, renunciar qualquer coisa, fugir de sua família, nada disso. Mas
você tem de se desenvolver, tão poderoso em sua compaixão e em sua espiritualidade… que não haverá nenhuma obstrução… a
qualquer coisa que você queira fazer. No Princípio de Mahalakshmi, há certos cuidados que você tem de tomar. Um dos
cuidados é que quando você vem para a Sahaja Yoga, você não deve pensar: "Por que eu não deveria ser um líder? ", dizer
coisas do tipo: "Por que eu não deveria ser importante?" E então essa competição começa… e você é rebaixado de seu Princípio

de Mahalakshmi… para algum tipo de jogo de poder. Assim, esse desenvolvimento, essa força interior, quando começa a se
manisfestar, você não tem nenhuma dúvida sobre si mesmo, você não tem nenhuma dúvida sobre nada, seja o que for. Então
você alcança um estado puro de consciência tão grande, onde nada consegue estragar sua consciência. E você torna-se tão
genuíno em relação a tudo. Você torna-se tão dinâmico e tão genuíno. Seja o que você que você faça ou fale, as pessoas ficam
impressionadas com isso. Assim, todos os Princípios de Mahalakshmi… devem ser totalmente bem compreendidos. Eu
também tenho de dizer que… uma vez que seu Princípio de Mahalakshmi fique bem, todo mundo na família, ou em seus círculos
sociais, todo mundo sente que este é um tipo diferente de personalidade. Todos os seus gestos, todo o seu comportamento,
tudo automaticamente muda. Eu não tenho de dizer nada em nenhum lugar, isso simplesmente muda automaticamente. E
então, você desenvolve uma personalidade… que é muito harmoniosa com a Sahaja Yoga. O que Eu quero dizer é que você
seleciona coisas… que são harmoniosas para seu modo de viver sahaja. Assim, este Princípio de Mahalakshmi é aquele… que
lhe dá a ascensão e a Kundalini é mantida elevada lá. Mas quando, novamente, algumas vezes a Kundalini desce, você deve
saber que há alguma coisa errada… com seu Princípio de Mahalakshmi, é por isso que Ela está descendo. É claro que o coletivo
o ajuda, é claro que todos os pujas o ajudam, mas é a sua completa compreensão que é muito importante. Porque isso é um
corpo muito sutil dentro de você. Ele pode ser perturbado por qualquer coisa pequena. Quando Eu encontro alguns deles, Eu fico
surpresa, há uma coisa pequena que veio em algum ponto, como por exemplo o pai tinha um guru, ou algum tipo de coisa muito
pequena e isso os arruína. Por exemplo agora, se uma coisa pequena vem em seus olhos, você não consegue ver nada. É uma
coisa muito sutil. Então você tem de ficar atento: "Por quê?" "Por que minhas vibrações não estão bem?" "Por que eu sinto meu
Agnya ou meu Nabhi?" "Por quê?" E logicamente, você deve descobrir qual é o problema. Quero dizer, é claro que é para o seu
bem, para sua alegria, para sua completa transformação, para tudo, o Princípio de Mahalakshmi está presente. Mas alguma
coisa pequena não está presente, e é por isso que você não está alcançando… a sua consciência sem dúvidas. Por exemplo,
uma vez que você tenha sua consciência sem dúvidas, você sabe que você é exatamente como um barômetro… e se você está
se bloqueando, ele simplesmente está lhe informando. E você nunca mais fica identificado com as dúvidas sobre isso. E a coisa
mais importante para você torna-se o… fluxo de vibrações, o tempo todo, isso é a coisa mais importante. Esse é o estado onde
Eu digo que… você está em consciência sem dúvidas, onde você não tem nenhuma dúvida sobre si mesmo, sobre a Sahaja
Yoga, sobre o conhecimento da Sahaja Yoga. Mas em algumas pessoas, essa ascensão é muito rápida e elas a mantêm, elas a
têm mantido, mas em algumas pessoas, ela é muito lenta. Elas ficam perturbadas com pequeninas coisas. Por exemplo um
Sahaja Yogi, vamos supor que ele tenha dinheiro no banco, e a peseta (moeda espanhola) caiu. Imediatamente ele fica como se
alguma coisa, a Terra inteira, caiu ou só Deus sabe o que aconteceu. Nesse momento, a pessoa deve saber: "Não, eu ainda não
sou um Sahaja Yogi," "eu não estou em consciência sem dúvidas", porque uma pessoa assim simplesmente rirá: "Deve haver
alguma coisa nisso." "Deve ser porque eu estava jogando com dinheiro…" "e fazendo todas essas coisas insensatas, é por isso."
Esse é o sinal de um Sahaja Yogi… que está em consciência sem dúvidas. E todo mundo sabe que ele é assim. Você não tem de
pedir um certificado. Todo mundo sabe… que este homem é agora "um caso perdido" na Sahaja Yoga. Nesse estado, você
descobre que tudo dá certo, simplesmente dá certo. Tantos milagres. Tantos milagres que você fica impressionado… ao ver
como essas coisas estão dando certo. E esses milagres continuam acontecendo a você… e então você começa a pensar:
"Vejam agora, por que eu deveria me preocupar com qualquer coisa?" "Afinal, tudo é realizado para mim pelo Poder Divino," "por
que eu deveria me preocupar?" Você encontra a pessoa certa no momento certo… e a coisa certa acontece. Mas quando você
esquece que você é um Sahaja Yogi, você ainda continua brigando, dizendo coisas ruins, não consegue se ajustar à
coletividade, todos os tipos de insensatez. Você simplesmente não sabe como lidar com… seu Princípio de Mahalakshmi.
Assim, o Princípio de Mahalakshmi é que você é muito amável. Você perdoa. Você não fica perturbado. Mas você fica muito
ansioso para ajudar os outros. Você nunca fica cansado de fazer o bem aos outros. E você nunca pede nenhuma recompensa.
Vocês não olham os seus relógios. O tempo está a seus pés. Então você vai além do tempo, você vai além de suas gunas, e
você torna-se uma personalidade que é única, que não somente dá alegria a si mesmo, mas a todo mundo. Agora, observem a
linda Natureza em volta. É tão linda que Eu fico em meditação o tempo todo. Dá tanta alegria. Se você puder observar e
absorver essa alegria que está na Natureza – é como um quadro, lindo – então… você está nutrindo o seu Princípio de
Mahalakshmi. Nas pequeninas coisas, você deve ver a beleza. E a alegria. E em pequenas, pequenas coisas, no que os outros
estão fazendo, você deve encontrar a alegria. É um tipo de mente muito bela que é como se estive criando alegria. Agora,
quando Eu vim para cá, Eu vi este aqui, Eu Me senti muito alegre ao ver vocês nisto, Eu não sei por quê. Uma vez Eu fui a um
lugar chamado Paritana, para o qual nós tivemos que andar por vários quilômetros… montanha acima. E Meu genro e Minha
filha, ambos ficaram completamente cansados e esgotados. E havia muitos templos, simplesmente vazios, templos de
mármore. Eles simplesmente se deitaram lá. Mas Eu vi lindos elefantes com diferentes caudas, cada elefante tinha uma cauda

diferente. Então Eu disse: "Vejam, que lindo trabalho eles fizeram," "cada cauda de elefante está enrolada de forma diferente."
Então Meu genro disse: "Mãe, nós estamos mortos de cansados." "Aonde a Senhora está indo para ver esses elefantes?" Assim,
esta é a diferença: você nunca se sente cansado. Em cada folha, em cada folha de grama, no céu, em tudo em volta, você sente
que há alegria. E quando você está sozinho, você fica se divertindo. Você nunca fica entediado e você nunca aborrece ninguém.
Mas se você não está bem com o seu Princípio de Mahalakshmi, então uma pessoa assim é muito difícil. Eu lamento, nós
temos de pedir a essas pessoas… para saírem da Sahaja Yoga e isso e aquilo. Eu não gosto disso, mas o que fazer? Então, por
favor, nós devemos nos lembrar… que temos de nutrir o nosso Princípio de Mahalakshmi, que lhes deu a busca, que lhes deu a
Realização, porque Mahalakshmi, somente através de Mahalakshmi, a Kundalini se eleva. No templo de Mahalakshmi em
Kholapur, Eu lhes perguntei: "Por que vocês estão cantando a música Jogawa, de Amba?" Eles não entenderam, eles não
sabiam. Vocês conseguem entender que isto acontece… no templo de Mahalakshmi de vocês: Amba é a Kundalini que se eleva.
Assim, o seu templo de Mahalakshmi não está limitado… a você mesmo, mas é todo o universo. Se você consegue entrar na
essência… desse Princípio de Mahalakshmi de tudo, tudo não é nada além de alegria. Hoje Eu estou muito feliz que na Espanha,
nós estejamos tendo este Princípio de Mahalakshmi, através do qual as pessoas agora desviarão a atenção delas… da
insensatez material… para a espiritualidade. Por exemplo, todo homem tem um carro… e ainda assim ele quer ter um outro carro
e quer ter um outro carro… e não há nenhum espaço agora em nenhum lugar para guardá-los. Eles terão de colocá-los em suas
cabeças. Assim, essas coisas nunca dão alegria, vocês conhecem o princípio da economia, elas nunca dão alegria. Elas nunca
são saciáveis. Então nós nos voltamos para a espiritualidade… e é onde encontramos a completa satisfação. Tudo é vibrante
com alegria. Mas se o instrumento de sua Mahalakshmi, o Sushumna, não está limpo, se seu coração não está limpo, então não
há nenhuma música. Como vocês sabem, somente através disso vocês obtêm sua criatividade, tudo. Sua poesia, retidão, sua
paz, tudo vocês obtêm através do seu caminho central do Sushumna. Portanto, foi muito importante que Mahalakshmi viesse a
esta Terra. Primeiro como Sita, depois como Radha, depois como Mãe Maria. E Elas lhes deram essa alegria da Maternidade, de
modo que vocês são protegidos, vocês são nutridos, vocês são amados por sua Mãe que é Mahalakshmi. Por fim, no cérebro,
Ela torna-se Viratangana. Ela é chamada de Viratangana. Significa o poder do Virata. Assim, Eu posso dizer muitas coisas, mas
sobre o Princípio de Mahalakshmi, Eu acho que por hoje é o suficiente. Eu espero que vocês meditem sobre isso… e mantenham
expandindo o seu Mahalakshmi Tatwa. Que Deus os abençoe.
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Shri Mahakali Puja Salvador, Brasil, 14.10.1992 É tão bom estar aqui no Brasil em Salvador. Eu conheci um senhor do Brasil há
muito tempo atrás, do escritório do Meu marido, e sua esposa estava sofrendo por causa de terrível magia negra. E ela
realmente foi curada desse problema. Então ele Me disse: "A Senhora tem de ir ao Brasil," "porque ele está cheio de muitas
coisas negativas," "especialmente a magia negra, então a Senhora precisa ir lá de alguma forma." E então esse foi Meu grande
desejo de vir aqui… e foi desse modo que Eu vim há alguns anos atrás. Duilio também estava aqui e, quero dizer, as coisas
foram organizadas… de alguma forma, Sahaja, então Eu vim para cá. Assim, o problema deste país é mais dessa magia negra…
que é trazida pelas pessoas da África. Então Eu pensei hoje: vamos ter o Mahakali Puja. Mahakali é o poder do canal esquerdo
em nós. Assim, na verdade, Ela é a Adi Shakti. Somente quando Ela entra no canal esquerdo do Virata, nós A chamamos de
Mahakali, mas Ela é o Poder do Puro Desejo de Deus. Então Ela mesma estabelece Shri Ganesha. Depois Ela vai para o canal
direito como Mahasaraswati, e depois Ela entra no centro onde Ela é Mahalakshmi. É desse modo que a Adi Shakti assume três
formas. Mas Mahakali é a forma pura, porque Ela ainda não está profunda, quero dizer, a partir da Adi Shakti, Ela é Mahakali.
Assim, a primeira coisa é que Ela antes de criar este universo ou qualquer coisa, Ela criou Shri Ganesha. E primeiro para
propagar, para manifestar… não somente a santidade, mas também a auspiciosidade e a pureza. Então, antes que qualquer
coisa fosse criada, essas forças espirituais foram criadas… para proteger a criação que seguiria. Então essa força de Mahakali
estava especialmente na forma mais pura… para proteger as pessoas contra o lado negativo. Agora, quando qualquer
pensamento entra em nossa mente, qualquer conceito racional de nossa mente… é jogado no canal esquerdo por esta
Mahakali. Expulso? Vai para o canal esquerdo, o subconsciente. Todo pensamento ruim? Seja qual for o pensamento que
chegue em nós. Hoje é a base, o agora, o exatamente agora, que vai para o canal esquerdo. E então é desse modo que o
presente se torna o passado, vai para o subconsciente. Agora, o subconsciente também tem muitas camadas… que estão no
canal esquerdo de uma forma paralela, não horizontalmente, mas paralelamente. Existem sete dessas camadas, e a sétima
acaba dentro do Subconsciente Coletivo. Então, o que quer que esteja morto, no passado, e foi descartado do processo
evolutivo, é jogado no Subconsciente Coletivo. Agora, quando… digamos, por exemplo, são as vidas que foram expulsas da
evolução, animais microscópicos, seja o que for, vírus, depois também seres humanos, animais, tudo que foi jogado, como os
mamutes e tudo isso, esses animais foram expulsos da evolução. Então as pessoas que estão vivendo mais no passado, se por
qualquer acidente ou por qualquer incidente infeliz na vida, são jogadas em direção a isso, eles captam… alguns deste
Subconsciente Coletivo. Então, também, nesta vida, quaisquer condicionamentos que temos… também passam em nosso, eles
passam em nossa mente subconsciente. Por exemplo, um indivíduo está sentado no escuro sozinho, de repente começa a
sentir medo. Então ele é, com esse medo, ele é jogado em direção ao canal esquerdo… e ele pode captar algo, o que chamamos
de "bhoots", o que chamamos de bhoot é algum tipo de espírito morto, e então ele se torna uma pessoa diferente. Também
alguém que é muito canal direito, está sempre ativo, pensando muito no futuro, sua atenção se move para o extremo, digamos,
para o canal direito. Então, de repente, se houver algum choque ou algum medo ou o que quer que seja, essa coisa, como um
pêndulo, pode mover-se para o outro lado também. Então, todas as pessoas que são muito canal direito… podem ter problemas
com possessões. - Do subconsciente? - De possessões. - Mas, de subconsciente? - Subconsciente também. Também pessoas
que são extremamente meticulosas, extremamente futuristas, podem captar no canal direito também o Supraconsciente
Coletivo. Supraconsciente. Canal direito, é o canal direito. Futuristas. Nós temos de entender agora os Poderes de MahaKali.
Nós temos de entender agora os Poderes de Mahakali. Agora, os Poderes de MahaKali são tais que Ela é o Espírito Santo.
Então, antes de tudo, Ela pode curar quaisquer doenças que venham de vírus, Como por exemplo a AIDS. Você pode começar do
Muladhara para cima, todas as doenças de Muladhara, depois todas as doenças de Swadishthana, todas essas doenças. O
Vishuddhi Esquerdo, é claro, é uma combinação, porque quando um homem é muito canal direito, para equilibrar seu ego ele
coloca isso aqui como culpa. Então pode ser uma combinação de ambos, direito e esquerdo. Mas todas as outras doenças
incuráveis são de canal esquerdo. Como por exemplo, tem o câncer. Agora vejam, este é o centro do canal esquerdo… e este é o
centro do canal direito, eles parecem deste jeito. Então este é o lado esquerdo, este é o lado direito… e no centro está o centro.
Agora supondo que mesmo que você tenha algo do canal direito, demais, a energia é dirigida para o canal direito. Mas de
repente algo pode acontecer, algum acidente, algum tipo de infelicidade e isso pode quebrar um pouco assim, a partir do canal
esquerdo. Então o vírus pode começar a fluir no canal direito também. Agora, quando este vírus entra no canal direito, você não
tem nenhuma conexão com o todo, porque está quebrado agora. Então este canal direito começa a trabalhar por conta própria…

e é desse modo que você desenvolve esse câncer, onde a célula em si se torna o ego, ela adquire ego e começa a se multiplicar,
se multiplicar. Então esse vírus pode lhe causar qualquer tipo de doença… que não pode ser curada pela ciência médica, porque
a ciência médica lida com o lado direito do lado físico. Mas o lado mental é tratado pelo poder de Mahakali, o lado mental. É
desse modo que na Sahaja Yoga nós temos sido capazes de curar… muitas doenças incuráveis. Usando velas, porque a luz
quando é mostrada a esses vírus… ou aos bhoots, eles vão embora. Então, pelo tratamento das três velas, você pode curar…
qualquer uma dessas doenças incuráveis, até mesmo AIDS. Mas quando esse problema começa acima do Vishuddhi Chakra…
ou a partir do Vishuddhi Chakra, então as pessoas se tornam deficientes mentais, por exemplo, elas se tornam loucas, elas
ficam com epilepsia… ou elas ficam o que chamamos de esquizofrênicas. Agora, o que as pessoas fazem quando fazem magia
negra, nós devemos entender. Na Índia chamamos de preta vidya, smashana vidya. Preta vidya significa os mortos,
conhecimento dos mortos, e smashana vidya é o conhecimento do cemitério. - Preta vidya? Sim, preta vidya. Preta em
português também significa "preta". Em português, "preta". Mas "preta" significa morto. E o outro é "smashana vidya", significa
"do cemitério". Então a forma como eles fazem isso é esta: quando algum gênio do mal está morto, quando eles sabem que
alguém está morto, então essas pessoas vão lá… e tentam esperar até que todos desapareçam. Eles queimam na Índia, eles
queimam o corpo na Índia… e quando o cérebro é aberto, ele faz um som. Depois disso, as pessoas vão embora. Então, eles
ainda estão lá. E depois eles levam o crânio daquele homem, ou alguma parte do corpo com eles, talvez alguns ossos, de modo
que o Espírito, que está pairando lá, os segue. E depois eles dão alguns nomes para esses bhoots… que os estão seguindo e
depois eles, de uma forma ou de outra, os amarram, eles os aprisionam. E então eles usam esses bhoots para seduzir alguém,
para hipnotizar alguém. E esses bhoots podem conseguir mais bhoots também com eles para seduzi-los mais se essas
pessoas quiserem, somente porque eles estão agora capturados e eles são gênios do mal. Então, isto é o que o falso guru faz:
eles colocam esses bhoots nas pessoas, as hipnotizam. Esses bhoots entram através dos olhos das pessoas… e então elas
começam a dar todo o dinheiro delas, toda a propriedade, tudo para eles, até as mulheres abandonam sua castidade. Em
qualquer lugar. Então, é desse modo que eles tentam hipnotizar. Eles também podem usar esses bhoots para matar alguém…
ou para bater em alguém, colocar alguém em dificuldades, todos os tipos de coisas. Então também, eles tentam meio que
colocar ideias nas pessoas, torná-las violentas e torná-las pessoas muito más, pessoas obscenas. Essa relação sexual não
natural, como homossexualidade e tudo mais. isso também é proveniente de bhoots. Ou seja, eles fazem tudo que é anti, vocês
podem dizer, Mahakali. E é desse modo que eles podem trazer coisas não auspiciosas, profanação, violência, todos os tipos de
problemas. Agora, supondo, se esses bhoots são, digamos, bêbados, então eles fazem as pessoas beberem muito. Ou se eles
são, digamos, trapaceiros ou pessoas que ganharam dinheiro… por métodos errados, eles também podem entrar na cabeça das
pessoas. Como aqui, Eu acho que os políticos, eles entraram nas cabeças deles, então eles são como pessoas loucas agora. E é
desse modo que o dharma não está mais lá, não há nenhum dharma, não há maryadhas, nada, e eles fazem o que querem.
Então, os cento e oito nomes da Deusa… ou os mil nomes da Deusa são em grande parte para Mahakali, no canal esquerdo,
porque Ela matou muitos rakshasas. Ela destrói também os vírus e todos os tipos de coisas… que são infligidos aos seres
humanos. Além disso, Ela cura muitas coisas, como condicionamentos, digamos, por exemplo, da Igreja Católica, que causou
um condicionamento nos seres humanos… de modo que eles não podem ascender, por causa… deste condicionamento da
Igreja Católica. Então, mesmo se você acreditar em alguém, supondo que há um Sahaja Yogi… e você acredita que este Sahaja
Yogi é Deus, então você pode bloquear também. Porque se você acredita em alguém que não tem autoridade, que não é
autorizado, "shraddha", então você entra em dificuldades. Assim, na Sahaja Yoga, ninguém deve considerar alguém como guru,
porque ele lhe deu realização ou algo assim, ele não é seu guru. E a melhor maneira de se livrar disso é através da Mãe Terra,
porque ela suga, reduz o canal esquerdo. A Mãe Terra absorve seus problemas. Então, se você apenas colocar sua mão
esquerda em direção à luz… e sua mão direita na Mãe Terra, a partir da luz, a negatividade foge e entra na Mãe Terra. Eles usam
a mesma coisa, como por exemplo, eles usarão limões, eles colocarão os bhoots no limão… e colocam esse limão em alguém,
de modo que essa pessoa fica possuída. Enquanto nós removemos o limão que absorve os bhoots… e, em seguida, colocamos
o limão na água. Então outra coisa é que há a luz. Supondo que você coloque a luz sem Eu estar lá, Minha fotografia não está lá,
então os bhoots começam… a ficar mais aflitos com a luz. E isso atrai mais bhoots para se protegerem. Mas na presença de
Minha fotografia, a fotografia emite vibrações… que fazem todos os bhoots fugirem. Porque a luz também, essa luz, é
despertada… em frente da Minha fotografia. Então, este é o contraste no qual podemos alcançar… resultados de nos livrarmos
de problemas. Mas Eu sugeriria que os Sahaja Yogis… não deveriam tratar diretamente essas pessoas. Eles podem colocá-las
diante de Minha fotografia… e usar o tratamento das três velas, mas não tocar. Antes de fazer qualquer coisa, eles devem fazer
um bandhan também. Assim, sempre que vocês fizerem seu bandhan, vocês estão fazendo o bandhan de Mahakali, porque Ela
os protege. Depois de algum tempo, quando você alcançou um certo estágio de ascensão, os bhoots fogem, se eles veem você,

eles fogem. Ou começarão a tremer diante de você. E peça a uma pessoa assim para colocar as mãos em direção à luz… com
Minha fotografia. A luz irá para cima e para baixo… e a fuligem negra sairá. Assim, o canal esquerdo é chamado de Tamo Guna,
o canal direito é Rajo Guna… e o central é Satwa Guna. Agora, Tamo Guna significa uma personalidade de canal esquerdo. Esse
individuo é o que sempre entra em alguma escuridão… e ele é retraído e é dissimulado, e você não sabe como ele é, o que ele é
(…). Aparentemente, ele parece muito humilde… e ele nunca responde você de forma grosseira, mas ele faz tudo nas suas
costas. Você não consegue distinguir a malícia dele até que ele talvez o fira. Agora, uma pessoa de canal direito é, ao contrário,
extremamente agressiva… e meio que tenta se exibir. Mas o Satwa guna está no equilíbrio. Mas em suas vibrações, você pode
distinguir… quais são os problemas da pessoa. Ontem à noite por exemplo, todo o Meu Swadishthana estava queimando. Até as
crianças mostrarão colocando o polegar delas na boca. Então, isso é o que é o Swadishthana Esquerdo e para o Swadishthana
Esquerdo, o mantra é o mantra de Mahakali e outro… mantra muito importante para o Swadishthana Esquerdo é: "Mãe, a
Senhora é o puro conhecimento". Mas para os cristãos é melhor até mesmo dizer: "Mãe, a Senhora é o Espírito Santo", como
Cristo disse. É realmente fácil se livrar dessas coisas se você apenas decidir: "Eu não tenho nada a ver com isso." E esses
bhoots são tão estúpidos, supondo que alguém venha à Minha casa, tire seu casaco, coloque um outro xale nele, quando ele sai,
os bhoots não conseguem reconhecê-lo. - Eles são tão estúpidos. - Os bhoots que estão no xale? Não, não, não, alguém vem se
encontrar Comigo. E Eu tiro os bhoots, essa pessoa vai sair para algum lugar. Os bhoots entram na casa também. Então você
faz a pessoa usar outra coisa, então ela muda sua roupa. Assim os bhoots não conseguem distingui-la. Eles são tão estúpidos.
Venham para cá porque há sol aí, vocês dois. Então, esse é o grande trabalho de Mahakali… e Eu já lhes disse como Ela trabalha.
Agora, hoje nós vamos venerá-La, Eu tenho certeza que Ela se tornará muito poderosa aqui… e Ela se certificará de que toda
essa magia negra esteja liquidada. Estes poderes de Mahakali, você começarão a ver… e quando Ela começar a se manifestar,
seus políticos melhorarão, tudo irá melhorar, porque isso está sob esses poderes errados, você vê que eles estão fazendo essas
coisas. Também todas essas coisas ruins como violência… e todos os tipos de coisas ruins que as pessoas fazem… estão
somente sob a influência da negatividade. Mesmo que elas saibam que é errado, que não deve ser feito, elas fazem isso
compulsivamente, compulsivamente. Agora uma nova doença surgiu, onde as pessoas têm hábitos compulsivos, como lavar as
mãos o tempo todo ou, quero dizer, todos esses hábitos compulsivos são feitos… como alguém que fica escovando os dentes
trezentas vezes, alguém fica lavando suas mãos, alguém muito minucioso sobre tudo, o tempo todo limpando, limpando.
Algumas mulheres são assim, se alguma coisa cai, elas devem correr, limpar, e elas não têm tempo para se sentar por cinco
minutos. Elas não conseguem evitar isso, eles não conseguem evitar isso. No final, elas saem da sociedade, porque elas são
totalmente inúteis. Assim, Eu já tentei dizer-lhes as várias coisas que… essa ausência de Mahakali pode manifestar. Então, a
manifestação de Mahakali é muito importante para um país… onde há tantas negatividades. E Eu espero que da próxima vez
que Eu vier, isso esteja muito reduzido… e que tenha dado certo, nós teremos um lugar muito mais limpo. Agora vocês também
sabem como curar o Swadishthana Esquerdo. Sempre verifique o Swadishthana Esquerdo e tente curá-lo. Que Deus abençoe a
todos. Você pode trazer algumas crianças? - Sim, Shri Mataji. E Ganesha é o mais importante para Mahakali.
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Programa Público Brasília, Brasil, 15.10.1992 Eu Me inclino a todos os buscadores da verdade. Nós temos de saber que a
verdade é o que ela é. Nós não podemos mudá-la, não podemos transformá-la, não podemos ler sobre ela. Também,
infelizmente, nessa consciência humana, nós não podemos conhecê-la. Nós temos de nos tornar o Espírito. Seja o que for que
Eu lhes diga hoje, vocês não precisam acreditar em Mim cegamente. Mas mantenham sua mente aberta como um cientista
tem. Tratem isso como uma hipótese. E se ela se mostrar verdadeira, vocês têm de aceitá-la como pessoas honestas. Porque
isso é para a sua própria benevolência, para a benevolência de seu país… e para a benevolência do mundo inteiro. Nós
nascemos em uma época muito especial hoje. Estes são os tempos em que muitas coisas vão acontecer. E as pessoas estarão
em ilusões, não entenderão o que é certo e o que é errado. Mas somente nesta época, há muitos que estão buscando a verdade.
Eles não estão ficando grudados a nenhum livro… ou a uma ideologia. Mas eles querem saber o que está além. Eles são uma
categoria especial de pessoas. William Blake, um grande poeta, disse: "Os homens de Deus nascerão nesses dias." "E eles
encontrarão sua divindade…" "e eles tornarão os outros divinos." Acreditem em Mim, todos vocês têm sua divindade intacta
dentro de si mesmos. Ela não pode ser manchada, não pode ser destruída seja o que for que vocês possam ter feito a si
mesmos. Porque ela é eterna por natureza. A única questão é a manifestação dessa divindade… através de sua ascensão em
um novo reino da realidade. Todos vocês estão prontos para isso. Não há mais nenhum jejum ou sofrimento necessário. Não há
nenhuma necessidade de mudar sua roupa e seus alimentos. É o acontecimento interno que é importante. Já foi lhes falado
sobre… o sistema sutil que realiza isso. Quando este poder chamada Kundalini, que reside no osso sacro, desperta, Ela passa
através de seis centros. Os gregos talvez sabiam que era um osso sagrado, então eles o chamam de sacro. E isso é despertado
exatamente como uma semente é germinada, porque a semente tem a qualidade intrínseca para germinar. Todo processo vivo
é espontâneo. Então, há duas coisas que nós devemos saber… quando estamos buscando a verdade. A primeira é que você não
é este corpo, esta mente, este ego, este condicionamento, mas você é o Puro Espírito. A segunda verdade é que há um Poder
Divino Onipresente… que faz todo o trabalho vivo. Vejam estas belas plantas, isso é um milagre. Mas nós não damos o devido
valor a isso. Nós temos esses olhos que são uma câmera. É um milagre, mas nós não damos o devido valor a isso. Então olhem
para o nosso cérebro, que é um computador tão maravilhoso, mas nós não damos o devido valor a isso. Se vocês perguntarem
a um médico quem comanda seu coração, ele vai dizer que é o sistema nervoso autônomo. Agora, quem é esse "auto"? Então
há algum poder que está realizando todos esses milagres vivos. Assim, a primeira verdade é que você é o Puro Espírito… e a
segunda verdade é que existe esse Poder Onipresente do Amor Divino. Nós não podemos senti-Lo, não podemos vê-Lo, mas Ele
existe. Agora, quando este Poder se eleva através destes centros, Ele nutre estes centros. Todos os problemas humanos são
por causa destes centros. E se estes centros forem corrigidos, todos os seus problemas físicos, mentais, emocionais e
espirituais… podem ser resolvidos. É simples assim. Eu também gostaria de lhes dizer resumidamente… o que acontece com
sua consciência. Quando esta Kundalini os conecta à fonte de energia, assim como este instrumento quando conectado à rede
de energia… tem algum significado, então vocês também têm algum significado. Mas isso os faz ficar no presente. Nós
estamos o tempo todo pulando no cume dos pensamentos… que estão vindo do passado ou do presente. Mas quando a
Kundalini se eleva, Ela separa esses pensamentos… e o espaço entre eles é o presente. Então vocês desenvolvem uma nova
consciência… chamada de consciência sem pensamentos. Vocês estão conscientes, plenamente conscientes, mas não há
nenhum pensamento em sua mente para perturbá-los. Desse modo, vocês alcançam a paz dentro de si mesmos. Há muitas
pessoas que receberam prêmios pela paz, mas Eu não estou vendo essa paz dentro delas mesmas. Assim essa paz dentro de
nós existe lá, nós nos tornamos essa paz. E uma pessoa assim emite paz… e neutraliza a violência e a raiva. Agora, a natureza
do Espírito é que o Espírito é o ser universal. Nós também somos universais. Se vocês cortarem uma parte do seu corpo, vocês
descobrirão que cada um tem o mesmo osso, o mesmo músculo, a mesma artéria. Então todos nós somos universais
interiormente. Nós rimos da mesma maneira, sorrimos da mesma forma. A diferença é somente externa, superficial. Isso
também é apenas para criar variedade, caso contrário, teria sido entediante. Mas essa natureza universal dentro de nós… é
manifestada quando a luz do Espírito entra em nossa consciência. Nós transcendemos todas as barreiras de raças, casta,
comunidade, religião e nações. Em resumo, vocês se tornam partes integrantes do Todo. Como microcosmo se torna o
macrocosmo. Mas isso é uma transformação, não é apenas uma palestra… ou dizer algo ou um certificado falso, mas é a
transformação que é importante. E vocês desenvolvem um equilíbrio em sua vida. Além disso, vocês se tornam corretos de
forma inata. Por exemplo, você talvez seja hindu, cristão, muçulmano, qualquer coisa. Você pode cometer qualquer pecado.

Mas uma vez que você se torne o Espírito, você fica acima de tudo que está errado. Você obtém seu senso de segurança e seu
poder. Senso de segurança e seu poder do amor. Esse poder está fluindo em vocês também. Com esse poder, vocês se tornam
extremamente compassivos… e extremamente dinâmicos. Mas quando a luz do Espírito entra em sua atenção, sua atenção se
torna iluminada. Sempre que vocês colocam sua atenção, ela atua. A outra grande coisa sobre o Espírito é que… Ele é a fonte do
conhecimento absoluto. Por exemplo, você tem dez crianças juntas, vende os olhos delas, pergunte-lhes sobre alguém: "O que
há de errado com essa pessoa?" Agora, todos os seus centros estão refletidos em sua mão, o sistema nervoso simpático, cinco,
seis, sete centros. Todas elas levantarão um dedo deste jeito. Pergunte ao cavalheiro: "Você tem problemas cardíacos?" Ele
dirá: "Como você sabe?" Porque todos saberão a mesma coisa. Assim como todos vocês podem Me ver sentada aqui, só isso,
vocês veem a mesma coisa. Então não há dogmas, teorias, nada do tipo, mas na verdade vocês veem a realidade. Então quem
irá discutir? Como pode haver diferença de opinião? Não pode haver guerras também, de forma alguma. Mas o Espírito é o
oceano de alegria. E depois que vocês obtêm a sua Realização do Si, vocês se sentem como se estivessem nadando no oceano
de alegria. Vocês se separam dos seus problemas e os observam como uma testemunha. E então vocês podem resolvê-los
muito melhor. Sem se envolverem nisso ou se aborrecerem com isso. Eu estou muito feliz por estar no Brasil, especialmente em
Brasília. Sem dúvida, este é um lugar muito espiritual. Há grandes buscadores e um dia aqui pode se tornar… o maior núcleo
espiritual para o mundo inteiro. Vocês podem obter sua Realização em apenas dez minutos. Neste curto espaço de tempo, Eu
não posso dizer-lhes tudo sobre isso, Neste auditório, digamos, há muitas luzes… e é só vocês ligarem o interruptor e vocês têm
as luzes lá. Porque está tudo construído. Não adianta falar-lhes sobre a história da eletricidade, como ela foi trazido para
Brasília, é tudo maçante. Então a melhor coisa é obter a sua Realização. Eu sei que vocês têm algumas perguntas em sua
mente. E Eu adoraria respondê-las. Depois de sua Realização do Si, vocês podem mudar de ideia. Então por que não obter sua
Realização do Si? Vocês não podem pagar por ela. É um processo vivo de sua evolução. Sem esse acontecimento, vocês nunca
poderão ficar satisfeitos consigo mesmos. Qualquer um que peça dinheiro em nome de Deus é um hipócrita. Porque Deus não
entende de dinheiro e bancos. Isso é a dor de cabeça dos seres humanos. Então, agora, Eu diria que todos vocês podem obter a
sua Realização do Si. Mas Eu não posso forçá-la em vocês, porque Eu respeito sua liberdade. Aqueles que querem ter podem
obtê-la… e aqueles que não querem ter, ela não pode acontecer. Cristo disse: "Os humildes herdarão a Terra." Então a Sahaja
Yoga não é destinada a pessoas arrogantes, nem é destinada a pessoas que são estúpidas. Ela é para pessoas que estão
verdadeiramente buscando a verdade. Então Eu pedirei às pessoas que não querem ter a Realização… para saírem do auditório.
Isso será muito gentil. E também muito cortês da parte deles… não ficar aqui e observar os outros. Se vocês estão presos a
algum tipo de ideologia, então também é difícil. Vocês devem manter sua mente aberta, então dá certo. Então Eu disse que isso
não levará muito tempo. E leva cerca de meio minuto… para vocês saírem com aqueles que querem sair. Tudo bem. Que coisa
tão maravilhosa que ninguém quer sair. Tudo bem. Assim, há três condições que são muito simples. A primeira condição é…
que todos vocês têm de ser totalmente autoconfiantes… de que todos vocês obterão a sua Realização do Si hoje à noite. Então
a segunda condição é a seguinte: vocês não devem se condenar por nada, Vocês têm de esquecer o passado. E não se sintam
culpados de forma alguma. Se vocês cometeram alguns erros, afinal vocês são seres humanos, vocês não são deuses. E este
Poder Onipresente é um oceano de perdão. Então todos os seus erros podem ser facilmente neutralizados por Ele. Então, por
favor, não se sintam culpados. Se vocês se sentem culpados, isso funciona contra o centro no lado esquerdo, este centro no
lado esquerdo. E vocês podem ter doenças como angina, como espondilite, poderiam ser órgãos letárgicos. E neste momento,
se os centros estão bloqueados, como a Kundalini se elevará? Então, como eles dizem na língua inglesa, é uma amolação, uma
coisa irritante ("uma dor no pescoço"). uma amolação, uma coisa irritante ("uma dor no pescoço"). Então vamos nos livrar dessa
amolação. Em suma, vocês devem estar muito confortáveis… em relação a si mesmos. Porque vocês são gloriosos, vocês são
magníficos. Vocês são fantásticos. Porque você nãos estão conectados, vocês não sabem o que vocês são. Como por
exemplo, supondo que para um vilarejo indiano, Eu leve uma televisão… e digo a eles: "Vocês podem ver muitos filmes", então a
pessoa dirá: "Oh, o que é esta caixa? Como você pode ver filmes nisto?" Mas uma vez que você a tenha conectado, você pode
ver que coisa fantástica ela é. Nós também pensamos sobre nós mesmos que somos apenas uma caixa. Mas vocês não sabem
quantos poderes existem dentro de vocês. Então vocês devem estar muito confortáveis… em relação si mesmos. Porque agora
vocês têm de entrar no Reino de Deus. Esse Reino de Deus é o mais eficiente, é a organização mais amorosa. A terceira
condição é ainda mais simples: vocês têm de perdoar a todos. Muitas pessoas dizem que é muito difícil perdoar. Logicamente,
se vocês observarem, quer vocês perdoem ou não perdoem, o que vocês fazem? Vocês não fazem nada. Mas quando vocês
não perdoam, então vocês fazem o jogo de pessoas erradas. Aqueles que os perturbaram e os torturaram estão felizes, e vocês
estão se torturando em nome deles. Mas também o centro do quiasma ótico está assim no Agnya Chakra. E ele nunca abrirá a
menos e até que vocês perdoem. Portanto vocês têm de perdoar, senão ele não se abrirá assim. Na realidade, vocês estão se

torturando… por toda a sua vida e agora neste momento muito importante, vocês perderão sua Realização do Si. Então, apenas
para perdoar todos eles, nem mesmo pense neles. Mesmo pensar sobre eles é uma dor de cabeça. Então, em seu coração,
vocês devem perdoar todos eles em geral. Essas são as únicas três condições. A primeira é que vocês devem ser totalmente
autoconfiantes… de que todos vocês obterão sua Realização. A segunda é que vocês não são culpados de forma alguma. E a
terceira é que nós temos de perdoar a todos em geral. Agora nós temos de tirar nossos sapatos porque esta Mãe Terra nos
ajuda muito. Por favor, sentem-se aqui dentro, todos vocês têm de se sentar. Não fiquem em pé, por favor. Há algum espaço
aqui, atrás. Agora, aqueles que estão sentados nas cadeiras, não no chão, têm de colocar os dois pés em ambos os lados,
porque o esquerdo e o direito são dois poderes diferentes. O poder do lado esquerdo é o poder do desejo, E o lado direito é o
poder da ação. Então agora, nós colocamos nossa mão esquerda… em nosso colo muito confortavelmente. Alguém tem de vir e
mostrar aqui. E a mão direita nós usamos para nutrir nossos centros. A mão esquerda sugere que vocês estão desejosos de
ter… a Realização do Si, vocês têm um forte desejo de ter a Realização do Si. E a mão direita é para a ação. Então primeiro
colocamos nossa mão direita em nosso coração. No coração reside o Espírito. Então, agora, se você se tornar o Espírito, você
se torna… na luz do Espírito, seu próprio guia, seu próprio mestre. Então nós levamos nossa mão à parte superior do abdômen…
no lado esquerdo, que é o centro de nossa maestria. Depois levamos nossa mão direita à parte inferior do abdômen… no lado
esquerdo, que é o centro do puro conhecimento das Leis Divinas. Depois elevamos novamente nossa mão direita na parte
superior do abdômen. Depois em nosso coração. Depois no encontro do nosso pescoço com o ombro… e viramos a cabeça
para a direita. Eu já lhes disse sobre este centro que quando vocês se sentem culpados, ele não funciona direito. Agora, nós
levamos nossa mão direita e a colocamos em nossa testa… e abaixamos a cabeça. Este é o centro para perdoar a todos em
geral. Agora nós levamos nossa mão direita para o lado de trás da nossa cabeça… e empurramos para trás nossa cabeça o
tanto que for possível. Este é o centro onde sem se sentirem culpados, sem enumerar seus erros, apenas para sua satisfação,
você tem de pedir perdão ao Poder Divino. Agora o último centro, vocês têm de… esticar a palma da sua mão completamente. E
coloquem o centro de sua palma em cima da área óssea da fontanela, que era a moleira em sua infância. Agora, por favor,
inclinem a sua cabeça. Muito importante é empurrar os dedos para trás, de modo que haja uma boa pressão em seu couro
cabeludo. Por favor, movam seu couro cabeludo no sentido horário sete vezes lentamente. Por favor, abaixem as mãos. Isso é
tudo que temos de fazer agora. Nós temos de fechar os olhos agora… e por favor não os abram até que Eu diga. Vocês podem
tirar seus óculos. Agora, novamente, por favor, coloquem os dois pés separados um do outro, coloquem a mão esquerda assim
e a mão direita no coração. E agora, por favor, fechem os olhos. Aqui reside o Espírito, então vocês têm de Me fazer uma
pergunta muito fundamental sobre vocês mesmos. Vocês podem Me chamar de Mãe ou podem Me chamar de Shri Mataji. Por
favor, perguntem-Me três vezes em seu coração: "Mãe, eu sou o Espírito?" Eu já lhes disse que se você é o Espírito, você se
torna seu próprio mestre. Então, agora, por favor, levem sua mão direita… à parte superior do seu abdômen no lado esquerdo.
Vocês estão trabalhando somente no lado esquerdo. Aqui novamente, vocês têm de fazer uma pergunta fundamental três
vezes: "Mãe, eu sou meu próprio mestre?" Agora, Eu já lhes disse que respeito a sua liberdade… e Eu não posso forçar o puro
conhecimento do Divino em vocês, vocês têm de pedir. Então agora vocês têm de levar sua mão direita… à parte inferior do seu
abdômen… no lado esquerdo e pressioná-lo e aqui, vocês têm de pedir seis vezes, porque este centro tem seis pétalas: Por
favor, digam seis vezes: "Mãe, por favor, dá-me o puro conhecimento." Assim que vocês pedirem o puro conhecimento, sua
Kundalini começa a se elevar. Então agora vocês têm de enriquecer seus centros superiores… com sua plena autoconfiança.
Então agora levem a mão direita à parte superior do seu abdômen… no lado esquerdo e pressionem-no. Aqui com total
confiança, vocês têm de dizer dez vezes: "Mãe, eu sou meu próprio mestre." Eu já lhes disse a verdade fundamental sobre
vocês, que você não é esse corpo, essa mente, esse ego, esses condicionamentos, mas você é o Puro Espírito. Então, agora, por
favor, levem sua mão direita em cima do seu coração… e aqui vocês têm de dizer com total confiança doze vezes: "Mãe, eu sou
o Puro Espírito." Este Poder Onipresente do Amor Divino é o oceano de conhecimento. É o oceano de compaixão e oceano de
felicidade. É o oceano de milagres. Mas acima de tudo, é o oceano de perdão. E todos os seus erros podem ser facilmente
dissolvidos… por esse oceano de perdão. Então, por favor, perdoem a si mesmos e coloquem sua mão direita… no encontro do
seu pescoço com seu ombro… e virem a cabeça para a direita. Por favor, virem para a direita. Agora aqui vocês têm de dizer
com total autoconfiança: "Mãe, eu não sou culpado de nada." Eu já lhe disse que… logicamente quer vocês perdoem ou não
perdoem, vocês não fazem nada. Mas se vocês não perdoam, vocês fazem o jogo de pessoas erradas por toda a sua vida. E
nesta conjuntura, se vocês não perdoarem, seu Agnya Chakra não abrirá… e a Kundalini não será capaz de penetrar através dele.
Assim, vocês já se torturaram por toda a sua vida e agora… neste grande momento, vocês perdem sua Realização do Si. Então
agora digam em seu coração. não importa quantas vezes, mas de coração: "Mãe, eu perdoo a todos em geral." Não pensem
neles. Agora vocês têm de levar sua mão na parte de trás da cabeça… e empurrar sua cabeça para trás o tanto que for possível.

Aqui, sem se sentir culpado, sem enumerar seus erros, apenas para sua satisfação, vocês têm de dizer, digam de coração, não
importa quantas vezes: "Oh Poder Divino, se eu cometi algum erro," "conscientemente ou inconscientemente, por favor,
perdoe-me." Agora, o último centro é muito importante, nós temos de esticar a palma da nossa mão completamente. E agora
nós temos de colocar o centro de nossa palma… em cima da área óssea da fontanela. Agora estiquem os seus dedos, isso é
importante. E por favor, abaixem sua cabeça o tanto que for possível. Aqui Eu novamente não posso passar por cima de sua
liberdade. Mais uma vez, vocês têm de Me pedir para lhes dar a Realização do Si. Então agora movam seu couro cabeludo
lentamente… no sentido horário sete vezes, dizendo: "Mãe, por favor, dá-me a Realização do Si", sete vezes. Por favor, abaixem
suas mãos. E abram seus olhos, por favor. Por favor, coloquem as duas mãos em Minha direção assim. Assim, não deste jeito.
E olhem para Mim sem pensar. Agora inclinem sua cabeça e vejam com sua mão esquerda… se há uma brisa fresca, morna ou
quente como onda… saindo de sua própria cabeça. Coloquem a mão em cima de sua cabeça, mas afastada dela. Algumas
pessoas sentem isso mais afastado. Agora, por favor, coloquem a mão esquerda em Minha direção assim. E inclinem sua
cabeça e agora vejam com sua mão direita… se há uma brisa fresca, morna ou quente como uma onda… saindo de sua área
óssea da fontanela. Se está morna ou quente, significa que vocês não estão perdoando, então, por favor, perdoem. Eu não
posso perdoar por vocês, vocês mesmos têm de perdoar. Agora, por favor, coloquem a mão direita. Inclinem sua cabeça,
inclinem sua cabeça. E vejam com sua mão esquerda, se há uma brisa fresca como onda… ou quente ou morna saindo de sua
área óssea da fontanela. Agora, por favor, façam isso. Coloquem as duas mãos em direção ao céu. E empurrem sua cabeça
para trás. Agora, façam qualquer uma destas três perguntas três vezes: "Mãe, esta é a brisa fresca do Espírito Santo? ", ou "Mãe,
este é o Poder Onipresente do Amor, do Amor Divino? ", ou "Isto é o Brahma Chaitanya." Qualquer uma dessas perguntas, vocês
podem fazer três vezes. Agora abaixem suas mãos. Coloquem as mãos assim. Vocês podem sentir seu silêncio dentro de si
mesmos. Agora, todos aqueles que sentiram a brisa fresca nas pontas dos seus dedos, ou a brisa quente ou morna nas pontas
dos seus dedos, ou o mesmo em suas mãos ou saindo da sua área óssea da fontanela, por favor, levantem as duas mãos. Por
favor, levantem as duas. Esta é Brasília. Que Deus os abençoe. Eu Me inclino a todos vocês. Todos vocês começaram sua vida
santa. Em todos os lugares, todos vocês obtiveram isso. Que Deus abençoe todos vocês. Deve ser, deve ser entendido que
vocês foram além de sua mente. Então não discutam e não duvidem. Nós temos aqui um centro muito bom para vocês, onde
vocês devem aprender como tornar essa conexão perfeita. Todo o conhecimento sobre seu sistema sutil, tudo vocês saberão.
Mas vocês devem saber que vocês só podem crescer em coletividade. Supondo que uma unha seja cortada do Meu corpo, ela
nunca crescerá. Então vocês têm de ser humildes sobre isso e vocês devem, todos vocês, dominar essa arte. Vocês terão os
poderes para elevar a Kundalini dos outros e despertá-los. Vocês podem curar pessoas, vocês podem fazer muitas coisas. E
para tudo isso, vocês não têm de pagar de forma alguma. Vocês não têm de ser obrigados também, porque é o seu próprio
poder que realizou isso. É sua busca honesta que fez isso dar certo. Eu definitivamente virei aqui no próximo ano novamente…
por um período mais longo. Eu adoraria que todos vocês crescessem em sua sabedoria… como uma grande árvore da
espiritualidade. Que Deus abençoe todos vocês.
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Programa Público Rio de Janeiro, Brasil, 15.10.1992 Eu Me inclino a todos os buscadores da verdade. Bem no início, nós temos
de saber que a verdade é o que ela é. Nós não podemos transformá-la, mudá-la e nem mesmo pensar sobre ela. Infelizmente,
nessa consciência humana, nós não conseguimos nem mesmo senti-la. Já lhes foi falado sobre o sistema sutil… que temos
dentro de nós mesmos. Esse sistema sutil realiza sua ascensão. Seja o que for que Eu esteja lhes dizendo hoje, vocês não
precisam aceitar cegamente. Mas se for provado, tratem isso como uma hipótese… e se ela se mostrar verdadeira, então vocês
têm de aceitá-la honestamente. Porque isso é para a benevolência de vocês… e para a benevolência de seu país… e para a
benevolência deste mundo. É o último grande avanço de nossa evolução em uma nova consciência, em que nos tornamos o
Espírito. A primeira coisa que vocês devem saber é que nós não somos este corpo, esta mente, este ego, estes
condicionamentos, mas nós somos o puro Espírito. E a outra verdade é que… existe este Poder Onipresente… do Amor Divino,
que faz todo o trabalho vivo. Vejam estas belas flores, isso é um milagre. E observem seus próprios olhos, que câmeras! E este
cérebro, que computador! Mas nós não damos o devido valor a tudo isso. Se vocês perguntarem a um médico quem comanda
nosso coração, ele dirá que é o sistema nervoso autônomo. Mas quem é esse "auto"? Existe um poder, que é um poder vivo, que
faz todo esse trabalho vivo. Esse é o Poder do Amor Divino… e esse Amor é a Verdade. A primeira coisa é se tornar o Espírito… e
a segunda coisa é sentir, sentir o Poder Onipresente do Amor Divino. Isso não é apenas uma palestra… - ou um sermão. Perdão?
ou um sermão. Mas isso é para lhes dizer que todos vocês têm sua divindade intacta. Sua divindade não pode ser destruída. Ela
não pode ser manchada. Seja o que for que vocês possam ter feito, sua divindade é eterna. Então a questão é somente como
manifestar essa divindade. Quando esse poder, que vocês chamam de Kundalini, se eleva, Ela passa através de seis centros, por
fim atravessa o sétimo centro… que chamamos de área óssea da fontanela. Assim, isso é a concretização do seu batismo. Não
é um certificado falso. Esse poder, o poder da Kundalini, é o reflexo do Espírito Santo. O Espírito Santo não é mais um mistério.
Quando falamos sobre Deus Todo-Poderoso… e sobre o Filho, e quanto a Mãe? A Mãe é uma pomba, é o Espírito Santo. É a Mãe
Primordial, que é o Espírito Santo. Na Grécia, Ela é chamada de Atena… e na Índia, Ela é chamada de Adi Shakti. No Evangelho
de Tomé, Tomé escreveu que Cristo disse: "Esta é a Mãe que Me concebeu." "Mas Eu tenho uma Grande Mãe," "e quando Ela
está com o Pai, Eu também estou com Ela." Portanto, havia uma Mãe Primordial. Mas não há nenhuma oração na Bíblia
também, não há nenhum louvor à Mãe de Cristo. Eles nem mesmo disseram que Ela era uma Deusa… ou que Ela era Madona.
Foi a religião pagã que existiu antes do Cristianismo… que influenciou as pessoas e essa religião no passado. Parece que Paulo
odiava as mulheres… e ele não quis o lugar delas na Bíblia de forma alguma. E ele não quis, também agora eles não permitem as
mulheres… terem a posição de sacerdote. Mas não nas Escrituras Indianas, a Mãe Primordial está refletida em nós como
Kundalini. E Deus Todo-Poderoso está refletido em nosso coração como o Espírito. Agora, quando esta Kundalini se eleva,
vocês ficarão surpresos ao ver… que Ela automaticamente cura… seu ser físico, mental, emocional e espiritual. É um fato que
muitas doenças têm sido curadas. Há três médicos na Índia… que obtiveram agora o doutorado em Sahaja Yoga… por cura de
doenças incuráveis. Então quando esta Kundalini está se movendo através dos centros, Ela os nutre, Ela os integra… e Ela os
conecta a este Poder Onipresente. Primeiramente, vocês se sentem totalmente tranquilos, porque quando Ela passa através
deste centro (Agnya), Ela interrompe os pensamentos e entre os pensamentos, há uma pausa. Sua mente fica pulando no cume
dos pensamentos, vindo do passado ou do presente. Assim, quando a Kundalini se eleva, então esses pensamentos do passado
e do futuro se separam… e no meio há uma pausa, que é o presente. E no presente, vocês não pensam, não há nenhum
pensamento. Então vocês recebem o seu estado de paz. Vocês estão conscientes, totalmente conscientes, mas estão sem
pensamentos. Se vocês quiserem pensar, vocês podem pensar. Se vocês não quiserem pensar, vocês podem ficar em paz
consigo mesmos. O segundo estágio é onde essa conexão com o Poder Onipresente… está totalmente estabelecida, então
vocês obtêm uma outra consciência… que vocês chamam de consciência sem dúvidas. Nesse estado, nesse estado, vocês se
tornam poderosos o suficiente… para dar a Realização aos outros. Vocês podem curar os outros. E sua personalidade emite
paz. A natureza do Espírito, uma vez entre em sua atenção, ilumina a atenção. Quando a atenção é iluminada, então sua atenção
se torna ativa. E a atenção que está iluminada… pode ativar em uma outra pessoa essa benevolência. Essa atenção se torna
inocente. Cristo disse: "Não tereis olhos adúlteros." Quantos cristãos têm olhos que são inocentes? Desprovidos de luxúria e
ganância? Mas somente após sua Realização do Si, seus olhos começam a brilhar… e eles se tornam totalmente inocentes. E
eles se tornam tão poderosos… que mesmo um olhar de relance de uma pessoa assim… pode fazer muito bem a uma outra
pessoa. O segundo grande ponto sobre o Espírito é que Ele é um ser universal. De certa maneira, nós somos universais também.

Se vocês cortarem aqui em alguém, vocês encontrarão o mesmo nervo, a mesma artéria, o mesmo vaso, o mesmo sangue.
Então nossas diferenças são somente superficiais. Mas o Espírito significa o ser universal. Quando Ele entra em sua atenção,
vocês se tornam um ser universal. Então automaticamente vocês transcendem todas as barreiras de castas, de religião, de país,
de raças, de tudo, automaticamente. A Sahaja Yoga está atuando em 55 países… e nós temos milhares e milhares de Sahaja
Yogis. Eles vão à Índia para um seminário, Eu nunca os vi brigando, discutindo… sobre qualquer ponto, seja qual for. Porque o
Espírito é a fonte da verdade absoluta. Nós vivemos em um mundo relativo. Há muitos dogmas, há muitas teorias, muitas
ideias, mas uma vez que vocês se tornem o Espírito, todos vocês veem a mesma coisa. Supondo que haja dez pessoas,
crianças, cujos olhos estão vendados, e você lhes pergunte: "Quem é este homem? Do que ele está sofrendo?" Todas elas
levantarão um dedo, digamos, deste jeito. Então você pergunta a esse homem: "Você está sofrendo…" "de algum problema do
coração?" Ele dirá: "Sim, mas como você sabe?" Porque este dedo decodifica "problema de coração". Assim, nas pontas de seus
dedos, vocês saberão a verdade. Atualmente há muitos falsos gurus, profetas, vindos também da Índia. Eles são somente
orientados ao dinheiro ou orientados ao poder. Eles podem mostrar algum tipo de milagre lhes dando… um relógio suíço ou algo
assim… ou para algumas pessoas ricas, diamantes também. Aqueles que acreditam nessas coisas… não podem acreditar em
Deus Todo-Poderoso. Porque para Deus, todas essas coisas são poeira. Ele não entende de dinheiro. Mesmo as religiões se
tornaram orientadas ao poder ou orientadas ao dinheiro. Elas não são orientadas ao Espírito, como deveriam ser. Essa é a razão
pela qual nós nos desviamos… da verdadeira religião que foi iniciada. Todas as religiões foram iniciadas por pessoas sinceras.
Elas eram como flores da mesma árvore da vida. Mas nós as arrancamos… e agora estamos lutando com flores mortas. Como
vocês podem lutar em nome de Deus? É ilógico. Assim, o Espírito é a fonte de todo o conhecimento, que é o puro conhecimento.
Tudo, seja o que for que Eu estou dizendo é totalmente tangível, pode ser provado, pode ser testado. É científico, mas é uma
metaciência. Metaciência. Porque a ciência é um conhecimento, digamos, da árvore que cresceu, mas esse é o conhecimento
das raízes. E se vocês têm o conhecimento das raízes, isso é muito simples e fundamental. Acima de tudo, o Espírito é a fonte
de alegria. Ele não tem a dualidade da felicidade e infelicidade. Ele é uma coisa única… que vocês podem desfrutar, mas não
podem descrever. Toda essa Divindade está dentro de vocês, de todos vocês, e nada está perdido. Vocês só têm de entender
que… todos vocês podem obter a Realização do Si hoje à noite. Antes de tudo, Eu tenho de lhes dizer que… Eu não posso forçar
o autoconhecimento em vocês. Vocês se tornarão um ser coletivo, através do qual vocês sabem os problemas dos outros. E
vocês devem saber que a maioria dos problemas deste mundo… são por causa dos seres humanos. E a maioria dos problemas
humanos são por causa destes centros. Agora, se vocês têm os centros corrigidos, então todos os problemas são resolvidos.
Não pode haver nenhuma guerra, não pode haver nenhuma discussão sobre nada. Também quando vocês são abençoados por
este Poder Onipresente, vocês recebem muitos outros poderes também. Por exemplo, a agricultura, seu país pode prosperar
dez vezes mais. Todo o processo vivo é acelerado. Perdão, Shri Mataji. Todo o processo vivo será acelerado. Tudo isso parece
muito fantástico. Mas vocês são fantásticos. Porque vocês ainda não estão conectados, vocês não sabem o que vocês são.
Como este instrumento, quando ele não está conectado, ele não tem nenhum sentido. Portanto essa conexão deve ser
estabelecida. Novamente, Eu diria que aqueles que não querem ter a Realização do Si… devem deixar o auditório, porque ela não
pode ser forçada. Eu respeito sua liberdade. Cristo disse: "Os mansos e humildes de coração herdarão a Terra." Assim, a Sahaja
Yoga não é destinada a pessoas arrogantes… nem é destinada a pessoas estúpidas e a pessoas idiotas. Ela é destinada a
pessoas que realmente desejam ter a vida mais elevada. Vocês têm de ter um desejo muito puro. Então novamente Eu lhes
pediria, aqueles que não querem ter a Realização do Si… devem deixar o auditório. Isso mal levará dez minutos. Isso mal levará
dez minutos. Por favor, sentem-se, por favor fiquem sentados, todos vocês. Eu estou muito feliz de ver que há muitos
buscadores… da verdade no Rio de Janeiro. Eu estive viajando pela América do Sul… e este é o último programa que Eu tenho. E
em todo lugar, há mil pessoas… que obtiveram sua Realização. A primeira coisa é que vocês não têm de pagar por ela. Ela é
inestimável. E Eu lhes disse que Deus não entende de dinheiro ou de bancos. Então hoje, quando vocês tiverem a sua
Realização. por favor lembrem-se de que este é um acontecimento coletivo. Vocês têm de vir ao nosso centro coletivo, de modo
que essa conexão seja apropriadamente estabelecida. Vocês não têm de jejuar ou sofrer ou ir aos Himalaias. Cristo já sofreu
por nós. E vocês irão sofrer mais do que Ele sofreu? Portanto todas essas teorias de sofrimento é tudo insensatez. Em resumo,
vocês devem estar muito confortáveis em relação a si mesmos. Porque vocês são seres humanos, o ápice da evolução. E com
mais uma pequena jornada, vocês irão estar no Reino de Deus. Agora, há três condições muito simples. A primeira é que vocês
têm de ser totalmente autoconfiantes… que vocês obterão sua Realização. Totalmente confiantes. Em seguida a isso, não se
condenem por nada. Em seguida a isso, não se condenem por nada. Vocês não devem de forma alguma se sentir culpados por
nada. Afinal, vocês cometeram erros, vocês são seres humanos, não são Deus. E esse Poder Onipresente é o oceano do
perdão… e sejam quais foram os erros que vocês possam ter cometido, Ele dissolve tudo. Então, por favor, não se sintam

culpados porque o centro do lado esquerdo aqui, este aqui, se arruina por se sentirem culpados. Até fisicamente vocês sofrem.
Ou vocês têm angina ou espondilite ou muitos problemas cardíacos. Então, qual é a necessidade de se sentirem culpados? Por
que vocês deveriam se punir por nada? Então agora, por favor, diga a si mesmo: "Eu não sou culpado de nada". Agora, a
segunda condição é que - esta é a segunda que Eu falei, não se sintam culpados, a terceira… é que vocês têm de perdoar a
todos. Agora, eles dizem que isso é muito difícil, mas logicamente, quer vocês perdoem ou não, o que vocês fazem? Vocês não
fazem nada. Mas quando vocês não perdoam, vocês jogam em mãos erradas, aqueles que os prejudicaram… são pessoas
felizes. E essas pessoas como vocês, que estão sofrendo estão jogando em suas mãos. Mas neste momento especialmente, o
centro do Agnya, este aqui, o quiasma óptico é assim, fechado. Agora, se vocês têm de abri-lo, vocês têm de perdoar, caso
contrário ele ficará assim, constrito. Ele não se abrirá. Na realidade, você se torturou por toda a sua vida, e agora se você não
perdoar, isto não se abrirá… e você perderá esta grande oportunidade de obter a Realização do Si. Então, quando você perdoa,
ele se abre assim. Portanto, nem mesmo pense nessas pessoas. É uma dor de cabeça. Em geral, vocês devem dizer: "Eu perdoo
a todos". Essa é a melhor forma… com a qual vocês obterão sua Realização do Si. Vocês têm de se sentar muito
confortavelmente, não em alguma asana… ou qualquer coisa assim, de uma forma muito simples, sem nenhuma tensão. [Shri
Mataji fala com um homem que está sentado de uma forma estranha] Vocês só têm de tirar os sapatos, porque esta Mãe Terra
nos ajuda muito. E relaxem. Sem tensão. Vocês têm de se sentar confortavelmente em sua cadeira. Sentados em sua cadeira,
vocês obterão sua Realização. Agora vocês têm de colocar ambos os pés separados um do outro, aqueles que estão sentados
nas cadeiras, caso contrário, quem está sentado no chão está perfeitamente bem. Sentado em uma sanyasi, digamos, em um
sanya sanasi, chamam assim, sem nenhum… Relaxe, relaxe suas pernas. Não é a forma correta. Diga a ele, diga a ele, relaxe,
relaxe. Espalhe, espalhe. Agora ambos os pés ficam longe um do outro. Não, não, tudo bem. No chão, você também pode sentar
assim, tudo bem. Não é necessário para você, você pode, este cavalheiro, não o outro. Sim, sente-se confortavelmente, fique
confortável. Agora, a primeira coisa, nós lhes mostraremos. Nós lhes mostraremos como vocês nutrirão seus próprios centros.
Por favor, apenas foquem nisso e depois vocês têm de fechar seus olhos. Primeiro vocês têm de colocar a mão esquerda no
colo, mão esquerda em seu colo esquerdo confortavelmente. Por favor, coloquem as pernas afastadas uma da outra. Agora, por
favor, lembrem-se que esta mão esquerda sugere… seu desejo de ter sua Realização do Si. Agora, a mão direita, vocês irão
usá-la… para nutrir nossos centros do lado esquerdo. Então nós colocamos nossa mão direita em nosso coração primeiro. No
coração reside o Espírito, que é o reflexo de Deus Todo-Poderoso. Agora, se vocês se tornarem o Espírito, vocês se tornarão seu
próprio mestre. Então agora, levem sua mão direita na parte superior do seu abdômen… no lado esquerdo. Este é o centro de
sua maestria. Mais tarde, vocês saberão tudo sobre ele. Vocês não têm de pagar por esse conhecimento. Agora coloquem sua
mão direita na parte inferior do seu abdômen… no lado esquerdo. Este é o centro do Puro Conhecimento Divino. Agora, levem
sua mão novamente para a… parte superior do abdômen no lado esquerdo. Agora, levem sua mão direita no coração. Agora
vocês têm de levar sua mão direita… no encontroo do seu pescoço com seu ombro. E virem a cabeça para a direita. Eu já lhes
disse o que acontece… quando este centro está fora do eixo. Agora, por favor, levem a sua mão direita em sua testa… e abaixem
a cabeça. Este é o centro onde vocês têm de perdoar a todos em geral. Agora, por favor, levem sua mão direita na parte de trás
da cabeça. E empurrem a cabeça para trás tanto quanto possível. Aqui sem se sentirem culpados, sem enumerar os erros,
vocês têm de pedir perdão ao Poder Divino. Agora, o último centro, apenas observe, Estiquem totalmente a palma da mão.
Agora coloquem o centro da palma da mão no topo da área óssea da fontanela, que era a moleira em sua infância. Agora, por
favor, abaixem sua cabeça o tanto que puderem. Agora, a coisa importante é esticar os dedos tanto quanto possível. De modo
que haja uma boa pressão no couro cabeludo. Agora por favor movam… seu couro cabeludo lentamente sete vezes no sentido
horário. Por favor, abaixem suas mãos. Isso é tudo que nós temos de fazer. Agora todos vocês têm de fechar os olhos… e, por
favor, não abram até que Eu lhes diga. Então coloquem sua mão esquerda no colo, no lado esquerdo, e a mão direita em seu
coração, os pés separados. Aqui vocês têm de Me fazer uma pergunta muito fundamental. Três vezes em seu coração. Vocês
podem Me chamar de Mãe ou Shri Mataji, como quiserem. "Mãe, eu sou o Espírito? Façam essa pergunta três vezes em seu
coração. Eu lhes disse que se vocês se tornarem o Espírito, vocês se tornam seu próprio mestre. Então agora, por favor, levem
sua mão direita… na parte superior do abdômen e pressionem com força. Aqui vocês têm de fazer outra pergunta fundamental:
"Mãe, eu sou meu próprio mestre?" Eu tenho de lhes dizer novamente que Eu não posso forçar… o Puro Conhecimento Divino em
vocês, vocês têm de pedi-lo. Então, por favor, levem sua mão direita… na parte inferior do seu abdômen… e aqui vocês têm de
pedir seis vezes, porque este centro tem seis pétalas. Por favor, peçam seis vezes: "Mãe, por favor, dá-me o Puro Conhecimento
Divino". Assim que vocês pedirem o Conhecimento Divino, a Kundalini começa a se elevar. Assim, nós temos de nutrir nossos
centros superiores com nossa total autoconfiança. Então agora, por favor, levem sua mão direita… na parte superior do seu
abdômen, no lado esquerdo, e pressionem com força. Agora aqui vocês têm de dizer com total confiança dez vezes: "Mãe, eu

sou meu próprio mestre". Eu já lhes disse que o fato fundamental sobre vocês… é que vocês não são este corpo, esta mente,
este ego, estes condicionamentos, mas vocês são o puro Espírito. Então agora, por favor, levem sua mão direita em seu
coração… e aqui com total confiança, por favor digam doze vezes: "Mãe, eu sou o puro Espírito". Este Poder Onipresente do
Amor Divino… é o oceano de conhecimento. Ele é o oceano de compaixão e paz. Ele é um oceano de milagres Mas, acima de
tudo, Ele é o oceano do perdão. Sejam quais forem os erros que possam ter cometido podem ser facilmente dissolvidos… pelo
poder desse oceano de compaixão. Então, por favor, perdoem-se e levem sua mão direita no encontro… do pescoço com o
ombro e virem a cabeça para a direita. Aqui vocês têm de dizer com total confiança dezesseis vezes: "Mãe, eu não sou culpado
de nada". Eu já lhes disse que quer vocês perdoem ou não perdoem, vocês não fazem nada. Mas se vocês não perdoam, então
vocês jogam em mãos erradas. Especialmente neste momento, se vocês não perdoarem, este Agnya Chakra constrito não
abrirá. Então, Eu lhes peço que levem sua mão direita… em sua testa e abaixem sua cabeça. E Eu tenho de lhes pedir que digam
de coração, não importa quantas vezes: "Mãe, eu perdoo a todos em geral". Agora levem sua mão direita na parte de trás de sua
cabeça… E empurrem a cabeça para trás tanto quanto possível. Aqui sem se sentirem culpados, sem enumerar seus erros,
apenas para sua satisfação, vocês têm de dizer: "Mãe, oh Divino, se cometi quaisquer erros, por favor me perdoe". Apenas para
sua satisfação, vocês têm de dizer de coração, não importa quantas vezes. Agora, o último centro. Por favor, estiquem sua mão
completamente. E coloquem o centro da palma da mão na área óssea da fontanela. Abaixem a cabeça e lembrem-se de esticar
os dedos para trás. Aqui, novamente, Eu não posso forçar a Rrealização do Si em vocês, vocês têm de pedi-la. Então, movam
seu couro cabeludo sete vezes no sentido horário dizendo: "Mãe, por favor, dá-me a Realização do Si". Agora, por favor, abaixem
sua mão. E abram seus olhos, por favor, coloquem os óculos. Agora, por favor, coloquem ambas as mãos assim em direção a
Mim. Agora coloquem a mão direita assim, inclinem a cabeça… e vejam com sua mão esquerda se há uma brisa morna ou
quente ou fresca… como ondas saindo da área óssea da fontanela, inclinem sua cabeça. Agora, por favor, não duvidem,
coloquem a mão esquerda em direção a Mim. E inclinem sua cabeça novamente e vejam com sua mão direita… se há uma brisa
fresca saindo de sua cabeça, pode ser morna ou quente. Algumas pessoas percebem perto da cabeça e outras longe. Se estiver
quente, significa que vocês não perdoaram, então, por favor, perdoem. Agora, por favor, coloquem novamente sua mão direita
em direção a Mim. E abaixem sua cabeça. E vejam com a mão esquerda novamente. Não coloquem a mão na cabeça,
coloquem afastada dela. Agora, por favor, coloquem ambas as mãos em minha direção assim. E simplesmente não pensem,
vocês podem fazer isso. Agora, todos aqueles que sentiram uma brisa quente, morna ou fresca… nas pontas dos dedos ou na
palma da mão ou a partir da área óssea da fontanela, por favor, levantem ambas as mãos. Todos vocês obtiveram isso. Este é o
Rio de Janeiro. Que Deus os abençoe. Pessoas tão espirituais aqui. Este é o Poder Onipresente. Agora vocês podem levantar as
mãos e fazer uma pergunta. Façam qualquer uma destas perguntas três vezes. "Mãe, esta é a Brisa Fresca do Espírito Santo?"
"Mãe, este é o Poder Onipresente Divino?" Ou "Mãe, este é o Paramchaitania?" Façam qualquer uma dessas perguntas três
vezes. Que Deus os abençoe. Vocês podem sentir mais quando fazem essa pergunta, porque essa é a verdade. Façam
pergunta: "Cristo era o Filho de Deus?" Apenas coloquem as mãos para isso. Vocês começam a receber muito mais. Essa é a
verdade. Agora vocês podem descobrir sobre qualquer pessoa. Que Deus abençoe a todos. Eu irei embora amanhã, Eu voltarei
depois de um ano. Eu espero que todos vocês venham para o coletivo… e aprendam tudo sobre isso e se tornem mestres.
Vocês podem perceber que sentiram a brisa fresca. E agora vocês descobrirão que sua vida estará se transformando. Então,
por favor, agora desfrutem. Mas, por favor, venham para o coletivo, isso é muito importante. Se uma unha é cortada, ela não
cresce, ela tem de ser parte integrante do Todo. Vocês têm irmãos e irmãs em todo o mundo. Eu sei que um dia todos nós
estaremos juntos. Em todo caso, no próximo ano, Eu certamente virei. No próximo ano, Eu certamente virei. Se vocês tiverem
alguma dúvida, podem escrever para Mim. Muito bom em conhecê-los juntos. Agora, por favor, não façam "guru shopping",
porque essa é a doença propriamente dita. Quando nós encontramos água em um lugar, nós cavamos o poço lá. Quando nós
encontramos água em um lugar, nós cavamos o poço lá. Vocês não ficam cavando por toda parte. Não há marketing aqui. É
tudo aberto. E todos vocês podem ter o conhecimento completo sobre si mesmos… e sobre outros. É desse modo que o mundo
inteiro irá mudar. E vocês são as pessoas que irão mudar o mundo. Muito obrigada. Afastem-se de todas essas pessoas
horríveis. Eles só querem ganhar dinheiro, só isso. Ele também estava lá e o quanto ele sofreu. É tudo para ganhar dinheiro. Eles
simplesmente hipnotizam. É por isso que vocês começam a dar dinheiro, tudo. As pessoas talvez tenham vendido suas casas
por causa desses gurus horríveis. Não há um modus operandi em que vocês devem saber: "Como? Por que? O que é isso?"
Vocês devem saber de tudo, não é? Se isso for científico, vocês devem saber quais são os centros, como eles funcionam, como
curá-los, como fazer isso, tudo vocês devem saber. Vocês simplesmente continuam pagando para eles. Tudo deve ser tangível
e lógico. Você saberá tudo, tudo, sobre você mesmo e sobre os outros. Todas essas coisas, vocês não devem ficar tentando. Se
alguém não sente a brisa muito bem, o que ele deve fazer? Está tudo bem. Venha e se encontre com eles, você a sentirá. Deve

haver algo errado aqui (Vishuddhi). Não importa. Todo mundo a sentirá. Pode ser um pouco aqui com o plexo cervical, algo
errado aí. Os nervos cervicais podem estar um pouco entorpecidos, só isso Todo mundo a sentirá. Agora a questão é que se
eles disserem que vocês ascendem, então vocês deve ter alguns poderes. vocês devem ter alguns poderes e devem saber tudo.
Vocês devem ter total conhecimento de como funciona. Não acreditem em nada que seja cego. Ela disse que chegou tarde esta
noite, mas ela sentiu a brisa. E ela consegue sentir os chakras dela, o chakra inferior do lado direito… doendo, doendo. Ela quer
saber o que isso significa. Está tudo bem. Isso será curado. Você deve ser muito futurista, fica pensando muito. A primeira vez
que ele se encontroucom a Senhora foi em Brasília em 1989… e agora, após a meditação, ele sente muito, muito mais. E ele está
muito feliz. Porque Eu disse a você, isso é coletivo. Se você está no coletivo, você cresce muito rápido. Então, porque você ficou
sozinho, é por isso. Agora que você está no coletivo, você dominará isso muito rapidamente. Em oito dias, essas pessoas
dominaram isso. Da noite para o dia, as pessoas abandonaam as drogas, o álcool, tudo que fosse absurdo. Há algum problema
com a Sahaja Yoga em relação a comer carne ou beber álcool? Você simplesmente abandona tudo que não é construtivo, por
causa da luz. Você vê a luz, e na luz, você vê qual é a cobra em sua mão, você mesmo simplesmente a joga fora. Eu não digo
nada. Você já é abençoado (…) Você saberá como os milagres acontecem. E que bênçãos vocês obtêm. Cada momento é uma
bênção. Vocês ficarão surpresos porque isto vocês sabem: Deus é muito eficiente. Enquanto colocava a cabeça um pouco para
trás, ela se sentia um pouco de tontura. Está tudo bem. Pode ser que você esteja tendo espondilite, isso é curável. Como
podemos aprender a perdoar? Isso não é nada. Apenas diga: "Eu perdoo a todos". Só isso, acabou. Apenas diga: "Eu perdoo a
todos". Acabou. É uma pergunta muito inocente.

1992-1025, Diwali Puja
View online.
Diwali puja, Timisoara, Romênia 25 de outubro de 1992 Ele tem que traduzir, ou alguém que fale russo.
Eu acho que todos eles entendem russo. Ótimo. O Diwali Puja. Todos vocês conseguem ouvir? Pergunte se eles conseguem
ouvir. Diga novamente. Traduza novamente. Eles não conseguem ouvir. Diga novamente: hoje nós estamos celebrando... Tudo
bem. Apenas descubra se eles conseguem ouvir você.
Eu acho que todos vocês podem tentar aprender inglês, que é uma língua muito simples e seria melhor. Sente-se, sente-se aqui.
Sim. Apenas sente-se de frente para Mim, fique de frente para Mim, fique de frente em direção a Mim. Olá. Se você se sentar de
frente, em direção a Mim, seria melhor. Não, assim está bom. Agora, venha. Tudo bem. Fique de frente em direção a Mim, não
em direção a eles.
Fique em frente em direção a Mim. Apenas fique em frente. Sim, há lugares para sentar aqui. Eu só queria dizer que todos vocês
podem aprender inglês, não é difícil, com Minhas fitas. Com Minhas fitas. Eles podem aprender, tentem aprender essa língua
com Minhas fitas. Se você se sentar de frente para Mim, você... Apenas fique de frente para Mim, então fica melhor.
Completamente de frente para Mim, não se sente de lado. Sim, está tudo bem. Agora o... Você pode falar?
É claro, a língua do amor é universal, para ela não há nenhum roteiro, esse é o problema, e não há palavras. Shri Mataji, sinto
muito. Eu estou tão... Cansada. Não cansada. Cheia de emoções. Muito cheia de emoções. Não consigo captar Suas palavras.
Misturo tudo, todas as línguas em minha cabeça. Posso pedir alguém para traduzir? Sinto que eu não consigo captar as
palavras.
Não, você ficará bem. Venha. Eu não sei como expressar. Eu também estou cheia de emoções. É uma reunião tão bela que
temos aqui de todas as partes do mundo. Nós todos estamos unidos nesse puro amor. E os russos também chegaram,
felizmente. Eles tiveram que passar por uma tapasya. O significado do Diwali se estenderá por cerca de cinco dias. Yogi: Shri
Mataji, Svetlana de Leningrado está aqui.
Ela está lá? Svetlana, venha. Você está bem? Tenha calma. E eles estão todos juntos, de certo modo. Estes cinco dias estão
totalmente unidos. Assim, eles têm diferentes aspectos, mas em cada aspecto, há um ponto comum, que é a Deusa
desempenhar o papel principal. Agora, o primeiro dia é a veneração da dona-de-casa, quando você tem que comprar algum tipo
de utensilio para a cozinha ou para uso da esposa, ou poderia ser um presente para a esposa. Mas, é dito que as mulheres
devem ser respeitadas, mas elas devem ser respeitáveis. Se elas não são respeitáveis, como elas podem ser respeitadas?
Agora, Eu tenho que advertir todos vocês para terem cuidado com a influência ocidental. Na influência ocidental, o dinheiro se
tornou tudo. Yogini: Mãe, desculpe, ele não traduziu para romeno. Hah? Yogini: Ele não traduziu para romeno. O que você está
dizendo? Yogini: Ele não traduziu para o romeno. Eu estou só traduzindo. Sinto muito. Sinto muito.
Porque no Ocidente, o dinheiro tornou-se tudo. A moralidade, o caráter, todo o sistema de valores, está tudo acabado. Assim,
nós como Sahaja Yogis, temos que deter tudo isso. Pronto? Yogini: Ele traduziu. Deixe-o traduzir primeiro, e depois você traduz.
Fica mais fácil para Mim. Agora, a primeira coisa que temos que entender é que a sociedade é completamente dependente das
Gruha Lakshmis. Isso significa que a dona-de-casa deve ser uma verdadeira mulher, de grande caráter, respeitabilidade e
dignidade. A sociedade é responsabilidade dela.
Ela é responsável por gerar paz, compreensão, e por dar a noção completa do que é o amor. Eu acho que a responsabilidade
dela é muito mais difícil, mais sutil, do que a do homem. E ela é a shakti da família, portanto ela não deve tentar se comportar de
uma forma que não seja digna ou madura. Digamos, por exemplo, toda mulher quer tornar-se mãe, mas no país ocidental,
muitas mulheres não querem. Especialmente na América, porque elas acham que, com isso, o corpo delas ficará estragado ou

alguma coisa coisa irá acontecer, de modo que seus maridos podem não ficar atraídos por elas. Assim, há o tempo todo uma
competição louca acontecendo entre marido e mulher. O marido está correndo atrás de várias mulheres e muitas mulheres e
muitas mulheres estão – as mulheres também estão correndo atrás dos homens, ou elas dominam seus maridos. Nessa
competição louca, os filhos são negligenciados, o lar é negligenciado e sempre há discussão acontecendo entre os dois. Assim,
as mulheres não devem tentar ser tão subservientes em relação a esse tipo de competição louca. Elas devem manter a
dignidade delas, elas devem manter o caráter delas.
Elas devem cuidar de seus filhos, não se preocupando com seus maridos. Agora, a pior coisa que é muito aceita é o divórcio, e
assim, os homens – elas ficam com medo que os homens se divorciem delas e elas fiquem desamparadas. Mas no Ocidente,
sempre há uma precaução, se um marido se casa com uma outra mulher ou algo assim, é dado dinheiro suficiente para os
filhos e para a mãe se cuidarem. Sob tais circunstâncias, as mulheres devem tentar corrigir seus maridos e lutar por isso, mas
se eles não mudarem de opinião, elas devem ficar completamente desapegadas. Se o marido quer ir para o inferno, deixe-o ir.
Por que vocês querem fazer o mesmo? Afinal, vocês têm o seu dharma, vocês têm a sua própria vida e devem somente se
preocupar consigo mesmas, e se ele não a compreende, esqueça isso. Um sujeito tão irresponsável e estúpido, deve ser apenas
digno de pena, mas não se deve seguir os passos do marido, porque vocês têm uma responsabilidade muito mais ampla. Não
se deve tentar parecer mais jovem e simplesmente o tempo todo tornar sua vida infeliz tentando manter seu marido apegado a
você, porque por meio disso, vocês perderão seus poderes, sua shakti. Mas se seu marido é um homem de caráter, então você
deve respeitá-lo e apoiá-lo de todas as formas, e tolerá-lo tanto quanto for possível.
Ontem, Eu vi que muitas mulheres cortaram seus cabelos. Por favor, não façam o jogo desses empresários, eles sabem como
enganar vocês. Eu tenho visto coisas horríveis acontecendo, porque esses empresários tentam atrair, incitar através da
propaganda. Recentemente em Paris, eles disseram que nós devemos ter saias de 15 centímetros de comprimento, e em lugar
nenhum, nós conseguimos adquirir saias longas. Imaginem, em todos esses países frios, tantas tiveram varizes. Eles lançaram
os estilos para cabelos, para o corpo, para os rostos, eles começaram todos os tipos de insensatez, mas os Sahaja Yogis, as
Sahaja Yoginis devem compreender do que elas são capazes. Vocês não devem cair nas armadilhas deles de forma alguma.
Assim, vocês são a deusa da família, vocês têm a shakti e vocês têm que tomar muito cuidado. Além do mais, vocês são Sahaja
Yoginis, portanto vocês não devem permitir que o Sahasrara de vocês seja tocado por ninguém. E o poder de vocês vem de sua
castidade.
Milhares de mulheres na Índia cometeram suicídio, porque elas não queriam que nenhum homem tocasse o corpo delas. Agora
vocês estão na cultura Sahaja, e na cultura Sahaja, nós devemos nos comportar de uma maneira muito digna e madura. Quando
vocês são meninas, vocês também são deusas, nessa época, vocês são inocentes. Depois vocês se casam. É uma coisa muito
importante você ser uma mulher casada, é muito auspicioso. Então, depois do casamento, vocês têm filhos. É uma honra ainda
maior para vocês, porque vocês são mães. Nós não somos atrizes, nós somos mães e você deve orgulhar-se de ser uma mãe. E
vocês devem orgulhar-se de seus filhos. Depois vocês se tornam avós.
Eu acho que esse é um grande feito e vocês devem se sentir muito orgulhosas de sua idade, que vocês são avós. Se vocês
continuarem lutando para parecerem jovens, vocês parecerão muito velhas. Vocês verão que sua Mãe tem 70 anos de idade e
Eu não aparento minha idade; isso é o que eles dizem. Eu nunca Me importei com Minha aparência. Eu não tenho tempo, Eu
tenho tantos filhos. Eu não tenho tempo, Eu tenho tantos filhos. E Eu tenho muito orgulho de Minha idade também. Com a idade,
vocês crescem, amadurecem, vocês ficam mais sábias, então vocês têm todas as qualidades de sua personalidade. Se vocês
realmente respeitam a sua idade, as pessoas virão a vocês para receber conselho, ajuda, e então vocês podem expandir a
Sahaja Yoga. Há tantas complicações com esses empresários pelo modo como eles tentam explorar as mulheres.
No dia do Diwali, Eu não quero falar sobre isso, então Eu tentarei lhes falar sobre a Lakshmi, o símbolo da Lakshmi. Shri Lakshmi
é o símbolo da plenitude da feminilidade. Ela traz riqueza, prosperidade, auspiciosidade. Ela traz compreensão, generosidade,
paz e felicidade. Ela é a doadora de todas as bênçãos. O símbolo da Lakshmi é este: Ela fica em pé na flor de lótus rosa. A cor
rosa é a ternura da maternidade. Na Índia, até mesmo uma menina pequena é chamada de “mãe”. Assim, nos vários aspectos
da Lakshmi, o símbolo é que primeiro Ela é uma pessoa muito afetuosa. Ela também tem em uma mão o lótus, que é também
cor de rosa, isso também sugere o afeto, a ternura Dela.

Até mesmo um tipo esquisito de mariposa com todos os tipos de espinhos no seu corpo entra em um lótus, a mariposa
encontra um lugar onde possa repousar. Ela faz com que todos os convidados venham em sua casa e tenham a melhor cama e
a melhor comida. Normalmente, os homens trazem um convidado e a esposa o recebe e cuida dele. Assim, isso sugere que nós
temos que cuidar de qualquer tipo de convidado que venha em nossa casa. E devemos nos dedicar completamente em cuidar
do convidado que é de fora. Ela está em pé no lótus e está vestindo também um sari rosa. Isto é, você tem que ter equilíbrio
para ficar em pé em algo como o lótus, porque Ela está cercada pela água, e há muitos animais em volta do lótus. Pessoas
animalescas que tentam instigá-La, portanto Ela tem que ter um completo equilíbrio. Também Ela tem duas mãos com o lótus e
com duas outras mãos, Ela está doando, e com outra mão, Ela está abençoando. Esta mão significa que ela deve ser generosa,
ela deve estar sempre doando aos outros, não para ela mesma.
Ela não deve gastar todo o dinheiro com ela mesma e nada para os filhos ou para os convidados ou para os outros. Assim, é a
Lakshmi que tem que doar, que tem que ser generosa. Eu tenho visto que essas pessoas na Sahaja Yoga são generosas, suas
esposas podem não ser e então eles sofrem muito. Mas se a esposa é generosa, ela é recompensada, a família inteira é
recompensada centenas de vezes. A generosidade é assim: você tem uma porta aberta através da qual todas as coisas estão
entrando, e você abre uma outra porta ao doar, então há uma circulação muito boa. Eu desfruto ao máximo a Minha
generosidade, se é generosidade... E todos vocês devem desfrutar essa generosidade, e a generosidade é tão gratificante, tão
gratificante que é inacreditável como as forças divinas ajudam uma pessoa que é generosa. Eu lhes darei um exemplo. Eu tinha
uma amiga que disse que queria um sari de países estrangeiros, esses saris importados, e Eu tinha dois deles, e Eu disse a uma
outra senhora que era muito mesquinha que Eu queria dar esses dois saris para essa amiga. Então ela disse: “Só Lhe resta
esses dois saris agora,” “por que Você quer dar para Sua amiga este sari?” Essa pessoa era do tipo mesquinha. Nós estávamos
conversando na cozinha, mas alguém tocou a campainha e Eu abri a porta.
O rapaz tinha trazido dois saris da África, porque uma senhora que tinha ido à África os tinha enviado. Então Eu disse: “Por que
ela Me enviou saris?” Ele disse: “Porque a Senhora lhe deu saris quando” “ela foi, então ela Lhe enviou estes.” E quando Eu abri
os saris, eles eram exatamente iguais aos que Eu tinha Comigo. Então Eu desempacotei os dois saris e mostrei para ela: “Veja,
este é o exemplo.” É desse jeito que acontece, sempre. Todas as coisas retornam para você quando você é gentil com os
outros, ou se você for generoso com os outros. Você descobrirá mais tarde por você mesmo, e muitos já descobriram que o
dinheiro simplesmente flui para eles. Eles não conseguem entender de onde o dinheiro está vindo. Simplesmente acontece de
você ganhar dinheiro, sempre que você quiser. Você não deve se preocupar com dinheiro. Apenas esqueça-o e ele vem a você.
As pessoas que ficam meticulosamente contando o dinheiro delas o tempo topo, toda manhã, nunca estão satisfeitas e
também elas não têm recebido nenhum tipo de bênçãos.
Mas se você simplesmente deixa a preocupação com dinheiro para Deus, tudo dá certo. Então, o que nós compreendemos
disso? Que está tudo nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Depois de vir para a Sahaja Yoga, você não tem que se preocupar com
nada. Deixe isso nas mãos de Deus e tudo dará certo. Não há nenhuma necessidade de continuar falando para as pessoas: “Oh,
eu estou tão preocupado, eu não tenho dinheiro,” “eu não tenho dinheiro.” Isso mostra que vocês ainda não são Sahaja Yogis.
Portanto, se vocês têm que fazer progredir aqueles que são seus vizinhos ou seus amigos ou melhorar o seu país, antes de
mais nada, vocês têm que ser Sahaja Yoginis muito maduras. Assim, a Lakshmi já está despertada dentro de vocês. Ela reside
no Nabhi Chakra de vocês. Assim, com sua Lakshmi despertada, por que vocês deveriam se preocupar com dinheiro?
Assim então, com esta última mão, a mão simbólica Dela, Ela diz: “Aqueles que estão sob a proteção de vocês,” “vocês devem
cuidar deles.” Isso significa que vocês têm que abençoar todos que entram em contato com vocês, e vocês têm que se
preocupar com todas as pessoas que estão sob sua responsabilidade. Portanto, o simbolo da Lakshmi não é somente para as
mulheres, mas é mais para os homens. O homem que está à frente dos negócios tem que respeitar a esposa dele e sua esposa
deve ser respeitável. Se ela não for, então a auspiciosidade não virá para aquela família. Assim, vocês recebem todas essas
bênçãos da Lakshmi, se sua esposa for uma boa pessoa. Esse simbolo da Lakshmi está expressando o tipo de personalidade
que é esperada de uma mulher ou de um homem que obteve as bênçãos do dinheiro. Assim, isso é o – Eu estava lhes falando
sobre o que é o primeiro dia, o que é o segundo dia, mas a coisa principal é que no dia do Diwali, nós temos que venerar a

Lakshmi. Assim, hoje, quando nós estamos venerando a Lakshmi, os homens também têm que saber que eles têm que ter um
perfeito equilíbrio na vida, que eles devem ser generosos e devem cuidar das pessoas que estão sob o controle deles. Portanto
há, como Eu disse, muitos aspectos, mas um deles, muito importante, é que Shri Rama matou Ravanna dez dias antes do que
eles dizem e Ele foi coroado no... quero dizer, hoje, Ele foi coroado hoje. Assim, Sua esposa era Sita, Ela tornou-se também a
Rainha, e na vida Deles, é mostrado como Ela permaneceu totalmente dedicada a Ele.
Assim, na cultura Sahaja, nós temos que ser pessoas especiais. Nós não podemos ser como as outras pessoas que estão
apenas correndo atrás de dinheiro e fazendo todas as coisas simplesmente para se arruinarem. Desse modo, na cultura Sahaja,
nós temos que meditar, alcançar nossa satisfação em relação a tudo dentro de nós mesmos, e também, nós temos que ser
como os filhos de Lakshmi, os filhos de Lakshmi. Assim, há dois aspectos disso que nós compreendemos: a Lakshmi satisfaz
todas as nossas necessidades monetárias e somado a isso, Ela também nos dá todo o equilíbrio, toda a felicidade, toda a
bem-aventurança na família. Agora, o problema é conosco: a menos e até que nós meditemos, a menos e até que nós
alcancemos esse estado de satisfação, nós não conseguiremos ver o trabalho deste Poder Divino. Se todas as pessoas dos
países orientais puderem venerar a Lakshmi, ou vocês podem dizer, venerar a própria Kundalini delas, então todo esse problema
de dinheiro será resolvido. E tamanha mudança acontecerá que esses países que hoje, de fato, parecem ser mais pobres do que
o resto do mundo europeu se tornarão muito ricos através das bênçãos de Shri Lakshmi. Agora, Eu tenho que levá-los para um
lado muito mais sutil da vida, e esse lado mais sutil é: com as bênçãos de Shri Lakshmi ou Mahalakshmi, vocês alcançaram
agora a sua Realização do Si. O Princípio de Mahalakshmi lhes deu essa ascensão, e o Princípio de Mahalakshmi é aquele em
que vocês se elevam muito acima de sua vida mundana para dentro do reino da Realização do Si. Assim, através das bênçãos
Dela, vocês próprios se tornam como lótus.
Nesse momento, vocês se transformam no outro aspecto do Diwali, que significa “as fileiras de luzes”. A coroação de Shri Rama
ou qualquer outro aspecto de Shri Lakshmi aqui agora torna-se a sua própria coroação. Isto é, vocês entraram agora do Reino
de Deus, e uma vez que vocês estejam lá, então automaticamente, como cidadãos no Reino de Deus, vocês são abençoados. E
como vocês se tornaram flores de lótus, então vocês começam a espalhar a sua fragrância por toda parte. Agora, não guardem
essa felicidade para vocês mesmos, mas tornem-se generosos em relação a vocês e façam o máximo para dá-la aos outros. A
generosidade em um outro nível, em um nível inferior, é transformada neste amor universal. Seja o que for que vocês ganhem,
seja qual for a alegria, satisfação, vibrações, conhecimento, tudo isso vocês querem dar aos outros. Vocês querem espalhar
isso, porque agora vocês alcançaram a realidade e não querem guardá-la para si mesmos. Vocês acham que é muito
importante que todas as pessoas no mundo saibam da realidade. É significativo colocar estas luzes, de modo que agora vocês
são as luzes.
Hoje é a noite mais escura. Esta noite, é a noite mais escura. Do mesmo modo, estes são os dias mais escuros. Os dias mais
escuros. Mais escuros. Esta é a Kali Yuga e é a ghor Kali Yuga, significa a pior época, quando as piores coisas estão
acontecendo, os seres humanos estão indo para o pior nível. E nesse momento, nós temos que colocar a Sahaja Yoga diante
deles. Vocês sabem qual é a provação que temos que passar para quebrar as cabeças duras dos cérebros das pessoas. Mas
isso está funcionando, isso já foi compreendido. Está funcionando.
Já ficou claro. Tem acontecido. Agora, vocês têm que acender muitas luzes. Nós chamamos isso de “Deepawali”. Diwali é
Deepawali, significa “as fileiras de luzes”. E ao celebrar este Diwali com tantos de vocês, Eu tenho certeza que nós teremos uma
tocha de luz tão grande que irá rodear o mundo inteiro. Apenas lembrem-se, vocês não são uma pequena gota, agora vocês se
tornaram o oceano e vocês têm que espalhar isso. Agora, vocês estão sentados nos seus tronos; assumam seus poderes.
Vocês têm todos os poderes dentro de vocês, vocês têm que apenas manifestá-los. Vocês têm que apenas sentir a si mesmos,
compreender a si mesmos, compreender qual é a sua responsabilidade.
Vocês têm pedido luz, agora vocês obtiveram a luz. Vocês se tornaram a luz, agora deem luz aos outros. Assim, atinjam o
estado onde sua luz fica em sua cabeça, em seu Sahasrara, e desse modo, ela fica em seu coração. Vocês não são pessoas
comuns. Nunca pensem dessa maneira. Na verdade, para a Sahaja Yoga, somente as assim chamadas “pessoas comuns” virão.
Cristo disse: “Os mansos de coração herdarão a Terra.” Assim, vocês são mansos de coração e vocês sempre acham que são
comuns, porque vocês são humildes. Mas o extraordinário agora está se manifestando, então aceitem isso. E o extraordinário é

que vocês têm todos os poderes e são pessoas absolutamente humildes. Agora, a celebração do Diwali deve ser de tal maneira
que nós carreguemos a luz pelo mundo inteiro e iluminemos as pessoas, tantas quanto pudermos.
Nenhum de nossos assuntos particulares, nenhum de nossos problemas pessoais são importantes. Assim, isto é o que
acontece: nós temos que compreender que nós obtivemos uma certa posição que ninguém tem neste mundo. Então, uma vez
que vocês compreendam isso, a sua estima pessoal se eleva e vocês veem por si mesmos o que vocês têm que fazer. Assim
então, hoje, todo mundo deve decidir e fazer um juramento: “Nós faremos tudo para difundir a Sahaja Yoga” “com humildade.”
Então, agora nós faremos o puja. E neste puja, todos vocês devem prometer para si mesmos que criarão um Deepawali em cada
lar, em cada país, no mundo inteiro. Que Deus abençoe todos vocês. Arrume algumas pessoas para lavar Meus Pés. Crianças.
Crianças abaixo de cinco anos. É melhor só ficarem lá essas crianças.
Isso é água morna? Vocês conseguiram água morna? Por favor, mandem suas crianças que têm menos de cinco anos.

1993-0321, Birthday Puja, Satya Yuga
View online.
Puja for the 70° Birthday, New Delhi (India), 21 March 1993.
É muito difícil falar, mesmo para Mim... ver tantos Sahaja Yogis... sentados aqui com as faces tão brilhantes... do mundo inteiro,
é como se Minha visão tivesse assumido sua forma hoje.
Eu vejo em vocês os salvadores de amanhã, que irão salvar este mundo... de todas as calamidades da Kali Yuga que estão nos
cercando. Está vindo de todos os lados, enquanto vocês tiveram realmente o seu segundo nascimento... deste lago da Kali
Yoga... e realmente se tornaram belos lótus de diferentes cores, tons, fragrância e beleza. Ao invés de vocês celebrarem Meu
aniversário, é melhor Eu celebrar o aniversário de vocês. Como Eu lhes disse outro dia, são vocês que são... buscadores tão
grandiosos, buscadores da verdade, do amor, que podem realizar isso, senão teria sido impossível. Mesmo transformar uma
única pessoa é muito difícil, mas vocês são tão sensíveis... e tão profundos que esse conhecimento sutil, Eu não sei como ele
penetrou em seu ser. É inacreditável. Eu mesma não posso acreditar... que pessoas grandiosas nasceram nesta Kali Yuga.
Ninguém pode acreditar que há tantos... santos sentados diante de mim, tantos walis; tantos nalis estão sentados diante de
Mim. Na história da espiritualidade, isso nunca aconteceu. Mesmo nos céus há poucos devatas... e devas, não tantos.
Um melhor do que o outro, coração tão belo, cérebros tão brilhantes... e atenção tão ativa, realmente é - Eu agradeço todos
vocês, pois neste septuagésimo aniversáro Eu pude ver... tantas pessoas, que Eu nunca esperei. A Sahaja Yoga começou com
uma única pessoa... e depois aqueles que vieram também, dentre eles, alguns eram... orientados para o poder, orientados para
o dinheiro, todos os tipos de pessoas criaram problemas para nós. Um após o outro, muitos problemas surgiram... e também
havia muitos que eram buscadores de um nível muito baixo. Mas Eu acho hoje que todos eles se elevaram belamente. Eu não
consigo distinguir um do outro, o modo como isso aconteceu. E o compromisso que vocês têm com a Sahaja Yoga... é a maior
bênção para este mundo. Eu não poderia fazer isso sozinha, vocês sabem disso. Se Eu pudesse fazê-lo, Eu não teria precisado
de vocês. Vocês são os canais... e vocês têm de trabalhar isso cada vez mais adiante. É realmente notável o modo como as
pessoas de Delhi organizaram tudo.
Em primeiro lugar, todos estavam muito... alinhados com o septuagésimo aniversário. Eu não sei qual era a razão, mas seja o
que for, e depois as pessoas de Delhi disseram: "Desta vez nós vamos celebrar, Mãe, Seu aniversário em Delhi." Eu disse: "Todos
estão nisso, então tomem cuidado," "não será fácil. É uma grande dor de cabeça." "Muitos estarão vindo." Mas eles não
esperavam tantos, Eu tenho certeza... as pessoas estão vindo. Centenas estão vindo de lá, centenas de lá. Eu disse: "Vocês
estão preocupados?" Eles disseram: "Não, nós estamos muito felizes com isso." Eu vi o entusiasmo deles, a organização deles,
o modo como eles fizeram isso.
A melhor parte disso, Delhi, que é um lugar onde todos os tipos de políticos vivem, têm grupos e políticos e tudo mais, mas na
Sahaja Yoga em Delhi não há nenhuma politica. Não há nenhuma discussão. Não há ninguém caçoando um do outro. É uma
coisa notável, é para acontecer em um lugar como Delhi, onde todo dia o que você ouve... é que mesmo em nosso parlamento,
eles estão batendo uns nos outros. Talvez, neste inferno somente, essa bondade fosse nascer... e ser manifestada pelos Sahaja
Yogis. O conhecimento da Sahaja Yoga, como vocês sabem, é extremamente, extremamente sutil. E não é fácil... de penetrar
nessas assim chamadas... pessoas que se denominam intelectuais... ou que estão totalmente curvadas aos seus
condicionamentos. Assim, por um lado, nós temos as massas que são ignorantes, por outro lado, as classes que vivem no
quadro... que elas fizeram a partir de seus cérebros. Ambas as formas, Eu acho, elas são extremamente grosseiras. Mas a
forma como eles absorveram... esse néctar sutil da Divindade é algo inacreditável.
Ninguém consegue compreender mesmo... que houvesse muitos que nasceram após o Meu nascimento, nesta Terra, ou alguns
talvez antes também, muito poucos. Exatamente depois de Meu nascimento, eles nascerem aqui... neste mundo para ter
acesso a Sahaja Yoga. Mas quando Eu vi o mundo, Eu fiquei chocada, mais chocada do que o próprio Kabira. Eu disse: "Como
Eu falarei com qualquer pessoa sobre isso?" O membros de Minha família, Eu não sabia como Eu abriria o assunto para eles.

Era impossível, era tanta escuridão da ignorância. Como eles acreditarão que existe realmente a Divindade, que existe
totalidade esperando por eles? Todos eles acreditavam em algum tipo de religião... que não tinha nenhuma conexão com a
realidade. E era impossível até mesmo prever... o método pelo qual Eu pudesse falar com eles. Eu Me lembro do primeiro
incidente, quando nós fomos a Nargol, onde Eu tinha aberto o Sahasrara.
A primeira pessoa que recebeu a Realização foi um Gujarati... e um joalheiro. Imediatamente, todos os outros - mal havia cerca
de 35 pessoas, eles começaram a dizer: "É claro, ele é um homem rico, ele é um joalheiro," "então a Mãe lhe deu a Realização."
Eu acho que foi a primeira e última vez que realmente fiquei zangada. Eu comecei a gritar com eles: "Vocês são imprestáveis,
pessoas inúteis," "vocês nunca poderão se entregar à Divindade." E Eu realmente tinha pensado: "Parem com isso agora." A
pessoa tem de alcançar uma outra vida, uma outra época onde as pessoas compreenderão o que é a Sahaja Yoga. Mas depois
disso, de repente, as pessoas começaram a sentir a brisa fresca em suas mãos, imediatamente, após o Meu grito. Imaginem. E
elas disseram: "Mãe, está funcionando." "Está funcionando em nós.
Está dando certo em nós." Desse modo, nós tivemos 12 pessoas... e uma senhora que Eu tinha dado antes também, ela era a
décima-quarta. Assim, primeiro nós tivemos somente esses 14 Sahaja Yogis, para quem aquilo era algo inesperado. Todos eles
ficaram boquiabertos. Eles não sabiam o que era aquilo. E então, surpreendentemente, em um de nossos programas, uma
senhora que estava possuída por algum brâmane veio... e começou a dizer: "Jagadamba, Jagadamba." Eles não puderam
entender. Eu nunca lhes disse quem Eu era, nunca. Eu nunca disse o contrário também. Então ela recitou um poema... do
Saundarya Lahari em Sânscrito e ela era apenas uma criada.
E com uma voz de homem. Então todos ficaram chocados... que os bhoots dissessem todas aquelas coisas. E depois ela foi
embora. Depois disso, essas pessoas começaram a sondar isso. E eles quiseram fazer o Meu Puja, pela primeira vez, em Minha
própria casa. Ainda assim as pessoas não estavam muito certas... que estavam fazendo a coisa certa. Mesmo os brâmanes
que eles chamaram disseram: "Este Saptasadi é um Puja muito difícil..." "e algo acontecerá conosco." Mas depois do Puja, eles
disseram: "Nada aconteceu, estamos muito melhor." Todos eles sentiram a brisa fresca... e a atmosfera inteira mudou. Eles
começaram a compreender que... a Sahaja Yoga é a Yuga Dharma, é a que é desta yuga, desta Kali Yuga, então o Sahaja
Dharma se tornou o dharma desta yuga.
Esta yuga é muito difícil, sem dúvida. Mas somente nas dificuldades, nos tornamos buscadores intensos... e isso é o que
aconteceu com todos vocês, vocês descobriram que em todo lugar... as pessoas estavam seguindo, seja o que for que
estivessem seguindo, eles não estavam alcançando nenhum objetivo. Como um casulo, eles estão batendo suas cabeças aqui
e ali. Eles obtiveram a Realização tão rapidamente ... e quando eles Me falaram... como eles estavam buscando, o que estava
acontecendo com eles, Eu fiquei impressionada. O modo como essa busca estava trabalhando dentro deles... e os empurrado
em direção à Sahaja Yoga. Também, enquanto isso, Eu devo dizer, muitos se perderam nas garras dos falsos gurus. Apesar
disso, nós temos hoje muitos Sahaja Yogis. Vocês só estão representando seu país, mas há muito mais em seus países.
Mesmo na Índia, nós temos muito mais. Vocês simplesmente estão aqui, vieram representá-los.
Assim, múltiplo desse número, Eu não sei quantos estariam lá. Então muitos Me perguntaram: "Quantos Sahaja Yogis existem?"
Eu disse: "Eu não sei." Disseram: "A Senhora não sabe?" Eu disse: "Não, nunca mantivemos nenhum registro." Então eles não
conseguiram entenderam. Eu disse: "Não temos nenhum escritório," "nenhum registro. Eu não tenho secretária." "Eu não sei
datilografar, não sei nem mesmo preencher Meu cheque." Eles não conseguem entender... uma pessoa como Eu vivendo nestes
tempos modernos.
Mas tudo é feito, de algum modo. Apesar da minha "ignorância moderna", tudo fica totalmente... feito na maneira mais perfeita
como um controle remoto. Agora, essa coisa toda, Eu nunca disse uma palavra sobre isso, Eu devo lhes falar, nada. Eu nunca
dei nenhuma ideia de como isso deve ser. Eu nem mesmo lhes falei quantos nós estávamos esperando. Mas vejam, o modo
como espontaneamente tudo foi trabalhado, porque todos vocês têm compromisso... e esse compromisso lhes dá... todas
essas capacidades organizacionais. Muitas coisas vocês têm visto organizadas, porque também este Paramchaitanya... entrou
nesta Krita Yuga... onde Ele está trabalhando, Ele está atuando. E essa atividade, também é totalmente solidária com vocês. Por
exemplo, os policiais nos disseram... que há muçulmanos vivendo aqui... e talvez vocês passem algum perigo com eles. Eles

podem causar algum mal a vocês.
Eu disse: "Que tipo de muçulmanos eles são?" Então eles disseram: "O povo Nizamuddin Aulia está aqui." Eu disse: "Eles nunca
nos farão mal." Eu disse: "Por quê? Porque ele era um Sufi..." "e ele era uma grande alma realizada..." "e as pessoas quen são
daquela parte, devem ser - "a maioria deles são pelo menos fiéis ao sufismo." "Como eles podem nos fazer mal?" Então Eu
disse: "Amanhã, de manhã cedo," "todas vocês vão e coloquem um chador (lenço), como chamam isso," "todas vocês". E eles
ficaram tão impressionados... que vocês viram à noite eles vieram aqui por todo o caminho, de manhã, e eles foram tão
respeitosos. Então eles Me chamaram, Me deram um outro chador, isso, aquilo e disseram: "Nós somos da Senhora", e isso e
aquilo, todos os tipos de coisas. E o discípulo dele era Amir Khusrau, era um outro grandioso senhor Sufi... e Eu sempre admirei
sua poesia... e também o modo como Nizamuddin levou sua vida de dignidade... e divindade.
Todos esses muçulmanos que estavam lá colocarm suas mãos em direção... a Mim assim e disseram: "Nós estamos sentindo
a brisa fresca." - Eu disse: "Isto é Ruh." - "Ah, isto é Ruh." Uma vez que essas pessoas comecem sentir o Ruh, todos eles se
tornarão Sahaja Yogis muito em breve... e vocês talvez tenham de ter... Há tantos Sufis por todo o mundo... e nós pegaremos o
endereço deles e iremos nos encontrar com eles, então talvez vocês tenham de ter um outro grande pendal (tenda), um pendal
duplo, Eu acho, talvez triplo. Se as pessoas de Delhi não estão muito apavoradas com os tamanhos, Eu acho que novamente
teremos de ter isso em Delhi somente. Também, nos dias de hoje, Delhi está em um estado de tumulto... e nós devemos estar
aqui para pacificar, para tranquilizar, para dar sabedoria a essas pessoas... que supõe-se estarem na direção dos negócios. Isso
dará certo. Certamente, isso dará certo. Com todos estes Sahaja Yogis... emitindo vibrações tão belas. Vejam, no topo da
cabeça de vocês, esta roupa está se movendo para cima e para baixo o tempo todo, embora não haja nenhuma brisa
externamente, as folhas simplesmente estão firmes, mas da cabeça de vocês, vejam, vocês estão movendo tudo isso.
Assim, Eu tenho certeza que essas vibrações acalmarão e trarão paz... aos nossos políticos e às pessoas que estão na direção
dos negócios. Nesta conjuntura, quando no mundo inteiro, há tantas coisas acontecendo de incertezas, por exemplo, na Rússia,
há incertezas; na Bósnia, há incertezas; na Inglaterra, há recessão; nos Estados Unidos, há recessão; na Espanha, há recessão;
todo mundo está sofrendo das angústias... de algum tipo de comportamento extremo que fizeram parte. Assim, Eu tenho
certeza que essa polaridade... que eles veem agora corrigirá... o comportamento deles em relação ao materialismo... e Eu tenho
certeza que um equilíbrio será atingido. Com seus bons desejos, com suas preces, este mundo será tão belo, tão encantador
que na história, as pessoas descreverão que o mundo se tornou um lótus... cheio de fragrância de Divinidade. Vocês são as
pétalas, vocês são a corona, vocês são a cor, vocês são a beleza, vocês são o pólen, desse belo lótus... que é a Minha visão
deste mundo. Eu espero hoje... que todos vocês decidam trabalhar para a Sahaja Yoga, expandir a Sahaja Yoga e trabalhar para
você mesmo também. O único perigo é... que não se deve permitir o ego se sentar nas suas cabeças. Esse é o único cavalo. Se
você mesmo puder montar e não permitir que o cavalo o monte, você progredirá muito rápido, belamente. Desse modo, Eu
tenho certeza que a Sahaja Yoga se expandirá.
Todo aniversário, nós temos de fazer uma promessa. Eu não sei qual promessa devo fazer. As pessoas Me disseram que Eu
não devia trabalhar tão duro, Eu estou trabalhando muito duro, mas Eu fiz uma promessa que Eu trabalharia duro em dobro. Da
mesma maneira, vocês também, todos vocês têm de fazer uma promessa hoje: "Nós faremos o máximo no compromisso..." "de
trabalhar para a Sahaja Yoga." "Nós pensaremos sobre isso." Há cientistas que devem produzir livros, há médicos que devem
produzir livros, escritos, ir de um lugar para outro, falar com seus colegas, organizar reuniões, seminários com seus colegas. Há
arquitetos... e outros profissionais... que poderiam chamar seus colegas e lhes dar a Realização. Mesmo as pessoas que estão
lidando com finanças... devem dedicar-se à Sahaja Yoga. É muito importante porque... os problemas financeiros só podem ser
resolvidos pelo Poder Divino. Ninguém mais pode resolver isso.
Assim, todos neste mundo, quer estejam nas leis ou em qualquer outro campo, todos vocês devem se dedicar à Sahaja Yoga... e
também ao trabalho criativo. Depois também, você tem de levar a Sahaja Yoga... para sua vizinhança, para as vilas, para as
cidades, onde quer que seja possível, onde quer que você possa organizar, você tem de expandir a Sahaja Yoga em todo lugar.
No que se refere à cura, Eu aconselharia: você não tem de tocar qualquer pessoa. Por favor, use somente a Minha fotografia. É
desse modo que você conseguirá mais Sahaja Yogis... e menos pessoas doentes. As pessoas também serão curadas e todas
elas se tornarão Sahaja Yogis. Nós também temos o campo da agricultura, no qual nós temos feito algo, mas mais pode ser

feito em relação à agricultura. A pessoa deve conversar com o governo e lhes dizer... o que a agricultura pode fazer. Vocês
podem formar um comitê e ir e se encontrar com eles e... lhes falar sobre como a agricultura pode ser ajudada pela Sahaja
Yoga. Nós temos de ajudar nossas crianças.
Nós temos de cuidar delas, porque vocês sabem qual tipo de futuro as está cercando, qual tipo de atmosfera está se infiltrando
sorrateiramente, mesmo na Índia. Então nós temos de nos certificar de que nossas crianças... cresçam apropriadamente na
cultura Sahaja. É muito importante, porque elas são os Sahaja Yogis de amanhã. Muitas delas nascem realizadas, então nós
temos de discipliná-las adequadamente... e temos de torná-las "aala", "aala darza", Sahaja Yogis, como descrito no qawali. A
nossa vida familiar é também muito importante. É chocante que a vida familiar hoje em dia esteja se tornando... um tipo de
coisa estúpida. Ninguém compreende a importância dela. Na Sahaja Yoga, nós temos de compreender. Pequenas discussões,
brigas devem ser abandonadas. A rispidez deve ser abandonada, a crueldade deve ser abandonada... e deve haver um
relacionamento adequado... entre marido e mulher, antes de tudo, de modo que haja companheirismo... e as crianças também
vejam esse companheirismo e o desfrutem.
Em nossas roupas, em nossa vida, nós temos de ser dignos e decentes, respeitando nosso corpo. É muito importante. Devemos
vestir tudo que seja apropriado para nós, em seja qual for país que estejamos. Imaginem no verão, se alguém quiser vestir um
terno, o que acontecerá com ele? Tudo que for apropriado para nós, tudo que se encaixa na nossa cultura, a pessoa deve tentar
vestir roupas decentes, roupas tradicionais. Especialmente as mulheres, é muito importante... vestir roupas que farão com que
elas pareçam mais dignas. Também um outro ponto que Eu gostaria de dizer... que as mulheres, especialmente, devem
dedicar-se a leitura, pelo menos os jornais. Se sua atenção está nos problemas... que estão neste mundo, ela é muito efetiva,
porque vocês sabem que sua atenção é ativa, ela atua. Então usem sua atenção. Vejam nos jornais, assistam – Eu sei que às
vezes é horrível, vocês podem dar um bandhan, mas vocês devem ver o que está acontecendo e onde, é muito importante.
Também os homens não devem só ler algo impressionante, mas ler algo que esteja acontecendo... e também pensar em quais
são as soluções. O modo como vocês, enquanto Sahaja Yogis, podem ajudar isso, de uma forma coletiva ou de uma forma
individual. Nós temos de resolver muitos problemas deste mundo moderno. Também temos de ler bons livros, temos de ver
bons filmes, e fazer reflexão sobre eles. Mantenham sua mente alerta. Há muitos poemas belos que Eu li recentemente, vindo
de... algumas pessoas que Eu nunca esperava que escrevessem poemas, belos, de classe muito alta. Assim, essa poesia
também nós iremos coletar. Nós iremos coletar todas as fotografias milagrosas... de todos os lugares. Eles estão tentando
sistematizar agora. E agora, nesse sistema, se todos vocês puderem ajudar espontaneamente, isso será uma grande conquista,
porque até agora, nós não temos sido capazes de coletar... todos esses dados e mantê-los conosco.
Agora, o melhor é que vocês devem meditar. Todos têm de meditar. Somente na meditação, vocês estão no presente... e vocês
crescem em sua espiritualidade. Eu disse isso muitas vezes, mas as pessoas simplesmente não o fazem. Cerca de dez
minutos, se você puder meditar... antes de dormir, isso será uma grande ajuda para vocês, sem dúvida. Nós realmente
crescemos muito rápido. Imediatamente Eu sei que este homem está meditando, pelo modo como ele mudou. E depois, uma
vez que você se acostume a isso, você nunca a abandonará. É uma meditação muito simples. Faça seu "footsoaking" ou algo
assim... e de manhã, você deve "shoebeatar" seu ego, só isso.
Não é que você tem de fazer cem mil jappas (cânticos) ou algo assim. Nada desse tipo. É muito simples. Mas isso, você tem de
fazer por você mesmo, respeitar a sua Realização do Si e seu crescimento na divindade. Nós temos muitas vantagens sobre os
outros. Mas uma coisa Eu tenho de lhes falar, essas pessoas que não são propensas a busca, por favor, não falem com elas
sobre a Sahaja Yoga. Não gastem sua energia com pessoas assim, discutindo e argumentando, porque isso não pode ser muito
discutido. Simplesmente as esqueçam e deixem-nas em paz. Eu cuidarei delas. Só se dediquem a pessoas simples, pessoas
boas, que estão buscando a Verdade.
Eu não quero que vocês quebrem seus pescoços com essas pessoas... que só ficam acreditando na discussão, argumentos e
shabda jaal. Hoje a cultura Sahaja Yoga está se manifestando tanto... que as pessoas, quando elas os veem, imediatamente
sabem... que há algo especial e que eles têm algo único, Qualidades entre eles que raramente você encontra em pessoas
comuns. Todas essas coisas, você deve compreender, chegaram a você espontaneamente de dentro. mas você deve

preservá-las e nunca deve sentir-se constrangido com elas. Nunca deve sentir-se constrangido com suas virtudes. E seja o que
for que as pessoas tentem... lhe falar, "é melhor fazer isso e fazer aquilo", se for errado, você nunca deve fazê-lo. deve dizer: "Eu
não quero fazer isso." Porque agora você é muito poderoso... e você tem de liderar as pessoas e as pessoas não devem liderar
você. As modas não devem liderar você, mas você tem de criar modas. Você tem de criar um caminho para eles.
Não é que você tenha de trilhar o caminho que eles fizeram. Tentem entender que sua personalidade... é de um nível onde você
pode ver muitas coisas sutis... e você é tão poderoso que os outros não veem, então você tem de automaticamente assumir a
liderança deles. Não pegue ideias deles e não fique amedrontado... quando eles tentarem lhe dizer algo... contra você ou contra
a Sahaja Yoga. Tenha certeza. Seja confiante. É desse modo que isso dará certo. Agora, Eu sou somente uma mulher e uma
dona de casa, mas Eu tenho tanta certeza sobre a Sahaja Yoga que ela deu certo, Eu não tenho de, meio que, pensar se devo
fazer isso ou não. Eu simplesmente a comecei. Embora na família, ela não seja tão respeitada, tão consentida, não importa. Eu
comecei a coisa toda por Minha conta, trabalhei isso por Minha conta, porque Eu tinha completa confiança na verdade, que se
Eu estou Me sustentando na verdade, ela Me ajudará... e ajudará todos aqueles que vierem a Mim.
Isso tem acontecido. Então para vocês, isso não deveria ser difícil de forma alguma. E todos vocês devem, antes de tudo,
certificar-se de que você não é uma pessoa condicionada... e você não tem um ego e depois você deve ir em frente com isso... e
você ficará surpreso ao ver como as coisas darão certo. O Puja de hoje é um puja muito reduzido. É por isso que lhes dei uma
palestra longa. Há muitas coisas que Eu não posso, neste momento, que é curto, lhes falar, mas se você se estabelecer, você
pode facilmente formar... um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito você mesmo. Então agora, coloque sua mente nisso... de
maneira que você seja o organizador. Então o que você deve fazer? O que você pode fazer? O que você está fazendo para
alcançar?
Por favor, tente e isso dará certo. Todos vocês podem fazer isso. Eu acho que o melhor é fazer um diário para você mesmo... e
anotar nele: o que você tem feito; a quantas pessoas você deu a Realização; quantas pessoas você curou; o que você pensa
delas. Mas agora, se não há nenhum diário, os Sahaja Yogis podem dizer entre eles: "Mãe, não temos nenhum diário, então
começaremos um amanhã." Não, comece hoje. O único problema com os Sahaja Yogis... é que eles levam as coisas de forma
muito superficial, leviana. É claro, esse é o caráter deles. Mas não a Sahaja Yoga. Outras coisas você pode levar
superficialmente. Se alguém gritar com você, se alguém ficar com raiva de você, se alguém até mesmo te esbofetear, leve isso
superficialmente.
Não importa, não faz nenhuma diferença para você, porque você é o Espírito. Nada pode destruir o Espírito. Nainam Chidanti
Shastrani. Mas quando se trata da Sahaja Yoga, sua atitude deve ser diferente. Se em um lado você está relaxando, em outro
lado você tem de ser dinâmico... e esse lado é onde você tem spassar para frente... as teorias da Sahaja Yoga, quando você tem
de falar com as pessoas, você tem de organizar uma conferência na imprensa... ou seja qual for o tipo de coisa que você queira
fazer. Em qualquer nível que você queira trabalhar isso, por favor construa um plano apropriado sobre isso... e simplesmente o
faça. Isso dará certo, Eu tenho certeza de que dará certo. Com todas essas ideias que Eu tenho, tenham muito mais... e Eu
espero que no próximo ano, vocês verão a manifestação daqueles. Eu espero que muitas pessoas escrevam livros, como U.C.
Rai escreveu.
Eu tenho certeza que livros podem ser escritos por todo médico. Dr. U.C. Rai tem trabalhado sozinho. Tudo ele tem feito
sozinho. Ele tem trabalhado isso tão belamente. Assim, todo mundo pode publicar um livro com suas experiências, com sua
compreensão da Sahaja yoga, que ajudará os Sahaja Yogis também. Mas isso deve ser honesto, um livro muito honesto. Eu
tenho certeza que um livro assim será muito apreciado... na Sahaja yoga e nós gostaríamos de publicar livros assim também.
Todos aqueles que têm essas ideias... devem fazer um esforço para criar alguns novos livros, algumas novas ideias, alguma
nova criação. É muito importante, porque nestes tempos modernos, as pessoas querem fazer algo novo, algo desconhecido.
Sob essas circunstâncias, Eu tenho certeza que todos vocês trabalharão. Assim, o tempo todo nós temos de pensar sobre a
Sahaja Yoga... e tomar nota de qualquer ideia que venha em sua mente... e então isso pode ser reunido apropriadamente,
criando um belo livro da Sahaja Yoga. As mulheres têm muitas chances de fazer... muitas coisas para a Sahaja Yoga. Esta é
uma época muito oportuna. Eu acho que a Satya Yuga... está começando a partir de amanhã. Sem dúvida. E qual será o

indício... de que agora a satya será vitoriosa, vijaya. Seja o que for que as pessoas tentem, no final satya será vijaya. Satyame
vijayate. Isso irá acontecer e vocês serão os responsáveis.
Para isso Eu parabenizo vocês novamente e novamente. E Eu espero que vocês assumam o compromisso para fazer isso. Que
Deus abençoe todos vocês.
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Easter Puja
Nós todos nos reunimos hoje aqui no topo desta bela montanha para celebrar a Ressurreição de Cristo.
É muito significativo para os Sahaja Yogis compreenderem o grande evento de Sua Ressurreição, através da qual, Ele mostrou
que o Espírito não morre. Ele era, Ele era o Omkara. Ele era o Logos e Ele era o Espírito, e é por isso que Ele podia andar sobre a
água. E também agora, nós fizemos um filme onde mostramos como o Muladhara, que exibe o átomo de carbono, como
claramente, se você olhar da direita para a esquerda, você achará uma autêntica suástica lá; e da esquerda para a direita,
veremos o Omkara. Mas quando você vê debaixo para cima, o que você vê é alfa e ômega. Isso prova, sem dúvida alguma, que
Cristo é como Ele disse: "Eu sou Alfa e Eu sou Ômega." Mostra claramente que Ele era a Encarnação de Shri Ganesha. Isso é
uma prova científica que temos agora conosco, e é desse modo que nós podemos falar para as pessoas que isso é um fato. Eu
não sei se na época de Cristo esse alfa e ômega eram conhecidos pelos matemáticos, mas definitivamente era conhecido por
Ele quando Ele disse: "Eu sou Alfa e Ômega." Ele foi uma Encarnação extraordinária e muito importante para nossa ascensão.
Se Ele não tivesse ressuscitado, nós não poderíamos ter alcançado a nossa ascensão de forma alguma. Assim, isso foi uma
grande contribuição. A Ressurreição de Cristo é evidente agora em nossa própria vida: o que vocês eram antes e o que vocês
são hoje. É uma mudança tão grande, uma diferença tão grande, uma tamanha transformação. Foi o Seu próprio sacrifício na
cruz e Sua bela Ressurreição que criou um caminho para todos nós ingressarmos nesse novo estado transformado. Nesse
estado, existe uma história diferente para os seres humanos e uma história diferente para Cristo. Cristo, Ele próprio, era a
santidade, era a pureza. Assim, Sua Ressurreição não é nada mais do que apenas um acontecimento físico, nós podemos dizer,
porque Ele não precisava de transformação, Ele não Ele não teve que passar por nenhuma purificação. Mas o que aconteceu em
Seu caso foi que Ele ressuscitou da morte. Isso simboliza que a vida dos seres humanos sem espiritualidade é como uma
morte, porque eles fazem tudo sem nenhuma compreensão da totalidade, da realidade, da verdade absoluta.
Seja o que for que eles façam, por fim, os leva à sua destruição. Mesmo as religiões que estão estabelecidas por essas grandes
encarnações estão totalmente em declínio. Você não acha nenhum vestígio da vida religiosa em todas essas pessoas que
alegam que elas são as que podem representar essas encarnações. Se você observar, de um modo sutil, é muito doloroso
também que em nome de todas essas grandes encarnações, o tipo de trabalho que essas pessoas estão fazendo, as atividades
às quais elas se dedicam são algo impossível, porque elas não têm nenhum medo de Deus. Em nome de Deus, elas estão
fazendo todas essas coisas horríveis no mundo inteiro. É claro, aqui vocês podem dizer que a igreja Católica tem sido exposta.
Por toda parte, as pessoas estão vendo todas essas coisas falsas serem expostas. Mas eles têm usado essas coisas falsas
sob uma roupagem de Deus, espiritualidade e beleza. Esta é a melhor maneira pela qual você pode esconder toda a crueldade,
toda a violência, toda a feiura. É desse modo que eles realizaram isso.
E isso chegou a tal estado que você não encontra nem mesmo o menor traço de vida religiosa entre essas pessoas. Assim
todos os ladrões do mundo, todos os grandes trapaceiros do mundo e todos os conspiradores do mundo assumiram o controle.
Isso acontece somente porque o que foi escrito em todos os livros e em todas as escrituras, isto é, que você tem que buscar a
si mesmo, nunca foi feito. "Você tem que conhecer a si mesmo", isso nunca foi feito. Quantas vezes Cristo disse: "Conhece a ti
mesmo". Ele também disse: "Você tem que nascer novamente", então imediatamente, eles obtêm um certificado, "eu sou
nascido novamente" e começam a tirar proveito desse tipo de certificado. Mas eles não pensam, na verdade, que bem isso lhes
proporcionou. No máximo, eles podem ter ganhado algum dinheiro; no máximo, eles podem ter tido alguns poderes superficiais;
mas isso não criou nada se você observar a partir da natureza inata. A pessoa tem que ter dó da insanidade deles, pelo modo
como eles adotaram a vida de Cristo ou a vida de qualquer outra pessoa de um sistema de valores tão nobre e elevado, e eles
estão fazendo todas as coisas de uma categoria muito baixa. Na Sahaja Yoga agora, vocês têm se transformado.
Eu diria que a sua Kundalini tem feito o trabalho. Mas ainda assim, a diferença entre Cristo e vocês é que vocês estão vindo

daquele ambiente, daquele estilo de vida, daquele tipo de pensamento que era todo voltado para a sua destruição. Tudo, se
você observar agora é para a sua destruição. Assim, quando vocês estão saindo disso, essas coisas ainda pairam sobre vocês,
vocês são afetados por elas. Mesmo quando vocês estão se elevando cada vez mais alto, vocês percebem que subitamente
vocês são novamente empurrados para baixo, para algum tipo de situação estranha, para algum tipo de coisa degradante. É
claro, algumas vezes vocês ficam chocados consigo mesmos, algumas vezes vocês aceitam tudo isso. Assim, para um Sahaja
Yogi, é muito importante que depois de atingir a Realização, ele seja muito introspectivo. Ao invés de observar o que é ruim nos
outros, ele deve tentar observar o que é ruim dentro dele mesmo. É muito importante vocês saberem até que ponto estão indo
em direção à sua espiritualidade. Porque Cristo não precisava disso, Ele não tinha nem mesmo que fazer introspecção.
Ele era alguém que estava além de qualquer corrupção e para Ele, era simplesmente uma transformação física no sentido de
que Ele morreu e depois ressuscitou. Mas para nós, é muito diferente. Nós somos agora Sahaja Yogis, mas nós éramos seres
humanos comuns. Não tínhamos nenhuma luz dentro de nós. Agora a luz surge dentro de nós e nós vemos a luz, então o que
nos tornamos? Nós temos que nos tornar a própria luz. Cristo era a luz. Ele não teve que se tornar. Assim, nós temos que nos
tornar a luz. E agora vocês têm que vigiar-se no caminho, pois essa luz pode ser perturbada, pode ser reduzida ou pode ser
completamente extinta.
Assim, preservando-se com essa luz, a primeira coisa que vocês devem saber é que, se vocês veem a luz, isso não é apropriado
– significa que vocês não são a luz. Vocês têm que se tornar a luz. Quando vocês são a luz, então nessa luz, vocês podem
facilmente ver como sua mente funciona, que ideias ela lhes dá, o que afeta a sua mente enquanto vocês estão ascendendo. É
essa a preocupação ou a responsabilidade que vocês têm? Ou isso provém dos maus hábitos que vocês tinham? De modo que
há um impedimento em seu crescimento como uma personalidade espiritual. Portanto, vocês têm que se vigiar o tempo todo e
observar por si mesmos como vocês estão progredindo. É uma jornada muito bela, uma jornada muito, muito bela. Ontem, Eu
estava muito feliz ao ouvir a música dos russos que descreve a jornada, a jornada da Kundalini. Isto é verdade, sem dúvida, que
você é uma alma realizada.
Basicamente, você não era uma alma realizada, mas agora você é uma alma realizada. Você está num estado evoluído. Agora, o
que está falhando é a ideia de que nós estamos absolutamente bem e nada pode nos fazer mal, nada pode nos derrubar. Se
você desenvolver uma ideia egoísta dessas, isso não irá ajudá-lo de forma alguma. O que você tem que fazer é o tempo todo
fazer introspecção. A meditação é para isso, para ver por si mesmo como você está mantendo a sua ascensão espiritual.
Ninguém mais pode fazer isso, isso é o seu próprio trabalho individual. É claro, se você for ao coletivo, imediatamente eles
saberão quais chakras estão bloqueados, sem dúvida. Eles podem não dizer, eles podem não mencionar isso, mas eles saberão
definitivamente que tal e tal chakra está bloqueado e esta pessoa tem este problema. Mas eles não saberão sobre si mesmos,
quais são os bloqueios deles, qual é o problema deles.
Assim, se alguém lhe disser: "Eu acho que este chakra está bloqueado em você", você nunca, nunca deve se sentir mal em
relação a isso, porque por manter esse chakra sem ser tocado, você está arruinando sua própria vida. Assim, o que você tem
que fazer é ver que se alguém lhe diz: "Eu acho que há algo errado neste chakra", você deveria agradecer aquela pessoa, "Graças
a Deus você me disse." Como um espelho, se você vê no espelho que há algo errado com seu rosto, você pode imediatamente
corrigi-lo. Do mesmo modo, se alguém comenta isso com você, você tem que ser suficientemente maduro para saber que é
uma grande benção que tal coisa tenha sido comentada com você. Como por exemplo, outro dia, houve uma discussão entre
dois líderes. Sempre – se existem dois líderes, sempre há discussões. Isso não deveria ocorrer. É como os dois olhos, eles
nunca brigam, as duas mãos não brigam, as duas pernas não brigam. Mas se há dois líderes, sempre há um problema. Vocês
têm que ter sempre um líder, senão há um grande problema.
Então eles estavam discutindo entre eles, vejam, dois líderes discutindo entre eles e vieram a Mim. Imediatamente, Eu vi que um
deles estava totalmente bloqueado. Eu disse: "Coloque suas mãos em Minha direção." Quando ele colocou sua mão em Minha
direção, imediatamente ele a recuou. "O que aconteceu?" Ele disse: "Eu estou tendo sensação de calor, Mãe." Eu disse: "É isso.
Agora, você sabe o que está errado com você?" Ele disse: "Eu sou muito irascível, esquentado, disso eu sei." "Eu sou muito
egoísta.

Eu não deveria ter me comportado desse jeito." Mas ao mesmo tempo, ele poderia ter se sentido muito mal, porque Eu disse
isso a ele. Mas ele não se sentiu, porque ele é um Sahaja Yogi e sabe o que é bom para ele. o que é bom para ele. Ele não se
sentiu mal, de forma alguma. Pelo contrário, ele estava tão grato a Mim: "Mãe, por causa da Senhora eu descobri," "senão eu
estaria escondendo isso dentro do meu coração." Agora, o problema conosco é que nós alcançamos muito desenvolvimento
dentro de nós mesmos e nós temos consolidado isso. Também, nós temos uma grande força coletiva, Eu posso ver, em cada
país. Nós podemos dar a Realização a tantas pessoas e nós podemos realmente estabelecer todas essas grandes verdades em
nossas vidas. Nós podemos fazer isso.
O tempo todo, nós devemos estabilizá-las. Mas há um ponto sobre o qual não se deve ter certeza: que vocês alcançaram
absolutamente a verdade última. Vocês devem tomar muito cuidado em relação a esse ponto. Eu tenho visto pessoas que vão
muito alto na Sahaja Yoga, se elevam muito e, de repente, decaem a um nível muito baixo. Isso Me deixa muito triste,
extremamente triste. A razão é que elas não têm nenhuma fé, fé nelas mesmas e fé na Sahaja. Essa é a fé que está faltando.
Vocês têm que ter fé em vocês mesmos e fé na Sahaja. Sahaja significa que há um Poder Divino e este Poder Onipresente
Divino está cuidando de nós. Ele é, agora, sentido também, vocês O tem sentido.
Não é somente dizer que Ele existe, vocês sabem que é verdade. Mas mesmo sabendo disso, isso não tem se tornado uma fé
dentro de vocês. Mas esta é a fé sobre a qual Cristo falou. Esta é a fé com uma mente iluminada, não a fé cega. E com a fé cega,
vocês podem cometer erros, enquanto que com a fé iluminada, se vocês tiverem fé, vocês se tornam extremamente poderosos,
extremamente poderosos. Não pode haver nenhum problema se sua fé é iluminada. Assim, agora, vocês veem na Sahaja Yoga
muitas pessoas que são muito estáveis, que são corretas, que são de muito valor. Elas são como as pessoas que sabem que
estão se sustentando sobre as rochas. Mas aquelas que ainda não são tão estáveis, são as pessoas que acham que ainda
estão decaindo num tipo de estranhas águas desta vida. As rochas estão lá, vocês estão se sustentando sobre as rochas; e
também isso tem surgido da fé de que nada pode nos perturbar, essa fé de que nada pode nos incomodar.
No que diz respeito a Cristo, naturalmente, quero dizer, Ele sabia de tudo, então Ele tinha certeza disso. Ele nunca se incomodou,
Ele nunca decaiu, Ele nunca duvidou. Ele sabia disto, que Ele era Filho de Deus e este era um fato que Ele sabia muito bem. E Ele
nunca contestou isso, Ele nunca duvidou disso, nada. É dessa forma. E é por isso que Ele, Eu digo, estava se sustentando sobre
as rochas; enquanto as outras pessoas, mesmo os Sahaja Yogis, têm que se tornar como Cristo no que diz respeito à fé. Essa fé
deve ser compreendida. Essa é uma fé iluminada. Como Cristo, Ele foi para a crucificação, Ele fez parte de todos os tipos de
coisas, simplesmente porque Ele sabia que isso era somente uma peça teatral, e Ele estava fazendo tudo isso simplesmente
numa peça teatral, desempenhando um papel. E não havia nada sério, nada iria importar que Ele iria ressuscitar.
Ele desempenhou o papel na peça teatral. Para Ele, não era nada muito sério. Ele viu pessoas caçoando Dele, zombando Dele.
Ele também, em Seu coração, sabia de tudo: "Essas pessoas que estão zombando não sabem quem Eu sou." Mas, ao mesmo
tempo, Ele era a corporificação da fé: fé Nele mesmo e neste Poder Onipresente. Isso nunca os desaponta, mas para isso, vocês
têm que ter fé absoluta. Vamos supor que Eu tenha alguém em quem Eu tenha fé, naturalmente, Eu lhe darei todo o trabalho, Eu
confiarei em tudo, Eu deixarei as chaves com ele ou o dinheiro com ele, nunca duvidarei dessa pessoa. Do mesmo modo, se
você tiver fé, fé em si mesmo, fé na Sahaja Yoga onde você está estabelecido, você ficará surpreso ao ver como as coisas irão
funcionar, como a vida irá melhorar e você se sustentará sobre as rochas, você se sentirá desse jeito. Você não terá dúvidas,
você não terá nenhum problema, nenhuma doença. Assim, esse é um estado tão grandioso – somente com fé Mas agora, esta
fé, como você a adquire?
O problema é: como adquirir essa fé? Não há nenhum curso sobre isso, não há nenhuma literatura sobre isso, não há nenhuma
palestra sobre isso. Mas há um despertar dentro de você que irá perguntar: "O que eu sou?" - esse despertar, "O que eu sou? O
que eu alcancei?" Vejam, você irá perguntar: "O que é que eu alcancei?" "O que eu recebi da Sahaja Yoga?" Todas essas
questões virão a você. Mas se você tiver fé, não a fé cega, mas a fé iluminada que é estabelecida por muitos milagres na vida,
muitas coisas na vida. Em pequenas, pequenas coisas, você perceberá que tem acontecido milagres, pequenas, pequenas
coisas.

Tem ocorrido milagres até mesmo em grandes coisas, em tantas coisas onde vocês nunca esperavam que isso iria acontecer.
Então, agora vocês sabem, muito bem estabelecidos, ue vocês estão agora muito bem na Sahaja Yoga. Por exemplo, começa a
chover. Metade de vocês ficarão preocupados com isso, por que está chovendo, mas eles saberão que há um telhado muito
belo, nada pode acontecer. Deixe chover o quanto quiser. E então, vocês terão fé de que não irá chover, a chuva não irá nos
encharcar. Do mesmo modo, essa fé dentro de nós tem que ser absolutamente sólida, e isso os torna extremamente fortes e os
torna responsáveis pela ressurreição de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Esse tipo de vida que temos –
que somente pela nossa própria firmeza, pela nossa própria compreensão, pela nossa própria observação, que nós
estabelecemos dentro de nós mesmos, nós nos estabilizamos na Sahaja Yoga – é algo extraordinário, mas isso deve... isso tem
acontecido, está acontecendo, e deve acontecer a todos vocês. Todos vocês têm que ter a chance de conhecer o seu Espírito e
conhecer a si mesmos. Portanto, deve-se ter fé em si mesmo.
Eu tenho visto algumas Sahaja Yoginis sempre virem e dizer: "Mãe, eu não sou boa, eu sou inútil, não estou fazendo nenhum
trabalho," "eu estou completamente ociosa," ou o que quer que seja. Tudo bem, se você pensa desse jeito – peça isso. O que
você quer? Mesmo se você não pedir, isso irá funcionar, mesmo se você não pedir. Mesmo se você simplesmente pensar sobre
isso, isso irá funcionar. Mesmo se você prestar atenção, isso irá funcionar, porque este Poder Onipresente é o único poder
verdadeiro, todos os outros poderes são inúteis. E Ele é tão eficiente, tão compassivo, que numa fração de segundo, Ele pode
resolver as coisas. Outro dia, nós tivemos alguém da Austrália e ele foi enganado por uma pessoa que fez com que ele
comprasse um terreno e uma casa por um preço exorbitante, para os quais ele não tinha nenhum dinheiro. E este sujeito disse:
"Não importa, mesmo se você não tiver dinheiro," "eles não dirão nada para você." Ele acreditou nele – teve uma fé errada, Eu
diria, e então ele disse: "Tudo bem".
Ele pagou todo o dinheiro que ele tinha somente para reservá-lo. Alguém foi lá, havia um puja, então muitos foram lá. Tantos
pujas, vejam, e coisas aconteceram e tantas pessoas vieram e viram tudo aquilo. Mas esse sujeito estava tão aflito, tão aflito,
ele não pôde compreender. "Por que isso aconteceu comigo," "de eu ter sido colocado numa situação tão difícil?" E ele foi
enganado e ele estava, quero dizer, atônito. Ele não tinha ideia de como ele iria se livrar dessa confusão. Ele tinha investido todo
o dinheiro dele lá, tudo estava comprometido e se ele não pagasse aquela quantia de dinheiro, ele seria preso. Eu simplesmente
escrevi para ele: "Tenha fé em si mesmo." Só isso - "Tenha fé".
E que coisa milagrosa aconteceu, que uma outra pessoa ofereceu um preço muito mais alto por aquele imóvel. E aquele sujeito
disse: "É claro, eu lhe pagarei tudo que você prometeu." "Eu lhe restituirei e eu lhe pagarei tudo mais" "que eu quiser pagar." É
algo inacreditável. Tantos foram lá, tantos quiseram resolver o problema, fizeram isso, encontraram-se com o sujeito e lhe
disseram que ele não podia pagar. Nada funcionou, nada, somente sua fé. E vocês podem imaginar? Agora ele se tornará um
homem rico. Achavam que ele iria para a cadeia, agora ele se tornará um homem rico. Há muitos milagres como esse que
acontecem.
Esse é apenas o lado financeiro disso, mas Eu sei que vocês sabem que há muitos outros milagres acontecendo. Depois da
Realização, se você não tiver fé, isso mostra que você é uma personalidade muito pobre. Depois da Realização, pelo menos
você deve começar a ter fé. Isto é realmente algo surpreendente, que as pessoas recebam a Realização e tudo mais e ainda
assim não tenham fé em si mesmas. Aqueles que têm tido, realmente tem alcançado muito. Agora, a diferença entre nós e
Cristo é que a fé era parte integrante do Seu Ser. Não era que Ele tinha que ter fé – Ele era a fé. Agora nós temos que tê-la. Nós
temos que acreditar em nós mesmos. Há tantos acontecimentos que Eu posso lhes mostrar, os quais vocês também podem
Me contar, tantos acontecimentos em que somente a fé ajudou.
Se vocês estavam na Romênia, Eu acho que isto aconteceu: uma senhora veio ao palco, ela não conseguia andar, eles tiveram
que trazê-la na cadeira de rodas. E ela disse: "Mãe, eu sei que a Senhora pode me curar." "Ninguém pode me curar; eu sei que a
Senhora pode me curar." Ela disse isso três vezes. Eu disse: "Então, você acredita que Eu irei curá-la." "Sim." Eu disse, "Então,
levante-se." Ela simplesmente levantou-se, saiu. E depois ela começou a correr por todo o caminho e todos começaram a rir.
Eles disseram: "Mãe, ela não é uma Sahaja Yogini."

Eu disse: "Mas vejam a fé dela!" Porque quando há fé, todas as Divindades assumem isso: Elas são desafiadas, Elas têm que
fazer isso. Elas têm mostrado fé nessa pessoa. Como Eu sempre tenho lhes dito, na Sahaja Yoga, nós confiamos nas pessoas,
nós confiamos. Uma dentre centenas pode nos enganar, não importa, nós confiamos. Essa fé que você coloca naquela pessoa
atua na mente dela também, que: "Eles colocaram tanta fé em mim." Mas e quanto às Divindades? Vocês demonstram fé Nelas
e isso funciona, imediatamente Elas resolvem. Como, por exemplo, Guido Me disse: "Mãe, eles dizem que haverá chuvas fortes"
"nestes dois dias." Eu disse: "Tudo bem.
Não se preocupe." Onde está a chuva? Ela desapareceu. Vocês podem controlar qualquer coisa se a sua fé está sob controle. E
quando falamos de fé, vocês sabem, é o desafio a este Poder Onipresente, que organiza, que sabe tudo, que é tão inteligente,
eficiente – acima de tudo, Ele os ama. E então vocês mostram fé. A ressurreição na Sahaja Yoga é de tal maneira que a sua fé é
sólida. Isto vocês têm que alcançar: a fé sólida. Eles não se sentem mal, então, caso Eu não possa encontrá-los, se Eu disser:
"Tudo bem, venham. Vejam, desta vez Eu posso não estar lá."
Nada importa, vejam, quer a Mãe encontre-Se conosco ou não, quer isso aconteça ou não. Tudo é para o nosso bem, para a
nossa benevolência. Vamos supor que vocês estejam perdidos no caminho, saibam que tem que ser desse jeito. Se você tiver
que observar a vida de Cristo, era para Ele ser crucificado. Ele tinha que carregar a cruz, Ele tinha que fazer todas essas coisas –
tudo bem, seja o que for. "Está fadado a ser assim. Eu o farei." Ele nunca Se queixou, Ele nunca lamentou, Ele não quis que
ninguém compartilhasse os problemas Dele. Mas essa fé Nele, deu-Lhe um tremendo poder. Ele poderia não ter feito nada.
Ele poderia ter matado todas aquelas pessoas que estavam tentando persegui-Lo, facilmente. Qual seria o dano? Apenas um
olhar poderia tê-los matado. Mas não. Ele sabia que tinha que passar por tudo aquilo. Ele passou por aquilo. Por fim, Ele é
Aquele que é o vitorioso. Ele é Aquele que venceu tudo. Da mesma forma, um Sahaja Yogi tem que observar a própria vida. Ela é
muito preciosa, a vida, ela é muito preciosa neste mundo.
Atualmente, quantos são Sahaja Yogis? No processo evolutivo, quantos se tornarão Sahaja Yogis, Eu não posso dizer. E uma
vez que vocês olhem para o mundo, então começarão a sentir que a maior parte dele será destruído ou liquidado, a maioria das
pessoas não ficarão lá. Não é que não sejamos acessíveis, mas porque eles não estão destinados a vir para a Sahaja Yoga, eles
não estão destinados a vir para a Sahaja Yoga. Portanto, vocês são tão afortunados por terem obtido a sua Realização, a sua
ressurreição. Mas agora, tenham fé nessa ressurreição de vocês, na sua ressurreição que é o seu Ser agora. E com isso, vocês
saberão o quanto vocês são preciosos para o mundo inteiro, e que o que vocês tem que fazer é não pensar em ganhos
materiais, ganhos físicos ou alguns ganhos emocionais, mas sim em ganhos espirituais. O que temos feito pela espiritualidade,
a nossa própria e a dos outros? Essa é a única coisa que vocês têm que pensar a respeito, e vocês ficarão surpresos, tudo está
organizado, tudo funciona, todas as coisas em seu próprio tempo mostram seus próprios resultados. Agora, Eu tenho certeza
que pelo menos 80% de vocês acreditam no que Eu estou dizendo; talvez, digamos, 90%.
Mas, deve haver cerca de 10% que ainda pensam: "Tudo bem, a Mãe disso isso." "Mas então, por que isso aconteceu? Por que
aquilo aconteceu?" Como por exemplo, outro dia, Eu estive com um jornalista, uma pessoa muito conhecida, ele disse: "Eu não
acredito em Deus." Eu disse: "Por quê? "Porque como pode haver tanto sofrimento neste mundo?" "Como pode haver uma
criança cega?" "Como pode isso e como pode aquilo?" Então ele começou a Me dar exemplos. "Tudo bem agora."
Eu disse, "você Me disse tudo?" "Sim." Eu disse: "Agora, vamos supor que" "você esteja sentado no reino do congresso
governamental," "ou no seu governo Andreotti ou o que quer que você chame isso." "Então a situação é explicável;" "você ainda
não entrou no Reino de Deus." "Se você chega a esse estado e se você o alcança" "e se estabiliza, então Me diga," "você tem
algum problema? Nenhum." Eu disse: "Por que você vê o lado negativo?" "Agora, se você disser que há uma saída" "e que há
uma solução," "e que este momento pode chegar" "quando nessa raça de Sahaja Yogis não houver nenhuma doença," "nenhum
distúrbio, nada, nenhum problema;" "então, por que não ver isso?" "Por que você quer ver um menino que é cego?" "Mas por que
você não vê que o cego ficará bem?"
Assim, esse tipo de atitude negativa, os Sahaja Yogis também podem ter. Eu os tenho visto. Alguém está doente, eles dirão:

"Mãe, ele está doente, eu preciso trazê-lo para Senhora," "a Senhora deve vê-los." Não há nenhuma necessidade, de forma
alguma. Vocês podem curar, a fé de vocês pode curar. Vocês sabem de alguém cujo tio estava doente, que não era um Sahaja
Yogi. Ele foi lá vê-lo, e sua esposa disse: "Você é capaz de rezar para a Mãe." "Por que você não diz a Ela para fazer meu marido
ficar bem?" Ele era um paciente com câncer no leito de morte. Ele disse: "Tudo bem."
Ele simplesmente se curvou e rezou: "Mãe, por favor, cure meu tio." No terceiro dia, ele estava fora do hospital, e agora ele está
viajando pelo mundo todo. Embora ele não fosse um Sahaja Yogi, ainda assim funcionou, porque agora, um Sahaja Yogi dizendo
algo, as divindades têm que realizá-lo. Embora ele não fosse um Sahaja Yogi, não importa. Foram as divindades que ajudaram
nisso. E essa pessoa tem que acreditar em si mesma, plenamente, que se esses poderes estão dentro de nós, por que não os
usamos? Por que não desenvolvemos essa fé completa, plena, de que agora nós somos Sahaja Yogis, que nós estamos no
Reino de Deus, e que este Poder cuidará de nós? Então nós não teremos escolhas, não teremos nenhuma hesitação. Não nos
preocuparemos, se tivermos que ir, digamos, a Singapura ou tivermos que ir para África ou a qualquer lugar. E daí?
Nós ainda estaremos no Reino de Deus em todo lugar que formos, está tudo perfeitamente bem. E não teremos nenhuma
preocupação de nenhum tipo. Nós somos escravos de tantas coisas; de nossos relógios; somos escravos dos
condicionamentos; de coisas assim. Tudo se afasta. Não importa. O que importa isso? Nada é importante. Enquanto você
estiver consigo mesmo, tudo estará bem. Por exemplo, as pessoas Me dizem: "Mãe, a Senhora viaja tanto. Como a Senhora faz
isso?"
Eu digo: "Eu nunca viajo. Assim como Eu estou sentada aqui nesta cadeira," "Eu estou sentada lá na cadeira, só isso." "Somente
o assento é mudado." "Eu nunca penso que estou viajando. Agradavelmente sentada," "acomodada em Minha poltrona, Eu fico
bem, então não fico cansada." Portanto, quando você tem completa fé em si mesmo, então você não se incomoda. Muitas
pessoas acharão: "Se eu eu for lá, haverá um banheiro ou não" "ou haverá um lugar para dormir ou não?" Nada disso. Vocês
estão buscando o conforto do seu Espírito. Se você tiver isso, está tudo muito bem, caso contrário, você pode dormir em
qualquer lugar.
Nada pode prendê-lo, nada pode puxá-lo para baixo, nenhum hábito pode voltar para você, porque a fé o purificará
completamente, ela o iluminará, ela o nutrirá. Essa fé não é algo que pode ser colocado em suas cabeças ou que pode ser
colocado em seus corações, ela não pode ser colocada. É um estado que você têm que alcançar, e que você pode alcançar por
meio da Sahaja Yoga. É desse modo que nossa ressurreição será completa, será estabelecida, será efetiva, e para o mundo
inteiro, será um modelo. Que Deus abençoe todos vocês. Há somente crianças, há tantas crianças. Hoje é o dia de Cristo, então
devemos ter crianças de qualquer forma para lavar Meus Pés. Você consegue encaixar isso lá ou terá que movê-lo?
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Pallas Atenas Puja, Atenas, Grécia, 26.04.1993 É um grande dia para Mim ver tantos Sahaja Yogis aqui… que são deste país,
Grécia. A primeira vez que Eu vim à Grécia, Eu disse a Meu marido que este país é cheio de vibrações… e que houve muitas
almas evoluídas neste país. Mas talvez as pessoas tenham perdido sua herança, mas as vibrações estão na atmosfera… e um
dia a Sahaja Yoga deve prosperar muito aqui. E, de algum modo, nós encontramos alguns burocratas que eram gregos… e a
experiência não foi muito boa com eles e Meu marido disse: Se Você disse que os gregos são realmente pessoas religiosas,
"então veja essas pessoas, o que elas estão fazendo comigo?" Eu disse: "Talvez eles sejam burocratas e por toda parte," "você
não pode dizer que tipo de pessoa os burocratas podem ser." Mas no todo, as vibrações eram muito, muito boas, sem dúvida, e
Eu fui a todos os lugares aqui. Por exemplo, Eu fui a Delphi. Eu subi até lá para ver o templo de Atenas e tudo mais. Eles Me
levaram especialmente a todos os locais interessantes, porque ele estava ocupado com sua conferência e… então eles Me
levaram por toda parte. E Eu senti que todo lugar, até o mar era muito lindo. Isso foi por volta, Eu acho que vim aqui há pelo
menos 15 anos atrás, talvez 14 anos atrás , e Eu percebo que agora as vibrações estão voltando…. através de vocês e o lugar
todo está vibrando novamente. Agora, vocês têm de entender que vocês têm uma responsabilidade… muito grande, porque
vocês estão estrategicamente localizados na Grécia. A Grécia e a Itália, quero dizer a Turquia, ambos são muito importantes.
Em primeiro lugar, porque vocês são a ponte entre o Oriente e o Ocidente, e todos estão interessados, de uma forma ou outra,
lidando com essas duas regiões de modo que eles possam controlar… o Oriente e o Ocidente. Quero dizer, especialmente os
países ocidentais. Agora, o maior perigo que vocês têm agora é que… essa cultura ocidental pode tentar agarrá-los, o que é
muito perigoso. Para entender isso, vocês têm de saber que vocês são pessoas… que vêm de uma grande tradição, povo antigo
de eras, exatamente como os indianos, e há muito que vocês podem fazer para melhorar a cultura europeia… através de seu
próprio comportamento. Como essas pessoas que têm vindo aqui, os turistas que estão vindo, e eles veem o comportamento
dos gregos… e percebem que eles podem influenciar muito bem, os europeus acham que os gregos podem ser facilmente
influenciados… pela cultura deles, pela vida vulgar deles. Assim, sendo vocês pessoas tão tradicionais, sensatas… e tantas,
tantas coisas boas vocês conheceram na vida, é muito importante entender a tradição histórica de seu país, antes de mais
nada. Para os Sahaja Yogis, é muito importante serem educados dessa forma, porque amanhã vocês terão de conversar com
outras pessoas… e falar-lhes sobre Atena, sobre suas tradições, sobre suas bases… e como isso está conectado à Sahaja Yoga,
conectado à Mãe Maria, conectado à Cristo e a todas essas coisas. Para isso, é necessário que todos nós tentemos
compreender… a base histórica deste país… e educar-se de tal forma que vocês possam falar sobre a Sahaja Yoga. Na realidade,
vocês sabem, Atena tem a Kundalini em Sua mão… e vocês podem ver claramente que Ela era a Adi Shakti. Na verdade, em
Sânscrito,"atha" significa"primordial". Então Ela era a Mãe Primordial. Porque não restou nenhuma conexão entre os gregos… e
os indianos, quero dizer, essa tradução não existia e eles não sabiam o significado de Atena. Mas os indianos sabem que este é
o lugar para manifestação… da Adi Shakti, porque no Devi Mahatmyam, se vocês lerem, vocês descobrirão que eles
descreveram a Grécia… como Manipurndwip. Significa"a ilha no Manipur". Manipur é este Nabhi Chakra. Então no Nabhi, há uma
ilha onde está a sua Grécia, onde a Deusa reside. Manipur Chakra é onde Ela reside. E então, esta Atena foi descrita, e quando
Eu fui ao templo Dela, descobri que havia um pequeno templo para o Deus criança, que era Shri Ganesha. E então, quando Eu fui
a Delphi, também, quando Eu fui lá, fiquei surpresa ao ver que eles Me mostraram um morro e disseram: "Este é o Nabhi, o
umbigo de todo o universo". Eu disse: "Está certo". Mas quando Eu Me virei, havia muitas vibrações… e o que achei foi uma
estátua de Ganesha lá. Então Gregoire veio e tirou fotos e tudo mais e viu aquilo. Assim, agora vocês são o Nabhi. Vocês estão
sentados aqui no Nabhi do universo inteiro. Assim, o quanto o Nabhi é importante, vocês sabem disso muito bem, que se o
Nabhi Chakra se danifica, a vida inteira torna-se infeliz para um ser humano. Assim, no lado direito do Nabhi, como vocês veem,
está o fígado, e porque, é claro, nós tivemos muitos filósofos, eles pensavam muito e criaram muitas tragédias, vejam, a
tragédia grega é famosa, onde um sistema de casamento era um pouco desafiado, havia, digamos, dois homens, uma mulher
ou talvez duas mulheres, um homem e eles nunca se sentiam felizes com o casamento. Então o Nabhi Esquerdo estava sob
ataque, inteiramente. Para se ter uma tragédia assim, eles escreveram muitas, Eu diria, tantos dramas e eles os encenavam
aqui… e havia tantas peças que mostravam dois homens e uma mulher… ou duas mulheres e um homem, e nenhum
relacionamento entre marido e esposa que fosse puro. E essa era a tragédia. Ela é conhecida por toda parte como a tragédia
grega. Tudo é imaginário… e as pessoas ficaram muito canal esquerdo, antes de mais nada. Elas começaram a pensar: "Oh, esta
vida é um sofrimento." "É uma tragédia. O que deveríamos fazer? Por que deveríamos," "por que deveríamos tentar mostrar que

somos felizes?" "Nós somos pessoas muito infelizes." E todas essas coisas começaram aqui, antes de mais nada. Depois veio
essa Igreja Ortodoxa de vocês. Agora, essa Igreja Ortodoxa é outra que, é claro, realmente não trata as mulheres muito bem… e
as trata como se elas fossem o tempo todo pecaminosas. Algumas vezes, elas não podem ir a igreja e não podem tocar as
pessoas, eles tinham todos os tipos de ideias insensatas. Isso também tornou as mulheres muito canal esquerdo. Então, no
auge disso, todas essas coisas estavam acontecendo… com essas tragédias e tudo mais. De repente, o problema econômico
surgiu e as pessoas se sentiram… meio que muito desgostosas em relação a isso. Então o canal esquerdo ficou muito, muito
proeminente aqui, e é desse modo que Eu acho que muitas dessas… organizações de canal esquerdo cheias de bhoots
começaram… e muitos gurus vieram e fizeram com que vocês se sentissem infelizes. Mas o pior foi feito pela Igreja Grega… que
fez vocês se sentirem muito culpados. Então vocês se tornaram muito canal esquerdo. Agora, esse estado de canal esquerdo
foi mais tarde… contrabalançado pelas pessoas que começaram a ficar hiperativas, pensando demasiadamente, trabalhando
demais… e todas essas coisas. Mas ainda assim, Eu acho que eles não trabalham tão duro quanto deveriam. Eles estão no lado
preguiçoso, os gregos estão. Eles estão no lado preguiçoso. Claro que os Sahaja Yogis não. Os Sahaja Yogis têm trabalhado
duro. Eu posso ver tudo isso muito claramente, mas de outra maneira. Assim, agora para divulgar a Sahaja Yoga na Grécia, é
importante, primeiramente, saber qual é a nossa formação histórica. Segundo, eles devem estar muito bem equipados… com o
conhecimento dos chakras e centros, e de como melhorar esses centros. Se vocês não têm esse conhecimento, não podem
encarar as pessoas. Não é que só os homens devem saber, as mulheres também devem saber tudo sobre isso. Quais são os
chakras, como eles funcionam… e quais são seus resultados, como sofremos porque os nossos chakras estão em perigo. Todo
esse conhecimento é gratuito para vocês. Vocês não têm de pagar por esse conhecimento. A única coisa, em toda a vida
cotidiana, quando vocês começarem a pôr em prática a Sahaja Yoga, então vocês descobrirão que tudo que Eu estou falando…
é absolutamente tangível. Vocês podem verificar isso. É assim. Não é alguma coisa sem fundamento. Existe definitivamente.
Nós podemos provar tudo que acreditamos… e podemos mostrar aos outros também que esta é a verdade. É uma verdade
absoluta. Nós não estamos aqui… para disseminar algum tipo de fanatismo… ou racismo ou qualquer coisa assim, mas nós
estamos aqui para unir o mundo inteiro… sob uma única compreensão: que nós pertencemos a um único universo… e temos
uma religião universal. Agora, as pessoas lhes perguntarão: "Temos de desistir de nossa religião?" Vocês não têm de lhes dizer
que terão de desistir de sua religião, não têm de dizer isso. Vocês não têm de ser duros com eles de forma alguma. Pelo
contrário: "Não, não, não, nada tem de ser feito." "Apenas venha e adote a Sahaja Yoga e dedique-se ao seu Espírito."
Gradualmente isso começará a se abrir. Isto tem acontecido com todos vocês: primeiro quando vieram à Sahaja Yoga, vocês
estavam em um estado diferente. Agora, gradualmente, vocês começaram a se abrir, vocês amadureceram e entenderam a
Sahaja Yoga muito bem. Do mesmo modo, vocês devem ensinar aos outros da mesma maneira, com a mesma compreensão,
compaixão e amor. Por outro lado, normalmente as pessoas pensam que… alguém deve ser condenado o tempo todo. É claro,
há algumas pessoas que estão sob má influência… e vocês não conseguem entender-se com elas, mas a maioria de vocês deve
saber que nós temos de trazer… mais pessoas para a Sahaja Yoga através da nossa compaixão, amor e também muita
compreensão com os sentimentos dos outros. Eu tenho percebido que mesmo… em países onde a Sahaja existe há muito
tempo, de repente alguém aparece e começa a causar problemas… e fica cheio de bhoots e coisas do tipo, e se comportando
mal. De repente, isso acontece. Uma pessoa assim, vocês sabem, se for informado, nós podemos tirá-la da Sahaja Yoga. Nós
podemos limpá-la. Mas todos vocês devem saber uma coisa definitivamente, que todos vocês têm esses poderes de se
curarem, aperfeiçoarem-se, ajudarem os outros. Vocês mesmos podem fazer tudo. Todos vocês têm esses poderes, mas a
única coisa é que vocês têm de ser sinceros e honestos. Se vocês não forem sinceros e honestos, isso nunca dará certo. Pelo
contrário, dará resultado oposto sobre vocês. Assim, na Sahaja Yoga, é muito importante a sinceridade de propósito. Vocês
devem ter completa sinceridade de propósito… de que vocês estão aqui para alcançar sua autoemancipação primeiro. E em
segundo lugar, vocês estão aqui para ajudar os outros. As pessoas o tempo todo no mundo inteiro agora pedem ajuda. Há
tantos problemas, tantas catástrofes, tantas coisas horríveis… que todo dia nós sabemos que estão acontecendo. Portanto,
agora nós precisamos de pessoas que sejam sólidas, sérias, que sejam equilibradas, que sejam pacíficas, que entendam o que
é certo e o que é errado. Mas além disso, vocês devem saber… que agora vocês entraram no Reino de Deus. Muitas pessoas
dirão: "Tudo bem, nós éramos tão religiosos," "estávamos rezando para Cristo, estávamos rezando para este," "rezando para
aquele. O que nós alcançamos?" Vocês não podem alcançar isso porque não estão conectados. Vocês têm de estar
conectados. Uma vez que estejam conectados, então vocês perceberão que as coisas começarão a se resolver. Mas a
sinceridade é muito importante e a fé em si mesmo. Você deve ter fé em si mesmo de que você é muito capaz, pessoa muito
capaz… e você pode alcançar um nível muito elevado de consciência… através da qual você pode realizar muitas coisas. Não
importa de qual tipo de antecedentes vocês vêm. Não importa de que tipo de país vocês vêm, raça, nada disso. Todos vocês

podem atuar muito bem e nós temos visto isso acontecendo… em muitos países onde não tínhamos nenhuma esperança, de
forma alguma. Por exemplo, um país como a Rússia, imaginem, eles nunca veneraram nenhum Deus. Eles não sabiam a
respeito de Deus. Não era lhes permitido conhecer nenhuma religião, nada. Mas de repente, Eu fui lá, não sei, eles Me
reconheceram, de repente. Eles simplesmente Me reconheceram… e só com Minha fotografia, Eu os encontro lá. Eu fiquei
surpresa de que a primeira vez que Eu fui a Leningrado, havia… dois mil lugares no auditório, mas estavam todos de pé do lado
de fora. Eu disse: "Por que eles estão em pé do lado de fora?" Eles disseram: "Todos os assentos estão ocupados, Mãe," "e estas
são pessoas a mais. Há mais de duas mil do lado de fora." Então Eu disse: "Isso é muito". E então eles disseram: "Mãe, e quanto
a nós?" Eu disse: "Tudo bem, deixem-Me terminar o programa." Eu entrei, fiz o programa, tudo aconteceu… e vocês ficarão
surpresos ao saber que quando nós terminamos o programa, as pessoas que estavam do lado de fora ainda estavam
esperando. Eu dei a Realização às pessoas… e elas ficaram esperando, esperando, esperando. Quando Eu saí, Eu lhes propus,
Eu disse: "Agora, o que fazer?" "Eu não posso lhes dar a realização neste momento." Então eles disseram: "Tudo bem, o que
podemos fazer?" Eu disse: "Vocês podem vir amanhã de manhã?" Eles disseram: "Tudo bem". Então todos os que estavam
dentro e os que estavam fora, todos eles vieram, e vieram e sentaram-se… naquele espaço aberto e Eu lhes dei a Realização.
Assim, isso foi o começo, mas agora em Moscou ou em qualquer lugar, nós temos de reservar um enorme estádio. De 14 a 16
mil pessoas comparecem e está sendo dada a Realização. Mas eles são tão rápidos para aceitar a Sahaja Yoga, tão rápidos
para Me aceitar, tão rápidos para entender a Sahaja Yoga. Eu simplesmente não consigo imaginar como esses russos…
adquiriram essa capacidade. Não há como eles retrocederem, não há como a sinceridade deles ser desafiada. É impossível eles
duvidarem de si mesmos, nada disso. Somente lá, e tantos, tantos que às vezes Eu acho… que essa democracia só tem nos
prejudicado. Por causa da democracia, é claro, pudemos praticar a Sahaja Yoga, tudo bem, mas é onde as pessoas às vezes são
totalmente idiotas. Como nos EUA, Eu acho que há muitas pessoas idiotas que vivem lá… e elas estavam apenas ocupadas
escolhendo seus banheiros… e suas cortinas e seus sabonetes e o tempo todo, elas escolherão, somente ocupadas com todas
essas coisas insensatas. Elas são tão idiotas, enquanto as pessoas na Rússia são tão sensatas, tão profundas, tão
introspectivas, e até mesmo os artistas e os cientistas. Eu tive uma conferência com os cientistas. Havia cerca de 300 deles e
Eu comecei a falar-lhes sobre ciência. Eu pensei: "É melhor começar com ciência". Eles disseram: "Mãe, chega de ciência, chega
de ciência." "Fale-nos sobre a ciência de Deus". Pessoas de mente tão aberta. Nós temos 200 doutores na Rússia que estão
praticando a Sahaja Yoga e ela tem se expandido até Sibéria. Agora, de que adianta essa democracia que não nos leva a Deus?
Ela não nos dá o senso de que devemos buscar Deus… e devemos ser humildes em relação a Deus. De que adianta termos esse
tipo de democracia… e esse tipo de liberdade que têm nos tornado loucos e idiotas? E isso é absolutamente verdade em relação
a todo país democrático, porque vocês devem saber que a democracia é orientada para o dinheiro. Vocês sabem que os gregos
são pessoas muito orientadas… para o dinheiro também. É claro, eles não são tão ruins quanto os americanos, mas eles são
muito orientados para o dinheiro. Também os italianos são muito orientados para o dinheiro, mas o pior é a corrupção. Agora a
Itália está sendo exposta. Eu tenho certeza de que o país de vocês também será exposto. Todos esses países devem ser
expostos. Mas, antes de mais nada, os Sahaja Yogis têm de ser pessoas firmes. Eles têm de ser muito, muito firmes… e devem
saber que a Sahaja Yoga é somente orientada para o Espírito, nada além de orientada para o Espírito, que vocês têm de ter o seu
Espírito iluminado, que o seu Espírito tem de trabalhar tudo, que vocês não são esse corpo, esse dinheiro, essa posição, esses
poderes, nada. Mas vocês são o Espírito. Isso é o que devem saber. Eu fui informada de que é muito difícil para vocês virem aos
pujas… em Cabella e vocês todos não conseguem se reunir, mas vamos supor que vocês tirem uma semana durante o Guru
Puja, Eu acho. Vocês podem vir de barco ou algo assim, seria mais fácil para vocês virem até Gênova de barco… e depois nós
podemos organizar sua chegada. Todos vocês deveriam vir ao Guru Puja. Vejam, o Sahasrara Puja e o Guru Puja são muito
importantes… e se vocês puderem vir ao Guru Puja, seria uma ideia muito boa. Eu acho que isso pode ser arranjado e
organizado…. para que vocês possam vir ao Guru Puja. Eu sei que onde quer que Eu esteja, vamos supor se Eu fizesse o puja
aqui, então para todo o resto das pessoas ficaria muito longe. Então, Eu apenas pensei que Milão sendo bem no centro, ficaria
mais próximo da Inglaterra, mais próximo dos outros países Europeus. Vejam, os americanos e sul-americanos acham isso
muito difícil, então desta vez nós tivemos de providenciar todas as passagens, tudo para os sul-americanos virem. Mas eles são
pessoas muito profundas. Eu fiquei surpresa na Colômbia, como eles são Sahaja Yogis tão bons, Sahaja Yogis muito belos.
Sinceros, muito bons, muito educados. Três, quatro deles se casaram na Índia e estão muito felizes. Tudo bem, esqueça isso.
Tudo bem, não se preocupe. Então, agora para isso, duas coisas têm de ser feitas. Primeiro, vocês devem vir para o coletivo.
Isso é muito importante. Todos vocês devem vir ao coletivo e colocar sua… por favor coloquem a atenção em Mim, e não neles,
tudo bem? Por favor coloquem sua atenção em direção a Mim, não mudem tanto o foco de sua atenção. Vocês têm de manter
sua atenção muito bem. Isso é muito importante. Assim, vocês têm de fazer uma coisa, que é vir ao coletivo e tomar cuidado

com sua atenção. Onde está sua atenção? Para onde você está olhando? Você está virando muito sua cabeça? Ou você está
mantendo firme sua atenção? É muito importante que você mantenha sua atenção… totalmente envolvida e direcionada… aos
encontros que vocês têm aqui para o seu coletivo. Dessa maneira, quando sua atenção estiver fixa, você perceberá… que
definitivamente se elevará para a consciência sem pensamentos, o estado onde você cresce espiritualmente. Você tem de se
elevar ao estado de consciência sem pensamento, onde você cresce espiritualmente. Se você não estiver em consciência sem
pensamentos, você não poderá crescer na sua espiritualidade. Portanto é muito importante observar onde está sua atenção.
Onde você está colocando sua atenção? Se a atenção puder ser controlada, então as coisas ficarão bem. Ela está chorando, a
criança está chorando muito, Eu acho. Você pode levá-la para fora um pouco. Ele está sentindo calor, Eu acho. Tudo bem, agora
está com a mãe. Assim, a primeira coisa é estar no coletivo. Agora, é muito desastroso também que a ideia de algumas
pessoas… seja sempre dividir o coletivo, criar problemas, tratar sem respeito os líderes. Como resultado, os líderes também
ficam fartos disso, eles desistem. Eles não querem mais nada a ver com isso. Então, eles propõem suas próprias ideias, tentam
perturbar os líderes, criam problemas para eles, eles apenas tentam se exibir em todo lugar, como se soubessem de tudo.
Todos esses tipos de pessoas também criam grupos. Então tomem cuidado com elas. Vocês devem ficar sempre ligados ao
coletivo… e não a alguém que tenta criar um tipo de grupo, de forma alguma. ou que perturba ou que torna as coisas mais
difíceis. Vocês devem entender que somente aqueles que são coletivos…. crescerão, os que não são não crescerão. Porque é
como uma unha, se ela se quebra, então ela não cresce. Da mesma forma, se você se mantém fora do coletivo, por algum
acaso, se você tem quaisquer problemas com os líderes, você sempre pode Me escrever, pode Me contar, Eu posso resolver
isso. Mas o tempo todo, continuar assim e formando grupos desse jeito…. irá rompê-lo e haverá alguém que fará isso. Haverá
uma pessoa negativa que tentará fazer isso. Assim, você deve tomar muito cuidado para não sair do coletivo. Você deve
sempre apoiar o coletivo, deve ajudar esse coletivo e deve nutri-lo. Como vocês sabem, Eu estava dizendo para ele também que,
caso ele tenha problemas com dinheiro, nós podemos dar dinheiro de Cabella, porque antes disso, Eu costumava viajar por
Minha conta. Mesmo para Grécia, Eu vim por Minha conta e paguei por tudo. Assim, vejam também, então Stomatis teve de
pagar algo, o que Eu não gostei muito. Ele estava pagando muito, porque nós tínhamos um grupo muito pequeno. Mas agora,
como vocês têm um grupo grande, vocês se sentem responsáveis, vocês querem pagar por isso. Tudo bem, não importa. Mas
não pagar pela sua Sahaja Yoga, não pagar pela sua Realização, não pagar pelo conhecimento da Sahaja Yoga. Isto está
presente… e então as pessoas começarão a colocar ideias nas suas cabeças, "Por que isso? Por que aquilo? ", e tudo mais.
Pessoas assim, vocês devem afastar, porque vocês estão aqui para desenvolver sua espiritualidade… e não para ouvir esse tipo
de pessoas estúpidas…. que têm sido problemáticas. Então o melhor é manter-se por iniciativa própria, o próprio
desenvolvimento e a própria nutrição. Isso é muito importante. Assim isso é de certa forma coletivo, mas também é individual,
porque você deveria ficar atento ao que você está ganhando do coletivo, você deveria ver por si mesmo o que você está
ganhando do coletivo. Então em segundo lugar, em casa, vocês devem todo dia, todo dia, todo dia, novamente Eu digo, não se
esqueçam disto: à noite antes de dormir, vocês devem meditar. Vocês podem se lavar, como por exemplo, o que vocês chamam
de tratamento com água ou qualquer coisa assim… e depois sentarem-se para meditar por dez minutos. Vocês devem dar a
vocês mesmos 15 minutos e depois dormir. Vamos supor que vocês não possam fazer isso por uma noite, não importa, mas
tentem fazer todas as noites. Se não for possível, se não puder fazê-lo uma noite, vocês podem fazer de manhã. Mas isso é
muito importante. Eu posso facilmente distinguir uma pessoa que medita… da que não medita. Há uma diferença, uma grande
diferença. Eu imediatamente reconheço uma pessoa que está meditando… todos os dias pela sua saúde, sua face, seu
comportamento; em tudo, essa pessoa é muito diferente. E aqueles que não fazem nenhuma meditação, vocês perceberão que
não somente eles são estranhos, mas também que seus filhos são estranhos, seus relacionamentos são estranhos, tudo é
estranho. Portanto a meditação é uma parte muito importante para vocês. Porque também as mulheres que estão grávidas, se
elas não meditarem, seus filhos se tornarão muito problemáticos… e muito estranhos. É uma coisa assim. Isso causa efeito em
tudo. Mas seu caráter meditativo, seu caráter da Sahaja Yoga ajuda todo mundo, seus filhos, sua família, sua sociedade, todos,
e todos podem distinguir que tipo de família vocês são, que tipo de pessoas vocês são, que tipo de personalidade vocês têm. E
a partir de vocês, eles aderem à Sahaja Yoga. Então é importante na vida individual também apenas meditar, nada mais. Vocês
devem chegar ao estado de consciência sem pensamentos. Então, o mantra é, como vocês sabem, Nirvichara. Vocês devem
usar o mantra de Nirvichara para chegar ao estado… de consciência sem pensamentos e tentar ampliar essa área, esse espaço
de consciência sem pensamentos… e é desse modo que vocês perceberão que crescerão muito. Agora, como vocês adquirem
muitos poderes, como vocês têm muitas pessoas recebendo a realização por vocês, curadas por vocês, algumas vezes, talvez
isso afete seu ego. Você pode entrar nas coisas do ego. Para pessoas assim, Eu tenho de dizer que… vocês devem ser
introspectivas e ver por si mesmas. Encarem-se no espelho e perguntem quanto ego você tem. Riam de si mesmos. Uma vez

que você comece a rir de si mesmo, seu ego se retira e… você entenderá que era falso ter esse tipo de ego dentro de você. Há
muitos meios e métodos de descobrir sobre si mesmo. Coloque-se em bandhan e ponha suas mãos em direção à foto,
imediatamente você poderá sentir quais chakras estão bloqueados… e você sabe como limpá-los. Algumas vezes também, você
sente isso internamente. Se seus chakras estão bloqueados, você pode sentir isso internamente… e você pode sentir os
diferentes centros na ponta dos seus dedos, sobre si mesmo. Então é sobre si mesmo que você saberá. Em relação aos outros,
vocês sabem, vocês devem apenas falar sobre os chakras. Não devem dizer: "ele está com bhoot" ou"ele tem ego", nada disso.
Mas você deve dizer que o Agnya dele está bloqueado, significa que ele tem ego. Você pode dizer: "O Nabhi dele está mal, isto
dele está mal." Então a linguagem deve mudar agora. Nós temos de falar na linguagem da Sahaja Yoga. Deve ser compreendido
que agora nós somos Sahaja Yogis. Nós obtivemos os poderes, nós temos os poderes vibratórios. Mas se você não usa esses
poderes vibratórios, o que acontecerá? Nós temos de usá-los, esse é o ponto. Nós sempre esquecemos. Eu tenho visto, outro
dia, eles não conseguiram abrir uma coisa. Eu disse: "Deem um bandhan". Deram um bandhan e imediatamente funcionou. Com
relação a pequenas, pequenas coisas também, vocês ficarão surpresos: se algo não funcionar, apenas deem um bandhan e
funcionará. É importante saber que vocês são Sahaja Yogis, vocês são santos, e vocês podem fazer muitas coisas, e vocês não
devem esquecer isso. Vocês não devem esquecer que vocês são Sahaja Yogis. Agora vocês não são mais pessoas comuns.
Vocês são santos agora e podem fazer muito. Tudo isso, quando funcionar, vocês ficarão surpresos consigo mesmos…. ao ver
como, como vocês alcançaram todas essas coisas. E, Eu lhes digo, as pessoas Me falam: "Eles se parecem com rosas," "todas
as faces deles brilhando, eles são tão lindos", e elas conseguem distinguir que vocês são Sahaja Yogis. Eu tenho visto no
aeroporto também que muitas pessoas dizem: "Quem eram aquelas pessoas aparentando serem tão doces…" "e belas,
brilhando. Quem eram aquelas pessoas?" Então se Eu lhes disser que eles são santos, eles não acreditarão que possa haver
tantos santos, mas há, e nós alcançamos isso no mundo inteiro. Pelo mundo inteiro, agora existem tantos Sahaja Yogis… que Eu
nem mesmo consigo dizer quantos são, milhares e milhares. Então, novamente Eu digo que a Grécia… é um local onde vocês
podem fazer muito. Antes de tudo, vocês devem estabelecer-se na Sahaja Yoga… e vocês têm de saber o que vocês são, o
tempo todo lembrarem-se do que vocês são. Você é um Sahaja Yogi. Mesmo para as crianças, vocês devem dizer: "Você é um
Sahaja Yogi", então elas também desenvolvem essa personalidade pela qual… elas se comportam adequadamente e elas se
comportam… de uma maneira que um Sahaja Yogi deve se comportar. Assim todas essas coisas são simplesmente as
preliminares… da Sahaja Yoga, mas Eu tenho certeza de que vocês devem estar…. adquirindo minhas fitas de Cabella e devem
estar sabendo sobre todas… as coisas mais profundas sobre si mesmos e sobre a Sahaja Yoga. É uma nova era que começou.
Outro dia, Eu disse que a Satya Yuga tinha começado agora. Assim ela começará a expor tudo que é asatya, tudo que é falso.
Todos aqueles que são pessoas falsas serão expostos e… vocês ficarão surpresos ao ver pelo modo como as coisas
funcionarão. É uma época tão importante vocês nasceram…. e é uma coisa tão maravilhosa que vocês tenham vindo para
Sahaja Yoga… e que tenham obtido a Realização, e que vocês sejam um dos que têm de elevar todo este universo… a uma
consciência mais elevada. É claro, não podemos dizer quantos serão salvos. Esse é um outro ponto, porque o que Eu sei é isto
na parte relativa à evolução: vamos supor que nós viemos dos chimpanzés, muitos se perderam em algum ponto, vocês sabem,
e restam muitos chimpanzés agora…. e há o intermediário, onde as pessoas se perderam. Da mesma forma, muitos seres
humanos talvez se percam… por causa da estupidez deles, por causa dos hábitos autodestrutivos que eles formaram. Mas a
responsabilidade de vocês é muito grande. Não pensem: "Eu sou apenas medíocre, sou inútil." Nunca. Nunca pensem assim.
Todos vocês são santos e vocês são capazes de grandes coisas. Que Deus os abençoe.
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Sahasrara Puja 09.05.1993 Hoje nós estamos aqui para celebrar o dia do Sahasrara. foi muito difícil para Mim abrir o Sahasrara,
porque havia muitos buscadores neste mundo. Porque, é claro, Eu estudei também as permutações e combinações… pelas
quais todos vocês estavam, de certa maneira, sofrendo. Também o momento tinha chegado. Eu percebi que gurus horríveis, que
eram realmente demônios, estavam tentando capturar todos os buscadores. Eu pensei: "Está na hora do Sahasrara ser aberto."
Isso não foi como a crucificação de Cristo, de forma alguma. Naqueles dias, a pessoa tinha de fazer muita tapasya… e isso foi o
que Ele passou. Mas nestes tempos modernos, o que você sabe… é muito mais importante do que o que você faz. Existe uma
tamanha consciência universal agora, talvez por causa da mídia, por causa das comunicações, das viagens, de modo que uma
mente humana sabe muito. Ela sabe tanto que algumas vezes o cérebro dela não pode nem mesmo aguentar isso. Ela está tão
sobrecarregada com ideias… e também a mente humana está o tempo todo ansiosa para captar, absorver e reter seja o que for
que o homem ache que é conhecimento. Mas falta nele discernimento, então todos os tipos de coisas são acumuladas no
cérebro dele… nos tempos modernos, especialmente com o advento de toda essa mídia, como a televisão, os computadores.
Não uma mídia, mas é novamente um cérebro bastante complicado. O homem tinha de conhecer muito a técnica de todas
essas coisas. E se ele entendesse essa técnica, ele poderia fazer muitas coisas, muito mais coisas do que seus antepassados
podiam fazer. Deste modo, o materialismo começou a assumir seu próprio… desenvolvimento nas mentes das pessoas. Assim,
a maldição dos seres humanos naquela época era o materialismo. Foi quando Eu percebi que o Sahasrara precisava ser aberto.
Antes disso, as pessoas eram simples, inocentes. Todas elas acreditavam em Deus. Elas nunca duvidavam. E elas nem mesmo
procuravam a verdade. Esse excesso de materialismo criou uma competição tão grande… entre os seres humanos, tanta
hipocrisia que… as pessoas começaram a descobrir: "Isto não é honesto." O materialismo não é doador de alegria. Você não
pode conseguir paz com o materialismo. Isto simplesmente começou a se desenvolver na consciência deles: "Esse não é o fim
de nossa conquista." "Isso não é o que nós temos de saber." "Isso não é o que irá nos dar alegria e paz." Especialmente depois
da guerra, essa consciência começou a crescer muito entre os jovens. Isso acontece também porque… agora a consciência
humana alcançou o estado do cérebro. É desse modo que eles começaram a conhecer melhor, a absorver melhor e a reter
melhor. Pegue uma criancinha de hoje, ela sabe muito mais do que você sabia quando você tinha 25 anos de idade, porque
supõe-se que ela saiba tudo. E consequentemente não havia nenhum movimento… em relação a saber o que é a verdade. Mas
conforme essa consciência crescia cada vez mais, muitos buscadores foram criados nesta Terra. Muitas pessoas que nunca
souberam que eram buscadores… de repente se tornaram buscadores. É um efeito atmosférico, Eu devo dizer. E desse modo,
uma nova categoria de pessoas nasceu, elas se tornaram conscientes de que tinham de descobrir a verdade. Assim, tudo
aconteceu simultaneamente… de acordo com o momento em que o Sahasrara foi aberto. E assim isso aconteceu. Para nós
Sahaja Yogis, é claro, o Sahasrara é o evento mais importante. Ou devemos dizer, seja qual for o trabalho que todas as
encarnações fizeram, todos os profetas e santos fizeram, este é o ponto culminante. Eles fizeram aquilo para pessoas
individualmente, mas fazer às massas, de maneira que vá para cada canto deste mundo, é o supremo objetivo… de todo o
crescimento espiritual por toda parte… em cada religião, através de todas as grandes encarnações e profetas. O que eles
mostraram sobre o futuro, do que eles falaram, que você deve conhecer a si mesmo, que você tem de descobrir o seu Si, que
você tem de se tornar uma alma realizada, que você deve ter atma sakshatkar, que você deve ser um wali, todas essas alusões.
Até mesmo os budistas sabem que Matreya tem de vir. Ma-treya. "Ma" é a Mãe três vezes. Trigunatmika. Até mesmo os gregos
tinham Atena com os três poderes Nela. Portanto todos eles previram sobre esta época. E esta época chegou… e é desse modo
que Eu a chamo de época de florescimento, e os frutos que são vocês. Assim, tudo isso está tão presente, nós podemos dizer,
no ciclo cósmico de diferentes estações, essa bela época chegou… e como a roda do tempo, tem de girar e ir mais adiante, a
Sahaja Yoga começou, é claro, de uma forma bem pequena, mas agora cresceu muito pelo mundo inteiro. Aqui agora, há uma
outra coisa que aconteceu, que é notável, até agora as pessoas costumavam meditar sozinhas… e talvez uma delas
conseguisse a Realização, mas não havia nenhum fenômeno de Realização em massa, nem meditação em massa naquela
época. Todos eles costumavam desaparecer em algum canto… de um lugar tranquilo onde eles se sentavam e meditavam. Mas
essa Realização em massa, meditação em massa, compreensão em massa… e o aprendizado sobre o seu ser… não eram nem
mesmo imaginados por Mim, que isso iria a tal limite, a tal extensão, com uma rapidez surpreendente. Este ano especialmente,
isso tomou uma nova dimensão, Eu acho, em todo lugar… e tudo que é negativo está sendo exposto na maioria dos países.
Assim, é desse modo, quando o Sahasrara se abriu, a Kundalini começou a mover-se em direção a este Poder Divino, ficando

conectada com Ele… e estava o tempo todo fluindo dentro de vocês, quando o estado de Nirvikalpa surgiu. Agora, quando Ela
está penetrando o Sahasrara, a pessoa tem de saber que o Sahasrara tem de estar desobstruído, de modo que o fluxo do Poder
Divino vá penetrando… sem nenhum obstáculo, sem ficar impuro, sem envolver-se em nenhum tipo de problema. Assim, para
alcançar esse nível, esse estado, todos os Sahaja Yogis, estou feliz em saber, estão tentando trabalhar nisso, em suas
meditações individuais também, de modo que esse crescimento deve se estabelecer agora. Deste modo, vocês ficam
iluminados de forma completa. Mas então a pessoa deve perguntar: "Por quê? Para quê?" "Qual é o propósito? Qual é o
objetivo?" O objetivo é perder o seu objetivo. Você não busca objetivos de forma alguma, nunca mais. Este pendal (tenda) foi
construído com grande habilidade, pelo qual não pagamos nada. Todo mundo estava trabalhando aqui dia e noite, na estação
das chuvas, e Eu fiquei muito preocupada com eles. Eu disse: "Qual é o problema? ", eles disseram: "Estamos desfrutando,]'
"Mãe, estamos desfrutando." "O que estão desfrutando?" "Estamos desfrutando a chuva, tudo bem." "Estamos desfrutando o
frio, tudo bem, desfrutando tudo," "levantando todas essas coisas pesadas, estamos desfrutando tudo." Eu fiquei muito
admirada com eles. Ninguém tinha nenhuma reclamação, mas todos estavam na trilha da batalha, construindo esta tenda para
vocês. Então o que acontece? Uma vez que o seu Sahasrara esteja desobstruído, esse fluxo de alegria… não permite nem
mesmo você pensar… que está se esforçando ou trabalhando. Normalmente se você falar para alguém que isto deve ser
erguido: "Aaah". Alguém desmaiaria… e alguém diria: "Ah, isso levará pelo menos um ano." Então eles começarão a dar
desculpas. "Este poste não está bom, isto não está bom. Isto não ficará em pé." "Não há nada…" Por fim, você descobrirá que
nada está feito. Isso ficará encostado desse jeito por anos. "É melhor você conseguir uma outra pessoa." "É melhor você ir
comprar alguma outra coisa." Tudo é adiado o tempo todo e nada é feito. Mas aqui, você não sente que está fazendo nada.
Quando você sente que não está fazendo nada, como você pode dizer então: "Por quê?" Porque não estou fazendo nada, de
maneira alguma, então não pergunto: "Por quê?" Pergunto? De qualquer maneira, não estou fazendo nada. Esse é o estado no
qual você está trabalhando no Plano Divino. Você está trabalhando muito, mas ninguém sente que está fazendo alguma coisa.
Todos eles pensam: "Nós sem dúvida estamos apenas…" "nos divertindo, fazendo nada." Esse tipo de estado é a bênção do
Sahasrara… porque somente no seu cérebro você pensa todas essas coisas, artifícios de poupar trabalho. Quero dizer, você fala
com alguém: "Vá e telefone para esta pessoa." Imediatamente, se é um homem moderno, ele dirá: "Talvez ele não esteja lá. Só
Deus sabe. De que adianta." "O telefone pode não estar funcionando." "Mas veja," "por que você não vê se o telefone está
funcionando ou não?" Antes disso, simplesmente ele dará 101 explicações que o telefone… pode não estar funcionando, alguma
coisa pode estar errada e… apenas para poupar trabalho primeiro. Esse é um dos truques do cérebro. Então essa inteligência o
engana o tempo todo. Ela lhe dá racionalidade para tudo. Por exemplo, um indivíduo mata o pai dele. Você lhe pergunta: "Por
que você matou?" "Por que não?" "Ele estava tão idoso, ele estava sofrendo…" "e eu quis ter toda a propriedade, então achei
melhor matá-lo." Por exemplo, a rainha Vitória ficou muito idosa, então seu filho deveria pensar: "Eu nunca me tornarei um rei se
essa senhora continuar assim." Assim, o cérebro começa a dar muitas explicações e a trapacear, por causa da racionalidade.
Ele dá racionalidade e a racionalidade não é nada além… de ego ou dos seus condicionamentos. Seu ego lhe diz: "Não, isto não
é bom", então você fica grudado neste ponto: "Isto não é bom." Então um outro pode lhe perguntar: "Por que não é bom?" "Eu
acho que não é bom, então eu penso assim." Ou por exemplo, alguém diz: "eu acredito", mas por quê? Mas na Sahaja Yoga a
resposta é simples: "Por que você fez isso?" Eu gosto disso. "Qual é a próxima resposta?" "Por que você está preocupado? Eu
estou gostando disso." Agora, as pessoas também falam desse jeito… por causa dos condicionamentos delas: "Oh, estou
gostando disso." Alguém dirá: "Eu gosto da minha bebida." Alguém pode dizer: "Estou gostando de ir a igreja." Algumas vezes Eu
digo "indo", alguma outra coisa, vejam, desse jeito. Eles estão gostando de alguma coisa, a qual de acordo com a Sahaja Yoga,
nós também nunca podemos gostar. Mas essa satisfação não é coletiva. Isso não é apoiado por ninguém. Por exemplo, alguém
diz: "Eu gosto de beber." Ninguém ergueu nenhum templo ou nenhuma estátua de um homem… que bebe. Vocês viram isso em
algum lugar no mundo? Assim, embora ele possa dizer "eu gosto", isso não tem nenhuma aprovação da sociedade. As pessoas
podem dizer: "eu gosto de roubar." As pessoas podem dizer: "eu gosto de matar", mas isso é muito arbitrário, é muito individual
e nunca suportado pela sociedade, mesmo pela sociedade moderna. E sempre há uma reação a isso. Mas a Sahaja Yoga não é
igual a eles. Quando você diz "eu gosto", você diz isso porque você não tem nenhum ego e nenhum condicionamento. É uma
situação diferente porque agora o Sahasrara está aberto. Assim, por um lado, o seu ego abaixou, por outro lado, seu
condicionamento está acabado. Você não é mais condicionado. Por exemplo, você fala com um católico, então Eu comecei a
falar sobre Cristo, imediatamente ele disse: "Mãe, por favor." Eu disse: "Eu estou falando sobre Cristo, não sobre o Catolicismo."
"Falando de Cristo, do que você está com medo?" "Mãe, nós não devemos nos tornar católicos novamente," "é por isso que
estamos preocupados." Mas Cristo nunca iniciou o Catolicismo. Tanto que eles desenvolveram um tipo… de
"descondicionamento" na mente deles, de modo que eles começam a ver: "Seja o que for que essas pessoas fizeram até agora

era errado…" "e seja o que for que eu tenha feito até agora era totalmente errado," "e eu não irei fazer isso." É uma coisa muito
comum. Eu tenho visto que as pessoas que veneraram Cristo preferem venerar… Ganesha e aqueles que veneraram Ganesha
preferem venerar Cristo. É exatamente o mesmo. O nome é diferente, mas é exatamente o mesmo, mas eles gostam disso
porque Cristo quer dizer o padre, as confissões, os rosários e também os cemitérios. Então eles não querem ter isso. Esses
condicionamentos, por si só, começam a mostrar… suas próprias formas como demônios… e os Sahaja Yogis querem evitar
isso: "Eu não tenho nada a ver com eles." Eu Me lembro no começo, nós tínhamos cerca de seis a sete hippies da Inglaterra… e
eles tinham vindo para Rahuri. Nós estávamos fazendo um programa… e havia cinco ou seis hippies verdadeiros. Esses que
eram hippies se tornaram Sahaja Yogis. Hippies verdadeiros vieram ao programa. Eu estava simplesmente sentada assim e de
repente… as pessoas disseram: "Oh não!" Eu disse: "O que aconteceu?" Eu comecei a observar, era como se uma serpente
tivesse entrado ou "o que aconteceu?" Eles foram hippies, mas com esse "descondicionamento" dos condicionamentos, eles
simplesmente não podiam suportar aqueles hippies iguais… ao que eles eram entrando. Porque você começa a ver claramente,
muito claramente… que todos esses condicionamentos tinham nos cegado completamente… e nos desencaminharam para um
lugar inóspito. É claro, em relação ao ego, no ocidente as pessoas estão extremamente conscientes. Havia uma esposa de líder.
Eu disse: "Por que você não ajuda seu marido?" Ela disse: "Mãe, eu estou preocupada com meu ego." Eu disse: "Por quê?" "Se eu
começar a fazer algum trabalho," "este ego pode se desenvolver novamente," "então eu fico muito preocupada." Eles estão tão
conscientes disto, que este ego não deve voltar. Um sujeito veio a Mim… e Eu estava falando com ele, então ele simplesmente
saiu correndo. Eu disse: "O que aconteceu?" Então ele disse: "Aqueles que ficam…" "próximos da Mãe sempre desenvolvem um
ego muito ruim, "não quero estar lá perto Dela." Assim, é uma mente tal que vê loucura, que vê insanidade, que vê imaturidade,
ela vê vulgaridade, ela vê fingimento, hipocrisia, vê tudo tão claramente e nesse estado, ele fica confuso e muito angustiado,
quer fugir de todo mundo. Então nós temos alguns Sahaja Yogis que têm esses problemas, que vêm para Sahaja Yoga com
problemas. Então essas pessoas os veem com esses problemas, eles ainda continuam com isso. Agora, o Sahasrara não quer
aceitar isso. "É terrível, eu era como ele. Não, não, nunca mais." "Eu não quero ser desse jeito." Assim, eles abominam a pessoa
que era exatamente como eles. Eles simplesmente não conseguem suportar, simplesmente não conseguem tolerar. Então Eu
diria que você ainda tem de crescer. Você tem de crescer. O seu Sahasrara tem de ser purificado numa grande velocidade, num
tal nível e estágio de modo que assim como o sabão limpa tudo, ele deve limpar tudo, não deve ter medo de nada, não deve ter
nenhuma preocupação com os condicionamentos dos outros… ou com o ego dos outros. Esse é estado que agora nós temos
de alcançar. Hoje é o Dia do Sahasrara, é o vigésimo terceiro Dia do Sahasrara… e Eu não deveria ter muita expectativa. Eu não
quero falar nada a mais sobre isso, mas Eu desejo e espero que todas as mil pétalas do Sahasrara de vocês… serão tão
purificadas que vocês nunca ficarão bloqueados por ninguém, vocês nunca ficarão com medo de ninguém, vocês serão os
mestres de todos os tipos de curas e… também vocês serão os que podem dar consolo, paz aos outros. Vocês serão os que
estarão organizando programas externos, vocês serão os que serão responsáveis pela Sahaja Yoga. E quando isso acontecer,
então poderemos ver que essas mil pétalas do Sahasrara se abriram. Essas mil pétalas… ainda não estão despertadas. Elas
significam os mil poderes diferentes da Deusa, o mínimo do mínimo. Esses mil poderes você mesmo pode abrir através da
introspecção, observando a si mesmo, rindo de si mesmo. "Conheça a ti mesmo" significa conhecer a si mesmo… com todos os
defeitos que você tem e também o potencial que você tem… e todos os pontos bons que você tem. Assim, no que se refere a
você, quando você está observando a si mesmo, você deve apenas ver os defeitos que você tem. "Por que eu me comporto
assim?" "Por que eu me imponho tanto?" "Qual é o problema?" "Por que eu não consigo me observar claramente?" Com essa
transparência do seu Sahasrara, você pode ver o seu coração, você pode ver sua mente, você pode ver a si mesmo plenamente,
claramente, o que está errado com você. Essa transparência só pode surgir se você tiver realmente o puro desejo, shuddha
iccha, ser desse nível. Agora, não há nenhuma competição… entre "A" e "B". Não falamos: "Você ganhou o primeiro prêmio por
romper o Sahasrara…" ou não dizemos: "Você tem o segundo prêmio." Não há nada como primeiro ou segundo na Sahaja Yoga,
porque nós não estamos participando de uma corrida. Não há nenhuma competição entre nós. Tudo que estamos fazendo é
para nossa própria satisfação. Agora, pense nisto: há cinco pessoas que estão correndo. Agora, elas têm de pensar, dentre
essas cinco pessoas, quem chegará primeiro. Aqui é o oposto. As cinco pessoas estão meditando. Agora, cada um
individualmente tem de ver por si mesmo se ele se satisfaz ou não. Ninguém mais lhe dará um certificado. É você que tem de
dar a si mesmo o certificado, honestamente. É uma situação bem diferente. É você, o seu Sahasrara e sua atenção, e você tem
de observar dentro de si mesmo: "Até que ponto estou consciente de meus próprios poderes," "minha própria compaixão, minha
própria personalidade?" Você mesmo terá de testar isso. É você que é aquele que decide. Quando você é o que está correndo, é
você que é aquele que decide sem correr. Então qual é a razão da competição? A coisa toda desaparece. Como Eu lhes falei
outro dia de uma analogia. Se você está olhando para o espelho, então você é o que está observando, o seu reflexo é aquele que

é observado… e há a ação de observar, então você está em três dimensões. Mas vamos supor que você mesmo se torne o
espelho. O processo todo é invertido. Você se vê. Você não tem de observar porque você o está vendo o tempo todo. É
simplesmente espontâneo. Da mesma maneira, quando se trata do Sahasrara, é o seu próprio Sahasrara que lhe dá a ideia
completa de como você está. O diagnóstico vem de seu próprio Sahasrara. Seu próprio Sahasrara lhe diz quais centros estão
bloqueados, porque todos os pithas destes sete centros estão no Sahasrara. É como se o Sahasrara estivesse agora
observando você… e lhe informando: "Veja, isto está errado com você," "isto está errado com você, aquilo está errado com
você." Assim, o Sahasrara, sendo o que mais lhe deseja o bem, lhe dá a informação correta sobre você mesmo, assim o melhor
é que você se corrige. Então alcançar esse estado perfeito é o que você tem de fazer. Mas quando você alcançar o estado
perfeito, você alcançou seu objetivo, não lhe resta nenhum objetivo. Por exemplo as luzes agora, até vocês instalarem as luzes,
vocês tiveram de trabalhar duro, montar as luzes, colocá-las corretamente, fazer tudo que é necessário. Mas quando isso está
feito e a luz aparece, então o trabalho da luz é transmitir luz. Então a primeira função acabou. Agora, a segunda função é
devolvê-la. Você alcança seu objetivo, seu destino. Por exemplo, Eu tinha de vir para cá, certo? Então Eu percorro todo o
caminho vindo de Minha casa, venho no carro, ando e venho e sento aqui. Agora, acabou essa parte, está encerrado. Agora Eu
não tenho de andar, senão Eu ficarei o tempo todo correndo. Então toda essa corrida louca deste cérebro para. Para que ele
deve ser usado agora? Para desfrutar a paz, para desfrutar a alegria, para desfrutar a coletividade. Então, o trabalho ou o
trabalho duro… ou você também pode dizer, o planejamento do futuro acaba. A única coisa agora é que você obteve isso, então
é melhor desfrutar. É como você estar vindo de fora, você está correndo, está com muita fome, você quer chegar em casa.
Quando você chega em casa, então a comida é servida para você. Agora, qual é o seu objetivo? Nenhum, exceto desfrutar a
comida pela qual você estava correndo. Mas depois disso também, se você começa a correr, então devemos dizer que isso é
completa estupidez. Mas a capacidade de desfrutar só surge… quando o seu Sahasrara está totalmente aberto, senão a
capacidade de desfrutar é muito menor e você se torna como uma pessoa que está correndo o tempo todo… atrás de algo que
nunca alcançará. Há muitos assim. Em toda a vida deles, eles são como loucos. Eles ficam trabalhando de manhã até a noite,
todo dia, não alcançando nada. No dia seguinte novamente se levantam, novamente correndo, a vida toda deles correndo desse
jeito. Até estarem com o pé na cova, eles ainda estarão correndo. Mas depois de começar a Sahaja Yoga, você para todas essas
atividades… e deixa isso para sua Sahaja Yoga trabalhar, para seu Sahasrara trabalhar isso. E isso dá certo. Você não tem de se
apressar, você não tem de ser tão competente, você não tem de anotar tudo, você não tem de pensar em planejar tudo. Tudo
simplesmente funciona e funciona belamente. A única coisa que a pessoa tem de fazer… é aceitar que tudo que está
acontecendo é para o nosso bem. Mesmo em pequeninas coisas. Mas o atraso de hoje no puja… foi por causa do desejo de
algumas pessoas que queriam dar um tipo de, Eu não deveria dizer isso, mas um show secreto iria acontecer… e eles não
queriam nenhuma luz. Então eles ficaram pensando: "O que vai acontecer?" "O puja será por volta das 17:00hs, depois às
18:00hs, eles irão jantar," mas o sol estará lá até às 21:00hs, então como poderemos apresentar isso?" Tudo bem, então tenha o
puja à noite. Em cada pequena coisa, você verá isso. Algumas pessoas estavam vindo da Índia e elas tinham de trazer… as
minhas duas caixas de lá e eles não permitiram trazer essas caixas, eles disseram que estavam com excesso de peso, excesso
de peso. Então não sabiam o que fazer, acharam que deveriam enviá-las de volta… e mais tarde elas poderiam ir para o Guru
Puja ou para algum lugar. Mas eles pensaram: "Deve haver algum plano," "deve haver um teatro, um drama." O avião estava
atrasado dezenove horas, então eles acharam que devia haver um teatro acontecendo. E então eles foram colocados em um
tipo de hotel para turistas… naquela noite. Na manhã seguinte, eles encontraram dois outros indianos de - Sahaja Yogis de Pune,
dois rapazes. Isso resolveu a situação. Eles puderam colocar a Minha bagagem no nome dos rapazes… e foi desse modo que a
bagagem veio. Mas eles não se sentiram aborrecidos, foram dezenove horas. "Tivemos um bom momento juntos, Mãe,"
"ficamos desfrutando e conversando", acabou-se. Ninguém sentiu o tempo passando. Ao contrário, qualquer outro teria
"devorado"… todo o pessoal do aeroporto, e teria quebrado todos os telefones. Esperar por dezenove horas, "Meu Deus, o que é
isto?" Teria sido publicado nos jornais. Para todo mundo, esse é o maior dos crimes, enquanto aquelas pessoas estavam
desfrutando a vida agradavelmente. Assim, nós perdemos agora o senso de objetivo, não temos nenhum objetivo, nós só
queremos desfrutar. É uma coisa muito, muito grandiosa que aconteceu, porque, como vocês sabem, a alegria no Sahasrara é
Nirananda. Nirananda. É claro, Nira é Meu nome também, mas significa a pura alegria absoluta. Nirananda. E essa Nirananda,
essa alegria não tem nenhuma outra nuance. Ela é simplesmente pura, a pura alegria. Sem pensar, ela simplesmente se
derrama. Afinal, toda atividade é para quê? Para obter algum tipo de prazer, de sensação e também algumas pessoas acreditam
que é para a alegria, não é. Somente após a abertura do Sahasrara e a purificação dele, então você saberá o que é a alegria.
Você não pode explicá-la, como você pode gastar horas desse jeito. As pessoas não compreendem. Por exemplo, até mesmo o
nosso prefeito estava Me dizendo: "Nós não conseguimos ficar sentados na igreja por mais de 15 minutos." "E como as

pessoas estão sentadas aqui por tantas horas." "Não conseguimos nos sentar por 15 minutos," "mas como essas pessoas
ficam sentadas por tanto tempo?" "O que elas estão fazendo lá?" "Qual é a diversão delas? Como elas podem ficar sentadas por
horas," "sem dizer nada, sem deixar cair nem mesmo um alfinete?" "Elas simplesmente ficam o tempo todo lá." "Então, o que a
Senhora lhes deu? O que está acontecendo com elas?" É surpreendente e extraordinário que essas pessoas… que não são nem
mesmo Sahaja Yogis possam ver claramente… que vocês não estão nem um pouco preocupados, vocês estão totalmente
desfrutando a vida. Seja o que for que vocês estejam fazendo não é importante. O que é importante é que quer vocês estejam
trabalhando… no escritório ou fora, vocês estão cheios de alegria, desfrutando tudo. Essa é a coisa mais importante na vida, a
qual você só pode ter através da Sahaja Yoga, porque os seus Sahasraras estão abertos, porque eles estão abertos. Há agora
mais uma coisa que Eu tenho de lhes falar… que é muito importante todos vocês se lembrarem que enquanto estão vivendo
neste oceano de alegria, nós temos de nos lembrar… que há muitos que ainda não saltaram dentro dele, portanto nós temos de
trazê-los para dentro, e é um prazer tão grande, uma alegria tão grande… dar a Realização a alguém, é extremamente agradável,
alegre. Então, nós precisamos de pessoas que venham e digam: "Nós definitivamente viemos para isto…", quero dizer, eles
devem realmente se colocar à disposição, uma vez que eles se coloquem à disposição, vocês ficarão surpresos… ao ver como
as coisas darão certo. Há muitos, Eu sei, que estão indo por toda parte, por todo lugar e difundindo a Sahaja Yoga. Então é muito
importante todos vocês saberem… que vocês receberam a luz para ser dada aos outros. Coloquem-se à disposição. Não
tenham medo do seu ego, dos condicionamentos, de nada. Coloquem-se à disposição. Vocês têm toda a força, a energia, têm
tudo dentro de vocês mesmos… e vocês farão tudo com tamanha felicidade e alegria. Em todo lugar, em cada país as pessoas
estão fazendo isso, mas alguns deles estão fazendo, alguns deles não estão fazendo. Todos vocês são muito capazes de fazer
isso, então por favor coloquem-se à disposição e vejam por si mesmos do que vocês são capazes. Antes de tudo, você deve ter
fé em si mesmo. Se você não tem nenhuma fé em si mesmo, você não pode fazer nada. Tenha fé. Você não deve ter nenhum
medo de nenhum tipo. E também faça introspecção, veja dentro de você mesmo o que está acontecendo. Para ser muito franca,
Eu percebo Meu cérebro totalmente vazio. O que Eu estou falando a partir desse vazio, Eu não sei. Vocês também perceberão
seu cérebro totalmente vazio, e ainda assim com esse cérebro vazio, vocês estarão alcançando muito. É notável, como vocês
têm visto, que da vela você recebe a brisa fresca. Como você pode obter da vela a brisa fresca? Você de fato obtém. Portanto, é
importante reconhecer a si mesmo como um Sahaja Yogi… e reconhecer o que você tem feito pela Sahaja Yoga. Sem trabalhar
pela Sahaja Yoga, você não pode desfrutar a vida. Esse era o seu objetivo e esse objetivo você alcançou. Agora, se você não
alcançou, vamos supor que Eu tenha de vir e sentar nisto e Eu não sento nisto, então de que adianta vir aqui? Eu vim aqui para
lhes falar alguma coisa sobre o Sahasrara… e se Eu não lhes falar, então de que adianta Eu vir aqui… e celebrar o Dia do
Sahasrara? Da mesma maneira, quando você alcançou esse estado agora, o que você tem de fazer é não usar para o seu
próprio propósito. Você o tem usado, bastante, para sua saúde, riqueza, para tudo. Agora, o que nós estamos fazendo pela
Sahaja Yoga? O que nós temos feito pela Sahaja Yoga? Depois de algum tempo, vocês farão muito… e vocês nunca saberão que
fizeram qualquer coisa pela Sahaja Yoga. É surpreendente, isso acontece com muitos de vocês… e deve acontecer a todos
vocês. Eu espero que todos vocês se deem conta de que os seus Sahasraras… estão purificados, completamente. Eles estão
perfeitamente bem. Vocês não têm de se preocupar com isso e vocês podem realmente ir em frente com a expansão da Sahaja
Yoga. Que Deus abençoe todos vocês.
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Shri Fátima Puja Istambul, Turquia, 18.05.1993 Hoje é um dia muito alegre, pois todos nós estamos aqui na Turquia… para
celebrar o Puja de Fátima. Como vocês sabem a respeito Dela, Ela era a filha do Profeta Maomé… e era casada com Ali… e Ela
tinha dois filhos, Hassan e Hussein, que foram, por fim, mortos em Karbala pelos fanáticos, que naquela época eram chamados
de Sunnis. Tudo isso aconteceu… porque havia fanatismo… e é o fanatismo… que faz a pessoa achar sempre que eles estão
certos… e que eles têm todo o direito de ficar com raiva, de persuadir, de convencer o outro grupo, a outra pessoa. E esse
fanatismo se desenvolveu há muito tempo, não é uma coisa nova. É tão óbvio agora que o nosso principal problema neste
mundo… é o fanatismo. Fátima perdeu Seus dois filhos… e Ela foi a corporificação de Gruhalakshmi. Ela reside em nosso Nabhi
Esquerdo. Assim, todas as doenças que estão conectadas com o baço, todos os problemas que estão conectados… com o seu
Nabhi Esquerdo só podem ser corrigidos por Fátima. Portanto, você tem de manter Fátima despertada dentro de você mesmo.
Nós estamos aqui na cultura islâmica, podemos dizer que este é o lugar da cultura islâmica. E na cultura islâmica, foi dado à
dona de casa um lugar muito, muito importante. Na época do Profeta Maomé, havia conflitos e batalhas e guerras acontecendo
entre diferentes tribos. Como resultado, muitos, muitos homens jovens foram mortos. Somente pessoas muito idosas
sobreviveram, e também muitas mulheres. Essa é a razão pela qual Profeta Maomé disse: "Você pode se casar com quatro,
cinco esposas," "mas vocês não podem permitir que elas permaneçam solteiras…" "ou elas terão relacionamentos fora do
casamento." "Isso será a maior decadência para o Islã, para esta religião." Assim, Ele entendeu que a menos e até que… as
mulheres sejam mantidas totalmente castas, totalmente puras, não pode existir o Reino de Deus. Em Sânscrito, há um ditado:
"Yatra narya pujyante, tatra ramante devata", significando "Onde as mulheres são respeitadas, são veneradas…" – e elas são
veneradas, não que elas existam para serem veneradas, mas elas são respeitáveis - "somente lá, existe o Reino de Deus."
Portanto, tanta responsabilidade está sobre as mulheres. Assim, da vida de Fátima, nós temos de saber que… Ela não saiu da
casa Dela e permaneceu como uma dona de casa, e Ela fez Seus dois filhos crescerem… de tal maneira que eles tiveram de lutar
na guerra contra o fanatismo. O marido Dela também estava lá. É desse modo que uma mulher que uma dona de casa é
mostrada tão poderosa… que embora ela fique em casa, embora ela pareça ser apenas uma mãe, mas como ela é poderosa.
Mas atualmente, um novo tipo de ideia surgiu. Os homens também têm sido muito grosseiros e agressivos… com as mulheres.
Como resultado, nós percebemos que há uma grande oposição aos homens, e um tipo de grande disputa tem sido criada entre
homens e mulheres. Também os homens, o modo como eles começaram a se tornar… libertinos, pervertidos, ficando com
mulheres ruins, as mulheres boas também pensaram: "Por que nós também não nos tornamos desse jeito?" E elas também
começaram a fazer coisas erradas… que elas não deveriam ter feito. Foi desse modo que toda a sociedade desmoronou,
decaiu. Agora, os homens são responsáveis pela política e pela economia, e também pela nação como administradores, mas as
mulheres são responsáveis pela sociedade. Quer ela esteja em casa ou esteja fora, quer ela esteja trabalhando dentro de casa
ou fora, ela é responsável pela manutenção da sociedade. E nesse ponto, parece algumas vezes para uma mulher… que ela é
dominada, que seu marido a domina, que a família do marido a domina, mas é a qualidade de uma mulher que eleva o nível da
sociedade, não somente o nível, mas também na família, ela é respeitada. É um papel muito importante como uma dona de
casa. Talvez nós nunca percebemos isso. Agora, nós vemos tantas luzes aqui, a eletricidade está passando lá. Mas qual é a
fonte desta eletricidade? Ela não é muito mais importante do que estas luzes? Assim os homens não são nada mais do que, nós
podemos dizer, a energia cinética, mas a energia potencial é a mulher da casa. Mas atualmente, a situação está se tornando
muito estranha. Eu fiquei surpresa quando Eu fui à Itália também, pelo modo como as mulheres têm se tornado vulgares. E elas
querem parecer atraentes para todo homem. Qual é a necessidade? É uma busca infeliz para a qual os homens estão se
encaminhando, e as mulheres estão se tornando completamente vulgares. Essa vulgaridade das mulheres não lhes dará
nenhuma força ou alegria. Eu sei que a pessoa se sente muito infeliz… pelo modo como os homens as tratam, mas você deve
ter sua própria personalidade, você deve ter sua própria compreensão… de que você é uma mulher, você é a shakti, e ninguém
pode subjugar a shakti. Mas se você não se mantém fiel à sua própria personalidade… ou à sua castidade, então você não pode
alcançar seu objetivo na vida. E o seu objetivo na vida é dar poder ao seu filho, ao seu marido. Para toda a sociedade, a mulher
dá o poder. Eu também sou uma mulher, como vocês sabem, e Eu também tenho uma família. Com todos os poderes que Eu
tenho, Eu nunca mostrei para eles que Eu tenho esses poderes. Eu sempre ouvi Meu marido, o obedeci embora algumas vezes
ele também foi muito irracional. E ele também veio de uma sociedade que era… mais orientada ao islamismo. Mas isso foi
apenas uma brincadeira para Mim, porque Eu pensei: "Ele é exatamente como uma criança… "e Eu tenho de ser muito paciente

com ele." Ele sempre diz que por causa dos Meus poderes, ele conseguiu tudo na vida. Sempre na presença de todo mundo, ele
diz isso. Eu não sei quanto a isso, mas definitivamente, Eu Me sinto muito satisfeita com a Minha própria vida de casada. Eu
nunca penso do modo como as outras pessoas pensam, que nós devemos tentar dominar o marido, que nós devemos brigar
com ele, que devemos ter o direito de fazer isso. Nosso direito está dentro de nós mesmas, dentro dos nossos poderes. Os
homens também devem se dar conta de que… eles têm de respeitar as mulheres. Quero dizer, não a tal ponto que elas lhe digam
para fazer algo errado… e você simplesmente se perca com isso, essa não é a maneira. Isso é servilismo. Os homens têm de ser
homens. Isso de modo algum significa que as mulheres são dominadas… pelos homens, Eu não considero isso desse modo,
porque se você tem seus próprios poderes, no final das contas, qualquer que seja o marido, ele terá de vir e entender o que você
é. Ele terá de saber o que você é. Eu tenho visto isso muitas vezes em toda a Minha vida, que isso tem se mostrado desse jeito.
Eu nunca dizia nada. Vamos supor que ele fique zangado, Eu ficava quieta. Tudo bem. Afinal, ele tem de lutar externamente… e
ele tem de descarregar a raiva em Mim, pois ele não poderia fazer isto: se ele fizer isso com os outros, eles baterão nele, então é
melhor que ele descarregue a raiva em Mim. E Eu nunca, nunca senti que dessa maneira ele estava Me dominando. A única
coisa que Eu pensava é que ele estava descarregando sua raiva. Mas Eu percebia que sempre que Eu dizia algo para ele, ele
pensava sobre isso. Em toda sua vida, Eu tomei onze decisões. E ele ainda se lembra de todas essas decisões, uma por uma, e
sabe que isso foi muito, muito importante. Sobre outras coisas, Eu nunca lhe digo o que fazer. O que quer que fosse mais
importante, o fundamental. Agora, ele também compreendeu que Eu tenho uma missão muito importante. Então ele Me deu
dinheiro, ele Me deu tempo, deu-Me toda a liberdade. Mas primeiro, Eu tive de Me estabelecer… como uma esposa devotada
muito sensata. Os homens como um todo são um tipo bem diferente, vocês devem entender. Eles são extrovertidos, e seja o
que for que as mulheres gostem muito, eles não poderiam fazer. Tudo bem, porque mulheres e homens são complementares.
Como por exemplo, Ali ficava fora realizando tudo, enquanto Fátima Bi ficava em casa, no lar, nunca saía, mas Ele conhecia Sua
fonte de energia, de onde ela estava vindo. Devido ao fato das mulheres nunca terem sido respeitadas como shakti, elas
começaram a se deixar levar… por estas ideias modernas ocidentais: "Nós temos de lutar contra os homens, eles são
problemáticos," "eles estão nos perturbando e nós devemos nos vingar." Desse modo a sociedade não pode funcionar. A
responsabilidade das mulheres é muito maior do que a dos homens. Os homens têm de apenas ir para o escritório, realizar algo,
voltar. As mulheres têm de gerar energia por toda a vida… para o desenvolvimento dos filhos, para a proteção do marido, para
todas as coisas sensatas que ela tem de fazer. É por isso que na Índia nós dizemos: "Uma mulher deve ser totalmente
respeitada…" "e ela tem de ser respeitável." Além do mais, isso não é somente na Índia, Eu tenho visto isto por toda parte: as
mulheres são sempre respeitadas se elas são donas de casa. Por exemplo, Eu vou com Meu marido para alguma cerimônia, Eu
sou respeitada tanto quanto ele é. Por exemplo, o vice dele não será respeitado… do mesmo modo que Eu sou respeitada, o
secretário dele não será respeitado, ninguém. Eu, como esposa dele, sou respeitada do mesmo modo porque Eu sou esposa
dele. Ninguém Me menospreza porque Eu sou a esposa de alguém. É assim por toda parte. Eu lhes contarei um caso de uma
senhora que conheci. Ela pensava que era uma pessoa muito esperta, sempre cuidava do corpo dela… e apenas para ficar
magra e tudo mais, e ela queria atrair todos os homens e fazia todos os tipos de coisas. Ela usava jeans e era uma mulher
bastante idosa. E o marido dela era um homem importante, ele era secretário chefe do gabinete, muito mais velho do que nós.
Então um dia todos nós fomos convidados para um jantar. Ela não estava lá. Muitos perguntaram por ela, muitas pessoas:
"Onde está sua esposa? "Onde está sua esposa?" Ele disse: "Eu não sei onde ela está. Era para ela vir para cá." Eu também fiquei
pensando: "Onde ela está? Aonde ela foi? ", porque havia um lugar para ela, um lugar especial. Então, antes de sentar para o
jantar, Eu fui ao banheiro, Eu fui ao banheiro. E lá a coitada estava sentada em um canto. Eu disse: "Por que você está sentada
aqui?" Então ela disse: "Eles me fizeram sentar aqui, não sei o que fazer." Então Eu a levei para fora. Eu disse: "Por que você a
fez sentar-se lá?" E ela estava achando que era muito esperta, que ela tinha feito um penteado muito bonito, que estava
parecendo uma atriz. "Oh, ela é esposa?" Eu disse: "Sim." "Oh meu Deus! Nós pensamos que ela era a secretária." "Como ela
poderia ser a esposa? Ela não tem nenhuma dignidade própria," "pelo modo estúpido como ela estava vestida, estupidamente,"
"como nós podemos acreditar que ela é a esposa?" "Ela não tem nenhuma dignidade como esposa…" "de um cavalheiro indiano
de uma posição tão elevada." E a coitada ficou sentada lá por meia hora fumando. Eles não podiam acreditar nisso. Depois eles
Me perguntaram: "A Senhora tem certeza de que ela é a esposa dele?" "Sim, Eu tenho certeza." Quero dizer, ela veio à mesa,
ninguém se levantou para ela. E eles ainda pensaram, todos os outros: "ela é a secretária que chegou." Depois nós tivemos de
lhes dizer: "Esta é a esposa dele." Ela estava pensando que era uma jovem esperta, naquela idade se comportando
estupidamente. Assim, mesmo no Ocidente uma mulher é respeitada… se ela é uma boa dona de casa. Em qualquer lugar, ela é
respeitada. Eu fiquei surpresa também, pois Eu conheci alguém com cargo muito elevado, um ministro no gabinete da
Inglaterra, e ele era considerado um pouco volúvel. E ninguém prestava atenção nele. Ninguém prestava. "Não olhe para ele!" Eu

não era tão boa nos escândalos… que eles tinham em todos os círculos diplomáticos. Mas Eu disse: "Por que vocês não falam
com este homem?" "Não, ele não merece isso." Eu disse: "Por quê?" Eles disseram: "Ele é horrível, ele não é um bom homem."
"Sim, mas por quê? O que ele fez?" Eles disseram: "Ele é um paquerador, e ele fica olhando para outras mulheres… "e está
fazendo todos os tipos de coisas." E eles contaram histórias sobre ele. Meu Deus! Um homem tão importante como um
ministro, por que ele está se comportando desse jeito? Como um burro estúpido, ele fica andando por aí. Ninguém apertava sua
mão. Até mesmo os homens não olhavam para ele. Agora, é claro, uma nova sociedade está se formando… com todas essas
pessoas estúpidas, isso é diferente. Mas um Sahaja Yogi que visitar esses lugares… ficará surpreso ao ver como eles são
estúpidos. Eles podem comprovar isso. Todos eles ficam bloqueados no Nabhi Esquerdo deles, quer sejam mulheres ou
homens. Mas é mais perigoso para os homens, se eles têm uma esposa assim. Agora, se o Nabhi fica bloqueado, o que
acontece? Quais doenças você contrai? A principal é o câncer de sangue. Com o Nabhi Esquerdo, você pode contrair o câncer
de sangue. As mulheres acham que elas podem dominar o marido delas, que podem fazer isso com o marido delas, que elas
podem corrigi-los, mas elas não sabem que estão causando uma doença séria… como o câncer de sangue. Eu sei de alguém
que estava sofrendo de câncer de sangue, mas o curamos e depois descobrimos que o Nabhi Esquerdo dele… ainda estava
ruim. Repetidamente, ele estava tendo uma recaída. Depois nós descobrimos que era a esposa dele. Ela era uma mulher tão
perigosa para ele. E ele não se separava dela, não se separava dela. Então Eu lhe disse: "Eu não o tratarei novamente se você
viver com aquela mulher. É melhor mandá-la embora ou mande-a para um outro lugar, sim." "Mas se você vai viver com essa
mulher, Eu não irei tratá-lo." Ele também a chamou e Eu lhe disse na cara dela: "Você é uma mulher muito dominadora, uma
megera horrível…" "e se você tentar torturar seu marido, ele não pode ser curado." Mas ela continuou. E depois, o resultado final
foi horrível, horrível, horrível. Ele desenvolveu um baço grande, deste jeito, todo ele foi retirado, e os médicos disseram: "Dentro
de seis meses, você morrerá." Assim, em ambos os casos, Eu diria, a esposa tentou dominar o marido… e o marido ficou
apegado àquela esposa mesmo assim. É um caso recente que Eu estou lhes contando. Agora, nós somos marido e mulher
porque nós amamos um ao outro, nós somos complementares: a mulher é uma mulher, o homem é um homem. Os homens não
devem esperar que as mulheres sejam como eles, muito rápidos; e as mulheres não devem esperar que os homens sejam como
elas, muito, Eu diria, nobres. São qualidades de uma mulher e qualidades de um homem. Mas o maior poder de uma mulher é a
castidade dela. Se a castidade dela é perturbada, então ela é uma pessoa perigosa, muito perigosa. Ela pode não somente
prejudicar o marido dela, mas também os filhos dela, sua sociedade. Nós viemos de uma cultura que é muito parecida… com a
cultura islâmica também. A cultura indiana é deste jeito. Na cultura indiana, as mulheres respeitam a castidade delas… mais do
que qualquer coisa neste mundo. Elas podem abrir mão de tudo, mas não da castidade delas. E uma vez, há uma história que Eu
devo lhes contar, muito interessante, sobre uma mulher muito bonita chamada Padmini. Ela era a esposa de um rei. E havia um
rei muçulmano horrível que queria ver essa mulher, porque ele ouviu dizer que ela era muito bonita. Vejam isso foi uma coisa
muito estranha. E ela veio, e ele foi para aquele reino e disse: "Eu preciso olhar essa mulher, senão eu destruirei todo o reino."
Agora, as pessoas disseram: "Ele não pode fazer isso, ela é nossa rainha. Ela não pode, ele não pode ver nossa rainha desse
jeito." Ela simplesmente pensou: "Tudo bem. Ele não precisa me ver, mas ele pode ver meu reflexo." Então ela ficou em pé diante
de um espelho e ele viu o reflexo dela. Então ele ficou ainda mais louco e disse: "Eu preciso ter esta mulher." "Se vocês não a
entregarem para mim, então destruirei todos vocês." Imaginem, um rei fazendo toda essa insensatez… por causa de uma
mulher, isso mostra que sujeito inútil ele era. Então ele trouxe todo o seu exército, tudo, e se estabeleceu… perto do forte onde
essas pessoas estavam, e enviou uma mensagem: "Se vocês não mandarem essa mulher para mim, então eu atacarei." Eles
não estavam preparados, não sabiam o que fazer, então eles disseram: "Deixem-nos ir e lutar contra ele." "Não podemos
permitir que a nossa rainha seja entregue a eles." "Essa é uma questão de honra." Eles pegaram 100 liteiras. Vocês sabem o que
é liteira? Eles pegaram 100 liteiras. Agora, nessas 100 liteiras, havia quatro guerreiros sentados… com armas e equipamentos, e
havia dois que as estavam carregando. E eles disseram: "Tudo bem. A rainha está vindo com suas 100 criadas." Os
muçulmanos naquele momento estavam… o rei muçulmano estava… tomando suas bebidas e coisas assim, muito feliz: "A
rainha está chegando." Então essas pessoas foram lá e saíram de suas liteiras… e começaram a lutar. Eles tinham dito para as
mulheres: "Se nós vencermos, às 5:00hs da manhã," "nós acenderemos uma fogueira e vocês verão o fogo," "então vocês
saberão que nós vencemos." "Mas se nós não vencermos, então vocês devem saber em definitivo…" "que nós não vencemos a
batalha." Eles eram só 400 ou 600 pessoas e milhares estavam com esse homem… e ele tinha armas e canhões e tudo. Então
eles começaram a lutar. Naquela batalha, aquele rei muçulmano venceu porque ele tinha muito poder… e a maioria daquelas
pessoas morreram. Até mesmo o rei foi morto. Não houve nenhuma fogueira acesa às 5:00hs. então as mulheres viram que não
havia nenhuma fogueira acesa. Então elas fizeram uma plataforma imensa, uma pira, elas desceram até a pira e acenderam o
fogo e todas elas morreram. 3.000 mulheres morreram, porque elas não queriam que outros homens as tocassem. Qualquer

outro homem vindo e tocando-as… significa que a castidade delas está acabada. Há muitas, muitas histórias desse tipo na
Índia. Então, como elas respeitam a castidade delas. É fácil, vejam, cair em algum tipo de outra tentação. Mas se esse é o seu
poder, por que você deveria se submeter a algo que é tão inútil? Na Sahaja Yoga, nós temos de compreender. Os homens
também devem saber que se suas esposas são tão castas… e tão boas, eles devem respeitá-las. Eles também devem
compreender que eles também têm irmãs rakhi, de maneira que nós somos muito castas. Nós respeitamos a castidade de uma
irmã rakhi… e não queremos de forma alguma estar de acordo… com qualquer pessoa que não respeita a castidade. Então os
homens também se tornam castos. Quando as mulheres são castas, os homens também se tornam castos. E essa castidade é
o seu principal poder, essa castidade é o poder especial, é o poder de Shri Ganesha. E quando você obtém esse poder de Shri
Ganesha, você sabe quão poderosa você se torna… com a inocência que é despertada dentro de você. Assim, sem a castidade,
as mulheres não podem alcançar… nada na Sahaja Yoga. A pessoa tem de abandonar todas as ideias passadas, todas as
coisas do passado, e também o comportamento… que vem do bombardeio dos jornais, da mídia, de tudo. Recentemente, Eu li
um belo livro, grande assim, publicado: "Mídia versus América". Nele, eles disseram como essa mídia… tem colocado ideias na
cabeça das mulheres e dos homens, depreciando a utilidade da vida de casado, como eles têm matado a vida de casado. Eles
se casam, depois divorciam; eles se casam, depois divorciam. A mesma coisa segue acontecendo o tempo todo. Na Sahaja
Yoga, é claro, não é tão ruim assim. Nós tivemos 86 casamentos desta vez. Oitenta e seis, dos quais, um estava prestes a
fracassar, esse também está estabelecido. Na Sahaja Yoga é muito melhor. As pessoas compreendem a importância da vida de
casado. É um teatro, mas também é tapas, é uma tapasya com a qual… você compreende os seus próprios poderes. Eu diria que
o homem é como o sol, mas a mulher é como a Mãe Terra. A diferença é esta: o sol brilha, dá luz, ele também nutre a Mãe Terra
de certo modo; e a Mãe Terra dá tudo, Ela suporta tantas coisas, Ela suporta todos os nossos pecados. Assim, a dona de casa é
como a Mãe Terra. Ela dá alegria a todos, ao seu marido, a seus filhos. Ela não pensa em si mesma. Ela não pensa: "Como eu
poderia alcançar grandes coisas…" "através da minha beleza, talvez, através do meu corpo," "através da minha educação,
através dos meus poderes que eu obtive? ", não, ela não pensa. O que ela pensa é: "Como eu posso tornar os outros
poderosos?" "Como eu posso lhes dar poder? Como eu posso ajudá-los?" Essa é a típica ideologia de uma mulher. Se não for
assim, então ela não é uma mulher. Quero dizer, ela se sente – se alguém diz: "Eu quero ir à sua casa para jantar", ela se sente
muito feliz. "Oh, isso é muito bom. Então agora, o que eu devo cozinhar?" "O que eu devo fazer?" Essa é a atitude de uma mulher.
Uma vez nós tivemos um grupo de pessoas, cerca de 25 delas vieram Me ver. Eu estava sentada com eles em um lugar aberto, e
então Eu mandei uma mensagem para Minha filha… de que eles estavam aqui e poderia demorar, então era melhor preparar um
jantar para eles. Depois disso Eu disse: "Tem jantar para vocês." Eles disseram: "Como?" Eu disse: "Tudo bem." Ela ficou tão
contente, Minha filha. Ela preparou todos os tipos de coisas, as amigas dela também vieram ajudá-la. E eles ficaram surpresos,
todos esses estrangeiros, "Como, Mãe, ela está tão feliz com isso? Se eu disser à minha esposa"- isso foi no começo da Sahaja
Yoga – "que mesmo três pessoas virão para jantar," "ela ficaria pra lá e pra cá, pra lá e pra cá." Eu disse: "Por quê?" "E ela ficaria
resmungando e lamentando, " "e ficaria irritada com as pessoas." Eu fiquei bastante surpresa. Na Sahaja Yoga, é desse modo
que nós vivemos. Nós queremos dar amor, e os homens têm de apreciar esse amor e desfrutar esse amor. Quer você seja um
irmão ou um marido ou um filho, de qualquer forma, o amor da mulher é para você. E ela lhe dá esse amor que o torna
totalmente, não apenas alegre, mas também religioso. Porque é uma coisa ligada à outra. Se uma mulher começa a se
comportar mal, isso é o pior para a sociedade, os homens também começam a se comportar mal. Os homens, de todo jeito, são
extrovertidos. Assim, para controlá-los, para colocá-los como chefes de família, as mulheres devem saber como mantê-los. Não
é fácil administrar uma casa, não é fácil conduzir sua família, não é fácil cuidar de seus filhos, é muito difícil. E aquelas que têm
essas qualidades são as melhores mulheres… e elas realmente conseguem isso. Quero dizer, vocês podem pensar em suas
mães, o quanto elas os amavam, todos os homens e mulheres. Por quê? Por que vocês pensam tanto em sua mãe? Porque ela
sacrificou tudo, mas sem mostrar que ela estava sacrificando. Ela fez tanto por você, então você sente isso. O potencial da
mulher para amar é enorme, enorme. E isso é o que nós temos de aprender com Fátima. Ela entregou Seus dois filhos para
serem mortos. Ela sabia, porque Ela era, afinal de contas, Vishnumaya. Ela era a encarnação de Vishnumaya. Ela sabia que Seus
filhos seriam mortos, mas ainda assim Ela enviou Seus filhos: "Tudo bem, não importa." "Mesmo que Eu saiba que Eles irão
morrer, tudo bem." Tamanha bravura, tamanha coragem, tamanha compreensão do dever de Seus filhos. Hoje nós nos
lembramos Deles como Hassan e Hussein. Vamos supor que Ela tivesse dito: "Não, não, não, não, não vão para guerra. Fiquem
em casa." E se Ela Os tivesse forçado a não ir, então Eles não teriam morrido. Nós não teríamos falado sobre Eles hoje, não é?
De qualquer forma, Eles teriam morrido em algum momento, mas Eles tiveram a morte de um herói por causa da Mãe Deles. É
claro, Eles eram também um tipo de encarnação, mas o modo como Ela Lhes deu, sem dúvida, total encorajamento: "Vão e
lutem pela coisa certa." Porque esses fundamentalistas… estavam tentando trazer o fanatismo deles. Assim, hoje é um dia em

que Eu tenho de dizer para os homens também: vocês devem aprender a respeitar uma mulher que é casta. Por favor entendam,
se sua esposa é uma mulher casta, então você não tem nenhum direito, de forma alguma, de perturbá-la. Não que ela deveria
ser respeitável, ela deve, você deve certificar-se de que todo mundo a respeite, que ninguém a insulte, você deve defendê-la,
estar identificado com ela. Mas se ela não for uma mulher casta… e se ela for daquele tipo, é melhor manter distância. Eu não
tenho tanta coragem assim para dizer: "Tudo bem. Vá em frente com ela e Eu cuidarei disso." É muito difícil. Eu não sei que
complicações podem vir. Com todas essas experiências, aprende-se uma coisa em definitivo: a mulher é muito mais para
dentro, ela tem muito mais poderes, ela é muito mais sábia do que as outras pessoas, se ela mantém-se fiel à sua castidade.
Esse é o ponto em torno do qual todos os movimentos dela giram, toda sua personalidade gira. Ela pode ser qualquer coisa.
Nós tivemos mulheres – por exemplo, havia uma mulher que só tinha 17 anos de idade e ela ficou viúva. Ela ficou viúva com a
idade de 17 anos… e lutou contra um rei muito horrível chamado Aurangzeb, e ela lutou contra ele, ele ficou paralítico, Nós
tivemos na Índia mulheres de diferentes, diferentes, digamos, personalidades de certo modo, bastante diferentes, de diferentes
modos, mas elas eram, antes de tudo, donas de casa. Todos os poderes delas estavam lá como donas de casa. Portanto, não
menosprezem de forma alguma a dona de casa. Quando Eu estou viajando de avião, eles Me perguntam: "Mãe, qual é a sua
profissão?" "Dona de casa." Minha profissão é dona de casa. Eu sou uma dona de casa de uma família muito, muito grande. Eu
estou cuidando dos Meus filhos, Eu os estou amando, eles Me amam, e… essa profissão é a melhor, Eu acho, porque ela dá
tanta alegria, é tão bela. É amor. Ela dá tanta energia. E nesta idade também, Eu nunca sinto a Minha idade, porque Eu sou a
Mãe de muitos de vocês. E nunca vem em minha cabeça que Eu estou idosa agora… e que Eu devo fazer "assim e assado", que
Eu devo descansar e não devo fazer este trabalho novamente. Por causa deste sentimento de amor por Meus filhos, Eu tenho
de nutri-los, Eu tenho de cuidar deles, porque Eu tenho de lhes dar todos os Meus poderes. Eu nunca tento exibir Meus poderes
para vocês de forma alguma. É somente vocês que devem absorver todos os Meus poderes. Este é o único desejo que Eu tenho:
que vocês sejam tão poderosos quanto Eu. É claro, vocês descobrem que Eu tenho poderes, isso é diferente, mas no que se
refere a Mim, Eu quero que vocês esqueçam que poderes Eu tenho, mas vocês devem ter todos esses poderes dentro de si
mesmos, de modo que vocês possam salvar o mundo. Essa é a única coisa que Eu quero lhes dar. E Eu quero garantir que todos
vocês possam ter tudo que Eu tenho. A única coisa, se vocês puderem manter, uma coisa simples na vida, é que nós temos de
ser pessoas corretas. Nós não podemos nos comportar sem responsabilidade, não podemos nos comportar mal. Hoje em dia,
tantas coisas estão surgindo, coisas que os homens estão fazendo e as mulheres estão fazendo, nós não estamos fazendo. No
processo evolutivo, como podemos dizer, houve alguns macacos, chipanzés que se tornaram seres humanos. Mas não, nesse
meio tempo, houve alguns outros seres humanos que surgiram, os quais desapareceram. Então, muito poucas pessoas se
tornarão Sahaja Yogis, que serão salvos. Todo o resto não existirá: eles não serão nem macacos nem seres humanos,
acabou-se. Todas essas são coisas autodestrutivas que matam a família, matam a castidade dentro de nós, e depois nós
ficamos abandonados. Nós não ficamos em nenhum lugar. Nós temos doenças, nós temos dificuldades, nós temos problemas.
Então tenham cuidado. Tenham muito, muito cuidado, e este Puja especial… para Fátima Bi é o Puja à Vishnumaya. Também, a
culpa que atua no Vishuddhi Esquerdo… pode ser curada, se vocês desenvolverem sua castidade. Vocês nunca se sentirão
culpados, porque essa é uma virtude tão grande que vocês têm. Com essa virtude, vocês nunca, nunca se sentirão culpados, e
vocês podem resistir a qualquer insensatez, porque vocês estão se baseando na verdade da castidade. Hoje é um dia especial,
Eu diria, quando nós estamos venerando… este grande ideal da castidade que é Fátima Bi. Que Deus os abençoe.
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Shri Adi Shakti Kundalini Puja Cabella, Itália, 06.06.1993 Hoje, todos nós iremos Me venerar, pela primeira vez. O puja sempre
tem sido de um aspecto Meu ou de uma parte Minha. Agora, a pessoa tem de saber muito claramente o que é a Adi Shakti.
Como nós dizemos, é o Puro Desejo de Deus Todo-Poderoso, de Sadashiva. Mas qual é o puro desejo de Deus Todo-Poderoso?
Se vocês observarem, seus próprios desejos surgem do quê? Não do Amor Divino, mas do amor carnal, do amor material, do
amor pelo poder. Atrás de todos esses desejos, há amor. Se você não ama alguma coisa, você não a desejará. Assim, esses
tipos mundanos de amor que você tem, pelos quais nós gastamos muito de nosso tempo inutilmente, na verdade, eles não lhe
dão satisfação, porque esse não é o amor verdadeiro que você tem. É só paixão cega passageira, e depois você simplesmente
fica farto disso, e daqui você pula para uma outra coisa, para outra coisa, para outra coisa. Assim, a Adi Shakti é a
corporificação do Amor Divino de Deus. É o Puro Amor de Deus. E em Seu amor, o que Ele desejou? Ele desejou que deveriam
ser criados os seres humanos, que seriam muito obedientes, seriam sublimes, seriam como anjos. E esta foi a ideia Dele: criar
Adão e Eva. Então os anjos não têm liberdade, os anjos são criados assim. Eles são fixos, eles não sabem por que fazem isso.
Os animais também não sabem por que eles fazem certas coisas, eles simplesmente fazem isso porque eles são obrigados
pela natureza, eles são obrigados por Deus Todo-Poderoso. Eles dizem que Shiva é Pashupati, significa que Ele controla todos
os animais, Ele é Pashupati. Ele controla todos os animais. Então todos os desejos dos animais entram em ação, mas eles não
se arrependem, eles não têm ego, eles não pensam: "Isto é errado" ou "aquilo é bom". Eles não têm nenhum problema de karma,
porque eles não têm nenhum ego, porque eles não têm nenhuma liberdade. Nesse ponto, a Adi Shakti, que era o Puro amor assim imaginem um Pai que colocou todo o Seu amor em uma única pessoa, então o que restou para Ele? Nada. Ele fica apenas
observando. Então o que Ele pensa? Ele fica apenas assistindo a peça de Seu desejo, de Seu amor. Ele está observando isso,
como está funcionando. E quando Ele está observando isso, então Ele é muito cuidadoso, porque Ele sabe: "Essa personalidade
que Eu criei..." "não é nada além de amor e compaixão". E a compaixão em si é de uma variedade tão nobre... que Ele não pode
suportar ninguém desafiando essa compaixão, perturbando essa compaixão, ou também, de algum modo, depreciando-a,
rebaixando-a, insultando-a. Ele é muito alerta nesse ponto e Ele é muito atento. Assim uma divisão se estabeleceu, nós
devemos dizer, Dele, de Seu próprio desejo de amar. Agora, também foi dada a esse desejo de amar uma personalidade, quer
dizer um ego, e esse ego tem de agir por conta própria. Ele se tornou meio que uma personalidade muito independente, que era
livre para fazer o que quisesse. Quero dizer, nós não conseguimos imaginar em nossa vida mundana... que um marido e uma
esposa sejam completamente livres para fazer... o que quiserem, porque não há nenhuma coesão, não há nenhum
entendimento, não há essa unidade, essa afinidade. Mas é como a lua e o luar, o sol e a luz do sol. É uma tamanha coesão que
seja o que for que um faça, o outro desfruta. E nessa bela divisão, a Adi Shakti decidiu mudar os planos Dele. Ela é conhecida
por Sua Sankalpa Vikalpa Karoth: qualquer coisa que você tente decidir demais, Ela porá um fim nisso, como por exemplo o Puja
de hoje às 11:00hs. Então quando esse assunto de Adão e Eva começou, Ela pensou: "Eles serão exatamente como os outros
animais ou anjos, de que adianta?" "Eles devem saber o que eles estão fazendo," "eles devem saber por que eles estão fazendo
isso," "eles devem ter a liberdade para entender o que é o conhecimento." "E semelhante a uma vida fixa como máquina que os
animais têm," "por que eles deveriam ter essa vida?" Assim, em Seu poder de arbítrio pessoal, que foi considerado - é claro, Ela é
Aquela que veio como uma serpente e lhes disse: "Provem o fruto do conhecimento". Agora, para as pessoas que não são
Sahaja Yogis, vocês não podem dizer isso, elas ficarão chocadas. Mas essa serpente veio para testá-los... e depois dizer a eles:
"É melhor vocês provarem este fruto". Essa serpente disse para a mulher, não para o homem, porque presume-se que a mulher
aceite as coisas facilmente. Ela pode até aceitar bhoots, ela pode até aceitar insensatez, mas ela é aquela que aceita. Enquanto
o homem não aceita facilmente, ele contesta, ele discute. É por isso que Ele veio e disse à mulher - Ela veio e disse à mulher, Eu
devo dizer. Este Espírito Santo na verdade é feminino, e portanto mais próximo da mulher. Esta força feminina veio como uma
serpente e disse: "É melhor vocês provarem o fruto do conhecimento." Agora, era o trabalho da mulher, Eva, convencer o marido
dela, porque as mulheres sabem como fazer isso. Algumas vezes elas podem convencê-los de uma forma errada, dizer-lhes
algo que é muito errado, muito sinistro, como vocês sabem o que aconteceu em Macbeth. Em tantos lugares nós estamos
vendo que as mulheres têm... desencaminhado seus maridos. Mas os homens podem ser desencaminhados... ou podem ser
guiados ou podem ser emancipados, se eles tiverem uma esposa adequada. Então ele tinha total fé em sua esposa, acreditou
naquilo e eles provaram o fruto do conhecimento, sob a orientação deste Espírito Santo, que era uma personalidade feminina de
Deus. Isso não pode ser concebido pelas pessoas que estão apenas tendo... um vislumbre de Cristo ou um vislumbre do Profeta

Maomé... ou um vislumbre de Guru Nanak, elas não conseguem entender. Nós temos apenas um vislumbre Deles. Se Eles
tivessem falado, as pessoas teriam dito: "O que é isto?" Elas nunca teriam dado ouvidos a isso. Então naquela época, pela forma
como era a atenção, forma como era a receptividade, Eles falaram sobre dharma, sobre ascensão. Mas na Índia, as pessoas
falaram sobre a Kundalini há muito tempo atrás, e que Ela é a Adi Shakti refletida dentro de nós. Agora, ela (a Sahaja Yogini) já
leu para vocês... que Eu estarei em cada um Deles. Agora entendam que esta Adi Shakti é o Poder do Amor, do Puro Amor, da
compaixão. Ela não tem nada mais, somente o puro amor dentro do coração Dela. Mas este puro amor é tão poderoso, é tão
poderoso. Esse é o amor que Ela deu a esta Mãe Terra. Por causa disso, esta Mãe Terra - a quantidade de pecados que
cometemos, nós podemos fazer qualquer coisa - Ela está derramando sobre nós o Seu amor através dessas belas coisas.
Agora, nós temos também... essa beleza expressa em todas as formas de Seu amor, através das galáxias que vocês veem, das
estrelas que vocês veem. Agora, se você quiser ver isso de uma forma cientifica, então ciência significa que não há nenhum
amor nisso, está fora de questão o amor. As pessoas até falam de Yoga, mas elas não falam de amor e compaixão. Quando não
há nenhum amor e compaixão, então não pode haver nenhuma centelha divina nessa pessoa. Tudo está completamente
submerso neste Amor Divino. Tudo que é criado nesta Terra, tudo que é criado neste universo, e universos e universos, tudo
existe por causa do Amor da Mãe Divina. Assim, este Amor da Adi Shakti é algo tão, tão sutil, é tão sutil. Você não consegue
entender algumas vezes. Eu sei que todos vocês Me amam muito. É um imenso amor por Mim, e quando Eu recebo as
vibrações de vocês, é como as ondas que chegam às praias e novamente retornam, e há muitas pequeninas gotas cintilantes,
na praia também. Do mesmo modo, em Meu coração, Eu sinto o amor de vocês ecoando a beleza da centelha deste Amor
Divino, cuja experiência Eu não consigo explicar-lhes, o que ele cria. A primeira coisa que ele cria é que as lágrimas vêm em
Meus olhos, porque ele é a compaixão, que é Sandra Karuna, é Adra, não é seca. Como a compaixão de um pai poderia ser
muito seca: "Tudo bem, faça isto, senão eu lhe darei um tiro, eu farei isto." A Mãe dirá, mas Ela não dirá algo que fira tanto
assim. Ela terá de dizer, algumas vezes, para corrigir você, mas a fala Dela é muito diferente da fala do pai, porque Ela tem
Sandra Karuna, Adra, Adra é aquilo que não é rude, seco. E esse tipo de coração, Ela desenvolveu por causa deste Amor Divino
que Ela estava carregando. Assim, cada parte do corpo Dela, tudo é criado a partir do Amor Divino. Cada parte dele emite
somente o Amor Divino, as vibrações são nada além do Amor Divino. Agora, como Eu lhes disse antes também, esta
Encarnação tinha de vir. O momento tinha chegado, estava tudo... sendo considerado que o momento chegou. Mas há uma
diferença entre o tempo fixo e o tempo que é sahaja. O tempo fixo é tal que você pode dizer: "Este trem parte nesta hora, ele
partirá nesta hora". Você pode dizer que um maquinário está produzindo alguma coisa; de tanto em tanto tempo, ele produzirá
muitas coisas. Mas em relação às coisas vivas, que são espontâneas, que são sahaja, você não pode dizer isso. Da mesma
maneira, esse processo de liberdade. Vocês têm a liberdade máxima. Assim, a pessoa não poderia dizer em que época isto
acontecerá, que as pessoas estarão disponíveis... para receber este conhecimento sutil do Amor Divino. O conhecimento
também poderia ser muito seco. Nós tivemos pessoas terríveis na Índia, que estavam ocupadas com a leitura e com a recitação
de mantras, isso, aquilo. E eles se tornaram tão secos, tão secos, eles eram apenas esqueletos, eles eram, só restou ossos, e
tão irascíveis que se eles olhassem para alguém, essa pessoa se transformaria em cinzas. Quero dizer, é desse jeito? Você veio
para esta Terra para fazer todas as tapasyas, tudo, apenas para transformar alguém em cinzas? Mas é desse modo que eles
pensavam, que eles eram muito grandiosos, porque eles olhavam para alguém, essa pessoa se transformava, desaparecia ou
se transformava em cinzas, eles chamam isso de "bhasmisar". Mas não havia nenhuma noção de benevolência no coração
deles. Assim, a primeira coisa que é alcançada através deste Amor Divino... é a sua benevolência. Agora, "benevolência" em si
mesma... é também um tipo de palavra muito enganadora. "Benevolência" significa tudo que é bom para o seu Espírito. Agora,
como vocês sabem, o Espírito é o reflexo de Deus Todo-Poderoso. Assim, quando o Espírito em você começa... a refletir ele
próprio em sua completa beleza, então você se torna o doador, você não é mais uma pessoa que tem de receber nada, você
simplesmente se torna o doador, você é tão satisfeito. Agora, este advento veio na época... em que foi decidida qual época
deveria vir. Como Eu disse, vocês tinham liberdade, as pessoas estavam enlouquecendo, fazendo todos os tipos de coisas. Se
você observar, exatamente antes disso, nós tivemos... um grande problema de pessoas colocando em prática seus poderes.
Como por exemplo, as pessoas iam para a Índia, para ocupar o território da Índia, ou para a China, ou decidiram que iriam até a
África, e a todos esses lugares. Até os americanos foram para - os assim chamados americanos - foram para a América e a
ocuparam. Então, essa foi a época em que eles estavam usando a liberdade deles somente para o poder. Essa não era a época
para a Adi Shakti nascer. Eles eram pessoas orientadas para o poder. Não que não tenhamos isso hoje, nós temos, mas aquelas
pessoas estavam somente buscando poder... e também aqueles territórios, o que não é importante. Então não poderia ser
naquela época. Naquela época, a pessoa tinha de lutar por sua liberdade, para se livrar das garras daqueles imperialistas... e
das pessoas que estavam tentando dominar. Agora, gradualmente isso mudou. Isso mudou e mudou de uma forma tão suave.

É surpreendente, Eu mesma vi a mudança chegando, ela aconteceu. Como vocês sabem, Eu Mesma tomei parte do...
movimento de libertação da Índia, isso é importante. A Índia começou, isto começou na Índia, primeiro libertar-se do
imperialismo e depois gradualmente... essa libertação do imperialismo começou a se espalhar em cada país, as pessoas
começaram a pensar nisso, elas começaram a compreender que: "Não adianta ter colônias e tudo mais," "é melhor voltarmos
para o nosso próprio local." Então, quando isso aconteceu - quero dizer, isso aconteceu em Minha vida, Eu devo dizer. Primeiro,
as pessoas que tentaram ter a independência em nosso país... morreram, muitos foram mortos, nós tivemos pessoas como
Bhagat Singh. Em todos os países, todos os revolucionários foram expulsos, maltratados e mortos. Não é um problema só da
Índia. Mas a pessoa tinha de passar por isso. Assim, a liberdade deles foi testada. Agora, eles pensaram: "Essa foi uma coisa
insensata que fizemos, isso não era liberdade." Porque, afinal de contas, ao fazer tudo aquilo, depois eles começaram a se
arrepender e a desenvolver um tipo de medo, e um medo dos outros, e um tipo de, o que vocês podem chamar, um Vishuddhi
Esquerdo muito perturbado começou. Eles se sentiram muito culpados, pois eles agiram muito mal, eles não deveriam ter feito
aquilo. Nessa conjuntura, também havia outros problemas, por exemplo, nós tínhamos sistemas de castas... e outros
problemas de escravidão... e todos os tipos de coisas, desigualdades, e algumas pessoas foram tratadas como pessoas
inferiores, algumas como pessoas superiores, algumas como raças superiores, algumas como raças inferiores, existiam todas
essas coisas estúpidas. Através da liberdade deles, eles criaram isso, através da liberdade deles. Não é assim, não é, não é a
realidade, não é a verdade. Mas eles criaram uma coisa assim. Agora, vamos supor que Eu queira criar algo aqui, apenas dizer:
"Tudo bem, isto não é um tapete", continuar dizendo isto: "Isto não é um tapete, isto não é um tapete." Ocorre uma lavagem
cerebral, todos vocês pensam: Isto não é um tapete, deve ser alguma outra coisa. É como uma hipnose, Eu acho, o modo como
as pessoas aceitam essa insensatez do racismo, de todos os tipos de desigualdades, da escravidão, do sistema de castas e
especialmente os maus-tratos às mulheres. Tudo isso surgiu da escolha que foi dada a eles, escolher o que é bom, o que é ruim.
Então para eles, aquilo era muito bom, aquilo era uma coisa boa a fazer. Sob essas circunstâncias, a compaixão teria sido
desperdiçada naquelas pessoas. O Amor Divino teria sido um desperdício nelas. Porque mentalmente, as pessoas não estavam
preparadas... para compreender, você não poderia lhes falar: "Isso é sem dúvida proveniente da sua cegueira, ignorância."
"Vocês estão fazendo isso, isso não é a coisa correta para vocês," "isso não os tornará nobres, isso é desprezível," "vocês estão
fazendo coisas desprezíveis." É claro, muitos santos vieram, eles falaram de nobreza, do perdão, da união, da unidade, eles
falaram de tudo. Grandes profetas nasceram, eles também chegaram nesse ponto de falar sobre isso. Mas as pessoas ainda
não estavam muito preparadas. Gradualmente Eu acho que os ensinamentos deles e tudo mais... começaram a atuar nas
pessoas. Mas o problema maior surgiu com essas assim chamadas religiões... que eles fundaram. Todas as religiões
realmente saíram dos trilhos. E eles formaram de certo modo poças, muçulmanos aqui, cristãos aqui, hindus lá, isso é isso, isso
é isso. Então você realmente precisava dessa Doadora de Vida para preencher... todas essas poças e torná-los um. É completa
ignorância, é absoluta estupidez... achar que um ser humano é mais elevado do que o outro. Você só pode dizer uma única
coisa, que você está em um estado diferente. Alguns estão em um estado diferente, alguns estão em um estado mais elevado,
mas em geral, você não pode condenar ninguém: "ele não é bom," "essa sociedade não é boa, essa sociedade é...", em geral.
Individualmente você pode dizer, no geral você não pode dizer. Mas essa ignorância era tão sombria, porque ela tornou-se
coletiva, é uma ignorância coletiva. Ignorância coletiva. Todos eles se uniram coletivamente para dizer: "Esta é a melhor religião,
nós somos os únicos que estão salvos." Um outro disse: "Não, não, não," "essas são pessoas completamente condenadas, nós
somos os melhores." E sob o nome da religião, sob o nome de Deus Todo-Poderoso, eles começaram essa insensatez. Então
agora, a Adi Shakti tinha de se afirmar, aplicar a força plena. Assim, a primeira coisa, Ela percebeu... que a pessoa deveria saber
o que é uma família. A criança cresce na família, se os filhos não têm a atenção adequada do pai ou da mãe, nós podemos
dizer, se eles também são mimados; ou se não são mimados, os pais são muito condescendentes com eles, ou eles são
negligenciados, então a criança não sabe o que é o amor. Se uma criança não sabe o que é o amor - amor não significa que
você mime a criança... ou lhe dê muitos brinquedos para brincar e se livre dela, o amor significa que o tempo todo sua atenção
está em seu filho. E essa atenção não é condescendente, mas é uma atenção para a benevolência da criança. Então o tempo
todo você está se certificando de que há benevolência. E portanto, Eu achei que a vida familiar tem de de ser, antes de tudo,
fortalecida, é muito importante, porque atualmente também sob o nome da religião, eles fundaram conventos e há padres e
sanyasis... e todos os tipos de babas. Eles são tão secos. E eles desencaminham tanto as pessoas, que as pessoas começaram
a adotar esse tipo de sanyasa, saindo de suas casas, fugindo de suas esposas, de seus filhos. Então o primeiro ponto que Eu
percebi... é que os seres humanos não conseguem ter amor, aqueles que não souberam o que é o amor. E esse amor é mais
efetivo se for coletivo. Vocês devem ter visto que na Índia as pessoas realmente amam... umas às outras em uma família. São
tantos parentes que não sabemos que parentesco temos com eles, nós simplesmente os chamamos de irmão, de irmã, disso,

daquilo. Nós não sabemos qual é o parentesco, era o pai de quem, irmã de quem, nada disso. Mas nós apenas sentimos que
este é nosso irmão, e se você perguntar como é seu irmão, você não saberia como é seu irmão. A razão é que nós tínhamos o
sistema de família unida, o sistema de família unida exatamente como um sistema coletivo. Então ninguém sabia quem era
irmão verdadeiro, quem era seu irmão adotivo, quem era seu primo, nada disso. Todos eles viviam juntos simplesmente como
parentes. Mas depois isso também se rompeu, essa família unida também se rompeu por causa de razões econômicas... e
coisas assim, seja o que for. Então agora, nesse momento quando - vejam esses - foi uma época crucial, quando as pessoas
tinham de saber amar... e a família tinha começado a se romper em cada país. Especialmente, digamos, nos países ocidentais,
pois os homens e as mulheres nunca compreenderam... a importância da vida familiar. Eles nunca tiveram fé na família deles.
Então a família se tornou tão negligente para as pobres crianças, elas estavam em solos instáveis e não podiam crescer
apropriadamente. Então eles criaram uma geração... de crianças horrivelmente possuídas e violentas. Essa geração depois
dedicou-se a fomentar guerras. Elas não sabem, elas sentem vontade de brigar. Eu tenho visto crianças brigando com uma
árvore. Eu disse: "Por que você está brigando?" "Brigar é bom." Mas por que estão brigando, elas não sabem. A razão é que não
há nenhum amor. Então tudo que você vê, você detesta: "eu não gosto disso, não gosto disso", detesta tudo. Você tenta, a partir
de sua frustração, destruir qualquer coisa que você veja. Assim uma nova tendência começou. Independentemente da guerra,
quando ela acabou, é claro, o sistema de valores desapareceu. As pessoas pensaram: "De que adianta?" "Nós tínhamos todos
estes valores, então o que ganhamos?" "Guerra e mais guerra, para que a guerra?" "A guerra simplesmente destruiu nossas
sociedades," "eles mataram nossas crianças, todo mundo," "e o que há de grandioso em relação a estas guerras também?"
Então a mente das pessoas em geral era assim: de um modo ou de outro, você deve lutar. Por exemplo, o homem mais em
forma é o melhor, então aquele que consegue dominar, aquele que consegue aparecer é o melhor. Assim, a dominação desse
estilo imperialista de governo acabou, mas individualmente isso se tornou um processo de dominação. E com esse processo de
dominação, o ego começou a se desenvolver. Mesmo para as crianças, eles costumavam dar... uma educação de tal forma que
as crianças se tornaram muito arrogantes. Muito artificiais, extremamente arrogantes e artificiais. Era impossível entender por
que essas crianças... não eram de forma alguma controladas, porque não era falado: "Isto está errado." Porque os pais também
assumiam uma atitude muito, muito defensiva. Eles não encaravam os filhos deles e lhes diziam o que é errado. Eles estavam
tão apegados a esta ideia: "Essas crianças nos deixarão", que eles diziam: "Tudo bem, faça o que você quiser, mas fique
conosco." Sob essas circunstâncias, até mesmo os seres humanos estavam decaindo... de uma boa vida familiar para divórcios
e uma sociedade estranha, que acredita em compartilhar mulheres ou compartilhar homens... e todos os tipos de coisas. Assim,
que situação terrível existia para a Adi Shakti se afirmar. Depois também havia um problema muito grande em relação... a essas
religiões se afirmando, impondo suas próprias ideias, seus próprios condicionamentos nas pessoas e cegando-as totalmente.
Então era um tumulto, era um tumulto e nesse estado de tumulto somente, a Adi Shakti tinha de vir para estabelecer o Dharma.
Ela teve de trabalhar isso para estabelecer o Dharma. Era um lugar muito instável, havia muitas "areias movediças". Mas quando
Eu nasci, Eu fiquei chocada ao ver o modo como as pessoas eram. Naquela época, Eu não acho que Eu encontrei muitos
buscadores. É claro, Eu encontrei uma ou duas almas realizadas, mas na maioria dos casos, eles estavam preocupados com o
seguro deles, com o dinheiro deles, isso, aquilo. Se você falasse com eles, você não sabia... se você entrou em uma selvageria
ou seja o que for. Você não sabia o que falar com eles. Como você poderia começar a lhes falar sobre o Amor Divino... quando
eles não eram nem mesmo buscadores? Então, gradualmente, Eu Me senti confiante. Primeiro Eu pensei que Eu tinha vindo um
pouco cedo; Eu deveria ter esperado um pouco mais, teria sido melhor, porque aqui as pessoas odeiam todo mundo, e cada
indivíduo é contra o outro, e eles estão enganando uns aos outros, e eles também têm muita inveja uns dos outros, e também
querem ter posições mais elevadas, e isso e aquilo. Ou outros querem zombar de todo mundo. Então talvez aquela não fosse
ainda a época para a Sahaja Yoga começar. Mas então Eu vi todos aqueles falsos gurus horríveis lançan... seus próprios feitiços
nas pessoas e tentando controlá-las. Isso realmente, realmente Me fez pensar: "Agora, é melhor Eu parar..." "de preocupar com
relação a como o ambiente está," "preocupar com que tipo de pessoas estão lá, vamos começar." E foi desse modo que o
primeiro Brahmarandra Chhedan aconteceu.... na Índia, era 5 de maio. E - 5 de maio de 1970, de manhã, é claro teve também
alguns eventos... que fizeram Eu Me apressar para fazer aquilo. Eu estava completamente pronta, Eu sabia qual era o
problema... dos seres humanos, mas Eu pensei que... talvez eles nunca aceitem que eles podem ter a Realização do Si. Agora,
esta Encarnação é realmente de um tipo bem único. Muitas Encarnações vieram. Elas vieram, lhes falaram tudo, em sermões, e
disseram "isto é bom, isto é bom, isto é bom". Algumas pessoas que ficaram fascinadas por eles os seguiram. Mas não ficou
nada no coração delas, seja o que for que elas ouviram: "Tudo bem, isso é um sermão, é um discurso, é um Gita, só isso." E a
vida de uma pessoa assim... não tinha essa centelha do Amor Divino dentro dela. Nós tivemos muitas pessoas boas durante
esse curto espaço de tempo, se vocês observarem. Se vocês observarem, teve Mahatma Gandhi, teve Martin Luther. Você vê

todos os tipos de pessoas por toda parte. Teve Abraham Lincoln, teve George Washington. Nós tivemos William Blake, nós
tivemos Shakespeare. Tudo isso, neste espaço de tempo, na literatura, de todas as formas, Lao Tsé, depois nós tivemos
Sócrates. Mas começando de Sócrates até hoje, nós tivemos muitos filósofos, muitas pessoas que falavam sobre a vida mais
elevada. Apesar disso, as pessoas ficavam pensando: "Estas são algumas pessoas absurdas," "não há nada nisso, é muito para
se entender." Ninguém leria nada sobre, digamos, o Guru Gita, eles não leriam. Eles pensavam: "O que é essa insensatez? De
que adianta?" "É tudo uma baboseira", desse jeito. Pessoas com essa atitude, você encontra por toda parte, quando Eu vi, Eu
disse: "Oh, como Eu vou falar com eles o que vocês são," "o que eles são e o que eles têm de encontrar?" E foi realmente Meu
desejo... de que deveria haver alguma perspicácia, interesse nas pessoas, apenas um pouco, se eles Me dessem uma pequena
chance, esse Amor Divino é tão sutil, ele simplesmente penetrará em seus corações. Mas eles não davam, eles eram
exatamente como pedras. Você não podia falar com eles, você não podia falar-lhes sobre nada. E eles achavam que não havia
limites para eles mesmos, essa é a pior parte disso. Sob essas circunstâncias, a Sahaja Yoga começou. E nesse ponto, Eu
percebi que os poderes da Adi Shakti... são muito maiores do que os problemas. Eu mesma vi isso muito claramente, porque
esses poderes estão despertando a Kundalini. Eu sabia que Eu podia elevar a Kundalini, sem dúvida, Eu sabia disso. E também
sabia que Eu podia fazer isso em massa, a Realização do Si. Mas Eu nunca pude pensar que as pessoas que Eu despertei...
voltariam novamente, porque elas eram pessoas ignorantes. Eu nunca pensei que elas voltariam, que elas praticariam a Sahaja
Yoga ou que elas chegariam a este nível. Nunca, nunca, nunca, nunca pensei. Se alguém tivesse Me falado, Eu teria rido dessa
pessoa. O que aconteceu exatamente foi que quando Eu dei a primeira palestra, em qualquer lugar, o auditório estava pronto,
tudo estava pronto, e não tinha nada a ver com aquele auditório, Eu fiquei esperando em algum outro lugar, ele foi - o auditório
foi alugado, e no encontro de continuação, é claro, houve muito poucos. Então Eu pensei: "Isso não entra na cabeça deles,"
"simplesmente passa por cima da cabeça deles, Eu acho." "Eles não querem entender nada." Eles não entenderam nada. Sob
grande pressão... e problemas familiares, isso, aquilo. Isso não foi tão importante. A coisa mais importante era: como penetrar
na mente humana. Então a única solução foi elevar a Kundalini deles; criar essa pequena luz neles. Porque se Eu continuasse
sentada... com a ideia de que eles mudarão de ideia e Me pedirão o despertar da Kundalini e então Eu os despertarei era uma
ideia errada. Eu pude perceber isso. Então a Realização em massa começou. E isso realmente surpreendeu as pessoas. Não era
nenhuma mágica, não era invenção de história, mas era a verdade. Eles puderam sentir isso nas pontas dos dedos, eles
puderam sentir isso na área óssea da fontanela. Foi a concretização da Sahaja Yoga que fez milagres. Senão teria sido
impossível. Todos esses milagres que vocês veem hoje... são por causa da reação de vocês, por causa da forma como
reagiram, a forma como vocês receberam isso. Senão, a Adi Shakti é o quê? Inútil. Se vocês não aceitarem, Eu não sou nada. Na
verdade, novamente Eu digo, foi a sabedoria de vocês, o seu bom senso, a sua busca que os trouxeram para a Sahaja Yoga. Eu
nunca escrevo cartas para ninguém, Eu nunca chamo ninguém, vocês sabem que todos os gurus fazem isso, logo que eles
chegam em alguma cidade, eles anotam os nomes de todas as pessoas importantes... e depois lhes enviam cartas, e
conseguem por volta de pelo menos duas ou três para esses programas. Mas sem fazer tudo isso, como nós temos conseguido
fazer esse despertar em massa da Kundalini, através do qual as pessoas começaram a compreender a Sahaja Yoga. Isso
começou a penetrar nelas. Agora, para isso, Eu tenho de elevar Minha própria Kundalini deste jeito. Toda vez em um programa
público, Eu elevo Minha Kundalini também. E em Minha Kundalini, Eu capto todos os problemas de vocês. É doloroso, é por isso
que depois do Puja, Eu fico muito, meio que... como uma pedra, Eu diria, por um tempo. O motivo é que Eu fico absorvendo tudo
que está dentro de vocês. Eu coloquei todos vocês em Meu corpo. Vocês são partes integrantes de Meu corpo. Cada célula que
Eu tenho é para vocês, para a morada de vocês. E vocês têm de ser sutis assim para compreender que... "se nós possuímos
alguma coisa, ou se temos alguma coisa..." "para ser feita pela Sahaja Yoga ou qualquer coisa assim," "se nós queremos
começar um ashram, ou qualquer coisa", imediatamente Eu sei. Como Eu sei? Porque vocês estão dentro de Mim. A maioria das
coisas Eu sei muito claramente. Mas algumas dessas coisas, Eu não sei tão claramente assim... por causa de uma coisa: o
relacionamento entre Mim e vocês é certamente muito próximo, pois vocês devem estar em Meu corpo, mas se vocês não
estão meditando, é uma coisa muito mundana, Eu devo lhes dizer, dhyanagamya, se você não está meditando, então Eu não
tenho nenhum relacionamento com você. Você não é Meu parente. Você não tem nenhum direito sobre Mim. Você não tem
nenhum direito de questionar: "Por que isto está acontecendo? Por que aquilo está acontecendo?" Portanto, se você não
meditar - Eu sempre digo: "medite, medite" - Eu não tenho nada a ver com você. Você não existe mais para Mim. Não há
nenhuma conexão Comigo. Então você é como todas as outras pessoas. Vocês podem ser Sahaja Yogis, você pode ter
conseguido seu "título de graduação" na Sahaja Yoga... concedido por seus líderes, talvez, Eu não sei, e talvez você seja
considerado alguém muito importante. Mas, se você não faz sua meditação todo dia, à noite, de manhã ou à noite, você
realmente não estará nunca mais no reino de Shri Mataji. Porque a conexão é somente através de gyana, através da meditação.

Eu conheci pessoas que não meditam. Então elas sofrem, os filhos delas sofrem, depois alguma coisa acontece, depois elas
começam a vir e a Me contar. Mas Eu vejo claramente que a pessoa não está meditando, Eu não tenho nenhum relacionamento
com ela, ela não tem nenhum direito de Me pedir nada. No começo, é claro, a meditação leva algum tempo. Mas uma vez que
você saiba o que é a meditação, sabe o quanto você desfruta Minha companhia, como você está unido Comigo, como podemos
ter uma harmonia entre nós. Não há nenhuma necessidade de ter mais nada no meio, como escrever cartas ou talvez algum
tipo de conexão especial, nada desse tipo. A única coisa que é necessária é a meditação. Na meditação, você cresce. Nessa
espiritualidade, você se torna mais elevado. E quando isso acontece, você começa - de certo modo, Eu diria que quando você
alcança o estado de - Eu devo dizer, dessa maturidade na Sahaja Yoga, então você não quer abrir mão de sua meditação.
Porque nesse momento, você está totalmente unificado Comigo. Isso não quer dizer que você deve meditar por três horas,
quatro horas, mas o quão intensamente você está Comigo é que é importante. Agora, não é quanto tempo você está Comigo.
Então Eu sou responsável por você, por seus filhos, por todo mundo. Eu sou responsável por sua ascensão, por sua proteção,
por salvá-lo de toda a sua negatividade. Assim, isso não é como um pai que punirá você diretamente, não é assim, mas é
somente: "Tudo bem," "você não é Meu parente, estou fora." Essa é a única coisa que pode acontecer. Se você não está
meditando, tudo bem, Eu não posso forçá-lo, Eu não tenho nada a ver com você. Você pode ter outro relacionamento externo,
externamente. Mas esse relacionamento interno, através do qual você tem a sua benevolência, você não pode ter sem
meditação. Eu tenho falado para todos vocês: "Por favor meditem, por favor meditem todo dia." Mas Eu acho que as pessoas
também não estão entendendo... a importância do que Eu estou dizendo, porque elas Me falam: "Mãe, nós não meditamos" "Por
quê?" "Agora nós somos almas realizadas, então por que deveríamos meditar?" Agora, este instrumento está totalmente pronto,
mas se ele não estiver o tempo todo conectado à fonte de energia, de que adianta tê-lo? Nessa meditação, você sentirá o Amor,
o Amor Divino, a beleza deste Amor Divino. Um panorama completo muda. Uma pessoa meditativa tem uma atitude muito
diferente, um temperamento muito diferente, uma vida muito diferente... e ela vive sempre em completa satisfação consigo
mesma. Então hoje, sendo o primeiro dia, como vocês dizem, do Advento, nós podemos dizer que é o primeiro dia em que o
Advento aconteceu, como estamos venerando hoje - é claro, não foi hoje, mas ainda assim nós podemos dizer que isso é assim.
Se isso aconteceu e tem sido benéfico para você, tem sido uma grande bênção para você, então você deve saber como
preservá-lo, deve saber como aprimorá-lo, deve saber como desfrutá-lo. Você não deve ficar satisfeito somente com um, ou
podemos dizer, uma última peça de teatro, ou essa coisa, aquela coisa. Mas você deve ter uma união completa com o Divino,
união completa, e isso só é possível se você realmente meditar, que é uma coisa muito fácil de fazer: meditar. Algumas pessoas
dizem: "Mãe, nós não conseguimos superar o tempo..." "em que não podemos pensar," "ficamos o tempo todo pensando em
algo," "ou naquele momento nós queremos olhar o relógio." No começo, talvez tenhamos um pequeno problema, Eu não estou
dizendo que talvez você não tenha, talvez você tenha, mas isso é somente no começo. Mas gradualmente você ficará bem.
Gradualmente você terá maestria sobre isso. Gradualmente você conhecerá isso tão bem... que você não gostará de ter
qualquer outra coisa que seja vulgar, você não ligará para uma coisa assim. Assim, para alcançar sua beleza, alcançar sua
glória, alcançar sua própria grande personalidade que agora está exposta, a única coisa que você tem realmente de fazer
religiosamente é meditar. Não é assim: "Hoje à noite cheguei muito tarde," "então não preciso meditar." "Amanhã eu tenho de ir
para o trabalho, então não posso meditar." Ninguém quer saber de desculpas. Isso é entre você e você mesmo. O benefício é
seu, não é de mais ninguém. É para o seu benefício que tudo está acontecendo. Agora, a pessoa tem de saber... que nós
alcançamos um certo nível de evolução. E a partir desse nível, você pode chegar até aqui, até aqui, até aqui. Eu não estou
dizendo que não é possível fazer isso. Mas a coisa mais importante é que seja o que for que você possa ser, você pode se
considerar um Sahaja Yogi de classe muito elevada, você tem de ser humilde em relação à meditação. Essa qualidade
meditativa, mesmo quando estou falando com vocês, Eu simplesmente entro em meditação, porque ela dá tanta alegria. Você
simplesmente pula dentro do oceano de alegria. Primeiro, isso será difícil, mas depois de algum tempo, você saberá que essa
conexão que você tem com Shri Mataji... é a única conexão que você estava procurando. E também há um outro ponto em que
as pessoas se perdem, o qual Eu visto que é muito comum com algumas pessoas que se perdem. Elas meditam
individualmente, muito, isso está muito correto. Individualmente elas meditarão. E elas se sentarão, meditarão, "nós fazemos
puja, fazemos isso", mas coletivamente, elas não meditarão. Assim, este é um outro ponto que a pessoa tem de lembrar: você
tem de estar meditando coletivamente. Porque Eu sou o Ser Coletivo de todos vocês. E quando você medita coletivamente, você
realmente está muito próximo de Mim. Então mesmo que você tenha um programa público ou algo assim, deve praticar uma
meditação nesse programa. Sempre tenha a meditação como a prioridade em qualquer programa. Cante canções, acabou de
cantar, tudo terminou, depois medite. Se Eu estou insistindo em alguma coisa, você deve saber que deve ser verdade o que Eu
estou lhe falando, é sem dúvida a base disso, embora isso pareça um tanto repetitivo, mas é muito importante. Agora, para nós,

venerar a Adi Shakti, Eu não sei, porque não houve nenhuma oração ou algo assim... sobre a Adi Shakti, eles foram até
Bhagawati, mas eles não foram além de Bhagawati. Então Eu não sei que tipo de puja vocês farão, mas vamos tentar alguma
coisa, talvez. Eu acho que a meditação é o melhor meio... pelo qual podemos realmente alcançar alguma coisa, então nós
podemos entrar em meditação por cerca de cinco minutos. Vocês podem aumentar o volume? Por favor, fechem seus olhos. Os
onze Rudras estão despertados... e eles destruirão tudo que é negativo. Então, podemos fazer o puja? Que Deus abençoe todos
vocês.

1993-0704, Guru Puja
View online.
Guru Puja- Nirmal Temple, Cabella Ligure (Italy) 4-7-1993 Hoje nós faremos o Guru Puja. Espera-se que Eu seja o Guru de vocês,
mas Eu sinto às vezes que... a ideia de um guru é muito diferente da Minha. Normalmente um guru é uma pessoa muito, muito
rígida... e não tem nenhuma paciência, de nenhum tipo. Até mesmo, digamos, na música. Existem gurus que ensinam música na
Índia. Assim, todos os discípulos têm de ser... totalmente obedientes. Eu soube deste grande músico, Ravi Shankar. Nós
estivemos em Maihar onde ele veio... e Meu pai era muito respeitado pelo guru dele, Ustad Allauddin Khan Saheb. Então ele lhe
perguntou: "Por que você não toca algo?" Ele não disse nada naquela hora. Então ele mostrou um grande inchaço aqui.Ele disse:
"Senhor, você vê isto?" Ele disse: "O quê?" "Minha própria tanpura, ele a quebrou na minha cabeça," "porque eu estava um pouco
desafinado." Fora isso, ele era um homem muito bom, Eu devo dizer. Eu conheci Ustad Allauddin Khan Saheb, mas quando se
trata de ensinar, é uma tradição, Eu acho, que você tem de aplicar todos os tipos de disciplinas nos estudantes. Mas mesmo
assim, os estudantes ficam grudados no guru. Eles cuidam, o tempo todo, eles estão preocupados com o guru, se ele quiser
isto, eles correrão; se ele quiser aquilo, eles farão. O guru segue fazendo todos os tipos diferentes de testes no discípulo. Como
o guru de Shivaji que pediu para ele: "Eu gostaria de beber o leite de uma tigresa." Então ele disse: "Tudo bem."Se meu guru
disse isso, é a expectativa dele." Então ele foi até a floresta e viu uma tigresa sentada lá. Ela já havia acabado de dar o leite aos
seus filhotes, então ele se abaixou diante da tigresa e disse: "Meu guru deseja seu leite." "Por favor, você poderia dar um pouco
de leite para meu guru?" E a tigresa entendeu. Ela se levantou e ele tirou o leite da tigresa para o guru. Assim, nisto, a pessoa
pode ver que pela obediência ao guru, a pessoa alcança até as coisas impossíveis. Em uma outra vez, seu guru lhe disse... que
ele tinha um grande furúnculo na perna... e que ele estava no ponto e "qualquer um que o sugar," "tem de ser meu discípulo..." "e
quando meu discípulo o sugar, eu ficarei bem." Todos ficaram avessos a uma coisa como aquela. Shivaji Maharaj disse: "Claro,
eu sugarei isto".Ele se abaixou e começou a chupar através da... bandagem que estava lá e era uma manga. Então, há dois, três
tipos de testes... que o tempo todo são exigidos do discípulo. Primeiramente, o quanto eles o obedecem. Mas, como todos
vocês obtiveram a Realização... e vocês são seus próprios gurus, Eu não coloco essa condição para vocês. Eu deixo isso a
cargo de sua liberdade. Eu lhes digo seriamente, de todas as formas possíveis, o que Eu acho que é bom para vocês, mas Eu
não forço como esses gurus costumavam fazer. Quero dizer, eles costumavam bater em você. Eles costumavam pendurá-los
em um poço. Eles eram muito rígidos com seus discípulos... e Eu tive uma experiência dessa. Eles nunca sorriam, estava fora de
questão rir... e nunca demostravam nenhum tipo de fraqueza, de gentileza com os discípulos.Eu estou falando a vocês sobre os
gurus espirituais, mas aqueles que desejavam sua ascensão, que desejavam sua Realização, passavam por todos os tipos de
torturas que eles lhes impunham. Alguns dos gurus que não gostavam de alguns discípulos, lhes diziam: "Tudo bem, agora fique
em pé em uma perna só o tempo todo." Então eles ficavam em pé em uma perna só como uma garça. Outros diziam: "Fique de
cabeça para baixo." O modo como eles costumavam tratar... seus discípulos... era muito difícil pra Mim. Eu não consigo fazer
isso. O tempo todo... a compaixão se transforma em lágrimas nos Meus olhos, Eu acho isso impossível. Eu talvez apenas diga
isso de certa maneira; às vezes também, diga isso de uma forma que pareça uma pequena bronca. Mas ser uma Mãe e ser um
Guru é a coisa mais difícil. Eu não sei o que vem primeiro, mas é claro que toda mãe quer que seu filho seja bom... e a Santa
Mãe quer que Seu filho seja uma pessoa santa.A primeira coisa é a santidade. Agora, para isso, como você pode obrigar
alguém? A única coisa que faz vocês entenderem é isto: se vocês não se tornarem santos, como obterão a sua ascensão? Nós
temos de ser santos. Qual disciplina alguém tem de impor para tornar uma pessoa santa? O que você pode forçar? Com o que
você pode ficar zangado? O único método que Eu uso normalmente é perdoar. Talvez o perdão... seja a qualidade mais elevada,
Eu acho, para ensinar as pessoas. Quando eles sabem que fizeram coisas erradas e confessam isso, então você tem de
perdoar.Como na vida de Buddha, havia um homem... que O estava insultando sem entender, e quando ele terminou com os
insultos e Buddha foi embora, as pessoas lhe disseram: "Você sabe quem você estava insultando?" "Era o Senhor Buddha." Ele
levou um grande susto. Ele disse: "Para onde Ele foi?" "Ele foi para outra vila." Então, ele foi para a outra vila e disse: "Senhor,
desculpe pelo que eu disse, por favor me perdoe." "Está tudo errado." "E eu não deveria ter feito isso. Você pode me punir do
jeito que quiser". O Senhor Buddha disse: "Quando você fez isso?"Ele disse: "Ontem". Ele disse: "Eu não sei sobre ontem. Eu só
sei de hoje." Quando você diz essas coisas, como a pessoa se sente bem, não é? Assim, sua grandeza, sua nobreza...
definitivamente influenciarão as pessoas. Não é por meio da briga, da discussão, falando coisas ásperas que isso irá funcionar.
Também os gurus costumavam controlar muito os filhos, muito os discípulos. Controle absoluto. Você tem de acordar às
4:00hs, sentar-se para a meditação. Se você não acordasse, eles batiam.Eu não consigo entender. A Sahaja Yoga é muito

diferente... de todos os outros gurus, pois nós acreditamos no poder do amor. O poder do amor lhes ensina... como perdoar. Ele
o torna nobre. Ele faz você ficar... muito equilibrado. Então os Gurus que estavam lá para o Bhavasagara, para estabelecer o
Dharma nos seres humanos. A primeira coisa, Eles tiveram que se equilibrar contra... todas as coisas práticas como Eles as
chamam. Eles achavam que não era prático, mas Eles disseram: "Não, para Nós," "isso é mais elevado, mais nobre e
importante." Então Eles equilibravam as pessoas... porque Eles tinham este poder do amor dentro Deles. Todos estes Adi Gurus
e Suas encarnações, se vocês Os observarem, Eles sempre tiveram equilíbrio... e sempre louvaram o amor de Deus.Quando nós
falamos sobre a Realização, a pessoa tem de saber, antes de mais nada, que nós temos de ter paciência conosco. Eu sei que
algumas pessoas não se sentem tão bem, algumas pessoas ainda têm doenças; algumas pessoas nem mesmo sentem as
vibrações às vezes. Tenha paciência com você mesmo. Quando você se torna o seu próprio guru, a primeira coisa é assim
como o guru tem paciência... com o discípulo dele ou dela, você deve ter paciência com você mesmo. Com essa paciência, você
aprenderá que você pode tolerar... muitas coisas sem nenhum problema. Eles dizem de uma pessoa que continua lamentando:
“Oh, isto não é bom, aquilo não é bom”, porque eles não têm nenhuma paciência com eles mesmos. Se você tem paciência
consigo mesmo, você aceitará tudo. Aonde quer que você esteja, você está consigo mesmo, porque vocês são almas
realizadas. Então você não se frustrará, não ficará com raiva. E também não continuará queixando-se e lamentando, porque
você está regozijando a si mesmo.Até se não tiver um colchão, tudo bem. Se não tiver, você pode dormir na grama. Se não tiver
grama, você pode dormir na pedra. E também você não precisa dormir como na noite passada. Não faz nenhuma diferença, seja
o que for. A primeira coisa que Eu descobri nas pessoas é que elas não têm nenhuma paciência com elas mesmas. Primeiro
talvez porque elas são condicionadas. Digamos, se você tiver um Vishuddhi Esquerdo, se por acaso, você foi um católico ou da
Meditação Transcendental ou algo assim, então todo o tempo você começa a ter pena de si mesmo, pensando que não há fim
para suas tristezas e problemas... e sempre tentando condenar-se. Você é uma alma realizada e você não tem o direito de se
condenar, não tem o direito. Como uma pessoa que está se afogando, foi salva, chegou até a margem, agora está bem, obteve
sua segunda vida e lá, ela ainda está tentando... expressar sua agonia como se ela estivesse se afogando.Então você deve
despertar: "Não, não, não estou mais lá." "Eu estou pronto." "Acabou agora, eu sou diferente." "Aquela era uma outra pessoa, eu
não sou a mesma pessoa." É deste modo que você tem de dizer a si mesmo muito claramente: "Eu não vou me condenar." Era
seu direito obter a Realização do Si, você a obteve. E depois você não consegue desfrutar isso, porque você tem esses
condicionamentos. Especialmente no Ocidente, ser infeliz está na moda. Há tristezas de pessoas que não têm nenhuma
penúria, sofrimento. Vocês são de onde?Então, para pessoas assim que têm tristezas imaginárias do passado, que não existem
na realidade, elas não conseguem desfrutar a realidade, não conseguem. Assim, para um Sahaja Yogi, é importante que ele
tenha alegria... dentro de seu coração. É como um oceano. É como um oceano que... está lá o tempo todo... para lhe dar essas
emoções. Até pequenas gotas desse oceano, quando gotejam no seu ser, é tão tranquilizador. A experiência só pode ser
experienciada. Está tudo esperando dentro de você. E uma pessoa assim também torna os outros alegres. Ela não pode ver
uma outra pessoa infeliz, com problemas. Ela própria está cheia de alegria... e espalha alegria por toda parte.Você pode obter
felicidade de pequenas, pequenas coisas, porque você tem o oceano... e uma pequena coisa que cai no oceano cria ondas tão
lindas. Elas tocam as margens. Não só do seu próprio ser, mas também dos outros. Coisas muito, muito pequenas... o tornam
tão feliz. E o tempo todo você está simplesmente surfando, como eles chamam isso hoje em dia, neste lindo lago ou lindo
oceano de amor. O amor é doador de alegria. Não é o amor carnal. É o Amor Divino. Então, como Sahaja Yogis e como gurus,
nós temos de amar a nós mesmos e entender o nosso próprio valor. Eu acho que os Sahaja Yogis não entenderam ainda seu
valor.Quantas pessoas neste mundo podem dar a Realização? Quantas sabem sobre a Kundalini? Quantas têm visto pessoas
tendo a ressurreição o tempo todo? Vocês se tornaram tão poderosos... que até mesmo olhando para as pessoas, vocês podem
dar a Realização. No amor comum, no amor carnal, as pessoas têm medo. Elas têm medo que seu amado possa partir ou possa
ficar doente, que possa acontecer isso. E eles podem ficar o tempo todo com medo, resistindo em regozijar. Mas, para você,
você está com seu Si... e você está sempre protegido. Se sua atenção está ruim por um segundo sequer, imediatamente você
sabe que está errando. Você se protege de você mesmo.Assim que você fica com algum problema físico, você pode sentir isso,
você sabe como se curar. Mas novamente, a pessoa tem de ter equilíbrio. Se você está fora de equilíbrio, então você nem
mesmo sente as vibrações, você nem mesmo sente o que está errado com você, você não sabe em qual direção está se
movendo, ou se você está se destruindo. E esse equilíbrio tem de ser estabelecido... por todos os Sahaja Yogis. Esses
desequilíbrios vêm até nós... porque ainda pensamos sobre nosso passado... ou talvez sobre nosso futuro. Nós nos
preocupamos com essas coisas. O que existe para se preocupar quando todos os Anjos... e todos os Ganas estão trabalhando
para você? Você precisa somente pedir, só isso. Mas é igual algumas vezes a uma pessoa que se tornou um rei... e foi posto em
um trono, mas antes disso, ele era um mendigo, então qualquer um que se curva diante dele, ele diz: "Tudo bem, dê-me uma

libra." Vocês têm de saber que todos vocês são almas realizadas... e vocês têm todos os poderes dentro de vocês.A única
coisa, que é muito importante, é o equilíbrio. Na Sahaja Yoga também, as pessoas entram em desequilíbrio. Como? Por
exemplo, Eu tenho visto pessoas... que estão, digamos, com medo dessas leis mundanas. Elas não sabem que existe... uma
energia tão poderosa por toda parte. Nada pode impedi-lo. Nada pode prendê-lo; ninguém pode achar falhas. Mas quando você
começa a duvidar, igual a dúvida de ontem, quando você diz: "Mas, mas." Quando você começa a pensar nas leis dos homens,
então as leis de Deus falham. Fora isso, ninguém pode puni-lo, ninguém pode prendê-lo, ninguém pode fazer nada com
você.Você é totalmente protegido. Então a principal diferença entre... o estilo antigo do guru e o estilo moderno do guru é esta: o
guru antigo costumava dizer, "Você deve sofrer." "Tudo bem, você tem de ser preso, é muito bom." "Se eles lhe derem veneno,
tome o veneno." "Se eles quiserem lhe dar um tapa, leve tapas." "O que quer que eles queiram fazer," "você deve aceitar porque é
o seu sofrimento." Não na Sahaja Yoga, porque sua Mãe está sentada aqui. Como alguém ousaria tocá-lo? Ninguém pode
prejudicá-lo. Você tem de acreditar em Mim quando Eu digo isso.Ninguém pode prejudicá-lo, mas você deve ter essa fé dentro
de você mesmo. Ninguém teve a Adi Shakti como Guru. Adi Shakti, Aquela que possui todos os poderes do mundo. Então quem
pode prejudicá-lo? Quem pode torturá-lo? Quem pode incomodá-lo? Exceto você mesmo, se você quiser se torturar, ninguém
pode evitar. Assim, a maior diferença entre... esse discípulo dos outros gurus e você mesmo é que você não tem de sofrer. Você
não tem de sofrer... e até mesmo, vejam, se alguém tem alguma negatividade, essa pessoa, alguns Sahaja Yogis ainda
carregam, coitados, não podem evitar isso, eles foram a gurus errados ou algo assim. Então, eles sofrerão um acidente, talvez
eles enfrentem algo terrível, mas de repente, eles descobrirão que estarão livres disso.Talvez a negatividade de alguma outra
pessoa, de alguns parentes, alguns irmãos, irmãs ou talvez da nação. Mas você se livrará disso. É uma coisa digna de nota na
Sahaja Yoga... que existam pessoas que estão se bloqueando, "Mãe, meu coração está bloqueado," "isto está bloqueado, aquilo
está bloqueado." Mas uma vez que eles queiram dar a Realização, simplesmente se move, a Kundalini se move. O que quer que
você seja, sejam quais forem seus problemas, mas você levanta sua mão e a Kundalini se move. Quero dizer, um instrumento
que está estragado, por exemplo, vamos supor que este ventilador esteja estragado, ele não irá funcionar. Mas não os Sahaja
Yogis. Eles funcionam. É claro, se eles não praticam a Sahaja Yoga... ou se eles não dão a Realização aos outros, então é claro,
pode ser uma sucata deles. Vamos supor que você não use seu carro, ele talvez seja muito bom e você não o usa, ele se torna
uma sucata.Então, vocês têm de dar, vocês têm de dar a Realização, todos vocês, quer sejam mulheres ou homens. Seja qual
for o país ao qual pertençam. Vocês têm de dar a Realização, vocês têm de permitir que esta energia vá... e atue, senão... ela se
sufocará. Eu tenho visto muitos Sahaja Yogis que não têm feito nada disso. Não têm feito; eles estão na tranquilidade: "Mãe,
nós A veneramos em casa". Eles sofrem também de artrite... ou outros tipos de coisas. Eles terão às vezes espondilite, ou talvez
tenham celulite. Todos os tipos de coisas, eles podem ter. Então vocês têm de usar sua energia... para dar a Realização aos
outros. Tudo bem, no protocolo, se vocês não entendem, vocês são perdoados.Qualquer coisa que vocês possam fazer por
inocência ou ignorância... é perdoado. Mas conscientemente, se você quiser fazer algo, então Eu não sei as repercussões,
porque a área onde você está é segura, mas se você quiser ir para fora dessa área, então por todos os lados há horríveis forças
negativas trabalhando... e você é capturado para dentro disso. Isso não é falha da Sahaja Yoga. Achar falhas nos Sahaja Yogis...
ou na Sahaja Yoga é outro erro que cometemos às vezes. Digamos que haja dez discípulos com um guru – um muito bom,
excelente guru – se eles reclamarem de qualquer um deles, imediatamente o guru dirá: "Saia!" Eles não têm nenhum direito de
reclamar uns dos outros. Pelo contrário, por exemplo, esta mão está doendo, então esta mão não reclama para o cérebro, mas
tenta suavizar a dor. Assim, os Sahaja Yogis são gurus que pertencem ao coletivo. Eles se movem em grupo, como descrito por
Gyaneshwara: vocês se movem agora como uma floresta iluminada, que dá seja o que for que as pessoas gostem, queiram ter
– "Kalpatarus" (aquele que dá seja o que for que as pessoas queiram). E ele diz: "Vocês se movem como oceanos.""E falam
sobre Deus." Não é só um único homem em pé e dizendo alguma coisa. Nós vimos ontem na peça, como um homem sozinho
teve de sofrer. Mas vocês estão em grupo. E todos vocês se movem em grupo, juntos, com um só entendimento. É um grupo
tão poderoso. Eles trazem ambrosia às pessoas, de acordo com Gyaneshwara. Mas este poder da coletividade que se sente... é
o primeiro julgamento de uma pessoa. Aqueles que não conseguem ser coletivos... não são ainda Sahaja Yogis. Algumas
pessoas acham que elas Me serviram, cuidaram de Mim, fazem Meu Puja ou algo assim, então elas têm o direito de repreender
os outros, de ficar com raiva dos outros, gritar com eles, mandá-los trabalhar, fazer todos os tipos de coisas.Não é assim. Você
é um Sahaja Yogi quando você é totalmente coletivo, senão você não é um Sahaja Yogi quando você não é coletivo. É muito
simples. Este ego, os condicionamentos do ego... ou os condicionamentos do passado... talvez mantenham você longe dos
outros... e não resta mais nenhuma conexão com o Divino. Aqueles que não são pessoas coletivas... não têm nenhum
relacionamento com o Divino. Vocês entenderam agora o que é a coletividade. A coisa mais surpreendente para Mim é que,
dando a Realização a vocês, Eu achei muito fácil falar... sobre o mais sutil das coisas sutis para vocês. Todas essas coisas, Eu

não acho que algum guru poderia ter falado. Não é possível. Isso não entraria na cabeça deles.Isto é muito sutil. Vocês se
tornaram sutis... e as sutilezas têm sua própria beleza na expressão, na fala, no comportamento com os outros, na
compreensão. É tão doce e tão bonito. O sentimento de coletividade... é como uma pequena... partícula de terra que acha que é
uma montanha, como uma gota se transformando em oceano. Mas se houver uma gota que diz: "Não, não, não," "eu não posso
ser coletivo, eu vou continuar na margem." Tudo bem, a luz solar irá evaporá-la. "Mas, Mãe, eu venero a Senhora, eu faço isto, eu
faço aquilo." Com tudo isto, se você não desenvolver a coletividade, é melhor não Me venerar. Para isso, como um guru deve
agir com o coletivo? Na Sahaja Yoga, ninguém deve sentir que você é alguma hierarquia elevada... ou é uma personalidade mais
elevada.Se você começar a sentir isso, então nesse ponto, você deve saber que há alguma possessão em você. O que é mais
elevado no corpo? Nada. Tudo é exatamente igual. É do jeito que está lá. Tem de ser usado... para seus próprios propósitos. E
as crueldades às quais as pessoas algumas vezes se entregam, é inimaginável. Como pode este tipo de satisfação... pode estar
lá se vocês são Sahaja Yogis? Eu não sei, eles dizem que os gurus costumavam bater... e faziam todos os tipos de coisas. Eles
devem ser bhoots, Eu não sei.Gurus muito raivosos. Você não pode permitir-se ficar com raiva, não pode permitir-se. Raiva
significa desequilíbrio. Você fica apegado à, digamos, sua família, começa a falar assim e pronto. Apego a qualquer coisa
mostra que você não tem nenhum equilíbrio. Aqueles que são equilibrados têm de ser desapegados. Senão, você fica apegado
a alguém. "Esta é minha filha, este é meu filho, isto é isto". Então você não vê a verdade. Assim, qualquer tipo de apego, se você
sentir, então saiba que você não está em equilíbrio.Eu também tenho visto pessoas tendo um tipo de orgulho. Orgulho de
sermos Sahaja Yogis. Nós nos tornamos Sahaja Yogis para salvar o mundo inteiro. É como Eu vejo muitos servidores do
governo que acham... que não há limite para eles mesmos. Eles são servidores das pessoas. Eles talvez possam ser chamados
de oficiais, mas oficiais para servir. Da mesma maneira, nós estamos neste mundo para servir a Deus... e o propósito do seu
serviço é salvar o mundo, salvar as pessoas. Mas se você tem orgulho, falso orgulho, como você pode fazer isso? Pelo modo
como você irá falar, pelo modo como você irá se comportar, ninguém irá se aproximar. Você não pode sentir inveja de uma
outra pessoa, não pode, porque,,, inveja significa... que você está tentando se prejudicar realmente.Eu não sei o que, Eu não sei
muito o que é a inveja. Eu vejo as pessoas ficando com inveja, mas Eu não sei o que é isto realmente, inveja. Coisa estranha, não
é? Deve ter vindo do reino animal talvez, Eu não sei. Porque o que há para se ter inveja? Vocês são almas realizadas. Como você
pode ter inveja de alguém? Digamos, vamos supor que... você seja um diamante e a outra pessoa seja um diamante, muito bem,
vocês dois juntos ficarão ainda mais brilhantes. Agora, vamos supor que uma pessoa não é boa... e você é muito bom, então
não há nada para sentir inveja da pessoa que não é boa. Ou também alguém que é bom, sentir inveja, qual é o seu ganho?Se
você acha que aquele senhor é bom ou que aquela senhora é boa, é melhor tentar seguir o que ela está fazendo, como ela é boa,
como ela conseguiu essa bondade. É melhor examinar. Eu realmente gosto muito quando os Sahaja Yogis começam... a
expressar seus sentimentos em relação aos outros Sahaja Yogis. "Mãe, ele é deste jeito. Mãe, ele é daquele jeito." Assim, eles
veem a bondade dos outros. Eles veem a grandeza dos outros, a nobreza dos outros, e quando você começa a ver isso, você
começa a se transformar. Se você sente inveja, Eu não sei que tipo de coisa é isso, como Eu lhes disse. Mas você está se
condenando permanentemente. Hoje você está com inveja de alguém porque ele tem cabelo preto.Você está com inveja de
alguém porque ele tem cabelo grisalho. Você está com inveja de alguém porque ele tem um nariz comprido, com inveja de
alguém porque ele tem nariz pequeno. O que está acontecendo? O que aconteceu? Hã? Você é um Sahaja Yogi? Você é um
Sahaja Yogi. Então você conhece o protocolo. Deixe-Me falar. Tudo bem?Você pode Me perguntar depois. Este não é o jeito.
Aqui não é um parlamento. Eu sei, Eu sei que Eu não forço nenhuma disciplina, mas isso deve ser autodisciplina, você deve ser
autodisciplinado. Eu estou falando agora, escute-Me. Talvez Eu lhe responda durante Meu discurso. Então o... relacionamento
entre vocês não pode ter nada a ver com a inveja. Não pode, porque isso mata sua alegria. Agora, como Eu lhes disse: livrem-se
do seu medo, livrem-se da sua inveja, livrem-se do seu... orgulho, o falso orgulho. E também... livrem-se de sua
impaciência.Vocês devem ter paciência. Este é um outro estilo de guru... que tem paciência, enorme paciência. Nada de ficar
com raiva, nada de ficar aborrecido. E gradualmente, você verá que sem falar às pessoas, elas se disciplinarão. É você que tem
de se disciplinar. No sistema da Sahaja Yoga, nós nunca tivemos tantos discípulos. Imaginem até Shri Gyaneshwara, havia só
um discípulo... e alguns deles nunca tiveram também nenhum discípulo, como William Blake, Eu não acho que teve algum
discípulo. Talvez, Eles devem ter pensado que ninguém poderia elevar-se... a esse nível ou a essa compreensão. Muitos deles
não tinham nenhum discípulo. Sai Nath não tinha nenhum discípulo.Eles vieram a esta Terra ou talvez Eles possam ter pensado:
"Pessoas inúteis, de que adianta ter discípulos?" Mas para vocês, é tão maravilhoso que sejamos muitos juntos agora, tantos.
Nós compreendemos uns aos outros, conhecemos uns aos outros. Nós sabemos tudo sobre a Kundalini. E estamos tão
conscientes de tudo. Nós sabemos o que está acontecendo neste mundo, não estamos simplesmente sentados em uma
caverna nos Himalaias... e apenas praticando, recitando o nome de Deus. Não, nós estamos no mundo. Nós não estamos

fugindo do mundo. Nós estamos neste mundo. Nós estamos... enfrentando todos os dias... todos os problemas que
existem.Mas nós estamos na realidade e eles estão na ignorância. E é por isso que nós sabemos, nós sabemos a solução, nós
conhecemos o problema e podemos resolvê-lo. Agora, você eêm apenas de experimentar com os seus poderes, é claro, com
humildade. Eu tenho que alertar algumas pessoas. Eles simplesmente montam no cavalo, logo que Eu digo isso. Antes de tudo,
você deve saber que você é um depósito de conhecimento, um depósito completo de conhecimento. Acerca de tudo. Exceto em
relação a bancos, Eu diria. Esse é o problema para Mim. Então, você deve ter projeção... em relação à essa fonte de
conhecimento.Por exemplo, tudo pode ser interpretado na linguagem Sahaja, tudo. Vejam este pendal (tenda grande). Ela está
em pé lá porque está sustentada por isto. Exatamente como a Sahaja Yoga, nós somos sustentados por nosso Dharma, uma
coisa muito simples assim. Em todo o lugar, você encontrará... a comparação da Sahaja Yoga com tudo mais que você vê. Isso
é muito importante. Isso lhe dará uma alegria dobrada. Outro dia, Eu estava voltando e o aeroporto estava, Eu estava
transpirando, transpirando completamente. E o Sahaja Yogi que estava Comigo disse. "Mãe, a Senhora está sugando todo o
calor deste lugar, a negatividade."Era um fato. Mas só um Sahaja Yogi pode ver isso. Todo mundo estava bem. Eu era a única
Me abanando. Todo mundo estava muito confortável, sentindo a brisa fresca que vinha de Mim e Eu estava Me abanando. Um
dia aconteceu que Eu estava indo a uma loja... e todos os Sahaja Yogis australianos Me seguindo, em uma loja de porcelana. Eu
não sei o que esses chineses fazem. Ao subir, Eu estava sentindo tanto calor e estava exausta. Eu Mesma estava apenas
tentando Me refrescar. E estavam dizendo: "Mãe, um frescor muito grande está vindo de Você," Eu disse: "Muito bom.""Eu sou A
que está consumindo todo o calor e dando-lhes todo o frescor." Mas este é Meu trabalho: tirar todo o calor de todos... e
transformá-lo em algo refrescante e aliviador. Quando as pessoas gritam, berram, isso, aquilo. Pacífico, seja pacífico. Escute-os.
E então você pode derramar água neles completamente e todo o calor pode ir embora. Assim, essa absorção é muito
importante. Não é para ficar com medo da absorção, mas para isso, Eu diria que a pessoa deve tomar cuidado, e o cuidado,
como vocês sabem, é uma coisa muito simples, é Kavacha, é este bandhan que vocês devem fazer. Para tudo isso, seja o que
for que Eu tenha dito, há um guru mantra: lembrar que nós somos Sahaja Yogis. Apenas lembrem-se disto: nós somos Sahaja
Yogis.E uma vez vocês que saibam que são Sahaja Yogis, essa projeção começará. O que aconteceu com William Blake? Se
você observar, Ele começou a projetar Sua imaginação... e Ele alcançou o ponto do conhecimento. Então qualquer coisa que
você veja, qualquer coisa... que você fizer ou que os outros estejam fazendo, tente relacionar isso com a Sahaja Yoga e projete.
Então você também alcançará o Oceano de Amor. Uma vez que você tenha isso, o que virá depois? Quem pode perturbá-lo?
Quem pode incomodá-lo? Quem pode fazer qualquer coisa que seja difícil para você? Porque você está sentado no oceano, o
sujeito está sentado lá fora em algum lugar, como ele pode entrar no oceano e incomodá-lo?Então isto é que é para ser
lembrado: você é um Sahaja Yogi. Faça um bandhan, de manhã e à noite. É tão simples. Até falar isso no microfone, parece
estúpido para Mim. Mas, Eu tenho de falar porque as pessoas esquecem. Vocês esquecem que são almas realizadas. Usem sua
consciência vibratória para pelo menos se protegerem, porque há negatividade sentada próxima a você. Então tenha muito
cuidado em relação a isto, lembrar-se: "Eu sou um Sahaja Yogi". Uma vez que diga isso, você saberá como tem de se comportar,
qual é o protocolo, você saberá qual a disciplina que você tem de seguir, você saberá como amar os outros, tudo. Essa é a
essência.Quantos foram Sahaja Yogis antes? Coitados, todos aqueles gurus sofreram muito. Vocês não devem sofrer, não
devem entrar em nenhum tipo de sofrimento nunca mais, não mais. Mas não se esqueçam que vocês são Sahaja Yogis, é por
isso. Isto lhe dará a completa confiança em si mesmo... e você estará totalmente seguro. Tentem estabelecer o estado de que
vocês são Sahaja Yogis. Desse modo, tornem-se gurus de si mesmos e dos outros. Que Deus abençoe todos vocês.
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Shri Mahakali Puja Paris, França, 11.07.1993 Hoje nós decidimos ter o Puja da Devi. Desta vez, nós não estamos falando sobre a
Adi Shakti, sobre Kundalini ou sobre Saraswati, Mahalakshmi. Nós estamos falando sobre Mahakali. Essa é a Deusa que é a
primeira, que vem primeiro… e estabelece Shri Ganesha, na forma de Gauri. Ela é a forma completa de Mahasaraswati e
Mahalakshmi. A partir Dela somente, essas energias são emitidas. Então Ela é aquela que é o Poder do Desejo de Deus. Dentro
de nós também, Ela cria desejos. Esses desejos dentro de nós começam a serem emitidos externamente… e nós
desenvolvemos uma espécie de reação a todos os nossos desejos. O primeiro e mais importante desejo, como vocês sabem
muito, o mais primitivo é alimentar-se. E isso é dado a nós pela Deusa. Ela nos dá o desejo de nos alimentar. Agora, se não nos
alimentarmos, então não podemos sobreviver. Nós temos de comer. É muito importante que nos alimentemos…
suficientemente o bastante para sobreviver nesta Terra. E nós também temos visto que… quando esse tipo de desejo cresce
muito mais do que o normal, então vocês se tornam escravos desse desejo… e qualquer quantidade de comida não pode
satisfazê-lo. O tempo todo você pensa somente em comida. Eu lhes disse muitas vezes que os franceses… são muito
meticulosos quanto ao que eles devem comer. Eles levam pelo menos 45 minutos em uma mesa de jantar… para decidir o que
eles comerão. No final, é exatamente a mesma coisa. Quero dizer, Eu não entendo, como você pode precisar de 45 minutos para
decidir o que quer comer? Mas esse desejo começa a atuar através do seu ego. Então isso o satisfaz. E também essas pessoas
que estão fabricando alimentos… ou que estão fornecendo comida em hotéis e tudo mais… sabem como satisfazer seus
desejos. Então elas trazem a comida de uma maneira, mostram-na em volta… e depois a colocam diante de você, para que você
a aprove… e quando você a aprova, então eles servem. Eles sabem como enganá-lo e você se sente muito feliz: "Oh, isso é muito
bom." Até o vinho é dado para ser testado antes de tudo… e quer você goste ou não, você tem de dizer que é muito bom… e é
melhor mostrar que gosta. Então esse desejo fica completamente controlado pelo seu ego… e quando se torna um tipo de
desejo coletivo… e uma expressão coletiva do ego, então nos tornamos como glutões. Eu diria sofisticado. Eles são
sofisticados, mas nós somos glutões. Agora, com isso, as pessoas querem ter outras coisas também, como um tipo adequado
de toalha de mesa de linho, isso, aquilo. É claro, se o ego não estiver presente, então as pessoas gostariam de cuidar para
agradar os outros alimentando-os. Esse desejo reage. E então o novo desejo entra em ação… através das bênçãos do Mahakali,
de modo que você gosta de ver os outros comendo. Você gosta quando os outros comem a comida feita por você, servida por
você, dada por você. Apenas quer assistir. Isso lhe dá satisfação. Mas você pode ir a qualquer extensão com a comida, você
nunca ficará satisfeito. Hoje você pedirá isso, amanhã pedirá aquilo, isso, aquilo. Agora, na vida ocidental de hoje, tornou-se
muito importante… perguntar a uma criança todos os dias: "O que você vai comer?" Antigamente, a comida era feita para toda a
família. Todos comiam a mesma comida. Mas agora você deve perguntar à criança: "O que você vai comer?" Então a criança
tem de dizer: "Eu comerei isso." Agora, supondo que você não tenha isso na sua geladeira, você está acabado. De manhã cedo
não haverá nenhuma loja aberta, nada. Como você agradará aquele garoto em seu ego… porque ele quer uma determinada
coisa? Então, gradualmente, nós construímos até mesmo o ego de nossos filhos. Nós temos de dizer: "Essa é a comida, é bom e
coma." É dever dos pais não permitir que os filhos… cresçam o ego deles pelo que eles querem. Vocês devem saber o que eles
têm de comer. Então isso começa a crescer e crescer e crescer… até que eles se tornem bastante crescidos, mas muito
primitivos. Então, na verdade, a bênção da Devi nesse ponto é que… Ela lhe dá um desejo de que você deve servir aos outros.
Também você se preocupa com as pessoas que estão passando fome, quer descobrir por que elas estão passando fome. O
outro extremo disso poderia ser que algumas pessoas pensem: "Nós não devemos comer tanto", uma espécie de insensatez
sacrificante. Seja o que for que alguém tenha de comer, deve-se comer. Então elas dizem: "Por que devemos comer tanto,
Mãe?" "Afinal, há pessoas que estão passando fome." Comendo menos ou mais, você não pode salvar aqueles que estão
passando fome, pode? Então não há sabedoria nesse tipo de austeridade. E quando as pessoas entram nesse tipo de
austeridade, então elas têm sofrimentos e problemas, e essas pessoas se tornam extremamente, Eu devo dizer, ascéticas… e
irascíveis e você nunca deve chegar perto de uma pessoa… que seja desse tipo sem um mastro de barco. Só Deus sabe quando
ela pulará em cima de você. Assim, uma pessoa que está faminta é… tão ruim quanto uma pessoa que está superalimentada. Eu
acho que faminto é pior. Agora, se você olhar para si mesmo, o segundo desejo… que surge em você é que todo mundo deve
amá-lo. Isso surge porque isso faz de você uma pessoa boa. Você sabe que todo mundo gosta de bondade. Então as pessoas
tentam ser boas com os outros, gentis com os outros, dizem centenas de vezes "obrigado", fazem todos os tipos de coisas para
agradar os outros. Ao agradar os outros, eles pensam: "Os outros gostarão muito de nós." Mas depois isso se desenvolve

novamente fora dos limites… e então o tempo todo você tenta agradar os outros, de modo que você se torna totalmente
escravizado. Você se torna tão artificial que as pessoas podem distinguir: "Isso não é nada natural neste senhor." "Ele só está
tentando nos agradar." Agora, com isso, por trás do agrado… existe algum tipo de vantagem a partir disso. Se você agradar o
outro com uma mente desapegada, não esperando nada, isso deveria ser feito por você… ou poderia ser alcançado através
desse agrado. isso é um agrado muito puro e muito bom. Isso torna você realmente correto e bom. Mas supondo que você
tente agradar os outros… apenas para tirar vantagem dessa pessoa, então você desenvolve hipocrisia, hipocrisia do pior tipo. E
você se perde. As pessoas zombam de você, riem de você, elas nunca estão satisfeitas, elas sabem que você é um hipócrita e
você está fazendo isso… por causa de algum tipo de vantagem ou exploração. Você não está fazendo isso porque você quer ser
bom realmente, ser gentil. Um indivíduo que é bom, automaticamente agrada os outros. Mas ele não tenta agradar. Ele é justo,
sua natureza é tal, seu temperamento é tal… que ele simplesmente agrada as pessoas. Quando é tomado o controle novamente
pelo Sr. Ego, então realmente você não consegue vencê-lo. Então eles se tornam diplomatas, poderiam ser políticos, eles se
tornam todas essas classes condenadas… e eles não conseguem se livrar disso. Eles se acostumam tanto com isso que não
conseguem se livrar disso. Agora, o que a Devi faz? Ela traz a verdade diante deles. Ela mostra que o que você tem feito… por
uma determinada exploração não dá certo. Depois de um ponto, isso age. Ela os expõe. A exposição começa e com essa
exposição, eles ficam surpresos: "Como eu estou exposto? Como eu fui pego? Como as pessoas sabem?" Este é o trabalho do
Poder de Mahakali. Ela expõe tudo que está errado, tudo o que é falsidade, que é inverdade, Ela expõe. Então o terceiro desejo
que as pessoas têm é possuir coisas materiais, a partir do qual o materialismo surgiu. Mas não há fim para isso. O fim nunca
pode chegar porque… eles não têm nenhuma satisfação em conseguir uma coisa. Supondo que hoje Eu queira ter este tapete.
Tudo bem, irei adquirir este. Depois quero ter outro. Depois quero ter outro. Depois quero ter um carro… e depois quero ter um
helicóptero, depois um avião. Não sei o que quero ter depois. Então, isso continua sem parar… até chegar a um momento em
que as pessoas começam a pensar: "Qual é o problema com ele?" E você não pode desfrutar nada que você recebe. Essa é
também uma falha humana… e essa falha humana cria a economia, vocês sabem disso. A economia é criada porque os
desejos, em geral, não são saciáveis. Eles não são saciáveis. Então, o que acontece? Nós continuamos pulando de um desejo…
para outro para outro para outro e outro. Então vocês se tornam escravos dos empresários… a tal ponto que vocês perdem sua
individualidade completamente. Por exemplo, um empresário produz um tipo estranho de roupa, um ano. Então todo mundo
quer usar a mesma roupa… sem pensar se é necessário ou não. Depois ele introduz um outro modelo. No ano seguinte, tudo é
abandonado, compram um outro. No terceiro ano, outro. Então, uma pilha de todas essas roupas está lá… e tranquilamente o
fabricante tornou-se um grande estilista… com seus modelos muito bons, como enganar os seres humanos. Ele se tornou um
homem rico e você se tornou pobre… com todo esse tipo de roupas que não tem mais nenhum sentido para você. Sobre a
mesma coisa, sobre tudo, algo está na moda. Isso significa que você não tem individualidade. Nós falamos de individualidade,
mas nós queremos fazer coisas que todo mundo está fazendo. Quero dizer, vocês sabem que as pessoas fizeram todos os
tipos de coisas absurdas… em nome da moda… e especialmente as pessoas que não são tradicionalmente limitadas, que não
tiveram nenhuma tradição, como os americanos, Eu diria. Eles continuam mudando a cada seis meses. Todo ano que você vai,
você encontra um novo tipo de pessoas lá, um novo tipo de roupas. É muito surpreendente o modo como eles mudam tão
rápido… sem nem mesmo pensar se isso me servirá ou não. Alguém diz para usar roupas apertadas, eles sairão com roupas
apertadas. Então eles têm varizes, então eles usam roupas com buracos. Então eles desenvolvem algum outro problema,
depois eles usam outro tipo de roupa. Ninguém quer pensar: "Por que eu deveria mudar minha roupa?" Por exemplo, digamos,
na Índia nós usamos saris, acabou-se. Não há nada lá, nenhum problema com o alfaiate, nada. Seja qual for o sari que
quisermos, nós compraremos. E surgiu um sari chamado de mini sari na Índia, que ficava até aqui talvez, Eu não sei, nem 15
centímetros, mas pelo menos até o joelho. Ele ficou por cerca de, Eu acho, oito, sete dias em Mumbai… e voltou. As pessoas
disseram: "Deem o fora, nós não queremos isso." Assim, essa dor de cabeça de o tempo todo se envolvendo em uma moda…
como cavalo sem nenhum juízo na cabeça… tem de ser devidamente compreendida. Por que as pessoas fazem isso? Porque
elas não têm cérebro. Elas são pessoas sem cérebro. Elas não são inteligentes para ver: "Nós somos enganados todos os
anos." Mas, para Sahaja Yogis, o poder de Mahakali atua… e Ela os ensina ensina: "Tudo bem, esta roupa fica bem em você,
tenha-a." E é o melhor para você. De uma vez por todas, seu problema ao longo da vida está resolvido. Com este tipo de blusa,
Eu comecei a usar desde o início, talvez, e Eu a tenho usado e agora Eu acho que todo mundo usa o mesmo estilo. Por que
desperdiçar sua energia em mudar todos os dias esta blusa… começando daqui para aqui, para aqui e voltando novamente
assim? É um tamanho desperdício de energia, um tamanho desperdício de roupa. E nós nos tornamos tão vulgares correndo
essa corrida… de reduzir as mangas, reduzir isso, reduzir aquilo, tudo encarecendo. É tudo um desejo de impressionar as
pessoas: "Nós estamos muito na moda." Quem quer saber? Quem quer ficar sabendo que você está na moda ou não? E nós não

temos coragem de manter nossa própria roupa que compramos. Por que gastar tanto dinheiro? Nós nem mesmo pensamos,
continuamos mudando, mudando, mudando por nada. Assim, este é o desejo que existe para impressionar os outros… com
nossas coisas externas. Existem muitas coisas como roupas, com as quais nós tentamos impressionar. Agora, o penteado. Eu li
um artigo. Eles disseram que… esses penteados são responsáveis por muitos divórcios. Eu fiquei Me perguntando: "Como os
penteados podem ser…" "responsáveis pelos divórcios?" Porque eles tinham feito uma pesquisa. Um homem tinha gostado de
um penteado de sua noiva… e então ela mudou seu penteado, ele se divorciou dela. E o contrário. Quando isso é uma maneira
tão vulgar de fazer o que quiser com… um relacionamento tão profundo de marido e mulher. Agora, certos fatos começam. Eu
também vi um documentário sobre uma senhora… que tinha dito que estava em uma das propagandas… algo, um tipo de coisa
lançada no mercado de que suas pernas deveriam ser… dessa forma e o que você deveria fazer. Então a coitada gastou muito
tempo, energia, correu para cima e para baixo para modelar as pernas. Qual é a importância dessas pernas, exceto para andar?
Então ela foi moldar a forma daquele jeito. Ela costumava medi-la, estava sempre algo faltando aqui e ali. Então muitas pessoas
se reuniram. Elas tinham uma aula para isso. E um grupo se reuniu para modelar as pernas daquele jeito. E, finalmente, elas
descobriram que aquela perna era feita de madeira. E elas gastaram muito dinheiro, muita energia… para modelar as pernas
daquele jeito. Para quê? Qual é o propósito? Se alguém diz: "Corra assim", eles começam a correr. Eles dizem: "Pule assim", eles
começam a pular. Mas por quê? Todos nós ficamos loucos… que devemos aceitar tudo que alguém diz? Nós começamos a
fazer isso. Qual é o propósito? Então esse tipo de estupidez vem em nossas cabeças… quando começamos a usar nosso ego.
Com o ego, um indivíduo se torna totalmente estúpido. Porque ele dirá: "O que há de errado?" "O que há de errado se eu…" "se eu
tiver apenas um pouco de cabelo aqui? O que há de errado?" "Se eu tentar usar um vestido muito curto aqui, o que há de
errado?" O errado é: por que você está usando? Por que você não questiona? Por que você está usando? Se você fizer uma
pergunta para si mesmo, "Por que eu tenho esse tipo de penteado?" "Por que eu faço isso?" É realmente difícil dizer às pessoas
para fazer as coisas certas, mas coisas erradas, as pessoas adotam rapidamente. Por exemplo, Eu disse a todos: "Coloquem
óleo, se não todos os dias," "pouco antes do banho, coloquem muito óleo no cabelo e lavem." Agora Eu percebo muitas pessoas
ficando carecas. Mas eles não colocaram o óleo. O que Eu posso fazer em relação a isso? Mas uma coisa tão simples, eles não
farão. Uma coisa tão simples, eles não acreditariam… que você precisa de algo para sua nutrição. Mas eles farão algo que é
absurdo, insensato sem nem mesmo pensar: "O que irá nos prejudicar." Aqui, Mahakali, o que Ela faz? Ela o castiga. Seu corpo é
punido. Se você usar roupas muito apertadas, você desenvolve problemas em suas pernas. Se você usa calças furadas, então
você tem cãibras. Qualquer coisa que você fizer de anormal, você tem de pagar por isso. Primeiro você tem de pagar por fazer
isso… e depois você tem de pagar por isso fisicamente. Muitas coisas podem ser evitadas se apenas tivermos uma vida
simples, decidir de uma vez por todas: "Eu terei esse tipo de roupa pelo resto da vida, acabou-se." Mudar todo dia, por si só, é
uma dor de cabeça. Mas isso satisfez o ego, não o seu Si. Assim, o Princípio de Mahalakshmi em nós se eleva cada vez mais.
Apesar disso, nós somos puxados para baixo. Então esta Mahakali, Ela se apresenta… e mostra quais erros nós cometemos,
como nós cometemos erros, como perdemos o ponto essencial. Em vez de pensar no que está errado, Ela lhe ensina: "É errado."
Então outra coisa Ela faz, que é uma coisa muito boa que Ela faz, Eu acho, às vezes, Ela cria uma ilusão… para testar sua
inteligência, para testar sua sensibilidade. Ela cria uma ilusão. bhranti rupena Samstita. Ela cria um bhranti na sua cabeça.
Ilusão. Então você se torna ilusório… ou os outros se tornam ilusórios ou uma situação se torna ilusória. E você fica perdido
nisso. Então você realmente entende que "é algo errado que eu fiz". Existe uma história muito bela sobre Narada. Narada tinha
uma impressão sobre si mesmo… e, no final, ele se tornou orientado para o ego e ele começou a dizer: "Oh, olhem para mim. Eu
nunca sou tentado por nenhuma mulher." "Até Shiva foi tentado pelo Cupido, eu nunca sou tentado." "Eu sou o mais elevado do
mais elevado, Brahmachari." Então Vishnu enviou dois gandharvas para tentá-lo. Então eles o encontraram em uma floresta e
lhe disseram: "Oh, Narada, você é um homem tão bonito," "um homem tão belo e toda sua beleza é desperdiçada." "Você deve
testar sua beleza, você deve ver o quanto você é bonito." "Você é tão bonito." Ele disse: "Verdade?". "Sim. Há uma maneira muito
simples de testá-lo." "Como?" Eles disseram: "Há um…" "casamento de uma mulher muito bonita se aproximando." "Ela é a
princesa da cidade da beleza, chamada de Roop Nagar," "e você deve ir lá e ver como ela o apreciará." Então ele, em seu ego,
tornou-se tão estúpido que ele foi lá. E ele estava sentado e muitas pessoas estavam chegando, grandes marajás, rajas, todos
eles estavam se sentando… e ele ficou pensando: "Oh, eu sou o melhor entre todos eles. Quem são esses?" "A princesa
simplesmente colocará uma guirlanda em mim, não há dúvida sobre isso." E aqueles dois ficaram colocando essa ilusão na
cabeça dele, bhranti. Com o Agnya, você fica com bhranti. Essa princesa apareceu, ela olhou para ele e riu bem alto. Ela não
conseguia se controlar e saiu dando risadinhas. Ele não conseguia entender por que ela riu dele. Ela não colocou uma guirlanda
nele ou nada, mas ela apenas riu. Então ele não conseguia entender: "Eu sou um homem tão bonito", essa coisa. Então esses
dois gandharvas lhe disseram: "Oh, não importa." "Ela não entende, ela voltará", isso, aquilo. Então eles saíram e perto de um

lago, ele se sentou… para lavar o rosto e olhou seu reflexo na água, ele parecia um macaco. Ele olhou para aqueles dois e os
amaldiçoou. Ele disse: "Eu pareço um macaco." Disseram: "Para nós, você parece muito bonito." "Mas eu realmente pareço um
macaco." Então esse bhranti, essa ilusão foi criada na mente dele pelo seu ego. Mas esse Poder, ele próprio, o Poder de
Mahakali, Ela corrige esse ego criando ilusão, bhranti. E isso é responsável por muitas ilusões que corremos atrás. É uma
miragem, ficar correndo atrás disso, correndo atrás disso. Uma vez que estamos satisfeitos dentro de nós mesmos, então nós
não corremos atrás de miragens. Essa ilusão, se não fosse criada, as pessoas seriam tão egoístas que o mundo inteiro seria
liquidado. Então este é o grande trabalho do Poder de Mahakali dentro de nós: Ela cria ilusões. Muitas pessoas falam de maya.
"Esta é maya da Mãe." "Isto é maya, aquilo é maya." É obra de Mahakali. Ela quer testá-lo. Ela quer testá-lo, mas na Sahaja Yoga
isso não é tão forte. Por exemplo, você sabe que Abraão tinha um filho. Um filho que Ele teve depois de muito tempo. E Deus
pediu-lhe que sacrificasse Seu filho. Sua esposa disse também que estava se sentindo terrível, porque Ele tem de sacrificar Seu
filho. Então Ele foi até o lugar onde a criança devia ser sacrificada. Ele fez uma fogueira, tudo e estava prestes a colocar a
criança… naquela pira de fogo quando a voz veio. Esta é Mahakali: "Você não tem de sacrificar Seu filho." Nós temos muitas
histórias assim na mitologia indiana também… onde eles foram testados. Então, para testar Sahaja Yogis também, essa
Mahakali os ajuda. Havia um senhor que era muito egoísta, então Eu lhe disse para vir para Delhi, porque Eu não sabia como
fazer isso aqui. Ele veio para Delhi e disse a todos: "Vejam," "a Mãe me disse para vir aqui só para curá-La." Eu disse: "Tudo
bem". Ele veio. Eu disse: "O que há de errado Comigo?" Ele disse: "Mãe, Seu Nabhi está muito ruim." Eu disse: "Verdade?" "Acha,
faça um bandhan em si mesmo e agora veja por si mesmo." "Oh meu Deus, o que está acontecendo comigo aqui?" Eu disse:
"Este é o Meu Nabhi." Então é desse modo que a ilusão o corrige. Se não houver ilusão, você nunca seria corrigido diretamente.
Supondo que Eu diga: "Não faça isso." Você talvez não goste. É claro, a maioria de vocês gostam, mas às vezes vocês não
gostam. E então a ilusão atua e depois você percebe: "Onde eu estava e onde eu estou agora? Eu não deveria ter feito isso."
"Como é que eu caí nesse problema?" "O que me fez tão estúpido?" Assim, isso é algo que Ela faz. A outra é que Ela é Aquela
que relaxa você completamente. Quando você está cansado e farto, quando você não sabe o que fazer, então Ela o faz dormir.
Ela é Aquela que lhe dá o sono. Todo o trabalho diário que você faz, no final, o poder de Mahakali age sobre você como sono.
Ela o faz dormir, dormir como uma criança. Nesse momento, todo esse erro que cometemos a nós mesmos… e aos outros são
perdoados. No colo Dela, nós dormimos bem, tranquilamente e todos os nossos problemas são resolvidos. Quando você está
nesses sonhos, Ela traz soluções para você. Eu sei de muitas pessoas que Me disseram: "Mãe, a Senhora veio no meu sonho…"
"e me disse: ‘Este é o remédio que você deve tomar’." "A Senhora veio no meu sonho e me disse que…" "esse tipo particular de
vida se adequará a você." Eles Me veem claramente chegando, mas Eu não estou inteira lá, mas Eu acho que o Poder Mahakali
atua… em um sono muito profundo que você está, ele é chamado de Sushupti. Lá Ela aparece. Uma senhora veio a Mim e disse:
"Mãe, a Senhora veio no sonho e disse:" "’Eu estou aqui em Mumbai’, ninguém me disse." Tantas coisas acontecem assim. No
sonho, Ela o guia e lhe fala. Agora o que acontece às vezes… é que as pessoas Me dizem: "Eu tive tal e tal sonho," que é tudo
falsidade, Eu sei. Elas nunca sonharam assim, elas nunca viram assim. Mas, só para Me impressionar, elas Me dizem: "Oh, eu
tive um sonho", isso, aquilo. Eu apenas mostro completa ignorância. Eu digo: "Deve ser." Então elas são colocadas em bhranti
novamente, significa ilusão. Gradualmente, elas percebem que… foi errado contar mentiras para a Mãe. Então a parte relativa à
correção ocorre, mas a melhor coisa que Ela faz… é lhes dar o senso de castidade e segurança. Quando as crianças nascem,
elas têm senso de castidade, vergonha, decência, comportamento decoroso. Mas gradualmente, quando elas começam os
outros mal comportamentos, elas começam a se comportar mal. Para elas, a decência se torna uma escravidão. Mas,
naturalmente, Ela está lá para lhes dizer: "Isso é indecente, você não deveria fazer isso, está errado." "Isso não é a coisa
apropriada a se fazer." Mas gradualmente, você cresce e amadurece, então você diz: "O que há de errado?" Vocês começam a
desrespeitar sua castidade… e vocês começam a se tornar como pessoas imaturas e estúpidas. Tudo isso, se for compreendido
através da meditação, Mahakali o ajuda muito. Na meditação, Ela o ajuda muito, porque Ela é Aquela que cria… a passagem
adequada para a Kundalini se elevar. Mahakali é o mesmo que a Kundalini, porque Ela é a energia residual do Poder de
Mahakali, está cheio dele lá. Mas a função é diferente. A função de Mahakali é protegê-lo, é guiá-lo, dar-lhe sabedoria. E a
função da Kundalini é purificar você, limpá-lo, não para brincar com você, mas para perdoá-lo e ajudá-lo a crescer
apropriadamente. Agora, na vida de vocês, como Sahaja Yogis, vocês verão… como Mahakali os ajuda sob todos os aspectos. É
tão interessante ver o trabalho Dela, como Ela traz todos os tipos de satisfações para você. A ganância desaparece, as
tentações desaparecem, a raiva desaparece, todas essas coisas desaparecem. A coisa mais útil que Ela faz… é que você se livra
de seus maus hábitos, totalmente. Automaticamente, na luz do Poder de Mahakali, você simplesmente não quer que nada
destrutivo seja praticado. Se você tem praticado algo destrutivo, você tenta se livrar disso. Simplesmente para com isso: "Eu
não quero ter isso." Eu nunca lhe digo: "Não faça isso, não faça aquilo." É o Poder de Mahakali dentro de você que está

despertado… faz todas essas coisas. E Ela o fez tão belo, tão angelical. Ela, através de Suas correções e de Suas ilusões, Ela o
fez assim. Então você não se apega tanto ao dinheiro, à ganância, à luxúria, a todas essas coisas que são responsáveis por
colocá-lo para baixo. Também a possessividade com os filhos, a possessividade com o marido, a possessividade da matéria.
Você simplesmente começa a compreender que a alegria está em compartilhar. Você quer compartilhar tudo com os outros e
esse compartilhamento começa… quando esses Poderes de Mahakali começam a lhes dar bênçãos… de alegria, de
compartilhar, de ser coletivo, de ser puro. Essas bênçãos chegam a você do Poder Mahalakshmi, do Poder de Mahakali. Então
hoje nós iremos venerar esse Poder de Mahakali. Que Deus os abençoe.

1993-0803, Shakti Puja: Depois da Realização, nós usamos somente um poder, que é do Amor
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Shri Adi Shakti Puja Togliatti, Rússia, 03.08.1993. Hoje é um grande dia para o nosso Ser, estar com todos vocês novamente
este ano. É tão alegre e cheio de fragrância. Hoje nós decidimos ter um Puja da Shakti que é o Poder, que é a Devi. Vocês sabem
que dentro de nós há muitos poderes… de Mahakali, Mahasaraswati, Mahalakshmi, Kundalini. Todos esses poderes estão lá
para nós ascendermos. Se esses poderes forem devidamente usados e compreendidos, então sua ascensão pode ser
permanente. Uma vez que vocês alcancem a sua ascensão… e entrem no Reino de Deus, todos esses poderes são iluminados. E
esses poderes que são iluminados… ficam totalmente preenchidos com amor. A iluminação, nós temos de entender que… nós
ficamos completamente iluminados pelo amor. Então, depois da iluminação, depois da Realização, nós usamos apenas um
poder que é do Amor. Shri Rama teve dois Filhos: um era Lav e o outro era Kush. Um deles, Lav, veio para a Rússia. É por isso
que vocês são chamados de "eslavos", significa "com amor". Então o povo russo já está com o coração deles muito cheio de
amor. Mas uma vez que você obtenha a sua iluminação, você percebe que seu amor se torna… um belo oceano de alegria para
você mesmo. Este amor não é o mesmo que você tinha antes da iluminação. É transformado em uma nova dimensão, em uma
nova forma. Antes da iluminação, você é apegado a si mesmo, em primeiro lugar, muito, ao seu corpo, à sua mente, aos seus
condicionamentos, ao seu intelecto, ao seu ego. E é desse modo que você desenvolve… a escuridão de muitas coisas horríveis
dentro de você mesmo. Se você é muito apegado ao seu corpo, então você pode comer muito ou pode não comer de forma
alguma… ou você pode se exercitar demais… ou você pode fazer exercícios para uma determinada forma de seu corpo. E você
usará seu corpo para coisas totalmente erradas… ou para coisas pecaminosas também. Mas depois você se torna iluminado… e
entende que seu corpo é o templo de Deus. Então você mantém seu corpo puro e também você tenta evitar… tudo que é
destrutivo para o seu corpo. O outro apego que nós temos é muito limitado, digamos, à sua própria família, aos seus filhos, à
sua esposa, ao seu marido, algo assim. Apesar disso, um ser humano pode ser extremamente egoísta… e poderia se preocupar
somente consigo mesmo… e antes de tudo ele e depois o resto. A pessoa também pode estragar seus filhos ou estragar seu
marido… ou sua esposa de qualquer forma apenas para mimar o ego deles. Algumas pessoas podem viciar-se no alcoolismo….
ou nas drogas ou em todos os tipos de coisas. Também para ajudar suas famílias, eles podem atrair outras pessoas, porque
eles são muito egocêntricos e sua visão é muito estreita. Às vezes eles descobrem que essas pessoas para quem… eles estão
fazendo coisas erradas, não estão realmente preocupadas com eles. Então há a iluminação e eles veem por si mesmos: "O que
quer que eu esteja fazendo não é bom para mim…" "nem para minha família, nem para meus parentes." Depois da iluminação,
você pensa coletivamente. Também quando você pensa sobre sua esposa e seus filhos, sua família, você pensa em qual é a
coisa certa para eles fazerem. Imediatamente você fica atento aos problemas deles… e à destrutividade deles. Então esse poder
do amor muda toda a atmosfera. Na família, as pessoas veem o quanto você se sacrifica… e como você é nobre. Essa nobreza é
vista muito claramente entre os Sahaja Yogis. Nessa compreensão nobre da vida, eles tentam ser extremamente pacientes,
gentis na família… e tentam trazê-los para o caminho correto. Ao mesmo tempo, quando eles estão ajudando suas famílias… e
tentam melhorar a compreensão deles, eles também podem ser muito minuciosos em se certificar de que… eles não permitam
condescendência na família deles. Por causa da iluminação, há desapego. E o poder do amor desapegado é o maior. É como a
seiva nas árvores, que se eleva da Mãe Terra, sobe para a menor das folhas… e depois ela ou é evaporado ou volta para a Mãe
Terra. Ela não fica em uma única flor… porque ela gosta ou em uma única folha porque ela gosta. Ela nutre cada parte da árvore,
o que quer que seja necessário, e não fica apegada. Mas supondo que ela fique emaranhada ou envolvida em uma única flor…
ou em uma única folha, a árvore morrerá… e essa folha e essa flor também morrerão. Portanto o amor desapegado somente
doa, não espera nada de volta. Se ele espera alguma coisa é a completa prosperidade… e o bem da árvore. Da mesma forma,
uma pessoa santa, que é um Sahaja Yogi, comporta-se em relação à sua família, em relação a seus amigos, em relação a tudo.
Nós temos usado somente o poder do ódio até agora. Na política, especialmente, um país acredita que… eles devem odiar outro
país, que eles nascem para isso. Porque cem anos atrás, alguma discórdia ocorreu ou uma guerra ocorreu, então os filhos ainda
estão lutando entre si. Vocês ficarão surpresos ao ver que quando Eu vim pela primeira vez à Rússia, 25 Sahaja Yogis alemães
correram para Me ajudar aqui. Em vez de carregar essa malícia em seus corações, porque seus antepassados tinham matado
muitos russos, eles sentiram que era o maior desejo deles ir… e fazer algum serviço para os russos. Então todo o ódio se
transforma nesse amor poderoso. Esse poder do amor é o maior poder e depois da Sahaja Yoga, nós temos de usar apenas
nosso Poder do Amor. É a arma mais poderosa e eficaz que nós temos. Porque esse é o Amor Divino. Nós estamos recebendo
a fonte do Amor Divino… de todo o Poder Onipresente do Amor de Deus. Eles dizem que Deus é Todo-Poderoso. Então quem

pode ser mais poderoso que Deus? E se nós estamos conectados a Deus Todo-Poderoso, quem poderia ser mais poderoso do
que nós? Em Seu Amor, Ele nos protege, Ele nos dá seja o que for que queiramos, Ele nos abençoa e Ele nos faz nos deleitar.
Seu governo é o mais eficiente e é muito ágil e muito rápido. Hoje somente, quando Eu estava vindo, um dos Sahaja Yogis veio e
disse: "Mãe, está muito nublado, pode chover." E quando Eu saí, depois de cinco minutos, Eu percebi que o céu inteiro estava
limpo. Então todos esses cinco elementos também estão à disposição dos filhos de Deus. Até a mais cruel das pessoas mais
cruéis amolece… e chega à humilde compreensão desse poder. Ninguém pode feri-los. E qualquer um que tente feri-los fica
comovido. São tantos milagres que nesta curta palestra… Eu não serei capaz de lhes contar todos eles. Mas vocês encontrarão
isto em sua própria vida: como este Poder do Amor… que vocês têm dentro de seu coração tem protegido vocês. Eu vi pessoas
que são muito irascíveis, que são do tipo zangado, que ficam o tempo todo tornando a vida dos outros infeliz, tornarem-se
pessoas extremamente belas e boas. Com essa Luz do Amor, você ama a si mesmo da maneira correta… e abandona tudo que
é errado, tudo que é imoral. Este amor é eterno, é muito poderoso… e lhes dá uma confiança na coletividade dos seres humanos.
Porque é o Espírito que ilumina todo o poder de vocês. E o Espírito é a fonte da coletividade e do amor… por cada ser humano no
mundo. Então a atenção de vocês vai para todas as pessoas que estão em dificuldades, que estão sofrendo, que precisam de
ajuda. E com essa atenção, que é tão iluminada, vocês podem resolver os problemas delas sentados aqui. Com pessoas assim,
não há necessidade de ter guerras, não há necessidade de ter armas, não há necessidade de ter fronteiras. Se os russos vão à
Índia, eles sentem a Índia como o país deles, se os indianos vêm para a Rússia, eles acham que a Rússia é seu próprio país.
Então, quem brigará? Não há ninguém a quem você possa realmente dizer: "Ele é meu inimigo", porque todo mundo é parte
integrante do seu ser. Estes são os tempos especiais, Eu os chamo de o Tempo do Florescimento, quando muitas flores estão
lá que estão buscando a Verdade. E a fragrância delas é o amor delas. E todos elas têm de se tornar frutos agora. E isso é o que
irá acontecer, porque esses tempos são muito, muito importantes. Em todas as religiões, eles estão descritos. Nós não
odiamos ninguém porque acreditamos em uma religião… ou em outra religião. Pelo contrário, nós acreditamos em todas as
religiões. Esse é o poder através do qual uma gota se torna o oceano… e o indivíduo se torna o coletivo. Então todos os poderes
de vocês que estão lá são iluminados… por este Poder Onipresente. Ele transforma vocês e tem uma maneira tão bela e
delicada… de lidar com tudo. A única coisa que é necessária é a fé neste Poder, que somente tendo amor pelos outros… e que
esse amor iluminado… irá lhes dar seja o que for que vocês desejem. E há um poder assim, o Poder Onipresente. Não há dúvida
sobre isso. E nós apenas temos de aceitá-Lo com nosso coração aberto, de modo que Ele preencha e nos torne uma grande
personalidade. Então não há competição, não há ambição, não há inveja, nada desse tipo. O único desejo que resta então é este:
"Eu estou regozijando," "permitam os outros também regozijarem." As pessoas não poupam esforços para difundir a Sahaja
Yoga. Elas trabalham muito duro, viajam com muito pouco dinheiro, elas tentam convencer as pessoas, fazem todos os tipos de
coisas por nenhum ganho material. Mas a maior alegria é quando você vê que… você elevou a Kundalini de outra pessoa… e lhe
deu a Realização do Si. Isso ilumina seus rostos, Eu vi muitas vezes. Deixem esse amor crescer cada vez mais. Eles Me
perguntaram por que de todos os lugares Eu vim para Togliatti. Não pelo Volga nem por essas belas casas que vocês têm, mas
sim pelos Meus filhos que estão aqui. Que Deus os abençoe.
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Shri Krishna Puja, Cabella Ligure (Italy), 15 August 1993
Hoje, nós nos reunimos aqui para fazer o Puja a Shri Krishna.
Nós temos que entender claramente que Shri Krishna é uma Divindade muito, muito importante dentro de nós, porque Ele é
Vishnu, que reside no Void, no Nabhi. Ele é Aquele que gera o Dharma dentro de nós. Quando vocês obtiveram a sua Realização,
Eu não lhes disse: "Não façam isso, não façam aquilo." Eu nunca lhes disse: "Isso não é bom, aquilo não é bom". Vocês
simplesmente agiam, porque Shri Vishnu foi despertado dentro de vocês. Ele está no Void e se Ele estiver despertado, Ele os
leva para a luz, remove a sua ignorância, remove a sua escuridão, e vocês começam a certificar-se que o quer que estavam
fazendo era destrutivo para vocês. E é desse modo que o Dharma é estabelecido. É claro que o Dharma foi também
estabelecido por todos os dez Gurus que vieram a esta Terra, os profetas que nos ensinaram sobre o Dharma. Assim, essa
combinação de Shri Vishnu e os dez Gurus é para estabelecer o Dharma dentro de nós. Agora, este Dharma é ensinado pelos
profetas, como vocês têm visto em todo lugar.
Eles disseram: "Não façam isso, não façam aquilo". Eles falaram dos Dez Mandamentos. Todo profeta falou sobre o Dharma,
sobre o que deve ser feito. Até um ponto que, quando Cristo também teve que falar sobre isso, e Ele disse: "Não deverás ter
olhos adúlteros." Mas Shri Krishna é Aquele que diz: "Eu venho a esta Terra" "quando há um glani", significa o fim do Dharma.
Quando o Dharma se torna fraco, então Ele vem a esta Terra, e Ele destrói as pessoas que são responsáveis por levar o Dharma
a esse nível de perdição. A segunda coisa que Ele diz é: "Eu protejo os santos. Eu protejo os santos" "e aniquilo todos aqueles
que são demônios ou que são satânicos," "que são destrutivos." Essas são as promessas Dele, que Ele fez há muito tempo
atrás, como Shri Krishna. Como Vishnu, nós O conhecemos somente como Aquele que é o doador do Dharma, principalmente.
Mas todas as Suas qualidades poderosas realmente foram expressas quando Ele veio como Shri Krishna. Na época de Shri
Rama, também, essas qualidades não puderam ser expressas daquela maneira. Assim, Shri Krishna passou a primeira metade
de Sua vida em Gokul e Vrindavan, onde Ele mostrou a bela expressão do Seu caráter, na medida em que Ele fez o que Ele
chama de Leela, Leeladhara, Aquele que disse: "Torne-se uma testemunha." Vocês testemunham o mundo inteiro como uma
peça teatral, sakshi swarupa. E então, uma vez que vocês veem o mundo inteiro exatamente como uma criança o observa, num
júbilo e alegria infantil, regozijam a vida. Isto aconteceu com vocês: vocês se tornaram como cidadãos de Vrindavan e Gokul,
pela maneira como vocês estão regozijando de si mesmos, regozijando da companhia uns dos outros, desfrutando a
bem-aventurança de Deus. Então, Ele também mostrou, matando Kaliya, matando Pootana e outras pessoas, que se alguém
tentar perturbar esses alegres filhos de Deus, Ele é Aquele que, definitivamente, os protegerá e matará todas essas forças
diabólicas que são perturbadoras. Mas posteriormente, Ele se torna o rei, e quando Ele se torna o rei, Ele usa Seus poderes de
uma forma diferente. Primeiro, se vocês observarem, o Seu próprio tio, o Seu próprio parente, o Seu próprio tio, o irmão de Sua
mãe, era Kamsa, e ele era um homem muito perverso. Então, Shri Krishna não o poupou, Ele o matou.
Ele matou muitas pessoas. Antes de se tornar o rei, Ele matou muitas pessoas. Agora, o que significa Ele ter matado o Seu
próprio tio? Uma qualidade que Ele tem, que Cristo tinha, podemos dizer, ou que muitos santos tinham, que é o perdão, Ele não
acreditava no perdão. Ele foi o único que disse: "Eu tenho que punir." Nós temos que ter também alguém que puna. Se você for
como Shiva, então Shiva gostava até mesmo dos rakshasas e, em Sua inocência, Ele costumava dar bênçãos a eles também.
Mas Shri Krishna não acreditava de forma alguma no perdão, porque era importante que houvesse alguém com uma mente
bastante austera, com um entendimento austero de que um demônio é um demônio, e um demônio deve ser exterminado. Ele
fez isso durante Sua vida. Se você observar, Ele matou muitas pessoas.
Isso não significa que nós tenhamos o direito de matar alguém, Ele era Shri Krishna, nós não somos. Nós temos que perdoar
porque nós somos seres humanos. Uma vez que nós perdoemos, nós transferimos toda a nossa raiva, toda a nossa atitude de
vingança, para Shri Krishna. Ele assume o controle. Uma vez que você diga: "Eu perdoo", então Ele assume o controle, porque

Ele não perdoa. Ele imediatamente assumirá o controle por você e, se for justificável, se for necessário, Ele punirá as pessoas
que estão atormentando os santos, que estão destruindo o Dharma. Agora é surpreendente que, seja o que for apregoado por
uma pessoa, isso se transforma exatamente no oposto do que foi dito. É muito surpreendente. Como por exemplo, dizemos que
Cristo disse: "Não deverás ter olhos adúlteros". Os cristãos são os piores no que diz respeito aos olhos deles.
Do mesmo modo, na religião Hindu, é dito que todos têm o Espírito. Ainda assim, os hindus acreditam em diferentes castas e
comunidades e lutam uns com os outros. Exatamente o oposto de tudo que foi preconizado é seguido. Se vocês lerem até
mesmo o Alcorão, no Alcorão, Maomé falou o tempo todo sobre rahmat, que significa compaixão, mas você não a encontra em
lugar nenhum. Ele não falou sobre shariat. Ele não falou sobre muitas coisas que estão sendo praticadas pelos muçulmanos,
por conta deles próprios. Ele nunca disse que as mulheres devem cobrir seus rostos ou suas cabeças, mas isso é praticado e
não somente praticado, é vingança. Então, o que isso nos mostra é que: o que quer que seja apregoado, as pessoas tentam
fazer exatamente o oposto. E quando tais coisas acontecem, o Dharma decai. Agora, como vocês sabem, o país de Krishna é os
Estados Unidos.
Ele rege os Estados Unidos. Portanto esse é um país rico porque Shri Krishna é Kubera. Ele é o Senhor da Riqueza. Portanto, Ele
deu riqueza aos Estados Unidos. Então Ele é Vachana, que significa comunicação. Uma outra qualidade Dele é que Ele é Aquele
que comunicou. Foi Ele quem dançou com gopis e gopas. Foi Ele que transferiu Seus poderes para eles. Portanto, a parte
relativa à comunicação é uma de Suas maiores qualidades que está atuando nos Estados Unidos. Então, eles estão indo
exatamente no caminho oposto: se há uma guerra, digamos contra Saddam Hussein, então os Estados Unidos tomam parte.
Se houver uma guerra na Coreia, os Estados Unidos tomam parte. Em todo lugar em que há um problema, os Estados Unidos
têm que ir. Quero dizer, alguém pode perguntar: "Quem são vocês? Por quê, por que vocês se incomodam?" "Mantenham-se em
seu próprio país, desfrutem de si mesmos." "Por que vocês estão enviando tropas a toda parte?" "Por que vocês estão cuidando
de todos?" Até mesmo a formação das Nações Unidas é feita sob a orientação dos americanos. Eles desempenham um papel
muito importante na formação das Nações Unidas, e de um mundo unificado, e da paz e de todos os tipos de coisas. Na
verdade, se observarem, o aspecto principal que Shri Krishna ensinou, eles estão perdendo.
Eles estão bem nas comunicações, eles estão bem no estabelecimento das relações entre países, mas a pior coisa que eles
têm feito é que não há nenhum Dharma, nenhuma ideia de Dharma, nenhuma moralidade. Democracia sem moralidade. Falar de
moralidade nos Estados Unidos é algo inesperado. Eles não podem entender ninguém que fale de moralidade. Agora, é claro, a
angústia de suas ações está realmente os torturando. E eles também estão compreendendo, alguns deles, que por causa do
comportamento imoral, eles chegaram a um ponto em que 65% das pessoas daquele país, que são americanos, podem padecer
de alguma doença ou podem simplesmente morrer muito jovens. Quando isso está vindo como uma informação grave, é um
choque. Mas apesar disso, apesar de tudo isso, eles ainda continuam com isso e achando que: "Não, está tudo certo. Isso não é
conosco. O que há para se preocupar?"
Agora as punições de Shri Krishna começaram, as quais eles não percebem como a punição começou. Agora, vamos supor que
alguém está levando uma vida imoral e, como resultado, ele contrai alguma doença. Agora, essa doença não é curável. Eles
tentam tudo para encontrar maneiras e métodos de curar essas doenças que estão surgindo como resultado da vida imoral.
Eles não conseguem. É uma tarefa impossível para toda a ciência médica dos Estados Unidos descobrir como curar essas
doenças específicas que estão surgindo como resultado da imoralidade. Mas a pior parte é que eles não conseguem nem
mesmo dizer que a imoralidade é errada. Eles nem mesmo admitem abertamente que o comportamento imoral leva a essas
coisas. E não é dada a devida atenção a essa imoralidade no país de Shri Krishna, onde Ele nasceu. Ele sempre diz
simplesmente para estabelecer a moralidade.
A moralidade artificial que existe lá, assim como a moralidade que os islâmicos falam ou cristãos falam ou os hindus falam é
artificial, na qual eles são hipócritas. Eles seguem um código de conduta e eles, secretamente, adotaram um outro para eles
próprios. Mas nos Estados Unidos, é algo aberto. O que quer que eles estejam fazendo, eles não estão escondendo. Eles dizem:
"Nós não acreditamos em hipocrisia." Assim eles não estão escondendo. E isso tem levado esse país tão vasto, belo, rico,
próspero, para um tamanho fosso que Eu não sei como ele irá se recuperar, a menos e até que venham para a Sahaja Yoga.

Agora, uma outra coisa: o que o Dharma faz a uma pessoa normal? Uma pessoa dhármica é aquela que é sempre introspectiva
por natureza. Ela tenta ver: "Estou fazendo as coisas de forma correta?
Está correto?" Ela não permite que sua mente justifique as coisas incorretas. Esse é um dos sinais de uma verdadeira pessoa
dhármica. Ela pode não ser um Sahaja Yogi, mas irá perguntar a si mesma: "Isto está certo ou errado?" Mas, essa capacidade
desapareceu completamente nos Estados Unidos. Eles nunca tentam fazer uma introspecção. Pelo contrário, eles sempre
dizem: "O que há de errado?" Aquelas pessoas que continuam assim, definitivamente, cairão em uma confusão, na qual não
haverá nenhuma conduta moral, orientação moral. É a introspecção que lhes dá uma consciência despertada. É a consciência
que lhes diz: "Isto é errado."
Eles podem estar orientados em uma parte. Por exemplo, vejam, eles podem dizer: "Nós estamos bem em administração",
talvez, ou "Nós estamos bem, digamos, em nossas ferrovias, em nossas navegação," "em nossas outras coisas, ou talvez na
economia, bancos" ou o que quer que seja. Mas todas essas coisas são extremamente superficiais para os seres humanos e
eles são superficiais. O interior é todo gerenciado pela consciência e também por meio da inspeção moral de você mesmo. As
pessoas dizem: "Mãe, o que é essa consciência?" Essa consciência está lá, está presente o tempo todo. Mas a pessoa tem que
estar ciente disto: "Eu tenho uma consciência." E essa consciência tem que responder. Essa consciência que está dentro de nós
é a luz de Shri Krishna em nós, mesmo antes da Realização. Como vocês sabem, a ascensão da Kundalini acontece através do
Sushumna, o qual é guiado por Mahalakshmi.
Ela é o poder de Shri Krishna. Escutando a sua consciência, vocês desenvolvem um canal adequado da Mahalakshmi dentro de
vocês. Mas as pessoas que não têm nenhuma consciência, em um modo específico, não tanto, mas em todos os modos, em
todas as maneiras, senão um chakra estará bem e um outro chakra estará em risco. Portanto, a consciência tem que ser
consultada, a qual está além da racionalidade, não é racionalidade. Algo pode parecer racional: matar alguém ou roubar o
dinheiro de alguém ou apropriar-se das terras de alguém, pode parecer. Mas a consciência lhes dirá: "Isto não está certo." Numa
época em que as pessoas invadiram tantos países e tentaram dominá-los, os Estados Unidos foram o único país, vocês devem
entender, que nunca saiu de suas fronteiras para se tornar um império. É muito surpreendente o que os manteve lá. Porque
naquela época, em que toda essa insensatez estava acontecendo em todo o mundo e naquela época em que as pessoas não se
importavam em subjugar outros povos, tomando suas terras e se transformando nisso, os Estados Unidos se detiveram
naquela época. Antes de fazerem isso, eles tinham feito de uma vez por todas: eles ocuparam a região, eles se tornaram os
proprietários da terra, eles se transformaram nisso.
É claro, eles eram forasteiros. Mas depois de terem feito isso, na época em que as pessoas começaram a expandir seus
impérios, eles não o fizeram. Agora, qual é a razão disso? Por que eles não fizeram isso? Nós devemos fazer uma pergunta:
"Quando os outros estavam expandindo seus impérios," "por que os Estados Unidos não o fizeram?" A razão é muito simples:
naquela época, algumas pessoas grandiosas com grande consciência nasceram naquele país. E elas conduziram aquele país.
Como por exemplo, podemos dizer, Washington estava lá. É claro, havia tantas pessoas que se Eu fosse citá-las, haveria uma
grande lista dessas pessoas, mas se observarem o caráter delas, suas vidas, a maneira como viveram. Abraham Lincoln, se
vocês observarem a sua vida, cheia de consciência, cheia de consciência.
E eles não permitiram que a nação fosse levada pela ambição de anexar outros países e torná-los escravos e... Isso eles não
fizeram. Assim, em primeiro lugar, quando o..., quando, Eu devo dizer, Colombo foi para lá, conquistou-os e tentou..., na
realidade, ele não fez muito. Mas os espanhóis e depois outros, e depois os anglo-saxões, todos eles, quando conquistaram
aquele país, logo que eles se instalaram lá, foi como se aquela era se acabasse para eles, de uma vez por todas. E depois, eles
começaram a falar sobre liberdade, sobre democracia, sobre valores elevados. Mas, os karmas do seu passado, a maneira
como eles mataram tantos índios, tantos peles-vermelhas, isso não será perdoado por Shri Krishna, a menos e até que, agora,
eles adotem a Sahaja Yoga. Apesar disso, naquela época, eles não tentaram subjugar outros países e expandir seu império e
fazer todos os tipos de crueldades, como Hitler. Eles não fizeram isso. E eles sempre tentaram apoiar algo, isto é, a justiça, eles
tentaram, quero dizer, pelo menos tentaram. Em seguida, eles se tornaram hipócritas também, mas no todo, pelo visto, eles
tentaram mostrar que eles são a favor da união do mundo todo. Eles são contra o racismo, contra o fundamentalismo, contra
tudo isso, quero dizer, eles propagaram apenas um tipo de idealismo.

Mas apesar de tudo isso, todas essas ideias de auto-destruição começaram a atuar neles. Assim, Eu devo dizer, isso não é nada
mais que seus karmas agindo contra eles. E é desse modo que a violência é tão excessiva, descontrolada lá, tantas doenças,
tantas coisas. É extraordinário que todos esses problemas tenham começado muito, muito recentemente nos Estados Unidos,
porque a exposição está acontecendo. Para somar a isso, nós tivemos muitos falsos gurus que foram lá e capturaram pessoas
inocentes e simples que estavam buscando a verdade. Nós perdemos tantas dessas pessoas nos Estados Unidos. E lá
também, Eu devo dizer, no ambiente havia essas maldições das pessoas que eles mataram, que reagiram e eles aderiram a
coisas que eram erradas. Por que eles deveriam ter aderido a coisas erradas no que diz respeito às suas vidas pessoais? A
liberdade lhes foi dada, mas eles acharam que a liberdade existe também para arruinarem a si mesmos ou para estragarem
suas vidas. Essa é uma ideia errada que atuou neles.
Assim toda a ideia se tornou coletiva. Quando isso se tornou coletivo, eles descobriram aquelas pessoas, como também todas
essas coisas destrutivas. Assim, nós temos Hollywood lá, nós temos todas essas organizações e músicos e grandes, grandes,
podemos dizer, forças destrutivas, que formaram grupos e organizações militantes que abertamente dizem: "Nós somos isso."
Por exemplo, somente nos Estados Unidos, temos organizações de Satan, organizações do demônio. Então existe feitiçaria.
Abertamente. Abertamente, elas são organizações registradas nos Estados Unidos. Enquanto que em nenhum lugar do mundo,
vocês conseguem ter tal coisa: "Essa é uma organização de magia negra", "Essa é uma organização de feitiçaria", abertamente,
elas são registradas lá. Assim, a que extremos eles chegaram. E são aceitas coletivamente.
A razão é a punição. É por isso que os Estados Unidos são o lugar mais difícil para nós, para a Sahaja Yoga. Deve-se ter uma
verdadeira compaixão por eles. Eles agora estão passando pela fase da punição, porque seus antepassados fizeram todos os
tipos de coisas erradas e eles também nunca aceitaram o Dharma como um princípio de vida. Eles pensaram que Dharma
significa destruir a sua a liberdade, que Dharma significa deixar a sua vida pessoal privada aos cuidados de outros. Assim, para
estabelecer o Dharma nos Estados Unidos, o que podemos fazer? Eu estive nos Estados Unidos pelo menos dez vezes mais do
que na Rússia. E Eu quero realmente, de uma forma ou de outra, levar ao conhecimento deles que: "Vocês perderam o seu
Dharma." Mas, isso nunca os atrairá porque eles são muito egoístas. Se você falar com eles desse jeito, eles ficarão furiosos.
Ao contrário, aqueles que falam com eles como Rajneesh e todas essas pessoas: "Oh, não existe Dharma...", suas fraquezas,
seus egos são mimados, então eles ficam muito felizes. Portanto, é uma tarefa difícil, naquele país, fazer com que as pessoas
entendam que: "Vocês estão sob punição." "Vocês somente podem superar essa punição," "se vocês se tornarem Sahaja Yogis."
Com a Sahaja Yoga, o Dharma deles será despertado e todas as suas punições e todas as suas maldições acabarão. São os
Estados Unidos que precisam da Sahaja Yoga muito mais do que qualquer outro país. A Minha preocupação com a América é
pela mesma razão. Eu não estou falando tanto sobre a América do Sul, mas mais a respeito da América do Norte. Mas, mesmo
na América do Sul, Eu descobri que é uma espécie de nação onde eles não tem nenhuma orientação a respeito do Dharma,
nenhuma orientação. Abertamente, eles estão fazendo carnaval, isso, aquilo. Quero dizer, como se pode fazer todas essas
coisas num país?
Eles estão seguindo os passos da América do Norte. Por exemplo, na América do Norte, eles têm essa insensatez do
Halloween, quero dizer, imaginem, abertamente nas ruas, fazendo esse absurdo do Halloween. Então, eles estão indo atrás do
carnaval, para eles: "Ah! Que bom ir para o Rio!" Como se fosse uma grande façanha ir para aquele carnaval, vindo de todos os
lugares, as pessoas estão vindo da Austrália. Tudo isso está atuando muito contra eles. A situação deles é tão ruim em tantos
aspectos, que não é fácil explicar por que eles estão indo a esse nível. Por exemplo, meninas de 13 anos são transformadas em
prostitutas no Brasil Abertamente. Todas as árvores da Amazônia são cortadas. Abertamente.
Todo tipo de contrabando é feito, abertamente. Seus políticos são corruptos. Lá, quero dizer, há tanta magia negra lá, tanta
magia negra. Abertamente. Eles estão simplesmente seguindo os passos da América do Norte. O Dharma é como essa Igreja
Católica que está lá. O que ela vai ensiná-los? O Dharma? Essa Igreja Católica? Assim, eles vão à igreja, eles fazem tudo e
voltam para casa com as mesmas ideias que tinham.

Há países e mais países que são muito pobres. Portanto, isso mostra que a atenção de Kubera não está nesse país.
Normalmente, as pessoas pobres são dhármicas, normalmente. Porque, vejam, o dinheiro lhes dá essas ideias de fazer todos
os tipos de coisas insensatas e o ego. Normalmente, as pessoas pobres são dhármicas, mas lá é diferente. Eles praticam muito
a magia negra. Eles Me disseram que é a magia negra que veio da África, e eles a aceitaram. Mas ela é tão fomentada na
América do Sul que é impossível compreender como eles aceitaram essa insensatez tão facilmente para amaldiçoar eles
mesmos. Agora, nós temos que entender que esses problemas também existem dentro de nós mesmos, em nosso Vishuddhi
Chakra. Se temos que manter nosso Vishuddhi Chakra em bom estado, nós temos dois lados, como vocês sabem, o esquerdo e
o direito.
Assim, o lado direito é o Vishuddhi Chakra que comunica, que fala sobre o Dharma, que está no lado agressivo, podemos dizer.
Agora, aquelas pessoas que são agressivas, que falam de um modo agressivo, que estão, digamos, tentando dominar os outros
através da sua fala, são as pessoas de canal direito. Eu tenho visto as pessoas, aquelas que realmente fazem coisas erradas.
Digamos que uma pessoa, um empregado roube algo. Você o chama, ele será tão rude com você que você ficará surpreso.
"Esse homem tão rude," "como ele pode... como ele pode ser capaz de roubar algo?" Ele não tem medo, ele retruca você tão
bem. Assim, essas pessoas que são canal direito podem encobrir qualquer pecado que tenham cometido, qualquer erro que
tenham feito, qualquer homicídio que tenham cometido, através de sua fala. Poderia ser uma fala muito agressiva, vociferante.
As pessoas podem pensar: "Oh, como pode ser isso?"
"Esse homem está falando tudo em voz alta." E você simplesmente fica atordoado e pensa: "Não, não é possível! Como pode
uma pessoa que diz essas coisas." Dessa forma, nós também, como seres humanos comuns, nos permitimos todos os tipos de
coisas insensatas e depois tentamos justificá-las falando, nos esquivando, vocês sabem, como muitos criminosos, criminosos
de guerra, têm escapado simplesmente falando, criando histórias, mostrando algo desse tipo. Isso também acontece com
todos os seres humanos. Eles têm esta capacidade de dizer algo que esconda seja o que for de errado que estejam fazendo.
Mas eles nunca se dão conta que seja qual for o dano que tenham causado não será perdoado. E será menos perdoado quando
falam dessa maneira, porque Shri Krishna acabou com isso. Se começarem a justificar, a racionalizar todas as suas coisas
erradas, então vocês serão punidos. E serão punidos severamente de tantas maneiras que não saberão como se livrar disso.
Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, de todas as formas, vocês serão punidos. Portanto, em nosso Vishuddhi Direito,
nós temos que ter um temperamento, uma cultura, um estilo, um comportamento, que tenham adquirido a qualidade de Shri
Krishna chamada de madhurya, significa melodioso, melodioso. Nós devemos falar de uma maneira que seja melodiosa. A
pessoa que ouve vocês, ouve como se estivesse ouvindo a flauta de Shri Krishna. A voz de um Sahaja Yogi deve ser doce assim.
Quando vocês falam com alguém, deve ser melodioso. Não deve ser agressivo de forma alguma, mas ao contrário, deve ser
melodioso. Não deve ser sarcástico, não deve ferir uma outra pessoa. Qualquer palavra que fira os outros, não pode vir de um
tipo adequado de Vishuddhi Direito. Portanto, de maneira nenhuma, devem ferir alguém.
Eu desejo que todos os Sahaja Yogis desenvolvam essa voz melodiosa de Shri Krishna à medida que seus Vishuddhis estejam
despertados. Ter madhurya em seu comportamento. Madhurya é... vejam, enquanto falam com alguém, há tantos gestos pelos
quais vocês podem expressar sua madhurya. Por exemplo, especialmente na Itália e em outros lugares, Eu tenho visto as
pessoas usarem muito suas mãos. Isso é também um estilo de Shri Krishna. Assim, eles usam suas mãos de tal forma que, às
vezes, você não entende o que eles querem dizer. E algumas vezes, pode ser muito agressivo também, o modo como eles usam
as suas mãos. Agora, as mãos devem ser usadas de tal forma que criem madhurya. Eu tenho visto isso na Rússia ou
especialmente no bloco oriental, onde as pessoas têm que expressar seu amor assim -- apenas coloque deste jeito, está frio -se eles têm que dizer namastê. Toda a expressão é tão doce e também seus corações estão tão cheios quando eles Me veem.
Eles não sabem como expressar isso. Então eles somente colocam suas mãos assim. Ou eles se sentem tímidos, eles fazem
assim. Coisas muito, muito doces, eles expressam através de suas mãos, através de seus olhos. São lágrimas, vejam, que
realmente criam tamanhas nuvens, devo dizer, nuvens muito densas de compaixão em Meu coração quando Eu vejo seus olhos
expressando seu amor por Mim. Tudo, as lágrimas, tudo, o rosto, os olhos, as mãos, tudo isso pertence a Shri Krishna. Assim,
em seu comportamento, em sua fala, como eles se expressam. Vocês podem usar os mesmos olhos para mostrar sua irritação

e ficarem zangados. Muitas pessoas usam os olhos para controlar os outros. Eles farão assim com seus olhos, olharão
fixamente para alguém, tentarão controlar.
Elas podem também usar os seus olhos para condenar alguém. Também, algumas vezes, elas costumam cuspir em alguém ou
tentam mostrar a língua para insultar alguém. Portanto, também no comportamento, nós devemos ter um tipo de doçura. Como
quando Eu fui à Inglaterra pela primeira vez. Eu estava..., vejam, Eu aprendi inglês do Meu próprio jeito, mas quando Eu fui lá
recentemente, eles disseram: "Agora, se Você tiver que dizer uma palavra como thought (pensamento)," "Você deve dizer
thought." Eu disse: "O quê?" "Você deve colocar a sua língua para fora e dizer thought." Eu disse: "É um absurdo. Por que você
deve por a sua língua para fora?" Ele disse: "A menos e até que você ponha sua língua para fora assim," "não fica uma expressão
adequada."
Então Eu disse: "Isto é inglês, vocês desenvolveram" "algumas coisas insensatas, mostrar a língua para todos." Até mesmo uma
criança, vocês sabem, quando ela fica com raiva, automaticamente ela mostra sua língua. Assim, vejam, todas essas
expressões são... e fazendo caretas agora, como eles dizem: "não esmoreçam, não percam a coragem", vejam. Vocês devem ter
ouvido sobre isso, com o nariz assim, vejam, nariz empinado, ou um rosto no qual você simplesmente faz suas caretas e fazem
uma "cara torta" apenas para provocar alguém ou fazem uma expressão com seu nariz. As pessoas também fazem deste
modo, vejam, para mostrar como se estivessem desprezando aquela pessoa. Todas essas coisas, essas expressões, vêm da
graça de Shri Krishna. Mas o poder disso é madhurya, a doçura, o que possui melodia. O relacionamento deve ser tão doce que
esse relacionamento deve criar uma enorme alegria e uma grande felicidade. Como a canção de Baba Mama que vocês
ouviram sobre Meus olhos. Eu somente olhei para ele, digo, com aquele olhar, isso criou essa bela canção nele.
Portanto, tanto quanto possível, tanto quanto possível, tentem direcionar o seu olhar para a vegetação, é o melhor. Então, isso
acalma e vocês também desenvolvem a qualidade de acalmar da vegetação. Eu sempre digo às pessoas: "É melhor olhar para a
vegetação ao redor," "como isso acalma seus olhos." Da mesma maneira, vocês devem tentar acalmar a outra pessoa, quando
vocês falarem com ela. A pessoa tem que se comover. Em vez disso, se vocês começarem a discutir e a lutar com essa pessoa,
ela nunca se comoverá. Pelo contrário, vocês estarão colocando fogo, mais fogo nessa pessoa. Essa era a qualidade de Shri
Krishna, madhurya. E isso é expressado em toda a Sua vida. Como Ele belamente conseguia dizer coisas em Sua própria
doçura, especialmente em Sua infância.
Uma outra qualidade que Shri Krishna tem, que nós podemos expressar através de nosso Vishuddhi Direito, é a diplomacia. Mas
há dois tipos de diplomacia: uma é genuína; a outra é artificial. Na diplomacia genuína, vocês não têm que adotar um certo
padrão ou não têm que ler alguns livros para saber como é a diplomacia. A diplomacia vem a vocês de forma genuína. Tudo
trabalha de forma muito doce, de maneira tão genuína. Eu Mesma a usei muitas vezes e todos vocês também podem usá-la
muitas vezes. Isso só é possível se vocês não ficarem com raiva de alguém. Não é possível se vocês estão com raiva. Agora, há
uma história que Eu lhes contei sobre um...., esse Gangajar Maharaj. Eu fui Me encontrar com ele e ele estava furioso porque
não pôde parar a chuva.
Presumia-se que ele parasse a chuva. E Eu estava toda encharcada. E ele estava tão furioso e disse: "É o meu ego que a
Senhora estava tentando controlar?" E assim, ele começou uma pequena briga Comigo. Eu disse: "Não, não é essa a razão." Ele
disse: "Por quê? Por que a Você não permitiu que eu parasse a chuva?" "A Senhora está toda encharcada." Eu disse: "Porque
você é um sanyasi" "e você comprou um sari para Mim." "Eu não poderia aceitar um sari de um sanyasi," "então Eu tive que ficar
encharcada para o seu bem."
Tudo terminou. Toda a raiva, a irritação, acabaram. Essa é a forma como nós devemos comover as pessoas. A diplomacia não é
convencer alguém com o seu intelecto ou pela irritação ou qualquer coisa, mas comover uma outra pessoa pela sua bondade,
pelas suas boas palavras, pelas suas palavras doces, pela sua natureza misericordiosa. Ele tinha essa qualidade e a usou em
várias pessoas. Funcionou em alguns, não funcionou em outros. Ele não pensou: "É uma falha". É a reação da outra pessoa que
é importante ser observada. Assim, esta qualidade do Vishuddhi Direito, vocês têm que ter: falar com os outros e comovê-los.
Eu espero que nos Estados Unidos, as pessoas desenvolvam essa qualidade e tentem melhorar os relacionamentos uns com os
outros.

Na verdade, para falar, eles são muito doces, Eu devo dizer. Eles se tornam muito amigáveis com vocês. Vocês dão a eles
muitos presentes, eles ficarão muito felizes, mas eles nunca lhes darão nenhum presente. Vocês os chamam para jantar, para
qualquer coisa, eles virão dez vezes em sua casa para jantar, mas eles nunca os chamarão para jantar. Vejam, eles são muito
amigáveis, enquanto você estiver fazendo algo por eles. Mas quando chega o momento de retribuir, eles acham isso difícil, eles
não o fazem. Assim, vejam, a coisa toda chega a ser uma exploração muito doce de outra pessoa. Isto é o que deve ser
compreendido: através da doçura, vocês não irão explorar ninguém, mas através da doçura, vocês irão comover a outra pessoa
e trazê-la para um nível no qual ela possa entender o que é a bondade. Agora, em relação à América do Sul, Eu já lhes disse que
eles são pessoas extremamente simples e inocentes. Eles são muito pobres, simples, inocentes.
Mas o que os tem influenciado é a magia negra, a qual agora, felizmente, eles estão se conscientizando de que é a magia negra
que os está perturbando. Mas, de algum modo, eles têm estado muito dependente dela no canal esquerdo. Eles se sentem
muito culpados em relação a isso. Eles se sentem muito mal. A todo momento, vocês constatam que eles se sentem totalmente
culpados. Todo o comportamento deles é como se eles tivessem feito algo errado, mas eles não sabem como corrigirem a si
mesmos. Assim, para nós, é importante não sentir culpa em relação a nada. Nós todos somos Sahaja Yogis. Como podemos ter
culpa, afinal de contas, uma vez que somos o Espírito? O Espírito não pode ter culpa.
Portanto, essa culpa deve desaparecer. Mas pela culpa, o que fazemos? O que perdemos é o poder de testemunhar, porque
quando há culpa, nós a colocamos aqui, a culpa está aqui. Mas nós não conseguimos ver, não conseguimos testemunhar o que
está errado e nós não queremos enfrentar a dificuldade, os nossos erros ou a dificuldade que temos. Apenas a colocamos
como uma culpa aqui, acabou-se. Está bem armazenada lá, a culpa. Mas nós não queremos encará-la. Por exemplo, um homem
ou uma mulher que é muito cruel por natureza. Então, de repente, ela percebe que tem sido cruel ou seja o que for. Então, ela
põe isso aqui: "Oh, eu tenho sido muito má, eu tenho sido muito cruel", isso, aquilo.
Mas ela não encara isso. Encarar significa que ela deve saber: "Por que eu fui cruel?" "Qual era a necessidade disso para mim?
Eu não deveria ter sido cruel" "e agora eu não serei cruel nunca mais." Isso acaba com tudo. Mas, "eu sou muito culpado por
isso, eu sou muito culpado por isso", não ajuda. Pelo contrário, vocês sabem quais são os problemas que originaram a culpa, e
os mesmos problemas são hoje enfrentados pela América do Sul. Quando Eu fui lá, Eu fiquei surpresa que no Brasil, o homem
que era o mais importante lá falou Comigo de uma maneira: "Oh, nós somos, nós sabemos que nós temos muitos defeitos,"
"nós sabemos que não somos bons", isso e aquilo. Eu fiquei simplesmente dizendo: "Por que ele não corrige?" "Se ele sabe que
esse é o erro, que esse é o ponto," "por que ele não corrige?"
Então ele Me disse: "Escreva para mim todas as coisas erradas que a Senhora encontrar em nós." E isso foi realmente muito
gentil da parte dele. Então depois, um jornalista veio e nós falamos para ele. E agora, Eu acho que eles estão fazendo algo em
relação a isso. Eles estão tentando melhorar e as coisas certamente melhorarão. Mas, ao contrário, Eu constatei que a Rússia é
muito diferente. Na Rússia, eles nunca disseram: "Nós somos culpados" ou algo assim, nada desse tipo. Eles nunca falaram
assim. Eles disseram: "Aquele tempo acabou agora." "Nós estamos no Reino de Deus.
Acabou-se." "Então, está acabado. Nós estamos agora no Reino de Deus" "e temos que desfrutar a vida." Tudo positivo. Nunca
falaram de seu passado, de seus governos, ou "isso aconteceu", ou de Stalin ou de Lenin ou de ninguém. Eles não estavam
preocupados. Eles estavam acima disso. "Por que devemos preocupar?" Disseram: "Por que devemos nos preocupar?" "Deixem
que lutem, deixem que façam o que quiserem."
Eles não querem saber nada sobre seus políticos, sobre seus problemas ou qualquer coisa. Eles pensam: "Nossos problemas
estão resolvidos." "Nós somos agora Almas Realizadas." "Nós estamos desfrutando nós mesmos. Deixem nos alegrarmos."
Uma maneira muito clara, direta de compreender a Sahaja Yoga. Mas Eu tenho visto pessoas que escrevem para Mim dez
páginas com suas confissões, como se Eu fosse um padre, um padre católico, vejam. Tudo sobre seus..., sobre o que fizeram,
fizeram isso, e Eu não quero ler isso, simplesmente jogo fora ou queimo tudo. Eles tentam se confessar. Não há nenhuma
necessidade de se confessarem.

Não há nada a dizer. E não fiquem remoendo os erros que vocês cometeram, mas agora desfrutem o que obtiveram. É algo
assim: vamos supor que um mendigo se torne um rei, tudo bem? Então ele deve desfrutar seu reino, deve se comportar como
um rei. Mas ainda assim, ele se lembra mais do seu passado, então qualquer um que passe, ele diz: "Dê-me cinco rúpias ou
cinco libras." É assim. Uma vez que estejam no Reino de Deus, saibam que estão no Reino de Deus. Mas esse negócio de magia
negra é muito, muito perigoso e pode atuar através de qualquer pessoa. Pode atuar através de seus parentes, atuar através de
seus amigos, atuar através de qualquer um. Portanto, devemos ser muito cautelosos para que vocês não se tornem, por causa
de sua culpa ou o que quer que seja, não se tornem vulneráveis à magia negra.
Ela pode arruiná-los, pode arruinar suas famílias. Mesmo se você for um Sahaja Yogi, ela pode arruiná-lo. Portanto, essa culpa
tem que ser completamente abandonada. Vocês não devem se sentir culpados. A culpa é colocada em vocês. Alguém pode
dizer: "Oh, você é tão mau," "você não fez isso para mim, você não fez aquilo", ou algo assim. Eles colocam ideias, então vocês
começam a achar: "Oh, eu devia ter feito isso para eles," "eu devia ter feito, isso foi errado de minha parte", ou algo assim. E
então a culpa começa. Ao invés de fazerem algo por essa pessoa ou ao invés de compreenderem que é tudo insensatez, eles
continuam pensando nisso, pensando e então, de repente, eles constatam que estão em apuros ficando possuídos ou sendo
afetados pela magia negra. Portanto, devemos esquecer isso e devemos entrar na atmosfera, na qual vocês sabem que estão
agora no Reino de Deus.
Em relação à Shri Krishna, tudo que for dito é menos do que Ele disse, Eu sempre sinto isso. E Seu principal trabalho acontece
através de nosso cérebro, que é o Virata. Ele age através do nosso cérebro. E, assim como Shiva age através de nosso coração,
Ele age através de nosso cérebro. E após a Sahaja Yoga, após a iluminação, todas as sutilezas do cérebro e o conhecimento
começam a se manifestar e a se expressar. Mas a coisa mais importante que acontece é que essa integração acontece em seu
cérebro. Não é o seu coração querer uma coisa e o seu cérebro querer outra. A integração acontece. E quando essa integração
acontece, fica tão fácil levar uma vida dhármica. Mesmo sem pensar nisso, sem ler sobre isso, vocês simplesmente se tornam
dhármicos.
Não tem que lhes ser dito que devem ser dhármicos. De forma inata, vocês se tornam dhármicos porque seu cérebro, que
normalmente é usado para a racionalidade, para justificar tudo que está errado, torna-se dhármico, torna-se divino. Esta é a
coisa mais grandiosa que Shri Krishna faz para vocês: tornar o seu cérebro, o próprio cérebro, dhármico. O cérebro se torna um
veículo para a compreensão do Dharma, para levar uma vida dhármica e para se sustentar firmemente no Dharma. É o cérebro,
é o cérebro que realmente, na maioria das vezes, os afasta do Dharma, além da magia negra. Mas, uma vez que o seu Sahasrara
esteja aberto, o Virata é manifestado. Então vocês ficam surpresos com vocês mesmos. Aquele que está se entregando a tudo,
pensando: "Isso é prazeroso; isso é meu direito; eu deveria ter feito isso;" "quem mais pode me dizer?" e tudo isso, de repente,
você se torna um profeta. Esta é a maior bênção de Shri Krishna: Ele é o Virata.
E o Virata é o cérebro de vocês e o cérebro de Deus Todo-Poderoso é o Virata. Portanto, isto é o que devem compreender:
depois da Realização, você tem ideias que são sempre construtivas, e se elas não são construtivas, então você ainda não é um
Sahaja Yogi. Construtivo e dhármico. Isto é muito, muito importante para nós compreendermos, onde a nossa mente está indo?
Ela é contraditória? Ela está dizendo algo mais do que é? Nós temos que apenas ficar de olho e vocês ficarão surpresos ao ver
como o seu cérebro modificou os modos dele. A parte superior do cérebro se tornou normal. Isso vocês podem obter muito
facilmente, se simplesmente meditarem todos os dias e virem por si mesmos como a expressão de seu Sahasrara está
penetrando em seu ser e está atuando em sua vida. Então, todos os poderes do Sahaja Yogi serão manifestados e vocês nunca
mais têm que duvidar de si mesmos e os outros nunca duvidarão.
Que Deus os abençoe.
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Shri Ganesha Puja Cabella, Itália, 19.19.1993 Hoje nós nos reunimos aqui para fazer o Puja a Shri Ganesha. A primeira Divindade
que foi criada pela Adi Shakti foi Shri Gansha, porque era necessário primeiro criar a Divindade dos Princípios, a Divindade do
Princípio no sentido de que o que quer que seja criado, o que quer que exista chamado de "bhava", o que quer que tenha sido
criado até agora até o nível humano, tudo teve de acontecer através do mecanismo implantado de energia, senão nada poderia
ter sido criado. Se você penetrar na matéria, por exemplo no dióxido de enxofre, então o enxofre e o óxido - continuam
penetrando profundamente nela até atingir o estado… em que ela é uma molécula, então você vê esses átomos de enxofre e
oxigênio, eles oscilam. Eles oscilam com uma frequência. Há três tipos de frequência que eles usam. Agora imagine na
molécula, pense nisso, na molécula de uma substância… existe uma energia que está atuando. Agora, talvez alguém diga: "Por
que deve haver energia na matéria?" Alguém pode perguntar: "Por que deve haver energia na matéria?" Se não houvesse
nenhuma energia na matéria, como você poderia ter todos os compostos químicos? Quem os impulsiona? Por exemplo, você
tem cloreto de sódio. Sódio e cloro estão ligados um ao outro, mas se o cloro tem de se mover até algum outro átomo, então
quem faz isso? Deve haver alguma energia que esteja totalmente… incorporada na matéria. Agora, talvez possamos dizer: E
quanto a água? Você sabe que a água tem energia. É dessa maneira que nós temos a hidrostática. Até mesmo o carvão, até
mesmo as pedras, todos eles têm energia dentro deles e é tudo controlado pelo Princípio de Shri Ganesha. Portanto, apesar
Dele ser uma minúscula criancinha, quão grande é o Seu trabalho e o quanto que Ele tem de trabalhar. Agora a partir da matéria,
você se move, digamos, para plantas vivas, e depois para animais, e depois para seres humanos e em todo o lugar a energia
Dele atua. No nível da matéria, eles talvez chamem isso de energia eletromagnética, mas potencialmente é a energia de Shri
Ganesha… que é eletromagnética nesse ponto. Então ela começa a evoluir, a se desenvolver. É desse modo que nós temos
diferentes extratos de energias… que nós vemos em diferentes desenvolvimentos da evolução. Isso existe no ser humano,
como vocês sabem, como auspiciosidade, como pureza, principalmente a inocência. Portanto o poder da inocência… é um
tamanho fator que guia. Existe uma diferença entre ignorância e inocência. Se você é inocente, então para você nada é
importante, exceto o amor. Para uma pessoa inocente que não é condicionada, que não é egoísta, que não é o assim chamado
maduro, é o amor que ela entende. Ela não se importa… com nenhuma riqueza, nenhum poder, com nada; mas o amor que pode
sentir o amor puro de uma pessoa. Uma pessoa inocente não tem nenhuma compreensão… sobre ganhar alguma coisa do
amor que ela recebe ou dá, nenhuma compreensão de forma alguma. A inocência é a base de todos os dharmas. Se você não
tem nenhuma inocência, você não pode seguir o dharma, porque se você é dhármico, isso talvez seja uma atitude mental, talvez
uma atitude egoísta, talvez porque você nasceu em uma religião, porque alguém lhe falou sobre isso. Isso vai ser muito
superficial. A menos e até que ele esteja embutido na qualidade da inocência, o dharma não tem nenhum sentido. Nesse
estado, você é dhármico. Você está além de qualquer pensamento sobre isso, de qualquer dedução sobre isso, mas você é
dhármico. Você não consegue ser adharmi. Você não consegue ser. Como se a manifestação da inocência fosse a moralidade.
Uma vez que Shri Ganesha esteja despertado - Eu espero que Ele tenha sido despertado em todos vocês - e se você respeitá-Lo,
apenas respeitá-Lo, então automaticamente você desenvolve um senso de moralidade. Eu não tenho de lhe dizer. Eu não tenho
de lhe explicar. Você simplesmente se torna moral. As pessoas que viram vocês estão muito impressionadas e disseram:
"Como é que os olhos deles são fixos," "tão inocentes, sem nenhuma luxúria ou ganância?" É a luz de Shri Ganesha proveniente
do Agnya Posterior; o Agnya Frontal é Jesus Cristo, que é a manifestação de Shri Ganesha. É impossível para a mente ocidental
entender que… Jesus Cristo era a pureza, eles não conseguem entender. E eles O têm criticado e dito coisas horríveis contra Ele.
De alguma forma, Ele os está perdoando. Mas, uma coisa sobre Shri Ganesha é: Ele venera a Sua Mãe. A maternidade é muito
importante. A maternidade nas mulheres, a maternidade no pai… e também nos filhos… têm de ser aceita como o suporte
principal… da vida familiar e da sociedade. A vida comum de um ser humano, de pessoas muito simples, inocente, simples, gira
em torno da mãe. Ela gira. Mas as mães têm de ser mães. O quanto Shri Ganesha é tão entregue a Sua Mãe. E quem é a Sua
Mãe é a Adi Shakti. Ele não conhece mais ninguém. Ele só conhece a Sua Mãe. Isso é extremamente importante na Sahaja
Yoga. Como nós falamos, existem seres humanos imorais, existem. Eles estão fazendo coisas imorais, porque eles estão
cometendo pecado contra a Adi Shakti. Cometer pecado contra Ganesha, talvez isso seja perdoado, exceto cometer pecado
contra a Adi Shakti, isso abrange uma área muito grande onde nós começamos a ver… como nós estamos cometendo o pecado
contra a Adi Shakti, o qual, no final, Shri Ganesha pune, no final. Na verdade, a Adi Shakti não pune ninguém, somente as
Divindades os punem. A coisa mais importante que tem de ser entendida… é que a inocência deve ser respeitada, cuidada,

nutrida e protegida. É por isso que Eu sou muito meticulosa em relação às crianças. As crianças não devem ser expostas ao
público. Nós não devemos tentar tirar fotografias de nossas crianças… e expô-las no jornal ou dá-las para propaganda ou
qualquer coisa assim. É uma ideia muito errada expor os seus filhos… para ganhar algum dinheiro a partir deles, de qualquer
forma, nas mínimas formas também, porque nós estamos vendendo a inocência, a inocência que é inestimável, expressa de
forma bem clara nas crianças. Eu sei que muitas crianças que fizeram campanhas publicitárias… e tudo mais, especialmente na
Índia, morreram. Também nós devemos tomar conta de nossas crianças com grande cuidado. Mas nós vamos para dois
extremos, Eu tenho visto. Algumas pessoas estão somente preocupadas com seus próprios filhos. Se qualquer coisa acontecer
a eles, simplesmente ficam aborrecidos, Isso significa que você está respeitando seu filho… porque ele é seu filho. Mas se você
o estiver respeitando porque ele carrega a inocência nele, então você tem de respeitar cada criança… e entender cada criança, o
que elas falam, o que elas dizem, como elas se comportam. Felizmente todos vocês tiveram filhos que nasceram realizados. É
uma coisa tão grandiosa, uma grande benção. Portanto, por um lado, temos de ver o quanto as crianças são inocentes… e como
elas falam. Eu lhes darei um exemplo. Bogdan - não, Wolfgang estava muito sério e sua esposa Me disse: "Nós o estávamos
levando para o hospital, então "este médico" disse: "Por que vocês o estão levando para o hospital? Não há Sahaja Yogis lá.
Como eles corrigirão os chakras dele?" Inocentemente ela disse a coisa correta e eles não puderam fazer aquilo. Os médicos
não fizeram nada. Eu tive de curá-lo. Levem-no para a Mãe. Por que vocês o estão levando para o hospital? Elas veem o ponto
certo e dizem a coisa certa porque elas são inocentes e a inocência significa que elas têm a pura atenção, a pura atenção para
qualquer coisa que você precisar. Por exemplo, para a música, para a arte, para qualquer coisa, você tem de ter a pura atenção e
isso vem através de sua inocência. Por exemplo, uma pessoa que é um artista e que é muito orientada para o dinheiro, digamos
por exemplo, uma pessoa que está fazendo algumas pinturas e tudo mais, a sua arte não consegue se tornar uma arte eterna,
não consegue. É por isso que nós vemos nos tempos modernos que seja qual for a arte criada, ela simplesmente vem e vai. Ela
não tem nenhum valor eterno. O mesmo com a música moderna que eles estão fazendo. A mesma coisa está acontecendo, ela
vem e vai e ninguém sabe onde ela desapareceu. Por trás disso está a orientação para o dinheiro, e essa orientação para
dinheiro resulta em um tipo de criação que não é perfeita. Todas as criações que foram dedicadas a Deus nos tempos antigos
estão sendo hoje muito respeitadas e as pessoas pagam muito dinheiro por elas. Talvez, naquela época, os artistas devem ter
sofrido; mas eles compreenderam, os artistas inocentes compreenderam muito que se nós temos de nos expressar, nós
devemos fazer isso sinceramente, não para agradar, não para agradar as pessoas, não para agradar ninguém, mas para agradar
Deus. Como vocês sabem, Michelangelo teve uma grande briga com esse papa aqui, porque ele não podia tolerar a insensatez
que vinha do papa. Todos os artistas sempre estiveram brigando, os verdadeiros artistas. Portanto essa inocência também lhe
dá um poder de autocompreensão. Você sabe onde você está situado. A pessoa que é inocente sabe muito bem que ela está
situada no pedestal das virtudes. Ela não deve se submeter a todos os tipos de coisas insensatas que são muito populares, que
talvez estejam na moda, que talvez sejam aceitas. Para quê? Para que nós iremos sacrificar nossa inocência? Qual é o nosso
ganho? Talvez algumas pessoas sejam muito brilhantes e elas talvez tentem se exibir com seu brilhantismo por um curto
período de tempo, mas elas não permanecem na história eterna. Elas partem como pessoas egoístas ou como pessoas muito
desonestas. Ninguém as respeita. Portanto, há um grande ataque à inocência das pessoas, um grande ataque. Primeiro ele
atinge as crianças. Como vocês veem, essa insensatez que está acontecendo das quais nós ouvimos falar - quero dizer, Eu não
consigo nem mesmo entender por que eles fazem isso. Eles fazem isso com crianças, esses estranhos ataques de abusos. É só
porque eles querem matar a inocência. Talvez aqueles que fazem isso não tenham nenhuma inocência neles, e eles não querem
que reste nenhuma inocência nas crianças. Ao contrário, na Índia isso é algo que nós não conseguimos entender. Realmente,
nós não conseguimos entender; mas isso está se tornando muito mais frequente, muito mais na moda agora, porque
definitivamente há um ataque à inocência, não somente às crianças, mas até mesmo às pessoas que são inocentes. Porque
aqueles que têm deliberações em relação à criminalidade, a todos os tipos de atos pecaminosos nunca, nunca tentarão
proteger a inocência, nunca, porque existe a sobreposição. Eles estão fazendo algo que eles acham que é o melhor. Eu não sei
se eles pensam dessa maneira, mas Eu não sei o que justifica o comportamento deles como este que é de atacar a inocência
das crianças. De muitas maneiras, você descobrirá que essa inocência está sendo atacada. Se seus filhos estão se saindo bem,
se eles estão estudando bem, alguém pode tentar apoderar-se deles. Se eles descobrem que alguém é uma pessoa inocente,
eles tentarão lhe causar problemas. A inocência é um tipo de - é, ela própria é um poder tão grande que desafia o ódio, a
natureza abusiva das pessoas. Antes de tudo, nós devemos ver como nosso condicionamento domina nossa inocência. Isso o
torna extremamente ritualista. Mesmo na Sahaja Yoga, Eu tenho visto, Eu ouvi dizer também que as pessoas são extremamente,
extremamente ritualistas. Agora, o ritualismo é deste jeito: você tem de dizer algo três vezes, você diz três vezes, sete vezes,
como pessoas presas a amarras. Eu tenho visto alguns Sahaja Yogis desse jeito; e alguns Sahaja Yogis, Eu acho que eles

devem estar com bhoots, eles têm medo de Mim. O que há para se ter medo de Mim? Porque eles estão com bhoots, eles estão
tendo medo. Ao contrário, por que deveriam ter medo? Eu amo todos vocês e vocês não acharão um Guru maior e mais doce do
que Eu. Eu não penso assim, mas eles ficam com medo. Até mesmo se você olhar para eles, eles não sorrirão, eles ficarão com
medo. O que vocês fizeram de errado? Vocês se tornaram Sahaja Yogis. Eles são muito ritualistas em tudo. Portanto, a pessoa
deve entender a diferença entre protocolo e ritualismo. Uma criança inocente sabe o protocolo. Eu Me lembro que havia uma
criança que veio Me ver na Áustria e Eu disse: "Vamos subir as escadas". Era uma pequenina escada de madeira. Ela disse: "O
quê? Ela irá subir sem um tapete vermelho?" Isso veio em sua cabeça. Portanto para as crianças, vejam, para uma criança
inocente, a veneração, nada é ritualístico. É sincero, de coração. Você sente isto de coração: como fazer a veneração, como
demonstrar o seu amor. É de uma maneira muito doce que uma pessoa inocente faz isso; enquanto que uma pessoa que é
muito ritualística, ela talvez até mesmo bata em uma outra pessoa porque: "Por que você fez isto? Você não deveria ter
colocado cânfora nisto. Por que você colocou a cânfora assim? Isto é muito errado". Não há nada errado. Se você faz isso com
o seu coração, com o seu coração aberto, inocentemente, qualquer coisa está correta. É o coração aberto que é necessário, não
o coração fechado. "Por que você fez isto? Por que você não fez isto? Onde você se sentou? O que aconteceu?" Nada. Agora
vocês estão no Reino de Deus e aqui não há essas regras e regulamentos de que você deve ser ritualista. Mas tudo tem um
duplo, um duplo estilo. Agora, Eu digo que você não precisa ser ritualista. Uma vez Eu entrei em um ashram, Eu descobri que
tudo estava exatamente como um chiqueiro. Eu disse: "O que é isto? Isto é um ashram ou o quê?" Então eles disseram: "Mãe, a
Senhora nos disse: "Vocês devem ser inocentes e não devem ser ritualistas". Então nós pensamos: "Joguem todas as coisas
onde quer que vocês queiram. O que há para ser ritualista?" É uma coisa muito comum com todas as pessoas do ashram, os
líderes Me disseram que os Sahaja Yogis não tem nenhum senso de cuidar da limpeza do ashram. Eles estão pouco se
importando. Se é a casa deles, eles cuidam; mas se é um ashram, eles não cuidam. É surpreendente e Eu tenho visto, ou Eu
tenho ouvido, que todos os ashrams dos possuídos por bhoots e falsos gurus são impecavelmente limpos. Verdade! É
surpreendente, e mesmo aqui em Cabella, as pessoas estavam Me dizendo que eles estão vivendo como animais. Eu disse: "Os
animais são inocentes." Você entra em uma selva, agora - Eu não sei, nós levaremos vocês dessa vez para dentro de uma selva,
vocês não sentirão nenhum cheito, nenhuma coisa horrível para ver, nada, é muito limpo, impecavelmente limpo, o tempo todo.
Mas se você colocar um ser humano, imediatamente você saberá que havia um ser humano. Os animais têm seus próprios
sistemas para manter as coisas limpas. Até mesmo o tigre, que é uma criatura inocente - até o estágio animal, você é inocente ele tem o seus próprios estilos. Eu não sei se você sabe sobre um tigre ou não, mas um tigre matará um animal porque ele tem
de comer. Afinal de contas, pressupõe-se que ele coma somente animais. Ele não come grama. O que fazer? Ele não é um
vegetariano. Deus o fez desse jeito. Então ele aceita. Agora, ele vai e mata a vaca ou qualquer coisa assim. Então ele deixa a sua
presa lá para que o sangue escoe. Ninguém tocará naquilo, ninguém, porque ele é realmente o rei, não por medo, mas pelo
protocolo. Então no dia seguinte ele vai. Ele come, depois a sua família come e tudo mais. Então ficam alimentados pelo mês
inteiro. Eles vão embora. Depois os animais menores começam a ir lá. Por exemplo vocês têm - Eu não sei do que vocês os
chamam… Eu esqueci em inglês. Eu não sei se eles têm - leopardos, leopardos. Os leopardos e todos esses animais aparecem e
eles começam a comer. E depois os cada vezes menores, até os pássaros. Ainda há os corvos, eles ficam por último. Os
últimos são os corvos. Vocês conseguem imaginar? Que sistema eles têm. Eles vão desde a Sibéria até a Austrália. Como eles
conseguem fazer isso? Pensem nisso. O que lhes dá a direção é a inocência. E a inocência é magnética. Ela é um ímã. Ela é de
fato um ímã. Em um ser humano, você não encontra um ímã, porque ele agora evoluiu muito, mas começou exatamente como
um ímã. Portanto eles sabem qual é o norte, qual é sul, leste e oeste. Até mesmo uma pequena abelha, ache uma e coloque uma
marca nela. Ela vai para o lugar de onde ela veio. Como ela encontra o seu próprio caminho? É a inocência, é como um ímã, age
como um ímã. Até mesmo nos peixes. Imaginem só, como os peixes têm direção. Nós não temos, quero dizer, os seres
humanos podem ficar perdidos, muitas vezes Eu fiquei perdida com tantos motoristas que Eu já tive. Muitas vezes Eu fiquei
perdida. Mas os animais nunca ficam. Se você pegar um cachorro e você não quer o cachorro, você o deixa cerca de, digamos,
80 quilômetros de distância, ele voltará. Como ele encontra o caminho? Assim, as qualidades deles que estão embutidas dentro
deles através de sua inocência são na verdade as qualidades da força eletromagnética e também pranava, isto é, quando a
força eletromagnética é carregada pelo Princípio de Ganesha. É por isso que eles são tão sistemáticos, eles são tão limpos, eles
são tão sensíveis. Mas eles não são ritualistas. Eles não são ritualistas. Seja o que for que Deus lhes deu, eles aceitaram. Eles
são limitados por isso. Eles são limitados e eles vivem com esse limite. Mesmo se você subir até o estágio dos animais que
vivem com os seres humanos, eles também são muito carinhosos. Eles só querem amor. Nada mais. Se um dia você não cuidar
de seu cachorro, ele simplesmente não comerá a comida dele, não comerá a comida dele. Ele não se importará com a comida.
É notável, até mesmo entre as crianças Eu tenho visto como elas só querem amor. Eles não aceitam nada mais exceto o amor;

mas assim que elas começam a crescer, especialmente em um mundo materialista, então todo o materialismo entra em ação.
Assim, a segunda maneira com a qual nós matamos a inocência das nossas crianças é colocando ideias materialistas em suas
cabeças. É claro, existe a mídia que está vendendo hoje em dia um ursinho de pelúcia que faz aniversário. O ursinho de pelúcia
faz aniversário. Vocês conseguem imaginar? Então todo mundo está comprando um ursinho de pelúcia com aniversário.
Porque os pais não querem ficar na companhia dos filhos, então eles arranjam algum tipo de brinquedo, isso, aquilo. Um ou dois
tudo bem, e colocam os filhos com os brinquedos, com a televisão ligada. "Agora, sente-se". As crianças começam a ficar
naturalmente materialistas. Elas começam a pedir coisas, e ter demandas de tal tipo que às vezes a pessoa fica surpresa. Leve
uma criança ocidental ao mercado e você percebe isso. Mas leve crianças indianas, elas nunca levarão nada. Realmente é
muito difícil induzi-las a comprar. Pelo menos Eu tenho visto Meus próprios netos e outras crianças. Se você os leva, é uma dor
de cabeça comprar até mesmo um outro par de sapatos para eles. Não, mas nós temos um. Por que você quer comprar outro?
Este eu darei." "Não, nós podemos vir aqui." "Como? Nós podemos ir de carro ou então podemos andar. Mas você não terá
nenhum sapato. Nada. Um está bom. Por que ter dois? Você lhes dá dinheiro, eles comprarão uma pequenina coisa e virão.
Vejam, é a tradição inteira do materialismo que levou essa inocência a uma interrupção. Então uma criança começa a crescer
da mesma maneira materialista. Ela começa a julgar as pessoas assim: Quantos carros você tem? Vejam, eles são tão
estupidamente materialistas que Eu fui a Boston e as pessoas da televisão Me perguntaram: Quantos Rolls Royce a Senhora
tem? Eu disse: "Eu não tenho nenhum." Eles disseram: "Nós não estamos interessados, a Senhora não está no mundo dos
negócios." Isso é o que está agora na mente das pessoas do ocidente que tornaram-se adultas. Mas mesmo as crianças, hoje
elas querem isso, amanhã elas querem aquilo. O tempo todo há uma competição por coisas materiais, pedindo isso, pedindo
aquilo. Simplesmente imaginem que raça existirá depois de alguns anos, quando existirão somente pessoas que estarão só
preocupadas em acumular coisas e comprar coisas. Quero dizer, só compradores e vendedores, nada mais. Portanto vocês têm
de ser muito cuidadosos com seus filhos de modo que vocês não os mimem, não fiquem preocupados demais com eles, não os
mantenham no nível materialista. Descubram. Se eles estão seguindo em um nível materialista, façam-nos reduzir isso. É muito
simples fazer isso e a pessoa tem de realizar isso porque nós temos de salvar nossas crianças e a inocência delas. Agora, no
que se refere aos outros Sahaja Yogis que são adultos e que são muito maduros, eles são muito inocentes, Eu devo dizer. Eu
tenho de admitir isso. Eles são muito inocentes comparados à sociedade que está em volta. Sem dúvida. A pessoa tem de
realmente admirar o modo como eles se tornaram tão inocentes, o modo como eles estão compreendendo essa música divina
e tudo mais. Isso é realmente digno de crédito. Mas ainda assim, essa inocência, se não for disseminada, se esta inocência não
for colocada em prática, então ela irá enferrujar, não irá crescer. O seu Q.I. será menor do que o dos outros, Eu posso lhes dizer
tudo isso. Eles estão crescendo no materialismo, tudo bem, o Q.I. deles está crescendo no materialismo, mas o seu Q.I. não
crescerá a menos e até que você dissemine essa inocência ao redor. Agora você sabe como fazer isso. É o poder da Kundalini
com a ajuda de Shri Ganesha. Ele ajuda você em cada chakra. Eu escrevi que Ele é o Vice Chanceler de cada universidade, onde
Ele tem de carimbar. Ele está em cada ponto, mas você tem de compreender que isso tem de expandir. Tem de se tornar
coletivo. Tem de fluir. Portanto para se tornar isso, o que nós mesmos devemos fazer? Nós devemos tentar organizar
programas. Ao passo que as pessoas ficarão encantadas com a sua inocência, sem dúvida. Elas ficarão surpresas ao ver como
vocês são tão inocentes. Como vocês podem ser tão amáveis nesses tempos modernos? Não há dúvida sobre isso. Mas, nessa
ação, tente você mesmo ser inocente. Você não deve ser astuto, você não deve ser esperto. Você não deve tentar mostrar que
você é muito inteligente ou qualquer coisa assim; porque o ego pode, em algum ponto, aparecer e tentar colocar ideias em sua
cabeça. É melhor mostrar que você é inocente, e ser inocente internamente. O ser interior inteiro pode ser realmente carregado
com a energia de Shri Ganesha, sem dúvida, e a vida externa se torna inocente. Se torna inocente. Quero dizer, Eu não conheço
transações bancárias. Eu não sei sobre dinheiro. Eu sou um tanto ruim com tudo - tudo bem, com as coisas mundanas, mas Eu
não sou astuta. Eu não sou, uma espécie de, pessoa esperta, como vocês podem ver; mas mesmo assim as coisas estão
funcionando por causa do poder interior que temos. Então conte com seu poder interior e manifeste-o externamente. O Ser
interior, que é Ganesha, é o mesmo em todos nós. O sistema todo é o mesmo em todos nós. Os chakras são os mesmos em
todos nós. A única coisa é que nós temos de manter a nossa inocência totalmente livre de toda essa insensatez mundana como
moda, isso, aquilo. Imediatamente você descobrirá que o seu Ser se manifestará. O Ser se manifestará. Agora, apenas pense
em uma coisa simples assim. Eu sou uma indiana e ninguém Me conhece; mas toda vez que Eu faço a Minha palestra, Eu tenho
no mínimo de cinco a seis mil pessoas. Como? Como eles vêm a Minha palestra desse modo? Em qualquer lugar no mundo
inteiro, no mínimo. Algumas vezes são muito mais. O que é tão especial? Assim, quando estamos lidando com as pessoas, nós
somos Sahaja Yogis, nós somos santos, nós temos de falar com eles como santos. Nós temos de nos comportar como santos
e eles não devem de forma alguma sentir que nós somos astutos ou que estamos interessados em alguma outra coisa.

Portanto, uma vez que você comece a fazer isso, fluindo a sua inocência, todos os Deuses e Deusas ajudarão. A sua criatividade
será milhares de vezes maior que o normal. Todos têm de pensar em como nós iremos difundir isso. Por exemplo, Eu fiquei feliz
em saber que na América, dentre todos os lugares, eles têm contatado esses senadores, uma ideia muito boa. Vamos ver se
isso dá certo. Portanto, nós temos de descobrir todas as maneiras e métodos e todos os estilos que são apropriados a um
santo, não a um político ou - atualmente, é claro, todos os esportistas são heróis. se você quer se tornar um herói, torne-se um
esportista. Não desse jeito, mas como um santo; e a santidade é respeitada, seja qual for a situação, seja qual for a situação,
sejam quem for que esteja diante de você. Recentemente quando Eu estava em Kiev, a esposa do líder Me disse: "Mãe, nós
tínhamos aquele carro antigo da Senhora que nós vendemos, e nós conseguimos tanto dinheiro que pudemos comprar um
carro novo. Então nós fomos à fábrica para comprar um carro novo." E eles o compraram. Então do lado de fora da fábrica,
havia uma máfia. Hoje em dia, Eu acho que os sicilianos chegaram lá. Então a máfia estava do lado de fora e eles disseram:
"Vocês devem pagar muito para nós." Em milhares. Então eles disseram: "Nós não temos dinheiro." "Por quê? O que você faz?"
Era a esposa do líder. Ela disse: "Nós meditamos." "Verdade? Então você não tem dinheiro". "Não". "E quanto a estas crianças?"
Elas também meditam. Tão inocentemente ela estava falando com eles. Eles disseram: "Nós vimos os rostos deles se
derretendo." Eles disseram: "Tudo bem. Vão." Eles esqueceram que deveriam pegar dinheiro deles. Ou eles levam o carro, eles
confiscam o carro ou pegam o dinheiro. Eles disseram: "Tudo bem. Vão." Eles Me contaram essa história. Assim, a sua
simplicidade sempre ajuda. A sua inocência sempre o ajuda, e ela tem um impacto tão grande, um impacto tão grande. Eu lhes
digo que é uma personalidade, que nós dizemos em Sânscrito que é "vigraha". Vigraha significa uma personalidade que tem um
coeficiente. A pessoa que é inocente tem um grande coeficiente com o qual ela consegue cativar qualquer um. Mas a coisa
mais importante é que nós temos de ser inocentes, não ficar tão preocupado com dinheiro, não contar tudo, não se preocupar
com comida; mas isso não é para ser feito com deliberações, mas com inocência. Onde você dorme, o que você faz não é
importante para um santo. Ele vive da maneira que uma pessoa tem de viver, porque o seu ponto de nutrição é a inocência, e ele
não fica com raiva, ele não grita com as pessoas, nada disso. É claro, com os bhoots talvez ele tenha de gritar como Cristo fez;
mas do contrário, ele é uma pessoa muito pacífico, alegre, feliz e bem-humorada. Assim hoje, neste puja, Eu os abençoo com
todas as qualidades de Shri Ganesha, exceto a ira Dele. Que Deus os abençoe.
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Shri Virata Viratangana Puja Los Angeles, EUA, 10.10.1993 Hoje nós iremos celebrar… o Puja do Virata e Viratangana. A América
do Norte e a América do Sul, como vocês sabem, são o centro do Vishuddhi de Shri Krishna. E é muito importante saber também
que todas as comunicações, todos os relacionamentos com toda a criação… têm de ser estabelecidos através deste centro do
Vishuddhi. O Vishuddhi, como vocês sabem, é o centro mais importante… em sua ascensão, de certa forma. Porque a Sahaja
Yoga não se destina apenas à sua ascensão, mas à ascensão do mundo inteiro, e somente através do Vishuddhi, vocês podem
alcançar isso. Mesmo que vocês obtenham sua Realização do Si… e obtenham todos os poderes, a menos e até que vocês
usem seu Vishuddhi, isso não dará certo. Olhem para o Meu Vishuddhi também, falando, falando em todos os lugares,
mantendo as comunicações, o Vishuddhi se acaba. Além disso, este Vishuddhi Chakra sendo tão importante… está sob ataque,
ataque da força negativa. Hoje nós iremos venerar Virata e Viratangana. Virata é o Supremo, o desenvolvimento completo do
Vishuddhi Chakra é o Virata. E como vocês sabem, o chakra está aqui, aqui neste ponto. Se este chakra não está bem, você não
é coletivo. Você se comporta de uma maneira que não é coletiva. Você não consegue se comunicar com outros Sahaja Yogis.
Você não consegue ser amigável, amoroso e um só com outros Sahaja Yogis… a menos e até este centro aqui, o Vishuddhi,
esteja bem. E ele faz parte do Ekadesha. O Vishuddhi é o centro do Ekadesha Rudra. Portanto, temos de entender que o Virata
Shakti está espalhado por toda parte. Nós temos as comunicações. Quero dizer, Eu poderia telefonar daqui para qualquer um…
e eles Me disseram que não cobram muito. É algo também da bênção de Shri Krishna, Eu acho. Porque você telefonar de
qualquer outro lugar é muito difícil e muito caro. Além disso, a maioria dos veículos de comunicação, como o computador,
como a televisão, outras coisas também, todos esses, tantos deles foram desenvolvidos neste país. Então é o sutil desse éter…
que nos comunica com outros mundos. Esse é um poder do Virata, Ele é o sutil disso. O segundo poder que nós temos… de
Viratangana, nós podemos dizer, porque Virata é… a energia cinética, mas a fonte é Viratangana, é tudo que o cérebro pode
fazer. Todo pensamento, toda criatividade, toda compaixão, todas as formas de cuidar de outras nações. Outro dia alguém
perguntou: "Por que deveríamos ser policiais do mundo inteiro?" Vocês de forma bem-disposta têm de ser, porque vocês são
Viratas. Então vocês têm de cuidar da lei e da ordem do mundo inteiro. Vocês têm de cuidar de todas as pessoas que estão
sofrendo neste mundo. Vocês têm de cuidar de todas as opressões… e as guerras e as guerras civis em todos os lugares, é tudo
sua dor de cabeça, porque vocês estão sentados na terra do Virata. Assim, Ele é o Pai. Ele é Aquele que vocês chamam de
Jeová. Ele é Akhbar. Então, no nível do cérebro, quando a Kundalini chega e ilumina seu cérebro, então essa ciência que vocês
conhecem… torna-se lógica, não somente isso, mas vocês conhecem a metaciência, porque o cérebro que estava apenas
conhecendo a ciência, agora conhece a fonte da ciência. Ele pode ver a coisa toda, claramente. Por exemplo, você escala uma
colina ou uma montanha, quanto mais alto você vai, você pode ver toda a visão do lugar. Da mesma forma, seja o que for criado
a partir do seu cérebro, qualquer coisa, você começa a ter toda a visão do que eles criaram. Não somente isso, mas você
também vê o que criou isso. Agora, eles criaram as Nações Unidas. Tinha de ser aqui, por quê? Por que na América? Por que a
América está tão preocupada com as Nações Unidas? Qual é a responsabilidade dela? Nenhum país fará isso. É uma dor de
cabeça. Mas eles irão ao Vietnã, eles irão à Coreia, agora estão ocupados com a Bósnia. Em todos os lugares, Somália. É
responsabilidade de vocês, porque todas essas coisas são criadas pelo seu cérebro. O cérebro humano criou as diferentes
nações. Então, acima de tudo, nós percebemos que todas essas nações… pertencem a um único mundo. Uma vez que vocês se
elevem acima, vocês veem que isso foi criado por nós, por nosso próprio pensamento, por nossas próprias projeções que nós
criamos. Então, quando vocês vão acima disso, vocês começam a pensar em… um único mundo, porque vocês veem que era
um único mundo. É um único mundo. Vocês começam a ver que Deus criou belos rios… e belas montanhas, Ele nunca dividiu.
Quero dizer, Ele quis criar beleza para vocês. Mas então nós começamos a pensar: "Esta é minha terra, aquela é minha terra." A
maioria dos americanos veio de fora e os verdadeiros donos da terra, Eu não sei onde eles estão escondidos, Eu raramente os
vejo. Agora a responsabilidade está vindo na cabeça deles: "Nós tomamos esta terra…" "e achamos que esta é a nossa terra",
mas ela pertence ao mundo inteiro. Seja o que for que eles fizeram, agora está retornando. Uma vez que vocês se elevem mais
alto, vocês começam a ver a visão, seja o que for que vocês tenham feito através de suas projeções mentais. As pessoas nem
mesmo percebem em muitos países… que este é um único mundo. A projeção mental, em um outro nível, é que vocês criaram
um mundo materialista. Com este mundo materialista, vocês reduziram tudo ao nível do dinheiro. Religião é dinheiro, tudo é
dinheiro. Ninguém tem nenhum respeito por nada, exceto pelo dinheiro. E depois as coisas materiais. A pessoa começa a ver a
matéria como uma fonte de riqueza… e fonte de dignidade… e uma fonte de grandes posições, poderes. Mas quando vocês se

elevam mais alto no poder do Virata, vocês veem a estupidez do materialismo. O que é a matéria afinal? A matéria é para tornar
o lugar belo… dando-lhes alegria, e esta matéria é também para expressão da sua alegria aos outros, quando vocês lhes dão
algum presente, alguma coisa material belamente feita. Então vocês começam a pensar também em como Deus criou este belo
mundo, e vocês começam a criar coisas belas… na arte, na música, no teatro, até mesmo nos filmes, em tudo. Mas no nível
material e no nível mental, a projeção é linear, ela se move assim. Como resultado, ela cai. Então tudo, o padrão de nossa
expressão decaiu. Eu conheço filmes dos anos vinte, trinta e quarenta da mesma Hollywood, eles eram muito diferentes do que
são hoje. Você nem mesmo consegue assistir alguns deles. Então, na mesma projeção mental, nós vemos que as peças
teatrais, os romances e a arte, tudo decaiu, está deteriorado, não é de forma alguma doador de alegria, mas é destrutivo. Está se
destruindo, antes de tudo, e então é destrutivo. Como resultado, nós estamos movendo nossa mente… e avançando nesse
declínio também, e nós também adotamos coisas que são destrutivas. Nossos padrões em tudo decaíram. A moralidade
também é uma bênção inata para os seres humanos, mas o ser humano começa a colocá-la em um nível mental. Quando vocês
a colocam no nível mental, pessoas como Freud se tornam Cristo, e vocês começam a segui-los e se tornam nada além de um
caso sexual. Em todas as direções, se vocês observarem, há um grande declínio… e vocês ficam aborrecidos, vocês não
entendem… como há tamanho declínio na natureza humana, como há um declínio na arte, declínio na riqueza, declínio nas
relações humanas, em todos os lugares, vocês encontram esse declínio. Com dinheiro, é claro, certas coisas… podem parecer
inteligentes, rápidas, como o tênis, vocês podem dizer. As pessoas costumavam jogar tênis por alegria, nunca por dinheiro. Mas
agora elas jogam por dinheiro e depois… de quatro, cinco dias, descobrimos que o jogador decaiu, ou em quatro, cinco anos, ele
está acabado. Assim, a rapidez chegou também aos esportes por causa do dinheiro. Esse dinheiro tem sido como um grande
fardo, rebaixou todas as coisas belas ao próprio nível dele. Elas não estão no mesmo nível no qual foram criadas. Se
estivessem no mesmo nível, a Sahaja Yoga teria funcionado muito bem na América. Mas ela não funcionou, porque aqui está a
carga máxima… em todas as nossas criações de nossa mente, de nossas projeções mentais. Em seja qual for a direção, vocês
verão, vocês descobrirão que há um tamanho declínio. Nós sabemos de advogados que seriam muito honestos… e que
resolveriam algo para a pessoa por quem eles estão lutando. Mas hoje você pode subornar os advogados. Nós conhecemos
médicos que fariam o máximo para curar os pacientes, eles perderam seu senso de ética. Todos perderam o senso de ética.
Primeiro é esse materialismo, dinheiro e acima de tudo, Eu acho, nesta época há um grande crescimento populacional, porque
este é o tempo da ressurreição. E muitos tipos de pessoas nasceram. Milhares e milhares delas nasceram, que podem ser
como animais ou talvez… algum tipo totalmente idiota, ou talvez alguma coisa estúpida. Nesta época, nós temos de fazer o
trabalho da ressurreição. Significa o quê? Que nosso Virata Shakti… tem de ser iluminado em nosso cérebro. Assim, na Sahaja
Yoga, quando vocês se elevam no Virata Shakti, vocês sobem e veem todos esses declínios, todas essas projeções mentais
decaindo daquela altura. E também você vê a si mesmo, que você tinha entrado em todas essas coisas insensatas, mas agora
você sente que saiu disso e agora você se tornou como um lótus. Especialmente a parte do ego. O ego é extremamente forte
nos tempos modernos, ele nunca foi assim. É, Eu acho, o nascimento de muitos galos de briga que vieram a esta Terra… e além
disso, algumas das criaturas da selva também renasceram. Porque você não consegue falar com eles. Se você disser qualquer
coisa, eles simplesmente pulam em cima de você. Você não pode criticá-los, você não pode lhes dizer o que há de errado com
eles, eles simplesmente se sentarão em sua cabeça, se você disser alguma coisa, eles começarão a bater em você, eles nunca
querem ver o que há de errado com eles. É impossível se comunicar com eles por causa do ego deles, e esse ego surgiu por
causa de certas… naturezas decadentes dos tempos modernos. Por exemplo, desde a infância, uma mãe começa a repreender
seu filho por estragar o tapete dela. Então o tapete se torna mais importante. Assim, no dia seguinte, a criança fica muito
zangada, ela pega a tesoura e corta o tapete para punir a mãe. Então eles veem que a criança quer dinheiro para alguma coisa…
e eles perguntam a ela para o quê. "Porque eu vi na televisão que…" "há um urso que tem uma data de nascimento." Então, um
novo tipo de demônios surgiu, eles são os empresários… e através das projeções mentais deles, eles tiram novas ideias, como
por exemplo, um ursinho de pelúcia que tem data de nascimento. Vocês podem imaginar? Uma ideia tão estúpida. E todas as
crianças querendo comprar isso. Agora, se uma criança compra, a outra deve ter. Esses empresários fazem todos os tipos de
coisas. E as pessoas começam a se tornar escravas deles. Por exemplo, em Paris, eles começaram uma moda… na qual você
terá minissaias de 15 centímetros. Então todas as outras saias foram jogadas fora. As minissaias de 15 centímetros foram
lançadas. Imaginem nesse frio, elas usariam meias e minissaias de 15 centímetros. Todas parecem iguais. O que há de tão belo
nisso? Seja o que for que eles querem, os assim chamados empresários, eles são chamados de artistas, também de estilistas,
mas seus desenhos de moda são apenas para matar sua liberdade, apenas para torná-los escravos. E eles fazem todos os tipos
de truques maliciosos, os quais vocês aceitam. Quando vocês começam a aceitar esses truques maliciosos, então vocês
também não se dão conta de como vocês se tornaram escravos… e não há nenhuma individualidade nisso. Penteado, eles

começarão um determinado penteado. Então todo mundo vai por aí com o mesmo penteado. Ou você vai a um cabeleireiro.
Você vai ao cabelereiro e… [Hindi] Por outro lado, isso cessa quando Eu olho para ele, mas novamente isso vem. Eu acho que o
ar também adquiriu ego agora. Tudo bem, muito obrigada. Então, quando vocês se elevam em seu Virata Shakti… pela
iluminação da Kundalini, o Viratangana é o poder que lhes dá… uma visão completa do declínio… no qual cada projeção mental,
que era idealista, bela decaiu. Por exemplo, Abraham Lincoln deu uma ideia idealista muito grandiosa… sobre o Estado, sobre a
democracia. Mas agora, muitas pessoas dizem que é demoniocracia. Aquelas pessoas que estavam na Rússia, é claro, elas
estavam erradas, mas ainda assim elas tinham um argumento: "Nós não queremos nos tornar democráticos," "porque olhem
para a América." "Nada é seguro, nada é normal," "então de que adianta se tornar um país democrático?" Vocês podem Me ouvir
aí? Está tudo bem, está tudo bem. Afinal, todos nós estamos em um piquenique. E não podemos ter nenhum problema, porque
Eu disse a ele que seja o que for que esteja aqui está aqui, e seja o que for que não esteja não está aqui. Então, se vocês tiverem
algum problema, nós não podemos evitá-lo. Então elevem-se a esse nível, gradualmente, gradualmente. Primeiro, Eu não sei o
que vocês veem. Mas comecem vendo o que há de errado com sua sociedade, o que há de errado com seus relacionamentos.
No final, comecem a ver o que há de errado com você, como você está errado. Eu diria que isso é o estado mais elevado onde
você chega e começa a ver: "Isso está errado comigo". Depois disso, você começa a entender… que você obteve poderes, os
poderes de Viratangana. Você obteve poderes. Em seu próprio cérebro, você obteve poderes, através dos quais, você entende a
Metaciência, a ciência acima da ciência, a Meta-arte. A vulgaridade da arte. O discernimento começa a funcionar, você começa
a entender o que é realmente arte e o que não é. Você começa a desfrutar essa arte. E a alegria de Nirananda, você a consegue
quando você se eleva e vê… a coisa toda em uma perspectiva diferente. Antes de tudo, você vê isso como uma peça teatral,
como uma testemunha. E você ri. Eu estava contando uma piada sobre uma senhora que foi entrevistada… por fazer uma arte
com o mehndi na mão. Ela é uma senhora da Índia. Então o entrevistador perguntou a ela: "Mas e quanto aos estrangeiros,
como eles reagem?" "Os americanos, como eles reagem?" Ela disse: "Eles fazem perguntas muito estranhas." "Perguntas
estranhas?" "Sim, eles me perguntam: ‘O que é isto?’." "Então eu disse: ‘Este é o meu Suhaag,’" "'o símbolo do meu marido, é por
isso que eu uso'." Então eles disseram: "E quanto aos extras?" "Você não entendeu. E quanto aos maridos extras, se você tiver?"
Agora todos vocês estão rindo disso, todos vocês, americanos, estão rindo, mas naquele momento, vocês não teriam rido,
porque é muito comum. Da mesma forma, todos, mesmo na Índia ou em qualquer lugar onde eles fazem coisas absurdas, isso
se torna muito óbvio e você começa a ver muito claramente, muito, muito claramente: "O que estamos fazendo? É tudo
absurdo." Mas isso não é somente no nível mental, isso é o que Eu irei lhes dizer. Não é apenas que você vê a visão, tudo bem,
ainda no nível mental, então você entende que isso está errado, ainda no nível mental. Mas você simplesmente não o faz. Você
se torna parte integrante do Virata. Quando você se torna parte integrante do Virata, então… você não precisa nem mesmo
pensar, você apenas vê e ri. Você apenas vê e sabe que está errado. É tudo um absurdo. Nós fomos ver um templo na Índia… e
havia alguns pujaris fazendo puja. Então os Sahaja Yogis indianos fugiram. Eu disse: "O que aconteceu?" "Mãe, todos eles são
hipócritas, eles têm vibrações horríveis," "como eles podem fazer puja? Eles têm vibrações horríveis, todos são bhoots." É desse
modo que nos tornamos muito poderosos, Eu não diria que vocês são como uma luz, porque a luz não vê a luz, vê? Mas vocês
veem, vocês são a luz e vocês veem a luz. E a terceira coisa que acontece com vocês com essa Viratangana, é que vocês se
tornam humildes. Vocês se tornam humildes. Vocês se tornam extremamente doces, obedientes, exatamente como as
crianças. E vocês não se importam com nada, não se importam com nada. Esse é o estado que você alcança não como um
escravo, não por dominação, mas isso simplesmente atua em você, ele penetra em seu cérebro, você se torna isso. Eu vi
pessoas que são totalmente horríveis… e depois de algum tempo você não consegue nem mesmo reconhecê-las. Como elas
mudam? Como elas conseguem a mudança? O que acontece com elas? É o cérebro que está iluminado tornou-se a luz e você
sabe que você tem a luz. Isso é a consciência sem dúvida. Você não deve ter nenhuma dúvida sobre si mesmo, que você é um
Sahaja Yogi. Mas algumas pessoas têm falsamente. Elas são bhoots, mas elas dizem: "Não, nós somos Sahaja Yogis." Esse não
é o ponto. O poder do discernimento do Hamsa Chakra torna-se tão belo, porque todos eles estão conectados, o Vishuddhi, o
Hamsa e o Virata. Todos eles são centros conectados. Não é somente que o Virata melhora, mas o Vishuddhi melhora e o
Hamsa. Então agora o que acontece é que você salta para dentro da coletividade. A coletividade é a bênção de Viratangana. Ela
os ensina como amar uns aos outros. Ela os ensina como apreciar outros Sahaja Yogis. Ela os ensina como ter bhakti em seu
coração. Mas esse ensinamento é como inato. Se Eu digo que Ela ensina, significa que você é o discípulo e Ela é a professora.
Não, não, você mesmo se torna Viratangana. E o amor e o carinho e a compreensão… que vocês têm um pelo outro é notável, é
muito agradável e muito belo. Então tudo isso acontece, acontece totalmente em seu cérebro. É desse modo que seu cérebro,
que é aquele que recebe toda a informação… e cria todas as informações, cria todas as projeções mentais, torna-se um novo
veículo para criar uma dimensão… que se eleva mais alto, não declinando. Todos vocês são partes integrantes disso, todos

vocês… são partes integrantes disso e todos vocês são importantes. Todos vocês têm de apoiar isso, todos vocês têm de elevar
isso. É muito importante. Todos vocês devem entender sua própria responsabilidade. Então, entre a América do Sul e a América
do Norte, nós temos de ter pelo menos 16.000 Sahaja Yogis. Krishna era muito inteligente, Ele criou Seus 16.000 poderes em
mulheres. Então essas 16.000 mulheres foram levadas por um rei… e ele simplesmente as manteve presas. Então Shri Krishna
foi e derrotou aquele rei, e trouxe todos os 16.000 poderes para Si mesmo, muito bom. Ele podia fazer todos esses truques, não
Eu. Eu tenho de ter 16.000 filhos que são seres humanos… e que obtenham esse poder dentro deles. Não como Meus próprios
poderes que Eu manifesto. De que adianta? Você não consegue dar a Realização aos outros, não consegue se comunicar com
os outros, você não consegue fazer nada com eles. Então Shri Krishna apenas disse no Gita, acabou-se. Eles eram pessoas
inteligentes, não queriam enfrentar o problema. É muito difícil. Vocês têm um Vishuddhi ruim, Eu capto isso. Vocês têm um
problema, Eu capto isso, só para trabalhar coletivamente, para levá-los para dentro do Meu corpo como uma célula… e para
limpá-los, é uma tarefa muito, muito difícil, mas alguém tem de fazê-lo. Alguém tem de fazer e alguém o fará. Eu tenho certeza
que um dia quando todos vocês estiverem… completamente conscientes do poder de Viratangana dentro de vocês, Eu não sei o
que acontecerá a este país. Na realidade, Eu percebo que está apenas borbulhando agora, prestes a romper. É um grande
avanço que Eu percebo este ano… entre os Sahaja Yogis assim como entre as outras pessoas. Mas havia uma outra qualidade
de Shri Krishna… que era a diplomacia, ser diplomático. Com os outros, vocês têm de ser diplomáticos. Vocês não devem
simplesmente pular sobre eles e tentar oprimi-los, ou de alguma forma tentar mostrar que eles não estão em nenhum lugar…
comparados a vocês, não. Devem dizer: "Éramos como vocês, piores do que vocês." Então as pessoas ficam felizes. "Mas
vejam, agora nós mudamos." Alguém diz: "Eu estava contrabandeando drogas", vocês devem dizer: "Não, eu estava
contrabandeando até mesmo armas". Então o ego deles não será ferido, se o ego deles não está ferido, então é fácil. Assim,
vocês também devem aprender a diplomacia. A diplomacia também é uma projeção mental em um nível inferior. Em um nível
mais alto, a diplomacia é onde está o seu carisma, onde você atrai as pessoas, onde você as captura, como você fala com elas,
como você se comporta em relação a elas. E também tenham compaixão, porque vocês estão agora sentados no Himalaia,
mas e quanto a esses pobres coitados? Dessa forma, se você observar a coisa toda, Eu tenho certeza que você não sentirá
tanto… que você está fazendo esse trabalho e aquele trabalho. Toda a filosofia de Shri Krishna é assim: você deve obter o seu
"ghyana". Ghyana é, ghyan significa gnósticos, vocês têm de se tornar gnósticos, significa que no seu sistema nervoso central,
vocês devem conhecer isso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa era porque Arjuna era tão sem convicção, mesmo assim
ele Lhe fez perguntas. Então ele disse: "E quanto ao karma? Todo mundo fala do karma." Novamente a diplomacia. O Gita inteiro
está cheio de diplomacia… e os seres humanos normais não podem entender. Então Ele disse: "Sim, é claro, você deve trabalhar
seus karmas," "mas você tem de entregar seus karmas aos Meus Pés de Lótus." Não, não é possível. Muito inteligente porque
enquanto você tiver a ideia… "estou fazendo isso, estou fazendo aquilo", como você pode colocar seus karmas aos Pés de Shri
Krishna? Significa que você deve obter a Realização, onde você sabe que não está fazendo nada. Quando acontece que você
sabe que não está fazendo nada, nesse momento, o karma torna-se akarma. E o modo como vocês falam, Eu tenho visto as
pessoas levantando a Kundalini, dizendo: "Mãe, Ela não se eleva, isso não funciona." Você não diz: "Eu estou fazendo isto". Você
apenas diz: "Ela não se eleva, isso não funciona", na terceira pessoa. A outra coisa é sobre bhakti, porque agora nós temos…
muitos desses Hare Rama, Hare Krishna estragando o Vishuddhi deles. Assim, para bhakti, Ele usou apenas uma expressão. Ele
diz: "Vocês Me dão flores, vocês Me dão água," "vocês Me dão folhas, Eu as aceitarei." Mas ao dar, o que Ele diz? "Mas você
deve fazer ananya bhakti". "Ananya" significa quando não há o outro, quando você se torna um Comigo, quando você está
conectado. Ele dançou sobre a palavra "Ananya"… a coisa toda e essas pessoas estúpidas não sabem… que elas ainda não
estão conectadas e ficam falando por aí: "Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama." É desse modo que elas não estão conectadas.
Elas não entendem que elas têm de estar conectadas. E este é o truque que Ele pregou em todas as pessoas: "Tudo bem, tudo
bem, continuem dizendo ‘Hare Rama, Hare Rama’, nós veremos." Então a parte da diplomacia, no caso Dele, porque… Ele teve de
trazer as pessoas ao ponto em que: "Não, não, isso não dá certo; não, isso não dá certo." Então depois gyana. Agora o que é
gyana para eles? É eles começarem a ler livros. Não, não, significa "bodh", significa que em seu sistema nervoso central, você
tem de fazer. Então, quão gradualmente Ele os trouxe a esse nível. Da mesma forma, quando você está lidando com os outros.
você tem de trabalhar dessa maneira. E uma vez que você trabalhe dessa maneira, você pode expandir a Sahaja Yoga muito
mais rápido, você será uma pessoa muito leve, todos gostarão de você… e você não terá nenhuma raiva, nada. Nós ficamos
com raiva porque não sabemos como lidar com a situação. Se soubermos como lidar com a situação, nós nunca ficaremos
com raiva, pelo contrário, usem a raiva de outra pessoa para seu próprio benefício. Todas essas coisas vocês aprendem através
do poder de Viratangana. Viratangana lhes dá o total desapego… de cada assunto de preocupação. Ela suga tudo isso e joga
essas coisas no ar. É o grande poder Dela que realmente lhes deu… tamanha compreensão sobre a vida, sobre si mesmos. Seu

próprio sistema de valores mudou. Se vocês observarem que mudança foi para vocês, toda essa transformação, tudo é o poder
de Viratangana. E, por fim, o que Ela lhes dá é "Nirananda". É a alegria, a alegria e nada mais que alegria. Que Deus os abençoe.
Eu devo dar todo o crédito aqui para Gregoire, porque ele veio e lutou e batalhou e como Arjuna, ele se sentiu muito desesperado
e foi embora. Ele tinha de ir também de qualquer maneira. E de repente quando ele se foi, Eu acho que aqui tudo está brotando
tanto, tão bem… e as pessoas começaram a assumir a responsabilidade… de trabalhar a Sahaja Yoga. Mas Eu ainda Me lembro
dele neste momento, porque ele estava realmente muito desesperado, e totalmente farto com o estilo americano de pensar.
Mas agora, nós lhe daremos uma notícia muito boa de como a América melhorou. Nós temos muitos Sahaja Yogis na América
que têm sido muito dedicados… apesar de todos os tipos de forças negativas e tudo mais. Com todos os pesadelos pelos quais
eles passaram, eles estão firmes na Sahaja Yoga… e Eu acho que os esforços deles estão agora mostrando resultados. Eu não
citarei seus nomes, porque vocês conhecem todos eles muito bem, um por um. Mas Eu devo dizer que Steven fez uma grande
contribuição. Eu nunca lhe pedi para vir para a América. Mas ele mesmo decidiu e ele mesmo veio aqui por conta própria, e ele
realmente contribuiu muito para a Sahaja Yoga vindo para cá. Que Deus os abençoe. É claro, seu líder está lá… e todos os líderes
em todos os lugares… têm realmente trabalhado muito duro, e Eu simplesmente vejo como as coisas prosperaram em um ano.
É digno de crédito. Nós nunca tivemos tantas pessoas para o Puja. Eu estou bastante surpresa por todos vocês estarem aqui.
Muito obrigada.
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Navaratri Puja, Cabella Ligure, 24.10.1993 S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
Hoje, nós nos reunimos aqui para fazer o Puja da Devi. A Devi tem muitas formas, mas Ela é a corporificação da Shakti. A Adi
Shakti provê a shakti a todas essas corporificações. E assim, há muitas Deusas que temos em épocas diferentes. Elas vieram a
esta Terra e fizeram tudo que foi necessário para a ascensão das pessoas que eram buscadoras. Especialmente Aquela que
conhecemos como Jagadamba, a Durga. Ela ficava tentando proteger todos os buscadores da verdade e destruir todas as
forças demoníacas, porque sem a ascensão dos seres humanos, eles não conhecem a verdade. E é por isso que seja o que for
que eles tentem fazer é uma projeção mental. E essa projeção mental, se ela não for substanciada pela verdade, pelo dharma,
ela declina. Em Sânscrito, eles chamam isso de “glaani”. Quando esse glaani acontece, então as Encarnações nascem para
resolver o problema.
Em todas as Encarnações da Deusa, tem havido muitas forças satânicas encarnadas. Elas tinham se encarnado e Ela teve de
lutar contra elas e destruí-las. Mas essa destruição não era pela destruição em si, que as forças demoníacas devem ser
destruídas, mas as forças demoníacas sempre tentam esmagar os buscadores. esmagar os santos, tentam prejudicá-los, às
vezes até mesmo destruir. Todas essas forças destrutivas não vêm ao mesmo tempo, normalmente. Em épocas diferentes é
fácil lidar, mas o propósito da Encarnação é salvar, proteger as pessoas que s ão buscadoras, porque elas são as pessoas mais
importantes no reino da espiritualidade. Todos os outros não são nada além de poeira, inúteis, imprestáveis. Se eles não estão
buscando a verdade, aos olhos de Deus, eles são só vidas inúteis que vieram e serão liquidadas. Eles não têm nenhum valor e
não têm nenhuma dignidade. Eles não têm nenhuma compreensão de coisa alguma.
Assim, no julgamento do Amor Divino, nós temos dois tipos de pessoas: um são os buscadores da verdade e o outro, os que
não são. Eles podem ser pessoas boas. Eles serão pessoas gentis, farão muitos trabalhos bons para nós, trabalhos sociais,
esse trabalho, trabalho missionário, eles podem estar fazendo todo tipo de trabalho. Mas se eles não estão buscando a verdade,
então eles não chegam a essa categoria em que Deus tem de encarnar. Assim, tentem entender a preciosidade, a importância
dos buscadores. E isto é o que vocês têm feito: buscando. Muito poucas pessoas, se você verificar a porcentagem, são
buscadores. É bem, bem pouquinho. Mas é muito importante, porque, por exemplo, uma pequena parte de ouro é muito mais
valiosa do que montes de aço. Da mesma maneira, um buscador é muito mais valioso no crescimento da espiritualidade.
O universo inteiro foi criado, toda a atmosfera foi formada, toda a evolução aconteceu, para quê? Para que os seres humanos
conheçam a verdade. Mas na atmosfera moderna, isto é uma maldição muito grande, Eu acho, um mal maior do que todos os
Shumbha Nishumbhas e tudo isso, o pior de todos é o materialismo, porque o materialismo os torna grosseiros, densos. Em sua
busca também, quando você está se elevando, sutilmente esse materialismo captura você. Eu tenho notado isso. Quando as
pessoas vêm para a Sahaja Yoga, certo, elas vão fundo dentro delas mesmas. Elas estão compreendendo o que Eu estou
dizendo. Elas querem ter todo o conhecimento interior, o que é chamado de “atmAgnyan”. AtmAgnyan significa duas coisas: o
conhecimento sobre o Espírito e o conhecimento de si mesmo. Tudo isso eles descobrem e sabem o que é. Esse estado é o
estado pelo qual as pessoas têm feito todos os tipos de coisas: indo aos Hiamalaias, meditando no frio sem muitas roupas,
vivendo em cavernas com poucas frutas.
Todos os tipos de tapasyas, elas fariam, porque a busca era tão profunda, tão urgente, e elas não conseguiam livrar-se dessa
força da busca. Mas nos tempos modernos, o materialismo retarda esse forte desejo, essa dedicação. É enlouquecedor para as
pessoas quando elas são buscadoras. Eu tenho visto que antes de virem para a Sahaja Yoga, as pessoas gastam muito
dinheiro, vão a vários lugares, vão para os Himalaias, vão para o Nepal, vão para o Japão, elas ficam circulando por todos os
lugares. Mas depois de vir para a Sahaja Yoga, depois delas se tornarem o Espírito, para o crescimento de sua nova consciência,
o progresso é retardado. A pessoa também tem de entender que depois de correr tanto pra cá e pra lá, você descobre algo tão
precioso, então você se aquieta com isso. E você se sente muito satisfeito com isso. Essa parte está bem. Mas, e quanto a
depois? O seu crescimento não deve parar.

E ele pára porque, porque uma das razões principais é o materialismo. Por causa do materialismo, sua fé em você mesmo
também é menor. Agora, como vocês viram, os Deuses oraram para a Deusa e Ela veio e destruiu todas as forças negativas. A
razão foi o desejo fervoroso dos Deuses que A compeliu a se encarnar. Era um desejo tão sincero pela ascensão que às vezes
eles não conseguiam comida, nem mesmo água, e eles trabalhavam tão arduamente pela ascensão deles, que era perturbada
pelas forças negativas. Então o apelo deles foi tão de coração, tão desesperado e genuíno e sincero que a Deusa teve de nascer
nesta Terra para salvá-los, para protegê-los, para cuidar deles. Mas, na realidade, nós vemos que uma vez que você alcance um
destino, você sente: “Agora, é melhor me acomodar.” Agora, com o que nós nos acomodamos? Se depois da Realização, você
fica completo, você está na totalidade, você está totalmente unificado com a realidade, não há nada a ser feito. Você se torna
um santo. E um santo não necessita de nenhuma propaganda, não precisa de nada.
Sua mensagem se espalha. As pessoas o veem e sabem que ele é um grande santo. Muitos santos não deixavam nem mesmo
suas casas. Há um ditado muito popular na Índia: “Você não deve deixar sua takiya”, “o travesseiro com o qual você está
descansando, você não deve deixá-lo.” Esse era um critério de um guru. Aqueles que tem de buscar devem ir aos gurus e
escalar pelo menos 10, 11 quilômetros, e depois o guru não se encontra com ninguém. Talvez ele o esbofeteie. Talvez ele bata
em você. Talvez ele o jogue daquela montanha alta. Ele o testará de várias maneiras. No final, talvez ele selecione uma única
pessoa para dar a Realização.
Assim, esse forte desejo, esse esforço desesperado existia o tempo todo. Agora, então nós entramos para a Sahaja Yoga
nestes tempos modernos. Às vezes Eu acho que não somente a Sahaja Yoga é muito fácil, ela também mima demais. Vocês
sabem que vocês obtiveram a Realização. Todos vocês sabem que vocês são melhores do que os outros, que vocês se livraram
de muitos problemas e que agora vocês se tornaram seus próprios mestres. Então a responsabilidade que você tem em relação
a si mesmo e aos seus semelhantes reduz, porque você se sente muito satisfeito consigo mesmo. Outro dia uma Sahaja Yogini
Me ligou. Eles Me ligam por tudo. Ela disse: “Eu fui ao médico e ele fez exame com radiação” “e descobriram que eu estava
grávida,” “então o que eu devo fazer em relação ao bebê?” Por uma coisa tão pequena, eles Me perguntarão. “Qual deve ser o
nome de nosso filho?
O que é isto? O que é aquilo?” Eu tenho de trabalhar muito mais do que qualquer padre. Com pequeninas coisas, eles ficam
preocupados. Tudo bem, essa parte está bem em que Eu tenho de lhes dizer o que deve ser feito em tal questão ou o que
devemos fazer. Se eles perdem o trem, eles Me telefonarão: “Mãe, perdemos o trem. Agora o que fazer?” Então Eu tenho de lhes
dizer: “Tudo bem, deem um bandhan.” Isso Eu também tenho de lhes dizer. Ou vamos supor que o pai deles está doente. Ele tem
um problema de coração, então eles Me ligarão: “Mãe, meu pai está doente. Ele tem um problema de coração.” “Ele não é um
Sahaja Yogi. O que a Senhora pode fazer sobre isso?” Então a Mãe tem de pôr a atenção no pai dele que não é um Sahaja Yogi.
Por pequeninas coisas, eles Me escrevem. Coisas tão pequenas que você não consegue imaginar como eles não compreendem
para que Eu estou aqui. Ainda assim, Eu nunca disse que isso é uma coisa estúpida de Me pedir. Vocês não devem desperdiçar
Meu tempo, nunca. Mas isto é para ser observado agora: se vocês não se valorizam como almas realizadas, vocês não
conseguem valorizar Meu tempo também ou quem Eu sou. Esta Encarnação pode ser desperdiçada completamente por causa
dessa atitude materialista. Nestes tempos modernos, Eu não sei o que deu errado com o seres humanos, porque a coisa mais
importante na sua vida é ascender e crescer. Adquiram uma grande visão da coisa toda. Por que este universo foi criado? Por
que vocês foram criados como seres humanos?
Qual foi a necessidade de se fazer todas essas coisas? Para que isso é feito? Se você tiver uma visão muito grande da coisa
toda, então tente situar sua posição: “Onde eu estou?” E depois: “Como o Divino me escolheu” “e agora eu me tornei um Sahaja
yogi?” Assim, agora: “Qual é minha responsabilidade?”, isso a pessoa tem de observar. Mas pelo contrário, Eu tenho visto
pessoas que ficam dizendo que têm uma mudança. Então Me telefonarão e perguntarão: “Mãe, eu devo levar nossa cadeira ou
não?” Isso mostra que elas não dão nenhum valor para si mesmas e não dão nenhum valor para Mim, de ambas as formas.
Porque eles ficam perguntando coisas tão pequenas, coisas tão tolas que é impossível entender como os Sahaja Yogis podem
fazer tais perguntas. Em perspectiva, nós podemos ver a Deusa. Ela vem a esta Terra em diferentes formas em diferentes

épocas para salvar os buscadores da verdade e trabalhar a ascensão dos buscadores da verdade. Vocês podem imaginar? Uma
diferença muito grande na Encarnação da Deusa antes da Kali Yuga.
Enquanto agora, é uma coisa muito diferente, pois vocês vieram a esta Terra para se tornarem os Sahaja Yogis. Vocês têm de
ter um corpo, uma mente, sentimento, tudo que é simplesmente abastecido com espiritualidade, abastecido com sua
espiritualidade. Deveria ser, normalmente, porque por quantos anos no passado vocês têm buscado Deus. Então vocês vieram
para cá. Que coincidência! Mas, quando? O que é isso? Enquanto vocês têm uma vantagem tão grande, pois vocês vieram para
a Sahaja Yoga por causa de sua busca e agora vocês encontraram a satisfação a partir dela. Qual é a responsabilidade que
vocês têm? A própria Encarnaçào veio a esta Terra não somente para protegê-los, para nutri-los, e para matar os demônios.
Não, Ela veio a esta Terra para lhes falar sobre tudo que é mais sutil interiormente e lhes falar qual deve ser o seu
relacionamento: deve ser externo assim como interno. Vocês nunca estiveram conectados com a verdade. Vocês nunca
estiveram conectados com este Poder Onipresente. Vocês nunca estiveram conectados com Deus Todo-Poderoso. Então
temos de entender que: “Que coisa grandiosa aconteceu, que proveniente de mim, simplemente” “esta Kundalini emergiu e Ela
tocou estes centros mais elevados.” Como? Isso não foi feito antes, não. Eles só eram protegidos. Eles só eram cuidados. Em
nenhum lugar está escrito: “A Deusa deu a Realização às pessoas”, em nenhum lugar. Ela é responsável.
Ela pode dar. Um dos Nomes Dela é esse. Não um, mas pelo menos dez nomes são que Ela lhes dá o Nirvana, Ela lhes dá a sua
liberdade, Ela os introduz à liberdade. Todas essas coisas estão escritas, mas o que está acontecendo agora é que as pessoas
ainda não são capazes de entender o valor da vida delas nos tempos modernos. Vejam o modo como as pessoas fazem
perguntas. Vejam o modo como as pessoas continuam perguntando, o modo como as pessoas estão preocupadas. “Agora meu
filho” “está crescido. O que devo fazer?” O que você deve fazer? O filho está crescido, coloque-o na escola, faça o que você
quiser. “Mãe, a Senhora por favor poderia dizer onde coloco a criança.” Então você coloca a criança.
“A Senhora viu a escola, Mãe?” “Não, Eu não vi.” “Então vá e inspecione a escola.” Imaginem a Kali Mata fazendo isso. Ela teria
dado dois bons tapas com força, Eu lhes digo. Com qualquer um que tivesse dito isso, o que você faria? Mas a esse nível
detalhado, um aspecto materno tem de trabalhar. Você não faria isso pelo seu próprio filho, Eu sei. Mas quando se trata dos
filhos, o que estamos fazendo? Ainda é materiatista. Hoje, especialmente, é um grande dia de Dusshera, como eles o chamam.
Este é o dia quando, como vocês sabem, Ravana foi queimado. Efígies de Ravanas são queimadas em todos os lugares.
Quando Shri Rama chegou, isso foi feito, foi Sua vitória. Mas em Sua vitória, não foi Ele ter formado Sahaja Yogis ou dado a
Realização, não. Sua vitória foi que Ele matou Ravana. Isso foi feito naquela época para a preparação de hoje. Para o
acontecimento de hoje, isso foi feito há muito tempo atrás, de modo que chegariam estes dias em que as pessoas teriam o
sistema de valores apropriado da vitória de Shri Rama. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu porque esta Encarnação de
Mataji Nirmala Devi é muito diferente, muito ilusória, Mahamaya. Então você é deixado por sua conta, faça o que você quiser.
Seja o que for que você goste, você pode fazê-lo. Então eles Me perguntarão: “Mãe, nós temos um problema.” Eu disse: “Qual?”
“Não sabemos qual tipo de cadeiras devemos comprar.” Para cada coisa pequena, eles se referirão à Mãe, mas para coisas
importantes, nunca.
Um tipo de uso estranho da coisa toda começou, o que é muito grandioso, muito importante é usado para algo totalmente
insensato. Assim, vejam a diferença entre as Encarnações. Uma Encarnação vem a esta Terra para salvar as pessoas, para
fazê-las sair da lama da maya. Mas uma outra Encarnação que veio não é somente para lhes falar sobre isso, mas para lhes dar
a sua Realização e depois cuidar das coisas pequeninas de vocês. Então quando essa senhora telefonou e Me perguntou: “O
que devo fazer? Por favor Mãe, cure-me.” É uma atitude muito diferente. Entre os bhaktas daquela época e os bhaktas de hoje,
há uma diferença muito grande. Eu disse: “Você nunca Me perguntou quando você fez tudo aquilo,” “não importa. Agora, seja o
que for que você tenha feito,” “é melhor Eu ver a criança, cuidar da criança,” “corrigir tudo na criança, mas Me acompanhe.” Mas
depois, Eu percebi que essa mulher é muito apegada ao seu filho. E Eu telefonei para o líder e ele disse: “É um apego terrível.” “É
um apego terrível à criança.” Assim, agora, é de uma insensatez a outra insensatez.
Esta Encarnação tem uma enorme variedade de trabalhos a serem feitos. Mesmos as 64 kalas, as 64 habilidades de Shri

Ganesha não são suficientes para resolver isso. Por que é tão complicado? Depois de dada a Realização do Si, isso deveria ser
uma marcha sem difículdades em direção ao seu objetivo e ao seu crescimento. Mas por que isso é uma insensatez tão
complicada que fica o tempo todo perturbando vocês? O que vocês querem agora? Nós devemos perguntar: “O que vocês
querem”? “Eu quero um filho.” Depois da Sahaja Yoga, você não deveria querer nada. Por que você quer ter um filho? Há tantas
crianças.
Você pode cuidar delas. “Eu quero” vai embora, deve ir embora de sua mente: “Eu quero isto e quero aquilo.” Esse “ficar
querendo” acabou agora. O que você quis? Sua Realização do Si. Depois disso, o que aconteceu é que agora o que Eu quero é
mais importante. E Eu quero que vocês se tornem realmente desapegados do materialismo. Isso não significa que vocês devem
se tornar como “Hare Rama Hare Krishna”, não, não, não, não. Eles não são desapegados. Eles são pessoas muito apegadas.
Mas desapego é um estado onde nada pode amarrá-lo, nada é importante, a coisa mais importante é sua ascensão espiritual.
Nada pode atraí-lo mais do que esse processo. Isso é o que é exatamente desejado hoje, que os Sahaja Yogis devem entender.
Comparado a o que o Sahaja Yogi comparado aos Sahaja Yogis, o que as pessoas passaram. Quando Eu li aquilo, Eu Me senti
mal. Aqui tudo é conveniente, “venham, desfrutem a boa comida, a boa companhia”, é um seminário acontecendo. Tudo é
adequadamente feito. E se algo está faltando, Eu serei A que falará com os organizadores: “O que é isto?” “Você deveria ter feito
isto, você deveria ter feito aquilo.” Agora, nós chegamos a um ponto onde temos de entender: o que nós queremos? De que
adianta matar Shumbha Nishumbhas? De que adianta destruir esta Igreja Católica? De que adianta?
Porque vocês são estáticos. Vocês ficam grudados em um lugar, nenhum progresso. Assim, de que adianta fazer todas essas
coisas o tempo todo e destruir toda essa negatividade? Qual é o propósito? É arbitrário demais. Todo mundo diz: “Mãe, a
Senhora lhes deu permissão. A Senhora lhes deu autorização.” “Então agora eles estão fazendo do jeito deles.” Outro dia, uma
moça veio a Mim. O filho dela estava muito doente. Eu lhe perguntei: “Você medita?” Ela ficou calada. Eu disse: “Eu posso
perceber que você não medita,” “porque Eu sei o que é isso,” “você nem mesmo medita.” Assim, a coisa principal de hoje é que é
um dia de Dusshera, quando as pessoas vão, atravessam os limites de suas vilas e levam ouro para os pais.
Essa é a história, é assim. Agora, o que você tem de fazer é atravessar os limites desse materialismo, dessa força anã insensata
que está atuando em você e você tem de transcender e levar, como Eu disse, ouro, que é uma coisa que não se mancha, dos
limites da Sahaja Yoga. Quantos de vocês realmente estão no campo de trabalho? Quantos de vocês estão falando sobre isso
para as pessoas? O que vocês estão fazendo sobre isso? Por que Eu estou lhes falando dessa maneira e não para os indianos?
Porque a atitude deles é diferente. A atitude deles não é materialista. É espiritual. Eles querem a ascensão espiritual deles, pela
qual eles sofrem muito.
Eles não pouparão esforços para fazer as coisas apenas para obter esse estado onde eles podem facilmente ficar entregues.
Esse estado de entrega tem de surgir. Por exemplo, você tem um problema. Como por exemplo, você não tem nenhum feriado e
você quer vir aos pujas, por exemplo. Só estou dando um exemplo. Agora, se você quer vir ao puja, simplesmente venha. Não
somente você conseguirá um emprego, mas talvez consiga uma promoção. Mas você não tem nenhuma fé em sua ascensão,
você não tem nenhuma fé de que você é o escolhido. Isso é o que está faltando por causa do materialismo. Recentemente nos
EUA, nós temos um grande Sahaja Yogi, Dave Dunphy.
Eu lhe disse: “Dave, é melhor você assumir como líder dos EUA,” “porque esse senhor não está bem e é melhor você assumir.”
Imediatamente ele disse: “Tudo bem, Mãe.” Agora, ele vive em Honolulu. Nossos programas e tudo mais são feitos em L.A., Los
Angeles, e pareceu bastante estranho Eu lhe pedir para vir e trabalhar lá. Agora, onde nós estamos? Nós somos as pessoas que
têm sido abençoadas com todos os poderes. Vocês têm sido abençoados. Mas nós não queremos praticar. Nós não queremos
descobrir quais poderes nós temos, estamos preocupados com nossos próprios filhos, preocupados com qual sari iremos usar,
ou preocupados com quem é o líder e o que devemos fazer com a líderança. Todas essas coisas não irão nos ajudar. Vocês não
estão aqui para isso. Tentem entender.
Vocês estão aqui para se tornarem o Espírito e depois espalhar a luz do Espírito. Nada importa. Uma vez que comecem a fazer
isso, vocês ficarão surpresos ao ver que a fé atua. Não é a fé cega, não é a fé cega. Vocês não têm nem mesmo que Me contar.

Ela simplesmente atua. É uma questão de poucos dias, você pode obter muitos resultados do que você tem desejado muito,
você talvez consiga coisas materiais, superficiais. Mas a questão se mantém. Alguém, digamos, deseja dedicar sua vida, assim
chamada, para a Sahaja Yoga. Então o que você faz?
O que você faz se você se dedicar? A primeira coisa é sua fé. Você deve saber: como está sua fé em qualquer coisa? Você
realmente acredita nela ou não? Se você de fato acredita nela, o que você tem feito sobre isso? Assim, nesse estágio, você tem
de fazer introspecção. O que você está fazendo? O que nós somos para fazer? Ate onde nós temos de ir? É uma época muito,
muito importante e vocês são almas extremamente importantes sentadas aqui, mas se você não valoriza seus próprios
sistemas e a si mesmo, por que Deus deveria se preocupar com você?
Por que Deus deveria tentar lhe dar ideias? Por que Ele deveria tentar ter qualquer interesse mesmo em você, em pessoas desse
tipo? Assim, agora, Eu apenas tenho de lhes dizer que neste dia deste Puja, é uma tamanha combinação, que é o Dusshera, Eu
estou aqui, e também é o agora, nós podemos chamá-lo, o último dia do Devi Puja. Nós temos de ver dentro de nós mesmos,
fazer introspecção: “O que eu tenho feito pela Sahaja Yoga?” Com exceção de cuidar de meus filhos, cozinhar para o marido, só
isso. Os homens também podem pensar da mesma maneira: “O que temos feito?” “O que temos feito pela Sahaja Yoga?”
Apenas “eu quero me encontrar com políticos,” “eu quero me encontrar com essa pessoa, com aquela pessoa.” Para quê? Eles é
que deveriam vir e se encontrar com você, mas sua fé em você mesmo é muito fraca. Eu acho que essa é a razão principal para
toda essa queda está na fé em você mesmo. Essa fé é uma tal coisa que você sabe que é assim. Vocês viram Minhas
fotografias. Vocês estão convencidos em relação a isso.
Não resta nada para ser convencido, mas essa fé não está unificada com seu coração. Ela simplesmente não está com seu ser.
Ela é externa. “Tudo bem, a Mãe fará isso, a Mãe resolverá isso, a Mãe fará isso.” Mas, a coisa toda é agora para Mim, parece
que Eu tenho de compulsoriamente lhes falar para fazer algum tipo de tapasya. Você pergunta a alguém: “Voce medita?” “Não,
Mãe”, de forma muito franca, “não, Mãe, não meditamos.” “Então, o que você está fazendo aqui?” “Há uma dor em meus joelhos,
então eu vim à Senhora.” Tudo bem, “mas, eu não medito, sou muito honesto, eu não medito.” “Eu apenas tenho uma dor em
meus joelhos, por favor cure isso," "eu não medito.” Quantos de vocês realmente meditam toda noite? Guido disse: “Mãe, se a
Senhora lhes falar assim, eles dirão: “tudo bem, à noite meditaremos, mas não de manhã,” “porque a Mãe disse: façam isso à
noite.” Não há nenhuma seriedade. Não é esperado nenhum tipo de entusiasmo em relação a isso. “Tudo bem, se não for hoje,
nós veremos amanhã.” “A Mãe disse assim: 'Não é necessário. '” “'Não é importante. Está tudo bem.
'” Então você se satisfaz. Mas quem é o perdedor? Não sou Eu. Eu não preciso da Sahaja Yoga, preciso? Eu estou fazendo toda
a tapasya para a Sahaja Yoga de vocês. E quanto a vocês fazerem alguma tapasya em relação a ela? Assim, agora, o que Eu
estou tentando dizer é que você teve a sua Realização. Agora você alcançou um grande estado de compreensão, também de
conhecimento interior e também sua conexão com o Espírito e com Deus Todo-Poderoso. Tudo isso vocês sabem agora.
Muitas coisas vocês sabem.
Apesar disso, ainda não é o que deveria ser, de coração, de seu desejo sincero. Enganar-se não ajuda ninguém de forma alguma,
nunca. Não estou falando algo para X, Y, Z. Eu estou falando para todos vocês. Não tente enganar a si mesmo. Vocês estão aqui
com um propósito tão grandioso. Esse propósito é corretivo e é a libertação de nossas mentes de todas essas forças
destrutivas insensatas, e então espalhar isso por toda parte, falar sobre isso. Minha própria convicção é esta: alguma coisa tem
de acontecer para os Sahaja Yogis compreenderem como é importante trabalhar algo extraordinário que está dentro de nós,
que é potencial, que está prestes a borbulhar. É uma responsabilidade, quer você seja um judeu, um cristão ou qualquer coisa,
não faz nenhuma diferença - tudo isso é externo - pela qual você tem de fazer isto: você entrou em um novo reino de
consciência, em um novo reino de uma vida mais elevada onde você conhece todo o seu ser interior, você sabe tudo sobre o
que é bom é o que não é. Tudo. Depois de saber tudo isso também, se você não crescer, então quem você culpará? Assim,
agora, nós chegamos ao ponto de compreender a importância dessa Kali Yuga, onde sua Mãe está aqui para ajudá-los e
também para cuidar de vocês muito ternamente, docemente, falar-lhes tudo.
Na verdade, Eu não consigo ficar zangada com ninguém por mais de um minuto. Então explicar-lhes docemente o que você
deveria ter feito e o que você pode fazer, o que você tem de fazer. Todas essas coisas, Eu realmente estava lhes falando o

tempo todo. Eu tenho estado Convencendo-os muito docemente e lhes explicando e lhes falando que este é o seu próprio poder
que está dentro de vocês, o qual vocês têm de cuidar e elevá-lo e também vocês obtiveram tantos livros ou formas de
compreender isso. Mas esse conhecimento interior que vocês têm é algo assim: “Eu tenho um conhecimento interior sobre,
digamos sobre” “como construir estas coisas, mas eu não faço isso.” É simples assim. “Eu simplesmente não faço isso.” “Eu
tenho o conhecimento interior, tudo bem.” “Eu tenho um Ph.D, mas eu sou louco.” É assim. Há muitas pessoas mentalmente
muito bem equipadas na Sahaja Yoga, Eu sei. Mas quando se refere a seguir a Sahaja Yoga, elas não estão prontas. Então Eu
estou lhes avisando agora. É como Cristo disse: “Algumas sementes que germinaram caíram na rua e secaram e morreram.”
Agora o julgamento está acontecendo o tempo todo.
Quando estou falando com vocês, tudo é o julgamento que está acontecendo. Assim, toda noite você tem de meditar. E você
tem então de pensar sobre o que você fez esta noite, hoje, no dia inteiro, o que você alcançou. Mas eles são tão calculistas.
Vamos supor que Eu vá lá às 5h, então Eu tenho de voltar às 7h, senão Eu perderei o compromisso, Eu não verei essa pessoa,
aquela pessoa. Assim, tudo funciona desse jeito com o tempo, com a importância em coisas insensatas. Mas o que tem de
funcionar é sua fé: “Eu vou fazer coisas que são verdadeiras,” “que são sensatas, realistas” “e eu vou me manter totalmente,
extremamente livre” “e eu vou cuidar não somente de meu ser interior,” “mas também do ser interior dos outros.” O Puja
especial de hoje é realmente mais de canal direito, Eu diria. Dusshera é um Puja de canal direito, porque vocês veneram Shri
Rama e Seu arco e tudo mais. Mas pensem nessa Encarnação. Por 14 anos, Ele ficou na prisão.
Por uma determinada razão, Ele ficou lá. Se alguém tiver de ficar mesmo por um ano, é uma dor de cabeça. Não era uma prisão,
mas era, podemos chamar, que Ele foi para a floresta, isso era como uma prisão para Ele. Ele era o filho de um rei, não tinha
nenhum lugar para morar, para dormir. Ele foi a todos os lugares, Ele teve de construir Sua própria cabana. Então Ele foi lá. Ele
tinha de fazer isso. Por quê? Por que Ele fez isso? Porque Ele tinha fé Nele mesmo.
Ele é Shri Rama e Ele teve de fazer essas coisas bem-disposto. Ele tinha fé em si mesmo. E Ele tinha fé em Deus
Todo-Poderoso, que seja o que for que Ele estivesse fazendo, Ele estava fazendo como uma vontade de Deus. E “Isto é o que eu
tenho de fazer, acabou-se.” “Não me importo, quer eu tenha de enfrentar Ravana” “ou tenha de enfrentar esse ou aquele, eu não
me importo.” “Eu sou um Sahaja Yogi, eu não importo.” “Meu trabalho é expandir a Sahaja Yoga, tudo bem.” “Meu trabalho é me
purificar e conhecer a mim mesmo.” “Esse é meu trabalho, minha tarefa, e isso é o que tenho de fazer.” “Eu não me importo se
eu consigo ou não a admissão na escola.” “Eu não me importo se alguém tem de ir de avião,” “se ele consegue uma passagem
ou não.” Você simplesmente não acreditará que mostrando sua fé em você mesmo, você conseguirá a admissão, você
conseguirá a passagem, tudo que você quiser está lá. Está tudo lá. Você não tem de batalhar por isso. Você não tem de se
incomodar com isso. Simplesmente está lá. É. Em toda Minha vida, isso tem acontecido. É claro, Minha fé é sólida como
Gibraltar, sem dúvida.
Porque Eu sei o que Eu sou e Eu sei o que Eu devo fazer. Assim, Eu não tenho nenhum problema para Mim. Toda a fé e Eu
conheço todos e Eu posso dizer que Eu posso distinguir um pássaro voando. Talvez não mostre isso. Algumas vezes talvez Eu
diga: “Tudo bem, isto é bom, isto, aquilo”, mas em definitivo, Eu sei o que Eu sou e o que Eu tenho de fazer. Da mesma maneira,
você tem de conhecer a si mesmo, porque vocês são uma categoria diferente de pessoas. Vocês não são os que precisam da
proteção de Deus, que precisam da proteção da Mãe, não. Vocês têm de dar proteção aos outros. São vocês quem têm de
iluminar os outros. Vocês têm de lhes mostrar o caminho.
Portanto vocês estão aqui para esse propósito, não para conseguir uma casa ou uma, o que vocês chamam, isenção de
imposto. Vocês não estão aqui para isso. Esqueçam toda essa insensatez. Bem contentes, eles terão de lhe dar a isenção. Eu
vivo assim, sem dúvida. Eu não Me importo quando estou viajando, se há uma passagem ou não, se há, o que vocês chamam,
um assento ou não. Eu não Me importo. Não Me importo de forma alguma. Tudo bem, Eu estou viajando. Eu nem mesmo penso
que estou viajando.
Eu apenas penso que Eu estou lá. Só isso. Muitas coisas que Eu digo parecem tão enfáticas e parecem tão orientadas para o
ego, por exemplo Eu disse: “Essa Igreja Católica está prestes a acabar.” Eu disse isso. Se fosse alguma outra pessoa, eles
diriam: “Talvez, talvez.” Agora, então, temos de mudar nossa própria linguagem, o estilo e nossa compreensão deve ser que nós

somos um povo rígido. Nós somos rígidos no que se refere a nós mesmos. Com os outros, nós somos gentis, ternos e doces.
Mas no que se refere a nós, nós não somos. Uma vez isto aconteceu, nós fomos transferidos e entramos em uma casa, uma
casa muito grande, mas não havia nada para dormir. Ou havia uma cama, muito pequena. Meu marido estava dormindo.
Ele não consegue fazer assim. Eu disse: “Tudo bem, aceite um desafio.” Eu dormi no chão. No dia seguinte, Eu fiquei com dor no
corpo. Eu disse para Meu corpo: “Comporte-se.” “Deve aprender a dormir nas pedras também.” E por um mês, Eu fiquei
dormindo no chão, quieta. Assim, você tem de ser severo com seu corpo. Você tem de ser severo com sua mente que lhe dá
ideias de materialismo ou retardando seu progresso na espiritualidade. Agora, fugas, eles descobrem fugas. Por fim, você
chega ao último ponto onde você não pensa sobre, digamos, a vida material e não pensa na vida mental ou nas assim
chamadas vidas espirituais ou qualquer coisa assim, mas você pensa que isso está bem, você está livre disso e agora você se
tornou uma pessoa muito, muito livre e você pode fazer o que quiser. Vamos supor que você alcance um estado assim, então
você só diz: “Oh, eu alcancei esse estado, acabou-se.” Como vamos acreditar? Qual é a prova de que você alcançou esse
estado?
Você deve mostrar. Não mostram, mas eles dizem: “Ah, nós somos.” Há também um mito na Sahaja Yoga, que é o “sênior”, “ele
é um Sahaja Yogi sênior”, quero dizer, Eu não entendo. O que é isso? Como pode haver nivel sênior na Sahaja Yoga? Não pode
haver nível sênior. Sem dúvida. Alguém, digamos, entra no mar. Alguns estão lá por séculos ficando próximos à beira do mar
agarrando-se à terra, porque eles têm medo de nadar e algumas pessoas que chegaram só ontem talvez estejam pulando e indo
em frente e fazendo isso, desfrutando o mar. Assim, como é que ele é o sênior? Ele é o Nós não temos esse negócio de nível
sênior na Sahaja Yoga.
Não há nenhum nível sênior. E há também um outro mito. Talvez isso seja uma desculpa. Eu não sei o que dizer, mas é uma
coisa muito comum dizerem: “Ele é um Sahaja Yogi sênior”, ou “ele é um,” “afinal de contas, ele é um Sahaja Yogi sênior.” Não
consigo entender. Como por exemplo, digamos, um burro: “Este burro é sênior, o outro burro não é.” Depois, uma outra coisa
com a qual vocês sofrem muito, que é muito comum: “A Mãe disse isso.” Qualquer um dirá: “Oh, a Mãe me disse, Ela me
chamou e disse isto.” “O que Ela disse?” “Oh, que você é um grande Sahaja Yogi.” “Você é isto, você é aquilo, você é aquilo.”
Agora, há duas possibilidades. Uma é que Eu posso ter dito isso apenas para iludi-lo. Eu sou Mahamaya. Ou talvez, Eu devo ter
dito tudo isso apenas para Me certificar de mimar o ego dele de modo que ele vá para a Sahaja Yoga e faça algo substancial ao
invés de Me perturbar. Então “a Mãe disse isso.” Um Sahaja Yogi tão grandioso, “eu sou tal e tal”, palavras muito enfáticas, ele
usaria linguagem muito enfática. E depois as pessoas dizem: “Ah, que Sahaja Yogi!” Assim, o julgamento de um Sahaja Yogi não
vem do que ele alega, mas do que ele alcança.
Eu tenho visto que alguns Sahaja Yogis são extremamente arrogantes também. Extremamente arrogantes, acham que não há
limites para eles mesmos. Tudo isso existe. Eu tenho visto muitos Sahaja Yogis desse tipo, eles são muito, muito arrogantes e
eles tentam fazer um grande espetáculo partindo da ideia de que eles são pessoas grandiosas. Humpty Dumpties, como eles o
chamam. Tudo bem, mas e quanto ao Sahaja Yogi que não é assim? Qual é o estilo dele? Ele apenas observará, testemunhará a
coisa toda, apenas desfruta e ri do que está acontecendo. “Quem é este homem que está falando assim?” “Qual é o bom senso
dessa conversa dele?” Uma pessoa que é um Sahaja Yogi é uma joia. É uma joia e uma joia a qual se você a leva a qualquer
lugar, a qualquer lugar, as pessoas dirão: “Ele é uma joia.” Meu próprio estilo é este que quando Eu vejo uma pessoa ou um
Sahaja Yogi em qualquer lugar, a primeira coisa é que Eu vou para dentro de Mim mesma, a primeira coisa.
Eu não sei se vocês conseguem fazer isso. Mas Eu consigo. E então Eu vejo essa pessoa de uma perspectiva bem diferente e
compreendo. Porque todos esses poderes estão em vocês também. Eles não são só Meus poderes. Todos vocês têm esses
poderes, mas a única diferença entre Mim e vocês é que Eu tenho toda a fé em Mim mesma e vocês não têm nenhuma fé em
vocês mesmos. Assim, nós estamos em uma encruzilhada onde nós temos de entender quem irá mais alto e quem irá mais
baixo. Vocês têm de descobrir: “Quem é o que vai alcançar algo” “e onde eu estou comparado a essa pessoa.” É dito: “Você tem
de sofrer, tem de fazer isto, tem de fazer aquilo.” Nada disso, pela Graça de Deus. Nada disso. Então, agora, o que é isso?
O que acontecerá a um Sahaja Yogi? Como você saberá quem é um Sahaja Yogi? Como você saberá quem está apenas falando
da boca para fora? A única forma é você evoluir. Você se torna como um espelho e você vê por si mesmo que tipo de pessoa ele

é e também você vê a si mesmo, o que você é. A palestra de hoje é mais, um tipo de, é na verdade uma palestra totalmente
inspirada. E ela é a que deve lhes dizer que tudo que nós fizemos hoje é compreender nossos próprios valores sobre nossa vida.
Nós devemos compreender: “Por que estamos nesta Terra?” “Qual é o nosso propósito e o que temos de alcançar?” Eu lhes dou
todas as Minhas bênçãos de coração. E Eu quero que vocês aceitem Minhas bênçãos, para serem as luzes grandiosas do
Desejo de Deus. Tentem compreender em que época importante vocês nasceram e que vocês se tornaram pessoas de Deus tão
boas e belas.
Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe.

1993-1225, Puja de Natal: A Racionalidade nunca pode fazê-lo compreender a Divindade
View online.
Puja de Natal Ganapatipule, Índia, 25.12.1993 Hoje nós vamos celebrar o nascimento de Cristo. Em um momento muito crucial,
nós estamos fazendo isso, porque há alguns anti-Cristo… que se tornaram responsáveis pela religião cristã… e estão falando
contra o nascimento de Cristo. Eles não têm autoridade, eles não são almas realizadas, eles não têm nenhuma noção do Divino,
nada, e eles estão dizendo que é tudo falsidade, que Ela não era uma virgem… e que Cristo não nasceu dessa maneira. Quem
disse a eles? Gabriel veio e contou a eles? Que direito eles têm de falar essas coisas? Assim, porque eles são anti-Cristo agora,
eles se tornaram… responsáveis pelo Cristianismo. Até mesmo o papa é assim. Então, na Satya Yuga, todos eles serão
expostos, têm de ser expostos. Mas algumas pessoas que estão aqui podem… escrever para este homem e perguntar: "Qual é a
sua autoridade para dizer isso?" "Você sentiu o Poder Onipresente do Amor de Deus?" "Você tem alguma divindade em você
para desafiar Cristo assim?" Deve haver algumas encarnações de Paulo, talvez. Eles não podem entender o Divino. Eles não
sabem o que o Divino pode fazer. Eles não têm nenhuma ideia, de forma alguma, de como isso é milagroso. Todos vocês
sentiram as bênçãos do Divino. Todos vocês sabem que é um milagre. Toda vez há um milagre criado. Eu contarei um exemplo
simples. No Puja do Navaratri, nós tivemos algumas fotos. E atrás da fotografia, algum tipo de cena surgiu, na qual Eu fiquei Me
perguntando o que deveria ser aquilo. A cena era que… Surya estava… movendo uma cortina. Os olhos do – havia olhos no
Surya, boca, nariz… e ele estava sorrindo e movendo uma cortina deste jeito. Eu disse: "O que é isso?" "O que isso é revelador no
Puja do Navaratri?" Mas quando Eu fui a Moscou, Eu fiquei surpreso ao ver… que eles tinham pintado o fundo deste jeito.
Exatamente deste jeito havia o fundo. Então no Puja do Navaratri, que levou pelo menos um mês e meio antes, o
Paramchaitanya pintou lá. É notável como as coisas acontecem milagrosamente. E há mil e um milagres que nós podemos
contar. Quando nós estávamos no avião, indo para Moscou, eles disseram que a temperatura era menos vinte. Nós descemos,
eles disseram que estava menos quinze. Na manhã seguinte, eles disseram que a temperatura estava reduzindo muito rápido,
estava atingindo por volta de menos doze. E depois de um dia, eles disseram que estava menos quatro. Mas no dia seguinte era
mais dez. Quero dizer, com o passar do tempo, tem de estar cada vez mais frio. Desta vez, Meu marido estava indo para
Moscou. Ele disse: "Está muito frio lá agora, menos vinte". Ele mandou uma mensagem de que… Eu disse: "Não se preocupe,
será corrigido". Ele disse que quando chegou estava apenas menos dois. Então todas essas coisas mostram que todos os
elementos estão nos ajudando. Todos os outros problemas, menores, grandes, qualquer coisa, são resolvidos em pouco tempo.
Às vezes você se surpreende como as coisas são feitas. Então depois eles perguntam: "Então por que Cristo teve de ser
crucificado?" "Por que a Senhora não pôde salvá-Lo da crucificação?" Ele foi crucificado porque aquilo era para ser feito no caso
Dele, pois Ele tinha de passar pelo Agnya, Ele tinha de se estabelecer no Agnya, e a cruz, Ele teve de passar por isso. Então a
mensagem de Sua vida nunca é a cruz, mas a mensagem é Sua Ressurreição. Ele ressuscitou, essa foi uma das coisas muito
grandiosas que Ele fez, de modo que agora vocês possam ter a ressurreição também. Em cada encarnação, na evolução, cada
encarnação fez algo muito, muito único. No final, Cristo fez a parte da Ressurreição. E Ele fez isso porque Ele tinha de morrer,
caso contrário como você pode ressuscitar a si mesmo? Então há muitas coisas que parecem míticas que não são. Amanhã
eles dirão que Cristo nunca ressuscitou a si mesmo. E, na verdade, Ele morreu mais tarde em Caxemira. Há uma prova disso.
Mas ainda assim as pessoas não querem acreditar, e elas só quiseram expandir o Cristianismo, porque elas sabem que se você
tem a maioria das pessoas, então elas podem governar. O mesmo truque agora é tentado pelos políticos. Mas esse tipo de
maioria não irá trazer nenhum consolo… ou qualquer benevolência para as pessoas. A própria Mãe de Cristo foi confrontada por
este homem… e ele disse todo tipo de insensatez sobre Ela. Pelo contrário, o Profeta Maomé no Alcorão diz que… ninguém deve
desafiar a castidade da Santa Mãe, da Mãe de Cristo. Ele respeitou, enquanto não há nenhum respeito mostrado a Mãe Maria…
na Bíblia, nenhum respeito. Ela é chamada de "mulher". Por causa de Paulo, que era um anti-Cristo horrível, que veio, que
assumiu o comando do Cristianismo, tentou expandir o Cristianismo… e com isso, o que ele queria era impor sua própria
importância. E ele usou Pedro, que era o pior discípulo possível de Cristo, a quem Cristo disse: "Satanás o dominará". Então,
agora, eles estão dizendo às pessoas: "É impossível, como pode ser…" "que Cristo nasceu de uma virgem?" Nós, indianos,
veneramos Shri Ganesha. Shri Ganesha é o mesmo que Cristo, e nós acreditamos que a Mãe, Ela própria criou a Criança como
uma virgem, como Gauri. Nós não só acreditamos, mas para nós, é nossa fé. Enquanto a fé no Ocidente é tudo racionalidade.
Eles continuam pensando assim…. e eles continuam produzindo narrativas de falsidade. Qual era a necessidade dos jornais
publicarem… essa insensatez desse sujeito, Dharam? E depois ele foi homenageado, homenageado pelo arcebispo de
Cantuária, que é outro anti-Cristo. Ele o homenageou e logo depois disso, aquela igreja onde ele foi homenageado… foi

completamente queimada por Vishnumaya. Ela ficou pairando em volta da igreja por uma hora…. e depois Ela a queimou
completamente. Somente a parte inferior foi poupada, porque havia pinturas muito belas, talvez. Agora os tolos estúpidos estão
dizendo: "É a Graça de Deus sobre nós, eles nos salvaram…" "dessa Vishnumaya, a parte inferior da igreja." Mas por que ela foi
queimada? Então você tem de entender que a racionalidade nunca pode… fazê-lo entender a Divindade, nunca pode. Ela é tão
limitada, tão condicionada, cheia de ego. Como pode a racionalidade dizer-lhe… qual é a verdade sobre a vida de Cristo? Mas
nós também temos provas, cientificamente. Então você deve estar sabendo que… Eu disse a eles que se você olhar da direita
para a esquerda. você vê uma suástica. Por causa do carbono, a forma como é criado. Se você olhar o átomo de carbono, você
vê uma suástica da esquerda para a direita. Nós fizemos um grande modelo a partir disso. E depois você o coloca… de outra
forma, significa você olhá-lo da esquerda para a direita, então você vê o Omkara, sem dúvida. E depois você olha de baixo, você
vê Alfa e Ômega. Cristo disse: "Eu sou Alfa e Ômega". Naquela época, Eu de fato sabia se esses símbolos estavam lá ou não.
Seja o que for, Ele de fato disse: "Eu sou Alfa e Ômega". Também tem outro significado: "Eu sou o começo, Eu sou o fim". Mas
Alfa e Ômega, a forma como Ele disse, você pode ver isso claramente, simbolicamente, claramente, se você olhar de baixo para
cima. Assim, o Ômkara de um lado, a suástica do outro lado… unem-se quando Eles ascendem e encarnam, Eles se tornam Alfa
e Ômega. Mas tudo isso não entra na cabeça desses anti-Cristos. São todos anti-Cristo. E eles não podem entender o que a
Divindade pode fazer. Vocês obtiveram sua Realização, seu segundo nascimento, apenas sentados aqui. Como vocês
conseguiram fazer isso? Como vocês conseguiram seu segundo nascimento? E a forma como essas pessoas falam… é
definitivamente para a desgraça delas, para a completa destruição delas. É muita ousadia, como vocês sabem, Shri Ganesha é
uma Divindade muito… poderosa. É o mesmo que Cristo. Ele disse: "Se você disser alguma coisa contra o Espírito Santo," "Eu
não tolerarei". E também, contra Cristo, Eu não tolerarei, nem mesmo uma palavra. Somente nesse ponto, Eu terei de Me
certificar de que… todas essas pessoas horríveis sejam destruídas completamente. Nesta ocasião de Seu aniversário, nós
temos de nos dar conta de… que Cristo nasceu… das mesmas coisas que Shri Ganesha. Portanto Ele era a sabedoria, a fonte de
sabedoria. Ele disse poucas coisas porque eles não O permitiram viver muito, no máximo três, três anos e meio, Ele pôde dar
palestras para as pessoas. Mas o que quer que Ele tenha dito é tão verdadeiro, tão correto e tão sábio. É claro, eles podem ter
tentado interferir nisso, mas ainda há muitas verdades na Bíblia, não há dúvida sobre isso. E Ele passou Sua vida… somente
dizendo a eles qual é a verdade. Ele é o primeiro que falou tão claramente sobre Deus. No nível Dele, nós temos mais três outras
pessoas, na área de "tapa" que está aqui. Um é Buddha, outro é Mahavira. Agora, ambos, Buddha e Mahavira nasceram em um
momento em que… Eles viram que o ritualismo estava tomando o lugar da realidade. Então Eles disseram: "Nós não falaremos
de Deus, Anishwarwad." "Nós não falaremos de Deus. Primeiro Nós só falaremos sobre a Chaitanya." Isso todo mundo fez. Até
o Guru de Janaka, que era Ashtavakra, só falava sobre as vibrações. Até Nanaka fez isso. Quando Namadeva foi para Punjab,
ele disse: "Não fale de Deus, não fale sobre Hari," "é melhor falar sobre Paramchaitanya, antes de tudo", porque pode-se alcançar
apenas Paramchaitanya primeiramente, e então eles dirão: "Onde está Deus afinal?" Mas foi somente Cristo que falou… sobre
Deus naquela época, quando era mais uma época… em que eles não queriam falar sobre Deus Todo-Poderoso. Ele era uma
pessoa ousada, nunca teve medo de nada, sem dúvida. Mas Sua infância não foi descrita em lugar nenhum, o que é muito triste.
Nós temos a bela descrição da infância de Shri Krishna… e também da infância de Shri Rama. Exceto uma vez que Ele estava
discutindo com alguns fariseus, e como Ele foi inteligente, e eles ficaram todos boquiabertos com o discernimento Dele. Só
isso, nada mais. Mas mais tarde, embora isso não tivesse mostrado nenhum respeito por Maria, as pessoas não puderam evitar
isso. Elas disseram: "Tem de haver alguma Devi, alguma Deusa." "Como Cristo pôde nascer Dela?" Então eles A chamaram de
Madona, e foi desse modo que Mãe Maria foi chamada de Madona, significa donzela, significa virgem. E essa Madona depois
começou a ocupar… o lugar de nossas igrejas em todos os lugares, e as pessoas A consideravam como uma Deusa. São as
pessoas que disseram, não na Bíblia, não no Cristianismo, mas as pessoas começam a chamá-La de Madona, e foi a partir
desse nível de Madonna… que as pessoas começam a ver a Mãe… e a maternidade. Ela era Mahalakshmi, nós sabemos disso
muito bem. e nós A veneramos como Mahalakshmi. Ela era Radha. Radha também tinha um Filho… e Ele era como um ovo, e
metade do ovo era Cristo. e a outra metade do ovo era Shri Ganesha. Mas quando esta Criança nasceu, Ela começou a clamar
por Seu Pai. O pai era Shri Krishna. Está no… se você ler o Devi Mahatmyam, isso está lá. Então Ele sempre coloca suas mãos
deste jeito em direção ao Seu Pai. Então um é, como vocês sabem, é o dedo de Shri Krishna, o outro dedo é Vishnu. E Ela era
Radha. "Ra" significa "energia", "dha" significa "Aquela que tem sustentado a energia". E Ela é Aquela que O chamou de Jesus.
Na verdade, em hebraico é Yesu… e também em - graças a Deus, Eu li a Bíblia em Marathi, que foi traduzida diretamente do
hebraico - Yesu é o nome. Yesu é o nome da Mãe de Cristo, Mãe de Shri Krishna. Yesu significa como A chamamos, Jesu ou
Yesu de Jesoda ou Yeshoda. A partir disso, Ela O chamou, e a palavra Cristo vem de Krishna. Então Ela O chama de Cristo… e
Yesu ou Jesus. Nós também chamamos Yeshoda às vezes de Jesu ou Yesu. Então Ela O chamou por esse nome… e é desse

modo que Ela colocou o elo para nós entendermos… quão próximo Ele estava de Shri Krishna. Shri Krishna veio somente,
encarnou somente na Índia, porque Ele teria sido… uma pessoa muito tolerante para estar encarnado na América. Na realidade,
eles não têm nenhum limite, eles não têm maryadas, eles não têm nenhuma noção de dharma, eles são grandes adharmis.
Então, apenas uma pessoa como Cristo, que é totalmente puro, sábio, não acredita… na parte relativa à leela de Shri Krishna.
Shri Krishna disse que tudo isso é leela… para superar a rigidez de Shri Rama. Mas Cristo não disse isso, e apesar disso, em
todo lugar onde o Cristianismo é praticado, eles acham que é tudo leela, adharma é leela, "o que quer que façamos de errado é
leela, afinal, tudo inocente." É surpreendente. A lógica deles é tão estranha. Eu nunca fui capaz de entender a lógica deles. Eles
têm toda a lógica autodestrutiva e insensata. Então, para nós indianos, nós devemos saber que temos… a noção completa do
dharma. Nós sabemos o que é errado e o que é bom. Mas mais crédito Eu daria aos cristãos… que são desses países onde eles
não têm nenhuma noção da Kundalini… terem se elevado tanto e se tornaram Sahaja Yogis tão grandiosos. Agora, é a bênção
de Deus, porque eles eram genuínos, eles eram sinceros. Foi Cristo quem os trouxe para a Sahaja Yoga. Sem Ele, isso não teria
sido possível. Aqui Shri Ganesha é apenas um símbolo, um tipo de coisa assim. Ele reside nas rochas. Mas Ele encarnou lá e Ele
disse às pessoas o que é o dharma, que supõe-se que eles sigam, mas eles nunca seguem. Eles nunca seguem. Eles são
pessoas extremamente orientadas ao dinheiro. É muito surpreendente as coisas que eles fizeram em nome de Deus. A coisa
mais simbólica é o nascimento Dele. Ele nasceu em uma manjedoura, imaginem só, em uma manjedoura cheia de palha, essa
criança nasceu onde havia outros animais, costumava haver. Veja a forma como esta grande encarnação nasceu. Ele não era
rei, Ele não era um homem rico importante, Ele nasceu como uma pessoa muito pobre… e em um lugar que é algo muito…
abaixo do padrão humano. Essa mensagem é que você não precisa de palácios, você não precisa de lugares enormes para
nascer, você pode nascer em qualquer lugar, se você é um Espírito puro, se você é Cristo. Uma personalidade tão grande nasceu
assim. Agora, as pessoas vão ao contrário. Elas são extremamente orientadas ao dinheiro, muito materialistas. Quero dizer, a
tal extremo… que você não consegue entender o que elas fizeram. Elas estão se destruindo com seja qual for o dinheiro que
elas ganharam, elas não têm nenhum bom senso, elas não têm senso de proporção. Isso é o que está acontecendo no ocidente,
e nós estamos tentando segui-los também. Nós estamos tentando seguir os métodos destrutivos deles… e estamos tentando
pensar que nós somos muito avançados. Avançados em direção à perdição, isso é o que eles são. Nós temos de ter muito
cuidado com nossos filhos, com nossos parentes, de modo que não sigamos suas coisas vis… e adotemos seus caminhos vis…
que eles criaram em nome de Deus, em nome de Deus. Agora, esse grupo que temos aqui, é um grupo muito grande, e nós
somos Sahaja Yogis, todos nós somos pessoas abençoadas, sabemos o que é a Divindade e sabemos quem é Cristo. Se você
nasce hindu ou algo assim, não faz nenhuma diferença, porque Cristo é universal. Ele é o suporte do universo. Isto é o que está
escrito no Devi Mahatmyam: "Ele será o suporte do universo." Então nós temos de entender… que nunca devemos ridicularizar
ninguém, se ele está seguindo Cristo… e que devemos venerá-Lo com o mesmo carinho, com a mesma devoção, com a mesma
entrega, como veneramos Shri Ganesha. Porque Eu não acho que os cristãos têm fé em Cristo, nenhuma fé. Eles ficam: "Nós
acreditamos em Cristo, nós acreditamos em Cristo." "Cura meu pai, faça isso, faça aquilo". Mas o modo como a fé dos Sahaja
Yogis atua. A fé de vocês é uma fé iluminada e ela atua. Mas você deve ter fé em si mesmo, na Sahaja Yoga… e na vida que você
está levando. A menos e até que isso aconteça com você, você não deve chamar a si mesmo de Sahaja Yogi. Eu vejo que ainda
há pessoas na periferia. Então você não sabe o que fazer sobre isso, você não entende de uma forma mental, mas você
simplesmente flutua no imenso amor de Deus… e você quer dar esse amor aos outros. Mas ainda assim, o materialismo se
torna mais sutil com algumas pessoas. Elas ainda são materialistas. Elas são materialistas no sentido de que… elas ainda
pensam em ganhar algum dinheiro de uma forma ruim ou algo assim. Talvez, mas isso não é tão comum. Mas Eu sinto que eles
agora, de repente, começaram a se apegar a seus filhos. Esse apego é muito errado. As crianças pertencem à Sahaja Yoga.
Vocês não têm nenhum direito sobre elas. Porque eles imediatamente queriam que os filhos voltassem para casa… e não
viessem para Ganapatipule. Significa que eles são filhos da Sahaja Yoga. Eles têm de vir para Ganapatipule, sem dúvida. Mas
eles queriam assumir seus filhos diretamente. Tudo está lá, feito diretamente. As crianças não estão aqui para isso. Elas estão
aqui para crescer na Sahaja Yoga. Se vocês não quiserem… que seus filhos cresçam na Sahaja Yoga, é melhor levá-los embora.
Mas esta não é a maneira de se comportar, arbitrariamente… tirar as crianças da escola, quando todo mundo está vindo para
Ganapatipule. E Eu tenho certeza que as crianças não gostam disso. Elas adorariam estar aqui. Então o materialismo no que se
refere às crianças, a parte relativa a economizar dinheiro, também está atuando. E isso é algo que mostra o materialismo, ao
qual Cristo nunca, nunca se apegou. Ele nunca quis isso. Este nós temos de entender. Para prestar homenagem a Cristo, a
melhor coisa… é se livrar dessas ideias materialistas. Tudo bem, você tem ideias materialistas, na medida em que Eu não digo:
"Não vá aos Himalaias", Eu não digo: "Vá," "pratique ascetismo", Eu não digo: "Afaste-se, abandone seus filhos", como Buddha
fez. Nada disso. Mas seu desapego deve atuar. Há um, digamos, um pássaro lá, voando sobre o oceano. Ele nunca beberá a

água do oceano, porque ela é salgada. Você está lá, você está neste mundo, mas você deve desenvolver seu desapego. No
começo isto era aceitável: "Meu pai está doente", "minha mãe está doente", "meu filho é assim", toda essa insensatez era
aceitável, mas não agora. Agora a velocidade da Sahaja Yoga está muito rápida… e aqueles que serão deixados para trás, serão
deixados para trás. Então tenham cuidado. Não se emaranhem nessas ideias materialistas. E especialmente para os indianos,
eles não gostam de ficar em ashrams. Os indianos querem ter suas casas, para que possam dominar suas esposas, ter seu tipo
especial de comida, isso, aquilo, e… realizar todos os seus gostos horríveis o tempo todo. Eu diria que essa deve ser a razão
pela qual as pessoas devem ter dito… que os indianos devem jejuar, se livrar de suas línguas, desejos. Eles jejuarão, mesmo
quando jejuam, pensam em comida, de que adianta? Cristo jejuou por quarenta dias… e Satanás Lhe perguntou: "Você deve
desistir do Seu jejum…" "e fazer isso e fazer aquilo". Ele nunca prestou atenção. Portanto, o materialismo funciona em dois tipos.
Em primeiro lugar, no Ocidente agora o materialismo é "minha casa", "minha esposa", "meus filhos", isso, aquilo. E no Oriente é:
"Que tipo de comida eu como? ", "Que tipo de casa eu deveria ter? ", "Que tipo de família eu deveria ter?" Todas essas coisas
ainda estão perdurando. À medida que sua ascensão se tornou mais sutil, eles também estão se tornando cada vez mais sutis.
E eles estão contendo você. Há todos os tipos de coisas. Por exemplo, Eu sei de Sahaja Yogis… que querem fazer negócios com
a Sahaja Yoga, existem. Como essas pessoas aqui, do lado de fora, elas querem vender suas coisas para nós e ganhar dinheiro
com isso. Havia uma demanda de que não havia saris. Eu disse: "Tudo bem, levem saris. Mas vocês não devem comprar de
fora". Eles também irão para alguma loja aqui… e tomarão alguma coisa ou comerão alguma coisa, e depois sofrerão de alguma
coisa. Qual é a necessidade? Você não pode controlar sua sede? Você não pode controlar seu apetite? É muito fácil. Ele não fez
isso? Cristo fez isso. Vocês vieram aqui para venerá-Lo. Tentem controlar essas coisas, é muito importante, e uma vez que isso
aconteça, não importa se você consegue comida, não importa, se você não consegue um bom lugar para morar. Você pode
viver em qualquer lugar, em qualquer lugar. No que diz respeito a Mim, vocês sabem muito bem. Eu não tenho exigências. Eu
tenho, quero dizer, Meu corpo não exige nada. É um corpo tão bom, nunca exige. E é por isso que Eu tenho percebido que Eu
nunca Me sinto cansada. Eu estou aqui com vocês e da mesma forma, Eu estou em qualquer lugar. Se você Me fizer dormir
aqui, Eu posso dormir a noite toda. Meu corpo nunca diz nada. Pelo contrário, Eu tenho visto que a experiência é muito diferente.
Uma vez Eu viajei de trem, Eu acho que de Pune para Hyderabad ou algo assim, e o trem - Eu estava sobre a roda - e a coisa
estava pulando, pulando, pulando o tempo todo. Eu adormeci e o que Eu estava sentindo… era que Eu estava indo de uma
estrela para outra estrela, movendo por todo o universo. Eu não senti o pulo, Eu senti o contrário, que a coisa toda estava indo, o
corpo estava se movendo… desta estrela para aquela estrela, dali para lá. Quero dizer, alguém ficaria completamente zangado
por uma coisa dessas. Pelo contrário, Eu estava desfrutando, um pulo agradável daqui até lá… para entrar nesta estrela e
naquela estrela e… movendo de um lugar para outro. Foi muito interessante. Portanto, a reação é muito diferente. A reação é
diferente. Se há uma crise, de repente Eu fico sem pensamentos, completamente sem pensamentos. E uma espécie de paz
imensa começa a fluir a partir disso. Se há uma crise. E isso é o que todos vocês podem alcançar, de forma muito simples, se
vocês ficam desapegados. Vejam, Eu tenho filhos, Eu tenho netos. Eu nunca telefono para eles. Eu não fico preocupada. Se eles
telefonarem, tudo bem. Eu nunca telefono para Meu marido também. Eu sempre acho que é uma perda de tempo… telefonar
aqui e telefonar Eu tenho todos os telefones dentro de Mim mesma. Eu sei que todos estão bem, então por que telefonar para
eles? Mas a menos e até que vocês desenvolvam esse tipo de status, isso não dará certo. Então outra coisa que Eu notei nos
Sahaja Yogis… é que eles se tornam de repente muito violentos… e há relatos de que algumas pessoas foram agredidas. Isso
não é ser um Sahaja Yogi, de forma alguma. Eu nunca levantei Minha mão nem mesmo contra Meus próprios filhos. Isso não é
permitido. Ninguém tem de levantar a mão… ou tocar o corpo de alguém para ser violento. É absolutamente, tal pessoa cairá
muito profundamente… na Sahaja Yoga, sem fazer nada. Você não deve ficar com raiva, você não deve gritar. Nada disso vai
ajudá-lo. Você tem de ser totalmente pacífico, calmo, compassivo. Se houver um tipo errado de homem, apenas Me digam, Eu
vou dar um jeito. Você não tem de lidar com situações assim e se comportar mal, porque você ainda está apegado, e esse
apego vai puxá-lo para baixo. Então tenha cuidado, não fique com raiva. Olhe para Cristo. Ele ficou zangado com as pessoas
que estavam vendendo coisas… perto da igreja, você sabem, naquela época aquilo não era a igreja, mas eles chamavam de
tabernáculo. E Ele ficou muito zangado, pois no templo de Deus, aquelas pessoas estavam vendendo coisas lá fora, e Ele pegou
um grande açoite e bateu neles com força. Mas Ele era Cristo. Mas ao mesmo tempo, quando Ele foi crucificado, Ele disse: "Oh
Deus, Meu Pai, por favor, perdoe-os," "porque eles não sabem o que estão fazendo". Isto é o que é, precisamos entender a partir
Dele, de Seu caráter, como Ele era misericordioso, como Ele era amoroso, como Ele cuidava das pessoas, como Ele ajudou as
pessoas para a emancipação delas. Naqueles dias de completo caos… e anarquia, Ele se levantou e falou sobre a verdade e
sobre… coisas como o Espírito, como a ascensão. Quero dizer, todos eles eram cegos. Eles não sabiam sobre o que Ele estava
falando. E Ele falou sobre isso. Há muitos mitos que existem na Bíblia, e um deles é que quando o tempo da Ressurreição

chegar, seus corpos sairão de seus túmulos. Não é somente no Cristianismo, mas também com os muçulmanos… e também
com os judeus. Agora pense nisso, depois de tantos anos, o que permanece nos, nos túmulos? Alguns ossos. E esses poucos
ossos, se eles saem, como você pode lhes dar a Realização? Pense nisso. É um grande mito. Devemos entender, logicamente
não é apropriado. Então, qual é o ponto? Eu devo dizer, em Nal-Damyanti Akhiyan, na filosofia indiana, eles deram uma ideia
clara, que quando esta Kali Yuga vier, muitos grandes buscadores que estão buscando Deus… nas colinas e vales, montanhas,
nascerão novamente e será dado a eles a Realização do Si. Suas Kundalini serão despertadas. Isso é o que é dito e parece ser…
uma coisa muito lógica, porque nós estamos fazendo isso. E o crescimento populacional de hoje também é devido a muitos se
encarnarem. Eu não sei quantos terão a Realização do Si, quantos deles vão conseguir isso. Mas aqueles que a obtiveram… têm
de se estabelecer, estabelecer a si mesmos. E nesse ponto também, Eu acho que há algum tipo de… um tipo muito sutil de
apego com as pessoas. Então, por enquanto, Eu acho… que todos vocês devem se entregar às qualidades de Cristo, que são
qualidades imensas. E a maior é que Ele não pode tolerar… nada contra o Espírito Santo. Essa é a única vez que Ele aparecerá e
atuará nisso. Eu lhes digo, se você é um Sahaja Yogi e se você se comportar mal, Ele o permite até certo ponto. Mas há um
sujeito nos EUA… que queria falar Comigo ao telefone e discutir sobre a Sahaja Yoga, mas ele Me achou um pouco demais para
ele, talvez, e ele começou a falar com os Sahaja Yogis e não falou Comigo. E todos ficaram muito zangados. Eu disse:
"Esqueçam isso". Outro dia Eu recebi uma mensagem… de que ele estava fazendo um programa do mesmo tipo… e ele
desmaiou, porque ele ficou com paralisia. Ele não é um Sahaja Yogi. Eu não sou responsável. Mas se alguém Me chama de Mãe,
então… o Paramchaitanya respeita dessa forma. E você não tem nenhum direito de ferir ninguém ou falar com alguém
rudemente, de qualquer maneira, aqueles que são Sahaja Yogis. É claro que se você quiser repreender alguém, há maneiras
como isso deve ser feito, como uma maneira Sahaja Yoga… e não como as coisas violentas. É muito, muito errado e Eu estou
muito aborrecida ao ouvir que as pessoas… de repente se tornam violentas, mesmo agora na Sahaja Yoga. Isso vem do fígado,
Eu sei. Você pode praticar seu tratamento de fígado, melhorar a si mesmo, mas não pense que você pode escapar impune
disso. Você não pode. É melhor as pessoas assim jejuarem por dois dias e punirem a si mesmas. A raiva é a pior coisa… e Shri
Krishna disse que a raiva é o pior, de onde tudo começa. Portanto nós devemos controlar nossa raiva e entender… que Cristo era
a personificação do perdão, a personificação. Nós O estamos venerando hoje. Como Ele perdoou as pessoas? Aqueles que
crucificaram não eram os judeus, na verdade. Eles eram os romanos. As autoridades romanas O crucificaram. Mas Paulo
decidiu: "Nós devemos tentar condenar os judeus," "então os judeus fizeram isso". Os judeus não fizeram isso. E eles
condenaram os judeus para sempre. Com esse tipo de atitude, as pessoas odiaram os judeus, e elas os perturbaram e eles
foram torturados. Então os judeus também tiveram uma reação. Eles são exatamente iguais. Assim, não foram os judeus,
porque nunca é feito… você perguntar a uma multidão, um magistrado perguntar à multidão… se você deve crucificar um ladrão
ou este homem. Nunca é feito. Eles têm de tomar suas próprias decisões. Isso nunca é feito. Então isso é apenas para trazer
uma maldição aos judeus. Este Paulo fez o maior dano. Mas agora, graças a Deus, talvez nós tenhamos muitos judeus e
temos… também um centro em Israel, está dando certo em todo lugar. Nós temos muitas pessoas do Irã que vieram para os
EUA, que também são judeus e que também são muçulmanos, todos eles adotaram a Sahaja Yoga. Então, isso é algo que está
acontecendo… e também os Sufis da Turquia que Eu ouço falar estão se juntando a nós… e também os Sufis da Índia, nós
seremos capazes de recebê-los. Então, desse modo, isso dará certo e dará certo para o bem de todos. Mas antes de tudo, nós
devemos entender como Cristo era… e como foi Sua vida e como Ele amou o mundo. Ele veio nesta Terra para ser crucificado.
Ele sabia que devia ser crucificado e Ele o fez. A forma como eles mostraram a imagem Dele não está correta. Ele era um
homem muito saudável, robusto e alto. Ele teve de carregar aquela cruz. Aquelas pessoas que O pintam… como um tuberculoso,
devem saber que eles, se eles tiverem de carregar a cruz, eles podem fazer isso? Então, eles fizeram todos os tipos de coisas…
para prejudicar a personalidade Dele, para assassinar Seu caráter. Mas vocês sendo Sahaja Yogis devem saber sobre Ele… e
devem ter total respeito, total fé Nele. E Ele é seu irmão mais velho. Como Shri Ganesha é, Ele encarna como seu irmão mais
velho. Ele está presente para cuidar de vocês em todos os problemas, em todos os tipos… de tumultos. Ele irá nos ajudar em
todos os sentidos, o tempo todo, e a única maneira é se entregar, perdoar. Essa é a qualidade de Cristo que nós temos de
absorver. Que Deus abençoe todos vocês.

1994-0120, Shri Raja Rajeshwari Puja, O aspecto de Adi Shakti no Nabhi Chakra
View online.
Shri Raja Rajeshwari Puja, Hyderabad, Índia, 20.01.1994 Hoje nós iremos realizar o Puja de Shri Raja Rajeshwari. Especialmente
no sul da Índia, a Devi é reconhecida em muitas formas. A razão é que aqui… havia muitos bhaktas da Devi, como Adi
Shankaracharya, e eles estabeleceram a religião do Shakta Dharma. Shakta Dharma significa a religião da Shakti. Dois tipos de
religiões começaram simultaneamente. Ramanujacharya estabeleceu a religião Vaishnav… e… enquanto seguiam dois tipos de
religiões, as pessoas se separaram. Aquele que é verdadeiramente Vaishnav, o trabalho dele é de Mahalakshmi. E Mahalakshmi
ji, que tem muitas formas, assimila todas essas formas dentro de Si mesma, como o Dharma, estabelecendo o Dharma… e
estando no caminho do meio (Canal Central), não indo nem para a esquerda nem para a direita, mas ficando no centro. Essas
pessoas são chamadas de Vaishnavas. Com o passar do tempo, Vaishnava Dharma se espalhou em Gujarat e em outros
estados da Índia. Quando alguém passa pelo caminho Vaishnav, através da Kundalini, então no final você alcança o Sahasrara,
mas no Sahasrara, no Brahmarandra está a sede de Sadashiva. Então, seguindo o Vaishnava Dharma, no final, chega-se a
Sadashiva, que também é o objetivo do Shakta Dharma. Mas precisamos entender que o poder da Kundalini, a Kundalini Shakti
passa pelo Canal Central. Então como você pode separar os dois? O caminho de Shakti é o Canal Central. Ambas as coisas que
estavam entrelaçadas foram separadas, a razão é que naquela época não ocorreu a ascensão da Kundalini. Em Maharashtra,
em Kolhapur há um templo de Mahalakshmi, onde Ela está despertada. Lá as pessoas cantam "Uday uday Ambe". Amba é a
Shakti. A Kundalini é chamada de Amba. Então naquele templo de Mahalakshmi, eles cantam sobre o despertar da Shakti. Eles
não sabem por que cantam isso. Assim os Vaishnavas fazem o seu caminho, fazem a rota, o caminho, e quando esse caminho
está pronto, então a Kundalini se eleva através dele. Nós também fazemos o mesmo na Sahaja Yoga. Quando todos vocês
colocam suas mãos em direção a Mim, então lentamente, todos os seus sete chakras ficam bem, o que significa que vocês se
tornam um Vaishnav. A partir dos extremos, vocês chegam ao Canal Central, e seus chakras se estabelecem adequadamente.
Quando seus chakras são corrigidos, somente então a Kundalini é despertada. Então é por isso que inicialmente vocês se
tornam Vaishnav… e depois vocês se tornam Shakta. Assim, ambas religiões são uma só. Mas no sul, muitos aspectos da Devi
são reconhecidos, e dentre esses aspectos, Raja Rajeshwari é muito venerada. A Lakshmi… está no caminho Vaishnav, no
caminho de Vishnu, a Esposa de Vishnu. E é por isso que… esse aspecto de Lakshmi foi explicado, que é um aspecto da própria
Shakti. Raja Rajeshwari significa que a Kundalini chega no Nabhi. Quando a Kundalini alcança o Nabhi Chakra, Ela adquire a
forma de Lakshmi ou obtém o reflexo de Lakshmi nele. Quando esta Kundalini alcança o Nabhi Chakra, então Ela assume a
forma de Lakshmi, Ela assume a forma de muitos tipos de Lakshmi: Gruha Lakshmi, Raja Lakshmi. Há muitas Lakshmis, mas
Lakshmi assume essas formas… quando Ela recebe a Shakti da Kundalini. Elas são iluminadas somente através da união com a
Kundalini Shakti. Assim, embora Raja Rajeshwari seja apenas o Poder da Kundalini, Ela assusme essa forma quando a Kundalini
alcança o Nabhi Chakra. Então a própria Kundalini é reconhecida como Raja Rajeshwari. Ou podemos dizer que o aspecto da
Adi Shakti no Nabhi Chakra… é chamado de Raja Rajeshwari. Agora, a pessoa que tem no Nabhi Chakra… o Princípio de Raja
Rajeshwari estabelecido, significa que ela tem Gruha Lakshmi estabelecida no lado esquerdo… e Raja Rajeshwari no lado direito.
O estado mais elevado de Raja Lakshmi é considerado Raja Rajeshwari. Agora, no último estágio de Raja Rajeshwari, como
deveria ser um Sahaja Yogi? As bênçãos de Lakshmi têm de estar presentes nesse estágio. Após o despertar da Kundalini, a
pessoa recebe as bênçãos de Lakshmi. Elas têm de vir definitivamente. Todos os Sahaja Yogis recebem as bênçãos de
Lakshmi… e às vezes esta Lakshmi pode aumentar muito, inesperadamente. E mesmo que Ela não aumente, um homem assim
adquire a atitude de um rei. Até que sua atitude se torne assim, você deve entender que a Kundalini ainda está perdida no Nabhi.
O temperamento muda. O maior milagre que acontece depois de vir para a Sahaja Yoga… é que o temperamento de uma pessoa
muda, a natureza dela muda. Um homem cheio de alakshmi, dentro de quem a Lakshmi não é visível, significa que há muitas
pessoas ricas também que são miseráveis. Portanto, elas não podem ser chamadas de Lakshmi-pati. Não há nenhuma forma
da Lakshmi visível nelas. Elas vivem como mendigas, o tempo todo clamando por dinheiro. É muito difícil para elas dar algum
dinheiro aos outros. Em pessoas tão miseráveis, a Kundalini ainda não despertou. Elas morrem de avareza. Elas são tão
avarentas e pensam tanto em dinheiro… que seu fígado também pode ser destruído, seu rosto será como de um mendigo.
Então, apenas alcançar a Lakshmi não é trabalho da Kundalini. Estabelecer a essência da Lakshmi interiormente é o trabalho da
Kundalini. Portanto Raja Rajeshwari… é esse Poder da Kundalini que se estabelece dentro de vocês. A essência de Lakshmi-pati
é Raja Rajeshwari. Isso não significa que vocês devem ganhar muito dinheiro, mas devem tornar-se generosos, como se fossem
um rei. Raja Rajeshwari significa que vocês desenvolvem o temperamento de um rei. Aqui até mesmo os reis são como

mendigos e são avarentos, são mentirosos, aceitam subornos e fazem todas essas coisas. Mas aqui, nós estamos falando
sobre a forma pura. Aquele que venera Raja Rajeshwari e aquele que A alcançou… tem muitas qualidades que talvez não
possam ser descritas na palestra de hoje. Mas a maior coisa que acontece é que a pessoa desenvolve a generosidade. Ela se
torna generosa, sabendo que ela é nutrida pelo Poder de Raja Rajeshwari: "Eu nunca vou ter falta de dinheiro ou qualquer outra
coisa," "então, por que não apenas desfrutar?" "Por que não me fazer feliz dando aos outros?" Antigamente, quando os reis eram
agradados, então eles davam as coisas mais preciosas para aqueles que eram próximos a eles. O homem que não tem
generosidade, seu significado é incompleto. O mais importante é que… nenhum rei pede esmola na frente de ninguém, nunca.
Ele pode ficar pobre… e talvez até toda a propriedade dele seja perdida, mas ele não pedirá esmola na frente de ninguém. Ele
pode morrer, mas não pedirá esmola. Assim, os Sahaja Yogis desenvolvem um temperamento de um rei. Até o estilo de vida
deles é como o do rei. Ele não anda por aí com roupas rasgadas, como essas pessoas do Hare Rama. Elas recitam o nome de
Shri Rama e Shri Krishna, E Krishna, Ele próprio é Kubera, mas como pessoas de Seu reino, elas vagueiam por aí como
mendigas. De forma alguma elas conhecem a essência de Krishna. Mas os Sahaja Yogis devem saber… que de acordo com o
temperamento de vocês, Paramchaitanya criará a situação de vocês. Um homem que está sempre implorando por dinheiro…
ficará apenas em uma situação assim… de um homem que está sempre calculando o dinheiro… e que está sempre ocupado em
ganhar mais dinheiro. Existem até mesmo pessoas que querem ganhar dinheiro com a Sahaja Yoga. Essas pessoas são casos
completamente perdidos. Ninguém é pior do que elas. Uma vez… o Rei Akbar perguntou a Birbal (seu ministro): "Quem são as
pessoas mais rebaixadas?" Então ele disse: "Aqueles que pedem esmola às pessoas no templo de Deus". Quando Deus está
sentado aqui, por que você está pedindo esmola às pessoas? Da mesma maneira, existem pessoas assim também na Sahaja
Yoga, muito poucas, mas há algumas… que acham que têm de ganhar dinheiro de alguma forma na Sahaja Yoga. Alguém Me
disse que em Ganapatipule, os Sahaja Yogis trouxeram algumas coisas e as venderam. Houve uma pessoa que pegou a Minha
permissão e vendeu coisas… e seja qual for o lucro que ela teve, ela o deu para a Sahaja Yoga. Mas mesmo isso não deve ser
feito. Mas eles dizem que é conveniente para as pessoas comprarem saris, etc. Mas um indivíduo que só quer ganhar dinheiro
na Sahaja Yoga… não é digno de ser chamado de Sahaja Yogi. Você não pode entender o Poder de Raja Rajeshwari através dele.
Com o Poder de Raja Rajeshwari, quer um homem tenha dinheiro ou não, não há nenhum medo nele. Não há nenhuma sensação
de escassez: "Eu tenho uma escassez disso". Ele sente: "Eu estou totalmente completo. O que mais eu devo fazer?" "O que mais
eu preciso?" "Por que eu deveria ter medo? Onde quer que eu esteja, eu terei prosperidade." "Eu posso alcançar tudo lá." E um
homem assim… vive sua vida de uma maneira muito majestosa. Seu temperamento é como… de um ser humano magnífico e
grandioso. Ele gosta apenas de dar, não de aceitar. Se alguém é rico, então ele é rico apenas para si mesmo, e se alguém é
pobre, então ele também é pobre apenas para si mesmo. Mas para um Sahaja Yogi, quer uma pessoa seja rica ou pobre, para
ele isso não é importante. Ele estará totalmente pronto para ajudar essa pessoa. Há também pessoas assim na Sahaja Yoga,
que fazem muito pelas pessoas asahaja, mas se algum Sahaja Yogi pobre vier, elas nem mesmo lhe oferecem uma cadeira para
se sentar. Então, olhando para a grandeza exterior, muitos dão muita importância a essas pessoas. "Ele é muito importante",
"ele tem muitos carros", ou "ele é um ator muito famoso", ou "um médico famoso", "um arquiteto", "um homem muito
importante". Esses títulos são coisas muito externas e é dada importância a eles. Mas se alguém pensa: "O poder está fluindo
através deste homem," "vibrações tão poderosas estão fluindo através dele." "Quem é este grande santo?" Uma pessoa assim
possui um temperamento como de um rei, nós podemos dizer. Existem muitas pessoas assim em nosso país. Nós temos o
exemplo especial de Shivaji Maharaj. Ele foi um grande santo, uma alma realizada e uma pessoa exemplar, mas seu
comportamento em relação aos santos era extremamente belo e polido. Uma vez seu guru, Shri Ramdas, chegou e ele chamou
Shivaji. Shivaji Maharaj escreveu uma carta e a colocou em sua bolsa. Nessa carta estava escrito: "Guru, oh meu Guru," "todo o
meu poder, meu reino," "tudo, eu estou lhe dando." Depois de ler essa carta, Guru Ramdas sorriu e disse: "Filho, eu sou um
asceta, o que eu farei com o seu reino?" "Você é o rei e esse é o seu dever." "Mas, sim, se você acha…" "que você deve governar
este reino com bhakti," "então você pode fazer a bandeira dele, triangular e da mesma cor do meu manto." "Com essa bandeira,
as pessoas entenderão…" "que você está governando com uma atitude santa." "Você não tem nenhuma atração ou apego a
isso." "Você é o rei, mas ainda assim você não tem a consciência deste fato." Essas pessoas que estão se vangloriando de que
elas são o rei… e saem por aí loucamente dizendo isso, "eu sou isso", na verdade elas não são isso. E aqueles que são, eles
nunca falam assim. Vocês verão muitas pessoas assim. Uma vez Eu estava viajando em Londres. Havia um senhor sentado
longe que começou a falar Comigo. Homens geralmente não conversam com as mulheres, conversam entre si. Mas ele
perguntou muito sobre a Índia. "Como é isso? Como é aquilo?" Então Eu perguntei: "Você foi à Índia?" Ele disse: "Sim, estive na
Índia por muitos anos." E ele não disse nada sobre si mesmo, quem ele era. Então ele desembarcou e foi embora e Eu também
fui embora. Tempos depois, um dia, Eu estava viajando com Meu marido e o encontramos novamente no trem. Então ele nos

convidou para sua casa para conversar sobre a Índia. Então, quando chegamos, descobrimos que ele tinha uma casa muito
grande. Nós descobrimos que ele era o vice-rei na Índia. Mas ele mesmo nunca disse isso. Nós nem sabíamos que ele era o
vice-rei. Antigamente, as pessoas não podiam nem mesmo se encontrar com o vice-rei. E ele nos falou com tanta humildade:
"Se vocês tiverem algum problema, deixem-me saber". Sendo uma dama, Eu fiquei pensando: "Por que ele está Me dando tanta
importância?" "A Senhora está tendo algum problema? "As pessoas aqui são um pouco teimosas", todos esses tipos de
conversas. "Eles não são como os indianos, eles não são dhármicos." Todos esses tipos de conversas. Mas ele nunca disse que
era um vice-rei. E ele tinha tanto respeito pelos indianos. Ele estava falando sobre eles com tanto amor. Em nosso país, se
alguém é assistente de um ministro, até mesmo isso o torna louco. Há uma história que quando algumas pessoas foram se
encontrar com o ministro, havia um homem que estava gritando muito. Então eles perguntaram: "Por que você está tão
zangado?" Ele disse: "Você não sabe? Eu sou o bêbado." Se as pessoas alcançam um pouquinho, suas mentes ficam
danificadas, e isso não é um sinal de um rei. A primeira qualidade de um rei é que ele é extremamente polido. A arrogância
surge em um homem porque ele pensa: "Eu sou tão rico, posso xingar todo mundo, gritar com todo mundo". Ou se ele é muito
instruído, tem uma alta posição… ou é filho de um pai importante, ele fica mais arrogante. Você não pode nem mesmo falar com
ele. Eu notei que mesmo os homens comuns, como no escritório do Meu marido, eles respondiam grosseiramente ao telefone.
Então, uma vez o sujeito perguntou: "Quem está falando? ", e ele descobriu que era Eu. Ele ficou muito apavorado. "No começo,
por que você falou tão grosseiramente?" Ele disse: "Não conte ao Senhor sobre isso. Por favor, me perdoe!" Eu disse: "Por que
Eu diria a ele? Mas por que você falou desse jeito no começo?" A água sempre derrama de um recipiente que está meio cheio. A
pessoa que é completa é extremamente polida e simples. Vocês entenderão isso. Até que você esteja completo, você terá um
falso ego, uma falsa raiva e você adquire um tipo estranho de personalidade, de modo que qualquer um que ouça seu nome, sai
correndo. Um tipo são como mendigos. Quando eles vêm, eles vêm para pedir algo: "Isso aconteceu comigo, meu pai, minha
mãe." "eu não tenho dinheiro, eu quero isso." Sempre como um mendigo. E outro tipo está sempre gritando. Assim, primeiro nós
temos de nos tornar Vaishnav, vir para o centro. Você somente pode ganhar o poder de Raja Rajeshwari vindo para o centro.
Caso contrário, isso não funcionará dentro de você. Por exemplo, não tem sentido regar uma planta de plástico. Da mesma
forma, nessas pessoas, há uma espécie de falso show. Recentemente Eu estava vindo de Londres, havia uma senhora Comigo.
Ela estava usando muitos diamantes, nas orelhas, nariz, mãos, em todos os lugares. Então ela disse: "Eu acredito na vida
simples e no pensamento elevado." "Viva com simplicidade e tenha pensamentos elevados." Então Eu disse: "Bom, muito bom.
Sente-se, por favor". Ela disse: "Eu não uso esse tipo de roupa colorida." "Então eu sou muito simples." Eu disse: "Muito bem."
Antes de chegar à Índia, ela veio a Mim: "Eu tenho um problema. Por favor, me ajude." "Os funcionários da alfândega respeitam
muito a Senhora…" "e eu estou usando 650.000 rúpias em joias," "então, por favor, leve-me pela alfândega." Então Eu disse:
"Você acredita na vida simples," "então por que você não diz ao pessoal da alfândega que acredita na vida simples?" "Eles te
liberarão, rapidamente." Ela veio atrás de Mim e o pessoal da alfândega… fez namaskar para Mim e também para ela, e ela
passou. Outra coisa em um homem é a ganância. A ganância é uma coisa muito suja e ruim. Pessoas muito baixas têm cobiça
pelas coisas dos outros. Assim que elas chegam na casa de alguém, elas começam: "Vamos também pegar a coisa que estava
na casa deles". Trazem esta coisa, depois outra coisa. Não há fim para isso. E a cobiça continua. Qual é o antídoto para essa
ganância? O antídoto é saber que dor de cabeça é possuir algo. Por exemplo, aqui está um belo tapete… e Eu começo a ter
cobiça por ele: "Eu quero pegar este tapete". Posso até roubá-lo, e se Eu não roubá-lo, então o tempo todo os pensamentos
serão: "De onde veio este tapete? Quando?" e assim por diante. Então o Puja está acontecendo em um lado, e se esse tapete for
trazido e for colocado aqui, você pensará: "Oh, este tapete ficará estragado. Isso vai acontecer com ele", e assim por diante. É
melhor se você entender que este não é o seu tapete. Ele pertence a outra pessoa. "Deus me salve!". Só isso, não há mais
problemas. "Se ele pertence a outra pessoa, então por que eu deveria ter dor de cabeça," "colocá-lo no seguro, fazer isso, ir ao
banco?" "Por que eu deveria fazer isso? Ele não me pertence." "Deixe-o. Você quer levar? Leve-o." "Você quer mais? Há mais.
Muito bom!" Dessa forma, a loucura da ganância… é completamente destruída. E é um grande problema para os Sahaja Yogis,
porque de um lado eles são Sahaja Yogis e do outro lado, o pé deles está na boca de um crocodilo chamado ganância. Então,
como eles entrarão no barco? O pé deles está preso lá. Se temos ganância por qualquer coisa, então devemos compreender
que Raja Rajeshwari nos deixou. E aqueles que têm um temperamento de Raja Rajeshwari… começam a desfrutar até mesmo as
pequenas coisas. Eles nunca têm falta de nada. Uma vez Eu fui a Palitana. São duas horas e meia de subida. Lá, do lado de fora,
havia um templo feito de sangamarmar, o que chamamos de mármore. Então todas aquelas pessoas que estavam Comigo se
deitaram. Quando Eu vi o que estava acima, Eu disse: "Olhem para cima." "Tantos elefantes esculpidos…" "e todos eles têm suas
caudas feitas de uma maneira diferente." Eles disseram: "Mãe, nós estamos tão cansados." "Como a Senhora pode ver as
caudas de elefantes?" Eu disse: "Vejam lá. Vocês não as estão olhando." Eles disseram: "A Senhora não está cansada?" Eu

disse: "Não, depois de ver esta arte, todo o Meu cansaço foi embora." Então nós começamos a gostar de pequeninas coisas,
começamos a apreciá-las e sentir a satisfação. Por exemplo, Shri Rama ficou tão satisfeito depois de comer as frutas de Shabri.
Quando você começa a entender isso, então você pode dizer… que você está nutrido pelo Poder de Raja Rajeshwari. Se alguém
dá uma pequena coisa com amor, mesmo uma coisa pequena como uma noz de bétele dada com amor, mesmo que Eu não
coma noz de bétele normalmente, essa certamente comerei… para fazer essa outra pessoa feliz. Ela não sabe que Eu não como
noz de bétele. Isso significa que em qualquer objeto neste mundo, se você colocar por exemplo no vidro, se você colocar
mercúrio, qualquer vidro comum que é transparente, se você colocar mercúrio, então ele se torna um espelho no qual você pode
ver seu reflexo. Em qualquer objeto, se você adicionar amor, esse objeto se torna tão belo, então você quer dá-lo a alguém.
Como quando você vai ao mercado, você sentirá: "Sim, isso é bom para ele, isso é bom para ela". O que é bom para você
mesmo, esse pensamento nem deveria vir. Se este pensamento vier: "O que eu quero? O que eu gosto? ", acabou-se. Significa
que o Poder Onipresente ainda não entrou em você. Se o Poder Onipresente entrar em você, então você se tornará muito sábio e
saberá qual é a necessidade de todos. Por exemplo, se você vai a algum lugar e vê… que há uma lamparina muito bonita, você
pensa: "Sim, eu fiquei na casa deles…" "e eles não tinham essa lamparina, então eu deveria adquiri-la para eles." Você começa a
entender as necessidades de todos… quando suas próprias necessidades desaparecem. Você se lembra dos problemas de
todos. Alguém está doente, alguém precisa de algo, alguém não tem um gravador e ele quer ouvir a Minha palestra, tudo isso
você sabe. E quando você dá a ele essa coisa, ele diz: "Mãe, como a Senhora descobriu que eu preciso disso?" "O que você quer
dizer? Eu não sei como." É por isso que o amor é chamado de conhecimento. O conhecimento é apenas puro amor, porque
quando você tem puro amor por alguém, então você tem todo o conhecimento sobre a pessoa e isso acontece. Mesmo que Ela
seja Mahamaya, você pode saber, mas você deve ter o puro amor. O puro amor lhe dá todo o conhecimento, qualquer tipo de
conhecimento, qualquer tipo. Por exemplo, se você olhar com puro amor para algo, como em Madras, Eu vi muita pobreza e
sofrimento, então o pensamento surgiu em Minha mente: "Neste calor há crianças pequenas, idosos," "todos em pé e esperando
o ônibus por um longo tempo," "e Eu estou sentada em um bom carro andando por aí." Então Eu comecei a Me preocupar: "O
que Eu devo fazer sobre isso?" Eu disse: "Por que eles não providenciam um transporte particular?" "Pelo menos parte da
pobreza deles será reduzida." E é isso o que está ficando em Minha mente: de alguma forma esse transporte deveria ser
organizado. Assim, quando vocês obtêm a Realização, então vocês ficam ligados pela irmandade do mundo inteiro. É um
grande trabalho de Shri Raja Rajeshwari, que você pode pensar em todos! Como a rainha de um rei olhará para os problemas de
seu povo… e removerá os problemas deles. Ela não se sentará contando quantas joias ela tem, quantos diamantes ela tem. Ela
verá: "Quantas pessoas no meu reino estão sofrendo?" "Quais são até mesmo as pequenas coisas que eles precisam?" Da
mesma forma, seu temperamento também se torna assim. Até você se elevar a um estado mais elevado, como você pode ser
um venerador do Vishwa Nirmala Dharma? E o Vishwa Nirmala Dharma não é algo externo, como: "Eu sou hindu ou muçulmano
ou cristão." Não é assim. Esta é uma luz interna, e nesta luz um ser humano surge com uma personalidade muito majestosa. Ele
não pensa: "O que eu estou recebendo? O que eu alcancei?" Ele só pensa: "O que eu posso fazer pelos outros? Eu tenho feito
muito menos." "Oh Mãe, eu pude dar a Realização para apenas 100 pessoas." "Eu não podia fazer mais nada!" Quando alguém
começa a pensar assim, então ele deve entender… que o poder de Raja Rajeshwari está transbordando dentro dele. Está
brilhando. Isto o está incomodando: "O que você está fazendo? Você tem tanto poder." "Por que você não está dando-o para os
outros?" Isso não pode ser medido por dinheiro ou qualquer outra coisa. Como hoje, Eu estava atrasada. Houve um telefonema
da Rússia, então Eu Me atrasei. Então, no caminho, Eu perguntei: "Onde estão todos sentados?" Eles disseram: "A céu aberto".
Então Eu disse: "Vocês colocaram alguma sombra para eles?" Eles não sabiam. Eles disseram: "Mãe, pode não ser um telhado,
mas a brisa fresca está soprando!" Eu disse: "Mas deveria haver um telhado." "Eu não gostaria de ter um telhado apenas acima
de Mim e não acima dos outros." Então eles disseram: "É assim, com telhado apenas acima da Senhora". "Isso não está
correto". Finalmente, quando Eu vi que todos tinham um telhado acima deles, fiquei muito feliz. Da mesma forma, em
Chinddwara também estava muito quente… e todos estavam sentados ao ar livre. O tempo todo Eu estava preocupada com o
que estava acontecendo, e todos estavam dizendo: "Mãe, nós estávamos com frio por dentro". Embora eles estivessem
sentados em tanto calor, eles estavam sentindo frio. Esse poder de Raja Rajeshwari… é benevolente para todos, em todos os
lugares. Ele é muito mais que benevolência, dá descanso a todos, dá a todos felicidade e alegria. E o mesmo poder você tem
dentro de si mesmo. Se você quiser, você pode levá-lo a um nível muito alto. O trabalho que pode ser realizado com apenas um
paisa… não pode ser realizado com 1000 rúpias. Mas o poder de dar deve ser grande. Eu direi novamente isto: Shri Krishna foi à
casa de Vidura e comeu com ele, e não comeu as iguarias de Duryodhana. Há uma mensagem muito importante… e a
mensagem é que, se algo está cheio de amor, você não pode medir seu valor. Então, em primeiro lugar, os Vaishnavas precisam
limpar seu Chakra da Lakshmi. "Em primeiro lugar, eu não tenho nenhuma necessidade." "Os outros têm necessidades e é por

isso que eu vim para a Sahaja Yoga." Você deveria vir com pensamentos assim. Vocês ficarão surpresos ao ver que… ontem
muitas pessoas vieram depois do programa e Eu fiquei muito feliz. Mas de repente, Meu Coração Direito ficou bloqueado. Eu
não entendi porque o Coração Direito se bloqueia tanto aqui. Isso nunca aconteceu antes. Então este poder deu alguma
indicação. Então Eu perguntei: "Qual é a situação das Gruhalakshmis aqui?" "Como as pessoas tratam as Gruhalakshmis em
Hyderabad?" Então Eu descobri que eles as tratam muito mal. Não há nenhum respeito por elas de forma alguma, e eles ficam
repreendendo-as o tempo todo. Eles respeitam a mãe deles, mas não respeitam a esposa deles de forma alguma. E eles
disseram: "Esta é a influência muçulmana aqui". Vocês não sabem, mesmo os muçulmanos, o quanto eles falaram sobre
respeitar as mulheres no Alcorão, mas eles não o fazem. É uma estupidez. O respeito pelas mulheres está escrito lá, mas não
está em nenhum outro lugar. Então Eu entendi. Onde as mulheres são veneradas, lá residem os Devatas. Onde as mulheres da
casa não são respeitadas, lá os Devatas nunca governam. É claro, a ideia simples é que… se você respeita sua esposa
completamente, então os filhos também o respeitarão e respeitarão a si mesmos. Isso é verdade. Mas se a mulher, ela própria
não for digna de ser venerada… e ela faz coisas que não são dignas de serem veneradas, então ela deve ser corrigida. Mas se
ela é uma boa mulher e ela cuida das crianças da casa… e cuida da casa com amor, esse tipo de mulher… deve ser respeitada,
não somente na casa, mas também na sociedade. Mas pensem nisso, todo o Meu Coração Direito ficou bloqueado… e por meia
hora, Eu fiquei sofrendo. Todo o sofrimento que vocês dão às suas esposas, todo esse sofrimento veio dentro de Mim. Agora, é
possível… que uma mulher talvez não entenda muito bem a Sahaja Yoga com sua mente, mas com seu coração, ela entende.
Uma mulher entende as coisas com seu coração… e um homem entende com sua mente. Mas é uma coisa muito importante
entender com o coração de alguém, e as mulheres são sempre consideradas como uma forma de Shakti. Em uma casa onde
uma mulher não é respeitada, nada dará certo apropriadamente. A razão é, se apenas a mulher é o poder - por exemplo, se isto
não tem poder, então de que adianta Minha palestra? Esta coisa importante é mantida aqui, mas é inútil se não houver
eletricidade. Se você reprime a mulher da casa assim e ela não é respeitada, o poder não pode trabalhar dentro de você. Isso é
uma falha muito grande. Eu não sei porquê, isso nunca aconteceu antes, mas ontem, depois do programa, todo o Coração
Direito ficou bloqueado tão seriamente. Eu pensava que essas coisas aconteciam mais no norte da Índia, mas Eu vejo que elas
acontecem mais no sul da Índia. Os indianos do norte não fazem tanto isso. Se os indianos têm um defeito, é só este: eles não
respeitam o poder das mulheres. O maior defeito. De um lado, eles venerarão a Deusa, A reconhecerão como uma Deusa
inocente, A reconhecerão em todas as Suas formas, mas não como Gruha Lakshmi. É por isso que hoje Eu quero dizer
claramente que se vocês são Sahaja Yogis, então mantenham seu respeito em relação a suas mulheres. Eu ouvi dizer que vocês
as estão repreendendo abertamente. Então, abertamente, vocês também serão insultados. Um homem não tem o direito de
insultar uma mulher, por nenhum argumento. Eu acho que se isso puder ser corrigido, então os poderes de Raja Rajeshwari
serão definitivamente ativados. Vocês devem entender completamente… que marido e mulher são as duas rodas de uma
carruagem, uma à esquerda e outra à direita. A esquerda não pode vir para a direita, a direita não pode vir para a esquerda.
Ambas têm de se manter em seu lugar. Ambas são semelhantes, mas seus lugares são diferentes. Significa que nenhum lugar é
mais elevado ou inferior. Se uma roda ficar mais baixa, a carruagem não se moverá para frente, ela continuará girando em um
só lugar. Os filhos também aprendem essas coisas de vocês. Se os filhos não conseguem respeitar a mãe deles, o que eles
podem fazer então neste mundo? Como eles podem Me respeitar? É por isso que Eu tenho um pedido para todos, que a partir
de hoje não insultem nunca mais as mulheres de sua casa. Não façam com que elas pareçam menores de forma alguma. O
poder delas é muito importante para vocês. Da mesma forma, as mulheres também devem se aprofundar na Sahaja… e devem
assumir seus poderes, devem alcançar seus poderes. Hoje, muitas pessoas vieram para o Puja. Elas vieram de toda a Índia. Eu
não esperava isso. Agora a Sahaja Yoga está realmente ficando muito integrada… e as coisas estão acontecendo com tanto
amor. Em todos os lugares, onde quer que Eu olhe, parece que a Sahaja Yoga está se espalhando com grande velocidade. Mas
nós devemos entender uma coisa: o quão profundo nós fomos. Isso é muito importante. O número está aumentando, mas não
há vantagem em uma grande quantidade. Até o momento em que os valores da Sahaja Yoga cheguem dentro de vocês, a
qualidade não será alcançada. Se vocês respeitam Raja Rajeshwari, então os poderes Dela aumentam dentro de vocês. A
manifestação Dela deve estar dentro de vocês. Se não estiver, então tudo bem também. Vocês tiraram um manto e vestiram
outro. É tudo coisa externa. Nada aconteceu interiormente. Esse é um poder inato e ele deve ser visível em seu comportamento,
na conversa, em tudo. Bênçãos ilimitadas a todos vocês.
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É um grande prazer que de todas as partes do mundo as pessoas se reuniram para venerar Shiva.
Na verdade, nós devemos dizer que é Sadashiva que nós iremos venerar hoje. Como vocês sabem, a diferença entre Sadashiva
e Shri Shiva, Sadashiva é Deus Todo-Poderoso e Ele é uma testemunha do jogo da Mãe Primordial. A combinação entre
Sadashiva e a Mãe Primordial Adi Shakti é exatamente como a lua e o luar ou o sol e a luz do sol. Nós não conseguimos
entender um relacionamento assim no ser humano, entre casamentos humanos ou entre relacionamentos humanos. Assim,
seja o que for que a Adi Shakti esteja criando, que é o desejo de Sadashiva, está sendo testemunhado por Ele. E quando Ele está
assistindo essa criação, Ele está testemunhando tudo isso em todos os detalhes. Ele testemunha o universo inteiro e Ele
também testemunha esta Mãe Terra, toda a criação que é feita pela Adi Shakti. O poder Dele é de testemunhar e o poder da Adi
Shakti é este Poder Onipresente do Amor. Então Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Pai Primordial, nós podemos dizer, expressa Seu
desejo, Seu Iccha Shakti como a Mãe Primordial e Ela expressa Seu poder como Amor. Assim, o relacionamento entre os Dois é
extremamente compreensivo, muito profundo, e seja o que for que Ela esteja criando, se Ela acha – se Ele acha que há algum
problema ou que há pessoas, especialmente seres humanos, que estão tentando obstruir o trabalho Dela, ou até mesmo os
deuses que não são divindades, estão tentando expressar seus egos, Ele é Aquele que causa a destruição Deles.
Assim, Ele é Aquele que é responsável pelo poder destrutivo. Ele está refletido nos corações dos seres humanos, entre todas as
criações, Ele pulsa. Mas esses pulsos, a pulsação é a energia da Mãe Primordial. E Ele pode destruir qualquer coisa que vá
contra os planos da Adi Shakti. A Adi Shakti é Amor, Ela perdoa e Ela ama. Ela ama a criação Dela. Ela quer que a criação
prospere, se eleve ao mesmo nível para o qual ela foi criada. Ela quer que os seres humanos cheguem a esse nível onde eles
entrão no Reino de Deus, no Reino de Sadashiva, onde há bem-aventurança, há perdão, há alegria. Tudo isso só é possível se
você tem buscado, se você também tem um desejo inato de estar lá. Este desejo dentro de nós é refletido como o reflexo da
Mãe Primordial.
Agora, esse desejo está presente e outros desejos mundanos também estão presentes, os quais impedem o progresso de sua
ascensão. Na Sahaja Yoga, nós nunca tentamos vencer os desejos fazendo sanyasa ou fugindo de casa ou por todas as coisas
que têm sido sugeridas. A primeira coisa que é feita é que você obtém a luz de seu Espírito. O Espírito é o reflexo de Sadashiva.
Nessa luz, Ele mostra, Ele fica simplesmente mostrando o caminho. O Espírito é exatamente como uma vela que está
queimando e que está mostrando o caminho. Nesse caminho, você mesmo se torna tão sábio que você caminha na luz da
sabedoria, que você caminha na luz da retidão. Porque tudo que é destrutivo é visto através da luz de seu Espírito. Você começa
a abandonar tudo que é destrutivo. Ninguém tem de lhe dizer: "abandone isso, abandone aquilo".
Você mesmo percebe que isso está errado e nós devemos abandonar. Essa era, devo dizer, Minha própria compreensão dos
seres humanos, porque estes são os dias onde as pessoas estão em total ilusão. Elas estão em um conflito, o tempo todo
lutando até mesmo para viver. Sob essas circunstâncias, tudo teria falhado se vocês tivessem começado fazendo uma sanyasa
e depois indo para os Himalaias e tudo mais. Se você tem de fazer isso às massas, algo radical tem de ser feito e felizmente Eu
fui capaz de descobrir um meio através do qual você pode obter o seu desabrochar, a sua Realização. Agora, algumas pessoas
que obtêm a Realização têm de compreender certas coisas, porque, como vocês sabem, há muitas pessoas que obtiveram a
Realização. Eu não sei quantas, Eu não mantenho uma contagem. Mas o que está faltando nelas é a entrega. É embaraçoso
dizer isso, mas é um fato. Esta é a única condição da Sahaja Yoga moderna: você tem de realmente se entregar.
Se você começa a usar seu cérebro, se você começa a usar outros métodos para entender a Sahaja Yoga, você não consegue.
Você deve se entregar e assim como o Islã, não é nada além de entrega, Islã significa entrega. E se essa entrega não está
presente, é impossível estabelecer qualquer pessoa no Reino de Deus. Entrega não significa que você deve abandonar sua
família, abandonar seus filhos ou abandonar suas casas e lares e suas propriedades. A entrega está aqui: abandone seu ego,

antes de tudo, e depois abandone seus condicionamentos. Por exemplo, outro dia Eu encontrei um senhor e ele está sofrendo
muito. Então Eu lhe perguntei: "Quem é seu guru? ", ele Me deu o nome de um guru. Eu disse: "Ele não lhe fez nenhum bem,"
"voce o abandonará?" Ele disse: "Amanhã."
Eu disse: "Por que não hoje?" Ele disse: "Hoje," "mas eu tenho de jogar fora todas as coisas dele." "Então amanhã de manhã, eu
farei isso." Eu disse: "Tudo bem, faça-o." "O que eu devo jogar fora, Mãe?" Eu disse: "Todas as coisas com as quais você o
venerava," "jogue fora, jogue fora." Então ele foi pela casa inteira, descobriu tudo que estava lá que foi usado para venerá-lo, ele
juntou tudo, jogou no mar. E então ele disse para o mar: "Sinto muito," "eu sofri muito por causa desse homem," "agora, por
favor, não sofra." Assim, esse tipo de inteligência muito penetrante, se você não tem, você não consegue abandonar. A pessoa
fica presa a isso.
Eu conheço muitos que acham tão dífícil se livrar de seus condicionamentos. Isso é mais dífícil do que o ego.
Condicionamentos mundanos e esquemas condicionados que você tem. Nós temos primeiro o condicionamento: vamos supor
que você nasceu na Índia ou na Inglaterra ou em qualquer lugar. Depois da Sahaja Yoga, Eu tenho observado a maioria das
pessoas, elas de repente começam a ver o que está errado com seus compatriotas, o que está errado com seu país, o que está
errado com sua religião, o que está errado com os livros que elas estavam lendo. Imediatamente elas começam a ver isso
claramente, que este era o erro, isto está errado. Todas elas zombam delas. Eu tenho visto pessoas pelo mundo inteiro.
Ninguém diz: "Não, não, não, não, porque nós somos ingleses," "nós somos os melhores", "nós somos russos, então somos os
melhores", ou "nós somos indianos, nós somos os melhores". Imediatamente eles descobrem o que está errado com eles e
porque essas pessoas não estão tendo a Realização.
Por outro lado, eles sentem muita compaixão: "Mãe, muitas pessoas não obtiveram a Realização." "Por que não deveríamos
tentar lhes dar a Realização?" Essa é a dupla ação dessa luz. Primeiramente, você sabe que há luz e que você se tornou a luz.
Então onde quer que sua atenção vá, você começa a ver a realidade e então você compreende que este tem sido o
condicionamento de nosso país, de nossa sociedade. E então eles abominam tudo que é errado, eles nunca se identificam com
isso. Mas a primeira coisa, como Eu disse, é a entrega. Na entrega, na verdade, você desenvolve um tipo de estado onde Eu diria
que você se torna um sanyasi, a partir de dentro. Isso significa que nada pode dominar você. O que é um sanyasi?
É uma pessoa que está acima de tudo mais. Nada pode ficar preso a ele. Ele simplesmente olha as coisas e sabe o que é. Ele
pode não dizer, ele sabe tudo e seja o que for errado, ele não faz. Ele é tão desapegado, que somente nesse desapego, ele pode
ver o que está errado nele. Ele começa a observar as pessoas de sua família, ele começa a observar outros ambientes, em todo
lugar, ele começa a ver o que está errado. E ele não se idetifica com eles, é muito surpreendente. Eu tenho visto isso. Eu fui à
Turquia. Na Turquia, Eu encontrei um homem que estava administrando um grande hotel suíço e ele veio a Mim e disse: "Mãe,
dá-me a Realização." Eu fiquei surpresa, porque Eu não vi isso na Suíça, uma pessoa tão ansiosa que pedisse a Realização,
muito surpreendente que na Turquia, ele pedisse a Realização.
E Eu lhe dei a Realização e imediatamente ele disse: "Eu não vou voltar para a Suíça." Imaginem só! É, vejam, é tão nítido que
essa luz definitivamente lhes dá tremenda sabedoria e equilíbrio. Vamos supor que você esteja andando e não consiga ver a
estrada, você pode cair. Mas se há uma pequena luz, você pode ver a estrada. E isso é o que a Sahaja Yoga tem feito, é lhes dar
uma luz bem pequena. Essa pequena luz por si só tem sido suficiente para vocês abandonarem muitas coisas. Agora, o outro
lado disso, é a parte relativa ao ego. O ego é uma coisa muito sutil nos seres humanos. Eu não sei como eles acumulam isso,
mas eles acumulam e alguns deles tem um ego tão bobo que com a menor coisa ele explode.
E eles ficam com muita raiva por pequenas coisas ou se eles encontram alguém que eles possam dominar, eles também podem
dominar essa pessoa. Agora, este ego, quando você começa a observá-lo, você simplesmente começa a rir de si mesmo e a
pensar: "O que está errado comigo?" O ego não é como o condicionamento que está vindo de fora, mas o ego é algo que vem de
dentro. Ele pode surgir de qualquer coisa. Os seres humanos têm ego de todos os tipos de coisas insensatas. Um dia, Eu
encontreu uma senhora e ela era muito orgulhosa e não estava nem mesmo sorrindo. Eu disse: "Qual é o problema com essa
senhora? Quem é ela?" Então eles Me disseram: "Ela sabe fazer bonecas," "é por isso que ela é tão orgulhosa." Eu disse: "Por
fazer bonecas, ela é tão orgulhosa?"

"Sim, ela consegue fazer bonecas, então ela é muito orgulhosa." Eu disse: "O que tem isso? Qualquer um pode fazer bonecas,"
"então o que é tão importante?" "Não, mas ela acha" "que ela é muito importante, porque ela faz bonecas." Assim, um homem se
torna estúpido e estúpido. Esse é o primeiro sinal de um sujeito egoísta. Ele é tão estúpido que quando você está falando com
ele, você simplesmente fica pasmo, pois sem pagar nada, você arrumou um palhaço diante de você, que fica mostrando todo o
ridículo, o ridículo da sua palhaçada. É algo muito surpreendente, você encontra qualquer sujeito egoísta e você simplesmente o
observa: "Eu fiz isso, eu sou, eu, eu, eu" Então você começa a observar o sujeito: "Qual é o problema?" Ele não fica nem mesmo
envergonhado de dizer coisas que não deveriam ser ditas. Então isso chega até mesmo à vida pecaminosa que eles levam.
Eles levam uma vida muito pecaminosa, eles gostam de mulheres, eles bebem e isso e aquilo. Então eles começam a se gabar
sobre isso também: "Eu bebi tanto aquele dia, eu tinha cinco mulheres em volta de mim." Eles começam a se gabar disso
também. Assim, para um homem egoísta, não há nada como a vergonha. Eles continuará falando sobre suas coisas insensatas
e todo mundo dirá: "Meu Deus, com quem estamos conversando?" E depois, seja o que for que eles façam, eles justificam. Eu
perguntei a um sujeito: "Você teve um ataque cardíaco tão grave, por que você bebe agora?" "Abandone a bebida." Ele disse:
"Mas até mesmo esse sujeito Kirloskar" - nós temos um sujeito em Poona que tem agora, Eu acho, 95 anos - "ele bebe".Eu acho,
95 anos - "ele bebe". Então Eu disse: "Você não é Kirloskar, e mesmo que ele beba," "de que adianta?
O que ele está ganhando com isso?" "Não, não, ele é muito bom, porque ele bebe" "e ele é tão bem-sucedido." "Ele é
bem-sucedido por causa da bebida?" Mas não existe nem mesmo uma argumentação normal, uma argumentação normal. E de
uma forma geral, se você observar, mesmo se você observar os países mais bêbados, Eu nunca vi uma estátua de um homem
que morreu de bebida, nunca. Eu não vi em nenhum país as pessoas louvando um homem porque ele tinha dez mulheres e
morreu de bebida. Até agora. Eu não sei até que ponto os seres humanos podem ir em seu ego. Agora, esse ego está se
espalhando muito mais nos tempos modernos, onde eles começam a dizer: "Eu gosto disso, eu não gosto disso." "O quê?
O que você não gosta?" "Eu não gosto deste tipo de sari," "eu não gosto deste tipo de roupa, eu não gosto disto." Mas quem é
você? Você não vai se observar, os outros vão observar. Então que diferença faz quer você goste ou não? Mas é muito comum
os jovem falarem assim: "Eu gosto." E esse é um sinal de completa destruição. Porque o ego não somente isso, ele os torna
estúpidos, você vê todos os dias o modo como as pessoas se vestem e nós percebemos que elas são muito stúpidas porque
"eu gosto disso, e daí?" Eles gostam de qualquer coisa, se eles querem andar de cabeça para baixo: "Eu gosto disso, o que há de
errado?" Todos os tipos de estupidez podem ser explicadas através do ego.
Assim, aqueles que têm a Realização, de uma forma ou de outra, graças a Deus, veem isto: "Este é meu ego falando." Então eles
começam a rir de si mesmos, zombar de si mesmos: "Isto foi meu ego." Mas também na Sahaja Yoga, há pessoas a quem Eu
disse: "Por que você não vai e organiza?" "Mãe, porque meu ego crescerá." Eu disse: "O que é isto?" "Meu ego crescerá, então eu
não quero organizar." Como seu ego pode crescer? Se você observa seu ego, vamos supor, algo está queimando, você vê isso
lá. Como você pode trazer esse fogo para si mesmo? Mas isto é um jeito muito sutil de evitar o trabalho da Sahaja yoga, dizer:
"Não, eu vou adquirir ego."
Eu disse: "Tudo bem, você adquire ego, Eu cuidarei disso," "adquira, o que acontece?" Então existem todos os tipos de coisas
que tornam uma pessoa muito idiota e estúpida. Eu não sei quantas coisas Eu consigo lhes contar hoje. Mas também, Eu tenho
visto nos casamentos que isso é muito comum. Eles dirão: "Mãe, eu me casei com essa moça naquela época," "mas agora eu
não acho que eu deveria ter me casado." "Baba, naquela época, o que aconteceu com você?" "Por que você se casou naquela
época?" Eu tenho de lhes falar essas coisas, porque Eu tenho enfrentado todos os tipos de problemas desse ego idiota,
estúpido. A pessoa tem de ver isso claramente: "Como este ego está atuando em mim" "e como ele está me mantendo em um
nível baixo." Assim, quando falamos da ascensão, nós falamos de uma vida mais elevada.
Nós temos de nos tornar sanyasi como as flores de lótus que saem do lago e nenhuma água consegue ficar neles. Mesmo as
folhas do lótus, nenhuma água consegue ficar nelas. Nós temos de nos tornar exatamente assim. Nós não temos de vestir
roupas de sanyasi, nada disso. Mas a partir de dentro, há um tipo de atenção desapegada que imediatamente localiza o

problema, dentro e fora de você. E também na Sahaja Yoga, você sabe como superar isso. É um sistema muito eficiente, efetivo.
Mas para isso, novamente, para alcançar isso, você tem de se tornar Shiva nteriormente, significa desapegado. Assim como
Shiva é completamente desapegado, você tem de ser desapegado. E esse desapego lhe dará a mesma sabedoria que Shiva
tem.
Shiva observa, nós deveríamos dizer, Sadashiva observa o trabalho da Adi Shakti, silenciosamente. Ele não fica orgulhoso, Ele
não desenvolve um tipo de ego: "Deixe-Me ver agora o que Minha Iccha Shakti está fazendo", nada disso, Ele só fica observando.
Mas quando se trata de destruição, quando Ele vê que essa parte vai destruir o trabalho, imediatamente Ele destrói, remove
essa parte. Nós temos de ser da mesma maneira, nós temos de observar que a nossa vida, ela própria, é um grande campo.
Como nos julgamos ser? Eu tenho visto pessoas falarem: "Oh, e daí? Eu sou um Sahaja Yogi." Você não pode falar assim se
você é um Sahaja Yogi. Com as mãos juntas, você tem de dizer: "Eu sou um Sahaja Yogi." Em seu comportamento, em sua fala,
em tudo, você tem de ser uma pessoa que é extremamente humilde.
Se isso não é assim, significa que a Sahaja Yoga lhe deu um duplo ego. Na realidade, vocês sabem que Shiva é conhecido por
Sua inocência, por Sua simplicidade, Seu perdão. Ele perdoa. Ele perdoa rakshasas, Ele perdoará todo mundo, essa é a Sua
qualidade. Mas qualquer um que vá contra a Mãe Primordial, Ele não poupa. Assim, essa é a qualidade Dele que a pessoa tem
de entender, entrega não significa entregar coisas externas. O que há? Todas essas são pedras, o que você está entregando?
Entrega significa purificar-se completamente, Tornar-se completamente desapegado. Desapego é a única forma com a qual
você pode se elevar.
Algumas pessoas adoecem, elas criam um tamanho rebuliço com isso: "Estou doente, o mundo inteiro deve saber que estou
doente," "doente, doente, doente, doente." Mas se você é um Sahaja Yogi, se você apenas observa: "Estou doente, tudo bem,
vamos ver." Exatamente como um esporte. Apenas observe. "Eu estou doente. Então o que está acontecendo agora?" "A febre
está vindo, agora está baixando." Você tem somente um tipo de atenção brincalhona, alegre. Quando Eu cheguei, Eu tive febre,
mas ninguém acredita que Eu tive febre. Eu estava tão cansada no casamento, eles disseram: "A Senhora não parece cansada."
Eu disse: "Tudo bem, Eu não estou cansada." Da mesma maneira, a vida também deve ser brincada. Ela é apenas uma
brincadeira, e essa brincadeira tem de ser observada através da luz da sabedoria. Nada é tão sério, para os Sahaja Yogis, nada é
tão sério. Mas ele se torna muito sério e ele faz muito rebuliço sobre si mesmo. Há muitas coisas que temos de aprender.
Quando veneramos Shiva, nós O louvamos. "Tu és isso, Tu és aquilo, Tu és aquilo." Quando vocês Me veneram, vocês também
Me louvam: "Tu és isto." Eu não estou consciente de tudo isso que vocês dizem.
Mas vocês dizem, tudo bem, se vocês dizem assim, tudo bem. "Tu és isto, Tu és aquilo", os mil Nomes de Shiva; os mil Nomes
da Deusa, os mil Nomes de Vishnu. Esses são os nomes Deles que vocês estão venerando, e quanto a vocês? Quantos nomes
vocês podem ter? Na verdade, no Puja, quando vocês recitam os nomes dessas Shaktis, Elas também são despertadas
interiormente, sem dúvida. Depois do Puja, você de fato sente dessa maneira, mas você não As utiliza. Tantas pessoas, Eu
tenho visto, vieram ao Puja e elas receberam esse poder dentro delas mesmas, os mesmos poderes. Mas no momento em que
elas saem, acabou-se, desapareceu. Assim, a entrega tem um outro lado: a atitude de assumir. A atitude de assumir: "Eu sou um
Sahaja Yogi" "e eu posso absorver todos esses poderes dentro de mim mesmo."
Portanto, um lado é a entrega. Por que se entregar? Para absorver. Automaticamente, quando você está entregue, você absorve.
Mas uma vez que você absorveu, então você deve reter e assumir dentro de si mesmo, saber que você tem esses poderes.
Nesse ponto, é onde os Sahaja Yogis mais falham. A primeira vez em que isso aconteceu, nenhum Sahaja Yogi tocava alguém,
elevava a Kundalini de alguém, essa coisa, aquela coisa. Tínhamos pelos menos 50 Sahaja Yogis naquela época. Eu disse:
"Agora, o que fazer? Eu preparei estes canais" "e ninguém está nem mesmo fazendo um mínimo esforço."
"Como Eu vou fazer isso dar certo?" Muito dífícil. Mas uma vez isto aconteceu: nós tínhamos um programa em Nasik Road e Eu
estava em Nasik. Fica cerca, Eu acho, de 45 km de lá. Então nós chegamos na metade do caminho e nosso carro quebrou e
ninguém, nenhum outro carro estava vindo, nada, nenhum suporte, nada. Eu não sabia o que fazer. Mas todos os Sahaja Yogis
tinham chegado lá, e havia uma grande multidão. Eles começaram a dizer: "Quando Mataji vai chegar?" "Quando Mataji vai

chegar?" Uma tamanha pressão.
Eles disseram: "Tudo bem, nós lhes daremos a Realização, sentem-se." E eles deram a Realização. Essa foi a primeira vez que
os Sahaja Yogis começaram a saber que eles podem dar a Realização, que eles podem fazer isso, podem fazer aquilo. Todos
eles começaram depois disso. Então a atitude de assumir deve estar presente: "eu tenho esses poderes," "não vou
desperdiçá-los, eu vou usá-los," "eu vou cuidar dos outros, não vou só manter para mim mesmo." Esse ato de assumir tem de
surgir. Uma vez Eu estava viajando de navio e um sujeito ficou preso na câmara fria e ele pegou pneumonia. Então o capitão
veio a Mim: "Veja, esse rapaz pegou pneumonia," "nós temos de trazer um médico de helicóptero." Eu disse: "Capitão, Eu lhe dei
a Realização, você é um médico." Ele disse: "Quem?
Eu?" "Sim, você." "Se você quiser, Eu posso ir." "Não, não, não, mas diga-me o que deve ser feito." Eu disse: "Apenas vá e coloque
sua mão no coração dele, pronto." "Eu?" Ele disse. "Sim, você." Ele foi e colocou sua mão e o sujeito ficou bem. Ele ficou
impressionado.
Ele se encontrou Comigo agora no casamento, e ele ficou impressionado consigo mesmo. "Isto, eu posso fazer com qualquer
pessoa?" "Sim, sim, você pode." Mas se você não assumir, e apenas se sentar meditando, meditando, se entregando, de que
adianta? Então você tem de fazer, agora, após alcançar o estado de Shiva, você tem de começar a fazer o trabalho da Adi
Shakti. Vocês devem ter este desejo: "Nós devemos expandir a Sahaja Yoga," "nós temos de trabalhar isso." Mas tome cuidado,
às vezes você pode ficar condicionado, você pode ficar egoísta, observe-se. Com a vigilância, você pode, Eu tenho certeza, você
pode alcançar muito. Nós temos feito, algumas pessoas que assumiram a responsabilidade têm feito isso em todo lugar, em
cada país. Assim, a primeira coisa, a entrega é importante para alcançar o estado de seu Espírito, de Shiva e Sadashiva.
Mas o segundo estado é que você agora tem de pensar nos outros. Primeiro é como eles dizem em Sânscrito, é vyashti,
significa ganho individual, você obtém o ganho individual. E depois isso se torna samashti, significa o coletivo. Você tem de
trabalhar isso no coletivo. As pessoas que nunca nem mesmo receberam a Realização, nada desse tipo, têm feito tanta
organização e isso e aquilo. Enquanto vocês a obtveram, então agora é importante que vocês estendam essa luz aos outros.
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Todo ano, nós temos aniversários de várias pessoas e, todo ano, nós fazemos uma promessa: "este ano, eu não farei isso ou eu
não farei aquilo."
Essa é uma maneira muito boa de ver... até que ponto nós chegamos na vida. Muitas pessoas, que realmente alcançaram uma
grande elevação... em sua vida espiritual, não precisam de um aniversário, mas todo dia, elas sentem que é um aniversário, para
iniciar, para ir em frente, para compreender, para aprender. Todo dia é um ano novo para elas. Em nossas próprias vidas, nós
percebemos que o que nos cerca muda muito lentamente. Algumas vezes é chocante, às vezes você fica surpreso... como o
ambiente ao redor não está mudando. Mas, em uma maneira sutil, há uma mudança enorme acontecendo dentro e fora de nós.
Todo o ambiente hoje é governado pelos seres humanos. Eu não sei até que ponto o Paramachaitanya atua nisso, mas cabe a
nós nos abrirmos para novas dimensões em nossas vidas. Por exemplo, se nós achamos que ainda temos, através de nossa
introspecção, nós constatamos que temos estas velhas coisas sutis e insensatas... ainda pairando em torno de nós, nós não
temos de fazer uma promessa por causa disso. Você só tem somente de testemunhar isso.
E o caminho destrutivo que está capturando você, imediatamente você o abandonará. Você não tem de se preocupar em fazer
uma promessa para si mesmo, porque agora você é samarth, significa que agora você está completamente dotado de poderes.
O que quer que você ache que é errado, a sua própria atenção nisso irá aos poucos, gradualmente, remover as dúvidas sobre ter
esses problemas, essas conexões, condições e o ego, que ainda estão persistindo. Definitivamente, você largará isso. Com a
sua atenção, isso irá embora. Então você perceberá que... todo dia sua atenção está ficando purificada, ficando poderosa,
ficando compassiva. Normalmente, qualquer reação que você tenha em sua atenção... simplesmente desaparece... e você
começa a testemunhar a coisa toda. E o seu poder de atenção, através dessa força de testemunhar, atua e funciona. Ela atua
não somente em você, mas em tudo que o cerca. Primeiramente, através de sua meditação, neste estado de meditação, você
expande dentro de si mesmo.
Você fica no presente. Outro dia, alguém Me perguntou: "Onde foi o Seu último aniversário?" Eu simplesmente esqueci onde foi.
Quanto ao mais, Minha memória é muito boa, como a de um elefante. Mas isso Eu esqueci. Talvez, todo momento, todo dia,
você vive no presente e você cresce, então você esquece quando e onde esse crescimento aconteceu. Meu próprio crescimento
tem sido assim, toda vez que Eu vou a um lugar, Eu encontro pessoas muito boas chegando... e algumas das pessoas horríveis
do grupo antigo desaparecendo. É algo como por exemplo, quando a árvore cresce, as folhas vão caindo e novas folhas
começam a surgir. Mas na Sahaja Yoga é algo diferente. Eu percebo que na árvore da Sahaja Yoga, muito poucas, muito, muito
poucas folhas caem e, algumas vezes, você fica diante de um exuberante jardim de belas pessoas.
Para Mim, é como fogos de artifício milagrosos. Começa como um pequeno fio... e depois se abre em vários padrões belos. É
impossível prever ou visualizar o que acontecerá a nós, a Sahaja Yoga e a todos vocês. Eu nunca aprendi a imaginar coisas, mas
a visão que você observa é realmente notável, é muito notável, pois Eu vejo todos os Sahaja Yogis mergulhados no Amor
Divino... e expressando a si mesmos de uma maneira muito bela e profunda. Isso quando vem, realmente faz sua atenção ficar
completamente... envolvida em tamanha Felicidade Divina... que você esquece esse momento. Um desses momentos acontece
quando... vocês comemoram o Meu aniversário. Eu até mesmo esqueço quantos anos Eu tenho vivido nesta Terra. Às vezes, Eu
digo que tenho 73 anos, às vezes Eu digo que tenho 70 anos. Eu simplesmente não sei. Porque, como Eu lhes disse, isso não
deixa nenhuma marca de tempo, de data, de ano, nesse estado de felicidade.
É como se às vezes você pudesse imaginar que... você foi ver algo muito belo, como o Taj Mahal, sem saber o que é e, de
repente, você descobre, inesperadamente, uma bela construção. Você simplesmente fica ofuscado, como eles dizem. Em Hindi,
eles falam: "awak". Você não sabe como expressar. Você fica sem fala. E, invariavelmente, você descobrirá que nesse momento
você esquecerá o tempo. Você esquecerá como chegou lá. Toda a história por trás de tudo isso termina assim que... você
percebe a realidade da visão. Essa realidade da visão é... algo além até mesmo de Meu pensamento e imaginação. Eu não

consigo, mesmo agora, algumas vezes, acreditar que há tantos Sahaja Yogis... que obtiveram esse conhecimento sutil.
Antes de mais nada, Eu nunca soube que havia tantos buscadores. Eu nunca soube que havia essas pessoas sutis nesta Terra.
Por todo o mundo, em todo lugar que Eu fui, seja no Nepal ou no Brasil, de repente Eu Me encontro diante de muitos belos
buscadores. Se vocês Me perguntarem: "Quando a Senhora foi ao Brasil?" Eu não serei capaz de lhes falar as datas. Eu tenho
uma memória muito ruim para datas pela mesma razão, Eu acho, porque a todo momento Eu vejo a visão. E o tempo também
simplesmente pára naquele momento. Ele não se expressa. Nada é registrado, exceto a experiência. E essa experiência está em
uma forma abstrata.
Você não consegue descrevê-la. Ela está além das palavras e além de qualquer descrição. Naquele momento, você realmente
fica sem pensamentos... e esse é o momento que nós temos de realmente desfrutar. A maior desgraça dos tempos modernos é
o relógio, o qual mantemos o tempo todo. E o tempo todo, nós só ficamos olhando as horas, que horas são agora, e após dois
segundos, novamente você quer ver que horas são. Nós atravessamos os limites do tempo, kalateet. Tentem entender porque
nós atravessamos (os limites), porque o tempo se move de acordo conosco. Vocês podem experienciar isso. Outro dia, Eu
estava vindo de Delhi e em Minha família, todos pareciam estar muito preocupados com as horas. Então, eles ficaram atrás de
Mim: "Vamos, vamos, estamos atrasados, estamos atrasados."
"Agora, Você não vai conseguir pegar o avião", isso e aquilo. Tudo bem. E quando cheguei lá, eles disseram: "O avião ainda está
esperando. " "Não é, não é necessário que a Senhora se apresse." "Levará pelo menos 15 a 20 minutos para a Senhora partir".
Assim, também esta palavra "aeroporto" torna as pessoas... realmente sobressaltadas, Eu diria. Eles terem de ir para o avião é
como se houvesse alguma guerra... ou Eu não sei o que é isso. Até agora, felizmente, Eu nunca perdi o avião, nunca perdi o trem
em Minha vida. Embora Eu viaje bastante, Eu acho. E todas as vezes Eu constatei que, invariavelmente, o avião estava
esperando por Mim.
Ele não partiria. Eu lhes darei hoje um exemplo muito interessante, se vocês estiverem calmos. Nós estávamos em Praga e nós
devíamos ir para Polônia via..., novamente a mesma coisa acontece Comigo, com a experiência que Eu tinha, Polônia via Viena.
E estava conosco um grande Sahaja Yogi que Me disse que... o avião partiria às 11:00 horas. E ele Me liga do aeroporto: "Não, o
avião está partindo às 9:30." Se Eu quiser, Eu posso estar pronta em cinco minutos ou... Eu posso gastar duas horas, depende.
Assim, Eu estava pronta. Eu simplesmente entrei rapidamente no carro. Nós chegamos no aeroporto, mas nós estávamos
atrasados 15 minutos... e a funcionária da empresa começou a gritar muito alto Comigo: "Vocês são VIPs, são isso e aquilo." Ela
disse para Mim todos os tipos de coisas.
E esse Sahaja Yogi não pôde suportar isso. E ele sentiu que foi erro dele ter Me falado a hora errada. "Por isso que esta mulher
está gritando como minha Mãe." Ele não pôde suportar isso. Ele ficou muito triste. Então, nós entramos no avião... com aquela
mulher gritando atrás de nós. E nós vimos que o piloto e os engenheiros estavam ocupados... com algum conserto do avião.
Eles disseram: "Está com defeito, mas ficará pronto." Então nos sentamos. Agora, aquele Sahaja Yogi não pôde suportar
aquilo... e lágrimas começaram a cair de seus olhos.
Uma Sahaja Yogini disse: "Irmão, está tudo bem, não chore." Eles estavam sentados atrás de Mim. Eu Me virei e disse: "Tudo
bem, não se preocupe." Ele disse: "Não Mãe, por minha causa de mim, ela pôde dizer..." "todas aquelas coisas, eu não posso
suportar isso." E ele não conseguia parar de chorar. Em um minuto, o céu que estava completamente aberto foi coberto... com
grandes nuvens, como enormes elefantes andando por toda a área, muito grandes. Todos os Sahaja Yogis que estavam no
outro lado, na parte superior do aeroporto, também viram aquilo acontecendo. Tudo ficou completamente negro. "Meu Deus! ",
Eu disse.
"Vejam, as lágrimas deste homem têm tamanho poder." E assim, o pessoal do aeroporto nos disse: "Este avião está com
defeito, então nós temos de sair." Assim, nós saímos do avião. Nós retornamos, então ele foi até à funcionária da empresa... e
falou com ela: "Agora, com quem nós devemos gritar?" "Agora, o avião não vai partir, nós deveríamos gritar com você?" "Como
ousas gritar com minha Mãe e dizer todas aquelas coisas?" Mas todas as pessoas lá no aeroporto, que ainda estavam... sob o
mesmo estilo de regime, tomaram um grande susto. O próprio gerente veio a Mim. Ele disse: "O Seu avião ainda vai demorar

cinco horas..." "e se a Senhora desejar sair, nós podemos Lhe dar uma permissão, " "todos vocês podem sair." E ele Me tratou de
uma maneira especial.
Eu não pude entender aquela reação. Assim, Eu saí e nós fomos fazer algumas compras ou algo assim. E quando nós voltamos,
nós ficamos surpresos. Todo o aeroporto estava bastante impressionado conosco. E quando Eu cheguei, aquele era o único
avião que estava partindo. Todo o tráfego foi interrompido, exceto para este avião. E quando fomos embarcar no avião, um
senhor que estava lá disse: "Mãe, a Senhora pode me ajudar?" Eu disse: "Como?" "Eu peguei uma dor nas costas terrível?" Eu
disse: "Como Eu posso fazer isso?"
Então uma senhora entrou e disse: "Mãe, eu tenho dores..." "no meu ombro, a Senhora pode colocar a Sua mão nele?" Eu
simplesmente pus Minha mão no seu ombro e ela disse: "eu estou me sentindo bem." Ela começou a levantar o seu braço.
Então Eu fui. Eu pensei: "É melhor Eu pegar o avião agora." Quando Eu estava andando, o mesmo senhor veio a Mim. Ele disse:
"Por que não põe a Sua mão nas minhas costas?" Eu disse: "Eu tenho de embarcar no avião." Ele disse: "Eu vou andando com a
Senhora, apenas coloque Sua mão..." "nas minhas costas, tenho certeza que ficarei bem." E nós caminhamos juntos por uns
dois minutos ou mais.
Ele disse: "Eu estou bem." Todo o ambiente mudou. Isso fez um enorme efeito naquelas pessoas... que estavam sob aquele
regime e era realmente como um regime militar. E todo o modo de tratar estava tão estranho. Tudo mudou em tão pouco
tempo. E Eu fiquei surpresa como... as lágrimas daquele Sahaja Yogi tinha produzido aquele milagre. Agora, imaginem o
momento em que... as lágrimas começaram a rolar de seus olhos, naquele momento, simplesmente um grande drama se
manifestou. E, por fim, o que você descobre é que as pessoas no aeroporto... se tornaram extremamente humildes e
respeitosas. Portanto, quando nós começamos a pensar no tempo e no tempo e no tempo, nós temos de entender que o tempo
é nosso escravo. Nós não somos escravos do tempo.
Há mil e uma histórias que Eu posso lhes contar como... por estar atrasada em um lugar, por chegar atrasada a um lugar, por
não estar preocupada com o tempo, Eu tenho visto manifestações tão belas, dramas tão belos, a arte do Poder Divino, que Eu
fiquei impressionada... ao ver como as pessoas se preocupam tanto com o tempo. Se o tempo é realmente necessário, se nós
todos ficamos observando o nosso tempo a cada ano, como o nosso aniversário, e se você pensar que o tempo é muito
importante, ele o é de uma certa maneira. Nestes tempos modernos, nós realmente precisamos de tempo para a meditação,
para os encontros coletivos e para a Sahaja Yoga. Eu sei que quando houve a guerra da independência deste país, onde os
Meus pais lutaram com todo o seu tana (corpo), mana (mente), dhana (riqueza). Naquela época, Eu Me lembro de como eles
nunca se importaram com nada. Eles deram o máximo deles, porque era muito importante... tornar este país livre das garras do
Império. E isso era tão importante. Eles tinham que encontrar alguém em tal lugar. Aquele homem, vamos supor, estava fugindo
da prisão ou algum tipo de coisa estava acontecendo. Eles não podiam se permitir perder a hora.
Eles não podiam se permitir negligenciar aquela hora importante, encontro importante, discussão importante, porque tudo se
tornou uma emergência para eles. Ninguém falou com eles, ninguém deu palestras para eles, mas para eles, era de dentro.
Todos eles foram pessoas lendárias, Eu devo dizer, pela maneira como eles lutaram pela sua liberdade. Hoje é a mesma
situação. É uma emergência, uma emergência muito sutil, em que nada é mais importante do que difundir a Sahaja Yoga. Se
algumas pessoas a perderem, não saberão sobre a Sahaja Yoga... e nós seremos os responsáveis por isso. Na época de Cristo,
Buddha, Mahavira ou qualquer um Deles, não havia aviões para viajar. Não havia esses alto-falantes, também não havia outros
meios de comunicação... e televisões e todas essas coisas. Todas essas coisas surgiram agora. Isso tem se manifestado
agora.
É o trabalho do Paramachaitanya. Por meio dos cientistas, de outros conhecimentos, toda essa manifestação ocorreu. Essas
pessoas também não tiveram de enfrentar o povo, enfrentar tantos, nem tiveram que dar a Realização às pessoas em número
tão grande. Assim, todas essas invenções, tudo isso vocês vêem hoje como iniciativas modernas que obtivemos, todas elas são
para a Sahaja Yoga. Sem a Sahaja Yoga, vocês não conseguem imaginar o que aconteceria a este mundo. Antes de tudo, nós
não temos paz em nossos corações. Nós falamos de paz. Eu soube de pessoas que receberam prêmios pela paz... não têm
nenhuma paz em seus corações, nenhuma paz de forma alguma. A menos e até que nós seres humanos tenhamos paz, não

poderá haver paz no mundo. Somos nós que criamos as guerras.
Somos nós que fazemos todos os tipos de violências. Somos nós que arruinamos a possibilidade das pessoas... entrarem no
Reino de Deus. Portanto, a paz somente pode ser alcançada... por meio da estabilização da paz nos corações das pessoas. E
isso somente é possível... se você alcançar o estado de consciência sem pensamentos, você permanecer no presente. E lá,
onde vocês ficarão impressionados, vocês serão firmes como uma rocha, porque vocês terão a realidade em suas mãos. Vocês
podem trabalhar da maneira que quiserem. Na verdade, Eu não faço nada, realmente, seja o que for. Vocês podem dizer: "A
Senhora faz isso, a Senhora faz aquilo." Eu não faço. É o Paramchaitanya que trabalha.
Da mesma maneira, ele trabalhará também para você. Mas você tem de ter fé em você mesmo... e fé absoluta na Sahaja Yoga.
Absoluta. Essa é a única maneira pela qual nós podemos atingir isto: muitas, muitas, muitas pessoas, a maioria das pessoas do
mundo, Eu diria, todas elas, apesar da dificuldade de dizer isso, mas pode ser possível, devem entrar no Reino de Deus conosco.
Essa é a coisa mais importante, mais importante que todas essas coisas mundanas... e mais do que todas essas coisas
insensatas. Portanto, a atenção deve ser: "Quantas pessoas nós vamos trazer para a Sahaja Yoga? " "Quantas nós iremos
salvar?" "O que nós faremos em relação a isso?" Quando você tem de pensar sobre isso todas as manhãs, como você pode se
lembrar das horas e de datas? Quando estamos agora em uma emergência... e você sabe que esta emergência tem de ser
atendida, então como você pode simplesmente prestar atenção... em todas as coisas mundanas, em todas as conquistas
mundanas?
Essas coisas tomarão o seu próprio curso. Vocês não têm de se preocupar. Isso funciona automaticamente. Automaticamente.
A única coisa que você realmente precisa é que... o seu redirecionamento ou o seu foco seja a Sahaja Yoga, completamente. Se
nós realmente queremos a paz nesta Terra, se realmente queremos o progresso para nós mesmos, se nós queremos que todos
os tipo de problemas físicos, mentais... e emocionais sejam resolvidos, tudo para o nosso bem, por que não virmos para a
Sahaja Yoga, onde nós não temos de... fazer nada, exceto elevar a nossa Kundalini, exceto meditar para isso por muito pouco
tempo... e alcançar esse estado de felicidade? Hoje, os Meus sentimentos estão realmente cheios alegria, cheios de alegria,
porque agora Eu posso ver... como as coisas estão acontecendo, como uma pessoa pode fazer milhares e milhares de Sahaja
Yogis. Eu vi um milagre. Eu falei uma vez que uma semente tem todas as milhares de árvores... que vão ser criadas. E quando
Eu vejo uma nova técnica de cultura de tecidos, Eu fiquei surpresa ao ver que em uma única pequena semente... houvesse
tantos pequenos brotos que brotaram.
Da mesma maneira, todos vocês são capazes e podem fazer isso, mas o que é necessário é a fé em vocês mesmos... e também
a completa sinceridade em relação à Sahaja Yoga. Se isso acontecer hoje, vocês realmente celebraram Meu aniversário. Se
vocês acham que Meu aniversário é importante, para Mim o mais importante é que... todas as pessoas obtenham o seu
aniversário espiritual.
Que Deus os abençoe.
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Puja de Páscoa Sidney, Austrália, 03.04.1994 Eu estou feliz em saber que muitos de vocês vieram aqui… e Eu sinto que este é
um puja muito importante, não só para a Austrália, mas para o mundo inteiro, porque ele tem a maior mensagem, a qual nós
concretizamos agora na Sahaja Yoga. Nós temos de entender a mensagem de Cristo. Há muitas pessoas neste mundo que
tentam exibir… que elas são grandes intelectuais… e elas têm o direito de fazer qualquer comentário que quiserem sobre Cristo.
Eu estava lendo os jornais hoje, Eu fiquei surpresa, onde todos eles estão dizendo um por um: "Eu rejeito esta parte de Cristo de
que Ele nasceu pela Imaculada Concepção." "Eu rejeito que Ele ressuscitou," "eu rejeito isso e rejeito aquilo." Quem são vocês?
Porque vocês podem escrever, porque vocês têm um talento, como vocês podem dizer essas coisas? Simplesmente sem
descobrir. Você é um estudioso, talvez você seja uma pessoa que lê muito, talvez você ache que é… capaz de dizer seja o que
for que queira sobre qualquer assunto, mas o assunto da espiritualidade não pode ser tratado por pessoas… que não são nem
mesmo realizadas. Porque é uma vida muito divina, é uma vida muito diferente. É uma área onde sua mente não pode entrar.
Está além da mente. E então os poetas ou artistas, todos eles que trabalharam na vida de Cristo… e tentaram dizer coisas sobre
Ele, na maioria eram almas realizadas e se não eram, eles não conseguiam fazer justiça à vida Dele. É muito surpreendente Eu
estar comemorando… essa ressurreição na Austrália. Vocês sabem que este é o país do Muladhara, e o Muladhara, ele próprio
depois se expressa ou se manifesta no Agnya. Portanto vocês têm uma conexão tão grande, pois antes de tudo este é o país
onde o Muladhara está estabelecido, foi estabelecido, Eu devo dizer, e mais tarde, isso foi manifestado na vida de Cristo, no
centro do Agnya. Eu devo dizer que vocês realmente criaram algumas pessoas muito grandiosas, significando esta bela
manifestação, porque como vocês têm o Dr. Bogdan, que é australiano, no sentido de que ele viveu aqui e depois ele voltou para
a Rússia, que é o Agnya Direito, onde ele trabalhou. Da mesma forma, o modo como a Sahaja Yoga prosperou aqui, antes de
mais nada, entre todos os países europeus, ou podemos dizer, entre todos os países que não eram indianos, o crescimento
máximo ocorreu na Austrália, e o crescimento máximo agora primeiro ocorreu no Bloco Oriental, na Rússia. Agora, a outra parte
do Agnya é a China. E são somente vocês, dentre vocês apenas, algumas pessoas têm de cuidar disso. E na realidade, todos
vocês estão cuidando de Taiwan, Hong Kong, Tailândia. Todas essas são raças chinesas. Além disso, eles veneram Buddha. É
muito interessante. Buddha, como vocês sabem, está no lado esquerdo do seu medha, como eles chamam, esta é a placa do
medha, é a placa inferior do cérebro. Assim, Cristo está no centro e nós temos Buddha no lado esquerdo. Ou vocês também
estão cuidando dos países que são influenciados por Buddha. Está tudo funcionando como um plano. Talvez vocês não
estejam conscientes disso, que todos nós somos pessoas pertencentes a um único Virata… e que nossas necessidades ou
nosso trabalho, todos eles têm grande significado e conexão. Sobre a Austrália, há um mito na Índia… de que havia um grande
santo e ele era muito bom, mas de alguma forma, ele cometeu alguns erros ou talvez muitos erros. Então Deus o amaldiçoou e
disse: "É melhor você ir embora da Índia." Isso estava conectando a Índia e a África. Assim, a terra foi trazida até este ponto. Ele
lhe deu a terra, Deus, e disse: "Agora ressuscite esta terra e crie algo a partir dela." E essa estrela é chamada de Trishanku, que é
o Cruzeiro do Sul. Este Cruzeiro do Sul é chamado de Trishanku, Como mencionado em nossos Puranas, como este santo… que
se tornou assim e Deus o transformou em uma estrela que está suspensa, Trishanku está suspensa no topo desta terra e… está
realizando a construção deste país. Foi dito a ele: "Vá lá e crie um paraíso para os seres humanos." Isso tem muitas origens
mitológicas e históricas. E há também alguns pontos muito bons que Eu vi sobre a Austrália, que são muito surpreendentes
porque eles acreditam na sociedade multirracial… e a preservam, eles tentam ajudar as pessoas através da justiça, se algumas
pessoas são perturbadas e torturadas. É uma atitude muito ousada em relação ao progresso, que nós devemos ter uma
sociedade multicultural. E isso vem do pensamento político, novamente Eu diria, após a ressurreição. A América é uma
sociedade multicultural, cheia disso, e como resultado disso, como resultado disso, eles progrediram muito financeiramente.
Mas eles não aprenderam nada com a sociedade multicultural. Por exemplo, os espanhóis foram lá. Os espanhóis, como vocês
sabem, são toureiros. Eles foram e destruíram todas as culturas dos tempos antigos, e as novas pessoas que foram não tinham
nenhum relacionamento com elas. Como os indianos têm uma identidade separada, então nós temos outras culturas como a
islâmica e tudo mais, então eles não mantêm nenhuma conexão com elas. Os aborígenes também são mantidos fora como
algo de nível muito baixo. Mas aqui, Eu acho que as pessoas têm uma curiosidade… e também conhecimento sobre as outras
culturas que os cercam. Isso mostra que o senso de coletividade está dentro de seus genes, podemos dizer, que está
funcionando de tal maneira… que este país ainda acredita na sociedade multicultural. Todas essas são manifestações da
qualidade de Shri Ganesha. Se você tem, digamos, um grupo de até mesmo dez pessoas… com marido e mulher e eles não têm

a pureza de Shri Ganesha, eles não conseguem sobreviver porque sempre haverá um conflito muito grande… entre marido e
mulher. Também, não somente a parte do conflito, mas as pessoas se tornarão extremamente superficiais. Como na América,
uma mulher se casaria com um homem… porque ele usa tal e tal roupa; ou uma mulher é apreciada porque ela tem um tipo
específico de penteado. Se o penteado mudar, o homem pode pedir o divórcio. Eles são tão superficiais. A briga é com o
marido: "Você não comprou um determinado casaco…" "que eu gostei", então há um divórcio. É tão superficial. Assim, o
relacionamento entre marido e mulher… é estabelecido por Shri Ganesha e Ele lhes dá a ideia pura… sobre como desfrutar sua
vida de casado. Por que indivíduos como Freud se tornam tão importantes? Eles começam a substituir Cristo… e as pessoas
ficam encantadas com isso. Porque os seres humanos, se eles sabem que em estado potencial, todos eles são divinos, todos
eles têm de se tornar divinos… e não descer ao nível dos animais ou ainda pior do que isso; se eles percebem que seu principal
objetivo de vida é a ressurreição, que eles têm de se elevar acima de todas essas… assim chamadas tentações da vida; se eles
conhecem esse potencial, então eles têm de acreditar nisso também, de modo que eles não tenham essas ideias absurdas
sobre a vida. Cristo veio como um ser humano. Ele veio como um ser humano, mas Ele não era um ser humano. Ele era divino.
Absolutamente Ele não era nada além de Aumkara. É por isso que Ele pôde andar sobre a água. Não havia nada materialista
Nele, vocês podem dizer, nenhuma matéria Nele. Se houvesse alguma matéria, Ele não poderia ter andado sobre a água. Mas se
as pessoas começarem a descartar todos esses fatos sobre o Seu nascimento, sobre Ele andar sobre as águas e tudo mais,
então o que resta de Cristo? Eu não consigo entender. Agora, essa mensagem de Sua Ressurreição é muito importante, mas o
que você percebe é: como vocês têm três dias de feriado, as pessoas estão apenas fazendo o que não se deveria fazer. Eles
foram a alguns lugares, talvez com suas esposas, talvez não seja com suas esposas, com alguém, em algum tipo de idiotice e
eles gostam de coisas… que não podem ser apreciadas por alguém que seja uma alma realizada. Assim, nós mesmos temos de
saber que agora nós obtivemos nossa Realização. Nós a obtivemos. Não que ela esteja em um estado potencial, mas ela está
em um estado cinético. Assim, para nós, Cristo deve ser um modelo do tipo de vida que devemos levar. Naquela época de
Cristo, não havia aviões, não havia carros, nada, mas Ele foi de lugares a lugares e falou com eles sobre a vida espiritual. As
pessoas ainda não eram evoluídas. Elas não eram maduras o suficiente. Então Ele não pôde lhes dar Realização, mas Ele falou
sobre a vida dhármica. Ele foi ao extremo dos Dez Mandamentos, Ele não disse apenas que você não deve cometer adultério,
mas você não deve nem mesmo ter olhos adúlteros. Ter olhos puros. Agora, como isso é possível? Quando você vê os cristãos
e as nações cristãs, eles sofrem desta doença de não ter de forma alguma os olhos puros. Há um tipo de luxúria e ganância nos
olhos… e eles não têm vergonha disso. Graças a Deus, os Sahaja Yogis em todo o mundo… mudaram tanto, se transformaram
tanto. Eles se tornaram tão belos que esse problema nós não temos. E se alguém tem, nós queremos que essa pessoa saia da
Sahaja Yoga… até que ela se cure e volte ao normal. O principal problema das nações cristãs é que elas se tornaram muito
mentais. Até o sexo eles fazem mentalmente, no sentido de que eles flertam. Os olhos estão o tempo todo olhando para alguma
coisa… e reagindo a isso. Eles não conseguem testemunhar nada. Qualquer coisa que veem, eles começam a pensar sobre isso,
a reagir a isso. Então a reação, porque eles não são evoluídos, pode levá-los a qualquer nível de bestialidade, pior do que bestas.
Por exemplo, uma pessoa inocente vê algo, ela entra em consciência sem pensamentos, e ela apenas aprecia a beleza daquilo;
mas uma pessoa que é cheia de luxúria e ganância nunca pode apreciar nada. Pelo contrário, ela gostaria de possuir aquela
coisa… ou iria além dos limites de sua autoridade… e cobiçar a esposa de outra pessoa, o marido de outra pessoa. É uma coisa
muito sutil que devemos entender: quando fazemos amizade com os outros, o que nós apreciamos na amizade? O que vemos
nessa amizade? Como alma realizada, como deve ser sua amizade? A amizade deve ser pura, nirvajya. Ou seja, você é amigável
com alguém, porque você apenas aprecia a amizade pura, onde não há nenhum senso de posse… ou também o senso de
destruição. Uma amizade assim é uma amizade Sahaja. Eu tenho visto as pessoas em todo o mundo, quando elas vêm para
Ganapatipule, a maneira como elas riem, a maneira como elas desfrutam e Eu Me sinto muito feliz… por haver esse novo mundo
de pessoas tão inocentes que foi criado… nesta Terra em Minha vida. Vocês também devem perceber que vocês pertencem
agora… a um tipo muito mais elevado de pessoas, um tipo muito mais elevado. Não há nenhuma justificativa para qualquer
Sahaja Yogi… se entregar a essas coisas imundas, porque ele está além disso. Ele desenvolveu um novo senso de beleza e
pureza. Ele não consegue suportar nada que o faça parecer uma pessoa… que se move em direção a todos os tipos de coisas
imundas. Esta é uma especialidade que vocês adquiriram, que estava potencialmente dentro de vocês e apesar da atmosfera…
na qual vocês viveram e viram, vocês simplesmente se livraram disso… e se tornaram como belas flores de lótus no lago de
imundície. E essas flores de lótus, elas mesmas podem fornecer uma fragrância tão bela… aos outros que elas podem tornar
todo o lago perfumado e belo. Portanto a responsabilidade sobre vocês é muito maior, Eu diria, do que sobre Cristo, porque
Cristo era divino. Eu estava pedindo a eles para conseguirem o Devi Mahatmyam, se possível. Nele, Cristo é descrito como o
Filho do Senhor Krishna e Radhaji, e que foi dado a Ele um poder especial e Ele é chamado de Suporte do Universo. Apenas

imaginem, Muladhara. Ele é o Suporte do Universo. E o nascimento é descrito de uma forma bela, que primeiro Ele foi criado
como um ovo. Essa pureza, essa auspiciosidade foi transformada em um ovo. É por isso que na Páscoa, vocês dão ovos aos
amigos. Agora, este ovo também foi delicadamente guardado por eras… e depois ele foi dividido em dois. O primeiro se tornou
Shri Ganesha… e o segundo, que evoluiu plenamente, como um ovo quando ele está evoluído e está totalmente maduro, o
segundo era Cristo. Vocês podem dizer: "Como é que um ovo tem duas formas?" Eu devo dizer que esses são acontecimentos
divinos. Eles são muito diferentes do que vemos no mundo mundano. Agora, este ovo, a segunda parte dele, tornou-se uma
Criança… e Ele estava clamando por Seu Pai. Em toda Sua vida, Cristo falou em nome de Seu Pai… e quando Ele soube que Ele
seria crucificado, Ele orou ao Seu Pai dizendo: "Oh Pai, salve-Me deste cálice da crucificação." Ele orou. E se você observar Seus
dois dedos, estes dois dedos… estão sempre à mostra, a expressão de Sua bênção. Este é aquele que corresponde, como vocês
sabem muito bem, a Shri Krishna e este a Vishnu. Então Ele sempre mostrou estes dois dedos. Há tantas coisas pelas quais nós
podemos, como Sahaja Yogis, descobrir sobre como Cristo tem governado inteiramente. Ele não está morto. Seu corpo pode ter
perecido em Caxemira, como eles dizem, mas Ele era o Espírito… e o Espírito que estava Nele… era uma grande personalidade
viva, eternamente viva. Nós podemos dizer que Ele pode ter tido um pouco de, nós podemos dizer, aspecto humano para Se
camuflar, afinal o Espírito simplesmente não pode aparecer… e essa parte poderia estar morta, essa camuflagem que Ele estava
usando. Na Divindade, como Ganesha é puro, Ele está absolutamente além de qualquer tipo de contaminação. As outras
Encarnações que vieram a esta Terra tiveram de fazer muitas coisas. Por exemplo, Shri Krishna teve de ir à guerra do
Mahabharata. Rama teve de ir para a floresta para lidar com as pessoas. O mesmo com Cristo, nós podemos dizer que Ele foi a
todos esses lugares, mas Ele nunca se comportou como um ser humano. Os outros se comportaram. Shri Rama chorou muito,
chorou muito por Sua Esposa. Depois Shri Krishna se casou muitas vezes, porque elas eram Seus poderes, então Ele se casou
com elas. Assim, embora Eles fossem Encarnações, Eles tiveram de fazer… muitas coisas que os seres humanos fazem. Cristo
nunca foi casado. Ele nunca chorou, até onde nós sabemos, exceto quando Ele estava orando ao Seu Pai. Ele só pediu: "Se o
Senhor puder tirar este cálice da Minha boca, Eu ficarei muito feliz." Então é mostrado em Seu caráter que Ele veio a esta Terra…
como uma personalidade divina, viveu como uma personalidade divina… e morreu como uma personalidade divina. Eu acho que
é muito mais fácil ser dessa maneira, porque você é uma pessoa divina, você vem, dá alguns sermões, palestras, isso, aquilo e
simplesmente vai embora. Ele não assumiu a responsabilidade de dar a Realização às pessoas, a qual é a maior dor de cabeça,
Eu acho, dar a Realização às pessoas. Porque se você lhes der a ressurreição, se elas obtêm a Realização… Cristo aceitou Sua
ressurreição como uma coisa natural, porque Ele sabia tudo sobre ela e Ele não teve de mudar, Ele não teve de se transformar,
Ele era o mesmo que Ele era, porque Ele não precisava de nenhuma ressurreição. Ele apenas tentou mostrar em Sua vida… que
nós seres humanos podemos ter nossa Realização… e podemos ter a ressurreição. Sua mensagem não é a cruz, mas sim a
ressurreição e esta ressurreição, se vocês entenderem, então pode-se entender também mais uma coisa, que agora nós
tivemos a ressurreição… de seres humanos comuns ao nível divino. Era mais fácil para Cristo porque Ele não tinha de enfrentar
nenhum problema, enquanto vocês estão saindo dessa vida humana para uma vida tão mais elevada. De repente, é demais. Eu
concordo. É demais aceitar. Mas porque vocês vão além da sua mente, não é difícil, porque sua mente para de pensar. Por outro
lado, normalmente as pessoas ficariam pensando: "Agora, eu tive a ressurreição. Tudo bem, então o que eu devo fazer?" "O que
eu devo abandonar? Quais coisas devem desaparecer?" "Qual é o objetivo?" Todas essas ideias de seres humanos os teriam
seguido lentamente. Mas não, vocês apenas sentiram: "Nós estamos lá." "Agora o que fazer? Nós estamos lá." Vocês se
tornaram conscientes de suas qualidades, de suas virtudes, de sua grandeza… e aqueles que estavam conscientes ficaram
muito confiantes de que… nós temos esses valores já existindo dentro de nós; nós temos esses poderes que estão se
manifestando… e esses poderes estão fluindo através de nós. Ninguém duvidou disso. Alguns duvidaram, mas muito poucos. À
medida que vocês cresciam, imediatamente vocês sabiam que… o Divino está atuando através de vocês. Está lá. Tudo é
tangível. Vocês sabem tudo sobre seu ser interior. Gradualmente, vocês começam a expandir o seu Si, expandindo sua
personalidade. E então vocês não têm as fraquezas que os seres humanos têm. Nós tivemos algumas pessoas estranhas, sem
dúvida. Eu sei que… essas pessoas começam a pensar em como ganhar dinheiro com a Sahaja Yoga, e isso ainda é uma
insensatez humana acontecendo, ou em pensar como mostrar seus poderes, como mostrar como seus poderes podem se
impor, como usar seu ego para rebaixar as pessoas. Todos esses são estilos de vida humanos e existiram por algum tempo,
mas agora Eu perceho que todos vocês estão purificados, como se essa Kundalini simplesmente os tivesse purificado
completamente. Todos vocês se tornaram pessoas muito belas, extremamente belas, e até mesmo as pessoas os veem no
aeroporto… e elas pensam: "Estas são pessoas únicas." Mesmo nesta região, quando nós chegamos, eles estavam Me dizendo
que o senhor que é o zelador… estava dizendo que ele nunca tinha visto um grupo assim. "Eles não brigam; não discutem; não
ganham dinheiro com isso;" "as crianças são tão doces." É notável, uma sociedade assim nestes tempos modernos… nunca

existiu em lugar nenhum e como é que está existindo aqui? Eles ficaram bastante surpresos, vocês também deveriam estar,
como vocês alcançaram isso sem muito esforço… ou nenhuma penitência ou ir para os Himalaias. Vocês conseguiram isso,
porque tudo estava lá. Tudo estava lá e vocês encontraram isso. Nossos casamentos são noventa por cento bem sucedidos.
Nós temos problemas com os pais às vezes, com a sociedade, mas são muito poucos para serem mencionados e… isto faz um
sentido para Mim: nós podemos realmente mudar este mundo. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Se vocês se lembrarem
que… a mensagem de Cristo é a ressurreição, isso já aconteceu a vocês. Agora, o que deve acontecer depois da ressurreição? A
atenção de vocês deve estar lá. Se ela ainda estiver no seu trabalho, no seu dinheiro, no seu carro, em sua casa, nisso, naquilo,
então você ainda é um ser humano. Você ainda não perdeu esse apego. Ou em seus filhos e em seus cônjuges e tudo mais.
Isso tudo é ser ainda totalmente humano. Mas uma pessoa que é divina tem todos os relacionamentos, mas não fica apegada e
envolvida. Eu dei muitas vezes um exemplo muito bom das árvores. A seiva sobe na árvore, vai para várias partes da árvore, ou
ela se evapora ou volta para a Mãe Terra, nunca fica apegada a nada. Enquanto você estiver apegado aos seus filhos, apegado a
isso, apegado a aquilo, então tente entender que a divindade não se manifestou plenamente. Esse desapego não é negligência,
nunca. Pelo contrário, é o desapego mais puro, que realmente nutre todas as áreas de sua vida. Onde quer que você vá, ele
nutre. Então você tem de testar a si mesmo. Ninguém mais tem de fazer isso. "Até que ponto eu tenho sido gentil com os
outros?" "Até que ponto eu tenho sido útil aos outros?" "Até que ponto eu tenho sido coletivo?" Eu tenho visto vislumbres disso
muitas vezes e isso tem Me dado grande alegria. Por exemplo, uma vez nós tivemos um programa de Sahaja Yogis… e um
senhor tinha Me convidado sozinho para jantar. Então houve o programa e Eu pensei: "Como todas essas pessoas podem
comer na casa dele?" Então esperei até que eles se ausentassem, todos os Sahaja Yogis desapareceram. Este senhor veio dizer:
"Mãe, por que a Senhora pediu para eles irem?" "Eu cozinhei para todos eles." Isso Me deixou tão feliz. Ele tinha uma casa
pequena. Eu não sei como ele cozinhou para todos eles. E ele já tinha cozinhado tanta comida e estava esperando todos eles
para comer, e Eu apenas pensei que era demais para ele alimentar tantas pessoas. Da mesma forma, nós temos de ter esse
sentimento de que… todos nós somos coletivos e temos de ajudar uns aos outros. É, digamos, no corpo, se Eu tiver algum
problema em algum dedo, em qualquer mão, em qualquer lugar, o corpo inteiro corre para ele, o corpo todo sofre por causa
disso, o corpo todo sabe sobre isso. Da mesma forma, na Sahaja Yoga deve haver… um sentimento comum no mundo inteiro.
Se algo acontecer aqui, uma pessoa é afetada, o mundo inteiro deveria saber. Não só saber, mas eles devem fazer esforços. Se
uma pessoa está sofrendo, o mundo inteiro sofrerá por isso, e é isso que é o auge de nossa coletividade. Aqueles que tentam se
manter fora disso, na coletividade, também não podem crescer. Eu tenho de falar sobre muitas coisas, mas especialmente Eu
diria… que quando vemos alguém em dificuldades, digamos, dificuldades financeiras, nesse momento, nós devemos tentar
aconselhar ou tentar ajudar essa pessoa, exatamente como uma parte integrante do Todo. Então essa pessoa perceberá: "Eu
tenho tantas pessoas aqui, não estou sozinho." Alguém pode receber mais, alguém pode receber menos, não faz diferença. Mas
a atividade do coletivo deve ser tal que… vocês devem sentir essa unidade, esse sentimento inato por outra pessoa, inato, vocês
não têm de pensar sobre isso, mas de forma inata, vocês devem se sentir ligados a essa pessoa… e vocês devem sentir que têm
de fazer algo a respeito. "Afinal, por que ele não deveria ter a mesma alegria que eu tenho?" Então a primeira coisa que vocês
farão com essas pessoas é normalmente… ajudá-las em seus chakras, ajudá-las em seus esforços. É muito fácil agora praticar
a Sahaja Yoga. Antigamente era muito difícil. Se vocês tivessem tentado a Sahaja Yoga, digamos, na época de Cristo, todos
vocês talvez teriam sido crucificados. Poderia ser. Afinal, o que Cristo fez? Por que Ele foi crucificado? Mas hoje em dia não é
assim. Então vocês… Como outros santos, quaisquer pessoas na Índia, "Por milhares de anos", eles disseram, "nós estivemos
meditando." "Nós começamos nossa meditação quando não éramos nada…" "e agora anos após anos, nossos diferentes
nascimentos após nascimentos," "nós trabalhamos arduamente para chegar a esta situação…" "em que agora nós obtivemos a
Realização." Vocês não têm esse problema. Não há nenhum problema de forma alguma. Exceto por um, que você têm de ter
uma avaliação plena de si mesmo, que você é o puro Espírito e que você está no Reino de Deus. Exatamente como Cristo, isso
não importava para Ele. Ele tinha de se opor a algo que era errado, Ele o fez. Quando Ele tinha de apoiar algo que foi destruído e
salvo, Ele o fez. Ele não tinha nada a ver com Maria Madalena, mas quando as pessoas… começaram a apedrejá-la, Ele foi e
ficou em pé na frente dela, e Ele disse: "Aqueles que não cometeram nenhum pecado," "podem atirar pedras nela." Essa
coragem, essa confiança estava Nele, porque Ele era uma personalidade divina, por causa da Divindade. Mas vocês se tornaram
divinos. De certa forma, vocês sabem melhor sobre a vida do que Ele sabia, porque Ele nunca tocou em todos esses pontos…
que vocês têm tocado, de quais problemas vocês saíram. Portanto, vocês deveriam ter muito mais compreensão com as
pessoas… que não estão na Sahaja Yoga ou que querem vir para a Sahaja Yoga. Por exemplo, assim que eles chegam a
qualquer programa, vocês não devem começar a dizer: "Você é um bhoot, você é isso." Vocês eram um bhoot antes de vir para
cá. Um bhoot bem grande, se vocês Me perguntarem, Eu posso lhes dizer. Mas quando vocês compreenderam qual é a sua

importância, agora vocês se tornaram qualificados. Vocês sabem tudo sobre isso. Quando vocês souberem que isso aconteceu,
então tentem apenas seguir algumas regras sobre a Sahaja Yoga. É muito fácil para vocês seguirem, porque vocês são divinos,
sem problemas. Sem problemas, vocês podem seguir isso muito bem, mas não cedam às pressões humanas… que ainda
persistem em vocês ou talvez na sociedade. Mantenham-se fiéis ao seu próprio estilo, ao seu próprio comportamento… e vocês
ficarão surpresos ao ver que o resto do mundo venerará vocês, não os enforcarão, mas os venerarão. Em sua vida, isso irá
acontecer. Mas tentem entender que vocês estão tendo a ressurreição para um propósito, e esse propósito é transformar este
mundo em um belo lugar… para o qual todos vocês devem, com total atenção, com total compreensão sobre si mesmos, sobre
suas responsabilidades, devem saltar. A Austrália tem uma responsabilidade especial. Como Eu lhes disse, alguns são muito
responsáveis e alguns não são de forma alguma. Eu não consigo entender por que é assim, por que está acontecendo assim. Eu
vejo pessoas que são tão atentas e outras cuja atenção… ainda não está bem, movendo-se deste jeito, movendo-se deste jeito.
Portanto, vocês devem tentar seguir pessoas que alcançaram uma certa altura. Tentem seguir a vida delas, o estilo de vida
delas… e então vocês ficarão surpresos ao ver que vocês podem fazer isso muito facilmente, porque vocês são maduros. É
como Eu tenho dito, nós somos como um ovo e ele tem de ser chocado quando vocês estiverem maduros, mas alguns
pintinhos saem e simplesmente começam a andar, tranquilamente, com as perninhas, vocês os veem andando muito
tranquilamente… em direção à mãe. E os outros ainda estão lá… cobertos com todo tipo de sujeira e incapazes de andar. e então
esses que podem andar simplesmente os trazem, eles os cutucam com seus bicos e dizem: "Venham, venham, venham", e eles
os trazem para a mãe. É muito interessante, vocês devem observá-los. Esta Páscoa tem um grande significado: nós somos
agora pintinhos recém-nascidos… e nós temos de seguir agora um novo caminho. É um caminho muito simples, mas nós ainda
estamos condicionados, então nós temos medo, talvez, ou temos um ego, seja o que for. Então abandonem todas essas coisas.
Apenas tornem-se humildes… e apenas comecem a andar neste caminho da Sahaja… e um dia a Austrália deverá ser capaz de
abranger o mundo inteiro. Eu não consigo ver por que não. Afinal vocês são o Muladhara… e o Muladhara deve desempenhar
seu próprio papel como as pessoas mais sábias. A sabedoria é o poder que vocês obtêm de Shri Ganesha. Então vocês têm de
ser sábios, absolutamente sábios… e saber que vocês têm sido buscadores. Vocês não obtiveram isso porque Eu lhes pedi ou
nós lhes pagamos ou qualquer coisa, mas vocês eram buscadores lutando para saber a verdade… e é desse modo que vocês a
obtiveram e uma vez que vocês a tenham obtido, vocês devem estabelecê-la totalmente em sua vida… e também na vida dos
outros. Deixem que os outros também sintam: "Este senhor é único " ou "esta senhora é única." "Ela é muito diferente, ela não é
egoísta, não é astuta," "ela não manipula, mas de alguma forma pelo caráter dela," "por sua natureza, ela está tentando criar luz
para nós…" "e iluminar o nosso caminho, iluminar o caminho dos outros." Que Deus abençoe a todos.
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Hoje é o primeiro dia, o dia de Ano Novo... de acordo com o calendário Shalivahana, que foram Meus antepassados.
E em todo o Maharashtra, é considerado como o... dia de Ano Novo e o melhor dia para começar qualquer coisa. Então hoje Eu
decidi fazer o Puja de Mahamaya. Eu nunca falei sobre Mahamaya, porque isso não deve ser falado ou contado, é um segredo,
como dizem. É o básico da Sahaja Yoga, Eu devo dizer, porque está descrito que quando a Deusa vier no Sahasrara, a Shakti, Ela
é Mahamaya, Sahasrara Mahamaya, já descrito. Ela tem de ser a Mahamaya, significa que Ela deve se camuflar completamente.
Ninguém deve ser capaz de reconhecê-La... como a Deusa, antes de mais nada. E mesmo que eles tenham a Realização, eles
não devem chegar ao fim disso. Há muitas razões para isso. A primeira coisa: o trabalho. O trabalho de Mahamaya foi dar a
Realização.
Agora, se Ela tivesse vindo em um tigre com uma espada em Sua mão, ninguém teria ficado próximo Dela. Todos vocês teriam
fugido Dela. Se a Deusa tivesse vindo em qualquer outra forma, Ela não poderia ter feito o que Ela deveria fazer. Além disso, Ela
só tinha vindo como a Mãe de Cristo, ou Shri Sitaji, ou você pode dizer Fátima. Todas Elas se foram. Elas tiveram de ir embora
deste mundo... tão cedo. Elas não puderam fazer nenhum trabalho, seja qual for. Este trabalho, este trabalho difícil de dar a
Realização aos outros... é muito complexo. Ele tem de trabalhar de tal maneira que ninguém sinta... que está sendo feito por
alguma grande personalidade... ou com grande reverência ou medo. Então a Encarnação de Mahamaya tem de vir, de modo que
as pessoas possam chegar perto.
Isso também tem uma vantagem, vantagens muito grandes, quando uma pessoa simples, que é apenas uma dona de casa,
começa a dar a Realização, as pessoas ficam boquiabertas. Elas também pensam: "Se Ela pode fazer isso, por que não
podemos fazê-lo?" "Afinal Ela é apenas uma dona de casa comum." "Então tudo bem. Se Ela pode fazer algo, nós também
podemos fazê-lo." Assim, eles tem autoconfiança. E sendo uma Mãe, Ela faz a parte relativa ao Seu amor, Sua compaixão, mas
o mais importante é a paciência. Nenhum Deles tiveram tanta paciência, todas essas Encarnações que vieram. Vejam o modo
como Eles desapareceram desta Mãe Terra rapidamente. Eu diria, por um ou outro pretexto.
Mas Eu tive de ficar, Eu não sei até quando, mas isso tem de ser feito até um ponto, esse trabalho de dar a Realização. A terceira
coisa era que... você tem de estar identificado dentro de Meu Corpo, dentro das células de Meu corpo, mas essa é uma tarefa
mais difícil, porque vamos supor que um de vocês se torne estúpido, se torne tolo, briguento. Qualquer coisa que você faça,
qualquer coisa pequena, Me fere. Tem de ser assim, mas Eu não penso em Mim mesma. Eu sempre penso em vocês. Então isso
é um indício para Mim... de que algo está errado em algum lugar. Alguém está fazendo algo errado a alguém. Alguns Sahaja
Yogis estão sendo torturados. Alguns estão doentes. Em qualquer coisa assim, Eu trabalharei muito intensamente e
intimamente.
Recentemente, somente hoje, eles Me disseram... que alguém pegou meningite na Austrália. Imediatamente Eu dei um bandhan.
Eu tenho certeza que essa pessoa... deve ser curada se ela tiver alguma fé em Mim... e se ela estiver em Meu Ser. Ou alguém
está doente em algum lugar, eles Me falam... e essa pessoa é salva. Eles chamam isso de milagre, não é um milagre. Não é um
milagre. Novamente são as bênçãos de Mahamaya que são assim. Você não pode ver como você está dentro de Mim. Você não
pode ver o seu reflexo dentro de Mim. Você não pode ver.
Isso é Mahamaya. Essa é a parte secreta disso, que vocês não sabem, e então quando Eu sinto a dor... e tento olhar isso, porque
Eu tenho poderes de curar, então você fica curado. Você não sabe como isso acontece. Coletivamente, seja o que for que você
sinta, Eu sinto em Meu Corpo. Por exemplo, coletivamente, se vocês têm bloqueio no Vishuddhi Esquerdo, Eu sinto isso. Se
vocês têm, digamos, bloqueio no Vishuddhi Direto, Eu sinto isso. Qualquer chakra que você bloqueio, coletivamente, Eu sinto
esse problema e tenho de resolvê-lo, porque isso Me incomoda, então Eu o resolvo. É uma compulsão que Eu tenho para

resolver isso. Agora, ao fazer assim, vocês podem pensar: "Mãe, estamos incomodando." Vocês não estão.
É Minha, é Minha ação. Eu tenho de levá-los para dentro de Mim mesma. Vocês não têm. Então vocês não têm de se preocupar
se estão Me incomodando. É Minha própria ação. É Meu próprio trabalho. É Minha própria responsabilidade. E se Eu fiz isso,
está feito, porque Eu devo fazê-lo. Esse é o trabalho que tenho de fazer. Então não há nada para se sentir mal em relação a isso.
Mas agora, qual é o propósito? Como Eu lhes disse, é para Eu poder chegar perto de vocês... e Eu não preciso, meio que, encher
vocês de medo ou espanto, ou mesmo um sentimento de que Eu não sou um ser humano. Eu Me comporto exatamente como
um ser humano, Eu reajo exatamente como um ser humano... e todos esses poderes estão escondidos dentro de Mim mesma.
A menos e até que você seja uma alma realizada, você não compreenderá. Seja o que for que você faça, você não
compreenderá. Ou talvez na vida anterior, você teve sua Realização, ou talvez você também tenha feito grandes punyas... de
modo que você consegue reconhecer. Há pessoas assim que fizeram isso. Mas para tornar isso mais, meio que, agradável para
você... é se tornar totalmente um ser humano. Então Eu casei, tenho filhos, tenho netos... e faço compras, como vocês veem. As
pessoas ficam surpresas ao ver como Eu belo coca-cola.
Eu não deveria tomar coca-cola. Ou Eu como pipoca. Eles ficam surpresos. Mas Eu tenho de ser exatamente como vocês. Mas
internamente, Eu não sou. Externamente, Eu sou. Minha atenção é tal... que penetra em tudo e Eu Me lembro de cada coisa
muito bem. Minha memória é muito boa, mesmo nesta idade. Assim, essa atenção é muito penetrante, e quando ela penetra, ela
carrega consigo todos os poderes... que são exigidos e atua. É um tremendo mecanismo, Eu devo dizer, que é muito sutil e faz
milagres.
Então você começa a Me contar que há um milagre que aconteceu, milagre que aconteceu. Nada é um milagre, porque se todos
vocês estão em Meu Corpo e Meu Corpo é Divino, então qual é o milagre? É tudo a comunicação, assim como esta mão pode
comunicar com esta mão, Eu Me comunico com vocês. Mas uma coisa é certa, você não deve se perder com esse rupa de
Mahamaya. É uma coisa muito perigosa, porque uma vez que você se perca, "Ó Mãe, afinal...", veem, desse jeito, então ela não
atua, isso não dá certo. Não é uma coisa casual, mas Eu mesma quero viver muito naturalmente... para lhes mostrar que Eu sou
casual, mas Eu não sou. Ao passo que você não deve prestar atenção casualmente, isso não dará certo, porque você está em
Meu corpo. Digamos, cada célula de Meu Corpo está consciente, e cada célula tem um refletor. Eu não sei sobre isso, vocês
sabem, mas há um refletor dentro de nós que trabalha por controle remoto. Assim, ele trabalha por controle remoto em sua
atenção também.
Se sua atenção não está bem, ele corrige. Ele corrige você, essa é a melhor forma para podermos evoluir os seres humanos.
Não havia nenhuma outra saída, porque a atenção das pessoas está em geral, no mundo inteiro, a atenção ainda não está no
Espírito. Mas de repente, eles têm um vislumbre de que deve haver algo além. Muitas religiões surgiram, muitos falaram sobre
isso. Assim, eles podem falar sobre isso, eles podem conversar sobre isso, mas ainda assim a consciência de que... nós temos
de ser o Espírito existe entre muito poucas pessoas... e eles são os que são chamados de buscadores da verdade, enquanto o
resto das pessoas não são. Eles estão ocupados com isso e aquilo. "Ó, eu sou muito feliz." "Estou muito feliz comigo mesmo.
Você desfruta suas férias."
"Eu desfrutarei minhas férias." Eles falam assim. Então, sob essas circunstâncias, alguém tinha de vir em uma camuflagem,
entrar como - vejam, eles são como inimigos, Eu diria, inimigos do Amor de Deus. Então você tem de entrar dentro deles como
um espião, se camuflando, e fazê-los dançar aqui, aqui e ali. Deixe-os ficarem um pouco perdidos aqui e ali. Deixe-os virem por
si mesmos, porque com Mahamaya, Ela o permite. Agora, há alguns Sahaja Yogis que deixaram a Sahaja Yoga, saíram. Eu disse:
"Tudo bem, se eles foram, muito bom." "É um alívio se livrar disso, não importa." E depois eles novamente retornam.
"Mãe, isso nos aconteceu, aquilo nos aconteceu." "Alguém teve isso, alguém teve aquilo." "Tivemos um acidente, depois alguém
ficou doente." "Alguém está muito infeliz. Acabamos com nosso casamento." Todos os tipos de coisas. E quando eles falam
desse jeito, quero dizer, eles fazem assim, Eu apenas sorrio. Assim, isso é uma moeda falsa. Tudo bem, não importa.
Novamente eles voltam para a Sahaja Yoga, mas eles são deixados para trás em relação aos outros Eles se elevam, mas
lentamente, porque eles sofreram, então eles vieram.

De certa maneira, é um bom exemplo para os outros: "Nós não queremos sofrer nunca mais." Os sofrimentos não vêm de
Mahamaya, de forma alguma. Pelo contrário, uma vez que você tenha Me chamado de Mãe, há uma atenção protetora em você.
Depois você se comporta mal, cruza todos os limites e coisas assim, então isso atua em você. Essa ação aconteceu em muitos
casos. Alguns deles retornaram, alguns ainda ficam perambulando... e ficam fazendo coisas erradas, porque eles fizeram...
coisas terríveis e sabem que serão descobertos. Agora, a pior coisa que acontece na Sahaja Yoga... é as pessoas tentarem
ganhar dinheiro de Mim, porque elas sabem que Eu não entendo de dinheiro, não entendo de transações bancárias e sou muito
ruim nisso, mas Eu não sou. Eu sei tudo. Eu sei tudo sobre todo mundo. Eles me contam mentiras.
Eu sei que eles estão mentindo para Mim, mas é permitido. Faça o que quiser na Sahaja Yoga. Você, você mesmo terá de pagar
por isso. É algo tão grandioso nesse Mahamaya rupa, diretamente, Eu não tenho de dizer nada. Você nem mesmo sabe que foi
feito. Quando acontece, vocês vêm correndo para Mim: "Mãe, isto aconteceu." Agora, Eu não tenho feito nada diretamente nem
indiretamente, mas uma vez que você saia da proteção de sua Mãe, há todas as forças negativas em sua volta, as quais
também você não vê, porque você está parcialmente cego. Você não consegue ver sua Mãe... e não consegue ver essas forças
negativas também. Então você se torna vítima da conversa deles, das coisas, seja o que for, ou talvez em alguma cultura
paradoxal, como a que vocês têm aqui. Talvez você se torne vítima disso.
Há alguém, Eu sei, na Sahaja Yoga, que saiu agora... e ele agora está bebendo muito e fazendo todos os tipos de coisas. Uma
pessoa assim se perde por causa de suas ações. Eu não estou fazendo nada a ele. Se você está Comigo, se você está na Sahaja
Yoga, você está protegido, você é cuidado. Mas você tem de ficar grudado, você tem de ter fé... e mesmo se houver um
problema, ele é resolvido. Mas aqueles que saíram, que estão além de Meu alcance, eles sofrem. Assim, mesmo indiretamente,
Eu diria, Eu não estou de forma alguma os ferindo, porque Eu decidi não ferir ninguém. Isso Eu decidi. Especialmente com
aqueles que Me chamam de "Mãe". Eu não quero feri-los.
Mas eles se ferem. Sem dúvida, eles se ferem muito seriamente. Assim, se isso aconteceu, apenas assuma: "Tudo bem, não
importa. A Mãe perdoa todos." "Se isso aconteceu, aconteceu. É uma lição para mim." "Foi algo que ocorreu porque isso
aconteceu e agora estou de volta." E então você se torna, às vezes, um Sahaja Yogi melhor... do que muitos deles. Esse tipo de
acontecimento é muito comum em cada país. Mas veja, toda essa cultura, Eu acho, é tão paradoxal.
A cultura toda é tão paradoxal, e o que se paga é para algo que é feio. O que se paga é para algo pecaminoso. Tudo que é
obsceno, imundo é pago e aceito. Ela é muito paradoxal, porque ela vai contra o crescimento da espiritualidade. Por um lado,
você é espiritual, você quer ser espiritual. Por outro lado, você tem essa cultura paradoxal, que o leva para o inferno. É como
uma história que uma vez Babamama Me contou. É uma história muito interessante. Ele disse que algumas pessoas fizeram
muitas punyas, então elas foram levadas para o céu, mas elas viram que todo mundo estava meditando, desfrutando
agradavelmente. Ele disse: "O que é isto?
Nós fizemos isso também com a Sahaja Yoga." "De que adianta fazer isto aqui novamente?" "Nós deveríamos ter alguma outra
coisa, então vamos dar uma olhada no inferno." Então eles desceram para ver o inferno... e do lado de fora, estavam tendo
todas essas coisas da cultura paradoxal... de mulheres nuas e homens nus dançando, gritando, berrando. Coisas imundas,
obscenas acontecendo lá. Então eles disseram: "Isso parece ser diferente." Então as pessoas que estavam praticando todas
aquelas ações, perguntaram: "Por que vocês estão aqui?" Eles disseram: "Viemos aqui só para ver o inferno." "Tudo bem. Estes
são ólhos mágicos, vocês veem através deles."
Eles tinha buracos enormes, a partir dos quais eles começaram a ver. Então em um buraco, eles viram pessoas sendo
colocadas... em um tipo de coisa imunda, pus e isso e aquilo. Em outro buraco, dentro de fezes, isso, aquilo. Em um outro, um
tipo de lama, de onde eles não conseguiam sair, ficavam gritando. Depois havia um outro onde eles eram cozidos em óleo
fervendo... e alguns estavam sendo espancados. Havia cobras e escorpiões e isso e aquilo. Eles disseram: "O que é isto afinal?"
"Este é o inferno que queriam ver." "Este é o inferno. Vocês querem ir, podem ir lá."

Então eles disseram: "O que vocês estão fazendo aqui?" "Este é o departamento de publicidade do inferno." Eles correram de
volta para o céu e pediram perdão: "Não queremos, não queremos aquele inferno, tivemos o suficiente disso." Assim, desse
jeito, o mundo inteiro é uma camuflagem. Se você observar, isso é anti-Mahamaya. Eles dizem que essa maya é criada por Deus,
não. A maya que Deus criou é este mundo, este universo inteiro e tudo mais. Mas essa vida ilusória é criada pelos seres
humanos. Totalmente, através das projeções de seus cérebros e capacidades mentais, eles têm projetado, porque dinheiro é
tudo. Se dinheiro é tudo, de qualquer maneira, se você tem de ganhar dinheiro, então faça o que quiser.
E todo dia você lê no jornal... histórias horríveis sobre como as pessoas querem ganhar dinheiro, como eles querem vender suas
filhas, como eles querem vender suas esposas. Qualquer coisa está correta contanto que você obtenha dinheiro. Se você pode
ganhar dinheiro, nada mais importa. Assim, essa é uma das ilusões que os seres humanos criaram, é o que vocês chamam de
"maya do dinheiro"... e nisso, surge também a riqueza, as possessões, o materialismo. Tudo é criado pelos seres humanos, e
essa criação do materialismo, depois o reduz a uma personalidade... que está envolvida em toda ação pecaminosa. Qualquer
coisa está correta, porque se o dinheiro está bem, o materialismo está correto. Por exemplo, a forma como as pessoas foram
para a América, os espanhóis, e mataram tantos aborígenes lá. Depois os ingleses também foram... e todos os tipos de pessoas
foram lá para a América. O modo como eles torturaram é algo... que você não consegue pensar, como seres humanos... podem
se comportar assim em relação a pessoas simples, que eram apenas povos simples vivendo nas florestas. Como vocês podem
fazer uma coisa assim com eles, tão horríveis, você pode chamar isso de genocídio.
É realmente uma coisa terrível, eles fizeram isso. Nós sabemos mais sobre esses alemães, o modo como eles se comportaram
recentemente, mas mesmo naquela época, eles faziam todos os tipos de coisas. E a natureza, qua é uma Maya de Deus, como
ela descansa. Havia povos na América, América Central, próximo ao Rio Mississipi, no Missouri. Eles eram chamados de
"caipiras" há muito tempo atrás. Ele deve estar se lembrando disso. E porque eles eram chamados de caipiras pelos negros,
eles matavam muitos negros, eles penduravam seus filhos na árvore, jogavam seus corpos no rio, às vezes os afogavam;
fizeram todos os tipos de coisas com o povo da raça negra, sob o nome de que eles eram da raça branca... e eram superiores e
algo assim, se comportando pior do que os animais. Agora, vocês sabem, as enchentes chegaram lá, enchentes terríveis
chegaram... e aquelas enchentes afogaram aqueles "caipiras" além de seus pescoços... e muitos foram mortos. Uma pessoa
diria: "Como isso pôde acontecer?" Acontece.
Eu lhes darei um outro exemplo, vejam o modo como os americanos estavam tratando... todos aqueles bolivianos e
colombianos. eles compravam tudo deles muito barato, como o trigo e tudo mais, muito barato. Eles só tinham um lucro
mínimo, e os americanos vendiam aquilo pelo dobro do preço e ganhavam dinheiro. Tudo aquilo era realmente criminoso de se
fazer em qualquer ponto de vista, mas eles estavam fazendo aquilo. Eu fui para, não sei qual foi o ano, 1978 ou
aproximadamente, fui à Colômbia e havia um homem que veio na festa. Eu estava com Meu marido. Ele disse: "Eu ouvi falar que
a Senhora é uma grande santa da Índia." "A Senhora pode nos dar algumas bênçãos de modo que realmente..." "possamos bater
naqueles americanos e vê-los fora?" "Devido a forma como eles estão nos expondo à pobreza..." "e coisas assim, eles são
horríveis." Eu disse: "Por que você quer bater neles?"
"Não, eles precisam disso, senão eles não ficarão bem." Eu só estava na festa. Eu não quis discutir isso. Eu disse: "Tudo bem." E
essa cocaína surgiu de lá. E se você for e vir agora aquele lugar, Eu estive em Bogotá com Meu marido, era como uma favela,
sem dúvida, como uma favela, feita de latão e isso e aquilo. Agora, há prédios enormes e você tem elevadores e tudo mais. Eles
costumavam trazer gasolina em carro de burros. Vocês podem imaginar? Em um tempo tão curto, ele se tornou um país tão
grande e não somente isso, mas agora, toda a América está com medo deles, até mesmo a Austrália.
As drogas são tomadas pelos próprios americanos. Em Washington, há tantas lojas de drogas... que eles não sabem o que
fazer, e até mesmo os senadores estão tomando drogas, podem imaginar? Eu não ficaria surpresa se um dia... o Sr. Clinton
desembarcar com algumas drogas. A forma como aquilo é moda, é uma coisa fantástica para eles. Você vai a qualquer festa
das pessoas da elite, que tenho de ir às vezes, eles só falam sobre drogas. "Você quer? Qual droga você gosta?" Eu disse: "Eu
não gosto de nenhuma droga." "Não, se Você quiser, Você pode consegui-la barata," "se Você for lá e consegui-la." Eles
discutem isso nas festas da elite.

Também sobre gurus, qual guru você quer. "Há uma liquidação de tal e tal guru." "Se você for, é uma pechincha." Desse jeito. É
tudo tão estúpido, Eu lhes digo. Eu disse: "Essas pessoas são tão imaturas, piores do que crianças." Eles não cresceram,
somente na idade. Eles fizeram bem talvez em mecanismos e todas essas coisas, mas isso não tem nada a ver... com o
crescimento de sua personalidade, e é por isso que Eu os percebo exatamente como anões, o modo como eles têm atitude em
relação às coisas. E todo mundo praticamente deve ter tomado drogas, todo mundo, exceto os asiáticos, que talvez não
tenham, porque agora Eu aprendi que há dois genes que protegem os asiáticos, mas a raça branca não tem esses genes que
são para proteger. Outro dia, na palestra, Eu lhes disse... que há dois genes que são protetores, descobertos entre os asiáticos,
quer dizer, chineses e indianos.
Todo o resto das pessoas não tem esses genes, que deveriam protegê-los. Assim, eles são muito vulneráveis... a todas essas
coisas insensatas que estão acontecendo, e eles aderem a isso tão facilmente. Eu Me perguntava como essas pessoas boas,
instruídas, quero dizer, pessoas do ranking de Meu marido também eram estúpidas assim. O tempo todo, eles trarão uma nova
esposa. Um dia, eles trouxeram, um deles trouxe uma esposa... que mal tinha 20 anos de idade. Aquele sujeito tinha pelo menos
70 anos. Eu não sabia. Meu marido Me beliscou. Ele disse: "Aquela é a esposa dele, tudo bem? Não a chame de neta."
Eu costumava cometer gafes e mais gafes lá. Pessoas tão absurdas chegando. e um homem de 70 anos de idade vindo com
uma moça que tinha 20 anos. Você nunca pensaria que ela fosse a esposa dele. No máximo cunhada, no máximo, mas Eu
pensei que ela era a neta, então ele Me beliscou... e Me disse: "Não." É isso. É um mundo tão paradoxal que se você vem da
Sahaja para isso: "O que está acontecendo? O que eles estão fazendo?" "Qual é o problema com eles?" Agora, tirar as roupas, é
algo grandioso tirar as roupas?
Na Suíça, que é um país tão frio, Eu estava usando Meu suéter, Meu casaco, cobrindo Minha cabeça, usando meias grossas,
tudo, porque eles disseram: "Vamos sair, apenas para dar um passeio de carro." Então nós saímos. Há um lago chamado
Lausanne. Lausanne, há um lago muito grande. Como de costume, Gregoire correu para ver como estava a situação lá. Ele
voltou rapidamente. Ele disse: "Não, não, Mãe, a Senhora não pode ir lá." Eu disse: "Por quê?" "Não, a Senhora não pode, sinto
muito. A Senhora não pode, vamos."
Todas as mulheres estavam de topless sentadas lá. Vocês conhecem isso, na Austrália, eles tinham e mesmo na Nova
Zelândia, eles tinham partidas de criket. Presume-se que eles fossem muito bons jogadores de cricket. E quando ligamos a TV,
as mulheres estavam sentadas de topless. Nós a desligamos. Não conseguimos ver aquilo, mas Me contaram que agora eles
estão perdendo no cricket. Eles perderão, certamente, comparado aos jogadores indianos, que eram jovens inocentes, muito
jovens, de 20, 21 anos. Eles têm de estar assim, porque não há nenhuma inocência, não há nenhuma castidade, não há nenhum
respeito. As mulheres estão sentadas de topless. Como eles podem ganhar?
Elas simplesmente estão insultando a Deusa lá. Como eles podem ganhar? Eles não podem ganhar, e um jogo como o cricket é
algo sensato. Mesmo, Eu não sei, em qualquer jogo, se eles conseguem ganhar, é porque isso distrai a atenção completamente.
Mas por que elas vão daquele jeito? Todas são mulheres tentando se tornar prostitutas? Qual é o bom senso nisso? Eu não
consigo entender. E isso é algo que eles não conseguem entender. Se você lhes falar: "Me contaram que a Sra.
Thatcher disse abertamente..." "que nesta cultura as mulheres devem expor seus corpos." Há um tamanho paradoxo. Não
consigo entender. Eles mostram aqui a Mãe Maria como uma personalidade sublime, e eles mostram aqui as mulheres que
estão nuas. Elas querem se tornar a Mãe Maria... ou o que elas querem se tornar? E pessoas assim, pessoas horríveis como
esse Michael Jackson, ele é assim, são tão proeminentes ganhando dinheiro. Apenas vejam o paradoxo. Você pode dizer que
este é um país avançado... quando as ideias são tão baixas? Como pode ser isso? Depois de vir para a Sahaja Yoga, você pode
ver por você mesmo, mas ela faz seus – estes genes protetores se estabeleceram em você.
Isso é o importante na Sahaja Yoga. E de repente, vocês abandonaram toda essa insensatez. Você não quer tudo isso agora. Na
verdade, se você observar isso apropriadamene... de qualquer ponto de vista lógico, sem a maya dessa insensatez, se você

observar isso, você pode logicamente entender que isso está errado. Por que você sente ciúmes por outro homem ou mulher?
Você sente ciúmes. Isso significa você só quer a vida, não é? As pessoas mataram, mulheres mataram homens ou mulheres,
porque elas eram ciumentas. Se isso fosse natural e normal e desse alegria, você não deveria se sentir mal com isso. Todas
essas coisas devem ser compreendidas logicamente: por que não gostamos desse acontecimento?
Ou se isso acontecesse com sua própria filha, talvez você não goste. Atualmente há pessoas que gostam disso também para
as filhas. Mas – agora, indo a esse limite das coisas, por exemplo, há um sujeito, digamos, ele tam algo a ver com a filha... e a
sociedade inteira é contra isso, hoje. Mas talvez amanhã, com essa maya, essa horrível maya demoníaca, que é anti-maya,
surtirá efeito e talvez ninguém se importará com isso. Talvez. Se vocês não segurarem firme em suas mãos o lado da cultura
Sahaja, Eu não sei o que vai acontecer. Se você ler jornal todo dia, você se sente realmente atordoado, você não compreende...
em qual maya essas pessoas estão perdidas. Assim, isso é uma anti-maya. Porque Mahamaya veio, então anti-maya veio. 50
anos atrás ou 60 anos atrás, isso não era tão ruim, Eu posso lhes dizer.
De vez em quando as pessoas faziam algo insensato, mas agora isso é extremado. Agora se tornou moda, é pior do que isso, é
aceito como uma moda, e se você não está nela, você está fora. Você tem de estar no hospício. Você deve ver isso claramente,
porque agora você entrou na Maya de Deus. "Maya" também significa amor, amor, o Amor de Deus, e nisso, seus olhos devem
abrir e ver: que coisas horríveis eles estão fazendo? O que é essa discoteca? Na Índia, eles trouxeram a discoteca e, é claro,
alguns rapazes que eram muçulmanos, na verdade, eram ricos, levaram umas jovens, porque na discoteca, a lei era que você
deve trazer sua parceira, jovens que eram adultas, talvez não fossem adultas também, e começaram a lhes dar álcool, ficaram
bebendo e se perderam. Os pais não as aceitaram. Elas tiveram de ir para bordéis, ou elas foram vendidas ou Eu não sei o que
lhes aconteceu. Mas essa é a reação naquele país.
Talvez um dia elas serão aceitas. Um dia teremos a mesma coisa, porque isso tem um grande efeito de dominação, e é por isso
que a Maya de Deus é assim. Todas essas coisas belas existem, então você pode se perder com isso, você pode vê-lo, você
pode retratá-lo, você pode pintá-lo. Mas não, eles não estão, não estão interessados. Eles tornarão isso feio também. Eles
tornarão toda pintura feia. Eles tornarão cada rosto feio. Assim, essa é a anti-maya que existe... e para isso, você precisa uma
Mahamaya para corrigir... e resolver o problema. O trabalho inteiro do Divino depende de vocês, onde quer que vocês estejam.
Quantos vocês são, não é o ponto.
Onde quer que vocês estejam. O quanto vocês são intensos, como vocês querem fazer isso dar certo, como vocês querem
colocar sua atenção. É muito importante como vocês vão fazer isso, porque vocês devem entender a responsabilidade. Este
mundo está afundando, e Eu acho que pelo menos 80% das pessoas estarão aniquiladas. 10% ficarão suspensas em algum
ponto no limbo, Eu acho. Verdade. E 10% serão Sahaja Yogis, pelo modo como isso está caminhando no ocidente. Talvez na
Índia não seja assim. Não posso dizer. A Índia é um movimento muito rápido da Sahaja Yoga.
Também na Rússia e todos esses povos do bloco oriental... estão simplesmente pulando para dentro da Sahaja Yoga. Eu não
sei como eles Me descobriram tão facilmente. Eles dizem que Meu rosto é evidente. Não sei o que os faz pensar assim. A outra
maya é do poder. E se eles conseguem evitar o poder do dinheiro, então eles tentam ter poder sobre territórios, terras, isso,
aquilo. Isso também os tornou muito loucos no passado, mas agora todos eles estão lutando por alguma terra insensata, que
nunca pertencerá a eles. Ela está aqui permanentemente, eternamente, mas as lutas estão acontecendo. Depois, em nome da
religião, eles estão lutando por essa região, por aquela região ou eles estão lutando por, digamos, apenas para mudar a religião
das pessoas... ou conseguir mais pessoas naquela religião. Eu não sei qual é a ideia deles de religião.
A religião se destina a isso? Apenas pense sobre isso. Ninguém pensa assim. A que ela se destina? Então aqui, novamente,
Mahamaya tem de trabalhar... e Mahamaya trabalha desta maneira: Ela integra todas as religiões, Ela mostra que todas as
religiões são a mesma coisa, têm a mesma espiritualidade. Elas nasceram da mesma árvore da espiritualidade. Ao invés de
tornar as pessoas espirituais, eles as tornaram orientadas ao dinheiro... ou as tornaram orientadas ao poder. Ela é o oposto.
Isso é como a árvore crescendo para baixo... ou algo assim, algo absurdo que você não consegue explicar... e isso é que é a
coisa ilusória. Essa ilusão é chamada de maya.

E essa ilusão atrai muitas pessoas. Atrai, esse é o ponto que estou preocupada. Algo é ilusório, então eles continuam correndo
atrás disso como uma miragem... e no final, eles são destruídos. Assim, o que você vê é um quadro exatamente agora, em que
pelos menos 10% das pessoas serão salvas, no máximo. Mas esse é um caso muito triste, porque foi feito tanto esforço para
criar os seres humanos, para fazê-los ficar bem, para torná-los sensatos, e agora o que você percebe é que todos eles vão ser
liquidados. É muito para suportar, é muito para se acreditar, mas vai acontecer, se vocês não assumirem isso seriamente e
fazer dar certo. Para vocês também, não deve haver nenhuma ilusão, porque muitos de vocês estão mais ocupados com outras
coisas. Para vocês, outras coisas são mais importantes do que a Sahaja Yoga. Mas seja o que for que esteja fazendo, você
pode trazer a Sahaja Yoga para dentro. Você pode levar a Sahaja Yoga para dentro de qualquer coisa.
Eu disse, na política, na agricultura, na vida social, em seus empregos, em todo lugar, você pode levar a Sahaja Yoga. Através de
seu próprio comportamento, através de sua inteligência, você pode levar a Sahaja Yoga para qualquer campo, Você tem de
pensar: "Onde nós podemos levar a Sahaja Yoga?" "Onde podemos fazê-la dar certo?" E isso é o que é entrar na Maya de Deus, é
livrar-se de todas as ilusões que são falsas, que não o permitem ver a coisa certa, e depois, seriamente, entrar no lado produtivo
da Sahaja Yoga. Você consegue imaginar o quanto a Sahaja Yoga é produtiva, como os milagres se realizam, como existe este
Poder Divino que está anxioso para ajudar, apesar de toda esta Mahamaya e tudo mais? Eu lhe darei agora um exemplo de Meu
neto, porque naquele momento, tivemos uma grande maya sobre ele. Ele estava – Eu lhe disse: "Você não deve ir para
Cambridge." Eu disse: "Eles normalmente não dão admissões..." "e além disso, é mais um tipo de coisas teóricas," "não na
verdade boas para você. Você ficará aborrecido lá," "então não vá." Ele não Me deu ouvidos.
Depois ele concordou: "Tudo bem, se eu conseguir admissão..." "nessas grandes universidades nos EUA, eu irei." Mas ele não
tentou. Nada desse tipo. No último minuto, nós lhe enviamos um requerimento... e ele enviou esse requerimento. No último
minuto. Eles disseram: "Você não pode vir, isso e aquilo." "Você tem de se preparar para o exame do SAT." E então ele tomou um
susto, ele aprendeu. "Meu Deus, eu achei que era fácil ir para os EUA, não é." Mesmo que você ateste que tem dinheiro, não é
fácil.
Então ele começou a pensar: "O que eu estava pensando sobre Cambridge, tanto sobre Cambridge?" "É a mesma coisa,
igualmente a mesma coisa difícil." Então ele quis ir para fazer o SAT, ir lá para fazer o exame, mas na verdade a data do exame...
era só após seis dias e Eu pensei: "Como ele pode ir?" "Em seis dias ele não consegue nem mesmo se preparar." Então eles
disseram: "Você não pode vir para fazer o SAT aqui." Agora, ele estava estabelecido na Índia. Ele não sabia o que fazer. Ainda
assim ele ficou dizendo: "Eu tentarei Cambridge novamente." Eu disse: "Agora, esqueça isso." Eu não Me ouviu, então ficou
muito desapontado.
Ele Me telefonou para dizer: "Eu acho que se tenho de ir para os EUA," "irei a uma universidade boa." "Senão não adianta ir para
uma universidade barata," "eu consigo um ensino melhor na Índia." Eu disse: "Tudo bem." Então Eu dei um bandhan, porque ele
queria ir para o exterior e aprender algo, tudo bem. Vocês podem imaginar? Isso funcionou como um verdadeiro milagre. A
universidade escreveu para ele dizendo que... ele estava admitido incondicionalmente. Ninguém fez nada. Ninguém escreveu
nada. Nada disso.
Eles disseram isso. Nenhum deles conseguiu entender o que aconteceu, como eles deram a admissão incondicional? Assim,
isso foi um milagre, mas antes disso, esta maya devia atuar, senão ele nunca teria visto a importância disso. Assim, em suas
vidas também, uma maya assim atua. Quando você não quer fazer a coisa correta, tudo bem faça-o. Faça isso. Tudo bem faça
aquilo, faça aquilo. No final, você aprende a lição. Eu não digo "não" se você disser: "Mãe, eu quero fazer isto." "Tudo bem, vá em
frente."
"Eu quero fazer aquilo." "Tudo bem, vá em frente, seja o que for que queira fazer." Se Eu acho você adequado, talvez Eu lhe diga:
"É melhor não fazer, isso não vai ajudá-lo." Mas depois, quando eles têm uma desilusão completa, eles adotam a decisão
correta, chegam às coisas corretas, porque deixe-os tentarem com sua própria liberdade, mas depois eles se dão conta: "O que
a Mãe disse estava certo." "Eu devia ter feito aquilo, tudo bem." Então é isso. A maya é assim, ela permite você fazer o que
quiser. Use sua liberdade. Você vai de lugar a lugar. Faça o que você quer fazer.

Tudo que você ache que é apropriado, faça-o. Tudo bem, essa é a parte da maya, mas Mahamaya é Aquela que o traz de volta, o
traz de volta ao normal, o traz de volta à realidade para compreender. É nesse ponto que você compreende Mahamaya. Como,
Eu diria, os russos fizeram. Como eles compreenderam que estou fazendo... um trabalho maior do que de Einstein? "Vejam,
quem é Einstein? Ele só está trabalhando com a matéria." "Você está trabalhando com os seres humanos, a Senhora percebe,
Mãe?" Para eles, Eu sou mais elevada do que todos eles, maior do que todos eles, que é um fato também, Eu devo dizer. É um
fato de certa maneira, pelo modo como o trabalho é feito, mas não significa que é algo para se ter ego em relação a isso, porque
se Eu sou feita assim, estou fazendo isso.
O que é tão especial? Tenho sido assim, então sou assim. O que é tão especial? A pessoa fica com orgulho e ego... somente
quando você acha que está fazendo algo além de você. Está tudo lá. Eu já tenho isso. Agora, esta tenda se destina a dar
sombra. Agora, se ela está dando sombra, ela deveria ter ego? O sol se destina a dar luz. Se ele está fornecendo luz, ele está
fornecendo luz porque Deus lhe deu a luz para ser dada, então ele está lhes dando luz.
Ele deveria ter ego? Mas você estará – veja, assuma que... você obteve algo especial em relação a você, então você tem de
fazer isso, seja o que for que você tenha de especial. Agora, as flores são tão belas, elas são tão especiais, tão encantadoras. Eu
não consegui tirar Minha atenção delas, elas são tão belas. Tudo bem, mas se elas são assim, elas são assim. O que há nisso?
Elas não vão ter ego em relação a isso: "Nós somos tão boas, somos tão belas." Não, nada disso. Assim, esse ego surge quando
há novamente a parte de Mahamaya nisso, em que você está na maya de sua própria compreensão. Agora vocês são Sahaja
Yogis.
Vocês devem estar muito orgulhosos. Vocês deveriam estar, Eu não sei. Olhem para essas pessoas horríveis... que não estão
de forma alguma conectadas com Deus. Eles não têm nada a ver. Ontem aquela senhora, ela Me fez uma palestra: "Por que
você não louva o Senhor?". Ela estava Me dando uma palestra. Assim, isso é só um tipo de assunção: "Eu sou algo importante",
isso forma ego em você, mas é também uma maya, porque você tem de aprender. No final, seu ego quebra e você compreende:
"Ó, isso era Humpty-Humpty." Uma vez que você descubra: "Eu não quero nunca mais ter ego’, quero dizer, há alguns Sahaja
Yogis que... se recusam a fazer qualquer trabalho da Sahaja Yoga. Eu disse:"Por quê?"
"Mãe, nós somos muito inteligentes e nossa inteligência nos engana..." "e desenvolveremos ego." Eu disse: "Isso é uma fuga."
Ela não dará ego. A Sahaja Yoga nunca lhe dará ego, mas ela lhe dará alegria. Se isso está lhe dando ego, nao é Sahaja. Ela só
deve lhe dar alegria. Dar a alguém a Realização... ou alguém que você esteja curando, alguém sendo gentil, qualquer coisa, ela
só lhe dá satisfação e você regozija. É um fato. Vocês vieram por todo caminho até aqui, vocês estão tocando música tão bela,
tudo isso. Agora, vocês aprenderam o estilo indiano.
Eu não sei como. Todo mundo deveria ficar cheio de ego. Mas não, na Maya de sua Mãe, você só regozija. A maya deve lhe dar
alegria. Essa é a melhor coisa que essa maya pode dar, e você pode desfrutá-la muito. Eu acho que é um ambiente tão belo
criado por esta Mahamaya. Então você pode desfrutar um ao outro, você pode desfrutar Minha companhia, você pode desfrutar
a natureza. Uma tamanha harmonia, uma compreensão tão bela entre tudo mais existe. Ninguém está preocupado em relação a
quem é superior, quem é inferior, qual é o cargo, quanto dinheiro a pessoa obteve... ou o que ela obteve. Nada disso, todos
vocês só estão regozijando.
Se alguém tem um talento, ele regozija porque ele tem um talento... e os outros também regozijam porque ele tem talento.
Nenhuma inveja, nenhuma rivalidade, nada disso. Alguém canta melhor, tudo bem. Eles Me falarão: "Mãe, ele canta tão bem."
Havia um rapaz em Paris... e Eu acho que ele é negro, da raça negra, porque ele tem um cabelo bem encaracolado, um rapaz
muito bom. Então, de repente, alguém veio da Itália. "Mãe, a Senhora sabe que ele dança muito bem?" - "Como você sabe?" - "Eu
o vi dançando." "Quando você me viu dançando?"
Ele perguntou. "Você veio naquele programa, Eu vi." Ele o viu em um grupo. Ele o segurou: "Seria ótimo você dançar diante da
Mãe." Aquilo foi muito, proporcionou tanta alegria, esse tipo de coisa. Ele o viu em algum tipo de programa... onde havia pelo

menos 2.000 pessoas dançando. Ele o escolheu. Agora, ele é de Paris e ele é da Itália, e o modo como os seus olhos o acharam
por acaso e ele o trouxe. "A Mãe, seria ótimo você dançar diante da Mãe, você deve. Você é muito bom."
E ele era. Mas Eu talvez tenha perdido isso ou seja o que for. E mesmo que Eu tivesse visto, Eu talvez não o tivesse pedido. Mas
aquele rapaz foi lá e o segurou e... ele o colocou aqui. Essas coisas dão tanta alegria. Caso contrário, no curso normal, O que
alguém faria? Viria diante de Mim e começaria a dançar, quer saiba dançar ou não e tentaria se exibir. Normalmente. Mas
aquele que sabe nunca trouxe assim: "Agora, venha." E de uma forma tão impessoal, ele o viu e o trouxe.
Não faz nenhuma diferença quer ele seja da Rússia... ou dos EUA ou da Índia. Assim, todas essas diferenças que são
superficiais acabaram. E Eu percebo que todo mundo aprecia o talento de todo mundo, todo mundo, o modo como a pessoa
fala e de repente, você encontrará alguém dizendo: "Ó, ele é uma joia." - "Quando você o encontrou?" - "Não, eu ouvi falar dele."
Toda essa apreciação e todo esse belo sentimento pelos outros... somente são possíveis através da Sahaja. Nenhuma inveja,
nenhuma rivalidade, nada disso. Essas coisas surgem por causa da ignorância, que cria a maya sobre você mesmo também:
"Eu sou isso, sou aquilo." E então o "eu" surge desse jeito. Assim, todos os condicionamentos também podem criar maya.
Muitos condicionamentos existem: "Eu sou de tal família, eu sou de tal coisa." Tudo isso tem de acabar. Assim, o dia especial de
hoje é de Ano Novo, onde eles disseram: "Agora, hoje é o dia mais auspicioso para começar algo novo", e essa dissolução de
Mahamaya tem de ter sido começada. Gradualmente, você deve tentar compreender. Muitas pessoas Me perguntam: "Mãe,
como a Senhora faz isso?" Esqueçam isso. É Mahamaya. Esqueçam isso. Como Eu o faço? Apenas esqueçam isso.
Você não precisa entrar nessa parte, apenas desfrutem. Apenas desfrutem que você está nesta Maya e você a está regozijando.
É a melhor forma de desfrutar essa Mahamaya. E hoje, pela primeira vez, nós estamos tendo este Puja de Mahamaya. Por causa
do Gudpadwa, Eu achei que algo único deveria ser feito, que abrangesse tudo da Sahaja Yoga, tudo da Sahaja Yoga. Isso não é
uma encarnação, não é um nadi, não é uma Deusa, mas tudo isso está presente. Às vezes Eu digo que é como um filme que tem
áudio, vídeo, tudo está lá, drama, música, também atuação. Tudo está presente no filme agora. Até esse ponto, tudo integrado.
Da mesma maneira, Eu acho que... Mahamaya tem tudo Nela, cada parte que você Me conta, tudo que você desfruta, tudo que
você descobre.
Tudo está nessa visão de Mahamaya, que tem sido criada para vocês.
Que Deus os abençoe.
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Palestra para os Sahaja Yogis, sua atenção deve estar em coisas coletivas, 1994-04-24 Tudo bem. Coloquem suas mãos em
Minha direção. Primeiramente, Eu devo dizer… que estou muito feliz de ver tantos Sahaja Yogis em Hong Kong. Hong Kong é um
lugar muito materialista, como vocês sabem, e as pessoas são muito ocupadas, porque os problemas surgem desses negócios.
Toda essa vida ocupada cria muitos problemas. Então Eu tenho certeza que haverá mais pessoas vindo do último programa,
definitivamente, muitos deles, e vocês estarão muito ocupados. Então, Eu só queria lhes dizer… o que nós devemos realmente
fazer para alcançar os resultados máximos. Primeiramente, nós temos de estabelecer… que nós somos Sahaja Yogis, nós
somos pessoas muito sóbrias… e nós temos entre nós imenso respeito e amor. Então, nunca devemos apoiar… um estranho
que não é ainda um Sahaja Yogi ou que será um Sahaja Yogi, mas apoiar uns aos outros, o tempo todo. Não discutam entre
vocês. Talvez uma pessoa possa estar errada, Eu não estou dizendo. Mas é importante que apoiemos uns aos outros… e acima
de tudo, nós devemos apoiar o líder. Seja o que for que o líder diga, nós devemos ouvi-lo. É muito importante, na Sahaja Yoga,
nós somos uma organização coletiva, e também uma organização viva. Se alguém não é coletivo, ele é jogado para fora da
Sahaja Yoga. Nós não ficamos muito felizes com pessoas assim. Então, vocês devem tentar colocar… todo o esforço para se
certificarem de que todos vocês sejam coletivamente um só… e digam a mesma coisa. É muito importante saber isso. Também,
há pessoas que podem não ser tão boas, entre vocês, que podem julgar as vibrações, possivelmente. Se houver, vocês devem
perguntar ao seu líder. Mas entre vocês, vocês nunca devem discutir, porque nós sabemos… que a Sahaja Yoga lhes dá a
verdade absoluta. Então, os outros não devem duvidar… pelo comportamento de vocês: "Essas pessoas não sabem nada", tudo
bem? Então, a segunda coisa sobre a Sahaja Yoga é que ela é o poder do amor, da compaixão, do Amor Divino. Vocês devem
entender o que é o Amor Divino. Este é o amor que é como a seiva, como Eu sempre digo, que percorre a árvore. Ela dá nutrição
as raízes… e depois a todas as partes da árvore e depois ela evapora ou desce. Supondo que ela fique grudada em uma única
flor, então o que acontecerá… é que a árvore morrerá e por fim, a flor também morrerá. Assim, nosso amor não é amor limitado.
Por exemplo, nós amamos nossos filhos, tudo bem, amamos outras crianças também. Todos estão totalmente em completo
puro amor uns pelos outros. Agora, devemos entender o puro amor, ele não é apegado a ninguém, mas ao mesmo tempo, é o
puro amor. Se vocês não têm o puro amor em seu coração porque a cultura é diferente, as pessoas começam a mover a
atenção delas e a estragá-la. Então, muitas pessoas Me perguntaram: "Mãe, o que fazer?" Eu disse: "Mantenham seus olhos
somente até a altura de um metro," "então vocês verão belas coisas, por exemplo vocês verão flores," "vocês verão as crianças e
não verão nada horrível." Assim, seja o que for que torne sua atenção perturbada, tentem evitar. O melhor é se concentrarem em
sua meditação. Para a meditação da manhã, vocês podem apenas colocar… sua mão direita em direção à fotografia… e a mão
esquerda para cima aqui. Depois coloquem a mão esquerda em direção à fotografia – esta deste jeito. Depois a mão esquerda
em direção à fotografia e a mão direita na Mãe Terra. É melhor sentarem-se no chão pela manhã. Então, se a consciência sem
pensamentos estiver estabilizada… olhando para a fotografia, fechem seus olhos. Agora, algumas pessoas dizem: "Mãe, meu
coração não está bem." Tudo bem. Então vocês podem dizer, olhando para a Mãe: "Mãe, por favor, vem em meu coração." O
Sahasrara de alguém não está aberto, então vocês têm de dizer: "Mãe, por favor, vem em minha cabeça". Com ambas as mãos.
Qualquer parte do corpo que vocês achem que não esteja bem, Eu estou sempre disponível, então vocês podem pedir. Sua
meditação deve ser boa, antes de tudo. Se vocês forem bons Sahaja Yogis, somente então os outros acreditarão em vocês. Mas
se vocês não forem bons Sahaja Yogis, ninguém acreditará em vocês. Para muitas pessoas, Eu tenho visto que Eu sou alguém
além deles. Mas os Sahaja Yogis são aqueles que realmente os fazem sentir: "Estas são pessoas extraordinárias". Então, depois
disso, lidar com eles, como Eu disse, tem de ser totalmente com a pura atenção. Para começar, os homens devem lidar apenas
com os homens… e as mulheres devem lidar apenas com as mulheres… e nenhuma complicação deve surgir. Porque esta é a
maior mancha que a Sahaja Yoga pode ter: "Eles são exatamente como pessoas comuns." Então, você tem de ser cuidadoso em
relação a si mesmo. Antes de dormirem, se tiverem tempo, vocês devem fazer o footsoaking. Se um dia você não o fizer, não se
torture por isso. mas é melhor que você faça o footsoaking. E durante o footsoaking, primeiramente, você deve saber… qual tipo
de personalidade você tem. Na maioria das vezes, você é canal direito, na maioria das vezes. Então, coloquem a mão direita em
direção à fotografia, ambos os pés na água com um pouco de sal e a mão esquerda assim. Mas alguns são de canal esquerdo,
alguns são definitivamente muito canal esquerdo. Eles não devem tocar na água. Há dois tipos de tratamentos. Especialmente
as pessoas de canal esquerdo não devem mergulhar (os pés), não devem usar o gelo. Todos esses são tratamentos para o
canal direito. Após fazerem seu tratamento para o canal direito ou canal esquerdo, Eu diria que coloquem ambas as mãos em

direção à fotografia… e vejam por si mesmos como está funcionando, sem água, sem vela. Mas Eu diria novamente que
pessoas de canal direito não devem… usar a vela tanto quanto possível. Esta luz elétrica, tudo bem, vocês podem usá-la. Eles
não devem se sentar ao sol, eles devem colocar… gelo no fígado, também podem colocar gelo aqui… quando está muito quente,
é muito bom colocar gelo aqui. Também para diabetes, vocês podem colocar o gelo aqui. Na Sahaja Yoga, o tratamento é muito
simples: para pessoas de canal direito, muito simples, e para o canal esquerdo. As pessoas de canal direito adquirem
problemas, como por exemplo, de fígado, diabetes, câncer do sangue, coagulação dos rins, isso significa que os rins não
conseguem passar a urina, constipação, também asma, ataque cardíaco fulminante, e também paralisia no lado direito, muitos
problemas. Agora, as pessoas de canal esquerdo têm dores em todo o lado esquerdo. Elas também podem ter todos os tipos
de… doenças psicossomáticas, as quais não são curáveis, como câncer, mielites, parkinson, todos os tipos. Mas se vocês
fizerem sua meditação todo dia, de vez em quando talvez vocês a percam, não importa, vocês imediatamente sentirão que
estão completamente curados… e manterão boa saúde. Esta é a única forma que vocês podem crescer. E tentem trazer ao
ponto onde você está consciente sem pensamentos. A melhor forma de ficar sem pensamentos é recitar o mantra de
Nirvichara. Isso é muito importante. E em segundo lugar, ficar perdoando: "Eu perdoo a todos, eu perdoo a todos". Então, os
pensamentos cessarão. Esse é o momento em que vocês estão no presente. Esse é o momento em que vocês realmente
crescerão em espiritualidade. Nós temos pessoas na Índia e no exterior… que se tornaram Sahaja Yogis tão poderosos… que
apenas pela oração, eles conseguem alcançar muitas coisas. Nós não estamos aqui para destruir ninguém ou torturar ninguém.
Nós estamos aqui para ajudar a todos, torná-los felizes. Então, não devemos falar alto, de forma ríspida, nunca. E mostrem a
sua compaixão. Agora, supondo que alguém tenha algum problema. Nós não devemos de repente dizer: "Você é um bhoot",
não. "Qual é o seu problema? Oh, você é canal esquerdo." "Qual é o seu problema? Você é canal direito". "Tudo bem, isto pode
ser curado, eu era assim." Se vocês disserem assim, eles não se sentirão feridos. "Eu era como você, você será curado, não se
preocupe." Então, nós temos de entender que temos de ser extremamente cuidadosos… em relação a qual tipo de palavras
estamos usando, e quais tipos de coisas estamos fazendo na presença deles. Algumas pessoas são extremamente rápidas,
elas caminharão rápido… e elas ficarão manuseando as coisas com gestos tão estranhos… que as pessoas ficarão assustadas.
Vocês não devem ser assim. O que vocês têm de fazer é se certificarem de que quaisquer ações que vocês façam, quando
falarem com eles ou fizerem algo, façam de uma forma gentil, é muito importante ser gentil e amável com eles. Vocês também
receberão pessoas que terão bhoots, que terão gurus em suas cabeças, como outro dia, aquela senhora estava discutindo
Comigo. Tentem convencer e digam, se – vocês sabem agora quem é verdadeiro e quem é falso. Se vocês não souberem,
perguntem ao seu líder. É melhor dizer a eles: "Isto não irá ajudá-los, não os tem ajudado," "então vocês terão de abandonar." E
Eu tenho certeza que eles concordarão. Eu tenho certeza que eles concordarão. Porque a forma como outro dia aquela moça
Sindhi estava discutindo Comigo. E ela disse: "Nós temos Vibhutis (cinzas sagradas) em todos os centros". Eu disse: "Tudo isso
é bhuta vidya, preta vidya e smashana vidya." "O que você consegue com o vibhuti que entra? O que é tão grandioso?" Todas
essas coisas são apenas para desorientá-los. Então, digam a eles firmemente, mas com a atenção plena… que vocês estão
tentando ajudá-los. Se vocês quiserem ajudá-los, então vocês não podem se permitir serem rudes com eles de forma alguma.
Às vezes é difícil lidar com algumas pessoas que começam a discutir, então o melhor é não discutir. Digam a eles: "Discutindo,
não podemos convencê-los." "Isso não está na mente, está além da mente". Até um certo ponto, tudo bem, após isso, vocês
devem desistir: "Tudo bem, sinto muito". Depois seus relacionamentos em sua família devem ser bons. Vocês não podem ter a
Sahaja Yoga se não houver entendimento… entre você, sua esposa, seus filhos. Nós temos de mostrar que a família é muito
importante na Sahaja Yoga, extremamente importante, e as crianças são ainda mais importantes. Vejam o quanto nós fizemos
pelas crianças agora. Nós temos escolas, isso, aquilo, é uma responsabilidade muito grande. Então nós temos de compreender
qual é a responsabilidade. Nós não devemos mimar as crianças. Nós devemos apreciar tudo que for bom que elas estejam
fazendo, sejam quais forem as coisas boas que elas estão fazendo. Mas se elas fizerem… qualquer coisa errada, vocês devem
lhes dizer: "Vocês são Sahaja Yogis…" "e não podem agir assim." Isso vocês têm de lhes dizer, seja o que for, vocês têm de lhes
dizer. Se as crianças estiverem muito magras, então entendam que elas estão… com problema no fígado. Então o fígado deve
ser tratado. E da próxima vez que vocês vierem à Índia, nós iremos adquirir para vocês todos os remédios para o fígado. Se elas
estiverem muito gordas, então elas são canal esquerdo. Tentem trazê-las para o centro com o tratamento das três velas. Mas,
antes de tudo, testem isso, vejam qual é a situação. Às vezes elas desenvolvem uma gordura excessiva, mas tudo bem, elas
ficarão bem. Assim, é desse modo que vocês devem cuidar da saúde delas. Então também cuidar do comportamento delas.
Digam-lhes como se comportarem. Como Eu tenho visto, no Ocidente, as crianças não são educadas apropriadamente, porque
os pais as negligenciam, Eu não culparei as crianças. Os pais as negligenciam. Vocês devem ser amorosos, gentis, ao mesmo
tempo, vocês devem lhes dizer qual é a disciplina. Isso é muito importante. Então fiquem de olho nelas: como elas estão, o que

elas estão fazendo. É claro, nós temos uma escola, mas têm lugares limitados lá. Seja o que for, eles irão ajustar o quanto for
possível. Mesmo assim, supondo vocês tenham algum problema, não entrem arbitrariamente nisso. Vocês podem perguntar ao
seu líder ou podem Me escrever e Me informar. Entre vocês, alguém pode se tornar muito orientado ao ego, talvez comece sua
própria organização: "Eu farei isso". Deixem-no, digam: "Saia", e ele sofrerá. Vocês não têm de se preocupar: "Tudo bem, saia".
Qualquer um que seja arbitrário não dará certo. Supondo que um dedo comece a agir mais do que o resto, isso significa que há
um câncer, isso é malignidade. Então, nós não podemos ter malignidade. Todos vocês devem trabalhar juntos com
compreensão… diante dos outros assim como entre vocês. É muito importante compreender. Agora, a Sahaja Yoga tem dado
resultado em muitos países. Em alguns de uma forma tão grandiosa, em alguns de forma tão fraca. Mas onde quer que seja, os
Sahaja Yogis têm de ser algo especial. Mesmo as crianças têm de ser especiais. Se vocês tiverem algum outro problema que
não queiram discutir, digamos, com seu líder, então vocês podem escrever para Mim diretamente, sem problema. Se Eu
responder, tudo bem; se Eu não responder, tudo bem. Isso dará certo. Mas a atenção não deve estar o tempo todo em si
mesmo: "Eu, minha família, meus filhos, minha casa, meu trabalho", não. Assim que sua atenção estiver nas outras pessoas,
isso dará certo mais rápido, isso os ajuda muito. Mas em você mesmo: "Eu estou doente," "eu tenho esse problema, aquele
problema", nada disso. Vocês estão agora em um estágio em que podem… resolver absolutamente todos os problemas, mas a
coisa mais importante é: se sua atenção estiver em você mesmo, isso não dará certo. A atenção deve estar nos outros. E se ela
tem de estar em você mesmo, apenas descubra: "O que há de errado comigo?" Mas algumas pessoas também vão longe nisso.
"Mãe, o meu Agnya está bloqueado." "Mãe, o meu isso está bloqueado." Isso não é nada, é insensatez. Talvez vocês estejam se
bloqueando de outras pessoas, possivelmente. Há alguns livros bons, agora na Sahaja Yoga já traduzidos para o chinês,
felizmente, e também as Minhas fitas poderiam ser traduzidas também. Mas vocês têm de manter a Minha voz, como Eu lhes
disse, porque isso é mantra, não é? E vocês podem colocar legendas, seria melhor, se puderem fazer isso. Mas é realmente uma
ideia muito boa que vocês possam ter legendas, realmente. Especialmente para os russos, se eles puderem fazer isso na
Rússia. Agora, se vocês tiverem alguma pergunta, agora vocês podem Me perguntar. Então, isso deve ser sempre assim, se
vocês são chineses, então vocês não devem lidar somente com os chineses. Todos eles devem vir para o coletivo. Supondo que
vocês sejam indianos, vocês não devem lidar somente com os indianos, mas eles devem vir para o coletivo. Porque a menos e
até que eles venham para o coletivo, eles não saberão qual é o problema. Não é que vocês possam organizar separadamente
um grupo, um outro grupo separadamente. Tem de ser um único grupo. É claro, vocês podem ter dois ou três ashrams, não faz
nenhuma diferença. Alguma outra pergunta? - O tratamento com cânfora é bom para o canal esquerdo? O quê? - Cânfora. O
tratamento com cânfora. - Hã? O tratamento com cânfora, ele está perguntando se o tratamento com cânfora… - é bom para o
canal esquerdo. - O quê? - A cânfora. - Não, não, não, não, não precisa. A cânfora é só de vez em quando, não usem cânfora.
Mas vocês têm feito todas as coisas misturadas, façam apenas o tratamento para o canal esquerdo, então vocês ficarão bem.
Simplesmente misturaram. E vocês não podem ganhar dinheiro em nome de Deus… ou com o trabalho Divino, isso é uma coisa.
Vocês não podem organizar assim, não, nunca. Porque uma vez que comecem a fazer isso, os bhoots do canal esquerdo
entrarão em vocês. Essa é a parte da Sahaja Yoga, não podemos fazer. Também se vocês tiverem quaisquer fotos de guru e
tudo mais, é melhor colocá-las no mar. Porque guardar qualquer fotografia, qualquer livro sobre eles cria problemas. Então,
procurem religiosamente e os coloquem no mar. Não, não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não façam tudo isso. Eles
trabalharão com a fotografia. Se vocês querem ajudar alguém, algumas outras pessoas que vierem, a quem vocês querem que
se elevem, não toquem nelas. Deem um bandhan em vocês mesmos e dê um bandhan neles. Coloquem-nos diante da
fotografia e apenas elevem a Kundalini. Mas tenham cuidado, porque vocês ainda não são do tipo… que não podem se bloquear,
vocês podem se bloquear. Então, entre vocês mesmos também, vocês não devem fazer isso. Não toquem. Se alguém disser:
"Eu tenho este problema", tudo bem, coloque-o de frente à fotografia, dê bandhan em si mesmo, peça a pessoa para dar um
bandhan, dê também um bandhan… e depois eleve a Kundalini, tenha cuidado. Mesmo se houver alguém que chegou agora e
seja um homem doente. Então, vocês podem lhes dar uma fotografia, tudo bem, se eles estiverem desejando fazer isso. Mas
alguém na família dele que esteja desejando adotar a Sahaja Yoga, que é uma pessoa saudável, ele deve trazer. Caso contrário,
não vá atrás do doente. Vocês terão muito doentes, aos milhares, para começar. Não se preocupem com os doentes. Ou, se
eles estiverem doentes, digam-lhes para pegarem a fotografia… e praticarem, se eles forem de canal esquerdo ou direito. Então
a fé cresce, eles melhoram. Mas não toquem os doentes. Não, não, de forma alguma. Nós não estamos aqui para curar os
doentes, mas estamos aqui para dar a Realização. Que Deus os abençoe. Pela técnica, se você tiver um problema em um lado,
você tem o desequilíbrio, e se o canal esquerdo estiver fraco ou bloqueado, você eleva a Kundalini neste lado e dá o bandhan
para o outro lado? Correto? Sim. Supondo que você seja canal direito, então você tem de baixar o canal direito, lembre-se desta
maneira, é muito, muito melhor. Então depois você eleva o canal esquerdo e baixa o canal direito, se você tem problema de

canal direito. Agora, se você tem um problema de canal esquerdo, então você tem de baixar o canal esquerdo. É mais fácil
lembrar desse jeito. Então não há nenhuma confusão. Mas o ato de amarrar a Kundalini deve ser feito depois que você mover…
do esquerdo para o direito ou do direito para o esquerdo, seja qual for a maneira. Depois eleve a Kundalini e dê os nós e faça o
bandhan. É a melhor forma. Eu gostaria de lhes pedir, a todos vocês, que tirem uma foto de vocês… e façam um álbum, anotem
embaixo qual é o seu nome, a data de nascimento e a data da Realização do Si. Enviem para Mim. Porque Eu fico olhando-as às
vezes. Então, Eu conhecerei vocês melhor e também permitirei Minha atenção em vocês. Das crianças assim como dos adultos.
Então, Eu falarei com você e falarei com ele, porque vocês têm pequenos problemas individuais, vocês dois. E quanto a vocês?
Vocês se reconciliaram? Eu vou dar um bronca neste aqui, Werner. Ele veio para cá para praticar Sahaja Yoga e não para
perturbar uma família. Ele tem agido de forma muito errada. Eu vou ficar muito zangada com ele. Ele é um Sahaja Yogi antigo,
ele deveria ter se comportado dignamente. Nunca perturbe uma família. Vocês têm crianças tão doces e belas. Eu nunca os
apoiarei em coisas insensatas, Eu devo lhes dizer. E o seu marido é um homem muito bom. Se você se comportar bem, ele virá
para a Sahaja Yoga, Eu tenho certeza. Você não pode ser um Sahaja Yogi se você não tiver dharma, "escudo", como Budha
chamou isso. Isso é o que chamamos de seu caráter. Sua moralidade é o mais importante na Sahaja Yoga. Se vocês não forem
morais, isso não tem nenhum sentido, de forma alguma. O que nós precisamos hoje é de moralidade. Isto está acontecendo em
todos os lugares. insensatez. Nós temos de absorver a moralidade em nós mesmos e… temos de gerá-la para os outros
também. O mundo inteiro está cheio de pessoas imorais. Muito, muito poucas pessoas estão apoiando a moralidade. Este é o
maior ornamento que nós temos. Tudo bem? Não se desencaminhe. Isso nunca o ajudará. Foi muito errado de sua parte e
também para seus filhos. Agora, volte e comporte-se apropriadamente, senão você não pode ficar na Sahaja Yoga. Se algo deu
errado, então tudo bem. Nós temos divórcios na Sahaja Yoga. Nós permitimos que as pessoas se divorciem. Mas deve existir
uma razão substancial para isso. Está tudo bem? O que devemos fazer? Fará isso? Tudo bem. Que Deus abençoe todos vocês.
Eu sinto muito por vocês terem de vir tão tarde da noite.
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Hoje é uma combinação única do Dia das Mães em muitos países e o dia do Sahasrara para os Sahaja Yogis.
Eu acho que este é o dia mais importante na história da evolução humana, porque todos os outros eventos, encarnações e
empreendimentos na atmosfera espiritual têm sido em vão. Pelo contrário, eles entraram em um tipo de casulo que não tem
nenhuma porta, batendo-se contra as paredes, criando problemas a partir de algo muito auspicioso e extremamente, belamente
espiritual. Não é possível encontrar falhas nas encarnações em nome das quais todas as religiões surgiram. Mas esse casulo é
Mahamaya, Eu acho. O casulo é a ignorância. Nós podemos dizer que Maya, Mahamaya não criou isso. Esse casulo é criado
pela ignorância básica dos seres humanos e suas identificações erradas. Assim, a natureza humana é tal que ela identifica-se
facilmente com a inverdade. Qualquer coisa que seja verdadeira, os seres humanos acham isso muito difícil de aceitar. O
problema com a verdade é que ela não pode ser transigida.
Assim, todos os tipos de ignorância, todos os tipos de falsidade, todos os tipos de forças destrutivas se unem de uma forma ou
de outra para atrair a mente humana. Talvez seja o ego do homem que o faz sentir-se tão atraído por essas coisas, porque
todas elas paparicam o ego dele. Do jeito que está, o centro mais difícil que temos de atravessar é este centro do Agnya. Este
centro nos leva ou para o lado esquerdo ou para o direito, se você tentar pressioná-lo demais. Desse modo, nós vamos para o
porão da ignorância, que tem sido cuidado por Mahamaya. Eles dizem que quando a Deusa aparecer no Sahasrara, Ela será uma
Mahamaya. É possível ser qualquer outra coisa do jeito que o mundo está hoje, para vir nesta Terra? Qualquer outro tipo de
encarnação estaria em grandes apuros, porque os seres humanos em seus egos são os maiores na Kali Yuga, os maiores.
Assim, eles são bastante estúpidos e são capazes de fazer qualquer mal, qualquer tipo de mal, qualquer tipo de violência, a uma
personalidade divina. Não é possível, de forma alguma, existir neste mundo como qualquer outra coisa exceto como
Mahamaya.
Mas Ela também atua nas pessoas que estão buscando. Ela tem muitas facetas. Através de uma faceta, Ela cobre o seu
Sahasrara: os buscadores são testados. Se vocês estão fascinados por pessoas que são esquisitas, que vestem roupas
esquisitas, que mostram coisas esquisitas, como muitos falsos gurus têm feito, ou coisas absurdas ou algo muito vulgar, isso
atrai a atenção dos seres humanos por causa de Mahamaya, ou podemos dizer que é Mahamaya quem julga uma pessoa.
Mahamaya é como um espelho. O que quer que você seja, você se vê no espelho. O espelho não tem responsabilidade. Se você
se parece com um macaco, você se parece com um macaco. Se você se parece com uma rainha, você se parece com uma
rainha. O espelho não tem nenhum poder ou nenhuma intenção de lhe dar ideias erradas, ou lhe dar algo que é falso.
Ele está lá, qualquer que seja a verdade. Assim, de certo modo, dizer que Mahamaya é Aquela que nos ilude, é errado. Pelo
contrário, quando você olha no espelho, você se vê como você é. Agora, vamos supor que você seja uma pessoa que é,
digamos, muito cruel, sua face no espelho se parecerá com a de uma pessoa cruel. Mas o problema surge quando Mahamaya
atua, você não vê a sua imagem. Você afasta sua face do espelho, você não quer ver, não quer saber. Você olha no espelho,
você vê algo horrível, você simplesmente vira a face e nega a verdade. "Como eu posso ser assim? Eu não sou assim." "Eu sou
muito bom, não há nada de errado comigo." "Eu não fiz nada errado.
Eu estou perfeitamente bem." Então, o terceiro aspecto de Mahamaya é que você novamente é atraído em direção a ele, no
sentido de que novamente vê o seu espelho. Você continua vendo aquele espelho repetidamente, e você vê o mundo todo
também nesse espelho. Como um resultado, você começa a ter um sentimento: "O que eu estou fazendo?" "Quem sou eu?" "O
que é este mundo?" "Onde eu nasci?" E este é o começo de sua busca. Você não se sente satisfeito com isso, assim isso é uma
ajuda muito grande de Mahamaya. Eu tenho visto pessoas que vem a Mim pela primeira vez e se elas Me veem tomando água
deste jeito, elas dizem: "Como Ela pode ser alguém importante?

Ela simplesmente precisa de água!" Ou, se Eu estiver tomando, digamos, Coca-Cola como todos vocês tomam, elas dirão: "Ah,
como Ela pode tomar Coca-Cola?" "Ela nunca deveria tomar algo assim," "Ela deveria tomar somente néctar." Assim, o outro
aspecto de Mahamaya é, digamos que as pessoas venham Me ver, algumas pessoas começam a tremer deste jeito, então elas
pensam: "Oh, nós somos uma grande energia," "é por isso que isto está acontecendo conosco." Isso tem acontecido com
muitas pessoas. Assim, elas têm impressões erradas por causa de suas próprias reações a isso. A reação delas é: "Uau, nós
fomos lá, recebemos toda a energia," "nós estamos tremendo, tremendo, tremendo, então somos formidáveis." Esse tipo de
acontecimento as torna mais egoístas, mas, ao contrário, se elas veem uma outra pessoa tremendo -- isso tem acontecido -- e
perguntam a elas: "Quem é você?" Então elas dirão: "Nós somos atestados como loucos por este hospital." Então elas
começarão a pensar comparativamente: "Oh, Deus, nós também somos loucos ou o quê?"
"Por que nós estamos tremendo? Nós não deveríamos tremer." "Se eles são atestados como loucos e eles estão tremendo" "e
nós estamos tremendo..." Então, eles começam a ver as coisas comparativamente. Por um lado, há um louco, um atestado
como louco tremendo, por outro lado, vocês estão tremendo, então há algo definitivamente errado com vocês também. Assim, a
compreensão relativa ajuda a superar este tipo de cortina que vocês têm: vocês não querem encarar a verdade. Assim, uma vez
que isso comece a acontecer com você relativamente, você observará isso comparado às outras pessoas. Ontem, como vocês
viram na peça teatral, comparado às outras pessoas, somos realmente pessoas mentalmente sadias, sábias, sensatas,
maduras. Uma vez que você veja essa ascensão relativa, então você começa a se estabilizar na Sahaja Yoga. Mahamaya é
muito importante. Sem Ela, você não pode estar diante de Mim, você não pode sentar-se aqui, você não pode falar Comigo, você
não pode entrar no mesmo carro que está Me levando, e também você não pode dirigir para Mim.
Tudo seria impossível. Eu ficaria pairando no ar em algum lugar, todos vocês estariam lá e seria uma grande confusão. Eu não
estaria... Eu não preciso viajar de trem, Eu não preciso viajar de carro, Eu posso simplesmente voar -- o que é isso? Eu não
preciso estar diante de vocês, posso ficar simplesmente aqui em nirakara, no aspecto sem forma, mas como comunicar? Como
ter um relacionamento próximo? Para isso, alguém tinha que vir na forma de Mahamaya, para que não houvesse nenhum medo,
não houvesse nenhuma distância, e a pessoa pudesse aproximar-se e compreender; porque se esse conhecimento tem que ser
transmitido, se a Realização tem que ser dada, as pessoas têm que, no mínimo, sentarem-se diante de Mahamaya. Caso
contrário, se todas elas saírem correndo, de que adianta? Por isso, para criar essa personalidade humana, extremamente
humana no Sahasrara, Ela vem como Mahamaya. O Sahasrara é o chakra mais poderoso, porque é a combinação dos sete
chakras e muitos outros. Com o Sahasrara, você pode fazer qualquer coisa.
Você pode controlar o sol, você pode controlar a lua, você pode controlar a Terra, você pode controlar as temperaturas, tudo.
Mas, por meio de Mahamaya, as coisas funcionam muito normalmente, muito normalmente, e elas devem funcionar
normalmente. Por exemplo, alguém pode dizer: "Mãe, a atmosfera está cheia" "desses problemas ecológicos horríveis." "Por que
a Senhora não os remove?" Se a atmosfera for limpa, as pessoas continuarão produzindo isso. É o problema dos seres
humanos e se isso for corrigido por Mim, eles não darão o devido valor. Eles têm que encarar esses problemas, eles têm que
mudar seus hábitos, eles têm que compreender que são eles que são destrutivos, que estão destruindo a si mesmos. Caso
contrário, se alguém estiver lá simplesmente para limpar isso, eles nunca mudarão. Também, milagrosamente, uma pessoa
pode fazer muitas coisas. Uma pessoa pode dizer: "Mãe, assim como a Senhora resolve os problemas" "dos Sahaja Yogis, por
que a Senhora não resolve o problema dos outros?"
Não. Resolver o problema deles não é a finalidade do Meu trabalho, não é o propósito. Mas torná-los equipados, de modo que
eles possam resolver seus próprios problemas, isso é o que Eu tenho que fazer. Como Eu tenho dito, vocês têm que ser seu
próprio médico, vocês têm que ser seu próprio guru. Sem Mahamaya, vocês não podem fazer isso, porque Ela sabe até que
ponto ir ao corrigir, até que ponto ir ao controlar, porque os seres humanos de um modo geral têm sua própria liberdade. Os
Sahaja Yogis não têm aquele tipo de liberdade estúpida, mas eles têm a liberdade do Espírito. Então, resolver o problema deles
está perfeitamente correto, porque eles devem ter cada vez mais liberdade. Mas de que adianta dar liberdade às outras pessoas
que continuam sem parar, sem perceber que mal elas estão fazendo ao mundo? Então, para elas é necessário vir para a Sahaja
Yoga, e é por isso que é Mahamaya swarupa. Talvez se Eu tivesse vindo como a Mãe Maria ou Radha ou alguém assim, todas
elas estariam aqui muito agradavelmente, cantando canções e tudo mais.

Esse não é o objetivo. Agora, vocês têm que amadurecer, vocês têm que ser pessoas de valor, vocês têm que crescer. Para isso,
é importante que vocês venham para a Sahaja Yoga antes de mais nada. Depois vocês têm que crescer na Sahaja Yoga. Senão
esta Mahamaya continuará atuando e pregando peças em vocês. Novamente, bebendo água. Então eles também disseram uma
vez: "Por que Ela precisa de água algumas vezes?" "Ela devia estar vivendo de ar ou algo assim." É um grande jogo. O Sahasrara,
como vocês sabem, é a área do Virata, Virata e Viratangana.
O Virata é Vishnu, que tornou-se Rama, depois tornou-se Krishna e depois Virat. Então, Ela é como uma Leela, Ele é Leeladhara -é um jogo e para tornar o jogo correto, Ela tem que estar na forma de Mahamaya. Mas há tantas brechas também, algumas
vezes. As pessoas podem descobrir as coisas muito facilmente. Uma delas é este Paramchaitanya. Este Paramchaitanya atua,
mostra Minhas fotografias, Me expõe de todos os modos inacreditáveis, o que nunca aconteceu antes. Eu Mesma estou
surpresa pelo modo como Ele pensa em Me expor o tempo todo. Desta vez, quando estávamos em Brisbane, eles tiraram uma
fotografia de um arco-íris do lado de fora, do lado de fora do ashram, e o que apareceu lá no céu é extraordinário; isso vai
aparecer nessa fotografia também. É uma pintura que Eu sempre gostei da Mãe e o Filho, a Madona e o Filho -- no céu, essa
pintura. Agora, vocês podem fazer melhor do que isso?
Como Ele sabe que Eu amo essa pintura, e tudo isso? E essa pintura estava no céu. Assim, este Paramchaitanya está tentando
expor esta Mahamaya swarupa, apenas para fazê-los compreender o que é Mahamaya. Ele está tentando expressar-Se. Eu não
disse, de forma alguma, ou pedi a este Paramchaitanya para fazer essas coisas, mas Ele está fazendo. Porque Ele pensa que,
mesmo agora, as pessoas que estão seguindo a Mãe não são daquele nível que elas deveriam ser. Algumas delas de fato
tropeçam, vacilam horrivelmente, surpreendentemente -- até que ponto elas podem ir, Eu não consigo acreditar. Depois de virem
para a Sahaja Yoga, de verem todas as Minhas fotografias, depois de tudo mais, elas ainda podem ir a qualquer limite de
estupidez. Isso é um fato. Assim, isso continua.
Eu não sei até que ponto este Paramchaitanya está atuando espontaneamente deste jeito, mas Ele mostra algo, em definitivo,
que Ele quer que você fique perfeitamente estabilizado em sua fé, a qual não é uma fé cega. Mas a maioria dessas pinturas,
fotografias, podem ser contestadas. Qualquer um que é um intelectual pode descobrir alguns meios e métodos de contestá-lo:
"você deve ter feito isso." Mas como Sahaja Yogis, vocês sabem que nós não fizemos nada desse tipo e isso apareceu. Assim,
qual é o propósito? Nós não as mostramos para pessoas de fora, nós só mostramos isso para os Sahaja Yogis. Assim, qual é o
propósito? Que os Sahaja Yogis devem agora tentar entender que eles têm que crescer. Agora, este crescimento tem que ser de
dois lados. Um é você mesmo: "Quanto tempo eu passo pensando sobre a Sahaja Yoga?"
"E quanto sobre minha vida pessoal," "minha educação, meu negócio, minhas obrigações," "meu trabalho, minha família?"
Porque isso é importante, a medida que o cérebro tem que pensar e o Virata está lá. Assim, no Sahasrara, quanta energia nós
usamos para pensar sobre a Sahaja Yoga? "Como nós podemos expandir a Sahaja Yoga?" "O que nós devemos fazer?" "O que
nós devemos realizar?" "Quanto eu devo apoiar? De que modo?" "Como isso deve estar em cada momento de minha vida?"
"Como eu observo tudo?"
"Eu vejo a Sahaja atuando nisso?" "Qual é a cultura Sahaja?" "Eu estou na cultura Sahaja?" "O quanto eu estou impressionado
pelas outras culturas" "e modas e coisas assim?" "E o que eu tenho que melhorar" "para crescer em minha capacidade mental
de ser um Sahaja?" Por exemplo, uma pessoa que é uma personalidade Sahaja, em tudo ela vê a Sahaja, em tudo, quer sejam
flores, tapetes, luzes, estátuas, pendal (tenda grande), em qualquer coisa vê a Sahaja. Como? Vejam agora, estas pilastras estão
sustentadas em um certo ângulo; simplesmente imagine, para sustentar isso, como você tem que inclinar-se para um lado. O
que nós fazemos na Sahaja? Nós temos que nos inclinar em direção à Divindade.
Vejam, desse modo, todas as ideias vão se movendo em direção à Sahaja. O pensamento todo é Sahaja. Uma vida de casado
assim também entre marido e mulher, Eu tenho visto. Se ambos são Sahaja, eles falam o tempo todo da Sahaja -- nenhuma
conversa frívola, nem conversa inútil, mas somente sobre Sahaja, como é na Sahaja ser marido e mulher, qual é o
relacionamento, isso é o mais interessante na Sahaja. Assim, você vê que em tudo que você faz, você pensa de uma maneira

Sahaja. Assim, agora então você pode julgar a si mesmo nesta Mahamaya. Até que ponto você realmente se preocupa em
pensar na Sahaja? Mas todas as outras preocupações serão assim: "Quanto dinheiro eu ganharei com isso?" "Quantos negócios
eu farei?" "Quanto prazer eu posso ter?"
"Quantos problemas físicos podem ser resolvidos?" Todos esses ganhos não são nada comparados com sua maturidade na
Sahaja Yoga. Mas a mente assume o controle. Ela começa a pensar e pensar e segue divagando sobre várias coisas: talvez sua
esposa, seus filhos, sua casa, isso, aquilo. Mas se você pensa de uma maneira Sahaja, você pensará: "Eu devo fazer alguma
coisa para que meus filhos sejam Sahaja." "Eu devo construir uma casa que seja útil para a Sahaja." "Eu devo me comportar de
tal maneira que eu seja Sahaja." A maturidade em você deve crescer de tal modo que você possa sentir isso. Primeiramente é a
paz. Quando a pessoa não tem paz, sua mente é como um instrumento oscilante.
Ela não consegue pensar adequadamente, ela não consegue ver adequadamente, ela não consegue compreender
adequadamente. Você lhe diz algo, ela entenderá uma outra coisa. Agora, o mundo inteiro hoje está instável, o mundo inteiro.
Aqui, este novo partido desmantelou o outro partido todo na política; é este que deve ser desmantelado agora. Tudo está
ficando de cabeça para baixo. Isso também acontece por meio de Mahamaya. Devemos reconhecer isto: o jeito que o mundo
está em confusão. Não é a guerra, não é a guerra fria, mas é um tipo estranho de guerra que não pode ser descrito em palavras,
vejam. Agora, o que vocês dirão sobre o que está acontecendo na Itália hoje? O que vocês observarão sobre o que está
acontecendo na Bósnia ou em qualquer outro lugar onde você encontra problemas estúpidos acontecendo e pessoas se
matando, nenhuma paz, nenhum senso de segurança.
Você acha isso no mundo, você usa, você abre o jornal -- nós estávamos com um jornal inglês hoje, Eu não conseguia ler: tantas
mulheres eram violentadas, tantos homens eram mortos, essas coisas aconteciam; individualmente também. O Presidente
fazendo coisas sem sentido desse jeito. Quero dizer, todos os tipos de coisas que você vê hoje são absurdas. Quando nós
éramos da idade de vocês, nós nunca ouvimos falar dessas coisas. As pessoas eram dignas, sensatas. Assim, agora, o que
aconteceu é que elas estão simplesmente despedaçadas. Não há paz na mente delas para ver o que elas estão fazendo, onde
elas estão, qual é a responsabilidade delas. Coisas horríveis estão sendo expressadas. A mídia está adotando todos os tipos de
coisas horríveis. Nunca foi assim antes.
Nós líamos belos artigos sobre coisas belas na própria mídia, mas hoje é muito diferente. Então, é um mundo muito
materialista, extremamente materialista: comercializando isso, comercializando aquilo, comercializando seres humanos. Então
eles estão levando crianças, levando mulheres, eles estão vendendo crianças, eles estão vendendo mulheres -- todos os tipos
de coisas estão acontecendo. Comercializando Deus, comercializando espiritualidade, comercializando -- Eu não sei o que dizer,
mas seus próprios filhos. Este tipo de mundo perverso é o atual. Por isso é necessário Mahamaya, pela qual Ela mostra que
vocês têm que pagar muito caro pelo que vocês estão fazendo, nesta vida. Digamos, um homem que é muito volúvel, destrutivo,
que bebe, fuma, sai com mulheres e tudo isso: dentro de dois anos, ele estará falido. Assim, a recompensa já está lá. O que quer
que ele esteja fazendo, está lá para ver. Outro homem - "O que há de errado?
O que há de errado? O que há de errado?" - continua com essas coisas insensatas. Ele contrai AIDS ou contrai outras doenças
de natureza incurável. Chamamos isso de rokrah Devi: quer dizer "pagamento à vista". A Deusa que dá "pagamento à vista".
"Você faz isso, tudo bem, tome isso." "Você fez isso, tudo bem, desfrute isso." Desse jeito. É realmente esta Mahamaya
especialmente que está agora muito ativa.
Eu tomo um susto com Ela, pois o modo como Ela está punindo as pessoas é um pouco demais. Mas é assim. Se você dirige
com imprudência, "Oh, eu me divertirei dirigindo com imprudência", tudo bem, acabou-se. Você acabará com uma perna
mancando ou uma mão quebrada. Assim, as leis, a lei divina está trabalhando através de Mahamaya. Não era tão rápido antes
como é hoje. Vamos supor que o presidente dos Estados Unidos -- um cargo tão alto, quero dizer, imaginem -- ele está sendo
contestado por alguém muito inferior da rua. Como é possível? Ninguém podia fazer isso antes. Porque Mahamaya está usando
todo o Seu livre arbítrio para checar o livre arbítrio dos seres humanos.
A assim chamada liberdade que estamos tentando desfrutar é levada ao fim. As pessoas começam a pensar, o que é isto?

Pessoas importantes, vocês sabem. Havia um boxeador, muito conhecido, as pessoas corriam atrás dele, agora ele está na
prisão. Um outro sujeito que estava participando deste Grande Prêmio de Fórmula 1, o qual Eu sempre fui contra, morreu de
repente. Agora, para as pessoas, ele é um herói, isso, aquilo, mas ninguém agora fará isso, tudo bem. "Um herói é o suficiente.
Não eu, senhor," "eu não vou me dedicar a este negócio de Grande Prêmio de Fórmula 1," "já tive o suficiente disso." Assim,
embora um herói tenha sido criado, mas também criou-se o medo de fazer esse tipo de insensatez. Depois eles são atraídos
pelo -- como se chama aquilo?
Esqui. Agora, no esqui também alguém morreu e alguém ficou manco. Eu acho que na família real aconteceu alguma coisa,
então, agora, muito poucas pessoas da Inglaterra estão indo esquiar. Agora só a Suíça tem que aprender uma lição, Eu acho. É
algo assim -- simplesmente mantenha seus olhos abertos. Hoje você lê sobre alguém se gabando muito de si mesmo, amanhã
você descobrirá que ele está na cadeia. Foi muito surpreendente. Havia um ministro na Itália que queria encontrar-se Comigo e
Eu disse: "Oh, baba, Eu não quero encontrá-lo." Ele tem um passado muito ruim, ele já está na prisão, então Eu não posso
encontrá-lo agora. Eles estão caindo nas suas próprias armadilhas.
Essa armadilha é Mahamaya. Ela cria a partir de vocês próprios, é através de vocês próprios, porque vocês não querem encarar
a si mesmos, vocês não querem saber a verdade, vocês querem evitar a verdade. Assim, esse é o aspecto de Mahamaya, de
modo que vocês imediatamente têm que se encarar. Quantas coisas têm acontecido? Pense nisso. Estes grandes, grandes
magnatas estão na prisão. Pessoas muito famosas, digamos, das drogas, pessoas importantes, ricas, elas estão na cadeia.
Todas essas coisas estão acontecendo. Por quê? Porque esta Mahamaya é Aquela que quer ensinar uma lição.
Ao ensinar uma lição para uma pessoa, Ela abala pelo menos milhares, porque aquela pessoa vê o ponto, a medida que a morte
chegue para ela ou o que quer que aconteça. Talvez ela não aprenda a lição, ela já estava morta para aprender qualquer coisa
mais; mas os outros aprenderão. É desse modo que isso se espalha. Assim, de certo modo, a mídia também, que sempre dá
notícias ruins, de certo modo, não sabe quanto bem ela está fazendo através de Mahamaya. Agora, para sua informação, muitas
coisas sobre as quais estamos falando, como por exemplo fumar, já estão se extinguindo. O hábito de beber também irá se
extinguir. O que a Sahaja fez? Nada, exceto Mahamaya. Eles contraem câncer. Os médicos têm tido essa noção agora, de que
eles contraem câncer e eles têm pedido às pessoas: "Agora não fumem," "senão vocês contrairão câncer."
Assim, a Mahamaya cria esse tipo de, Eu diria, incidente. Um único incidente é suficiente para as pessoas serem extremamente
cautelosas. Além disso, este é um mundo com tanto pânico, tão inseguro hoje. De repente, você descobre que as vacas estão
transmitindo veneno no leite, há algo mais acontecendo, a água está ficando poluída. Então de repente, você descobre que há
agulhas que estão infectadas. Assim, todo mundo está tão nervoso e pensando em salvar suas vidas, então eles começam a
pensar sobre isso. Mas na Sahaja, se vocês vierem, nenhuma dessas coisas pode perturbá-los, porque este é o aspecto de
Mahamaya em que Ela os protege. Ela os protege. Ninguém pode destruir um Sahaja Yogi, a menos e até que eles queiram ser
destruídos. É o desejo deles.
Ninguém pode tocá-los. Agora, quando eles falam sobre milagres -- como por exemplo, outro dia, um rapaz da Austrália, um
novo Sahaja Yogi, estava indo de motocicleta e, de repente, ele estava em grande velocidade e de ambos os lados, dois
caminhões vieram e bateram nele. Mas ao invés de ser atingido, ele foi simplesmente meio que empurrado para fora, como uma
peteca e caiu no outro lado; e ele não estava ferido, de maneira alguma, e ele se levantou e eles ficaram surpresos. Sua moto
estava destruída, tudo isso, e este rapaz estava perfeitamente bem. Eles não conseguiam entender como esse rapaz tinha se
salvado. Há tantas, tantas histórias como essa que mostram como essa Mahamaya está protegendo os Sahaja Yogis: proteção,
muito cuidadosa. Também em sonhos, Ela protege. É muito surpreendente como as pessoas têm sonhos e como elas obtêm
seus remédios, como elas recebem seus tratamentos, como elas compreendem os perigos que estão lá, como, em sonhos, elas
são informadas sobre como as outras pessoas são, como elas se comportam. Vocês não têm que saber disso em sua mente
consciente, mas em um estado sushupti muito, muito profundo em sonhos, vocês sabem o que é bom para vocês, o que é ruim
para vocês. De alguma forma, eles sabem.
E é este conhecimento, intuitivo, nós podemos chamá-lo, que vem por meio de Mahamaya. Ela é Aquela que lhes dá esse
conhecimento intuitivo do que deve ser feito, o que deve ser feito, como se livrar dos problemas. E você o faz; quer você

controle isso ou não, você se livra disso. Há tantos exemplos disso, mil e um. Um deles, Eu lhes contarei; ele vem à Minha mente
agora. Na Austrália, havia um Sahaja Yogi muito, muito bom, um grande Sahaja Yogi, muito culto, mas um homem simples. E
uma outra pessoa horrível lhe disse que ele devia comprar este determinado terreno e essa determinada propriedade chamada
Lilydale e disse: "Nós podemos começar a Sahaja Yoga lá." "Nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo." Então, toda a
renda que ele tinha, ele colocou lá -- para começar. E o banco disse: "Nós lhe daremos dinheiro."
Mas naquele documento, ele tinha escrito: "Nós temos propriedades da Sahaja Yoga", Minhas propriedades, coisas assim. De
modo que isso está disponível caso nós não consigamos pagar. Quando Eu vi isso, Eu pensei: "Agora, isso é demais." Então Eu
perguntei ao advogado e ele disse: "É melhor Você entregar isso ao jornal," "caso contrário, ninguém pode tirar o Seu terreno"
"ou qualquer coisa ou Sua propriedade." "Mas uma coisa é certa:" "Você terá que ir ao tribunal por vários anos." "Então, o melhor
é entregar isso ao jornal," "que Você não tem nada a ver com esse Lilydale," "nem a Sahaja Yoga tem nada a ver com isso."
Agora, este senhor ficou muito chateado porque o banco não daria o dinheiro e então as pessoas que estavam vendendo
abriram um processo contra ele. Ele já estava falido. Ele não sabia o que fazer e estava em grande dificuldade. Eu disse: "Não se
preocupe," "você está sob proteção."
E vocês ficarão impressionados ao saber que apesar de todos os tipos de medos que as pessoas tinham de que ele pudesse
ser preso ou só Deus sabe, qualquer casa que ele tivesse seria vendida, tudo isso. Pelo contrário, aquele Lilydale, alguém
ofereceu dinheiro para comprá-lo por um preço muito maior. Então ele conseguiu um preço mais alto e vendeu-o. Mas você tem
que ter paciência, e você tem que ter fé e coragem. Ele disse: "Mãe, eu sei que ninguém pode me destruir." E é dessa forma que
a proteção de Mahamaya, a primeira parte de Mahamaya foi fazer este homem expor este Sahaja Yogi ruim para todas as
pessoas. Havia muitos que o apoiavam e era um bom orador, isso e aquilo; depois todos eles se retiraram. Assim, isso atua
também no aspecto coletivo. Há alguém que tenta perturbar os Sahaja Yogis: tudo bem, Mahamaya permite que ele perturbe
por um momento, até certo ponto e depois, de repente, Ela atua, de modo que as pessoas ficam surpresas, os Sahaja Yogis
ficam surpresos, como este homem ficou assim. Esta Mahamaya é sempre como o Meu sari, como vocês dizem está
protegendo vocês.
Ela é bela, Ela é muito gentil, atenciosa, compassiva, amorosa. Delicadamente, Ela cuida de vocês. E Ela fica muito, muito
furiosa e mata as pessoas que tentam arruinar o trabalho de Deus, como os rakshasas e demônios, e mantém vocês limpos,
distantes de todas essas mãos perversas. Outro aspecto muito bom de Mahamaya é que Ela os transforma. Tudo está no
cérebro para os seres humanos. Se você é um trapaceiro, você é um trapaceiro no cérebro. Se você é uma pessoa que odeia os
outros, está tudo no cérebro. Se você é viciado em algo, está tudo no cérebro. É um condicionamento muito complicado na
cabeça. Assim, esse Sahasrara é muito importante, sem dúvida, mas o poder do Virata e Viratangana só pode ser efetivo se
houver Mahamaya rupa.
E Ela, em Suas próprias maneiras gentis, abre, expulsa todos esses condicionamentos que os tornam feios, que os tornam
horríveis, que os tornam irascíveis, não-Sahaja Yogis. Ela é Aquela que realmente, como a Mãe Terra, dá tudo que Ela tem, para
torná-los realmente muito alegres, felizes, de modo que vocês desfrutem nirananda -- nada além de ananda, nada além da
alegria. E isso é o que é o Sahasrara. Mas isso só é possível quando o seu brahmarandhra estiver aberto, caso contrário, você
não pode participar das sutilezas do amor Divino, da compaixão, desse eterno fluxo de Mahamaya. Externamente, Eu tenho lhes
dito o que Ela é, mas interiormente, quando você entra, passa para dentro Dela através do brahmarandhra, então esta
Mahamaya, que é uma encarnação, como vocês sabem, deste Poder Onipresente, torna-se muito diferente. Por um lado, Ela
tenta ensinar-lhes lições, Ela tenta destruir aquilo que é mau, tudo que é danoso, tudo que é destrutivo; e por outro lado, Ela os
ama, os protege, muito delicadamente os guia. O amor Dela é sem expectativas. Ela ama porque Ela não consegue evitar, mas
apenas amar. Assim, nesse amor, vocês são embebidos. Vocês regozijam isso.
Todos sabem que eles são próximos a Ela, totalmente próximos a Ela. Toda vez que eles quiserem, eles sempre podem pedir a
ajuda Dela; onde quer que eles estejam, eles são apoiados por Ela. Assim, esse Sahasrara é muito importante, porque somente
através disso, nós reagimos; através disso, nós acumulamos todos os tipos de insensatez. No mundo dessa insensatez em que
nós estamos vivendo, nós temos que ser como as flores de lótus que não podem ser maculadas, que não podem ser afetadas
por todos os males que estão acontecendo. Este é que é o teste, é pariksha, que nesta época, nesta época difícil, nós podemos

desabrochar e criar fragrância e trazer tantos outros para essa bela atmosfera. É um tipo de guerra bela, divertida, Eu -- nós
podemos dizer, contra o que presume-se ser negativo. Qual é o poder dessa negatividade? Qual é o poder desses
condicionamentos? Qual é o poder dessa estupidez que qualquer um pode ver? Assim, você desenvolve o olhar, a visão.
Tão claramente, vocês compreendem tão claramente que vocês são aqueles que são responsáveis. Vocês são as células deste
Sahasrara, deste cérebro, e todos vocês têm que agir. Eu estava ontem encantada quando vocês disseram que essas luzes têm
que iluminar muitas luzes. Essa foi realmente uma grande promessa para Mim. Assim, vir para a Sahaja Yoga não é somente
para suas personalidades limitadas e seus problemas, mas, como Eu disse, são vocês, por um lado que têm que crescer e, por
outro lado, todos têm que crescer através de vocês. Assim, esse é o segundo aspecto que vocês têm que cuidar. Hoje, é claro,
Eu estou muito feliz que, durante Minha vida, Eu pudesse ver a manifestação de Mahamaya. É uma manifestação tão bela, de
modo que esta porta que está aberta é simplesmente agora capaz de entrar no Reino de Deus e regozijar a bem-aventurança
celestial e a proteção. Mas tenham fé nisso. Tenham fé nisso.
Não se perturbem por coisas pequenas e Eu tenho certeza de que isso funcionará de uma maneira muito grandiosa. Se vocês
tiverem essa completa fé e completa entrega, Eu tenho certeza que isso funcionará muito bem. Que Deus os abençoe. Assim,
nós teremos um pequeno Puja a Ganesha e depois o Puja do Sahasrara.
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Hoje todos vocês decidiram ter o Puja da Adi Shakti. Há uma diferença entre fazer o Puja da Kundalini Shakti... ou Adi Kundalini
e da Adi Shakti. A diferença é esta: por um lado, a Kundalini é refletida em vocês... pela Adi Kundalini. Por outro lado, é o Poder
da Adi Shakti, que é o Paramchaitanya. Assim, na totalidade, se você observar, Ela tem dois lados: um é o Poder Dela como
Paramchaitanya... e também o reflexo nos seres humanos como Kundalini. O terceiro trabalho que a Adi Shakti tinha de fazer...
foi criar este universo inteiro. Antes de mais nada, como vocês viram ontem também, o modo como o cosmos foi criado... e
depois como este planeta especial da Mãe Terra foi criado. Agora, o que Eu disse para vocês sobre Adão e Eva, nós
descobrimos que foi dito também por João em seu Livro dos Gnósticos; É muito surpreendente. Eles sempre lhes disseram...
que Cristo deve ter lhes dito muitas coisas, mas elas não estão na Bíblia. Assim, se vocês compreenderem... que esta Adi Shakti
veio como uma serpente, a parte Dela da Adi Kundalini, e disse a... Adão e Eva, especialmente a Eva, que ela deveria pedir para
comer o fruto do conhecimento. E a razão que Eu lhes dei é exatamente a questão lá: o Poder da Mãe, o poder feminino não
queria... que os filhos Dela vivessem como animais sem compreender... o conhecimento dos reinos mais elevados.
não lhes dando a chance de se elevarem... mais alto através da sua liberdade... e então alcançar uma consciência cada vez
mais elevada. Essa era a preocupação da Mãe. Então havia dois tipos de mundos que foram criados: um era o Divino e o outro
começou a evoluir. Ao observar isso, parece uma tarefa imensa, milhares e milhares, bilhões e bilhões de anos... se passaram
para que esse tipo de trabalho fosse feito. Mas se você observar, na era moderna, nós estamos indo à lua, com um esforço tão
pequeno... e também com um tempo tão curto você chega lá. Ninguém poderia pensar que algum dia nós estaríamos lá. Tudo
isso aconteceu através do cérebro humano. Agora, afinal de contas, o que é o cérebro humano? O cérebro humano não está de
forma alguma perto do cérebro do Virata... nem é usado totalmente, ele não é usado totalmente. Uma parte muito pequena dele
é usada pelos seres humanos, pela qual eles alcançaram esse tipo de voo à lua.
É claro que não havia nenhum propósito nisso, Eu não sei porque eles estão fazendo isso, mas eles o fizeram. Assim, toda a
natureza foi criada por Ela. Seja o que for que vejam hoje ao redor de vocês... é tudo criado por Ela, é tudo o trabalho Dela que
está lá. Vocês ficarão surpresos, exatamente agora Eu disse... que Eu iria usar um sari muito pesado e... Eu disse que está muito
quente, então é melhor trocar por um sari simples, então Eu troquei e quando Eu saí, descobri que tinha ficado mais frio. Assim,
a natureza sabe tudo... e quem informa à natureza é este Paramchaitanya. O Paramchaitanya nunca foi tão ativo assim, o que
começou desde o Meu nascimento, Eu devo dizer, quando a Krita Yuga começou. Nessa época, vocês tinham de ter a sua
Realização. Isso foi decidido pela coletividade Divina, vocês podem chamá-la assim. Todos os Deuses, Deusas, todos Eles
decidiram atribuir esse trabalho... a alguém que Eles pensaram, que Eles pensaram que seria muito capaz. Então Eles disseram:
"Todos Nós estaremos com Você," "inteiramente com Você, todos os Nossos poderes estarão com Você," "mas assuma este
trabalho agora nesta Kali Yuga..." "de transformar os seres humanos."
De certo modo, os seres humanos são mais difíceis do que os animais, porque eles têm a própria liberdade deles... e foi lhes
dada essa liberdade para alcançar sua liberdade final. Em sua liberdade, a forma como eles se comportam... é algo muito
surpreendente, o modo como eles saem completamente do controle... e tentam fazer coisas que são tão destrutivas. É claro, na
Kali Yuga, isso foi profetizado na Índia, mas acho que eles não puderam prever o que aconteceria na América... ou o que
aconteceria nos países ocidentais, onde as pessoas têm liberdade simplesmente para se destruírem, e eles estão achando
novos métodos de se destruírem. Essa tendência não pode ser freada, não pode ser evitada pela Adi Shakti ou por Deus
Todo-Poderoso, porque foi lhes dada a liberdade... para se arruinarem, se destruírem e irem para o inferno. Isso não pode ser
controlado por nenhum poder Divino. O Poder Divino também respeita a sua liberdade. Então a Coletividade Divina pensou: "Nós
vamos arruinar completamente a Criação da Adi Shakti?" "Nós vamos destruir completamente seja o que for que Ela criou..." "e
depois recriar algo melhor?" Essa era a discussão que estava acontecendo. E a maioria Deles estava tão farta dos seres
humanos, especialmente da liberdade ocidental, que Eles disseram: "Essas pessoas querem o Inferno."

"E por que Nós deveríamos lhes dar o Paraíso?" "Não é apropriado." Então a primeira coisa que a Adi Shakti fez foi criar a busca
neles. Ela criou isto, este desejo de buscar. E então essas pessoas que pertencem a essa cultura... que era tão destrutiva
começaram a buscar. E quando a busca começou, também, como de costume, no mercado havia muitos outros que se
apresentaram... para dar respostas a busca das pessoas. Elas tinham de ir a vários cultos e coisas assim, e a pessoas falsas e
tudo mais, porque elas não tinham nenhuma forma de saber. Mas se elas tivessem lido alguns livros de pessoas iluminadas,
como Kabir, como Nanak, até mesmo os gnósticos, suas escrituras, qualquer coisa assim, elas teriam compreendido o que é a
verdade... e onde encontrá-la e como encontrá-la. É uma grande luta, Eu acho, entre as pessoas que são buscadores... e aqueles
que não são buscadores de forma alguma. Eles não querem saber e jamais podem ser buscadores.
Eu posso lhes assegurar que alguns deles nunca pensarão em buscar. Eles ficarão possuídos, terão doenças, eles terão
terremotos, terão qualquer coisa, eles nunca buscarão. Mesmo que eles contraiam doenças, eles dirão: "Oh, nós somos
mártires, estamos fazendo um grande trabalho". Tamanha estupidez entrou em suas cabeças... que eles acham que fazendo
essas coisas erradas, eles serão salvos. E essa estupidez surge através de cérebros pervertidos. E esse cérebro pervertido age
quando as pessoas são livres para usar. Eu simplesmente não sei porque eles não olham em volta... e veem por eles mesmos o
que está acontecendo. Assim, esperar que o mundo inteiro irá para o Paraíso... não é possível absolutamente, não é possível,
não pode. Eles têm tentado todos os tipos de coisas. Tenho observado as pessoas, drogas, álcool, isso, aquilo.
Há um sujeito que conseguiu seu PhD escrevendo... sobre como ele alcançou a espiritualidade através da bebida... e eles lhe
deram o PhD por isso. Assim, mesmo na administração de negócios nas universidades, Eu não sei como pessoas tão estúpidas
surgiram, de onde, a partir de qual criação. É impossível compreender como eles puderam pensar... que esse tipo de destruição
os levará a sua salvação. Eles veem isso todo dia, assistem isso todo dia. sabem que isso está acontecendo, mas ainda sim
eles não conseguem ouvir. Mas aqueles que são buscadores estão buscando tão ardentemente... que terá de ser dada a
Realização do Si a todos eles. Agora, é claro, esse é o Meu trabalho, Eu concordo. Eu vim a esta Terra para esse trabalho.
Supõe-se que Eu o faça. Eu estou tentando o máximo... e nenhuma Encarnação viveu como Eu tenho vivido por tantos anos... e
tamanha compaixão que tenho que realmente Me faz pensar... que Eu sinto que nós temos de ter muito mais Sahaja Yogis, nós
temos de ter uma grande salvação.
Com essa compaixão e com esse amor, a pessoa pode tomar qualquer medida, qualquer coisa. Eu não acho que esses que não
são buscadores alcançarão isso. Agora, por que alguns são buscadores e alguns não são? Alguém pode dizer que a Adi Shakti,
se Ela criou todos os seres humanos, todos eles deveriam ter a busca. Porque na liberdade, eles perderam o caminho deles.
Eles estão buscando alguma outra coisa. E eles acham que estão certos. Eles têm o direito de achar que estão certos. Mesmo
um sujeito estúpido, mesmo um indivíduo louco acha que está certo. Se você lhe diz: "Você é louco", ele dirá: "Você é louco."
E essa busca, embora colocada neles, eles ainda não são capazes, muitos deles, de alcançá-la na forma adequada. Porque para
isso, a pessoa tem de entregar, não a liberdade dela, não a inteligência dela, mas o ego que se desenvolveu nos seres humanos.
Com esse ego, Eu tenho visto pessoas que são possuídas, elas querem manter o ego delas intacto e através do ego, elas
querem usar, usar as possessões. Vocês podem imaginar? Há possessões de forças negativas. Pessoas assim querem manter
isso intacto... de modo que elas possam usar isso para seu próprio propósito. Elas não odeiam isso, não querem se livrar disso.
Mas elas querem manter isso somente porque podem usar... essas possessões para seu proveito. Assim, a categoria da busca
é muito menor lá. Mas há muitos que não estão nem perto da busca, que são realmente o que chamamos de pessoas
demoníacas... e eles nunca querem, nunca, nunca quereriam que este mundo mudasse.
Nossa mídia é dominada por essas pessoas demoníacas. Elas não querem que o mundo mude. Elas não querem mostrar nada
que seja bom. Elas não querem ver o ponto principal que irá ajudar, o que é benévolo para os seres bumanos. Assim, por um
lado, nós vemos tamanha, tamanha negatividade coletiva. Por outro lado, nós encontramos buscadores que são buscadores
verdadeiros. Há alguns que podemos chamar de maldesenvolvidos... e alguns são pseudobuscadores. Se eles, em nome da
busca, se eles têm feito, podemos dizer, algum tipo de sacrifício, para eles, eles são muito grandiosos. Eles também ficam
envolvidos com pessoas... que ficam afirmando coisas sobre elas. Porque Eu nunca afirmei nada sobre Mim, eles não ficam
impressionados Comigo.

Eu nunca mudei Meu modo de vestir, Eu vivo como uma dona de casa. Então eles não ficam impressionados Comigo. Eu não
desenvolvi dois chifres... para mostrar algo grandioso sobre Mim mesma, então eles não ficarão impressionados. Mas por outro
lado, se você observar, isso é maya, isto é Mahamaya, onde a Adi Shakti faz tudo como os seres humanos fazem, tudo. Você
não será capaz de descobrir que Ela é Divina. Minha família não conseguiu descobrir... até Eu começar esse trabalho, nenhum
deles, exceto Meu pai e Minha mãe. Ninguém conseguiu descobrir que Eu tinha poderes. Tamanha insensibilidade ao Divino
pode ser criada... pelo poder de Mahamaya da Adi Shakti, que é muito importante, senão você não pode julgar, você não pode
compreender. Apesar disso, Eu tenho julgado erradamente muitas pessoas, porque elas sabem como camuflar por algum
tempo. Mas depois Eu descubro.
Se a busca é fervorosa... e eles realmente estão buscando a verdade, eles a encontrarão, a encontrarão, sem dúvida, porque a
Criação inteira é para eles. O universo inteiro é para eles. Todas as Divindades são para eles. Todos os anjos são para eles.
Todos Eles estão cuidando deles. Isto é importante: nós temos muitos Sahaja Yogis. Ninguém teve tantos Sahaja Yogis em sua
vida. Porque nós temos de ter canais. Eu tenho de ter canais e esses canais têm de ser muito puros, têm de ser belos, inocentes
e benevolentes. Se somente eles se entregassem a este fato: "Nós estamos aqui como o instrumento de Deus
Todo-Poderoso..." "e nós temos fazer o bem aos outros", Eu lhes digo que pelo menos 70% do trabalho estaria feito.
Mas mesmo se eles tiverem a Realização, assim como um ovo sai da casca, alguns dos pássaros ainda carregam uma parte do
ovo... e alguns deles nem sequer crescem para se tornarem pássaros. Agora, nós temos de nos julgar. Nós temos de nos
compreender. Uma outra coisa que vocês sabem é que... Eu sou uma pessoa muito suave, muito suave. As pessoas acham que
Eu sou muito misericordiosa, Eu conheço todo mundo, não que Eu não conheça. Mas Eu permito: "Tudo bem, vá em frente," "tão
longe quanto você consegue ir." A experiência é a única forma pela qual um ser humano pode compreender, sem dúvida. Seu
você lhe diz algo, ele nunca compreenderá. A experiência da Realização do Si fez vocês compreenderem, mas novamente, Eu
diria, nós não podemos dar a Realização ao mundo inteiro, não podemos. Eles são como pedras, pessoas totalmente horríveis.
O que quer que esteja acontecendo é... que aqueles que são falsos estão sendo expostos. E todo mundo está notando que eles
estão sendo expostos. Essa exposição, é claro, salvará vocês... dessas pessoas horríveis. Mas Eu não sei... se elas virão para a
Sahaja Yoga ou se elas receberão a Realização. Isso Eu estou lhes dizendo porque agora Eu também tenho experiência... com
os seres humanos e por todos esses anos, Eu tenho trabalhado, Eu tenho visto que há pessoas e pessoas e pessoas. Dentre
elas, os buscadores estão extremamente orgulhosos de sua busca. Então alguns deles não querem abandonar sua busca, é um
tipo de trabalho. Você pode chamar de hobby, eles são buscadores. Agora, eles têm um certificado de serem um buscador, eles
usam roupas estranhas, eles têm casas estranhas, cabelo estranho, tudo, são reclusos, pode ser agressivos, qualquer coisa,
"nós somos buscadores". Eles dão para si mesmos um certificado: "nós somos buscadores".
Essa é uma outra qualidade de buscadores também. Para eles, é um tipo de estilo de vida, eles são buscadores... e onde quer
que eles tenham de ir, eles irão pela busca, eles irão a 10 lugares, ou 20 lugares. Toda vez eles discutiam Comigo: "Mãe, deve
haver alguns outros meios." "Sim, talvez, Eu não conheço nenhum, vocês podem conhecer." Agora, o principal trabalho... da Adi
Shakti hoje é dar a Realização às pessoas. Esse é o Meu principal trabalho. Todo o resto é cuidado, já é administrado, Eu devo
dizer, é como um computador. Eu não tenho de Me preocupar, é como uma ação reflexa. Seja o que for que esteja acontecendo
está numa ação reflexa. Eu não tenho de Me preocupar com essas coisas.
Por exemplo, as pessoas podem dizer: "Mãe, eu rezei para a Senhora..." "e como é que a Senhora me ajudou tanto?" É tudo uma
ação reflexa. Naquela época, talvez esse pensamento viesse a Mim, o pensamento, mas é uma ação reflexa. Eu realmente não
faço nada. Na verdade, Eu sou Nishkrya (sem esforço). Não fazendo nada, seja o que for. Vocês poderiam pensar que Eu sou a
pessoa mais preguiçosa. Realmente, porque se há uma organização completa... trabalhando para Mim, por que Eu deveria?
Nada é necessário. Mas uma coisa acontece, Eu fico testemunhando... e quando Eu estou testemunhando, Ele age no reflexo,
Ele trabalha, o Paramachaitanya.
Porque se Ele é o Poder da Adi Shakti, então seja o que for que Eu testemunhe... é comunicado para esse Poder. É o contrário,

por exemplo, nós temos a energia da eletricidade em algum lugar, então algo dá errado aqui, isso não é refletido para essa
energia. Não é. Algo dá errado, termina aqui e aqui. Mas por outro lado, se Eu testemunho algo errado, Eu não tenho de fazer
nada, Eu apenas testemunho, apenas fico observando. A coisa toda age através deste enorme poder do Paramchaitanya. Agora,
esse Poder, você não conhece. Você conhece a Kundalini, você sabe tudo sobre os chakras, isso, aquilo, mas esse poder do
Paramchaitanya... está em cada partícula dentro de cada átomo. E Ele atua de tal maneira... que Ele direciona, Ele empurra você,
Ele o leva para o caminho da benevolência. Às vezes as pessoas dizem: "Mãe, eu quis comprar esta loja," "eu não consegui" e
tudo mais. É para sua benevolência que você não conseguiu, graças a Deus.
Depois de dez dias, eles virão e dirão: "Graças a Deus, eu não consegui." Assim, gradualmente através da experiência, você
começa a compreender que você não tem de se preocupar. Se você está perdido no caminho, normalmente as pessoas ficam
muito aborrecidas, mas os Sahaja Yogis não: "Oh muito bom, deve haver algo aqui," "pois Deus nos trouxe para cá." Essa ação é
assim, depois muda. Eu diria que a pessoa que é hiperativa... começa a pensar: "Agora, entregue-se, Islã, entregue-se." Entregue
esse problema para este Paramchaitanya... e Ele atua. Coisas tão fantásticas têm acontecido neste mundo... apenas por meio
dos bandhans, que é inacreditável o modo como essas coisas estão acontecendo. Vamos supor, mesmo que você ache que há
muitos assassinos, que isso aconteceu, aquilo aconteceu. Isso é também apenas para expressar a presença do
Paramchaitanya, Ele é Prutha, Ele está trabalhando. O modo como Ele trabalha.
Prutha significa "Aquilo que é feito". Então você começa a se dar conta que esse poder... você pode alcançar através de sua
Kundalini. Então quando sua Kundalini se eleva, isso é também um reflexo da Adi Shakti. Por exemplo, nós podemos dizer: "Nós
vemos uma parte da lua," "a outra parte não vemos." Da mesma maneira, quando este poder se eleva dentro de você... e toca
este Paramchaitanya, então você se torna dotado de poder por Ele. É desse modo que vocês são Sahaja Yogis. Mas você não é
Deus. As Encarnações podem dizer: "Eu sou Deus". Vocês não são Encarnações. Mas nenhuma das Encarnações nunca disse...
que Eles são a Adi Shakti, não podem.
Esse poder da Adi Shakti, que chamamos de Paramchaitanya, é o poder que ama vocês, tem o controle completo da natureza.
Ele compreende, Ele pensa, Ele sabe tudo, tudo sobre você, Ele sabe. Ele atua em cada ângulo, em cada caminho de sua vida.
Ele está inteiramente com você, supondo que você caia em um rio que está fluindo rápido... e você não consegue mais nadar,
você não consegue usar mais suas mãos, você começa a fluir com ele e então se dá conta que... fluindo com ele é melhor do
que tentar sair dele. Mas apenas fluindo com ele, você simplesmente desfruta toda a natureza em sua volta, você não se afoga.
Ao contrário, você sente que está elevado. E você fica fluindo com ele, então você compreende: "Quem sou eu para fazer algo,
se isso é feito..." "para mim pelo Paramchaitanya?" Mas isso deve ser entregue à sua Kundalini, que tem trabalhado isso, que
colocou você nessa praia, colocou você neste belo Reino Celestial de Deus. Dessa forma, você compreende que há duas coisas
que aconteceram: primeira, sua Mãe, sua Kundalini que está dentro de você, que é sua própria Mãe, que tem estado com você
inteiramente, lhe deu esse nascimento. E depois Ela o levou a este poder, o poder que você mesmo pode usar.
Você está dotado de poder através disso. Você ficará surpreso ao ver como esse poder ajuda. Quero dizer, Eu não deveria dizer
que... você pode ter todos os poderes, Eu não deveria dizer isso. Mas hoje, eles estavam reclamando de alguém, imediatamente
Eu disse o nome da pessoa. Agora, vocês dirão: "Como a Senhora sabia?" Eu simplesmente sei. Isso é tudo que Eu posso dizer.
Eu simplesmente sei. Vamos supor que você esteja lidando com tapetes, tudo bem, então você sabe que padrão é este, que
padrão é aquele, de onde ele veio, tudo, você sabe, não é? Se você está presente, você sabe tudo.
Se este poder está em todo lugar, a pessoa tem de saber tudo, a conexão é tal... que se você quer saber, você pode saber
qualquer coisa. Assim, eles também chamaram Buddha de Sarvalokiteshvara, Ele vê todo o lótus. Como Ele vê,
Sarvalokiteshvara? Porque o ego Dele, o qual chamamos, é... o paramaego, vocês podem chamar assim. Mahatahamkara, sabe
tudo, enquanto o seu ego não sabe nada. Porque ele não sabe nada, você está envolvido por ele. Se ele soubesse, se o ego
soubesse o que é a verdade, você seria uma pessoa livre, totalmente livre. Mas você não quer entregar seu ego. Você não quer
permitir a si mesmo fluir no rio como Tao, Ele disse. Nao, você não quer desfrutar, você quer ter a sua própria característica
especial.
A individualidade é muito diferente de ter um tipo de ego... dentro de você: "eu sou isso, eu sou aquilo." Assim, essa

diferenciação deve começar. Depois da Realização, na luz da Realização, você deve começar a ver isso. Agora, a coisa mais
importante... é falar para seu ego ficar no lugar dele: "Fique quieto, você não sabe nada." E também nos tempos modernos, isto
é uma grande moda, você pergunta algo a alguém, "eu não sei". Você pergunta a alguém: "Qual é seu nome?" "Eu não sei". Ele
não sabe nem mesmo o nome dele. E ser estúpido é uma moda. Ao mostrar que você é muito estúpido, eles acham que estão
mostrando... que eles são muito inocentes.
Não é, é uma estupidez. Essa estupidez, Eu não sei qual animal tem. Até agora Eu não sei qual é a fonte disso. Eu ainda terei de
descobrir qual é o animal... que gerou essa estupidez neles. Mas Eu sei uma coisa, é o nosso ego. O ego torna uma pessoa
totalmente estúpida. Em Marathi, graças a Deus, a língua é tão rica... que qualquer um que comece a exibir seu ego, eles dizem
que ele está escalando um arbusto, há um pequeno arbusto e ele o está escalando. Todo esse ego surge através... de suas
assim chamadas ideias, conquistas. Mas o que são essas conquistas? Você não sabe nada.
E isto é o que hoje Eu tenho de lhes dizer: se alguma coisa está dando certo hoje é a entrega de seu ego; Se você souber como
entregar seu ego, você fará isso dar certo. Uma outra coisa que Me surpreende às vezes, no ocidente especialmente, é que Eu
acho que as mulheres são o poder, são a shakti. Mas no ocidente, Eu percebo que as mulheres não estão... usando a Adi Shakti,
não. Primeiramente elas ainda estão muito possuídas por suas emoções... e por suas ideias e coisas assim; Em um lado está o
homem, que está fazendo tudo. Mas mesmo as mulheres são muito egoístas, muito. É muito difícil. Por exemplo, você casa
uma moça, uma moça ocidental, com alguém, ela ficará muito feliz, pulando de alegria, recebendo todos os presentes, as
felicitações, usando tudo, o vestido, tudo. Depois de dez dias, ela virá e dirá: "Mãe, eu estou confusa". "Confusa? Como?"
"Eu agora estou confusa." "Você está confusa agora ou estava antes?" "Eu estou confusa agora." "Tudo bem, devolva todas as
suas joias..." "e tudo." "Não, não, então deixe-me pensar." Esse não é o nível de uma Sahaja Yogini. A Sahaja Yogini é a shakti... e
ela tem de assumir desafios, eu lhe mostrarei, eu farei isso melhor. Pelo contrário, Eu as acho extremamente dominadoras, Eu
fico impressionada, por que a shakti deveria dominar? Se ela é a shakti, ela não dominará. Aquelas que não são dominarão.
Por exemplo, você vai a Índia na casa de qualquer fiscal, o fiscal será humilde, mas o guarda da casa será dominador. Da
mesma maneira, Eu acho, esse negócio de dominação é muito comum. E também um tipo de temperamento como de uma
freira. Elas se vestirão como uma freira, se comportarão como uma freira. Elas não rirão. O que é isso? Vocês são Sahaja
Yoginis? Ou o que vocês são? São freiras? Então é melhor ir para um convento.
Por que Eu estou lhes falando isso enquanto falo sobre a Adi Shakti? Eu estou falando sobre a shakti, o modo como a shakti
tem de aflorar Eu fiquei surpresa ao ver que as mulheres não estão... difundindo a Sahaja Yoga. Alguém Me disse que os líderes
não querem... que as mulheres difundam a Sahaja Yoga. Eu disse: "Isto está errado." Se os líderes dizem isso, não é apropriado.
Mas antes de tudo, as Sahaja Yoginis têm de ser verdadeiras Sahaja Yoginis, porque até agora Eu tenho visto que ninguém é,
você tenta dar a qualquer mulher, tenta lhe dar a posição de líder, ela simplesmente acaba com a coisa. Não todas, mas
algumas. Agora, o dever de uma Sahaja Yogini é... se desenvolver através da meditação, através da compreensão de si mesma
e através da autoestima: "Eu sou uma Sahaja Yogini, eu sou aquela que é a shakti," "Eu sou a energia potencial disso." "Eu
mesma sou a energia potencial. O que eu faço?
Nada." "Eu não fiz assim, não coloquei isso em cima, nada do tipo." "Eu fico agradavelmente visitando e falando." "Mas, eu sou a
energia potencial." "Eu sou a energia potencial?" Isso é o que as Sahaja Yoginis têm de decidir. Senão, elas ficam possuídas,
ficam tendo devaneios, achando que não há limites para elas mesmas. É muito difícil. Eu quero que algumas boas Sahaja
Yoginis sejam líderes, Eu realmente quero. Mas assim que elas se tornam líderes, elas montam num cavalo, correndo muito
rápido.
Portanto tornem-se humildes. A menos e até que haja um grande espaço no vaso, que água pode fluir dentro dele? Tenham um
coração muito grande. Qualquer um que chegue em sua casa, você não gosta disso, não quer fazer nada pelos outros Sahaja
Yogis, cuidar deles. Isso acontece repetidas vezes, Eu digo, no ocidente, as mulheres têm de assumir a shakti dentro delas
mesmas. E shakti não significa dominar seu marido... e torná-lo um tolo. Não, significa dar a ele poderes. Você é o suprimento
de energia para toda a família. E esta é nossa família. Tudo isso é Minha família, Eu fico tão preocupada com todos.

Mesmo com uma pequena coisa, fico preocupada, nunca estou satisfeita... por ter feito Meu trabalho e agora Eu posso à noite...
ir dormir e não pensar em ninguém. Nunca, Eu fico preocupada com isso, fico preocupada com aquilo. O tempo todo está
fluindo, este poder, e Minha preocupação é poderosa, ela atua, porque Minha preocupação é genuína. Eu não fico preocupada
Comigo, nunca. Vocês ficarão supresos, quando Eu vejo todas essas mulheres... fazendo todos os tipos de coisas para se
preservarem, Eu fico surpresa. O que é necessário é a preocupação amorosa. E uma vez que você desenvolva essa
preocupação, é uma preocupação genuína, amorosa, compassiva com os outros. Mesmo com as crianças, Eu tenho observado
que elas nunca cuidam... das crianças umas das outras. Elas nunca ajudam as outras. Alguém tinha de ir extrair o dente, ela
teve de levar o filho com ela.
Quero dizer, isso é verdade. Se você não tem essa preocupação, então você não terá a mente coletiva, você não terá o poder
coletivo. E é importante... que todas vocês tentem ser muito coletivas, cuidar umas das outras. Agora, Eu não deveria dizer isso,
Eu ia falar isso para as mulheres de Cabella, que esta casa em Cabella é um ashram... e aquelas pessoas que vêm de outros
ashrams, mesmo da Austrália, ficam surpresas, pois elas estão vivendo aqui exatamente como em um hotel. Elas estão
pagando por isso, todos nós pagamos, mas nós temos jardins, nós cuidamos dos jardins, cuidamos da parte externa. Aqui
ninguém está preocupado. Elas estão usando tudo, não se preocupam. De forma surpreendente, porque Eu estou morando aqui,
elas são desse jeito. Você vai a qualquer lugar na Austrália, você vai a América, a qualquer lugar, onde quer que haja um ashram,
todas elas trabalham nos domingos. Elas cuidam.
Aqui, Eu não tenho visto. Todas elas desaparecem. Este é o seu ashram. Vocês estão ficando aqui. E agora, hoje, Eu tenho de
lhes falar isso, porque Eu sinto que... a Sahaja Yoga está se perdendo nas suas shaktis. Algumas delas não sabem sorrir. E
algumas delas são extremamente dominadoras. Eu tenho de lhes falar isso, porque vocês são muito importantes. Mas para
Mim, nenhum homem teria feito este trabalho. Nenhuma encarnação masculina teria feito este trabalho.
Cristo, Ele foi crucificado jovem. "muito bom" ser crucificado tão jovem, depois um outro tomou veneno, outro foi morto por
alguém. É desse jeito, todos Eles morreram muito jovens, Ninguém quis fazer esse trabalho, ninguém foi - quero dizer, Eles
ficaram fartos, ficaram fartos. Nós tivemos Ganeshwara que entrou em Samadhi aos 23 anos de idade, vocês podem imaginar?
Ele deve ter ficado farto das pessoas. Agora é para vocês, as mulheres... terem de desenvolver essa paciência de sua Mãe, essa
afeição, esse amor e depois vocês verão... como sua shakti trabalhará. Eu, repetidas vezes, sempre tenho falado sobre isso. E
na posição da Adi Shakti, Eu tenho de dizer, vocês são, em sua família, como uma shakti. E vocês têm de ser sábias, vocês têm
de ser sensatas. Vocês têm de compreender seu marido.
Vocês têm de compreender seus filhos. Vocês têm de ter paciência. Pelo contrário, elas estragam os filhos delas, Isto deve ser
entendido: você tem de saber primeiro... o que é bom para o bem deles. Hoje por exemplo, se Eu falo: "Se as crianças forem
para uma escola," "elas não devem ser removidas. Isso é para o bem delas." O que as pessoas vão ganhar com isso? Então
alguém diz "não". Tudo bem, saia. O que você pode fazer? Tamanho apego a seus filhos mostra que você é uma pessoa fraca.
Você deve amar todas as crianças, você deve cuidar de todas as crianças, você deve gostar de todas as crianças, ter interesse.
Mas o que percebo é que elas só estão interessadas em seus próprios filhos. Nós somos uma família unida, deveríamos dizer.
Nós vivemos juntos. Nós temos de compartilhar tudo. Isso é algo que não consigo compreender. Digamos na Índia, se você vir 5
ou 6 crianças, todas as meninas correrão atrás delas. Todas as mulheres cuidarão delas. É um tamanho prazer para elas... olhar
quaisquer crianças apenas para cuidar delas. Mas esse tipo de insensibilidade ao seu comportamento coletivo... irá estragar
também seus filhos.
Assim, o que você vai transmitir para o mundo inteiro... é esse modo de viver Sahaja. E as mulheres constroem a sociedade. Se
a sociedade indiana é boa, o crédito vai para as mulheres indianas e a sabedoria delas. Os homens são estúpidos na Índia. Eles
estragaram a política, a economia, tudo. Mas a sociedade ainda é preservada... e as pessoas ainda estão muito, muito, digamos,
no caminho correto. Isso só acontece por causa da sabedoria das mulheres. Se as mulheres estão ocupadas se vestindo por
horas a fio, pensando em suas roupas, no que vão vestir, acabou-se. Hoje é um dia de veneração à Kundalini que é a Mãe. Ela é

a Mãe.
E você é a mãe. Você deve saber tudo sobre seu filho. Alguém vem e Me diz: "Meu filho é agora um viciado em drogas." Como
isso pode ser possível? Na Índia, as crianças não ficam viciadas em drogas porque... o tempo todo a mãe fica em cima delas
como um falcão. Ela sabe onde o filho vai, o que ele faz, ela ama. Mas ela sabe muito bem. Mesmo quando estávamos na
faculdade, mesmo Eu sendo casada, nós íamos para casa, Minha mãe perguntava: "Aonde Você foi?" "Eu não disse? Volte às
6hs".
Mesmo quando somos casados. E nós devemos falar para ela. Esse era o trabalho da mãe. Onde o filho vai, o que ele faz. E
depois dizer: "Os meus filhos não me ouvem." Porque... Por que os filhos não ouvem vocês? Porque vocês não os disciplinam.
Aqui o ambiente é muito ruim, Eu concordo, e as crianças estão muito mal, Eu concordo. Tudo está lá, Eu concordo. Mas se
você é uma mãe forte em seu amor, seus filhos não se desencaminharão.
Mesmo agora, como vocês sabem, o tempo todo, há todos esses líderes que ficam Me rodeando. O que há? Não tenho nenhum
mel Comigo ou qualquer coisa assim, mas eles apenas ficam sentados lá, apenas sentados próximos a Mim, todos os líderes.
Mas isso acontece após a Realização, mas mesmo todos os Meus sobrinhos, todos eles virão e se sentarão perto de Mim,
todas as Minhas noras, elas se sentarão perto de Mim, eles não Me deixarão. E as pessoas começarão a dizer: "O que há de
errado com vocês? Ficam o tempo todo grudados em sua Tia," "O que é isto?" A preocupação amorosa e eles compreendem...
que é para o bem deles que você está lhes dizendo. Mas você mesma deve estar bem. Como uma mãe, a pessoa tem de ser
tolerante, tem de compreender, mas quando você tem de lhes falar, você tem de lhes falar. Se você pensar, você pode lhes falar
em tom ríspido... ou talvez de uma forma apropriada, mas a criança deve saber que você a ama... e ama todas as crianças.
É muito sutil. Como Eu tenho visto, uma vez Eu levei o filho de um Sahaja Yogi Comigo... ao mercado, ele ficava pedindo: "Eu vou
comprar isto," "vou comprar aquilo, comprar aquilo", tudo ele queria comprar. Eu fiquei Me perguntando: "O que há de errado
com esse menino?". Mas digamos, se Eu levo Meus netos, eles não comprarão nada. Mesmo se você quiser comprar dois pares
de sapatos, "não, não, não, um é suficiente, se este estragar, compre outro." Eles nunca pedirão nada. Isso é um tipo de
autoestima. Eles não querem nada. O mesmo com as esposas. As esposas nunca pedem nada aos seus maridos, não, nada.
Nada. O marido continuará perguntado: "Por favor, peça alguma coisa;" "peça alguma coisa". Não, elas não querem nada. Essa
será uma mãe e esposa Sahaja Yogini e uma shakti. Ela não tem nenhuma demanda. Ela não pede nada. Aquela que é uma
doadora, o que ela irá pedir? Aquela que é uma provedora, o que ela irá pedir? Assim, Eu acho às vezes que o canal esquerdo ou
o lado feminino... na Sahaja Yoga está decaindo um pouco. E elas têm de se elevar.
Primeiro, meditação, o respeito à Mãe, ensinando os filhos como... trabalhar a Sahaja Yoga, falando-lhes sobre a Sahaja Yoga...
e não somente sobre comida. Falando sobre limpeza, como ser bom com os outros, como compartilhar as coisas. E contar para
as crianças boas histórias que vocês ouviram. Falar-lhes sobre o que é o dharma, falar para elas. Ter um relacionamento
próximo. Isso é o que você tem de entender... para tornar a Sahaja Yoga muito forte. Você é a shakti da Sahaja Yoga, acredite
em Mim. E você tem de trabalhar isso dessa maneira. Ao invés de se preocupar com coisas pequenas. Às vezes Eu recebo
cartas das mulheres, algumas delas realmente Me doem.
Eu não consigo entender como eles são Sahaja Yogis. Nosso sistema inteiro da Sahaja tem de ser um sistema modelo, de
modo que os outros devem ver e compreender... o que nós alcançamos em nossa vida diária. A Adi Shakti trabalha no dia a dia,
desde as menores coisas às mais elevadas. E o tempo todo você tem de aprender, o tempo todo você tem de aprender. Quer
você seja um líder ou não, o tempo todo você deve... saber o que é que você tem de saber. "Eu não sabia disto, não sabia
daquilo." A menos e até que você desenvolva este tipo de atitude: "eu tenho de aprender", de modo que tenha uma atitude
humilde, esta humildade: "eu tenho de aprender, eu tenho de aprender", "eu ainda tenho de aprender", este ego nunca surgirá.
Por causa desse ego, você está satisfeito consigo mesmo, esse é o sinal de um ego. Você não sabe o quanto você está
torturando os outros, o que você está destruindo, nada disso. Mas você se sente extremamente feliz consigo mesmo.
Uma pessoa tão tranquila, despreocupada... às vezes está vivendo no ar. "O que eu fiz hoje por alguém?" "Como eu falei com

alguém? O que eu dei a alguém?" Eu não preciso lhes dar presentes, não há nada. Por que Eu deveria lhes dar presentes? Mas
Eu lhes dou presentes por causa da Minha própria satisfação. E se Eu aceito presentes de vocês, é para sua própria satisfação.
Assim, o que temos de fazer? Em que nós encontramos satisfação?
Em que nós encontramos satisfação? Apenas pensem sobre isto: em que nós encontramos satisfação? "Minha casa deve estar
bem, meu marido deve estar bem," "meus filhos devem estar bem", "meu,meu, meu". A menos e até este "meu" se desloque para
uma outra pessoa, você ainda está no reino da maya. Você tem de aprender isto: é para pensar todo dia ou escrever, todos
vocês devem escrever diários, "o que eu fiz pelos outros?" "O que eu disse aos outros?" "O que transformará ou agradará uma
outra pessoa?" Pequeninas coisas podem tornar a vida tão bela. E há também coisas muito grandes para vocês. Se você não
pensa, se você não pensa que você é muito importante, todas essas grandes coisas são também para você.
É assim: este céu inteiro... pode ser coberto por uma folha, se você olhar a folha contra o céu, a folha mostra a existência dela.
Da mesma maneira, toda esta visão da Sahaja Yoga... pode ser completamente coberta por uma pessoa... que se coloca com
essa grande vastidão, uma pessoa aqui e outra ali. Isso é tão extraordinário. É uma Sahaja Yoga tão grande. Há pessoas que
estão aqui e ali e ali, tão extraordinário... que se você cita os nomes deles também, Eu simplesmente Me sinto encharcada no
oceano de alegria. Uma única pessoa, e quanto a vocês? Por que não podemos fazer isso? Quando a Adi Shakti está refletida
em vocês, quando todos os poderes Dela estão em vocês, o quanto nós podemos fazer... nesta vastidão de Minha visão. Eu
quero ter mais e mais pessoas... que serão elas próprias pessoas de visão. Mas não pessoas pequenas que apenas pensam em
seus filhos, pensam em comida.
Não, não, elas não são desejadas, inúteis. Todas elas sairão. Eu espero que vocês tenham entendido onde vocês estão, o que
vocês têm, o que está criado dentro de vocês... é esta Kundalini, que lhes deu todo o conhecimento... e todas as coisas. Mas há
muitos, Eu sei, eles nem mesmo sabem qual é este chakra, eles não sabem, indo a esse limite de ignorância. Vocês têm de
saber todas essas coisas. Vocês têm de entender o que é isto, porque isto é para vocês, tudo para vocês, todo esse
conhecimento. E o maior de tudo é a fé. Não uma fé que é cega, mas uma fé iluminada... em que você agora está unificado com
este Poder Divino. Isso deve realmente estabelecê-lo completamente. Este é, Eu acho que este é um dos pujas mais
importantes... porque até agora os gurus pujas têm existido, muitas pessoas têm venerado esses gurus.
Ou talvez o Meu aniversário, como vocês acham que seja, tudo bem. Mas Eu acho que entender seus próprios poderes da
Kundalini... e seus poderes que estão disponíveis para vocês... para o trabalho do Paramchaitanya é muito importante. Isso lhes
dará confiança, isso lhes dará compaixão, isso lhes dará uma visão e isso os tornará... uma personalidade grandiosa, uma
personalidade grandiosa. O que foi George Washington? Eles disseram que ele foi grandioso. O que foi Abraham Lincoln? Ele foi
grandioso. Mas todos vocês estão tendo a sua Realização do Si. Vocês têm de pensar no universo inteiro, na vastidão toda. A
menos e até que esse cérebro se desenvolva em vocês, Eu tenho certeza, muita certeza que... o progresso da Sahaja Yoga
dentro e fora será menor.
Então compreendam que esses poderes estão com vocês. Vocês têm de utilizá-los com humildade. Que Deus abençoe todos
vocês. Agora, antes de tudo, nós temos de fazer um Ganesha Puja também, e depois o Devi Puja.
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Shri Vishnu Puja Paris, França, 13.07.1994 É um dia tão grandioso hoje, pois os franceses obtiveram sua libertação neste dia.
Mas para que é essa libertação? Eu não sei. Em nenhum país onde eles tiveram a liberdade e a libertação, Eu tenho visto, isso
não resultou muito em algo que era esperado. O mesmo na França. Então a libertação através da raiva, quando ela surge, o
ódio… é a base dessas revoluções e dessas… assim chamadas libertações alcançadas. Se a libertação acontece dentro de você
mesmo, de modo que você não é nunca mais escravo de nenhuma dessas… horríveis forças destrutivas e forças negativas,
então é uma libertação verdadeira. A segunda coisa que aconteceu na França, pela primeira vez na Europa, foi reconhecido
como dharma. É uma coisa muito importante e palmas para isso. É reconhecido que a Sahaja Yoga é dharma. Ela é, mas hoje
isso foi reconhecido. Isso é uma coisa muito importante. Eu devo dizer que o crédito vai para seu líder… e para todos os Sahaja
Yogis da França… que trabalharam tão duro para obter essa sanção, esse tipo de posição. É uma coisa muito importante.
Assim, hoje, Eu estava pensando que teremos o Puja de Shri Vishnu, que foi a base do dharma. Até agora, nós nunca veneramos
alguém… que foi a base, exceto Shiva. Nós somente veneramos as Encarnações, porque Eles se tornaram Encarnação. Ganesha
veio como Encarnação, a Deusa veio como Encarnações, Rama, Shri Krishna, Gurus, Cristo, Buddha, todos Eles vieram como
Encarnações nesta Terra. E nós veneramos as Encarnações que vieram na Terra, especialmente. Mas hoje, como a Sahaja Yoga
está estabelecida como dharma, nós temos de saber sobre Shri Vishnu que é a base do dharma. Mais tarde Ele veio nesta
Terra… como Shri Rama, depois como Shri Krishna… e por último como Kalki. É uma bela evolução… de Shri Vishnu. Portanto
temos de entender o que é a base do dharma. Se vocês sabem, na matéria, há oito valências. Elas são negativa, positiva e
neutra. Mas nos seres humanos, há dez valências, e essas dez valências são criadas… por Shri Visnhu, dentro de nós. Elas são
protegidas, cuidadas e nutridas por Shri Vishnu. E seja quando for que Ele perceba os seres humanos… decaindo no dharma
deles, Ele nasce nesta Terra. O último estágio é o Virata. Nesse estágio, esse Princípio de Vishnu divide-se em dois: um vai para
o Virata, o outro para Viratangana. Mas o terceiro princípio é… o que vocês chamam de Mahavishnu, que se encarnou como
Senhor Jesus Cristo. Assim, todos esses três princípios atuam… neste momento, no Sahasrara principalmente. Portanto, o
Virata é o princípio no qual vocês podem ver que… a mensagem do dharma interno está se espalhando pelo mundo inteiro. Não
somente isso, é dito nos tempos modernos: "Não faça isso, não faça aquilo, não, não faça aquilo, não." Nenhum Dez
Mandamentos. Estes Dez Mandamentos… têm de se tornar a sua própria natureza. Você deve estar identificado completamente
como essa natureza. Assim, no processo evolutivo, se você observar… bem, foi trabalho do Guru estabelecer esses dharmas em
você… e através desses estabelecimentos, você foi tornado uma pessoa que era dhármica. Mas se você observar, no mundo,
seja o que for que seja falado, escrito, explicado verbalmente, se torna da boca para fora. É por isso que nós vemos todas as
religiões… que pregavam as mesmas coisas… e todas elas foram em linhas diferentes. Algumas são orientadas ao dinheiro,
algumas são orientadas ao poder, algumas são violentas, e algumas são totalmente falsas. Então quando você vê isso, você
fica impressionado ao ver como… esse princípio do dharma tem sido arruinado… pelos seres humanos. Por que eles não
puderam aceitar o dharma? Eu tenho de dizer que há dois genes dentro de nós, cujo propósito é nos proteger de cometer
pecados contra a Mãe… e cometer pecados contra o Pai. Esses dois genes entram em mutação… e então as pessoas começam
a fazer tudo que elas querem, não há nenhum controle sobre elas. E isso é o que aconteceu durante nossa evolução. Eu diria
que na Índia, tradicionalmente as pessoas são dhármicas, muito dhármicas. A razão é que nos tempos antigos, nós falamos de
dharma, nós tivemos santos, e então havia um tipo de tradição formada por milhares de anos. Naquela época, nós tivemos
também os egípcios conosco. Mas no Egito e também na Grécia, algo deu errado com eles. Pegaremos o caso da Grécia, onde
eles fizeram todos os deuses parecerem com os seres humanos. Eles rebaixaram o nível dos deuses do dharma para o
adharma. E no Egito, por causa dos reis daqueles países, que estavam muito interessados na morte, em seus, do que vocês
chamam, túmulos, em construir pirâmides, todas essas coisas, não construindo dentro do dharma. Essa é a razão pela qual no
Egito também o dharma decaiu muito… e por fim, agora, o Islã se estabeleceu lá. O Islã surgiu porque as pessoas eram
adhármicas. Também na Grécia, eles aceitaram a Igreja Ortodoxa, porque as pessoas tinham se tornado adhármicas. Mas
essas religiões, elas próprias eram adhármicas. Eles não conseguiram incutir o dharma dentro deles mesmos, então como eles
poderiam incutir o dharma naquelas pessoas? E isso aconteceu muito nesses países, e o Avatar de Vishnu, como eles dizem,
como um Narasimha… veio muito próximo, muito próximo da Grécia… e muito próximo do Egito, isto é, em Peshawar. Em
Peshawar, essas coisas aconteceram, então isso foi muito próximo também do Egito e da Grécia. Mas eles se tornaram muito
contra Vishnu, porque eles pensaram que o rei deles foi morto por eles e tudo mais. Então todos esses rakshasas entraram na

região… do Afeganistão e depois eles vieram para o Egito e para Grécia, e tentaram trazer todos os deuses e deusas ao nível
baixo. Há muito tempo atrás, deve ser há pelo menos 10.000 anos atrás, quando Prahalada introduziu a encarnação de Shri
Vishnu. Esses rakshasas entraram em seus… eram chamados de asuras, asyrians, eles chamavam, mas eles eram asuras. E se
você for ao Egito, você encontrará a esfinge lá. Exatamente o oposto do que Narasimha era. O homem está na parte superior e o
leão na parte inferior. Mas Narasimha é exatamente o oposto. Narasimha é leão na parte superior e humano na parte inferior.
Então eles criaram esse tipo de imagem… que era exatamente o oposto de Vishnu. Porque apenas para mostrar: "Nós temos…"
[Hindi/Marathi] "nós temos um outro tipo de grande encarnação", "que é exatamente o oposto e pode lutar contra Vishnu muito
bem." Com esses rakshasas entrando naquelas pessoas, eles desenvolveram uma natureza muito agressiva. Natureza belicosa,
natureza agressiva, eles desenvolveram muito seus músculos na Grécia, e toda a história da Grécia, se você ler, é realmente
enlouquecedora. Um lutando contra o outro, outro lutando contra outro, eles ficavam matando uns aos outros, eles eram, quero
dizer, não há fim para isso. Até Alexandre vir para a Índia e ele viu uma cultura… que era dhármica, e ele ficou muito surpreso.
Como aquelas pessoas viviam com símbolos e tudo mais. Ele disse: "Tudo bem, eu tive o suficiente disso." Ele retornou. Mas no
Egito também, eles não conseguiam entender o dharma de forma alguma, porque eles acreditavam nos mortos, em todos os
tipos de magia negra e tudo mais. Então quando o Islã veio, eles aceitaram o Islã. Então aqui veio o Cristianismo e lá veio o Islã.
Eles dizem na Rússia… que o Czar quis ter uma religião. Então essas… dentre essas, ele pediu aos cristãos, primeiro ele pediu
aos católicos… para vir e torná-los, todos eles, religiosos, porque ele queria ter uma religião. A essência é Vishnu, mas esses
swarupas pervertidos de Visnhu estavam lá. Eles foram para Rússia, um por um. Então primeiro vieram os católicos, e os
católicos disseram: "Você não pode ter muitas esposas," "você só pode ter uma esposa." Então eles disseram: "Isso não nos
servirá." Vishnu tinha somente uma esposa, Ekapatnivrat, uma esposa. Mesmo na vida de Rama, a mesma coisa. Depois eles
convidaram os muçulmanos. Então os muçulmanos disseram: "Tudo bem, você pode ter muitas esposas," "mas nenhuma
bebida, nenhuma vodka." Então eles disseram: "Como vamos viver sem vodka?" Em todas essas religiões, há uma pequena
parte do dharma. Na primeira, somente uma esposa; na segunda, o Islã, nenhuma bebida. Eles disseram: "Não, não, não, nós
não podemos viver com esse tipo de religião." Então eles mandaram buscar os cristãos ortodoxos. Ortodoxo, ortodoxo é a
palavra,. E os ortodoxos disseram: "Você pode ter quantas esposas quiser," "e você pode beber o tanto que quiser." Eles
disseram: "Isso se encaixa com nosso dharma." E eles aceitaram. Assim, qualquer tipo de restrição que você coloca nos seres
humanos, qualquer tipo, sem a Realização, eles farão exatamente o que é destrutivo. Eu tenho observado os muçulmanos
agora, por exemplo. Uma vez Eu estava vindo de Riyadh, indo para Londres, Eu adormeci. Quando Eu acordei, Eu vi mulheres
muito na moda… com o corpo todo exposto e homens muito na moda, com gravatas e tudo mais. Eu disse: "O que aconteceu?"
Então Eu perguntei à aeromoça: "Onde nós paramos?" Ela disse: "Em nenhum lugar." Eu disse: "De onde estas pessoas vieram?"
Ela disse: "Elas são as mesmas pessoas." In Riyadh, elas cobririam seus rostos; elas se cobririam com isto. Meu genro Me
disse: "Eu não posso dizer que estou viajando," "que estou indo com a Senhora que é minha Sogra," "eu serei preso." Mesmo
com a sogra, você não pode ir. Ela só deve ser sua mãe. Graças a Deus nossos sobrenomes eram os mesmos. Então ninguém
nos prendeu. Coisas tão estúpidas. Mantendo as mulheres afastadas, os homens afastados, depois falando para as mulheres:
"Vocês não podem fazer isso," "não podem fazer aquilo." E os homens fazendo todos os tipos de coisas. Tudo isso resulta em
uma hipocrisia muito ruim. O mesmo com os cristãos. Se você ler Cristo, o que Ele disse é tão formidável… que para tudo Ele
disse, por exemplo, Ele disse, eles dizem que não deve haver nenhum adultério, mas Ele disse: "Você não deve ter nem mesmo
olhos adúlteros…" "e isso não deve nem mesmo entrar em sua mente." Vocês podem imaginar o que Ele disse? Agora, fale-Me
sobre as nações cristãs, onde as mulheres estão ficando nuas, despidas, os homens ficam… olhando para elas e há uma
insensatez acontecendo em todo lugar. Vocês podem acreditar que esses são cristãos? E depois, no domingo, colocam seu
chapéu e vão para a igreja. Como você pode chamá-los de cristãos? Não há nenhum dharma de forma alguma. Ir à igreja é uma
outra hipocrisia. E a quantidade de licenciosidade que surgiu nos países ocidentais… é o limite que se pode alcançar. Eles fazem
isso de tal maneira que nem mesmo os animais farão. Todo o estilo de vida é assim: "Como encontrar a nossa destruição." Eles
querem se destruir. Por que isso não acontece tanto na Índia? Porque eles sabem que isso é pecado, eles sabem que é pecado.
Mas então vocês têm estas coisas aqui: um padre está abusando de crianças. Como podem? É um padre, tenha alguma
vergonha. Mesmo na Índia há padres assim, mas não a esse ponto. Nas faculdades e escolas, você descobre… o que as mais
altas autoridades da Igreja Católica estão fazendo. Olhem para essa Igreja Católica. Que tipo de Igreja Católica ela é? "Católico"
significa… "sanatan", é "do antigo", vindo do antigo. Sanatan, está vindo o primeiro. Onde está isso? Como eles podem se
chamar de "católicos"? Eles são as mais modernas sarjetas, isso é o que eles são. Qual coisa boa eles estão fazendo? Quando
Eu leio sobre essa Igreja Católica, Eu acho que essas pessoas deveriam desaparecer no oceano árabe. Porque eles estão
matando pessoas, tudo bem, então eles estão ganhando dinheiro, então eles são um só com a máfia, eles estão concedendo

prêmios ao líder da máfia. É isso a Igreja Católica? É isso que Cristo queria? Tanta justaposição. Cristo está aqui e isso está em
justaposição, é uma coisa totalmente diferente. Seja qual fosse o dharma, não está lá, de forma alguma. Então aonde vamos?
Se você acha que se tornando um Buddha, um budista, você está bem, sem dúvida, você não sabe como os budistas são. Eles
são os maiores mendigos… e as pessoas mais gananciosas, muito orientados ao dinheiro. Eu sei quantas pessoas perderam
todas as suas propriedades… por causa desse Dalai Lama. Então agora, onde está o dharma? O dharma está dentro, e é por isso
que esse Princípio de Vishnu… deve ser despertado dentro de você mesmo. E esse princípio depois se expande de muitas
maneiras, porque Vishnu é Aquele que é O que cura. Nós O chamamos de Dhanvantari, significa um médico. Ele é Aquele que
cura porque Ele é o nosso preservador; Ele é o preservador dos seres humanos. Assim, se Ele preserva o dharma de vocês,
então vocês não ficam doentes. E se você fica doente, é Vishnu que preservará, que curará você. Assim, Ele é Aquele que é,
podemos chamar, Dhanvantari, é um médico. Ele também é Yama. Yama significa Aquele que é responsável pela nossa morte.
É claro, Shiva, nós podemos chamar, o princípio da existência, o Espírito tem de ir primeiro… e depois Yama vem para
encarregar-se do corpo. É Ele quem decide: aonde você deve ir? Você deve ficar suspenso no limbo? Ou devemos enviar para o
inferno? Ou se você pode ir para o céu. Toda decisão é tomada por Ele, com a ajuda de Mahavishnu, que é Cristo. Portanto, o
trabalho Dele é vir quando há um corpo sem vida, para levar embora o Espírito e julgar o Espírito… e colocá-lo em seu lugar
apropriado. Agora, uma pessoa que é um adharmi, supondo, tal pessoa, Ele a tira e a coloca no inferno. Mas antes disso ser
feito, às vezes, essas pessoas da magia negra chegam, levam embora o crânio do corpo sem vida, porque quando você é
queimado, o crânio ainda permanece, ou os ossos e tentam controlar o Espírito, antes de Yama entrar em cena. Deste modo,
eles utilizam essa pessoa, o Espírito dela, e o manipula e o usa para prejudicar os outros… ou para seduzir os outros, eles os
controlam. Assim, esse é o maior adharma. Esta é a pior coisa que alguém pode fazer: levar embora o Espírito… e usá-lo para
hipnotismo ou sedução. Mas na morte de uma pessoa assim, de um trantrika assim, Yama lhe dá a mais… horrível morte no
sentido de que o Espírito não sai facilmente. E essa pessoa sofre, sofre e deseja a liberação, mas não consegue a liberação, e é
uma provação muito grande para essa pessoa morrer. É uma punição por ser um tantrika tão horrível, pois torturou muitas
vidas. Portanto a ideia de pecado vem através do dharma e adharma. Nós temos uma ideia de pecado que é muito superficial
às vezes. Por exemplo, quando Arjuna estava lutando na guerra, ele disse: "Como eu posso matar essas pessoas?" "Eles são
meus irmãos, eles são meus…," "meus parentes, tios, como eu posso matá-los?" Shri Krishna disse: "Eles já estão mortos," "você
não vai matar." Assim, como eles estão mortos? Porque eles estão no lado do adharma, então eles já estão mortos. Mas você
está no lado do dharma e se você luta pelo dharma, então mesmo se você morrer, você será salvo. Agora, isso se estende longe
demais em muitas escrituras também, o que é muito absurdo. Como dizer que se você morrer… e se enterrar – eles não falam
de nenhuma alma – enterrar seu corpo, então a partir do corpo, depois de 500 anos, seu corpo sairá e você será salvo. Depois
de 500 anos, o que restará do corpo? Ideias tão absurdas existem nestas três religiões: dos cristãos, judeus e muçulmanos. É
por isso que eles enterram as pessoas. Agora, enterrar pessoas significa que você está ocupando a terra… e também mantendo
os bhoots lá. Como em… Eu fiquei surpresa. Quando Eu vim pela primeira vez a Paris, no centro de Paris, eles têm um cemitério
muito grande. Naturalmente, as pessoas bebem aqui, porque a maioria dos bêbados estão sentados lá dentro dos túmulos… e
eles ficam incitando-os a beber. É muito surpreendente que no ocidente, eles tenham ideias tão absurdas assim, que quando
você for enterrado, então você será ressuscitado como Cristo. Imaginem só, Cristo foi ressuscitado no intervalo de três dias. Ele
morreu na sexta-feira, ressuscitou domingo de manhã, nem mesmo três dias. Mas se você mantém um corpo por 500 anos, que
não é nem mesmo Cristo, se é o corpo de Cristo, é diferente, o que surgirá disso? E então eles estão enterrando pessoas.
Somente almas realizadas deveriam ser enterradas, não toda pessoa comum. Porque eles ainda têm seus desejos, seus… eles
ainda querem algumas coisas, suas almas talvez fiquem… perambulando por lá, aquele corpo. Então por que você deveria
manter o corpo em um lugar por vários anos? Então depois de algum tempo, eles cavarão e farão casas lá. E todos os bhoots
devem vir na casa. Portanto, para entender o dharma, nós devemos também entender… como nós vamos lidar com a morte das
pessoas comuns… e a morte dos Sahaja Yogis. Se você for somente dhármico, isso não é o suficiente. Há muitas pessoas que
não fazem nada errado, elas são do tipo austero, algo assim, mas elas não estão em equilíbrio, normalmente. Elas são muito
irascíveis. Se elas não são irascíveis, elas são totalmente reclusas, sentadas nos Himalaias, desse jeito. Mas essas pessoas
que são dhármicas, no sentido verdadeiro da palavra, uma vez que elas ascendam ao estado do Virata, somente então elas são
as pessoas que deveriam ser preservadas, o corpo delas deveria ser preservado. Porque o dharma vai do Nabhi para o seu
cérebro, e o cérebro supre todos os nervos com a energia do Espírito. Portanto o corpo inteiro de uma alma realizada… é cheio
de consciência vibratória. Se um corpo assim é enterrado, você pode ter até mesmo fragrância. E de uma distância, você saberá
que há algum santo sendo enterrado aqui. Se vocês se lembram, há sete fotografias Minhas… onde a luz está caindo sobre
Mim. Isso foi em um vilarejo chamado Mian ki takli. Eles Me disseram depois: "Mianh, um santo sufi…" "morreu neste lugar,

então ele foi enterrado aqui." Imediatamente Eu senti as vibrações. E quando Eu estava sentada no palco, Eu o vi na forma de
luz… e ele começou a lançar luz em Mim. E Eu fiquei muito feliz, mas quando Eu parei, ele parou. Ele não se tornou um bhoot.
Não, ele não se tornou. Ele se tornou a luz. E em todo lugar que era necessário, ele mostrava sua presença. Assim, nós estamos
seguindo alguns dharmas. Na Sahaja Yoga, espera-se que vocês sigam o Princípio de Vishnu. Vocês devem seguir o Princípio
de Vishnu. Vocês não podem dizer: "Mãe, nós não conseguimos fazer isso." Por exemplo, Vishnu não gosta do ato de fumar.
Tabaco, Ele não gosta de tabaco. Ele não gosta de álcool. Ele não gosta dessas drogas, Ele odeia drogas. Ele não gosta de
muitos remédios que os seres humanos estão produzindo. Por exemplo esses antibióticos, se um Sahaja Yogi tomar, ele
vomitará, se ele for um verdadeiro Sahaja Yogi. Seja qual for a quantidade, seja qual for a qualidade, muitos remédios, ele não
consegue tomar. Então automaticamente, você se tornará como um brâmane que evita: "Não, não, este não." Então você não irá
e comerá em um lugar… onde há pessoas que são contra a Sahaja Yoga… ou que não são dhármicas de forma alguma, você não
gostará disso. Eu não tenho de lhe falar: "Não olhe para as mulheres", você não olhará, você não olhará automaticamente. Seus
olhos, a partir do dharma, se tornarão firmes, nem Eu terei de falar às mulheres que não devem correr atrás dos homens. Muito
poucas são assim que ainda estão lutando. Mas a maioria de vocês simplesmente abandonaram todos esses maus hábitos, e
chegaram a um estado onde… vocês simplesmente se tornam dhármicos automaticamente. Porque quando a Kundalini se
eleva… e ocupa seu cérebro, então você compreende o que é certo, o que é errado. Através de suas vibrações, você não aceitará
algo que não é bom. Comida, você verá que as vibrações não são boas, você não comerá. Qualquer coisa que não seja
apropriada, você apenas dirá: "Não". Eu não tenho de lhe falar: "Não faça isso, não faça aquilo." Você nunca matará alguém;
você nunca cometerá nenhum pecado, automaticamente. Eu não tenho de lhe falar: "Não faça isso," "não cometa esse pecado,
não cometa aquele pecado." É claro, se você ainda não é um Sahaja Yogi maduro, então talvez você cometa. Mas com
maturidade, Eu não acho que você adotará coisas erradas. E você desfrutará suas virtudes. As coisas que são chamadas de
virtudes são princípios de Vishnu. Você dizer: "Este homem é virtuoso", é muito limitado. Na linguagem mundana "ele é virtuoso"
pode ser que… ele seja bom em desenhos ou algo assim, nada mais do que isso. Mas se você diz: "Virtuoso", significa que ele é
um Sahaja Yogi. Agora, Cristo foi tão longe que se alguém esbofeteia você… em sua face esquerda, você vira a face direita para
essa pessoa. Agora, pensem nisto: o quanto Ele foi sutil… em paciência e tolerância. Agora, pensem nas nações cristãs, que
foram pelo mundo todo e saquearam. Os espanhóis foram à América, mataram todas aquelas pessoas lá; os Ingleses vieram
para Índia, mataram muitas pessoas lá. Depois alguns franceses também foram para vários… países africanos e os aniquilaram.
Considera-se que esses sejam cristãos? De que modo eles são cristãos? Não somente que você não deva agredir, esse não é o
único ponto. Se alguém agride você, então vire sua outra face a essa pessoa. Isso foi dito por Cristo. Cada dez… cada
mandamento, Ele tentou trazer para o nível dos Sahaja Yogis. Como a beleza da Sahaja Yoga brilhará através de vocês. E como
você expressará seu Espírito. Isso está em Mateus, Eu acho que no segundo capítulo. Onde "benditos sejam" está escrito
conforme isso. Está claramente escrito o que você deveria ser. O quão tolerante, o quão paciente, o quão compassivo, o quão
amoroso. É impressionante como uma Encarnação tão grandiosa… do Senhor Jesus Cristo foi trazida a um nível tão baixo pelos
cristãos. Eles não têm nenhum direito de se chamarem cristãos. Eles são os maiores pagãos que Eu poderia imaginar. O modo
como eles arruinaram a cultura deles, tudo. E quanto ao Islã? O Islã, assim como na Bíblia, Paulo fez toda a perversidade, Eu não
sei, ele deve ser um outro rakshasa. O Islã, o Alcorão também foi escrito por um sujeito muito horrível. O Profeta Maomé nunca
soube ler e escrever. E havia um sujeito… chamado de Mohayya. Ele era um sujeito tão horrível, ele legitimou a Bíblia,
exatamente como Paulo. Nela, ele colocou esse Shariat. Agora, Shariat estava destinado para… para Irmaia, o que vocês dizem
em inglês? Jeremias. Em Jeremias. Jeremias escreveu que quando Moisés veio, o Adi Guru, Ele veio… com a mensagem dos
Dez Mandamentos… do monte Tur, Ele encontrou esses judeus… entrando numa completa sociedade decadente, que vemos
hoje em nossa volta. E Ele ficou tão zangado… que Ele disse: "Para vocês, estas são as punições." Mas isso foi Moisés que deu
aos judeus naquela época. Não para hoje. Mas os muçulmanos estão usando isso fortemente entre eles mesmos. E eles se
tornaram tão belicosos… que eles estão lutando entre eles mesmos, e Eu acho que eles matarão uns aos outros e se liquidarão.
Não há nenhum dharma do amor; não há nenhum dharma da compaixão. Aquele que não é muçulmano deve ser morto de
algum modo, e aquele que é muçulmano é também morto, porque nenhum muçulmano pode mudar sua religião, ele não pode.
Se ele é um muçulmano, ele é um muçulmano, ele tem de morrer… como um muçulmano. se ele tentar fazer qualquer outra
coisa, ele será morto. Se ele fugir do Islã, ele será morto. É uma prisão. É uma prisão e nessa prisão, a pessoa tem de viver. Você
não deve questionar nada, você não deve perguntar nada. Outro dia, Eu estava assistindo o Hajj, e havia um sujeito do Sudão.
Ele era realmente como Hitler, falando como Hitler, e Eu pedi para alguém traduzir aquilo do árabe. E ele estava somente
derramando veneno. Ele estava chamando todo mundo de pagão: "Eles não têm nenhum verdade com eles, nós temos a
verdade." Que tipo de verdade você tem? O que você é? Que bem você está fazendo em qualquer lugar? Qual verdade você

obteve? E ele disse todas estas coisas insensatas: "Nós devemos matar…’ "todos aqueles que não têm a verdade", isso, aquilo. E
Eu fiquei olhando para aquilo. E uma pergunta veio a Mim: ele estava dizendo todas essas coisas em Minha presença, Eu não
sei o que vai acontecer a todas essas pessoas. E no segundo dia, ouve um pânico em massa de 30.000 pessoas… que tinham
ido para o Hajj. Assim, essas pessoas estúpidas no comando da religião… irão matar todos os muçulmanos desse modo,
liquidá-los e pensam: "Nós alcançamos muito." Então, sobre os judeus. Os judeus têm esperado por um Salvador e tudo mais. E
eles não gostam de Cristo. Mas eles não mataram Cristo, Eu devo dizer. Eles não mataram, foi ideia de Paulo colocar isso. Mas
os judeus nunca compreenderam o que o dharma é. Porque Moisés apenas lhes deu um Shariat tão horrível, eles nunca
compreenderam. Então eles fecharam o Shariat: "Tudo bem, nada feito, não poderíamos." E eles se tornaram extremamente
orientados ao dinheiro. Miseravelmente orientados ao dinheiro. Eles emprestam dinheiro a alguém, esse sujeito continua
pagando juros, juros, juros. Então ele não consegue pagar, eles confiscarão sua casa, a venderão. Eles se tornaram pessoas
muito, muito, muito, muito cruéis, e também libertinos, muito cruéis. Então um rakshasa, chamado Freud, nasceu na sociedade
deles. Freud era judeu. E as pessoas… vejam, ele entendeu qual é a fraqueza dos seres humanos, e ele foi aceito nessa América
estúpida, muito. Tanto que eles perderam todo o senso de dharma. Quando ele disse todas essas coisas insensatas sobre a
mãe, como poderia haver algum dharma? Agora eles estão escrevendo: "A decadência do império freudiano," "Freud
fraudulento", e agora há muito livros surgindo. Como resultado disso, o que aconteceu é: porque vocês não são limitados
tradicionalmente, e esses tipos de religiões estúpidas surgiram no ocidente… através dessas pessoas destrutivas, vocês
perderam a fé, perderam a completa fé: "Tudo bem, ir para igreja, voltar para casa, o que há nisso?" Falando desse jeito. Os
padres, os mullahs e todos esses levando uma vida tão horrível. As pessoas perderam a fé completamente. E quando eles
perderam a fé, eles perderam a sua personalidade. Eles perderam a personalidade e Eu fico surpresa… ao ver como as pessoas
seguem modas, como Eu disse outro dia. Eles seguiram modas. Qualquer um diz: "Vocês devem ter cabeças raspadas", eles
cortarão o cabelo deles. Amanhá alguém diz: "Cortem seu nariz", todos eles cortarão o nariz deles. "Vistam-se deste jeito", eles
se vestirão desse jeito. Disseram: "Roupas rasgadas", tudo bem, roupas rasgadas. Uma pessoa começa isso, isto é, o
empresário, e todo mundo segue. Tradicionalmente se você tinha descoberto que essa roupa lhe convém, você deveria tê-la
mantido. Mas esses empresários, seja o que for que eles lhes falem, vocês adotam. É como se vocês não tivessem nenhum
cérebro. É como se vocês não tivessem nenhuma capacidade de entender. Mas para um sujeito dhármico, ele dirá: "Suma." Ele
não, ele não mudará: "Por que eu deveria desperdiçar meu dinheiro?" "Acumular todas essas coisas insensatas?" Então quando
Eu comecei a Sahaja Yoga, Eu fiquei relutante, mas Eu falei para todo mundo… que é melhor colocar um pouco de óleo em sua
cabeça. Você pode lavá-la no dia seguinte, mas à noite, coloque um pouco de óleo. Senão depois de algum tempo, Eu verei
todos os homens carecas e as mulheres usando perucas. Eu sou uma Mãe, então Eu vou lhes dizer a verdade. Com grande
dificuldade, os Sahaja Yogis concordaram. Eu disse: "Você pode lavar no dia seguinte." É necessário para vocês terem isso, é
uma coisa simples assim, porque o cabelo cresce no óleo. É uma coisa muito simples, Eu lhes disse: "Façam desse jeito." E eles
não concordavam, eles não mudavam isso. Mas graças a Deus, agora algum bom senso surgiu. E eles estão fazendo poucas
coisas, muito poucas coisas têm de ser feitas para os Sahaja Yogis… ficarem bem em sua saúde e também em sua riqueza.
Eles não têm de fazer muito, porque eles estão sustentados no dharma. E eles estão no Reino de Deus. Eles estão sob a
proteção do Virata. Mas ainda assim, há certas coisas que vocês têm de fazer, certas coisas. Eu não disse: "Não fumem." Você
mesmo simplesmente abandonou. O álcool, todas essas coisas, você mesmo abandonou, porque você tem a luz. E apesar do
fato… de vocês virem de uma cultura onde não há nenhuma personalidade, as pessoas são como ovelhas, agora vocês não são.
Agora vocês são independentes. Ser um indivíduo é impossível no ocidente, porque você deve se vestir da forma que todo
mundo se veste. Se eles são punks, todos vocês se moverão como punks; se uma mulher tem esse tipo de cabelo, você faz o
mesmo estilo. Especialmente o cabelo, Eu não sei por quê. Talvez seja o poder do Virata, Ele age na maioria das vezes no
cabelo. Depois as roupas e tudo mais, vocês compreenderam… que a castidade é uma parte do dharma. Não é somente as
mulheres. Não é a castidade das mulheres, mas sim a castidade dos homens e das mulheres, é o poder deles, é o poder de
Ganesha. Esse é o dharma que vocês aceitaram. Eu nunca lhes falei nada, mas vocês aceitaram. E você assimilaram… e estão
desfrutando-o. Agora se eles nos aceitam como dharma, o que é tão especial? Nós somos o único dharma. O resto são todos
adharmis. Eles chamam a si mesmos de dhármicos, eles não têm nenhum dharma neles. A menos e até que você tenha dharma
através do qual… você consiga um equilíbrio, sabedoria, você não pode ascender. Mas se você ascende mesmo sem dharma, a
Sahaja Yoga é tão grandiosa, Eu tenho visto, pessoas que eram muito adhármicas… e tudo mais simplesmente obtiveram a
Realização. Se você ascende, então o dharma verte, eles se tornam dhármicos. Tantos tentaram Me escrever sobre o passado
deles, simplesmente rasgo, acabou-se. Agora vocês se tornaram flores de lótus, por que estão… Me contando sobre algo que
não estou interessada? Portanto, uma vez que você obtenha a sua Realização, essa é a melhor maneira e Eu simplesmente

pensei sobre isso. Especialmente quando Eu vi a situação… no mundo que estava entrando nesta Kali Yuga, Eu pensei neste
caos: "A menos e até que…" "Você eleve a Kundalini deles, o dharma não pode ser estabelecido." Se Eu não fiz nada, Eu fiz isto:
achar o método em massa… de dar a Realização e o problema será resolvido. Você não tem de lhes falar nada: "Não façam, não
façam", nada. Eles simplesmente o farão. Isso foi bem sucedido, Eu devo dizer, muito bem sucedido. Entre vocês, Eu percebo
Minha visão sendo estabelecida. Seja qual for a apreensão que Eu tinha, seja qual for a preocupação… que Eu tinha sobre Paris
acabou agora, acabou-se. Eu costumava vir três vezes ao ano. E todo mundo dizia: "Mãe, o que é isto? Por que a Senhora os
favorece tanto?" Então Eu disse: "Este é o portão do inferno, deixem-Me ir." E agora este se tornou o portão do céu. Portanto,
para nós, não é difícil… estabelecer o Princípio de Vishnu dentro de nós. Mas é para reconhecer que nós o temos. De repente Eu
percebo os Sahaja Yogis se tornando extremamente humildes. E eles não querem saber o que eles têm. Você pode curar
pessoas, você é um Dhanvantari. Você pode dar a Realização às pessoas. Todos os princípios de Vishnu estão agora
despertados dentro de você… e você deve utilizar isso. Eu desejo que tenhamos Vishnu… [Marathi] Se eles tiverem o Vishnu
Sahastranama (Os mil Nomes de Shri Vishnu). Há mil nomes, que Eu não gostaria que vocês recitassem, mas pelo menos
alguns nomes de Vishnu, se vocês puderem recitar, vocês entenderão como… esse Princípio de Vishnu está despertado em
vocês. A tal ponto… que alguém disse: "Mãe, não, eu não quero trabalhar em público." Eu disse: "Por quê?" "Eu não quero ter este
ego de volta em mim." Eles são tão doces, eles estão com medo de que o ego deles venha. Não, não, não, não. Ele não voltará
agora, porque aqui está sentado… o Vishnu como Virata. Ele cuidará de você… e você tem esse Vishnupad em você mesmo.
Muito poderia ser dito sobre isso, mas Eu acho que vocês deveriam ler até mesmo os mil nomes de Vishnu… e vocês saberão
quantas qualidades vocês podem ter. Que Deus os abençoe.
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Hoje todos vocês se reuniram aqui... para Me venerar como seu Guru.
Eu devo dizer que falta em Mim muitas qualidades... que um guru deve ter, no sentido de que Eu não consigo ser severa com
vocês, Eu não consigo ser rígida com vocês, e Eu realmente não sei como puni-los por fazerem coisas erradas. Talvez seja
porque normalmente Eu acho que... os gurus têm problemas com seus discípulos, que na maioria das vezes não são almas
realizadas. Como eles não são almas realizadas, os gurus acham difícil se comunicar... ou falar com eles... sobre os problemas
sutis que eles têm. Eu conheço muitos gurus que, mesmo nos tempos modernos, têm sido realmente muito, muito severos. E
eles também Me contaram... que eles alcançaram a Realização... trabalhando duro... e sofrendo sob o rigor dos gurus. Algumas
vezes Eu ficava realmente... cheia de grande compaixão por esses discípulos... que ainda não receberam a Realização. Eles
tinham gurus que realmente eram almas realizadas... e eles nunca tiveram a Realização, e o guru era extremamente severo com
eles. Houve um senhor que Eu encontrei em Kolhapur, e ele obteve a Realização em um minuto. Então ele Me disse que o guru
dele "tinha me dito..." "para jejuar todo mês pelo menos por oito dias." Tudo bem.
"Depois ele me pediu..." "para construir um templo a Dattatreya na vila dele." E todo dia ele devia ir e venerar Dattatreya... de
manhã e ao anoitecer. Ele gastou muito dinheiro... e ainda assim não recebeu a Realização. "E enquanto a Senhora mal
gastou..." "dois minutos para me dar a Realização, Mãe." "O que é isso?" "Como a Senhora tem sido tão bondosa comigo?" Então
Eu não sabia o que lhe responder, Eu não queria falar contra o guru dele... porque Eu sei que ele é uma alma realizada. Na
verdade, a maioria desses gurus... e encarnações... foram incapazes com os seres humanos. Talvez eles não tiveram discípulos
tão belos como Eu tenho. Talvez nesta época, todas as pessoas boas... que estavam buscando a Divindade nasceram... e elas
estão aqui como Sahaja Yogis.
Eu nunca tive de trabalhar duro com elas. É claro, de vez em quando você de fato tem uma pessoa... que tenta nos perturbar ou
tenta criar problemas. Mas os tempos modernos são tão especiais, Eu acho, pois é muito fácil dar a Realização às pessoas. Na
época de Moisés, Ele tinha feito leis... por causa da sociedade decadente dos judeus naquela época. E aquela época era muito
difícil, muito, muito difícil, o que nós conhecemos hoje como "shariat", foi assumido pelos muçulmanos. E mesmo agora, as
punições de acordo com o assim chamado Alcorão... são tão severas que você não consegue acreditar nisso. E a maior parte
das pressões de todas... as leis dhármicas deles são sobre as mulheres. Seja o que for, mesmo na Bíblia, se você ler, Cristo, Ele
disse que... todos estes Dez Mandamentos não são nada, você tem de ir além deles. E Ele diz que se um olho é malicioso, está
cometendo pecado, arranque-o. De que adianta o corpo inteiro ficar contaminado por isso?
Ou se um braço está fazendo algo errado, é melhor removê-lo. Por causa de um braço, o corpo inteiro sofrerá. Ele disse isso, é
dito que você não deve ser adúltero. Mas Eu diria que você não deve ter olhos... nos quais você tem desejo por qualquer mulher,
você cometeu o grande pecado, e todos vocês irão para o inferno, todas as pessoas que fizerem isso. Assim, você não deve ter
olhos adúlteros. Uma outra coisa que Ele disse... é que se alguém lhe dá um tapa no rosto, você deve virar a outra face para
essa pessoa. Quando Eu soube de todas essas leis, Eu disse: "Como você pode ter pessoas assim neste mundo?" É uma coisa
muito sutil. E a última que era muito, muito boa era... que você deve ser correto, mais correto do que todos os escribas e todos
os fariseus - quer dizer o padre e tudo aquilo com o - você tem de ser muito mais correto do que eles. Quando Eu li isso na
juventude, Eu pensei: onde você consegue achar pessoas assim... que podem ser consideradas próximas à descrição de Cristo?
Isso era inconcebível naquela época. Como Eu lhes disse, a Índia é um lugar onde... as pessoas são dhármicas por seus
próprios, nós podemos dizer, em seus próprios genes, você pode considerá-los, ou você pode dizer que eles são extremamente
dhármicos... por causa das tradições, são educados desse jeito. Na Minha época, no sul da Índia e no Maharashtra, Eu acho que
éramos uma família muito dhármica, e era um ambiente muito dhármico. Ainda assim, essas coisas que Cristo descreveu não
estavam lá. Por exemplo, a raiva era considerada como uma grande qualidade. As pessoas costumavam se gabar: "Estou muito

zangado com esta pessoa." Eles costumavam dizer. Era muito comum. É claro, Eu não acho que na Índia alguma pessoa
consiga dizer: "eu odeio você", porque é considerado algo pecaminoso e estúpido, porque odiar alguém é ser adhármico. Mas é
claro, eles de fato diziam muitas coisas... que não eram de forma alguma permissíveis pelas leis de Cristo.
E depois veio Profeta Maomé, que simplesmente achou que nada funciona. Então Eu acho que eles adotaram o shariat, mas
não o Profeta Maomé, mas eles já tinham adotado o shariat. Ele aceitou isso. Ele disse: "Tudo bem, este shariat pode ser
colocado em prática." Mas isso é tão desumano e não tem nenhum equilíbrio, porque somente as mulheres têm de sofrer; não,
nada para os homens. Se uma mulher cometeu adultério, então ela era punida, mas não o homem. Até mesmo - Eu não sei qual
é a lei aqui, mas na Índia, se uma mulher que é casada comete adultério, esse homem com quem ela cometeu tem de ser
punido, mas se o homem casado comete adultério, não há nenhuma punição. Todas essas coisas, Eu sei que não podem ser
forçadas em ninguém. Seja o que for que Cristo tenha dito, Ele deve ter dito em Seu próprio estado meditativo. Ele estava
cercado por pessoas... que tentaram matá-Lo, e no final eles O mataram.
E o tipo de pessoas que eles eram, especialmente na época dos romanos, extremamente cruéis. Então, como Ele pode dizer
isto: se alguém lhe der um tapa... numa face, vire a outra face para aquela pessoa? Pessoas muito iradas, irascíveis existiam lá.
É claro, Krishna disse isto muito claramente: "krodhat bhijayati sammoha", krodh é a pior coisa, a raiva é o pior pecado de
acordo com Ele, somente a partir da raiva, tudo surge. Mas Ele não disse como a raiva surge. Ele não falou sobre isto, que a
fonte da raiva estava no fígado de vocês, e também na educação de vocês. Essas duas coisas lhe causam uma raiva horrível. A
menos e até que você testemunhe a si mesmo, a sua Realização não tem nenhum sentido. Você deve se separar de si mesmo, e
ver por si mesmo o que realmente está errado com você. Agora, vamos supor que alguém seja um indivíduo muito raivoso, ao
invés de sentir orgulho nisso... ou usar essa raiva para controlar os outros, ele deveria tentar se controlar.
Como? Primeiro é krodha (a raiva). Qualquer um que queira ser um santo deve saber... que essa raiva, esse krodha, não deve ter
lugar. E como você faz isso? Antes de tudo, testemunhe como você se comporta. Por exemplo, Eu diria, artificialmente fique
zangado, artificialmente, e fique diante do espelho. Veja seu rosto, como você parece. Você ficará surpreso, parece com o rosto
de um macaco ou de um tigre, ou Eu não sei que animal você deve ter sido na vida passada. E então você fica surpreso ao ver
que... você ainda está carregando esses traços dessa vida anterior... em que você era seja qual for o animal. Depois a segunda
coisa seria: remova de si mesmo a raiva.
Como por exemplo o que nós temos na Sahaja Yoga, nós escrevemos nossos próprios nomes e batemos nele. Mas isso é deveria ser como se você ficasse zangado consigo mesmo, então você verá... que venceu sua raiva. Porque as pessoas com
raiva torturam somente os outros, elas não torturam a si mesmas. É claro, algumas vezes elas se sentem mal, mais tarde, elas
sentem: "Eu não deveria ter feito isso", elas desenvolvem um Vishuddhi Esquerdo. Mas principalmente, se você começa a ficar
com raiva de si mesmo: "Por que eu deveria ter feito aquilo? Por que eu fiz aquilo?" "Por que fui induzido àquilo?" Você ficará
surpreso, a sua raiva diminuirá. E também fisicamente, você deve ver que tem um problema de fígado. Com isso, você
simplesmente se encara... e diz: "Eu me livrarei deste problema de fígado."
"Como isso ousa tornar-se meu inimigo..." "e deter minha ascensão na espiritualidade?" Então primeiro: o estado de testemunha
tem de ser desenvolvido. Para um Sahaja Yogi é muito importante... desenvolver um estado de testemunha. Mas normalmente
o que acontece... é que os Sahaja Yogis desenvolvem... um estado de testemunha para os outros. Agora, vocês sabem que na
Sahaja Yoga a porta está aberta a todos. E algumas pessoas loucas também entram, algumas pessoas estranhas também
entram, algumas pessoas de caráter muito ruim também entram, todos os tipos de coisas acontecem. Então agora você deve
observar: com o que você está preocupado? Você está preocupado com pessoas que têm problemas? Que são inúteis? Em
relação a quem você não pode dizer que eles serão Sahaja Yogis?
Ou você está regozijando as pessoas que assimilaram a Sahaja Yoga? Esse temperamento algumas vezes tornou as pessoas
realmente loucas, Eu lhes digo, pode penetrar em sua cabeça e pode torná-lo louco. E nós temos algumas pessoas loucas na
Sahaja Yoga, ainda temos. Mas elas se tornaram tão loucas que agora não são mais raivosas, elas não são mais problemáticas,
são apenas loucas, só isso. Com pessoas assim, você não deve se preocupar. Não há nenhuma necessidade de testemunhar os
outros, testemunhe a si mesmo. E Eu algumas vezes acho... que essa raiva vem através de muita austeridade, também muito de

uma natureza extremada. Alguns Sahaja Yogis são extremamente austeros, austeros em relação a tudo. É de enlouquecer. Na
Sahaja Yoga, tudo é sahaja, é espontâneo.
Você não deve ser austero. Você não deve ser minucioso. Agora, Eu disse: "Não é melhor..." "não vestir um sari preto?" ou algo
assim, se Eu falar assim, então isso não se torna uma sentença de Brahma. Vamos supor então que alguém esteja vestindo um
sari preto... e esteja vindo todos vocês fugirão dessa pessoa, ou de roupas pretas. Não é isso. Vocês mesmos são gurus. Por
que você deveria sentir medo de qualquer tipo de pessoa que... se aproxima de você quer esteja de preto, de branco ou qualquer
tipo? Por que você deveria ter qualquer medo? O outro lado da raiva é o medo.
Um homem que é irascível sempre tem medo... porque ele vê a si mesmo nos outros. Ele vê: "A outra pessoa também deve ter o
mesmo tipo de temperamento..." "e ela me atacará." Então ele está sempre em guarda. Na maneira sahaja, o que fazemos é
viver sem medo. É dito que a recompensa do pecado é o medo, mas Eu diria "a recompensa da raiva". Digamos por exemplo,
esses povos que eram muito agressivos... desenvolvem medos, todos os tipos de medos. Esses países que invadiram outros
países... e governaram outros países, e tiveram a experiência do ego deles, da raiva deles, se tornaram povos extremamente
amedrontados. Especialmente os soldados... que vão para a guerra, matam muitas pessoas e retornam, eles ficam
amedrontados. Eu perguntei a um deles nos Estados Unidos, Eu disse: "Do que você tem medo?" Ele disse: "Eu acho que matei
muitas pessoas," "agora muitos me matarão."
Mas Eu disse: "Por que você pensa assim?" "Por que alguém o mataria?" Ele disse: "Porque - por que eu matei os outros?" "Por
que eu matei os outros? Porque eu matei os outros," "então qualquer um pode me matar, não é? Sem nenhuma razão."
Logicamente Eu concordei. Mas o medo dele era tanto... que quando ele veio a Minha presença, ele estava simplesmente
tremendo, o corpo inteiro estava tremendo de medo. Assim, seja qual for a agressão que façamos retorna para nós, e nós nos
tornamos muito amedrontados em relação a tudo. Na Sahaja, você testemunha a si mesmo como uma identidade separada.
Todo o seu passado acabou, desapareceu, você não fica preocupado, e você se mantém em um estado que é sem medo. Esse
estado tem de ser alcançado através da Sahaja Yoga. É muito fácil, uma vez que você saiba que... está protegido, você não terá
nenhum medo, e como você não terá nenhum medo, você também não terá raiva. Isso funciona em ambos os sentidos às
vezes. É uma coisa muito comum, Eu tenho visto, uma pessoa muito agressiva será descrita por um psicólogo... como um
homem com insegurança. É bom dizer isso, mas não é verdade. Ele torna todo mundo inseguro, então como ele pode ser
inseguro? Se uma outra pessoa se sente insegura com esse indivíduo, isso significa que esse indivíduo não é inseguro, mas ele
é super seguro. Se você lhe disser isso, somente então ele melhorará. Mas se você disser: "Você tem insegurança", então ele
pensará: "Sim, minha condição é digna de pena."
"Mesmo que eu mate alguém, está tudo bem," "porque minha condição é digna de pena." Argumentos assim trabalham... de tal
maneira que você se torna convencido sobre si mesmo. Mas se você observar como uma testemunha, você verá: "O que eu fiz
até agora?" "Eu tenho sido capaz de conquistar a mim mesmo?" A Sahaja Yoga não é para conquistar os outros ou controlar os
outros, mas sim para conquistar a si mesmo. Se você não tem feito isso, você pode ter se autoatestado: "Oh, eu tenho sido um
Sahaja Yogi, tenho sido tão grandioso," "tenho sido isso, eu sou...", isso não faz nenhuma diferença. Você se transformou
completamente? Se modificou? E agora em sua presença, as pessoas de fato se sentem seguras? Se elas se sentem inseguras,
então algo está errado com você.
Ou se você se sente inseguro, também há algo errado com você. Agora, essa é a desculpa que se dá: "Mãe, eu sou inseguro",
então você não é um Sahaja Yogi, é simples assim. Dar explicações como essa mostra que você não é nem mesmo um Sahaja
Yogi. Assim, agora, para se tornar o guru, em primeiro lugar, você deve ter um grande senso de perdão. Tanto quanto Buddha
tem. Uma vez Buddha estava dando uma palestra em uma vila... e de repente alguém chegou e começou a insultá-Lo, dizendo
todos os tipos de coisas e tudo mais. Então alguém disse para essa pessoa: "O que você está fazendo?" "Ele é Buddha, o
Iluminado. Ele está tentando nos ajudar..." "a nos tornarmos bons, e você veio e gritou com Ele?" Então ele ficou arrependido.
Ele foi ver Buddha, mas Buddha tinha ido para outra vila. Então ele foi para a outra vila no segundo dia, e ele foi e caiu aos Pés
do Senhor Buddha. Senhor Buddha disse: "Qual é o problema?" "Por que você caiu aos Meus Pés?" Ele disse: "Senhor, eu devo

dizer que fui..." "realmente eu não sabia que o Senhor era o Iluminado." "Eu simplesmente gritei com o Senhor, disse coisas, eu
não sei... o que aconteceu comigo. Então por favor, me perdoe." Buddha disse: "Quando você disse isso para Mim?" "Ontem."
"Onde?"
"Em tal lugar." Buddha disse: "Ontem está acabado agora, o que há para perdoar?" Agora, ele foi implorar pelo perdão Dele,
arrependido. Imediatamente Buddha disse: "Ontem acabou." Essa é uma das maiores qualidades que os Sahaja Yogis devem
ter. Para chamar a si mesmo de guru, você deve também ter maturidade. E a parte relativa à maturidade é algumas vezes muito
- como ontem na peça. Eu fiquei surpresa quando o - levou algum tempo, algumas pessoas entraram, foram. Elas estavam
dando risadinhas exatamente como crianças. Isso mostra nenhuma maturidade, nenhum respeito.
Há algo engraçado lá, é claro que a pessoa pode rir, ou há alguma diversão lá, mas mostra tamanha criancice. Eles estão
interpretando uma peça e as pessoas ficam zombando deles. É muito comum com os Sahaja Yogis, Eu tenho visto,
especialmente as mulheres. Elas riem de coisas das quais nunca deveriam rir. Eu estou sentada lá... e vocês estão assistindo a
alguma coisa, o que há para rir? Mostra total imaturidade. Uma outra coisa que Eu tenho visto é que em pequeninas coisas,
especialmente em matéria de dinheiro, isso é muito estranho. Eu tenho de lhes dizer... que os turcos, nossos Sahaja Yogis não
têm nenhum dinheiro, tudo foi tirado deles. Então Eu disse: "Tudo bem, enviem algumas camisas para cá..." "e nós as
venderemos, e o dinheiro extra vocês podem pegá-lo", porque eles não aceitariam dinheiro de Mim. Então quando eles enviaram
as camisas para cá, eles disseram: "Mãe, não entendemos de comércio", eles disseram: "Mãe, o preço deve ser 21 ou 22
dólares."
Muitas pessoas disseram que era muito caro. Então Eu disse: "Tudo bem, coletem dinheiro de todos," "22 dólares de cada um
sem dar nenhuma camisa," "acabou-se, isso é para a Turquia." Mas um falso guru toma dinheiro de você, você não se importa. A
Sahaja Yoga é gratuita, é claro, sem dúvida. A Sahaja Yoga é gratuita. Mas você tem de contribuir. Como iremos administrar a
Sahaja Yoga? Não há nenhum senso de doação em você, de forma alguma. Para um guru, a pessoa deve saber como doar. Eu
fico surpresa às vezes, não há nenhum senso de doação.
Nós recebemos algo, digamos, terracota da Índia para ajudar essas pessoas, e Eu fiquei surpresa ao ver que essas belgas são
tão estranhas... que elas estavam falando para todo mundo que aquilo era caro. Se elas não querem comprar, não precisam
comprar. Outros estavam querendo comprar, mas elas, aquelas mulheres estavam dizendo que essas coisas estavam caras.
Em que você contribui para a Sahaja Yoga? Agora, nós tínhamos de ter essa tenda. Nós tínhamos de ter todos os tipos de
coisas. Com o que você contribui? Esse apego ao dinheiro nunca pode ser bom para um guru. Eu não tenho nenhum apego de
forma alguma. Se você perguntar a qualquer um, eles lhe falarão, até mesmo Meu marido falará isto, que interiormente, Eu sou
totalmente desapegada.
Eu também não sei, Eu não sei sobre transações bancárias, Eu não sei como manter contas, alguém mantém as contas, alguém
faz isso. Mas esse apego ao dinheiro na Sahaja Yoga, Eu não falarei como Cristo que todos vocês irão para o inferno, mas
vocês não se elevarão mais alto. Vocês vieram para a sua ascensão espiritual. Eu não digo: "Vão para os Himalaias, fiquem no
frio," "fiquem de cabeça para baixo", nada desse tipo. Mas um outro defeito que eles dizem que Eu tenho é... que Eu nunca lhes
digo: "Vocês devem contribuir." Isso é para ser feito com prazer, com alegria... de que você pode contribuir com alguma coisa
para a Sahaja Yoga. De qualquer maneira, quer vocês doem ou não, Eu terei de contribuir para a Turquia, sem dúvida. Eu farei
isso. Agora, este tipo de coisa como um comércio, "é muito caro, isso é barato, isso, aquilo", isso é apenas uma desculpa porque
Eu sei que vocês nunca... podem contribuir nem mesmo com 20 dólares para nada. Então Eu trouxe as roupas deles, tudo bem.
Eles costuraram as camisas, enviaram para cá, e agora, Eu estou surpresa. Mas se presentes são dados, isso é muito
bem-vindo, e ninguém vê o quanto é caro. Assim agora, Eu diria que em questão de dinheiro, um guru tem de ser totalmente
desapegado... e uma pessoa que doa, e que é generosa. Você desfrutará sua generosidade, mas o problema é... que você não é
generoso de forma alguma. Você acha que a Sahaja Yoga é um outro mercado onde você vem. Assim, a parte relativa a
generosidade está faltando muito, e isso é surpreendente. Eles Me perguntaram: "Mãe, por favor," "precisamos de umas saias e
blusas de chiffon para este verão." Vocês as costuraram para eles, trouxeram pelo caminho todo, ninguém quer comprar, está
tudo encostado lá. Não há nenhum shopping aqui. Assim, Eu lhes direi que... enquanto essas coisas não estiverem esgotadas,

Eu não pedirei a nenhum país para enviar nada para cá para vender.
Acreditar que vocês são Sahaja Yogis, vocês estão lamentavelmente errados. A atenção de vocês é tão - vocês irão a
cabeleireiros, vocês farão todos os tipos de coisas, mas para a Sahaja Yoga, vocês não têm nenhum dinheiro. Hoje, como todo
mundo disse: "Mãe, a Senhora deveria ser um pouco mais severa, a Senhora deve falar", Eu estou lhes falando isso. O seu
progresso será muito lento. Em segundo lugar, vocês têm de fazer introspecção para descobrir: o que vocês têm feito pela
Sahaja Yoga? A quantas pessoas vocês têm dado a Realização? Vocês têm poderes. Esses gurus nunca tiveram poderes,
embora eles fossem almas realizadas. Vocês têm poderes de dar a Realização, quantos de vocês têm feito isso? E uma vez que
vocês comecem a fazer isso, que vocês consigam cerca de 10 pessoas, 20 pessoas de algum lugar, vocês se tornam grandes
mestres... e começam a falar sobre a grande maestria de vocês... e que vocês sabem tudo, que vocês são o guru, vocês são a
Adi Shakti.
Isso está no nível do Agnya. Assim que vocês alcancem o nível do Agnya, vocês ficam com isso na cabeça de vocês. É claro,
muitos têm feito muito pela Sahaja Yoga, senão não teria sido possível ver isso hoje. Para todos aqueles que não têm feito
nada, Eu devo lhes dizer que vocês apenas estão se mantendo nos mesmos degraus. A Kundalini de vocês se elevou, mas
vocês não têm feito nada, nada para dar isso aos outros. A menos e até que vocês deem isso, vocês não podem crescer. Há
muitos que Eu sei que não querem dar isso... porque eles pensam: "Nós ficaremos bloqueados". Não querem cuidar dos outros
porque eles acham que ficarão com ego. Essa não é a forma de estar na Sahaja Yoga. Vocês têm de fazer algo que é muito
importante: expandir a Sahaja Yoga.
Nós estamos falando de paz global, de transformação global, e o que estamos fazendo por isso? Primeiro aprimore sua
qualidade. E esse aprimoramento só pode acontecer... através da introspecção sincera e honesta, e também testemunhar a si
mesmo a cada momento, como você se comporta. Eu devo lhes falar sobre Mim mesma, desde a Minha infância, Eu era como
uma avó. Eu não tolerava nada insensato, nenhuma piada estúpida, nada disso, como uma avó. E agora Eu sou uma avó
também. E essa maturidade tem de surgir em vocês. Falar de forma vulgar está bem... para algumas pessoas que têm esse
hábito, eles não são Sahaja Yogis. Mas aqueles que os seguem e falam desse jeito, mostram que eles não têm nenhuma
maturidade. Se eles fossem maduros, eles mudariam todas essas pessoas.
Sempre que há pessoas maduras, elas certamente transformam os outros. E o próprio comportamento delas, as pessoas ficam
admiradas como elas são. Isso pode ser excepcional, talvez muito poucos sejam assim. Mas o único motivo por que Eu estou
ressaltando isso para vocês, é que quando vocês encontrarem alguém daquele jeito, então por favor tentem não dar ouvidos a
essa pessoa, tentem não seguir essa pessoa. Mas uma pessoa assim é do tipo extremamente prepotente... e todo mundo se
torna de certa forma um seguidor... de um Sahaja Yogi tão inútil, de um assim chamado Sahaja Yogi. Portanto nós temos de
amadurecer. Agora, como nós amadurecemos? Muitos Me fazem essa pergunta. Nós amadurecemos através da meditação,
através de nirvicharita. Vocês têm de estar em consciência sem pensamentos para crescer, senão vocês não podem crescer.
Agora, vocês devem praticar essa consciência sem pensamentos também. Digamos que você esteja andando na estrada, de
repente você vê uma bela árvore, você deve ficar em consciência sem pensamentos. "A criação do Divino," "como ela é bela!"
Você deve ficar sem pensamentos. Em consciência sem pensamentos, a Sahaja funciona, do contrário ela não funciona. Você
planeja tudo, você faz tudo, isso não funcionará. Se você deixar isso para a Sahaja, ela funcionará. Mas isso jamais significa que
você deva ser preguiçoso a respeito disso... ou também não sistemático, não. Você tem de estar alerta, extremamente alerta,
porque se você não estiver alerta, você não verá como a Sahaja está te ajudando. Eu darei um exemplo.
Vamos supor que você queira encontrar alguém. Essa pessoa disse: "Eu me encontrarei com você às 11h", por exemplo. Você
tem de estar alerta. Ele disse que se encontrará como você às 11h. Por um acaso, você está atrasado, vamos supor. Você deve
ficar alerta, pois você está atrasado... para o encontro com o cavalheiro. Nesse momento, você deve dar um bandhan ou elevar
sua Kundalini, fazer alguma coisa, de modo que você se encontre... com essa pessoa de qualquer forma, quer você esteja
atrasado ou não. Mas normalmente, você não deve estar atrasado. Se você der uma bandhan e disser: "Eu devo estar lá às 11h",
você estará lá. A Sahaja o ajudará.

Mas vocês esquecem até mesmo de dar bandhans, vocês esquecem até mesmo de elevar sua Kundalini, vocês esquecem até
mesmo de dar vibrações. Portanto para amadurecer, antes de tudo, vocês devem saber que agora vocês são Sahaja Yogis, e
que vocês podem controlar toda a situação... se vocês estão unificados como este Poder Onipresente. É muito simples. Estava
muito quente, todo mundo estava... dizendo que estava muito quente, tudo bem. Eu levantei, Eu disse: "Eu conseguirei", em 15
minutos, Eu fiz ficar frio. Eu digo: "Eu consegui", "Eu", mas não foi "Eu", Minha conexão com este Poder Onipresente fez o
trabalho. Mas a conexão tem de ser sincera, forte, honesta, e o tempo todo em sua mente, você deve saber... que você está
conectado. Essa situação é muito simples de alcançar, este estado onde você o tempo todo sente: "Eu estou unificado com o
Divino." Por você não estar alerta, você não quer ver os milagres deste grande Poder... com o qual você está em conexão. Você
está ocupado com outras coisas, sua atenção está em algum outro lugar, você está olhando para outras coisas.
E então de repente você diz: "Mãe, como é que eu sendo um Sahaja Yogi," "eu não pude fazer isso e aquilo?" O que está
acontecendo lá? Mesmo quando Eu estou falando, Eu vejo que... as pessoas estão ocupadas com alguma outra coisa. Então o
que vocês dizem... é para amadurecer através de sua meditação em nirvicharita, em consciência sem pensamentos. A menos e
até que você amplie o estado de consciência sem pensamentos, você não pode amadurecer, porque somente... no presente
você pode amadurecer, e o presente é a consciência sem pensamentos. E Eu tenho visto o que está acontecendo, que as
pessoas só ficam esperando... todos os tipos de milagres da Sahaja Yoga, todos os tipos de ajuda da Sahaja Yoga, mas elas
nunca pensam: "Qual ajuda nós estamos dando?" "O que estamos alcançando?" "Onde nós estamos?" Então, no Agnya
novamente, vocês têm de ser extremamente, extremamente cuidadosos. Agora, isto é para os homens: se você não atravessou
seu Agnya... e você começa a expandir a Sahaja Yoga, então você pode realmente se tornar uma pessoa estranha, não um
Sahaja Yogi.
Esse negócio de liderança é um mito, e esse mito deve ser visto como um mito. Quer você seja líder ou não, não faz nenhuma
diferença. Mas a maturidade tem de surgir. Agora, Eu estou lhes dizendo tudo isso, porque Eu decidi não punir ninguém nesta
vida. De modo que você veja por você mesmo, você mesmo compreenda, você mesmo perceba. Eu os conheço muito bem,
todos vocês, de algum modo. Mas Eu quero que vocês mesmos percebam: "O que estamos fazendo de errado? Onde estamos
agindo certo?" E não julguem a Sahaja Yoga sobre quais benefícios vocês obtiveram dela. Se você não está obtendo benefícios,
há alguma coisa errada com você.
Se você puder realmente entender isso, então você se tornará cada vez mais sutil... e todos os seus apegos grosseiros se
tornarão totalmente insignificantes. Você pode ter preocupação zelosa, mas você não terá apego. Esse desapego completo tem
de vir de dentro. E isso pode surgir, como Eu lhes disse, livrando-se de sua raiva primeiro. Em segundo lugar, livrando-se dos
apegos às coisas materiais... através da generosidade. É bom dar alguma coisa a alguém, você desfruta sua generosidade,
você realmente desfruta. A generosidade deve ser desfrutada. E uma vez que você comece a desfrutar sua generosidade, então
você percebe que... você, o seu amor, a sua compaixão... começaram agora a fluir para os outros. Pequeninas coisas estão
presentes. Eu tenho visto que todos vocês Me amam e vocês realmente sempre... querem Me dar presentes, presentes,
resentes, presentes, tudo bem.
Mas esse amor tem de expandir-se para todas as outras pessoas. Você deve saber sobre os outros também, o que eles
precisam e o que você tem de fazer. Se alguém precisa de alguma coisa, você pode conseguir isso para essa pessoa? Você
pode amar essa pessoa? Você pode dar algo que você tem para os filhos... de outras pessoas? Se essa generosidade pudesse
apenas existir, talvez, Eu não sei, porque Eu não tenho de Me forçar para ser generosa. Todo mundo diz: "Mãe, a Senhora é
generosa demais". Em minha família, todo mundo acha que Eu sou muito generosa... e um caso perdido, mas Eu não tenho de
gerá-la. Mas talvez através da introspecção, vocês definitivamente se tornarão generosos, e essa generosidade começará a
fluir. Eu conheci pessoas que têm muito dinheiro, muitas coisas, mas eles não darão um único centavo para a Sahaja Yoga, nem
mesmo um único centavo.
Esse senso de generosidade surge... quando você compreende qual é o seu propósito de vida, por que você está aqui. Apenas
para se realizar com a Sahaja Yoga... ou ser capaz de fazer algo em relação a ela... sem sentir que você fez alguma coisa. Cristo
disse muito bem sobre isto, quero dizer, Ele disse isto, mas onde você encontra isto? Que sua mão esquerda não deve saber o

que sua mão direita deu, nunca deve proclamar: "eu, eu, eu, eu, eu". O que Cristo disse foi que para alcançar isso... você tinha de
ter a Realização, sem dúvida. Mas Eu diria para vocês lerem o quinto capítulo de Mateus. Ele fez coisas assim tão sutis que
você ficará surpreso ao ver... como essa religião em nome de Cristo foi para o outro lado. Agora as pessoas querem ser gurus...
porque elas acham que você tem poderes, que você pode dominar os outros, você pode dizer o que que quer que você queira
aos outros, você pode torturar qualquer um que você sentir vontade. Isso aconteceu antes, Eu sei. Os gurus têm sido muito,
muito, muito, muito cruéis com seus discípulos também, Eu sei disso.
Uma vez Eu fui a Ambarnath, e um senhor veio Me ver, o nome dele era Swami Jagannath, e ele disse: "Meu guru me disse: "a
Adi Shakti está vindo para Ambarnath," "e eu tentarei vir nessa época." Eu disse: "Quem é seu guru?" Então ele Me disse o nome.
Ele era uma alma realizada, sem dúvida. Então ele veio. Ele disse: "Mãe, ele deve vir à Senhora ou a Senhora irá a ele?" Eu disse:
"Veja, Eu sou uma Mãe, Eu não sou um Guru." Os gurus não deixam seus lugares, vocês podem imaginar? Eles chamam isso de
takhya. O guru não deve deixar seu lugar, deve sentar lá e tudo mundo deve vir a ele.
Eu disse: "Eu sou a Mãe, Eu irei e Me encontrarei com ele." Então Eu o encontrei... e o sujeito que tinha vindo, esse sujeito de
Jagannath - Eu disse: "Qual é o problema com você?" "Por que você não abre o Agnya dele? Ele está sofrendo muito." Ele disse:
"Quem abriu meu Agnya? Por que eu deveria abrir o Agnya dele?" Eu disse: "Você é o guru, você é o mestre." "E daí? Meu guru
nunca abriu meu Agnya." "Eu tive de lutar contra meu ego o tempo todo..." "e foi desse modo que consegui que tudo ficasse
bem."
Então Eu disse: "É tão fácil abrir o Agnya. Por que você não pode abrir?" Então Eu girei o Agnya dele e o abri, ele ficou muito feliz.
Ele disse: "A Senhora é uma Mãe, a Senhora faz o que a Senhora quiser." "Nós não faremos isso." "Se você não os faz trabalhar
duro pela Realização deles," "se você não os faz trabalhar duro pelo desenvolvimento deles," "eles nunca ficarão bem. Esses
seres humanos são assim." Eu disse: "Não para Mim." Ele disse: "Tudo bem, a Senhora é uma Mãe, a Senhora os perdoa," "a
Senhora faz o que a Senhora quiser," "a Senhora tenta transformá-los, ajudá-los, mas eu não." Eu disse: "Tudo bem."
Mas ele se curvou aos Meus Pés e tudo mais, e ele disse: "Vocês devem louvar." "Ela é a Adi Shakti. Você devem louvá-La
agora." Ele ficou lá por pouco tempo. Depois nós estávamos indo para casa, então esse baba Jagannath Me disse: "Mãe, graças
a Deus a Senhora abriu meu Agnya." Então Eu disse: "O que aconteceu?" "Meu guru, quando eu cheguei, ele me deu dois tapas
no rosto." "Eu estava administrando o ashram dele, presumia-se ser o guru." "Dois tapas, e me colocou de cabeça para baixo no
poço." "E o tempo todo, meus pés ficavam amarrados na corda..." "que ele usava para me abaixar e novamente me levantar."
"Então ele me colocou repetidamente na água sete vezes," "depois ele me puxou para fora." Eu disse: "Baba, por que ele fez
isso?" Ele disse: "Eu preciso dizer à Senhora que..." "eu estive fumando algumas vezes, foi por causa disso." Mas Eu disse: "Ele
nunca lhe deu a Realização?" "Você estaria fumando de qualquer forma, é isso." "Ele quer que eu abandone todos esses maus
hábitos com meu Agnya ativo." "Agora a Senhora abriu meu Agnya, eu estou bem." Então Eu percebi que o comportamento
desse guru foi surpreendente. Ele disse: "Ele nos bate," "ele sempre nos bate por qualquer coisa e nós temos de trabalhar duro."
Eu também sei que alguns gurus da música também fazem isso, e Eu encontrei muitas dessas pessoas que estiveram com
grandes gurus... e a forma que Eu recebi o relato foi tão chocante para Mim, por que eles não lhes falam diretamente: "Isto está
errado com você e é desse modo que você deve ser"?
Mas os gurus dizem que se você lhes falar desse jeito, eles nunca escutarão. "Eles só conhecem a surra." Eu disse: "O que você
disse?" "Eles só conhecem as surras?" "Sim." Assim, toda a atitude em relação ao discípulo... não é de compaixão, de fato. Há é
claro outros gurus também... que aplicam um teste terrível aos seus discípulos. Por exemplo como Shri Ramdasa. Isso não é
nada comparado ao que Raja Janaka fez. Eles testarão a pessoa e somente depois darão a Realização, e dentre milhares, darão
somente para um.
É desse modo que tivemos muitos falsos gurus também, porque todos eles foram descartados por essas almas realizadas.
Nesse momento, nós temos pessoas que têm tido a Realização, enquanto os verdadeiros guru são desse jeito. Eu encontrei um
outro, ele Me perguntou: "Por que a Senhora está dando a Realização a todas essas pessoas inúteis?" Eu disse: "Por quê?" E
havia alguns Sahaja Yogis, ele disse: "Quantos podem dar a vida por Shri Mataji?" Eu disse: "Por que você quer pedir a vida

deles? Não quero a vida deles." Ele disse: "Essa é a primeira questão", ele disse: "Eu tenho muitos que darão a vida por mim." E
ele não deu a Realização para eles. Assim, agora, nessa conjuntura, quando nós temos pessoas... que estão buscando, que
estão indo a esses gurus - é claro, esqueçam os falsos gurus, mas mesmo os gurus verdadeiros - eles não obtêm a Realização
deles.
Agora, vocês são capazes de dar-lhes a Realização, imaginem só. Eles têm ashrams enormes e coisas assim, eles não podem
dar a Realização. Enquanto vocês podem, todos vocês podem dar. Agora, é deste jeito: como se você colocasse uma pequena
luz em uma lanterna... e ela só está fornecendo luz para si mesma, nada mais, vamos supor. Agora, vocês têm de dar luz aos
outros. Vocês têm poderes, vocês podem fazer isso. Vocês podem realmente mudar as pessoas, vocês podem curá-las, mas
vocês não farão. Vocês trarão todas essas pessoas doentes para Mim: "Mãe, cure." Até mesmo para dar a Realização, Eu tenho
visto, eles trazem as pessoas para Mim. Qual é a necessidade?
Todos vocês sabem como dar a Realização, como curar uma pessoa. Todos você sabem. Agora, por que é que vocês não
podem fazer isso? Primeiramente, talvez você não seja maduro suficiente. Mas mesmo se você for maduro, você não está
assumindo seus próprios poderes, você não acredita nisso. Ter humildade, tudo bem, mas você deve saber qual é o poder.
Vamos supor que alguém seja um rei, e você o coloque no trono. Agora, se as pessoas estão vindo e ao invés deles tocarem os
pés dele, ele vai e toca os pés de todo mundo, isso não é humildade. Isso é insensatez. Seja qual for a posição que você tenha,
você deve tentar fazer com humildade, significa através da compaixão.
Maturidade é isto: você deve saber que você tem esses poderes, você deve saber como preservar esses poderes, você deve
saber como crescer em paz, e então quando você encontrar as pessoas, você deve assumir, interiormente. Eu posso ser uma
dona de casa cozinhando para Meus netos, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas uma vez que Eu estou sentada na cadeira, Eu sei
o que Eu sou. Você pode ser qualquer coisa, você pode ser um balconista, um lavador de pratos, você pode ser qualquer coisa,
isso não faz nenhum diferença. Mas uma vez que você seja um Sahaja Yogi, você é um Sahaja Yogi. Então você deve mostrar
sua dignidade... e não se desenvolver em suas fraquezas. Você é muito melhor do que todas essas almas realizadas... que
alcançaram a Realização em milhares de anos, porque você tem muitos poderes. Mas a autoconfiança deles... e a atitude deles
de assumir não está em você. Algumas pessoas dizem: "Nós temos medo do ego". Como você pode ter ego?
Ele acabou. Mesmo que você cometa alguns erros, não importa. "Mãe, eu toquei meu pé esquerdo, toquei meu pé direito", não
faz nenhuma diferença. Por não ter nenhuma autoconfiança, você se torna austero na Sahaja Yoga. Se você é autoconfiante,
então por que você deveria ser austero? Tudo isso anda junto. Primeiro você deve amadurecer, com isso, você deve ter
autoconfiança, e sem medo, você deve expandir a Sahaja Yoga. Alguns têm medo em relação a eles mesmos... e alguns têm
medo em relação aos outros. Isso também vem dos seus condicionamentos, de sua educação. Assim, o Guru Puja de hoje é de
certa maneira muito importante, porque todo mundo disse: "Mãe, a Senhora deveria ser severa," "a Senhora deve lhes falar e a
Senhora deve..." Eu disse: "Tudo bem, Eu falarei com eles."
Mas de forma alguma para rebaixá-los, de forma alguma, mas para lhes dizer o que vocês podem alcançar. Dizer-lhes até que
ponto vocês podem ir. Muitos de vocês são mais do que o suficiente... para transformar pelo menos dez planetas, dez mundos,
mais do que o suficiente. Mas você ainda está envolvido consigo mesmo, preocupado consigo mesmo, somente seus filhos,
seu marido, isso, aquilo, isso não funciona. O tanto que você quiser crescer, esse poder pode lhe dar o poder para isso. Mas o
problema que existe em nós é que... nós não nos conhecemos, e não queremos nos conhecer. O Guru Puja de hoje deveria lhe
dar o estado de guru. Se você quiser, isso pode dar certo. O Poder Onipresente do Amor Divino está sem dúvida realizando isso.
Mais do que vocês, o Divino quer que este mundo mude, quer transformar o universo inteiro.
Agora, vocês são os instrumentos, e se vocês tentam enganar a si mesmos, quem pode impedir isso? Apenas desfrutar a
música, ou desfrutar a companhia, ou pertencer a algum clube, ou sentir que é um seminário bom, ou quando muito vocês
procuram... a segurança de seus filhos e da família e tudo mais, isso não satisfaz. Isso nunca os satisfará. Isso somente os
satisfará quando vocês se tornarem as luzes... para dar isso aos outros, trabalhar para os outros. E você tem esses poderes, o
que Eu estou tentando dizer repetidas vezes... é que você tem esses poderes através... dos quais você pode fazer introspecção,
você pode testemunhar a si mesmo, e você pode se entregar. Porque mentalmente, agora você está convencido sobre a Sahaja

Yoga. Emocionalmente você está convencido... que a Sahaja Yoga lhe deu um grande senso de amor e compaixão. Fisicamente
você está convencido que a Sahaja Yoga lhe deu boa saúde... e confiança em relação a sua saúde. Agora, espiritualmente vocês
devem estar convencidos, espiritualmente, que vocês são realmente pessoas espirituais escolhidas pelo Divino, que suas vidas
passadas foram de uma grande busca, é por isso que vocês nasceram agora e estão recebendo todas essas bênçãos. Portanto
assumam.
O ato de assumir sua personalidade é importante. Você deve meditar, você deve entrar em consciência sem pensamentos, e o
tempo todo manter sua atenção alerta. Isso é muito importante. Qual é a necessidade, quando algo surgir, como nós temos de
reagir, todas essas coisas vêm a você quando você está alerta... e consciente deste Poder Onipresente o tempo todo, a cada
momento. Eu não Me preocupo de forma alguma, nunca. Tudo mundo fica admirado Comigo. Eu não Me preocupo. Por quê?
Minha preocupação fica sob controle. As pessoas dizem: "A Senhora viaja, viaja."
Eu nunca viajo. Eu estou sentada aqui ou estou sentada lá, o que é isso? Para onde Eu estou viajando? Então você não pensa
nesses termos. Portanto, a consciência sem pensamentos é o primeiro belo estado... que você tem de alcançar. Isso lhe dará
paz... e um estado de testemunha para regozijar o teatro da vida, regozijar as diferentes variedades de pessoas, enquanto você
estará crescendo dentro de você mesmo. Para um Sahaja Yogi, é importante não ver os defeitos dos outros, mas sim seus
próprios defeitos, e corrigi-los. Eu recebo muitas cartas referentes a alguma mulher... ou a algum líder ou a alguém deste jeito:
"Mãe, esse líder está me perturbando," "aquele líder está me perturbando, isso, aquilo." Eu fico surpresa. Eu mudarei o líder
assim que Eu achar alguma coisa errada, Eu sempre tenho feito isso, quem não é adequado, quem está com problema, isso é
sempre feito.
Mas o modo como você coloca sua atenção no líder, talvez seja inveja. Se o líder diz que há alguma coisa errada com você,
você deve agradecê-lo. Quem está lá para lhe dizer? Eu estou muito orgulhosa de vocês, Eu estou muito feliz, pois nunca
existiram discípulos assim para nenhum guru. Se Eu sou um Guru, Eu devo dizer, Eu devo dizer isso agora, pronto, acabou-se muita alegria. Mas quando Eu vejo que vocês não se dão conta do que vocês alcançaram, e vocês não querem desenvolver isso,
então Eu lembro da parábola de Cristo... que algumas sementes caíram na pedra. Todo o seu afeto, todo o seu amor, Eu sei que
é impossível expressar o que Eu sinto em relação a isso. Mas vocês não sabem por que receberam a Realização, por que vocês
estão aqui, qual é a sua qualidade especial, o que vocês têm de conseguir. Vocês não sabem disso. E é isso que vocês têm de
saber.
Eu não falo como Cristo: arranquem um olho... ou arranquem um - cortem sua mão, nada desse tipo. Vocês ficarão intactos, o
corpo de vocês... deve ficar intacto, nada deve ser arrancado. Nós precisamos deste corpo. Mas... de uma maneira sutil, o que
Ele estava dizendo... é que seja qual for a parte do corpo de vocês que esteja agindo mal, vocês devem tentar repelir isso, de
uma maneira sutil. Da mesma maneira na Sahaja Yoga também, se existe inveja, tente descobrir por que você é um invejoso, por
que você está contra o líder? O líder diz uma palavra para alguém, eles imediatamente escrevem para Mim. Por que ele é o líder
se ele não deve falar nada? Hoje Eu acho que pela primeira vez, Eu fui capaz de... falar algo para vocês que Eu estava sempre
hesitando: "Deixa pra lá, agora eles ainda são bebezinhos, tudo bem." Mas agora, depois disso vocês têm de crescer, crescer
sob todos os aspectos. Eu simplesmente não entendo.
Aqueles que tiveram a Realização sem o poder de elevar a Kundalini... estão trabalhando muito. Enquanto todos vocês têm esse
poder de elevar a Kundalini, de curar as pessoas, e também de falar sobre a Sahaja Yoga, vocês são tão sensatos. Ainda assim,
aonde está sua atenção, Eu não entendo. A palestra de hoje não deve realmente, de forma alguma, magoá-los, porque Eu não
quero magoá-los de forma alguma. Seja qual for a situação, Eu aceito. Mas se vocês não querem aceitar essa situação, o que
vocês devem fazer, Eu lhes falei. Isso definitivamente elevará de repente... seu nível espiritual, definitivamente. Não há dúvida
sobre isso. É muito importante ver por si mesmo o que está errado. Afinal de contas, todos vocês são buscadores da verdade
por eras, e agora vocês vieram, vocês encontraram a verdade.
Então tente se identificar com a verdade, só isso. E com a realidade. Se você se identificar com a verdade e com a realidade, o
seu Sahasrara ficará totalmente aberto. Não há nenhum problema. A verdade está em seu Sahasrara. E quando a verdade entra
em ação, você fica surpreso ao ver... que a verdade é o amor e o amor é a verdade, o puro amor. Isso proporciona muita alegria,

e todas as niranandas que você quiser ter, você pode ter, se você entender essa equação simples... que a verdade absoluta é o
amor absoluto. Eu não tenho nenhuma expectativa. Eu devo lhes dizer que Eu estou muito satisfeita. No que se refere a Mim, Eu
acho que fiz o Meu trabalho.
Mas agora, o controle disso tem de ser assumido, vocês devem ser responsáveis. Vocês têm de fazer isso dar certo. Eu fiquei
tão feliz, desta vez... em todo lugar que Eu fui, todos os lideres disseram: "Mãe," "a Senhora não precisa viajar, agora nós
assumiremos a responsabilidade." "Nós realizaremos isso." Mas todos vocês devem apoiar seus lideres e fazer algo em relação
a isso. Algumas vezes os lideres realmente - eles não conseguem entender... por que as pessoas estão tendo suas próprias
ideias em relação a tudo. Vocês devem fazer o máximo. Por exemplo, em nosso país, quando nós quisemos eliminar a
escravidão, todos se juntaram para alcançar isso. Enquanto existem pessoas que estão tentando derrubar os lideres,
humilhá-los, zombar deles, formar grupos. É dessa maneira que iremos fazer isso dar certo?
Todos vocês devem apoiar seu líder. Vocês devem fazer o máximo para fazer o que o líder está lhes dizendo. Se alguma coisa
está errada com o líder, Eu falarei com ele, então Eu o corrigirei, Eu lhes prometo. Mas não tentem achar defeitos. De qualquer
maneira, todos os lideres Me perguntam antes de fazer alguma coisa. Portanto apenas tentem seguir os lideres, seja o que for
que o líder... estiver dizendo, coloquem totalmente todo o esforço de vocês. Porque as reclamações são que vocês não os
ouvem, Eu fico realmente surpresa. Ontem vocês viram que ele estava tocando sitar. Vocês deveriam ter-lhe perguntado: "E
quanto ao guru dele?" O pai dele era o seu guru e costumava bater nele, e depois o avô dele também.
Mas com grande desejo de aprender alguma coisa, de ser algo, eles não se importavam com nada, "Me bata, faça o que você
quiser, coloque-me na prisão," "mas torne-me um bom artista." Do mesmo modo é a Sahaja Yoga. Porque se há - você pode
chamar isso de um defeito - a Sahaja Yoga não é uma coisa militar, é simplesmente não complicada, simples, é o Amor da Mãe.
E é claro, toda mãe quer que seu filho seja excelente, tenha todos os poderes dela, ela quer isso, sem dúvida. Como Ela faz isso,
como Ela põe isso em prática... é problema Dela. Mas como você assume isso e como você usa isso é problema seu. Eu
sempre Me inclino a vocês que obtiveram a Realização, porque Eu acho que nunca tantos santos estiveram nesta Terra. Mas a
santidade tem de ser completa. Sem isso, você não pode ajudar nem mesmo sua família, não pode interferir em seu país e o
mundo inteiro está fora de questão. Assim, o que é necessário agora é fortalecer o seu despertar, elevar sua espiritualidade,
entrar em um reino de completo apoio e entrega... ao movimento deste movimento espontâneo da Sahaja Yoga.
Que Deus abençoe todos vocês. Resumidamente, vocês devem venerar o seu Si, resumidamente. Tudo bem. Hinos a Guru
Dakshinamurti por Shri Adi Shankaracharya - por favor não tirem fotos agora e meditem - Saudações a Sakshat Guru
Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi, que concede a Realização do Si e a iluminação, que é o Espírito... que está em
todo lugar. E o universo interior, como o reflexo de uma cidade estaria em um espelho, mas que aparece externamente... como
um sonho visto no sono. Saudações a Sakshat Guru Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi, que como um mandarin
ou um mahayogi cria através de Sua maya... em Seu próprio livre arbítrio este universo... que estava dentro Dela como uma
árvore está dentro da semente. Saudações a Sakshat Guru Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi, cuja presença é
sentida como a pulsação em todo lugar... neste universo ilusório, que dá a iluminação... de "Vós sois aquilo" para aqueles que se
entregam... e cuja Realização removeria repetidos nascimentos... no oceano de ilusão. Saudações a Sakshat Guru
Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi, cujo conhecimento pulsa de seus próprios seres... como a luz de uma lâmpada
sendo colocada dentro de um jarro... com inúmeros buracos e através disso revela a verdadeira natureza... de tudo que existe
no universo. Saudações a Sakshat Guru Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi, que por Sua Graça remove o oceano
de ilusão... que entrou em existência... devido à imaginação e ao jogo da maya... e por causa disso, as pessoas entram no
estado de branthi... e esquecem o Espírito delas. Saudações a Sakshat Guru Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi,
através de Sua Graça a pessoa recebe a Realização do Espírito... que até então está obscurecido pela maya... como a lua é
ofuscada pelo planeta Rahu.
Saudações a Sakshat Guru Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi, cujas manifestações são os cinco elementos, o sol,
a lua e o Espírito, e cuja presença é sentida em todos os lugares... no universo pela almas iluminadas. Saudações, Sakshat Guru
Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi, o Guru e Senhor dos três lokas, que está alerta para remover as dores do
nascimento e da morte, que está sentada no solo na base... da figueira da Índia, que é a árvore da vida... e está iluminando todos

os santos e sábios. O guru é silencioso, é silencioso, mas os discípulos do guru se tornam sem dúvidas. O guru parece jovem e
os discípulos idosos. Saudações novamente e novamente a Sakshat Guru Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi, que
Se manifesta diante de Seus devotos em bandra mudra, a postura que confere benevolência... e os ilumina com a Realização do
Espírito deles, pulsando através do ser deles, em todos os três estados da infância, da juventude e da velhice, no estado de
vigília, nos sonhos e no sono profundo. Sakshat Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. O presente
internacional para este Puja. Stephen Taylor da Austrália está pedindo para Shri Mataji abençoar os cartazes... que serão
distribuídos para cada país aqui presente. Esta foto foi tirada no Puja de Páscoa na Austrália. Agora, este é também o fim de
semana no qual... o maior fragmento do cometa atingiu Júpiter, e Júpiter absorveu essa agressão nele mesmo, simbolizando a
saúde do Dharma.
Assim, em nome da África, eu gostaria de pedir nossa irmã Alga... para dar a Shri Mataji um presente... que simboliza a saúde de
Júpiter, a saúde do Dharma. Esta é uma coleção de fotos milagrosas, que é um presente dos Sahaja Yogis italianos para todos...
que participaram deste Puja e será distribuída depois. E agora, este é um presente para comemorar este dia muito auspicioso...
que os Sahaja Yogis italianos... estão dando para Sir C.P.Shrivastava. E todos os países que têm um sari para Shri Mataji...
devem juntar-se no final neste palco... e eles presentearão o sari para Shri Mataji. Todos os países pequenos que não tiveram
uma oportunidade... de oferecer um sari a Shri Mataji antes. Taiwan também, por favor, peguem de volta o seu sari e o
presenteiem novamente agora. Taiwan. O próximo presente é de Camarões. O próximo é da Rússia e da Ucrânia juntos. Dr.
Voronov está dando o presente da Rússia.
Professor Voronov é o diretor da Academia de Artes e Ciências... de São Petersburgo. Grandiosíssima Senhora do nosso
planeta, Shri Mataji Nirmala Devi... , a Senhora tem um bom satélite Sputnik... em Sir Srivastava. Figura proeminente do governo,
um dos melhores filhos da Índia. Venho em nome de minha família e de meus amigos, com o coração aberto e boa vontade,
uma comenda da Rússia para você, a grande pátria de todos nós. É a comenda... da segunda guerra mundial. Com profunda
gratidão e enviada da Rússia para você, eu lhe dou Sir Srivastava, esta comenda da segunda guerra mundial... que foi dada para
meu tio na guerra. Eu espero que este tipo de comenda... não seja dada novamente por causa da guerra, nunca. Então professor
Voronov presenteou Sir C.P. Shrivastava... com uma condecoração que estava em sua família, que foi uma horaria dada na
guerra, com o desejo de que nunca haja guerra novamente.
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Hoje, nós estamos aqui para venerar Shri Krishna.
Como vocês sabem, Shri Krishna é Encarnação de Vishnu. E Vishnu é Aquele que é o Preservador deste Universo. Quando este
mundo foi criado, era necessário criar um preservador também, porque senão este mundo teria sido destruído... e
completamente, se ele fosse deixado sozinho sem um preservador. Então do jeito que os seres humanos são, eles poderiam ter
feito qualquer coisa a este mundo. Assim, Vishnu é o Preservador. Ele é o Preservador e Ele é o único que realmente encarna. É
claro, algumas vezes Brahmadeva também encarnou, mas Ele é o único que toma formas. Em nosso processo evolutivo, Ele
assumiu diferentes formas. Ele veio a esta Terra em diferentes formas. Mas ainda assim, Ele teve, como vocês dizem, doze, até
o décimo segundo foi Shri Rama e até o décimo, Ele estava presente.
Então, Ele também criou um ambiente de vários grandes profetas em torno Dele, de modo que Eles pudessem preservar o
Dharma deste Universo. Portanto, a base da preservação era o Dharma, que tornou-se, como vocês sabem, a fundação básica
mais importante para a vida espiritual. Neste Dharma, seja o que for que devesse ser estabilizado, devia ser estabilizado o
equilíbrio. Era um hábito das pessoas irem aos extremos em qualquer coisa. Assim, Ele criou um equilíbrio dentro de nós. O
primeiro princípio do Dharma era criar o equilíbrio. Se uma pessoa não tiver equilíbrio, então ela não pode alcançar a sua
ascensão. É simples assim. Se você não tem equilíbrio em seu avião, ele não pode se elevar. Se você não tiver um equilíbrio,
digamos, em um navio, ele não se moverá.
Da mesma maneira, primeiro os seres humanos tinham que alcançar o equilíbrio. Mas eles nascem com diferentes
capacidades, com diferentes habilidades. Como foi dito: “Ya Devi sarva bhuteshu Jhati rupena samstita”, significa que as
aptidões são diferentes. Eles nascem com diferentes aptidões, com rostos diferentes, com cores diferentes, porque a variedade
tinha que ser criada. Se todos parecessem iguais, vejam, eles pareceriam como alguns robôs ou algo assim. Assim, todos
foram criados de diferentes formas, de acordo com o país, de acordo com os pais. Tudo isso foi organizado pelo Princípio de
Shri Vishnu, em que Ele criou este mundo com diferentes variedades. Ele proporcionou a variedade e Shri Krisnha é o mestre
disso. Na época em que Shri Krishna veio, as pessoas eram extremamente sérias e tinham se tornado muito ritualísticas. A
razão era que Rama veio e Ele falou das maryadas.
E essas maryadas tornaram as pessoas extremamente, extremamente austeras. Nessa austeridade, as pessoas perderam o
senso de alegria, o senso de beleza, o senso de variedade. Então a encarnação de Shri Krishna veio como nós a chamamos de
Sampurna. Ela é completa porque Ele tem 16 pétalas. Assim como a Lua tem 16 kalas, Ele também tinha 16 pétalas, então Ele é
Sampurna e Ele é o que chamamos de Purnima, a Lua cheia. Com essa plenitude de Sua encarnação, da encarnação de Vishnu,
desde Vishnu a muitas outras encarnações, Ele veio como a Encarnação completa. A plenitude de Shri Vishnu foi manifestada.
Assim, seja o que for que estava faltando na encarnação de Rama, Ele trouxe à existência. Como vocês sabem, no centro, no
coração direito, vocês têm doze pétalas. Com isso, Ele mostrou tantas coisas as quais as pessoas perderam completamente,
porque, infelizmente, o Gita foi escrito.
Quando o Gita foi escrito, as pessoas começaram a seguir o livro palavra por palavra, não compreendendo. E no Gita, a Sua
mensagem nunca foi para a paz. Ele não disse que você deveria ser pacífico. Foi algo semelhante à Jihad. Ele disse isto para
Arjuna: “Você tem que lutar." "Neste momento, você tem que lutar pelo Dharma," "pela verdade e você tem que lutar.” Então
Arjuna disse: “Eu não posso matar meus tios" "e eu não posso matar meu avô e eu não posso matar meus parentes.” Ele disse:
“Quem? Quem você está matando? Eles já estão mortos.” Porque eles não têm nenhum Dharma. Se você não tem nenhum
Dharma, então você já está morto. Então o que há para matar ou não matar?

E isso é o que hoje nós vemos nos tempos modernos, especialmente nos Estados Unidos que é o país do Vishuddhi. Eles não
têm nenhum Dharma, então eles já estão mortos sob as drogas ou o que quer que vocês possam chamar isso, sob o medo de
todos os tipos de doenças. "Eles já estão mortos e quem você irá matar?" E essa mensagem que estava no Kurukshetra, Ele deu
para Arjuna. Mas depois Arjuna disse: “O Senhor me pediu para matar estas pessoas" "porque eu tenho Dharma em mim. Eu as
estou matando, tudo bem," "mas o que está além disso?” O que está além disso? Então Ele descreveu a Sahaja Yoga. Além
disso estava a Sahaja Yoga. Primeiro Ele descreveu no segundo capítulo quem é o Stitha PrAgnya: é o homem que é
equilibrado. Então Ele disse que tal homem nunca fica zangado.
Ele não fica zangado. Internamente, ele está absolutamente em paz. Assim, o que Ele descreveu mais tarde é realmente os
tempos modernos ou, podemos dizer, a nossa Sahaja Yoga, na qual Ele disse como uma pessoa deveria vir a ser. Ele não
escreveu ou Ele não disse como se tornar assim, mas a descrição é exatamente como Cristo, Eu acho, onde Ele diz que se
alguém lhe der um tapa em uma face, dê a outra face. Tudo isso é, na verdade, a descrição dos Sahaja Yogis do futuro. Não
naquela época quando os Kauravas estavam lutando contra os Pandavas. Não era naquela época. Durante a luta, Ele disse a
Arjuna: “Se você se tornar Stitha PrAgnya, então você pode transcender" "todos esses problemas," "todos esses entendimentos
que você tem," "e ficar completamente em paz consigo mesmo.” Assim, por um lado Ele disse que você deve lutar. Agora, nos
tempos modernos, não temos que lutar contra os Kauravas, não há nenhum Kaurava. Os cinco Pandavas têm que lutar contra
os Kauravas.
Assim agora, o que são esses cinco Pandavas? Eles são os nossos sentidos ou, podemos chamar, eles são o cosmos dividido
em vários elementos. Por um lado, eles têm que lutar, eles têm que lutar contra os Kauravas que estão dentro de nós. Agora, há
centenas de Kauravas, não um. Isto é, se você estender isso, então nós podemos dizer que a natureza tem que lutar contra algo
que é contra a natureza. Agora, as pessoas dirão que a raiva é natural, ficar aborrecido é natural, ser agressivo é natural. Não é.
A raiva e todas essas coisas podem ter sido naturais, mas agora, nós devemos saber que temos a capacidade natural de
ascender. É natural elevar-se. É natural ser Stitha PrAgnya.
É natural ser um Sahaja Yogi. Isso é também algo formado dentro de nós, dentro de nós. Por exemplo uma semente é uma
semente. Quando é uma semente, nós a chamamos de semente. Tudo bem, naturalmente é para ser uma semente, mas depois
ela brota e se torna uma árvore. Assim é natural em uma semente que todo aquele futuro, todas as milhares de árvores que
estão para vir, estão também nessa semente. E agora, como vocês sabem, eles estão fazendo experiências em que a partir de
uma semente, você pode obter milhares, no mínimo milhares de pequenos, pequenos brotos em uma única semente e as quais
todas podem se transformar em árvores ou plantas. Isso é uma coisa nova que surgiu. Assim, quando Ele disse que vocês têm
que se tornar um Stitha PrAgnya, o que Ele estava tentando dizer é que vocês devem alcançar o seu equilíbrio. Agora, Ele falou
isso, havia uma guerra acontecendo.
Quando eles estavam guerreando, tudo bem, vocês têm que fazer isso. Se vocês têm que estar em guerra com as pessoas, se
vocês têm que matá-los, tudo bem. Mas depois, quando isso acabar, então o que vocês têm que fazer é desenvolver o seu
senso espiritual. Agora, o desenvolvimento do senso espiritual é nosso trabalho e é isso que temos que fazer. Não somente o
Dharma. Muitos Sahaja Yogis acham que se eles estão seguindo o Dharma, então eles estão bem. Eles estão trabalhando no
Dharma, eles estão vivendo uma vida dhármica. Eles estão. Eu estou surpresa e feliz que eles estejam fazendo isso. Mas isso
não é o final.
Esta é a parte do equilíbrio onde vocês estão equilibrando a si mesmos. Agora, o que vocês têm que fazer é ir em frente e
construir o seu ser espiritual e expandi-lo. Esse é o trabalho de Shri Krishna também, porque Ele é Aquele que se comunica por
toda parte. Como vocês sabem, a América está se comunicando em todos os lugares, de uma forma errada, mas está.
Obtiveram computadores, obtiveram isso, todas as coisas para comunicação, eles têm feito, porque está incorporado de forma
inata neles se comunicar. Mas porque eles não acreditam em Shri Krishna, nem no Dharma, então a própria base está errada. E
com essa base errada, eles começaram a propagação. Com essa base muito, muito errada, eles começaram a propagação de
todos os tipos de imundície e sujeira e Eu não sei como chamar isso, que é contra os seres humanos, que é contra a nossa
ascensão, que é contra Deus. E eles estão fazendo tudo isso. Por que?

Por que eles estão fazendo isso que não se espera que eles façam? Eu acho que é o intelecto. O intelecto deles que é também,
Eu devo dizer, o cérebro, a sede do Virata. Vocês podem imaginar? É a sede do Virata. E com o intelecto deles, o que eles
fazem? Eles dizem que é natural. É natural ser adhármico. É natural ser agressivo. É natural ser orientado para o dinheiro.
Tudo que eles têm é tudo natural, porque de acordo com eles, com seu intelecto, eles têm, de uma forma ou de outra, dado um
jeito de convencer, por meio de sua racionalidade, que isso é a coisa correta a fazer, que sem isso, você não pode existir. Quero
dizer, supõe-se ser essa a cultura deles agora. Agora, se essa é a cultura por toda a parte, não é somente por toda a América,
esse tipo de cultura insensata é aceito por causa do intelecto. Eles são muito mais inteligentes. Vejam um indivíduo que sempre
pensa em dinheiro, isso, aquilo, naturalmente ele se torna muito inteligente no sentido de que ele se torna astuto. Ele se torna
esperto. Ele se torna esperto de uma certa forma, algo como se ele soubesse de tudo. Ele começa a pensar que sabe tudo; o
que quer que ele esteja fazendo, ele está correto; qualquer que seja a forma como ele esteja se comportando, ele está correto.
Assim, esses Pandavas que ele obteve dentro dele, esses elementos que ele obteve, ele os usa para um propósito que é
destrutivo, absolutamente destrutivo, anti-Deus. E ele não está consciente, porque sua inteligência sempre justifica.
O que quer que ele esteja fazendo é justificado. E ele tem dado também tanta inteligência a esses intelectuais que eles também
tentam ir contra o Dharma. Por exemplo, até mesmo a vida de Shri Krishna, eles tentam retratar dizendo que o próprio Shri
Krishna tinha cinco esposas e Ele teve 16 esposas mais tarde. Na verdade, esses eram os Seus poderes. Mas sem entender o
que Shri Krishna era, porque o intelecto é uma insensatez tão grosseira que não os leva ao pensamento correto, sempre ao
pensamento errado. Isso o motiva porque você quer justificar tudo e essa justificativa faz você viver consigo mesmo. De outra
forma, normalmente, você não consegue viver consigo mesmo. É muito difícil viver com uma vida que é adhármica; que é
agressiva; que é, você pode chamar, do tipo que fomenta a guerra. Mas eles vivem. Assim, tudo que é esperado de um ser
humano, exatamente o oposto disso, a justaposição disso está sendo feita em todas essas culturas ocidentais.
Você pode ver claramente como eles justificam. A imoralidade, eles conseguem justificar. Um Sr. Freud veio, ele substituiu até
mesmo Cristo. É claro, quero dizer, ele tinha que fazer isso, porque Cristo era ainda mais estrito do que Maomé, que disse que
se alguém fizer qualquer coisa com um olho, com os olhos, ele deveria arrancar um olho. E qualquer um cuja mão o está
corrompendo, ele deveria cortar a sua mão. Quero dizer, a maioria do europeus e americanos deveriam estar sem uma mão, Eu
acho, de acordo com Cristo. Graças a Deus, eles não O seguiram até esse ponto. E Maomé também pensou: “Cristo tinha feito
muito para os homens," "por que nós não fazemos algo para as mulheres também?” Então Ele fez algo para as mulheres.
Ambos são demais para os seres humanos. As pessoas não se deram conta disso.
Quem irá arrancar um olho por isto? Eles têm o intelecto. Agora, se eles estão olhando para muitas mulheres, há uma
justificativa: é natural. Vocês têm visto algum animal se comportando desse jeito, se os animais são seres naturais? Nós somos
piores do que os animais. E que confusão nós temos criado com esse tipo de entendimento devido a esses intelectuais que
estão tentando nos dizer algo, e nós aceitamos. Assim, este é um dos problemas: se há um homem inteligente, ele domina.
Agora por exemplo, alguma moda começa. Nós todos a aceitamos. É uma moda.
Mas por que vocês a estão aceitando? É uma moda. Assim, o intelecto de um empresário pode realmente fazê-los de tolo
completamente. Mas não com as pessoas que são sábias. Elas dirão: “Suma daqui, nós já tivemos tudo isso.” Isso é relativo à
moralidade. Esta é a pior praticada no Ocidente e pior que os animais, Eu devo dizer. E é deste modo que eles estão sofrendo
hoje. Eles estão sofrendo com tantas doenças, tantos problemas, isso, aquilo. A segunda coisa que nós sempre justificamos é a
violência. Agora não há nenhuma guerra acontecendo em Kurukshetra, mas você vê a violência em todo lugar.
Nos Estados Unidos é terrível. Quando minha filha foi lá, ela tirou todos os seus ornamentos, deixou comigo. Ela disse: “Mamãe,
eu não posso carregar isso.” Nada foi dado à menina. Todas as coisas artificiais foram dadas, porque você pode ser morto por
isso. Eu não estou dizendo que é somente na América, é em todo lugar. Porque o guru de todo mundo é a América. Começa da
América, o gurudom e as pessoas simplesmente seguem cegamente. Assim, a violência está agora sendo introduzida em
nossos filmes, nos filmes indianos também, mas agora eles têm feito alguma objeção. Talvez seja demais para nós. Mas esse

tipo de coisa em que você pode matar qualquer um, assim, se você segue desse jeito, vejam, se esse for o critério de grandeza,
então o povo de Ruanda deveria ser colocado como o mais elevado no processo evolutivo.
Matar alguém não é permitido. “Não matarás”. Muçulmanos estão matando. Todo mundo está matando todo mundo. Outro dia,
eles mataram um homem muito bom na Índia por nada. Essa idéia de agressividade por fim os leva à matança. Vocês não
podem criar nem mesmo uma formiga. Como vocês podem matar seres humanos assim? Claro, esse negócio de matar é
levado ao limite mais elevado, como Hitler que acreditava que estava no topo do mundo. Isto é o mesmo: você simplesmente
esquece o que você é e começa a assumir através de seu ego que você é muito grandioso.
Também na Sahaja Yoga, Eu descobri recentemente que há algumas pessoas que estão dizendo que elas são deuses, que elas
são divindades, tudo. Assim, esse negócio de ego está, na verdade, tomando energia de sua inteligência. E o grande inimigo dos
seres humanos é sua inteligência, Eu acho, porque ela é tão limitada, ela tão condicionada e é tão arrogante e é tão cega. A
sabedoria é algo diferente. Sabedoria você não obtém nas faculdades, escolas, universidades, em nenhum lugar. Onde você a
obtém, a sabedoria? Você a obtém através de seu Espírito, que lhes dá uma idéia completa do que é correto e do que é errado. O
que quer que seja errado será aceito pelo intelecto, sempre. O intelecto não é a sabedoria, devemos entender isso. São duas
coisas, sabedoria e intelecto.
Agora, Krishna foi conhecido por ser o Diplomata. Ele tinha a Diplomacia Divina. Isso significa o quê? Ele era muito inteligente,
sem dúvida. Sem isso, você não pode agir. Eu encontrei algumas pessoas que são muito bem posicionadas, que não têm nem
mesmo muita inteligência, mas Eu tenho visto agora que esse intelecto é algo perigoso. Assim, Shri Krishna, Ele usou o Seu
intelecto. Ele é Todo-Poderoso. Nada pode dominá-Lo. Mesmo o Seu intelecto não pode dominá-Lo.
Ele usou o Seu intelecto. A diferença entre os dois, você deve observar. Você deve ser capaz de usar o seu intelecto e não ser
dominado pelo seu intelecto. Ele usou o Seu intelecto, através do qual Ele resolveu muitos problemas. Toda a Sua diplomacia
era usar o Seu intelecto e usá-lo para o propósito Divino Todo o tempo, o Divino Nele estava ajudando-O a usar o Seu intelecto.
Assim, a diferença é que nós somos escravos de nosso intelecto e Ele é o mestre de Seu intelecto; não somente disso, de tudo.
Dos Seus condicionamentos, Ele é o mestre; de Suas emoções, Ele é o mestre; de Seu corpo, Ele é o mestre. Ele é o mestre de
tudo. E quando você tem maestria sobre isso, você vê seu intelecto muito claramente: “Oh! Isso é o que ele está sugerindo," "não
é isso.” Esse intelecto pode dar-lhes as assim chamadas idéias positivas de que você é o senhor do mundo inteiro.
Presume-se que seja positivo. Ou o mesmo intelecto pode lhe dar idéias de que você não é nada. Esse intelecto atua em cima
de você. Agora, vocês não devem ser guiados pelo seu intelecto, mas pela sua sabedoria, visto que vocês são Sahaja Yogis.
Então, vocês têm um instrumento muito bom para perceber isso, através de suas vibrações, vocês podem distinguir o que é
bom e o que é ruim. E vocês também podem ver algumas vezes como seres humanos que há alguns efeitos intelectuais
também surgindo. Mas com a Sahaja Yoga, você pode julgar, o que esse intelecto está falando para você. Porque o intelecto
que você tem, surgiu a partir do quê? Essa é a coisa principal. Devemos ir ao ponto sutil de como esse intelecto surgiu em nós.
Esse intelecto surgiu em nós porque nosso cérebro tornou-se ativo muito cedo. Eu tenho visto algumas crianças extremamente
inteligentes, mas elas não têm nenhuma sabedoria. Se o seu... Somente o cérebro desenvolve muito, pode ser uma mãe que é
uma mulher muito inteligente e o pai deve ser muito inteligente, a herança seria grande, então elas obtêm isso. Ou talvez as
circunstâncias, como por exemplo, se você nasceu em um determinado país, você, de repente, torna-se muito inteligente. Eu
tenho observado os americanos, eles lêem o tempo todo. Todo o tempo você os vê lendo. Mesmo os ingleses, eles lêem. Mas
qual é o resultado de toda essa leitura, Eu não sei. Eles lerão todos os livros. Se você perguntar-lhes o que é um computador,
eles conhecem os computadores, essa coisa, aquela coisa, aquela coisa, tudo.
Eu não sei nem mesmo como desligar Minha televisão. Se você perguntar-lhes sobre televisão, eles saberão, eles saberão...
Qualquer coisa que queira saber sobre coisas mecânicas, eles saberão. Qualquer coisa relativa à política, eles saberão. De
quem foi aquele pai e eles lhes dirão: “Não, não, não, não, isso é assim, isso é assim.” Tudo isso é avydia; não é conhecimento. É
não-conhecimento. Assim, eles pensam que são muito inteligentes porque sabem tudo, a respeito de tudo. Agora, com esse
intelecto, na medida que essa consciência surge, eles começam a criar idéias muito intelectuais. Especialmente nos Estados

Unidos, Eu tenho visto que eles têm adquirido para as crianças todos os tipos de coisas estranhas apenas para tirar dinheiro.
Por exemplo, há uma boneca grotesca ou alguma coisa, para a qual fazem aniversário. Vocês podem imaginar?
Há um aniversário e, algumas vezes, você até mesmo vê as pessoas fazendo grandes festas para isso. Então eles começam:
“vamos ter aniversário de cachorros”, então eles estão fazendo aniversários de cachorros. Qualquer um põe idéias neles. Então
há organizações onde eles dizem: “tudo bem, quando você for morrer," "fale-nos qual terno você deseja vestir," "qual gravata
você deseja vestir, quais sapatos, quais roupas," "depois em qual" "tipo de caixão você deseja partir, de plástico" "ou de madeira,
ou isso e aquilo.” Quero dizer... Assim, deve ser prescrito a tal ponto que algumas pessoas dizem: “nos coloque no gelo, assim
nós ficaremos lá.” A pior coisa, Eu acho, especialmente na Europa, é que eles fizeram publicidade e comercializaram muito bem
o negócio de viajar nas férias. Assim, na Itália, supondo que uma pessoa não viaje nas férias, ela dirá: “Há uma crise na minha
vida.” “O que?” “Eu não pude viajar de férias.” Então eles dizem que você deve ir naquele lugar, bronzear o seu rosto, ficar lá em
hotéis, assim muitos hotéis têm surgido. Todo mundo tem que passear. Particularmente, Eu fiquei surpresa que toda Milão fica
fechada por um mês. Você não consegue achar ninguém lá. Vejam, Eu acho que se todos eles fossem e vivessem nas florestas,
seria uma idéia melhor. Eles irão aprender muito mais do que desperdiçar o tempo deles em uma praia.
Eles estão estragando todas as praias. Eles não têm nenhum respeito pelo mar, que é o Pai deles. Eles não têm nenhum
respeito uns pelos outros. As mulheres tentam emagrecer e parecer muito bonitas, de modo que elas possam ficar nuas lá. A
indústria inteira é tão ruim. Quero dizer, se alguém diz: “A Senhora gostaria de vir para a praia?”, Eu não iria, Eu odiaria ir a um
lugar para ver tantas mulheres estúpidas no sol ocupadas tentando se bronzear. Essa idéia estúpida, como você pode aceitá-la
se você for inteligente? Há tantas idéias predominantes hoje, a maioria vinda dos Estados Unidos, Eu devo dizer, que vocês
seguem. Como Eu disse, a América é o guru de todo o Oriente, de todos os nossos europeus e ingleses e todas essas pessoas.
Agora, depois uma outra coisa acontece.
Vocês vêem o ambiente no qual vocês vivem. Especialmente na Inglaterra, Eu notei isso. Eles podem não ser nada, vocês
sabem. Havia um lixeiro que veio a nossa casa e estava conosco naquele momento, um presidente da Alta Corte de Haia,
imaginem, a alta corte mundial. Então, Eu disse ao lixeiro: “você precisa limpar todas estas coisas.” “É muito!” Como de
costume, você vê que eles são muito, Eu não sei o que dizer, mas estupidamente orgulhosos de si mesmos. “Você não
entende.” Eu disse: “Quanto você quer?” Eu lhe dei 10 libras. Naqueles dias, 10 libras era uma grande coisa. Ele disse: “Você não
entende as leis, "veja, vocês são todos indianos, negros, isso, aquilo.” Depois, esse cavalheiro que estava em nossa casa veio e
perguntou ao lixeiro: “Por que você está gritando aqui?” O lixeiro disse: “Você, negro, não entende nenhuma lei.” Ele é o
presidente da alta corte mundial e aquele inglês estúpido falando daquele jeito. Os ingleses são realmente, de uma certa
maneira, eles são realmente pessoas estúpidas, porque a inteligência deles nunca lhes fala: “Vocês não são nada." "Do que
vocês são orgulhosos?” Eles são pessoas tão estúpidas.
Eu não sei, isso deve ter ficado congelado com o frio ou qualquer coisa, mas eles acham que eles são muito inteligentes. A
escolaridade deles estava bem, mas Eu fiquei surpresa que no começo da formação escolar que eles tiveram, eles diziam que
as pessoas negras são como bestas. Há tantos livros escritos sobre isso, e eles aceitaram que as pessoas negras são como
bestas, enquanto essas pessoas estavam vivendo como, Eu não sei o que, na época em que os negros eram muito mais
avançados. Assim, esse tipo de idéia, quando eles têm, Eu a vejo aqui também. Eu posso ver isto que os ingleses têm: eles
acham que não há limites para eles. Mas eles não entendem que eles não sabem nada. Eles não têm nenhuma sabedoria. Eles
viveram na Índia por 300 anos. Eles nunca aprenderam nada da Índia. Vocês podem imaginar a sabedoria deles?
Com a erudição deles, de alguns deles, mas ainda assim ambígua. Por exemplo, Bernard Shaw, Eu acho que era muito ambíguo.
Eu o coloco como um grande escritor, mas ambíguo. E depois vem a França, Deus salve. Agora, como eles têm negado Shri
Krishna, vocês podem ver claramente nos franceses. Os franceses quiseram se tornar os mais elevados na diplomacia. Eles são
desprovidos de diplomacia completamente. Pessoas inúteis. Eles fizeram os nossos telefones na Índia, a forma como eles
estragaram isso. Assim, eles começaram um culto da bebida.
Agora, vocês podem imaginar Shri Krishna bebendo todas essas coisas? Eles têm um dicionário de bebida, tudo. Há livros e
mais livros escritos. Quero dizer, imaginem como poderia qualquer pessoa evoluída aceitar esse tipo de cultura insensata em

que você deve saber o que beber, o que comprar, o que ingerir, qual tipo de copo a ser colocado? São todos copos, nada além de
copos, Eu acho. Como eles podem aceitar tal coisa que é tão estúpida? É uma aceitação social. A prostituição é uma outra
aceitação social. Do ponto de vista da moralidade, eles têm realmente negado completamente o princípio de Shri Krishna. A
forma como eles têm arruinado o seu povo e o pior de tudo é o racismo.
Você consegue conceber que por causa da pele você discrimina as pessoas? Pelo contrário, Eu diria que os negros,
especialmente na Índia, eles são muito mais evoluídos que todos os brancos colocados juntos, porque eles têm sabedoria. Eles
são um povo mais sábio. Mas, esses brancos, eles irão..., quero dizer, como eles tomaram a América também? Eles dominaram
tanto, eles a conquistaram, eles se estabeleceram lá. Vocês viram ontem, em Sierra Nevada, vocês viram como as pessoas
acreditavam na sabedoria e como elas viviam. Eles tomaram todas as suas terras. Todo mundo, vejam, é agora o proprietário da
América. Como? Vocês são os invasores.
Vocês vieram de um outro país, mataram milhares e milhares de pessoas sem sentir culpa em relação a isso. Isso significa que
eles não são nem mesmo seres humanos. E se estabeleceram como americanos. Eu não sei como esta palavra “América”
surgiu, mas se ela significa “amar”, eles não são. Significa “a mericas”, eles não são. Ambas as formas, Eu não sei como essa
palavra surgiu e algum tipo de significado que eles vinculam a isso, mas o intelecto deles cresceu muito mais. Por que?
Novamente por causa da orientação ao dinheiro. Eu não entendo de economia e a forma que eles têm feito essa economia a
partir de suas histórias fantásticas que saíram de suas cabeças, levaram todos os países à recessão, a todos os tipos de
fraudes e também à Máfia. Esse é o resultado dessa assim chamada economia que eles têm.
A economia sahaja é muito diferente. Nós não estamos ligados a todas essas idéias insensatas que são predominantes na
economia. Não é nada mais do que exploração. É marketing. É como impressionar as pessoas, como vender coisas, como fazer
isso, como fazer aquilo. Tudo isso não é nada mais do que, Eu diria, agressividade financeira. E quanto a Shri Krishna? Ele era o
rei e Ele viveu como um rei. Mas também, Ele viveu em uma residência muito humilde em Gokul. Ele não era apegado.
Assim, o principal é a forma como eles são apegados ao dinheiro, qualquer justificativa para ganhar dinheiro está correta. Uma
vez nós fomos para um hotel na Índia. Então, nós tínhamos alguns amigos americanos e, como de costume, quero dizer, você
não consegue comer como os americanos comem, vocês sabem, os indianos não podem competir. Eles conseguem comer
muito. Assim, eles estavam comendo, comendo, comendo, mas não conseguíamos competir com eles, realmente, sendo muito
franca, quero dizer, não éramos bons nisso. Após algum tempo, eles disseram: “Vocês terminaram?” Eu disse: “Sim.” "“Tudo
bem...” Eles chamaram o garçom: “Embrulhe isso.” Eu disse: “O quê?" "Vocês querem embrulhar isso para que?” “Nós pagamos
por isso.” “Você pagaram por isso, mas, quero dizer, na Índia," "ninguém come a comida que alguém comeu.” “Não, embrulhe
isso.” E eles não têm nenhuma vergonha em relação a isso. Tão sem vergonha. Eu disse: “Nós não fazemos isso na Índia.” Eles
disseram: “Por que não?” Eu disse: “Isso é falta de educação.” “Mas nós pagamos por isso." "Quando você paga por isso, então
não há falta de educação.” Eu disse: “Ah, nós não queremos embrulhar isso.” “Nós comeremos isso.
Nós comeremos isso à noite." "Nós comeremos isso ao anoitecer.” Eu fiquei surpresa que essas pessoas avarentas estejam
dizendo que são muito ricas e achem que não há limites para elas. Extremamente avarentas. Os americanos são
superficialmente refinados, Eu devo lhes dizer. Em Minha experiência, eles não são como os ingleses que olham com ares de
superioridade para todo mundo. Não, você não se sente desse modo com eles. Mas eles são muito superficiais. Vocês lhes dão
dez presentes, eles não lhes darão nem mesmo um. Eles não têm nenhum bom senso, nenhuma vergonha em relação a isso.
Por que?
Porque tudo é: “Nós pagamos por isso.” Quero dizer, você vai a qualquer lugar, a qualquer restaurante lá ou qualquer coisa, você
ficará surpreso. Eles embrulham as coisas para você se algo sobra na América. Eles fazem isso. Eles podem ir a tal ponto em
sua avareza sem sentir nenhuma vergonha em relação a isso. E a avareza está fora da Sahaja Yoga. Você não pode ser
avarento. Você tem que ser generoso. Você tem que ser uma pessoa que doa. Você tem que sentir pena dos outros. Essa é a
única forma pela qual nós podemos nos expressar.
Toda essa generosidade não é para criar um grande tipo de herói a partir de você. Mas o pior e o pior e o pior é Hollywood. É a

indústria de filmes. Sob o nome de indústria, você pode fazer qualquer coisa. Agora, essa Hollywood está criando filmes tão
horríveis, mas o pior é que eles recebem prêmios por esses piores filmes. Há um filme que eles exibiram, Eu não vi, Eu não
posso vê-lo. Eles Me contaram que um homem é um canibal e ele fica comendo a carne de seres humanos. E eles o exibiram,
mas eles gostam. Muito, muito famoso. Além disso, não somente famoso, mas eles ganharam prêmios de melhor filme, melhor
ator, melhor... Você tem que pegar um diretor de lá e fazê-lo comer carne humana.
É a única maneira, Eu acho, essa coisa horrível... Depois, eles estão produzindo outros filmes. Eu vi um outro por um tempo
curto, onde eles mostram todos os corpos mortos pendurados, vejam. Horrível. Por que essas pessoas gostam de ver coisas
tão horríveis? Qual é o caráter delas? Onde elas têm chegado? Por que elas gostam de coisas que nenhum ser humano que é
um ser humano gostaria? E depois isso vai mais longe. O halloween deles, Eu vi um filme, Eu disse: “Meu Deus.” Isso é um
inferno no qual eles acharam que era como a ira de Shri Krishna. Assim, era a consciência de Krishna, Eu acho, que estava
atuando lá.
Há mil e uma coisas que podem chocá-lo na América, e também na Inglaterra, também na Europa. Eu achei que a Áustria era
melhor, mas na Áustria, quando você caminha na rua à noite após o programa, você deve aturar o darshan de muitas mulheres
horríveis no caminho. Quero dizer, isso não ocorre em parte alguma..., vocês sabem, eles são..., nós somos forçados a isso. E
eles não podem fazer nada em relação a isso, como se isso fosse uma questão de direito, o que vocês chamam de direitos
humanos, ver essas mulheres e o direito humano dessas mulheres de estarem na rua. Todas as coisas horríveis estão
acontecendo por aí, portanto os Sahaja Yogis têm que se equipar muito mais com o princípio de Shri Krishna. O primeiro
princípio é a comunicação. O primeiro principio é como você se comunica com os outros. Comecem isso em casa com seus
filhos, com sua esposa, com seu marido. Como você se comunica? Você é gentil?
Você é amável? Você é dominador? É agressivo? Apenas tente descobrir. Essa agressividade pode ir a qualquer limite, ou das
mulheres ou dos homens. Aqui, mais as mulheres, Eu devo dizer, sinto dizer isso. Mas em Minha experiência, tenho visto que as
mulheres estão muito dominadoras. Na Índia, os homens são extremamente dominadores, mas aqui, Eu acho que as mulheres
são. Agora, o básico como seres humanos deve ser as boas maneiras. Eu não percebo as boas maneiras, exceto quando eles
vestem boas roupas, talvez o... Eles podem estar vestindo esses tipos especiais de roupas e tudo mais.
As boas maneiras estão nas roupas, mas quando há pessoas juntas, elas não falam nada além de escândalos. Quero dizer, é
insuportável, elas discutem sobre escândalos horríveis. Isto é algo que temos que entender: Shri Krishna nunca falou de
escândalos. Como pode isto, o país de Shri Krishna e todos estes países europeus estarem simplesmente bem equipados com
todos os escândalos do mundo? Eu simplesmente não posso compreender qual é o interesse que as pessoas têm nos
escândalos. Então, para coroar tudo isso, está a mídia que é totalmente anti-Shri Krishna, porque eles têm que ganhar dinheiro.
É um negócio tão intimamente relacionado: as pessoas gostam de ouvir toda essa insensatez, então eles têm escândalos no
jornal. Há pelo menos trinta anos atrás, você jamais podia ouvir tal coisa e todos esses livros eram completamente banidos. E
agora, de repente, a coisa toda tem florescido tão bem que qualquer revista, qualquer coisa que você pegue, você não consegue
entender o que eles estão pregando. Eles estão pregando o culto da destruição, completamente.
E as pessoas aceitam isso e gostam disso e põem isso em prática. Eles estão usando as mulheres para os seus próprios
propósitos e, estupidamente, as mulheres aceitam isso. É claro, eles dominam. Por um lado, elas se sentem muito felizes que
eles estejam dominando. Havia uma mulher, que estava se vangloriando em uma revista, que teve 400 homens em sua vida.
Vocês podem imaginar? Agora, não há lugar nem mesmo no inferno para tal mulher. Onde você irá colocar tal mulher lá? Agora,
Eu não sei, esse é um outro problema. Assim, esse movimento é totalmente contra o Princípio do Dharma e da comunicação.
Agora, como você deve se comunicar? Decentemente. Com muita delicadeza e com modos muito belos, você deve falar com
outra pessoa, falar com outros Sahaja Yogis, falar com qualquer um. Você deve falar de uma maneira muito doce. Eu não quero
dizer no estilo francês, vejam, curvando seu corpo e todas as coisas artificiais. Não desse jeito. Eu estou dizendo que se você
está falando naturalmente com alguém, você deve falar com linguagem decente, com decência, com humildade e não precisa
ficar tagarelando todo o tempo e falando demais. Não há nenhuma necessidade. Mas, o contrário disso, era o estilo que era de
Shri Krishna. Em resumo, o Seu poder era madhurya, é a doçura, como o mel.

Quando você está venerando Shri Krishna, você tem que saber que você deve falar de uma maneira que irá agradar a outra
pessoa. Assim, enquanto fala com alguém, você pode falar muito docemente, muito gentilmente e de uma maneira que irá
agradar aquela pessoa, não provocar, não dizer coisas que são rudes. Mas algumas pessoas têm o hábito de dizer o tempo
todo alguma coisa que é muito provocativa, que não é, de maneira nenhuma, boa. Mas algumas pessoas, quando é uma
questão de seu interesse, são muito doces, mas quando diz respeito a uma outra coisa, elas são muito ríspidas. Nós temos uma
comunidade jainista na Índia. Nós temos visto muitos jainistas. Quando eles estão defendendo seus negócios, eles são os mais
doces que você poderia conhecer, mas quando diz respeito a alguma outra coisa como, por exemplo, doar algum dinheiro ou
alguma coisa, eles são extremamente rudes. Eles só irão doar para coisas estúpidas, mas não para algo sensato. Eles irão
trabalhar para algo extremamente estúpido, mas nunca para algo sensato. Nós temos outra comunidade chamada de Sindhis.
Eu acho que eles estão sob a influência do Ocidente. O mesmo com os ocidentais. Se você mostrar que tem algum negócio
com eles, de repente, vocês sabem, eles mudam. Subitamente eles mudam. Você não consegue entender o que aconteceu a
este homem. Ou, se eles descobrem que você é uma pessoa importante na vida, eles mudam. Shri Krishna era exatamente o
oposto. Em Sua vida, Ele sempre foi um hóspede de Vidhura que era o filho de uma dhasi, uma criada. O filho da criada era
Vidhura, mas ele era uma Alma Realizada. Então Shri Krishna costumava ir à casa dele, ficar em sua casa, uma residência muito
humilde, a de Vidhura, e comer lá, uma comida muito simples.
Ele não ia ao palácio de Duryodhana. Ao contrário, quero dizer, (se) alguém pensa que você tem um palácio, eles serão
extremamente gentis com você, muito amáveis, vocês sabem. Mas (se) eles dizem que ele vive numa cabana, então ele não é
nada. É uma tal orientação ao dinheiro numa forma sutil. Shri Krishna nunca, nunca importou-se com dinheiro e nunca
preocupou-se com isso. Você pode observar o caso Dele, no qual Ele mostrou completo desapego ao Seu trono ou ao Seu reino
ou a parte do dinheiro. Uma vez que você seja apegado, você tem todas as aflições do dinheiro. Naturalmente, se você estiver
segurando uma cobra, você sempre terá as aflições, as dores agudas da cobra, não terá? Mas vamos supor que você seja
desapegado. Então, o mesmo dinheiro, você pode usá-lo.
Uma vez que você se torne escravo daquele dinheiro, aquele dinheiro senta-se na sua cabeça. Agora, vocês sabem muito bem
que ter dinheiro também é perigoso, atualmente. A completa reação está se desenvolvendo e é neste ponto que todos os
elementos estão reagindo contra vocês. Vocês têm visto a sabedoria dessas pessoas de Sierra Nevada e o que elas disseram é
verdade, que quando nós tentamos adquirir mais dinheiro, continuamos adquirindo, continuamos adquirindo e tendo uma idéia
em nossa cabeça, então há saqueadores que aparecem. Eu acho que o pior são aqueles que adquiriram renome como
empresários. Por exemplo, eles dizem: “Agora," "se você tem um relógio de um estilista”, então todo mundo sai a procura de
relógios de estilistas. Outro dia Eu fui para a Itália, não, para Istambul e descobri que as camisetas são feitas lá e vendidas na
França como se elas fossem francesas. Elas não são. Elas são de A a Z feitas lá, em Istambul, e o nome que está nelas é
Lacoste, isso, aquilo e tudo isso. As pessoas pagam qualquer quantia, mas não na Turquia.
Qualquer excedente que sobrar nós podemos adquiri-lo por sete libras. Agora a estupidez é esta, que eles podem fazê-lo de tolo.
Pierre Cardin, depois há um outro, Eu não sei, Armani – este é só na Itália, mas nos Estados Unidos há vários. Até mesmo, quero
dizer, eles vêm a você, à sua casa. A Inglaterra é muito pior. Eles são tão rudes, eles vêm à sua casa para jantar e eles viram o
prato para ver onde ele é feito. Verdade. Abertamente. E eles irão discutir de onde os talheres vieram. Então, embora eles
pensem que são muito ricos, estupidamente eles estão sendo explorados por esse tipo de insensatez de que você tem esse
relógio, você tem essa coisa.
Agora, na Inglaterra, nós temos algo chamado Saville Row, de modo que eles colocam esse nome para fora, vocês sabem, para
fora do paletó – Saville Row. Vocês podem imaginar? Etiquetado. Vejam, tudo é transformado num grande alvoroço. Portanto,
por um lado eles são muito inteligentes para entender que este é o negócio, esta é a moda, tudo isso. Por outro lado, eles não
sabem que eles são tolos, sendo enganados o tempo todo ao dizerem que esta é uma coisa especial, que é algo especial e que
tem um nome famoso e que tem, o que vocês chamam, uma grande organização por trás. Os Sahaja Yogis devem entender que
tudo isso é uma coisa enganosa e estúpida e eles usam, todos eles irão usar aquilo somente para se exibir. O que é isso? Por

que isso deveria impressionar alguém? Pensem nisso.
Agora, inteligentemente pensem por que isso deveria impressioná-los, essas coisas enganadoras que estão acontecendo?
Nada especial. Elas são exatamente idênticas. Eles Me disseram em Istambul que eles fazem coisas comuns e depois eles
colocam sobre elas a marca e as coisas comuns custam, digamos, seis dólares, então com isso saem por sete dólares. Não há
nada especial, exceto essa trapaça especial, Eu acho que está vindo da Inglaterra e da América especialmente, mas os
franceses são, vocês sabem, esquisitos. Agora eles têm algo, Eu lhes mostrei hoje, uma coisa feita tão estupidamente, que
custa quinhentas libras, mas as pessoas aceitam porque elas não têm nenhuma sabedoria. Agora, vejam a diferença entre a
inteligência e a sabedoria. Por que se exibir, antes de mais nada, e exibir algo que não tem nenhum sentido? Custa somente um
dólar na Turquia para vestir aquilo e, estupidamente, as pessoas a estão exibindo. É que nós temos inteligência, mas a qual não
tem nenhum poder divino.
Qualquer um pode enganá-lo ao fazer o que você gosta. Agora, começou a moda de saia de quinze centímetros. Tudo bem,
quinze centímetros por toda parte. Você não conseguiria nem mesmo adquirir uma com dezessete centímetros. Isso não está
na moda. Isso não está na..., quer dizer, na moda dentro do hospício? Agora, apenas examine o estilo de Shri Krishna. Tão sábio,
testemunhando tudo, como Ele brinca e como Ele tem êxito. Agora, vamos supor que Ele fosse apegado. Ele não poderia ter
feito isso.
Portanto, para superar isso, em primeiro lugar, desapegue-se dessa cultura anti-Shri Krishna. É muito importante. Isso é moda,
aquilo é moda. E todas essas modas são extremamente, extremamente destrutivas. Agora, não colocar óleo nos cabelos e
acabar ficando careca. Tudo bem. Então há especialistas, vejam, novamente os estilistas que fazem perucas, estilistas de
perucas. Você usa uma peruca em sua cabeça e escreve nela “de tal estilista”. Minha intenção é ver quão estúpidos os seres
humanos podem se tornar com o seu intelecto. Hoje, Eu não quero descrever as qualidades de Shri Krishna, porque vocês as
conhecem.
Mas o modo como vocês têm se afastado, no Ocidente, dos estilos de Shri Krishna, de Seus métodos. Seja o que for que Ele fez,
foi para destruir o mal, para destruir a negatividade e fazer brotar a alegria, que é Ras, Ele iniciou isso. Ras, Ra é energia. Ras é a
energia que vocês têm e é desse modo que vocês jogam Ras, com essa energia e se divertem. Ele tornou isso sagrado. É claro
que agora, “sagrado” pode ser qualquer coisa. Mas o sagrado muito sábio, Ele trouxe apenas para expressar a sua alegria de
forma jovial, divertida, porque isso estava faltando na vida de Shri Rama. Assim, Ele disse: apenas se permita divertir, mas isso
era somente para Sahaja Yogis. Não para os outros. Os outros, vocês sabem que eles vão para os bares e o que acontece.
Nós temos um certificado aqui de que nós somos muito pacíficos, pessoas muito boas, isso e aquilo. Isto é o que Shri Krishna
disse e tem feito: nós temos que nos regozijar com tudo, mas de uma forma dhármica. Nós não devemos ser adhármicos. O
Dharma deve dar-lhes a Felicidade. Senão, se você for dhármico, você sabe o que acontece, você se torna uma pessoa
totalmente austera, uma pessoa infeliz e, algumas vezes, cínico, porque você acha que os outros são adhármicos e isso e
aquilo. Mas os meios de Shri Krishna eram que você deve ser jovial, que você deve ser alegre e essa alegria irá comunicar-se
com os outros. Sem essa natureza alegre, você não pode ser comunicador. Mas, como vocês sabem, quando Eu fui à França,
eles Me disseram: “Mãe, a Senhora parece tão feliz," "a Senhora devia dizer que é infeliz.” Eu disse: “Mas, Eu não sou.” “Se a
Senhora não lhes disser, eles não acreditarão na Senhora.” Eu disse: “Por que?” "“Porque eles são todos miseráveis" "e eles
acham que são pessoas muito infelizes.” Então Eu comecei a Minha palestra com “Les Miserables” (Os Miseráveis) e Eu lhes
disse que a cada quatro postes de luz, você encontra uma prostituta e a cada dez, um bar. E Eu vi muitas pessoas sentadas na
calçada, então Eu lhes perguntei: “Por que eles estão sentados aqui?” Disseram: “Eles estão esperando que o mundo inteiro seja
destruído.” Eu disse: “Verdade?” Após beber, estas idéias surgem: “deixem que o mundo inteiro seja destruído”, porque talvez
eles não tenham mais nenhum dinheiro para ir aos bares. Eu não sei por que.
Agora, imaginem o nível deles, apenas imaginem o nível deles. Onde eles estão, comparados a vocês todos? Assim, Ele é
Aquele, como Virata, que coloca luz em seu cérebro. Nessa luz, você vê o que é estúpido, o que não é inteligente. Essa é a
bênção de Shri Krishna. E Ele lhes dá a nirananda, porque se você não tiver a luz, você não pode desfrutar da felicidade de sua
mente ou da felicidade de seu cérebro. Você não pode. E é através de Sua luz que vemos a nós mesmos como alguém cheio de

alegria e nós não sabemos o que fazer com isso e como fazer isso; como expressar a nossa alegria; como expressar os nossos
sentimentos. Porque é demasiado. Esta é outra moda dizer: “é demasiado.” Qualquer coisa que vocês lhes fale: “Mãe, isso é
demasiado.” Porque o cérebro está cheio de insensatez, então você lhes fala qualquer coisa, nada pode entrar em suas
cabeças.
“É demasiado.” Assim, a pessoa sábia, como Shri Krishna é, o mais sábio dos sábios, Ele é a fonte da sabedoria, tem que ser
Stitha PrAgnya. Quer dizer, essa pessoa tem que estar em equilíbrio, tem que estar no Dharma e, acima disso, tem que estar em
regozijo. Agora, você não está somente em regozijo, mas você conhece a Verdade. Você conhece a Verdade Absoluta. E essa
Verdade Absoluta é aquela que faz você compreender o que é correto, o que é errado e você desenvolve a sua sabedoria, não
tanto o seu intelecto. Então, você vê o seu intelecto se comportando mal algumas vezes, dizendo-lhe idéias negativas, algumas
vezes muitas idéias agressivas. Você se torna uma testemunha, sakshi, e é por isso que Shri Krishna disse: “Eu sou a Sakshi do
mundo inteiro," "a Testemunha do mundo inteiro.” Vejam, você pode continuar falando sobre Ele, mas o que nós temos que
observar é: onde estamos nos desencaminhando e como Shri Krishna pode nos salvar? Não cantando “Hari Rama, Hari
Krishna”, desse jeito, mas tornando-se dia após dia uma pessoa mais sábia. A sabedoria lhe dá as idéias claras de como vocês
têm que ser. Se ainda existe esta coisa acontecendo, veja, no modo ocidental, eles se apresentam deste jeito, pergunte a eles:
“Como você está?” “Eu estou deste jeito.” Significa o quê?
“Deste jeito.” Se isso ainda está presente, então Shri Krishna não está despertado. Mas se for de tal maneira que você sabe o
que é isso, você terá o mesmo sorriso que Shri Krishna tinha. Eu sei, Eu sei disso. Agora, nós temos que compreender que nosso
Vishuddhi tem que estar bem. Eu fiquei com o Vishuddhi assim, porque Eu sei o que é isso. É a América, que deve estar bem,
senão Meu Vishuddhi nunca estará bem, Eu acho. Mas para o Vishuddhi, há tantas coisas que temos na Sahaja Yoga que muito
poucas pessoas fazem. Se pelo menos vocês, Sahaja Yogis, mantivessem o seu Vishuddhi bem, Eu estaria em situação bem
melhor. Mas vocês nunca tentam manter o seu Vishuddhi bem. Continuam com isso, continuam com isso.
Até mesmo o presidente dos Estados Unidos tem o pior Vishuddhi que Eu já vi, então vocês podem imaginar que bem ele irá
fazer. Que sabedoria que ele terá? Agora, vocês são uma nova raça, abençoada pelo Divino, e vocês têm Shri Krishna
despertado dentro de vocês. Em Sua própria glória, em Sua própria luz, vocês devem saber o que tem que ser feito. Devem
comunicar. Isso vocês têm que fazer, mas o que Eu tenho visto é que as pessoas nem mesmo meditam. Mesmo se eles
meditarem, eles não querem comunicar. E algumas vezes, quando eles comunicam, eles acham que se tornaram Deuses. É
muito difícil. Seres humanos são um produto muito difícil de lidar.
Vocês têm que se comunicar com completa humildade, da maneira que Shri Krishna fazia. Em Seu ras, Ele espalhava a energia
de Radha em todas aquelas pessoas através das mãos dadas. Então, Sua infância, quando Ele matou tantas pessoas e fez tudo
aquilo, termina. Então, mesmo sua maioridade, quando Ele teve que matar Seu próprio tio, também termina. Então, Ele se torna
o rei. Quando Ele se torna o rei, então o que Ele faz? Ele se comunica. A maioria das expressões de Suas qualidades são vistas
após Ele se tornar o rei. Antes disso, Ele estava ocupado matando, uma após a outra, todas aquelas pessoas horríveis. Depois
disso, Ele construiu, desenvolveu as pessoas.
Ele construiu Dwarika e tentou se comunicar com as pessoas. Agora o dever de vocês é se desenvolverem e comunicarem-se
com os outros com toda a doçura, madhurya, de Shri Krishna, toda a beleza de Shri Krishna, com a plena compreensão em
relação a que coisas estúpidas andam fazendo por aí. Uma vez que entendam isso, vocês não aceitarão isso, porque se
tornarão sábios o suficiente para não adotar todas essas coisas insensatas que estão acontecendo. E isso é tanto, quero dizer,
Eu, nesta palestra, Eu não posso lhes dizer, mas agora, se vocês se tornarem a testemunha de tudo, vocês verão o que está
acontecendo. Agora, nós temos que impedi-los de ir para o inferno. E nós temos que realmente desenvolver uma personalidade
muito, muito boa de um Sahaja Yogi. Todos vocês. Agora, há muitos casamentos que se realizaram, depois, de repente, eles
decidem se divorciar. O divórcio é permitido na Sahaja Yoga, mas esse estilo americano de insensatez, Eu não quero ter. As
mulheres podem ser muito dominadoras.
Um sujeito fugiu para a Rússia. Eles não têm nenhuma idéia sobre casamento. Eles não sabem como fazê-lo dar certo. Toda a
doçura do casamento está acabada. Se o marido é dominador, a esposa é dominadora, isso acontece, então vocês se

divorciam. Qual é a realização? Assim, nós temos que trabalhar tudo dentro de nós, porque nós somos condicionados, nós
estamos em um ambiente. Eu pediria a todos vocês que tentassem entender essas sutilezas da personalidade de Shri Krishna.
Tentem tornar-se deste jeito: extremamente pacíficos, extremamente gentis, ternos, prestativos. E na humildade, Ele não tinha
nenhuma consciência do dinheiro.
Nada. E também, como vocês sabem, Ele era uma pessoa de cor escura, por alguma razão, mas o modo como Ele levou Sua
vida deveria ser um exemplo para nós. Eu tenho certeza, agora, de que quando voltarem para os seus países, vocês perceberão
toda essa insensatez. Por favor, anotem isso. Relatem isso, o que essas pessoas insensatas estão fazendo e enviem para Mim.
É assim que é. Assim, hoje é o puja de Shri Krishna. Eu não preciso dizer-lhes quantas qualidades Ele tinha, como lhes falei, mas
a maior qualidade que Ele tem é que Ele é o Doutor dos doutores. Agora, em Seu nome vocês saberão como quantas qualidades
Ele tem e vocês compreenderão. Tentem entender que nós temos que ter essas qualidades dentro de nós também. Sejam quais
forem as qualidades descritas ou ditas, tentem ver quantas nós temos.
É desse modo que a introspecção irá começar. Uma vez que você comece a fazer introspecção e compreender a si mesmo, a
sabedoria irá se desenvolver – não por ver falhas nos outros, colocar a responsabilidade nos outros, mas em si mesmo. É desse
modo que as coisas irão dar certo. Embora Krishna não tivesse que fazer isso, porque Ele era Sampurna, Ele era completo. Mas
nós temos que fazer tudo isso para nos assegurar de que também nos tornemos completos. Muito obrigada. Que Deus abençoe
todos vocês. Que Deus os abençoe. Há um outro ponto que Eu gostaria de mencionar sobre os Sahja Yogis, que nós
introduzimos a música clássica indiana para vocês, porque Eu acho que ela ajuda nas vibrações. Mas, como é a natureza dos
ocidentais, qualquer coisa que eles adotem, eles têm que ir ao limite máximo, até que eles estejam completamente perdidos.
Então, o que Eu noto agora é que todos eles estão comprando fitas. Algumas fitas... Agora, alguns deles estão comprando fitas,
Eu fiquei surpresa, de pessoas muito desconhecidas, simplesmente loucas. Uma vez Eu estava viajando com uma senhora nos
Estados Unidos que era discípula de Muktanand. Ela disse: “Eu tenho uma fita muito boa” e ela colocou a palestra de
Muktanand. Os seguidores de Rajneesh irão colocar a fita da palestra de Rajneesh. Mas aqui, agora, todos eles foram para um
lado, então este, aquele, todos os tipos de música eles têm adquirido. Amanhã, nós começaremos a lhes dizer que vocês devem
entender a dança Indiana, então todos os Meus vídeos serão substituídos pela dança indiana de A a Z. Vocês são Sahaja Yogis.
Tudo bem, Eu também gosto muito de música, mas essa não é a forma. Qual é a coisa principal na sua vida? E Eu fiquei
surpresa como as pessoas se perdem na música.
Quero dizer, deveria haver uma ocasião. Eles todos já estão em outro mundo com a música. Não façam essas coisas. Vocês
vão aos extremos de tudo. Isso não é apropriado, até mesmo os pujas, qualquer coisa, vocês vão aos extremos. Ao ir aos
extremos, vocês não ficam no centro. Vocês não estarão no lugar de Shri Krishna, onde vocês têm que estar. Ao contrário,
vocês estarão simplesmente em um mundo imaginário. Assim, por uma questão de hábito, nós criamos um mundo como este:
alguém tem o mundo da música, alguém tem o mundo da dança, um outro tem o mundo... Eu tenho visto Sahaja Yogis que
pensam que não há limite para eles mesmos. “Nós temos um relacionamento especial com Shri Mataji”.
É uma coisa muito comum. Mas Eu não posso ter nenhum relacionamento especial. Sinto muito, ninguém tem qualquer
relacionamento especial Comigo. Isso Eu gostaria de lhes dizer muito claramente, ae vocês não deveriam afirmar isso e depois
tornarem-se como algumas pessoas que dizem: “nós somos divindades”. Quero dizer, isso é algo horrível. Eu falarei por dois
minutos em Marathi, se vocês não se importarem. Agora Eu quero falar com as moças do Maharastra. Vocês têm se casado
aqui e têm arranjado maridos ricos. Mas assim que vocês chegaram aqui, vocês começaram a mandar dinheiro para os seus
pais. Isso acontece na Índia?
Vocês podem mandar dinheiro para os seus pais da casa dos parentes do seu marido? Em segundo lugar, estão os ornamentos.
Vocês começaram a ganhar muitos ornamentos. Eu perguntei a um marido Sahaja Yogi: “Por que você não compra uma camisa
para você?” Ele disse: “O que eu posso fazer," "minha esposa está gastando todo o dinheiro em ornamentos”. Essa ganância por
ornamentos não convém a um Sahaja Yogi. Isso é um assunto muito sério. Recentemente, Eu fiquei sabendo que todas as
senhoras indianas têm ganhado ornamentos depois do casamento. Dessa forma, não sobra nenhum dinheiro com o marido.
Esses maridos que costumavam ajudar financeiramente a Sahaja Yoga antes estão incapazes de fazê-lo após o casamento.

Não sobra nenhum dinheiro com eles.
O que aconteceu a vocês? Vocês vieram aqui da terra dos santos. Shivaji Maharaj tinha um grande respeito por Shri Saint
Tukaram e ele levou alguns ornamentos para sua esposa. Sua esposa deve ser alguém como vocês, visto que ela
imediatamente aceitou os ornamentos. Por que alguém deveria gostar tanto de ornamentos? Mesmo sendo uma Deusa, Eu não
gosto muito de ornamentos, então por que você deveria gostar tanto deles? Visto que eles compulsoriamente Me oferecem
ornamentos, é por isso que Eu os aceito. Assim, mesmo quando ela aceitou os ornamentos, Saint Tukaram disse: “Qual é a
necessidade de ter ornamentos para santos como nós?” Então ele devolveu todos os ornamentos. Saibam que vocês vieram
aqui da terra dos santos e essa atitude de vocês é um sinal de miséria. Vocês têm enviado dinheiro para seus pais e Eu não
consigo explicar-lhes até que ponto isso foi.
Vocês não vieram aqui para se comportar mal assim. Vocês vieram aqui para ajudar a Sahaja Yoga e não para ganhar
ornamentos. Se você fizer isso de vez em quando, tudo bem, mas se você colocar toda a atenção em ornamentos, você pode
perder o seu marido e ele pode deixar a Sahaja Yoga. Esse será o bom karma que estarão criando. De agora em diante, ninguém
deve ganhar nenhum ornamento sem Minha permissão. Teremos o Puja agora.

1994-1009, 5th Day of Navaratri
View online.
Navaratri Puja, Cabella Ligure, Itália, 09.10.1994
Hoje nós iremos fazer o Puja do Navaratri. Ontem vocês viram uma bela descrição do Navaratri, e como a Deusa Mãe criou
todos os tipos de poderes dentro de vocês. Não é somente Ela que tem os poderes, mas todos vocês têm os poderes e todos
vocês podem pôr isso em prática. Todos vocês podem descobrir se esses poderes estão presentes ou não. A Realização é
muito importante em nós, mas nesse ponto, a Kundalini lhes deu essa Realização. É claro, a Kundalini é uma parte, ou podemos
dizer, o reflexo da Adi Shakti, e também Jagadamba é também parte da Adi Shakti. Ela está situada Ela está situada no centro
dos dois Corações, o qual é um ponto muito importante. Agora, todos esses poderes estão situados neste chakra. Então
imaginem quantos desses poderes devem existir. E os poderes Dela são expressados através do Coração Central em todos os
Ganas que vocês têm em volta de seu corpo. Agora, esses Ganas são aqueles que de fato lhes dão a proteção, lhes propiciam o
sono, lhes dão a energia, lhes dão as bênçãos, todos eles estão trabalhando o tempo todo, e esses corpos são extremamente
dedicados e conectados o tempo todo à Mãe Amba, nós podemos chamar, Jagadamba.
Agora, Ela é a Mãe do universo, então vocês podem imaginar isso, o quanto Ela tem de ser ocupada para cuidar do universo
inteiro. Quando este centro se torna fraco, isso significa que a conexão Dela com os Ganas está reduzida. Os Ganas também
estão fracos, e todos os poderes que poderiam ser exercidos não podem ser por causa dessa fraqueza. Ele um chakra muito
sutil porque é o Chakra da Mãe, é impossível entender o Amor da Mãe. É totalmente impossível. Quando as moças se casam e
se tornam mães, então elas começam a compreender o quanto a mãe delas deve ter feito por elas para que crescessem. Da
mesma maneira, quando os Sahaja Yogis se tornam bons Sahaja Yogis, como os Ganas, Eles se dão conta do quanto que os
Ganas tiveram de ter paciência, tiveram de ter amor e inteligência para lutar contra a negatividade. Assim, todas as forças de
Jagadamba atuam golpeando a negatividade de todos os tipos. Esta é a natureza mais importante Dela: destruir toda a
negatividade que está neste mundo e é contra a Sahaja, contra vocês. Sua destruição acontece de muitas maneiras.
Antes de tudo, nós temos de saber que se você peca contra a Deusa, então todos os tipos de problemas físicos começam,
como doenças psicossomáticas, todos os tipos, podemos dizer, o câncer, AIDS, todas elas. Mas algumas das doenças tiveram
também o envolvimento de Ganapati. Agora, Ganapati é o Senhor de todos os Ganas. Então, a Mãe tem Ganapati, e Ela controla
todos esses Ganas através de Seu Filho Ganapati. Isso é tão conectado. Então quando cometemos pecado contra a Mãe,
significa quando nos tornamos imorais. "Imoral" significa quando começamos a ficar condencendentes com coisas que não
são permitidas pelo dharma. Tudo que for permitido pelo dharma é legal. Agora, vocês compreendem o dharma sahaja do
forma inata, de dentro. Não tive de lhes falar.
Agora, vocês sabem que "isto é errado, é errado", "isto é certo, é certo". Então quando vocês tentam fazer quaisquer coisas
assim, porque Ela é uma Mãe, Ela leva tempo para puni-los. Sem dúvida. Mas se você comete um pecado contra o Pai, como
prepotência, gabar-se, ser cruel, rude e tudo mais, imediatamente a punição acontece. Mas vindo Dela, Ela sendo o Oceano de
Compaixão, a punição é mais atrasada, é uma chance completa é dada à pessoa para se aperfeiçoar e se oridentar. Mas
quando a punição começa, então você contrai doenças que são de natureza muito séria. Então, isso surge de uma coisa, a qual
chamamos de "medo". Quando alguém o assusta ou o agride, ou se torna como um "maskit", como eles chamam, alguém que é
oprimido por pessoas agressivas ou é ameaçado, intimidado, então a pessoa começa a perder a fé nos poderes da Mãe. Como
resultado, uma pessoa assim A criança está falando muito, você pode tirar a criança de lá? Onde ele está?
Do lado de fora? Peça-lhe para controlar as crianças. Você deve controlar, esta é uma criança negativa que está falando. Quem
é a criança? De quem é a criança? Quem é ela? Por favor, cuide de seu filho. Ele não é normal. Normalmente, as crianças que
estão bem ficam muito quietas durante Minha palestra. Você está levando – retire-a, peça-lhe para retirá-la.
Assim, este Coração Central deve ser cuidado. Devido ao medo, se alguém é jogado no canal esquerdo, para longe da Mãe,
porque Ela é Aquela que lhes dá confiança, que lhes dá coragem e bravura. Mas se você está assustado ou se está sob medo,

você também pode ser jogado no canal esquerdo, e você pode contrair todos os tipos de doenças que são muito sérias,
incuráveis, como eles as chamam. Uma outra coisa é se você é guiado pelos seus sentidos, pelos prazeres, sem nenhum
dharma, então também este canal central o joga para fora, você pode dizer, para o canal esquerdo, porque você não merece
estar aos Pés de Lótus da Mãe. Agora, este chakra é aquele que quando estamos com medo, o osso esterno começa a se
mover como um controle remoto e informa todos os Ganas que o ataque está chegando. Mas quando você deliberadamente vai
para o canal esquerdo e envolve-se em prazeres, então eles não se importam. Eles dizem: "Tudo bem, vá em frente, faça o que
quiser," "você pode se comportar do jeito que quiser." Todos esses diferentes tipos de movimentos para o canal esquerdo
levam-no para longe de sua Mãe. Eu lhes contarei uma história sobre alguém nos Estados Unidos. Ele é um Sahaja Yogi muito
antigo, um indiano.
Ele saiu de sua loja, onde estava trabalhando, e entrou em seu carro, havia um homem sentado com um punhal. E ele o feriu
com o punhal no Coração Central. E esse sujeito começou a sangrar. Ele disse: "Eu não sei o que aconteceu comigo, Mãe." "Eu
tive uma força tão grande, eu o agarrei" "e comecei a lutar com ele, e tirei o punhal dele." "Ele segurou o cabo e o punhal ficou na
minha mão." "E o sujeito fugiu." "Mas ainda assim, eu não estava preocupado com meu sangramento." "O que eu fiz?" "Eu
chamei meu colega que estava saindo do carro," "corri atrás dele e ele me levou em seu carro por meia hora" "procurando
aquele sujeito."
Eles não foram à polícia. E depois eles foram à polícia. O policial ficou surpreso, a camisa toda estava cheia de sangue. Ele
disse: "Ninguém acreditaria." Mesmo o policial ficou chocado. "Por meia hora você ficou procurando aquele sujeito." "Por que
você não foi à polícia?" Ele disse: "Teria levado meia hora para você chegar," "entao nós pensamos que é melhor fazermos nós
mesmos." Vejam a coragem. Depois, é claro, ele foi levado para o hospital, e ele ficou bem.
Eles somente o suturaram. Mas ele está bem. Esse é o sinal de uma pessoa que nunca pode contrair nenhuma dessas doenças
horríveis, porque não há nenhum medo em sua mente, de nenhum tipo. E ele é um indiano, ele disse: "Eu nunca nem mesmo dei
palmadas" "em meus próprios filhos, nunca lutei contra ninguém." "Eu não sou um pugilista, de forma alguma, nada desse tipo."
"Mas isso aconteceu." Ele disse: "Eu não sei como, de onde" "eu consegui essa shakti, e como fiz aquilo, eu simplesmente não
sei." Há muitas histórias como essa que eles podem lhes contar sobre Sahaja Yogis, e sobre muitos santos, como eles nunca
tiveram medo de atacar alguém quando alguém os ataca, ou de se protegerem de todos os tipos de coisas horríveis com sua
coragem. Isso é algo que a pessoa não consegue acreditar às vezes, mas isso está acontecendo, todo dia, Eu recebo cartas de
pessoas sobre como elas têm sido corajosas. Se você acredita na Deusa, então saiba que Ela é extremamente poderosa, Ele é
muito inteligente, e se Ela tem de protegê-lo, Ela o protegerá inteiramente de tal maneira que você não saberá como você tem
sido protegido.
Mas essa fé tem de ser desenvolvida. A fé tem de ser desenvolvida pela experiência também, o modo como você tem sido
protegido sempre, o modo como você tem sido ajudado sempre, o modo como você saiu de tantas crises. Mas apesar disso, se
você fica aborrecido, preocupado, se algumas nuvens aparecem no céu de sua vida, então se você fica aborrecido, isso significa
que você ainda é fraco. Então a primeira coisa, se você realmente está venerando a Deusa, então não deve haver nenhuma
preocupação de forma alguma, de nenhum tipo, e você não deve ter medo de forma alguma. Vá em frente, sem medo. Seja o
que for que você esteja fazendo, faça-o sem medo. Mas ao mesmo tempo, Eu tenho de lhes falar do outro lado, que a pessoa
não deve ir por aí como um zumbi, não significa isso, dizendo todos os tipos de coisas insensatas do canal direito. Mas se você
tem de fazer algo, faça-o com ideias claras, e também sem nenhum medo. Então, todos os poderes Dela, você começa a
manifestá-los. Um homem que é destemido não tem nada de se preocupar com seu sono, seu bem-estar, nada disso.
Ele é destemido. Novamente Eu digo, "destemido" não significa que você vá batendo em todo mundo, dizendo todos os tipos de
coisas, não. Significa que você é sem medo, qualquer um que o ataque, você pode sempre se proteger. Eu lhes contei essa
história porque aquilo não foi uma proteção que veio de dentro, como a Deusa os protegendo, mas na verdade ele se protegeu.
Assim, o poder começou a atuar através dele. Você deve permitir sua mente, seu corpo projetarem esses poderes. Senão nós
temos pujas aqui, tudo mais, tudo bem, e o poder está presente, mas sua mente lhe fala: "Não, não, não, não é assim." Há tantas
histórias, tantos milagres sobre isso que as pessoas descreveram. Assim, antes de tudo, você não deve ter nenhum medo de
nada. Se você não fez nada errado, se você está no caminho correto, você sempre será protegido.

Agora, lembre-se disto: você sempre será protegido. Lembre-se disto e acredite nisto: "Eu estou sempre protegido." Isso é algo
muito difícil, porque talvez nossa mente dê ideias: "Oh Deus, o que acontecerá agora? O que vai acontecer? ", isso, aquilo. Então
a coisa mais importante, como Eu disse, é ser sem medo, fazer com que a Deusa Se expresse. Vamos supor agora, entenda
assim: agora todos os Ganas estão seguindo você. Agora, se o líder de um exército for um sujeito medroso, o que os outros
farão? Portanto, torne-se dependente de si mesmo. Essa fé também deve ser desenvolvida.
Eu tenho visto pessoas que estão doentes, então elas precisam vir e Me ver, porque elas não dependem delas mesmas. Elas
podem se curar. Não há nenhuma necessidade delas virem e Me ver. E há muitos casos onde as pessoas se curaram, curaram
os outros, apenas com a oração. Mas a fé, quando ela não é madura, então eles acham que Eu devo tratar deles, Eu devo
tocá-los, Eu devo fazer isso, devo fazer aquilo. Agora, Eu parei com isso. Eu costumava fazer isso antes. A razão é que agora
você depende de si mesmo. Não somente você pode se ajudar, mas você vai ajudar os outros. Mas se você não tem fé em você
mesmo, que você pode curar, você pode cuidar de si mesmo, você pode se proteger, então a coisa toda se torna como o tempo
todo a Mãe tem de fazer o trabalho.
Agora você, antes de tudo, você tem de alimentar o pequeno bebê, tudo bem? Você pode lhe conseguir ajuda, cuidar dele, fazer
tudo. Mas quando ele crescer, então ele não quer que sua mãe o alimente. Da mesma maneira, nos Sahaja Yogis agora, quantos
anos Eu tenho trabalhado? Você tem de se tornar adulto, digno e deve amadurecer, de modo que você mesmo pode fazer as
coisas apropriadamente. Essa maturidade existe porque sua Mãe o abençoou. Ela lhe deu todos os poderes Dela, cada um. Mas
um poder, o da paciência, é difícil. Você tem de ser paciente como sua Mãe. Você pode pensar que é muito difícil.
Mas tente ser. Você deve ter paciência, antes de tudo, consigo mesmo. Conheci muitas pessoas que acham que elas não são
nada espiritualmente e não alcançaram nada. Isso é, sem dúvida, um tipo de escapismo, em que você quer escapar de sua
personalidade. Apenas observe. Se você fizer introspecção, você descobrirá que você se desenvolveu em um verdadeiro
gigante espiritual agora. Ninguém pode tocá-lo, você pode fazer tudo, você pode se cuidar, você pode dar suporte aos outros.
Sejam quais forem os poderes de todos aqueles que eles estavam cantando ontem, todos aqueles poderes estão se
manifestando em você. Mas você ainda deixa isso ao acaso e, Eu devo dizer, você deixa isso para os outros, não para si
mesmo. Agora, esse é um ponto em que ninguém, até agora, fez esse tipo de trabalho de conectar todos os discípulos ao Poder
Divino.
Porque é o Poder Divino do Amor, você deve saber como amar os outros. Isso é muito importante. Mas novamente, quando se
trata de amor, eles amarão o filho deles, amarão a esposa deles, quero dizer, é uma coisa muito comum na Sahaja Yoga. Eles
são muito apegados aos seus filhos. Antes disso, eles eram conhecidos por serem totalmente egoístas, não tinham nenhum
apego aos filhos ou à esposa ou a qualquer coisa. Mas agora é como uma cola. Os filhos estão grudados neles, a esposa está
grudada neles e a família é muito importante. Essa é uma outra tentação, da qual você tem de se livrar. Eu não estou dizendo
que você tem de abandonar sua família ou seu filho. Mas novamente Eu digo, é o desapego.
O desapego é o seu poder. Observe tudo com desapego. Agora, não pense: "Oh, eu cheguei há poucos dias atrás na Sahaja
Yoga", não. Não pense: "Alguém é mais elevado do que eu, eu sou inútil", não. Apenas faça introspecção e veja por você mesmo
quantos poderes você já obteve. E quanto mais você souber, mais você se tornará humilde. É muito surpreendente. Você se
tornará humilde. Nenhum medo de nenhum tipo. Você pode ter medo se você tiver, digamos, muito dinheiro com você.
Se você é muito bem instruído, você pode ter medo da inveja. Se você tem outras riquezas como joias e coisas assim, você
pode ter medo que grandes ladrões apareçam. Se você é um político, você pode ter medo que alguém tome o seu lugar quando
você estiver longe. Mas quando se trata realmente da Sahaja Yoga, é o oposto. Quem pode roubar sua Realização do Si?
Falem-Me. Quem pode roubar seus poderes? Quem pode roubar suas vibrações? Pense nisso. E quem pode roubar seu amor?
Porque ele está vindo do Espírito, que é eterno, e o fluxo está o tempo todo presente. Somente quando você se afasta de seu
Espírito, somente então você sente todas essas coisas que a pessoa sente na escuridão. Então um outro poder da Mãe é que

Ela lhe concede um estado no qual você é um sakshi, você é uma testemunha, observando tudo. Você tem uma enorme
paciência, uma enorme paciência. Seja o que for que aconteceu, tudo bem, deixe assim. Isso ficará bem, aquilo ficará bem, isso
e aquilo. Então você se livra de uma coisa horrível chamada raiva. E isso lhe dá um estado de testemunha tão pacífico que você
começa a ficar cada vez mais jovem. Eu lhes contarei, alguns Sahaja Yogis a quem Eu dei a Realização, digamos, ano passado,
desta vez Eu os encontrei, Eu não consegui reconhecer. Eles de repente ficaram 10 anos mais jovens.
É muito surpreendente. E Eu mesma tive de confessar que realmente não consigo reconhecer, Vocês são as mesmas pessoas
ou são o filho daquele sujeito? Então o que lhe acontece é que você se torna uma pessoa pacífica. Por quê? Porque sua Mãe
está sempre presente. Esta fé: "Ela está sempre presente, Ela está sempre conosco," "sempre nos protegendo, mas agora nós
somos adultos," "então Ela nos deu todos os poderes." "Toda a propriedade Ela nos deu, então e daí?" "O que há para ter medo?"
Mas essa fé não tem de ser somente uma fé cega, mas uma fé iluminada. Agora, a diferença é que na fé cega, você tem fé, mas
nenhum poder.
Na fé iluminada, você tem fé e todos os poderes. Quando isso lhe acontece, você começa a crescer muito mais rápido, primeiro
em seu dharma. E você não tem medo de suas virtudes. Você fala com as pessoas, fala sobre a Sahaja Yoga em todo lugar, e
isso funciona, faz sentido. Uma vez que você não tenha nenhum medo, o quadro inteiro ficará claro para você, porque você se
torna um visionário, o que nós chamamos em Sânscrito de "drishtas". Por exemplo, vejam como C.S. Lewis pôde ver nossa
procissão. Como William Blake previu nosso futuro? Como Gyaneshwara escreveu sobre o "Pasayadan", que é uma descrição
de todos os Sahaja Yogis? Mas o tempo todo ele fica dizendo: "Agora, levante-se e ande," "e faça isso, faça aquilo, agora você
obteve isso."
Ele fica tentando encorajar as pessoas o tempo todo. Como Rabindranath Tagore pôde ver nossa ida a Ganapatipule? Como
isso pôde acontecer? Isso acontece somente quando as pessoas estão na fé iluminada. Na fé iluminada, sua Mãe lhes deu um
outro poder muito grande, do discernimento, do discernimento. Alguém veio a Mim: "Mãe," "este senhor é muito bom", isso,
aquilo, "e a Senhora sabe que ninguém cuidou dele", isso, aquilo. "Ele é muito bem instruído, uma pessoa muito rica", isso,
aquilo. Eu disse: "Tudo bem, mostre-Me a fotografia." Eu vi a fotografia, Eu disse: "Não," "é melhor mantê-lo fora. Mantenha-o
fora completamente."
Ele ficou surpreso: "Como a Senhora diz para mantê-lo fora completamente?" "Eu vi a fotografia e somente com a fotografia,"
"como a Mãe pôde dizer isso?" Eu pude sentir as vibrações. Imediatamente Eu disse: "Está errado." Um senhor veio aqui e Me
disse que alguns nigerianos escreveram uma carta para ele: "Coloque 35 mil libras no banco", ou algo assim, "e nós poremos
nosso dinheiro, bastante," "em milhões, e depois você pode ficar com um terço disso." Ele veio e Me contou essa história. Eu
disse: "Verdade?" "Fique fora disso." Então ele disse: "Por quê?" "É uma fraude."
Quando ele voltou aos Estados Unidos, eles descobriram que era uma fraude. Ele disse: "Mãe, como a Senhora sabia?" Eu disse:
"Você pode sentir as vibrações, tão quentes. Então é uma fraude." Você obteve as vibrações. Você pode sentir suas vibrações.
Agora, se você não quer usar essa nova consciência, de que adianta vir para a Sahaja Yoga? Ele ficou muito aborrecido quando
Eu lhe disse: "Esqueça isso." Ele pensou: "Por que a Mãe está falando assim?" Eu disse: "Para que você precisa de dinheiro?
Você precisa de dinheiro?" "Tudo bem, nós temos. Não pegue essas coisas." Quando Eu lhe disse que é uma fraude, ele tomou
um susto. Quando ele voltou, ele descobriu que era uma fraude. Então no aeroporto, ele ficou aos Meus Pés prostado. Eu disse:
"O que aconteceu?" "Mãe, a Senhora é notável." "O que a Senhora disse existe." Mas Eu disse: "Foram as vibrações que Me
disseram que é uma trapaça."
"Então se ele diz que vai lhe dar muito dinheiro," "não é correto, porque as vibrações dele eram muito ruins." Dessa maneira, você
pode gradualmente experienciar. Com a experiência, tente colocar a experiência em seu coração e tenha fé nessa experiência. O
que você era? O que você se tornou agora? Quantas experiências da Sahaja Yoga você teve da atenção da Mãe em você? Agora,
se você tem essa fé iluminada, a fé iluminada em você, você se torna poderoso. Você é impotente, porque sua fé é assim. Mas
se você se torna realmente uma alma realizada madura, evoluída, então todos os poderes atuarão. Há um pescador na Índia,
que é, quero dizer, ele tem curso superior, embora seja um pescador.

Então um dia, ele estava indo de barco para uma outra ilha para ensinar Sahaja Yoga. E quando ele saiu de sua cabana, ele
percebeu nuvens enormes, negras, pairando e o jogo de Vishnumaya. Ele somente ficou em pé na praia e disse a Vishumaya:
"Por favor, fale para estas nuvens se comportarem." "Eu estou indo para o trabalho da Mãe," "e que elas não ousem me perturbar
no caminho." Apenas disse isso. As pessoas que estavam com ele Me disseram: "Este Harishchandra estava falando daquele
jeito." Eles entraram no barco, fizeram o programa, voltaram para casa. Quando ele entrou em seu barco, a chuva começou.
Assim, você controla todos os cinco elementos através de sua fé iluminada. Para isso, você não tem nem mesmo de dizer
qualquer coisa.
Os poderes são tão grandes que eles agem. Vejam agora, hoje quando o Puja estava para ser feito, de repente ficou agradável.
Eu não pedi. Simplesmente ficou agradável, muito melhor que ontem, poderia ter ficado muito frio. Mas isso deve se tornar
novamente uma fé que é realidade. Se vocês se lembrarem da última vez, nós tivemos uma chuva horrível e a coisa toda ficou
estremecendo e as pessoas tiveram de puxar todas essas pilastras para baixo. Assim que eles começaram a dizer o Meu "Jai",
parou. Agora, essa experiência deveria moldá-los, não havia nenhuma necessidade de puxar aquelas pilastras, mas vocês só
tiveram de cantar o Meu "Jai", só isso. Ao invés disso, ficaram ocupados em puxar, todos vocês, aquela coisa. Eu só fiquei
olhando para vocês, Eu não sabia o que dizer, Eu disse: "Deixe-os tentarem."
Assim essas provações também surgem para torná-los maduros. Essas provações, se elas não estivessem lá, essas provações,
se elas não surgissem, então vocês não as superariam. e se vocês não as superarem, vocês não saberão qual é sua fé. Uma
pessoa que está em pé na praia dirá: "Eu não sei nadar." Mas vamos supor que você o faça pular dentro da água e ele nade,
então ele saberá que ele pode nadar. Porque você não sabe o que você se tornou. Você não sabe que você pode nadar. Você
não sabe que você também pode salvar os outros. Você ainda está ocupado com pequeninas coisas aqui e eli. Mas se você
simplesmente sabe o que você se tornou, então você vai mudar completamente.
Sua pequenez, que parece como uma pequena partícula, cobrirá o céu inteiro. Mas esse poder que está dentro de você, não lhe
dará ego. Uma coisa, o teste é que isso o torna humilde. Esta é uma das coisas: isso o torna humilde, e extremamente amoroso
e compassivo. Você não ferirá as outras pessoas com esses poderes, este é o sinal, é o Amor da Mãe, o Poder do Amor da Mãe.
Uma pessoa que tem uma mãe muito amorosa e boa, isso é um fato psicológico, torna-se uma pessoa muito boa, é um fato
psicológico. Então agora, se você se der conta do que você é agora, no que você se transformou, é por isso que o Navaratri Puja
é um Puja muito, muito poderoso de certa maneira, porque ele manifesta, abre os canais do poder de vocês, é por isso que ele é
muito, muito importante e desde de manhã, Eu simplesmente tenho estado fluindo em vibrações, maravilhosas, era como uma
cachoeira de vibrações. E o tempo todo Eu estou vendo luz, luz, luz, luz. Eu estava pensando: "Eu não sei o que vou falar assim."
É por isso que Eu fecho Meus olhos, porque o tempo todo haverá algo mais que Eu estarei vendo e não vocês, "Então é melhor",
Eu pensei, "Eu fechar Meus olhos."
Mas agora você é a luz. Você é a luz. A luz não fica com medo da escuridão, não é? Porque ela pode remover a escuridão. Isso é
o que você é, mas você não sabe o que você é e você vive com ideias muito pequenas, muito pequenas sobre si mesmo. Eu não
estou dizendo que vocês devem se tornar como os gurus que vão por aí se vangloriando, com dois chifres na cabeça deles, não.
A sua humildade é a decoração de vocês, sua gentileza, sua doçura, e o modo como vocês lidam com as pessoas. Vocês
ficarão surpresos, Eu também falo com as pessoas quando percebo que há algo errado nelas. Eu também faço isso, sem
dúvida, mas de uma maneira que a pessoa compreende que isso é para benevolência dela. Assim, a personalidade inteira, o
temperamento inteiro, tudo muda, a face inteira muda, o movimento inteiro muda.
O estilo de falar muda automaticamente como se você soubesse que o maquinário mudou, interiormente. Então você
desenvolve as qualidades de um verdadeiro Mahayogi. Essa condição de Mahayogi foi alcançada também por muitas pessoas
anteriormente, mas elas tiveram de passar por uma vida muito tortuosa. Elas tiveram de abandonar tudo, não para se exibir,
mas verdadeiramente de coração, elas tiveram de se desapegar. Elas tiveram de se livrar disso, ir para alguns lugares inóspitos,
e viver com comida comum. Todos os tipos de Mesmo Buddha sofreu muito. Cristo sofreu tanto. Eles eram Encarnações, mas
ainda assim Eles tiveram de sofrer. Rama sofreu muito, Shri Krishna sofreu muito, imaginem. Agora vocês não têm de sofrer.

Pelo contrário, todos vocês saíram do sofrimento. A alegria, a música, tudo, mas para desfrutar a Sahaja Yoga em Niranand,
totalmente, sem nada mais além da alegria, então a pessoa tem de saber que ela deve abandonar todos os mitos com os quais
ela está vivendo. Existem todos os tipos de mitos. Algumas pessoas têm mitos: "Nós somos muito pobres". Alguns têm mitos:
"Nós somos muito ricos". Alguns têm isto: "Somos muito infelizes". Alguns têm: "Somos muito felizes". Existem todos os tipos
de mitos. Todos estes são mitos. O que é importante é o completo vazio, o completo vazio.
Isso é a alegria. Esse vazio é preenchido com alegria. O completo vazio. Então você não espera nada de ninguém. E esse vazio
de dentro, na verdade, dá oportunidade à compaixão e ao amor entrarem dentro de você. Vamos supor que já haja algo em um
pote, o que você pode derramar dentro dele? O que você pode prover dentro dele? Assim, se você está completamente vazio
interiormente, não há nada dessa insensatez do passado e do futuro, as aspirações, as ambições, todas essas coisas, e a
falsidade. Se você só se tornar vazio, isso fica preenchido com nada além de alegria, e alegria de uma natureza eterna. Você
nunca a pediu, você não aguardou ansiosamento por ela.
Está presente o tempo todo. E isso é o que Eu desejo hoje, vocês podem sentir isso. Como vocês sabem, as coisas da Devi são
muito profundas e sutis, o modo como Ela tomou a forma de uma Mãe e o modo como Ela cuidou de Seus bhaktas com amor, o
modo como Ela lutou contra demônios e também contra a negatividade. Mas agora, os demônios entraram em seus corações,
esses falsos gurus entraram em seus cérebros. Através desses livros horríveis, tantas coisas estão surgindo, o tempo todo
atacando vocês. Mesmo se você matar esses demônios, ainda assim eles ficarão persistindo na cabeça de vocês. Na verdade,
eles deveriam ser mortos quando eles - quando eles estão refletidos em sua mente, foram embora. Somente então é possível
eliminá-los. Senão eles irão embora, mas deixarão os seus bhoots na cabeça de vocês. Assim essas negatividades vieram de
um tipo errado de busca que vocês tiveram, de livros errados que vocês leram, também na Sahaja Yoga, quando você chega,
você pode ser desencaminhado por algumas pessoas, é possível.
Nesse caso também, perdoe essa pessoa. Essa pessoa pode melhorar, mas você talvez continue com as mesmas ideias e
coisas estranhas e de repente surgirão. Assim a qualidade é de compaixão e amor, de falta de medo e coragem, e o completo
vazio. Nesse vazio, você não fica preocupado com o que você tem de alcançar, quantas pessoas você tem de reunir, quantos
devem vir para a Sahaja Yoga, não fica preocupado com isso. Automaticamente isso dará certo, mas você não desejará para
isso, e você não terá ansiedade: "Oh meu Deus", por exemplo, "Não há muitas pessoas, o que fazer? ", isso, aquilo. Isso é bom
para nós de certa maneira, porque onde está o lugar no céu para tantas pessoas estúpidas? Então nós não devemos correr
atrás de pessoas que são negativas e inúteis. Mas nós devemos definitivamente tomar conta de pessoas que são
genuinamente boas. Uma coisa mais que Eu gostaria de lhes falar: automaticamente pessoas assim saem da Sahaja Yoga.
De uma só vez, elas irão embora. Eles não ficam, porque não merecem estar lá. Eles não merecem ter os poderes da Mãe. Então
isso acontece de uma maneira muito sutil, bela. E Eu percebo. Eu chego sempre tarde a qualquer programa, então todos que
são inúteis simplesmente desaparecem. E alguns deles desaparecem na metade do programa, porque nada entra na cabeça
deles, verdade, eles não entendem nada, então eles vão embora. Assim, agora, aqueles que restaram são os verdadeiros
buscadores da verdade, e eles obtêm, todos eles, a Realização. Em Sânscrito, eles chamam isso de "cheyen", significa "seleção".
Essa é uma seleção natural que acontece, e como as pessoas vão embora e como elas retornam para a Sahaja Yoga, é muito
interessante.
Isso é um acontecimento comum na Sahaja Yoga. Você não deve ficar aborrecido. Se você conseguir muitas pessoas, por
exemplo, da Rússia, e não muitos da Suíça, talvez você pense dessa maneira, mas agora não está tão ruim. Então não devemos
nos preocupar, porque não somos mais russos ou suíços. Nós somos super seres humanos, nós somos Sahaja Yogis. Quer eles
sejam russos, ou quer eles sejam indianos ou de algum país africano, está tudo bem. Contanto que eles sejam Sahaja Yogis,
nós devemos ficar felizes. Se os suíços estão vindo para a Sahaja Yoga, devemos ficar felizes. Assim, esse apego, de certa
maneira, é bom, para começar, que vocês queiram trazer mais suíços, porque vocês querem ter companhia. Agora você não
consegue viver com uma única pessoa na floresta, com todos os outros não Sahaja Yogis, é difícil.

Então você quer ter companhia. Você quer ter mais e mais e mais. Mas não importa. O quanto houver é o suficiente, e não
devemos ficar preocupados com essas coisas, com a quantidade. Mas quando queremos compartilhar nosso amor, então de
fato sentimos a falta de pessoas. Não porque nós somos suíços, mas porque não podemos compartilhar. Nesse momento, uma
nova personalidade se eleva, e essa nova personalidade é a que trabalha. Quero dizer, nós não estamos lhe dando nenhum
dinheiro, não há nenhuma condecoração para você. Não há de forma alguma muita motivação, como por exemplo, termos um
tipo de quadro seu pendurado aqui, nada desse tipo. Você consegue imaginar em alguma organização que alguém trabalharia
do jeito que vocês trabalham?
Ninguém trabalharia. Eles lhes dão prêmios, lhes dão bônus, também eles lhes dão promoções, eles fazem todos os tipos de
coisas para manter você trabalhando. Mas nós não fazemos nada na Sahaja Yoga. Então o que o faz trabalhar tão duro na
Sahaja Yoga? O que o faz expandir a Sahaja Yoga? A única coisa é que você quer compartilhar. Você não consegue evitar isso, é
como um bêbado. Se ele tem uma garrafa, ele precisa ter pelo menos uma pessoa para compartilhar com ele, porque ele acha
que seria pecaminoso: "De todo jeito, estou cometendo pecado," "por que não compartilhar isso com alguém?" Então seria
dividido meio a meio. Mas na Sahaja Yoga, você a compartilha, você quer expandi-la.
Isso acontece porque você é coletivo, você se tornou coletivo, é por isso. Você quer que mais entrem, mais se reúnam para
desfrutar. Você se tornou uma pessoa muito nobre, entende? Por exemplo, os bêbados fazem isso, mas vamos supor que
alguém ganhou na loteria, ou algum - ele tem um negócio muito grande, ele não irá querer compartilhar. Mas você pensa: "Por
que não?" "Se estou regozijando tanto, por que não os outros?" "Por que não as pessoas terem a mesma felicidade que eu
tenho?" Assim, porque você se tornou extremamente nobre, tão nobre, você trabalha tão duro, tão duro para alcançar isso. Não
há palavras que possam descrever Minha alegria quando Eu vejo vocês trabalhando isso tão espontaneamente. Ontem Eu vi o
filme, a peça inteira, e Eu realmente fiquei muito impressionada e tocada que essa música marathi chegou em Cabella.
Vocês podem imaginar algum italiano pensando nisso? Mesmo em centenas de anos, ele não pensaria. Mas como isso surgiu
tão espontaneamente e está dando certo? Porque há um senso de coletividade. As pessoas "Nova Era" falam disso aqui, sem
dúvida. Essa é a Nova Era, e a nova consciência também está aqui. Mas o que é novo agora é a nova coletividade, e essa
coletividade atua, você quer expandir, ela atua, como sua "fome", é um outro tipo de "fome", você quer formar mais Sahaja Yogis,
você quer ter mais irmãos e irmãs, e você quer ajudá-los de modo que eles possam vir aos Pujas e tudo mais, se tornem bons
Sahaja Yogis. Agora, esse tipo de ambição ou alegria ou seja o que for vocês chamem isso, é o plano todo, mostra que em seu
coração, a coletividade está prosperando. E é por isso que você não consegue desfrutar a Sahaja Yoga sozinho, sentado nos
Himalaias, não. Você quer ter outras pessoas.
Esse é agora o sinal de como o Amor da Mãe criou raízes em seus corações e como todos vocês irão expandir a Sahaja Yoga. É
claro, Me contaram que alguém na Austrália está ganhando dinheiro, a Austrália sempre tem sido um problema, eles fica
ganhando dinheiro com isso. Eu simplesmente não sei o que dizer, porque isso é - Eu não consigo entender. Como eles podem
pensar em ganhar dinheiro ou fazer todos os tipos de coisas e fazer todos os tipos de coisas asahaja? Algum tipo de dor de
cabeça aparece, não importa. Deixem isso para Mim. Eu lidarei com isso, seja o que for, mas simplesmente se tornem grandes
luzes de sua Mãe. Isso é o que Eu tenho de lhes pedir hoje à noite. Vocês têm todos os poderes fluindo em vocês, vocês têm a
lâmpada que está iluminada, mas vocês devem expandir. Expandi-la cada vez mais, e vocês ficarão surpresos ao ver o que
Tukarama disse: "Eu sou como uma pequena partícula de poeira," "e eu também sou o céu inteiro."
Isso é o que é sua personalidade. Que Deus abençoe todos vocês.

1994-1015, Respeite sua Realização e se desenvolva nela
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Programa Público Rio de Janeiro, Brasil, 15.10.1994 Eu Me inclino a todos os buscadores da verdade. Logo no início, nós temos
de saber que a verdade é o que ela é. Nós não podemos mudá-la; não podemos transformá-la. Além disso, infelizmente, com
essa consciência humana, nós não podemos conhecê-la. Eles podem ouvir, todos eles? Pergunte se eles podem ouvir, todos
eles. Yogini: Ele está dizendo que com ventilador não está ajudando. Tudo bem, então desligue-o. Se você afastar o ventilador,
ficará bem. Se você afastar o ventilador, ficará bem. Melhor. Ele faz muito barulho; o ventilador estava fazendo muito barulho.
Então agora nós temos de saber que nossa consciência… não é suficiente o bastante para conhecer a verdade absoluta. Na
realidade, nós não conhecemos a verdade absoluta. É por isso que há um problema. Alguém diz que isso é bom, alguém diz que
aquilo é bom. Há uma briga, luta, discussões e, finalmente, guerras. Isso significa que temos de evoluir mais. Seja o que for que
Eu irei lhes dizer hoje, vocês não devem aceitar isso cegamente, mas aceitar como uma hipótese. E se for provado, então vocês
têm de aceitar isso como pessoas honestas. Porque isso é para sua benevolência, para a benevolência de sua família, de seu
país, e para a benevolência do mundo inteiro. Logo no início, Eu gostaria de lhes dizer… que a verdade é que você não é este
corpo, esta mente, estas emoções, o intelecto, os condicionamentos ou seu ego. Mas você é o puro Espírito. Há uma outra
verdade, vejam todas estas belas flores… e nós não damos o devido valor a elas. Na verdade, isso é um milagre. Se você
perguntar a um médico: "Quem comanda seu coração? ", então ele dirá: "É o sistema nervoso autônomo". Mas quem é esse
"auto"? Além disso, se você for para a ciência, você descobrirá que eles não conseguem responder… todas as perguntas, porque
ela tem suas próprias limitações. Por exemplo, a ciência não pode lhes dizer por que você está nesta Terra, qual é a sua
identidade. Então nós vamos para as religiões. Mas nos tempos modernos, as religiões se tornaram… orientadas ao dinheiro ou
orientadas ao poder. Além disso, foram grandes encarnações que vieram, como Cristo, o Profeta Maomé, Moisés. Eles eram
muito grandiosos, Encarnações puras… e Eles não sabiam com que tipo de pessoas eles estavam se defrontando. A forma
como Eles foram torturados e crucificados. Eles pregavam às pessoas que não conseguiam seguir Seus ensinamentos, elas
não conseguiam seguir Seus princípios. Por exemplo, Cristo disse no quinto capítulo, Mateus, "Se um olho seu comete um
pecado, arranque o olho." "Se sua mão faz alguma coisa pecaminosa, corte a mão." "Se alguém lhe der um tapa nesta face, vire
a outra face." Eu não vi nenhum cristão sem olho e sem mãos. É uma coisa impossível e muito difícil. Foi fácil para Cristo dizer
isso porque Ele era tão grandioso. Na verdade, você tem de se tornar um santo para seguir os princípios Dele. Pessoas comuns
não conseguem segui-Lo. Então Eu acho que Profeta Maomé pensou que Ele era muito rigoroso… com os homens, então Ele fez
muitas leis para as mulheres também. E tão rigorosas que qualquer mulher que olhasse para qualquer homem… com luxúria, ela
deveria ser enterrada pela metade… e deveria ser apedrejada. Imagine o que teria acontecido com as americanas. Então o
princípio da moralidade… era realmente demasiado para os seres humanos comuns. Além disso, a Sharia que foi trazida pelo
Profeta Maomé, foi dada por Moisés aos judeus. Na Bíblia, no Antigo Testamento, em Jeremias, está descrito claramente. Mas
os judeus achavam que aquilo era demais, então não se incomodaram. Mas os muçulmanos acham que eles podiam cumpri-la;
Eu tenho certeza que eles não podem. Então, eles acreditam que são muçulmanos, mas eles não são. Os cristãos acreditam
que são cristãos, mas eles não são. Primeiro você tem de se tornar um santo. Você tem de se tornar uma personalidade
iluminada, de modo que automaticamente você se torna correto, automaticamente. Na Sahaja Yoga, nós não temos punições.
Nós temos de aceitar os seres humanos como eles são. Não há confissões nem punições físicas ou mentais. No máximo, nós
podemos pedir-lhes para saírem da Sahaja Yoga. Como este Poder está no osso sacro, Ele é seu próprio. Ela é sua Mãe, sua
Mãe individual. Ela sabe tudo sobre você… e Ela está muito ansiosa para lhe dar seu segundo nascimento. Isto é no sentido real
da palavra: você tem de ter o seu segundo nascimento. Não é apenas um faz de conta de que você nasceu duas vezes. Isso se
torna como qualquer outro rótulo, como por exemplo você é um cristão… ou um hindu ou um muçulmano ou um nascido duas
vezes. Mas qualquer um pode cometer qualquer pecado. Qualquer um pode cometer qualquer pecado. Então é preciso tornar-se
correto de forma inata, moral de forma inata. Isso só é possível quando você se torna o Espírito. Quando esta Kundalini se eleva,
Ela passa por seis centros… que são responsáveis pelo nosso ser físico, mental, emocional e espiritual. Desse modo, nosso ser
físico melhora, ou às vezes fica totalmente em perfeita condição. Na Índia, há quatro médicos da Universidade de Delhi… que
obtiveram seu diploma de medicina em Sahaja Yoga. Muitas doenças incuráveis podem ser curadas com a Sahaja Yoga. Para
diagnóstico ou para tratamento, você não precisa ir a hospitais, porque você tem o autoconhecimento. Você obtém o
autoconhecimento, porque você começa a sentir na ponta dos dedos seus próprios centros. Você começa a sentir esse Poder
Onipresente nas pontas dos seus dedos. Assim, esta é a segunda verdade que você tem de saber: há um Poder Onipresente do

Amor Divino. No Alcorão, Profeta Maomé disse claramente que… quando você tiver sua ressurreição, suas mãos, seus dedos
saberão sobre você… e eles lhe falarão sobre você. Este é o momento de sua ressurreição. Eu chamo de tempo de
florescimento, mas na Bíblia é descrito como o Juízo Final. Você tem de escolher; você é livre para escolher. Se você quiser ir
para o inferno, você pode ir. Se você quiser ir para o céu, você pode ir. A partir do dia que você obtém a sua Realização, você
começa a transformação dentro de si mesmo. Na luz do Espírito, você se torna seu próprio guia, seu próprio mestre. Você
abandona tudo que é destrutivo. Você abandona tudo que não é para o seu progresso. Todos os maus hábitos desaparecem
automaticamente. E esses maus hábitos desaparecendo, vocês simplesmente removem todas as doenças, toda a
destrutividade do seu corpo. É assim: se estou segurando uma cobra e há escuridão… e não posso ver e sou obstinada, não vou
acreditar se disserem que é uma cobra. E a menos e até que a cobra pique, não a largarei. Mas se há um pouco de luz, mesmo
um pouco de luz, imediatamente vou jogar fora a cobra por conta própria. É por isso que a iluminação é a coisa mais
importante. Se você quer salvar o mundo, é importante obter nossa iluminação… e dar a iluminação aos outros. Como resultado
disso, sua atenção se torna totalmente inocente, desprovida de luxúria e ganância. A inocência é uma coisa eterna, mas nós a
cobrimos com algumas nuvens. Ela nunca é destruída, e ela retorna assim que você obtém sua iluminação. Então sua atenção
se torna não só inocente, mas muito poderosa e ativa. Onde quer que você coloque a atenção, ela atua. Uma pessoa assim
emite alegria e paz. Então você conhece a verdade absoluta. Isso significa que todos conhecem a mesma verdade. Supondo
que você tenha dez crianças que são almas realizadas… e coloque uma venda nos olhos delas… e lhes pergunte: "O que há de
errado com esta pessoa?" Todos elas levantarão o mesmo dedo. Portanto, em nossa consciência, uma nova dimensão é
criada… chamada de consciência vibratória. Muitas pessoas não acreditam em Deus. Mas se você quiser saber, apenas coloque
as mãos e pergunta: "Deus existe?" E imediatamente você começa a sentir uma tremenda brisa fresca em suas mãos. E se você,
digamos, quer descobrir: "Cristo era o Filho de Deus? ", você simplesmente descobre. E isso é verdade porque você sente a brisa
fresca. Mas se há falsidade, se há um falso mestre, você pode imediatamente distinguir isso, porque você sente calor, às vezes
formigamento. Todo mundo sabe o mesmo. Então a melhor coisa que lhe acontece… é que você se torna coletivamente
consciente. Porque você pode sentir as vibrações de outra pessoa, e você pode sentir os chakras, os centros de outra pessoa
também. Então quem é o outro? Como um microcosmo se torna o macrocosmo. O microcosmo se torna o macrocosmo. Como
uma gota que se torna o oceano. E esse amor, o puro amor e compaixão fluem neles. Então você entende o valor da outra
pessoa também, e também seu próprio valor. Mas você se torna humilde. Você pode dar a Realização aos outros. Você pode
curar os outros. É desse modo que uma vela acesa pode acender outras velas. É um processo natural. Exatamente como uma
semente. Se você a coloca na Mãe Terra, ele brota por si só. Porque na semente está formado o processo de germinar… e está
na Mãe Terra o poder de germinar. É desse modo que tudo está formado dentro de você. É espontâneo, significa Sahaja.
Significa que nasce com você esse direito de ter essa união, yoga, com esse Poder Divino. Quando nós pensamos, pensamos
sobre o passado ou o futuro. Nós não conseguimos ficar no presente, que é a realidade. Pensamos sobre o futuro e o passado,
e não conseguimos ficar na realidade, que é o presente. Porque o passado está acabado e o futuro não existe. Mas quando esta
Kundalini se eleva, Ela alonga esses pensamentos… e estabelece o silêncio entre eles. Nesse momento, você fica totalmente em
consciência sem pensamentos. Você está consciente, mas você está sem pensamentos. Você quer pensar, você pode pensar.
Você não quer pensar, você não precisa pensar. Mas as inspirações começam a surgir. Esse estado é o estado de paz dentro de
si mesmo. Você se torna uma testemunha de todo o drama, e você se torna extremamente tranquilo dentro de si mesmo. Não
há estresse, não há tensão. Você se torna tão livre de todas essas coisas. Na verdade, você se torna seu próprio mestre. Por
último, a melhor coisa que acontece com você… é que você salta para dentro do oceano de alegria. Quando você está feliz ou
infeliz, estes são dois lados de uma moeda. Quando seu ego é mimado, você fica feliz; quando ele é perfurado, você fica infeliz.
Mas a alegria é singular. E é um estado em que você transcende todas essas limitações… de seus condicionamentos. Por
exemplo, nós temos grandes reuniões na Índia… de pessoas que se tornaram santas… e é surpreendente, Eu nunca as vi
discutindo, brigando, nada do tipo. É um estado no qual você percebe sua importância, sua glória e a glória dos outros. É tudo
seu. Está tudo dentro de você. Este poder, que chamamos de Kundalini, está no osso sacro, isso significa que os gregos sabiam
que era um osso sagrado. Agora, esse poder de vocês é o poder do puro desejo. Todos os outros desejos não são puros. Hoje
pedimos uma casa, nós a conseguimos; depois tentamos conseguir um carro; depois queremos ter um helicóptero; depois um
avião, quero dizer, não há fim para isso. Isso não é saciável. Em geral, eles dizem que os desejos não são saciáveis. A economia
diz assim. Então, se você está consciente ou não, esse poder do puro desejo está dentro de você. E uma vez que você se
conecte com esse Poder Onipresente, todos os seus problemas são resolvidos. Mesmo os econômicos… e políticos. Porque a
maioria dos problemas mundiais vêm dos seres humanos. E todos os problemas humanos vêm desses chakras, desses
centros. Se esses centros forem de uma forma ou de outra corrigidos, o mundo inteiro pode ser um belo lugar para se viver.

Falando sobre paz ou tendo organizações de paz, você não pode ter paz. Eu conheci pessoas que ganharam prêmios pela paz. e
são totalmente muito irascíveis, muito. Elas nunca nem mesmo sorriem. Elas nunca nem mesmo sorriem. E se você tem de se
aproximar delas, é melhor ir com um mastro de barco. Eu não sei como elas ganham prêmios pela paz. Você tem de ter paz
interior. Nesta curta palestra, Eu não acho que consigo falar tudo sobre isso. Mas como neste lindo auditório, você tem tantas
luzes. Você só tem de ligar, só isso. Mas se Eu ficar falando sobre a história dessa eletricidade, como ela chegou aqui, é tão
entediante. Então por que não obter a iluminação? É tão fácil. Você não pode pagar por ela, você deve entender isso. Deus não
entende de dinheiro. Ele não entende de bancos, isso é a nossa dor de cabeça. Não sei como as pessoas podem vender Deus
no mercado. Tudo bem, você pode pagar por este auditório, tudo bem. Mas não pela sua Realização. Apenas levará 15 minutos
para você obter sua Realização. Vocês estão sentindo calor, mas depois disso, vocês sentirão muito frescor. Mas como Eu
disse, Eu não posso forçá-los. Se vocês não quiserem, Eu não posso fazer isso. Portanto, aqueles que não querem ter têm de
sair. Isso não é mental; está além da mente. Assim, até mesmo Minha palestra é apenas uma introdução, mas não é o
acontecimento. O acontecimento é a concretização, Eu diria que é a concretização do seu batismo. É a experiência, não é
apenas fala. E todos vocês podem ter essa experiência, não é difícil de forma alguma. Você não tem de pensar sobre isso,
apenas funcionará automaticamente. Não há nenhum problema de nenhum tipo que você enfrentará. Eu sinto que o Brasil pode
se sair muito bem na Sahaja Yoga, porque as pessoas são sinceras e simples. Como na Rússia, Eu descobri que eles não têm
nenhum tipo de condicionamento. Pelo menos 65 a 70% das pessoas são muito sensíveis à espiritualidade. O resto é estúpido,
Eu devo dizer. Eles estão adotando a cultura americana da Coca-Cola e tudo mais. Eles querem cigarros Marlboro. Na Rússia,
em um lugar chamado Togliatti, nós temos cerca de 21.000 Sahaja Yogis. E também o governo é muito bom lá, quero dizer, as
universidades. Eles expulsaram todos os outros falsos gurus de lá, todos. Surpreendentemente, eles Me premiaram… com o
prêmio da Universidade de São Petersburgo, que era a universidade mais antiga, como acadêmica honorária, que eram apenas
dez até agora. Eu sou a décima. E um deles é Einstein. Um deles é Einstein. Eu fiquei muito surpresa. Então Eu disse: "Por que
você Me incluiu junto com Einstein?" Ele era um grande cientista. Então eles disseram: "Mãe, o que Einstein fez…" "é apenas
sobre a matéria. A Senhora está trabalhando nos seres humanos." Então eles Me deram um prêmio tão elevado. Eu disse: "Eu
não estou fazendo nada. Na verdade, eles têm seus próprios poderes," "e eles estão sendo despertados para isso. O que estou
fazendo sobre isso?" Eu não sei. Mas eles são pessoas muito sensíveis. Havia 2.000 cientistas… nessa conferência. Eles não
têm muitos condicionamentos. Eu acho que eles são pessoas que são como lousa limpa. - Como? - Como lousa limpa, Lousa
limpa, na qual escrevemos, lousa limpa. E realmente tem feito milagres lá. Então, Eu pediria àqueles que não querem ter… a
Realização do Si que deixem o auditório, porque não é apropriado perturbar durante. Mas depois da Realização, não se deve de
certa forma ficar dissolvido nisso e não crescer. Porque no começo, você se sentirá realmente no topo do mundo. Mas você
tem de crescer. Você tem de crescer no coletivo. Vocês não podem crescer em suas casas ou em seus lares ou em seus
quartos. Mas vocês não têm de abandonar nada. Vocês não têm de ir aos Himalaias e ficar de cabeça para baixo… ou ir ao
deserto de Gobi para alcançar o nirvana. Aqui, em seus assentos, vocês obterão a sua Realização. Não precisam abandonar sua
família, não precisam abandonar nada. Vocês não têm de mudar sua roupa ou qualquer coisa. Em Chicago, Eu conheci um
senhor, o chefe do Hare Rama. Ele estava usando um dhoti, o que usamos na Índia, um dhoti. Especialmente naquele dia estava
muito frio em Chicago. Eu disse: "Por que você usa um dhoti neste frio? Está terrivelmente frio." Como Mãe, Eu fico preocupada.
Ele disse: "Meu guru me iniciou assim." Eu disse: "Você acha que usando este dhoti…" "você terá o seu nirvana?" "80% das
pessoas na Índia usam dhotis e dizem:" "’Hare Rama, hare Krishna’. Todos eles terão o nirvana?" "Quero dizer, se todos eles
forem para o céu, onde você ficará?" É a mudança interna que é necessária, não a externa. Eu acho que todos vocês são
pessoas inteligentes e entenderão… o que estou dizendo. Nós não temos nenhuma organização. Nós não temos nenhum
sacerdócio, não temos hierarquias. Nada desse tipo. Todos são iguais. Eu não tenho secretária. Eu viajo todos os dias,
praticamente. Amanhã Eu irei para São Paulo e depois irei para outros lugares. Todos os dias praticamente Eu estou viajando.
Mas Eu não penso que estou viajando. Eu não penso. Eu farei 72 anos, Eu não Me sinto cansada. Eu sou a mesma porque sinto
um imenso amor por todos vocês. Isso Me compele a viajar. E esse amor em si é tão nutritivo… e tão doador de alegria. A
mesma coisa todos vocês podem ter. Todos vocês podem ter os mesmos poderes. Essas são as suas coisas potenciais que
vocês devem obter. Agora, esta Mãe Kundalini, Ela sabe tudo sobre você. Como um gravador, Ela gravou tudo. Ela conhece
você. Ela sabe quais erros você cometeu, Ela sabe quais são suas aspirações, Ela o conhece. Então, por favor, não se julgue. Ela
sabe e está ansiosa para lhe dar seu segundo nascimento. Então apenas entenda… que você não deve se sentir de forma
alguma sem confiança. Você deve ter total respeito por si mesmo. Isso significa que você não deve se sentir culpado de forma
alguma. Esta é a primeira condição: por favor, não se sinta culpado por nada que aconteceu no passado. O passado está
acabado, nós estamos no presente. Então essa é uma condição muito importante, porque se você… se sentir culpado, o centro

do lado esquerdo fica em risco. Então você pode ter espondilite, você pode ter angina, você pode ter tuberculose… ou poderia
ser órgãos letárgicos. Então, de que adianta se sentir culpado… e ficar se perturbando assim? A segunda condição é que você
tem de perdoar a todos, mesmo sem pensar neles. Quando este centro fica bloqueado, a Kundalini não pode se elevar acima
deste centro. Quer você perdoe ou não, você não faz nada. É um mito. Porque se você não perdoar, então você joga em mãos
erradas… e tortura a si mesmo. Especialmente neste momento. O centro do quiasma ótico fica deste jeito, totalmente constrito.
E se você não perdoar, ele não abrirá. E nesse momento, você perderá a grande oportunidade da Realização do Si. porque a
Kundalini não será capaz de passar por este centro. Além disso, não pense nas pessoas que você tem de perdoar, porque isso é
muito doloroso, Eu acho, às vezes. Você fica com dor de cabeça. Em geral, você tem de perdoar. A terceira condição é muito
simples. Você tem de tirar seus sapatos. Na Inglaterra, a primeira vez que Eu disse: "Por favor, tirem seus sapatos", então
metade das pessoas foi embora. Já lhes foi falado sobre os centros sutis… e os canais que temos dentro de nós mesmos.
Então, agora, nós temos dois poderes à esquerda e à direita. O esquerdo é o poder do desejo, o direito é o poder da ação. É um
desejo mundano, desejo corriqueiro. Agora, então aqueles que estão sentados nas cadeiras, não aqueles que estão sentados no
chão, eles estão bem, têm de colocar os dois pés separados um do outro. E coloquem a mão esquerda no seu colo, só isso. E
nós temos de nutrir nossos centros com nossa mão direita. Somente esta noite, nós temos de fazer, não é para ser repetido.
Agora nós vamos lhes mostrar o que é para ser feito… é colocar a mão esquerda deste jeito, que simboliza que… você deseja ter
sua Realização do Si. Tudo bem. Então, por favor, coloquem a mão esquerda assim. Agora, a mão direita, vocês têm de
colocá-la primeiro em seu coração, porque no coração reside o Espírito. Se você se torna o Espírito, você se torna seu próprio
guia, seu próprio mestre. Então, nós trabalhamos somente no lado esquerdo. Coloquem sua mão direita na parte superior do
abdômen… no lado esquerdo. Este é o centro de sua maestria… criado por grandes profetas e visionários. Agora levem sua mão
direita à parte inferior do abdômen… no lado esquerdo. Este é o centro, surpreendentemente, do puro conhecimento divino.
Agora levem sua mão direita para a parte superior… de seu abdômen novamente. Depois levem-na ao seu coração. E depois no
encontro do seu pescoço com seu ombro… e virem a cabeça para a direita. Este centro não está bem. Por favor, não se sintam
culpados. Agora, levem sua mão direita à sua testa assim… e curvem a cabeça lentamente. Agora levem de volta sua mão
direita para o lado de trás da cabeça… e empurrem sua cabeça para trás. Sem se sentirem culpados, sem enumerar seus erros,
vocês têm de pedir o perdão do Poder Divino. Agora, o último centro é importante. Estiquem a palma da mão o tanto que for
possível. Agora coloquem o centro de sua palma em cima da área óssea da fontanela, que era a moleira em sua infância. Agora
estiquem os dedos o tanto que for possível. Agora, por favor, abaixem a cabeça. Aqui vocês têm de mover seu couro cabeludo…
lentamente sete vezes no sentido horário. Por favor, estiquem os dedos para trás, caso contrário não haverá pressão. E inclinem
sua cabeça, por favor. Por favor, movam a mão sete vezes. Isso é tudo que nos temos de fazer. Agora vamos começar
fechando seus olhos. Por favor, não abram os olhos a menos e até que Eu lhes diga. Por favor, coloquem seus pés separados
um do outro… e deixem a mão esquerda no colo. E coloquem sua mão direita em seu coração. Vocês podem tirar seus óculos e
fechar os olhos. Por favor, não abram até que Eu lhes diga. Aqui reside o Espírito. Então vocês têm de fazer uma pergunta
fundamental… sobre você mesmo três vezes para Mim. Vocês podem Me chamar de Mãe ou Shri Mataji, o que quiserem. Então,
por favor, digam três vezes em seu coração, "Mãe", façam a pergunta: "Mãe, eu sou o Espírito?" Eu já lhes disse que se você se
tornar o Espírito, você se torna seu próprio guia, seu próprio mestre. Então, agora, por favor, levem sua mão direita à parte
superior… do seu abdômen no lado esquerdo e pressionem com os dedos. Aqui Me façam outra pergunta em seu coração,
muito fundamental, sobre você mesmo. Por favor, perguntem: "Mãe, eu sou meu próprio mestre?" Eu já lhes disse que respeito a
sua liberdade… e Eu não posso forçar em vocês a Realização do Si. Da mesma forma, Eu não posso forçar o puro conhecimento
divino em vocês. Então, por favor, levem sua mão direita à parte inferior… do seu abdômen no lado esquerdo. Aqui vocês têm de
dizer novamente, quero dizer, vocês têm de pedir seis vezes, porque este centro tem seis pétalas. Então peçam seis vezes:
"Mãe, por favor, dá-me o puro conhecimento divino." Esse é o conhecimento sobre a ciência das leis divinas, o qual vocês obtêm
espontaneamente, automaticamente em seus nervos. Assim que vocês pedem o conhecimento divino, a Kundalini começa a se
elevar. Então vocês têm de nutrir os centros superiores… com sua total autoconfiança. Então agora levem sua mão direita à
parte superior… do seu abdômen no lado esquerdo e pressionem com força. Aqui vocês têm de dizer dez vezes com total
confiança: "Mãe, eu sou meu próprio mestre." Eu já lhes disse que você não é este corpo, esta mente, esse intelecto, essas
emoções, esses condicionamentos, esse ego, mas você é o puro Espírito. Então agora levem sua mão direita para seu coração…
e aqui vocês têm de dizer novamente com total autoconfiança. Digam isto com total confiança: "Mãe, eu sou o puro Espírito."
Isso e o que você é, tenha fé nisso e diga: "Mãe, eu sou o puro Espírito." Este Poder Onipresente do Amor Divino… é o oceano de
conhecimento e felicidade. É o oceano de energia da compaixão e do amor. Mas acima de tudo, é o oceano de perdão… e sejam
quais forem os erros que vocês possam ter cometido… podem ser facilmente dissolvidos… pelo poder desse oceano de

compaixão e perdão. Você deve ter fé em si mesmo. Então, perdoe a si mesmo e coloque sua mão, a mão direita… no encontro
do pescoço com o ombro… e vire a cabeça para a direita. Agora, com total confiança, você tem de dizer 16 vezes: "Mãe, eu não
sou culpado de forma alguma." Tenha confiança. Eu já lhe disse isso que… quer você perdoe ou não, você não faz nada. Mas se
você não perdoar, então você joga em mãos erradas… e torturar a si mesmo. Especialmente neste momento, se você não
perdoar, o centro do Agnya não se abrirá e sua Kundalini… não será capaz de penetrar. Então agora leve a mão à sua testa… e
abaixe a cabeça o tanto que for possível. Aqui você tem de dizer novamente com autoconfiança, mas não importa quantas
vezes, de coração, "Mãe, eu perdoo a todos em geral." Agora sem se sentir culpado, sem enumerar seus erros, apenas para sua
satisfação, você tem de pedir perdão a esse Poder Onipresente Divino. Então, agora, por favor, leve sua mão direita à parte de
trás da cabeça… e empurre sua cabeça para trás o tanto que for possível. Aqui você tem de dizer, novamente de coração, não
importa quantas vezes, apenas para sua satisfação, sem se sentir culpado, sem enumerar seus erros, "Oh Poder Divino, se eu
cometi alguns erros, por favor, perdoe-os." Agora, o último centro, como Eu disse, é muito importante. Vocês têm de esticar a
palma da mão totalmente e… colocar o centro de sua palma em cima da área óssea da fontanela, que era a moleira em sua
infância. Agora estiquem os dedos para trás o tanto que for possível… e, por favor, abaixem a cabeça o tanto que for possível.
Com uma pressão, vocês tem de mover… seu couro cabeludo sete vezes no sentido horário, lentamente. Aqui, novamente Eu
não posso forçar a Realização do Si em vocês. Então vocês têm de pedir isso dizendo sete vezes enquanto movem sua mão:
"Mãe, por favor, dá-me a Realização do Si." Agora, por favor, abaixem sua mão. Abram lentamente seus olhos. Coloquem ambas
as mãos em direção a Mim deste jeito… e olhem para Mim sem pensar. Agora coloquem a mão direita em direção a Mim deste
jeito… e abaixem a cabeça, e com a mão esquerda, tentem perceber se há uma brisa fresca ou quente como vibrações… saindo
da área óssea da fontanela. Agora, por favor, coloquem a mão esquerda. Também inclinem sua cabeça, é importante. Agora
vejam novamente com a mão direita, não encostando no topo da cabeça, afastado da área óssea da fontanela, se há uma brisa
fresca ou quente como vibrações saindo. Às vezes elas são frescas, às vezes elas são quentes. Elas podem estar próximas ou
distantes. Mas se você não perdoou a si mesmo ou aos outros, você sente a brisa quente. Então, agora, novamente, por favor,
tente perdoar a todos, a você mesmo também. Agora, por favor, coloquem novamente sua mão direita em direção a Mim… e
percebam com a mão esquerda. Vocês têm de mover sua mão porque às vezes está distante, às vezes está mais perto. Está
saindo da sua área óssea da fontanela, então, por favor, tenha fé em si mesmo. Por favor, inclinem a cabeça, inclinem a cabeça,
também. Agora, por favor, coloquem ambas as mãos em direção ao céu assim, empurrem sua cabeça para trás. Agora, aqui
vocês podem fazer uma dessas três perguntas três vezes, uma delas. A primeira é: "Mãe, esta é a brisa fresca do Espírito
Santo?" Perguntem três vezes. A segunda é: "Mãe, este é o Poder Onipresente do Amor Divino, Ruh?" A terceira é: "Mãe, este é o
Paramachaitanya?" Façam uma dessas perguntas três vezes. Esta é a primeira vez que vocês estão sentindo a brisa fresca do
Espírito Santo. Agora, por favor, abaixem suas mãos. Todos aqueles que sentiram… uma brisa fresca na ponta dos dedos, ou
pode ser quente, mesmo nas palmas das mãos… ou proveniente da área óssea da fontanela, por favor, levantem as duas mãos.
O que você Me diz disso? Eu me inclino a todos vocês. A maioria de vocês se tornaram santos agora, então Eu Me inclino a
vocês. Por favor, abaixem as mãos. Todos aqueles que sentiram a brisa fresca, este Poder Onipresente do Amor Divino, têm de
crescer nisso. Alguns de vocês talvez não tenham sentido. Talvez haja algo fisicamente, mentalmente errado com vocês, talvez
espiritualmente. Ou talvez vocês estejam pensando demais. Ou talvez vocês não perdoaram, vocês não perdoaram a si
mesmos e aos outros. Seja o que for, tudo pode ser corrigido. Respeitem sua Realização… e cresçam nela. O mais
surpreendente é que quando Eu venho, muitos de vocês vêm aqui e recebem sua Realização. Mas Eu sou uma estrangeira, Eu
sou indiana… e vocês confiam tanto em Mim. Mas nós temos aqui Sahaja Yogis muito belos. Eles não aceitarão dinheiro e
vocês podem crescer. Eles lhes dirão tudo sobre isso, o conhecimento completo. Então, quando Eu for embora, vocês não
devem… simplesmente desistir, vocês têm de crescer. Caso contrário, isso seria como a parábola de Cristo em que… algumas
sementes caíram sobre a terra estéril… e alguns na terra pantanosa que apenas brotaram e morreram. É uma responsabilidade
muito grande… que vocês tenham nascido nesta época especial. Então vocês obtiveram a Realização. E é somente vocês, os
iluminados, que podem salvar o mundo. Tornem o mundo belo para seus filhos. Então, por favor, compreendam seu próprio
mérito e valor. Agora, por favor, conheçam sua identidade, saibam que vocês entraram no Reino de Deus. A vida será cheia de
bênçãos. Mas, por favor, cresçam e deem isso aos outros. Tenham fé em si mesmos. Minha mensagem é: agora regozijem a si
mesmos e regozijem os outros. Que Deus abençoe a todos. Muito Obrigada. Obrigada.

1994-1016, A atenção pura se torna muito poderosa
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Programa Público São Paulo, Brasil, 16.10.1994 Eu Me inclino a todos os buscadores da verdade. Logo desde o início, Eu devo
dizer que a verdade é o que ela é. Eles podem Me ouvir? Pergunte-lhes. Vocês não podem mudá-la, vocês não podem
contestá-la… e infelizmente, com essa consciência humana, vocês não podem conhecê-la. Em nosso processo evolutivo, nós
nos tornamos seres humanos, mas nós ainda não sabemos a verdade absoluta. Você tem de falar um pouco devagar, está
rápido, talvez. Algo mais tem de acontecer conosco… de modo que todos nós conheçamos a verdade absoluta. Porque nós não
sabemos a verdade absoluta, é por isso que temos discussões. Nós temos problemas, discutimos e brigamos… e no final, nós
temos guerras. Em todas as escrituras, está escrito que vocês devem nascer de novo. Seja o que for que Eu irei lhes dizer, vocês
não devem aceitar sem questionar. Essa fé cega nos trouxe muitos problemas. Mas, vocês devem manter sua mente aberta
como um cientista… e se vocês descobrirem que o que Eu estou dizendo foi provado, então, como pessoas honestas, vocês têm
de aceitar isso. Porque isso é para sua benevolência, para a benevolência de sua família, para a benevolência do seu país… e
para a benevolência do mundo inteiro. Infelizmente, a maioria dos problemas surgem… dos seres humanos neste mundo. E
quase todos os problemas dos seres humanos… surgem destes centros que estão em perigo. Estes centros sutis são
responsáveis… por nosso ser físico, mental, emocional e espiritual. Já foi lhes falado sobre este poder, a Kundalini, que reside
no osso sacro. Isso significa que os gregos sabiam que ele é um osso sagrado. Este poder é o poder do puro desejo dentro de
vocês. Todos os outros desejos não são puros, porque nós queremos ter, digamos por exemplo, hoje nós queremos ter uma
casa, depois amanhã nós queremos ter um carro, depois nós queremos ter um helicóptero, isso continua assim de um para o
outro. De acordo com a economia, os desejos não são saciáveis em geral. Mas, quer vocês estejam conscientes ou não, o puro
desejo de se tornar um só com o Divino está dentro de vocês. Nos tempos modernos, como profetizado, muitas pessoas que
estão buscando a verdade nasceram. Eu chamo de tempo de florescimento, mas eles chamaram por muitos outros nomes. No
Alcorão, é chamado de Ruh. Não, sinto muito, Kiyama, é Kiyama. É chamado de Kiyama. E na Bíblia, é chamado de Juízo Final.
Então é deixado para sua liberdade, se você quer ir para o céu… ou se você quer ir para o inferno. Se olharmos para a ciência,
nós devemos saber que ela tem suas próprias limitações. E enquanto buscamos a verdade, nós não saberemos porque a
ciência é tão limitada. Em primeiro lugar, ela é amoral, e em segundo lugar, ela não pode responder a muitas perguntas. Ela não
pode dizer por que estamos nesta Terra. Ela não pode dizer qual é a nossa identidade. Então, as pessoas estão mudando suas
roupas, mudando seus penteados, todos os tipos de coisas elas fazem… pensando que é a identidade delas. Mas a identidade
está dentro de você. Ou seja, você não é este corpo, esta mente, este intelecto, estas emoções, estes condicionamentos, este
ego. Mas você é o Puro Espírito. Quando dizemos "meu intelecto, meu corpo", quem é o proprietário deste "meu"? A segunda
verdade é que há um Poder Onipresente do Amor Divino, que faz todo o trabalho vivo. Nós nunca sentimos esse Poder Divino
antes. Ele também é chamado por nomes diferentes. Alguns O chamam de brisa fresca do Espírito Santo, e alguns O chamam
de Poder Onipresente do Amor Divino. E alguns O chamam de Paramchaitanya. Então, a segunda coisa importante neste
momento é que… vocês têm de se tornar o Espírito e vocês têm de sentir… esse Poder Onipresente em seu sistema nervoso
central. Se isso não acontecer, vocês ficarão inquietos. Vocês terão todos os problemas e nunca se sentirão satisfeitos na vida.
As pessoas têm buscado em todos os lugares nestes tempos especiais. Elas têm aceitado freneticamente muitas coisas, mas
elas não têm sido capazes de entender o que elas estão buscando. Primeiramente, nós devemos saber que isso é um processo
vivo de evolução. Vocês não podem pagar. Este é seu próprio poder… e é sua própria glória potencial que tem de ser
manifestada. Quando esse poder se eleva dentro de vocês, ele passa por seis centros. Ele nutre seus seis centros, através do
qual vocês têm… seu problema físico, mental, emocional e espiritual resolvido. Na Índia, na Universidade de Delhi, há quatro
médicos agora… que obtiveram seu doutorado com a cura na Sahaja Yoga. Ela cura muitas doenças… e é por meio do próprio
poder de vocês. É muito fácil saber quais doenças vocês têm. Ou saber se vocês têm problemas mentais, porque nas pontas
dos seus dedos, vocês podem sentir seus centros. Estes centros, na realidade, como ele mostrou, até mesmo uma criança pode
distinguir. Agora, se vocês souberem como curar esses centros, vocês ficarão bem. Vocês também podem sentir os centros
dos outros. Assim, vocês podem curar os outros também, porque vocês desenvolvem uma nova dimensão em sua consciência,
que é chamada de consciência coletiva. A segunda coisa que lhes acontece… é que vocês se tornam totalmente conscientes
sem pensamentos. Se Eu disser: "Preste atenção em si mesmo", vocês não conseguem. Se Eu disser: "Fique no presente", vocês
não conseguem. Nós somente pensamos sobre o futuro ou sobre o passado. O passado acabou e o futuro não existe. Assim,
para estar no presente, algo mais tem de acontecer, porque o presente é a realidade. Então, quando essa Kundalini se eleva, Ela

alonga nossos pensamentos… e nos tornamos conscientes sem pensamentos. Nós estamos totalmente conscientes, mas não
há nenhum pensamento. Se vocês quiserem pensar, vocês podem pensar, mas na verdade vocês recebem inspirações divinas.
Quando você está em consciência sem pensamentos, você está totalmente em paz dentro de si mesmo. Você observa o mundo
inteiro como uma peça teatral e você é uma testemunha. Todas as suas preocupações desaparecem, todos os seus problemas
desaparecem, você se livra deles. É como se o Poder Divino assumisse o controle. Assim como este instrumento não tem
nenhum sentido… a menos e até que ele esteja conectado à rede elétrica, da mesma forma, nossa vida não tem nenhum
sentido… a menos e até que estejamos conectados a este Poder Onipresente. Sua atenção também se torna muito inocente,
desprovida de qualquer luxúria ou ganância. Quando vamos para as religiões, nós devemos entender que… hoje as religiões
atingiram um outro estado de perversão. Elas são orientadas ao dinheiro ou orientadas ao poder, e estão lutando entre si.
Alguém pode se chamar de cristão, hindu, muçulmano, qualquer coisa, qualquer um pode cometer qualquer pecado. Também
pessoas como Cristo e Profeta Maomé, todas essas grandes pessoas eram realmente tão puras… e não sabiam com que tipo
de pessoas Eles estavam se defrontando. Seja o que for que Eles ordenaram é para os santos, para os iluminados, mas não
para seres humanos normais. Os seres normais não conseguem, os seres humanos normais não conseguem segui-Los. Como
Cristo disse no capítulo cinco de Mateus: "Se um olho seu cometer um pecado, arranque-o." Ou, "se sua mão fizer qualquer
coisa pecaminosa, corte sua mão". "Se alguém dá um tapa em uma face, vire a outra face". Eu não vi nenhum cristão sem olhos
e sem mãos, até agora. Isso significa que os cristãos não são cristãos, eles não estão seguindo Cristo de forma alguma. O
Profeta Maomé foi ainda pior. Ele pensou que todas as regras e regulamentos eram apenas para homens, então "façamos algo
mais para as mulheres." Então Ele disse que qualquer mulher que tem más intenções… em relação a qualquer homem deve ser
meia enterrada na Mãe Terra… e deve ser morta com pedras. Agora, por favor, digam-Me, na América, quantas mulheres
americanas viveriam? Então, esses tipos de regras sérias, muito rígidas… foram feitas para seres humanos comuns. Porque
Eles não sabiam como são os seres humanos, é por isso que O crucificaram. Eles não tinham nenhuma sensibilidade para
espiritualidade. Então, primeiro, temos de nos tornar uma alma iluminada, um santo, somente então poderemos seguir Cristo ou
Profeta Maomé. Um ser humano normal é cheio de fraquezas… e é demais seguir essas pessoas grandiosas. Na Sahaja Yoga,
nós não temos punições. Há somente o Amor Divino. Porque nós entendemos, como seres humanos, como eles são. Mas com
o despertar da Kundalini, vocês se tornam exatamente o que Cristo pediu que vocês fossem. Ou seja, sua atenção se torna
totalmente inocente, desprovida de luxúria e ganância. E essa atenção pura se torna muito poderosa. Com essa atenção, que é
tão pura, a pessoa emite paz e alegria. E cria uma atmosfera muito sagrada. Isso não é uma fala, mas é um acontecimento. Não
é um sermão, mas a concretização do batismo. Nós temos de saber que vocês não podem pagar por esse processo vivo. Deus
não entende de dinheiro. Vocês podem pagar por este auditório, mas não podem pagar por sua Realização do Si. Ou, pela sua
iluminação. Se vocês apenas aplicarem esse teste às pessoas, vocês saberão… quem são falsos e quem são verdadeiros.
Nesta curta palestra, Eu talvez não seja capaz de lhes dizer… tudo sobre a Sahaja Yoga. "Saha" significa "com" e "ja" significa
"nascido". "Nascido com você" é o direito de ter este Yoga, significa a união com o Poder Divino. Este é o seu direito, este é o
seu direito de nascimento ter isso. Da última vez, quando Eu estava viajando, Eu passei sobre São Paulo. E Eu senti que há
muitos buscadores aqui, porque havia vibrações divinas. E Eu pedi a eles: "Por favor, organizem algum programa em São Paulo."
Porque há muitos buscadores verdadeiros aqui. E Eu estou feliz que todos vocês vieram para a sua Realização do Si. Acima de
tudo, vocês saltam no oceano de alegria. Felicidade e infelicidade são as duas moedas da mesma moeda… Eu deveria dizer,
dois lados da mesma moeda. Quando seu ego é mimado, você se sente feliz… e quando ele é perfurado, você se sente infeliz.
Mas a alegria é singular, onde vocês testemunham o mundo inteiro, e vocês veem tudo como uma bela criação de Deus. E sua
atenção é tão poderosa… que vocês podem resolver muitos problemas do mundo. Vocês alcançam outro estado, que
chamamos de consciência sem dúvida, onde vocês adquirem todos os poderes para elevar a Kundalini dos outros, dar a elas o
autoconhecimento. Vocês podem curar os outros, vocês podem criar paz nesta Terra. Porque vocês se tornam corretos de
forma inata. Eu não tenho de lhes dizer: "Não façam isso, não façam aquilo." É assim: se Eu tiver uma cobra na minha mão… e
Eu sou muito teimosa, se vocês Me disserem que há uma cobra, Eu não acreditarei, Eu direi que é uma corda. Porque, porque há
escuridão, Eu não consigo ver. porque há escuridão, Eu não consigo ver. E sou teimosa, não quero acreditar, até que a cobra Me
pique, Eu não acredito. Mas assim que houver alguma luz, Eu mesma jogo a cobra fora. Tudo que é destrutivo em Mim, Eu
abandono. Ninguém tem de Me dizer. Um estado assim de retidão, você tem dentro de si mesmo, o qual é manifestado. E então
vocês passam a saber que todas as religiões nasceram… como lindas flores na mesma árvore da espiritualidade. Nós
arrancamos as flores e estamos lutando com as flores mortas. Assim, vocês transcendem todas essas limitações de racismo,
de comunidades, de todos os tipos de absurdos aos quais nós temos aderido. Tudo isso é seu. Esta noite, todos vocês podem
receber sua iluminação. Todos vocês podem sentir o Poder Onipresente do Amor Divino. A única coisa que você tem de ter é o

desejo puro… e total confiança em si mesmo. É claro, Eu não posso forçar isso em vocês. Eu respeito sua liberdade como seres
humanos. Se vocês não quiserem ter, vocês podem sair do auditório. Isso mal levará de 10 a 15 minutos. Eu sei que as pessoas
aqui são buscadoras, buscadoras fervorosas. E é seu direito ter sua ascensão. Em primeiro lugar, esta Kundalini é sua própria
Mãe, é sua Mãe individual. Ela sabe tudo sobre você. Ela sabe quais erros você cometeu e também conhece suas aspirações. E
Ela está muito ansiosa para lhe dar o seu segundo nascimento. Então, você não não tem de se preocupar consigo mesmo, por
favor, não se julgue. Deixe que Ela julgue. Portanto, você deve estar muito confortável em relação a si mesmo. Então, a coisa
mais importante é que nós devemos ter autoconfiança. E não devemos nos sentir culpados por nada. Essa culpa é uma coisa
horrível. Isso cria um problema no lado esquerdo aqui, no centro esquerdo e pode lhes causar muitos problemas. Isso lhes
causa espondilite, angina, lhes causa órgãos letárgicos, doenças como a tuberculose. Então, por que ter culpa? Seja o que for
que estava errado no passado acabou agora, acabou. Nós estamos falando sobre o presente. Por favor, não se sintam
culpados. Porque se este centro estiver com problemas, a Kundalini não passará. Assim como Eu os amo, vocês têm de amar a
si mesmos. Então, outra condição é que vocês não devem, vocês devem perdoar a todos. Algumas pessoas acham que isso é
difícil. Mas logicamente, quer você perdoe ou não, você não faz nada. Mas se você não perdoa, então você se tortura… e joga
em mãos erradas. Mas, neste momento, é muito importante perdoar. Porque o centro do quiasma óptico está constrito assim,
como uma cruz. E se você não perdoar, ele não abrirá assim. E neste momento importante, a Kundalini não consegue passar.
Na realidade, você tem se torturado com esse mito de não perdoar. E neste momento, você não deve perder… esta grande coisa
importante da sua vida que é a iluminação. Além disso, você não precisa pensar nas pessoas a quem você deve perdoar, porque
isso é uma dor de cabeça. Você tem de perdoar a todos em geral. A terceira condição é que vocês têm de tirar os sapatos. Eu
sei que isso é muito simples, mas em Londres, na primeira vez que tive um programa, Eu pedi a eles que tirassem os sapatos,
eles saíram do auditório, metade deles. Assim, a Sahaja Yoga não se destina a pessoas estúpidas. Não se destina a idiotas, Eu
devo dizer. Também, ela não se destina a pessoas arrogantes. Vocês têm de pedir sua Realização do Si, caso contrário, Eu não
posso forçá-la em vocês. Mas, em primeiro lugar, vocês devem ser humildes. Com tão pouca propaganda e tudo mais, muitos
de vocês vieram, isso é muito encorajador para todos nós. Vocês terão o sua germinação, Eu diria, como uma semente germina.
Porque está tudo formado dentro de vocês. Mas isso é um acontecimento coletivo. Vocês não podem ficar trabalhando em
seus lares e casas, vocês têm de vir ao coletivo para crescer. O que Me surpreende é que quando Eu vou a qualquer país, há
milhares que vêm. Eu não sei como eles têm tanta confiança em Mim, Eu sou uma estrangeira para vocês. Mas mais tarde, eles
não confiam em seu próprio pessoal que está aqui para ajudá-los. Eles podem ajudá-los a crescer. Porque depois disso, quem é
o outro? Quem é o outro? Vocês se tornam coletivamente conscientes. O microcosmo se torna o macrocosmo. Uma gota se
torna o oceano. Tanto amor, tamanha amizade, tamanho relacionamento puro… se desenvolvem de modo que nossa sociedade
melhora tremendamente. Há muito a ser dito, mas Eu acho que primeiro vamos ter nossa iluminação. Há tantas luzes aqui, você
tem de apenas ligar e elas surgem, porque isso já está formado. Se Eu tiver de lhes contar toda a história da eletricidade… e
como ela foi trazida para cá, vocês ficarão entediados. Então, é melhor acender as luzes primeiro. Agora, isso é muito simples,
como Eu lhes disse. Eu estou feliz que todos vocês tenham tirado seus sapatos sem resmungar. Vocês devem estar muito
confortáveis em relação a si mesmos. Como Eu lhes disse, vocês não têm de fazer nada, é espontâneo. Somente por esta noite,
vocês terão de nutrir seus centros… com sua autoconfiança, Eu lhes direi como fazer isso.
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Programa público 1994-10-18 Eu Me inclino a todos os buscadores da verdade. A princípio, Eu tenho de lhes dizer que a verdade
é o que ela é. Nós não podemos mudá-la. Nós não podemos descrevê-la. Infelizmente, nessa consciência humana, nós não
podemos senti-la. A verdade absoluta tem de ser sentida em seu sistema nervoso central. Agora, seja o que for que Eu irei lhes
dizer hoje à noite, vocês não têm de aceitar sem questionar, de forma alguma. Nós tivemos problemas interiores de fé cega.
Mas se vocês tratarem isso como uma hipótese e se for provado, então vocês têm de aceitar isso como pessoas honestas. A
verdade é que você não é este corpo, esta mente, este intelecto, estas emoções, este condicionamento e o ego. Mas você é o
Puro Espírito. Aqui, agora, vocês veem belas flores e nós não damos o devido valor. Na verdade, isso é um milagre. Muitas
coisas vivas, nós não damos o devido valor. Quem comanda seu coração? Se você perguntar ao médico, ele dirá: "É o sistema
nervoso autônomo." Mas quem é esse "auto"? Então a segunda verdade é que… há um Poder Sutil Onipresente do Amor Divino,
que faz todo o trabalho vivo. Nós não podemos sentir esse Poder em nossos dedos, mas Ele existe. Hoje pela primeira vez,
todos vocês irão senti-Lo. Ele é chamado na Bíblia como a brisa fresca do Espírito Santo. No Alcorão, é chamado de Ruh. E nas
escrituras indianas, é chamado de Paramchaitanya. Patanjali o chamou de Ritambhara PrAgnya. Então, em todos os livros, esse
Chaitanya foi descrito por diferentes nomes. Então "saha" significa "com", "ja" significa "nascido", é o direito de ter esse Yoga,
essa união. Todos vocês têm o direito de ter essa união com o Poder Divino. Especialmente nesta época, isso era para
acontecer. Já foi previsto. Eles chamaram de Juízo Final, no Alcorão, eles o chamaram de Kyiama. E o grande astrólogo, o
pioneiro da Astrologia, Gehrig escreveu que nesta época, milhares terão sua iluminação. Eu chamo de época do florescimento,
onde há muitos buscadores da verdade… que têm o direito de obter sua iluminação. Então é através do processo evolutivo, o
último avanço. Este Poder que o conecta ao Poder Onipresente… é chamado de Kundalini. "Kundal" são diferentes círculos. É
por isso que é chamado de Kundalini. Ela repousa no osso triangular que é chamado de sacro, isso significa que os gregos
sabiam que é um osso sagrado. Quando este Poder se eleva, Ele passa por seis centros. Todos os problemas do mundo… na
maioria das vezes vêm dos seres humanos. E a maioria dos problemas dos seres humanos… vêm desses centros sutis dentro
de nós. Assim, quando esta Kundalini se eleva e passa através dos seis centros… e ilumina a área óssea da fontana, passa
através dela, então Ela ilumina todos os centros. Ela os integra e também os corrige. Esses centros existem para o nosso ser
físico, mental, emocional e espiritual. Assim, todos os nossos problemas… no ser físico, mental, emocional e espiritual são
resolvidos. Em Delhi, há dois médicos que obtiveram seu doutorado em Medicina… por curar doenças incuráveis na Sahara
Yoga. Em todo o mundo, nós temos médicos que estão curando pessoas… de doenças incuráveis. A segunda coisa que lhes
acontece é que sua atenção se torna inocente. A inocência é eterna, ela nunca é perdida. É claro que há algumas nuvens sobre
ela. Mas com o despertar da Kundalini, a inocência de vocês é estabelecida. E sua atenção se torna inocente, desprovida de
luxúria e ganância. Uma inocência assim, uma atenção inocente assim, é muito poderosa. E onde quer que ela vá, ela emite paz
e alegria. Uma outra coisa que acontece com vocês automaticamente… é que vocês podem sentir estes centros nas pontas de
seus dedos. Não está chegando às pessoas de forma alguma, não está, elas não conseguem Me ouvir. Tudo bem? Essa
atenção é inocente, mas também é ativa. Vocês podem curar seus centros através de sua pura atenção. Vocês também podem
sentir os centros dos outros na ponta dos seus dedos. No Alcorão, está escrito muito claramente… que na época de Kyiama, que
é a ressurreição, suas mãos falarão e darão testemunho contra vocês. Então sua atenção, sempre que vocês a colocam, é tão
pura que atua sobre os outros também. Mas quem é o outro? Porque vocês se tornam, vocês se tornam novamente conscientes
coletivamente, vocês podem sentir a atenção dos outros muito claramente… na ponta dos seus dedos, os centros dos outros na
ponta dos seus dedos. Desse modo, vocês têm o autoconhecimento em seu sistema nervoso central. Por exemplo, nós
recorremos à religião para descobrir uma solução. Por exemplo, pessoas como Cristo e o Profeta Maomé, Encarnações
altamente evoluídas vieram nesta Terra. Nós não conseguíamos entendê-Los e Eles não conseguiam entender os seres
humanos. Eles não sabiam que tipo de pessoas Eles estavam enfrentando. Por exemplo, Cristo disse no quinto capítulo,
Mateus: "Se um olho seu cometer um pecado, arranque-o." "E se sua mão cometer um pecado, corte-a." "Se alguém lhe dá um
tapa em uma face, vire a outra face." Eu Mesma nasci em uma família cristã… e Eu nunca vi nenhum homem fazendo isso, sem
os dois olhos e sem as duas mãos. Cristo estava falando com santos. É por isso que Ele falou, pois Ele estava falando com
anjos. E Profeta Maomé era ainda pior, porque Ele achava que Cristo tinha sido muito rigoroso com os homens, por que não
com as mulheres? Então Ele também disse coisas horríveis… que têm de ser feitas às mulheres. Que se uma mulher olhar para
outro homem com luxúria, ela deve ser metade enterrada na Mãe Terra… e deve ser apedrejada até que esteja morta. Imaginem

o que teria acontecido com as mulheres americanas, não consigo entender. Onde elas poderiam estar? Além disso, Shariat, que
foi dado por Moisés aos judeus, que estavam muito decadentes, a ganância tomou conta, porque os judeus desprezaram isso.
Então nós podemos ver que essas restrições… são para pessoas que são iluminadas. E não para seres humanos comuns.
Portanto, primeiro, os seres humanos comuns têm de se tornar iluminados. Eles têm de entrar no Reino de Deus. Somente lá,
eles podem ser punidos assim. Mas na Sahaja Yoga, nós não temos punições. O perdão é o único remédio, até um ponto. E
mesmo depois disso, se as pessoas continuam cometendo erros, então lhes é pedido para saírem da Sahaja Yoga. Mas uma
vez que vocês obtenham a iluminação, vocês se tornam corretos, ninguém tem de lhes dizer: "Não façam isso, não façam
aquilo." Na luz do Espírito, vocês se tornam seu guia, seu próprio mestre. O que que quer que seja destrutivo, vocês
abandonam… e adotam o construtivo para sua vida. Isto é assim: supondo que Eu seja uma pessoa obstinada… e Eu tenho uma
cobra em Minha mão e há escuridão. E você Me diz que há uma cobra, mas Eu não a largarei, porque Eu sou obstinada, até que
a cobra Me pique. Mas se houver um pouco de luz, imediatamente Eu mesma a largarei. Ninguém tem de Me dizer. Você
mesmo se torna virtuoso e correto. Então sua saúde se torna excelente, sua mente se torna excelente, por causa disso, seus
problemas financeiros são também resolvidos. Nós vivemos na verdade em um mundo relativo. Ou estamos pensando sobre o
passado ou sobre o futuro. Nós ficamos pulando no cume desses pensamentos. Mas o passado está acabado e o futuro não
existe. Nós temos de estar no presente. E isso é muito difícil. Quando a Kundalini se eleva, Ela alonga esses pensamentos e
nossa atenção se sustenta no meio. E nos tornamos conscientes sem pensamentos. Significa que vocês estão plenamente
conscientes, mas não há nenhum… pensamento vindo do futuro e do passado. Esse é o momento que vocês crescem
espiritualmente… e nós obtemos inspirações do Divino. Então nós ficamos no presente, que é a realidade. E nós conhecemos a
realidade, nos tornamos totalmente confiantes. Agora, uma outra coisa que é notável é que… vocês conhecem a verdade
absoluta. Isso também na ponta dos seus dedos. Muitas pessoas não acreditam que Deus existe. Muitas pessoas não
acreditam que Cristo era o Filho de Deus. Mas depois de iluminados, vocês apenas colocam suas mãos assim… e fazem a
pergunta: "Deus existe?". E vocês sentem uma tremenda brisa fresca fluindo. Supondo que há um homem falso que vem e se
encontra com você, você apenas coloca suas mãos em direção à essa pessoa… e imediatamente você saberá que tipo de
pessoa ele é. Registrando as sensações em seu sistema nervoso central, que está indicado na ponta dos seus dedos, vocês
podem saber tudo. Uma pessoa assim é abençoada pelo Poder Divino. A tal ponto que uma vez que eles obtenham a
Realização, eles escrevem cartas para Mim sobre quais milagres aconteceram com eles. Eu disse a alguém: "É melhor você
compilar", e em um mês, ele telefonou para Mim: "As cartas chegaram acima de minha cabeça," "eu não sei quais selecionar."
Quando você se torna consciente sem pensamentos, você se torna totalmente pacífico dentro de si mesmo. Eu tenho
observado as pessoas que receberam prêmios da paz, mas o que Eu sei é que elas não têm nenhuma paz dentro de si mesmas.
E se você tem de se encontrar com elas, é melhor pegar um mastro de barco. Elas são muito irascíveis, tão egoístas e
arrogantes. Como você pode ter paz se você não tem paz dentro de si mesmo? Com a Sahaja Yoga, tem sido criada… uma nova
raça de pessoas extremamente pacíficas, amorosas e dinâmicas. A Sahaja Yoga está atuando em 65 nações. É claro, na Índia
não é difícil, mas a Rússia tem sido um lugar maravilhoso para a Sahaja Yoga. Os russos são extremamente sensíveis à
espiritualidade. Pelo menos de 65 a 70%. O resto é materialista, eles querem cigarro Malboro e todos os tipos de coisas. Mas
todos eles são muito instruídos… e esse povo tem um tamanho senso de espiritualidade. Por exemplo, a Universidade de São
Petersburgo, que é uma das universidades mais antigas, Me deu um prêmio de Acadêmica Honorária. E a décima pessoa a
obter isso até agora. E um deles foi Einstein. E Eu fiquei surpresa, Eu lhes perguntei: "Como vocês Me colocam…" "na mesma
linha que Einstein?" Então eles disseram: "O que Einstein fez é sobre a matéria", "mas a Senhora consegue trabalhar em seres
humanos." Naquela conferência, havia dois mil grandes cientistas. E eles deram o tema Medicina e Autoconhecimento. Mas
houve muitos outros que falaram sobre moralidade e saúde. A moralidade tornou-se um assunto primordial para aquelas
pessoas. Eu fiquei surpresa ao ver cientista falando de moralidade. Porque a ciência é amoral. E foi isto que disseram: há uma
lacuna na ciência. Eu devo dizer que estive lá apenas quatro vezes… e em um único lugar, um lugar chamado Togliatti, nós
temos 21.000 Sahaja Yogis. Há uma piada, eles foram uma vez… e um dos Sahaja Yogis de Togliatti perguntou a um americano:
"Quantos Sahaja Yogis você tem na América?" Ele disse: "Há 56." Então o Sahaja Yogi de Togliatti disse: "Oh meu Deus," "você
tem 56.000, nós temos apenas 21.000 em Togliatti." Porque falta maturidade nos americanos. Falta sabedoria neles. Eles vivem
como atores e atrizes de Hollywood, no mundo imaginário. Como por exemplo, uma mulher casou oito vezes… e na nona vez,
ela estava indo com um homem muito jovem para sua lua de mel. E havia quatro, cinco mil pessoas só para vê-la indo para sua
lua-de-mel. Não somente isso, mas havia dez helicópteros de onde… havia paraquedistas tirando fotos. Eles caíram sobre as
pessoas e alguns nas árvores. Eu devo dizer, a Índia pode ser um país pobre, mas você não conseguirá… nem mesmo uma única
pessoa para ver essas coisas tão idiotas. Assim, a Sahaja Yoga não é feita para idiotas… e para pessoas superficiais. É claro, ela

não se destina a arrogantes. Mas ela é para pessoas que são verdadeiros buscadores da verdade. Nessa busca, as pessoas vão
para coisas erradas. Elas foram para falsos gurus, não importa. Vocês devem saber que nós não podemos pagar por sua
iluminação. Deus não conhece dinheiro. Ele não entende de bancos, isso é nossa dor de cabeça. Então, se alguém pedir dinheiro
por sua iluminação, é melhor entender que ele é um trapaceiro. Também, a iluminação não significa algum tipo de vestimenta…
ou raspar o cabelo. Um grande poeta Kabira disse: "Se raspando seu cabelo," "você irá alcançar o seu Nirvana," "então a ovelha
que é raspada todos os anos chegará lá primeiro." Dessa vez em Chicago, vocês ficarão surpresos, Eu vi um um sujeito do Hare
Rama, o líder que veio com um "dot", que você usa, uma roupa muito leve. Estava realmente muito frio e como Mãe, Eu fiquei
preocupada, o que é ele afinal? Então Eu lhe perguntei: "Por que você está usando um dot? Está tão frio," "você terá problemas."
Então ele disse: "Meu guru me instruiu…" "e eu devo usar apenas dot, quer esteja frio ou não." E ele disse: "É desse modo que eu
irei alcançar o meu Nirvana." Eu disse: "Na Índia, 80% das pessoas usam dots," "se eles irão alcançar o Nirvana, então onde você
estará?" Há uma outra coisa realmente chocante. Em Cabella, um sujeito veio e Me disse: "Eu me tornei um homem muito
pobre," "porque todo o meu dinheiro, eu dei a Dalai Lama." Então, em nome de Deus, quantos tipos de pessoas existem que
estão trapaceando, Eu tenho de lhes dizer todas essas coisas porque Eu sou sua Mãe. Eu não tenho medo deles. Eu somente
tenho receio por vocês serem grandes buscadores… e vocês não devem se perder. Guru Nanak disse: "Aquele que é um mestre
verdadeiro…" "é aquele que o faz encontrar o Divino." Cristo também disse: "Você deve nascer novamente." Em Sânscrito, nós
temos a palavra chamada "dwija" para um pássaro… e também para uma alma iluminada. Isso significa uma pessoa que nasce
novamente como o pássaro. O pássaro é primeiro um ovo e depois se torna um pássaro, ele tem um segundo nascimento. Da
mesma forma, nós temos de ter nosso segundo nascimento, onde você alcança a transformação completa. Na realidade, várias
pessoas têm isto: "Nós nascemos novamente, nós somos cristãos, hindus, muçulmanos", estes não são nada além de rótulos.
Você talvez seja um cristão, hindu, muçulmano, qualquer coisa, mas você pode cometer qualquer erro e pode cometer qualquer
pecado. Na Sahaja Yoga, você se torna, tornar-se é o ponto. E quando a Kundalini atravessa sua área óssea da fontanela, é a
concretização de seu batismo, concretização. É a experiência de sentir o Divino. Não é uma palestra nem um sermão. Mas a
coisa mais grandiosa que lhes acontece… é que vocês saltam no oceano de alegria. Felicidade e infelicidade são dois lados de
uma mesma moeda. Mas a alegria é única. Onde você se torna a fonte da paz… e você testemunha o mundo inteiro como uma
peça teatral. Mas você mesmo se torna a luz da paz e da alegria. A Sahaja Yoga está atuando em 55 nações agora. E Eu fico
impressionada por nunca ter visto ninguém brigando, lutando ou mesmo discutindo. Todos eles gostam da companhia uns dos
outros. Amor tão puro, amizade, que você realmente sente que uma nova era começou. Relacionamentos muito puros de
marido e mulher, irmãs, irmãos. Eu nunca ouvi falar de alguém fugir com a esposa de alguém… ou com o marido de alguém na
Sahaja Yoga. Eu realmente sei que há muitas grandes almas que querem nascer nesta Terra. E se eles nascem de não Sahaja
Yogis, essas pessoas nunca entenderão seus filhos. Além disso, eles estão ansiosos para nascerem de Sahaja Yogis. Nesta
palestra, Eu não posso falar tudo sobre a Sahaja Yoga, sinto muito. Somente na língua inglesa, Eu devo ter dado cinco mil
palestras até agora. Mas isso é assim, nós temos muitas luzes belas aqui. E nós temos de apenas ligar um interruptor e todas
as luzes acendem. Porque isso está construído. Da mesma forma, isso está construído dentro de vocês. Este é o seu próprio
poder. Esta é a sua própria glória. Todos os seus poderes de proteção se manifestarão. Muitos artistas, músicos se tornaram
mundialmente famosos atualmente. Vocês ficarão contentes em saber que desta vez, a Miss Universo era uma Sahaja Yogini.
Ela veio Me ver e disse: "Eu não quero usar roupas estranhas." Eu disse: "Não, você pode usar, se você puder usar roupas de
banho," "tudo bem, não importa, vá em frente." Ela é uma moça muito simples e inteligente. Eu não diria que ela tem uma beleza
ou qualquer coisa… de acordo com os padrões de Hollywood. Mas sua inocência e sua postura ou sua inteligência… alcançou
essa sabedoria para ela, de modo que ela é hoje Miss Universo. Assim, é uma coisa notável que não saibamos… quais
qualidades nós temos, qual potencial nós temos, como somos pessoas dinâmicas. É como uma vela que não está acesa, mas
uma vela acesa pode acender a que não está acesa. Isso é como uma semente, se ela é inserida na Mãe Terra, ela brota
espontaneamente, sahaja. Porque a semente assim como a Mãe Terra… tem a qualidade intrínseca para brotar. Então
acreditem em Mim, todos vocês adquiriram isso. E isso dará certo. Por favor, não tenha dúvidas sobre você mesmo. Outra coisa
é que este Poder que está no osso triangular… é o Poder do Puro Desejo. Todos os desejos não são puros. Você quer ter uma
casa hoje, depois você quer ter um carro, depois quer ter um helicóptero, Eu não sei, continua assim. Não tem fim. De acordo
com a economia: os desejos não são saciáveis em geral. Porque eles não são vontades puras, desejos puros. Então vocês
devem ter total confiança e também devem ter… desejo de ser um só com o Poder Divino. Eu não posso forçar em vocês, vocês
têm de pedir. Porque Eu respeito sua liberdade. Este poder é sua Mãe individual. Ela sabe tudo sobre você. Como um gravador,
Ela sabe quais são os seus desejos, quais são as suas aspirações. E Ela está muito ansiosa para lhes dar o seu segundo
nascimento. E assim como quando você nasceu, sua mãe assumiu todo o trabalho, esta Mãe de vocês assume todo o

trabalho… e vocês obtêm sua Realização do Si. Isso mal levará quinze minutos. Mas aqueles que não querem ter isso, devem
sair do auditório. Porque eles não conseguem também. Pelo contrário, eles os perturbarão. Se você tem fé em si mesmo, Eu
tenho certeza de que isso dará certo. Você tem de respeitar a si mesmo, Porque você é um ser humano no ápice da evolução.
Agora, como Eu lhes disse, esta Kundalini, sua Mãe, sabe tudo sobre você. Por favor, não se julgue. Ela sabe, Ela o julga.
Portanto, a primeira condição é que você não deve se sentir culpado de forma alguma. O que quer que tenha acontecido no
passado, aconteceu. Por que carregar a culpa em seu canal esquerdo, neste centro? Como resultado desse comportamento
mítico, você contrai espondilite, ou você contrai angina, ou você fica com órgãos letárgicos. Você pode até contrair doenças
como tuberculose. Então, por que carregar esse mito da culpa? Você tem de realmente se perdoar. E você deve estar muito
confortável em relação a si mesmo. Mesmo na Minha palestra, se você acha que Eu disse algo… que faz você se sentir culpado,
esqueça isso. A segunda condição é ainda mais simples, se vocês a entenderem. Vocês têm de perdoar a todos, mesmo sem
pensar sobre eles, porque é uma dor de cabeça pensar sobre isso. Agora, logicamente, quer você perdoe ou não, o que você
faz? Você não faz nada. Mas quando você não perdoa, então você joga em mãos erradas e se tortura. Durante toda a sua vida,
você se torturou. Mas neste momento, é importante alcançar este centro… e ter o centro do quiasma óptico aberto. Se você se
sentir culpado, este centro não abrirá e a Kundalini não passará. Mas o pior é o centro do quiasma óptico, que é constrito assim.
E ele não abrirá a menos e até que… você perdoe a todos sem pensar sobre eles. Do jeito que está, você está jogando em mãos
erradas e por não perdoar, você perderá a coisa mais importante que é a sua iluminação. A terceira condição é muito mais
simples: Eu lhes peço que tirem seus sapatos. Sinto ter de dizer isso porque na Inglaterra, na primeira vez que Eu disse: "Por
favor, tirem seus sapatos", metade deles saiu do auditório. Isso nos ajuda a estar em contato com a Mãe Terra, que nos ajuda
muito. Agora, não recitem nenhuma oração, nenhum mantra, nada. Por favor, não tentem se concentrar. A Kundalini por si só
levará sua atenção para cima. Tudo bem. Aqueles que estão sentados no chão estão bem. Mas aqueles que estão sentados na
cadeira têm de manter… ambos os pés separados um do outro. Por favor, todos vocês façam isso, caso contrário vocês podem
sair. Porque o esquerdo e o direito são dois poderes. O esquerdo é o poder do desejo. E o direito é o poder da ação. Primeiro,
nós vamos lhes dizer como nutrir o seu centro com sua autoconfiança. Esses exercícios devem ser feitos apenas para esta
noite, depois vocês não precisam fazer nada. Agora, por favor, coloquem sua mão esquerda em Minha direção… deste jeito no
seu colo, sentados muito confortavelmente. Por que ele não está fazendo lá? Qual é o seu problema? Se você não quiser fazer,
você pode sair. Qual é o problema? Tudo bem. Agora, por favor, entendam que… vocês têm de estar confortáveis em sua
cadeira, mas não desleixados, não coloquem um pé em cima do outro, mas sentados confortavelmente. Vocês não têm de ir
aos Himalaias e ficar de cabeça para baixo. Vocês não têm de abandonar nada. Eu lhes disse que isso não é externo, mas
interiormente algo tem de acontecer. Então, por favor, coloquem sua mão esquerda no colo, que simboliza que vocês têm um
desejo de ter sua Realização do Si. Agora coloquem sua mão direita em seu coração. Nós usamos nossa mão direita para nutrir
nossos centros do lado esquerdo. No coração reside o Espírito. Por favor, coloquem a mão esquerda em Minha direção, tentem
entender, mão esquerda em Minha direção e mão direita em seu coração, por favor. Agora, nós colocamos nossa mão no
coração, onde reside o Espírito. Agora nós levamos nossa mão direita para a parte superior do abdômen, no lado esquerdo. Eu
lhes disse que se vocês se tornarem o Espírito, vocês se tornarão seu mestre. Assim, este é o centro de sua maestria, que é
criado por profetas e visionários. Agora nós levamos nossa mão direita para a parte inferior do abdômen, no lado esquerdo.
Este é o centro, surpreendentemente, do Puro Conhecimento Divino. Agora nós a levamos novamente à parte superior do
abdômen. Depois nós a levamos ao nosso coração. Depois no encontro do pescoço com o ombro… e viramos nossa cabeça
para a direita. Eu já lhes falei sobre este centro. E está muito (bloqueado) hoje em vocês, por favor, não se sintam culpados de
nada. Eu lhes digo, você não fizeram nada de errado. Afinal vocês são seres humanos e somente os seres humanos… podem
cometer erros, vocês não são deuses. Na Sahaja Yoga, não há confissão e não há culpa. É apenas amor, compaixão e perdão.
Agora, levantem sua mão direita em sua testa e abaixem sua cabeça. Aqui vocês têm de perdoar a todos sem pensar sobre
eles. Agora sem se sentirem culpados, sem enumerar seus erros, apenas para sua satisfação, vocês têm de pedir o perdão… do
Poder Onipresente Divino. Então coloquem a mão direita na parte de trás da cabeça. Este é o centro para pedir perdão. Agora o
último centro, vocês têm de esticar sua palma da mão completamente. E coloquem o centro da palma da mão no topo da área
óssea da fontanela, que é a moleira (…) o seu couro cabeludo. Agora, por favor, abaixem a cabeça. E movam seu couro cabeludo
sete vezes lentamente. Isso é tudo que vocês têm de fazer. Agora vocês têm de fechar os olhos. Antes disso, certifiquem-se que
coloquem ambos os pés separados um do outro… e sua mão esquerda em seu colo. Agora, por favor, fechem seus olhos e não
os abram até Eu lhes dizer. Abaixem suas mãos agora. E agora coloquem sua mão direita em seu coração. Fechem seus olhos.
Agora, aqui vocês têm de Me fazer uma pergunta muito fundamental… sobre vocês mesmos. Vocês podem Me chamar de Mãe
ou podem Me chamar de Shri Mataji. Então, por favor, digam três vezes, façam uma pergunta: "Mãe, eu sou o Espírito?" Eu já

lhes disse que se vocês se tornarem o Espírito, vocês se tornam seu próprio mestre. Então, por favor, levem sua mão direita
para a parte superior do abdômen, no lado esquerdo. E aqui, vocês têm de fazer outra pergunta fundamental… sobre vocês
mesmos três vezes. Por favor, perguntem-Me em seu coração três vezes: "Mãe, eu sou meu próprio mestre?" Agora, Eu já lhes
disse que Eu respeito a sua liberdade. E Eu não posso forçar em vocês o Puro Conhecimento Divino. Vocês têm de pedir. Então,
por favor, coloquem sua mão no lado esquerdo do seu abdômen, na região inferior. Aqui peçam novamente seis vezes, porque
este centro tem seis pétalas. Aqui vocês têm de pedir: "Mãe, por favor, dá-me o Puro Conhecimento Divino." Agora, assim que
vocês pedem o Puro Conhecimento Divino, sua Kundalini começa a se mover para cima. Então nós temos de nutrir os centros
superiores com sua autoconfiança. Por favor, agora coloquem sua mão direita na parte superior do seu abdômen, no lado
esquerdo. Aqui vocês têm de dizer dez vezes com total autoconfiança: "Mãe, eu sou meu próprio mestre." Desde o início, Eu lhes
disse que vocês não são este corpo, esta mente, este intelecto, estas emoções, seu ego ou seus condicionamentos, mas vocês
são o puro Espírito. Então agora por favor elevem sua mão em seu coração… e digam novamente com total autoconfiança doze
vezes: "Mãe, eu sou o puro Espírito." Este Poder Onipresente Divino é o oceano de conhecimento, de bem-aventurança. O
oceano de bem-aventurança. Ele é o oceano de compaixão e amor. Mas acima de tudo, Ele é o oceano de perdão. Portanto,
quaisquer erros que vocês possam ter cometido… podem ser facilmente dissolvidos no poder deste oceano de perdão. Então,
por favor, perdoem a si mesmos. E coloquem sua mão direita no encontro do pescoço com o ombro, e virem o pescoço para a
direita. Aqui vocês têm de dizer, novamente, com total autoconfiança, dezesseis vezes: "Mãe, eu não sou culpado de nada." Eu
já lhes disse que vocês têm de perdoar a todos. Logicamente, quer vocês perdoem ou não, vocês não fazem nada. Mas se
vocês não perdoam, então vocês jogam em mãos erradas. Portanto, é muito importante perdoar a todos sem pensar sobre eles.
Deixem-nos para o Poder Divino lidar. Então todos vocês, levem sua mão à testa e por favor abaixem sua cabeça. Aqui vocês
têm de dizer de coração, não importa quantas vezes: "Mãe, eu perdoo a todos em geral." Neste momento, se vocês não
perdoarem, então este centro que está tão constrito não abrirá… e a Kundalini não poderá passar por ele. Agora, sem se
sentirem culpados, sem apontar seus erros, para sua satisfação, vocês têm de pedir o perdão… do Poder Onipresente Divino.
Então, por favor, coloquem sua mão direita atrás da sua cabeça… e empurrem a cabeça para trás tanto quanto possível. Aqui
vocês têm de dizer, novamente, de coração, não importa quantas vezes: "Oh, Poder Divino, por favor, perdoe-me se eu fiz algo
errado…" "consciente ou inconscientemente." Agora o último centro, que é muito importante. Vocês têm de esticar totalmente a
mão, a palma totalmente, e coloquem o centro da palma da mão no topo da área óssea da fontanela, ela era a moleira na sua
infância. Agora, por favor, abaixem a cabeça. Por favor, estiquem seus dedos para fora. Aqui, novamente, Eu não posso forçar a
iluminação em vocês, vocês têm de pedir. Então, agora movam seu couro cabeludo sete vezes lentamente no sentido horário,
dizendo sete vezes: "Mãe, por favor, dá-me a minha Realização o Si." Agora, por favor, abaixem suas mãos. E abram os olhos
lentamente. Coloquem ambas as mãos em Minha direção assim. E Me olhem sem pensar. Agora, por favor, coloquem sua mão
direita em Minha direção assim. E abaixem sua cabeça. Vejam com a mão esquerda se há uma brisa fresca ou quente como
vibrações… vindo da área óssea da fontanela. Por favor, inclinem sua cabeça. E não coloquem sua mão no topo da cabeça, mas
afastada dela, perto dela. Agora, por favor, troquem, coloquem a mão esquerda em Minha direção assim. Novamente inclinem a
cabeça e vejam com a mão direita, se há uma brisa quente ou fresca como vibrações… saindo da área óssea da fontanela.
Algumas pessoas percebem isso mais distante. Mas se estiver quente, então você não se perdoou… ou você não perdoou os
outros, então por favor, faça isso agora. Agora, novamente, por último, coloquem sua mão direita em Minha direção… e tentem
sentir se há alguma brisa fresca ou quente… saindo da área óssea da fontanela. Agora não duvide de você, está vindo de sua
própria cabeça. Inclinem suas cabeças, inclinem suas cabeças. Agora, levantem ambas as mãos em direção ao céu deste jeito…
e empurrem a cabeça para trás. Aqui vocês têm de fazer uma pergunta três vezes, qualquer uma destas três perguntas. Por
favor perguntem, primeira pergunta: "Mãe, esta é a brisa fresca do Espírito Santo?" Segunda pergunta: "Mãe, é este o Poder
Onipresente do Amor Divino, o Ruh?" Ou "Mãe, este é o Paramachaitanya?" Façam qualquer uma dessas três perguntas,
qualquer uma, três vezes. Agora abaixem suas mãos. Todos aqueles que sentiram uma brisa fresca na ponta dos dedos… ou na
palma da mão ou saindo da área óssea da fontanela, mesmo que seja quente, por favor, levantem ambas as mãos. Brasil! Eu
Me inclino a vocês, a todos os santos do Brasil. Que Deus abençoe a todos. Que Deus os abençoe. Especialmente Brasília. Que
Deus os abençoe. Por favor, uma coisa Eu tenho de lhes dizer claramente, tudo que aconteceu com vocês é um acontecimento
coletivo. Vocês só podem crescer coletivamente, não em suas casas, mas vocês têm de vir para o coletivo. Vocês não têm de
pagar nada. Como vocês sabem, nós não aceitamos nenhum dinheiro, nós não temos lugares sofisticados, nós somos
humildes. Portanto, façam questão de respeitar a sua Realização do Si. Vocês não têm de pagar, mas vocês têm de respeitar
sua Realização do Si… e dediquem um pouco tempo a isso. Se vocês tiverem algum problema, eles podem ser resolvidos no
coletivo. Eles também lhes dirão tudo sobre como meditar, apenas por dez minutos todos os dias. Gradualmente vocês saberão

tudo e dentro de um mês, vocês podem se tornar um mestre da Sahaja Yoga. Vocês terão poderes para elevar a Kundalini dos
outros. Vocês terão poderes para curar os outros. Há tantos poderes do amor e compaixão e dinamismo, de modo que vocês
receberão a resposta que a ciência não pode lhes dar, por que vocês estão nesta terra? Primeiramente, entrem no Reino de
Deus… e em segundo lugar, sejam o canal deste Poder Onipresente. Isso é para sua benevolência, para a benevolência de sua
família, para a benevolência do seu país e para a benevolência do mundo inteiro. Desse modo nós podemos criar um mundo
muito pacífico. E esta é a verdade que vocês têm procurado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada.
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Shri Rajalakshmi Puja Delhi, Índia, 04.12.1994 Sinto muito por estar atrasada, Minha neta está um pouco doente… e Eu fiquei
para fazer com que ela fique melhor. Primeiro Eu falarei em inglês e depois em hindi. Hoje nós vamos venerar Rajalakshmi,
significa a Deusa que governa os reis. É uma coisa muito importante hoje entender… que algo basicamente deu errado… no
funcionamento de nossos sistemas políticos… e por que as pessoas perderam seu senso de… justiça, lealdade e benevolência
delas. Onde nós cometemos erro para que isso esteja sendo perdido? Não é somente na Índia, não é somente no Japão ou na
Inglaterra… ou em qualquer outro lugar que achamos que há democracia. A coisa principal é que todos esses países, mesmo
aqueles que conseguiram sua liberdade, começaram a seguir aqueles países… que supõe-se serem ricos e muito fortes e muito
poderosos, como os EUA, como a Rússia, como a China, a Inglaterra, sem compreenderem até que ponto eles conseguiram…
preencher as expectativas do que eles deveriam fazer. De qualquer forma, em um país como a Inglaterra, você vê a monarquia,
o modo como ela tem trabalhado… é chocante, totalmente chocante. O modo como eles têm agido em relação aos seus
ministros, como Cromwell, você sente como se algumas pessoas primitivas… estivessem tentando controlar algo. E os reis tão
cruéis, rainhas tão cruéis, tão sem caráter, tão irresponsáveis. Eles não tinham nenhum caráter para serem reis e rainhas. Não
havia nenhuma entrega ao Princípio de Rajalakshmi do próprio ser. Então é claro, isso se tornou independente, e mesmo agora,
Eu percebo as coisas tão estúpidas que eles estão fazendo. Mesmo na França, o presidente tem uma amante, eles correm atrás
de dinheiro, um pouco de dinheiro aqui e ali. Há pessoas em cada pais que são… realmente de um nível muito, muito baixo… e
que estão tentando cuidar do bem-estar social das pessoas. Também se você ler a história do Samurai… e de todas essas
pessoas no Japão, vocês ficarão chocados. Eles achavam que não havia nenhum limite para eles, eles não tinham nenhuma
conexão com o povo e o modo como eles se comportavam. Então você vai aos países comunistas, também o mesmo tipo de
coisa. Lá também, aqueles que chegaram no poder… se tornaram realmente governantes tirânicos. Depois nós tivemos em
outro lado, o sr. Hitler, que veio achando que não havia limite para ele mesmo. A Espanha, como vocês sabem, foi arruinada por
Franco. Não se consegue compreender como essas pessoas sem nenhum caráter, sem nenhuma qualidade mais elevada do
que o resto das pessoas… podem cuidar do bem-estar das pessoas. É impossível. Eu devo dizer que em nosso próprio país, nós
tivemos grandes reis, muito grandiosos, porque nossa herança é grandiosa… e nós tivemos santos que realmente governaram
os reis. Por exemplo, Shivaji tinha um guru que era um grande santo, todos tiveram. Janaka tinha um guru. Todos tinham um
guru. Até mesmo Shri Rama tinha um guru. Mas eles eram gurus verdadeiros. Eles foram as pessoas que realmente viveram a
vida de santos, eles eram santos verdadeiros, por dentro e por fora. E as pessoas também aceitaram os reis que tinham
histórico espiritual, aqueles que respeitavam as pessoas espirituais. Assim, a tendência toda neste país era muito diferente…
até um certo momento. Eu não sei o que aconteceu com eles quando os ingleses chegaram. A maioria das pessoas não
gostavam… do modo como os ingleses estavam vivendo, o estilo deles, seus métodos, eles não apreciavam. Mas esses reis e
rainhas de diferentes estados, eles começaram a sentir que eles são pessoas muito sofisticadas… e que nós deveríamos ter a
cultura deles. E muitas dessas rainhas, as modernas, que fumam, que bebem, disseram-Me que isso foi ensinado por suas
governantas… que vieram ou da Suécia ou da Inglaterra ou da Austrália. E elas assimilaram essas coisas. É claro, os homens
também acharam que nós somos muito atrasados, esta é a ideia que eles lhes deram: “Vocês são pessoas muito atrasadas,”
“vocês não sabem fumar, vocês não sabem beber,” “vocês não têm nenhum salão de bailes”, isso, aquilo. Mesmo nossos
militares foram corrompidos com isso. Nos militares, todas as coisas de estilo inglês ainda estão acontecendo. Eu não sei
quando eles pararão. Eles não sabem nada sobre nosso país. Eles saberão sobre a Inglaterra, e você lhes pergunta qualquer
coisa sobre a Inglaterra, eles saberão. Todo o sistema de educação veio através do inglês, mas tudo sobre a Inglaterra e a vida
ocidental, do que sobre a vida indiana. Ninguém nunca se importou com as coisas indianas. Mesmo na medicina, a mesma
coisa aconteceu. Ninguém quis prestar atenção em qualquer vaidya (ayurveda) ou qualquer um. Eles pensaram: “Oh, essas
pessoas são primitivas inúteis, atrasadas.” Assim, mesmo um país que era realmente, Eu devo dizer, que tinha a espiritualidade
governando na política, também decaiu desse jeito. Antes da independência neste país, Eu Me lembro, nós tivemos de lutar
contra os britânicos, e que pessoas patrióticas tínhamos naquela época. Eu Me lembro uma vez que fomos assistir um jogo de
hockey, e Meu pai sempre tinha uma bandeira nacional, naquela época, ela não era nacional, era uma bandeira do congresso, no
carro. Então os soldados vieram, eles disseram: “Abaixe a bandeira.” Então Meu motorista desceu, ele disse: “Corte minha
garganta primeiro e depois abaixe a bandeira.” Todos nós, as crianças, nos juntamos a ele e eles ficaram chocados, recuaram.
Tamanho entusiasmo, tamanho patriotismo surgiu naquela época… quando estávamos lutando contra essas pessoas. Mas eles

nos dividiram e criaram um problema para nós. E vocês sabem, antes nós podíamos desfrutar… quaisquer frutos de nossa
liberdade, nós estávamos lutando, nós estávamos divididos. Eu não sei quem culpar por isso. Se nós não tivéssemos aceito
essa divisão, não teria havido nenhum problema. Mas eles a aceitaram. Agora, coitados dos habitantes de Bangladesh, são tão,
tão, tão pobres. Se eles fossem unificados com a Índia, eles estariam muito melhor. E o que é o Paquistão? É apenas uma lugar
vazio, nenhuma indústria, nada. É por isso que eles ficam o tempo todo falando sobre Caxemira, Caxemira. Eles não têm nada.
Em seu próprio país, as pessoas estão tendo conflitos, isso, aquilo, mas não há nenhum crescimento. Agora eles dividiram
apenas a Índia. Agora aqui, depois de todo esse acontecimento, qualquer guerra, qualquer tipo de crise como essa,
imediatamente muda o sistema de valores. Não que no ocidente não houvesse sistemas de valores, havia, mas a guerra os
mudou completamente da mesma forma que na Índia também. Políticos, aqueles que perderam suas vidas nas lutas… ou
aqueles que defendiam algo bom eram considerados como sem ideais. E as pessoas deram uma guinada de 180 graus,
totalmente, uma guinada de 180 graus… e eles se tornaram muito egocêntricos, apenas preocupados com suas próprias coisas
pessoais, suas famílias… ou talvez a acumulação de dinheiro… e a transferência de dinheiro daqui para a Suíça. Quero dizer,
algo, quero dizer, Eu lhes digo, Eu passei Minha vida… com as pessoas que estavam lutando, lutando pela liberdade. Quero dizer,
eles não conseguiam nem mesmo pensar nessas coisas. Eu conheço Meu pai, Eu conheço Minha mãe, Eu conheço os amigos
deles, Eu conheço muitas pessoas que estavam em nossa família que costumavam vir, muitos sikhs e muitas outras pessoas,
até mesmo muçulmanos. Eles não conseguiam pensar em pegar dinheiro, quero dizer, isso era realmente considerado como
muito baixo nível. Pegar para quê? Qual é a necessidade? Se você está satisfeito em seu coração com o que você queria, você
obteve, você obteve sua liberdade, agora acabou-se. Mas o modo como essas pessoas que estavam totalmente por baixo, que
não fizeram nada pelo país, não sacrificaram nada pelo país, apenas se elevaram ao topo e todas as pessoas boas caíram. Se
você ler a história de Shivaji… ou de Rana Pratap ou qualquer um deles, Shalivahana, qualquer um, você ficarão surpresos ao ver
como eles veneravam a Shakti. Todos os Kshatriyas veneravam a Shakti, e eles iriam até um ponto e não além. Até o ponto
onde o dharma existia. Essa história, Eu não posso repeti-la para vocês. Mas da maneira sutil, sentimos que… essa divisão de
repente mudou a atitude das pessoas, ou Eu deveria dizer, aqueles que eram muito baixo nível… atingiram posição social mais
elevada. Eu Me lembro que Eu estava aqui naquela época, na época da divisão, e Eu era casada e três pessoas vieram a Mim. Eu
estava sentada do lado de fora no jardim, tricotando algo para Minha filha porque Eu estava grávida. Então eles vieram e
olharam para Mim e disseram: “Podemos ter um quarto em Sua casa?” Eu disse: "Por que não, Eu tenho.” Era uma casa muito
grande do Meu pai. “Eu lhes darei.” Eles disseram: "Precisamos por um ou dois meses, nós somos refugiados." Eu disse: "Tudo
bem, e ele tem uma porta externa,” “vocês não precisam nos incomodar e também há uma cozinha anexa…” “e um banheiro
anexo. Vocês podem fazer o que quiserem.” Eu só ofereci. À noite, Meu irmão mais velho veio e Meu marido… e ambos eram
amigos e ele simplesmente começou a gritar Comigo. Aquelas pessoas estavam na outra sala. "O que você quer dizer com
manter essas pessoas? Quem são eles?” “O que eles farão? ", e isso e aquilo. Eu disse: "O que eles farão?" “Eles podem roubar
algo de mim.” "Então, o que há nesta casa para roubar?” “Eles são refugiados, parecem pessoas boas para Mim.” “Eu os aprovei
por causa das vibrações, eles estão bem.” “Não, não, não, não, é melhor colocá-los para fora!” Eu disse: “Olhem para essas
pessoas.” "Sem sequer falar com eles, conhecê-los, de repente,” “vocês estão lhes pedindo para saírem só porque eles são
refugiados.” Então Eu senti que neste país uma nova onda tinha começado, em que um indivíduo não é respeitado se ele não
tem dinheiro, ele não é confiável se não tem dinheiro. Na verdade, é o contrário, aqueles que têm dinheiro, é melhor você nunca
confiar neles. E aqueles que não têm dinheiro são pessoas muito mais honestas… neste país do que as pessoas que têm
dinheiro, que são todos trapaceiros praticamente. Então aconteceu assim e Eu disse: “Não, eles vão ficar aqui.” Eu bati Meu pé.
Eu disse: "Esta casa Meu pai Me deu…” “e eles vão ficar aqui.” Coitados, eles ficaram por um mês, Eu acho, que deve ter sido
muito embaraçoso. E enquanto eles estavam lá, muitos sikhs, naquela época era uma grande organização, sikhs e RSS eram
uma organização, e eles vieram à Minha casa e disseram: “Nós ouvimos dizer que há um muçulmano morando com a Senhora.”
Havia um muçulmano. “E vamos matar esse muçulmano.” Eu disse: "O que o faz pensar que há um muçulmano?" “Nós
obtivemos relatos.” Eu disse: "Errado, não há nenhum muçulmano na casa." Eu lhe disse uma mentira. Então eles disseram:
"Como vamos acreditar na Senhora?" Eu disse: "Veja, estou usando uma coisa (bindi).” “Eu sou uma senhora hindu. Como
manterei um muçulmano em Minha casa?” “Nós todos estamos com medo deles e não há ninguém assim.” De uma forma ou
de outra, acreditaram em Mim. Eu contei uma completa mentira, mas eles acreditaram em Mim. Eles tinham trazido muitas
dessas espadas, com sangue. Mas Eu não estava com medo e Eu lhes falei de uma maneira muito determinada. Qualquer outra
pessoa em Meu lugar teria dito: “Tudo bem, tudo bem, há um, vocês podem levar.” Então essas três pessoas, que estavam lá,
saíram de Minha casa. e uma delas é uma atriz muito famosa, o outro é um poeta muito famoso… e o outro é um escritor muito,
muito famoso. E então aconteceu que… eles queriam fazer um filme sobre os jovens… e Eu era a presidente daquilo,

vice-presidente daquilo, e eles queriam chamar essa atriz. Eu disse: "Não digam Meu nome a ela." Porque Eu tinha perdido
contato com ela completamente. Eu só disse: “Deixe-os em paz, onde quer que estejam, deixe-os em paz.” Não há nenhum –
meio que, Eu nunca fiz nenhuma pergunta ou qualquer coisa. “Não digam Meu nome.” Eles disseram: "Por quê?" Eu disse: "Por
alguma razão, simplesmente não digam a ela Meu nome,” “senão ela vai ser forçada a dizer 'sim', o que Eu não quero.” Então,
quando eles foram até ela e lhe pediram, ela disse: "Eu devo ter um sari, eu devo ter um chappal,” “eu devo ter uma bolsa para
combinar, eu devo ter isso,” “tudo isso vocês têm de pagar, mais tanto dinheiro, você terão de pagar.” Eles disseram: "A nossa
organização é de caridade." Ela disse: "Seja o que for." Eu disse: "Tudo bem, deem-lhe o que ela pedir." Então Eu fui para a
cerimônia de abertura e ela Me viu… e ela não conseguia se controlar, lágrimas começaram a cair. Ela simplesmente veio e caiu
aos Meus Pés. Ela disse: "Como a Senhora está aqui depois de tanto tempo?" Então eles disseram: "É Ela que está fazendo este
filme." "O quê?” “Ela está fazendo este filme, por que vocês não me disseram?” “Meu Deus, meu Deus." Ela não conseguia evitar,
ela estava chorando, chorando, chorando, chorando. Eu disse: "Agora está tudo bem." Ela disse: "Aceite dinheiro de mim.” “Eu
pagarei por toda a produção do filme.” “Vocês não conhecem esta Senhora. Vocês não A conhecem.” “O que Ela fez por mim,
ninguém teria feito, Ela fez." Ela disse: "Ela nunca nos contou nada, como deveríamos saber?" Tamanha mudança que ela
imediatamente telefonou para seu marido… e para esse grande poeta, todos eles vieram correndo e eles também. Mas um
pequeno gesto bom de administração: aquela era Minha casa, dada a Mim por Meu pai. Naquela época, é claro, Meu marido e
Meu irmão… não sabiam confiar nas pessoas. Mas Eu confiei neles, totalmente. Eles ficaram dizendo: "Eles cortarão Sua
garganta." "Por quê?” “Por que eles cortarão Minha garganta? Para quê?" Eles estavam pensando todos os tipos de coisas
estranhas. E a pior coisa que Eu senti foi que… eles estavam com medo porque eles não tinham dinheiro. Esse é o começo do
fim, Eu acho. Em nosso país, essa luta por dinheiro começou depois disso. Sem dinheiro as pessoas começaram a sofrer muito.
Os pobres não se importam porque estão acostumados a isso. Seja qual for o dinheiro que eles tenham, eles comem e dormem.
Eles não eram pessoas muito, muito pobres como eles são hoje, mas eles eram pessoas pobres, sem dúvida. Mas o que Eu
percebi naquele momento… é que as pessoas que têm alguma posição ou algum poder… ou qualquer coisa assim estão
literalmente com medo de todos os outros. Esse é o começo da nossa queda. Nós ficamos com medo. Aqueles que estavam no
comando ficaram com medo: “Eu posso perder meu lugar…" "ou eu posso perder meu dinheiro, eu posso perder o meu poder.”
Esse susto os deixou totalmente loucos. Supondo que Eu seja deixada sem dinheiro. E daí? O que acontece? Todos esses
pensamentos começaram a surgir depois dessa divisão, Eu senti que está em toda parte. Enquanto na Minha infância Eu lhes
direi, Meu pai nunca trancava a casa, era uma casa muito grande, ele nunca trancava. E nós tínhamos um gramofone muito
bonito com trompa, algo desse tipo. E um dia um ladrão veio e o roubou. Então no dia seguinte, nós descobrimos, Meu pai disse:
"Coitado, ele gostava de música, então ele levou, não importa,” “mas ele não levou os discos, agora o que ele vai usar? Ele
precisa ter os discos.” Então Minha mãe começou a provocá-lo, "Tudo bem, anuncie agora.” “Aquele que roubou nosso
gramofone…” “deve vir e pegar os discos, eles estão disponíveis para ele.” É tão natural. Ele apenas sentiu: “Nós temos dinheiro,
afinal, esse sujeito não tem dinheiro…” “e ele quer ouvir música.” Então Meu pai disse: "Tudo bem". Por outro lado, ele era um
advogado criminal. Meu pai conhecia a lei muito bem. Não era um tolo estúpido, mas ele não conseguia entender que aquele
sujeito só levou o gramofone… sem os discos. Ele disse: “Ele não deve ter encontrado, estava lá guardado e tudo mais.” Minha
mãe disse: "É melhor anunciar." Ele também era um político. Então, naquela época, o sentimento entre os políticos era de…
como elevar o padrão dessas pessoas… que não estão tendo o que nós estamos tendo. Todas as pessoas que tinham
dinheiro… doaram generosamente para muitas coisas. Quero dizer, na Minha região havia Rahbahadur Lakshminarayan, ele
doou todo o seu dinheiro, tudo, para uma grande universidade. A maioria das coisas que aconteceram naqueles dias… foram
feitas por pessoas caridosas. Quero dizer, eles nunca pensaram que nossos filhos deveriam ter tanto dinheiro, milhares e
milhares e milhares, eles nunca pensaram assim. Seja qual for o dinheiro limitado que eles tinham, eles queriam doar…. e fazer
algo bom aos outros. Então, quando Rajalakshmi, a Lakshmi que é A responsável… por cuidar da benevolência das pessoas,
quando Ela age, as pessoas pensam que têm, nem sequer pensam, elas o fazem, automaticamente, elas estão lá para a
benevolência. Elas não têm de dizer a si mesmas. É apenas isto: elas sentem que é o trabalho delas; isto é o que elas têm de
fazer: cuidar das pessoas, elas devem ser trazidas a melhores níveis de vida. Isso é o que elas pensam, elas não pensam como
um partido político: “Quem está aparecendo? Quem matar?” Nada do tipo. Sob a influência da Deusa Lakshmi, que governa o
lado político, nós podemos dizer, os reinos e tudo mais, a primeira coisa é a generosidade, a primeira coisa é a generosidade.
Por exemplo, Mahavira estava meditando e enquanto saia, Sua roupa – Ele tinha um tecido em volta do Seu corpo, um dhoti e
Ele tinha se coberto. E o tecido de cima ficou preso nos arbustos. Então Ele o cortou e saiu com metade da roupa, estava em
Seu próprio palácio. Então Shri Krishna queria fazer Seu teste. Ele disse: "Veja, Eu não tenho roupas, Eu estou despido." Ele veio
diante Dele como um mendigo. "Você tem isto, por que Você não Me dá esta roupa?” “Você pode ir ao Seu palácio e vestir Sua

roupa.” Ele disse: "Tudo bem". Ele a tirou e Lhe deu. E então Ele conseguiu algumas folhas e tudo mais, cobriu-se, foi para Seu
palácio e se vestiu. Mas agora, esses jainistas, eles fazem a estátua Dele tão grande, insultam-No completamente… mostrando
todos os tipos de partes íntimas sem sentido aos detalhes. Isto é o que acontece onde você não tem a veneração da Deusa. a
Deusa é Shri Shobha. Ela é Aquela que adorna você. Ela é uma Mãe. Ela o adorna com joias, Ela o adorna com belas roupas, Ela
é sua Mãe. Ela faz isso. Por exemplo, Raja Janaka, Ele era o Rei, então Ele tinha de usar joias, Ele tinha de usar belas roupas, Ele
tinha de fazer tudo. E quando Nachiketa foi até Ele, ele ficou bastante surpreso: “Por que meu guru o enviou para este rei…” “que
está usando todos os tipos de roupas e isso e aquilo?” E Ele também tinha uma grande festividade com danças. Ele disse: "Ele
não é um santo, então por que meu guru toca Seus Pés?” “Ele é um rei." É claro que Raja Janaka sabia o que ele estava
pensando. Ele disse: "Por que você veio aqui, Nachiketa?" Ele disse: "Eu estou aqui para obter minha Realização do Si." Ele disse:
"Você pode ficar com todo o Meu reino,” “mas não é fácil lhe dar a Realização do Si.” Ele disse: "Tudo bem, seja o que for que o
Senhor disser, eu farei." Então Ele colocou uma grande espada na cabeça dele e lhe pediu para dormir. Ele não conseguia
dormir, de forma alguma. Então eles estavam tomando banho, Ele disse: "Venha e tome banho no rio." As pessoas vieram e
disseram que havia fogo e todo mundo estava fugindo… e Raja Janaka ficou em Seu estado meditativo, Ele ficou sentado em
silêncio. Nachiketa ficou um pouco angustiado. Então eles disseram: "O fogo está chegando aqui…” “e todas estas roupas vão
ser queimadas.” Então Nachiketa correu para salvar suas coisas, mas ainda assim Ele ficou meditando. Então eles saíram e
Nachiketa percebeu… que nada que estava lá foi queimado. Era apenas uma ilusão para as pessoas. Ele ficou impressionado.
Então ele percebeu o que havia de errado com ele, que ele estava duvidando do próprio Poder Divino. Aquele que era Janaka,
que era um rei, não estava preocupado com Seus próprios poderes, estas coisas são o quê? Porque Ele é isso hoje, tem de
fazê-lo. Porque sou casada, Eu tenho de usar um mangalasutra. Então isso é para o parampara, para o estilo tradicional, mas
por dentro, Ele era um santo, muito elevado, alto nível de santidade. Quando acontece que você tem alguma posição social,
algum poder, mesmo na Sahaja Yoga, Eu fiquei surpresa. Se alguém se torna líder, Eu não sei o que acontece com ele. É um
mito. Não há nada como liderança na Sahaja Yoga, nada assim. É só um mito. Mas de repente as pessoas saltam. É o ego que
fica mimado. Mas esse ego pode ser facilmente administrado se você venerar Rajalakshmi. Ela é a doadora de equilíbrio. Em
primeiro lugar, Ela monta no elefante. Não é fácil para uma senhora subir em um elefante, Eu fiz isso, não é fácil. Sem medo. E
Ela se senta ereta com uma completa atitude equilibrada. E Suas bênçãos são imensas. A primeira bênção que a pessoa recebe
é a assimilação da dignidade, a dignidade de um rei, a dignidade de uma rainha. Você é uma rainha, então você não pode se
comportar como as mulheres de rua. Com a bênção Dela, antes de tudo, você adquire essa dignidade. Essa dignidade é cheia de
amor, amor pelos outros. Essa personalidade não emite nada além… de amor e benevolência pelos outros, nada mais. Onde
quer que Ela olhe, em cada olhar de relance, Ela abençoa as pessoas. Ela não espera nada. Ela é uma rainha, o que você pode
dar à rainha? Ela é a mais elevada de todas em todos os aspectos, O que você pode dar a Ela? Esses, todos esses políticos e
todos esses chamados presidentes… de todos esses países são mendigos. O tempo todo: “Deem-me isso, deem-me aquilo”,
como pessoas gananciosas andando por aí, são mendigos. Eles não são as pessoas que podem governar. Desejando
ardentemente coisas. Então a primeira coisa é o sinal de que uma pessoa assim tem uma personalidade… que abençoa as
pessoas, pensa na benevolência delas, cuida de toda e qualquer pessoa que apareça. Essa é uma bênção da Deusa. Então a
segunda bênção da Deusa… é que você desenvolve um tipo de temperamento, que é muito digno, mas também cheio de
humor… e compreende como são as outras pessoas. Há uma história de um rei que estava indo em um cavalo… e ele encontrou
um bêbado. Então, vocês podem dizer… que esse nosso bêbado pode ser comparado com nossos políticos. Então o bêbado
parou. Ele disse: "Eu quero comprar seu cavalo." As pessoas disseram: "Você sabe quem é ele?" "Sim, eu sei que ele é um rei.”
“Tudo bem. E daí? Eu quero comprar o cavalo dele." Ele disse: "Tudo bem, não hoje, amanhã nós lhe venderemos o cavalo."
Então foi embora. No dia seguinte, ele foi chamado. Então ele veio com as mãos juntas, curvado. Ele disse: "O quê? Você era o
que ia comprar o meu cavalo?” “O que aconteceu com você? Eu quero vendê-lo para você.” Ele disse: "Senhor, aquele que queria
comprar está morto.” “Eu sou uma pessoa comum.” Que personalidade, que personalidade tão sólida, Eu deveria dizer, qualquer
um teria ficado com raiva, teria dito: "Espanquem este homem!” “Coloquem-no para fora! Ele fala comigo desse jeito,”
“comporta-se desse modo.” O que o rei disse foi notável. Porque ele sabia que ele estava bêbado, sabia que ele não estava em
seu juízo. É por isso que ele estava falando assim. Não ficou com raiva dele, ele disse: "Tudo bem, venha amanhã, eu lhe
venderei o cavalo." Isso só é possível se você tiver esta Rajalakshmi em você, caso contrário, você nunca se comportaria assim.
Agora, e quanto aos políticos de hoje em qualquer lugar? Eles até mesmo atiram nas pessoas, eles matam as pessoas, eles as
prendem, colocam-nas em dificuldades, quero dizer, todos os tipos de coisas, eles estão fazendo. Esses indivíduos não têm
nenhum direito de chamar ninguém de criminoso. Mas nós aceitamos. Como em hindi, nós dizemos: "Aaj kal ka zamana hai
aisa." (Esse é o mundo atual) Nós aceitamos isso, aceitamos todas essas pessoas como nossos governantes. Então

Rajalakshmi é Aquela que se sustenta no dharma. Ela se sustenta no dharma. Se houver um adharmi, então Ela não abençoará
essa pessoa. O adharmi deve ser retirado. Mas se ele não for, então fará de tudo para salvar essa pessoa. Mas se descobrir que
a pessoa é adharmi, não salvará. É um tipo de discernimento divino que deve-se ter… em relação a com quem ser gentil e quem
deve ser punido. Esse discernimento divino deve existir em uma pessoa, caso contrário, você pode jogar nas mãos de dez
pessoas… que estão ao seu redor, ensinando-lhe algo, fazendo alguma coisa. Um dia Eu estava na região de Minha mãe,
Nandgaon, e havia um senhor que impressionou muito nosso yogi. Eu apenas fiquei calada. Ele era um político importante… e
ele Me disse: “Nós temos de fazer assim e temos de fazer.” Eu disse: "Tudo bem, tudo bem, tudo bem." Então três, quatro
professores da universidade vieram Me dizer: "Mãe, ele é um político, tenha muito cuidado.” “Ele é um homem muito mau, tenha
cuidado com ele.” Eu disse: "O que vocês sabem sobre ele?" Eles disseram: "Ele é um político." Eu disse: "Há muitos políticos."
“Mas ele não é um bom homem.” “Mas o que vocês querem dizer?” Eu disse: "Agora sentem-se e Eu vou lhes dizer.” “Esse
homem fugiu com a esposa de um brâmane.” Ele mesmo não é um brâmane e esta criança é dele com ela… e o quanto ele
enganou as pessoas, Eu sei tudo. Eles ficaram chocados. “A Senhora sabe, Mãe?” "É claro. Eu sei de tudo.” “Então por que a
Senhora permite que ele se aproxime de Você?” “Vocês acham que ele está perto de Mim?” Eu disse: "Vocês estão
lamentavelmente enganados.” “Mas é bom que ele veio a Mim,” “porque ele tem perturbado as pessoas muito e Eu o corrigirei.”
Enquanto algumas pessoas achavam: “Ele era uma grande conquista que temos”, e alguns deles vieram para Me dizer para ter
cuidado com aquele homem. sem saber o que ele era. Esse tipo de discernimento divino tem de estar presente. Se um rei não
tem esse discernimento divino, então ele pode punir o bom e ele talvez ajude as pessoas más. Mas esse discernimento divino
desaparece quando você é egocêntrico. Este é o ponto principal: um completo desapego sobre o poder deve existir. Desapego
completo. Por que Rajalakshmi deveria se importar com alguma coisa? O que Ela ganha? Mas agora há alguns que paparicarão
uma pessoa, isso, isso e aquilo, e depois eles acham: “Ah, nós estamos no topo do mundo!” Eles só paparicam, paparicam e
paparicam… o ego de um político e ele acha que é um homem muito importante, então na eleição, ele não entende por que ele
está no chão. Então, com essa dignidade, autoconhecimento, você sabe o que você é. O que quer que vocês Me falem, o que
quer que vocês Me digam, Eu escutarei: "Tudo bem, tudo bem, tudo bem", mas Eu não aceito nada como algo grandioso. Porque
se Eu sou isso, o que há para ser grandioso? Agora supondo, isto é uma lamparina aqui. Então, isto é grandioso ou não
grandioso? É uma lamparina. Então, se Eu sou a Adi Shakti, Eu sou a Adi Shakti, e daí? Se você é um rei, você é um rei, e daí?
Quero dizer, se você é um impostor, então você talvez sinta seu ego. Mas se você é realmente o rei, então você não sentirá. Se
você está sob a influência da Deusa, então essa é a única coisa que você desfruta. O resto não é nada. Quer você tenha
diamantes ou tenha prata… ou tenha qualquer coisa, não faz nenhuma diferença, de forma alguma. Agora, como as pessoas
desvirtuam as escrituras, também devemos observar. Rajalakshmi está sentada no elefante, tudo bem, então eles devem ter
todos os carros muito grandes. Ela está sentada no elefante porque o elefante é o animal mais alto. É muito gentil, muito
misericordioso e tem uma memória imensa. É por isso que Ela está sentada em um elefante. Ela não está sentada lá para se
exibir. Mas Ela está sentada lá para ver ao redor o que está acontecendo, avalokan, Ela pode ver em volta o que está
acontecendo, por estar em um lugar mais elevado. É por isso que é feito com que um rei se sente em um pedestal mais alto.
Mas o propósito não é se exibir. Mas o propósito é… que a partir dessa posição, ele pode ver os outros melhor, ele pode estar
atento aos outros. Se alguém consegue uma posição elevada, então eles acham que eles são os donos dessa posição. Tudo
isso surgiu porque o cérebro ficou de cabeça para baixo, Eu acho. Como pode ser isso logicamente? Agora, se você está – este
trono é dado, tudo bem, então com o trono, Eu sento nele, mas este trono não pode Me dar nada, Eu posso dar algo a este trono.
O rei tem de pensar que ele está fazendo um favor a todas essas coisas, que ele está sentado sobre elas porque ele é um rei.
Pelo contrário, ele acha que todas essas coisas são importantes… porque algo está faltando nele ou o quê? E é por isso que
quando eles vêm para fazer o Raj, eles começam a juntar coisas que são totalmente inúteis, entulham as casas deles, lares,
tudo, com algo que é inútil. Toda a dignidade deles, tudo é em si um adorno sobre eles… e para mostrar que eles são reis. É
claro, é dado a eles uma coroa, é dado a eles um grande colar, eles devem usar algo aqui, porque eles são reis. Mas esses não
são realmente seus adornos, mas essas coisas ficam adornadas por um rei. Por exemplo, pegue um sujeito muito magro da rua,
faminto, que é um mendigo, digamos por exemplo, e coloque esses adornos nele e todas as roupas de um rei. Coloque-o no
palco, todo mundo talvez comece a rir. Ninguém pensará que ele é um rei, de forma alguma, porque ele não tem essa dignidade,
não tem esse rosto, ele não tem esse corpo, ele não tem essa mente, ele não tem essa sabedoria. Então, como ele é um rei? Por
exemplo, havia um rei que tentou fazer seus sapatos de pérolas. Mas ele é parecia tão estúpido que quando Eu vi as pérolas, Eu
disse: “Este é o único homem que pode pensar assim.” Ele era tão estúpido de se olhar. E garantiu que essas pérolas fossem
colocadas em seus sapatos. Então, há muitas coisas assim hoje em dia… que todas essas pessoas estúpidas estão fazendo.
Há grandes, grandes caricaturas sendo publicadas… e você pode ver por si mesmo como eles vivem estupidamente. Para Mim é

uma grande diferença, Eu lhes digo. Uma grande diferença. Para eles, todas essas coisas são tão importantes… que se eles não
têm, eles comprarão e as colocarão. Eu conheço um senhor que veio com uma guirlanda para o nosso programa, quero dizer,
para o nosso jantar, Eu perguntei a ele: "Por que você está usando a guirlanda?" “Veja, afinal de contas, a colocaram em mim,"
"então eu estou mantendo a guirlanda.” Nós não sabíamos o que fazer. Nós indianos nunca aceitaremos uma guirlanda, em
primeiro lugar, qualquer que um lhes dê, eles a colocarão, exceto para os Deuses, eles a tirarão imediatamente. Uma outra
senhora que veio Me ver, ela disse: "Eu não entendo esses indianos,” “eu comprei uma guirlanda, eu a coloquei no meu
pescoço,” “então todos eles ficaram rindo de mim na rua.” Agora, vocês indianos entendem isso, como é sutil, você não pode
colocar a guirlanda, você não é Deus. Você não pode comprar uma guirlanda e colocá-la em seu pescoço e sair. De forma inata,
você tem de ser isso. Então a pessoa que é de forma inata um rei tem as bênçãos de Rajalakshmi. Então o que Ela faz? O que
Ela faz com um homem assim? O que Ela faz é primeiro… o nome dele ser escrito nos corações das pessoas que ele governa.
Ela escreve com Sua própria mão. Eles o adoram, eles o admiram e tentam absorver as qualidades dele dentro de si mesmos.
Outra bênção de Rajalakshmi é… que Ela concede um tipo determinado de corpo, que tem uma coeficiência, que dá vibrações.
Eles podem não ser pessoas muito egoístas… para fazer uma grande propaganda deles mesmos, falando sobre eles mesmos,
isso, aquilo. Mas do jeito que são, onde quer que eles estejam, eles mostram. Nós tivemos muitos como estes em nossa época
também. Talvez as pessoas não os aceitaram, talvez não estejam em lugar nenhum agora, alguns novos figurões parecem estar
saltando mais. Mas seja qual for o nome escrito no coração do povo, são as pessoas que são abençoadas por esta
Rajalakshmi. Então o que um político tem de entender… é que ele não tem de ganhar dinheiro, ele não tem de fazer um grande
show sobre si mesmo. Ele não tem de fazer nada como… lavagem de dinheiro do país. Ele não tem de matar os outros que se
opõem a ele, ele não tem de gritar com aqueles que o perturbam. Mas o que ele tem de fazer? Ele tem de se lembrar disto: “Eu
estou aqui pela fama de um bom homem.” Ele deve se preocupar com a fama que ele deixará depois de sua morte. Ele deveria
se certificar que sua fama esteja segura. Por exemplo, veja Shri Rama, que era um rei da benevolência, não há dúvida sobre isso.
Mas Sua própria esposa, quando alguém contestou: “Ela viveu com Ravana e como Ela pode ser pura?” Ele sabia que Ela era
pura, ainda assim Ele decidiu que Ele A pediria para ir, porque para manter a impressão, para manter toda a imagem de um rei,
Ele A mandou embora. Mas hoje em dia, você encontra o irmão de alguém empregado na América, a irmã empregada lá e ele
fez - seu tio construiu uma casa grande… e sua esposa acumulou muito dinheiro. Está tudo acontecendo. Todo mundo falará
isto sobre essa pessoa: "Ele é apenas orientado ao dinheiro," “ele só gasta dinheiro em coisas absurdas e ele está apenas nos
explorando.” Todo mundo falará, mas ninguém dirá na cara dele. Então o que você tem de se preocupar é com o absoluto
caráter correto. Hoje em dia, esse é outro ponto. Todo político deve ter três, quatro amantes, caso contrário ele não é um
político. Como nós tínhamos Nawabs, tivemos um Nawab em Lucknow… que tinha 165 esposas. Ele pensou que se ele não tiver
165, as pessoas não o aceitarão como um Nawab. Então este é um outro complexo de inferioridade… que você deve ter
algumas mulheres ao seu redor… de modo que as pessoas digam: “Que homem poderoso ele é.” Agora esses dias se foram,
agora a Satya Yuga começou. Na Satya Yuga, Eu lhes garanto… que qualquer um que não seja abençoado por Rajalakshmi… terá
de ir para a cadeia ou terá de deixar o assento, será expulso ou será, como eles dizem: “O homem que não tem amor pelo seu
país será ignorado e totalmente esquecido após a morte.” Tem de ser assim. Todos eles serão expostos, sejam quais forem os
truques que eles possam tentar. E eles terão a consequência de serem artificialmente os governantes. Mas autenticidade é o
sinal de que a Rainha das Bênçãos, a Deusa Rajalakshmi, está residindo nessa pessoa. Na Satya Yuga, isso acontecerá, Eu
tenho certeza. Mas mesmo na Sahaja Yoga, Eu encontro pessoas fazendo política às vezes, Eu fiquei impressionada. As
pessoas pensam que política significa manter grupos, criar grupos, dizer coisas daqui para lá, de lá para lá. Isso mostra que
você é desprovido de coletividade. Uma pessoa que é um Sahaja Yogi tentará unir todos, porque o poder está na coletividade.
Dividir a coletividade para qualquer coisa… é muito perigoso para essa pessoa, bem como para os outros. Então agora você
entrou no reino de Deus, você está agora sentado na corte de Deus Todo-Poderoso. Aqui, é claro, como pessoas da corte, vocês
têm de se vestir bem, sentar corretamente, devem ocupar seus assentos. Vocês têm de ser sistemáticos… e francos, leais,
porque vocês são Sahaja Yogis. Vocês não são pessoas comuns. Vocês são pessoas especiais. Quantas pessoas neste mundo
serão Sahaja Yogis? Vocês são pessoas especiais, então tentem se tornar instrumentos tão belos de Rajalakshmi, de modo que
as pessoas quando elas os virem, elas votarão em vocês… e amanhã vocês governarão o mundo. Eu não quero que vocês saiam
da política ou entrem na política, mas vocês têm de primeiro obter as bênçãos de Rajalakshmi… e somente então vocês devem
entender… o que há de errado com nosso país, o que temos de fazer, qual é o propósito, por que queremos nos tornar políticos,
o que temos de fazer, nós temos de ter planos, qual é o seu projeto. Todas essas coisas agora, mova sua atenção de si mesmo
para o exterior. Por exemplo, naquele dia, Eu recebi uma carta dizendo: "Meu pai está doente e minha mãe está doente, então
meu filho está doente”, e isso e aquilo e aquilo e aquilo. Pessoas assim não podem fazer muito. Quando a guerra da

independência começou na Índia, abandonamos nossos estudos, abandonamos nossos pais, abandonamos tudo, nós éramos
muito jovens. Então agora vocês têm de saber que se vocês têm de realmente aderir à política, vocês têm de ter as bênçãos de
Rajalakshmi, e para isso vocês têm de se construir… com essa dignidade, com esse senso. Eu os abençoo do Meu coração, de
modo que em cada país, pessoas assim surgirão. Que Deus os abençoe.
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Hoje nós nos reunimos aqui... para fazer o Puja a Sadashiva.
Aquele que está refletido dentro de nós, é o Shiva, que é o puro Espírito. Este puro Espírito dentro de nós é o reflexo... de Deus
Todo-Poderoso, Sadashiva. Ele é como o sol que incide... sobre a água e proporciona um reflexo límpido, ou então, se ele incide
sobre a rocha, ele não propicia nenhum reflexo, de forma alguma. Se você tem, digamos, um espelho, o sol não somente incide
sobre o espelho, mas refletirá de volta a luz dele. Da mesma maneira, nos seres humanos, o reflexo de Deus Todo-Poderoso... é
expresso na modo como sua personalidade é. Se sua personalidade é limpa e pura, inocente, então o reflexo poderia ser como
um espelho. Assim, as pessoas santas, elas refletem Deus Todo-Poderoso... de uma maneira apropriada, no sentido de que... a
própria identificação delas com coisas erradas não existe mais. Quando não há essa identificação... e quando uma pessoa é
totalmente o puro Espírito, então o reflexo de Deus reflete dentro dos outros. Felizmente, todos vocês obtiveram a sua
Realização do Si. Isso significa que o reflexo de Deus Todo-Poderoso... já está trabalhando em sua atenção.
A atenção está iluminada pelo poder do Espírito. O poder do Espírito é que Ele é um reflexo. Isso significa que o reflexo nunca...
fica identificado com o espelho ou com a água. Ele está lá enquanto o sol brilhar, e quando não há nenhum sol, não há nenhum
reflexo. Assim, quando você está na Sahaja Yoga, você se purificou. Sua Kundalini também o purificou, e agora vocês são
personalidades puras. É por isso que esse reflexo fica cada vez mais limpo, e as pessoas veem isso, veem isso em sua face,
elas veem isso em seu corpo, elas veem isso em seu trabalho, em seu comportamento, em todo lugar. É difícil para as pessoas
realmente acreditarem nelas mesmas, que elas poderiam ser o reflexo de Deus Todo-Poderoso. Elas têm um tipo de complexo
sobre elas mesmas, Eu acho, que elas não conseguem compreender como elas de repente se tornaram... o reflexo de Deus
Todo-Poderoso. Mas elas têm a capacidade... e podem se tornar o reflexo de Deus Todo-Poderoso, para o qual elas têm de ter
fé nelas mesmas, fé em sua ascensão, acreditar: "Nós nos tornamos isso".
A confiança na Sahaja Yoga é muito importante. Sem total confiança, você não consegue alcançar a sua ascensão, vocês têm
visto. Mesmo em Minhas palestras, Eu tenho de lhes dizer... que nós temos de ter total autoconfiança. Mas confiança não
significa, por algum acaso, o seu ego, a sua agressividade. Se você é confiante, você é menos agressivo. Há uma história, uma
história chinesa, muito interessante: um rei queria que seus galos vencessem na... competição que eles tinham de briga de galo.
Então alguém disse: "Existe um santo," "se você puder levar seus galos para ele, ele os tornará tão fortes..." "que eles
certamente ganharão essa competição." Então ele levou seus dois galos e os deu para o santo e disse: "Eu quero que você lhes
dê toda a força para lutar essa competição." Depois de um mês, o rei veio e levou esses dois galos... e os colocou na arena,
onde havia muitos outros galos também. Então os galos começaram a lutar e a atacar esses dois galos.
mas os dois galos só ficaram em pé muito pacientemente, totalmente calmos e quietos. Para qualquer tipo de ataque, eles só
ficavam olhando como se fosse uma diversão, e todos os galos ficaram cansados e fugiram da arena, e foi desse modo que
esses dois galos ganharam a competição. Isto é para nós entendermos: para uma pessoa que é desapegada, ela nunca pode
ser atacada. Nós somos atacados por muitas identificações que temos. Primeiramente, nossa família, depois nosso país,
depois nossa religião, depois todos os tipos de coisas, racismo. Todas essas identificaçãos realmente nos tornam fracos,
porque elas nos atacam o tempo todo... e colocam confusão na mente dos Sahaja Yogis, Eu tenho visto. A razão é que você
deve ter confiança na Sahaja Yoga... e confiança em você mesmo, que você está no caminho correto... e que você agora está
salvo, e ninguém pode atacá-lo, porque você tem a completa proteção do Divino. As pessoas podem seguir qualquer religião,
podem seguir qualquer guru, elas podem seguir qualquer coisa, mas elas têm medo o tempo todo de que "nós seremos
atacados", e elas têm medo de dizer coisas que deveriam dizer. Elas não têm nenhum discernimento nem mesmo para saber...
o que deve ser dito. Com a compreensão apropriada de que você é o puro Espírito, se você acredita nisso, então você ficará
surpreso ao ver que... você ficará confiante em relação ao que está fazendo.

Dessa maneira, nós podemos dizer... que nós também temos uma outra grande vantagem... que é que nós estamos no coletivo.
Nós podemos descobrir no coletivo: como estamos nos comportando? Qual é a reação no coletivo? No coletivo, ele é uma
pessoa que é muito sutil, ele não precisa falar muito, ele não precisa conversar muito. Ele poderia colocar-se como os galos que
Eu lhes falei, mas sua profundidade pode ser sentida. Você pode perceber uma pessoa desse calibre, perceber que ele é uma
pessoa tão profunda, que ele não quer agredir. Ele se sente protegido dentro de si mesmo. Assim, nós temos de sentir essa
proteção, não mentalmente, mas dentro de nós mesmos, e uma vez que você tenha essa gravidade, esse sentimento, ninguém
pode atacar. Um sujeito que ataca, ele mesmo é inseguro, ou talvez ele seja mal-educado, talvez ele ainda não seja um Sahaja
Yogi. Assim, você tem de apenas ter um tipo de... visão piedosa dessa pessoa.
Como Shiva era, nós podemos dizer que o caráter de Sadashiva é conhecido, Ele é Aquele que perdoava qualquer um. Qualquer
um que fizesse penitência, como ficar de cabeça para baixo, ou em pé em um único pé, ou não comer, ou todos os tipos de
penitências, Ele ficava tão desgostoso... que Ele dizia: "Tudo bem, o que você quer? Tome." E Ele também deu bênçãos a muitos
rakshasas, como vocês ouviram falar, e muitos rakshasas foram abençoados por Ele, porque Ele ficava farto das penitências
deles. Havia muitas histórias sobre Sadashiva... dando bênçãos às pessoas. Mesmo para Ravana, que é uma história muito
interessante... sobre Ravana. Ravana fez muitas penitências. Eu não sei o que ele fez, o quanto ele deve ter passado fome com
suas dez cabeças... e o que... Quero dizer, se com uma boca você se sente tão faminto, como dez bocas... Eu não sei o que ele
deve ter feito... para fazer esse tipo de penitência de maneira que... Shiva simplesmente ficou farto. Sua compaixão era tão
grande que Ele pensou: "Deixe esse homem ter seja o que for que ele queira." Então Ravana foi até Shiva e Shiva disse: "O que
você quer?"
"Por que você está fazendo tudo isso consigo mesmo?" Então ele disse: "Eu quero receber uma bênção." Shiva disse: "Qual
bênção?" "Primeiro me prometa que seja o que for que eu peça, Você me dará." Shiva disse: "É claro. Se isso estiver em Meu
poder, Eu darei." É uma história muito interessante. Então ele disse: "Eu quero ter Sua Esposa." Porque ele sabia que Esposa
Dele é a Adi Shakti, e se ele tem a Adi Shakti como uma parceira dele, ele pode fazer maravilhas. Então ele pediu: "Eu devo ter
Sua Esposa como minha parceira."
Agora, foi muito difícil para Ele... tomar uma decisão dessas de dar para ele, para aquele demônio, mas em compaixão, Ele o fez.
E todos esses eventos... mostram realmente como Sua compaixão realiza coisas. Como resultado, foi decidido que a... Sua
Esposa, Parvati, tinha de ir com aquele sujeito horrível. Mas Parvati era a Irmã de Shri Vishnu, que é Shri Krishna, e Ele disse para
Si mesmo: "Eu não posso permitir Minha Irmã ir com esse demônio." "Eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso." O mais
travesso é Shri Krishna. Então o que Ele fez foi... fazê-lo sentir vontade de ir ao banheiro. Então ele ficou com vergonha. Ele
colocou a Dama em um lado... e foi ao banheiro. Agora, Shiva o tinha avisado: "É melhor você tomar cuidado, porque esta Mãe
Terra..." "é a Mãe desta Dama," "e nunca A coloque sobre a Mãe Terra."
"Você deve carregá-La o tempo todo em suas costas." Então quando ele chegou a um determinado lugar, Shri Krishna fez... uma
travessura e ele sentiu vontade de ir ao banheiro. Então ele A colocou no chão. Assim que ele A colocou no chào, a Mãe Terra A
sugou e ele não soube o que fazer. Ele tentou novamente uma segunda vez. E ele foi novamente a Shiva e disse: "Veja agora,
isso foi o que Você me prometeu," "e isso é o que está fazendo." Então Shiva disse: "Eu o tinha avisado que..." "o Irmão Dela é
um sujeito muito travesso..." "e Ele de um modo ou de outro lidará com isso," "então é melhor você tomar cuidado. Desta vez,
você não O escutou:" "Não A coloque no chão, seja o que for que aconteça." Então dessa vez, ele fez uma outra tentativa,
podemos dizer, e A carregou em suas costas. De repente, ele encontrou um menininho.
Era o próprio Shri Krishna rindo dele. Ele disse: "Por que Você está rindo de mim? ‟Oh, por que você está carregando essa
mulher idosa em suas costas?” "Ela não tem nenhuma joia." Ele disse: "Ela é a Deusa." Ele disse: "Não, Ela não tem nenhuma
joia, Ela não está usando nada." "Como Ela pode ser a Deusa?" Assim, na Índia, há um provérbio que usamos. Alguém, uma
mulher que tem - que vive sem nenhuma joia... ou qualquer coisa assim, ela é como a Lanka Parvati. Então ele A estava levando
para Lanka. E quando ele olhou para cima para Ela, ele viu uma mulher muito idosa sem nenhum dente, rindo dele.
Ele tomou um grande susto e A jogou para longe. Aquela é Mahamaya. Depois a terceira situação foi que ele foi e disse: "É

melhor Você dizer a Sua Esposa que Ela não deve ouvir ninguém," "e é melhor Você se certificar que Você me dê Sua própria
Esposa." Ele disse: "Tudo bem, Ela nascerá em Lanka e você pode se casar com Ela", e o nome Dela era Mandodari. Agora, a
grande história segue assim. Mas Mandodari era uma grande veneradora de Vishnu, e na época em que Rama veio para matá-lo,
tudo isso foi organizado pela própria Mandodari. Porque Ela sabia que se Shri Rama matasse Ravana, ele se libertaria dessas
ideias sobre as mulheres, o modo como ele ficou correndo atrás... de Sita e fazendo todas aquelas coisas. Ela na verdade queria
que algo acontecesse de modo que... ele tivesse um outro nascimento, e ele se livraria dessas... noções de tomar conta de
belas mulheres... e o modo como ele levou Sitaji para lá. Ela estava contra isso completamente, mas ele não escutava. Então a
guerra aconteceu e na guerra, ele foi morto por Shri Rama.
Todo esse episódio aconteceu... por causa da compaixão ilimitada de Shri Shiva. Sua compaixão é, ao se observar, parece
muito ilógica algumas vezes, mas há uma grande lógica por trás dela. A lógica é que seja o que for que Ele faça... traz um tipo
de solução do problema. Por exemplo, havia uma guerra acontecendo, e a guerra estava continuando, e naquela época havia um
problema, porque havia um demônio horrível... a quem foi dado bênçãos por Shri Shiva. Que ninguém pode matá-lo. Ele tinha
dado também bênçãos, que eles chamam de "Vardaan"... a um outro santo, que disse: "Eu quero dormir agora e ninguém deve
me perturbar." Então foi lhe dada uma bênção: "Qualquer um que o perturbar em seu sono," "apenas olhe para essa pessoa e ela
será..." "ela será reduzida a cinzas." Então esses dois, agora... quando a guerra começou, Shri Krishna pensou: "A melhor coisa é
matar esse demônio com as mesmas bênçãos..." "que o santo obteve." Então Ele agiu. E Ele começou a fugir do campo de
batalha, e é por isso que Ele é chamado como um... como um guerreiro que fugiu do campo de batalha, Ranchodas, aquele que
foge do campo de batalha.
E quando Ele estava fugindo, Ele estava usando um xale, Shri Krishna. Ele simplesmente entrou furtivamente na caverna... onde
aquele outro santo estava dormindo... e colocou Seu xale em cima do santo. Então quando Ele colocou o xale em cima dele, o
senhor, quero dizer, o demônio que O estava seguindo, aquele sujeito satânico, chegou naquele lugar... e viu o mesmo xale... e
disse: "Oh, agora Você está cansado..." "e está dormindo aqui, eu vou dar-Lhe uma lição. ", sem se dar conta de quem estava
dormindo. E ele puxou o xale, e o santo adormecido se levantou e olhou para ele, e dizem que com seu terceiro olho, ele o
queimou. Então a solução veio. Assim, toda a peça é deste jeito, as três forças agindo, apenas para mostrar que no final a
verdade prevalece. Primeiro é a compaixão de Shiva, Sua bondade, por um lado. Depois o jogo de Shri Krishna, ou digamos, de
Shri Vishnu, o jogo de neutralização disso, e o terceiro é o jogo de... Brahma, que cria coisas e produz coisas. Todas essas três
forças estão agindo, apenas para criar uma atmosfera para todos nós sentirmos que... há algo mais que deve ser feito a nossa
consciência humana.
Todas elas evoluíram dentro de nós este desejo de buscar a verdade. Agora, por um lado, Shiva é extremamente compassivo,
muito gentil até mesmo com os Asuras, os rakshasas. Mas por outro lado, Ele pode ser extremamente cruel. Ele pode destruir o
universo inteiro. Se as pessoas estão muito decadentes, se as pessoas não se dedicam à espiritualidade, se a inocência delas
está completamente perdida, se elas não desapegam de todas essas identificações erradas... que estão criando problemas
neste mundo, Ele destrói o universo inteiro. Então, na realidade, Ele é o espectador do trabalho... da Adi Shakti. Ele A permite
fazer todo esse trabalho, criar seres humanos, dar-lhes a Realização, fazer tudo isso. Mas no caso Dele perceber que os filhos
Dela, qua as pessoas que foram salvas por Ela, estão se comportando mal... ou estão insultando ou de alguma forma
destruindo o trabalho Dela. Ele pode ficar com raiva, através da qual Ele pode destruir o universo inteiro. Mas Eu não acho que
agora há alguma chance Dele fazer isso, porque nós temos agora Sahaja Yogis por toda parte.
Mas o que Eu percebo entre os Sahaja Yogis é isto: alguns Sahaja Yogis crescem muito rápido. Firmemente, fortemente, eles
alcançam o princípio deles de Shiva Tattwa. A primeira conquista mostra que de dentro... eles começam a ficar desapegados.
Agora, o desapego não é mental. Não é mental. Não é que nós temos de adotar algum tipo de sanyasa... ou temos de ir para os
Himalaias, abandonar nossas famílias e tudo mais. Mas o desapego está dentro de si mesmo. Quando esse desapego começa
a atuar, o primeiro sinal é que nós nos tornamos alegres. Nos tornamos felizes. Agora, se você perguntar a alguém: "Por que
você está infeliz?
", ele falará de sua esposa, talvez de sua casa, talvez de seus filhos, talvez de seu país, talvez da sociedade, seja o que for. Então
ele fica totalmente contrariado, ou talvez fique muito infeliz ao ver as coisas acontecendo em sua volta. Agora, se ele é uma

alma realizada, essa infelicidade não irá ajudar. O que é necessário é agora... saber que você pode corrigir todos esses males da
sociedade, da família, de todo o país pela transformação dos outros, não se sentindo mal. Mas enquanto faz isso, a coisa
principal que você deve ter é um completo desapego. Eu fiquei impressionada quando Eu comecei a Sahaja Yoga, ao ver o
modo como as pessoas falavam Comigo... de seus próprios compatriotas. Eu fiquei impressionada ao ver o modo como eles
falavam... de suas próprias religiões, o modo como eles estavam fazendo coisas erradas. Eu não soube tanto quanto eles Me
contaram, e Eu pensei que esse é um desapego que surgiu... de maneira que eles conseguem ver claramente o que está errado:
"o que está errado com minha sociedade, com meu povo," "com meus parentes, com minha família, com meu país," "com o
mundo inteiro." Mas isso só é possível se você não estiver identificado... com nenhum deles. Senão você nunca verá os
defeitos.
Você nunca verá o que está errado com aquela pessoa. Você nunca consegue ver nem mesmo os chakras que estão
bloqueados. Portanto, a primeira coisa que deve acontecer é o desapego. Agora, como alcançar o desapego é o ponto. Muitas
pessoas Me perguntam: "Mãe, como ficar desapegado?" Porque Eu não sou apegada, assim Eu já sou desapegada, Eu não sei
como agir dessa maneira. Mas para vocês, Eu diria... para compreenderem a si mesmos, vocês devem fazer introspecção.
Tentem descobrir: "A qual coisa eu sou apegado?" "Por que eu sou infeliz? Por quem eu estou preocupado?"
"Por que eu deveria me preocupar?" Algumas coisas que nunca foram muito importantes... se tornam muito importantes para
alguns Sahaja Yogis. Por exemplo, Me contaram que os ocidentais não se importam... muito com seus filhos. Mas assim que
eles têm a Realização, eles simplesmente ficam apegados aos seus filhos como se fosse cola. Eles não conseguem pensar no
que é bom para seus filhos. Tudo em relação aos filhos, eles acham que é o primeiro dever deles. Outro dia, Eu fiquei surpresa
quando eles Me contaram que... são os pais que querem vir depois do Puja de Aniversário. Eu fiquei chocada. É exatamente no
caminho o Puja de Aniversário... e por que os pais querem vir depois dele? Quando falei com um yogi, ele disse: "Mãe, ficaremos
muito felizes..." "se eles estiverem aqui, e eles devem ficar".
Ele disse: "Isso ajudará as crianças, ajudará os pais". Mas agora, a atenção toda vai para os filhos: "Nós devemos deixar nossos
filhos lá..." "e devemos cuidar deles, e esta é a única coisa." Assim, o apego aos filhos... definitivamente os fará fazer essas
coisas, que não são boas, não são boas para vocês. Assim, esse novo apego começa depois da Sahaja Yoga, Eu tenho visto, é
muito comum. Depois um outro apego é a nossa família. Normalmente não há essas coisas no ocidente. As pessoas não são
muito apegadas a suas famílias. Elas bebem, fazem todos os tipos de coisas. Acontece de repente, elas se tornam realizadas...
e isso é como um bumerangue, elas se voltam para a família. Vejam, tão apegados à família, apegados à casa, apegados a
tudo.
Eu simplesmente não consigo entender. Se você está se tornando o puro Espírito, então você é desapegado, porque você é
exatemente um reflexo, mas é o reflexo de Deus Todo-Poderoso. Todas essas identificações desaparecem. Agora, alguém pode
dizer: "Como? Como largar isso?" Eu nunca precisei larga-las. Mas ainda assim, Eu posso sugerir algumas coisas que vocês
podem tentar. A primeira é a meditação. Você deve descobrir sobre si mesmo, o que está errado em você. Qual lado está
bloqueado?
É o lado direito ou esquerdo? Com a meditação, você pode descobrir. Você é apegado ao dinheiro? Você é apegado aos
negócios? Você é apegado à sua família? Você é apegado ao seu país de uma forma que não seja Sahaja? Ou é apegado à sua
cultura que não é Sahaja? Então tente se livrar desse apego por meio da meditação. Você sabe como se livrar do apego de lado
direito e de lado esquerdo. Esse apego se mostrará nas pontas de seus dedos, e você tem de ver por si mesmo quais centros
você está bloqueando, e qual forma você está com problemas.
E depois você pode purificar isso... de forma bem simples ao usar um tratamento Sahaja muito simples. Eu acho que aqui nós
falhamos, pois uma vez que nos apeguemos a algo, nós não pensamos nem mesmo que estamos ficando apegados. Nós
achamos que estamos fazendo algo muito grandioso, porque agora amamos esta pessoa, amamos aquela pessoa, que temos
as qualidades de Shiva, a parte relativa à compaixão. Você começa a ficar apegado às pessoas, isso não é compaixão. Isso não
é compaixão de nenhum tipo, ficar apegado a quaisquer coisas assim não é compaixão, e você não pode ter a compaixão de
Shiva. Embora as pessoas achem que é a compaixão de Shiva... que está atuando dentro de nós, mas não é, porque essa

compaixão é muito pura. É como – como Eu lhes falei muitas vezes, é como a seiva da árvore que se eleva... e vai a diferentes
partes da árvore, e depois ou ela se evapora ou vai para dentro da Mãe Terra. Ela não é apegada. Se ela se apegar a uma única
flor, ou a uma única folha, ou a um único fruto, então toda a árvore sofrerá e também a flor desaparecerá. Assim, esse tipo de
apego a uma coisa específica, a uma ideia específica não é apropriado.
Na Sahaja Yoga, Eu descobri que as pessoas são muito adaptáveis, conseguem entender o que elas devem fazer, mas a coisa
principal é a meditação. Na meditação em seu coração, no Shiva Tattwa, no Princípio de Shiva, você pode definitivamente se
desapegar, e então a alegria será a máxima, a alegria será a máxima. Eu tenho visto que as pessoas têm interesse em, digamos,
comida... ou em roupas ou na casa, em qualquer coisa. Você pode ter interesse, você deve ter interesse, mas nesse interesse
deve haver iluminação... de que você não pode ficar apegado a ele. Algumas pessoas, digamos, que sejam do sul da Índia, elas
não gostam da comida do norte da Índia. Aqueles que são do Norte da Índia não gostam dos indianos do sul. É um grande
problema. Eu perguntei às pessoas da Indiam Airlines: "Por que vocês não têm alguma comida padrão?" Ele disse: "Qual é a
comida padrão da Índia? Diga-me."
Essa foi uma boa pergunta. Os indianos são tão exigentes... sobre o sabor e a comida. Assim, é um fato que nós não temos
nenhuma comida padrão na Índia. Mas, da mesma maneira, nós podemos dizer de muitas outras maneiras... que no ocidente,
as pessoas correm atrás de coisas... que não são necessárias. Eles fazem coisas somente por moda ou, Eu não sei, porque a
personalidade deles não é adulta. Se sua personalidade é adulta, então você vê tudo, vê tudo de um ângulo que é muito mais
elevado do que os outros, e você não se dissolve com os outros. O que você sabe é muito mais elevado, muito mais grandioso e
muito mais doador de alegria. Agora, as pessoas acham que esses apegos... são muito doadores de alegria. Se você tem um
filho e se você tem, digamos, uma esposa, tudo é doador de alegria. É uma ideia muito errada.
A alegria vem de sua própria fonte de seu Espírito. Quer seu marido seja bom, quer seus filhos sejam bons ou maus, seja o que
for que eles sejam, eles não podem lhe dar alegria. É somente você quem pode regozijar seu Si, e é por isso que a pessoa se
torna alguém que perdoa muito. Quando ninguém pode feri-lo, então com quem você ficará com raiva? Esta é uma outra grande
qualidade de Sadashiva: é que Ele é extremamente perdoador. Ele vai até um ponto, até que Ele destrua todo o trabalho da Adi
Shakti. Mas por outro lado, Ele é muito, muito perdoador, e Ele também é muito equilibrado em relação a isso. Uma vez a Adi
Shakti ficou muito zangada com o mundo inteiro, ele estava tão decadente e tudo mais e Ela começou a destruir tudo. Então Ele
colocou uma criancinha sob os Pés Dela, e uma língua enorme saiu dando um grande susto, Ela parou Sua destruição. Assim,
os modos Dele são tais que uma pessoa... que deve desenvolver o Princípio de Shiva dentro de si mesma, deve ser
extremamente perdoadora.
Eu sei que há pessoas que são muito cruéis, que são muito torturadoras. Se você não consegue suportar isso, tudo bem, acabe
com isso. Eu lhe darei apoio lá, mas se você consegue suportar isso, é melhor suportar e passar por essa experiência de
suportar isso, porque não é mais difícil suportar do que se livrar disso. Por exemplo, uma senhora veio a Mim e disse: "Eu vou
me divorciar de meu marido". Eu disse: "Por quê?" "Porque ele chega muito tarde e eu fico muito pouco com ele." Mas Eu disse:
"Quando você se divorciar, você não ficará com..." ele de forma alguma." "Qual é a lógica? Pelo menos agora você o vê, seja o
que for," "não importa quando, seja qual for o momente existe." "Mas isso não é solução."
"Se você se divorciar dele, você nunca o verá." "Então de que adianta um divórcio?" Muitas coisas assim podem ser
compreendidas... quando você é uma pessoa desapegada, de maneira que você não deve ser apegado a nada. Agora, quem
pode agredi-lo se você não está apegado a ninguém? Ninguém pode. A única coisa é que quando você sente que vai protestar,
você deve protestar, mas com desapego. No protesto também é importante ter totalmente um completo desapego. Agora, o
principal problema diante de nós hoje é algo mais. É que todos nós temos de ascender, e ascender com força idêntica. Há um
história sobre alguns pássaros que foram capturados numa rede, então eles decidiram que deviam escapar daquela rede, e eles
tentaram.
Todos tentaram escapar. Mas ninguém, individualmente, conseguiu fazer aquilo dar certo. Então todos eles decidiram voar
juntos: "Um, dois, três, já! ", e eles levaram a rede inteira com eles. E eles disseram - então eles pediram aos ratos: "Por favor,
venham e cortem nossa rede", e eles foram libertados. Assim, se isso pode acontecer entre ratos e pássaros, por que não entre

nós? Assim, na coletividade – vocês ficarão surpresos ao ver na coletividade, o modo como podemos ser úteis e alegres uns
com os outros. Agora, digamos que alguma coisa esteja errada... com sua mãe, pai, irmãs, alguém. Não importa. Afinal de
contas, você tem o Oceano de Alegria aqui... com a coletividade e seus problemas podem ser resolvidos.
Se coletivamente você quiser resolver seu problema, então nós temos de depender da coletividade, muito, sermos unificados
com o coletivo. Eu acho que uma vez que você salte dentro do oceano da Sahaja, a alegria por si só arrasta vocês juntos.
Encontrar-se uns com os outros é uma coisa tão alegre. Nós temos tido tantas experiências disso, de Sahaja Yogis que Me
contaram o quanto estavam felizes... por encontrar Sahaja Yogis em qualquer lugar de modo inesperado, e o quanto eles se
sentiram felizes. Assim, esse vínculo entre os Sahaja Yogis... é realmente o canal que mais causa alegria, e isso é o que é a
fonte, nós devemos dizer, de nos tornarmos unificados juntos, uma vez que vocês comecem a regozijar uns aos outros... Eu
lhes contei uma vez uma história de um grande poeta na Índia, cujo nome era Namadeva, ele era um alfaiate. E havia um outro
que era um... ceramista. Às vezes Eu Me perco nas palavras inglesas. Esse ceramista era um outro poeta... e ele era chamado
de Gora Khumbar. Então, quando Namadeva se encontrou com ele - um santo só tem vontade de se encontrar com um santo olhou para ele, e simplesmente recuou... e então ele recitou uma bela poesia. Ele disse: "Eu vim aqui para ver o 'sem forma',
Chaitanya," "mas aqui o Chaitanya está em uma forma", “Nirgunachya bheti alo sagunashi".
"Eu vim ver o 'sem forma', para ver as vibrações," "mas aqui Ele está na forma que Eu O vejo." Somente um santo pode dizer isso
a um outro santo. Esse tipo de apreciação, essa apreciação sutil... só é possível entre dois santos, ou entre muitos santos. Eles
não veem que ele estava amassando a argila, ele estava vestindo um dhoti sujo, fazendo aquele trabalho. Ele nunca viu todas
essas coisas. Ele nunca viu o corpo dele, a face dele ou qualquer coisa, mas ele viu a Divindade personificada nele. Essa
sensibilidade de percepção para outros Sahaja Yogis... deve realmente se desenvolver dentro de vocês. Então você não se
importará com coisas superficiais, insensatas. E esse é um dos grandes princípios de Shiva. Ele não se importa.
Agora vejam, o cabelo Dele era todo emaranhado, Ele se senta um touro que se move rápido com ambas as pernas assim, indo
para o Seu casamento, vocês podem imaginar? E todos os amigos Deles, todos os Seus seguidores eram... alguém tinha
somente um olho, um outro tinha somente uma mão, um é curvado assim, porque para Ele a personalidade externa não importa.
O que importa é a espiritualidade. Quer você tenha um olho ou quer você tenha um corpo deformado... não faz nenhuma
diferença para Ele. Para Ele, todos eles eram Seu próprio povo, porque nada que seja superficial atrai Sua atenção, mas sim a
divindade em uma pessoa. Nós temos muitas formas de compreender Seu princípio, porque Ele é Onipresente. Se você sentir
compaixão por alguém, ela atua, ela definitivamente atua. Recentemente houve um caso de um tipo de... doença incurável no
México. E uma senhora, que era mexicana e estava trabalhando nas Nações Unidas - ela ainda está trabalhando nas Nações
Unidas - ela escreveu duas cartas para Mim: "Mãe, eu vou perder meu filho," "Porque ele tem essa doença horrível." Ela só
escreveu para Mim.
Eu só sentir uma tamanha compaixão por ela, porque ela escreveu uma carta que trouxe lágrimas para Meus olhos. E imaginem,
aquelas lágrimas curaram aquele menino, curaram aquele menino completamente, e ela Me escreveu uma carta de
agradecimento e tudo mais. Eu fiquei surpresa, porque Minha compaixão não é mental, ela simplesmente atua, simplesmente
está presente, simplesmente flue e tem efeito. Da mesma maneira, vocês também podem se tornar assim. Eu quero que vocês
tenham todos os Meus poderes. Mas primeiro é a compaixão. E um Sahaja Yogi não pode maltratar uma outra pessoa,
ninguém, quer ele seja um Sahaja Yogi ou não, isso não é importante. Mas ninguém pode agredir outros Sahaja Yogis. Mesmo
se você disser que ele não é um Sahaja Yogi, um Sahaja Yogi, os Sahaja Yogis nunca devem agredir. Isso não é sinal de um
Sahaja Yogi.
Um Sahaja Yogi é diferente. Como por exemplo, outro dia alguém disse, Eu disse: "Você é muito irascível." "Sim, sim, eu sou.
Quando alguém me provoca." Eu disse:"Todo mundo quando é provocado fica com raiva." "Somente os loucos são tais que não
ficam com raiva," "mesmo se forem provocados." Então se você fica com raiva quando é provocado, isso não é tão grandioso.
Todo mundo fica com raiva desse jeito, quando é provocado. Mas se você disser que se não for provocado, então você não
ficará com raiva, esse é um tipo de estado que é muito diferente. Assim, o que Eu percebo é que em todo o ambiente de hoje,
nos tempos modernos, há uma grande luta acontecendo.

a qual não é a cultura de Shiva. A cultura de Shiva é, Eu devo dizer, a cultura Sahaja. Se vocês são Sahaja Yogis, vocês devem ter
compaixão em vocês, compreensão dos sentimentos dos outros; e também vocês devem ter disposição para cuidar... não
somente dos Sahaja Yogis, mas também dos não Sahaja Yogis, então sua compaixão se tornará efetiva. Agora, como vocês
sabem, atualmente o maior problema... da civilização de hoje é que a cultura ocidental se arruinou. Eles estão indo – quero
dizer, quando você lê o jornal, você fica chocado com a forma como as coisas estão acontecendo. Eu não sei quantos se darão
conta disso... antes da destruição deles. É realmente autodestrutivo. Por um lado, esta é uma sociedade condencendente e
permissiva... que está atuando. Agora, por outro lado, Eu percebo que a cultura islâmica... está tentando se opor a isso. Isso
está correto.
Eles estarem tentando se opor está correto. Mas a forma como eles estão se opondo é criando problemas. Se você oprimir
alguém - "não faça isso, não faça aquilo" - então eles o farão muito mais. Eu lhes darei um exemplo, se você for no norte da
Índia, a cultura é mais islâmica, e as pessoas são muito libertinas... e o tempo todo olhando para as mulheres e – não todos,
mas muitos. Embora eles sejam, digamos, sejam hindus ou dizem isso e aquilo. Mas ainda assim, todos eles têm esses maus
hábitos... que surgiram da opressão islâmica. quando a mulher está completamente coberta... e ninguém pode vê-la, eles se
tornam muito mais curiosos. Eu estive com algumas pessoas que vieram a Mumbai... e alguém estava viajando Comigo e... ele
estava olhando para cada mulher na rua. Eu disse: "Seu pescoço vai quebrar agora, pelo modo como você está se
comportando." Mas é uma prática comum lá.
Não somente isso, mas essa curiosidade vai muito longe... e as pessoas podem se tornar extremamente imorais, exatamente
como somos no ocidente. Assim, a repressão de seus desejos também é errada. Também, está cultura é que reprime
externamente, mas interiormente as pessoas são muito imorais. Uma vez Eu estava viajando de Riyadh para Londres... e Eu
adormeci. Quando Eu acordei, Eu vi algumas outras pessoas sentadas lá, todas muito bem vestidas com mini-saias... e todos os
homens com gravatas e isso e aquilo. Então Eu perguntei à aeromoça: "Nós paramos em algum lugar?" Ela disse: "Não, não, nós
estamos voando direto." Eu disse: "Então quem são estas pessoas?" "São as mesmas." "Elas estão tão mudadas."
Eu fiquei surpresa ao ver... que elas estavam vestindo esses chadur tão longos e tudo mais, e agora aqui, todas elas estão com
essas roupas esquisitas. Eu não pude entender. Isso é o que acontece. A curiosidade criada pela repressão também não é
benéfica. Na Sahaja Yoga, repressão está fora de questão. Você se torna inocente, simplesmente se torna inocente. Esse é o
Princípio de Shiva. Esta Cultura Sahaja está no centro. Nem muita licenciosidade, nem muita repressão, mas ela está no centro,
que é o maior Princípio de Shiva, é ser inocente. E essa inocência simplesmente brilha em você.
Eu tenho visto isso. Vocês, seja o que vocês tenham feito antes, mas vejo que vocês estão tão puros. Vocês não têm essa ideias
estupidas de... se comportar na maneira que seja tão ocidental. Também, muitos muçulmanos, Eu tenho visto, que vieram para
a Sahaja Yoga, se tornaram muito, muito, sahaja... e estão levando uma vida muito boa. Nós temos alguns iranianos... que Me
enviaram cartas com suas confissões... e Eu fiquei chocada. Eu nunca as li, porque era demais para Mim. E agora Eu os percebo
serem... as pessoas mais morais dessa maneira. Assim, ir para um extremo é errado, ou ir para outro extremo é errado, mas
estar no centro, na Sahaja, é a melhor maneira de compreender... que o que é mais importante na vida é a moralidade. E isso
surge de sua inocência. E essa é a qualidade, é claro, de Shri Ganesha, que é o Filho de Shiva, mas é emitida através da
inocência de Shri Shiva.
Agora, Eu acho que na próxima palestra de Shiva, Eu lhes falarei sobre a inocência, mas para esta palestra, você deve
compreender o desapego. O desapego que deve evoluir internamente. Ele não pode ser forçado, mas através da meditação,
você pode desenvolver esse desapego dentro de você, que será realmente doador de alegria. Muitas qualidades de Shiva
podem ser descritas, e Eu acho que em muitas palestras, Eu lhes falei sobre Ele. Eu só tenho de dizer que... vocês também
devem ter a meditação coletivo em seus ashrams. Será uma boa ideia se vocês puderem experimentar a meditação coletiva,
será bom. Mas vocês não têm de dar vibrações para alguém. Vocês não têm de cuidar dos chakras dos outros. Apenas
preocupe-se consigo mesmo, com o que está errado com você. E agora, qualquer que seja a solução... para sua ascensão, você
deve praticá-la, porque a responsabilidade sobre o mundo inteiro... repousa sobre os Sahaja Yogis.

Isto vocês sabem: não há nenhuma saida sem a Sahaja Yoga. Para salvar a humanidade de todos os tipos de problemas, a
Sahaja Yoga surgiu nesta Terra. Assim, é sua responsabilidade manter-se... na forma apropriada no que se refere à Sahaja
Yoga. Livre-se de seus problemas de canal esquerdo e direito, e depois expanda a Sahaja Yoga, não através de palavras
bombásticas e agressividade, mas com amor e compaixào. Eu tenho certeza que fizemos muito, que alcançamos muito, mas
ainda há alguns pontos aqui e ali... que é uma tarefa muito desagradável para Mim corrigi-los. Mas seja o que for, Eu tenho de
dizer que está funcionando, e todos devem observar a si mesmos... e sentir-se felizes a partir de onde eles vieram aqui, e o quão
longe nós temos de ir. Que Deus abençoe todos vocês.
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Puja de Aniversário Delhi, Índia, 20.03.1995 Sinto muito, Eu tive de falar em hindi… porque a maioria das pessoas sabem,
entendem hindi. Na civilização ocidental, de repente Eu percebo… que as pessoas adotaram uma vida muito desregrada, vulgar,
desprezível. Eu não consigo acreditar como eles podem ser tão estúpidos e idiotas. Parece que eles não têm sabedoria nem
mesmo para ver que isso é estupidez. Graças a Deus, vocês alcançaram a Realização do Si, vocês obtiveram a luz, vocês estão
tão transformados, vocês parecem tão belos. E… vocês abandonaram todas essas ideias estranhas de liberdade. Isso está tão
claro. Deve ser, Eu não sei o que dizer, nesses países ocidentais, para descobrir pessoas que têm… uma compreensão tão sábia
do amor puro… e respeito por sua própria pureza. É como se de repente, você saísse dessa escuridão… e se banha-se na luz do
Divino. Do contrário, isso não seria possível. Vejam a história dos países ocidentais, eles nunca tiveram grandes reis. Um rei na
Inglaterra matou sete esposas. Se você – na Índia, se uma esposa fosse morta, ele teria sido morto, antes de tudo, antes dele
matar a segunda esposa. Assim, observamos que apesar de todo esse tipo de história… e esse tipo de vulgaridade que tem
acontecido… por vários dias, e agora isso está pior depois da guerra. De repente, vocês brotaram como flores de lótus… e
tornaram esses países tão fragrantes e tão belos. Mas agora, eles estão com medo, porque eles acreditam na libertinagem, eles
acreditam na vulgaridade, eles acham que isso é a liberdade deles. então eles de fato atacam, mas vocês não devem ficar
incomodados, porque vocês alcançaram algo que é verdadeiro, que é para a vida eterna. Pressupõe-se que eles sejam cristãos,
judeus e também muçulmanos. Entre todos eles, Eu fico surpresa ao ver… como eles têm interpretado essas três grandes
religiões… da forma mais contraditória. Por exemplo, Cristo disse que se você cometer qualquer pecado com seus olhos,
cometer alguns pecados, então remova seus olhos, você mesmo. Se uma mão faz qualquer coisa errada, corte essa mão. Eu
nunca vi alguém sem um olho ou sem uma mão… em todos esses reinos cristãos, em nenhum lugar. Eles podem cortar dos
outros, mas os próprios olhos, Eu nunca vi. É muito difícil ser um cristão, Eu lhes digo, porque essa é uma situação impraticável.
Quanto a isso, nós podemos dizer que isso era para anjos, deve ser… para os anjos caídos, de maneira que você arranque seu
olho… e corte sua mão. E depois Profeta Maomé disse, Ele pensou: "Por que somente os homens são controlados por Cristo?"
Então Ele diz: "Não, não, não é que você corte isso," "mas deixe que os outros cortem sua mão e arranquem seus olhos." E para
as mulheres é assim: "Elas devem ser enterradas pela metade na Mãe Terra…" "e devem ser apedrejadas." Pensem nas
mulheres americanas, o que teria acontecido com elas? Portanto é muito difícil seguir o Islã também. Impossível. Eles eram
pessoas muito grandiosas, muito puras… e Eles acharam que essa é a única forma… com a qual as pessoas podem se manter
puras, não. Pelo contrário, com todas essas coisas, a compulsão, eles se tornam extremamente imorais. Essa opressão não
ajuda. E depois também, isso que eles chamam de leis islâmicas, Sharia, foram na verdade dadas por Moisés aos judeus. Você
pode verificar isso na Bíblia. Isso foi dado por Moisés aos judeus… e os judeus não puderam aceitar porque eles foram sensatos
ao dizer: "Não podemos aceitar tudo isso, é demais." Então isso foi encampado pelo Profeta Maomé: "É melhor colocar isso
para essas pessoas." Mas com toda essa ação, as pessoas se tornam extremamente imorais, extremamente belicosas e vão
para o outro lado… e um grande desequilíbrio é criado. Mas depois da Realização do Si, a cultura Sahaja nasce dentro de você.
Com a cultura Sahaja, você entra em equilíbrio… e as pessoas ficam surpresas ao ver os Sahaja Yogis ocidentais: "Mãe, como a
Senhora tornou os olhos deles tão puros?" "Como eles conseguem se livrar desses maus hábitos…" "de olhar para toda mulher
ou todo homem?" "O que a Senhora fez com os olhos deles?" "Como eles se tornaram tão puros?" É a luz do seu próprio
Espírito… que está brilhando através de seus olhos. Isso é muito importante. Novamente Eu diria… que as mulheres no ocidente
têm de compreender o que é a Sahaja Yoga. Não dominando ninguém. Aqui as mulheres são dominadas, nem sempre, mas em
grande extensão. E lá o que você percebe é que as mulheres estão dominando. Primeiramente, elas acreditam no divórcio… e
elas tentam atormentar as pessoas com isso. Essa dominação, podemos dizer, talvez venha da educação delas. Mas a Sahaja
Yoga deve mudar completamente suas ideias… e não deve haver nenhuma dominação, mas uma completa compreensão…
sobre o que Eu lhes disse muitas vezes e lhes expliquei. Ainda assim, Eu devo dizer que estou impressionada com o retorno. E
em nome do Poder Divino, Eu gostaria de agradecê-los muito. É realmente uma nova raça que surgiu, realmente. Em algum
lugar, alguém erra ou algo acontece, não importa. No geral, é uma raça tão bela de pessoas. Eu olho para eles diante de Mim.
Mesmo em sonhos, as pessoas não poderiam ter acreditado nisso, elas ainda não acreditam. Mas isso aconteceu, vocês devem
agora ter uma fé iluminada, que chamamos de 'Shraddha'. Com essa fé iluminada, Eu tenho certeza que vocês aderirão à
emancipação dos seres humanos. É seu dever agora. É tudo dado gratuitamente. É claro, a Sahaja Yoga é gratuita. Vocês
podem tê-la de graça, vocês não têm de pagar nada, tudo bem. Mas, vocês têm de dar aos outros. Isso é muito importante. Ela é

de graça para você e você não pode mantê-la para si mesmo. Se você mantê-la para si mesmo, você nunca pode ser feliz, você
nunca pode ser alegre. Então vocês têm de ser totalmente coletivos… e então vocês verão como ela funciona. É muito
surpreendente, em todos os países europeus, nos EUA, América do Sul, Austrália, Japão, Hong Kong, Taiwan, Kuala Lampur, em
todo lugar, Eu tenho visto as pessoas se tornarem coletivas… e elas Me disseram: "Mãe, não há alegria maior…" "do que ver
pessoas recebendo a Realização do Si." Essa é a maior alegria que a pessoa tem. E isso é o que temos de ter na mente. É claro,
há algumas pessoas que começam a criticar a Sahaja Yoga: "Por que isso, por que aquilo?" É tudo insensatez. Mas, na verdade,
se você observar, todo mundo que é um Sahaja Yogi profundo… quer que a Sahaja Yoga se expanda em seus próprios países… e
depois se certificarem de que ela seja aceita no mundo inteiro. É uma tamanha sabedoria que entrou na mente deles. Por outro
lado, um sujeito Me disse: "Mãe," "Eu só estava preocupado com minha própria casa, minha família, carro…" "e isso e aquilo, eu
esqueci tudo isso." "Agora eu só estou preocupado em como eu serei capaz de dar…" "essa alegria aos outros, eu não posso ser
feliz sozinho." "E foi isso o que aconteceu." E Eu sou muito grata a vocês, a todos vocês… que vieram aqui de tão longe para
celebrar Meu aniversário. E isso é apenas o seu amor e afeto por Mim, e Eu também os amo muito. Que Deus os abençoe.

1995-0414, Puja de Páscoa, crucifique seu ego
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Puja de Páscoa Calcutá, India, 14.04.1995 [Hindi] Hoje é o dia em que estamos celebrando a Páscoa. A Páscoa é extremamente
simbólica, não somente em relação a Cristo, mas também para todos nós. Nisso, o dia mais importante é o da Ressurreição. A
Ressurreição de Cristo contém a mensagem do Cristianismo, não a cruz. Através da Ressurreição, Cristo mostrou que a pessoa
pode ter a ressurreição com o corpo que tem. E sem a ressurreição Dele, nós não poderíamos ter conseguido fazer a travessia
do Agnya Chakra, sem dúvida. A vida Dele foi muito curta, podemos dizer, Ele viveu lá somente três anos e meio. Ele foi à Índia e
encontrou-se com Shalivahana, e Shalivahana perguntou o nome Dele. Ele lhe disse que o nome Dele era Isa Masih. Mas Ele
disse: "Eu estou vindo do país onde há malichchas," mala-ichchha. "Eles têm "ichchha do malich", o desejo de ficar imundo," "e
Eu não sei como viver lá. Para Mim, este é Meu país." Mas Shalivahana disse: "Você deve voltar e salvar Seu povo, " e lhes dar
Parama Nirmala Tattwam. Então Ele voltou e naquelas circunstâncias, Ele foi crucificado em três anos e meio. No momento de
Sua morte, Ele disse... muitas coisas belas sobre o perdão, mas no final Ele disse: "Contemplem a Mãe." Isso significa que você
deve esperar pela Mãe. E em Sua vida, Ele também disse: "Eu lhes enviarei o Espírito Santo que irá confortá-los,"
"aconselhá-los..." "e também redimi-los", significa lhes dar a ressurreição. Ele tinha dito todas essas coisas... porque Ele sabia
qual era o plano inteiro. Ele também disse: "Vocês podem dizer qualquer coisa contra Mim..." "ou fazer qualquer coisa contra
Mim," "mas Eu não tolerarei nada contra o Espírito Santo." "Eu não tolerarei custe o que custar." O que é verdadeiro também,
então é muito perigoso também ir contra o Espírito Santo, não há dúvida em relação a isso. Não sou Eu que sou perigosa, mas
estas Divindades são extremamente perigosas. Assim, na Sahaja Yoga, todos vocês têm a ressurreição com seu corpo. Antes
disso, vocês não estavam conectados com o Poder Onipresente, e seja o que for que vocês fizeram foi através de sua mente...
ou através de suas emoções. Mas vocês não saíram desse túmulo de emoções e de seus desejos, de suas ações e de seu ego.
Depois da Realização, agora vocês sabem o quanto se tornaram livres, o quanto vocês desenvolveram a sua própria
personalidade. Há muitos exemplos que podemos citar sobre Cristo, Ele disse: "Conhece a ti mesmo", inteiramente. Ele sabia
que sem conhecer a si mesmo, você não terá a ressurreição. Mas a Sahaja Yoga é o oposto. Você obtém a sua ressurreição e
você conhece a si mesmo. É uma maneira muito sahaja, doce de obter a Realização. Mas se você observar a vida de Cristo, Ele
falou sobre almas murmurantes. Nós também temos na Sahaja Yoga, porque ela é aberta a todos, todos os tipos de pessoas
vêm. Nós encontramos pessoas muito superficiais... vindo para a Sahaja Yoga que tentam expressar a superficialidade delas...
e falam de uma forma muito, de uma forma muito irresponsável sobre a Sahaja Yoga, sobre o trabalho da Sahaja Yoga. Então
isso era inevitável, mas o que Cristo disse é que você tem de ter cuidado... em relação às almas murmurantes. E é exatamente
isto: nós temos de ter muito cuidado. Quando você vem para a Sahaja Yoga, no começo, você pode se deparar com pessoas
assim que são almas murmurantes, você pode ser seduzido por elas, porque elas são um tipo de, nós podemos dizer,
mensageiros das forças negativas. E esses mensageiros das forças negativas, você deve tentar descobrir. Eles reclamarão
disso, reclamarão daquilo, eles falam de uma forma muito irresponsável, e quando você observar que eles não estão falando de
uma forma positiva, você deve fugir deles. Porque somente tendo a sua ressurreição, você está bem. Depois de obter a sua
ressurreição, depois da Realização do Si, você tem de crescer. E para esse crescimento, nós temos de ter muito cuidado... em
relação ao quanto que ficamos impressionados por todas essas, Eu diria, pessoas muito frívolas. Aqueles que crescem nisso...
tornam-se belos anjos, não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas esta é uma coisa que a pessoa tem de saber: respeitar a sua
Realização do Si. Você não deve se preocupar com o que os outros estão falando, com o que os outros estão dizendo, com o
que eles estão criticando, mas você deve se observar... e o tempo todo tentar crescer em sua profundidade. É uma chance
muito grande na vida você ter a ressurreição, e este é o último grande avanço, como vocês sabem, de nossa evolução. Mas
agora, você deve deixar sua mente de lado, porque essa mente, se você continuar trabalhando com ela, você não pode ir além
da mente... e você pode alcançar a Sahaja Yoga indo além da sua mente. Então você conhece a si mesmo, porque você obtém o
autoconhecimento, Você conhece os seus centros. Você conhece os chakras dos outros. Tudo isso está disponível para você,
mas você tem de se tornar uma pessoa cada vez mais sutil, não uma personalidade grosseira. Se você se tornar cada vez mais
sutil, você ficará impressionado ao ver como você desenvolverá... seus poderes internos de muitas formas diferentes. Mas há
pessoas na Sahaja Yoga, Eu tenho visto, que são muito ambiciosas. E elas começam a dizer: "Mãe, nós queremos ser
completamente conscientes de Deus," "eu quero ser isso e fazer aquilo." Não existe nenhum escritório aqui... em que você dá a
alguém uma promoção. Você mesmo tem de crescer. Então eles começam a proclamar: "Sou isto, sou aquilo." Nós os
chamamos de "mahayogis". Alguns deles começaram a dizer que eles alcançaram... posições muito elevadas e eles acabaram

no hospício. Se as pessoas lhe transmitirem todas essas influências, então você deve se afastar dessas pessoas. Mas há
também outras pessoas... que se juntam a um sujeito muito enfático. Assim, você deve se lembrar que este é o Juízo Final está
atuando... e o tempo todo há uma grande peneiração, uma combinação muito grande de escolhas. Aqueles que são sutis
começam a ficar cada vez mais sutis. Mas aqueles que são frívolos, grosseiros, idiotas, estúpidos, eles começam a se
desperdiçar. Assim está última peneiração começa muito rápido a acontecer, onde nos damos conta de onde nós estamos.
Agora, qual é o critério para isso? Primeiro é sua compaixão. A sua compaixão deve ter discernimento. Algumas vezes as
pessoas só têm compaixão por pessoas negativas. Depois da Sajaha Yoga, você deve saber... por quem você deve ter
compaixão. Com as vibrações, você pode descobrir, é muito fácil descobrir... com as vibrações com qual tipo de pessoa você
está se defrontando. Mas primeiro você deve ter a consciência vibratória. Se você não tem a consciência vibratória, você não
será capaz de descobrir de forma alguma... o que é correto e o que é incorreto. Assim, é importante que todos vocês meditem.
Sem criticar a si mesmo, nada disso, você pode simplesmente meditar todo dia, é muito importante. Eu imediatamente sei
quem é a pessoa que está meditando... e quem não está meditando. Imediatamente. A pessoa que medita é muito claramente
um anjo. Toda a reação, todo o comportamento, toda a atitude de tamanha maturidade espiritual se manifesta. E você fica
surpreso. Como você sabe "Sahasrare Mahamaya". Não é fácil Me entender. Por um momento, você talvez saiba o que Eu sou,
mas de repente você esquecerá. Esse é o truque. Porque se você Me conhecer de maneira completa, você nem mesmo se
sentará aqui. Você nem mesmo se aproximará de Mim. Assim, esta Mahamaya está atuando o tempo todo, mas essa é a única
forma pela qual você pode julgar as pessoas. Este Juízo Final não é uma coisa fácil. Mesmo que você coloque milhares de
juízes, eles não podem fazer esse julgamento. O tempo todo você tem de saber o que é o quê. E de algum modo Eu sei tudo,
mas Eu nunca mostrarei que Eu sei. É desse modo que Eu trabalho, e gradualmente... Eu sei o que Eu tenho de fazer em relação
àquela pessoa. Esta ressurreição de vocês é muito mais abençoada do que a de Cristo. Ele estava sozinho, as pessoas não O
reconheceram. Ele tinha de mostrar Suas marcas onde eles tinham colocado pregos... em Suas mãos e pés. Mas hoje, essa não
é a situação. A única coisa é: antes de tudo, você tem de Me reconhecer, só isso. Não precisa Me conhecer, isso não é fácil, é
difícil Me conhecer, mas se você Me reconhece, isso é tudo. E tudo isso depende de sua sensibilidade. A sua ressurreição tem
de ser completa... e você tem de amadurecer na Sahaja Yoga. Se você não consegue amadurecer, Eu direi que você deve deixar
a Sahaja Yoga. Saia por algum tempo, quando você compreender o que está acontecendo, então você voltará. Na Sahaja Yoga,
assim como Cristo sacrificou a vida Dele, não é esperado que você sacrifique a sua vida. A Sua Mãe não quer isso. Mas você
tem de fazer alguns sacrifícios, por exemplo você tem de ficar em lugares desconfortáveis... em Ganapatipule algumas vezes,
ou em qualquer lugar. Você tem de enfrentar muitas adversidades enquanto viaja, também vir para cá talvez não seja tão
confortável... quanto ficar em sua casa. Mas o sacrifício principal é do seu ego. Você tem de crucificar seu ego. O ego é aquele
que lhe ensina todos esses ataques de raiva insensatos... que as pessoas conhecem. Se você puder entregar seu ego,
simplesmente entregar seu ego, essa entrega pode ajudar você. Mas se você entregar seu ego pensando sobre isso, então você
está usando sua capacidade mental. Tudo que você faz desse jeito é através de sua capacidade mental, através da qual você
está usando seu ego. Assim, a melhor maneira é meditar, entrar em consciência sem pensamentos... e lá automaticamente
você fica entregue. Agora, o que Eu tenho de receber de vocês? Nada. Eu não quero nada. Eu não quero ter nada. São vocês que
tentam Me dar isso e aquilo. Eu fico tentando fugir de tudo isso. Somente para a satisfação de vocês, Eu também concordo. Eu
Mesma não tenho de praticar a Sahaja Yoga, mas este é o Amor de sua Mãe: Ela quer salvar o tanto quanto possível... tudo que
está criado nesta Terra, dar-lhes a ressurreição. Essa é uma época especial e vocês são Meus canais. Vocês podem ir por toda
parte e difundir a Sahaja Yoga, e tentar ajudar os outros a saírem disso. Hoje é um dia de promessas, em que temos de
prometer para nós mesmos... que cresceremos em uma compreensão muito mais profunda, ou em percepção, ou em
sensibilidade na Sahaja Yoga. "Esse crescimento tem de se estabelecer," "para o qual eu tenho de meditar." Essa é uma coisa
muito importante. Em segundo lugar, as pessoas dizem que... aqui as pessoas são muito avarentas. Elas não estão querendo
fazer isso. Elas não querem pagar nada por isso, pagar nada por aquilo. Eu acho que a generosidade é uma expressão do seu
amor. Vocês Me darão, tudo bem. Quando se trata de despesas, ou Eu pago ou alguém arca com o fardo. Agora as coisas
melhoraram, mas ainda assim nós devemos saber que... esse trabalho enorme tem de ser feito e precisamos de dinheiro para
isso. Eu não preciso, Eu gasto Meu próprio dinheiro. Mas a generosidade é a melhor coisa... e essa generosidade é muito, muito
importante para os Sahaja Yogis. Eu tenho visto que as pessoas são muito meticulosas às vezes, ficam calculando muito. Elas
Me dirão: "Traga alguns saris para elas." Levar alguns saris, tudo bem, uma ideia muito boa. E eles dizem: "Nós não gostamos
dele, não queremos comprar." Eu não estou fazendo nenhum negócio. Eu o comprei porque vocês quiseram, Eu o escolhi. E
depois dizer: "Nós não queremos comprá-lo." Não há nenhum negócio, não há nenhuma comercialização. E esse é o problema
em que Eu não entendo os Sahaja Yogis, eles deveriam conhecer a Mãe, Ela própria colocou o dinheiro Dela. Então o que existe

também é que eles deveriam dizer: "Leve um pouco mais para a Sahaja Yoga." Afinal há uma organização tão grande, e há
muitos países que não podem pagar um único centavo, para eles também a pessoa tem de pagar. Agora, Cristo foi vendido por
30 moedas. Vocês podem imaginar, Ele foi vendido por 30 moedas. Assim, isso mostra que quando você não tenta
compreender... as dificuldades financeiras dos organizadores e você não ajuda, você está realmente vendendo Cristo dentro de
você. Você não pode vender Cristo, você não pode vender a Sahaja Yoga. Mas isso não significa que você a explore. Então, Eu
tenho de lhes dizer que Eu mesma fiquei surpresa ao ver... como no norte da Índia, onde Eu menos esperava, as pessoas são
extremamente generosas, extremamente generosas. E então a generosidade o ajuda, de certo modo nosso Lakhsmi Tattwa
deve ser despertado. Eu tive de introduzir esse assunto porque Eu tive reclamações... das pessoas, que as pessoas são
relutantes... em pagar por qualquer coisa assim. É notável que algumas pessoas assumam o controle, mas todo mundo deve
contribuir. Isso é importante... porque você está fazendo o trabalho de Deus. Você também tem de se voluntariar para fazer
outras coisas... que existem sem resmungar. Desfrute isso. Eu fiquei feliz ao ver os cartazes que foram colocados pelos Sahaja
Yogis, e você pode ver que o lugar inteiro ficou vibrado. Você pôde ver como isso funcionou. Portanto tudo mundo deve fazer o
máximo... para fazer tudo que for possível. Nada mais é necessário, exceto você estar de todo o coração na Sahaja Yoga. Então
você verá como você crescerá. É somente através do seu coração que você receberá toda a nutrição... para sua espiritualidade.
Portanto abra seu coração, não calcule muito. [Paletra em Hindi]

1995-0507, Sahasrara Puja
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Sahasrara Puja, Cabella Ligure, Itália, 07.05.1995 Hoje é um grande dia para nós, para todos os Sahaja Yogis, pois neste dia, Eu
diria que nós estamos atrasados um ou dois dias, do dia que o Sahasrara foi aberto. Foi simplesmente um milagre, Eu devo
dizer, porque Eu não achei que... Eu estivesse em um ponto onde isso poderia ser feito. Então, Eu quis esperar, mas algumas
coisas aconteceram que Me fizeram... pensar que ele tinha de ser aberto. Isso foi... em uma situação tal... que Eu senti que se
Eu demorasse um pouco mais, isso talvez ajudasse esses falsos gurus... a espalhar a insensatez deles por toda parte. Essa é
simplesmente, Eu diria, a maneira Sahaja de fazer as coisas. Agora 25 anos se passaram. Todos vocês se reuniram durante
esse período, e nós temos muitos outros que não estão aqui, que alcançaram muitas coisas. Mas talvez, nós não estejamos
conscientes quanto ao que alcançamos no sentido real da palavra. Vocês obtiveram suas vibrações. Vocês podem sentir este
Poder Onipresente. Vocês estão, como eles dizem, nadando no oceano de alegria. Todos vocês estão desfrutando a
coletividade, e vocês transcenderam muitas de suas limitações. Tudo isso lhes aconteceu porque é seu direito ter isso. Eu não
levo nenhum crédito por isso. A única coisa, o tempo todo Eu tenho lhes apontado uma única coisa: agora vocês entraram no
Reino de Deus e deleitem-se. Nós temos de ver à nossa volta. Toda a natureza se deleita, não se incomoda, não se incomoda
com nada. Elas não receberam a Realização. Elas não sentiram o Paramachaitanya. Mas como é que elas sabem que temos de
desfrutar? As flores desabrocham por um tempo curto e murcham, mas enquanto elas vivem, elas estão muito felizes. Elas não
pensam em seu passado ou em seu futuro, mas elas desfrutam o presente. E no presente, elas desfrutam o que são, elas são
perfumadas e emitem perfume aos outros. Elas são belas e estão acalmando os outros. A natureza inteira é assim. Se vocês
olharem para os pássaros... ou para qualquer coisa que chamamos de natural, tudo está numa espécie de estado meditativo.
Todas essas colinas e enormes montanhas. Elas parecem como se fossem testemunhas... de tudo que está acontecendo.
Agora, nós temos de realmente primeiro refletir sobre... o que alcançamos. Isto é importante, porque se você está escalando
uma montanha, se você olhar para trás, você tomará um susto e talvez caia. Então, normalmente as pessoas dizem: nunca olhe
para trás. Mas uma pessoa que ganhou um tesouro, ela repetidas vezes vai e conta o tesouro e descobre... o quanto ela
conseguiu, e toda vez que ela vê aquilo, ela desfruta. Então saber relativamente o que conseguimos... e como alcançamos
algo... definitivamente lhes dará uma maior força da mente e riqueza de vida. A primeira coisa que lhes aconteceu, Eu diria, que
é muito importante, é que vocês sentiram este Poder Onipresente. Isso mostra que vocês devem ter sido... grandes buscadores
da verdade, honestos, sinceros, sensatos, de modo que... apenas vindo ao Meu programa, vocês sentiram as vibrações, e depois
disso, vocês começaram a se estabilizar dentro disso. Muitos de vocês sentiram isso subitamente, e ficaram impressionados e
ficaram chocados e surpresos, e quiseram testar se era verdade ou não. Mas depois, vocês ficaram confiantes, vocês
perceberam que alcançaram... definitivamente uma nova dimensão em suas vidas, e que estão sentindo este Poder Onipresente
do Amor Divino. Eu gasto uma palestra, é o suficiente para descrever este Poder Onipresente. Mas o que vocês obtiveram disso
é a essência, a pessoa tem de saber. É uma completa liberdade, vocês alcançaram sua completa liberdade. Primeiramente, a
liberdade surgiu em vocês, primeiramente, o mais importante, é libertar-se de seu ego. Vocês atravessaram esta parede do ego.
Vocês saíram da escravidão deste ego, que era realmente tão cheio de problemas para vocês. Tantas coisas que este ego faz,
das quais vocês não estão conscientes. Primeiramente, um sujeito que é egoísta não se importa em ferir alguém. Ele fere, mas
se ele é ferido, ele não gosta disso. Imediatamente começa a chorar. Especialmente, Eu tenho visto que... as pessoas que têm
muito ego ficam facilmente magoadas, mas elas não entendem quantas pessoas elas já magoaram, e quantas estão realmente
com medo de uma pessoa assim. Portanto, livrem-se do seu ego. É pecaminoso ferir qualquer outro ser humano por qualquer
coisa, por qualquer que seja a razão... que você sinta que deveria ferir uma outra pessoa. O primeiro é a vingança, a ideia de
vingança está presente: "Eu devo me vingar da pessoa que me feriu..." "ou que fez algo errado para mim"... ou alguma coisa
desse tipo. Essa ideia de vingança surge quando vocês reagem. Alguns reagem muito violentamente. Eu tenho visto pessoas
matando umas às outras em nome da vingança, matando seus próprios parentes e amigos, matando seus companheiros, seus
compatriotas, pelo mundo inteiro existe algum tipo de ideia estúpida de vingança. Mas se você for para o lado sutil da vingança,
o que ela é? Que vingança você tem? Vamos supor que alguém o perturbou. Você fica com raiva dessa pessoa e mata essa
pessoa, então você na verdade a salvou. Ela não terá de sofrer com sentimento de culpa, não terá de fazer nada, está
simplesmente acabado. O que é a vingança? A vingança deve ser apenas algo através do qual uma pessoa... se livra da ideia
dela de matar os outros. Como uma espada que nunca luta contra uma espada, ela luta contra o escudo. Da mesma forma, a
vingança que achamos... que podemos fazer contra uma outra pessoa não é uma vingança, porque qualquer ação que você

faça em nome da vingança... volta para você e o fere muito mais. Muitas coisas podem acontecer se uma pessoa começa a
agir... em nome da vingança. Agora, por exemplo, atualmente vocês sabem que no mundo inteiro... há muita vingança
acontecendo, até mesmo em nome de Deus, vingando-se porque certas pessoas estão seguindo alguma religião, ou estão
fazendo alguma outra coisa diferente do que vocês estão fazendo. Realizando esse tipo de vingança, o que tem acontecido é
que vocês estão apenas matando pessoas, destruindo-as, aquelas que nem mesmo entendem... que tipo de vingança vocês
estão fazendo. As pessoas estão colocando bombas e colocando todos os tipos de coisas, e através disso estão matando
milhares de pessoas inocentes. Assim, que tipo de vingança vocês tiveram? Eles não merecem nenhuma vingança. Então, essa
vingança, quando ela explode, pode destruir muitas pessoas inocentes e isso definitivamente recairá sobre vocês. Vocês não
podem escapar impunes disso. É um processo muito longo dessa vingança. Eu lhes falei sobre o Triângulo das Bermudas. O
que eles dizem é que muitos negros foram escravizados e foram afogados nessa área, então seus espíritos, eles dizem, estão
assombrando as pessoas que estão passando, principalmente os brancos e eles simplesmente se afogam. Então é um
processo muito longo, e tudo isso Eu não preciso falar nesta ocasião auspiciosa, mas Eu tenho de dizer que quando nós nos
vingamos, toda ação tem uma reação. Assim, de algum modo, vocês se livraram dessa ideia de vingança, simplesmente se
livraram dessa ideia. Há uma outra coisa, se vocês não se vingam e deixam isso para Deus, Ele age. Ele age, não somente isso,
mas o Poder Divino traz para Seu próprio controle... como realmente dar uma boa lição a essa pessoa ou a essa comunidade...
ou a esse tipo de organização que está se vingando de vocês. Vocês não têm de se preocupar. Eu tenho de lhes dizer que
nestes 25 anos, Eu tenho visto pessoas que têm sido extremamente rudes Comigo. Muitas organizações, muitas assim
chamadas religiões, e todos os tipos de coisas têm nos perseguido. A mídia tem nos perseguido. Peguem o exemplo da mídia
francesa. Eles tentaram nos perturbar tanto... e tentaram trazer má reputação para nós, não importa. As pessoas da mídia
agora, três delas que foram à Índia, estão agora sob ordem de prisão e se elas forem à Índia, serão presas. Eu não fiz nada. Nós
não fizemos nada. Em segundo lugar, a mesma mídia, quero dizer, os mesmos jornais estão todos falidos. Vocês não fizeram
nada em relação a isso. Vocês não foram e disseram que eles deveriam falir. Vocês não se vingaram. Por que deveríamos? Por
que deveríamos nos vingar? Porque nós não estamos preocupados com o que acontece; nós não estamos preocupados com o
que essas pessoas nos fizeram. Mas legalmente, eles estão agora envolvidos de tal forma... que eles estão sob ordem de
prisão e se forem à Índia, eles serão presos. E todo o governo francês está com eles, todos eles estão tentando muito, mas essa
punição está sobre a cabeça deles. Em suas vidas, eles não tiveram de morrer ou qualquer coisa assim, em suas vidas, eles
tiveram isso. Assim, vocês receberam este poder especial: vocês não têm de se vingar ou só têm de perdoar. Apenas perdoem e
o perdão cuidará de todas as providências.... para trazer a outra pessoa ao seu caminho apropriado. Assim, uma vez que você
acabe com essa ideia de vingança, você realmente se sente muito tranquilo, extremamente tranquilo, porque esta paz que você
tem dentro de você mesmo não é artificial, não é mental, mas simplesmente acontece com você. "Tudo bem, e daí se eles
disseram, se eles nos fizeram algum mal?" "Por que deveríamos nos incomodar?" Existem tantas coisas que posso lhes dizer...
que têm trabalhado automaticamente. Agora, na Turquia, eles Me disseram que há um rapaz da Inglaterra, e ele foi e disse à
mídia algo contra a Sahaja Yoga, e foi tudo publicado. Mas no tribunal, ele confessou: "Qualquer coisa que eu tenha dito estava
errado". Ninguém foi e falou com ele, ninguém o ameaçou, nada aconteceu. Então, a partir do seu ponto de vista, você deve
entender... que não irá entrar em nenhuma confusão... de se vingar de qualquer tipo. porque você pertence ao Governo de Deus.
E este Governo é extremamente alerta, muito autêntico e também extremamente eficiente. E no que se refere a você, você é um
cidadão desse Grande Reino. Assim, o que vocês alcançaram é a cidadania desse grande Reino de Deus, onde vocês devem se
sentir totalmente seguros. O homem que é seguro nunca fica com medo, nunca fica com medo. Então você também se livrou do
seu medo. O homem está no - Eu não sei por que ele está com medo disso e daquilo, e se preocupa com isso e com aquilo. É
algo surpreendente o modo como eles se preocupam com a saúde deles, se preocupam com a família deles, com seus filhos,
com sua casa, quero dizer, com todos os tipos de coisas. Mas os Sahaja Yogis não, eles não se preocupam. Nós não temos
nenhuma preocupação. Tudo funciona. Por que deveríamos nos preocupar? Aquele instrumento de preocupação está acabado,
está acabado, Eu acho, está quebrado. E você está agora em um estado onde... você simplesmente não tem tempo para se
preocupar, porque você está se deleitando. Esse medo que Eu tenho visto nas pessoas atua tanto... que elas contraem muitas
doenças provenientes do medo, muitas doenças, especialmente a maioria dessas doenças de Canal Esquerdo, as pessoas
contraem por causa do medo. O que há para se ter medo? Isso é como você bater na Mãe Terra dizendo que há uma cobra. Não
há nenhuma cobra, mas você pode se sentir assim e pode continuar com esse medo. Ninguém, nenhum tipo de ideia sobre
fantasmas ou alguém... ou algum tipo de grande demônio em pé em algum lugar, é tudo insensatez. Para você, isso não existe.
Por exemplo, você está andando na escuridão, então você vê formas e coisas assim e algumas pessoas dizem: "Eu vi alguém
numa árvore", um tipo de forma, isso não existe na verdade, não existe. Mas esse medo no homem faz com que ele pense

assim. Ele tem medo disso e daquilo, e então como resultado, ele perde sua liberdade, ele se torna escravo, escravo de muitas
pessoas das quais ele tem medo: "Tal e tal homem irá me ferir, tal e tal homem irá me perturbar", e todo o conceito de medo tem
arruinado as nossas vidas familiares. Por exemplo, uma esposa está dominando, o marido está dominando, não há nada para
se ter medo, nada para se ter medo. Através do medo, você só faz o jogo deles. Assim, vamos supor que a esposa esteja
dominando, apenas faça piada disso. Se você não consegue fazer piada disso na presença, digamos, de sua esposa ou de seu
marido, é melhor fazê-lo fora. Use isto: "Oh, olhe aquilo". É sua qualidade especial agora que você realmente pode se livrar... do
seu medo completamente. O que há para ficar com medo da esposa ou do marido? O que ele pode fazer com você? No máximo,
ele matará você, e daí? Você vai morrer de qualquer jeito. Assim, o medo da morte é uma outra insensatez que as pessoas têm.
Quando pela primeira vez Eu comecei o Meu trabalho, em todos os lugares, eles Me perguntaram: "E quanto à morte?" Eu disse:
"Mas exatamente agora vocês estão vivendo," "por que estão perguntando sobre à morte?" Muitas pessoas Me perguntam: "E
quanto à nossa morte?" "Por que vocês querem saber sobre isso?" "Eu lhes direi sobre o hoje, o momento presente." Assim, esta
é uma outra ideia louca: nós devemos saber sobre a nossa morte, o que irá acontecer. E seja o que for que aconteça, uma vez
que você esteja morto, vocês está acabado, você não tem de fazer nada depois disso. Então, de que adianta saber quando,
quando você morrerá, saber o que lhe acontecerá? Seja o que for que tiver de acontecer, acontecerá. Nós nunca perguntamos:
"Quando eu dormir, o que irá me acontecer?" Perguntamos? E esse é um sono permanente e nos preocupamos muito sobre isto,
que nós devemos saber o que acontecerá após a morte. A pessoa tem de morrer no momento que tiver de morrer, porque tudo
que nasce tem de morrer. Mas vocês de fato sabem que obtiveram a vida eterna. Vocês nunca podem morrer. A morte não é
este corpo desaparecendo, a morte é quando... você está totalmente sem nenhum controle de sua alma viva. Uma vez que você
é uma alma Realizada, você tem todo o controle, todos os poderes para levar sua alma aonde queira; nascer se você quiser; se
você não quiser, você não nascerá; nascer com as pessoas nas famílias, nas comunidades, onde quer que você queira. Existem
muitas grandes almas, Eu sei, que nasceram corajosamente em sociedades que são muito, Eu diria, deterioradas e que estão
em perigo de serem destruídas... por causa da estupidez que as pessoas fazem. Assim, essa circunstância em que temos medo
da morte... é totalmente absurda para os Sahaja Yogis. O que há para se pensar até mesmo sobre sua morte? Não há nada
como a morte para vocês... porque vocês obtiveram a vida eterna. Não é que vocês continuem com o mesmo corpo. Vocês
podem continuar trocando sua roupa, mas vocês estão vivendo, vocês estão conscientes, e vocês sabem que mesmo que este
corpo não exista, vocês existirão, o tempo todo, disponíveis para a Sahaja Yoga, para qualquer coisa que deva ser feita em
nome da realidade. Assim, você deve saber sua posição como ser eterno; qual é o seu trabalho; qual é o seu ideal; o que você
tem de fazer. Portanto a pessoa tem de se livrar dessa ideia de morte, porque a morte não existe para vocês. Está acabado.
Além disso, todas essas pessoas que têm medo de sua morte... continuam tendo seguros de vida, isto, aquilo, todas as dores
de cabeça, e por fim, o que acontece? Você deixa aqui todas essas coisas mundanas e parte. Eu não acredito que exista alguém
que poderia carregar nem mesmo... um pequeno grão de poeira com essa alma que está partindo. Mas no caso de vocês,
quando vocês não estão mais nesta Terra, a assim chamada, então vocês não carregam todas essas coisas materiais, porque
vocês já abandonaram, vocês não têm nenhum interesse nelas, vocês não são materialistas. Então o Espírito de vocês é livre, e
quando vocês morrem, o que lhes acontece é uma coisa muito simples: vocês se sentem muito livres, liberados, totalmente. E
então vocês sentem a sua liberdade completamente, e vocês podem decidir o que querem fazer. Está tudo sob a sua própria
orientação, seu próprio desejo, tudo funciona. Vocês não sentem que saíram do seu corpo, e isto é o que Eu devo lhes dizer: não
deve haver nenhum medo da morte, mas ao contrário, ela deve ser bem-vinda. Porque vocês se sentirão muito mais liberados,
muito mais tranquilos. Vocês não têm outros problemas que vocês têm de carregar... de qualquer forma neste mundo por
causa deste corpo. Agora, vejam, "eu tenho de tomar alguns remédios," "eu tenho de tomar vitaminas", não têm de tomar nada,
não precisam disso. Este corpo estar morto é uma ideia muito boa. Eles são tão problemáticos, vejam. O tempo todo, apesar do
fato de talvez vocês dizerem: "Oh, eu não ligo para este corpo", e tudo mais, mas este corpo não os abandonará. Esta é a coisa
mais grudenta que nós temos: o nosso corpo. Portanto esquecer da morte deveria ser a coisa mais fácil para vocês. Nós
quebramos muitas barreiras. Como vocês sabem muito bem, os condicionamentos que tínhamos, nós acabamos com isso. É
surpreendente. Eu tenho visto pessoas que quando obtêm a Realização delas, imediatamente depois, elas começam a observar
ao redor delas. Elas lhe dirão imediatamente o que está errado com a religião delas, depois elas lhe dirão o que está errado com
o país delas; o que está errado com a cultura delas. Foi através delas que Eu passei a saber tanto. Eu não sabia que isto era
assim, mas elas mesmas nos disseram agora. Por exemplo, há um francês, tomem como exemplo, se um francês recebe a
Realização, quero dizer, vocês sabem tudo sobre a França. As coisas que vocês jamais poderiam imaginar, que tipo de
pessoas... eles são, eles lhes dirão tudo. O mesmo com os ingleses, Eu tenho visto. Os ingleses podem rir de si mesmos, tudo
bem, mas na verdade, quando eles se tornam almas realizadas, eles lhes dão um retrato completo do povo inglês: que tipo de

pessoas estão lá, o que há de errado com eles, como eles são egoístas, isso, aquilo. Eu fiquei impressionada. Eu nunca soube
tantas coisas que Eu passei a saber... através dos Sahaja Yogis que obtiveram a Realização. Porque eles têm visto todas essas
coisas muito minuciosamente... e de muito perto e eles sabiam o que era aquilo. Agora, quando você se torna tão limpo,
completamente limpo, com a mente completamente limpa de todos os tipos de condicionamentos, você se torna como um
espelho, um belo espelho. E nesse espelho, a pessoa pode ver... um retrato completo da sociedade na qual vive, o retrato
completo do governo que o governa, ver tudo, tão claro. E isso é absoluto, não é tendencioso. Por exemplo, você pergunta para
alguém, então ele dirá: "Qual é a Sua política?" Se Eu disser: "Minha política é Eu não ter nenhuma política", eles dizem: "Como
Você não tem nenhum interesse partidário?" "Como podemos viver sem política?" "Eu não tenho nenhum interesse partidário."
Então, eles continuarão lhe perguntando coisas... que são muito estranhas. Mas para uma alma Realizada, é exatamente o
oposto. Ele não apenas vê, mas também mostra e expressa, muito claramente. Eu tenho ficado impressionada pelo modo como
as pessoas têm sido... realmente tão reflexivas sobre a sociedade em que vivem... e sobre o país que representam. Assim, a
identificação é perdida, a completa identificação é perdida. Você não se sente muito identificado. Você apenas vê o que há de
errado com este mundo. Então, um outro ponto também... é que você começa a ver como você pode ajudar, o que você deve
fazer, como você pode trabalhar isso. E a importância disso se torna... seu ponto principal na vida. Todos que Eu vejo; ontem, a
forma como vocês trouxeram todas essas bandeiras e tudo aquilo, atrás daquela bandeira, Eu pude ver, todos vocês queriam
que a paz prevalecesse naqueles países, que eles deveriam receber toda a alegria e a beleza da Sahaja Yoga. Isso é que é um
sentimento. Não é como vocês mesmos se tornando Sahaja Yogis... e se sentando no canto, não. Eles querem fazer isso para
aquele país com o qual eles não estão identificados, mas sem identificação, eles têm esse profundo sentimento de que... eles
têm de trabalhar, de corrigi-lo. É um tipo muito diferente de personalidade que vocês desenvolvem. Normalmente, se você
disser uma palavra contra alguém: "Em seu país, eles fazem assim" "Oh, o que você está dizendo, e quanto a seu país?"
Imediatamente. Eles nunca aceitarão. Se você tentar dizer mesmo uma única palavra contra eles, contra o país deles ou o
governo deles, que pode ser o governo mais corrupto, mas não, mesmo assim dirão: "O quê? Nós estamos bem." Esse tipo de
identificação estúpida, que o mantém completamente grudado àquela sociedade, como por exemplo, algumas pessoas dirão:
"Não, não, eu tenho de ir ao bar". Eu digo: "Por quê? Por que vocês têm de ir ao bar?" "Esta é nossa sociedade, esta é nossa
cultura, nós temos de ir." "Nós temos de ir ao bar, ficar bêbados e cair, todos nós juntos." Esse é o tipo de pessoa que nós
somos, não conseguimos evitar isso. Isso é o que acontece. Você diz a qualquer um: "Por que você faz isto assim? Qual é a
necessidade de fazer?" "Porque eu tenho de viver nesta sociedade," "afinal de contas eu pertenço a esta sociedade..." "e eu
simplesmente não posso fazer o que eu gosto." Mas quando você têm a sua Realização, você pode fazer o que gosta. Você
pode fazer o que gosta, porque você só gosta do que é correto, do que é bom, do que é construtivo, do que é benéfico. Então,
você pode fazer o que quer que você queira; após a Realização, não há nenhuma restrição para você. Toda essa restrição de
"não, não, não, não", isto claramente o escraviza, Eu acho que isso o escraviza muito. Mas, depois da Realização, você é um
pássaro tão livre... que nada pode escravizá-lo. Por exemplo, há muitos pastores que pregam: "Vocês não devem beber," "vocês
não devem fumar, isto, não devem tomar drogas," "vocês devem fazer isto, devem fazer aquilo", mas essas coisas não param.
Isso não ajuda. As pessoas se esforçam, tentam tudo, por fim elas cometem suicídio, mas elas não conseguem se livrar desses
hábitos, enquanto agora, vocês são tão poderosos que nada pode ficar grudado em vocês. Essa é a pureza de seu caráter que
brotou, ela não permite que nenhuma coisa insensata fique presa em você. Eu tenho ouvido tantos Sahaja Yogis Me contando...
como os olhos deles se estabilizaram, como eles se tornaram tão corretos, como eles se tornaram tão puros e eles não
conseguem entender. Eles disseram: "Mãe, é o Seu poder? A Sua pureza que a Senhora nos deu?" "Ou é a nossa pureza que a
Senhora despertou?" É claro que é a de vocês, sem dúvida. Vocês têm todas essas coisas, e vocês se tornam conscientes disso,
e dessa forma vocês se desidentificam totalmente, Eu devo dizer, de todas essas coisas insensatas, e vocês não gostam delas.
Vocês simplesmente não gostam delas. E vocês continuam criticando. Eu também estive em todos esses países antes, e Eu
encontrei pessoas que são muito identificadas, e diplomaticamente, Eu não deveria dizer nada, qualquer coisa que... as fizesse
sentir que estão fazendo alguma coisa errada. Mas depois da Sahaja Yoga, as mesmas pessoas... estão nos dizendo e
zombando de toda a situação. Por exemplo, Eu tenho ouvido alguns Sahaja Yogis conversando... uns com os outros. Ele diz:
"Vejam o meu país," "esta é uma coisa tão estúpida que está acontecendo". Outro diz: "Ninguém pode vencer o meu, ele é muito
pior". É uma competição muito comum entre Sahaja Yogis. Então, nós temos de ver o quanto nós nos tornamos puros, e nessa
pureza, nada que seja sujo, desonesto, qualquer coisa que possa estragar essa pureza, nós não gostamos. Nós não gostamos.
Nós estamos limpos, puros, a partir de dentro, e não vamos aceitar nada assim dentro de nós nunca mais. Então, Eu também
tenho visto... a maneira como as pessoas se tornaram tão compassivas. É surpreendente como elas se tornaram compassivas
umas com as outras. Por exemplo, havia dois Sahaja Yogis, eles não estavam muito contentes um com outro, inconciliáveis,

seja o que for que vocês digam que seja isso. E Eu não sabia como fazê-los perceber: "Vejam, o outro Sahaja Yogi está bem,"
"não importa, afinal de contas, o que é isso?". "Não, eu não gosto disso nele". E o outro dizia: "Eu não gosto disso nele". Então,
isto continuou: "Eu não gosto", ele disse: "Eu não gosto". Quero dizer, eles estavam vendo os defeitos um do outro... ou seja o
que for que vocês os chamem. Então Eu disse: "Tudo bem, agora vocês meditarão por algum tempo?" Novamente: "Meditem,
meditem". E Eu disse: "Agora, vocês Me amam?" Ela disse, um disse: "Eu amo a Senhora mais do que ele." Eu disse: "É uma
situação difícil". Como fazê-los entender agora que vocês não podem medir o seu amor, vocês não podem fazer um gráfico
dele. É algo dentro de vocês, e se vocês amam alguém, então vocês desfrutam isso. Vocês não podem qualificar isso, vocês
não podem quantificar isso. Mas isso estava acontecendo com esses dois senhores juntos, e Eu pensei: "O que fazer agora?"
"Eles são muito importantes, e ainda não há..." "nenhum entendimento entre os dois." Então, o Poder Divino assumiu o controle,
Eu acho. Um deles ficou muito doente repentinamente, muito doente. E Eu também tinha avisado: "Você ficará doente, tome
cuidado". Mas isso foi, quero dizer, eles acharam que o outro companheiro... podia estar tentando fazer graça ou algo assim.
Aquilo não foi compreendido, ele ficou muito doente. Quando ele adoeceu, então aquele outro, o outro sentiu um enorme amor
por ele. É algo que ninguém pode explicar, ele foi e ficou com aquele paciente por 24 horas. E disse: "Se você precisar de algum
dinheiro, eu consigo". Ele pagou por tudo que ele pôde pagar. Então, esse senhor também era uma pessoa muito sensata,
razoável, independente, ele percebeu esse amor, essa afeição, naquele "capataz" rude, o outro – e tanta compreensão cresceu
dentro deles. Isto é, Eu acho, o jogo Divino que... os uniu, tão próximos e tanta compaixão. Assim, a força da compaixão dentro
de vocês é tão grande, é muito sutil, vocês não veem. Porque no nível mental, Eu estava falando com eles, argumentado,
tentando acalmá-lo, acalmá-lo, estava acontecendo assim - isso não funcionava. Mas quando essa força da compaixão
começou a atuar de repente... em um deles, o outro viu a compaixão, a pura compaixão, e eles simplesmente se tornaram
grandes amigos. Assim, a pessoa tem de sentir a compaixão dentro de si mesmo. Eu tenho visto muitas vezes que há muitos
Sahaja Yogis... e às vezes Eu tenho de corrigi-los, ou dizer algo. Imediatamente um outro dirá: "Mãe, a Senhora pode perdoá-lo?"
"A Senhora não pode perdoar?" Eu disse: "Eu perdoei, não estou fazendo nada." "Por favor perdoe, por favor." Eu Me sinto tão
feliz de ouvir isso, que em um ponto, em uma condição, quando se trata de um Sahaja Yogi, vocês o apoiam, mesmo contra
Mim, Eu fico feliz. Mostra que vocês não são apenas generosos, mas vocês estão cheios de sua compaixão. Assim, essa fonte
de compaixão que está dentro de seu ser, em seu coração, você tem apenas de abrir seu coração. Se você abrir este coração, é
como abrir o Sahasrara. Vocês ficarão impressionados pelo modo como vocês podem perdoar... as pessoas e como vocês
podem viver com elas. Eu tenho notícias que Me perturbam muitas vezes, que as pessoas estão formando diferentes grupos, e
tendo diferentes ashrams e não vêm para o coletivo e tudo mais. Eu fico muito preocupada. Agora, o que está faltando é - é
claro, há também algumas pessoas que acham que elas devem ter... algo separado, sua própria organização, e por que elas
deveriam estar no coletivo, e tudo mais. De modo que isto é claro: uma pessoa assim não atingiu ainda esse estado de
compaixão. No estado de compaixão, você gosta que alguém lhe diga: "Não diga nada a tal e tal pessoa, não quero que você
diga isto". Isso Me dá muita, muita alegria. Por exemplo, nós tivemos um casal, eles ficavam brigando por tudo. Eles
costumavam Me enviar cartas e mais cartas. Eu fiquei farta, telefonemas e mais telefonemas, ambos brigando. Brigando tanto
que Eu não sabia o que fazer com eles. Então Eu pensei que seria melhor que eles se divorciassem... e acabassem com aquilo.
E Eu lhes disse, separadamente: "É melhor vocês se divorciarem..." "e se livrarem disso, mas as queixas que vocês têm são
tantas..." "que elas não podem ser resolvidas". Ela disse: "Como?" Eu disse: "Você fica falando:" "meu marido não tem mais
tempo para mim, ele está sempre fora," "e ele não passa mais nenhum momento agradável comigo," "nós não saímos", e
existem todas essas queixas. E o marido diz: "Ela sempre me perturba que eu tenho de levá-la..." "para sair, que eu devo fazer
isso, e devo fazer aquilo." "Eu quero fazer isso, mas eu não posso." Então Eu disse: "Mas quando vocês se divorciarem," "vocês
nunca poderão reclamar de nada." "Permanentemente, o marido sumiu e você sumiu." "Então por que vocês querem fazer uma
coisa dessas?" Imediatamente essa compaixão começou a atuar, e então Eu falei: "Vamos supor que um de vocês fique doente
amanhã," "então quem cuidará um do outro?" Isso simplesmente os desconcertou. Vocês sabem, são momentos tão pequenos
na vida... que chegam na vida dos Sahaja Yogis, Eu tenho visto que de repente este coração se abre, e com isso, eles combatem
todas essas ideias insignificantes, insensatas, que os mantêm fora, afastados uns dos outros e fora da coletividade. O que Me
dá a maior alegria é ver como vocês amam uns aos outros, cuidam uns dos outros, brincam uns com os outros... e dançam uns
com os outros. Esta é a coisa mais grandiosa que Eu gosto. Eu não quero Me livrar dessa Minha ideia. Apesar do fato de que
muitas vezes, Eu acho que é difícil de acreditar... como os Sahaja Yogis podiam se comportar assim... e tentar criar conflitos, e
distâncias entre as pessoas que são almas realizadas. Porque as almas realizadas, em qualquer lugar do mundo, se vocês as
observarem, elas respeitam umas às outras. Não somente respeitam, mas cuidam e nunca falam mal... de uma outra alma
realizada. Nunca. Eu não sei se vocês souberam sobre a vida pessoal desses santos. Mas na Índia, como nós tivemos muitos

deles, quando vocês os veem, como eles se têm se comportado uns com os outros, a maneira como eles têm cuidado uns dos
outros, é tão bonito, é tão nobre. Como se eles cuidassem mais do outro Sahaja Yogi, ou Yogi, ou alma realizada, do que de si
mesmos. E a coisa toda os faz se sentir em um novo mundo, de novas pessoas, que se importam com os sentimentos dos
outros, e não o que eles querem dizer, ou o que eles querem ter, ou que eles são alguém especial. Também na Sahaja Yoga,
vocês vieram, vocês perderam suas particularidades. Alguns deles acham que são muito especiais. Vamos supor que Eu chame
alguma senhora para, digamos, colocar "alta" em Meus Pés, ela começa a pensar que ela é muito especial, mas Eu só a chamei
porque Eu sei que ela tem um Agnya horrível... e Eu tenho de limpá-lo. E quando alguém Me disse: "Mãe, ela acha que é muito
especial." Eu disse: "É mesmo? O que a faz pensar assim?" "Porque a Senhora a chamou para colocar "alta" em Seus Pés." Eu
disse: "Eu só a chamei porque ela tem um Agnya tão horrível e feio," "que ela perturbará todo mundo, portanto Eu quero
limpá-lo." Então em vez disso, Eu deveria ter lhe dito: "Você é muito egoísta, horrível", e todas as palavras possíveis, senão ela
não entenderá. É surpreendente. Havia uma senhora que era realmente muito desagradável... com seus parentes e com todos
na Índia, e ela veio Me ver. Eu a chamei. Eu realmente a repreendi. Eu disse: "Que direito você tem de se comportar dessa
maneira aqui?" "Seu pai, que era tão racista, você nunca disse uma palavra contra ele," "e por que você está falando tanto contra
essas pessoas?" Eu a repreendi. Ela saiu e disse: "Oh, vejam, a Mãe me chamou, não é permitido ninguém vê-La." Eu disse: "O
que é isto?" É uma situação muito estranha com as pessoas. Eu às vezes percebo a maneira como eles pensam que são
especiais, e que eles deveriam se tornar especiais. Isso está ficando realmente difícil. Agora, apenas para mostrar o Meu amor,
para apreciar algo que as pessoas fizeram, e se você der algum presente para aquela pessoa, ou se você mostrar preocupação
com aquela pessoa, porque ela fez um bom trabalho ou algo assim, ela começa a pensar que é especial. Quero dizer, é uma
situação impraticável, porque Eu tenho a expectativa... de que se Eu fiz algo bom para essa pessoa, ou de alguma forma mostrei
Minha preocupação por uma pessoa, essa pessoa tem de se tornar um Sahaja Yogi muito bom, no sentido de ser a pessoa mais
humilde, honesta e amável. Senão, não tem nenhum sentido. É inútil ser bom com alguém se isso significa que a pessoa... vai
pular para dentro do inferno. Então, esta é também uma outra ideia de exclusividade. Eles perderam seu senso de exclusividade.
Quando uma gota se torna o oceano, ela se tornou o oceano, não é mais a gota. Se alguém pensa: "Eu sou uma pessoa
especial", então saiba que você não é mais um oceano, você ainda é a gota. Porque a menos e até que você seja a gota, como
você pode achar: "Eu sou alguém especial"? Então, vocês perderam sua exclusividade. Vocês perderam isso porque todas essas
ideias de exclusividade vêm do seu passado. Uma vez Eu encontrei uma senhora, há muito tempo atrás, ela era uma mulher
muito grosseira, orgulhosa e arrogante. Isto foi em Delhi, onde as pessoas são muito ligadas aos trabalhos... de seus maridos e
isso e aquilo. Eu nem mesmo sabia a destinação ou mesmo o cargo do Meu marido. Então, ela foi muito grosseira Comigo. Eu
disse: "Qual é o problema com você? Por que você é tão grosseira?" "Qual é o problema?" Ela disse: "Você não sabe? Eu sou a
esposa de fulano de tal". "Você é a esposa ou o marido?" "Eu sou a esposa de fulano de tal". Então ela Me perguntou: "O que
Você está fazendo aqui?" Eu disse: "Eu sou uma dona de casa". Então, Meu marido chegou. Ela disse: "Você o conhece?" Eu
disse: "Sim, Eu o conheço, por quê?" Eu achei que deveria haver algo errado nisso também. Então, ela disse: "Não, eu só quero
saber. Como Você o conhece?" Como se Eu fosse alguma criminosa ou não sei o quê. Eu disse: "Ele é Meu marido". "Oh meu
Deus, ele é Seu marido?" "O que aconteceu?" Como se dez serpentes a tivessem mordido. Talvez, talvez o marido dela estivesse
em uma posição... bem inferior que Meu marido, talvez algo que Eu não saiba. Mas isto é o que acontece: "Eu sou alguém
especial". Essa ideia estúpida de ser especial... tem de ser completamente negada na Sahaja Yoga. Não mentalmente, não
mentalmente. Mentalmente se você ficar novamente dizendo: "Eu não sou especial, eu não sou especial", como um mantra,
você se tornarão muito mais. Porque vocês dirão: "Eu recitei esse mantra 23.000 vezes." "Quem consegue recitar como eu?"
Assim, esta ideia: "eu sou alguém especial, eu sou maravilhoso," "eu sou algo inesperado, superior aos outros", simplesmente
desaparece. Como Eu disse, vocês são uma gota no oceano. Vocês se tornaram o oceano, vocês não são mais uma gota para
ter algum sistema relativo de valores. Não há nenhum sistema relativo de valores. Não há nenhum sistema através do qual
vocês podem dizer: "eu sou superior e ele é inferior", tudo isso tem criado todos os problemas do mundo. Vejam nosso sistema
de castas na Índia, os sistemas sociais do ocidente, o racismo no ocidente, também a consciência egoísta de que... "minha
religião é melhor, a sua é pior, nós somos os melhores", todas essas coisas têm criado problemas. Isso não fez nenhum bem.
Isso falhou e falhou e falhou. Então, pelo menos na Sahaja Yoga, não tragam mais esta doença... de que "eu sou melhor, nós,
nosso país é melhor..." Esta exclusividade, vocês devem abandonar, e a verdadeira beleza da sua personalidade se mostrará.
Para isso vocês não precisam de uma escala especial, vocês não precisam de um corpo especial, vocês não precisam de uma,
o que vocês chamam, uma aparência glamourosa, especial. O que vocês precisam é de um belo coração. E Eu lhes digo, é o
belo coração que atrai, nada mais. É o belo coração que vocês querem ter. Eu conheci pessoas, não muitas assim. Havia um
senhor que se divorciou de sua primeira esposa. Ela talvez não fosse tão bonita, talvez fosse feia, ou o que quer que fosse.

Então, ele se casou com uma outra mulher, bonita, e ele fugiu de casa. Então Eu lhe perguntei: "Por quê?" "Você não gostava
daquela mulher porque ela era feia ou seja o que for," "então por que você agora está fugindo dessa outra?" "Ela não tem
coração." "Ela não tem coração". E isto é o que vocês têm: um coração maravilhoso, generoso, belo, dhármico. Vocês o
receberam como um presente do Divino, e o qual vocês devem respeitar. Vocês devem ser orgulhosos disso e desfrutá-lo,
assim como vocês devem desfrutar sua generosidade, vocês devem desfrutar a forma como toda esta natureza está se
deleitando. Ser muito meticuloso sobre as coisas, ficar o tempo todo corrigindo os outros, é uma dor de cabeça. É uma dor de
cabeça. A melhor coisa é se corrigir e rir de si mesmo, essa é a melhor maneira, vocês podem fazer isso. Todo mundo tem
algumas coisas engraçadas sobre si mesmo. Eu também tenho, Eu devo confessar. E Eu as desfruto porque Eu acho que tento
e tento, mas sempre esqueço. Por exemplo, os óculos, Eu sempre os esqueço. Antes de vir, Eu devo esquecê-los sempre. Eu
digo a Mim mesma que Eu preciso deles, que Eu devo levá-los, devo Me lembrar, mas invariavelmente Eu os esqueço, e Eu não
sei por quê. Eu não posso ficar sem eles, mas mesmo assim Eu esqueço. Há tantas coisas. Por exemplo, Eu não sei contar
dinheiro. Se você Me der 100 rupias, Eu contarei 200 rupias. Eu lhes digo, Eu sou boa em matemática, mas não consigo contar.
Não sei como preencher um cheque, vocês conseguem acreditar? Eu não consigo preencher. Vocês têm de preencher o cheque
para Mim, senão, Eu não consigo. E se alguém Me pedir, digamos, 100 rupias, Eu lhe darei uma nota de 500 e esquecerei isso. E
aquela pessoa diz: "Mãe, a Senhora me deu 500". "Não, não, Eu lhe dei apenas 100." "Não, a Senhora me deu 500". Eu fui para
casa e constatei. Tudo bem. Afinal de contas, se ele é desonesto, ele é desonesto. Se ele é honesto, ele é honesto. Então por
que se preocupar com quanto dinheiro vocês deram, e essa coisa, aquela coisa, meticulosamente, verificando tudo desse jeito?
E Eu tenho visto com todas essas pessoas meticulosas, elas sempre falham. Porque este cérebro prega algumas peças nelas.
Por exemplo, havia um sujeito que Me disse: "O tamanho do seu carro é tal e tal". Tudo bem então. "Então, o tamanho da
garagem será tal e tal". Eu disse: "Tudo bem". Então, quando nós construímos a garagem, o carro não entrava. Eu disse: "Um
arquiteto tão meticuloso, e uma pessoa tão conhecida..." "que ganhou tantos prêmios, isto e aquilo," "como ele pôde cometer
um erro desses?" Mas Eu ainda não entendi aquilo. Agora, ele disse: "Agora é melhor vocês comprarem um carro menor". Eu
disse: "Pelo menos agora meça essa garagem de uma forma apropriada," "senão, novamente, se Eu comprar alguma coisa, não
entrará." Assim, o que Eu estou dizendo é que nós somos tão detalhistas, tão meticulosos. Agora, vejam estas pequeninas
flores, Eu as vejo aqui, elas não são meticulosas. Elas estão crescendo por conta própria livremente, todas recebem os raios do
sol e elas são muito felizes. Mas a forma como somos meticulosos, essas pessoas são muito meticulosas, são dores de
cabeça para elas mesmas. E depois, por fim elas descobrem que não é assim. Vocês perderam isso, vocês perderam esta
meticulosidade. Eu sei de uma Sahaja Yogini, ela estava gerenciando uma loja e disse: "Mãe eu conhecia tudo e eu sabia o
preço de tudo," "e eu sabia de tudo nesta loja, mas desde que eu tive a Realização," "eu me esqueci de tudo." "Então, você está
feliz ou triste?" "Eu estou muito feliz." "Por quê?" "Porque agora eu estou tendo um grande lucro." "O lucro é a coisa principal."
"Por que se deveria tentar lembrar de tudo?" Então isso é ser muito meticuloso, ser muito sistemático. O mundo é, se vocês
observarem em volta, nenhuma árvore é sistemática. Ela é não sistematicamente sistemática. Algumas folhas estão deste lado,
algumas estão daquele lado, alguns galhos estão deste lado. Não há nenhum sistema, porque depois vocês se tornam um
militar, se vocês formarem um sistema. Então, na Sahaja Yoga não há nenhum sistema. Nós estamos além do tempo. Nós
estamos além de todos os tipos de sistemas, nós não temos nenhum sistema. Todo o nosso sistema é: "O que é a harmonia
dentro de nós mesmos?" Como estas duas mãos, elas não têm nenhum sistema embutido, nada, mas elas se movem.
Especialmente na Itália, se vocês quiserem, as duas mãos se movem deste jeito o tempo todo na Itália. E Eu não sei o que isso
quer dizer, mas todos eles fazem a mesma coisa. Não há nenhum sistema embutido. Ninguém disse a eles para fazerem estes
gestos e tudo mais. Mas eles o fazem, e o fazem naturalmente, todos eles juntos, sem nenhum sistema. Assim, construir
sistemas mentais é errado e contra a Sahaja Yoga. Algumas pessoas Me escreveram: "Mãe, nós queremos traduzir Seus textos,
fazer isto, fazer aquilo", e planos. Eu disse: "Esqueçam isso, esqueçam." Porque se vocês começarem a planejar, vocês
certamente, certamente cairão na armadilha dos sistemas. Vocês terão de seguir sistemas, este sistema é bom, aquele sistema
é bom. Por que não fazer dessa maneira? E porque Eu não - Eu não digo que... está errado, porque vocês estão acostumados
com os sistemas. Especialmente no Ocidente, as pessoas são excessivamente sistemáticas, excessivamente sistemáticas em
tudo. Como por exemplo, elas terão cursos formados: depois as colheres, depois os garfos, depois como se mover, e o que
comer, e como comer. Quero dizer, isso é demais. Se vocês têm de comer, isso é sem rodeios, vocês podem comer com suas
mãos. Nenhum sistema é necessário, pois todos esses sistemas e normas são demasiados no Ocidente, e vocês devem
realmente tentar contê-los. Como resultado, eles tiveram a contracultura e toda aquela insensatez, um outro tipo de estupidez
onde eles estavam construindo... um outro tipo de sistema. Então eles disseram: "Nós somos hippies agora". Tudo bem. Então,
eles nunca devem lavar os cabelos, nunca tê-los limpos, com piolhos na cabeça deles, e devem ser todos como, vocês podem

dizer, o estilo shankara. Então, todos eles têm de fazer assim. Novamente o sistema. Não há variedade, um hippie quer dizer um
igual ao outro. Você não consegue distingui-los uns dos outros. Se alguém coloca, digamos, um anel aqui, todos colocarão. Se
ele colocar um anel aqui, todos colocarão, sem nenhum cérebro, sem nenhuma compreensão. E eles falam de individualidade,
de personalidade, onde está a individualidade? Não há nenhuma individualidade, porque vocês adotam qualquer coisa que sua
gangue adota, vocês podem dizer, ou vocês podem dizer que as multidões adotam isso, está muito na moda. Na Índia, se você
disser que está muito na moda, isto quer dizer que é muito caro, e muito bonito e é, quero dizer é uma palavra muito, muito
elitista. Mas quando Eu disse: "Isto está muito na moda", significa que todos gostam disso. Poderia ser uma coisa punk ou
qualquer coisa assim, está na moda. Acabou-se. É a moda. Significa que vocês não têm sua própria ideia, sua própria
personalidade, sua própria individualidade. Na Sahaja Yoga, você também não está ligado a nenhuma moda, não há nenhuma
moda. Se quiser, vista isso, vista aquilo, seja o que for que você goste. Se lhe convir, faça o que você quiser, você pode vestir
seja o que for que você queira, mas você, como Eu disse novamente, você governará a si mesmo, você será o seu próprio guru,
você será o seu próprio mestre, e você fará tudo que for bom, tudo que for decente, tudo que as Divindades irão gostar, você
simplesmente fará dessa maneira porque agora você é um Sahaja Yogi. Então, a vida se torna muito mais fácil, muito mais fácil.
Você não se preocupa com coisas que não existem, e você também não fica preocupado com as coisas que existem. Porque
você pensa agora, você vê algo: "Tudo bem, eu tenho essas facas agora," "eu devo guardar esta para alguém, eu devo dá-la a
alguém." Então, Eu ganhei um anel que era muito grande. Eu estava pensando a quem Eu deveria dá-lo, quem tinha dedos
grossos. Então Eu comecei a olhar os dedos de todos, a seja quem for que tivesse um dedo grosso, Eu lhe darei este anel. Quero
dizer, o pensamento era exatamente o contrário. Vamos supor que você não seja um Sahaja Yogi, então você dirá: "Oh Ma, um
dedo tão grosso," "por que não tirar um pouco do ouro e usá-lo, vendê-lo?" Ou então: "Você pode tirar a pedra daqui". Quero dizer,
você pensará todos os tipos de coisas insensatas, mas não pensará que é melhor dá-lo a alguém, porque você não poderá
usá-lo, é muito grande para você. Por que não dá-lo a alguém? O que há de errado? Afinal de contas, ele não está servindo em
você, então dê para outra pessoa. Mas isso só é possível na Sahaja Yoga. Eu tenho visto pessoas muito gentis, pessoas muito,
muito gentis, que têm sido tão doces umas com as outras... e exatamente o que a outra pessoa quer, elas comprarão e darão
para essa pessoa. Ou podem dizer: "Oh não, eu tenho um, eu lhe darei." Elas fazem isso dessa maneira. Ficam o tempo todo
pensando nos outros. "O que eu devo dar? O que eu devo fazer?" É a expressão dessa alegria, da compaixão dentro de você.
Você usa a matéria para isso, o tempo todo, o tempo todo. Por exemplo, a casa de alguém foi arrombada no Canadá. Ela
escreveu para Mim: "Graças a Deus minha casa está limpa agora," "eu não sabia o que fazer com ela, com a sucata". Assim,
esse tipo de atitude surge. Se você tiver de fazer isto, tiver de dar a alguém, então dê a alguém que seja um Sahaja Yogi... para
expressar o seu amor. Mas normalmente o que as pessoas farão é qualquer que seja a sucata... na casa, tudo que esteja
estragado, acabado, isso elas darão como presente. Mas quando você é um Sahaja Yogi, você quer dar algo realmente muito
especial, porque todo o ser se tornou tão bonito, exatamente como uma flor, Eu devo dizer, que quer dar a fragrância aos outros,
o tempo todo a fragrância... de sua compaixão e amor, afeição e segurança. É uma nova era, isso é o que eles dizem, mas Eu
diria que são novos seres humanos que estão diante de Mim. E toda essa novidade tem tantas belas facetas... que eles
realmente brilham como diamantes, não há dúvidas sobre isso. Minhas únicas bênçãos para vocês é que vocês cresçam nisso,
e cresçam nisso e se tornem pessoas cada vez mais grandiosas, nunca pensando que vocês são melhores do que os outros,
nunca pensando que vocês são especiais em comparação aos outros. Isso certamente os acalmará completamente. Alguém
pode ter ofendido vocês em algum lugar, não importa. Alguém deve ter repreendido vocês, não importa. A sua capacidade é de
amar uma outra pessoa, e ser afetuoso e gentil. Eu estou realmente impressionada como estes 25 anos passaram... com todos
os tipos de problemas estúpidos e coisas boas... e tamanha mistura. E todas essas coisas nunca Me incomodaram. Eu nunca
fiquei incomodada. Eu costumava agir às vezes como se estivesse zangada, ou às vezes... Eu costumava dizer coisas que Eu
normalmente não deveria ter dito, porque foi necessário dizer. Mas, de modo geral, foi como estar sentada em um grande navio,
vocês podem dizer, nós todos fomos elevados ao reino do Amor Divino. E isso é o que a pessoa tem de desfrutar. Se uma
pessoa tiver esse amor e compaixão, e esse puro amor, então essa pessoa pode emitir isso aos outros, e o registro dessa
compaixão é extremamente belo, o qual não pode ser descrito em palavras. Como ontem, Eu não conseguia falar. Com quais
palavras Eu conseguiria expressar Meus sentimentos? Eu pensei que não há palavras ainda criadas nesta Terra... para
expressar Meu sentimento profundo... de como vocês assimilaram a Sahaja Yoga tão bem e a compreenderam. Que Deus
abençoe todos vocês.

1995-0604, Adi Shakti Puja, Orientação ao Dinheiro
View online.
Shri Adi Shakti Puja Cabella Ligure, Itália, 04.06.1995 Hoje nós nos reunimos aqui... para fazer o Kundalini Puja ou o Adi Shakti
Puja. Há uma diferença entre as Duas. A Adi Shakti é o Poder total de Deus, de Seu Desejo, enquanto a Kundalini é Aquela que é
refletida, a parte que é refletida nos seres humanos como Kundalini. Então há uma diferença entre a Adi Kundalini... e a Adi
Shakti. A Adi Shakti é o Parashakti, é o Poder que está além de todos os poderes, que controla todos os poderes. E um dos
poderes da Adi Shakti é a Kundalini. Por exemplo, a Kundalini que está localizada dentro de Mim, no osso triagular, não é a
totalidade em Mim. Da mesma maneira, a Kundalini que está localizada dentro de vocês... não é a totalidade. É claro, Ela é o
poder que está presente... para lhes dar a Realização do Si; é o poder que os redime, que os nutre, que ilumina seus chakras.
Mas há dois outros poderes, como vocês sabem, muito poderosos, que estão atuando através do Ida e do Pingala, e o terceiro é
Mahalakshmi, que está no centro. Agora, o trabalho principal da Kundlini... é lhes dá a Realização do Si, porque Ela é a sua Mãe
individual. Todo mundo tem a Kundalini dentro... de si mesmo ou de si mesma refletida, seja qual for a qualidade dessa pessoa.
Agora, como vocês veem os reflexos caem sobre tudo, por exemplo, o reflexo da lua cai sobre a pedra, nós não vemos nenhum
reflexo. Ele então cai em um refletor melhor, digamos a água, então nós podemos ver o reflexo. Mas quando ele cai sobre um
espelho... que é muito bem feito, digamos, na Bélgica, ele reflete melhor. Assim, é desse modo que o reflexo gradualmente
continua melhorando. Da mesma maneira, nós temos os seres humanos... que têm diferentes refletores. Mas eles podem ser
melhorados... e eles podem ser feitos totalmente de primeira classe, isso é possível. Isso depende, agora aqui, isso vem dos
dois outros poderes... que estão dentro de você. O poder que é o desejo, embora a Kundalini, como nós vemos, seja o poder do
puro desejo: Ela não deseja nada, mas Ela quer lhe dar a Realização do Si. Os outros dois poderes, um deles é o desejo
mundano. Esse desejo mundano, se ele se torna nada além de puro desejo, então a Kundalini não tem nenhum problema no
canal esquerdo. Mas se ele não for um puro desejo, mas cheio de outros desejos, por exemplo, o primeiro desejo dos seres
humanos, que vem dos animais, Eu acho, é comida, ele quer comida para se nutrir. Mas os seres humanos não comem só para
nutrir, também pelo sabor da comida ou pela beleza dela, que está de forma inata atuando neles. É por isso que corremos atrás
de comida... que é muito boa, muito saborosa. Todos os tipos de ideias, nós temos... e não há nenhum padrão, alguém pode
gostar disso, alguém pode gostar daquilo. Mas aquele que entende que... o sabor da comida não é importante... e consegue
praticar isso, então isso atua, isso faz milagres, porque o desejo mais baixo, que é o de comida, fica sob seu controle. Se você
consegue às vezes ficar sem comida, é claro, não para Deus, mas para si mesmo. Deus não quer que você passe fome. Se você
consegue viver sem comida, se você consegue desfrutar todo tipo de comida, então você fez muito... para melhorar o caminho
do Sushumna para a Kundalini. Eu tenho visto, em muitos casos, que a Kundalini simplesmente não se eleva. Ela não se eleva.
Mesmo que Ela se eleve, Ela cai de volta. Isso acontece quando o sujeito é muito autocondescendente. Ele fica o tempo todo
pensando em coisas... que não são de muita grande importância para a espiritualidade. Além disso, há um outro desejo horrível
que temos: é apossar-se de dinheiro o tanto que for possível, pensar em dinheiro. Dessa vez, Eu tive uma experiência ruim
porque... os Sahaja Yogis vieram a Mim e Me disseram: "Mãe, eles estão perguntando se devemos reduzir..." "o dinheiro do puja
ou algo assim." Eu fiquei chocada, porque Eu nunca decidi sobre isso. É tudo decidido pelos líderes. Eu disse: "Eu não estou
preocupada." Então eles gostariam de ter uma barganha... assim como você tem na loja, ou talvez algum tipo de liquidação ou
algum tipo de coisa assim. Esse é um dos maiores perigos em sua ascensão. Para um guru, as pessoas pagam milhões e
milhões. Aqui, vocês sabem, Eu estou trabahando para os seus projetos, estou comprando terras para vocês, estou fazendo
coisas para vocês... e para os quais vocês precisam de dinheiro. Mas ninguém se apresenta com algumas doações. Eles não se
apresentarão. Eles não entendem que isso é para vocês, Eu tenho de ter todas essas coisas não para Mim. E eles incomodaram
as pessoas muitas vezes desse jeito. Uma vez, repentinamente, nós decidimos que poderíamos ter... 50% de pagamento.
Imediatamente muitos ligaram: "Vocês vão receber 50% menos?" "Preço de barganha? Nós estamos vindo para a barganha."
Isso é programa de liquidação. Por exemplo, numa liquidação, o que eles fazem? Eles lhes oferecem algo de modo que eles
possam... ter muito mais clientes ou coisas assim. A Sahaja Yoga é exatamente o oposto disso. Você não tem de dar nada, mas
você recebe muito. Mas isso não é para venda, isso não é para venda de forma alguma. É uma coisa onde você tem de pagar,
porque nós temos de ter todas essas coisas e... Eu tenho de pagar muitas coisas que vocês não sabem. Como da última vez,
nós tivemos cerca, Eu acho, de 50 pessoas... que simplesmente vieram de graça. Alguns dos líderes sabem, mas alguns dos
líderes, eles somente ficam perguntando desse jeito porque, Eu não sei, talvez eles queriam economizar dinheiro ou... queriam
ficar populares entre os discípulos, talvez essa seja a razão. Assim, esse pensamento em relação ao dinheiro por si só... e uma

força muito nociva para sua espiritualidade. De qualquer forma, o que os outros estão fazendo é a mesma coisa: o tempo todo
eles estão pensando em dinheiro, pensando em dinheiro. Agora, se você estiver pensando em dinheiro... e pensando em ganhar
mais dinheiro para a Sahaja Yoga, para ajudar a Sahaja Yoga, está tudo bem. Mas isso é para suas próprias ideias. No ocidente,
isso é muito comum, não na Índia, Eu devo lhes dizer. A Índia é um país pobre, mas um dia, um yogi Me disse: "Mãe, eu preciso
de algum dinheiro para a escola." Eu disse: "Tudo bem, Eu lhe darei." "Não, não", ele disse: "Eu vou coletar." E ele coletou em um
único encontro 1.800.000 rupias. É claro que Eu lhe disse: "Não assuma isso," "Eu tenho dinheiro para pagar, não colete." Mas
tanta orientação ao dinheiro o tempo todo, pensando em dinheiro, economizando dinheiro, essas coisas são totalmente contra
a Sahaja Yoga. Você pode perguntar a qualquer um o quanto Eu entendo de dinheiro. Não entendo de transações bancárias, Eu
não consigo contar dinheiro, mesmo mil libras, Eu não consigo contar. Eu contarei para eles dois mil ou três mil, Eu não sei o
que Eu faço. Meu cérebro para de funcionar... quando se trata de dinheiro. Eu não sei contar dinheiro, não fico preocupado com
quanto dinheiro nós temos, o que nós temos. O que temos de fazer é: este dinheiro está aqui, vamos fazer algo com ele. Hoje,
não sei porque tenho de lhes falar sobre esse assunto grosseiro, mas isto tem sido comentado Comigo: "Mãe," "a Senhora
nunca diz nada sobre isso..." "e as pessoas estão ficando realmente materialistas." Esse é um assunto muito triste. Mesmo uma
pessoa que seja materialista... terá de sair da Sahaja Yoga. Gradualmente, isso atuará dessa maneira e você ficará surpreso...
ao ver que você está fora da Sahaja Yoga. É muito impressionante como... depois de obter a Realização também, alcançando o
topo do mundo, nós ainda vivemos em pequeninos buracos... como ratos desse negócio de dinheiro. Esse dinheiro trouxe
muitos problemas para nosso mundo, vocês podem ver isso claramente. Toda essa economia e todo esse conhecimento de
economia, onde ele chegou? Através dele, o mundo está melhor? Há recessão acontecendo em todo lugar. Todo mundo está
desempregado. Em cada país que você vai, há muito desemprego; isso está demasiado. Isso mostra que essa economia... é
também uma ciência muito artificial... e está lidando com a fraqueza dos seres humanos, não com a força deles. Se eles
pudessem conhecer a força dos seres humanos, eles teriam feito muito melhor do que eles fizeram até agora. Eu lhes darei um
exemplo simples. Agora, nós temos lugares muito sofisticados no ocidente, muito sofisticados. Vocês sabem, eles têm tudo
elétrico e você aperta o botão... e tudo está lá. Especialmente nesses aviões modernos, quando Eu viajo, Eu não sei qual botão
apertar, porque eles são tão finos e tão delicados, é necessário um artista especial para fazer aquilo. Tudo isso é para quê? Para
ganhar mais dinheiro... e mais dinheiro e impressionar as pessoas. Mas ao mesmo tempo, as pessoas estão fartas. Quando
todas essas sofisticações estão em operação, eles ficam fartos de computadores, ficam fartos da eletricidade, ficam fartos do
cimento, eles ficam farto de todos os tipos de coisas artificiais, é um fato, muito, muito, muito mais no ocidente do que... nos
países em desenvolvimento. Eles simplesmente estão fartos. Agora, essa é a energia, essa é a força. Porque eles estão fartos
disso? Eles estão fartos disso porque eles perceberam... que isso não lhe dá alegria. Isso não lhe dá um sentimento
tranquilizante. Isso os irrita. Então isso é contra a mente humana, a um caráter humano... ou a civilização humana, é algo
inumano. Então, agora o que fazer? Eu fui aos EUA uma vez e fui ver um amigo nosso, e todas as casas estavam cobertas com
cor de esterco de vaca. Então Eu disse: "Por que eles têm esse esterco de vaca..." "por toda essas casas? Qual é o problema
com eles?" "Por que eles não têm um branco agradável?" "Outras pessoas gostam muito dessa cor de areia." Eles disseram:
"Hoje em dia, esses americanos..." "querem ter esterco de vaca." Eu disse: "Esterco de vaca? Para quê?" "Porque eles estão
fartos de cimento." "E agora eles não conseguem ter muito esterco de vaca aqui," "então eles têm uma forma especial de..."
"fazer cimento parecer com esterco de vaca." "Eles misturam coisas, então a cor sai como esterco de vaca." Eu disse: "Porque
dentre todas as coisas o esterco de vaca?" Então eles disseram: "Alguns deles foram à Índia..." "e eles tiveram de dormir em
algumas cabanas..." "que estavam cobertas com esterco de vaca." "Então eles descobriram, logicamente," "que se tivermos
esterco de vaca," "é a cor mais tranquilizante para nós." "E então houve artigos sobre isso..." "e as pessoas começaram a usar
esterco de vaca." Então, qual é a energia por trás agora? Qual é a força? A força é que eles querem viver de uma forma natural.
Eles não querem ter coisas artificiais, então eles vão para outro extremo de ter esterco de vaca. A Sahaja Yoga está entre os
dois extremos. Agora, temos de entender que quer você coloque esterco de vaca... ou coloque cimento ou qualquer coisa, isso
não vai lhe dar alegria. Digamos, na Índia, as pessoas que têm casa de cimento... são importantes. De acordo com eles, cimento
representa luxo e também riqueza. Mas no ocidente, se as pessoas virem cimento, meu Deus, cimento significa para eles que é
algo como um túmulo. Assim, agora, a coisa positiva que está neles é que... eles agora querem viver com as coisas naturais.
Eles querem usar material natural, ter a vida natural. Mas se eles forem ao extremo disso, vejam, nós tivemos a anticultura
como o movimento hippie e tudo mais, isso não trouxe nenhuma felicidade. Portanto ir de um extremo ao outro... é também não
favorável para uma vida humana. Porque um ser humano não pode se tornar primitivo. Mesmo se ele tentar se vestir como uma
pessoa primitiva, seu cérebro é moderno. Então quando eles ficam fartos, de uma coisa para outra, eles não percebem qual é o
ponto que falta. Em ambas as coisas, quer você viva como uma pessoa rústica... ou uma pessoa muito "cImentada", você pode

viver qualquer tipo, o ponto que falta é que... em tudo há uma competição. Uma vez que isso comece, a moda, tudo bem, todo
mundo terá cadeiras de cana, todo mundo está tendo cadeiras de cana. Agora, nessa competição, eles perdem o ponto que é a
alegria. Uma pessoa que é uma alma realizada não desejará. Quer seja cimento ou qualquer coisa ou qualquer coisa, não
importa, é exatamente a mesma coisa. Mas chegará na mente dele... que todas essas coisas artificiais estão arruinando os
seres humanos, então ele dirá "não". Mas ele não terá cabelo como as pessoas primitivas, ele não se comportará como as
pessoas primitivas, e ele levará uma vida natural muito normal. Assim, quando a mente começa a pensar algo sobre isso, isso
nunca levará ao ponto da alegria, de um ponto ao outro. Assim, eles acham que vão entrar em equilíbrio, eles vão entrar no
dharma. Mas Minha experiência é diferente. Mesmo aqueles que eram hippies, Eu os conheci, eles comiam como verdadeiros
glutões, e eles estavam muito mais interessados no conforto deles, e eles iriam a qualquer extremo para arrancar qualquer
coisa... que pertença a outra pessoa. Eles pensavam... que agora eles se tornaram hippies, então eles já são os senhorios,
porque eles abandonaram isso, abandoram aquilo. Assim, a mente que sugere... que para superar sua orientação ao dinheiro,
sua competição e todas essas coisas artificiais, você deve mudar seu estilo de vida, mas isso não ajuda, nunca. É apenas um
jogo da mente de um ponto a outro. Então como se desapegar dessa ideia de orientação ao dinheiro? Quer você vista uma
roupa de sanyasi... ou vista alguma roupa maravilhosa, muito cara, é a mesma coisa para o corpo. Você não consegue nem
mesmo ver sua própria roupa. Então é a mesma coisa para os olhos. Mas com a mente, você começa a se convencer: "Agora eu
me tornei um grande sanyasi," "porque estou usando uma roupa cor de açafrão." Usando esse tipo de roupa, você nunca pode
se livrar dessa insensatez. Assim, a primeira coisa é você tem de ser uma pessoa normal. Não há necessidade de ser anormal
externamente, você está se enganando. Se você acha que mudando sua roupa, seu vestuário, seu estilo de vida, você se tornou
um grande sanyasi... ou uma formidável pessoa desapegada dessa orientação ao dinheiro, então Eu devo dizer: não engane a si
mesmo. Uma pessoa que é desapegada a partir de dentro... ajuda a Kundalini a se elevar... constantemente sem nenhum
bloqueio. Portanto, para um Sahaja Yogi, é importante fazer introspecção... e ver por si mesmo qual é o seu nível, como Eu lhes
falei sobre o refletor, que tipo de refletor você é. Não adianta se enganar, porque a Sahaja Yoga é para você, para sua
benevolência e sua Kundalini é para sua benevolência. A ascensão é o objetivo de sua vida... e aperfeiçoar isso é o seu trabalho.
Portanto você não tem de aderir a nada externo. É internamente que você tem de se observar, que tipos de apegos você tem. A
segunda força é – Eu fico surpresa como... de repente surgiu entre os Sahaja Yogis... de eles não terem problemas de
imoralidade. Eles simplesmente se tornaram morais, a maioria deles. 99,999%, Eu acho, são pessoas morais na Sahaja Yoga, há
talvez aqui e ali - porque eles desfrutam a moralidade deles. Porque eles desfrutam a moralidade deles, eles querem ser assim.
Não somente isso, eles querem que seus filhos sejam morais, suas famílias sejam morais. E é desse modo que... a moralidade
está se espalhando na Sahaja Yoga muito rápido. Nisso também, temos de entender que... é a inocência que é a força, não a
moralidade. Como algumas pessoas escrevem para Mim: "Mãe, eu me levanto de manhã," "eu me sento diante da fotografia,
faço isso, faço aquilo," "depois tomo meu banho e depois faço isso e..." Eu não consigo entender isso, não, não é necessário.
Você tem de se limpar uma vez à noite, assim como você se limparia, limparia seu corpo, e uma vez na manhã, você tem de orar,
só isso. Não é necessário ter esse ritualismo, esse tipo de ladainha o tempo todo acontecendo, todo dia, manhã até à noite
essas coisas insensatas. E eles se tornam fanáticos. Eles começam a se tornar totalmente fanáticos em relação à Sahaja Yoga.
E esse fanatismo pode ser muito perigoso, porque eles tentam se lembrar de tudo de cor, isso e aquilo. Não. Não é necessário.
Isso deve estar dentro do coração, porque isso chega à devoção da boca para fora. E com a devoção da boca para fora,
gradualmente você começa a sentir... que você é importante, seu pai é importante, você é isso e aquilo. Então você é jogado
para fora. Você mesmo se joga para fora, como um, Eu posso dizer, você chuta uma bola e ela volta. Eu tenho visto pessoas,
muitas que tentam se enfiar na Sahaja Yoga... simplesmente são repelidas por elas mesmas, não pela Sahaja Yoga. A Sahaja
Yoga atrai você, sem dúvida, mas você deve ter gravidade. Se você não tem gravidade, como você pode ser atraído? A seriedade
sobre isso é somente esta: você deve fazer introspecção, seriamente, descobrir o que está errado com você. Porque essa é uma
grande oportunidade para você ascender. Com esse tipo de mente, que se torna fanática na Sahaja Yoga, começa a dizer coisas
rudes para os outros... e perturbar a paz dos outros, porque eles acham que eles são Sahaja Yogis muito importantes, então Eu
acho que a pessoa deve fazer introspecção e descobrir: "Por que eu estou fazendo isso?" Muitas pessoas têm os mesmos
defeitos, para isso eles repreenderão os outros. Talvez eles achem... que corrigindo uma outra pessoa eles podem ser
corrigidos. Eu não sei qual é a ideia dos procedimentos deles. Mas é muito absurdo às vezes... o modo como as pessoas olham
para seus, olham para seus problemas... como se esses fossem os problemas dos outros. Agora, se estou lhes dizendo isso,
alguém deve estar contabilizando: "Ah, eu conheço este aqui, a Mãe está falando sobre aquele ali." Nunca dirá: "Isto é para mim
e eu tenho de me observar..." "e fazer introspecção e descobrir o que está me arrastando para baixo." Assim, esta é uma das
coisas mais importantes: você não pode ser rude, você não pode ferir as pessoas, você não pode se comportar mal dessa

maneira. E se você pode fazer isso, então você é jogado para fora da Sahaja Yoga por você mesmo, ninguém tem de jogá-lo
para fora. Você tem de ser coletivo, as pessoas têm de gostar de você... e você tem de ser um deles. Se a coletividade não
estiver presente, sua Kundalin nunca se elevará. Porque Ela está se elevando, Ela está tentando lhe dar um segundo nascimento,
de modo que você se torne unificado com o Todo, a gota se torna o oceano. Esse é o trabalho Dela. Ela nunca se elevará em um
sujeito que acha que... ele é muito exclusivo, especial, não deveria vir para a Sahaja Yoga. Este é um outro grande obstáculo na
elevação da Kundalini, quando as pessoas acham que elas são algo especial. Nós não temos nenhum sacerdócio... e liderança
é também um mito, Eu acho. Com as pessoas que acham que estão... em melhor situação com a Kundalini delas, Eu posso Me
comunicar melhor. Mas às vezes elas também se comportam de tal maneira... que ficamos chocados, como elas puderam se
comportar assim? E essas serpentes simplesmente de repente aparecem... e você as vê, você fica chocado. "O que elas estão
fazendo? Onde está a atenção delas?" "Com o que elas estão preocupadas?" Assim, essas ideias estúpidas, se elas entram em
sua mente, diga-lhes: "Cale-se agora, eu me conheço muito bem." Essa é a melhor forma de você se manter fora disso, de todas
essas ideias insensatas que estão atuando. Antes de tudo, vocês devem se lembrar que vocês são buscadores da verdade, têm
procurado a verdade por eras, por anos seguidos, e agora, Eu diria, por muitas vidas e agora vocês a encontraram. Então
agarrem-se a ela e segurem-na rápido, compreendendo que isso é o que vocês queriam, vocês o conseguiram agora. O outro
problema que surge... no despertar da Kundalini, que Eu sinto que é muito importante... ser falado para vocês, é que alguns de
vocês acham que... são muito próximos a Mim, que vocês têm um direito especial sobre Mim. Vocês não sabem que sua Mãe é
Mahamaya. Tomem cuidado. Eu estou lhes falando repetidas vezes. Nunca pensem dessa maneira. Ninguém pode ser Meu
favorito, Eu lhes asseguro, não pode ser. É como o mercúrio, se você o colocar... em um outro metal ou algo assim, ele não
gruda. Minha mente nunca gruda em ninguém, nunca gruda. Agora, vamos supor que alguém esteja em dificuldades, alguém
escreveu para Mim que há algum problema, então o pensamento entra em ação, mas Eu não Me grudo a isso. Eu não Me grudo
a ninguém, nem Eu tenho qualquer apego a ninguém, porque isso será contra o princípio do amor puro. Eu não posso ficar
apegada. É claro, Eu observo seus problemas... muito intimamente, Eu gostaria de resolvê-los, Eu fico preocupada, às vezes,
vocês podem chamar isso de "preocupação". Mas o pensamento, a atenção vai em direção a essa pessoa. Vocês têm visto que
quando há uma maré, a lua, quando é lua cheia, a maré é muito maior. O oceano pensa? E quanto a lua, ela pensa que ela tem de
atrair um determinado oceano ou alguém? Isso é simplesmente a natureza, o swabhava, a própria natureza que atua. Isso é a
natureza, você não pode evitar isso. E essa natureza é aquela que deveríamos também tentar... adotar e adorar, porque isso é
muito util. Isso lhe dá um grande alívio de sua mente, que fica sempre pensando, pensando, pensando... e não permite que você
tenha a consciência sem pensamentos. Você fica apegado a alguém, você fica preocupado com alguns problemas. Mesmo os
seus problemas às vezes, o tempo todo o seu problema, pensando em seu problema ou em alguém a quem você está apegado.
Então essa mente começa a trabalhar: como resolver o problema? O que fazer? Isso e aquilo. Mas então você cessa seu Agnya
completamente. Como a Kundalini vai se elevar? Em qualquer camada social, para um Sahaja Yogi, esta é a melhor maneira de
parar de pensar: pensar em como ele vai expandir a Sahaja Yoga. Apenas desvie sua atenção. Esse é o maior prazer para você,
pelo qual você não tem de pagar ou qualquer coisa, apenas saiba quais poderes você obteve. Nesse ponto, Eu percebo que
muitas pessoas não estão de forma alguma... conscientes de seus poderes e não estão os usando. Quando você não usa seus
poderes também, a Kundalini cai. Por que Ela deveria trabalhar? Ela não é estúpida. Se você não quer usá-La para o que Ela tem
de alcançar, então por que Ela deveria se preocupar com você? Então Ela simplesmente desce e Ela não tem nada a ver com
você. Então de repente aparece: "Mãe, eu contraí essa doença," "eu contraí aquela doença, isso aconteceu." Especialmente
doenças como artrite... e todas essas doenças vêm de pessoas que não usam suas vibrações. Deem-nas às flores, deem-nas às
árvores, deem-nas a qualquer coisa que esteja viva, mas não se esquive disso. Você não precisa tocar a pessoa, mas o desejo
deve ser: "A quem eu devo dar vibrações?" A única preocupação deve ser: "Em quem eu devo colocar a atenção?" "Onde eu devo
colocar esta minha energia?" Uma vez que você comece a usar este Poder Divino, Ele começa a fluir muito mais, muito mais, e
sua Mãe, a Kundalini, fica muito feliz com você. E então você começa a ver milagres, o que está acontecendo. Para isso, você
tem de ter, antes de tudo, a atenção na... compaixão e amor. Mas compaixão e amor de Deus, Deus Todo-Poderoso. Mas
quando Eu falo de compaixão, Eu percebo que as pessoas estão mais interessadas nas pessoas... que são Sahaja Yogis que
estão sofrendo, que têm problemas, que estão expulsos da Sahaja Yoga, eles escreverão para Mim: "Mãe, por favor, por favor de
um modo ou de outro, traga-os de volta." Esse é Meu trabalho, não seu. Mas aqueles que não amam Deus, eles não vão alcançar
muito. Eles têm língua frouxa, falam de forma estranha, eles não entendem que eles estão lidando com Deus Todo-Poderoso. E
esse tipo de conversa frívola e comportamento frívolo, você deve entender que os anjos estão em sua volta o tempo todo, o
tempo todos eles estão com você. Eles vigiam você. Eles o ajudarão, eles lhe darão suporte, eles o elevarão, eles cruzarão todos
os tipos de obstáculos, mas... você tem de amar Deus de todo coração e com toda sua alma. Você não pode dizer coisas que

não estão cheias de protocolo. Tudo isso só é possível quando você entrega seu ego. Deus não quer nada de você. O que você
pode dar a Deus? É uma ideia estranha que as pessoas têm. Mas tudo bem, você pode dar qualquer coisa a Deus. Krishna disse:
"Você pode Me dar flores," "você pode Me dar água, você pode me dar isto, presentes," "isso, aquilo, Eu aceitarei." Mas o que Ele
diz? "A única coisa que você tem de fazer é ficar unificado Comigo." "Você tem de estar unificado Comigo," "você tem de estar
conectado Comigo." E esse sentimento de conexão é tão gratificante, tão doador de alegria, tão bom, que não pode ser descrito
em palavras. Desse modo, você percebe que sua Kundalini está somente fluindo... com alegria para você mesmo e para os
outros. Também o canal direito: ambição, dominação, exibicionismo, rispidez, crueldades. Eu não sei quantas coisas existem no
Canal Direito, mas elas podem ser ilimitadas. Quero dizer, o limite é Hitler, você pode dizer, até agora. Só Deus sabe se algum
outro pode vir para competir com ele, mas até agora, ele é a última palavra nisso. Assim, tudo isso também começa a destruir
essa Kundalini. Eu tenho visto também a Kundalini das pessoas... que está machucada, ferida, simplesmente não pode se
elevar, está acabado. Então Eu sinto: "Deixe-os terem um segundo nascimento," "somente então alguém pode trabalhar isso,
porque..." "é impossível para uma Kundalini assim fazê-La se elevar." Se você é egoísta e você é cruel, então essa Kundalini fica
ferida. Uma boa mãe sente-se ferida quando seu filho se comporta mal, então essa Kundalini fica muito ferida. Porque Ela quer
que você tenha seu segundo nascimento, e Ela simplesmente não consegue suportar isso, e issa A torna totalmente incapaz de
se elevar. Ela se torna enferma, doente e ferida. Então todos os tipos de agressividade devem ser abandonados. Isso não vai
ajudar. Porque vocês vieram para a Sahaja Yoga... não para poupar dinheiro ou barganhar ou qualquer coisa assim. Vocês
vieram para cá porque vocês são buscadores. Eu tenho visto que invariavelmente as pessoas que estiveram... com falsos gurus
sempre têm esse tipo de orientação a dinheiro, porque eles devem ter sido linchados completamente... por esses gurus
anteriores, talvez, Eu não sei o que dizer. Então somos nós que podemos nos elevar... através de nossa própria bondade e
beleza. E somos nós que podemos nos elevar a um nível de grandes Sahaja Yogis. Não mantenha esse poder para si mesmo.
Ele deve ser distribuído... e dado aos outros e fazer os outros também muito felizes e contentes. É um dever de cada Sahaja
Yogi fazer isso. Também pensar na Sahaja Yoga, não pensar em si mesmo, é a melhor forma de evitar muitos problemas. Mas
uma vez que eles comecem a pensar na Sahaja Yoga, eles começam a pensar nos defeitos dos Sahaja Yogis. Isso não vai
ajudar. Você tem de desenvolver essa paz da mente dentro de você mesmo, através da qual você pode se tornar a testemunha
de si mesmo primeiro. Você deve ser capaz de testemunhar a si mesmo e ver... quais são as coisas que estão rebaixando você,
porque hoje o mundo está totalmente caótico. Desse mundo caótico, você tem de se elevar... em mundo mundo muito pacífico,
belo... e você tem levar muitos para dentro disso. Para isso, você tem de ter a qualidade. Não é somente vocês se tornarem
Sahaja Yogis, colocarem Meu broche aqui e tudo mais. De todas as formas, você pode expandir a Sahaja Yoga. Mas tome
cuidado, porque você não deve sentir que... você fez um grande trabalho. Seja o que for que você estiver fazendo... é para seu
próprio bem, não para os outros. Agora, nós temos de ver qual é a grande coisa que aconteceu, porque a Kundalini era um
grande mistério antes. Mas agora não é mais, está tudo aberto. Todos vocês sabem sobre Ela. Vocês conhecem os poderes
Dela. Você sabe como você pode alcançar o seu mais elevado objetivo. Mas apenas para se equilibrar, apenas para levar uma
vida medíocre, não é a maneira com a qual um verdadeiro... buscador da verdade deve agir. Mas se você é um verdadeiro
buscador da verdade, então você deve observar: "O que está errado com o que eu estive fazendo," "com seja o que for que eu
estive seguindo?" E "O que eu tenho de alcançar?" Todas as escrituras disseram que você tem de ser o Espírito. Todas as
escrituras disseram que você tem de nascer novamente. Eu não estou dizendo isso sozinha. A única coisa que Eu estou
fazendo é: o que Eles disseram, Eu estou tentando fazê-lo, e lhes pedindo para que vocês façam. A Sahaja Yoga não vai ser
como as outras religiões... onde as pessoas abusam de crianças, fazem o que elas quiserem, ganham dinheiro, isso, aquilo,
toda insensatez, como uma máfia. Somos pessoas que foram escolhidas e somos pessoas especiais... que acreditam na boa
vida moral e numa vida pacífica. Que Deus abençoe todos vocês.
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Guru Puja Cabella, Itália, 16.07.1995 É um Guru Puja muito importante hoje, porque nós completamos 25 anos de Guru Puja. Por
favor, coloque o ventilador no modo de rotação. Além disso, é extremamente belo… ver tantos Sahaja Yogis que realmente se
tornaram muito grandiosos. É uma questão de entender o que é a Sahaja Yoga. Ela é uma descoberta única, Eu sinto agora…
que as pessoas que estavam buscando a Verdade a encontraram… e agora obtiveram isso totalmente em seu sistema nervoso
central. Sim, em alguns lugares é difícil explicar… como isso aconteceu, como isso deu certo e como nestes 25 anos, nós
conseguimos alcançar essa expansão da Sahaja Yoga. A principal coisa, Eu sinto, é que todos vocês deveriam saber que… à
medida que a árvore cresce, as raízes têm de crescer muito mais profundas… e elas devem se espalhar também. Se isso não
acontecer, a árvore não pode ser sustentada apenas pela Mãe Terra. Assim, as raízes estão na própria vida de vocês, em seu
próprio coração. Quando nós dizemos que nos tornamos nosso próprio guru, nós devemos realmente tentar descobrir com
nossa introspecção: "Nós somos nosso guru ou não?" Porque, antes disso, sua mente estava em um lado… e seu coração
estava em outro lado… e sua atenção estava em outra dimensão. Então essas três coisas estavam criando confusão dentro de
vocês. Se vocês entendem um ser humano, então vocês ficarão surpresos ao ver… como essas três coisas atuam
separadamente em um ser humano. E às vezes elas brigam também. Primeiro é o seu intelecto e sua mente. Segundo é o seu
coração, seus sentimentos, suas emoções. E o terceiro é a sua atenção. Nestes tempos modernos, essa confusão é o pior,
porque o tempo todo sua atenção está fora. Ela pode estar em direção às coisas belas ou às mulheres bonitas ou a homens
bonitos… ou a todos os tipos de maneiras absurdas de desperdiçar sua energia. Tal atenção então é totalmente como um
cavalo que é deixado solto. Você não consegue controlar uma atenção assim. E essa atenção corre solta de um para outro. É
uma moda também. É um tipo de coisa muito popular… manter a atenção em movimento o tempo todo. Mas essa atenção que
tem de estar em direção ao Divino, em direção ao Todo-Poderoso, está apenas sendo desperdiçada. Desse modo, a atenção
não cria suas próprias raízes. Primeira é descobrir sobre si mesmo: para onde a sua atenção vai? O que faz você sentir vontade
de cuidar ou se preocupar com a atenção? A atenção vem de vários problemas… e poderia ser sua criação onde você não é
controlado, poderia ser sua educação, poderia ser o ambiente no qual você vive… ou poderia ser seu próprio ego ou seu
condicionamento. A água talvez esteja um pouco fria demais, é por isso. O que é isto? Chá? Está quente? Sirva aqui, Eu vou
bebê-lo. Está bom. Assim, essa atenção está sendo atacada… por todas essas energias externas ou forças negativas e ela fica
emaranhada, como um rio fluindo direto para o oceano pode se perder em um lugar estéril. Da mesma forma, essa atenção, que
tem de ir para o Divino, fica desperdiçada e desaparece. Essa atenção fraca não pode levá-los ao Divino. Por fim, vocês
descobrem que toda essa atenção está sendo completamente… absorvida ou desperdiçada pela insensatez que está
acontecendo. Infelizmente ou felizmente, vocês nasceram nestes tempos modernos, e nestes tempos modernos, como vocês
sabem, existe uma condição muito caótica. Nessas condições caóticas, vocês não sabem o que é certo e o que é errado. E há
todos os tipos de atrações… que podem tirar sua atenção e reduzir a energia de sua atenção. Isso é mais possível para as
pessoas que são muito canal direito. Também as pessoas de canal esquerdo podem ser muito afetadas. As pessoas de canal
direito, como vocês sabem, vão até um ponto e se tornam extremamente secas, obstinadas e agressivas. Toda a atenção delas
está na agressão, enquanto as pessoas que são de canal esquerdo… estão sendo muito condescendentes… com seus próprios
caprichos e desejos e suas próprias tentações. Ambos os lados podem desperdiçar sua atenção, que é a coisa mais importante,
a coisa mais valiosa é a sua atenção. Mas a atenção não pode ser controlada por uma pessoa… que não tem uma mente fraca
ou um coração fraco. Agora, supondo que você pegue alguém que seja uma pessoa muito inteligente. A pessoa inteligente
coloca toda a sua atenção… em capturar a atenção dos outros. Eu não sei por quê, mas é uma espécie de paradoxo. A pessoa
que está tendo tanta agressividade e tudo mais… tenta ser muito doce, tenta ser muito boa com as pessoas, apenas para
manter bons relacionamentos ou podemos dizer, o bom comportamento… em relação às pessoas, de modo que elas prestam
atenção nela. Isso é uma coisa muito sutil. Elas não estão nem mesmo conscientes disto: "Nós fazemos tal coisa apenas
para…" "fazer com que os outros prestem atenção em nós." É desse modo que nós temos visto que nestes tempos modernos,
as pessoas fazem tantas coisas estúpidas apenas para atrair a atenção dos outros. A maioria das modas que surgiram nos
tempos modernos… são apenas para fazer algo estúpido, de modo que as pessoas prestem atenção neles. É claro, os Sahaja
Yogis não são assim. Mas Eu estou apenas apontando… como, nos tempos modernos, vocês têm de ter muito cuidado, vocês
não devem tentar atrair a atenção dos outros. Em vez disso, o que vocês têm de fazer é prestar atenção nos outros… de uma
forma muito sutil, sem qualquer expectativa… de que se você está prestando atenção em alguém, essa pessoa deve prestar

atenção em você. É uma luta muito grande, Eu tenho visto na Sahaja Yoga também… que as pessoas tentam, digamos, se tornar
muito populares… ou se tornar muito proeminentes ou algo de uma qualidade muito grande, para exibir que elas são melhores
do que os outros. Uma pessoa que está realmente em conexão com o Divino está pouco se importando… sobre como as
pessoas prestam atenção nela, mas automaticamente a atenção de uma pessoa assim está nos outros, que é muito, muito
sutil, muito sutil. Você não consegue identificar que a atenção dessa pessoa está em você, mas ela atua e atua belamente. Nós
temos de entender que agora nós chegamos ao Reino da Divindade. Nós estamos no Reino de Deus e somos pessoas divinas.
Nós somos pessoas muito poderosas, mas se desperdiçarmos… nossa atenção, nos tornamos pessoas muito, muito fracas. É
fácil sentir: "Nós somos Sahaja Yogis", "nós demos muitas realizações aos outros" ou "nós ajudamos muitas pessoas". Toda
essa consciência se vier dentro de vocês, então saibam… que vocês ainda não são Sahaja Yogis totalmente desenvolvidos. Não
deve haver consciência do que vocês estão fazendo ou a que estão se dedicando. Não há necessidade de se vangloriar disso,
não há necessidade de anunciar isso. O que quer que você seja, já é, pode ser visto por todos. Mas mesmo esse desejo não é
necessário, porque você está fazendo apenas para a satisfação do seu Espírito. Então, quando chegamos ao nosso coração, no
coração reside o Espírito, como vocês sabem muito bem. Agora, quando é o coração que tem de trabalhar… sobre seu cérebro e
que pode trabalhar, o que acontece a você não é nada, mas você se torna uma fonte… de amor e compaixão. Uma fonte, Eu
estou dizendo. Você não se impõe sobre os outros. Você não diz: "Eu fiz tanto por você e o que você está fazendo por mim?" "O
que é isso que eu deveria ter expressado tanto de tantas maneiras?" "E aqui está você, você está me esquecendo e não está
fazendo nada por mim." Assim, a expectativa de recompensa, se ela existe, então você deve saber que é sua mente que está lhe
dando essas ideias… e está trabalhando dessa maneira em que você agora apenas coloca a atenção… na quantidade de amor
que a outra pessoa lhe deu… por seja o que for que você deu a outra pessoa. Isso é muito sutil. Portanto, na Sahaja Yoga, você
deve ver a si mesmo agora… apenas como uma fonte de amor que está simplesmente fluindo. Nisso, você não diz que tem de
ter isso ou aquilo, ou tem de alcançar este objetivo ou você tem de se tornar aquilo. Isso acabou agora. Uma vez que você se
tornou a fonte, então como você pode se tornar algo? A questão é que aqueles que estão recebendo da fonte querem ter…
algum tipo de recompensa ou algum tipo de reconhecimento. Desta forma sutil, se você se mover, sua mente é muito
inteligente. Na Sahaja Yoga, nós temos pessoas muito espertas e inteligentes. Mas você tem de ter muito cuidado com esta
mente, porque esta mente pode enganá-lo. Então pergunte à sua mente: "Por que você está na Sahaja Yoga?" "Qual é o
propósito de sua Sahaja Yoga?" Gradualmente esta mente se calará. E então, você tem de se perguntar: "Qual é o meu desejo
agora? O que eu quero?" "O que eu quero alcançar? Por que eu estou na Sahaja Yoga?" Se você fizer essa pergunta, verá que
você simplesmente se dissolverá, você se tornará sem pensamentos, porque não há mais nenhum desejo agora. Não há mais
ambição, não há competição. Todas essas qualidades são do cérebro, ou podemos dizer, do intelecto, que o torna competitivo,
que também o torna invejoso. Assim, a inveja também é produto dessa competitividade, porque quando duas pessoas estão
competindo ou muitas estão competindo… e uma é selecionada, os outros ficam com inveja. Em vez de se sentirem felizes:
"Tudo bem. Então um de nós se tornou algo," "então devemos estar muito felizes por ele ter se tornado." Pelo contrário, as
outras pessoas sentem inveja: "Por que ele se tornou?" "Quem é ele? O que ele pensa de si mesmo?" Então eles vão mais longe.
Não vocês, mas em geral, as pessoas vão mais longe com isso… e o que elas fazem é prejudicar outra pessoa. Na Sahaja Yoga,
as pessoas também… às vezes ficam muito preocupadas e amedrontadas. Não há necessidade de ficar preocupado ou
amedrontado, porque agora você se tornou um Sahaja Yogi e um guru, ninguém pode tocá-lo. Qualquer um que tente tocá-lo
será interrompido, de uma forma ou de outra. É claro, Eu não faço nada assim. Mas somente hoje Eu ouvi dizer que na Turquia…
havia dois jornais que estavam perseguindo a Sahaja Yoga, escrevendo todas as coisas absurdas. Então, o primeiro sofreu um
acidente e morreu. Eu não fiz isso. O segundo tinha duas pessoas, editor e subeditor, foram mortos e alguém cortou suas
gargantas. É claro, Eu não fiz isso. Algum fundamentalista deve ter feito ou alguém deve ter feito. Agora, nós não precisamos
nos preocupar com quem os criticam, que falam de vocês, porque vocês devem saber que eles são cegos. Eles são totalmente
cegos, não estão amadurecidos no que diz respeito à sabedoria. Para eles, não é possível compreender a Sahaja Yoga. Eles vão
até um ponto e depois param. Eles não conseguem ir além, porque essa dissolução do seu ser, como Eu disse: "A gota torna-se
o oceano", é difícil, especialmente no Ocidente, onde há muitas ideias… de suas próprias identificações e de suas próprias
personalidades. Agora, é novamente um paradoxo, pois não queremos que as pessoas vistam-se indecentemente… ou não
queremos que as pessoas se comportem indecentemente. A decência é uma parte muito importante da Sahaja Yoga. Então,
alguém pode perguntar: "Mãe," "quando a Senhora diz: 'vocês têm de se dissolver completamente'," "então por que devemos ter
essa dignidade?" "Por que devemos nos preocupar em ter dignidade?" Tudo bem. Essa pergunta está correta. A resposta é
assim: supondo que você coloque uma gota de sujeira no oceano, então o oceano pode ficar sujo. Se você colocar um pouco de
veneno, então o oceano todo pode se tornar venenoso. Da mesma forma, tudo que não é compatível com o oceano, com este

Poder Divino, não deve ser feito. Caso contrário, vocês o estragarão por inteiro. Nós tivemos experiências. Nós tivemos Sahaja
Yogis que eram líderes também, e eles tentaram ser bem estranhos e toda a coletividade foi estragada. Uma pessoa que não é
uma boa pessoa pode estragar a coletividade toda. Aquele que é então o líder, no topo disso, é ainda pior. Então, precisamos
entender que quando você está se tornando uma gota do oceano, esse oceano é o puro oceano de amor. Nisso, você não deve
fazer algo que criará repulsa, frustração… ou mesmo às vezes isso pode criar uma imagem muito grotesca de todo o oceano. É
por isso que nós temos de ser pessoas decentes, pessoas decorosas. Não é que de alguma forma queremos que vocês sejam
"almofadinhas" ou algo assim, mas o que isso significa é que vocês devem respeitar seu corpo, respeitar a si mesmos… e vocês
devem ter uma personalidade respeitável. Excesso de condescendência a isso não é apropriado, mas deve ser tal que vocês
devem respeitar a si mesmos. Isso é muito importante. Se vocês não conseguem respeitar a si mesmos, vocês não podem
respeitar de forma alguma a Divindade dentro de vocês. É como uma decoração da Divindade que todo o seu comportamento,
todo o seu traje tem de ser de tal forma que as pessoas saibam… que: "ele é um homem decente". Coisas indecentes surgiram e
se tornaram uma moda cotidiana. E elas continuam surgindo uma após a outra por causa dos empresários, e nós estamos
fazendo o jogo dos empresários. Mas se vocês sabem qual roupa vocês têm de usar… e o que é bom para vocês, de uma vez
por todas vocês têm de decidir. Agora, a atenção não deve ser desperdiçada também em: "Eu hoje usarei este tipo de sari,"
"amanhã usarei este tipo de roupa, no terceiro dia…", porque isso também estraga a atenção. Mas se for uma coisa decente,
está perfeitamente bem e isso realmente os fará se sentirem… dignos dentro de si mesmos. Nos tempos modernos, do jeito que
as pessoas são, Eu não acho… que elas têm muito respeito por si mesmas. Você vê pessoas altamente destacadas, pessoas
em postos elevados… fazendo todos os tipos de coisas absurdas, como trapacear, como ter relações com pessoas que são de
posição desonrosa. Tudo isso está acontecendo. Se vocês virem no jornal, vocês ficam chocados, como essas pessoas no
comando dos negócios podem ser assim. Porque elas ainda não são maduras o suficiente para saber onde elas estão, qual é a
posição delas, como elas têm de ser. Se você é maduro o suficiente, então você entenderá, digamos: "Eu sou uma dona de casa,
eu sou um ministro," "sou primeiro-ministro, como eu deveria ser?" Toda essa conquista… que eles têm externamente
permanece externa, não vai para dentro. Mas para um Sahaja Yogi, isso deve ser absorvido internamente. Tem de ser absorvido
internamente, de modo que a atenção não seja desperdiçada demais. A outra parte que temos de observar é o coração.
Algumas pessoas ficam dizendo: "Mãe, se nosso coração está governando a cabeça," "então nos tornamos muito emotivos, nós
ficamos muito apegados às pessoas," "nós temos, de certa forma, amizades individuais e coisas assim." Nesse ponto,
precisamos saber por que vocês ficam apegados a uma pessoa? Não é o seu coração. Não é o seu coração. Vocês ficam
apegados a uma pessoa, porque vocês têm algum tipo de, podemos dizer, relacionamento, talvez. Ou talvez vocês gostem do
penteado dessa pessoa. Talvez você goste da roupa que essa pessoa tem. Alguma qualidade externa os está atraindo para
essa pessoa. Não é alguma qualidade interior que está atraindo. Por exemplo, se você está muito apegado aos seus filhos, você
os estragará. Eles não estarão à altura de suas expectativas. Com qualquer pessoa a quem você fica apegado, você deve
verificar: "Por que você está apegado a essa pessoa? Qual é a razão?" Agora, na Sahaja Yoga, as pessoas são muito apegadas
umas às outras, Eu sei disso. Mas não é por nenhuma razão externa: porque alguém é rico, porque alguém é famoso, porque
alguém está fazendo… algum tipo de trabalho extraordinário, não. Eles estão apegados a essa pessoa porque essa pessoa é um
feixe de vibrações, pois isso lhes dá tranquilidade, lhes dá alegria e lhes dá… uma espécie de imensa dissolução do seu ser.
Assim, isso acontece quando você está muito presente, como Eu lhes contei a história que uma vez que este ceramista… estava
amassando a argila e seu nome era Gorakumhar, e quando Namadeva, que era alfaiate, mas era um poeta muito famoso,
ambos eram poetas, ele foi e viu que… esse ceramista estava fazendo um, quero dizer, não era um trabalho muito respeitável
que ele estava fazendo, ele estava ocupado amassando a argila, ele olhou para ele e disse: "Eu vim aqui para ver o Chaitanya,
para ver o sem forma," "mas o que eu descubro é que o sem forma adquiriu uma forma." Isso só, Eu sempre digo, só é possível
entre dois santos do mesmo nível. A maneira como eles apreciam, a maneira como eles sentem, não há palavras para o que Eu
quero dizer, mas a maneira como eles sentem a união, a unidade, que é sutil entre eles. Se vocês têm tal sentimento um pelo
outro, então saibam que vocês estão… realmente agora dissolvidos e vocês estão no oceano de alegria. Mas ao contrário, os
que estão sentados nas margens não podem se sentir assim. Eles julgam, tentam descobrir o que há de errado com essa
pessoa, que isso não é assim. Eles nunca conseguem apreciar outra pessoa. O que eles sentem é que eles têm o direito de
criticar, de descobrir defeitos nos outros e que eles são algo especial. E a outra pessoa também encontra alguns defeitos nessa
pessoa. É uma sociedade "procuradora de falhas", Eu acho às vezes. E vocês ficam fartos disso. Mas quando você vê que a
outra pessoa que está lá, a pessoa que é outro santo, você sente tamanha afinidade, tamanha unidade, um sentimento tão
espontâneo por essa pessoa, que é absolutamente puro. Não há expectativa, não há atividade mental para descobrir o que há
de errado com essa pessoa. Não há julgamento sobre o que ela é, sobre como a pessoa é, mas você sente apenas a unidade

com essa pessoa… e você sente que a qualidade do seu amor… ganhou um novo brilho, uma nova dimensão. Então tem a ver
com isso: o que nós devemos apreciar dentro de nós mesmos… é a pureza do nosso amor. Quando você é puro, a pureza está
presente, você não fica apegado a nada, mas nesse desapego você está desfrutando. No apego, você não consegue desfrutar,
porque nisso, você está mais preocupado… com o relacionamento superficial com a outra pessoa. Agora, de uma forma mais
ampla, se você observar a Sahaja Yoga, todos vocês são pessoas muito importantes, extremamente importantes. Porque na
história da espiritualidade não houve tantos santos sentados juntos. Nunca você pode ver tantas pessoas de tantos países…
pensando sobre a Divindade e a moralidade. É impossível ter tantas pessoas unidas sobre qualquer ponto, seja qual for, que
estão sentindo a unidade, o… vocês podem dizer, o sentimento mais reconfortante uns com os outros. Quer seja confortável ou
não, quer esteja muito de acordo com as normas de conforto, a pessoas que são santas são totalmente felizes com outros
santos… e com outras pessoas santas. Elas correm para as pessoas que são santas. Uma vez aconteceu Comigo que quando
Eu estava em Kolhapur, eles Me disseram: "Há um santo que fala sobre a Senhora". "Então, onde ele está?" Eles disseram: "Ele
mora lá em cima e levará pelo menos três horas…" "para a Senhora subir, ele só vive lá, ele não sai." Eu disse: "Tudo bem, Eu
gostaria de ir vê-lo". Então, Eu estava andando e começou a chover. Então eles disseram: "Mãe, a Senhora nunca vai a ninguém
assim," "por que a Senhora está indo até ele?" Eu disse: "Não, Eu só quero subir e vê-lo". Agora, este sujeito, eles disseram, tinha
um controle sobre a chuva, mas estava chovendo, chovendo, chovendo muito forte, e quando Eu subi, Eu o vi sentado e fazendo
assim com muita raiva. Então Eu disse: "Vamos sentar em sua caverna," "porque este sujeito agora não está em um humor
normal." Então, Eu fui e sentei na caverna lá e ele veio. Ele não podia andar, porque eles dizem que as pernas dele ficaram
totalmente defeituosas… por causa das vibrações que eram demais nele, seja o que for, ele não conseguia andar. Então, eles o
trouxeram, ele se sentou. Então, a primeira coisa que ele Me perguntou: "Por que a Senhora não me permitiu parar a chuva?
Estava chovendo muito…" "e quando a Senhora estava subindo, eu não queria que a Senhora…" "ficasse encharcada do jeito que
a Senhora está agora toda cheia de água," "e eu não queria que a Senhora sofresse assim," "porque não é uma boa recepção
para a Senhora." "Então a Senhora fez isso apenas para controlar meu ego?" "Porque eu devo ter desenvolvido ego porque
posso controlar a chuva," "isso é um fato." Então Eu apenas sorri para ele. Eu disse: "Veja," "você é Meu filho, não é? E você
comprou um sari para Mim." "Mas você é um sannyasi, então Eu não posso receber um sari de você," "porque o dharma do
sannyasi é diferente." "Eu sou uma Gruhastha, não posso aceitar um sari de você." "Então deliberadamente fiquei encharcada
para que você pudesse Me dar um sari." Toda a raiva, todo o comportamento não natural, tudo desapareceu. Ele se tornou
extremamente doce: "Sim, sim", ele disse, "como a Senhora sabe que eu comprei um sari?" "Pelo menos," Eu disse, "no amor
você sabe tudo." E então ele trouxe um sari para Mim e fez Aarti e tudo mais. Mas todas essas coisas mostram como o amor
controla tudo tão facilmente. Em pequenas, pequenas coisas, se você é especialista em expressar seu amor, como ele funciona.
Há tantos incidentes como este que Eu posso lhes dar. Mas a coisa principal que temos de ver dentro de nós mesmos é: "Nós
realmente amamos uns aos outros?" "Nós realmente temos afeição e compaixão…" "pelos outros que nem mesmo são Sahaja
Yogis?" Aqueles que não são Sahaja Yogis também são cegos. Vocês devem ter compaixão por eles. Vocês devem sentir que
essas pessoas são tão infelizes… e elas não conseguem vir para a Sahaja Yoga… e não conseguem se tornar Sahaja Yogis e
somente no ego delas, elas estão satisfeitas. Então, vocês devem ter verdadeira compaixão por elas. Se vocês têm essa
compaixão, as pessoas talvez lhes digam: "Por que vocês estão desperdiçando sua energia, estão fazendo isso e aquilo?" A
compaixão, na verdade, une todas essas coisas dentro de nós mesmos. Este é o fator de união. Primeiro é sua atenção,
primeiro, que é muito, muito importante, Eu acho. E o segundo é seu intelecto ou vocês podem dizer, sua mente, e o terceiro é o
seu coração. Todos eles ficam unidos de uma forma ou de outra… uma vez que vocês tenham essa capacidade de ter
compaixão. Vocês não discutem Comigo nem com ninguém, não tem de pensar sobre isso. Vocês apenas, apenas se sentem
totalmente em casa quando vocês são compassivos, e com essa compaixão, vocês estão se relacionando com os outros.
Agora, essa compaixão não é estudada ou trabalhada ou manipulada. Ela apenas está lá, está lá. Nessa compaixão, ela perdoa,
ela esquece todas as coisas insensatas. O perdão só é possível se vocês tiverem essa compaixão dentro de vocês. Agora,
existem até mesmo Sahaja Yogis que Me perguntaram: "Mãe, como podemos ter amor e compaixão?" Quero dizer, essa é uma
pergunta que muitos Me fizeram. Agora, a coisa simples é que… se vocês desenvolvem sua consciência sem pensamentos em
sua meditação, em consciência sem pensamentos, vocês observam qualquer coisa em consciência sem pensamentos, vocês
veem qualquer relacionamento em consciência sem pensamentos, então vocês ficarão impressionados… ao ver como os
portões dessa compaixão se abrirão. A consciência sem pensamentos abre seu coração, mas ela não vai a uma pessoa ou a
outra pessoa, mas ela fica lançando luzes em todos os lados do seu ser. Todos são beneficiados, todos têm um sentimento
divino por vocês. Porque essa compaixão não é linear, nem agressiva, mas ela apenas flui… e suaviza e tranquiliza tudo que é
caótico, que é problemático e que é doloroso. Isso é o que vocês têm agora. Essas coisas foram feitas pelos santos há muito

tempo. Mas então ninguém gostou deles e eles os crucificaram, por inveja, porque se alguém se tornava um santo, então as
pessoas sentiam muita inveja dessa pessoa. Então elas os matavam ou os torturavam e os perturbavam. A situação não é tão
ruim agora. É claro, existem algumas pessoas inúteis. Existem algumas pessoas que são realmente monstros, Eu concordo.
Esqueçam-nas. Mas, no geral, nossa atitude deve ser de que essas pessoas são cegas. Agora, olhando para alguém, talvez
exista algo errado com essa pessoa, talvez ela não seja de boa índole, talvez seja qualquer coisa. Mas em seu coração, vocês
não devem ter nenhum rancor, não devem ter nenhuma reclamação sobre elas. Vocês podem falar com essa pessoa sobre isso,
podem lhe dizer de uma forma que será absorvida, mas vocês não devem tentar fazer disso um problema… e tentar, de alguma
forma, incomodar ou torturar alguém. Você pode desligar este aqui? Desligue o ventilador. Vocês já viram na Sahaja Yoga essas
pessoas que vieram e foram problemáticas, e não tinham nenhum valor para nós, simplesmente se retiraram por si mesmas.
Nós não tivemos de fazer muito sobre isso. Elas simplesmente se retiraram… e se envolveram em algum tipo de vida
problemática. Eu, mesmo agora, recebo cartas delas dizendo: "Nós temos esse problema," "nós temos aquele problema e como
resolver isso e resolver aquilo?" Mas isso está acontecendo automaticamente porque, afinal, há uma grande seleção
acontecendo e o Divino está tentando decidir… quem é capaz de receber as bênçãos do Divino. Essa é a única coisa que vocês
têm de alcançar. É por isso que vocês vieram para a Sahaja Yoga. Nada mais é importante. Há pessoas que têm posições muito
elevadas, amanhã elas viram pó. Há pessoas que são consideradas muito importantes, pessoas famosas, elas viram pó. O
tempo todo isso está acontecendo na presença de vocês. Todos os dias você lê um jornal e descobre como eles estão se
comportando. Como hoje, alguém Me disse que havia no jornal… que agora um bispo está indo à discoteca, vocês podem
imaginar? Ele está indo a uma discoteca. Agora, o que as pessoas devem estar pensando? Elas devem estar quebrando a
cabeça: "Agora o que fazer? Esse sujeito estúpido…" "que chamamos de bispo e tudo mais, agora está indo à discoteca." O que
eles, quero dizer, tudo pelo qual ele tinha respeito… talvez seja artificial, mas está tudo perdido, acabado. Porque como eles são,
eles não têm nenhum valor por si mesmos. Eles apenas vivem com seu ego: "Eu sou um homem importante, sou isso, aquilo,"
"eu sou um bispo." Eles andam de um jeito diferente, falam de um jeito diferente. E de repente, como eles decaem. Agora, qual
era a necessidade desse sujeito idoso ir à discoteca? Eu não consigo entender. Assim, por causa desse tipo de vida que ele está
levando, pensando que não há limite para si mesmo, ele nunca conseguiria ver: "Um dia eu decairei assim." Outra coisa que
vocês devem ver de uma forma muito mais ampla, ele não tinha noção de por que as pessoas o respeitavam. Ele nunca soube
por que as pessoas tinham respeito por ele. Ou ele não estava consciente disso. Pelo menos ele teria preservado isso. Ele não
preservou. Por que ele deveria ir a um lugar que ele sempre denunciou… e ficava dizendo que esses lugares são ruins, a pessoa
não se deve ir lá? Então, no caso de vocês, vocês têm de estar conscientes de que vocês são Sahaja Yogis. Se vocês se tornam
o oceano, não significa que sua consciência desapareceu, mas ela ampliou. Vocês adquiriram a consciência do oceano. Você
não é aquele que se tornou uma pessoa hipnotizada… ou uma pessoa que não tem conexão consigo mesma. Pelo contrário,
você está conectado consigo mesmo muito mais do que estava antes. Assim, quando você se torna o oceano, você não perde
sua personalidade, mas você expande sua personalidade, você se torna uma pessoa mais elevada. E isso está acontecendo na
Sahaja Yoga. desenvolvendo… Eu estou percebendo que muitas pessoas estão esse tipo de personalidade… e elas a estão
expressando e manifestando. Me dá grande alegria ver que em Minha vida, Eu pude ver essas pessoas que estão fazendo esse
tipo de coisa. Então, não importa quando você está fazendo algo, seja qual for a sua iniciativa, seja qual for o seu estilo de vida,
seja o que for, é tudo externo. A pessoa não deve perder sua atenção, que é para Deus Todo-Poderoso. Se isso for perdido, você
está perdido. Há um poema muito bom. Namadeva escreveu sobre isso, havia um menino que estava empinando a pipa. E a
pipa estava flutuando, e esse menino estava cuidando da pipa. E enquanto ele estava conversando com todo mundo, sua
atenção estava na pipa. Então isso vai mais longe. Ele diz que uma senhora está carregando o filho pequeno… no corpo, na
cintura, e ela está limpando a casa. Ela está limpando com uma pequena vassoura, ela tem de se mover… daqui para lá e depois
dessa limpeza, ela tem de fazer outros trabalhos também. Mas a criança está aqui. Então, sua atenção está na criança, que ela
não deve cair, não deve acontecer nada. Embora ela esteja fazendo todo tipo de trabalho, tudo, sua atenção está na criança. Da
mesma forma, a atenção de vocês deve estar… em seu Poder Divino da Kundalini. Há um terceiro verso em que ele descreveu
que há muitas mulheres… que estão pegando água de um rio. Às vezes elas têm três jarros na cabeça e estão andando. E
enquanto elas estão andando, elas estão conversando umas com a outras, elas estão contando histórias sobre elas e alguma
coisa assim, mas a atenção delas estava nos jarros que estão em suas cabeças. Da mesma forma, seja o que for que
estejamos fazendo, nossa atenção… deve estar em nossa Kundalini. Nós devemos descobrir o que estamos fazendo. Na
realidade, nós temos a luz. Mas vocês devem levar luz a todos os cantos de sua vida, a cada aspecto do seu pensamento, a
cada tipo de esforço que vocês fazem. E vocês ficarão surpresos, se vocês realmente vigiarem sua atenção, vocês realmente
saberão o que estão fazendo. A atenção deve ser vigiada tanto… que no final, vocês ficarão surpresos ao ver que a atenção não

é mais desperdiçada. Sem a atenção, vocês não podem praticar a Sahaja Yoga. Este é o principal problema da Sahaja Yoga: sua
atenção tem de estar… em direção a Deus Todo-Poderoso, caso contrário, nada pode dar certo. Sua ascensão não pode dar
certo. Se você veio para a Sahaja Yoga… para ganhar dinheiro, tudo bem, você ganhará dinheiro e sairá. Se você veio aqui para
exibir seu conhecimento e tudo mais, você o mostrará e sairá. Se você veio aqui para mostrar… seu poder e sua autoridade, você
fica lá e sai. Se vocês sabem, desse modo, muitas pessoas saíram. E isto é o que deve ser realmente cuidado: não tentem usar
a Sahaja Yoga para todas essas coisas estúpidas, que não são permanentes, que não são eternas. A Sahaja Yoga deve ser
usada apenas para se purificar, para se tornar o oceano, o oceano de amor. Agora, muitas pessoas também sentem que o amor
é muito difícil, porque você pode ser ferido por outros ou alguém pode tirar vantagem de você. A principal coisa sobre o amor é
que se não for um amor puro, então ele cria problemas. Vamos supor que você confia em alguém por causa do dinheiro, confia
em alguém por causa do relacionamento com alguém… ou qualquer coisa assim, e você continua se entregando a isso, no final,
você descobrirá que ficará muito desapontado. Muito desapontado. Mas supondo que você demonstre seu amor apenas com
pureza por aquela pessoa. Isso é tão sutil, é tão inato dentro de você, bem enraizado, está lá. Nós temos de apenas nos abrir.
Todo ser humano é um feixe de amor. E quando ele tem medo dos outros, especialmente no Ocidente, há tantas ideias que eles
criaram… que você tem medo desse tipo de amor e daquele tipo de amor e… o modo como há perversão e todos os absurdos.
Mas no puro amor, há uma espécie de bela luz… que protege vocês, que os guia e que ilumina sua vida completamente. Essa luz
é simplesmente nutrida… e também, nós podemos dizer, como a lamparina tem de ter o óleo, este é que é o óleo para a nossa
espiritualidade: o amor de uma pessoa. Você é a personificação do amor, acredite em Mim, porque você é um ser humano. Até
os animais que existem sabem o que é o amor. Eu sei que se você amar um tigre, o tigre nunca fará mal. Se você ama uma
cobra, ela nunca fará mal. Se você tentar amar alguém que é muito cruel e muito mau, gradualmente ele se acalmará. Ele lhe
fará mal um pouco, ele fará isso, ele verá coisas e pode ser mau com você, fazer todos os tipos de coisas. Mas depois,
gradualmente, você descobre que seu amor atua e atua e atua. E, no final, é o seu amor que é importante para essa pessoa.
Agora, seu amor é realmente mais apreciado, em primeiro lugar, pelas pessoas inocentes, como as crianças. As crianças sabem
o que é o amor. Se as crianças o virem e fugirem, isso significa que há algo errado com você. Eu vi pessoas, como uma vez nós
estávamos no Japão… e havia duas estrangeiras que estavam lá, mulheres, que estavam bem vestidas, Eu não sei com qual
cabeleireiro elas se arrumaram… e elas estavam excessivamente enfeitadas e vieram conosco. Nós subimos até um lugar para
ver alguma coisa… e quando nós descemos, havia algumas crianças em pé lá. As mulheres tinham ido antes de nós. Então as
crianças disseram: "Onde estão aquelas bruxas?" Eu disse: "Quais?" "Que foram com a Senhora?" Eu disse: "O que vocês querem
dizer?" "Elas chegaram, nós ficamos com medo," "fugimos para nossas casas. Agora nós viemos para Lhe dizer que elas são
bruxas." Essas pequeninas crianças japonesas: "Elas são bruxas, sabe? Elas são bruxas, tenha medo delas." E elas se
enfeitaram tanto, com o cabelo todo arrumado. Elas tentaram fazer uma bela exibição de si mesmas, mas para as crianças, elas
eram bruxas e as crianças fugiram. E quando chegamos, elas vieram correndo e nos dizendo: "Não fique com elas," "elas são
bruxas." Assim, o julgamento das pessoas inocentes é o melhor julgamento. Se elas são inocentes, elas são extremamente bem
equipadas… para julgar uma pessoa, quem tem amor e quem não tem. E elas são as melhores pessoas porque elas são as que
melhor os apreciarão. Elas entenderão que essas são pessoas de alta qualidade. Mas se elas não são inocentes, são astutas,
algumas pessoas são extremamente astutas, essa é a parte da inteligência, elas nunca podem apreciá-los. Elas apreciarão algo
que é muito, muito anormal; que da parte divina, do ângulo divino, é muito, muito obtuso e estranho. Mas elas nunca os
apreciarão. Nunca, não conseguem. Até certo ponto, elas talvez possam, mas talvez não. Não importa. Você tem de se
valorizar. Você tem de saber que você não é indelicado com ninguém, você não está julgando os outros e você está apreciando
tudo nessa pessoa, tudo que é bom nela como ser humano. Isso funciona. Vocês têm visto, tudo isso funcionou através do Meu
amor e compaixão. Mas não estou consciente de que estou lhes dando amor ou compaixão ou qualquer coisa. Eu não estou
consciente nem mesmo de que estou lhes dando alguma coisa. Eu nem mesmo tenho consciência de que criei tantas pessoas
belas. Eu não estou consciente disso. Está apenas acontecendo. Exatamente como esta árvore está aqui, ela não está
consciente… em relação ao que ela e como ela se parece, ela só está lá. Da mesma forma, se isso acontecer com vocês, Eu lhes
digo, vocês se tornam realmente a fonte de tamanha alegria para todos. Agora, o que nós temos de fazer por este mundo? O
que é necessário ser feito por este mundo? As pessoas falam de paz, disso, daquilo. Não há necessidade de fazer nada.
Simplesmente você se torna uma personalidade desse tipo, você emite paz, você emite amor, você emite alegria para os outros.
Agora, este poder está dentro de você porque está incorporado, está dentro de você, ele está em uma forma potencial em cada
pessoa. A única coisa é que ele tem de ser trazido para fora. Agora, com afeição, você não pode, mas sim com amor e
sentimento que são inatos dentro de você, porque não há palavras para coisas tão sutis que estão dentro de você mesmo.
Porque até agora as pessoas não sabem o que são essas coisas… que fazem você sentir a unidade com os outros. Tudo isso,

tudo isso pode lhe acontecer muito facilmente, muito facilmente, quando você entende que você não é esta mente, você não é
este corpo, você não é esta atenção, você é o Espírito. Então você faz introspecção: "Eu sou o Espírito? Tudo bem, se eu sou o
Espírito," "o que eu estou fazendo?" Uma vez que você se torna o Espírito, então você sente: "Por que não os outros?" Por amor e
compaixão, não para se tornarem alguns líderes ou qualquer coisa. Apenas por amor. "Se eu sou isso, por que não tornar outros
assim?" E foi desse modo que a Sahaja Yoga se expandiu tanto, e nós temos tantas joias de pessoas, pessoas tão belas… que
Eu realmente nunca esperei que tanto acontecesse em Minha vida. Isso nunca aconteceu com nenhum santo, nenhuma
Encarnação, nenhum profeta. Então agora, vocês se tornaram absolutamente… "Khalis" significa que absolutamente vocês se
esvaziaram completamente. A história de Radha e Krishna é muito bela, onde Radha disse: "Por que Você leva esta…" Eu não sei
a palavra em inglês para "murli". "flauta para Sua garganta? Por que Você a leva?" Porque murli é uma coisa tão doce, "na", flauta
não é tão doce. "Mas por que Você leva esta flauta aos Seus lábios?" Afinal, Ela, Ela deve ter ficado com ciúmes, Eu acho. Assim,
é uma história, apenas uma história. Então, Ele disse: "Por que não perguntar à flauta?" Então Ela foi à flauta e perguntou: "Por
que Shri Krishna…" "leva você aos lábios Dele o tempo todo?" Então, ele disse, ela disse: "Sabe," "eu me tornei completamente
oca, não há nada em mim." "Ele me coloca em Seus lábios e as pessoas dizem que eu estou tocando a melodia." "É Ele quem
está tocando a melodia. Onde eu estou? Eu não estou lá." "Estou apenas desfrutando a mesma melodia que está passando por
mim." "Essa é a expressão." Mas depois Radha disse a Shri Krishna, "Por que Você não faz da mesma forma que fez com a
flauta?" Portanto, isto é o que vocês têm de ser: a flauta, significa que vocês têm de ser ocos dentro de si mesmos. Todas essas
pequenas coisas que entram em sua vida não são importantes. O importante é: você se tornou completamente oco? É aqui, Eu
diria, que a introspecção os ajudará. Aquele faz a flauta está também dentro de você. Então deixe que haja uma flauta feita a
partir de você por você mesmo somente. Essa é a maneira pela qual você se torna o que você tem de se tornar. No Gita, Shri
Krishna disse, "Atmaneva Atmane Shrushta", significa que o "Espírito fica satisfeito por si mesmo". Não é uma coisa muito difícil
de entender, como o Espírito pode ser satisfeito por si mesmo? Mas agora vocês podem entender o que Shri Krishna disse, que
seu próprio Espírito se torna satisfeito consigo mesmo. Então Ele não requer nenhuma outra satisfação. você busca o conforto
do seu Espírito, você busca a alegria do seu Espírito, você busca a beleza do seu Espírito. Você nem mesmo busca, mas isso é
em si mesmo cheio dessa alegria do Espírito… e Ele só pode ser satisfeito por si mesmo. Há muitas pessoas que dizem: "Eu não
estou satisfeito," "eu não estou muito satisfeito, não é que eu esteja satisfeito." Da mesma forma, o Espírito pode dizer: "Eu não
estou satisfeito". Mas o Espírito só pode ficar satisfeito com o Espírito. É como o reflexo no espelho. Quando você olha no
espelho, você vê lá… seu próprio reflexo. Agora, se o espelho não estiver bem, Eu direi: "Não estou satisfeita com o reflexo que
estamos tendo desse espelho." Então você trocará o espelho, você trará o melhor espelho, você tentará obter uma imagem
melhor de si mesmo. Da mesma maneira, o Espírito que está refletido em você quer ver Sua própria imagem. E então o que você
faz é: você continua, de uma forma ou de outra, mudando, limpando, tornando-a boa através de sua meditação, de modo que
seu Espírito fique satisfeito com o Espírito. Shri Krishna escreveu o Gita de maneira tão ambígua porque Ele era muito
inteligente. Ele sabia que os seres humanos não podem aceitar as coisas de uma forma direta, então diga-lhes dessa forma,
daquela forma, dessa forma, de modo que eles corram por aí e por fim, eles chegarão à Verdade. Mas a Verdade é muito
simples. A verdade é extremamente simples. Você não tem de ir aqui e ali e você não tem de ficar de cabeça para baixo… ou em
pé o tempo todo. Você não tem de lutar com nada. Você não tem de fazer algum tipo de "tapasya", abstinência, nada. Você
apenas se torna como uma flauta, torna-se oco. Isso não é difícil, não é difícil para os Sahaja Yogis de forma alguma, porque a
Kundalini já o tornou oco. Não é difícil. Mas ainda assim, Eu percebo que as pessoas se desviam. A atenção delas vai para aqui
e ali. Muitas pessoas Me disseram como seus problemas foram resolvidos… sem fazer nada a respeito disso. Eu disse: "O que
você fez?" "Não, Mãe, nós apenas o colocamos isso aos Seus Pés de Lótus." Eu disse: "Verdade?" "Sim, só isso. Ou estávamos
apenas olhando para o problema, qual é o problema." "Estávamos do lado de fora e olhando para o problema e o problema foi
resolvido." Mesmo os problemas mais difíceis que vocês pensam podem ser resolvidos… muito facilmente, porque vocês têm
poderes. Seus poderes são grandiosos. Vocês são santos, mas mais do que santos, muito mais do que santos, porque vocês
nasceram em tempos tão voláteis. Por exemplo, supondo que você tenha uma luz na escuridão, você está procurando algo,
você esbarra nisso e esbarra naquilo. Mas supondo que este seja um lugar cheio de gás, você traz uma luz, a coisa toda se
torna iluminada. Dessa maneira você tem poderes. Mas você deve se livrar dessa insensatez de "eu", "meu" e "meu". Eu não sei
como lhe dizer "saia". Não é como uma piscina, em que você pula nela e sai. Não é assim. É um outro tipo de compreensão
muito sutil de que nossas raízes têm de crescer. E para desenvolver nossas raízes, nós temos de ir dentro de nós mesmos… e
descobrir dentro de nós mesmos qual é a área que estamos ocupando, em quais áreas do nosso estilo de vida, nós estamos
levando essas raízes para dentro. Também Shri Krishna disse que a árvore da vida tem as raízes no cérebro… e cresce para
baixo. É muito interessante entender… que as raízes estão crescendo no cérebro. Isso significa que seu próprio intelecto está

somente coberto de compaixão, ele está simplesmente sendo absolutamente um com a compaixão. Eu tinha lhes contado uma
história sobre um santo… que deveria levar água para a Divindade em Gujarat, e ele caminhou um mês para ir até lá com um
jarro de água. E então no… porque era uma montanha muito alta na qual essa Divindade estava, e ele chegou ao sopé da
montanha. Lá ele encontrou um burrinho morrendo de sede, então ele serviu toda a água para aquele burro. Então, aqueles que
estavam com ele perguntaram: "O que você está fazendo?" "Você a trouxe por um longo caminho e por que a está colocando
para este burro?" Ele disse: "Vocês não sabem?" "Deus desceu todo o caminho apenas para me encontrar aqui." "Ele não quer
que eu suba." Com esse tipo de compreensão absolutamente simples… dos sentimentos do outro e dos problemas do outro,
você pode solucioná-los, você pode resolvê-los. E a pessoa lhe dirá: "Você resolveu meu problema". Mas você não saberá como
resolveu porque esse amor é o poder. Esse amor pode ver as coisas. Ele é tudo. É como: você vê uma televisão, tudo bem, é
uma televisão. Se você vê um telefone, é um telefone. Se você vê qualquer coisa que você faz com o poder, tudo está
incorporado dentro desse amor. Você não precisa ter de telefonar. Eu nunca telefone para ninguém. Na maioria das vezes
nunca telefone. Quero dizer, se alguém Me forçar, então tudo bem. Eu nunca telefono. Mas não para economiza na conta, mas
Eu não telefono porque não há necessidade. Todo o sutil do éter está a seus pés. Você apenas quer fazer algo, você pode
simplesmente fazê-lo apenas com as vibrações. Agora, muitas pessoas dizem: "Mãe, cure esta pessoa, cure aquela pessoa."
Não há necessidade. Todos vocês podem curar, vocês são tantos. Vocês podem curar qualquer um que vocês quiserem, mas
vocês trazem essa pessoa para Mim, não é necessário. Vocês simplesmente podem curar qualquer um que quiserem. Vocês
mesmos podem resolver todos os problemas deles. Um pequeno bandhan pode resolver isso. Mas para isso, você deve ser a
fonte do amor. Uma vez que você dê um bandhan, esse poderoso amor assume o controle: "Tudo bem, eu farei o trabalho." Mas
para isso, você tem de ser o mestre dessa bela coisa. Agora, uma coisa é muito diferente de outras maestrias. Em outras
maestrias, você vê as pessoas tentando dominar… ou tentando usar isso para destruir os outros. Mas a maestria do amor é que
você sabe como construir… um relacionamento próximo com o Amor Divino. E esse Amor Divino não é apenas poderoso, mas é
um instrumento tão eficiente, Eu devo dizer, tão alerta… que resolve tudo de tal maneira… que você fica surpreso ao ver como as
coisas têm dado certo. E todo mundo tem notado isso. Eu sei que todos vocês sabem disso. Não que vocês não saibam, mas
vocês não usam. Vocês têm de estar na consciência vibratória e usar isso. Até mesmo dar em si mesmo um bandhan, por si só
o purifica. Imaginem, em sua mão há esse grande poder de lhes dar esse equilíbrio, esse amor, essa afeição e toda a proteção,
enquanto você pode dar isso aos outros também. Você se tornou agora… a parte integrante do Poder Divino. Você está agora no
Reino de Deus. E tudo o que você quer fazer pode ser feito por esse Poder Divino. Com tudo isso lhe sendo dito, Eu ainda sinto,
às vezes, que você não está confiante. Você fica aborrecido. Você sente: "Como pode ser isso?" Você não tem confiança em si
mesmo, você não tem fé em si mesmo. E também há algumas pessoas que sentem que elas são negligenciadas, ou algo
deveria ter acontecido com elas. Uma vez uma senhora começou a chorar. Então, Eu disse: "Por que ela está chorando?" Ela
disse: "Porque a Mãe não sorriu para mim". Eu não sorri para ela. Mas nunca sorri para ninguém. Eu não sei por que ela pensa
assim. Então, Eu perguntei a ela: "Por que você quer que Eu sorria para você? O que há de errado com você?" "Você está bem?
Por que Eu deveria sorrir para você?" Então também esse tipo de sentimento surge às vezes que na Sahaja Yoga, a Mãe deve
estar o tempo todo somente apegada a você. Ela não pode ficar apegada. É uma condição inevitável que Eu tenho. Há tantos,
vocês não sabem, defeitos que Eu tenho, que vocês não fazem ideia. Eu não sei contar dinheiro. Se Me derem 100 rúpias, Eu
contarei 200 rúpias. Eu não sei muitas coisas. Eu não conheço transações bancárias; Eu não sei muitas coisas e uma delas é
que Eu não sei… como colocar atenção nesta ou naquela pessoa. Como os políticos fariam: "Você deve cuidar desse homem,
porque ele é muito importante." Nada disso. Para Mim você é apenas parte integrante de Mim, acabou-se, nada mais do que
isso. Então todos deveriam saber que vocês estão muito perto do Meu coração, vocês estão muito presentes lá, Eu estou muito
orgulhosa de vocês. E é algo, realmente é um milagre que aconteceu, que vocês tenham adotado a Sahaja Yoga. Então, neste
ponto também: "O quanto a Mãe se importa comigo, o que Ela faz…" Supondo que Eu diga a alguém: "Tudo bem, não se sente
aqui, sente-se ali", eles se sentem mal. Qualquer coisa que você faça, eles se sentem mal. Esse tipo de pessoa não tem senso
de amor. Ela não entende o Amor da Mãe. Então, no final da coisa toda, Eu devo dizer-lhes… que quando você é um guru, você
também é uma mãe. Você tem de se expressar como uma mãe. Ela é amável, ela é gentil, ela perdoa. Ela também corrige
sempre que for necessário, mas com seu jeito doce, ela corrige então a correção ocorre, não é que uma rebelião comece. Então,
toda essa sabedoria de uma mãe está dentro de vocês, já está lá, então, por favor, tentem usar. Eu tenho certeza que tudo dará
certo… e na realidade, somos um grupo muito belo de pessoas… que é algo inesperado, que estão em paz e alegria juntos. Que
Deus abençoe a todos. Então, o Guru Puja de hoje será… É claro, nós podemos… nós podemos recitar um pouco do Ganesha
Atharva Sheersha, mas o Devi Puja será muito menor. E para o Guru Puja, Eu pediria aos líderes dos países que subissem. Os
líderes dos países têm de subir. Então, ele é de uma forma diferente, nós podemos dizer que o principal é o Guru Puja, onde os

líderes dos países têm de subir. O Devi Puja será depois disso, o qual é muito curto. Por favor, troque este chá.
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Conferência Médica Universidade Ecológica de Bucareste. Romênia, 02.08.1995 Então todos os professores, o vice-reitor que
foi tão gentil… por Me convidar aqui para lhes falar sobre algo que é muito diferente, Eu diria, de certa forma, muito diferente… da
ciência médica que Eu estudei. Eu não a chamaria de diferente, mas é, Eu diria que é a base do nossa medicina. Por exemplo, se
você quiser tratar a árvore por causa da doença dela, e você começa a aplicar coisas externas, isso não funciona tão bem. Ela
pode ter reações também. Mas se você pode de alguma forma ir para as raízes, então a árvore inteira pode ser tratada. Nossa
ciência médica agora, nos tempos modernos, tornou-se muito especializada, a tal ponto que você pode ter um médico para um
olho… e outro médico para outro olho, e não há nenhuma síntese. Não há nenhum tratamento para a totalidade do ser humano.
Isso leva a problemas e tem criado muitos tipos de reações. Então hoje Eu vou lhes falar sobre o sistema sutil que está dentro
de nós. Vocês não devem Me aceitar sem questionar, não deve haver nenhuma fé cega sobre isso mas se for provada essa
hipótese que Eu coloco diante de vocês, então como cientistas, vocês devem manter suas mentes abertas… e então vocês
podem aceitá-la como pessoas honestas, porque isso é para benevolência de você mesmo, de sua família, de seu país e do
mundo de forma geral. A coisa fundamental sobre nós é… que nós temos estes sete principais centros de energia dentro de
nós. Nós sabemos sobre os diferentes plexos… que trabalham no lado físico, mas os que fornecem energia a esses plexos no
lado físico, mental, emocional, também espiritual, são estes centros. Também gostaria de lhes falar sobre uma energia que
reside no osso triangular conhecido como "sacro". Isso significa que os gregos sabiam sobre esse osso, de modo que eles o
chamam de "osso sagrado". Agora, essa energia é a quinta energia que temos, devemos dizer. Nós temos o sistema nervoso
simpático no lado esquerdo e no lado direito, até mesmo o sistema nervoso autônomo. Eles são supridos por dois canais sutis
no lado esquerdo e no lado direito. Então nós temos o sistema nervoso parassimpático no centro. Supondo que você tenha
medo e corra rápido em emergência, então seu coração começa a bombear mais sangue… e você fica com uma frequência
maior de sua pulsação. Como você sabe, isso é feito com o sistema nervoso simpático. Mas o que o faz baixar é o
parassimpático, o acalma, é o parassimpático. Este sistema nervoso parassimpático é também suportado por outro canal.
Agora a quarta energia que nós temos é uma energia… pela qual tudo que alcançamos em nossa evolução é registrado, esse é o
nosso sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central registrou tudo que alcançamos… até essa consciência humana.
Nós temos muitos tipos de consciência mais elevados do que a dos animais. Por exemplo, os animais não entendem a
imundície ou a sujeira, eles não entendem a beleza, eles não entendem as cores. Tantas coisas sutis que nós entendemos, os
animais não entendem. É claro que eles têm muitas coisas incorporadas neles, de acordo com o modo como eles se
comportam. de acordo com o que eles acreditam. Mas os seres humanos têm liberdade. Agora essa energia dentro de nós é a
quinta energia, como Eu A chamo. Nós A chamamos de Kundalini em Sânscrito. Kundalini, porque Ela está em três espirais e
meia… e uma espiral é chamada de kundala. Ela é chamada de Kundalini porque Ela é uma energia feminina enrolada. Este
conhecimento era conhecido na Índia desde muito tempo, que essa energia, se Ela for despertada, Ela passa por seis centros… e
atravessa sua área óssea da fontanela, o que é a concretização do seu batismo… e conecta você ao Poder Onipresente do Amor
Divino. No Alcorão, eles A chamam de "Ruh". Na Bíblia, Ela é chamada de brisa fresca do Espírito Santo… ou o Poder Onipresente
do Amor Divino, em Sânscrito é chamada de Paramchaitanya. Então, quando vemos estas belas flores, nós nem mesmo…
vemos e nem mesmo pensamos que é um milagre. Se você perguntar a um médico: "Quem comanda seu coração? ", ele dirá: "O
sistema nervoso autônomo". Mas quem é esse "auto"? Se você fizer essa pergunta, eles não conseguem responder. Há muitas
coisas na ciência médica que não podemos responder. Há muitas coisas na ciência médica… Por exemplo, qualquer coisa
estranha que entra em nosso corpo… tem de ser posta para fora, essa é a natureza do nosso corpo. Mas quando o feto é fixado
no útero, ele é mantido lá… e é nutrido e é expelido na hora certa. Então, quem faz isso? Há muitas questões que a ciência não
pode responder. Porque a ciência é amoral, ela criou muitos problemas. Ela pode produzir bomba de hidrogênio, bomba
atômica, qualquer coisa… e ninguém pode controlar isso. Então temos de ir a algo mais profundo… e descobrir se existe alguma
solução dentro de nós mesmos. Agora, como Eu tenho de falar com médicos, Eu gostaria de explicar sobre um tipo de centro,
um centro, como ele pode criar problemas quando está em perigo. Como vocês veem, há esquerdo e direito, dois lados do
sistema nervoso simpático. Quando Eu estava estudando medicina, naquela época, eles não sabiam que eles têm funções
diferentes. Mas eles têm absolutamente duas funções diferentes. O canal esquerdo supre seu lado emocional, o psicológico,
como você pode chamar isso, e o canal direito supre seu físico e seu mental, significa suas funções cerebrais. Em inglês,
palavra "mental" é ambígua. Quero dizer, a atividade do cérebro e a atividade física. Agora, nós podemos falar do segundo

centro, porque neste curto espaço de tempo, o que quer que seja possível, Eu acho que explicarei sobre um centro. Isso é muito
útil para os médicos, para os burocratas, para as pessoas que planejam, para os políticos, como um centro quando em perigo,
como ele pode criar problemas. Agora há uma coisa ainda não conhecida pela ciência médica neste momento: quando
pensamos demais, o que dá energia às nossas células cinzentas? Nós estamos usando a energia das células cinzentas, mas
quem as substitui? De acordo com a Sahaja Yoga, é o segundo centro dentro de nós; nós o chamamos de Swadishthana, que
repõe… a energia nas células do cérebro. Agora, esse trabalho acontece deste jeito, podemos dizer, o sistema nervoso
simpático no lado esquerdo e direito se encontram assim e formam o centro, parassimpático. E este centro é o centro de
energia que… na terminologia médica, nós podemos dizer que cuida do plexo aórtico. Agora, este centro, quando no lado direito,
fornece energia para as células do seu cérebro quando você pensa demais… ou o esforço consciente. Agora, quando você
começa a usar esse poder demais, você negligencia outros órgãos que são dependentes deste centro. O mais importante é o
fígado. O fígado é afetado por isso. Como você sabe, o fígado é responsável… por retirar todo o veneno do corpo como calor… e
colocá-lo na circulação sanguínea. Agora, quando o fígado se esgota, o calor se acumula no fígado. Isso começa a passar para
cima. Então nós temos um outro centro que chamamos de Coração Direito, que cuida dos pulmões. Então você contrai asma.
Agora, na Índia, um médico fez pesquisas sobre a asma… com a Sahaja Yoga, ele provou que você pode curar a asma
completamente. Então depois, esse calor também pode passar para o coração. Supondo que um jovem de 18, 19 anos jogue
tênis, muito esforço físico, bebe muito, pensa muito, nessa idade jovem, ele pode ter um ataque cardíaco fulminante, que é fatal,
sempre. Mas mais tarde, com a idade, também pode acumular… e as pessoas podem ter ataques cardíacos fulminantes, não
angina, ataques cardíacos fulminantes. Então isso vai ainda mais longe, de modo que as pessoas podem ficar paralisadas no
lado direito. A mais recente é a doença do yuppie, não sei se vocês ouviram falar, a doença do yuppie, eles chamam nos EUA,
muito comum, onde a mente consciente fica totalmente paralisada, porque você usou muito sua mente consciente. O cérebro
está funcionando em ordem, mas não as mãos, os pés, nada, a pessoa se torna como um réptil. Muito comum agora nos EUA. E
você tem de carregar o paciente como um peixe. Mas ele fala bem, seu cérebro está bem, por outro lado, ele não pode fazer
qualquer ação, andar ou… Agora, quando esse calor vai para o lado esquerdo do seu abdômen, ele cria outro problema, por
causa do pâncreas, isso lhes causa diabetes. Só as pessoas que se sentam em cadeiras e são futuristas, que ficam planejando,
políticos, isso, aquilo, os médicos também, eles têm diabetes. Por exemplo, na Índia, nós temos fazendeiros que ganham a
vida… e depois dormem tranquilamente, não estão preocupados com nada. Eles não são orientados para o dinheiro, não ficam
pensando no futuro, não fazem seguro de nada… e bebem o chá deles com pelo menos quatro colheres, quatro colheres de
açúcar. Mas eles não contraem diabetes. Nunca. Nós nunca ouvimos falar de nenhum caso com esses fazendeiros… contraindo
diabetes. Então também por causa de muita atenção em pensamentos, nenhuma energia é fornecida ao seu baço. O baço é
para o nosso ritmo, um velocímetro, para o nosso ritmo de vida. Então, atualmente, a vida moderna é tão caótica. De manhã
cedo, se você ler o jornal, ficará realmente chocado. Os jornais sempre descrevem coisas horríveis, nada mais. Nada para
acalmá-lo. Então, você entra no caos. Então, como vocês sabem, o baço produz hemácias quando há emergência. Por exemplo,
se você está comendo e simplesmente começa a correr, você fica com dor no baço. Então, de manhã, as pessoas não tomam
nem mesmo o café da manhã, apenas correm de uma forma ou de outra, porque elas dormem até tarde… e então elas entram
no carro. Nos EUA, Me disseram que eles até mesmo escovam os dentes no carro. Eles não têm nenhum ritmo de vida. Então
eles pegarão engarrafamento e ficam muito aborrecidos… e em seu escritório, o chefe fica nervoso com eles. Com tudo isso,
esse coitado do velocímetro não entende, ele fica louco. É claro, o outro lado é como o câncer é causado, Eu não lhes disse,
mas de repente o movimento vai para a esquerda, algum tipo de choque, de acidente, qualquer coisa, e você desenvolve uma
doença muito séria chamada câncer de sangue. Com a Sahaja Yoga, nós curamos muitas pessoas com câncer de sangue.
Depois isso vai para os rins e os rins também funcionam até tarde… com o calor e você para de urinar. Então você é colocado na
diálise, onde você simplesmente… fica arruinado e morre. Por fim, você morre. Não há como salvar essas pessoas. Mas com a
Sahaja Yoga, você pode. Havia um médico que era especialista, porque ele tinha muitas máquinas de diálise. E ele teve
problemas nos rins. Então ele veio até Mim, Eu disse: "Você pode ser curado," "mas com uma promessa: você não vai mais
colocar as pessoas em diálise," "porque você deve admitir que a diálise não pode curar ". Ele prometeu, ele ficou curado, mas ele
ainda está usando suas máquinas. Ele me disse que gastou muito dinheiro… de modo que ele tem de ganhar dinheiro de alguma
forma agora. Ele é muito orientado para o dinheiro. Então, por último, o pior é que a parte inferior do seu intestino, também os
intestinos sofrem muito porque você fica com constipação. Mas o pior tipo de constipação que você pode ter… são os
acúmulos que você pode ter. Na Suíça, Eu fiquei surpresa ao ver que no pão, eles colocam algo que chamamos de semente de
algodão. E na verdade, nós damos isso na Índia apenas para búfalos. Eu fiquei chocada. Por que eles estão usando uma coisa
tão dura? "Porque", eles disseram, "nós sofremos de constipação". E eles podem começar a comer grama depois de algum

tempo. Então essa é a situação com um centro… e muitas doenças são causadas. Então se você puder curar um de seus
centros, você pode curar todas essas doenças. É claro, sobre o câncer também, Eu gostaria de lhes falar resumidamente. Como
este canal esquerdo e canal direito… se encontram e formam um centro. Agora, se você é muito futurista, você está usando…
muito o canal direito deste jeito… e usando muito a energia limitada do seu centro. Isso poderia ser em qualquer lugar, poderia
ser em qualquer centro. Então você continua usando-o muito, no final acontece dele ficar esgotado. E às vezes, com algum
choque ou qualquer coisa assim, ele pode simplesmente entrar em colapso. Assim, não há nenhuma conexão com a fonte de
energia. Como resultado, a malignidade é formada. As células ficam por conta própria, não há nenhuma conexão de controle.
Isso Eu lhes falei resumidamente, mas o câncer é curável através da Sahaja Yoga. Psicologicamente também muitas pessoas
têm sido curadas. Esse é o canal esquerdo. No canal esquerdo, nós temos o nosso subconsciente de hoje, subconsciente de
ontem, subconsciente de todas as nossas vidas. E nós temos além disso o subconsciente coletivo… e esse subconsciente
coletivo tem tudo que foi criado. Muitas coisas morreram no processo evolutivo, saíram do processo de evolução. Como por
exemplo, pode haver algumas plantas, algo que chamamos de bactérias e todos esses vírus também, a mesma coisa. Então,
uma vez que eles entrem em sua mente consciente… ou lado consciente, você fica afetado. Então, para o câncer, os médicos
chamam de proteína 53, 58, eles deram nomes assim. Assim, na Sahaja Yoga, sua atenção é tirada do canal esquerdo… e
trazida para o centro. Como resultado disso, você fica bem. Além disso, o tipo predominante de afetação do canal esquerdo é a
loucura. Também pode ser curada. Nesta curta palestra, não posso lhes dar a lista de todas as doenças… que são curáveis. Mas
se você tem o conhecimento da ciência médica, é muito mais fácil. Mas a melhor parte disso é que quando você se torna o
Espírito, quando você se torna um com o Poder Divino, então, na ponta dos seus dedos, você pode sentir os centros. Há cinco,
seis e sete para o lado emocional… e novamente cinco e seis e sete para o seu lado direito, significando… para o seu físico e
suas, não mentais, mas atividades cerebrais. Também o estresse e tensão que você tem desses tempos modernos, até mesmo
problemas ecológicos, você se torna bastante imune a isso. Esse é um outro assunto, onde você se torna apenas… consciente
sem pensamentos. Os pensamentos sobem e descem, outro pensamento sobe e desce, e ele vem ou do futuro ou do passado.
Mas quando a Kundalini se eleva, então Ela alonga esses pensamentos… e você fica no presente. Você fica sem pensamentos,
mas totalmente consciente… e então todas as inspirações surgem. O mais importante é que o banco de dados dos genes é
corrigido com isso. Nós conhecemos muitas pessoas que foram chamadas… de pessoas muito ruins, pessoas más ficam
completamente mudadas. Todos os seus hábitos que são destrutivos simplesmente desaparecem, porque você se torna o
Espírito. Na verdade, você não é este corpo, esta mente, você não é estas emoções, sua inteligência, seu ego ou seus
condicionamentos, você é o puro Espírito. Quando você se torna isso, nessa luz, você alcança tremendos poderes. Por exemplo,
muitas pessoas querem abandonar o álcool e as drogas, elas não conseguem, mas da noite para o dia, elas abandonarão. É
assim, supondo que há uma cobra em Minha mão… e há escuridão e Eu sou muito inflexível, e se você Me disser: "Há um cobra",
Eu direi:" Não, é uma corda", porque sou obstinada. Mas se houver um pouco de luz, definitivamente Eu vou jogá-la fora. Da
mesma forma, todos os hábitos que você não consegue lutar contra, simplesmente desaparecem. Tudo parece tão fantástico,
Eu devo dizer. Mas vocês são fantásticos. Por exemplo, em nosso país, em um vilarejo remoto, se você levar uma televisão e
disser: "Esta caixa pode lhes mostrar muitas coisas", eles não acreditarão. Eles dirão: "É apenas uma caixa". Também achamos
que somos apenas "caixas", não temos nenhuma identidade. Mas quando você coloca a televisão na energia elétrica, então
você vê como ela é fantástica. Da mesma forma, nós somos. Nós somos formados dessa maneira. Mas quando não adotamos
esse grande avanço da evolução, também há problema ecológico interiormente. Sim. Porque Eu tenho observado pessoas com
câncer, quando elas sofrem e elas adotam a Sahaja Yoga, a sala inteira fica quente sem aquecedor. Quero dizer, mesmo que
elas estejam doentes, supondo. Supondo que você esteja sentindo alguma dor aqui… e se com a Sahaja Yoga você tocar aqui, é
muito quente. Assim, essa é a brisa fresca, nós podemos chamá-la, tem um efeito de resfriamento. Também na ciência
ocidental, não há nada para esfriar. Na Ayurveda, eles têm algumas coisas, não muitas, mas nós temos, então eles continuam
esquentando e ficam esquentados e esquentados, até o cérebro fica esquentado, todo mundo fica esquentado, até os nervos
ficam esquentados, e não lhe resta nenhuma força para lutar contra qualquer doença. Mas esse é o seu próprio poder. Não há
nenhuma obrigação, de forma alguma. Você se sente muito mais jovem, muito disposto. Agora, Eu tenho 73 anos de idade e
viajo a cada três dias… e Eu gosto. Então é muito fácil, porque isso é seu. Mas os estudos médicos os ajudam muito… a
entender a ajuda física da Sahaja Yoga. Você não tem de procurar o diagnóstico, o paciente quase morre quando é
diagnosticado, naquele momento. Então, o melhor é diagnosticar uma pessoa em seus dedos, que é o conhecimento absoluto,
absoluto. Mesmo se você tiver dez crianças… e vendar os olhos delas e lhes pergunta: "Do que esse senhor está sofrendo? ",
todos elas dirão a mesma coisa. Agora supondo que elas lhe mostrem este dedo, então você pergunta à pessoa: "Você sofre do
coração?" Então ele lhe dirá: "Sim, muito, como você sabe?" Agora, se você sabe como se curar, você pode curar os outros

também. Você pode sentir os centros dos outros na ponta dos seus dedos. Eles podem estar em qualquer lugar, podem estar
até mesmo mortos, você pode sentir. Este é um assunto muito sutil e também muito fácil. O conhecimento está todo dentro de
você mesmo, mas depois de estudos médicos, ele se relaciona com a ciência muito claramente. Então é muito útil para os
médicos. E em um país onde não somos tão ricos como os americanos, nós precisamos não desperdiçar tanto dinheiro. É um
assunto muito amplo e Eu estava dizendo a suas autoridades… que Eu enviarei um médico que era o chefe da fisiologia, Decano
de Fisiologia da Universidade de Delhi, que escreveu um livro sobre a Sahaja Yoga. Sua neta estava morrendo de infecção nos
rins… e ela se curou na Sahaja Yoga; e sua esposa tinha enxaqueca, ela também se curou na Sahaja Yoga. Então ele começou a
pesquisar a Sahaja Yoga. Ele escreveu um livro muito bom e foi lançado pelo nosso presidente na Índia. É claro, Eu gostaria que
vocês me fizessem algumas perguntas, se vocês tiverem alguma. Eu gostaria de saber, qual é a Sua opinião sobre a missão
espiritual do povo romeno? Oh, eles são maravilhosos. Oh, eles são muito sensíveis. Eu devo dizer que eles são os melhores do
bloco oriental. Eles são muito espirituais. Eu só não sei, nós temos agora, Eu acho, cinco mil Sahaja Yogis… e Eu não tenho
palavras, realmente não consigo elogiá-los o suficiente. É verdade. E eles cresceram muito. A Senhora disse que a loucura pode
ser curada na Sahaja Yoga. O que a Senhora entende por loucura: paranóia, esquizofrenia? Todos os tipos. Todos os tipos. Mas
não sempre. A esquizofrenia tem sido curada, a personalidade lunática tem sido curada, pessoas lunáticas do hospício. Nós
temos três, quatro pessoas de hospício na Índia que foram curadas. Sim é possível. Até mesmo a AIDS. Mas essas pessoas
com AIDS são extremamente agressivas. Elas pensam que são mártires. Então, com esse martírio, elas acham que não há
limite para elas mesmas. Elas estão muito orgulhosas, pois elas acham que estão lutando por uma grande causa. Então nós
curamos cerca de seis pessoas na Austrália, um era um sujeito da MT, MT, Meditação Transcendental, dois, dois deles,
transcendental, dois deles. E eles Me disseram que no começo… da Meditação Transcedental, você não deve nem mesmo falar
com sua esposa. Então eles se tornaram homossexuais. Por anos. Ambos. Então eles foram curados, mas eles recaíram nos
mesmos hábitos… e depois de cinco anos, eles morreram. Então houve um que foi curado, ele tem nove anos agora, ele ainda
está lá. E dois eram casados, um casal que era católico, Eu acho, então eles tomaram um susto. Eu acho que os padres devem
ter lhes dito para ficarem com medo, então eles também fugiram. Eu não sei como eles estão. São pessoas muito difíceis, é um
movimento mundial, eles acham que são soldados muito grandiosos… marchando em direção à morte. É um problema
psicológico, muito egoístas… e eles não têm medo da morte, eles dizem. O sistema imunológico deles está com problemas, que
é curável através da Sahaja Yoga. É o… aqui, o osso esterno. Até a idade de 12 anos, nós desenvolvemos anticorpos aqui… e
então o todo… eles estão distribuídos por todo o corpo. Então, sempre que estamos com medo, o osso esterno causa, como um
controle remoto, causa palpitações. Então, por trás do osso esterno, que o guia, nós chamamos de Coração Central. Se você
conseguir curar este Coração Central, então podemos curar muitas doenças, como o câncer de mama e muitas outras. O que a
Senhora pensa sobre uma pesquisa… realizado aqui em Bucareste em vários pacientes para provar que a Sahaja Yoga pode
curar e assim explodir o mundo médico? O ideal, se você começar. Nós já temos um Centro de Pesquisa na Índia, em um lugar
chamado Vashi, perto de Mumbai. Nós temos. Mas você pode ver, seria uma boa ideia se você quiser. Não é perigoso trabalhar
com crianças? Por exemplo, há muitas crianças doentes de AIDS na Romênia. Não, essa é a melhor coisa. Crianças, é
inofensivo, absolutamente inofensivo. Melhor para as crianças. Porque elas são tão inocentes que você pode trabalhar muito
rápido. Ele é o doutor Damian Nicolae Sandu de Braila. Ele é um pouco cético e ele disse: "A Sahaja Yoga não pode se degenerar
em uma seita e fanatismo?" Depende, algumas pessoas se tornam fanáticas, Eu concordo, mas elas são corrigidas porque
perdem todas as vibrações. Muito poucas. Elas são expulsas automaticamente. Podemos chegar ao fim em nossa Conferência
e… agradecemos a Sra. Shri Mataji que nos apresentou… de forma bem resumida Sua nova teoria médica. Para mim é um pouco
chocante, porque não chega de forma alguma perto do meu paradigma. Mas isso não significa nada. Estamos abertos e o que
eu admiro Nela é o Seu otimismo. Nada é pior para um médico do que o pessimismo e desistir diante da doença. De modo que
eu A parabenizo, especialmente… porque Ela introduziu esse alto comentário de otimismo… mesmo para doenças que
consideramos hoje incuráveis. Muito obrigado. Por favor, permita-me, em nome do Senado da Universidade, dar o Diploma de
Doutor em Ciências Cognitivas… para a Sra. Nirmala Shrivastava, que nos fez uma grande honra em estar aqui hoje entre nós.

1995-0824, Programa Público, Forçar as pessoas a ter moralidade não funciona
View online.
Programa Público Rio de Janeiro, Brasil, 24.08.1995 Eu Me inclino a todos os buscadores da verdade. Desde o início, Eu devo
dizer que a verdade é o que ela é. Vocês não podem mudá-la, vocês não podem transformá-la. Vocês não podem descrevê-la,
mas vocês têm de experienciá-la. O que quer que Eu lhes diga aqui hoje, vocês não precisam aceitar sem questionar. Nós temos
tido muitos problemas com a fé cega. Então, seja o que for que Eu esteja dizendo, se for provado, então vocês têm de aceitar.
Porque isso é para sua benevolência, para a benevolência de sua família, benevolência de seu país… e benevolência do mundo
inteiro. Se vocês observarem, nos tempos modernos, as pessoas estão muito inquietas. E não há paz interior. Essa inquietação
começa quando vocês tentam encontrar a verdade. Vocês talvez não estejam conscientes dela. Mas ela existe. Eu estou muito
feliz de ver tantas pessoas aqui no Brasil, no Rio, que estão buscando a verdade. Desde o início, novamente, Eu gostaria de lhes
dizer o que é a verdade. A primeira coisa é quando vocês dizem: "Este é o meu corpo," "estas são minhas mãos, esta é minha
inteligência", nós falamos do "meu, meu, meu." Mas quem é o proprietário deste "eu". Esse proprietário é o seu Espírito. Na
verdade, vocês não são este corpo, esta mente, vocês não são suas emoções, sua inteligência, vocês não são seu ego e seus
condicionamentos, mas vocês são o puro Espírito. A menos e até que vocês se tornem, a menos e até que vocês se tornem o
Espírito, vocês serão inquietos. Isto foi o que Cristo disse: "Vocês têm de nascer novamente." Isso não é como se rotular: "Eu
nasci novamente", mas é uma experiência. E vocês se tornam o Espírito. E vocês adquirem todos os poderes do Espírito. Há
uma outra verdade que nós temos de saber. Vejam todas estas belas flores, isso é um milagre. Mas eles não dão o devido valor
a elas, vocês não dão o devido valor a elas. E nós nunca pensamos como elas foram criadas. Nós não sabemos nada sobre o
processo vivo. Por exemplo, se vocês perguntarem a um médico: "Quem comanda seu coração", Ele dirá: "É o sistema nervoso
autônomo". Então, vocês podem perguntar: "Quem é esse ‘auto’?" Da mesma forma, Eu tenho de lhes dizer que… existe o Poder
Onipresente do Amor Divino, que é uma energia sutil. Que realiza todo o trabalho vivo. Ele também efetuou nossa evolução e
nós chegamos a este nível humano. Mas, neste nível humano, nós vivemos em um mundo que é relativo, não é absoluto. Por
que nós temos de saber a verdade absoluta? Uma vez que nós tenhamos uma verdade absoluta, então não haverá discórdia,
nenhuma luta, nenhuma guerra. E todos eles, todos vocês saberão a mesma verdade. Isto é o que tem acontecido até agora:
todo mundo acha… que esta é a verdade e outro acha que esta é a verdade, e eles ficam apenas brigando. Nenhuma religião é
exclusiva, vocês devem entender este ponto. Quando Cristo veio, Ele falou sobre Abraão e sobre Moisés. Portanto, não foi uma
religião exclusiva que Ele estabeleceu. Então veio o profeta Maomé, Ele falou sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Cristo, também
sobre a Mãe de Cristo com grande respeito. Portanto, o Islã também não é uma religião exclusiva. O crescimento da vida
espiritual foi descrito em cada Encarnação desse jeito. Mas agora, nós estamos lutando em nome de Deus. Não somente isso,
mas entre os cristãos, entre os muçulmanos, entre os judeus, eles estão lutando uns com os outros. Mas uma vez que vocês
saibam a verdade absoluta, então vocês percebem que todas essas religiões surgiram nesta Terra… como belas flores de uma
única árvore da espiritualidade, em épocas diferentes. E agora, nós arrancamos as flores e estamos lutando com as flores
mortas, trazendo má fama a todas essas grandes Encarnações… que vieram a esta Terra para nos salvar. Então, do jeio que
está, [inaudível] já foi descrito a vocês sobre o sistema sutil que nós temos dentro de nós. Isso trabalha essa ascensão. Este
osso triangular é chamado de sacro, onde esse poder da Kundalini reside. Isso significa que os gregos sabiam que era um osso
sagrado. Agora, Ela reside em cada indivíduo. Ela é sua própria Mãe individual. Ela sabe tudo sobre você. Como um gravador,
Ela gravou tudo que você aspirou, todo o seu passado. Então, é o seu próprio poder… que deve ser despertado. É como uma
semente que é colocada na Mãe Terra e germina por ela mesma. Agora, o problema é que vocês têm de entender que… a vida
que estamos tendo hoje é extremamente caótica. Caótica. Vocês não sabem sobre seus filhos, quais drogas eles tomarão.
Vocês não sabem sobre ninguém, que vida errada eles têm vivido. Forçar as pessoas a aceitar a moralidade não funciona de
forma alguma. Então, algo mais tem de acontecer conosco, de modo que desenvolvamos nossa própria personalidade. De
modo que tenhamos nossa própria identidade. De modo que saibamos por que estamos nesta Terra. Assim, Eu estava falando
sobre a segunda prova de que… há um Poder Onipresente do Amor Divino. Na Bíblia, está dito: "A Brisa Fresca do Espírito Santo",
é chamado assim. No Alcorão, é chamado de "Ruh". E nas escrituras indianas, Ele é chamado de "Paramchaitanya". Seja o que
for que vocês chamem, Ele existe. Ele pensa, organiza, entende, trabalha … trabalha, controla a natureza, em última análise, Ele
ama. Assim, vocês podem descobrir muitas coincidências acontecendo em sua vida, as quais vocês não podem explicar. E
vocês ficam surpresos, essas coincidências acontecem por causa da orientação… deste Poder Onipresente do Amor Divino.
Então, quando esse Poder se eleva dentro de nós, nos seis centros, Ele atravessa nossa área óssea da fontanela e se torna um

só com o Poder Onipresente. Essa união é a Yoga, onde você se torna um só com este Poder… e de suas mãos, uma brisa
fresca como vibrações começa a fluir. Com essas vibrações, vocês podem saber o que há de errado com seus centros, Você
sabe sobre você mesmo, isso significa que isso é autoconhecimento. Então vocês podem saber sobre os outros também,
porque vocês se tornam coletivamente conscientes. Sua consciência alcança uma nova dimensão, de modo que vocês podem
sentir os centros dos outros. Esses centros estão lá para prover o nosso ser físico, mental, emocional e espiritual. Quando eles
ficam exauridos ou enfraquecidos, então vocês desenvolvem todos os tipos de doenças físicas, mentais e emocionais. Assim,
quando a Kundalini se eleva, Ela nutre todos esses centros e os corrige, e conecta vocês a esse Poder Onipresente, à fonte da
energia vital. Então, vocês se livram de suas doenças e se tornam uma pessoa saudável. Na Índia, nós temos quatro médicos
agora… que obtiveram o doutorado por curar pessoas… com a Sahaja Yoga de suas doenças, que eram incuráveis. Então, vocês
sabem como curar os outros, vocês sabem como se curar, vocês se tornam extremamente dinâmicos com essa energia,
também extremamente compassivos. Muitas crianças que eram alunos muito ruins de repente se tornaram… extremamente
inteligentes e bem-sucedidas. Assim, todos os seus problemas, mesmo os financeiros, são resolvidos. É fantástico, do modo
como Eu estou dizendo as coisas para vocês, você talvez pensem que é algo do nada, mas vocês não sabem que vocês são
fantásticos, vocês são gloriosos. Vocês são gloriosos. Mas a menos e até que você esteja conectado à fonte de energia, você
não conhece a si mesmo. Supondo que isto não esteja conectado à rede elétrica, ele não tem identidade. Além disso, vocês
abandonam tudo que é destrutivo. Nós temos na América ideias, se você observar as pessoas, de que você deve aproveitar
cada momento de sua vida. E todos os prazeres deles são autodestrutivos. Eles estão dizendo que dentro de dez anos… 65%
dos americanos estarão loucos ou esquizofrênicos. Ou terão outras doenças horríveis que são incuráveis. Porque o estilo de
vida deles é absolutamente insensato, imaturo. Mas se Eu disser isso, eles não Me ouvirão. Se Eu lhes falar, eles não Me
ouvirão. Mas se eles ficarem conectados e a luz do Espírito vier na atenção deles, então eles serão completamente
transformados. Eu estou falando de transformação global. A Sahaja Yoga está atuando em 65 países. Na Rússia, em um único
programa, você não consegue ter menos de 16.000 pessoas. No geral, eles não são tão materialistas. E pelo menos, Eu diria,
60% das pessoas são extremamente espirituais. Eu simplesmente não entendo como eles têm uma espiritualidade tão
profunda. Todos os outros, os falsos gurus foram banidos. Isso também é uma coisa muito sábia de se fazer, isso também é
uma coisa muito sábia de se fazer. Porque há tantos buscadores e eles caem nas armadilhas… dessas pessoas que só querem
ganhar dinheiro. Vocês não podem pagar por Deus ou pela espiritualidade. O que pagamos a esta Mãe Terra, que nos dá flores
tão belas? Está tudo formado dentro de vocês. E isso simplesmente funciona espontaneamente, Sahaja, vocês não têm de
pagar. Isso é algo tão inestimável. Como resultado desse acontecimento, vocês se tornam iluminados. Sua atenção se torna
iluminada. E se vocês prestarem atenção em qualquer coisa, vocês poderão resolver o problema. Vocês devem saber que esse
Poder Onipresente está repleto de bênçãos. Ele os orienta e os protege. É estar no Reino de Deus. E o governo de Deus é
extremamente alerta e muito eficiente. Vocês saltam no oceano de alegria. E vocês se sentem extremamente seguros. Uma vez
que os Sahaja Yogis se encontrem, eles não têm nada além de puro amor. Não há ganância e não há luxúria. A Sahaja Yoga
criou muitas famílias belas. E também as crianças são muito belas. Então, esta é a época do Juízo Final. Você tem de julgar a si
mesmo. E você saberá se deseja a verdade ou a falsidade. Isso está dando certo em todos os lugares e Eu estou feliz agora, no
Brasil, no Rio, há muitas pessoas que estão buscando. Assim, nós teremos hoje aqui, esta noite, a experiência. Mas vocês
devem ter um desejo puro de alcançar isso. Isso é tudo que é necessário. E dará certo para todos vocês, Eu prometo. Mas se
você é rude, inflexível e não quer, isso não pode ser forçado. Isso mal levará dez minutos. Mas Eu peço que ninguém saia
durante esse tempo. Eu já lhes disse que não posso forçar isso em vocês. Na verdade, vocês têm de pedir. Se vocês quiserem,
vocês obterão isso. Então, por dez minutos, vocês têm de ficar quietos… e se vocês não quiserem ter isso, vocês devem deixar o
auditório. Eu já lhes disse que é o seu próprio poder, não há nenhuma obrigação. Se todos vocês puderem ficar sentados, seria
melhor. Há três condições muito simples. A primeira é que todos vocês devem estar muito confiantes em relação a isso, isso
significa que você deve perdoar a si mesmo, você não deve se sentir culpado de nada. Neste momento, por favor, lembrem-se
que… esse Poder Onipresente é o Oceano de Perdão. E vocês não podem fazer nada que não possa ser… completamente
dissolvido pelo poder deste Oceano de Amor. Então, por favor, perdoe a si mesmo. Não acreditem em pessoas que dizem que
vocês são pecadores… ou algo assim. Simplesmente não acreditem nelas. Porque se vocês se sentirem culpados, então o
centro do lado esquerdo fica muito bloqueado. E fisicamente vocês ficam prejudicados, vocês contraem o que vocês chamam
de angina, como uma das doenças. Ou vocês podem contrair espondilite. Ou vocês podem ter o que vocês chamam de órgãos
letárgicos. Então, por que ter essa culpa? Na verdade, você tem de se respeitar. A terceira condição é que vocês têm de perdoar
a todos. Quer você perdoe ou não, você não faz nada. Mas se você não perdoa, então você cai em mãos erradas, porque você
tortura a si mesmo. Enquanto a pessoa que o perturbou está feliz. Portanto, também não pensem neles, porque isso é uma dor

de cabeça. E vocês se sentirão muito relaxados com isso. Então, novamente, essas são as três condições simples que vocês
têm de seguir. Ajudará se vocês puderem tirar os sapatos.

1995-0910, Ganesha Puja, Projete sua inocência nos outros
View online.
Shri Ganesha Puja Cabella Ligure, Itália, 10.09.1995 Com todos os Ganapatis sentados em Minha volta... e todos vocês, os
ganas sentados em Minha frente, Eu não sei o que dizer. É extraordinário, muito extraordinário, porque a maioria de vocês vêm
de uma cultura... que nunca mostrou nenhum respeito por Shri Ganesha. Eles nunca se deram conta do quanto isso era
importante. Sem as qualidades de Ganesha, não podemos alcançar nada em nossa vida. A ideia de diariamente, prazer a cada
momento os tem destruído. E também o desejo de conhecer o Divino... desapareceu também no ar rarefeito, porque vocês se
perdem nesse prazer a cada momento... até que sejam destruídos, completamente destruídos. Mas Eu realmente não entendo
como vocês chegaram a esse estado... onde vocês veem que a pureza é tão importante à vida; que as qualidades de Ganesha,
Seu sistema de valores... e Sua inocência devem ser assimilados. Eu Me sinto muito gratificada... que uma coisa assim tenha
acontecido agora em suas vidas... e todos vocês estejam em tanto louvor a Shri Ganesha. Shri Ganesha está presente desde a
nossa infância. Ontem vocês viram as crianças, como elas estavam tão belas... e nos entreteram ao máximo. Todo mundo tinha
um sorriso em sua face e Eu disse: "Não riam", porque se você rir, elas se sentem um pouco ofendidas... e elas acham que
vocês estão rindo delas. A alegria que tivemos daquela peça teatral das crianças... foi maior do que alguém esperaria... dos
adultos fazendo esse tipo de peça só para nos entreter. Talvez isso seja algum tipo de alegria muito sutil de Shri Ganesha... que
nos fez tão felizes. Todos nós temos Shri Ganesha estabelecido muito bem dentro de nós... e em vocês, despertado; despertado
de tal maneira... que em seu livre arbítrio também, vocês não querem fazer coisas... que irão contra Shri Ganesha. A
manifestação Dele dentro de vocês é tão evidente. Vejam suas faces, elas estão tão belamente brilhando, tão diferente de
outras pessoas. Um dia Eu estava viajando de Londres... e havia uma senhora indiana que veio Me ver e ela disse: "Eu fiquei
surpresa ao ver Seus discípulos," "suas faces estavam brilhando com tamanha luz," "eu nunca vi nenhum discípulo assim." Eu
lhe perguntei: "Quem é você?" Ela disse: "Eu sou casada na família de Guru Nanak..." "e todas as pessoas na família Dele são
exatamente o oposto..." "do que Guru Nanak era." Então Eu disse: "Porque Meus discípulos veneram Shri Ganesha." Então ela
disse: "Em nossa família, ninguém venera Shri Ganesha." Eu disse: "Isso não pode ser possível, como é isto?" "Eles acreditam
em nirakar, no Deus sem forma de chaitanya." Eu disse: "Mas quem é a fonte desse chaitanya?" "Por que eles não descobrem
quem é a fonte?" Então eles disseram que Nanak só tinha falado até esse ponto. Ele não falou sobre a fonte. Eu disse: "É melhor
descobrir," "porque nesse livro, talvez algumas coisas foram retiradas." E então alguém Me deu um trecho onde Ele tinha
descrito... a inocência, a Divindade de Shri Ganesha também. Ele tinha descrito que a Criação inteira foi feita pela Mãe... e não
pelo Pai. É surpreendente porque os nirakaris, essas pessoas que não acreditam nas formas de Deus, sempre falam do Pai, não
da Mãe. Isso é verdadeiro também em relação ao Cristianismo, também ao Islã, também em relação aos judeus. Todos eles,
eles falam do Pai e não da Mãe, nem sobre Shri Ganesha. Parece que nos tempos antigos, eles acreditaram no Deus Criança,
mesmo na China, mesmo na Grécia e também em muitos outros países... que eram considerados primitivos. Mas todos eles
acreditavam no Deus Criança. Assim, agora, quando lidamos com nossas crianças, nós devemos saber que elas são
exatamente como Shri Ganesha, elas são muito inocentes, muito simples, exceto em casos onde às vezes elas são afetadas por
algumas coisas... e elas perdem as suas amarras. Mas a maior contribuição de Shri Ganesha para a Sahaja Yoga é... que Ele faz
vocês sentirem Minhas vibrações. Ele faz vocês sentirem a beleza da pureza e da simplicidade. Isso só é possível se Shri
Ganesha estiver despertado dentro de você. Também a Kundalini não se elevará sem o consentimento desse Chanceler. Ele é
Aquele que está sentado no Muladhara. Mas você deve saber que Ele está em cada chakra. A inocência cura todas as doenças
físicas, mentais, emocionais, especialmente as espirituais. Mas a qualidade de Shri Ganesha, a mais importante, é que Ele
acredita na emissão de vibrações, Ele acredita na projeção de Suas vibrações para todo mundo. Essa é a qualidade agora que
Eu acho que todos vocês, como Sahaja Yogis, podem usar. Vocês obtiveram a Realização sem nenhum esforço, Eu devo dizer.
Isso foi sahaja. A vida antes da Realização do Si era diferente. Vocês obtiveram a sua transformação... e saltaram para dentro
da nova era, Eu devo dizer, da Meta Ciência. Mas aqui agora, nós temos de ver... que seja o que for que obtivemos, o que
devemos fazer com isso? Vocês, é claro, sabem que têm de dar a Realização ao outros, vocês têm de curar as pessoas, vocês
têm de amá-las... e vocês têm de ser compassivos, mas além disso, agora as reflexões sobre si mesmo têm de começar. Isso
acontece através dos poderes de Shri Ganesha... que estão dentro de você. Você deve se certificar de que você pode emitir
seus poderes, sua energia aos outros. Você pode projetá-la aos outros. Agora, por exemplo, se alguém vem a você, se encontra
com você, se você sabe como deliberadamente projetar sua energia, isso é um novo tipo de meditação que você tem de praticar
agora, emitir sua energia, projetar sua energia aos outros. Você não tem de dizer nada, você não tem de falar, mas apenas sentir

deliberadamente, novamente Eu digo, deliberadamente. Isso não é sahaja, não é espontâneo. Isto é o que você tem de praticar:
emitir sua energia... de sua inocência de Shri Ganesha aos outros, de modo que quando eles o virem, a inocência deles será
despertada. Agora, por exemplo, digamos, nós tivemos alguns problemas em Londres... e os Sahaja Yogis Me disseram: "Mãe,
ainda há alguns homens nos olhando." E alguns disseram: "Há muitas mulheres que estão nos olhando." Era um tipo de coisa
mútua acontecendo. Eu disse: "Você pode projetar sua energia de tal maneira..." "que essa projeção cessará..." "todos esses
tipos de comportamentos estúpidos das outras pessoas..." "e também fazê-las entender, respeitá-los..." "e sentir a dignidade de
vocês." Não é muito difícil. Mas ao contrário, do jeito que a cultura é... de atrair homens e atrair mulheres, isso diminuirá. A
energia diminuirá. Quando vocês sentem sua própria dignidade e serenidade... e que vocês agora são pessoas realizadas, que
vocês não são pessoas comuns, um tipo de personalidade majestosa se desenvolve dentro de vocês. Essa personalidade
majestosa pode realmente ter um enorme efeito... nas pessoas em volta, enorme. É um tipo de projeção deliberada que vocês
devem começar. Eu não conheço esse lado de como projetar isso... ou de como deliberadamente fazer isso, é simplesmente
espontâneo Comigo, apenas acontece. Mas você mesmo pode alcançar isso com um pouco de prática. Tente encarar essas
pessoas, não com desdém ou desprezo, mas somente com sua personalidade majestosa. Essa personalidade está aqui agora,
está sentada de uma maneira tão majestosa... e também está dando vibrações aos outros. A imagem inteira está fazendo algo
subtamente às pessoas. Esperar que o mundo inteiro mudará espontaneamente, Eu não acho que é adequado, porque o mundo
está tão caótico, cheio de tanto caos, tanto ego, tanto condicionamento. Mas algo dentro de você pode se elevar sobre os
outros... com seu senso de dignidade, com seu completo Si, onde você se sustenta consigo mesmo. Você não deve ser rude,
você não deve ser egoísta, você não precisa dizer coisas se você não quiser dizer nada. Somente essa personalidade
silenciosa... pode emitir vibrações tão belas que você tem. Você armazenou muitas vibrações dentro de si mesmo. E esse
armazenamento é mostrado em suas faces, que Eu digo que estão brilhando. Mas a inocência que você tem, você tem de ser
orgulhoso dela, muito orgulhoso dela. Mesmo agora às vezes, você sente que as pessoas dirão que... você não está
apropriadamente vestido... ou talvez que você pareça feio ou todos os tipos de coisas... que eles esperam que toda pessoa seja.
É uma coisa estranha que neste mundo... todos os seres humanos esperam que os outros sejam muito bons, que todo mundo
seja um herói ou algo assim, e quanto a eles mesmos, eles nunca pensam. Assim, agora vocês se tornaram heróis no sentido de
que... espiritualmente vocês são muito mais elevados do que todos eles. Assim, essa proteção, quando começa – estou
dizendo novamente "deliberada" – então você não deveria ficar com medo de que "eu desenvolverei meu ego". Você não deveria
ficar com medo de que "eu pegarei alguns condicionamentos". Mas apenas, de certa forma, com a compreensão... de que você
tem esses poderes dentro de você, belamente se expressando, assim como uma criança expressa. Se há uma criança, ela pode
entreter pelo menos cem pessoas. O que é tão doce na criança? É a inocência, a forma como ela fala, a forma como ela
conversa, a forma como ela se comporta, a forma como ela expressa seu amor, é tão simples, mas isso tem algo na essência:
essa inocência de Shri Ganesha. Em qualquer lugar, se há um problema com crianças, o mundo inteiro fica preocupado com
isso, o mundo inteiro quer resolver o problema. Se uma criança está em apuros, em qualquer lugar, pelo mundo inteiro, será
circulado que tal e tal coisa está acontecendo... a tal criança e todo mundo ficará preocupado. Se eles veem uma criança, em
qualquer lugar, as faces mudam. Vejam as faces, a expressão muda automaticamente, porque essa criança está emitindo essa
inocência, sem nenhuma deliberação, sem nenhuma forma especial de fazer isso, mas apenas espontaneamente. Mas então
você cresce, você começa a crescer, crescer com os outros, que também não são inocentes. Você tem de se encontrar com
eles. Você não pode fugir da sociedade. Você começa a ter todo o relacionamento com essas pessoas... que estão falando
sobre coisas – na verdade, esses que estão criticando Shri Ganesha. Gradualmente, sua inocência começa a morrer... e você se
sente às vezes inferior a todos aqueles... que supõem-se que sejam grandes guerreiros contra a inocência. Nesse sentido,
quando Eu estava em Londres, Eu vi que todos eles riam de Mim, porque Eu usava este kumkum. Mas Eu pensava que eles não
sabiam por que Eu estou usando isso. Eles são tão ignorantes, pessoas muito ignorantes, eles não sabem que na Índia, todas as
mulheres casadas têm de usar isso. Até mesmo as muçulmanas usam isso, elas também usam o mangalasutra. Então Eu
disse: "Está apenas escrito em minha cabeça que Eu sou uma mulher casada." "É apenas para falar para as pessoas: 'não Me
perturbem.'" "Eu tenho meu marido atrás de Mim e ele pode repreender você." Esse tipo de ignorância é muito grande no
ocidente... e ainda assim eles acham que são uma raça mais elevada, que eles são pessoas superiores. Eles não sabem nem
mesmo pequeninas coisas sobre a vida. Em relação à inocência, Eu acho, eles perderam todo conhecimento sobre ela há muito
tempo atrás. E é desse modo que é uma sociedade hoje... que perdeu totalmente suas próprias amarras. Cada indivíduo é
separado, cada indivíduo está fazendo... alguma coisa e eles não conhecem uns aos outros. Sem a inocência, você não pode...
ter um bom relacionamento com as outras pessoas, porque significa que você tem algum tipo de luxúria... ou ganância atrás da
coisa toda. A tal ponto que agora a coisa toda se tornou tão entediante... que até mesmo uma vez Eu falei com um Sahaja Yogi:

"Se você está indo lá," "há uma família e eles têm uma filha," "então apenas dê este presente para ela", uma coisa simples.
Agora, esse yogi era uma pessoa bem idosa, não um jovem. Ele disse: "Mãe, é melhor eu não ir." Eu disse: "Por quê?" "Porque
eles me interpretarão mal." "O que eles interpretarão mal?" "Por que eu estou dando um presente para essa menina?" Eu disse:
"Mas sou Eu que estou dando, que mal há nisso?" "Não! Isso é a psicologia", ele próprio era um psicólogo. "Isso é a psicologia,"
"então eu não posso levar este presente para essa menina." Eu fiquei impressionada, para os indianos, você não entende esse
tipo de medo. Mas depois Eu notei muito isto: eles não querem estar com nenhuma mulher, eles não querem estar sozinhos
com nenhuma mulher. E eles disseram: "Mãe, a Senhora não conhece essas mulheres." "Elas farão disso um caso de estrupro
nos envolvendo." "Mas como?" "Elas fazem." Então a ideia toda é desafiar a inocência das pessoas. Para isso, Eu devo dizer,
eles fizeram desse Freud um "deus", por causa de seus escritos. Eu não sei como... eles aceitam também esses escritos. Eu
simplesmente não consigo entender como eles aceitam. Porque Eu acho que... eles não têm nenhuma ideia quanto ao que eles
são. Alguém Me perguntou sobre Freud: "Então o que ele disse?" "Por que as pessoas são tão contra ele?" "Por que a Senhora é
tão contra?" Eu disse: "Ele disse que há um relacionamento depravado em mãe e filho." Ele deu um pulo: "Ele disse isso?" "Meu
Deus! Graças a Deus que ele nunca tenha vindo a Índia," "senão nós o teríamos cortado em pedaços e jogado no Oceano
Índico." Eu disse: "Mas por que estragar a pureza do Oceano Índico também?" Ele estava tão aborrecido e zangado, ele disse:
"Como eles puderam tolerar tamanha insensatez?" "Como eles puderam aceitar tamanha insensatez contra a mãe?" "Eles não
têm nenhuma pureza?" Eu disse: "Esse é o problema com eles." Agora, o problema é que o cérebro se desenvolveu muito, o ego
se desenvolveu muito e qualquer dessas ideias estúpidas – é muito pior do que estúpidas – eram aceitas. E é desse modo que
Eu acho isso tão enfadonho, toda vez em qualquer lugar que você vá, não há nada além do que esse interesse em sexo. É
demasiado. Eu não consigo entender como as pessoas continuam tolerando. Tudo bem se no máximo você mostre alguma
insensatez em filmes adultos, mas a toda hora que você vê algo, você percebe... que de repente esse tipo de cena insensata
está aparecendo, essas cenas de quarto, essas cenas, e as pessoas gostam disso. Elas pagam por isso. Elas querem ter todos
os aspectos disso. É uma coisa tão natural. O que há para se falar sobre isso o tempo todo? Eu não entendo. Isso é somente o
desenvolvimento do cérebro de tal maneira... que todo tipo de insensatez ele quer aceitar. "E daí? O que há de errado?" "Você
ficará louco. Isso é o que acontece, você vai para um hospício." Os loucos também falam assim: "Então o que há de errado?" Da
mesma maneira. Por causa dessa aceitação, eles não sabem quantas... pessoas arruinaram a vida familiar delas, a vida de seus
filhos. De todas as formas, nós percebemos que toda a sociedade... está cheia dessa insensatez... e especialmente na
televisão, na Itália especialmente. Você não deve pressionar determinados botões, você deve ter muito cuidado, senão você não
sabe o que vai enfrentar... e você vai vomitar. Como indianos, a primeira reação é vomitar. Mas as pessoas que ainda não
perceberam o valor dessa inocência... podem ser facilmente absorvidas... por esse tipo de insensatez que está acontecendo.
Seja o que for, através das bênçãos de Shri Ganesha, todos vocês são transformados. Vocês estão em uma linha diferente.
Ontem esses dois músicos ficaram surpresos ao ver... como vocês estavam louvando Ganesha. Eles não conseguiam acreditar,
como vocês podiam venerar Shri Ganesha, porque vocês nem mesmo ouviram falar do nome de Shri Ganesha antes, Eu disse:
"Eles veem o que Shri Ganesha fez para eles," "como Ele tornou a atenção deles tão bela," "de modo que eles desfrutam todas as
coisas belas do mundo," "todas as coisas inocentes do mundo." E há muitas pessoas como eles, Eu posso lhes dizer, que estão
lutando. Nem toda a sociedade aceitou essa insensatez. Há muitos que estão lutando, porque eu sei que na Inglaterra, eles
publicaram um livro sobre o que as crianças têm a dizer... sobre os políticos, muito doces, coisas doces, muito doces. E esses
livros que foram publicados foram 5.000 livros, porque... se você publica 5.000, você o consegue mais barato ou algo assim. E
em um dia, todos os livros foram vendidos, em um dia. Isso mostra que ainda há muitas pessoas... que estão respeitando a sua
inocência... e querem ser inocentes e querem desfrutá-la. Mas uma sociedade desse tipo tem de ser criada. Para isso, você
deve ter um tipo de personalidade. Vocês sabem que Eu estava em Londres e uma vez Eu fui a Grécia. E as esposas dos
ministros também vieram se encontrar Comigo. Eu fiquei surpresa. Normalmente elas não vêm. Então elas disseram: "Nossos
maridos nos disseram que..." "se vocês querem ver a serenidade personificada," "vocês devem se encontrar com a Sra.
Shrivastava." Eu fiquei surpresa ao ver que na Grécia... eles estão falando de serenidade. Nesses tempos modernos, alguém
falando sobre a pureza. Simplesmente não conseguia entender, mas senti que por trás da mente deles, da tradição deles, seja o
que for, aqueles homens podiam ver... essa coisa simples em Mim e eles foram e falaram com elas. E todas elas desfrutaram
muito Minha companhia. Eu as estava fazendo rir e lhes falando coisas e tudo mais. E uma delas se virou e disse: "Sra.
Shrivastava, a Senhora é exatamente como uma criança." Eu disse: "Verdade?" "Nós desfrutamos muito sua companhia." E
quando Eu estava voltando, elas caíram em lágrimas. Então o que Eu estou dizendo é que seja qual for... a personalidade
inocente que você tenha, você tem de projetar agora, projetar em direção aos outros. Digamos que alguém está tentando ser
esquisito com você, apenas com um olhar, você pode corrigir essa pessoa, mostrar que você não gosta disso. Apenas dizer que

você não gosta disso. De certa forma, isso é uma projeção. Em volta de sua sociedade, em volta de onde você está trabalhando,
você também encontrará pessoas que não têm nenhum senso de inocência. E é repugnante estar com elas. Mas como você
tem poderes, você deve usar, é para projetar. Eu vejo nos Sahaja Yogis, eles nem mesmo curam as pessoas. Eles falarão
Comigo: "Mãe, ele deve ser curado, isso deve ser feito." Mas vocês são tantos, por que vocês precisam de Mim para fazer isso
agora? Todos vocês podem curar um doente, vocês podem ajudar o doente. Por que vocês não podem fazê-lo? Qual é a
necessidade de que Eu faça isso? Vocês têm essas qualidades dentro de vocês, porque potencialmente vocês as tinham
antes... e agora elas estão iluminadas através da Graça de Shri Ganesha. Agora, o que você tem de fazer é expressá-las. Nisso, é
claro, você deve se lembrar de não usar o seu ego, não usar a sua mente. Então alguém diria: "Mãe, sem a mente, como você
pode impressionar os outros?" "Como você pode ter um bom relacionamento com os outros?" É muito simples, apenas fique
sem pensamentos. Uma vez que você esteja sem pensamentos, você está no Reino... do Divino e então o Divino assume o
controle. E isso começará a emitir vibrações tão belas... que você ficará surpreso consigo mesmo... ao ver como as coisas
estão dando certo. Não é uma coincidência, nós devemos dizer. Como uma vez que Eu estava indo a algum lugar e Me
disseram: "A Senhora tem de tomar muito cuidado?" Eu disse: "Por quê?" "Porque à noite, esse naxalites (indianos comunistas)
estão aqui..." "e eles podem simplesmente matá-La." Eu disse: "Está tudo bem." Ele disse: "Não, está muito tarde, tome cuidado."
Então o senhor que estava Comigo ficou muito preocupado. Ele disse: "Tire as suas joias, tudo." Ele as colocou debaixo do
assento e fez tudo aquilo. Então assim que chegamos naquele lugar onde muitos naxalites... estavam com suas lanternas e
com seus bastões, Eu falei com o motorista: "Por um minuto, pare o carro." Ele disse: "Não, não vou parar." "Não, pare!" Eu olhei
para eles e Eu não sei o que aconteceu, eles apenas se afastaram. Eu disse: "Agora acelere o carro." Vejam, é o poder que você
tem. A menos e até que você use esse poder do amor e da compaixão, você não saberá o que você obteve. E isso vem de seu
Shri Ganesha. Vejam o modo como as crianças compreendem o amor. Se você for bom com elas, o modo como elas reagem.
Talvez às vezes elas não reajam, Mas 99% das crianças, Eu tenho visto, realmente reagem ao amor. Em nossa escola em
Dharamshala, havia duas crianças... e elas eram muito problemáticas no início... e os pais estavam preocupados com elas. Eles
as enviaram para Dharamshala... e também elas eram muito exigentes como as crianças modernas são. "Compre isso, compre
aquilo, venha aqui, queremos McDonald." Isso, aquilo estava acontecendo. Quando elas foram para a escola por um ano, elas
voltaram e os pais lhes perguntaram: "Agora o que vocês querem?" Elas disseram: "Não queremos nada." "Vocês não querem
nada? Não querem ir ao McDonald?" Elas eram americanas. "Não, não, não queremos ir ao McDonald." "Nós queremos nos
sentar aqui e assistir os videos da Mãe." Eles disseram: "De repente, o aconteceu com elas? Elas eram tão problemáticas?" "Por
que elas estão tão mudadas agora? Qual é o problema delas?" Então depois elas disseram: "Quanto a comida, seja o que for
que..." "cozinharem, nós comeremos. Não estamos preocupados." E eles ficaram impressionados pelo modo como essas
crianças mudaram. Mas depois elas disseram: "Nós devemos sair para algum lugar." "Nós devemos ver o rio, ver a montanha."
"Tudo bem, isso nós faremos." Depois novamente eles vieram para casa, nenhuma exigência, nada. Elas não queriam ir a
nenhum shopping... ou pedir camisas ou blusas ou nada. Muito satisfeitas, dignas. Então eles disseram: "Qual é o problema
com vocês? Vocês não querem nada?" "Não, nós queremos algo, mas não sabemos como lhes falar." "O que é?" "Porque vocês
não têm isso." "Vocês não podem obtê-lo no mercado." "Bem, o que é?" Elas disseram: "Vocês podem conseguir para nós um
pingente de Shri Mataji?" De forma tão doce, elas disseram. Só isso. Mas eles disseram: "Vocês não têm?" "Não, não temos
nenhum." "Então vocês só querem de nós o pingente de Shri Mataji, só isso." Uma expressão tão profunda, vocês não querem
nada mais, Eu conheço as crianças, Eu Me encontrei com elas, mas Eu não fiquei com elas por um longo tempo, Eu nunca fui
tão próxima delas, nada, mas vejam o amor que elas têm. E elas estavam Me contando que na escola, no começo: "Ninguém
nos incomodava, nós dizíamos:" "agora nós vamos contar para Shri Mataji." "Não, não, não contem para Ela." "Por quê?" "Porque
Ela não me amará mais." Vocês podem imaginar? O valor de Meu amor é tão compreendido por essas criancinhas... e elas
admiram tanto, querem tanto isso. Não há nenhum ganho material com isso, nada. Tudo isso realmente mostra que Cristo,
como Ele disse: "Vocês têm de ser como pequenas crianças para entrar no Reino de Deus." Sem isso, você não pode desfrutar
nada. Como o programa de ontem foi realmente, Eu devo dizer, esses suiços trabalharam duro, eles são pessoas... que
trabalham duro, Eu sei, mas não a esse ponto.... em que eles começaram a cantar música indiana tão bem, em tamanha
combinação... e todos nós desfrutamos muito aquilo tudo. Agora, imaginem esses suíços... que são hiperativos, sempre
trabalhando, Eu não sei, eles não têm nenhum tempo para pensar em criar algo inocente, criar algo doce desse tipo. E a forma
como eles fizeram mostra... realmente que eles amam Shri Ganesha... e eles compreendem o valor da manifestação de Shri
Ganesha neles. Eu fiquei realmente surpresa ao ver... como eles puderam aprender toda essa música indiana... e tantos
sentados juntos e cantando essa música. E havia alguns indianos, Eu disse: "Vocês conseguem cantar desse jeito?" Eles
disseram: "Não." Eu disse: "Olhem para esses suíços." Esse é o poder do Amor de Shri Ganesha. Porque eles deviam celebrar o

aniversário de Shri Ganesha, então eles ficaram equipados interiormente. Mas se eles não tivessem projetado isso, não haveria
nada. Tudo que Ele esteja lhes dando, tudo que Ele esteja criando em vocês, essa bela inocência, essa bela fragrância de sua
vida, em cada momento, quando vocês estão desfrutando isso, saibam também que nós temos de dar isso aos outros. Nós
temos de derramar isso nos outros. E dará certo, Eu sei que dará certo. É tão maravilhoso, os poderes Dele são tão
maravilhosos. Ontem vocês viram que no programa das crianças, ninguém conseguiu superá-Lo, nem mesmo Shiva, ninguém. E
Shiva teve de cortar a cabeça Dele, porque Ele não sabia como vencê-Lo também. Isto é o que nós temos de entender: se você é
inocente, ninguém pode nos enganar, ninguém pode nos incomodar, porque na inocência, você se torna uma pessoa... que não
se importa com o que está acontecendo com você. Você se torna uma pessoa que tolera tudo, pensando que há – você nem
mesmo pensa, você sente que eles são estúpidos, só isso. Há uma história sobre um rei na China, como estou indo para a
China. Havia um rei na China. Eles são pessoas muito sábias, devo dizer, os chineses não extremamente sábios. E ele decidiu
vencer uma, o que vocês chamam de briga de galos, havia uma briga de galos. Imaginem um rei pensando assim. Mas era tudo
uma brincadeira de criança. Então ele foi a um grande santo e lhe falou: "Como você treinará um galo para lutar contra os outros
galos?" Ele disse: "Deixe o galo comigo." Então ele deixou o galo lá e o santo o treinou muito bem, porque quando o rei chegou
depois de um mês antes da luta, ele disse: "Veja agora, leve este galo, é o seu." Ele disse: "Este aqui? Ele não está fazendo nada,
só fica em pé ereto." Ele disse: "Sim, sim, é este, leve-o." Então ele levou aquele galo e o colocou naquele torneio. Então todos os
galos estavam juntos. Eles começaram... a perturbar aquele galo, que ficava apenas em pé deste jeito, como se: "Algumas
pessoas estúpidas estão tentando me perturbar." Ele não tocava neles, ele não reagia, nada desse tipo, ele apenas ficava em pé
ereto. Todos os galos ficaram surpresos: "Este aqui não está se opondo." "Ele só fica suportando tudo e..." "não está
incomodado com o que nós estamos fazendo." Um por um, todos os galos sumiram do campo... onde eles estavam tendo
aquelas lutas. E aquele foi o único galo que ficou. Então o rei ficou surpreso. Ele o levou para o santo e disse: "Este aqui se
tornou um santo agora, então é melhor mantê-lo com você." Ele era tão santo que todos eles estavam... tentando perturbá-lo e
ele nem se incomodou. Ele ficava olhando assim, para o lado esquerdo e direito, ambos os lados. Ele pensava: "O que está
acontecendo com esses sujeitos?" "Por que eles estão se comportando assim?" Assim, isto é o que Eu tenho de lhes falar: sua
própria personalidade... é construída assim e agora O venerem muito, Ele está dentro de vocês. E qualquer tipo de problema que
você tenha... será realmente resolvido muito facilmente... se você se dedicar à sua inocência. E isso criará coincidências, como
eles chamam. Mas Eu diria qua não é coincidência, são vibrações. E você ficará impressionado ao ver como as coisas são
resolvidas. Eles dirão: "Mãe, isso aconteceu, aquilo aconteceu." Agora vejam, outro dia choveu muito. Choveu tanto que eles
disseram: "Virou lama até os joelhos aqui e Mãe, o que devemos fazer?" Eu disse: "Está tudo bem, deixem isso com Ele." No dia
seguinte ficou muito quente. Imaginem, debaixo destas coisas, tudo ficou seco e hoje vocês estão aqui para o Puja. É uma coisa
impossível que poderia haver... uma tamanha mudança no clima... que um dia chove tão forte e no segundo dia... tudo fica
completamente seco. É o trabalho Dele, porque Ele é muito poderoso. Vocês vieram venerá-Lo, então primeiramente a limpeza
tem de ser feita... e Ele fez a limpeza fazendo chover aqui. São chuvas tão pesadas e algumas partes da chuva... que caíram
próxima ao Palazzo Dorio viraram gelo (granizo). Eu não sei qual é a palavra em inglês para isso. Então tudo começou e a coisa
toda caiu em volta da casa. Todas elas formando pequenas bolas de gelo, caindo por perto. Agora, é algo inacreditável que em
toda parte choveu... e somente próximo à nossa casa as bolas de gelo caíram. Nós podemos chamar isso de milagres,
podemos chamar de qualquer coisa, mas é a sensibilidade de Shri Ganesha, deveríamos dizer, Ele pensou: "Agora esta chuva
está caindo próxima à casa de Minha Mãe," "então vamos fazer algum tipo de belas bolas de gelo." E Eu saí e vi e fiquei surpresa
ao ver... como tudo aquilo estava em volta de Minha casa, havia bolas de gelo. O que Ele pode fazer, do que Ele é capaz, é
absolutamente inacreditável. Como Ele os guia e como Ele os ajuda. Como Ele os leva ao caminho correto. Não somente isso, o
modo como Ele os protege. O tempo todo Ele está com vocês, porque vocês se tornaram Seus ganas agora. Vocês são os
ganas Dele, então Ele os protege, cuida de vocês, lhes dá toda a orientação. Ele os leva para o caminho correto. Ele os leva para
a estrada da retidão. Ele lhes dá tudo que é dhármico para se deleitarem. Vocês sempre encontram amigos aqui e ali. Vocês
acham que é coincidência, não é. E é desse modo que Ele trabalha. Ele trabalha com toda Sua beleza, doçura, atenção amorosa
em vocês, porque vocês são os ganas Dele. Mas os ganas têm de trabalhar. Como Eu digo, em nosso corpo há ganas... e eles
lutam contra as doenças, eles lutam contra os problemas que estão no corpo, esse anticorpos que são os ganas de Shri
Ganesha. Da mesma maneira, vocês também são os ganas Dele. Ele faz tudo isso para vocês. Ele os protege, Ele os ama, Eles
lhes concede todos os bons momentos. Então, o que estamos fazendo sobre isso? Isso são deveria ser unilateral. Quando Ele
faz tudo isso para vocês, então o que deveríamos fazer em relação a Shri Ganesha? O que podemos fazer como anticorpos?
Vocês não têm de lutar contra os inimigos... com alguma espada ou algum tipo de arma. Vocês podem vencer os inimigos
através de dois métodos simples. Um é tentar seu amor, seu puro amor sobre eles, tentem isso. Vocês podem comover muitas

pessoas. Ou então, se isso não está funcionando, então o que vocês devem fazer... é sentar e meditar e dar bandhans. Há meios
de dar bandhans. O bandhan atua tão rápido... e tão belamente que vocês ficam surpresos ao ver como funcionou. Porque
vocês são tão poderosos. O modo como vocês dão bandhans, se alguma outra pessoa puder dar, não vai funcionar. É somente
vocês, os Sahaja Yogis, que podem dar bandhan. Há diferentes tipos de bandhans que você tem de dar. E tudo isso funciona tão
bem. Portanto, nós temos de ter agora fé em nossos poderes... e temos de saber que agora nós somos dotados de poder por
Shri Ganesha... para fazer o trabalho da Sahaja Yoga. Fazer o trabalho da Sahaja Yoga não é achar que você o está fazendo,
mas é Shri Ganesha quem está fazendo. Vocês ficarão surpresos, dar a Realização às pessoas... é a maior alegria que os
Sahaja Yogis podem ter. E então você não tem de achar que você o fez, então é o melhor, mas se você acha que você o fez,
então você pensa: "Eu estou muito cansado" ou "eu fiz isso." Muitas pessoas vêm a Mim e Me dizem: "Mãe, nós fizemos isso,
fizemos aquilo." Isso significa que eles só estão sentindo... a tensão de fazer algum trabalho. Mas você não deve sentir
nenhuma tensão. Os poderes Dele estão dentro de você, você pode ver isso. Acredite em Mim. Acredite em você mesmo, tenha
confiança em si mesmo, confiança e fé em si mesmo. E você está no depósito de inocência... que não é nada além de
compaixão e amor. Se você tiver essa fé, você definitivamente desenvolverá... uma bela forma de falar com os outros, de ter um
relacionamento com os outros. É algo que é realmente uma dádiva de Shri Ganesha. Eu não acho que Eu já gritei com alguém.
Mesmo com Minhas filhas, Eu nunca gritei, nunca. Eu nunca fiquei furiosa ou com raiva, porque Eu acho que Eu posso lidar sem
isso. É claro, Eu tive de corrigir, Eu tive de falar com as pessoas. Mas Eu tenho visto algo: todo mundo tem tido medo de uma
coisa: que de um modo ou de outro Eu nunca devo expulsar alguém da Sahaja Yoga, porque a Sahaja Yoga é uma tamanha
alegria, é uma coisa que dá tanta energia, é uma tamanha luz que você se sente totalmente confiante sobre si mesmo. Assim,
pedir-lhe para sair da Sahaja Yoga... é a maior punição porque você não consegue Me deixar agora. É difícil. Você simplesmente
não consegue Me deixar. É impossível. E isto é o que acontece: você também desenvolve essas qualidades... que você não
consegue deixar. Uma criança, se ela está perdida, os pais simplesmente "explodem", eles não sabem como o filho se perdeu.
Mas vamos supor, um filho deles é um menino muito mau, está se comportando mal, está fazendo todos os tipos... de coisas
erradas, eles não se importam. Mas quando eles são jovens, eles são inocentes, é algum tipo de apego enorme a eles... e
compreensão de que: "Eles são nossos filhos," "nós temos de cuidar deles." Portanto é essa inocência que atrai você, que
mantém você se perguntando sobre seus filhos, sobre outras crianças. E Eu fiquei muito feliz pelo modo como vocês deram um
presente a Guido, porque ele está fazendo uma tarefa muito difícil, Eu devo dizer. E esse reconhecimento mostra que para vocês
é muito valioso... que seus filhos sejam cuidados. Mas você também é um filho de sua Mãe. Como resultado, você tem todos
esses poderes dentro de você. Mas você deve saber como sorrir. Você deve saber como convencer as pessoas. Ainda há
alguns Sahaja Yogis e algumas Sahaja Yoginis... que ainda são muito rígidos. Eu os acho do tipo um pouco rígido... e eles não
conseguem abandonar a rigidez deles. Talvez eles achem que não há limite para eles mesmos ou seja o que for. Então eles não
desfrutarão a Sahaja Yoga. É claro, mentalmente eles compreendem a Sahaja Yoga e tudo mais, mas eles não conseguem
desfrutar totalmente a Sahaja Yoga... e todo o seu regozijo, seus momentos alegres. Hoje é para celebrar o nascimento de Shri
Ganesha... e Ele foi o primeiro Deus que foi criado nesta Terra, porque Ele também é auspiciosidade, Ele também é santidade.
Assim, a Mãe Primordial não queria criar este mundo... sem primeiro criar a santidade, a auspiciosidade, a pureza. E é por isso
que Ele foi criado primeiro. Criado nesta Terra com vibrações, apenas um feixe de vibrações... de modo que Ele possa cuidar de
todas as pessoas... que virão de eras em eras, para guiá-las sempre no caminho correto. Assim, Ele deve estar no controle de
nossa consciência, a consciência que devora vocês às vezes, que diz: "Isto não está certo, eu não deveria ter feito isto," "não
deveria ter feito aquilo." Mas a pessoa deve tentar sentir um orgulho muito grande nisso. Por exemplo, havia um senhor, um
indiano, os indianos podem ser excepcionalmente inocentes às vezes, excepcionalmente, você não consegue entendê-los.
Então Eu lhe falei: "Por que você abriu mão de sua terra?" Ele disse: "Mãe, achei que mais tarde, quando meus filhos..."
"crescerem, eu posso me tornar ganancioso..." "e talvez eu não dê esta terra para meu irmão," "que a merece, porque eu sou
muito esperto, eu posso enganá-lo." "Então eu achei que seria melhor eu abrir mão dela." "Então eu abri mão da terra para meu
irmão." E ele tão inocentemente estava Me falando: "Eu não devo me tornar ganancioso, porque talvez meus filhos cresçam..."
"e eu ache que eu deva dar tudo aquilo para meus filhos," "então eu decidi abrir mão da terra agora para meu próprio irmão."
Mas Eu disse: "E quanto ao seu irmão?" Ele disse: "Ele merece, ele precisa, eu não preciso de tanta terra." "Eu estou me saindo
muito bem na vida. É por isso que eu doei." "Mas legalmente?" "Legalmente", ele disse, "Não estava no nome dele," "mas eu
achei que é melhor eu doá-la para ele agora." "Mais tarde eu posso me tornar um homem ruim." Assim, a inocência trabalha de
tal maneira. E histórias muito, muito doces Eu tenho para lhes contar. Há um Sahaja Yogi que era um rapaz, com cerca de 16
anos de idade, ele veio a Mim e disse: "Minha mãe tem alguns badhas..." "e meu pai também, eu não sei o que fazer." "Agora,
vamos supor que eu deixe meu pai e minha mãe," "então os badhas também me deixarão?" Eu disse: "Talvez, talvez não,

depende." "Então qual é a necessidade das pessoas deixarem seus pais..." "quando eles têm 18 anos de idade?" "Por que as
pessoas deixam seus pais aos 18 anos de idade?" "Porque isso será uma grande perda." Eu disse: "Por quê?" "Primeiramente,"
"se eu começar a fumar, quem vai me impedir?" Uma coisa tão inocente. "Se eu começar a fumar," "só meu pai pode me dar um
tapa no rosto, ninguém mais." "Então ele pode me salvar do fumo." Eu fiquei impressionada com sua inocência, o modo como
ele estava... dizendo: "Eu quero que meu pai esteja presente para me dar um tapa." E depois ele disse: "E depois minha mãe, ela
é quem me corrigirá..." "em cada ponto, então se ela for embora, se eu não estiver com ela," "quem me corrigirá? Quem me dirá
para eu não fazer isso e aquilo?" Eu nunca entendi isso, olhem para esse rapaz de 16 anos, ele é um indiano, me dizendo que a
utilidade de seus pais é... que eles são as únicas pessoas... que podem impedi-lo de fazer coisas erradas. Porque ele nasceu
realizado e ele pôde ver isto: "Se eu tentar fazer algo errado, somente meus pais podem me dizer." Portanto, essa inocência
sempre busca uma vida virtuosa, essa vida melhor e ela não, meio que, pressiona os outros. Mas é, de um modo ou de outro,
quando há inocência, exatamente como vocês são agora pessoas realizadas, na luz de seu Si, você não quer fazer algo... que
não é inocente, que não é simples. Por exemplo, Eu nunca vi pessoas tão honestas... como temos na Sahaja Yoga. Totalmente
honestas, elas não querem pegar nem um centavo das coisas. É claro, houve algumas pessoas horríveis também, que
ganharam muito dinheiro com a Sahaja Yoga, não importa, mas a maioria de vocês se tornaram tão honestos. Há tanta
corrupção neste mundo e ver pessoas que são tão honestas. Agora a maior qualidade, como vocês sabem, de Shri Ganesha, Eu
lhes falei ontem, que para eles, a Mãe deles é o mais importante. O que a Mãe diz e o que a Mãe faz, isso é a coisa mais
importante. É tanto que Eu realmente não consigo entender... como vocês gostam tanto de Mim. Porque Eu acho que seja o que
for que você pense de Mim mentalmente... não é nada comparado ao que você tem dentro de si mesmo... e isso é, novamente, a
qualidade de Shri Ganesha. Porque Ele é tão apegado a Mim... que Ele lutará contra Seu Pai, Ele lutará contra todo mundo. Isso é
o que você é. Qualquer coisa contra Mim, você não consegue tolerar, qualquer coisa errada dita contra Mim, você não consegue
seguir. Eu tenho visto pessoas ficando furiosas... se alguém diz uma palavra contra Mim. Assim, essa qualidade do amor por
Mim... está vindo de Shri Ganesha dentro de você. Mas a outra qualidade, como Eu disse, é que... Ele faz os ganas trabalharem e
então você tem de trabalhar isso. A situação de ontem Me mostrou como essa coletividade... da Suíça cresceu tão bem, tão
bem. E isso mostrou realmente como nós podemos progredir. Todos vocês têm talentos. Não é que somente os suíços têm.
Todos vocês têm talentos. Todos vocês têm compreensão, todos vocês são inteligentes. Todos vocês são pessoas especiais...
e vocês têm de trabalhar de uma forma coletiva... e também de uma forma individual para mostrar sua qualidade de Shri
Ganesha, o modo como Ele tem o ritmo dentro Dele. Ele é muito rítmico e ontem aqueles dois grandes músicos sentados, ele
disse: "Mãe," "eles estão batendo palmas de forma tão ritmada, eles são ritmados." "Não há nenhum ‘ha, ha, hoo, hoo", apenas
batendo palmas e tão ritmado." "Ninguém comete um erro." Então eles disseram: "Quando cantam também, ninguém fica
desafinado." Normalmente, se dez pessoas estão cantando, sem treinamento adequado, então há contralto, tenor, grave, tudo,
eles continuam. E você não sabe em qual nota eles estão, em qual nota estão cantando. Mas ontem eles ficaram
impressionados ao ver... como todos vocês estavam cantando na mesma nota musical, vocês não perdiam uma nota e
entravam em outra nota musical. Isso mostra que o ritmo de Shri Ganesha está atuando dentro de vocês... e a compreensão
Dele da música, que é uma das qualidades Dele, Ele dança com a música que Nataraja, o Pai Shiva Lhe ensinou. Ela é muito
ritmada. Esta parte, Eu acho, os Sahaja Yogis estão perdendo um pouco: quando eles dançam, eles não precisam estar, todos
eles, em um padrão muito ritmado. Eles estão bem, mas alguém ainda tem de aprender um pouco mais... o padrão ritmado,
seria uma boa ideia. Como Shri Ganesha, Ele tem um estômago tão grande, Ele dança tão bem, tão levemente ele levanta Seu
corpo... e o modo como Ele realiza isso é impressionante. Como Ele faz isso com tamanha...? E uma pessoa pequena... com
pernas tão grossas. Ele é muito leve e a leveza surge por causa da inocência, Mooladhar. Se o Muladhara está bem, então existe
leveza. Vocês viram no Maharashtra como essas pessoas estavam dançando o Lezim... com tamanha velocidade e tamanha
leveza. Elas ficavam levantando suas pernas e mãos. Foi realmente impressionante o modo como elas estavam fazendo aquilo.
E isso é somente a inocência dessas pessoas dos vilarejos, eles não compreendem muito essa insensatez. Eles não sabem o
que está acontecendo com todas essas coisas. Eles ganham o seu sustento, eles são fazendeiros, e depois à noite, eles
simplesmente dormem em completa inocência. Eles não planejam, eles não se sentam e descobrem... como matar alguém,
talvez algo como roubar alguém... ou outras coisas ruins que as pessoas pensam, as más ações que vêm na mente delas. Não
há nenhum tempo para isso. Eles trabalham o dia inteiro. À noite, eles dormem tranquilamente. Ou então eles terão um bhajan
mandeley, onde todos eles cantarão juntos de uma forma muito bela. Assim, isso é estilo sahaja verdadeiro onde não temos de
pensar... em matar alguém ou assassinar alguém. Como todos esses cultos, eles têm armas. Eu não consigo entender. Até
mesmo Me contaram que... na Polônia nosso Papa maharaj enviou muitas armas para lá. Qual é a necessidade para alguém
que é espiritual ter armas em volta... e pensar em violência e matar pessoas? Porque não há nenhuma inocência, de forma

alguma. Você pode ver isso. Se você é inocente, seu poder é sua inocência, você não tem de ter armas e revólveres e coisas
assim. Todas essas religiões, assim chamadas, estão usando nada além de armas e revólveres... e todos os tipos de objetos
que matam e eles também são mortos. É uma coisa estranha acontecendo... em nome de Deus, em nome de Shri Ganesha. Não
há nenhuma necessidade para nós lutarmos. Não há nenhuma necessidade para nós pensarmos: "Nós mataremos este homem
ou aquele homem." Você só tem de desejar, projetar sua energia... e você verá que a pessoa desaparecerá. Ou ele se tornará
uma pessoa transformada... ou ele não estará lá para perturbar você. Assim, uma coisa que Eu tenho novamente de enfatizar é
que... nós devemos conhecer nossas qualidades e nossos poderes. Muitas pessoas que conheço nunca conseguiam... subir no
palco e falar também. Eu disse: "Prossiga, acabou-se. Comece isso." Isso deu certo. Qualquer coisa, apenas projete: "Por que eu
não consigo fazer isso." "Por que não consigo fazer?" Dizer: "Eu não consigo, desculpe." Esse "desculpe" é tão comum agora. No
telefone, as pessoas também dirão "desculpe". Eu digo: "Desculpe o quê?" O tempo todo: "Desculpe, desculpe, desculpe." Nós
costumávamos dizer: "Eu peço o seu perdão", era sensato. Mas a forma como as pessoas são: "Pobre de mim, como eu posso
fazer isto?" Todas essas pessoas ainda são estão... conscientes dos poderes que elas têm. Você pode fazer isso, tudo, você
pode. Tudo pode ser administrado, afinal você tem o poder. Nesse poder, você deve saber que você não vai fazer algo... sem
discernimento, você não vai arruinar ninguém, mas seu poder por si só mostrará que esse poder... é realmente do amor, afeição,
compaixão para transformação do mundo inteiro. Eu estou pensando na completa transformação global, que, Eu sei, é um
sonho louco, mas ainda assim Eu penso desse jeito, porque vejo todos vocês, então acho que todos vocês podem fazê-lo. E
quando Eu vejo Shri Ganesha em vocês, Eu tenho certeza que isso dará certo. Assim, em Minha vida, Eu vi muitos Sahaja Yogis,
por toda parte. Como as coisas são trabalhadas, vocês ouviram falar do Brazil... e também da Argentina, o mais inesperado. As
pessoas vieram a um programa às 12:00hs, quando nós íamos ter o programa às 19:00hs. Eu cheguei lá por volta das 20:00hs,
como de costume, e eles disseram: "Mãe, a Senhora não vai acreditar, houve um grande drama aqui." Eu disse: "Qual drama?"
"Eles ficaram sentados aqui desde as 12:00hs," "então todos que chegaram mais cedo entraram," "mas aqueles que chegaram
no último minuto não foi permitida a entrada..." "e eles ficaram sentados lá e brigando," "Não, nós vamos entrar de uma forma
ou de outra." Então depois, um dos Sahaja Yogis sensatamente foi e falou... com o gerente e disse: "Deixe-os entrarem. Há
espaço." Então havia quatro fileiras. Uma estava no chão, depois mais outra, mais outra, mais outra. Quando Eu cheguei, Eu vi:
"O que é isto?" Por toda parte, a coisa toda estava cheia de pessoas. Eu nunca os tinha visto antes, mas eles estavam lá, e tão
respeitosos, absorvendo tanto as vibrações. E Eu achei difícil controlar Minhas lágrimas... de um sentimento verdadeiro de
tamanha gratidão por Shri Ganesha. Foi Ele quem realizou aquilo. É por isso que eles sempre dizem: "Primeiro venere Shri
Ganesha antes de começar qualquer trabalho", porque então isso lhe dá essa paz, essa enorme paz poderosa que realiza tantas
coisas... que você nunca pensaria que aconteceria. Portanto nós temos de pedir a Shri Ganesha... que todos os problemas com
a aquisição de nossa terra... devem ser resolvidos por Ele e pelo poder de Shri Ganesha de vocês. Nós ainda estamos
esperando adquirir a terra... e Eu quero instalar isso apropriadamente para vocês, porque Eu não quero que vocês sofram toda
vez desse jeito. É uma peregrinação, mas muito difícil esse momento que vocês tiveram, mas vocês lidaram com isso muito
bem e nunca mostraram... nenhum tipo de relutância em aceitar esse desafio. Shri Ganesha estava testando vocês também, Eu
acho, um pouco. Mas tudo isso deu certo tão bem e agora... nós estamos aqui para fazer o Puja de Shri Ganesha. Que Deus os
abençoe.
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IV Conferência Mundial Sobre as Mulheres Pequim, China, 13.09.1995 Querida Mãe Shrivastava, que é uma Mãe espiritual e a
atual Líder da Sahaja Yoga, Sahaja Yoga, eu tenho aguardado muito para ouvir… o que a Senhora tem a dizer, porque tenho
certeza que… a Senhora tem grandes desejos para muitas mulheres ao redor do mundo. Estou aguardando ser sensibilizada
pela Senhora hoje. Irmãos e irmãs do mundo, é uma grande honra para Mim falar… sobre os problemas globais das mulheres…
em frente desta distinta assembleia. Primeiramente, Eu gostaria de oferecer Minha profunda gratidão… ao governo e ao povo de
nosso país anfitrião, ao povo da República da China. Eu tive o privilégio de visitar a China… em duas ocasiões anteriores, e Eu
sou uma grande admiradora… da sabedoria e da cultura desta grande nação que Eu visitei. Está além de Minha imaginação… o
mais glorioso período da história do mundo, em que nesse momento nós estamos tão conscientes dos problemas das
mulheres. As mulheres como um todo definitivamente sofreram por eras, como a senhora anterior lhes disse, porque nós não
percebemos a importância delas, qual é a importância delas e qual é o papel próprio delas… na sociedade humana. A própria
sociedade, que é a criação dela, tenta controlar ou rebaixar as mulheres em geral. No oriente, nós podemos dizer que devido à
influência fundamentalista, as mulheres têm estado sob grande pressão… e a moralidade delas está baseada no medo ao invés
da liberdade. No ocidente, elas têm lutado por sua liberdade, mas o que elas conquistaram é a liberdade espúria. As mulheres
no ocidente têm liberdade de abandonar… todos os valores sociais e morais. Desse modo, no oriente, podemos dizer que a
maioria das mulheres são tímidas, oprimidas e não podem se expressar, enquanto no ocidente, percebemos que a maioria das
mulheres… estão reduzidas a um símbolo sexual. Elas estão ávidas para expor seus corpos. A ansiedade delas é para aparecer
nas propagandas de moda… e popularidade muito vulgar. A maioria delas aceitaram essa posição porque do contrário… elas
não poderiam ter sobrevivido nesse mundo caótico do ocidente. O que a maioria das mulheres no oriente considerariam… como
muito humilhante e degradante é considerado… como algo muito enaltecido no ocidente. Eu tenho observado ambos os
mundos muito profundamente… e Eu acho que a menos e até que se traga uma nova cultura… através da qual as mulheres do
oriente e do ocidente… possam ambas se elevar em sua própria estima e se expressar… de tal maneira que elas criem elevados
padrões morais… para sua sociedade, as mulheres nem no oriente nem no ocidente… se elevarão a sua estatura plena da
peculiaridade feminina. A peculiaridade é esta: se as mulheres são respeitadas… por sua feminilidade, compreendendo do que
elas são capazes… e como elas podem se capacitar… com toda a educação necessária, toda a segurança… lhes será provida e
elas proverão segurança à sociedade. Todos os fundamentalistas que falam de religião esperam que as mulheres sejam…
totalmente morais e os homens podem ser o que quer que eles queiram. Eu acho que temos de educar os homens mais do que
as mulheres, porque a ideia de guerra surge também somente dos homens, no começo. Eu devo admitir que não é difícil coletar
dinheiro… para as mulheres pobres nos países em desenvolvimento… e ajudá-las a saírem da pobreza, mas infelizmente Meu
conhecimento é que… o dinheiro que estamos coletando talvez não chegue às mulheres pobres, mas talvez terminem nos
bolsos de ministros corruptos, burocratas e outras pessoas no comando. E no final, ele terminará nos bancos suíços. Eu não
quero criticar nenhuma organização das Nações Unidas, porque Eu sei que eles são muito honestos em seus propósitos, mas
eles devem ser conscientizados do que está acontecendo às escondidas. Nós na Índia temos dois estados muito grandes
chamados… Uttar Pradesh e Bihar que são muito ajudados pela Unicef… assim como pela Organização Mundial de Saúde. A
Unicef começou um projeto chamado Angan, significa "pátio", onde as crianças deviam ser educadas e criadas na forma
adequada. Esse projeto não está funcionando de forma alguma para as crianças, mas todo o dinheiro vai para os bolsos de
todas as pessoas corruptas… que estão no comando desse projeto e as crianças não recebem nem mesmo… 2% do que está
sendo enviado para elas. O mesmo com a Organização Mundial de Saúde, que está enviando remédios e equipamentos para
Índia. Esses remédios são vendidos no mercado… e são completamente usados pelos receptores para seus próprios ganhos. O
mesmo acontece com o equipamento da OMS. Então as pessoas pobres nunca recebem qualquer benefício… e elas
permanecem o tempo todo desamparadas. Todo esse dinheiro é chamado de "dinheiro sujo", mas vai para os "limpos" bancos
suíços. Uma grande parte dos empréstimos… que o Banco Mundial dá para os países em desenvolvimento… é também desviado
para a conta pessoal… de funcionários corruptos mantidas nos bancos suíços. Dessa forma, todos os países desenvolvidos
estão endividados com o Banco Mundial, mas não têm nenhum dinheiro. O dinheiro está nos bancos suíços. Então Eu pediria a
todos vocês que discutam com os bancos suíços… e lhes peçam para devolverem todo esse dinheiro… que tem sido desviado
nos bancos suíços… por pessoas muito corruptas e que deem esse dinheiro para as Nações Unidas, de modo que as Nações
Unidas possam utilizá-lo para a educação das mulheres… e para outros propósitos assim como o que deve ser dado às

pessoas… sob uma vigilância muito efetiva. Temos de ter uma rede muito boa de pessoas, especialmente mulheres que estão
envolvidas e que são honestas, compassivas e que gostariam de fazer o melhor… com esse dinheiro, ajudando as mulheres…
que tem de alcançar a igualdade social. O principal trabalho das mulheres em geral é criar uma boa sociedade… que desfrutará
melhor a paz. A imoralidade, a corrupção e a violência são os dois monstros horríveis… que estão devorando a nossa
sociedade. Eu culparia as mães desses indivíduos corruptos e imorais, porque elas falharam em seu dever como mães na
infância deles. A educação amorosa da mãe é a primeira e mais… efetiva influência em moldar as crianças em belos cidadãos.
As mães que nunca tentaram guiar com grande zelo e amor, ou as esposas ou as filhas que caindo… no medo dos homens ou
da cultura destrutiva… não fizeram seu dever como membros integrais da família… para fortalecer a fibra moral dos homens. É
importante também ver como as crianças são tratadas… nessas duas culturas do oriente e do ocidente. O que nós vemos no
oriente é que as crianças ouvem… suas mães se elas não estão sob a cultura fundamentalista. Essa cultura relega as mulheres
ao nível de um ser humano inferior, adaptada para serem dominadas pelos homens e pelas crianças. No ocidente também a
mesma coisa acontece. As crianças não respeitam suas mães nem as ouvem. Eu acho que isso é porque geralmente… as
mulheres ocidentais passam mais tempo… cuidando do seu corpo e de sua aparência do que cuidando e amando seus filhos. O
elo entre a mãe e os filhos se enfraquece… e então é por esse motivo que muitas crianças se tornam pivetes de rua e violentas.
Felizmente ainda há muitas famílias no oriente… e algumas no ocidente que desafiam profundamente a influência corrupta de
hoje, e cuidam de seus filhos e os criam apropriadamente. Mas ainda assim, Eu devo dizer que as crianças no oriente… não
estão tão arruinadas como as do ocidente; A razão também é que no oriente há muitas pessoas… que não adotaram a cultura
fundamentalista… nem a cultura ocidental e têm uma sociedade muito boa… e criam crianças que são excepcionalmente boas,
embora esse número talvez não seja muito grande. Mas seja qual for a cultura que eles herdaram há muito tempo,
tradicionalmente, está muito arraigada neles… e para eles, o sistema moral de valores é o mais elevado, mais do que dinheiro ou
poder. O ocidente é cheio de problemas. Embora eles tenham dinheiro, eles não têm paz dentro de si mesmos. A verdade é que
a mulheres são a energia potencial… de toda civilização e de todo país. É evidente que as mulheres são as criadoras e as
preservadoras… da humanidade inteira. Esse é o papel que Deus Todo-Poderoso lhes deu, designou a elas. As sementes não
podem criar nada por si mesmas. É a Mãe Terra que provê as flores e os frutos e outras graças. Similarmente, é a mulher que
cria a criança, que nutre o bebê… e eventualmente educa o cidadão do amanhã. As mulheres devem portanto se alinhar à Mãe
Terra… como o edifício da humanidade inteira. Infelizmente os homens têm utilizado o poder do músculo para ganhar… uma
posição dominadora sobre as mulheres. Eles não reconheceram que as mulheres são complementares e iguais, mas não
parceiros similares nas empreitadas humanas. Uma sociedade que não reconhece essa verdade fundamental… e não dá às
mulheres seu papel de direito não é uma sociedade civilizada. Em Meu próprio país, há um ditado em Sânscrito: Yatra narya
pujyante tatra ramante devata, que significa: "Onde as mulheres são respeitadas e respeitáveis," "lá residem os Deuses do nosso
bem-estar". Então é para nós, neste momento, compreendermos o valor… deste grande poder que nós é dado pelo nosso
Criador. Mas o que nós percebemos? Quer seja no oriente ou no ocidente, as mulheres não têm sido capazes de proporcionar
uma plena manifestação… de sua grandeza. Eu não estou sugerindo de forma alguma… que o único papel das mulheres na
sociedade humana… é este da mãe, a procriadora e preservadora dos filhos, ou este da esposa ou de uma irmã. As mulheres
têm o pleno direito de participar como parceiras iguais… em cada aspecto da vida: social, cultural, educacional, política,
econômica, administrativa e outros. A fim de se prepararem para esse papel onipresente, elas devem ter o direito à educação…
em todos os ramos do conhecimento. Mas se elas são mães, elas têm uma grande responsabilidade em relação aos seus
filhos… assim como à sua sociedade. Os homens são responsáveis pela política… e economia do país, mas as mulheres são
responsáveis pela sociedade. As mulheres também podem apoiar os homens e elas podem assumir um papel de liderança, é
claro, em qualquer cargo, mas é muito importante… que elas não esqueçam que elas são mulheres… que têm de manifestar o
profundo zelo maternal e amor. Se elas se tornam másculas e agressivas, o equilíbrio da sociedade não pode ser mantido. Ao
mesmo tempo, Eu devo sugerir que… enquanto nós pedimos pelos direitos das mulheres, nós devemos também enfatizar os
deveres fundamentais das mulheres… para com a sociedade humana. As mulheres no ocidente… ou as que são educadas no
ocidente, também algumas outras que Eu tenho visto, foram para o outro extremo… quando elas estão assumindo os papéis
políticos, econômicos ou administrativos. Para competir com os homens, elas se tornaram muito obstinadas, egocêntricas e
ambiciosas. Elas não têm mais suas qualidades apaziguadoras, amáveis… que podem trazer paz e equilíbrio. Pelo contrário,
elas se tornam indivíduos dominadores, que buscam prazer. Elas estão muito mais preocupadas com seus atrativos físicos… do
que ter uma personalidade agradável, doce e digna. Elas cedem para o seu ser mais vil mais rápido do que os homens,
conscientemente ou inconscientemente. Tudo isso leva a sociedades caóticas… e as crianças se convertem em pivetes de rua,
preparados para guerras. O que nós precisamos é um equilíbrio entre os dois extremos. Nós precisamos das mulheres como

iguais, mas não como parceiros similares aos homens, mas com uma compreensão sutil da natureza dos homens… e como
trazê-los para o centro com o seu equilíbrio interno. Nós precisamos de mulheres equilibradas a fim de termos uma raça
humana equilibrada… com paz dentro de si mesma. Vocês talvez digam que tudo isso é excelente… em pensamento, mas como
nós alcançamos esse estado de equilíbrio? Como nós detemos o curso das doenças, corrupção, imoralidade, imaturidade e
violência? Como nós acabamos com o estado atual de conflito e confusão? Como nós promovemos a paz dentre de cada
mente e coração? Eu muito humildemente sugiro que há uma resposta para essas perguntas. Há uma nova maneira. Vocês
querem que Eu diga a nova maneira? Apenas lhes diga, a Senhora tem três minutos. Seja o que for que Eu vou lhes dizer não é
para ser aceito sem confirmação. Vocês devem, é claro, ter suas mentes abertas como cientistas… e tratar seja o que for que Eu
esteja afirmando como uma hipótese. Se essa hipótese puder ser provada, então vocês têm de aceitá-la como pessoas
honestas como a verdade absoluta, porque isso é para sua benevolência. É para a benevolência de sua família. É para a
benevolência de seu país… e para a benevolência do mundo inteiro. Eu estou aqui para lhes falar sobre o último avanço de
nossa evolução. Esse avanço de nossa evolução em nossa consciência… tem de acontecer nestes tempos modernos… e foi,
inclusive, registrado nos escritos de muitos profetas. Estes são os tempos chamados de Tempos Decadentes, chamado pela
última vez pelo grande santo Vyasa, que escreveu o Gita, e é a decadência da humanidade que nós vemos em volta… de cada
forma possível, e a menos e até… que melhoremos isso, a guerra não pode ser evitada. Agora, Eu gostaria de lhes falar sobre o
conhecimento secreto de nosso ser interior, que era conhecido na Índia há milhares de anos atrás. Para nossa evolução e
ascensão espiritual, existe um poder residual dentro de nós que está localizado… no osso triangular na base de nossa coluna.
Esse poder residual é conhecido como Kundalini. Embora o conhecimento desse poder estivesse disponível… há milhares de
anos atrás na Índia, o despertar da Kundalini… era feito, tradicionalmente, em uma base individual somente. Um guru dava o
despertar a um único discípulo. Como resultado desse despertar, o que acontece… é que você alcança a sua Realização do Si,
sua identidade como Espírito. Em segundo lugar, quando esse poder é despertado, Ele se eleva e passa através de seis centros
sutis de energia… em seu corpo, nutrindo-os e integrando-os. Por fim, esse poder atravessa a área óssea da fontanela…
chamada de taloo ou Brahmarandra, e conecta você ao Poder Onipresente do Amor Divino, que está descrito na Bíblia também…
como a Brisa Fresca do Espírito Santo, também no Alcorão como Ruh… e também nas escrituras indianas como
Paramchaitanya. Patanjali chamou de Ritambhara Pragnya. Seja qual for o nome, esse é um poder que é onipresente, que faz
todos os trabalhos sutis do processo vivo, do processo evolutivo. A existência dessa energia onipresente… não é sentida antes
da Realização, mas depois da Realização do Si, você pode senti-la nas pontas de seus dedos ou no centro de sua palma… ou
acima da área óssea da fontanela. Além disso, esse processo tem de ser espontâneo, Sahaja. "Saha" significa "com" e "já"
significa "nascido". Significa o direito de ter essa união com o Poder Onipresente do Amor Divino, é o direito de nascença de
todo ser humano. Nossas energias mentais são limitadas. Nossa energia mental, que é linear em movimento e não tem
nenhuma sustentação da realidade, alcança um ponto e para. De lá, ela ricocheteia e todo o movimento mental linear… retorna
para nós como uma punição às vezes. Então, agora, nós precisamos de mais energia, energia mais elevada, energia mais
profunda… e para isso, esse acontecimento tem de ocorrer, se não queremos ter uma outra guerra. Eu devo dizer que no
ocidente, Eu encontrei muitas pessoas que são verdadeiros buscadores da Verdade… e estão fartos da artificialidade da vida
ocidental. Também eles não sabiam o que estavam procurando às vezes… e eles cometeram muitos erros. Eles foram a falsos
gurus que receberam muito dinheiro… e as pessoas ficaram falidas e mentalmente e fisicamente incapacitadas. A única coisa
que vocês devem notar é que o despertar da Kundalini… e por conseguinte alcançar a Realização do Si é um processo vivo da
evolução, pelo qual nós não podemos pagar nada. É como colocar uma semente na Mãe Terra. Ela germina porque a Mãe Terra
tem o poder de germiná-la, que mostra que da mesma maneira, nós temos esse poder germinador… no osso triangular que os
gregos chamaram de "sacro", que é uma energia espiral em três voltas e meia, o que mostra que os gregos sabiam que este era
um osso sagrado… e portanto eles deram o mesmo nome, sacro. Na verdade, em algumas pessoas, você pode ver esse osso
triangular pulsando… e a Kundalini se elevando muito lentamente, mas há muitos que tiveram a Realização do Si. Agora, a
Sahaja Yoga está atuando em 85 países, e todos eles se tornaram extremamente pacíficos uns com os outros. Em seus
corações, eles estão integrados… e eles se tornaram extremamente amorosos e compassivos. Sinto muito, Eu não posso
falar-lhes mais, mas o tempo acabou. Eu espero que vocês não se importem. Muito obrigada. Muito obrigada, sinto muito a
Senhora ter de saltar a parte do método. Há cópias deste artigo que todos nós podemos ter… e eu acho que a beleza disso é que
ele aponta para um método… que nós todos podemos usar para a Realização do Si, de modo que nós também podemos nos
tornar pessoas pacíficas… e termos relacionamentos pacíficos com os outros. Isso é o que eu captei até agora do que a
Senhora disse. Espero que eu tenha compreendido a mensagem correta. Muito obrigada. Muito obrigada.
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Navaratri Puja Cabella, Itália, 01.10.1995 Ontem, vocês viram como Durga protegia… todos os buscadores, os sadhakas, e como
Ela matou as pessoas que estavam… perturbando, torturando, matando os buscadores da verdade. Todo o Advento Dela foi
para protegê-los… de todas essas forças malignas. Naquela época, esse era o trabalho mais importante. Então foi desse modo
que os sadhakas chegaram até estes tempos modernos, e agora eles são buscadores da verdade… ou eles encontraram a
verdade. Todo essa jornada diferente ensinou os sadhakas… para que serve a vida deles. Eles ficavam freneticamente, primeiro,
tentando achar a verdade, freneticamente, e eles foram em diferentes lugares difíceis. Eles achavam que indo a alguns lugares
solitários, eles seriam capazes de estabilizar suas mentes em paz… e seriam capazes de encontrar a verdade. Eles também
sacrificaram muitas coisas: sua riqueza, que os estava incomodando; suas famílias, que eles achavam que estavam se
colocando no caminho… de sua busca. Tudo isso continuou e há ainda algumas pessoas… que acreditam que se tornando um
asceta, a pessoa pode encontrar a verdade. Buddha fez o mesmo, Mahavira fez o mesmo. A vida Deles não foi nada além de
uma grande tapasya. As tapasyas Deles estão nos ajudando hoje… de tal maneira que nos agora obtivemos… uma tamanha
bênção que nossas personalidades, como elas são, podem receber a Realização do Si, pela qual as pessoas lutaram e lutaram…
de tal maneira que se vocês lerem isso, como elas ficaram sofrendo, você talvez fique realmente impressionado ao ver… como
elas passaram por todo esse sofrimneto… e toda essa tapasya, apenas com o objetivo de obter a Realização do Si. É uma
provação mesmo ler sobre eles… e saber sobre eles. E enquanto eles estavam buscando também, havia muitas pessoas que
tentaram perturbá-los, que tentaram torturá-los, que tentaram matar. E as pessoas em volta deles… não sabiam o que estavam
fazendo. As pessoas os ridicularizavam, riam deles, zombavam deles. Com tudo isso, o que nós aprendemos é que… nós
obtivemos nossa Realização muito facilmente, sem nenhuma tortura, sem nenhuma provação, sem nenhum sofrimento, jejum,
nada. Isso não é verdade, porque vocês são as mesmas pessoas… que fizeram tudo aquilo antes e é por isso que vocês estão
aqui. É seu direito ter a sua Realização do Si. Não é para de maneira alguma dizer que "sem nada, nós obtivemos isso". Porque
vida após vida, vocês foram buscadores. Seja qual for o caminho que vocês seguiram, seja qual for a religião que vocês
seguiram, seja quais forem as crenças que vocês seguiram, foi uma tortura para vocês. E essa tortura hoje acabou, pois vocês
são pessoas realizadas. Mas de qualquer forma, nós vemos que os seres humanos, se eles obtêm algo muito facilmente, eles
não entendem o valor de como eles obtiveram isso; Agora, para conseguir isso facilmente, na verdade vocês devem saber… que
não é porque vocês não eram nada. Vocês eram algo grandioso. Vocês eram grandes santos que foram aos Himalaias, vocês
fizeram todos os tipos de provações e jejuns, e muitos de vocês foram mortos… e massacrados em nome de Deus. Assim, hoje,
seja o que for que vocês obtiveram, seja qual for a Realização que obtiveram, não é apenas algo que vocês deveriam pensar: "É
somente pela Graça da Mãe que obtivemos isso." É sua própria grande personalidade que alcançou isso, Do contrário, teria sido
impossível para Mim… lhes dar a Realização. Seja qual for o trabalho que as Divindades fizeram, Elas os trouxeram a este nível
de existência humana, protegendo vocês. Mas agora, naturalmente, esse é apenas o último passo que vocês cruzaram… e vocês
alcançaram essa Realização do Si… e muitos de vocês alcançaram grandes alturas. Este poder dentro de nós, a Kundalini, que
os conectou a este Poder Onipresente, tem lutado, tem guiado vocês, tem estado o tempo tudo cuidando de vocês,
protegendo-os, de modo que vocês alcançassem o seu objetivo nessa Kali Yuga. Foi dito: somente durante a Kali Yuga, isso
acontecerá… e essas pessoas que estão buscando Deus… nas montanhas e nos vales encontrarão isso, mas elas serão
pessoas normais, pessoas que terão lares… e viverão como pessoas normais na sociedade. Elas não serão algum tipo de
sadhus ou santos, mas sim pessoas que são casadas, que têm filhos, todas essas pessoas que estão levando uma vida
normal… receberão sua Realização. Já está dito, já esta profetizado por Bhrugu Muni. Assim, tudo já está dito, Eu acho que tudo
está planejado. Mas nisso, o crédito vai, é claro, para vocês, pois vocês reconheceram qual é a verdade. Como vocês sabem, há
muitas pessoas falsas circulando. Elas estão fazendo todos os tipos de truques, elas estão tentando… todos os tipos de
métodos para seduzir as pessoas. Apesar disso, vocês Me reconheceram. Esse reconhecimento é algo notável. E Eu mesma
fico surpresa, como crianças perdidas procurando sua mãe… voltam para ela, da mesma maneira todos vocês estão aqui. Mas a
esse respeito, nós não devemos pensar que obtivemos isso facilmente… ou obtivemos sem nenhuma dificuldade, porque isso
pode criar um pequeno problema: nós não iremos adiante com a mesma velocidade, com a mesma dedicação, como fizemos
antes. Assim, seja o que for que vocês achem que é fácil, não foi fácil de forma alguma. É sahaja. Podemos dizer, é espontâneo.
Mas, agora é para vocês acompanharem o tempo, é realmente entenderem que… esta época é tão importante, nós temos de
salvar o mundo inteiro, vocês têm de se projetar, como Eu disse da última vez, e descobrir meios e métodos com os quais vocês

podem fazer essas coisas. Na Rússia, Eu devo lhes dizer, Eu tive uma experiência muito boa… de uma alma desenvolvida muito
elevada, que é um cientista muito conhecido. Ele é um dos mais importantes cientistas da Rússia, é ele está se entregando
também à espiritualidade. Ele falou às pessoas: "Eu estou me entregando à espiritualidade," "eu gostaria de ver a Mãe." Eu
disse: "Tudo bem, Eu adoraria vê-lo." Então quando ele veio, ele olhou para Mim e disse: "Eu sei, Mãe, que a Senhora é a
Encarnação de Deus…" "nestes tempos modernos." Eu fiquei muito surpresa por um cientista dizer isso. Mas seus olhos, tão
puros e tão cheios de devoção e humildade. então ele disse: "Eu quero fazer algo, se a Senhora me ajudar." Eu disse: "O que
você quer fazer?" Ele disse: "Eu não consigo medir Seu poder, eu não consigo." Ele tinha um instrumento com o qual ele podia
medir o poder. "Eu não consigo também medir o poder de Suas fotografias." Ele disse, ele Me disse um número que Eu não pude
entender, era algo como 700 elevado a, algo como um bilhão em um bilhão, desse jeito. Eu disse: "Agora, o que é esse número?
Eu não sei." Então ele Me disse: "Isso é o que é sua fotografia." Então Eu disse: "Tudo bem, agora o que você quer que Eu faça?"
Eu lhe disse: "Você pode pegar esta fotografia, se você acha…" "que ela é tão poderosa." Então ele pegou a fotografia com
tamanho respeito… e coisa assim. Pelo menos quatro, cinco vezes ele se curvou a Mim. Eu disse: "O que você quer fazer sobre
isso?" Ele disse: "Eu quero colocá-la em um satélite." Agora, vejam a parte relativa à projeção, satélite. "Depois o que você fará?"
"Eu vou colocar uma força eletromagnética atrás dela," "então esse poder que está nela…" "penetrará nas coisas." "Porque a
força eletromagnética pode penetrar," "com isso, essas vibrações também penetrarão." "Então eu irei para dentro do satélite…"
"e de lá, eu projetarei isso…" "e verei os problemas globais." "Então onde quer que Eu projete isso, os problemas serão
resolvidos." "Eu tentarei primeiro tornar a terra fértil com isso." Uma fotografia Minha, vocês podem imaginar? Vejam seu
planejamento, Eu fiquei surpresa. Eu disse: "Olhem para este homem, o que ele tem pensado…" "o tempo todo." Ele disse: "Isso
não é difícil, não é difícil." Eu disse: "Como?" Então ele Me mostrou com uma mola, algo que era como uma mola. Ele a colocou
na água que Eu tinha vibrado… e a mola começou a pular. E então ele mostrou com sua máquina… que a coisa toda estava se
movendo tão rápido. "Mãe, apenas veja a água que a Senhora vibrou." "como é incrível." Eu disse: "Isso Eu nunca ouvi falar…"
"que você pode transformar esse poder em algo…" "que trabalhará na coisa material." Ele disse: "Esse poder pode trabalhar em
qualquer coisa." "É o poder que criou tudo," "então ele trabalhará em tudo." Eu fiquei tão surpresa, e ele disse: "Eu estava apenas
esperando para me encontrar com a Senhora…" "e eu vou começar, eu tenho muito trabalho a ser feito." E ele disse ao seu
amigo: "Agora, vamos," "nós temos muito trabalho a ser feito." "Eu quero fazer tudo isso durante a vida da Mãe." "Ela deve ver o
que temos de fazer." Eu fiquei impressionada, de onde esse sujeito caiu nesta Terra. Uma experiência dessas de um cientista.
No ocidente, nenhum cientista nem mesmo olhará para Mim. Ninguém pensará que eles podem fazer algo… em relação à essas
vibrações. Mas vejam, ele já desenvolveu um método… através do qual ele pode medir as vibrações. Eu não sei, Eu não lhe fiz
mais perguntas, porque Eu achei que ele estava muito nisso e deixei-o fazer o que quisesse. E vejam, Eu descobri que na
Rússia… as pessoas estão em posição muito elevada e elas têm muitas ideias, mas a espiritualidade é a coisa principal, e a
moralidade. Havia um outro senhor, Eu diria, ele mal tinha 30, 32 anos de idade, muito brilhante. Ele veio, Eu lhe perguntei: "O que
você quer que Eu faça?" Ele disse: "Não," "a Senhora fez muito por nós, agora nós faremos pela Senhora." "Então o que você quer
fazer?" Ele disse: "Eu sou encarregado aqui da espiritualidade." Vocês podem imaginar? Nós não temos nenhum governo assim,
onde existe um assunto como espiritualidade, em que alguém seja encarregado da espiritualidade. Essa é a Rússia. Eu disse:
"Você está encarregado da espiritualidade?" "Sim, e eu tenho de lidar com os estudantes…" "desde muito jovens até a
faculdade." "E a Senhora pode me dizer, Mãe, em qual idade…" "as crianças são mais receptivas à espiritualidade?" Eu disse:
"Não há nenhuma regra rigorosa sobre isso." "Mas como as crianças, as crianças muito pequenas," "são tão inocentes, isso dá
certo." Então ele Me perguntou: "Como podemos colocar a espiritualidade dentro delas?" Eu disse: "Você pode elevar a Kundalini
delas, pode dar o nó em cima…" "e elas se tornarão realmente pessoas com uma tal atenção…" "que você ficará surpreso com
isso." Ele disse: "Eu estou reunindo pessoas de todas as crenças…" "e eu vou lhes dizer que é somente a Sahaja Yoga…" "que é o
caminho correto." Vocês podem imaginar? Uma pessoa tão maravilhosa, mal tinha 32 anos de idade, um melhor que o outro, Eu
pensei. Um realmente melhor do que o outro. Então ele Me pediu os esquemas: "O que devemos fazer em relação ao
patriotismo?" "O que devemos fazer em relação a isso?" Ele era tão alerta e ele disse: "Através da espiritualidade," "como
podemos melhorar as vidas deles? Dos estudantes?" Agora ele é responsável por todos os estudantes da Rússia… e ele é
também um membro do parlamento. Ele disse: "Há outros oito, nove membros…" "que estão também no mesmo comitê…" "e
querem que a espiritualidade cresça." Eu fiquei impressionada, quero dizer, que país é a este, a Rússia? Como eles conseguiram
ter pessoas assim? Depois o terceiro veio. Ele também era membro do parlamento, muito dinâmico. Primeiro ele era o braço
direito de Yeltsin, mas depois ele o abandonou. Ele disse: "Ele é imoral" "Eu não quero ter nada a ver com uma pessoa que é
imoral." "Então, agora, o que você está fazendo?" Ele disse: "Agora estamos pensando em ser eleitos…" "por algum outro partido,
o nome é Minha Pátria." Eu disse: "Uma ideia muito boa." "Então nisso, não teremos ideias estabelecidas," "como é na

democracia…" "ou você pode chamar isso de comunismo ou daquilo." "Mas seja o que for que convenha à minha pátria, nós
teremos." "É muito prático," "é a coisa mais prática: seja o que for que seja bom…" "para minha pátria, nós teremos, nada mais."
Eu disse: "Realmente isso é muito prático." E ele talvez um dia substitua esse Yeltsin e tudo mais. Muito dinâmico, muito bom.
Agora mesmo ele estava um pouco deprimido, porque ele disse: "Eles são estúpidos aqui", e isso e aquilo. Mas depois ele ficou
muito esperançoso, Eu disse: "Nós ajudaremos todos vocês." Mas um homem tão confiável. E ele disse: "A base da vida
humana é a moralidade." "Se você não tem nenhuma moralidade, então todo o resto é insensatez." Ele estudou na Inglaterra… e
ele disse também que estudou na América por bastante tempo, e o outro sujeito tinha estudado. E eles disseram… que na
América, eles ficaram fartos totalmente… e: "Nós não queremos voltar lá." Assim, a sabedoria dessas pessoas realmente…
estava Me impressionando muito. Agora, a outra, a terceira coisa que Eu descobri… é muito mais profunda que isso. Quando Eu
fui a Ucrânia, Eu vi algumas pinturas muito boas… feitas com um tipo de cores aborígenes. Então eles disseram: "Mãe," "nós
tínhamos isso antes dos cristãos virem." Eles Me mostraram uma revista em que havia… uma fotografia da Mãe Primordial… e
eles A chamavam de Aditi, isso é Sânscrito. Nós também chamamos de Aditi, vocês podem imaginar? Depois eles disseram:
"Essa cultura existia…" "antes da agressão cristã chegar." E havia pinturas do Muladhara Charka em diferentes formas… e
também do Agnya Chakra. E o modo como eles estavam falando sobre tudo isso, mesmo na revisa, Eu fiquei realmente
surpresa. Eles disseram: "Tudo isso foi publicado," "nós temos livros sobre isso, mas por causa da igreja," "foi dito que é tudo
insensatez," "não há nada como Aditi." Mas a melhor parte que Eu vi foi a pintura de Aditi… e havia uma Kundalini em Seu
estômago. Ou estômago ou lopa. E era mostrada subindo deste jeito. Eu disse: "Vejam a cultura que estas pessoas tinham."
Então eles disseram: "Nós tivemos relacionamentos com a Índia," "e eles eram arianos e nós éramos arianos também…" "e nós
costumávamos nos encontrar com eles." Então Eu pensei, Macchindranath e todas essas pessoas… foram para o norte da Índia,
eles talvez vieram para Ucrânia e eles disseram, quero dizer, a coisa toda foi rastreada até – o nome "Ucrânia" vem de "Kuru"… e
todos os tipos de coisas foram localizados no Sânscrito. Tudo isso era impressionante. Que cultura eles tinham. Em que cultura
eles viveram. É algo inacreditável. Enquanto na Índia, há muitas pessoas que não sabem… o que é a Kundalini. Se você lhes falar
sobre a Kundalini, eles acham que Kundalini significa horóscopo. Especialmente no norte, eles não têm nenhuma ideia sobre a
Kundalini. Mas aqui estão as pessoas que viveram, realmente viveram numa cultura por milhares de anos, e eles disseram que
isso foi há 3.000 anos antes de Cristo. Vocês podem imaginar? Antes de Cristo, 3.000 anos. E nós também tínhamos
civilizações na Índia, como Harapa e tudo mais naquela época. Mas eles disseram que a Índia é a fonte da espiritualidade. Essa
revista, Eu fiquei impressionada com ela… e da forma que foi feito. E o Muladhara e o Agnya Chakra… e tudo mais feitos tão
bem. Talvez eles tenham visto isso. Eles talvez não tiveram a Realização, mas eles falaram sobre a Realização… e também
sobre alcançar o pleno desenvolvimento do Si. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Mas então eles disseram: "A religião cristã
veio e eles nos disseram:" "’É tudo insensatez, não tem nada a ver com isso.’" Como eles Me disseram também na Grécia… que
eles tiveram Atena e a Mãe Primordial e tudo mais. Mas eles disseram: "Não, Mãe, nada disso, é melhor parar com isso." Então
tudo foi cancelado e ninguém considerou isso. Mas vocês podem imaginar que há muitos anos atrás… isso existiu na Ucrânia?
Uma cultura de espiritualidade tão bela. A primeira vez que Eu fui à Ucrânia, nós tivemos pessoas lá – Houve Chernobyl, vocês
sabem disso, foi uma grande explosão… e eles estavam todos – por exemplo, alguém tinha estes dedos cortados… ou você
pode dizer, ligados uns com os outros. Alguém tinha furúnculos por todo o corpo. O nariz de alguém estava virado deste jeito e…
com aparência horrível como leprosos, todos eles, aqueles que vieram ao programa. Mas então dessa vez, mais do que isto,
eram as pessoas lá na Ucrânia, Eu devo lhes dizer, muito mais do que isto. O salão todo estava cheio, os três níveis estavam
cheios, os corredores estavam cheios e ainda havia pessoas lá fora em pé. E eles disseram: "Nós somos os que sofreram
daquilo…" "e agora olhe para nós, estamos completamente curados." Vocês não acreditarão, Eu nunca toquei em ninguém. Eu
estive lá somente uma vez, eles vieram ao Meu programa e ficaram curados. Assim, essa sensibilidade que eles tinham, Eu Me
perguntava por que esses russos e ucranianos… são tão sensíveis à espiritualidade. Então Eu compreendi que esses povos…
que têm espiritualidade são antigos. Desde tempos antigos, eles estavam praticando isso. E nós tivemos Macchindranath,
Gorakhnath, todas essas pessoas. Mas ninguém praticou o despertar da Kundalini a essa extensão, isso estava em toda vila,
eles faziam… pinturas sobre o Muladhara, sobre este outro, o Agnya Chakra, muito claramente. E no Agnya Chakra, estava o Yin
e Yang do chinês, vocês podem imaginar? Depois de descobrir isso, Eu realmente senti que no mundo, deve haver muitas
pessoas assim. Agora, na Colômbia, Eu vi também. Eles têm a mesma Kundalini e a Kumba e tudo. Eu acho que ainda mais do
que isso. Três, quatro mil anos atrás antes de Cristo. Assim, o que descobrimos é que… nós tivemos todo esse conhecimento
em todos esses países… e ainda, esse conhecimento ainda está… atuando nas mentes das pessoas. Elas são muito
introspectivas e também, elas sabem muito sobre o sol. Qual é o..? isso é o..? O sol. É esse tipo de sensibilidade que surge
somente… quando, basicamente, nas raízes desse país… que você têm uma exposição à espiritualidade. É um tipo de revelação

milagrosa que pudemos ver lá. O modo como eles sabiam tudo sobre a Kundalini sobre a Mãe Primordial, sobre esse
acontecimento, sobre a espiritualidade e o que acontece a uma pessoa… quando ela se torna uma alma realizada. A
característica especial que Eu vi em relação a eles… é que eles são pessoas extremamente humildes. Para eles, Eu sou
realmente – Eu não sei, o modo como eles se curvam para Mim… e às vezes Eu simplesmente não consigo imaginar… como
essas pessoas têm tamanho senso de espiritualidade e paz. Quando eles tiveram esse golpe, Eu lhes perguntei: "Vocês não
estão preocupados?" "Esse golpe está aqui e Eu não sei o que acontecerá…" "ao seu país. Vocês não estão preocupados?" Eles
disseram: "Mãe, por que deveríamos nos preocupar? Afinal," "nós estamos no Reino de Deus, nós não estamos vivendo na
Rússia," "estamos vivendo no Reino de Deus. Então por que deveríamos nos preocupar?" E encontrar pessoas tão boas lá,
pessoas tão sensíveis à espiritualidade. Eles botaram para fora praticamente todos os falsos gurus, todos os falsos gurus. E
por Mim, eles mostraram tamanho respeito e cuidado. Eles tiveram essa conferência somente para Mim. Então, agora por que
Eu estou lhes contando tudo isso? Agora todos vocês obtiveram a Realização. Vocês agora sentiram seu Espírito… e vocês
entraram no Reino de Deus, sem dúvida. Mas agora vocês devem entender esse poder que vocês têm, o que ele faz para vocês,
o que ele cria em vocês. A coisa mais importante é que através desse poder, vocês se tornam conscientes sem pensamentos,
isto é, vocês entram no presente. Alcançar o presente é uma tarefa impossível. Assim, vocês, uma vez que vocês estejam em
consciência sem pensamentos, o que acontece é que nenhum pensamento bombardeia sua mente. Onde quer que você esteja,
você pode estar na América, você pode estar em qualquer lugar, você não é bombardeado por pensamentos. Então, o que isso
significa? Em uma linguagem muito simples, nós podemos dizer… que isso significa que você não reflete. Você não tem uma
mente que reflete. Agora, esse é o problema básico de todos os Sahaja Yogis de hoje, o qual a pessoa deve tentar conquistar:
não reflita. Essa é a única forma de você alcançar sua estabilidade; Por exemplo, Eu tenho visto pessoas… que por
absolutamente nada, elas simplesmente começam a rir, por absolutamente nada. Elas veem alguém, imediatamente reagem:
"Isto era bonito, mas não tão bom." Elas começam a dar suas opiniões, especialmente no ocidente, sobre tudo. Todo mundo
parece ser profundo conhecedor… e começam a falar o que é o melhor… e o que não é o melhor, o que não é bom. E uma vez
que eles comecem a dizer algo assim, a mente se torna refletiva. Se a mente não é refletiva, então você fica em consciência
sem pensamentos. Observe qualquer coisa, apenas observe. Apenas testemunhe. Você não deve refletir. Se você está usando o
seu poder mental, então esse poder diminui. Esse é um defeito muito comum nas pessoas, porque, Eu acho que vocês são mais
inteligentes, vocês pensam. Talvez, Eu acho, vocês são bem instruídos, talvez. Eu não sei, seja o que for que vocês pensem. Mas
essa mente refletiva… é uma coisa muito perigosa para a espiritualidade. Você nunca crescerá. E então com a mente refletiva,
você tem diferentes emoções… com algo que você reflete sobre alguém. Agora, se é seu filho ou filha ou algo assim, você fica
identificado. Identificação com qualquer um é artificial, não está na realidade. Mas porque essa mente reflete, ela se identifica.
Agora, muitas identificações vocês abandonaram. Por exemplo, seu preconceito sobre religião, sobre raças, talvez sobre
nacionalidades, vocês abandonaram. Mas ainda assim, Eu diria que a mente refletiva ainda atua… e esse é o maior obstáculo…
para o progresso dos Sahaja Yogis de hoje. Eu estive pensando: "Por que é que a mente refletiva…" "é tão ativa na Sahaja Yoga
de hoje?" Se você puder parar de refletir, imediatamente você se estabelece no oceano de paz. Você observa algo, apenas
observa. Não há nenhuma onda de pensamento em sua mente. Então você se torna extremamente criativo, você se torna
extremamente dinâmico, você se torna extremamente compassivo, você não tem nenhum medo. Algumas pessoas pensam:
"Se você é compassivo, talvez esse homem me linche." Você não tem nenhum medo. Todas as virtudes que você tem para
desfrutar, você só pode desfrutar quando você não reflete. Isso significa que você deixa tudo para o Divino. Você não está
encarregado. Você não se certifica de que tem de estar refletindo sobre algo. Este é o maior poder que você obteve: não refletir,
não olhar para alguém com esse tipo de coisa. Eu tenho visto que isso ainda está lá persistindo. Talvez Eu nunca tenha lhes
falado sobre isso, talvez seja uma das razões. Eu não digo que seja somente sua falha, mas talvez Minha, porque Eu não
conseguia descobrir o que estava exatamente errado, que é o reflexo que vocês têm sobre os outros. Agora, Eu lhes disse:
façam introspecção. Pela introspecção também, isso pode ser uma reflexão, mas isso pelo menos lhes dá uma ideia em
relação a onde você está. Mas com isso, psicologicamente… você pode se tornar extremamente deprimido, você pode se
condenar. Então talvez você não compreenda a si mesmo como uma personalidade… que você é, e você continuará meio que
perdendo suas vibrações, perdendo seu poder, porque você não está no controle de si mesmo. Então a introspecção, também,
se ela causa depressão… e a depreciação de sua personalidade, é melhor não fazer introspecção também. Porque todas essas
atividades mentais, Eu tenho visto, criam problemas. Mas em um estado onde você está consciente sem pensamentos, a
introspecção surge em você automaticamente. Você vê isso automaticamente, você compreende isso automaticamente. Você
não pensa sobre isso, simplesmente surge em você. O quadro todo vem a você… e você fica em paz consigo mesmo. Você
nunca fica em tumulto, nunca com problemas, então você não fica com raiva, você não argumenta, você não discute, mas você

se torna… como se estivesse mergulhado no oceano de consciência… e você não tem de se preocupar em relação a resolver
alguma coisa. Quando você está refletindo, então você descobre que esse poder atua. Agora, fica muito contraditório dizer…
que você tem de projetar e você não tem de refletir. Agora, quando refletimos, nós absorvemos. Quando refletimos sobre
alguma coisa, nós absorvemos essa coisa. E na maioria das vezes, nossa atenção vai para os defeitos dos outros: "Essa pessoa
é inútil, aquilo não é bom, isso é," "o cabelo dela não está bom, o sari não está bom." Isso, aquilo e toda a insensatez. Então o
que estamos fazendo? Estamos absorvendo todas as coisas ruins também. Agora, quando você começa a admirar algo, então
o que acontece é que você talvez não captar as coisas boas, mas pelo menos você está numa linha melhor. Mas ainda assim, a
admiração em consciência sem pensamentos… é realmente muito profunda. Eu vi isso nos olhos… desse grande cientista. Ele
estava totalmente uno Comigo, e seus olhos eram como um oceano de paz. Ele estava só olhando para Mim, e por um bom
tempo e então ele veio com seus pensamentos… e ele Me disse: "Isso é o que podemos fazer com Sua fotografia." Assim, a
profundidade em você somente surgirá quando você não reflete. Mas isto é muito comum com os seres humanos,
especialmente no ocidente: "Este tapete é inútil, isso é inútil," "está vindo este cheiro, isso está lá", sempre tentando julgar os
outros. julgar outras coisas. Isso é importante? O que é tão importante? Se você está sentado no jardim do paraíso, o que
importa onde você está sentado, o que você está fazendo? Isso se manifesta, essa reflexão se manifesta em ondas de
pensamentos em nossa mente. Eu já descrevi isso, uma vez, desenhando. Como a energia que cai no canal direito… vai para o
esquerdo; e cai no esquerdo, vai para o direito. Atravessa… por causa dos dois tipos de células que nós temos. Então a partir
dessa energia que vai para o canal direito, a energia que vai para o esquerdo… é sugada em parte para dentro do sistema
nervoso simpático. Agora, seja o que for que é deixado de fora é aquele que reflete. É assim que isso continua refletindo. Agora,
se você puder absorver toda essa energia… e colocá-la em nosso sistema nervoso simpático, então todas as nossas energias
serão mil vezes mais. Nós não ficaremos cansados, não ficaremos infelizes, seremos capazes de suportar muita insensatez.
Mas não chamaremos isso de insensatez, não pensaremos que é uma coisa ruim, então isso não tem nenhum efeito em nós.
Essa qualidade, nós temos de desenvolver. Eu diria com isso que hoje é uma celebração especial do Navaatri. Como ontem,
vocês viram as nove formas de Durga também. Nisso está uma que é Kushmanda. Como isso foi falado… que você absorve
toda a imundície dentro de si mesmo, em seu estômago. Mas a Devi faz isso, não você. O que a Devi pode fazer, você não
deveria fazer. Esse é o trabalho Dela. Supõe-se que Ela faça essas coisas, não você. O que você tem de fazer é somente ficar
em silêncio, de modo que você absorva tudo que aumentará esse silêncio, aumentará sua profundidade. A Devi cuidará de
todas as outras coisas, o resto das coisas. Ela cuidará de toda a sujeira, toda a raiva, toda a irritação, tudo que está
acontecendo neste mundo. Ela absorverá tudo isso, mas o que você tem de fazer… é apenas desfrutar tudo que é puro. A alegria
só é possível quando você está além de sua mente. Com sua mente, você nunca pode desfrutar. É como um grande fardo, isso
não atuará, não ajudará. A alegria surge quando você está em silêncio completo, em um lago sem ondas. O reflexo de toda a
alegria que é criada… nas praias desse lago é completamente refletido, ele não é defletido. Se houvesse ondas, isso seria uma
imagem totalmente diferente… e teria sido algo… que não é nem de longe a imagem da realidade. Então devemos ter uma mente
que é mantida inferior em relação à realidade. Na realidade, de fato, isso é somente paz e alegria. Agora, um desejo de mãe é
sempre… que os filhos tenham somente paz e alegria, nenhum sofrimento, nenhuma fome, nenhuma provação, nada. Eles
devem apenas desfrutar. Agora, aqueles dias se foram. Mas mesmo para desfrutar isso, mesmo para viver nesse completo
estado de paz, você tem de ser não refletor. Agora, observe-se. Você ficará surpreso ao ver o quanto você é refletor. Quando a
Devi está fazendo todo o trabalho para você, quando Paramchaitanya – Eu não sei quantas coisas Ele está fazendo, está
tentando preencher toda a atmosfera com Sua atividade. Qual é a atividade de vocês? Deveria ser cessar sua atividade mental.
Você ficará surpreso ao ver que somente nesse estado, você crescerá. Com esse crescimento somente, você se tornará como
aquele cientista. Como a contradição agora é que… quando você tem sua profundidade, você pode projetar sua profundidade,
não sua mente. Às vezes quando eu digo "projetar", as pessoas acham que é uma projeção da mente, não. Você tem de projetar
essa profundidade, essa realidade que está dentro de você. Para isso, você não tem de pensar, você não tem de planejar, isso
simplesmente atuará. Mas você será o instrumento para essa projeção. Isso não é nada sutil, é muito simples entender, Por
exemplo, Eu estou falando neste instrumento, tudo bem? Agora, se este instrumento está completamente bem, não há nenhum
problema nele, isso será tranquilo. Mas se ele está cheio de ideia e pensamentos como nosso cérebro está, seja o que for que
Eu estiver dizendo não será o mesmo, isso será propagado. Da mesma maneira, quando sua mente está cheia de tumulto… e
argumentos e o que você pode dizer, comentários, ou podemos também dizer, o reflexo, então o que acontece é que essa mente
se envolve como… um turbilhão de perturbações… e não pode se projetar completamente porque ela está perturbada. Isso não é
uma coisa normal. Então agora você compreenderá que não há nenhuma contradição. Você só pode se projetar… quando você
está totalmente tranquilo. E isso é o que nós temos de aprender. Estes são os grandes dias do Navaratri que estão aqui… e

vocês devem saber que ele começa, na verdade, no mundo ocidental desde o vigésimo primeiro dia, no equinócio, depois do
equinócio, em setembro. Há dois Navaratris que nós temos, um começa agora… e o outro começa depois de segundo
equinócio. Agora, neste equinócio, é o Aniversário da Mãe Maria, no equinócio. E é por isso que as pessoas celebram o
Aniversário Dela. Eles não sabem por que Ela nasceu no equinócio Para o equilíbrio. Então porque nada foi explicado… sobre as
vidas dessas grandes Encanações, as pessoas As usam da forma que querem. Porque eles viram milagres acontecendo com
eles, então eles não tentam entender por que existe este equinócio. E por que isso é celebrado. Agora, Me contaram no Irã, que
essa é a época que eles tem o ano novo. Isso significa que os muçulmanos celebram isso como um ano novo, então quando o
Navaratri começa é o ano novo. Isso significa que é o décimo segundo mês para eles… e muitas coisas são sugestivas disso:
por que deveria ser 12 meses? Por que a Deusa deveria nascer às 12:00hs? Tudo isso tem um significado especial, o qual vocês
podem descobrir. Mas só é possível quando você não está refletindo. Esse é que é o estado no qual… você está realmente em
conexão com o Poder Onipresente. Do contrário, você não está lá, você não está unificado com esse estado. Para estar
unificado com esse estado, você tem de estar… totalmente em silêncio dentro de si mesmo. Para a Deusa, Ela está em silêncio.
Há uma luta em andamento, Ela está em silêncio, porque Ela é tão confiante. Ela sabe sobre Seus poderes. Ela sabe que
Maheshasura ou qualquer asura não podem perturbá-La, não podem tocá-La. Ela sabe quais são os poderes deles… e Ela
conhece todos os poderes Dela. Então Ela não tem de ser perturbada por nada. Ela não é perturbada, porque Ela é realmente a
personificação… desse estado de paz, onde Ela é tão poderosa. Ela não tem de saber sobre os poderes Dela. Ela não tem de
pedir para os poderes se manifestarem, eles simplesmente atuam, automaticamente. Esse é o estado no qual… você ficará
surpreso ao ver que muitas coisas acontecem inconscientemente, sem você fazer nada. E isso é o que nós chamamos de
coincidências, mas na verdade não é coincidência. É o estado no qual nós estamos em consciência sem pensamentos… e então
o Paramchaitanya está relacionado conosco. Totalmente relacionado. Nós estamos lá. E isso resolve tudo para nós. Assim, na
Sahaja Yoga, essa é a época, como vocês sabem sobre a Deusa, o que Ela fez, tanto trabalho por vários anos. Agora todos
vocês se tornaram almas realizadas… e vocês devem compreender isto: a completa confiança em si mesmos, a completa
compreensão sobre si mesmos, nunca ter nenhum medo, nunca ter nenhum pensamento que possa bombardear sua mente.
Nesse estado, você é a pessoa mais poderosa. Eu espero para este Navaratri, que vocês compreendam qual trabalho a Deusa
fez para vocês, o quanto Ela trabalhou arduamente, o quanto Ela lutou, Ela tem lutado contra esses demônios horríveis e
rakshasas. E às vezes Eu sinto agora que esses demônios estão dentro de nós, eles não estão fora. E isso chega em nós porque
nós refletimos demais sobre as coisas. Se você falar com qualquer um dos ocidentais, você ficará surpreso, é como se eles
tivessem toda a mídia em suas cabeças. Eles sabem sobre toda e qualquer pessoa, o que ela fez, o que foi isso, o que foi aquilo.
Mas ele não está preocupado. Ele não pensa em como ele pode melhorar isso, como você pode fazer isso dar certo. Nesse
estado de consciência sem pensamentos, você abrange o universo inteiro, e nesse estado, e para dar o crédito, esse poder atua
onde quer que o problema possa estar. Assim, nós temos de compreender nosso valor, que nós temos esse poder dentro de
nós… e isso deve ser respeitado… e dar o crédito à Deusa, porque Ela tem trabalhado muito por nós, de modo que Ela não deva
sentir: "Agora eles obtiveram a Realização…" "apenas por uma música e eles não estão preocupados," "eles não sabem como
desenvolver isso." Ela não será de forma alguma ferida, mas o trabalho Dela, o que Ela tem feito, nós temos de ver, nós temos
de compreender… e nós temos de ter um sentimento… de que de algum modo, como nós obtivemos a iluminação, nós devemos
tentar ser… pessoas como completos instrumentos desse poder. Isso só é possível quando você não tem suas próprias ideias,
sua própria interferência. Completo instrumento, exatamente como Eu disse, este instrumento tem de estar perfeitamente bem,
do contrário, ele não pode atuar. Muito obrigada. Que Deus os abençoe.
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Shivaratri Puja Austrália, 03.03.1996 Hoje nós iremos fazer o Puja a Shiva, a Shri Shiva. Como vocês sabem, Shri Shiva é o
reflexo de Sadashiva dentro de nós. Eu já lhes falei sobre o reflexo. Sadashiva é Deus Todo Poderoso, Aquele que observa o
jogo da Adi Shakti. Mas Ele é o Pai que está vigiando cada criação Dele ou criação Dela. O suporte Dele à Adi Shakti... é
inteiramente, totalmente fortalecedor. Na há nenhuma dúvida na mente Dele... sobre a capacidade da Adi Shakti. Mas quando
Ele acha que, no jogo da Adi Shakti, as pessoas do mundo tentam perturbá-La... ou estragar o trabalho Dela, então Ele fica
furioso e destrói todas essas pessoas... e talvez Ele destrua o mundo inteiro. Por um lado, Ele é furioso, sem dúvida; por outro
lado, Ele é o oceano de compaixão e alegria. por isso que quando Ele está refletido dentro de nós, nós obtemos nossa
Realização do Si. Nós obtemos a luz de nosso Espírito e entramos no oceano de alegria. Ele também é o oceano de
conhecimento. Assim, aqueles que obtêm a Realização do Si, obtêm o conhecimento do Divino, que é muito sutil, permeando
cada átomo e molécula, o poder deste conhecimento está lá. O estilo Dele é tal que em Sua compaixão, Ele perdoa até mesmo
rakshasas muito cruéis, se eles se dedicarem a Ele, porque a compaixão Dele não tem limites. E às vezes, as mesmas pessoas
que são abençoadas por Ele... tentam perturbar os devotos da Adi Shakti. Mas isso é apenas para criar um drama, um evento. A
menos e até que haja algum drama, as pessoas não compreenderão. Nós tivemos de ter Ramayana, nós tivemos de ter
Mahabharata, nós tivemos de ter Cristo sendo crucificado, nós tivemos de ter Maomé sendo torturado. Todo esse drama estava
lá... porque sem eventos as pessoas não se lembram. Assim, na vida espiritual dos seres humanos, eles têm visto muitos
dramas... entre as bênçãos de Shiva e os poderes da Adi Shakti. Conforme o tempo tem passado, hoje na história da
espiritualidade, uma grande descoberta foi feita: as pessoas podem obter a Realização delas no coletivo em massa. Milhares
podem obter a Realização delas. Agora, nós devemos saber o que é essa Realização que obtivemos. O que isso significa e qual
é o ponto culminante. Antes de mais nada, Eu tenho de lhes dizer que a mente sobre a qual nós falamos... e da qual nós
dependemos é um mito. Nao há nada como a mente. O cérebro é a realidade, não a mente. A mente é criada por nós reagindo
ao externo, ou nós reagimos aos condicionamentos ou ao nosso ego. Dessa forma, esta mente é criada como bolhas no oceano
da realidade, mas ela não é a realidade. Com esta mente, seja o que for que decidamos, nós sabemos que é muito limitado,
ilusório e às vezes chocante. A mente sempre se move em uma direção linear... e porque não há nenhuma realidade nela, ela
recua e se volta contra a pessoa. Dessa forma, todas as iniciativas, todas as projeções que temos feito até agora, ao que
parece, retornam para nós. Seja o que for que eles descobrem retorna para nós... como um grande poder destrutivo ou como
um choque muito grande. Então a pessoa tem de decidir o que fazer, como ficar fora dessa armadilha de nossa mente. A
Kundalini é a solução. Quando Ela é despertada, Ela os leva - com esse despertar, Ela os leva além de sua mente. A primeira
coisa é ir além de sua mente. Com a mente, vocês farão muitas coisas, mas isso não trará satisfação, não será uma solução,
não os ajudará. E quando começamos a depender demais de nossa mente, nós desenvolvemos todos os tipos de problemas
físicos, mentais, emocionais. Agora, o último é o estresse. Estresse, e esse estresse não tem nenhuma solução, como eles
dizem, mas na Sahaja Yoga, nós descobrimos a solução transpondo essa mente. Ela é como uma barreira para o nosso
progresso. Assim, quando vocês obtêm a sua Realização, vocês devem entender que sua Kundalini levou sua atenção... para
além da mente. Agora, essa reação ao externo... surgiu porque nós seres humanos temos um cérebro como um prisma, ou
podemos dizer, um crânio como um prisma, e quando a energia passa dentro dele, Eu expliquei em Meus livros, ela entra em
bifurcações, ou vocês podem dizer refrações, através das quais nossa atenção vai para fora e nós reagimos. Se reagirmos
demais, então essas bolhas criam uma mente muito horrível... que pode nos levar a qualquer tipo de coisa. Ela se justifica, ela
mima o ego de vocês. O ego e o condicionamento que criam essa mente... começam a escoar lentamente. E essa mente, para o
propósito de satisfação deles, de todo o acúmulo de ideias deles e pensamentos... que não têm nenhum apoio, que não têm
nenhuma realidade. É como por exemplo: nós fazemos o computador, no final, nos tornamos escravos do computador. Nós
mesmos fazemos relógio... e depois nos tornamos escravos dos relógios. É desse modo que ela domina os seres humanos... e
quando uma pessoa que tem uma mente muito forte decide destruir, como Hitler fez, com alguma ideia, essa pessoa pode
continuar destruindo, o que tem um efeito absurdo em nossa cultura... ou em nossa espiritualidade. Agora, o primeiro passo é
tornar-se consciente sem pensamentos, onde você transpõe sua mente. Você vai acima de sua mente. A mente não pode
afetá-lo. Esse é o primeiro estágio que nós chamamos... de consciência sem pensamentos. O segundo estágio é onde você vê,
começa a ver o trabalho deste Paramachaitanya, deste Poder Onipresente e você começa a tornar-se consciente... de que há
muita verdade no que Mataji diz, que há este poder que realiza muitas coisas. Ele trabalha milagrosamente tantas coisas para

vocês. Ele lhes concede bênçãos; Ele os guia; Ele os ajuda; de tantas maneiras, Ele os ajuda. Ele lhes dá boa saúde, muita
riqueza... e também uma sociedade muito boa de pessoas muito belas no coletivo. Tudo isso você pode ver claramente que
está acontecendo aqui. Agora, esse acontecimento... de alcançar a consciência sem pensamentos... é muito simples e fácil,
mas manter-se nesse ponto é difícil. Nós ainda reagimos e pensamos. Qualquer coisa que vocês vejam, vocês reagem.
Alcançar esse ponto em consciência sem pensamentos;;; é primeiro mudar sua atenção. Agora, por exemplo, uma vez nós
estávamos subindo... uma montanha muito alta para ver um templo chamado Palitana. Eu, Meu genro e Minha filha. E nós
estávamos realmente cansados porque tivemos de subir, Eu não sei quantos degraus, e quando chegamos, nós estávamos
cansados e havia uma pequena cobertura feita de... belas esculturas de mármore, então nós simplesmente nos deitamos. Eles
estavam muito cansados e disseram: "Que tipo de templo é este", eles estavam resmungando. Enquanto Eu olhei para cima e
vi... que muitos belos elefantes foram esculpidos. Então Eu disse para Meu genro: Olhe para estes elefantes, todos eles têm
diferentes tipos de caudas. Ele disse: "Mamãe, nós todos estamos "morrendo", "como a Senhora pode ver as caudas dos
elefantes?" Mas apenas para desviar a atenção deles daquele cansaço, Eu lhes disse: "Por que vocês não veem estas caudas de
elefante," "que são muito diferentes?" Assim, o que acontece é que quando vocês estão... colocando muito sua atenção no
exterior o tempo todo, então vocês devem antes de mais nada redirecionar sua atenção. Por exemplo, vejam estas coisas
belamente feitas aqui. A atenção de vocês está em alguma outra coisa, apenas tentem desfrutar a beleza disto. Vejam, há belos
tapetes aqui, apenas olhem para eles sem pensar, porque eles não pertencem a vocês, então não há dor de cabeça, eles
pertencerem a alguma outra pessoa é muito bom. Senão, se isto pertence a vocês, vocês começarão a pensar: "Oh meu Deus,
eu os coloquei aqui, o que acontecerá?" "Eles têm de ser colocados no seguro contra algum tipo de coisa assim." Essa é uma
reação humana comum, mas se isto não pertence a vocês, vocês conseguem observar isto de forma agradável. Agora, olhem
para isto e não pensem, vocês ficarão impressionados... quando virem a beleza que está colocada dentro disto. Vocês verão o
artista que colocou a alegria dele, a exuberância dele nisto, e vocês ficarão impressionados ao ver que depois da Realização,
essa exuberância preencherá vocês... e um fresco tipo de relaxamento surgirá em vocês, e esta Kundalini se elevará... e vocês
se tornarão firmes em sua consciência sem pensamentos. Assim, toda vez que vocês olharem para algo, olhem para qualquer
coisa bela. Até mesmo, digamos, na eleição de hoje, apenas olhem com atenção o homem que está eleito. Olhá-lo atentamente
por si só dá bênçãos para ele, dá melhores ideias para ele. Vocês também têm... ideias que estão vindo da realidade, que estão
lá, como tornar esse homem uma pessoa bem-sucedida... ou esse país uma democracia bem-sucedida. Todas essas coisas
acontecem quando sua atenção é desviada... da crítica, da reação, apenas observe, torne-se a testemunha, tente testemunhar
tudo. Isso não é ainda muito praticado até agora, Eu tenho visto que seja o que for, mesmo que alcancemos nossa Realização,
nós não nos damos conta de que temos de testemunhar tudo. Quando vocês começam a testemunhar através de seu Espírito,
então vocês não veem os pontos ruins do outro, mas vocês veem os pontos bons. Vocês apenas erguem a pessoa com pontos
muito bons. Então, uma vez que vocês percebam que... o estado de testemunha se expande... e vocês começam a desfrutar
uma outra pessoa, vocês começam a desfrutar tudo que está lá. Até mesmo uma pequena folha de grama, vocês conseguem
desfrutar se tiverem essa capacidade. O sistema Zen japonês começou nessas linhas. E ele fez - Viditama foi a pessoa que
iniciou isso. Ele fez uma jardim de musgo, de um musgo diferente, muito pequenino. Havia pequeninas flores também. E mal
tinha cerca de um metro e meio de jardim, que parece com a forma de um ponto de interrogação, vocês podem dizer. Você tem
de ir num elevador e alcançar essa plataforma... no topo de um morro ou de uma montanha onde você vê aquilo. Todos os
pequeninos musgos estão lá... e você vê um belo jardim arrumado de uma forma diferente. Quando você começa a vê-lo, seu
pensamento cessa. Porque é uma coisa tão maravilhosa, quando você coloca sua atenção naquilo, na sua criação, seus
pensamentos cessam. Assim, você deve praticar como descobrir... o que cessa seus pensamentos. O que o torna a
testemunha. Uma vez que você desenvolva esse hábito, você se colocará em consciência sem pensamentos. Então você
começa a ver como a Sahaja Yoga tem ajudado. Como ela tem sido maravilhosa. O que você alcançou através da Sahaja Yoga.
Você ficará impressionado, se você apenas começar a observar isso em todo lugar, você ficará impressionado ao ver como
este Paramachaitanya atua. Hoje em dia, este Paramachaitanya tem se tornado ativo... por causa da Krita Yuga. Vocês podem
ver pelo modo como Ele está brincando... com as vibrações ao redor de Mim, vocês têm visto muitas fotografias Minhas... onde
essas vibrações estão presentes. Vocês também viram as fotografias... de muitos Sahaja Yogis sentados diante de Mim, Meu
nome está escrito em cima da cabeça deles em árabe. Vocês têm visto tantas maneiras pelas quais vocês podem descobrir...
que existe o jogo do Divino. Agora, a mente ainda tentará dizer algumas coisas, não ouçam, apenas observem. O efeito da
Sahaja Yoga é observar em vocês mesmos, no corpo de vocês. Não pensem sobre isso, mas observem... e vocês ficarão
surpresos ao ver como vocês têm mudado. Para ser bem franca, quando Eu venho para a Austrália todo ano, às vezes Eu não
consigo nem mesmo reconhecê-los. Vocês parecem muito mais jovens, muito melhores, muito mais felizes e Eu não reconheço

quem são essas pessoas. E é esse estado de testemunha que os leva para um outro reino... que chamamos de consciência sem
dúvidas. Nesse estado, vocês podem se tornar tão dotados de poder... que podem dar a Realização aos outros. Vocês podem
dar a Realização aos outros. Vocês podem dar o completo conhecimento sobre a Sahaja Yoga, vocês podem falar com eles.
Também vocês emitem – Eu estou, vejam, quando Eu estou observando, estou absorvendo o calor, esse é o Meu problema.
Assim, todo o estado de vocês, o estado espiritual, torna-se tão extasiante. Vocês se tornam tão poderosos. Vocês se tornam
tão compassivos e tão amorosos, tão equilibrados, completamente purificados de todas as ideias destrutivas que vocês têm, de
todas as ideias depressivas que vocês têm, e então vocês realmente se levantam como um grande Sahaji, que pode fazer
enormes trabalhos. Por exemplo, recentemente Eu ouvi que os alemães e austríacos... estão agora indo para Israel, porque eles
acham que os judeus... foram mortos pelos seus antepassados. E há um grande centro fundado agora em Israel. Apenas
imaginem como essas pessoas... uma vez que atinjam esse estado, vão para países sozinhas, elas têm feito muito. O mesmo
na Turquia, o mesmo em lugares... que são extremamente remotos na África do Sul. Porque a partir de dentro, eles se tornam
completamente confiantes... em consciência sem pensamentos... assim como em consciência sem dúvidas. Mas agora,
quando vocês começam a crescer... através da atenção meditativa, o que acontece é que sua atenção se torna iluminada.
Agora o trabalho é motivar sua atenção. Não é apenas desfrutar, mas motivá-la, dar trabalho para ela. Agora, vamos supor que
vocês tenham algum problema nacional, todos vocês podem colocar sua atenção nisso e as coisas darão certo. Porque vocês
são o canal deste Poder Onipresente que está... tentando criar um novo mundo para vocês, novos seres humanos. E essa
evolução pode acontecer muito rápido, se todos vocês decidirem... que seja o que for que tenhamos agora dentro de nós
mesmos, nós devemos motivar a atenção, nós devemos direcionar e colocar essa atenção para algum uso. Ela não deve ser
desperdiçada. Seja qual for a riqueza que tenhamos, ela não deve ser desperdiçada. Agora, essa principal questão hoje, sobre a
qual Eu lhes falarei, é o que é a Realização de Deus. Primeiro é a Realização do Si e há muitas pessoas ambiciosas... que
querem se tornar Realizadas por Deus. A coisa mais importante que devemos saber... é que os seres humanos não podem se
tornar Deus. Não é tornar-se isso. Vocês não se tornaram também até certo ponto o Espírito, porque o Espírito está se
irradiando através de vocês, usando vocês, provendo vocês, cuidando de vocês. Se vocês se tornarem o Espírito, não restará
nenhum corpo, não restará nada. Assim com este corpo intacto, o seu Espírito está agindo através deste corpo, está lhes dando
toda a luz. Mas a pessoa não pode se tornar Deus Todo Poderoso, isso a pessoa tem de entender muito claramente. Mas o que
é a Realização de Deus é saber sobre Deus. Saber sobre Deus significa saber... como os poderes Dele estão trabalhando, saber
como Ele controla, tornando-se parte integrante de Deus Todo-Poderoso. Por exemplo, Meu dedo não conhece Meu cérebro,
mas ele atua de acordo com Meu cérebro. O dedo não pode se tornar o cérebro, mas ele tem de agir totalmente de acordo com
Meu cérebro, porque ele está tão conectado, ele é tão unificado. Aqui, quando vocês têm a Realização de Deus, então vocês
sabem sobre o cérebro, vocês sabem sobre Deus, vocês sabem sobre os poderes Dele, vocês sabem tudo sobre Ele. No que se
refere a Mim, é uma tarefa muito difícil para vocês, porque Eu sou uma Mahamaya. É muito difícil para vocês saberem tudo
sobre Mim. Eu sou uma pessoa bastante ilusória como vocês sabem bem disso, e seja o que for que Eu faça ou seja o que for
que Eu alcance, é apenas para vocês observarem... e compreenderem que afinal de contas... esta é a Adi Shakti e Ela pode fazer
todas essas coisas. Vocês também podem fazer todas as coisas, mas vocês não podem se tornar Eu. Mas vocês têm de
conhecer, saber através do amor, através da devoção, através das orações; conhecer os Poderes de Deus... é o modo pelo qual
você é realizado por Deus. Então vocês podem controlar a Natureza, vocês podem controlar tudo, se vocês têm esse
conhecimento dentro de vocês sobre Deus. Para isso, é necessária uma completa humildade... de que vocês não podem se
tornar Deus, não podem se tornar Deus Todo Poderoso. Vocês não podem se tornar as Divindades, mas definitivamente vocês
podem se tornar realizados por Deus. Significa que Deus atua através de vocês, usa vocês como o Poder Dele, como o canal
Dele e vocês sabem, vocês sabem o que Ele está fazendo para vocês, o que Ele está falando, qual é a visão Dele e qual é a
informação. A conexão é assim. Muitas pessoas na Sahaja Yoga têm sido beneficiadas, Eu sei. Mas elas não sabem como elas
têm sido beneficiadas. O que realizou isso? Como isso se realizou. Que conexão delas as têm ajudado? Uma vez que vocês
façam isso, vocês sabem claramente como as coisas estão se realizando, com qual poder vocês alcançaram isso, então isso é
uma Realização de Deus. Pessoas assim tornam-se extremamente poderosas... no sentido de que elas podem controlar tantas
coisas. Tem havido santos desse tipo, mas algumas vezes eles caíram até mesmo disso... e desenvolveram o ego deles. Eles
não tiveram a própria humildade que eles deveriam ter, essa devoção, essa dedicação, essa entrega. Eles caíram e vocês os
veem, Eu tenho visto alguns deles que se tornaram muito orgulhosos... de suas conquistas e não querem dar isso a ninguém.
Eles acham que alcançaram isso com grandes dificuldades... e por que eles deveriam dar isso aos outros. Pessoas assim não
irão se elevar muito mais alto. Mas vocês que obtiveram a sua Realização e que são humildes, sabem que somente a partir da
humildade... vocês irão alcançar a sua entrega. Islã significa entrega. O Profeta Maomé falou sobre o Islã, significando

"entregue-se". Se você não conseguir se entregar, você nunca poderá conhecer Deus. Ele disse claramente: "A menos e até que
você conheça a si mesmo,” "você não conhecerá Deus." Então como Sahajis, vocês têm de saber todas as coisas pequeninas,
todas as grandes coisas e todas as grandes visões, saber que vocês podem fazer isso por causa da Graça de Deus, por causa
das bênçãos Dele, por causa do amor Dele por vocês, pois vocês entraram no Reino de Deus. Eu posso dizer que vocês
entraram, Eu posso dizer que vocês alcançaram esse estado, Eu posso dizer isso. Mas vocês ainda não estão lá. É como se Eu
dissesse a alguém: "Agora, você está na Austrália." Ele não está na Austrália, mas Eu posso dizer: "Você está na Austrália."
Então ele acredita: "Eu estou na Austrália", não é dessa maneira. Você tem de estar na Austrália, então você tem de saber sobre
a Austrália. Você tem de saber qual é o tipo de clima, que tipo lugar ela é. Eu acho também que os pais aqui... têm de conversar
com os filhos deles. Não há muita afinidade dos pais com os filhos. Eles estão sendo adequadamente cuidados na escola... e
eles querem fazer muito, mas os pais também devem se envolver quando as crianças... vêm aqui para certificarem-se de que...
elas desenvolvam a disciplina apropriada, o bom senso apropriado. Não ficar muito apegados a elas, arruiná-las. Se vocês
ficarem apegados então vocês irão arruiná-las. Uma das qualidades de Shiva é o completo desapego... e isto é o que vocês têm
de desenvolver: tornarem-se completamente desapegados. Desapego não significa que vocês negligenciem alguma coisa. Eu
expliquei para vocês muitas vezes como a seiva da árvore sobe, vai a diferentes, a vários lugares e depois evapora... ou volta
para a Mãe Terra. O desapego de vocês deve ser da mesma maneira. Se você fica apegado porque é seu filho ou se você fica
apegado... porque ele é australiano ou talvez ele pertença a certa família... ou a certa classe, então você ainda está limitado.
Todas essas limitações têm de ser abandonadas, se você tem de transpor isso. E essas limitações criam uma carga tão
grande... que seja o que for que Eu tente, seja o que for que você tente, você não consegue permanecer em consciência sem
pensamentos. Esse é um estado muito belo no qual todos vocês devem estar. Nesse estado, vocês não não dominados nem
fazem concessões. Vocês são independentes e sabem em definitivo que vocês não são... influenciados por nenhuma ideia ou
nenhuma dominação... ou submissão sua a qualquer pessoa. Então você se torna um pássaro completamente livre, um pássaro
totalmente livre, e então torna-se seu trabalho efetuar seu voo. Um voo é até a consciência sem pensamentos. O segundo voo é
até a consciência sem dúvidas... e o terceiro voo é para a Realização de Deus. Eu tenho visto que as pessoas que são muito
próximas a Mim... também não entendem. Elas se comportam de tal maneira... como se agora elas tivessem se tornado
deuses. Elas são tão egoístas que Eu fico impressionada com elas. Assim elas têm de deixar a Sahaja Yoga. Então vejam,
mesmo se Eu s elogiar muito, se Eu disser muito qualquer coisa, você não deve ficar mimado. Isso é um campo de testes. Ou do
contrário também, se Eu lhe disser: "Isso não é bom, você deve melhorar nisso", você não deve se importar, porque Eu tenho de
fazer isso, esse é Meu trabalho. E seu trabalho é Me ouvir. Porque Eu não tenho nada a ganhar de vocês. Eu não peço nada. O
que Eu quero é que todos vocês adquiram todos os Meus poderes. Vocês podem não se tornar o que Eu sou, concordo, mas por
favor tentem obter todos os poderes que Eu tenho, o que não é uma coisa difícil. Isso é o que é a Realização de Deus. Isso é o
que é conhecer Shiva e Sadashiva. Através de Shiva, vocês conhecem Sadashiva. Vocês veem o reflexo e a partir desse reflexo,
vocês sabem quem é o original. A partir do reflexo, vocês aprendem. Desse modo vocês atingem esse estado onde vocês
consideram... que agora estão definitivamente estabelecidos no Reino de Deus... e vocês podem ver Deus, vocês podem sentir
Deus, vocês podem compreender Deus. E vocês podem amar Deus. Que Deus os abençoe.
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Hoje Eu irei lhes falar sobre a mente. As pessoas não sabem o que esta mente é. É muito fácil para os Sahaja Yogis entenderem
que nós somos os que reagem, reagem a tudo que é externo. A razão é que temos duas tendências horríveis, uma que é um ego
e a outra tendência é que nós temos sido educados dessa maneira, ou podemos chamar isso de superego ou de
condicionamentos. Assim, ambas as coisas, nosso ego e condicionamentos, estão o tempo todo atuando externamente. Essa
reação, que está bem enraizada dentro de nós, é exatamente como bolhas no oceano. E essas bolhas nos mantêm longe da
realidade. Essas bolhas são dos pensamentos, e elas simplesmente explodem o tempo todo em sua cabeça, e você não sabe
por que elas estão surgindo. Quando você depende dessa sua mente artificial, então você não tem nenhum discernimento em
relação a compreender o que é bom e o que é ruim. Essa mente é aquela onde todos os tipos de coisas ruins começam, todos
os tipos de discussões, brigas e possessividades, por fim, a guerra também surge lá. Isso acontece somente nessa mente, que
não é nada além de um mito, todas essas ideias concretas, destrutivas de um modo ou de outro surgem, e depois elas
começam a crescer cada vez mais. Então você encontra pessoas que você pode impressionar também, coloca ideias na cabeça
delas através da leitura.
Elas aprendem ou através de suas palestras ou do hipnotismo, sejam quais forem os tipos de coisas que eles possam fazer.
Eles colocam sua mente numa tal estrutura que você aceita essas ideias destrutivas para você mesmo individualmente ou
talvez para o coletivo. Assim, essa mente é apenas um mito e nós estamos trabalhando através dessa mente. Nós ficamos o
tempo todo nos satisfazendo dizendo: "Ó, esta é minha mente, minha mente quer isto." Como por exemplo, um Sahaja Yogi
indiano que foi aos EUA, e ele Me disse: "Os americanos estão manipulando." "Manipular" significa que eles são loucos pela
mente deles. Eu disse: "O que você quer dizer?" Ele disse: "Eu dei dinheiro para minha esposa comprar uma camisa safari para
mim." "Ela foi e comprou algumas saias." "E ela tem muitas saias, mas ela comprou algumas saias."
"Então eu lhe perguntei: ‘Por que você comprou as saias?’" "Então ela disse: ‘Minha mente disse:’" "’você deve comprar as saias’,
então eu comprei saias." Assim, isto é o que acontece, a mente pode levá-lo a todos os tipos de coisas erradas, porque ela não
tem nenhuma conexão com a realidade, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ela é uma coisa mítica, totalmente mítica. As
pessoas acham que seja o que for que elas criaram vem da mente delas. É uma ideia errada, uma ideia totalmente errada.
Todos os grandes cientistas, por exemplo, Einstein disse: "Eu estava cansado tentando descobrir a Teoria da Relatividade,"
"muito cansado." Ele tinha algum conceito, como todos os cientistas adotam algum tipo de conceito, e eles tentaram construir
sua pesquisa nesse conceito, "E então eu pensei: é um conceito errado que eu adotei." "De repente," ele disse, "eu entrei no
jardim," "eu disse: vamos experimentar e brincar com bolhas de sabão." Ele estava brincando com bolhas de sabão como uma
criancinha, "e de repente, de algum lugar desconhecido", ele disse, a Teoria da Relatividade tornou-se clara para ele. Muitos
cientistas disseram que eles não sabem de onde eles tiraram a ideia. De onde eles obtiveram a ideia?
Há um estudo especial agora, as pessoas estão tentando descobrir como esses cientistas conseguiram essas coisas. E de uma
maneira bem Sahaja, mesmo a forma como a penicilina foi descoberta, ou qualquer coisa que foi descoberta por essas pessoas
não foi através da sondagem ou manipulação da mente, mas sim através de alguma força desconhecida que veio na mente
deles. E isto foi o que eles pensaram, que aquilo veio da mente deles, alguns, alguns pensaram. Mas a maioria deles percebeu,
até mesmo Newton percebeu que: "Isto está vindo de algo," "de alguma fonte, a qual não estou consciente." Como Sahaja Yogis,
vocês sabem que é a Fonte do Poder Divino, que é Onipresente, o Paramachaitanya. Vocês sabem, porque podem senti-Lo,
vocês sabem que Ele existe. Mas mesmo quando vocês sabem, vocês devem saber que têm de ir além de sua mente em
consciência sem pensamentos, no mínimo. Eu sempre lhes digo: "Meditem, meditem", porque vocês devem estar em
consciência sem pensamentos, onde vocês não reagem. Assim o que acontece é que você se torna uma testemunha, você se
torna a testemunha de toda a peça, de toda a cena, e você fica totalmente em paz consigo mesmo, não há nenhum problema. E
o que você fica fazendo é se tornar um instrumento deste Paramachaitanya, deste Poder Onipresente.

Você fica apenas observando, você é uma testemunha, e observando tudo, você percebe que seja o que for que você observe
não pode reagir em você. Mas você sabe o que é, e esse é o estado no qual você entende a realidade da situação toda. Eu lhes
disse muitas vezes que se você ficar na água, você fica com medo de que a água possa matá-lo. Mas supondo que você entre
em um barco, então você pode observar aquelas ondas como algo belo, talvez. Se você aprende a nadar, você pode pular na
água e trazer de volta as pessoas que estão se afogando. Isso é exatamente o que acontece quando você está nesse estado no
qual você pode dar a Realização aos outros. Você pode colocá-los em conexão com o Poder Divino. Mas antes de tudo, você
deve saber como ficar em consciência sem pensamentos. Algumas pessoas dizem: "Mãe, só por um segundo nos tornamos,
por dois segundos nos tornamos", porque em nossa mente, mesmo que você venha para a Sahaja Yoga, você tem muitos
condicionamentos, antes de mais nada. Primeiramente, se você nasceu indiano, então você está identificado com a Índia.
Se você nasceu na Inglaterra, você está identificado com a Inglaterra. Uma coisa Eu reparei nos Sahaja Yogis, uma vez que eles
se livrem dessa insensatez da mente, a primeira coisa, eles começam a criticar o modo como eles têm vivido no ambiente, por
exemplo, eles dirão: "Ah, isto é indiano," "agora, isto é o que os indianos são." Depois vocês dirão: "Isto é", se eles forem
britânicos, eles dirão: "Estes são os britânicos." Eles serão os melhores para criticar. Mesmo os outros não conseguem criticar
como eles criticam, por exemplo, os europeus criticarão os europeus, dizendo: "Ah, europeus, tudo bem, eu conheço os
europeus muito bem", desse jeito. A própria mente começa a observar, então, o que vocês podem dizer, essa mente, ela própria,
vê que ela é um mito. E depois a ludibriação que acontece o tempo todo, essa inteligência que trapaceia, cessa. Você começa a
ver a coisa na maneira própria completa, porque você não reage. Reagir é um sinal de uma pessoa que é muito condicionada.
Você pode ser condicionado por muitas outras coisas, como por exemplo, você nasceu em uma determinada religião.
Agora, como vocês sabem, o que a religião tem de fazer atualmente com os seres humanos? Não há nenhuma religião
verdadeira em lugar nenhum. Ela se tornou como uma orientação ao dinheiro, ou você pode dizer, orientação ao poder. É por
isso que todos eles estão lutando entre eles mesmos, e vocês sabem definitivamente que nenhuma religião é exclusiva. Mas
eles lutam. A razão é que a mente é condicionada: "Você deve lutar por sua religião." Agora, eles não têm nenhuma religião
interiormente, não há nenhuma religião que esteja dando resultado em suas vidas. Eles podem ser as pessoas mais corruptas,
mais imorais, mas eles pertencem a uma determinada religião, como um clube. E então eles começam a se identificar com algo,
e acham que têm o direito de fazer essas coisas, porque pertencem a uma determinada religião ou culto, e isso e aquilo. Agora,
há pessoas que podem realmente usar essa mente, embora isso seja artificial.
Nos tempos modernos, nós estamos usando tantas coisas artificiais e essa artificialidade pode entrar vagarosamente em tudo,
como plástico. Assim, essa mente pode penetrar em qualquer coisa e ela penetra nas mentes das pessoas. Foi desse modo que
Hitler dominou todos os jovens da Alemanha. Todas essas pessoas têm sido capazes de destruir. O raciocínio que é lógico não
é através da mente. Se ele for através da mente, não é nenhuma lógica. É apenas um raciocínio que podemos ver que é
claramente estupidez. Porque essa mente, que é apenas uma bolha, como Eu lhes disse, e é tão limitada, não consegue
compreender a beleza, a glória, a vastidão da realidade. Essa mente é apenas uma coleção de todo o lixo, deveríamos dizer, que
temos, de uma forma ou de outra, negar e dizer para nós mesmos: "Eu tenho de ir além da minha mente." "A assim chamada
'minha mente' não fez nenhum bem para mim."
"E esta minha mente, que tem estado o tempo todo me controlando," "é exatamente como o relógio que construímos e está nos
controlando," "ou como o computador que nos controla." Portanto, nós temos de tomar cuidado, pois nós somos os que têm
criado essa mente, e essa mente não tem nenhum direito de nos controlar. Muitas pessoas tentam controlar a mente. Há uma
forma de fazer isso: "Eu controlarei minha mente agora." Agora, tente entender, como você controlará a mente? Somente
através da mente. Ou através do ego ou através de seu condicionamento. Você não tem nenhum meio de controlar sua mente,
porque ela é a mente que você criou, que simplesmente existe lá, a qual você não consegue controlar, embora você possa
pensar: "Eu posso controlar." Você tem de ir além da mente. E para ir além da mente, a coisa que mais ajuda é o despertar da
Kundalini.
Porque Ela passa através da sua área límbica, atravessa sua área óssea da fontanela e simplesmente o leva para longe, para
dentro do reino da realidade, e a yoga se estabelece entre seu cérebro, Eu devo dizer, e seu coração, com este Poder

Onipresente. Ela é Aquela que conecta, Ela é Aquela que faz isso. Muitas pessoas estão praticando a Sahaja Yoga, Eu sei disso,
mas é difícil para elas, às vezes, alcançar a meditação, se estabelecer nessa consciência sem pensamentos, que é um estado
extremamente importante que todos vocês devem alcançar. Muitos Sahaja Yogis estão presentes, e estou feliz em saber que
eles estão se aprofundando cada vez mais, mas enquanto eles estiverem no tumulto de suas mentes, eles não podem progredir.
Seja o que for criado a partir de suas mentes não tem nenhuma realidade, é muito limitado e é também, algumas vezes, muito
repulsivo, porque com essa mente, as pessoas começam a pensar: "Eu sou isso e aquilo". Agora, você se torna, vamos supor, Eu
não sei o quê, assume um cargo, mas vamos supor que você se torne governador, então você acha que pode fazer o que quiser,
porque você se tornou governador. Essa mente não sabe que você se tornou governador, você não é o governador. Esse
exercício governamental está governando você, não é que voce esteja governando o exercício governamental. Uma vez que
essas ideias entrem em sua cabeça, você começa a se comportar de uma meneira que não deveria. Mesmo entre Sahaja Yogis,
há líderes.
os líderes também começam algumas vezes a pensar: "Eu sou um líder." Isso é um mito, absolutamente um mito, liderança na
Sahaja Yoga é um completo mito, o qual você deve saber. Mas uma vez que eles saibam que são líderes, eles se tornam meio
que totalmente atento e cheio de pensamentos. Pensamentos de como dominar, como controlar. Quando eles começam a
controlar os outros, então vocês devem saber que é a mente que está lhes dizendo para controlar. Por que controlar alguém? Se
você é um Sahaja Yogi verdadeiro, não há nenhuma necessidade de controlar. Não há nenhuma necessidade de manobrar, de
manipular. Agora, uma vez que sua atenção vá além da mente, somente os Sahaja Yogis entenderão esse ponto claramente,
quando essa mente vai além dos pensamentos, então a manipulação da atenção é muito importante. Então seja o que for que
você manipule, significa você levar essa atenção a isso ou a aquilo ou a aquilo.
Vocês ficarão supresos ao ver como você se torna dinâmico, como você se torna efetivo e como você se torna sábio. Porque
uma vez que você consiga levar essa atenção para qualquer coisa que você queira, imediatamente há luz nessa questão,
naquela pessoa, naquele problema, e você vê como ela trabalha, como ela ajuda. Na Sahaja Yoga, vocês têm dito: "Mãe," "tem
havido muitos milagres com Sua Atenção", ou algo assim. Eu concordo, mas sua atenção também é capaz de fazer coisas que
as pessoas normais não conseguem fazer, porque agora sua atenção está purificada, em primeiro lugar, e em segundo lugar,
ela é manipulada pelo Poder Divino, e está manifestando Seus poderes. Mas antes disso, Eu tenho visto pessoas que vêm para
a Sahaja Yoga, elas Me enviam cartas chorando: "Mãe, isso está acontecendo," "aquilo está acontecendo, meu pai está doente e
minha perna está doendo," "minhas mãos estão doendo", todos os tipos de coisas, não somente no nível físico, mas também no
nível mental e eles continuam com todos os tipos de coisas. Eles às vezes Me escrevem cartas tão longas, Eu não sei como
respondê-las. Não há nada para escrever tanto. Mas eles escrevem, porque nesse estágio, eles ainda estão reagindo, e eles não
sabem o que fazer. Eles vão a tal limite que eles pensam que a Sahaja Yoga é como um contrato. "Agora, eu vim para a Sahaja
Yoga, eu devo ter isso."
"Isso deve acontecer." Eles só vieram para a Sahaja Yoga, então acham que ela é um contrato, e eles devem conseguir isso, e
devem conseguir essa ajuda. Todo esse tipo de comportamento não é de um Sahaja Yogi. "Sahaja Yogi" em Sânscrito é uma
palavra muito boa, Datasta. É uma palavra muito boa que tentarei explicar, mas realmente não pode ser traduzida. Datasta
significa aquele que está na praia, na praia e observando. Esse é o estado no qual vocês têm de estar. Mas como resultado,
você não se torna uma pessoa que não é efetiva. Você se torna extremamente efetivo. Se há pessoas assim, você não
acreditará em quantas coisas podem acontecer.
As guerras podem terminar, a paz pode se espalhar, as pessoas que são más serão expostas. Agora, por isso é um grande
trabalho em massa da Sahaja Yoga, os Sahaja Yogis não devem, de forma alguma, entrar em conflito uns com os outros. Eu
ainda descubro isso às vezes. Eu fico surpresa ao ver como as pessoas criticam outros Sahaja Yogis ou outros líderes,
enquanto elas mesmas têm problemas. A razão é que uma vez que você comece a ir além da mente, você automaticamente se
torna introspectivo. Você começa a ver: "O que está errado comigo," "com esta mente agora?" Então é melhor ficar diante do
espelho, ou você pode até mesmo fechar seus olhos e dizer: "Agora Sra. Mente," "o que você está fazendo?" "Do que você é
capaz?" Encare-se, coloque-se de fora de si mesmo e veja por você mesmo e pergunte à mente: "Do que você é capaz?"
Essa é a maneira, uma vez que você esteja fora dela, você pode controlá-la. Eu estou feliz por vocês estarem celebrando Meu

Aniversário. Agora, supôe-se que Eu esteja bem velha, embora Eu não pense assim, porque Eu não penso. A pessoa tem de
estar além, além da mente. Pensar sobre si mesmo o tempo todo ou pensar em coisas que às vezes não lhe diz respeito, e
simplesmente tentar colocar sua mente em um tumulto, é muito perigoso atualmente. Parar seu pensamento, primeiramente,
Eu acho que na Sahaja Yoga, vocês deveriam parar de ler qualquer coisa. Porque se você começa a ler, então o que acontece
novamente é que você começa a coletar pensamentos daquele livro. Eu tenho visto muitas pessoas cuja mente não é nada
além dos livros dos outros, ou as palavras dos outros ou as citações dos outros. Eles não estão em nenhum lugar. Você não
consegue encontrá-los.
Todos eles são pessoas perdidas: "Ele diz assim e aquele diz assim." Quando Eu estava escrevendo esse livro, que você sabem
que escrevi, eles ficaram falando: "Mãe, mas Platão disse assim e Rousseau disse assim." Eu disse: "Deixe-os dizerem seja o
que for que eles queiram," "Eu direi o que Eu sei. Por que Eu deveria Me referir a eles?" "Eu não tenho de ir a bibliotecas e ler" "o
que Rousseau disse, o que Platão disse, nada disso." O que Eu sei, tudo que testemunhei em Minha vida, Eu devo escrever.
Claramente, sem pensar no que os outros têm de dizer, no que os outros descobriram. E também uma outra coisa, essa mente
tem um outro grande problema, tudo que está escrito em preto e branco se torna uma Bíblia. Então, tudo que foi feito antes é
algo grandioso. Por exemplo, agora não há nenhum Cristo, não há nenhum Profeta Maomé e não há nenhum Abraão.
Não há nenhum Krishna, não há nenhum Rama hoje. Mas eles pensarão no que Rama disse, no que Krishna disse, depois no
Gita, Ele disse isso. No Gita, Ele não disse uma palavra sobre a Kundalini, então por que a Mãe está falando sobre a Kundalini?
Ele poderia ter dito, não podemos dizer. Quem escreveu o Gita? Nunca foi Shri Krishna. Cristo nunca escreveu a Bíblia. O Alcorão
não foi escrito pelo Profeta Maomé. Então o que Eles disseram? Por que você deveria se preocupar com isso?
Ao invés disso, tenha a experiência sobre a qual todos falaram. Que você deve nascer novamente, todos disseram. Que você
tem de ir além da mente, todos também disseram. Por que não fazer isso e depois ver por você mesmo? Mas as pessoas
gostam e elas estão identificadas. Agora, se eles são cristãos que estão vindo para a Sahaja Yoga, eles ainda ficam felizes se
for de Cristo, muito identificados. Se eles não hindus, deveria ser Krishna ou Rama talvez. Se eles são muçulmanos, deveria ser
o Profeta Maomé, Fátima ou alguém. De qualquer forma, eles não conseguem se livrar disso, é muito difícil. A mente deles é tal
que é formada desde a infância, é lhes falado: "Você é um muçulmano, você é um muçulmano," "você é um cristão, você é um
cristão", então eles acreditam nisso.
Vamos supor que você nasceu em alguma outra religião, então o que teria acontecido? Você teria acreditado em algo diferente,
mas essa mente tem sido injetada com as ideias que entraram em sua cabeça e é desse modo que você é sem nenhuma
liberdade. Você está amarrado com esses condicionamentos. E isso é o que Eu percebo entre os Sahaja Yogis também, um
condicionamento muito grande de que tal e tal coisa é boa ou ruim, eles decidem. Veja por você mesmo. Por exemplo, se Eu
falo sobre Guru Nanak, então os sikhs ficarão muito felizes, mas se Eu falo sobre Cristo, eles não ficarão felizes. Eu falei sobre
Cristo em Puna, então eles disseram: "Ela está tentando converter todo mundo ao Cristianismo." E quando Eu estava falando
sobre Shri Krishna em Londres, eles disseram: "Ela está tornando todo mundo hindu." Assim, essa identificação que nós temos
está surgindo em nós quando tão intensamente vindo do, deveríamos dizer, é como vindo do nascimento. Todas essas ideias
ainda existem e nós não somos livres.
Isso não significa que você não deve ter fé em todas essas pessoas. Todos eram grandiosos, temos grande respeito por Eles e
compreensão. Mas primeiro fique livre, fique livre para conhecê-Los. Sua mente deve ser livre. Isso não pode ser injeções que
são colocada em sua cabeça, de modo que você não enxergue o ponto. É por isso que as pessoas não regozijam também, Eu
tenho visto, parcialmente elas regozijam, parcialmente não regozijam. Então torne-se uma pessoa livre, porque a Sahaja Yoga é
para lhe dar a liberdade completa, e também o senso completo de liberdade, então respeite a liberdade dos outros, de modo
geral, você compreende o que é a liberdade. Se isso não der certo, então Eu diria que a Sahaja Yoga é inútil, porque ela deveria
trabalhar de tal maneira que você deveria se livrar de todos esses condicionamentos que você tinha. Agora, pegue o nosso
segundo inimigo, que é o Sr. Ego, que é uma outra dor de cabeça, e que trabalha muito rápido em muitos países onde o ego já
foi inflado. Vejam estes balões.
Se eles foram inflados, tudo bem, é muito fácil torná-los novamente grandes, mas se isso nunca foi feito a eles, então é difícil,

você tem de tirá-los, você tem de colocá-los nas bombas de ar, senão eles não serão inflados. Agora, esse ego surge em nós de
ângulos diferentes, e na verdade, vocês ficarão surpresos, a partir da deformidade de nossos chakras. Para algumas pessoas,
dinheiro é muito importante. "Nós devemos conseguir dinheiro de uma forma ou de outra." "Se não consigo dinheiro, de que
adianta estar na Sahaja Yoga?" "Dinheiro é muito importante." Nós estamos vivendo em um mundo orientado ao dinheiro, sem
dúvida. Mas Eu lhes falei, de que adianta ter dinheiro que tornam vocês tolos, que os leva - Agora, vejam os países que são
muito orientados ao dinheiro, que presume-se serem muito ricos, todos os países escandinavos e a Suíça, seja o que for que
tenham, que possam ter feito para ter esse dinheiro, não importa, mas eles são pessoas com dinheiro. As pessoas estão
cometendo suicídio, jovens estão cometendo suicídio, há uma competição acontecendo, eles são muito infelizes. Por quê?
Isso significa que dinheiro não pode trazer felicidade. Dinheiro, dinheiro, dinheiro, se isso entra em sua cabeça também, então
você não pode ser um Sahaja Yogi. Mas o dinheiro existe somente para você usá-lo para expressar seu amor. Agora, você vai à
loja. Então você vê algo: "Aaah!" "Isto é muito bom para ser dado a tal e tal pessoa." Você pensa assim. É um sentimento muito
doce que você tem lá. Ah, você pode dar isto a esta pessoa, hã? Ela precisa muito.
Quando sua mente se torna o oposto, quero dizer, quando ela está em consciência sem pensamentos, então você comprará
algo que dá alegria, algo artístico, algo belo, algo útil para aquela pessoa. Será um tipo de mente que será extremamente cheia
de generosidade, desfrutando sua generosidade; E o tempo todo, ela o guiará para a projeção de sua atenção a coisas através
das quais você pode propiciar felicidade aos outros. Pequeninas coisas, não necessariamente coisas caras. Se você tem
dinheiro, é melhor gastá-lo comprando coisas que você pode dar aos outros, que você pode expressar seu amor, sua gratidão,
sua Shraddha. É extraordinário como as pessoas dão dinheiro para esses sadhus e babas, aos milhares e milhares e crores de
dinheiro. Porque Eu acho que isto surgiu neles: para satisfazer sua Shraddha, eles precisam dar dinheiro, e então eles dão. E
eles têm acumulado e acumulado muito dinheiro, eles não têm nenhum senso disso. Eles não compreendem o valor disso. Para
eles, isso não é nada além de dinheiro. Assim, nos tempos modernos, Eu acho que a pior coisa do ego é o dinheiro.
Eu tenho observado as pessoas que são muito ricas, Supôe-se serem grandes walahs de negócio e algo assim, eles precisam
se encontrar Comigo separadamente: "Nós devemos vir, Mãe, e ver a Senhora." Mas eles são pessoas inúteis, totalmente
inúteis. Então eles virão e me falarão: "Estou tendo prejuízo nisso," "estou tendo prejuízo naquilo," "a Senhora pode nos ajudar
dessa ou daquela maneira?" Eu simplesmente não falo nada para eles, mas eles têm dito: "Mãe, nós nos recuperamos por causa
de Suas bênçãos." Talvez. Mas isso é estúpido. Como Lao-Tsé descreveu: você está indo pelo Rio Yangtsé, ele é belo. De uma
lado, você vê belos panoramas, mas é melhor você estar em um barco e chegar no oceano. Da mesma maneira, vamos supor
que nós temos de pegar um avião, e nós vemos algo muito bom na estrada e descemos lá, como nós podemos pegar o avião?
Assim, os efeitos colaterais dessa mente são estes: nós desviamos nossa atenção para coisas erradas e gastamos nossa
energia nisso.
Por fim, nós não somos felizes, como vocês sabem, em geral, os desejos não são saciáveis. É o amor que você dá e o amor que
você recebe, que não é um amor que está envolvido em qualquer coisa, em algum propósito, em alguma ideia, mas apenas
sentir esse amor, o puro amor dentro de você e dentro dos outros. É o maior presente do Divino. Todas as outras coisas são
inúteis, você descobrirá isso. Você descobre isso todo dia. Hoje você quer ter um carro, tudo bem, o tenha. Depois você quer ter
uma casa, a tenha, mas você não está preocupado com o carro, agora você quer ter uma casa. Agora, você consegue a casa,
depois você não fica satisfeito. Então você quer ter algo mais e algo mais. Então qual é esse desejo que satisfaz?
É esse puro amor, amor genuíno que você sente pelos outros, e os outros sentem por você. Nós temos muitos outros
condicionamentos do ego. Em nosso país especialmente, este país indiano, a Índia, assim chamada. Dominar a esposa é um
dos maiores egos. Eu tenho visto pessoas, o modo como torturam as mulheres, suas esposas e os filhos dos outros, só porque
eles pensam: "Eu sou um homem." O que você consegue? Você não consegue nenhuma alegria, você nunca pode ser feliz. Se
você tenta dominar uma outra pessoa, você nunca pode ser feliz. Nunca é feliz. É somente através do amor e da afeição e do
cuidado que você pode sentir a alegria, porque a alegria tem esses sintomas, alegria não é dominação ou exigir ou pedir.
Esses não são os sinais de uma pessoa que é feliz. A pessoa feliz é a que desfruta o cuidado, o amor, o relacionamento gentil. E
esse é um outro ponto onde Eu acho que os homens indianos especialmente, especialmente no norte, porque eles dizem que é

influência muçulmana, seja o que for, no norte os homens são extremamente dominadores com suas esposas. E eles insultam
muito a esposa também. Agora, as mulheres aqui se tornaram extremamente dominadoras também, naturalmente a ação tem
um reação. Essa reação é uma ideia errada, e essa reação deve ser dissolvida dentro do sentimento de puro amor, o Oceano de
Compaixao. Por exemplo, Eu vejo nas ruas de Delhi muitas pessoas pedindo esmolas, criancinhas estão lá e tudo mais. E agora,
o sentimento que tenho não é de repreendê-los ou ficar zangada com eles. Talvez estejam trapaceando, talvez estejam
pretendendo alguma coisa. Todo mundo está enganando você e os que têm muito dinheiro estão enganando você, então o que
importa se essas pessoas pobres estejam enganando, não importa.
Mas a compaixão é formada dentro de Mim deste jeito: "Deixe-Me de algum modo conseguir um pedaço de terra em algum
lugar," "deixe-Me organizar algum tipo de lugar" "onde todas essas pessoas que são orfãs possam ser colocadas lá," "e dada
toda a" "toda ajuda. E talvez desse lago de miséria e pobreza," "você possa obter muitas flores de lótus surgindo." Mas o
sentimento tem de ser coletivo. Eu sinto desta maneira: nós resolveremos o problema de Delhi, mas isso não significa sermos
como outros assistentes sociais. Eu Me relacionei com alguns assistentes sociais e fiquei impressionada ao ver que aquilo não
era nada além de um negócio de mimar o ego. Não tem nada a ver com trabalho social. Inconsistente e não há nada profundo
na atenção deles para cuidar daquelas pessoas. Assim, com grande sentimento de amor e compaixão, nós podemos fazê-lo,
todos nós podemos fazê-lo, e podemos fazer isso dar certo. Um dos Meus desejos é esse. Se for um desejo de todos vocês,
isso dará certo.
É muito importante, pois eles também são seres humanos e nós temos de cuidar deles. Mas para isso, a pessoa não deve
pensar: "Eu serei o tesoureiro ou serei o presidente, e serei isto." Todo esse negócio de clero deve ir embora da própria mente,
do contrário você não é livre. Você não é livre, por exemplo há uma piada boa sobre isso. Alguém foi ver o ministro e o
secretário particular estava lá atendendo as pessoas. E ele estava ficando muito irritado com as pessoas e tudo mais, então
alguns aldeões lhe disseram: "Quem é você?" Ele disse: "Você não sabe? Eu sou um P.A.?" "Ah, um P.A.?" "Isso significa que
você é um bêbado, tudo bem, não temos nada a dizer."
Portanto uma pessoa com ego se comporta como uma pessoa que tem ego, é uma pessoa como um, você pode dizer, um
bêbado, ou às vezes como um louco também, realmente como um louco. Às vezes você tem de se encontrar com ele com uma
vara comprida, Algumas dessas pessoas que ganharam prêmios pela paz, nós temos de falar com elas com uma vara
comprida, porque elas podem simplesmente pular em você, exatamente como um gato, ou poderia ser, como um leopardo,
vocês não sabe como eles são formados. Eu não sei como eles ganharam esses prêmios pela paz, mas ganharam. Assim, a paz
está dentro de nós mesmos e essa paz tem de ser mantida e feita introspecção e observada. "Nós somos pacíficos ou estamos
reagindo?" Se estamos reagindo, então não somos pacíficos. Mas as pessoas dirão: "Sim, sim, sou muito pacífico, mas tenho de
reagir." Então você não é pacífico. Apenas encare-se, sem rodeios e veja por você mesmo, se você é pacífico, então essa paz se
espalhará por toda parte, ela ajudará os outros. Ela dará às pessoas paz física, mental, emocional e espiritual.
Portanto vocês têm uma grande responsabilidade vindo para a Sahaja Yoga. Não é simplesmente um certificado ou Meu broche
que faz de você um Sahaja Yogi. Eu gostaria também que as mulheres observassem esse ponto, porque o que tenho visto em
relação às mulheres é que elas, na maioria das vezes, estão preocupadas com seus filhos, com seus maridos, empregos e
coisas desse tipo. Mas elas não estão preocupadas com os outros, com as pessoas que estão em volta delas, então elas
também têm de adotar o estilo de vida Sahaja, no qual elas expandem o amor delas, expandem sua atenção a outras pessoas, e
observarem como elas podem agradar os outros. Essa situação é - costumava não existir nos países ocidentais. Eu acho que
elas nunca souberam que você deve agradar alguém por nenhuma recompensa ou por nenhum propósito. Se você dá algum
presente para alguém, eles dirão: "Ó, o que você quer?" "Você quer café ou alguma coisa? ", imediatamente. Eles não
conseguem entender que alguém quer expressar seu amor, não, eles não conseguem.
Agora a mente mudou, porque os Sahaja Yogis estão lá e eles são pessoas diferentes, Mas o que tenho visto antes era tão fora
do comum, eles pensavam que era fraqueza eles darem aqueles presentes, porque eles acharam que eles eram fracos. Todas
essas ideias têm mudado no ocidente, e também nós não devemos adotar as ideias estúpidas deles de que podemos controlar
as pessoas lhes dando coisas ou lhes fazendo algum tipo de promessa. Nós temos, na realidade, de nos controlar e esse
controle pode surgir se você não permitir sua mente controlá-lo. Esse controle é a completa liberdade. Pegue como exemplo um

avião que está perfeitamente construído, que está totalmente perfeito, somente então ele pode voar. Da mesma maneira, se
você é um Sahaja Yogi perfeito, então você não terá nenhum problema para lidar com qualquer problema, com qualquer
circunstância, com qualquer pessoa, seja o que for. Há muitos Sahaja Yogis no ocidente, Eu tenho visto, eles disseram: "Mãe,
não queremos fazer nenhum trabalho ativo," "porque desenvolveremos nosso ego." Eles acham que o balão deles já está inflado
e se eles fizerem algum trabalho, o ego deles aumentará, então eles dizem: "Nós não queremos fazer." Não é assim. É o amor
deles.
Você está trabalhando por amor. Um tamanho Oceano de Amor está dentro de você. Como você pode trabalhar sem isso? E
isso tem de trabalhar em cada nível, quer seja em sua família, quer seja em sua cidade, quer seja em seu país ou no mundo
inteiro. Essa é a nova geração que temos de criar de pessoas que acreditam no Amor, que é a Verdade. Que é a Verdade. Sem
amor você não pode ter a verdade, porque quando você ama alguém, você sabe tudo sobre essa pessoa. Da mesma maneira,
quando você ama seu país, você sabe tudo sobre esse país. Mas primeiro você deve amar. Por que as pessoas estão tendo
problemas agora?
Porque elas não amam seu país. Se você ama seu país, você saberá qual é a essência de seu país, quais são os problemas de
seu país, pelo que ele está passando. E esse sentimento intenso de unidade por si só atuará, porque, afinal de contas, você está
conectado com o Divino. Mas com intensidade, você deve ser sensível a todas essas coisas que realmente são tão destrutivas e
problemáticas nestes tempos modernos. Eu novamente quero agradecê-los por celebrarem este aniversário e por toda doçura
que vocês derramaram sobre Mim. Vocês são exatamente como estas belas flores para Mim, que estão ansiosas o tempo todo
para torná-los felizes, para agradá-los. É exatamente assim que Eu os percebo diante de Mim, belas flores, perfumadas com
divindade. Eu espero que todos vocês compreendam seu próprio valor e realizem isso. Que Deus os abençoe.
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Sahasrara Puja Cabella, Itália, 05.05.1996 Hoje nós estamos celebrando a abertura do Sahasrara neste dia. Eu devo dizer que foi
um grande acontecimento que ocorreu… para toda a humanidade. Foi uma tamanha conquista que Eu nunca Me dei conta
antes, agora Eu posso ver que sem a Realização do Si, teria sido impossível falar com as pessoas. Quando isso aconteceu, Eu
pensei: "Como Eu falarei às pessoas sobre isso? ", porque ninguém Me entenderia, e seria um grande erro de Minha parte… dizer
algo sobre o Sahasrara. Porque mesmo sobre o Sahasrara, em nenhum lugar nas escrituras, algo foi descrito. Era
absolutamente uma descrição ambígua, Eu diria, onde as pessoas não poderiam sequer ter pensado… que há um reino além do
Sahasrara. E temos de entrar nesse reino onde está a realidade. Naquela época, o que Eu vi ao Meu redor, Eu senti que é tudo
escuridão, e a menos e até que haja muitas luzes, as pessoas nunca perceberão o quão importante é ter luzes. É um erro
humano, também, o tempo todo, se alguém alcança algo, então eles colocam essa pessoa fora de alcance. Por exemplo, Cristo,
tudo bem, Ele foi Cristo, nós não somos Cristo. Profeta Maomé, Ele era o Profeta Maomé, nós não somos o Profeta Maomé.
Rama era Rama, Krishna era Krishna, nós não somos. Como você pode esperar que os seres humanos se comportem como
Eles? Assim, Eles estão totalmente separados, as personalidades divinas estão distantes, muito distantes da personalidade
humana. Era apenas uma veneração, Eu posso dizer, fé, mas quando eles disseram: "Nós tentamos segui-Los", eles não
conseguiram. Eles não conseguiram segui-Los, porque Eu acho que o movimento humano… é em linhas paralelas com o Divino
e essas linhas não se encontram… a menos e até que você lhes dê a Realização do Si. O nível humano está se movendo em um
outro plano… e ele tem de se elevar a um plano mais elevado… para entender que o que eles conhecem não é a realidade. Eu não
diria o que é necessário para isso, porque em Minha própria experiência, todos os tipos de pessoas vieram para a Sahaja Yoga.
Há pessoas descritas como sendo muito más, cruéis… e outras que eram muito libertinas, isso, aquilo, em seguida, outros que
eram trapaceiros e eles disseram: "Mãe, eles são pessoas horríveis." Mas Eu tenho visto que… cada ser humano é como se
fosse feito do mesmo caráter… no que diz respeito ao Espírito. Externamente eles podem parecer diferentes, a maneira deles de
falar pode ser diferente, seus estilos podem ser diferentes, sua predileção pelas coisas pode ser diferente, mas por dentro,
todos eles são muito belos. E isso Eu descobri um após o outro. Vocês não sabem o quanto isso estava Me dando alegria, não
somente alegria, mas também encorajamento, apoio e paciência. E então agora, vejam como a Sahaja Yoga cresceu. A melhor
coisa que aconteceu agora é, que Eu percebo, Eu estou muito feliz com isso, que os Sahaja Yogis… se sintam muito
responsáveis pela Sahaja Yoga. E eles sentem que têm de espalhar essa iluminação em todos os lugares. É o desejo inato deles
agora de expandir a Sahaja Yoga. Primeiramente era que eles deveriam se tornar o Espírito. Antes disso, também havia algumas
pessoas… que na verdade não buscaram o Espírito, mas eles também se tornaram Sahaja Yogis. E Eu estou surpresa com
alguns de vocês, pois Eu nunca esperei que eles iriam tão longe, e de repente você ouve que tal e tal pessoa foi lá, fez isso, fez
aquilo. Assim, quando vocês entraram no reino da realidade, Eu não sei qual princípio vocês aceitaram primeiro, esse é o
entendimento de vocês. Mas uma coisa que vocês perceberam é que vocês estão… definitivamente conectados com o Divino.
Algumas pessoas tiveram experiências tremendas, outras tiveram experiências moderadas, mas a maioria delas, Eu vi,
começaram a acreditar em si mesmas, compreendendo a si mesmas e tendo confiança em relação a si mesmas. Porque há
muitos mitos sobre Deus, religião, gurus, que quando eles viram a luz do Espírito, que lhes deu senso de realidade, eles ficam
como se eles tivessem estabilizado suas mentes, eles se estabilizaram. Tudo isso aconteceu, Eu devo dizer, em um tempo
muito curto. Eu não disse que isso Me tomou tempo… ou que Eu tive de passar por muitas experiências. Porque para Mim, todas
essas experiências não são nada. Se um navio é navegável, ele pode enfrentar todos os tipos de… marés altas e todos os tipos
de tubarões e tudo mais, sem qualquer dificuldade, porque ele é navegável. Então Eu não Me sentia dessa maneira, mas Eu
somente senti que a partir do nível humano… para este nível espiritual, para este nível Divino, quando vocês estão chegando,
então parte disso ainda persiste, um pouco disso ainda está lá. Isso tem de ser purificado, tem de ficar brilhante, deveríamos
dizer, ou totalmente iluminado. Mas qual foi a grande coisa sobre a Sahaja Yoga? Foi que você mesmo fez tudo isso. É bom
dizer: "Mãe, a Senhora fez isso, a Senhora fez aquilo." Talvez parte da iluminação disso, mas por exemplo, agora há lamparinas
aqui, e estas lamparinas, a menos e até que se tome conta delas, que sejam cuidadas… e dado o óleo do amor, como elas
podem continuar acesas? Isto é algo que Eu devo dizer: vocês de alguma forma ou de outra… perceberam o quanto foi
importante se tornarem bons Sahaja Yogis. Talvez introspecção, Eu não digo, talvez alguma outra pessoa falou sobre isso,
talvez seja o próprio entendimento de vocês. Seja o que for, todos vocês tentaram ser bons Sahaja Yogis. É claro, há pessoas
que às vezes ficam muito bravas Comigo: "Por que a Senhora não cura minha irmã? ", ou "Por que a Senhora não cura meu pai

se a Senhora é Deus? ", isso, aquilo existe, mas não faz nenhuma diferença para Mim, porque eles estão tão frustrados, tão
aborrecidos, então eles ficam falando assim. Se você vir uma ou duas pessoas aqui e ali, você vê aqui milhares, pessoas tão
belas. É uma completa emancipação desta Terra, deste globo… que Eu tenho certeza que acontecerá, se todos vocês
assumirem a responsabilidade. A responsabilidade tem certos problemas, que nós deveríamos saber. Quando você se sente
responsável, você deve saber… uma coisa, que você não está no comando. Em segundo lugar, você também deve saber que há
muitas outras forças, muitos anjos e ganas que estão com você, você não está sozinho. Então, pensar que você está fazendo
qualquer coisa… o tornará, talvez, egoísta. Nesse momento, o melhor que você tem de fazer é dizer: "Tudo bem," "eu não estou
fazendo nada, é o Divino que está realizando isso." Não que o Divino queira algum crédito de você, mas dizendo isso, este balão
do ego não crescerá. E você se tornará humilde e essa humildade definitivamente melhorará… essa grande árvore de
espiritualidade dentro de você. Definitivamente, isso fará de você uma personalidade muito evoluída, não há dúvida sobre isso.
Mas antes de tudo, nós temos de dizer: "Eu não estou fazendo nada". É muito importante entender, quando você tem autoridade
espiritual para fazer as coisas. Não é um campo de testes, Eu posso lhes dizer isso. Muitas pessoas acham: "A Mãe está nos
testando." Eu não estou testando você, você está se testando. Eu não fico dizendo: "Não faça isso" ou "não faça aquilo". Você
está se testando e agora você deve saber… que você está no belo jardim da realidade, onde muito poucos entraram. E lá, nesse
jardim, quando você entra, o que você vê? Tudo está cheio de beleza. Cada pessoa tem algo doce sobre si mesma, porque todos
os outros Sahaja Yogis também estão… tendo os mesmos tipos de experiências dessa realidade, que não pode ser descrita em
palavras; mas você começa a sentir isso, essa unidade, essa proximidade, essa amizade, sem nenhuma expectativa. Você
começa a sentir: "Oh, é um Sahaja Yogi." Uma espécie de organismo completamente integrado… à medida que vocês se tornam,
vocês se tornam uma organização, Eu deveria dizer, que é uma organização viva. Nisso, você não sente que você é algo
separado, qualquer Sahaja Yogi, quer ele esteja numa posição social elevada… ou ele não esteja fazendo muito na vida. Essa
integração, essa unidade, esse sentimento de identificação com os outros… tornam você tão amplo, tão grande, tão grandioso,
tão poderoso. Você não está sozinho e você diz: "Eu não estou fazendo nada." Então você se torna tão humilde que esquece
todas essas… ideias falsas sobre consciência de classe ou consciência religiosa… ou Eu não conheço todos os tipos de
consciências que as pessoas têm. Eu não sei muito sobre essas consciências… das quais os seres humanos sofrem, mas Eu
tenho visto como isso acontece. E quando essa humildade se torna seu caráter, não que você seja humilde, porque há algo a ser
feito, você é humilde. Quando as pessoas estão fazendo algum tipo de, digamos, negócio, elas serão extremamente humildes e
agradáveis, mas elas serão muito indelicadas também. Aqui, então, você se torna totalmente humilde… e não há nenhuma
dualidade em sua personalidade. Mas isso não significa que você se torna fraco. A humildade só é possível para pessoas que
são fortes, porque elas não precisam de reações, elas não precisam de proteção. A humildade delas as mantém protegidas
também, muito. Então, você começa a pensar ou sentir - pensar é uma palavra estranha - sentindo que você é uma pequena
partícula de poeira. Ao mesmo tempo, você sente que é o céu inteiro. Isso depende de você: onde você está? O que você está
fazendo? O que você está vendo? O que você está testemunhando? Às vezes você sente que todos esses grandes figurões são
inúteis. Você sente: "Não há nada para se preocupar com eles, muito pequeno", e com algumas pessoas, você sente que você é
muito pequeno. Você desenvolveu um temperamento tão flexível… e isso o torna cada vez mais sutil, porque você pode penetrar
em qualquer coisa, em qualquer assunto, em qualquer personalidade, em qualquer entendimento, em qualquer livro, em
qualquer coisa, em qualquer iniciativa de uma maneira muito sutil, e você imediatamente vê o que deve ser feito, porque você se
torna tão sutil. E então quando você se torna muito grandioso, você começa a pensar, ou Eu deveria dizer, a sentir o que você
pode fazer para ajudar muitas pessoas, para fazer esse grande trabalho, para fazer isso. Quando isso acontece com você, eles
não acham que você é egoísta, nem você deve pensar que você é muito pequeno. A única coisa é que agora você é o Espírito e o
Espírito é muito sutil. Ele é uma luz muito sutil, mas Ele pode penetrar em qualquer coisa, Ele pode se expandir em qualquer
coisa, Ele pode permanecer em qualquer lugar ou pode desaparecer em qualquer lugar. Essa personalidade sutil que você é, que
é o seu Espírito, você nem mesmo a usa, mas Ele o usa o tempo todo. Sem o seu conhecimento, Ele o usa. Então a segunda
coisa deve ser… que você não deve determinar o que você irá fazer. "O que eu tenho de fazer, se eu decidi, eu devo fazer assim."
O que quer que você decidiu está bem, mas se isso não se materializar, não há nada para se preocupar, não há nada para ficar
aborrecido, não há nada para ficar excessivamente nervoso sobre isso. Eu lhes darei um exemplo. Um dia Eu estava indo para a
América e é claro, vocês sabem como é, como todos os Yogis Sahaja são, eles ficam muito preocupados, "Agora, a Mãe tem de
ir para a América!" Quero dizer, todo mundo fica aflito, eles ficam olhando a hora: "Agora a hora é esta, a hora é aquela." Eu
apenas ficava sorrindo. Eu disse: "Eu tenho de ir para a América, por que vocês estão preocupados?". E de repente uma das
filhas dos Sahaja Yogis caiu… e quebrou a mão e ela não podia mover os dedos. Então, Eu estava saindo e assim que ele trouxe
a criança, Eu disse: "Tudo bem, Eu não vou exatamente agora para o aeroporto." Eles ficaram muito aborrecidos: "Como Ela não

vai para o aeroporto?" Como se todos os céus fossem cair ou não sei o quê? Mas Eu disse: "Agora, deixem-Me ver a criança." Eu
tratei a criança; ela ficou bem. "Tudo bem", Eu disse, "vamos agora para o aeroporto." E eles ficaram dizendo: "Mãe, o avião deve
ter partido." "Está tudo bem, não importa, vamos para o aeroporto." Nós fomos para o aeroporto e esse avião que ia Me levar…
simplesmente estava lá porque havia algo de errado com o avião… e havia outro avião indo para Washington, e Eu queria, na
verdade, ir para Washington em vez de Nova York. Então, Eu estava no avião indo tranquilamente para Washington. Mas,
precisamos saber que você não está fazendo isso, tudo é arranjado e planejado e belamente preservado para você. Você decide
algo, tudo bem, se sua decisão está certa, se você tem de fazer isso, dará certo. Se não der certo, não deveria ter dado certo.
Essa é a diferença entre uma pessoa que é uma alma realizada… e quem não é uma alma realizada. Uma pessoa que é uma
alma realizada não está preocupada… com o que ela quer, com o que ela acha bom, com o que ela gosta, ela não fica
preocupada. Seja o quer for que ela consiga, está tudo bem. Agora, vocês podem ver, vocês estão vivendo sob este teto que é
tão horrível, quero dizer, não há acomodações apropriadas aqui, nada. Eu não sei como vocês estão vivendo aqui, Eu
simplesmente não sei o que fazer. E nós estamos tentando adquirir uma terra e este proprietário… é um sujeito muito
ganancioso, mas Eu não Me importo com a parte da ganância, mas ainda assim, ele não está nos dando a terra. Tudo bem,
agora o que fazer? Mas todos vocês desfrutam isso, vocês não se importam, por outro lado, normalmente as pessoas diriam:
"Eu quero…" "esse tipo de quarto e eu quero esse tipo de casa", e isso e aquilo. Vocês podem viver sob quaisquer circunstâncias,
porque vocês não se preocupam mais com seu conforto físico. O que vocês pensam é em seu próprio conforto espiritual. Eu
tenho visto pessoas, Sahaja Yogis, tão belos, mesmo as crianças, se há um filme passando, algo estranho aparece,
imediatamente todos eles fecham os olhos: "Nós não queremos ver isso". Ninguém tem de lhes dizer, porque eles são uma
espécie de – interiormente… eles têm bem enraizado essa personalidade sutil… que não pode suportar insensatez. Eles talvez
não dirão algo, eles talvez não sejam rudes, mas eles simplesmente evitam e vão embora de lugares assim, automaticamente.
Então, descrever a nova personalidade é dessa maneira, na natureza, nós vemos muito claramente. Na natureza, o que nós
vemos é que uma árvore cresce, agora ela tem de se expandir, mas ela não pode, então ela não expande. Se ela puder, ela
expandirá e ela também tenta… trazer todas as folhas expostas à luz do sol, de alguma forma. Eu não creio que as árvores
tenham esse tanto de inteligência… para organizar isso, mas há algo que as organiza tão belamente. Agora, não é apenas uma
árvore, são milhares e milhares e milhares e milhares. Aquele que faz tudo isso é Aquele com quem você está em contato. As
árvores não estão, elas estão apenas fazendo o jogo da natureza, mas elas não podem manipular, manobrar, entender… este
Poder Divino, elas não podem. Os animais não podem, nem mesmo os seres humanos podem, mas vocês podem, porque vocês
cruzaram o limite dessa limitação humana… e agora vocês são exatamente como grandes cidadãos… do grande Reino da
Divindade. Então, esta Força Divina os ajuda, realiza tudo… e também Ela os leva, Ela os guia, Ela os conduz. Então, o que você
tem de fazer é manter-se aberto para a orientação. Ao mesmo tempo, você deve agir, porque a orientação também virá de
dentro, através da qual você saberá: "Isto é o que eu tenho de fazer." Agora, supondo que mesmo assim… você sinta que isso
não foi alcançado por você e você sente: "Eu ainda não sei por que eu não consegui o que eu queria." Tentem entender que isso
é o que é o melhor para nós. Mas isso nunca significa que vocês devam desistir, que vocês não devam desejar. Eu tenho visto
que os desejos dos Sahaja Yogis… são muito mais poderosos do que os Meus. A razão é que Eu sou sem desejo, Eu não tenho
desejos em si. Tentem ver, descubram, se Eu tenho algum desejo. Eu vejo que Eu não tenho nenhum desejo de nenhum tipo… ou
Eu sinceramente não desejo nada. Isso, vocês podem dizer que é um temperamento muito frívolo. Mas tudo isso é muito
diferente com vocês. Vocês são feitos de forma muito diferente. Porque vocês alcançaram algo. Eu não alcancei nada. Eu sou o
que Eu sou. Porque vocês alcançaram algo, vocês sabem como vocês eram e o que vocês são agora. Por causa de sua
conquista, Eu acho que é uma dádiva… que o que quer que vocês desejem dá certo. Porque vocês têm trabalhado tão duro, é
uma dádiva para vocês, É uma bênção especial para vocês, seja o que for que vocês desejem. Então muitas vezes Eu lhes disse:
"Agora não desejem nada…" "que não seja apropriado", porque seja o que for que vocês desejarem, isso funcionará e será
efetivo. Agora tentem compreender que vocês não são mais seres humanos comuns. Vocês cruzaram a limitação e agora,
vocês nem mesmo estão no Sahasrara, vocês estão além dele. O Sahasrara é a área límbica e essa área límbica está fechada…
como um lótus e quando vocês têm a sua Kundalini entrando nela, então este lótus se abre assim. E isto é o que está escrito na
Bíblia: "Eu vou aparecer diante de vocês como línguas de chamas." É o Divino dizendo. Então essas pétalas não são nada além
de nervos que estão iluminados, exatamente como estas e elas parecem chamas. Mas essas chamas não têm nenhum calor,
eles chamam isso em Sânscrito de tapa-hina, nenhum calor. Extremamente refrescante, reconfortante, belamente ardendo.
Assim, quando este Lótus do Sahasrara se abre, então a Kundalini penetra através da sua fontanela… e vocês obtêm a sua
Realização. Isso é o que aconteceu com vocês. Agora a única coisa é manter esse lótus aberto… e é aí onde nós falhamos, às
vezes, porque ainda há algumas falhas humanas persistentes dentro de nós. Em primeiro lugar, isto é, na realidade, coberto com

o ego e o condicionamento, ou podemos dizer superego, os dois balões. Esses dois balões, repetidas vezes, tentam fechar o
Sahasrara. Então vocês têm de estar, vocês têm de estar em guarda: "O que está fechando meu Sahasrara?" O primeiro é o ego,
como atacar, porque você quer atacar seu ego, você terá de atacar através do ego somente, esse é o único veículo. Então, nós
temos este estado de Nirvichara, de consciência sem pensamentos, para onde nós temos de ir. Mas a coisa simples de fazer é
muito prática. Tente entender por que você está sendo egoísta, com quem você está com raiva? Por que você está com raiva? O
que o faz pensar em dominar alguém ou controlar alguém… ou averiguar alguém? Por quê? A mente não responderá. A coisa
simples, se você puder fazer, é que quaisquer coisas que o aborrece ou fazem você se sentir muito importante, tente entender
que comparado a você, nada é maior. Comparado ao seu amor, nada é maior. Comparado à sua compaixão, nada é maior,
porque nisso há a luz do Divino fluindo. Você odeia alguém, você fica com raiva de alguém, apenas saiba que você tem de amar
essa pessoa. Agora, como você amará essa pessoa? Não há nenhuma forma de ter qualquer medida disso, mas o amor em si
irá sugerir o quão satisfeito você está se sentindo, o quanto você está se sentindo feliz. Eu lhes darei um exemplo. Outro dia Eu
recebi uma carta… de alguém Me confrontando muito, da Polônia, que a mãe dela está doente com algo, câncer ou algo assim, e
Me confrontando o tempo todo. "Se a Senhora é Deus, a Senhora deve criar…" "a cura de minha mãe; se a Senhora é Deus, faça
isso, faça aquilo, faça aquilo." Muito cômico. Eu disse: "Tudo bem". Eu coloquei Minha atenção naquela senhora, talvez a mãe
esteja melhor. Mas, em vez de ficar com raiva, Eu disse: "Ela está tão frustrada, está tão aborrecida," "está tão preocupada,
mesmo que ela diga:" "'Se a Senhora é Deus', que ela esteja Me confrontando, está tudo bem," "não faz diferença, quer ela Me
chame de Deus ou não," "não faz diferença. O que quer que Eu seja, Eu sou." Então, em vez de ficar com raiva, Eu senti uma
imensa compaixão por ela. Ela é um ser humano e a mãe dela está muito doente… e essa é a única fonte da vida dela, então Eu
posso entender por que ela está tão aborrecida. Assim, se vocês apenas tentarem, vocês podem fazer muito facilmente, muito
facilmente, não é difícil, porque vocês são almas realizadas, Eu estou falando com santos. Se vocês apenas colocarem sua
atenção em uma pessoa com amor, então o que acontece? Você se torna compreensivo, compreensivo com essa pessoa, você
percebe… como se estivesse identificado com essa pessoa. Então você percebe: "Se eu estivesse no lugar dela, como um ser
humano," "o que eu teria sentido? Esse desespero, essa raiva." "Se eu estivesse assim, se eu fosse o mesmo tipo de pessoa,"
"com os mesmos tipos de problemas, então o que eu faria?" Isso resolve o problema. Então a parte da identificação, vocês têm
tais poderes, Eu disse que vocês podem penetrar. A identificação com o outro é muito importante. E vocês podem fazer isso,
porque vocês são almas realizadas, vocês podem fazê-lo. Apenas coloque-se na mesma situação, como a outra pessoa está, e
então você perceberá que você tem poderes de amor, e a identificação é a única maneira, Eu acho, com a qual podemos
entender o amor. Este ego será imediatamente sugado… assim que você colocar sua atenção amorosa sobre essa pessoa. Em
sua vida, você terá muitas experiências assim, em que você ficará surpreso consigo mesmo: "Como eu posso fazer todas essas
coisas?" Porque você é uma alma realizada. Além disso, como Eu disse, quando você está identificado com outra pessoa, você
coloca essa pessoa na responsabilidade da Divindade. Apenas um sentimento de unidade. Às vezes, também, nós temos ideias
muito erradas… sobre nós mesmos e sobre os outros. Em pequenas coisas também, nós temos nossas próprias ideias sobre
algo. Por exemplo, algum tipo de… padrão de vida que algumas pessoas têm, nós gostamos. "Eu não gosto, eu gosto e eu não
gosto." Não um santo, um santo nunca diz isso. Nesse momento, quando você diz isso, você está se identificando falsamente…
com o baddha da outra pessoa. Por exemplo, a pessoa, agora supondo, alguém fez um arranjo de flores tão belo. Em vez de
apreciar e desfrutá-lo, se você vier e disser: "Eu não gosto disto," "poderia ter ficado melhor do que isto." Só para mostrar, Eu não
sei por que as pessoas falam assim. mas se você se identificar com o homem que fez aquilo… ou com o senhor que fez aquilo,
você desfrutará da maneira que essa pessoa desfrutou fazendo aquilo. Porque você está apenas pensando em si mesmo,
presunção… com a qual você pensa: "Isto não está tão bem feito," "aquilo poderia ter ficado melhor, isto poderia ter ficado
melhor." Quem é você para julgar alguém? Essa natureza crítica vem de um terrível mal-entendido sobre si mesmo. O que nós
somos? Por que deveríamos julgar uma outra pessoa? Nós somos pagos para isso? Então por que gastar energia julgando os
outros? Nós devemos ver o que é bom nos outros, porque no reino da realidade, é tudo bom, tudo está bem, tudo de primeira
classe. Mas se você está tentando ver o que está errado com os outros, então você não está na realidade. Você pode observar,
você pode testemunhar, mas não fique aborrecido com isso ou nem mesmo diga… algo que aborreceria os outros. Você fica
observando isto, é tudo belo, quero dizer, apenas a alegria da pessoa que colocou isto, todas estas belas coisas, de todas as
pessoas, estão simplesmente borbulhando através disto, mas a menos e até que você esteja identificado com aqueles que
fizeram isto, você poderia dizer: "Isto deveria ter ficado melhor, isto deveria ter ficado…". Você pode estar na mesma posição.
Supondo que você faça alguma coisa, um outro virá e dirá: "Oh, você deveria ter feito desta forma, daquela forma."
Desperdiçando nossa energia por nada, nossa energia é a energia espiritual. Então, novamente vocês se tornam como o céu, Eu
lhes disse, o maior, vocês são muito grandiosos para se preocuparem com essas coisas. Desperdiçando nossa energia em

coisas muito, muito triviais e inúteis… e apenas fazendo de vocês mesmos pequenos. Mas se essa energia espiritual é usada,
porque vocês podem usá-la, vocês são somente aqueles que podem manipulá-la, não as árvores, não as flores, então o que
vocês farão é criar oceanos de alegrias. Então nós viemos para a Sahaja, o que Sahaja lhes deu está bem. Mas o que vocês
deram para a Sahaja Yoga? "O que eu dei para a Sahaja Yoga?" "Eu criei oceanos de alegrias para os outros?" "Que gentileza eu
mostrei? Que compaixão eu mostrei?" "Que amor eu expressei?" Tudo bem, o que quer que a Sahaja Yoga tenha dado, não
temos dado o devido valor. Uma vez que eles venham para a Sahaja Yoga, eles acham que ela é um contrato… já assinado, e se
algo não der certo: "Então o que é isso? ", eles dizem, "Nós tínhamos um contrato com Deus", e eles dizem: "Nós não fomos
recompensados totalmente…" "por seja o que for que nós pagamos, por seja o que for que nós fizemos." Mas o que você fez…
nesse reino da realidade? Você desfrutou a realidade? Você sentiu a alegria deste Amor Verdadeiro do Divino? Você está
dissolvido nisso… ou você ainda está em pé nas praias assistindo? Você pode criar, você é muito capaz de criar… imensa
alegria, imensa felicidade e paz. Vejam o mundo de hoje, em que condição ele está, é um tumulto completo, confusão, todos os
tipos de coisas corruptas e destrutivas acontecendo. Este mundo se tornou tão feio. Você pode embelezá-lo? Você pode,
porque você pode transformar as pessoas. Mas se você mesmo não é um belo Sahaja Yogi, como você pode transformar?
Assim, é nossa atenção em nós mesmos quando praticamos, de modo que nós temos de trazer os outros para esse reino da
realidade. Este é um lado de nós mesmos, onde nós temos de entender nossas sutilezas. O outro lado é que nós ainda estamos
identificados… com coisas que não deveríamos estar identificados. Nós simplesmente podemos descobrir. Identificados com
ideias, identificados com algum tipo de consciência. Todas essas coisas tornam vocês realmente, para ser muito franca, elas
enganam vocês. Todos os tolos… que estão condicionados são realmente - Eu não sei o que dizer sobre eles, porque eles são
como um trem que não tem condutor. Só Deus sabe quando ele irá colidir. Porque essas pessoas que estão identificadas, Eu
sei, agora, vocês devem ter visto também que aqueles que vão à igreja… aprontam-se bem, vão à igreja, sentam-se lá, cantam
hinos, voltam para casa e novamente discutem e brigam. Mas se eles virem uma igreja, eles se curvarão. Mas nada vai para
dentro a partir dessa igreja. Ou há os que são como, vocês devem ter visto, os judeus, eles têm o Muro das Lamentações, diante
dele, eles vão, fazem todos os tipos de coisas, e o que acontece com eles? Nada. O mesmo com os muçulmanos, eles são tão
condicionados, quero dizer, você não consegue descrever os condicionamentos deles… de tão estúpidos que são. E esses
condicionamentos continuam nos fazendo de tolos. Eu conheci muitas pessoas assim. Uma vez, em Minha própria vida, Eu
estava com um parente Meu. Esse senhor costumava se levantar às quatro horas… e começava a cantar algum tipo de Ram
Raksha. A casa inteira está dormindo, as crianças estão dormindo, ele fica gritando com toda a sua voz. Eu disse: "Qual é o
problema?" "Mesmo Rama pode estar dormindo neste momento." Mas ele gritava. E seu banho era outra coisa, todo mundo
sabia que ele estava tomando banho, porque ele cantava outros shlokas ou algo assim, seguia cantando. Mas aconteceu que Eu
estava no quarto ao lado, e Eu ouvi algo como, batendo, batendo, batendo. Eu disse: "Qual é o problema?" Eu pensei: "Ele estava
sofrendo de epilepsia ou de quê?" Então Eu corri para as outras pessoas e lhes disse: "Este cavalheiro está…" "sofrendo de
epilepsia". A pessoa disse: "Não, ele não sofre." Eu disse: "Então por que está vindo esse som?" "Não, não, ele está esfregando
aquele chandan, sândalo." E com um baque tão grande todas as vezes, ele estava colocando aquela pedra no chão. Mas Eu
pensei que ele tinha epilepsia. Ela disse: "O que quer que você lhe diga, ele nunca ouvirá," "ele faz isso todos os dias." O que é
isso? Isso nós entendemos como estupidez. Quando vemos os outros, quando vemos os seres humanos, mas mesmo as almas
realizadas, vocês estão no reino da realidade, vocês de fato aceitam às vezes coisas irreais. Por causa de condicionamentos
antigos, seus antepassados eram assim, seu pai era assim… e os antepassados dos seus antepassados eram assim, então isso
ainda está acontecendo, eles chamam de genes. Mas na Sahaja Yoga, esses genes também mudam. Então esse tipo de
condicionamento que está perdurando ainda… em seus corpos, em suas mentes, em suas emoções, têm de ser observados e
limpos, porque isso mata a alegria. Isso mata a experiência plena da realidade. Se você quer ter uma experiência plena da
beleza da realidade, então você deve derramar para fora todas essas coisas… que estão realmente enganando você de manhã
até à noite. As pessoas se aproveitam muito de pessoas assim. Como Eu lhes disse, os empresários, eles começarão uma
moda, todo mundo segue deste jeito. Mas nós não somos pessoas sem cérebro. Não somente nós temos cérebros, mas
também cérebros iluminados. Nós não adotamos coisas que estão apenas na moda… ou que sejam algo assim, nós não
adotamos. O que nós fazemos? Nós estamos em nossa própria moda. Isso não é ego, é identificação com seu próprio Espírito.
Você não adotará nada estúpido e insensato… se você tiver a sabedoria de seu Espírito em você. Então, no reino da realidade,
nós temos todos os sete chakras… totalmente iluminados, integrados e nutridos. Nessa posição, o que nós vemos é nós
mesmos, como Eu disse, como nada limitado, totalmente ilimitado. Mesmo quando dizemos que penetramos, nós penetramos.
Quando dizemos que expandimos, nós expandimos. Quando contraímos, nós contraímos. É uma personalidade totalmente
flexível… e uma personalidade que cria paz, alegria, harmonia. Com a abertura do Sahasrara, Eu tenho certeza que… o mundo

inteiro será integrado um dia… e nós entenderemos esses problemas… que estão nos afrontando por causa da estupidez. Essa
integração, Eu tenho certeza que irá acontecer, e quando isso acontecer, vocês verão que a vida do Divino… ficará totalmente
ofuscando todas essas trevas ou forças destrutivas. Isso irá acontecer, se muitos Sahasraras puderem ser abertos, então por
que não o Sahasrara deste mundo também ser aberto… à verdade e à realidade? Ele será. Então, hoje, em um dia tão importante
para nós, na história da espiritualidade, Eu acho que este é um dia muito importante. Para nós é compreender que nós somos
iluminados, nós somos a luz da alegria, a luz da compaixão, a luz do amor… como as chamas silenciosas do Sahasrara, em
diferentes cores, belamente dançando. Então nós saberemos qual é a alegria da realidade. Que Deus os abençoe.
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Hoje nós iremos venerar a Adi Shakti... e o reflexo da Adi Shakti dentro de vocês é a Kundalini.
Nós podemos dizer que esta é a veneração... da Adi Shakti e da Adi Kundalini, se você compreende que tudo isso, tudo que é
criado neste universo, e em muitos universos, é o trabalho da Adi Shakti. Agora, muitas pessoas acreditam que há um único
Deus. É verdade, há um único Deus, Deus Todo-Poderoso, mas Ele tem Seus próprios poderes os quais Ele pode... corporificar
em alguém e pode ter Sua própria manifestação expressada. Então, antes de tudo, Ele de fato tinha de criar o poder da Adi
Shakti. Quando esse Poder foi criado, então houve um som, o som que chamamos de AUM, logos ou qualquer coisa que você o
chamem, pelo som primordial, e esses três poderes surgiram desse som, que é o “A”, “U” e “M”, AUM. A Adi Shakti é Aquela...
que corporifica o desejo de Deus Todo-Poderoso. O desejo de Deus Todo-Poderoso surgiu de Sua compaixão... e para Sua
própria expressão, para Sua própria manifestação, para Seu próprio reflexo. Eu diria que Ele devia estar cansado da solidão,
então Ele deve ter pensado em criar uma companheira... que manifestaria Seus desejos. Assim, o Poder de Deus
Todo-Poderoso se separou Dele... e formou uma corporificação de Sua compaixão, de Seu desejo de criar. Eles dizem em
Sânscrito, eles usam uma palavra: “chitvilas”.
É a alegria, a satisfação da Adi Shakti. “Chit” é, como vocês sabem, é “chitta”, é “atenção”. A atenção tem sua própria alegria... e
para manifestar essa alegria da atenção Dela, Ela criou todos os universos; Ela criou esta Mãe Terra; Ela criou toda essa
natureza; Ela criou todos os animais; Ela criou todos os seres humanos... e Ela criou todos os Sahaja Yogis. Foi desse modo que
toda a criação aconteceu. Nessa conjuntura, alguém pode perguntar: por que Ela não criou diretamente os seres humanos?
Essa foi a ideia de Deus Todo-Poderoso, apenas criar os seres humanos sem lhes falar nada, animais melhores do que o resto
dos animais. Mas a Adi Shakti sendo a Mãe, Ela tinha Sua própria forma de expressão, Ela pensou que Ela devia criar os
espelhos... para Deus Todo-Poderoso ver a face Dele, para ver a imagem Dele, para ver o caráter Dele, e foi desse modo que o
longo percurso da evolução aconteceu. Essa evolução tinha de acontecer dessa maneira, porque eles tinham de saber de onde
eles vieram. Nós devemos saber que viemos da natureza. Mesmo a natureza deve saber que ela veio da Mãe Terra, e a Mãe
Terra tem Sua própria Kundalini.
E Ela também não é simplesmente uma terra morta, mas Ela sabe, Ela pensa, Ela entende e Ela regula. Você pode ver na
natureza como cada árvore tem suas próprias limitações, como cada fruto é produzido em uma determinada árvore, como isso
acontece? O que realiza esse tipo de regulação? Se esta Mãe Terra estive se movendo com uma velocidade maior do que... a de
hoje, nós não teríamos nem mesmo nascido. Se fosse uma velocidade menor, isso não teria dado certo. Veja o plano todo que
foi feito. É um belo plano que a Mãe Terra tenha de se mover em volta do sol... de tal maneira que diferentes estações são
criadas. É por isso que o Poder, o Paramachaitanya, que é o Poder da Adi Shakti, é também chamado de Ritambara PrAgnya.
Esse é o Poder que faz todo o trabalho vivo, toda a organização, toda a criação. Em nosso ego humano, nós começamos a
achar que... fazemos alguma coisa, que nós podemos criar.
Não podemos. Nós não podemos nem mesmo criar uma partícula de poeira, sem falar nas outras coisas. Tudo que é criado a
partir disso, nós podemos combinar, nós podemos juntar e criar algo, mas se você observar, essa coisa toda está além de...
qualquer poder nosso. Nós não podemos criar nada. Mas o que nós criamos são os nossos mitos, Eu devo dizer. Por exemplo,
algo é feito de ouro. Ele ainda é ouro. Agora, algo é feito de madeira, tudo que é feito disso, é madeira. O princípio é o mesmo
em tudo. Assim, seja qual for o seu nascimento, seja qual for o país onde você nasceu, seja qual for sua cultura, vocês são seres
humanos, basicamente todos vocês são iguais.
Vocês riem do mesmo modo, vocês sorriem do mesmo modo, vocês também choram do mesmo modo. Eu não tenho visto
ninguém chorando com suas mãos, com lágrimas caindo de seus dedos, eles choram assim? E é desse modo que temos de
nos dar conta... de que todos nós somos ligados por algum princípio comum da vida. E o princípio comum da vida que nos liga...

através da Adi Shakti é que todos nós temos a Kundalini dentro de nós. Todos os seres humanos têm a Kundalini dentro deles.
Ela não está, não está nos animais também, mas não é tão desenvolvida. Ela ainda não está, no que vocês chamam, na forma
completa da Kundalini que pode ser despertada. Mas somente na forma humana, Ela evoluiu como uma conexão, como Aquela
que é a Energia Divina dentro de nós. que é o reflexo da Adi Kundalini, que é tão facilmente despertada nesta Kali Yuga. Este é o
princípio comum que todos nós temos.
Assim, nós temos de respeitar todas as pessoas, todos os seres humanos, seja qual for a nação da qual eles venham, seja qual
for o país ao qual eles pertençam, seja qual for cor que eles tenham, porque todos eles têm sua Kundalini. Então há pessoas,
assim como vocês são, que são pessoas despertadas, que são pessoas iluminadas, que obtiveram a Realização. Assim, quando
você compreende que essa é a... alegria da atenção da Adi Ma, da Mãe Primordial, isso é apenas a peça teatral e a alegria.
Então quando vocês alcançaram... o seu completo crescimento na espiritualidade, o que deveria lhes acontecer? O que
deveríamos sentir? Como vivemos então? Essa é a pergunta que muitas vezes vocês fizeram. Agora, quando você faz
perguntas, isso por si só mostra... que você não está lá, porque uma vez que você esteja lá, você não faz perguntas. Em
segundo lugar, o que lhe acontece... é que você se torna somente a existência. Apenas a existência.
E nessa existência que você se torna, você começa a refletir o caráter da Divindade. Esse caráter divino é expressado não
somente hoje em dia, mas também muito antes. Em cada religião, nós tivemos pessoas... que tinham esse caráter divino muito
bem desenvolvido. Por exemplo, até mesmo você pode dizer, as pessoas que viveram há três mil, quatro mil anos atrás na
Colômbia, Eu descobri que em suas estátuas, eles tinham a Kundalini... e uma khumba também, geralmente, em tudo que
descobrimos, eles tinham uma Kundalini expressada em três espirais e meia. Essa Kundalini que temos dentro de nós
mesmos... está agora provada para vocês. Vocês sabem que há esse poder dentro de nós. Vocês também vieram a saber o que
acontece quando desviamos... do caminho do meio de nossa ascensão. Aqui também, a mesma Kundalini, que é a expressão
da Mãe Primordial, mostra nas pontas de seus dedos o que está errado com você, o que está faltando em você, qual é o seu
problema. Assim, agora, quando nós somos pessoas iluminadas, nós nos tornamos santos e estamos acima de todos os
outros, o que devemos fazer é compreender completamente bem, não somente mentalmente, mas de coração, que agora você
tem essas vibrações divinas... e essas vibrações divinas podem lhe dizer onde você está, o que você é, onde está o problema.
Também lhe dirá seja onde for que você vá, por exemplo, Eu falei para algumas pessoas que foram a Jerusalém e elas
disseram: “Mãe, o lugar todo só ficava vibrando com vibrações espirituais.” Eles foram a Chindwara, alguém foi, e ele disse: “Eu
acharei o lugar onde a Mãe nasceu, o que há lá,” “afinal, isso não é dífícil.
Através das vibrações, eu acharei.” Então ele disse: “Assim que toquei a plataforma, eu comecei a pular.” Eu disse: “Agora o que
fazer? Aonde ir?” “a partir daqui há somente vibrações,” “como chegarei ao lugar onde a Mãe nasceu?” Então, depois ele se
sentou e começou a se perguntar: “Agora como acharei o lugar onde a Mãe nasceu?” Ele estava sentado e então ele viu a
estrela, que era Vênus. Ele seguiu a estrela Vênus e depois foi e perguntou... e foi desse modo que ele encontrou o lugar. Assim,
o plano todo, a coisa toda, não é feita ao acaso, de forma alguma. Se você observar uma árvore, cada árvore têm folhas... e a
cada folha é dada a oportunidade de receber os raios do sol. Na natureza, se você observar, isso é tão hamonioso, tão belo. Nós
somos os que estragam a natureza, porque não compreendemos que viemos da natureza... e que nós temos de respeitá-la. Eu
já lhes falei muitas vezes... sobre como os seres humanos foram formados... pelos diferentes elementos químicos que também
surgiram, o carbono veio da Mãe Terra. Tudo isso nos leva a compreender... que nós temos uma responsabilidade muito
grande. O trabalho todo levou milhares e milhares e milhares de anos.
E agora, todos vocês alcançaram um estado... onde vocês se tornaram o seu Si. Vocês conhecem o seu Si. Este é um salto
muito grande, Eu devo dizer, um salto muito grande no processo evolutivo. O processo evolutivo começou há muito, muito
tempo atrás. Assim, Eu acho que é muito importante para vocês... venerarem a Adi Shakti e a Adi Kundalini. É totalmente fora de
compreensão, totalmente, você não pode compreender... como você se tornou um santo, quando você sabe dentro de você
mesmo que você tem todos esses centros. E esses centros têm de ser despertados... através do despertar da Kundalini, e esta
Kundalini Se expressa através da ponta de seus dedos. A menos e até que... você se identifique completamente com esse
conhecimento, sempre haverá uma possibilidade de você se desviar... do caminho de sua perfeição. Muitas pessoas que vêm
para a Sahaja Yoga, Eu tenho visto, elas encontram alguns Sahaja Yogis que estão maldesenvolvidos... e porque elas são
mentais, elas começam a argumentar: “Com é que isto é dessa maneira? Como isso é desse jeito?” “Como é que ele é um

Sahaja Yogi e ele se comporta assim?” Há muitas maneiras das pessoas se relacionarem... com o Poder do Divino.
Eu lhes falei no começo que Deus se sentiu só... é foi por isso que Ele criou esta Adi Shakti... e através Dela, o universo inteiro foi
criado. Mas também é verdade que assim como vocês estão procurando, o Divino também os está procurando. A sua busca
também é totalmente recompensada, se vocês compreenderem uma coisa simples sobre o Divino: Ele é Aquele que lhes deu
inteligência; Ele é Aquele que lhes deu sabedoria; Ele é Aquele que lhes deu... tudo que vocês têm, do mesmo modo que vocês
estavam cantando: “Tudo que temos foi dado por Você.” Se este for o caso, que tudo que vocês têm... foi dado por sua
Kundalini, por este Poder Materno de sua Kundalini, então é muito importante entender o que é necessário... para mantê-La feliz
e manter a satisfação Dela. Vocês devem tentar ver o que A faz feliz. Como Eu disse, há um relacionamento... entre as almas
realizadas e o Divino. O Divino fica feliz quando você está feliz. Ou podemos dizer, quando o Divino o faz feliz... e você fica feliz,
então o Divino fica feliz. É um tamanho relacionamento. E é tão próximo, é tão próximo, nós podemos dizer que é do mesmo
modo que o sol tem os seus raios, ou a lua tem a sua própria luz do luar. É tão próximo, tão arraigado, tão integrado, e deve ser
dado a você o controle total sobre si mesmo... e sobre seu desenvolvimento.
Eles descrevem isso de várias maneiras, que você deve se entregar. Agora, a pessoa se entrega, é claro, com medo. Se alguém
vem com uma espada e diz: “Tudo bem, entregue-se”, talvez você se entregue. Mas assim que essa pessoa desaparecer, você
pegará outra espada e cortará a garganta dela. Essa entrega não tem nenhum sentido. Essa entrega é uma entrega que é
simplesmente forçada sobre você. Todas as entregas assim têm criado problemas, porque isso tem uma reação. Mas a sua
entrega ao Divino proporciona muita alegria. Como o sal que se dissolve no mar automaticamente, na água automaticamente,
essa natureza solúvel é realmente doadora de alegria. Se você puder apenas sentir isso dentro de você mesmo, sentir que você
está unificado com o Divino, você está dissolvido no oceano do Divino.
E depois, o que assume sua forma não é nada além de supremo amor, compaixão e, como resultado, suprema alegria. Muitas
pessoas Me dizem: “Mãe, é muito dífícil perdoar alguém.” Mas Eu acho que é horrível não perdoar alguém. Existe uma grande
alegria em perdoar, uma alegria muito grande em perdoar. E assim que você perdoa, o Divino assume e o Divino cuidará de
você. Ninguém pode perturbá-lo. Mas primeiro você deve se entregar ao Divino, isso é o que é o perdão. Simplesmente não se
incomode em punir alguém... ou fazer algo contra alguém. O Divino assume o controle para você e faz tudo que é necessário, e
de uma maneira tão bela que vale à pena ver como isso funciona. O Poder da Adi Shakti, esse Divino, está descrito em toda
religião, por exemplo, no Islã é chamado de Ruh; na Bíblia é chamado de Poder Onipresente; é chamado de “Allak”, “aquilo que
não pode ser visto”; Niranjana, Aquela que está além de qualquer apego, algo assim. Todas essas palavras são usadas para
esse Poder Divino.
As pessoas têm ouvido sobre isso, as pessoas têm cantado sobre isso; mas infelizmente muito poucas pessoas o sentiram, e
quando elas o sentiram, elas não souberam como dar isso aos outros, como fazer os outros sentirem isso. Assim, tudo que eles
falaram tornou-se um tipo de história... ou algo insensato. Ninguém podia acreditar que eles sentiram qualquer coisa assim... ou
podiam imaginar que havia um tamanho Poder realmente existindo. Agora, felizmente, isso se tornou um fato universal para
todos vocês, pois vocês sabem que existe esse Poder. Vocês têm certeza sobre esse Poder, porque vocês podem senti-Lo
dentro de si mesmos. E quando vocês O sentem, vocês se sentem muito felizes. Vocês podem distinguir se alguém está
falando a verdade ou não, porque vocês podem ver isto pelas vibrações, neste - Eu devo dizer, o Poder da Adi Shakti. Ela lhes diz
a verdade. Se alguém prejudicou você, por exemplo, você pode dizer: “Mãe, se eu perdoar essa pessoa,” “então isso não será
verdadeiro," "porque ela definitivamente prejudicou,” “e se eu perdoar, isso significa que aceitei que ela não me prejudicou,” Esse
tipo de argumento é possível. Agora, você verá, você ficará surpreso, perdoe essa pessoa, porque a verdade é que quer você
perdoe ou não, você não faz nada.
Essa é a verdade. Assim, se a partir da compaixão, você perdoar alguém, a compaixão se torna a verdade. É a compaixão que
lhe mostra a verdade. Assim, toda a verdade absoluta que você conhece é... através da compaixão do Poder Divino. Talvez,
algumas vezes, as pessoas digam: “Nós verificamos as vibrações, Mãe,” “e percebemos desta maneira e ainda assim isso
aconteceu.” Isso não faz nenhum diferença. Seja o que for que aconteceu, aconteceu, não importa. Você sentiu as vibrações, e
você perguntou às vibrações... e você agiu pelas vibrações, só isso. Quer isso tenha resultado ser desse jeito ou não, é
diferente. Porque tinha de ser o oposto. Algum drama está acontecendo.

É o “chitvilas”, é a alegria do chitta do Divino. Então é uma peça teatral acontecendo. Se você consegue observar essa peça,
então você não fica perturbado, é uma peça. Como ela trabalha, como ela é organizada, não é sua dor de cabeça. Você só tem
de observar a peça do Divino, como ela acontece. Nós vimos agora, todos vocês, o que vocês chamam de milagres têm
acontecido. “Mãe, esse milagre aconteceu, aquele milagre aconteceu...” “e eu sei que tudo é o milagre do Divino.” Apesar disso,
nossa fé no Divino não é uma fé tão iluminada. Quando você tem a fé iluminada, você não se preocupa com coisas que são
muito importantes na vida. Se der certo, tudo bem; se não der certo, tudo bem. Não se deve presumir que uma vez que você seja
uma alma realizada, o mundo inteiro pode cair aos seus pés.
Não necessariamente. É uma peça. É uma bela diversão da atenção da Adi Shakti. Assim, se você conseguir se tornar a
testemunha, se você conseguir realmente se tornar a testemunha da coisa toda, então o que acontece é que você cresce
espiritualmente muito mais. Eu devo dizer que você se dissolve no Poder Divino. Essa dissolução tem de acontecer. É por isso
que o puja de hoje é muito importante para vocês, porque se não fosse a Adi Shakti que tivesse se encarnado, esse trabalho não
poderia ter sido feito. Isso não poderia ter acontecido. Porque tinha de ser algo... que abrangesse todas as angularidades desta
vida humana, todos os aspectos desta vida humana. Tinha de ser uma Encarnação assim... que pudesse, sem dúvida, ver o ser
humano como um todo, não somente seu ser físico, o ser mental, o ser emocional... ou suas ideologias particulares, ou seu
domínio particular, não, como um todo, como um ser humano.
E o ser humano, como Eu lhes disse, em tudo interiormente, todos eles são exatamente iguais. Alguns são mais sensíveis e
estão buscando genuinamente, alguns não estão buscando genuinamente, e alguns não estão buscando de forma alguma. Mas
a busca também é lhes dada pela Adi Shakti. Agora, acontece que no processo evolutivo, um peixe surgiu da mãe. Desse mar,
que era como uma mãe para o mar, ele surgiu. E depois, cerca de 10 ou 12 peixes surgiram. Então depois de algum tempo,
cardumes de peixes surgiram. Da mesma maneira, a sua evolução se realizou. Na realidade, nós achamos que temos uma
grande quantidade, e nós ultrapassamos o número que (...) tinha dito, ou podemos dizer, o que São João disse, nós já tínhamos
ultrapassado isso, não importa. Isso não importa.
Vejam, parece que é uma área muito fértil, uma época muito fértil, esta Kali Yuga, onde há muitas pessoas... que estão
devotando-se à Divindade. É o momento certo para fazer isso. Ontem, quando Eu vi a peça de vocês, Eu mesma vi tudo aquilo...
e Eu Me perguntava: “O que irá acontecer a essas pessoas,” “como elas irão aceitar a Sahaja Yoga?” Elas têm, elas têm se
dedicado, elas têm se dedicado à espiritualidade. Todas essas diversas coisas que vocês veem nestes tempos modernos... não
devem perturbá-los muito, porque isso tem de ser desse jeito. É um drama, é uma peça, e nesse drama, você deve saber que
isso funcionará... de uma maneira tão bela que após algum tempo... você perceberá somente o Divino dissolvendo... todas as
coisas inúteis que nós temos, como nosso condicionamento e nosso ego. Nós teremos muitas pessoas na Sahaja Yoga.
Quando chegar o ano 2.000, nós teremos... muitos, muitos Sahaja Yogis no mundo inteiro. Uma vez que tenhamos muitas
pessoas, muitos saltarão para dentro... da Sahaja Yoga. Essa é também a natureza humana. Eles não se entregarão a isso até
termos muitas pessoas, e quando tivermos uma multidão, eles entrarão na Sahaja Yoga.
Algumas pessoas estão sempre preocupadas: “Mãe, e quanto aos outros? Nós agora estamos no paraíso," "estamos
regozijando a vida, e quanto aos outros?” Tudo dará certo. Tudo dará certo, mas sua atenção deve ser: “Como eu posso
dissolver os outros dentro desse oceano de alegria,” “de compaixão?” Agora, vocês ficarão surpresos ao ver que... é somente
sua própria compaixão que irá lhes dar força. Essa compaixão dentro de vocês, quando vocês virem que as pessoas estão
ficando completamente afogadas, completamente destruídas, sua compaixão em si mesma os tornará poderosos... e vocês
farão tudo que é necessário. Vocês abandonarão todas as atividades insensatas... e vocês realmente se dedicarão a emancipar
outras pessoas. E surpreendentemente, a medida que vocês fizerem isso. o seu próprio nível de espiritualidade se elevará.
Como vocês veem, Eu diria... que quando você dissolve, digamos, um pouco de sal na água, a água se eleva. Da mesma
maneira, quando mais pessoas vierem para a Sahaja Yoga, o Poder Divino se manifestará muito mais. Ele já está se
manifestando, mas quanto mais pessoas houver, haverá muito mais manifestação, porque será como muitos canais que
estarão trabalhando.

Assim, nessa conjuntura em que todos nós sabemos que... existe o Poder Divino, que todos vocês obtiveram sua Realização... e
que todos vocês agora são pessoas santas, então nós devemos cuidar das pessoas que eram como vocês. Por exemplo, nós
tivemos os Sufis, depois tivemos os Nath Panthies, tivemos os Gnósticos, todos os tipos de pessoas em cada religião. O que
eles fizeram? Eles fizeram o máximo... para despertar outras pessoas para o fato de que existe o Poder Divino. Eles não
puderam dar a Realização, eles não podiam provar isso, mas eles trabalharam isso, falaram sobre isso, cantaram sobre isso.
Isto é o que temos de entender: nada deve impedir sua compaixão de ser expressada. Quando você sabe que as pessoas estão
se afogando, elas estão num caos terrível, esse é um tipo enorme, Eu diria, de ataque violento do mal sobre os seres humanos. E
se você tem essa compaixão dentro de você, você fará o máximo para salvá-los. Esse é que é o trabalho desse chitvilas, dessa
alegria de sua atenção. Sua própria atenção regozijará quando você começar... a trazer mais pessoas para dentro do Poder de
Deus.
Sem Deus, não há nenhuma salvação para os seres humanos, isso todo mundo admite, todo mundo fala assim, mas eles não
tem nenhuma ideia em relação ao que é Divindade, qual é o caminho para atingir isso. Enquanto todos vocês têm isso. Vocês
têm o poder de despertar a Kundalini. Vocês sabem tudo sobre os chakras, conhecem todos os defeitos dos chakras. vocês
podem descobrir a partir das vibrações a verdade sobre tudo. Quanto mais você usa esse poder, melhor será. Então você tem
de ir a regiões onde até agora você não foi. Nós não conseguimos muitas pessoas da raça negra, Eu acho, da África. Então
estou pensando em ir à África no próximo ano para trabalhar isso. Nós também temos muitas outras áreas... onde Eu acho que
temos de trabalhar isso, se essa compaixão estiver dentro de você, então ela o compelirá também... a fazer um trabalho que
trará consolo às pessoas... que não estão nem mesmo buscando.
Eu já estou ocupada formando algumas ONGs, que realmente criarão instituições muito belas... para as pessoas que não têm
nada. Elas estão passando fome, elas estão em difículdades, elas estão sob grande provação. Somente vocês podem fazer
isso, porque ao virem para a Sahaja Yoga, vocês abandonaram sua ganância, vocês abandonaram sua luxúria. Acabou-se.
Agora vocês são tão livres e tão independentes. Com isso, a compaixão não pode tomar nenhuma outra forma, porque muitas
pessoas viram que elas começam esse tipo de trabalho... e depois elas começam a se tornar líderes, ou elas começam a se
tornar ricas ou a saquear os outros. Isso vocês não farão. Vocês são, realmente, o que Cristo disse: o sal, o sal que é
completamente dissolvido na Divindade... e esse sal irá dissolver muitas pessoas, uma vez que comecemos a expandir desse
jeito. Eu não estou dizendo que vocês devem ser como missionários ou algo assim, convertendo pessoas para a Sahaja Yoga à
força, não. Nós temos de cuidar do que está faltando neles primeiramente.
Na verdade, há muito poucas pessoas neste mundo que são honestas, que não têm ganância. Eu conheci pessoas que nunca
tiveram nenhuma ganância, mas assim que elas obtiveram alguns poderes, começaram a mostrar... uma ganância tão grande
que, surpreendentemente, quando você conhece essa pessoa, que nunca tinha feito uma coisa assim, e de repente, você
descobre que ela se tornou tão gananciosa, você não consegue acreditar nisso. Mas não os Sahaja Yogis. Os Sahaja Yogis não
farão isso. Eles desfrutarão sua compaixão, nada mais. Não a sua luxúria, não a sua ganância... e também os assim chamados
desvios... como tomar drogas e beber e outras coisas insensataz. Porque eles sabem o que de fato eles regozijam, onde está a
alegria deles. Uma vez vocês saibam onde está a alegria, vocês tentarão ter mais dela... e ter mais alegria é tão fácil agora para
vocês conseguirem. Eu diria que assim como os homens estão trabalhando isso, as mulheres devem trabalhar, porque as
mulheres têm mais sentimento de compaixão, mais sentimento de compaixão e perdão. As mulheres normais, não estou
falando sobre as anormais, Eu estou falando sobre as normais.
Deveria ser assim, porque elas são mães, elas têm filhos, elas souberam o que é o amor pelos seus filhos. A mãe não espera
nada. Ela só quer que seu filho esteja bem e feliz. Ela gosta de seu filho, só isso. Se você é uma mulher, essa compaixão existe
inerente dentro de você. Eu tenho visto moças jovens. Elas também, se elas veem um bebezinho, todas elas correrão até ele.
Elas gostariam de pegar o bebezinho, elas têm bonecas... e cuidam das bonecas exatamente como se fossem seus próprios
filhos. Assim, para as mulheres, deveria ser muito mais fácil mostrar compaixão... e expressar e manifestar, deveria ser. E como
todas vocês são casadas também, seus maridos se sentirão muito fortes... pela própria natureza de vocês da Divindade.
O que vocês sacrificam? Alguns dizem: “Eu sacrifico isso por Deus, sacrifico aquilo por Deus,” O que há para sacrificar para

Deus? Do que Deus precisa? Ele não precisa de nada. O que há para sacrificar? Vocês só têm sacrificado seus cérebros, só isso,
Eu posso dizer, nenhuma sabedoria está presente. Nada para sacrificar. E se algo... tem de ser feito, tem de ser feito. Eu tenho
visto também algumas mulheres vindo a Mim dizendo: “Mãe, nós temos de cozinhar, depois nós temos de cuidar das
crianças...” “e das tarefas de casa e disso e daquilo”. O que é isso?
Senão, o que vocês farão? O que vocês farão o dia inteiro? Assim como os morcegos se penduram o dia inteiro, vocês vão se
pendurar? Vocês têm de fazer alguma coisa. Enquanto fazer isso não é nada grandioso, vocês sabem. E depois sacrificar, Eu
não sei o que você irá sacrificar. Na verdade, o que você está sacrificando é a sua alegria, é sua felicidade. Se você alcançar
esse estado de regozijar o seu próprio Si, então você nunca ficará cansada. Você nunca resmungará. Vocês sempre dirão: “Mãe,
nós estamos regozijando tudo.” Isto é um ponto muito importante que devemos compreender: se alguém é uma mulher ou um
homem, eles têm a mesma coisa que chamamos de Kundalini.
Mas uma mulher, na realidade, como vocês sabem, é na maioria dos casos canal esquerdo. Ela tem mais poder de compaixão.
Da mesma maneira, o homem tem mais poder de ação. Portanto a compaixão tem de se tornar ativa. Nessa combinação, tudo
dará certo de uma maneira muito bela. Mas se esse equilíbrio não estiver presente, será dífícil. Eu tenho visto que a maioria dos
casamentos que temos tido... têm sido bem sucedidos, mas alguns deles não foram, porque Eu acho que algumas das
mulheres têm sido homens... e alguns dos homens têm sido mulheres. E Eu fico às vezes realmente muito infeliz, Eu fico com
dor ao ver que desnecessariamente... eles estão criando problemas. Ambos são Sahaja Yogis. Se eles não fossem Sahaja
Yogis, Eu poderia entender.
Se um Sahaja Yogi está casado com uma pessoa não Sahaja Yogi, Eu posso entender, mas ambos são Sahaja Yogis. Agora,
aqui, vocês devem entender o relacionamento... entre Deus Todo-Poderoso e a Adi Shakti. É completa harmonia, completa
compreensão. Deus Todo-Poderoso é o Espectador. Ele fica assistindo o trabalho da Adi Shakti. Ela é a compaixão, é claro. Ela
não diz que algo deve ser destruído... ou que algo deve ser morto, tudo bem, Ela é a compaixão. Mas Ele é Aquele que assume o
controle. Se alguém tenta fazer algo contra a Adi Shakti, é Ele quem assume o controle e muda todo o cenário... de tal maneira
que você não compreende como isso aconteceu, como isso foi resolvido. O que você tem de fazer é regozijar a peça.
Da mesma maneira, os Sahaja Yogis devem ter uma harmonia, devem ter compreensão, alegria entre vocês mesmos. Se um
Sahaja Yogi não consegue regozijar, quem irá regozijar a vida? Eu não consigo entender... aquele que tem a sua Kundalini
completamente despertada, que sentiu o Poder Onipresente do Amor, que sabe o que é a verdade, que está se sustentando na
união completa com o Divino, como pode uma pessoa assim de algum modo ter qualquer tipo de problema? É para
compreender... que você está sentado no Reino de Deus Todo-Poderoso. Você entrou em Seu Reino... e você está sob a
atenção, a compaixão da Adi Shakti. Mas é deste jeito, se você faz com que um mendigo, que esteve mendigando por toda sua
vida, sente-se em um trono, ele ainda fica mendigando sentado nesse trono. Assim, essa é às vezes a situação dos Sahaja
Yogis. Eu recebo algumas cartas estranhas às vezes e Eu começo a Me perguntar se esse sujeito ainda está no estado do
limbo, não é ainda um Sahaja Yogi nem um ser humano, está no meio, em algum lugar pendurado. Assim, pelo menos esse
estado deve ser superado por todos vocês, porque isso causa uma impressão muito ruim... também para as outras pessoas e
para sua própria vida. Para sua própria vida, é muito importante... que você cresça plenamente na compreensão... dos poderes
que você obteve e o amor que sua Mãe tem.
Quando você diz que você deve se entregar à sua Mãe, significa o quê? O que você tem de entregar? Apenas pense nisso. O que
você está entregando é o que está pervertido, tudo que é destrutivo, tudo que o desencaminha, tudo que é seu ego e seu
condicionamento. Isso é tudo que você está entregando, apenas para se purificar, para regozijar a si mesmo e conhecer Deus
Todo-Poderoso. Se você não conhece a si mesmo, como você conhecerá Deus também? Impossível. Assim, para conhecer a si
mesmo, você tem de evoluir. Eu sei que há alguns Sahaja Yogis muito grandiosos, algumas Sahaja Yoginis também. Há muitos,
mas ainda assim Eu diria que há muitas outras áreas... onde todos esses Sahaja Yogis altamente evoluídos... têm de entrar e
trabalhar.
Vocês podem fazê-lo. Eu fiquei surpresa ao ver que neste lugar... quando Eu vim pela primeira vez a Roma, nós fizemos
propaganda, e não havia nem mesmo uma única pessoa no salão. Então Eu disse: “Baba, o que vai acontecer neste país?”

Agora, nós temos muitos Sahaja Yogis, inacreditável, mas assim como ela está crescendo para os lados, ela também deveria
crescer para cima. Assim como ela está crescendo em quantidade, ela deveria também crescer mais em qualidade, e conforme
vocês crescem em qualidade, mais e mais pessoas virão. Porque Eu sei o tempo todo... que vocês são tão coletivos que o
tempo todo vocês sentem: “Mãe, meu tio ainda não é um Sahaja Yogi.” “Mãe, meu irmão ainda não é um Sahaja Yogi.” Eu sei
que vocês têm este sentimento: “Meu pai ainda não é um Sahaja Yogi.” Então esqueça-os. Mas aqueles que estão buscando, se
aproximem deles. Eles são os seus verdadeiros parentes. Então depois, quando todas essas pessoas ingressarem, seu pai,
mãe, irmãos, irmãs, filhos, todos eles entrarão. Eles são desse tipo. Eles esperarão e esperarão e esperarão.
Eles não são buscadores. Mas aqueles que são buscadores, vocês devem buscá-los. Vocês devem descobrir onde eles estão.
Minha atenção, é claro, está com vocês... e toda vez que vocês pensarem em Mim, Eu estarei à disposição de vocês
completamente. Seja o que for que quiserem, Eu estarei lá para ajudá-los de toda maneira que for possível. Qualquer coisa que
você ache muito dífícil, não é. Porque você toma isso sob sua responsabilidade. Mas se você deixa isso para este Poder
Onipresente do Amor Divino, para este Poder da Adi Shakti, Paramachaitanya, nada é dífícil, nada é tão ruim que você não possa
administrar. Eu não sei se Eu tenho de lhes falar sobre esta Adi Shakti, isso tomará pelo menos dez horas, no mínimo. Então Eu
acho que é melhor pararmos agora e devemos guardar algo... para o próximo Adi Shakti Puja. Alguém Me perguntou: “É
necessário ter este puja?” Eu acho que se há um puja que devemos fazer, é este aqui, é o da Adi Shakti.
É muito importante que este puja seja feito, porque é desse modo que você cresce, esse reflexo melhora... e você cresce cada
vez mais dentro de você mesmo... através o Poder da Adi Shakti ou através o Poder da Kundalini. Como vocês sabem, esta Adi
Shakti tem Sua própria Kundalini, que é a Adi Kundalini e o reflexo Dela... dentro de você é a Kundalini. Portanto, vocês têm de
venerar... e é a melhor maneira de agradar sua própria Kundalini, sua própria Mãe que lhe deu este nascimento. Que Deus os
abençoe.
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Shri Mahalakshmi Puja. Moscow (Russia), 16 July 1996.
Hoje, nós iremos... venerar o Princípio da Lakshmi dentro de nós.
Lakshmi é a Deusa da riqueza, da prosperidade e também da saúde. Na verdade, seu país já é abençoado, porque vocês têm
muitas coisas aqui. Primeiramente, este país tem muito petróleo... e se forem feitas descobertas, há muito mais. Depois, em
segundo lugar, vocês têm belas madeiras de lei. Depois, em terceiro lugar, vocês têm muito aço, muito aço, aço muito bom.
Vocês também têm diamantes. Vocês têm tantas coisas, além disso vocês têm muito coração. Vocês também têm ouro.
Assim, todas essas coisas existem em abundância neste país. A única coisa que vocês não têm ainda é alguém que dará um
jeito... de conseguir isso para vocês.
Eu tenho certeza que dará certo. Mas na Sahaja Yoga, nós temos de saber que este Princípio da Lakshmi... nos dá um grande
senso de satisfação. Se você não tem satisfação, então nenhuma quantidade de Lakshmi pode ajudá-lo. A pessoa se torna
muito gananciosa. Você tem alguma coisa, mas você quer ter mais e mais e mais, e para isso, a pessoa adota todos os tipos de
métodos e meios. Dessa forma, vocês têm um sistema de Máfia muito perverso aqui, que é muito ganancioso. Em relação aos
Sahaja Yogis, a pessoa tem de compreender... que ela não tem de alcançar nada, ela já alcançou. Primeiro as pessoas tentam
buscar comida, no Nabhi Chakra - depois elas comem - isso é Swaha, então isso fica retido no corpo. Agora, vamos supor que
alguém se torne... muito guloso em relação à comida, ele fica doente, ele tem problemas. Mas ele vai ao segundo estágio...
onde ele sustenta isso e é chamado de Swadha, porque ele come pensando que é, como um ser humano, seu dever comer, só
isso.
Não pelo sabor, não por gula, não para se exibir. De uma forma muito simples, ele come. Por exemplo, no ocidente Eu tenho
visto que... as pessoas são muito minuciosas em relação... a onde você põe a colher e onde põe aquilo. Elas gastam muito para
comprar esses talheres. Agora, a pior coisa para o Princípio da Lakshmi é beber. É o álcool. Eles dizem na Índia que se uma
garrafa entra por uma porta, a Lakshmi foge pela outra porta. Então os Sahaja Yogis não precisam beber. Eles abandonam a
bebida, e desse modo, o Princípio da Lakshmi pode ser estabelecido... muito mais facilmente. Agora, por que nós devemos ter
Lakshmi?
Nós devemos ter Lakshmi... porque no símbolo da Lakshmi, você pode ver a razão. Antes de tudo, a Lakshmi tem... dois belos
lótus cor de rosa em Sua mão. Isso simboliza que a pessoa que tem dinheiro... deve ter uma casa muito confortável, que seja
muito convidativa, a cor rosa significa amor e acolhimento. Agora, o besouro vem no lótus... e ele tem todos os tipos de
espinhos em seu corpo. O besouro vem ao lótus... para coletar mel, ele tem espinhos em seu corpo, mas o lótus aceita. Ele
convida, você vê que o lótus fica muito feliz... em ter esse besouro nele. Agora, o besouro está procurando mel... e ele fica
cansado e dorme dentro do lótus, então o lótus lhe dá uma bela coroa, a cama para ele dormir. e dá toda fragrância do lótus
para esse besouro, até amanhecer. Depois quando o besouro descansou bem, ele pega o seu mel e então voa para fora. Nós
podemos expressar isso poeticamente: o besouro é respeitado pelo lótus, porque ele está buscando o mel.
Mesmo se ele tiver espinhos, não importa. Assim, vocês que têm buscado a verdade, a receberam em seu Sahasrara, que é
exatamente como um lótus. Seja o que for que você tenha feito, qualquer que seja o passado, não é importante, você consegue
sua dignidade porque você está buscando a verdade. Também, quando as pessoas ficam saturadas com Lakshmi, como Eu
tenho visto no ocidente, eles se entregam a busca, eles ficam fartos, porque coisas materiais não são Lakshmi, porque isso não
dá nenhuma satisfação. Assim, a outra coisa que essa Lakshmik tem em Sua mão - o que acontece é que ela coloca uma mão
deste jeito - esta mão sugere que uma pessoa que tem dinheiro... tem de dar e compartilhar, não ficar com isso para si mesmo.
Se eles não compartilham, então eles não podem desfrutar o Princípio da Lakhsmi, enquanto que doar aos outros dá tanta
alegria. Uma outra mão está deste jeito, esta mão da Deusa sugere que aqueles que estão... sob seu cuidado, seus parentes,
seus amigos, todas essas pessoas, você deve lhes dar completa proteção. Se qualquer coisa acontecer à sua família, qualquer

coisa acontecer aos seus parentes ou aos seus amigos, você deve ajudar essa pessoa. Algumas pessoas tentam ajudar seus
parentes... dizendo - muitos políticos agem dessa maneira - enganando. Mas enganando, o que você está fazendo... é arruinar a
vida desse parente, você não está realmente ajudando.
Então ele estará perdendo seu nome, sua dignidade, tudo, especialmente o seu caráter moral. Assim, com a Lakshmi, você deve
ter sua moralidade intacta. Em um país, como agora, por exemplo os Estados Unidos... e todas esses povos, há filmes horríveis
surgindo... e as pessoas estão adotando a ciência que... nós chamamos de "alakshmi". Uma pessoa que tem Lakshmi deve se
vestir de uma forma decente, mulheres e homens. Eu noto nas ruas as mulheres andando com roupas muito curtas. Com isso, o
que vai acontecer é que seu Nabhi Chakra ficará bloqueado, e você terá problemas com dinheiro. Assim, a riqueza que você
tem... deve ser vista em seu temperamento, em sua natureza, em seu comportamento, em seu modo de viver. Além disso, um
indivíduo que tem Lakshmi... tem de ser um homem muito humilde. Por exemplo, Shri Lakshmi está em pé sobre um lótus. O
lótus é a flor mais leve e delicada que você pode imaginar, porque ela flutua sobre a água.
Assim, o temperamento Dela não deve ser de um tipo muito sério, mas sim muito alegre. E Ela não se exibe, porque é uma coisa
tão simples, como um lótus, ficar em pé sobre isso. Assim, as pessoas que têm dinheiro ou que têm riqueza... não devem tentar
se exibir através de carrões e isso e aquilo. Isso, é claro, não significa que vocês devam se tornar sanyasis. Pelo contrário, vocês
devem ser pessoas muito dignas. Mas deve haver desapego. Por exemplo, você viu Raja Janaka, Ele era um rei... e ainda assim
Ele era tão desapegado... que todos os santos iam e tocavam os pés de Raja Janaka. Então havia esse sujeito chamado
Nachiketa, ele perguntou ao seu mestre: “Por que você toca os pés Dele? Ele é um rei.” Então o mestre disse: "Tudo bem, vá e se
encontre com Ele agora." Então o que ele viu foi que Janaka tinha todos os luxos da vida.
Ele estava vivendo em um palácio... e no cortejo, havia milhares e milhares de pessoas... que estavam jogando pérolas Nele.
Então Nachiketa pensou que ele deveria pegar pelo menos uma pérola. No dia seguinte, ele foi a Raja Janaka... e Lhe pediu:
"Dá-me a Realização do Si." Então Raja Janaka disse: "Eu posso lhe dar todo o Meu reino," “mas não a Realização do Si, é muito
difícil,” “porque você está possuído pela ideia de ter dinheiro,” “uma pessoa assim não pode ter a Realização.” Ele disse: "Tudo
bem, eu viverei aqui até ter a Realização." No dia seguinte, Raja Janaka o levou para tomar um banho no rio... e Ele estava se
divertindo com o banho. E as pessoa vieram e Lhe disseram que havia um incêndio em... Seu palácio. Mas Raja Janaka ficou
meditando. Ele não se preocupou. Depois eles disseram que as pessoas que estavam no palácio fugiram. Então ele diz - alguém
disse: “Agora o fogo está chegando aqui.” Ainda assim Raja Janaka ficou meditando.
Mas Nachiketa correu, porque suas roupas estavam... do lado de fora, então correu para salvá-las. E ainda assim Raja Janaka
não estava preocupado. Então quando Ele voltou, Ele lhe disse: “Nachiketa, isto é tudo Mahamaya.” É desse modo que você é
testado, se você é orientado para o dinheiro, você não consegue ter a Realização do Si. Ela é Aquela que fica testando. Todas as
pessoas gananciosas, todas as pessoas que por causa do dinheiro fazem todos os tipos... de coisas, como vocês têm aqui, as
Máfias, todas serão punidas. Em todo caso, eles não são pessoas felizes, pessoas satisfeitas, eles ficam o tempo todo
preocupados. Assim, a primeira coisa que você deve ter é satisfação. Isso é uma coisa muito importante compreender... nos
tempos modernos. Porque é dito também na economia... que os desejos em geral não são saciáveis. Você quer hoje um tapete,
tudo bem, o tenha, Você trabalha duro, poupa dinheiro para comprar um tapete, depois que você tem o tapete, você quer ter uma
casa, você nunca desfruta o tapete, pelo qual você trabalhou duro.
Depois você tem uma casa, então quando você consegue a casa, você quer ter um carro, depois do carro, você quer, Eu acho,
um helicóptero, talvez um avião. É desse modo que isso continua... e você trabalha duro e não tem nenhuma satisfação. Por
causa disso, nestes tempos modernos, as pessoas são extremamente inquietas. Não há nenhuma paz em seu coração, mas se
você tem este Princípio da Lakshmi em você, você se sentirá extremamente satisfeito... com tudo que é material. Se você tem,
está tudo muito bem, se não tem, está tudo muito bem. Mas depois disso, este Princípio de Mahalakshmi... é despertado dentro
de você, de maneira que você começa a buscar. E depois isso também é mais tarde, como vocês têm visto, concedido, porque
você tem a sua Realização do Si. Assim, nada de copiar essas horríveis pessoas materialistas, mas nós temos de ser satisfeitos
com o que temos... e devemos expressar nosso amor dando alguma coisa, seja o que for, para a pessoa necessitada. Eu tenho
Me observado. Eu acho muito dificl comprar qualquer coisa para Mim mesma.

Se for muito caro, Eu acho que não devo comprar. Então, uma vez Eu fui a uma loja, Eu quis comprar um determinado sari, mas
Eu o achei muito caro, não o comprei. Mas um Sahaja Yogi que estava Comigo, ele foi e o comprou... e o deu para Mim no Meu
aniversário, e Eu simplesmente comecei a chorar, foi demais. Nós temos histórias como essa em nosso Ramayana também,
onde Shri Rama comeu a fruta "ber" azeda. Nós chamamos isso de "ber", Eu não sei, vocês também chamam de "ber", deve ser
uma história assim. Ela disse a Shri Rama - ela era uma mulher idosa de uma sociedade oprimida - disse: "Eu comi cada uma, eu
provei cada ber com meus dentes," “e eu descobri que nenhuma delas estava azeda.” Na Índia, ninguém come nada que foi
tocado pela boca, qualquer comida assim, é considerada utishta, é algo errado. Mas Shri Rama imediatamente comeu, Ele
disse: "Oh, que gentileza sua ter provado para Mim." Mas o irmão Dele ficou muito zangado, Ele não gostou daquilo, Lakshmana.
Shri Rama comeu, Ele disse: "Eu nunca comi bers tão belas." Então Sua esposa Sita disse: “Dá-Me também, um pouco, Eu sou
Sua metade, Você deve Me dar.” Então quando Shri Rama Lhe deu, Ela comeu e disse: “Oh Meu Deus!
Que fruta maravilhosa é esta.” Então Lakshmana disse: "Por que não Me dá?" Ele perguntou à Sua cunhada, “Dá-Me também",
Ela disse: "Não, porque você estava muito zangado.” Mas Ela deu para Lakshmana, e Lakhsmana disse: “Eu nunca comi frutas
tão maravilhosas.” O que havia naquela ber não era nada além... do sentimento de doar daquela senhora idosa. Ela não tinha
nada para dar, era uma senhora pobre, então ela fez tudo aquilo apenas para dar para Shri Rama. Assim, compartilhar suas
coisas é uma coisa que dá muito alegria. Outro dia, nós trouxemos alguns presentes, nada tão grandioso, mas todos vocês
gostaram e Eu também gostei. É desse modo que todos nós temos de viver, é deste modo que todos nós temos de viver juntos:
compartilhando coisas. Não pense em si mesmo, pense nos outros. Pense no que os outros gostam. Na Índia, as
Gruhalakshmis são deste jeito, muito boas. Elas sabem o que você gosta de comer.
Assim, se você for à casa delas, imediatamente elas perguntarão: "Por favor, venha para o jantar." E elas farão o que Eu gosto...
e Eu adorarei comer. Elas farão o máximo para fazer isso. Não somente para Mim, mas para qualquer pessoa. É algo que dá
tanta alegria cozinhar para os outros. Assim, o Princípio da Lakshmi é somente desfrutado... quando você compartilha com os
outros. Meu pai era uma grande alma realizada, e ele nunca fechava as portas ou janelas à noite. E um dia um ladrão veio e
levou o gramofone que ele tinha. Então ele ficou muito triste, pois o ladrão tinha levado o gramofone, “E quanto aos discos? Ele
não pode comprar.” “Como ele tocará o gramofone?” Então Minha mãe brincou com isso: "É melhor colocar no jornal..." “para o
ladrão que levou nosso gramofone:” “por favor venha e leve os discos também.” Esse é um sinal do Princípio da Lakshmi.
Aquele que é satisfeito... é o mais feliz quando pode dar alguma coisa. Se você dá com uma mão, você receberá de dez mãos.
Assim, nós temos de aprender a compartilhar, na realidade, vocês estão dando a coisa mais elevada aos outros: a Realização
do Si. O que mais você pode dar? Você deve ter visto que quando você dá a Realização do Si, o quanto você fica feliz. A maior
felicidade e a maior alegria... está em dar a Realização aos outros. Eu tenho observado as pessoas, o rosto delas muda... e as
pessoas que dão a Realização, a face delas também... fica cheia de luz. Nós somos uma nova sociedade, nós somos pessoas
da nova era, onde alcançamos nossa satisfação em coisas mais elevadas. Há muitos Sahaja Yogis que têm trabalhado, têm
dado a Realização, mas há muitos que não. A menos e até que você compartilhe sua alegria com os outros, você não será feliz.
Eu ouvi outro dia, uma senhora Me disse que o pai e a mãe dela são contra a Sahaja Yoga. Eu disse: "Qual é o seu
relacionamento com eles?" Ela disse: "Eu não falo com eles, não gosto deles," “o modo como eles são contra a Sahaja Yoga.” Eu
lhe falei: "Mude sua atitude," “leve algumas flores para eles, alguns presentes para eles,” “fale com eles de uma forma muito
doce.” “Por você se tornar uma pessoa muito seca,” “é por isso que eles não gostam da Sahaja Yoga.” E isso deu certo, deu
certo, os pais estão agora na Sahaja Yoga. Assim, a atitude de um Sahaja Yogi... em relação a um não Sahaja Yogi deve ser de
ajudar, de apoiar, de compartilhar. Mas Eu devo avisá-los que há alguns Sahaja Yogis... que tentarão ter o seu próprio grupo.
Eles são muito orientados para o poder. Eles terão um grupo exclusivo. Isso é um sinal perigoso, é um câncer. Tudo deve ser
coletivo. Qualquer um que faça esse tipo de coisa, você deve saber que é uma pessoa possuída, e você será prejudicado se
você seguir uma pessoa assim.
Todos nós somos coletivos, nós temos de saber tudo uns dos outros... e temos de viver como uma única família, não somente
na Rússia, mas no mundo inteiro. Uma vez que você desenvolva esse tipo de amor por todos, então você ficará surpreso ao ver
que... você se tornou uma grande personalidade. Isso significa que a gota se torna o oceano. Eu posso continuar falando sobre

o Princípio da Lakhsmi... por várias horas. Há nove Lakshmis, mas da próxima vez Eu lhes falarei. Uma Delas é Gruhalakshmi, é
a dona de casa, e a outra é Rajalakshmi, que é o poder de um rei... ou de uma pessoa que é administrador ou um burocrata. Mas
Eu lhes pediria... para compreenderem que vocês obtiveram o mais grandioso tesouro... que muito poucas pessoas obtiveram
neste mundo. Nutra isso com seu amor. Nutra isso com sua compaixão e existência pacífica. Se há qualquer problema,
qualquer coisa, de repente você deve se tornar pacífico interiormente.
Então imediatamente você perceberá que... a solução surgirá diante de você. Isso é o sutil do Princípio da Lakshmi. Eu espero
que todos vocês desenvolvam e desfrutem isso. Antes de Eu vir no próximo ano, Eu Me certificarei de que todos vocês, cada
pessoa tenha dado a Realização a pelo menos cem pessoas. Vocês têm poderes, Vocês têm poderes, vocês têm conhecimento,
não o desperdicem, nós temos de salvar o mundo. Que Deus abençoe todos vocês.

1996-0728, Guru Puja: Critério para fazer introspecção
View online.
Guru Puja Cabella, Itália, 28.07.1996 Hoje nós nos reunimos aqui para fazer o Guru Puja. Esse sistema começou há muito tempo
atrás na Índia, Eu acho que até mesmo na época de Patanjali, talvez até antes, quando havia grandes buscadores. E os gurus
deles ficavam sentados nas selvas, onde costumavam obter… permissão para ir lá e então eles obteriam a Realização, muito
poucos deles, um ou dois. Portanto, nós tínhamos muitos rishis e munis nos tempos antigos na Índia. Assim, esse sistema de
guru começou. Também, uma das razões é que não há religião organizada na Índia. Não há papas, não há padres, nada como
eles. Eles têm sacerdotes apenas para veneração nos templos. Mas para dar a Realização, para falar sobre a vida mais elevada,
todos eles tiveram de recorrer às grandes almas realizadas. E estava absolutamente na liberdade do guru quem aceitar, quem
não aceitar. E todos eram testados exaustivamente pelo guru… se eles eram capazes de alcançar a Realização do Si ou não. E
esse teste era muito rigoroso, muito difícil, e também a um ponto de crueldade… que muito poucos poderiam passar por esse
teste. Não é como a Sahaja Yoga, todo mundo é um Sahaja Yogi, não é assim. Isso, é claro, criou uma margem muito estreita
para as pessoas… alcançarem sua Realização e esses gurus nunca deixavam… seus próprios assentos, eles chamam de takiya
(almofada). Eles ficavam lá em seu próprio lugar, todos aqueles que… quisessem ir a ele poderiam vir. Se ele permitisse,
somente então eles podiam encontrar-se com ele. Você poderia andar por vários quilômetros, nada, não havia nenhuma
obrigação do guru de que ele deveria se encontrar com você. Talvez eles não sentissem esse amor e compaixão pelos
buscadores. Eles não entendiam que aqueles buscadores… estavam buscando ardentemente a verdade e eles não deveriam
sofrer. Essa talvez seja a razão pela qual eles não estavam tão preocupados. O tempo todo eles ficavam testando seus
discípulos. Até mesmo Ramdas, que foi o guru de Shivaji, ficava testando até mesmo Shivaji por muitas vezes, embora ele
tivesse nascido realizado. Então, para alcançar esse Gurupada, a posição de um guru, depois disso, eles tinham de trabalhar
muito, muito duro… para alcançar um estado de um santo. Mas na Sahaja Yoga, esse não é o caso, como vocês sabem. Eu
apenas pensei: se as pessoas obtiverem a Realização, elas verão por si mesmas o que há de errado com elas, elas farão
introspecção e tentarão se corrigir. Isso é verdade para muitas, muitas pessoas, mas algumas delas ainda estão ficando para
trás… e continuando a pensar sem parar que são Sahaja Yogis, que conquistaram muito, que são algo muito especial. Portanto,
essa ilusão está o tempo todo criando esse problema. Essa ilusão os torna muito bitolados, egoístas, egocêntricos, e as
pessoas não conseguem acreditar como eles podem ser Sahaja Yogis. Portanto, a primeira e mais importante coisa que temos
de saber… é que esta Sahaja Yoga tem funcionado porque Paramchaitanya… está transmitindo compaixão. Ele nunca fez isso
antes. Ele nunca teve esse tipo de atitude… que está presente porque Eu sou uma Mãe. E essa compaixão tem funcionado desta
forma: todos vocês obtiveram sua Realização, vocês alcançaram um estado que podemos chamar de almas realizadas. Mas
ainda assim, porque vocês obtiveram isso tão facilmente, sem custo, Eu acho que nós ainda não nos demos conta do que
obtivemos. Nós ainda não praticamos a meditação, a introspecção e a dedicação. Alguns estão muito lá, mas na maioria dos
casos, nós estamos apenas vivendo com a ideia de que já alcançamos. Portanto, a primeira coisa sobre a qual nós devemos
fazer introspecção é: "Nós estamos preocupados conosco?" O tempo todo nós pensamos que estamos sofrendo, temos esse
problema, aquele problema, ou isso deveria ser feito, aquilo deveria ser feito. Se a atenção está nisso, de modo que o tempo
todo, você está preocupado consigo mesmo, então você não pode romper, você não pode romper essa casca do seu ser, que
está sob o domínio do seu egoísmo mental ou egocentrismo. Mesmo o egocentrismo é totalmente contra o seu crescimento.
Há muitas pessoas que vêm, Eu tenho visto, até mesmo em Cabella, Eu sei que elas têm de sofrer muito porque acham que é
um… espaço muito aberto onde elas têm de ficar e elas devem tomar… todas as providências para fazer com que elas mesmas
fiquem confortáveis. Essas pessoas ainda têm de crescer muito mais. Para um santo, qualquer lugar tem de ser celestial. Vocês
devem ter Me visto desfrutando tudo. Eu posso viver em qualquer lugar, posso dormir em qualquer lugar. Eu não tenho
exigências de nenhum tipo. Mas se vocês estão preocupados com o conforto do seu corpo… ou com os problemas do corpo,
então vocês ainda estão no nível do corpo, o qual vocês têm de transcender. Preocupado com sua aparência, como você se
veste, que tipo de coisas você tem de vestir, tudo isso não faz de você ainda um bom Sahaja Yogi. Este é um estilo de Sahaja
Yogis que ainda desejam grandes confortos. Então, o que vocês têm de fazer é que se vocês estão acostumados a confortos,
tentem ir e dormir na rua. Eu não farei isso, mas vocês podem fazê-lo. Ou dormir em uma árvore. Vocês talvez caiam, não
importa. Façam todos os tipos de coisas que forem necessárias para punir o seu corpo, para entender que vocês não estão
presos a esse conforto do corpo. Esta é uma das coisas mais importantes que vocês têm de observar: vocês não estão
limitados pelo seu corpo. Tudo bem, se vocês tiverem conforto, muito bem; se não tiverem, muito bem. Para um Sahaja Yogi é

muito importante que ele seja capaz de viver como um santo. Não necessariamente você deve se tornar um sanyasi, mas de
dentro, seu corpo deve ser tal que você pode dominar seu corpo. Como você não consegue dormir em qualquer lugar? Por que
você não consegue dormir em qualquer lugar? Depois, também, eles querem ter uma acomodação muito confortável… em
relação a banheiros, isso, aquilo. Todas essas ideias existem porque você é muito consciente do seu próprio eu, mas não tem a
superconsciência, ela não está lá. Você quer ter tudo de primeira classe… e qualquer pessoa que tente interferir nesse tipo de
coisa, você não gosta. Eu posso entender um indivíduo que é muito idoso, ele não consegue lidar com as coisas, ele tem de ter
uma certa quantidade de conforto para o corpo, mas mesmo os jovens hoje em dia são extremamente orientados ao conforto.
Isso não é para a Sahaja Yoga. É claro, Eu tenho visto que as pessoas no Ocidente estão em melhor situação… nesse assunto.
Porque quando eles foram à Índia, eles Me disseram que acham… que os ônibus do transporte estadual são melhores do que os
ônibus confortáveis. Então Eu disse: "Por quê?" "Porque, Mãe, você pode saltar…" "para dentro do ônibus tranquilamente com
toda a bagagem," "Porque as janelas ficam abertas, você pode respirar. Muito natural, muito bom". E eles queriam ir em carros
de boi também. Quero dizer, eles desfrutam tudo aquilo. Na verdade, se vocês observarem, vocês notarão, principalmente no
mundo ocidental, que as pessoas estão adotando uma vida mais rústica. Elas estão desfrutando mais o estilo de vida rústico…
do que essa assim chamada vida confortável e artificial. Não tanto os indianos, Eu diria, também os malaios. Eu acho, a maioria
das pessoas que conheci nos países ocidentais são realmente ótimas, porque elas conseguem dormir em qualquer lugar,
podem comer qualquer coisa. Você lhes pergunta: "Vocês gostaram da comida?" "O que nós comemos? Eu não sei, Mãe." Esse
é o sinal. Esse é o sinal de uma pessoa… que não está preocupada com o que está comendo, com o que está recebendo, com o
que ele acha gostoso. "Eu gosto disso, gosto daquilo", essas palavras desaparecem. Isso não é difícil, não é difícil, vocês talvez
pensem que… Eu estou lhes pedindo para fazer algo, uma coisa arriscada. Isso não é difícil de forma alguma. Porque se você
tem de impressionar… as pessoas ao redor, você tem de ser como um santo. E se você é uma pessoa exigente demais, se você
é um criador de casos, então você não pode impressionar os outros de que você obteve a Realização do Si. Muitas pessoas Me
dizem: "Mãe, as pessoas tinham de fazer tanto," "ir aos Himalaias, fazer isso, fazer aquilo, e depois elas obtinham a Realização."
"Como é que a Senhora abençoou estas pessoas?" Até mesmo alguns grandes santos Me perguntaram isto: "Que direito eles
tinham de obter essa Realização?" "Por que a Senhora lhes deu a Realização? O que eles alcançaram?" Eu disse: "Apenas o
desejo deles. O desejo deles estava muito presente…" "de que eles deveriam obter a Realização do Si…" "e foi desse modo que
eles a conseguiram". Mas, agora, ficar somente no desejo não é suficiente. Você tem de depender do seu Si, na luz do seu
Espírito, você deve ver o que há de errado com você. Isso é uma coisa muito importante. Faça perguntas a si mesmo: "Por que
eu quero isso? Por que eu preciso disso? Qual é o propósito?" Porque, como vocês têm visto, todo o resto do mundo está louco,
chamamos de louco, porque eles estão correndo atrás de coisas estúpidas, eles estão querendo coisas que não têm nenhum
significado para a espiritualidade. Portanto, a espiritualidade por si mesma deve trazer satisfação ao Si. Se você é dotado
espiritualmente, então você é satisfeito consigo mesmo. E essa autossatisfação dentro de você o levará… para esse oceano de
alegria sobre o qual Eu tenho lhes falado… e todas as Escrituras têm descrito. Para os Sahaja Yogis, a palavra que usamos é
Nirananda. Nirananda significa um estado de alegria, onde nada é necessário. Alegria em si mesma é alegria. Vocês ficam
desfrutando apenas a alegria. Nada é necessário para torná-los felizes. Vocês estão felizes por causa da alegria que vocês têm,
no estado de Nirananda. Se vocês forem e observarem como esses santos viviam, vocês ficarão surpresos. O modo como eles
administraram a vida deles, vocês ficarão muito surpresos. Quantos dias eles jejuavam, sem comida. Nunca se preocuparam,
eles nunca pensaram que aquilo era jejum. Eles apenas pensavam: "Nós não temos comida, então não coma". É claro, vocês
não têm de passar por isso, vocês obtiveram a Realização. Então agora vocês têm o poder de alcançar essa maestria. Agora
vocês têm esse poder. Outra coisa que Eu notei sobre os Sahaja Yogis, é que alguns deles têm rancor dos outros. A Sahaja Yoga
é… as bênçãos do amor, as bênçãos da compaixão. Não há lugar para nenhum tipo de ódio… ou nenhum tipo de vingança ou
raiva entre os Sahaja Yogis. Se vocês têm isso, vocês devem vencer isso. É uma boa oportunidade, se vocês encontrarem
alguém que é muito irascível, que é do tipo muito zangado, vão e façam amizade com essa pessoa. Apenas vejam se vocês
conseguem continuar com essa pessoa ou não. Se houver um melindroso, também façam amizade com esse melindroso, e
vejam se vocês alcançam essa paz… que os manterá acima de todos os tipos de ódio, todos os tipos de raiva, que é uma coisa
muito ruim. Mas alguns Sahaja Yogis perdem a calma muito rápido. Eu diria que eles não podem ser Sahaja Yogis, porque se
você não tem controle sobre sua raiva, então como você é poderoso de compaixão e amor? Mas você nem mesmo tem de
controlar isso, apenas está lá. Uma vez que você tenha isso, tenha esse estado, então você apenas observa e vê. Antigamente,
os santos, na maioria das vezes, costumavam ser um tipo de gente muito zangada. Eles não conseguiam suportar a estupidez
do mundo… e eram do tipo muito, muito zangado, e eles fugiam das pessoas. Eu conheço um santo, Nityanandswami, que
sempre viveu na árvore, e se alguém tentasse chegar perto dele, ele atirava pedras nele. Não suportava as pessoas que estavam

todas irritadas e vindo até ele. Mas vocês não precisam disso. Vocês têm uma maneira de alcançar… amor e afeição das
pessoas que parecem ser muito, muito problemáticas… e do tipo rancorosas ou talvez algumas pessoas que são muito
agressivas. Essa não é uma tarefa difícil se vocês tentarem um pouco o contrário. A maioria das pessoas, quando encontram
alguém que é uma pessoa muito irascível, elas fogem delas. "Nós não queremos ter nada a ver com eles." Com aqueles que não
são irascíveis, aqueles que são de boa índole, vocês sempre podem ser amigáveis, o que há de tão grandioso nisso? O que há
de tão bom nisso? O que há de tão doce nisso? Mas o modo como vocês falam com a pessoa, como vocês falam com essa
pessoa, como vocês lidam com essa pessoa: seu amor definitivamente irá comovê-la, porque essa pessoa é um Sahaja Yogi, Eu
não estou dizendo para não Sahaja Yogis. Os Sahaja Yogis como eles são, vocês têm de ser extremamente… compassivos e
afetuosos e amorosos. Outra coisa que é extremamente importante para nós sabermos… é que nós obtivemos essa Realização
através do Amor da Mãe. Somente a Minha compaixão atuou, somente o poder da compaixão da Mãe poderia ter realizado isso.
Agora, mesmo que esse amor esteja fluindo em direção às pedras… ou em direção às montanhas ou a qualquer coisa que seja
muito sólida, as ondas voltam, elas têm de voltar. Da mesma forma, vocês agora que obtiveram a Realização… têm de saber que
compaixão e amor… são o único poder que vocês obtiveram, nada mais. Se você se ama, você cuida de si mesmo, você cuida de
sua família e cuida de seus filhos, então você não alcançou muito. Você só está preocupado consigo mesmo, porque essa é a
sua área limitada onde você se move. Mas se você puder romper isso e descobrir lugares… onde você tem de expressar seu
amor, você pode. Como eles dizem, a água encontra seu próprio nível. Da mesma forma, essa compaixão tem de fluir para
todos os lugares, para todas as valetas em todos os lugares e deve encontrar seu próprio nível. Mas se você está apenas
satisfeito consigo mesmo e não se preocupa, você está apenas tentando acreditar que… você é uma grande alma porque você é
um Sahaja Yogi, então Eu devo dizer que você está lamentavelmente equivocado. Nesta vida, você pode alcançar esse estado.
Nesta vida, você pode chegar a esse estado dentro de si mesmo. Agora, a terceira coisa que perturba os Sahaja Yogis é: "Mãe,
nós queremos a Realização de Deus", isso Me faz rir. Vejam, isso já está aí, já está aí. Como quando vocês entram no mar… e
dizem: "Mãe, nós queremos ir para o fundo do mar," vocês sempre podem ir, apenas escorreguem e vocês estarão lá. Da mesma
forma, uma vez que vocês tenham desenvolvido… uma espécie de Realização do Si e pularam no oceano dessa compaixão, não
há nenhuma necessidade de alcançar nada. A sensação de conquista: "Eu deveria ser aquilo, eu deveria ser isso"… está tudo
vindo de sua atormentação humana. Isso deve acabar. Agora vocês são pessoas divinas. Portanto, vocês não devem pensar:
"Eu deveria alcançar este estado," "eu deveria alcançar aquele estado", mas apenas continuem escorregando, apenas
abandonando todos os pesos que vocês têm em suas cabeças… e isso dará certo. Isto é o que Eu tenho lhes dito: "Vocês têm
de se dissolver na compaixão." Além disso, ainda existem muitas pessoas que querem estar na frente. Especialmente os
indianos se sentarão todos juntos na frente, tenho visto, desta maneira. Eles não têm nenhum direito, não têm nenhum direito
de se sentar na frente. Ninguém tem o direito de se sentar na frente ou de procurar um lugar. Eles devem sentar-se onde quer
que consigam assento para se sentarem… com completa satisfação. Quer vocês se sentem na frente ou naquele canto, mesmo
no escuro, vocês podem receber Minhas vibrações, vocês podem obter tudo. Então, sobressair-se, sentar em algum lugar onde
você se sobressaia, não é necessário. O que há em se sobressair? O que você ganha? Perder-se nas multidões, ficar perdido no
Oceano de Amor são a coisa principal. Tudo isso é mítico… que, de uma forma ou de outra, devemos obter o lugar na frente.
Como em Marathi apan manto: "Samor chi zaaga patkauli mi! ", significa: "Eu dei um jeito de conseguir o assento da frente." O
que está na frente estará atrás e o que está atrás estará na frente. É muito surpreendente como as pessoas ainda estão
tentando… alcançar algo tão sem sentido. Assim, onde está sua mente? Onde está sua atenção? O que você está pensando? Se
vocês estiverem sem pensamentos, vocês ficarão satisfeitos, ficarão felizes, vocês não pedirão nada, vocês não irão querer
nada. O que há para ter? O que é tão importante? Todas essas ideias vêm da ignorância, Eu devo lhes dizer, é da ignorância.
Uma vez este sujeito "Hare Rama Hare Krishna" veio até Mim. E ele disse: "Nós ouvimos dizer que a Senhora é Divina, é uma
grande santa," esta coisa, aquela coisa, "e a Senhora tem todos os confortos da vida." "A Senhora tem tudo aqui, muito bom",
essa coisa, aquela coisa. "Então, como a Senhora é uma santa?" Eu disse: "Como você é um santo?" "Eu abandonei minha
família, abandonei meus carros," "abandonei minha casa, abandonei meus filhos." Eu disse: "Vocês abandonaram mais uma
coisa", ele disse: "O quê?" "Seus cérebros." Então eles disseram: "Mas como a Senhora diz que abandonamos nossos cérebros?"
Eu disse: "Muito simples," "Eu não abandonei nada, porque Eu não estou guardando nada." "O que há para abandonar quando
você não está guardando nada?" "Agora, Eu diria, nesta casa ou no Meu corpo, em qualquer lugar," "se você acha que pode
encontrar qualquer coisa igual à partícula de poeira…" "de Shri Krishna, você pode pegá-la. Deve ser igual também." Agora, eles
começaram a procurar aqui e ali. Eu disse: "Então o que você abandonou?" "Apenas pedras! O que você abandonou?" "Por que
você está se gabando em relação a abandonar aquilo, abandonar isso?" Eles até rasparam a cabeça. O que é isso? Todas estas
ideias inúteis: "Nós fizemos isso, fizemos aquilo". Qualquer um na Sahaja Yoga que acha que está fazendo muito trabalho… pela

Sahaja Yoga deve abandonar isso completamente. Esse é o sinal de outra ignorância. Se você é parte integrante do oceano,
tudo é feito pelo oceano, você não está fazendo nada. Ter essas ideias sobre si mesmo mostra o quão pouco você sabe sobre
si mesmo. Você é o oceano. Agora, se você é o oceano, como pode alegar: "Eu toquei esta praia, toquei aquela praia, toquei esta
praia"? Não resta mais "eu". Uma vez que esse "eu-ismo" desapareça, somente então o Ser Universal dentro de você brilha.
Todas essas coisas estão tão claramente evidentes em nosso caráter. Algumas pessoas estão muito identificadas, digamos,
com seu país… ou talvez com seu estilo de veneração, com seja o que for. Todas essas identificações erradas devem ser
abandonadas. Isso é muito difícil para as pessoas porque elas são muito condicionadas. E enquanto você tiver
condicionamento, você não pode se elevar acima de sua mente, que é um mito, você não pode. Agora, tente entender quais são
seus condicionamentos. Um deles, Eu diria, Eu tenho observado e estou muito surpresa, você vai aos países ocidentais, todos
eles apenas cantam músicas de Shri Ganesha. Eles sabem todas as músicas de Shri Ganesha, fotografias de Shri Ganesha, tudo
de Shri Ganesha, as crianças também. E agora Eu tenho observado que as vibrações cessaram. Por que elas deveriam cessar?
Por que Ganesha deveria cessar as vibrações? Por que eles estão fazendo isso? Eu percebi que era porque Eu disse que… Shri
Ganesha encarnou como Cristo. A identificação deles é com Cristo e o Cristianismo, de uma forma muito sutil. Então todas as
vibrações cessaram. Imaginem, com a música de Shri Ganesha, nós ouvimos em um dos países do Bloco Oriental e todas as
vibrações cessaram… e eles estavam cantando todas as músicas, todas as músicas de Shri Ganesha, nenhuma música da
Sahaja Yoga, muito menos sobre o Guru, nenhuma música. Então, mesmo isso, há uma identificação sutil, muito sutil. Havia um
sujeito na Rússia, considerado ser muito inteligente, ele disse: "Tudo bem, se mantivermos a fotografia da Mãe e também as
imagens," "nós podemos obter o mesmo tipo de vibrações." Vocês não podem, porque as imagens são feitas pelo imaginário de
algum artista. Estas não estão representando realmente… nem mesmo Maria ou Cristo ou ninguém, elas são todas, todas
imaginárias. Se os italianos fazem uma imagem Cristo, Ele fica no estilo italiano, se alguém, um francês faz, Ele fica magro
como um francês, se você pegar alguém, digamos, da Holanda, Ele terá uma testa assim. Vejam, todos eles, eles retratam Cristo
como querem. Então nós temos Maria da mesma forma. A expressão Dela, Sua imagem, tudo, está tudo de acordo com a
imaginação do artista… e seja qual for o país ao qual ele pertença, ele fará isso. E eles não são livres, vocês podem ver, eles não
são livres, porque todos esses artistas têm um certo estilo. Agora, se for Rembrandt, é um estilo; se for, digamos, Leonardo, é
um estilo. Embora eles tenham nascido realizados, eles ainda têm um estilo. Ninguém é desse jeito… de modo que ele fará hoje
deste jeito, amanhã fará assim, não há liberdade. Eles são limitados por seus próprios estilos. Todo mundo tem um estilo e esse
é o estilo que eles seguem. Qual é a razão? A razão é que eles devem ter feito três, quatro tipos de estilos, devem ter feito, com
certeza, mas as pessoas devem ter rejeitado: "Isto não é bom, isto não é bom." Então é tudo opinião das pessoas. Assim, eles
devem ter adotado um único estilo: tudo bem, este é o estilo. Então você pode ver Cristo, se o artista é japonês, Ele terá olhos
puxados, se ele for chinês, Ele não terá nariz, se for indiano, Ele será moreno. Assim, Eu tenho visto todos os tipos de Cristos… e
Eu sinto: como eles podem emitir vibrações? Digam-me. Enquanto com Minha fotografia, como vocês podem comparar?
Também, as câmeras deveriam ser desenvolvidas nesta época, vocês percebem esse ponto? As câmeras foram desenvolvidas
nesta época, não antes disso. Este alto-falante não foi desenvolvido antes disso. Os aviões não foram desenvolvidos antes. Eu
estou viajando há 19 dias, um dia no avião, segundo dia no programa público. Eles não podiam fazer tudo isso. Ninguém podia
fazer isso. Nem Shri Krishna, nem ninguém. Eles não podiam voar de avião naquela época. Agora, nós dizemos que temos 65
países, alguém diz que há: "Não, 68 países", ou continuam corrigindo. Mas só é possível porque hoje, hoje, existem aviões. Eles
nunca existiram antes. Então, todas essas coisas são – mesmo o vídeo, mesmo a forma como vocês estão vendo a Minha
imagem lá, estava disponível antes? Não. Portanto, esta é uma época muito especial onde a ciência também tem apoiado… os
buscadores para encontrar a verdade, a ciência tem apoiado. Nós temos de ser gratos à ciência, a essa parte da ciência que tem
apoiado tanto. Mesmo que não houvesse um carro, Eu não poderia nem mesmo ter ido a Milão. Imaginem indo em um carro de
boi, o que teria acontecido Comigo? Assim, todas essas coisas são criadas hoje para vocês. Vocês também nasceram nesta
época por esse motivo especial. Eles não podiam dar a Realização porque naquela época, vocês não estavam lá. Muito poucas
pessoas do calibre de vocês estavam lá. Mas Eu Me pergunto se vocês compreendem o seu calibre. A maneira como às vezes
vocês estão crescendo… mostra que vocês não compreendem o seu calibre. Vocês não sabem o que vocês são, o quanto toda
a atmosfera tem trabalhado para vocês, a ciência tem sido trabalhada para vocês. A ciência é um presente da natureza. Tudo
isso tem sido trabalhado para vocês… para atingirem o estado mais elevado no menor tempo. Mas, para isso, é preciso ser
extremamente introspectivo. Em vez de pensar no que vocês precisam alcançar, sejam introspectivos. Essa introspecção os
ajudará e vocês realmente se tornarão verdadeiros gurus. Quando você vai a outros vilarejos, a outros lugares, a outras cidades,
as pessoas devem saber a partir do seu próprio ser que uma grande pessoa veio. Você não tem de dizer, você não tem de
certificar, é a simplicidade do seu próprio temperamento. A primeira vez que Eu fui a Leningrado, ninguém sabia sobre Mim.

Nenhuma propaganda, nada. Eles apenas colocaram alguns pôsteres, alguns. E havia 2.000 pessoas no auditório e 2.000 do
lado de fora. Eles tiveram de pagar pelo auditório, tudo bem. Eu fiquei Me perguntando: "Qual é o problema?" E quando Eu saí, Eu
lhes dei a Realização, mas Eu disse: "Venham amanhã". Assim, 2.000 dentro e 2.000 do lado de fora e cerca de mais 2.000
vieram, e estavam todos sentados no chão. Eu fiquei impressionada. Eu disse: "O que fez vocês virem para o Meu programa?"
Disseram: "Mãe, é tão óbvio, Sua fotografia." Tamanha sensibilidade de espiritualidade: "Tão óbvio, por causa de Sua fotografia."
E eles eram cientistas, eles eram médicos, eles eram todos os tipos de pessoas inteligentes. Mas eles podiam sentir a
espiritualidade do rosto. Nós devemos ter esse tipo de sensibilidade. Quando você não precisa de nenhum discernimento, nada,
você sabe: "Isso é isso, isso é isso, isso é isso." Não precisa julgar, não precisa pensar sobre isso. Você não pode dizer quem
melhor se encaixará a isso: aqueles que vieram pela primeira vez, aqueles que vieram mais tarde, ou os que virão, mais jovens
ou mais velhos, mulheres, homens ou crianças. Isso está presente. Em Minha vida, se Eu vejo muitos de vocês tão
transformados, com tão bela aparência, tão bons, criando uma atmosfera tão boa, isso é mais do que satisfação para Mim. E às
vezes, Eu penso que não há mais nada a ser feito agora, acabou-se. Mas depois eles Me convidam para cá e Me convidam para
lá, então Eu fico apenas fazendo isso. Mas, para ser muito franca, Eu estou muito satisfeita. Agora, uma vez que vocês tenham
plantado a árvore, é como uma mangueira. Uma vez que tenham plantado a mangueira e cuidado dela por três, quatro anos,
então ela cuida de si mesma. Ela dá frutos, não precisa de água, nada, ela simplesmente cresce por si mesma. Da mesma
forma, isso deve acontecer com você. Você deve crescer por si mesmo. É claro, você encontrará pessoas que são estúpidas,
que são agressivas, que não são Sahaja Yogis de forma alguma… e estão tentando ser Sahaja Yogis. Você encontrará todos os
tipos. Então, apenas os observe, só isso. Neste Guru Puja, vocês devem decidir qual é o critério. Primeiro, um guru tem de ser
sem desejos, nenhum desejo, seja qual for, Nirichcha, como eles dizem. Existe um falso guru na Índia… que disse: "Se eu tivesse
os poderes que a Mãe tem," "então eu teria me tornado o rei deste mundo." Então as pessoas disseram: "Então por que a
Senhora não se torna?" "Por que a Mãe não se torna desse jeito? Por que Ela não se torna o rei?" Então eles disseram: "Porque
Ela é Nirichcha, significa que Ela não tem desejos." "Uma pessoa que não tem desejos não se tornará nada." Então Eu disse:
"Vão e digam a ele: 'Se você tem desejos,'" "'você não pode ter poderes também'." É somente porque vocês não têm desejos, é
por isso que todos esses poderes estão presentes. Portanto, a qualquer desejo que vier à sua mente, vocês devem dizer: "Ah,
esqueça-o." Apenas esqueçam-no. Quando o desejo é avassalador, apenas desviem sua atenção. Qualquer tipo de desejo
estúpido pode assumir o controle. E como vocês se tornam sem desejos? É alcançando a consciência sem pensamentos.
Qualquer crise que surja, vocês devem ser capazes de se elevar… nesse estado de consciência sem pensamentos. Apenas
fiquem em paz. Olhem para seus desejos com paz. Vocês podem dizer ao desejo: "Oh, eu estou muito satisfeito, agora não
venha," "eu não quero." É desse modo que vocês podem se tornar sem desejos. Existe essa compaixão e a compaixão que se
torna realmente o poder. Em pequenas coisas, vocês podem expressar seu amor, em coisas muito, muito pequenas. De
maneiras muito doces, vocês podem expressar seu amor. É muito importante. O mundo inteiro precisa hoje de amor e paz. E
vocês têm de dar paz e amor a todos que for possível. É claro, aos Sahaja Yogis é muito fácil, mas mesmo os não Sahaja Yogis,
vocês devem tratá-los com respeito e amor. Mas vocês não devem ter um desejo de que vocês devem receber qualquer coisa
deles. Tudo bem, o que quer que seja feito, é esquecido. Vocês conheceram muitos Sahaja Yogis que vieram para a Sahaja
Yoga, ganharam muito e nos traíram, não importa, não é importante. Porque eles serão os perdedores, não nós. Então, não há
nada para se preocupar com essas coisas. Depois, outra coisa é: tentem se certificar de que sua mente não reaja. Algumas
pessoas têm o hábito, ou Eu acho que a maioria delas tem, de reagir. Você lhes diz algo, elas colocarão sua própria conclusão
nisso, alguma coisa. Elas nunca aceitarão se alguém disser algo. Se vocês estiverem reagindo, o que entrará na cabeça de
vocês? O que entrará em seu coração? O que entrará em sua atenção? Portanto, a reação em si é um sinal de não
desenvolvimento adequado dentro de vocês. Essa atenção que fica tentando ir para todas as áreas de sua mente… e de seu
corpo e em todos os lugares, não está presente. Ela não pode entrar, porque assim que ela tenta entrar, vocês a fecham
reagindo. Vocês não conseguem ver nada apenas por ver, vocês devem reagir. Vocês dizem: "Isso não é bom, aquilo não é
bom." Se Eu disser: "São 5 horas", vocês dirão: "Não, são 5 horas, 2 minutos e 3 segundos." Isso vem com um condicionamento
terrível que tem de ir embora. Não reagir. Por que vocês devem reagir? Então a discussão começa, a briga começa e as guerras
entram em ação. Se vocês disserem à sua mente: "Nada feito, você é um mito e eu não irei reagir a nada." 99,9% dos problemas
serão resolvidos. Assim, o último mas não menos importante é o ego. Eu não consigo entender um santo tendo ego,
simplesmente não consigo entender. É tão estúpido ter ego. É uma espécie de dominação, se as menores coisas estão erradas,
vocês ficam com raiva. Se alguém diz algo, vocês ficam com raiva. Isso significa que seu poder de amor e compaixão ainda não
é pleno. Vocês podem, é claro, corrigir as pessoas quando elas têm de ser corrigidas, mas para isso, vocês devem ter esse
poder dentro de vocês mesmos. A pessoa deve saber que vocês estão corrigindo essa pessoa, porque vocês amam essa

pessoa, não por egoísmo, não por qualquer ganho. Mas esse ego é um problema muito grande e ele surge por, Eu devo dizer,
não apenas por ignorância, mas de ideias estúpidas sobre você mesmo. Se você já acha que é maravilhoso, então o que você
pode fazer? O ego o torna muito arrogante, horrível. Mas se você é humilde realmente, não apenas para ter a humildade de um
empresário, mas se você é humilde de dentro de você mesmo, de coração, desfrutando sua humildade, então esse ego pode
fugir. Você tem de se perguntar: "Agora, do que você está com raiva?" Novamente Eu volto ao mesmo ponto: introspecção.
Porque vocês não estão aqui apenas para assumir alguns trabalhos, mas vocês estão aqui para se tornarem santos. Então,
esse ego deve ser transformado em um grande instrumento de amor e alegria. Vocês podem, não é difícil. Isto é o que é o ego:
reações às coisas. Vocês podem reagir às coisas de uma forma doce… ou vocês podem reagir às coisas de maneira mortal.
Então o humor entra em ação. Falem também como se houvesse flores perfumadas que estão desabrochando. Então, a cada
ação de vocês, tudo se torna muito gentil e doce. Tenham esse ego que será gentil, será amável, será doce, será misericordioso,
será amoroso. Vamos ter esse ego. Comecem com esse tipo de ego, o contrário. Vocês ficarão surpresos ao ver como podem
realmente conquistar o mundo inteiro. Neste dia do Guru Puja, supõe-se que o Guru deva dizer algo… aos seus discípulos sobre
se corrigirem. Em Minha forma doce, Eu lhes disse, vocês não deveriam se importar com isso. Eu não tenho a intenção de
condená-los de forma alguma, mas sim dar-lhes… um senso adequado de introspecção, um senso adequado de introspecção,
através do qual todos vocês obtenham seu Gurupada. Meu único, Eu não deveria dizer desejo, porque Eu não tenho desejos.
Então, Minha única visão é que Eu devo ver todos os Sahaja Yogis… encharcados no poder do amor, desfrutando o amor uns
dos outros, desfrutando o relacionamento uns com os outros e melhorando os relacionamentos. Eu sei que há pessoas
problemáticas, Eu sei, elas são problemáticas, mas se não conseguem resolver o problema, de que adianta vocês se tornarem
mestres? Então, Eu deixo para vocês resolverem… seus próprios problemas que estão enfrentando. E com introspecção, amor e
compaixão, não condenando a si mesmos, Eu tenho certeza que vocês podem lidar com isso. Que Deus os abençoe.
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Shri Krishna Puja Cabella Ligure, Itália, 01.09.1996 Hoje, nós iremos venerar Shri Krishna. Vejam como estava frio por volta das
três horas. Agora, a razão é esta: Shri Krishna fez uma pequena travessura com Indra. Indra, que é um Deus, ou vocês podem
chamar de semi-Deus, que cuida da chuva. Então, Indra ficou muito zangado. Todos esses semi-Deuses são pessoas muito
sensíveis, com a menor coisa, Eles ficam com raiva… e irritados e Eles começam a usar Seus poderes… para expressar a raiva
Deles. Então Ele começou a fazer chover torrencialmente sobre todos os gopas… e Shri Krishna, que estava cuidando das vacas.
E a chuva estava tão forte… que eles pensaram que toda a terra ficaria completamente submersa. Então Indra ficou muito feliz
por estragar o jogo de Shri Krishna. E Ele achou que foi muito bem-sucedido. Então, Shri Krishna ergueu uma montanha com
Seu dedo… e todas aquelas pessoas que estavam se afogando, foram para debaixo daquela montanha. Este é o estilo de Shri
Krishna. Meu estilo é diferente. Eu disse a Indra: "Você não pode se comportar mal Comigo, não pode." "Até agora Eu não Lhe fiz
mal de forma alguma e não O irritei." "É claro, vai ser o Puja de Shri Krishna," "mas isso não significa que…" "Você tente exibir
Seus poderes diante de Mim." Às vezes Eu Me pergunto, esses Devas, os semi-Deuses, se Eles são almas realizadas ou não,
porque por qual motivo Eles ficam zangados assim por pequenas coisas? Seja o que for, Ele poderia se reconciliar… e agora
ficou quente, Eu devo dizer. Com a Sahaja Yoga, vocês podem fazer muitas coisas, mas vocês devem saber o que podem fazer.
Para isso, Krishna é um exemplo muito bom. Ele iniciou a cultura Sahaja. Cultura, estou dizendo, Ele não deu a Realização a
ninguém, mas Ele deu a ideia da cultura Sahaja. Como? Antes Dele veio Shri Rama, que era Maryada Purushotama, que era um
Homem muito meticuloso em relação a tudo. Quero dizer, por exemplo, Ele expulsou Sua Esposa porque Ele era um rei… e um
rei não pode ter um escândalo, especialmente de Sua Esposa. Então Ele A expulsou, não era a Kali Yuga, é por isso. E Seu pai
ordenou que Ele fosse, não somente Seu pai, mas também Sua madrasta, fosse para um exílio em uma floresta. Então Ele
concordou, afinal Ele era Maryada Purushotama. Portanto, seja o que for que Seu pai dissesse, Ele concordava, seja o que for
que Sua mãe dissesse, Ele concordava, e foi para a floresta, permaneceu lá 14 anos. Essa é a obediência ao pai. Não havia
necessidade, Seu pai não era Deus. Ele era Deus, mas naquela época era importante fazer as pessoas… respeitarem não
somente os pais, mas também obedecê-los, aquela era a época. Em Sua época, havia muitos munis e muitos santos… e muitos
hatha yogis também. E estes, mesmo antes Dele, faziam as pessoas praticarem um tipo de disciplina muito rígida… e se eles
não praticassem a disciplina, eles tinham de fazer muitas penitências. E muitas pessoas que tentaram também nunca
alcançaram o objetivo, por causa do rigor e da disciplina completa… em relação a seguir o caminho da espiritualidade.
Recentemente, Eu estava lendo um livro chamado "Guerreiro Pacífico". Lá, eles descreveram um americano buscando a
verdade, e o guru daquele sujeito realmente, realmente o leva… a uma tarefa tão horrível e severa que Minha neta disse: "Eu
estou muito zangada com esse guru", ela não conseguiu aguentar aquilo. Então, no final, ele descobre que ele é a existência.
Então essa foi a prática seguida depois de Shri Rama. As pessoas deixavam suas esposas, filhos, iam para os Himalaias… e
sentavam-se lá e praticavam a meditação. Isso foi seguido muito rigorosamente, você deveria dizer, era uma sociedade muito
moral, muito moral. Mas foi por medo, toda a moralidade veio através do medo, o que também é repetido em outras religiões.
Agora, Eu diria que o Islã atualmente adotou essa forma, que é o medo. Eles não estão fazendo isso por liberdade. Os cristãos
também, as mesmas coisas, e hindus, Eu não sei, metade desse lado e metade daquele lado. Mesmo entre os sikhs, há uma
disciplina terrível. Tanto que como punição, vocês têm de limpar os sapatos… de todas as pessoas. Eu não sei se é para fazer
"shoebeating" de si mesmo ou outra coisa. Mas há muita punição. Então veio Shri Krishna e Ele viu a situação, a forma como as
pessoas estão realmente jejuando agora. Se vocês realmente praticarem os rituais da religião Hindu, em uma semana, vocês
ficarão em jejum por pelo menos seis dias. Um dia vocês podem comer algum tipo de comida, depois vocês terão de visitar
todos os tipos de lugares. Agora, recentemente eles tiveram de ir, como vocês sabem, para Amarnath, e muitos morreram lá.
Então agora eles disseram: "Nós alcançamos o Nirvana," "nós morremos enquanto fazíamos isso, então alcançamos o Nirvana".
Existia este tipo de ideia muito estranha: "Nós temos o Nirvana agora, nós alcançamos…" "tudo que queríamos e agora estamos
mortos", muitos estão mortos, então aqueles que não estavam mortos… ficavam se arrependendo de por que eles não estavam
mortos, teria sido muito melhor, eles teriam alcançado seu Nirvana. Então, mesmo nesta Kali Yuga, essas ideias são
predominantes. Mesmo na Índia, as pessoas têm tipos muito severos, especialmente no sul, Eu tenho visto, elas fazem todos os
tipos de absurdos… para expiação (penitência para purificação) ou talvez por algo que eles estão pedindo. Todo esse absurdo
era demais para Shri Krishna. Ele não conseguia entender que eles irão destruir suas vidas… com esse tipo de ritualismo
exaustivo, então o que restará deles para a Sahaja Yoga? Assim, Ele é Aquele que iniciou a cultura Sahaja. Ele disse: "Vamos

desfrutar," "nós devemos ter alegria, Nirmala Anand, alegria pura." Como podemos ter alegria pura? Ele tinha esse rakhi bandhan
através do qual, exceto sua esposa, todo mundo é sua irmã ou mãe. Eu devo dizer que é bem verdadeiro em relação aos
indianos. Não tanto no norte por causa da influência islâmica, mas no sul é assim. Em Maharastra é assim. E então Ele
começou também este Holi, no qual vocês devem brincar com as cores, talvez para nos livrarmos das barreiras de cor que nós
temos, talvez. Na América, é uma ideia muito boa brincar com as cores… e colocar um pouco de preto no branco e um pouco de
branco no preto, e eles podem ver por si mesmos o quanto é estúpido brigar em nome da cor. Ele brincava com as crianças que
estavam cuidando das vacas, exatamente como uma pessoa muito comum. Ele nunca tentou exibir Seus poderes. Ele nunca
tentou se destacar, nunca se vestia de uma maneira muito especial, nunca. Exatamente como um vaqueiro comum. E Seu
relacionamento com Sua Mãe, Yeshoda - Ela não era Sua Mãe - também era extremamente belo. Há muitos belos poemas
escritos sobre Sua infância. Ele é Aquele que está no comando de todo o Universo. Como um garotinho, Ele colocava Seu dedo
em Sua boca se perguntando. Como pode um Virata Divino fazer isso? Qual é o Seu pensamento como uma criança? Todas as
Suas ações de crianças. A música de ontem, como vocês a ouviram, é isto. Todas essas pequenas, pequenas ações estão
descritas muito bem. Especialmente por um outro grande poeta, Surdas, que era cego. Sua infância é descrita de uma maneira
muito bela, e a descrição de Seu relacionamento com Sua Mãe… é muito natural e muito doce. Não era deste jeito nos tempos
modernos: um tapete é estragado, "Oh, você estragou o tapete, eu baterei forte em você," "você estragou este tapete". Eles têm
mais interesse em suas coisas do que em seus próprios filhos. Mas de acordo com nossa cultura, se a criança quebra alguma
coisa, vocês têm de dizer isto: "Muito bom, você quebrou, algum badha foi embora". Nunca repreender uma criança por fazer
qualquer coisa… que vocês achem que é destrutiva, porque depois ela definitivamente se tornará destrutiva. Então, para
entender uma criança, Eu acho que vocês devem ler esses poemas, belos poemas que foram escritos sobre Shri Krishna. Eu
não sei como a imaginação deles alcançou esse belo nível de pura alegria. Assim, em relação às nossas crianças também, nós
temos de ser extremamente doces, bons e misericordiosos. Mas algumas crianças, é claro, que Eu encontro são difíceis, mas
elas também podem ser corrigidas, se vocês realmente aplicarem os métodos de Shri Krishna nelas. Agora, quando Ele foi para
a faculdade, ou podemos dizer para a escola de um… Sandipanimuni, o guru, a esposa do guru foi muito gentil. Mas o guru era
rígido. E sua esposa cuidava Dele… e ela Lhe dava algo para comer, quando eles iam e traziam alguma lenha da floresta. Isso é
muito sutil, a coisa toda é. Ele foi lá e Seu amigo estava carregando a comida. Seu amigo estava carregando a comida… e Shri
Krishna estava ocupado cortando a lenha, imaginem. Shri Krishna estava cortando a lenha para a mãe. Quero dizer, para a mãe,
Ele poderia fazer qualquer coisa, Ele era Deus. Portanto nenhum trabalho para a mãe era servil ou inferior. Mas o outro sujeito, o
amigo Dele, estava com muita fome, então ele comeu toda a comida e não sobrou nada. Então, quando ele se deu conta, ele
ficou muito preocupado. Ele foi e disse ao seu guru: "Eu comi toda a comida…" "e não a compartilhei com Shri Krishna". O guru
ficou muito zangado, muito zangado e disse: "Agora, você será amaldiçoado com a pobreza permanente". Mas a mãe disse:
"Não, não permanente," "até que você se encontre com Shri Krishna novamente". Foi desse modo que ela tentou dar o que
chamamos de Upashad, em que você dá uma outra maldição que pode neutralizar parcialmente. O mesmo amigo era Sudama, e
ele era muito, muito pobre. Agora vejam os meios Sahaja de Shri Krishna, Ele sempre se lembrava de Sudama e Ele disse à Sua
Esposa: "Eu realmente não sei, ele está amaldiçoado," "Eu não sei qual deve ser sua condição, onde ele deve estar." Agora, a
amizade, Ele era um rei, tamanha intimidade de sentimento com um amigo. Ele disse: "Eu ia com ele, Eu juntava a lenha." Quero
dizer, imaginem todas essas pequenas, pequenas coisas… tinham uma importância tão grande para Ele. Então, Ele não estava
apenas preocupado com o mundo inteiro, como Ele deveria ter estado, mas também com Sudama: "Quando Eu o encontrarei?"
"Quando Eu o verei novamente? Onde deve ser sua casa?" "Como ele deve estar vivendo?" Todos esses sentimentos muito
delicados Ele tinha por Seu amigo. Exatamente como um Sahaja Yogi. No estilo Sahaja, nós nos preocupamos com o mundo
inteiro… e também individualmente estamos preocupados. Nós ficamos sabendo de uma pessoa que adoeceu, que tem um
problema, algo é sério, todos os Sahaja Yogis pensam nele e ficam preocupados com ele, eles podem ter tudo, mas ainda assim
eles ficam preocupados: "O que está acontecendo com tal e tal pessoa?" Quantos de nós sabemos os nomes uns dos outros quero dizer, Ele sabe o nome de todo mundo, praticamente. E como cuidamos deles, como os respeitamos, como os amamos…
e como temos relacionamentos puros. Hoje é também o dia do Raksha Bandhan, que é uma coisa muito importante na qual
devemos ter relacionamentos puros. Eu tenho visto, digamos, em Maharashtra, os homens não falarão muito com as
mulheres… e as mulheres não irão e falarão com os homens. E uma vez, alguém comentou: "Então o que vocês mulheres estão
fazendo falando só com mulheres?". Então, Eu disse: "O que nós devemos falar com você? Você fica falando…" "sobre seu
escritório, nós estamos falando sobre nossas casas e lares." "O que há para falar com você?" A cultura ocidental é diferente,
eles o forçarão. Eles farão um homem sentar aqui e ao lado dele, deve estar uma mulher, a esposa de algum outro, depois outro
homem e depois a esposa de algum outro. Como você pode ter intimidade? Esse tipo de ideia, que é asahaja, degenerou na

imoralidade. Não há necessidade de homens e mulheres se sentarem assim. Qual é a necessidade? Eu simplesmente não
entendo. Obrigatoriamente, você tem de se sentar. Eu tive um momento ruim, Eu lhes digo, com o trabalho do Meu marido, Eu
nunca gostei disso. Afinal, o que há para falar com esses homens? Eu não sei nada sobre bancos, Eu não sei sobre ações, Eu
não sei sobre a bolsa de valores, o que é isso. Ou Eu não sei sobre lucros, e isso e aquilo, essa parte é zero. Então, Eu não sei
sobre coisas de escritório, Eu não sei muitas outras coisas que os homens conversam, então o que há para falar com eles? É
tão difícil. E sempre que Eu dizia algo, Eu realmente cometia uma gafe. Uma vez em uma festa, eles estavam oferecendo
bebidas para todos, então Eu disse: "Eu vou tomar um refrigerante". Então o garçom veio e Me deu um refrigerante. O garçom
estava usando uma gravata-borboleta e uma camisa branca, só isso, métodos totalmente asahaja. Gravata-borboleta preta,
camisa branca, terno preto, calça preta, todos exatamente iguais, quer fosse um embaixador ou um garçom. Você não
conseguia distinguir quem era quem. Então Eu bebi e quando acabou, Eu a dei a um embaixador, um embaixador muito
conhecido. Para Mim não havia nenhuma diferença, de forma alguma, quando eles estão somente falando, caminhando da
mesma maneira, conversando da mesma maneira. A coisa toda é tão asahaja. Eles dizem que eles têm muitas embaixadas,
para quê, Eu não sei, e lá o que eles têm… é sempre bebidas, festas, apertos de mãos, apertos de mãos. As mãos de vocês se
quebrarão, Eu lhes digo. O método mais asahaja é apertar as mãos. Por que não dizer Namastê? É melhor. E vocês Me
conhecem, às vezes Eu recebia tanto calor. Como ontem, vocês mostraram que o gelo derreteu. A mesma coisa acontecia
Comigo. Na maioria das vezes, eles eram pessoas muito quentes e Eu não sabia o que fazer, Eu ficava em um canto apenas Me
sentindo constrangida. Mas esse método de apertar a mão é totalmente asahaja. E pior do que isso é o método francês, que é
beijar, quer goste ou não, você é beijado. Ou abraçar alguém. A primeira vez que Eu dei a Realização a um senhor inglês, ele
simplesmente Me levantou assim. Eu disse: "Tudo bem," "foi só por alegria que ele fez isso, tudo bem". Mas não há abertura,
não há abertura do coração. Você vai a uma festa, você tem de estar vestido a rigor assim somente, se você não está vestido a
rigor assim, então você é inútil. Se você for a um funeral também. Alguém morreu, um grande amigo, um bom homem. Então Me
disseram que Eu tinha de usar um sari preto. Blusa preta, tudo preto. Eu disse: "Eu não tenho sari preto sem borda". Então eles
disseram: "Não vá". Eu disse: "Muito boa ideia". Porque Eu não conheço esses métodos asahaja. Você não deve chorar ou
derramar lágrimas lá, não, você tem de ficar quieto. Então, quando você vai lá, o corpo está deitado lá, e depois que uma oração
é dita, você deve beber champanhe. Quero dizer, imaginem, como vocês podem, nenhum sentimento… por aquele corpo que
está morto lá. E todos muito felizes, e se alguém parecia infeliz, eles perguntavam: "O que há de errado? Você está bem?".
Nenhuma consciência de que perdemos um amigo aqui. Este é o estilo asahaja quando se trata de luto. Quando se trata de
alegria; é asahaja, quando se trata de luto, é asahaja. Nós temos de ser Sahaja, no sentido… de que tudo que fazemos, nós o
fazemos espontaneamente. Não com deliberações. Nós temos algumas pessoas muito anglicistas na Índia também. E a dona
da casa morreu. E Eu fui ver, e na Índia o corpo é colocado no chão. Então, eles estavam discutindo o que fazer, a que horas
começar o funeral e tudo mais. Então, uma senhora, que é uma pessoa muito conhecida na Índia, ela disse: "Vocês não devem
fazer isso antes do meio-dia". Eu disse: "Por quê?" Ela disse: "Porque eu terei de usar branco". "Isso é verdade". "E eu terei de ir
ao banco para pegar meus diamantes…" "para combinar com o sari branco ". Eu disse: "O que é isso?" Tamanha imundície de
materialismo. Isso está indo longe demais, estamos nos afastando de nossos sentimentos, de nossas emoções, que são
genuínas, que estão lá o tempo todo, vocês não têm de pensar sobre eles, eles existem o tempo todo. Mas vocês pensam:
"Agora, eu devo chorar ou não?" "Eu devo rir ou não?" Isso é tão espontâneo. Se você tem alegria, você é espontâneo. Você
expressa sua alegria espontaneamente. É claro, não de uma forma incivilizada, mas sim de uma forma muito civilizada. Agora,
qual é o significado da cultura Sahaja? Essa cultura… é algo no qual você é preparado, você é educado… de uma maneira muito
natural, de modo que você desenvolve uma cultura. É como uma criança pequena, um comportamento simples e inocente. É a
introdução de Shri Krishna da ideia de alegria pura, Nirmala Anand, que veio como um grande alívio para o povo indiano, porque
eles estavam seguindo Shri Ramachandra. Mas depois a depravação começou. O problema é que se você os torna austeros,
eles se tornam como… roupas engomadas, Eu acho, de modo que você não consegue usá-las. Ou se você os permitir: "Não, não,
você deve desfrutar," "você deve desfrutar." Tudo bem, você os permite: "Façam o que quiserem." Se você permitir que eles
façam o que quiserem, então eles começam a fazer todos os tipos de coisas. Na Índia, nós tivemos muitas coisas horríveis, que
nem Me atrevo a lhes dizer, em nome da diversão. Mas o próprio Shri Krishna tem sido retratado muito erroneamente… por
pessoas estúpidas como Vidyapati. Ele foi um poeta importante e usou Krishna e Radha como Romeu e Julieta. Esse é o maior
insulto à pureza do relacionamento Deles. Vocês devem ter visto muitas imagens assim, em Kangra Shaili, e neste shaili, e
naquele shaili. É tudo insensatez. Eles não conseguiam mostrar a realidade do relacionamento Deles, mas sim algum tipo de
expressão muito vulgar. Porque Eu acho que esses poetas e esses artistas daquela época… tinham alguns sentimentos
reprimidos escondidos dentro de si mesmos, e eles usaram Shri Krishna para isso. Todo tipo de romantismo é apego. Às vezes,

Eu sinto que as pessoas não entenderam Shri Krishna. Mas há uma bela história sobre Ele. Uma vez, Suas esposas, Ele tinha
muitas esposas, esse também é outro ponto controverso. Ele tinha muitas esposas, porque elas eram os 16.000 poderes de
Shri Krishna… que nasceram e foram capturadas por um rei… e mantidas na prisão. Então Ele teve de libertá-las, elas foram
libertadas. Agora, como elas iriam viver com Shri Krishna? Ele era um jovem, então Ele se casou com todas elas. Esse também é
o caso do Profeta Maomé. Ele se casou com todos as dezesseis delas, elas eram Seus poderes. Para um jovem manter 16.000
mulheres como um harém, o que as pessoas teriam pensado Dele. Então Ele se casou com todos elas. E outro ponto sobre a
vida Dele é… que uma vez todas essas moças – e Ele também tinha cinco esposas. Essas cinco esposas eram os cinco
elementos. Então Ele tinha de ir. Uma vez, essas moças queriam ver um grande santo. E o rio, que havia lá, estava
completamente inundado. Então, elas foram até Shri Krishna e disseram-Lhe: "Como devemos atravessar? Porque ele está
inundado." Ele disse: "É muito fácil atravessar aquele rio." Este rio é chamado de Rio Virgem, Nirmada, agora estão tendo
grandes lutas por ele na Índia atualmente, uma grande política. "Então vão e digam-lhe: ‘Oh Rio’," "’se Shri Krishna é uma pessoa
de completo celibato,’" "’um brahmachari perfeito, se essa for a verdade, abaixe’". E o rio baixou, e elas atravessaram. Então elas
foram e veneraram o santo e quando elas voltaram… à margem do rio, ele estava novamente muito inundado. Então elas foram
até aquele santo e perguntaram-lhe "Agora," "como devemos voltar?". Ele disse: "Como vocês vieram?". Elas disseram: "Isto é o
que Shri Krishna nos pediu para dizer ao rio". "Tudo bem, vão e digam ao rio:" "’Este santo não comeu nada, seja o que for,
nada’", enquanto elas o viram comendo pratos e mais pratos, "’se esta for a verdade, então é melhor você recuar’." Então elas
foram e falaram ao rio, e o rio baixou. Elas ficaram surpresas, aquele homem comeu tantas coisas… e aquele rio baixou achando
que aquilo era a verdade. Isso significa - qual é o caráter deles? Eles são abhogis. Eles serem abhogis significa que eles não se
entregam a isso, eles comem, tudo bem, mas eles não se importam, eles não têm essa sensação de ter comido… e a sensação
de desfrutar a comida e nada desse tipo, eles ficam apenas comendo. E este Senhor com dezessete, Eu deveria dizer, dezesseis
mil e cinco esposas, é chamado de Brahmachari, porque eles não ficam envolvidos. Eles estão no estado de Sar. Com uma
personalidade imaculada tão grandiosa como Shri Krishna, o modo como eles criaram essa insensatez do romantismo. Quanto
à América, Eu acho que eles foram longe demais… com a liberdade que eles têm. Como pessoas com as bênçãos de Shri
Krishna, eles ficaram livres de todas as regras, regulamentos e ficaram depravados. Mas a América se tornou muito pior. E não
só isso, mas os filmes que eles estão produzindo… são filmes muito perigosos e realmente estão prejudicando o mundo inteiro.
Eles não sabem que pecado eles estão cometendo… para que milhares e milhares de pessoas no mundo… tenham adotado
todos os tipos de ideias horríveis muito destrutivas. Freud, tudo bem, ele está banido, acabado, ele já causou um grande dano.
Mas e quanto a esses filmes? Eles agora estão impressionando muito nossos diretores indianos. Eu acho que todos esses
diretores estão guiando os indianos para o inferno. A coisa toda é tão absurda e tão imunda. Para uma mente indiana, isso é
realmente inconcebível. Eu tenho visto que mesmo os americanos não conseguem suportar isso, foi a esse ponto tão ruim.
Depois outras coisas começaram com essa liberdade que nós temos. Imaginem se Shri Krishna estivesse aqui, Ele nunca teria
colocado óleo em Sua cabeça, Ele nunca teria penteado Seu cabelo, pois Ele deve ter o Seu cabelo encaracolado. E Ele talvez
usasse algumas roupas modernas da América. Caso contrário, você não pode existir. Todo o lixo agora foi para o mundo todo.
Vendendo em Moscou, vendendo em todos os países em desenvolvimento. Uma única coisa, quando foi declarado que eles têm
Aids - as pessoas compravam até de segunda mão dos turistas - eles jogaram fora tudo aquilo. Eles estão levando a Aids por
toda parte e drogas por toda parte. É uma força destrutiva. É uma força destrutiva… que está muito ativa nesta Kali Yuga, e
então nós temos de ter muitos Sahaja Yogis… para lutar contra essa força destrutiva. E quando eles são destrutivos, eles não
são hipócritas, isto é, eles acham que é uma qualidade muito grande. Mas pelo menos com a hipocrisia, você pode salvar
algumas pessoas, mas quando é simplesmente uma coisa aberta, todo mundo começa a fazer isso. Então, quando vocês
pensam sobre a época que Shri Krishna viveu… e a época linda que eles tiveram, de uma vida tão pura, e como Ele matou todos
aqueles demônios, é algo tão belo, tão doador de energia. Mas quantos demônios existem hoje em dia neste mundo? É um? São
dois ? São dez? Um é liquidado, outro surge como um cogumelo. Esse é liquidado, o terceiro surge como um cogumelo. E a terra
mais fértil é a América. Portanto, todos vocês devem prestar atenção nesta terra de Shri Krishna. Especialmente, Shri Krishna
deveria realmente… começar a usar o Seu Sudarshana Chakra, seria uma boa ideia. O momento chegou. É por isso que Eu lhes
dei a concha… para declarar que chegou o momento de limpar esta América. Isso é o que nós devemos fazer. Hoje, quando
veneramos Shri Krishna, vocês devem despertar dentro de si mesmos essa consciência… de que agora Shri Krishna está dentro
de todos vocês. E através da comunicação de vocês, porque Ele é coletivo, através da fala de vocês, de suas canções, através
de tudo que vocês usam para se comunicar com os outros, devem levar a mensagem de paz, de amor, de compaixão, da
verdade e acima de tudo, da Sahaja Yoga. Que Deus os abençoe.
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Shri Ganesha Puja Cabella, Itália.15.09.1996 Hoje, nós iremos venerar Shri Ganesha. É um momento muito oportuno hoje, Eu
sinto, onde a inocência, especialmente nos países europeus e americanos, está sob ataque. Não há nenhum respeito pela
inocência, nenhum valor à inocência. Eles não entendem o quão importante é para a vida humana ter inocência, sendo
respeitados dentro de si mesmos e também exteriormente. A vida humana é diferente dessa vida animal. Os animais são
controlados o tempo todo, ou podemos dizer, eles estão sob um aprisionamento completo, vocês podem dizer, sob a vontade
do Senhor Sadashiva. É por isso que Ele é chamado de Pashupati. Mas foi dada a liberdade aos seres humanos… para escolher
a sua ascensão, para escolher o correto, para escolher a verdade. Somente através da inocência, eles podem alcançar isso.
Vocês podem remover isto daqui? Porque as pessoas não podem Me ver, Eu acho. Tudo bem. Somente a inocência é a fonte de
alegria. Sem inocência, vocês não podem desfrutar nada plenamente. Esta inocência está hoje completamente sob ameaça… e
para acabar com a inocência, de uma forma muito sutil, há pessoas muito negativas, cruéis e criminosas que estão trabalhando
nisso. A mente delas, se você disser "possuída", não parece desse jeito, porque por outro lado, elas são muito inteligentes. Elas
também são, de certa forma, criadoras de coisas horríveis. Então vocês não podem dizer que elas não são inteligentes, mas de
onde elas obtêm esse conhecimento de criar algo tão terrível? Nesta Kali Yuga, assim como na Sahaja Yoga, todo mundo pode
nascer. Há liberdade. Antes não era tanto assim… que todos os tipos de pessoas malignas nasciam nesta Terra. Essas pessoas
malignas geram pensamentos maléficos… e as pessoas os captam e começam a se influenciar com isso. Até uma boa pessoa
pode ser influenciada por isso. Até um santo pode ser influenciado por isso. Então, essas forças do mal, as forças que estão
trabalhando hoje, estão vindo basicamente dessas pessoas horríveis. Em primeiro lugar, eles talvez vieram como falsos gurus,
ensinando algo absurdo, como Rajneesh. Depois de alguns filósofos como Freud, que ainda é aceito em alguns países como um
grande filósofo, e alguns psicólogos ainda o veneram como um deus. Esse conhecimento freudiano foi aceito… sem nem
mesmo pensar por que Freud fez isso. Freud era judeu, e ele descobriu que muitos cristãos torturaram os judeus na América.
Essa é outra atividade anti-Cristo. E quando eles torturaram os judeus, esse sujeito pensou: "É melhor torná-los imorais, destruir
a inocência deles." Eu não sei se ele conseguiria entender até esse ponto, e ele começou teorias que eram tão chocantes… que
normalmente qualquer pessoa sensata nunca as teria aceitado. Mas muitas pessoas aceitaram na América, antes de mais
nada. Na América, as pessoas adotam qualquer coisa muito facilmente… que seja absurda, que seja estúpida, Eu não sei por
quê. Eles têm um gosto especial por essas coisas. Se Freud tivesse ido para a Índia, eles o teriam cortado… em uma centena de
pedaços, Eu lhes digo, e lançado no Mar Arábico. Eles não conseguiriam tolerar essa ideia, o modo como ele insultou a mãe e o
amor dela por seu filho, a pureza do amor dela. Mas os judeus não o aceitaram, surpreendentemente. Os judeus não aceitaram.
São os cristãos que aceitaram suas ideias… e começaram a destruir, desagradando Shri Ganesha. Em primeiro lugar, nós temos
de entender que nós nascemos… em tempos muito instáveis e perigosos. Na época de Cristo, havia muito poucas pessoas…
que O seguiam e também não entendiam muito sobre a Kundalini. Eles não tinham conhecimento. Eles não tinham
conhecimento que Cristo era a Encarnação de Shri Ganesha. Mas somente nos países cristãos, você constata… o insulto a
Cristo, o insulto a inocência… feito abertamente, às vezes legalmente aceito. Então, quando nós nascemos em circunstâncias
tão horríveis, nós temos de construir uma grande força, nós mesmos, de espiritualidade. Quando Eu vim hoje, não havia
nenhuma brisa, nenhuma folha estava se movendo, mas vocês estavam cantando e uma brisa tremenda estava vindo… de
todos vocês e isso Me fez entender que esta Força Divina entrou no ser. Ela está aí, está atuando. Não somente isso, mas ela é
muito poderosa. Normalmente, a brisa não vem a Mim, ela vai ao contrário. Mas era uma brisa tão forte que Eu tive de segurar a
mão de alguém. E nenhuma folha estava se movendo. Assim, essa força coletiva que vocês têm, vocês devem se lembrar que
vocês têm de lutar, não fugir, não fujam disso. Vocês têm de lutar e vocês têm de provar que a inocência deve ser respeitada. A
Adi Shakti primeiro criou Shri Ganesha. Foi a primeira Divindade criada. Por quê? Porque Ela quis preencher toda a atmosfera
com Chaitanya, com santidade, com auspiciosidade. Isso ainda está lá. Ainda está, em todo lugar vocês podem sentir… que o
Chaitanya está atuando, mas ele não penetra nas mentes modernas, porque a mente moderna não sabe o que é essa inocência.
Eles não têm nenhuma ideia, de forma alguma, sobre a inocência. A maneira como eles estão prosseguindo em todos os
lugares… é realmente algo que nunca aconteceu nesta Terra. Assim, com a inocência vem a vida moral. A moralidade é a
expressão da inocência. A inocência mostra a uma pessoa que ela é incapaz de ser imoral. Uma vez Eu fui visitar um navio. Eu
estava saindo da alfândega. Quando Eu estava entrando na alfândega, eles disseram: "A Senhora pegou alguma coisa do
navio?" Eu disse: "Sim, é claro." Então eles ficaram chocados: "O que a Senhora pegou?" "Um pouco de queijo." - "E?" "E nós

comemos também, e temos um pouco de queijo conosco." - "O que mais?" - "Alguns livros." "Livros? A Senhora não deveria
pegar nenhum livro de lá." Eu disse: "Por que não?" Ele disse: "A Senhora tem de pagar imposto". Eu disse: "Tudo bem, quanto
nós temos de pagar de imposto?" "A Senhora não leu nenhuma regra sobre isso?" Eu disse: "Não." Eu era inocente. Eu nunca li
nada que você tem de pagar pelos livros também. Ele disse: "Não, não, a Senhora está brincando. Vá." Eles pensaram: "Esta
mulher é tão simples," "Ela não fez isso". Eu era a esposa do presidente da Shipping Corporation, indo em um carro muito
grande, e eles não conseguiam entender: "Esta mulher é tão simples que Ela fica dizendo que pegou…" "um pouco de queijo e
pegou alguns livros." Todas essas leis e regulamentos que as pessoas vinculam também vieram… de nossa ideia de Dharma.
Mas a raiz do Dharma é a inocência. Todas as leis são feitas para proteger o inocente, não para punir… somente os criminosos,
mas para proteger a pessoa inocente. Então, se for provado que alguém é inocente, sua inocência o protege. Eu vi muitas vezes
na Minha vida, porque Eu sou tão simples, Eu devo dizer, que Eu não tive nenhum problema, nunca, com nada. Esse é um tipo de
vibração muito poderosa… que vem de uma pessoa inocente, como de crianças pequenas. As crianças pequenas, se você
observar as vibrações delas, centenas de Sahaja Yogis adultos talvez não tenham… as vibrações de um pequenino, esse tanto
Eu posso lhes dizer. Mas uma vez que elas comecem a crescer, então elas se tornam muito inteligentes, muito adultas,
maduras, e é como se elas tivessem perdido a inocência delas. Isso não é crescimento de acordo Comigo. De acordo Comigo,
isso é a morte da inocência. Ser astuto, ser esperto, ser muito inteligente, assim chamado, é muito autoenganoso. Para isso, há
uma bênção também. Todos aqueles que cometeram tais erros… tem de pedir perdão a Sadashiva ou a Adi Shakti. Mas
Ganesha não perdoa. Isto é uma coisa errada Nele: Ele não perdoa. Se você O feriu, Ele revidará. Como resultado, agora nós
temos doenças como Aids, todas as outras doenças horríveis que vocês têm, que são chamadas de doenças venéreas. Todas
elas acontecem por causa da ira de Shri Ganesha. A vida imoral que as pessoas têm levado, como se elas tivessem uma
permissão… de Deus Todo-Poderoso para fazer o que elas querem. As pessoas são tão orgulhosas, há tamanha vaidade, que
elas pensam que seja o que for que elas façam: "Afinal, o que tem isso?" Nada pode acontecer com elas. E com todas essas
coisas acontecendo neste mundo, as pessoas ainda estão se entregando à imoralidade, muito abertamente, presunçosamente.
E Eu tenho visto que as pessoas que são da elite – Eu tenho estado até agora entre… as pessoas de elite – elas contam piadas
tão obscenas e são tão excessivamente… espertas que você simplesmente não consegue suportar a companhia delas. Elas são
piores do que os vagabundos na rua às vezes. Assim, essa doença se espalhou, espalhou-se mais entre os idosos do que entre
os mais jovens, entre as crianças. Então Eu acho que as pessoas agora estão com inveja das crianças pequenas. De outro
modo, por que eles deveriam atacar crianças mais novas? O que eles ganham com elas? Nessa atitude de inveja, eles tentam
atacar de uma maneira muito obscena e estranha. Então Shri Ganesha, Ele nunca perdoará essas pessoas, nunca, nunca, nunca.
Primeiramente, Ele as exporá… e Ele as punirá por sete vidas. Por sete vidas, suas famílias serão amaldiçoadas… e por sete
vidas eles próprios serão amaldiçoados. Esse é o mandamento Dele. Mas se a Mãe Dele disser: "Tudo bem, perdoe", ou o Pai
disser: "Tudo bem, perdoe", Ele obedecerá. Ele obedece à Sua Mãe totalmente. Nunca questiona, nunca questiona, nunca
retruca. O que quer que seja dito a Ele, embora Ele esteja no comando de todos os Ganas, Ele é Ganadheesha, mas diante de
Sua Mãe, Ele é exatamente como um bebezinho. Ele não contesta a Mãe. Mesmo que a Mãe tente testá-Lo… ou tente
confundi-Lo, Ele nunca duvida Dela. Ele não pode cair na maya Dela. Ele não pode cair na maya Dela, porque Ele é muito
inocente. Ele é como uma manteiga batida, do soro do leite. Essa manteiga nunca pode ser dissolvida de volta. Da mesma
forma, essa Criança, que é a pura inocência, nunca pode ser contaminada pela maya da Mãe. Maya é o processo pelo qual você
testa as pessoas. Você tem de testá-las. Hoje em dia as pessoas são tão espertas, tão inteligentes… que isso está além até
mesmo da Adi Shakti, além de qualquer Shakti, a maneira como as pessoas tentam enganá-lo. Muitos Me enganaram, mas eles
estão de volta aos seus lugares novamente. Isso não é feito por Mim, mas por Shri Ganesha. Ele está apenas em pé em todos
os lados. Se você tentar fazer algo assim, Ele baterá forte em você, Eu não posso evitar isso. Agora, Ele veio a esta Terra como
nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, Eu acho, é mais ativo do que Shri Ganesha, porque Shri Ganesha é gordo, Ele tem uma
barriga grande, Eu acho que Ele leva tempo para ferir você. Mas Cristo, Eu não sei como Ele tem ferido as pessoas. Em todo o
mundo, há doenças e mais doenças. Ele matou tantas pessoas. Ele é Aquele que pediu que as pessoas que O mataram fossem
perdoadas. Mas Ele é tão ativo, Eu tenho visto que às vezes digo às pessoas: "Não falem mal de Mim, é muito perigoso, não
falem contra Mim." Ele vive de uma maneira muito secreta… e o modo como Ele fere as pessoas às vezes é, é perigoso. Até
Meus olhos se enchem de lágrimas. Então Eu tenho de controlar ambos os lados. Um é Shri Ganesha, o outro lado é Cristo. Há
duas outras pessoas, São Miguel e Gabriel. Nós Os chamamos em Sânscrito de Bhairava e Hanumana, e Eles encarnaram como
Buddha - Mahavira e Buddha. E os budistas são na verdade, Eu lhes digo, outro tipo de pervertidos. Foi dito, Buddha disse: "Você
não deve se apegar a nada," "você não deve se apegar ao seu dinheiro, à sua riqueza, à sua família, a nada." Naquela época, o
apego era muito grande, deve ter sido, e esse apego, Ele quis remover das mentes das pessoas. Vocês não podem. Tirando

suas roupas, vestindo essas roupas cor de açafrão, raspando a cabeça, andando descalço, torturando seu corpo, vocês não
podem. Isso é tudo externo. Isso não é desapego verdadeiro, isso não é Buddha de forma alguma, nem Cristo, nem Mahavira. O
que Eles disseram é que você deve se desapegar a partir de dentro. Desapegar-se a partir de dentro é muito diferente… do que
se desapegar a partir de fora. Não é o quanto você passa fome que você se torna Cristo, ou se você anda como Mahavira, você
se torna como Ele, ou se você adquire roupas cor de açafrão, como Buddha, você se torna Buddha. Então, que concepção errada
eles têm de tudo que foi ensinado às pessoas. Aquela era a época em que eram os dias de tapasya, de penitência, e é por isso
que Eles disseram que para fazer penitência, é melhor se livrar de todas essas coisas, então você se desenvolverá mais
profundamente em seu ser. Mesmo na religião cristã, eles começaram… essas freiras e esses, do que vocês os chamam, os
padres e as madres e as freiras, e todos os tipos de coisas. Essa é uma outra coisa artificial que eles começaram. Fazendo isso,
você acha que pode se tornar inocente? Eu conheci freiras que são tão horríveis… que você nem mesmo consegue olhar para
elas, elas emitem nada além de calor. E aqueles padres, agora vocês ouviram falar deles, a maneira como eles estão atacando a
inocência das pessoas. Os budistas são os piores, Eu devo dizer, porque… eles dizem: "Renunciem, renunciem a tudo". "Tudo
bem, renunciem e mendiguem." Então vocês renunciam a tudo e mendigam por ouro. O que vocês dizem sobre esse tipo de
contradição? E nós temos lá, como Dalai Lama, ele é um mendigo universal e as pessoas gostam disso. As pessoas gostam se
alguém está mendigando porque o ego delas é mimado. Por exemplo, ele foi a Los Angeles… e todos os atores e atrizes tiveram
uma conferência muito, muito grande… e pensaram que dando esmolas a esse mendigo, a inocência deles voltaria. Vocês
podem acreditar em tal história? Qualquer pessoa sensata tem de entender que dando esmolas, como pode sua inocência
voltar? E então foram dadas novamente a esse sujeito muitas esmolas. Ele tem muito ouro e ele é realmente um "homem do
ouro", o tempo todo coletando ouro daqui e ouro dali e ouro de vocês. Essas pessoas, as Encarnações vieram somente para…
nos dizer para sermos desapegados, para apenas desenvolvermos a moralidade. Se você é desapegado em relação à sua vida
sexual, se você é desapegado em relação ao seu lado financeiro, se você é desapegado até mesmo de seu país, então uma
personalidade desapegada desse tipo se tornará inocente… e não haverá nenhuma discórdia. Mas está acontecendo o oposto
agora. O mesmo no Islã. Tudo que foi ensinado no Islã é levado para o outro lado. Isso não pode ser de forma alguma… onde o
Profeta Maomé ficava somente insistindo na moralidade. Qualquer tipo de comportamento imoral, Ele não queria ter. Ele de fato
disse: "Neste momento, vocês podem se casar com mais mulheres", porque havia mais mulheres, mas Ele nunca disse:
"Tornem-se prostitutas, levem uma vida de pecado." Aquilo foi apenas um Samayachar, foi apenas… naquela época, esse foi o
problema. Ele disse: "Tudo bem." Por exemplo, o divórcio não era permitido naquela época, mas na Sahaja Yoga, nós de fato
permitimos o divórcio. Mas Eu tenho visto que sem divórcio, eles não conseguem viver, quero dizer, é simplesmente uma
situação impossível, porque também as mulheres às vezes são extremamente, extremamente cruéis, e os homens às vezes são
extremamente rabugentos. Sob essas circunstâncias, como eles podem ser companheiros? Mais mulheres são imorais neste
assunto, Eu devo dizer. Primeiro, foram os homens que faziam imoralidades, mas agora as mulheres, que não são apenas a
inocência, mas também a shakti, estão tentando envolver-se em algum tipo de falta de vergonha. Nenhum cuidado com sua
própria inocência. A inocência delas é a shakti. Se uma mulher não é inocente, como ela pode ter shakti? Se ela está levando
uma vida imoral, então a shakti dela estará acabada. Somente sua moralidade é o Shri Ganesha dela, que emite essa pureza
nela. Agora, Eu sinto que… a maneira como as pessoas estão bombeando nossas cabeças com ideias, especialmente de
Hollywood, nós as aceitamos… e esquecemos que estamos apenas ferindo Shri Ganesha… e Ele se voltará contra nós. Isso
começa em um nível muito baixo quando começamos a odiar nossos filhos. O problema começa quando não compreendemos
nossos filhos. Quero dizer, na Inglaterra, eles dizem que duas crianças são mortas… toda a semana pelos pais. Esse tipo de
atitude em relação às crianças, em primeiro lugar, eles não deveriam gerar; se eles geraram, então elas são Shri Ganeshas. Eles
têm de respeitar, eles têm de amar e eles têm de encorajar. Mas mimar as crianças é também um outro tipo de força negativa,
Eu acho. Algumas pessoas mimam seus filhos. Ganesha nunca pode ser mimado. Você não pode mimá-Lo, porque Ele está
além da maya. Mas a maneira como as pessoas correm atrás de seus filhos às vezes é chocante. Para elas, essa é a maior
conquista que elas alcançaram, que elas têm um filho. Mesmo em um lugar como a Índia, onde é uma superpopulação, para
eles seus filhos são como, Eu não sei o quê, tão apegados. Portanto, esse é um novo apego que começou, que também lhes dá
uma espécie de vida imoral, porque vocês são Sahaja Yogis. Para pessoas que são Sahaja Yogis, todas as crianças do mundo
são seus filhos, não apenas seus próprios filhos a quem vocês amam. Todos elas são Shri Ganeshas. É claro, se há alguém que
não é uma boa criança ou você acha difícil, tudo bem, mas caso contrário, todas as crianças deste mundo são seus próprios
filhos… e vocês têm de amá-las como amariam seus próprios filhos. Cristo disse: "Ame o seu próximo como a si mesmo." Eu
não sei por que Ele disse isso, porque em todas as nações cristãs, os vizinhos são o maior problema. Mesmo aqui. Então Eu
digo: "Ame seu filho, ame as outras crianças como seus filhos". Vamos começar nesse ponto, talvez depois disso. Mas

normalmente, há lugares onde eles não permitirão… você alugar um apartamento, porque você tem filhos. Quero dizer,
imaginem. Somente pessoas solteiras ou estéreis podem morar lá. E também é obrigatório que você não tenha nenhum filho.
Mesmo hoje você pode não ter filho, mas uma vez que você more lá, você não deve ter nenhum filho. Se você tiver um filho,
então você é despejado. Vocês conseguem imaginar? Cerca de apenas trinta anos atrás, as pessoas tinham doze filhos,
quatorze filhos, elas ficavam competindo nisso e viviam muito felizes. E hoje em dia, o problema se tornou deste jeito, que você
não deve ter muitos filhos. Aqueles que começaram o problema não estão tendo filhos de forma alguma. Aqueles que disseram
que deveria ser controlado, em qualquer lugar no ocidente, o crescimento é negativo. Quem está fazendo isso? Shri Ganesha.
Você não quer filhos, tudo bem, não tenha. Exceto os Sahaja Yogis, ninguém tem filho. Neste lugar, Mohan teve seu filho
primeiro, então em todo o vilarejo houve uma celebração. Não há nenhuma criança nascida aqui há anos. Mas então,
novamente, o problema é assim. Quando Eu digo isso, Eu descubro que os Sahaja Yogis vão a outro extremo. Eles ficam
grudados aos seus filhos; "grudados" na verdade é a palavra. O que é muito errado. Não estou dizendo que vocês devem
negligenciar seu filho de forma alguma, ou que vocês devem de alguma forma bater neles ou perturbá-los, todas essas coisas.
Vocês devem amá-los de tal maneira… que eles saibam que se eles fizerem algo errado, eles perderão o amor de vocês. Porque
para as crianças, o amor é a coisa mais importante. Elas devem saber disso, o que vocês não gostam. Vocês devem lhes dizer o
que vocês não gostam. E vocês ficarão surpresos ao ver como as crianças não farão nada… que os deixará infelizes com elas.
Agora, esse é um truque, Eu acho, que devemos aprender. Essa é a melhor maneira de criar seus filhos. Eu lhes contarei uma
história de Minha própria filha. Ela foi para Delhi e todas as moças estavam usando blusas sem mangas. Então ela Me pediu:
"Eu quero ter blusas sem mangas". Ela estava crescida, ela estava indo para a faculdade. Eu disse: "Tudo bem, tenha isso, seja o
que for que você queira." Então disse: "A propósito, por que a Senhora não usa blusas sem mangas?" Eu disse: "Eu Me sinto
contrangida". "Então por que a Senhora deveria me permitir? Isso não é um critério." "O que quer que eu peça, a Senhora diz 'sim'
para mim, eu não sou tão crescida." Até Minha neta, ela estava aqui, ela Me perguntou: "Vovó, por que a Senhora sempre usa
blusas com mangas?" Eu disse: "Você sabe? Estes são chakras muito importantes." "os chakras mais importantes para o nosso
corpo." "Se você os mantiver descobertos, estes dois ou estes dois, então você terá problemas." "Meu Deus, eu devo usar agora
manga comprida." Elas compreenderam imediatamente. Então, algo profundo, se você falar com elas de maneira profunda, que
é respeitar a inocência delas, elas melhorarão. Por exemplo, uma criança se torna uma criança mimada, ela se sai muito bem na
classe e tudo mais. Agora, uma forma é bater nela, gritar com ela, repreendê-la, estas são uma forma. Outra coisa simples é…
falar com a criança: "Veja, suponha que você seja o primeiro," "supondo que você obtenha boas notas, você se torne um grande
homem," "como eu ficarei orgulhoso. Todos ficarão orgulhosos de você." "Mas supondo que você não faça isso, então eles
pensarão:" "‘Oh, ele é um sujeito inútil, ele terá de mendigar na rua.’" Imediatamente, ela mudará. O jeito de lidar com as crianças
é muito importante. A inocência deve ser lidada de uma forma muito delicada, assim como você lidaria com uma bela flor. Ela é
uma flor. Assim como a flor tem fragrância, a inocência também tem fragrância. Agora, este Ganesha foi criado da Mãe Terra.
Ele foi criado da Mãe Terra. A Mãe Terra é a essência da inocência. Vejam esta Mãe Terra, nós não cuidamos, não Lhe damos
água, nós não fazemos nada por Ela, mas como Ela fica tentando enriquecer nossa vida; como Ela fica tentando nos acalmar;
como Ela resolve as coisas para nós, que normalmente não podem ser melhoradas. Respeitar esta Mãe Terra é muito
importante para todas as pessoas inocentes, elas respeitam. Eu tenho observado as crianças, elas respeitam a Mãe Terra. Elas
gostam de brincar na lama, gostam de brincar na areia, elas querem construir castelos. E todos os tipos de coisas, elas fazem
com a Mãe Terra. Mas elas não são apegadas, esse é um ponto. Elas não são apegadas. Elas construirão um castelo. "Tudo
bem, acabou, agora acabe isso." Então elas vão para o aeroporto, lá elas encontram algo, todas elas se juntam para fazer disso
uma alegria. Onde quer que elas vão, elas acham fácil transformar aquela coisa… em diversão para elas. Para elas, a diversão é
importante. Para elas, como Eu disse ontem, o tempo não é importante. O quanto você desfruta é importante. O tempo é uma
dor de cabeça para os adultos. As crianças não se preocupam. Você as leva para algum lugar, a um lugar agradável, então elas
não querem voltar para casa. Você lhes pergunta: "Vamos para casa?" "Por quê? Para quê? Por que devemos ir para casa?" Elas
não conseguem entender. Elas amam tudo que é natural, tudo que é belo. Elas não sabem o valor no aspecto monetário. Elas
sabem o valor de algo no aspecto do amor. Eu mesma tenho visto, se você der algo para as crianças, elas o guardarão lá, até
mesmo Sahaja Yogis, e elas lhes mostrarão: "Eu ganhei isto." A essência de Shri Ganesha é o puro amor. O puro amor desta
Mãe Terra criou Shri Ganesha, ou a Adi Shakti criou a partir do puro amor. Mas, surpreendentemente, Shri Ganesha foi criado
antes da Mãe Terra, então como é isso? Assim, primeiro Ele foi criado apenas… como o Logos, como eles chamam isso, ou nós
chamamos de Brahmanadha, Omkara. Primeiro Ele foi criado somente como o som de Omkara. Depois este Omkara foi coberto
com a Mãe Terra para criar Shri Ganesha. Então, Omkar é muito importante, porque ele tem nele todos os três poderes, A-U-M.
A-U-M corresponde aos poderes de Mahakali, Mahasaraswati e Mahalakshmi. Todos esses três poderes existem neste Omkara.

Então, em uma forma dormente, nós podemos dizer, esses três poderes existem em Shri Ganesha. Assim, quando nós
tentamos feri-Lo, então nós estamos ferindo a Shakti dentro de nós, que é Omkar, que preenche todo o Universo, que preenche
todas as vibrações. Esses poderes se movem nas vibrações. Esses três poderes preenchem cada vibração. É por isso que eles
sabem, eles entendem e eles resolvem a coisa toda de tal maneira que… supondo que agora alguém tenha quebrado as pernas,
suponham assim. Agora, Eu Me sento aqui e posso dar um bandhan. Imediatamente, imediatamente, um poder é enviado,
imediatamente. De alguma forma, é mais rápido do que todas as comunicações que vocês usam… e imediatamente as coisas
funcionam. Como isso funciona? Agora, é uma coisa muito complicada, mas também é muito simples porque é o trabalho de
Shri Ganesha. Ele não está interessado. Se houver algum problema, tudo bem, como fazer um pequeno forte à beira-mar. Tudo
bem, ele se dissolverá, acabou-se, de volta novamente. Ele não fica apegado. Então, o que devemos fazer para mostrar nossa
gratidão a essa Criancinha? Supondo que vocês digam a uma criança: "Obrigado". Ela dirá: "Ei, o que você disse?" Não
entenderá, as crianças não entendem… por que nós devemos agradecê-las. Nós as ensinamos a dizer "obrigado", então, mesmo
que elas tenham de dizer "desculpe", elas dirão "obrigado", porque elas sabem apenas uma palavra, "obrigado", então elas dizem
"obrigado". Agora, essas crianças, como elas brincarão? Da mesma maneira, este Omkara brinca. O mais desapegado, como
eles chamam de "Nishkriya", ao poder. Significa "não faz nada". Nada, somente fica prestando atenção. Se alguém fica curado, é
salvo, alguém recebe vibrações, quem faz isso? Shri Ganesha. Mas Ele não fica apegado, Ele não fica apegado, Ele não quer
nenhum crédito por isso. É o trabalho Dele. Ele enviará uns Ganas: "Tudo bem, vão, rápido." Eles correrão rápido, mais do que
qualquer um de seus modernos - do veículo mais moderno que vocês têm como aviões ou qualquer coisa. Imediatamente, Eu
estou lhes dizendo novamente, a palavra é essa. Exatamente como se você pressionasse o botão, isso funciona. Mas em
algumas pessoas não funciona, se elas estão cercadas por pessoas que não têm fé, se elas próprias têm meia fé ou algo assim.
Ele é o juiz da fé de vocês na Mãe, porque Ele tem fé absoluta em Sua Mãe, sem dúvida. Da mesma forma, aqueles que têm fé
absoluta em Sua Mãe, Ele cuida deles. Ele realmente cuida deles. Ele também destrói. Uma vez uma pessoa Me falou sobre um
ministro na Índia, um sujeito muito desagradável, muito corrupto, imoral, tudo junto. Ele ficava persistindo, portando-se mal, mas
aquele era um bom Sahaja Yogi, um Sahaja Yogi muito bom. Ele Me disse… que aquele homem agora começou a perturbá-lo… e
quer que ele faça algo desonesto. Eu disse: "Verdade?" Eu disse: "Realmente aqui e ali". Esse grande ministro teve de renunciar e
ir embora. Naquele momento. É um fato. Eu posso lhes mostrar muitas coisas assim, mas a fé de Shri Ganesha é imensa. Ele
nunca duvida e Ele não é apegado. Muitas pessoas às vezes: "Mãe, nós fizemos isso, fomos lá, tivemos de escalar tanto…" "e
depois demos a Realização apenas a uma pessoa ". Acabou-se. De que adianta? Não dê nenhuma Realização. Eu disse
centenas de vezes às pessoas, se vocês acham que estão fazendo algum trabalho, é melhor não fazê-lo. É inútil fazer um
trabalho assim. Se vocês estão apegados a isso, então é melhor não fazê-lo. Façam isso por diversão, apenas por alegria,
apenas por fé em sua Mãe. Com essa fé absoluta, vocês nunca se sentem fatigados, vocês nunca se sentem cansados. Vocês
veem o trabalho de Shri Ganesha. Todos esses bandhans, quem carrega? Shriman Ganesh Mahoday. Ele, com Sua barriga
grande, apenas ordena Seu pessoal e esses Ganas de Ganesha… são as pessoas mais competentes que você pode encontrar.
Tragam para Mim qualquer pessoa competente, qualquer cientista, ninguém pode vencê-los. Como eles podem curar uma
pessoa? Por exemplo, uma senhora tinha um filho no México que estava doente… e ele teve uma doença fatal que estava em
sua família, mas eles sempre a contraíam em uma idade quando eles estavam muito idosos. Mas ele era um jovem estudando
em Harvard. Ela Me escreveu três cartas, e nessas três cartas, ela ficava se perguntando: "O que eu devo fazer?" "Eu devo
enviá-lo para Senhora?" E Eu estava indo de um lugar para outro. Eu disse: "Onde você Me encontraria?" Eu apenas pensei nisso
e chega a quarta carta, que ela o levou… para o hospital na Universidade de Harvard, e de lá, ela o levou para algum outro
hospital e todos os hospitais declararam: "Ele está totalmente bem, ele está completamente curado." Mas, sua fé, a fé dela
atuou. É a fé da mãe que atuou para o filho. É muito fácil duvidar de Mim, é muito fácil. É um terreno escorregadio, Eu lhes digo,
é muito fácil duvidar de Mim. Porque as pessoas duvidam das pessoas pelo que elas vestem. Agora, eles dirão: "Por que Ela
estava usando um sari tão caro?" Esta é uma escolha do Sr. Guido, "o grande", não Minha. Ele Me forçou a comprar isto. O que
Eu posso fazer? Mas Eu não estou apegada, mas para manter seu ânimo bem, Eu o uso, apenas para agradá-los. Mesmo as
crianças, vocês ficarão surpresos, elas se sentirão muito satisfeitas se vocês fizerem algo que elas gostam. Elas são muito,
muito, Eu não deveria dizer inteligente porque não gosto muito dessa palavra, mas Eu devo dizer, muito sutilmente entendem as
coisas. Uma das minhas netas, a mais velha, ela é a joia de uma joia. Eu levei para ela uma casa de Wendy e ela a montou. E
Minha filha é bem alta. Ela a chamou: "Mamãe, venha à minha casa". Então esta Minha filha foi lá e ela entrou dentro da casa e
quebrou tudo. Então Minha neta veio a Mim: "Veja. Olhe para Sua filha." "A Senhora não lhe ensinou boas maneiras de nenhum
tipo." Eu disse: "Por quê? O que aconteceu? ", "Ela entra na minha casa…" "e faz uma pergunta tão mal educada: ‘O que você tem
para eu comer?’" "Você faz isso quando está entrando na casa de alguém?" "Você faz essa pergunta? E quando eu disse:" "’Você

não pode fazer tal pergunta na casa de outra pessoa’", "ela riu tanto que quebrou minha casa." "Essa é a maneira de se
comportar? A Senhora nunca as ensinou." "Vovó, a Senhora nos ensinou tudo de bom." "A Senhora nunca a ensinou como se
comportar…" "quando você vai à casa de alguém." Veem? Tão inocente. A coisa toda era tão inocente, que apenas para
agradá-la, mesmo se você fizer uma pequena coisa, você consegue agradá-los. Uma coisa muito simples. Agora, o poder Dele é
a Kundalini. Bem, esse é outro problema. Ela é o poder de Shri Ganesha e sem Ele, Ela não se elevará. Que complicação - agora
Me digam. Por exemplo, se Minha filha diz: "Você não pode sair desta casa sem me pedir", então você simplesmente não pode
fazer nada, você está presa em casa. Então, da mesma forma, sem receber a permissão de Shri Ganesha, a Kundalini não se
elevará. É muito difícil, impossível, Eu devo dizer. É claro, o Mooladhara continuará assim, bombeando exatamente como um
coração, mas Ela não se elevará, porque a Kundalini gostaria de fazer isso, mas Ele não permitirá que Ela se eleve. Aqueles que
são imorais, aqueles que têm feito coisas imorais, e aqueles que estão arruinando o Princípio de Ganesha dos outros, são muito
difíceis para ter a Realização. Mas Eu vi algumas pessoas que pediram perdão… e a Mãe disse a Shri Ganesha para perdoar,
elas obtiveram a Realização. Somente este é o ponto: se você abordar através da Mãe, Ele o perdoará. Definitivamente, Ele o
perdoará. Existe um relacionamento tão belo entre a Mãe e o Filho. Isso é algo bom, caso contrário, esse Indivíduo teria
matado… pelo menos 90% das pessoas nos tempos modernos. Portanto, isso é uma grande bênção também, tamanha
promessa, que se cuidarmos de nosso Princípio de Shri Ganesha, nos mantivermos puros, mantivermos nossos olhos puros… e
desenvolvermos relacionamentos puros entre nós, nós não teremos problemas de nenhum tipo. Vocês terão relacionamentos
adequados com sua esposa, relacionamentos adequados com seus filhos e relacionamentos adequados na família,
relacionamentos adequados na sociedade, relacionamentos adequados na política, na economia, e em todas as várias áreas
nas quais vocês circulam. A inocência de vocês ajudará. Vocês podem pensar que as pessoas estão tentando enganá-los.
Deixem-nas tentar e vocês verão o que acontece. Deixem-nas tentar atacar a inocência de vocês… e vejam o que elas ganham
com isso. É uma tamanha bênção que todos vocês têm como seres humanos, que seu Mooladhara esteja tão bem
desenvolvido… e Shri Ganesha esteja bem estabelecido. Todos vocês obtiveram sua Realização… e agora seja o que for que
vocês estiveram desfrutando ontem, era exatamente como as crianças, vocês não acham? Nós esquecemos nossa idade, tudo,
éramos exatamente como crianças desfrutando tudo, quer a dança fosse rítmica, sem ritmo ou inconsistente, nós não nos
importamos. Nós desfrutamos tudo. Nenhuma regra, regulamentos são necessários para a alegria. E essa alegria, a fonte dessa
alegria, vem da inocência que nós temos dentro de nós. Sem inocência, vocês não podem desfrutar nada com esta mente… e a
partir deste coração, porque no coração reside o Pai, Shiva. Eles são pessoas terríveis, cobras ao redor Deles. Vocês… Não é
fácil. Se vocês conseguirem ficar em pé por 15 anos e ficar dizendo: "Om Namaha Shivaya, Om Namaha Shivaya", então talvez
Shiva possa lhes conceder alguma dádiva. A Divindade mais difícil de agradar é Shiva. Embora Ele próprio seja muito inocente,
Ele é muito inocente, muito, exatamente como um pano branco, vocês podem dizer. Qualquer pedacinho de mancha no caráter
de vocês, está acabado, condenado. Mas até mesmo um rakshasa que fique em pé em uma perna por 25 anos, talvez, e
continua louvando-O, então Ele talvez perdoe. Shri Ganesha não perdoa. Assim, a única pessoa que lhes resta é sua Mãe, que
simplesmente perdoa. Eu não quero ter nenhuma dor de cabeça desse negócio de não perdoar. É uma grande dor de cabeça. Se
vocês não perdoam alguém, Eu fico com dor de cabeça, então Eu não quero que Eu mesma faça isso. Então, Eu apenas perdoo.
Eu perdoo. Eu perdoo todos os Sahaja Yogis o tempo todo. Houve alguns sujeitos horríveis, desagradáveis. Eu não quero ficar
com raiva deles porque Ganesha simplesmente acabará com eles. Automaticamente, Ganesha está fazendo algo, mas pelo
menos Ele não faz isso tão rápido, porque eles Me chamaram de Mãe e Eu respeito isso. É claro, eles têm sido muito
problemáticos, horríveis, Eu sei. Eu sei por que vocês estão com raiva deles. Mas o perdão é a melhor punição, através do qual
eles percebem os erros deles… e de cem, noventa e nove pessoas gostarão mais do perdão do que da punição. Então, tudo isso
é feito por Shri Ganesha e Ele está o tempo todo com vocês. Seu Ganesha está despertado, sem dúvida. Ele está o tempo todo
com vocês. Mas algumas pessoas têm vibrações, elas obtêm a Realização, depois elas ficam ocupadas, digamos, se elas são
mulheres, ficam ocupadas com seus filhos, elas não têm tempo para a Sahaja Yoga. No máximo, elas farão tratamento de
limpeza. Mas para quê? Por que você está limpando? Supondo que este copo seja limpo, limpo, limpo, e nunca usado, de que
adianta a limpeza? Elas meditam para si próprias, elas se purificam para si mesmas, mas nunca usam as vibrações delas,
nunca dão vibrações. Como pode ser? Vocês têm de dar vibrações. Se vocês não dão vibrações para os outros, se vocês não
transformam outras pessoas, se vocês não curam outras pessoas, se vocês não as ensinam como ter o puro amor, de que
adianta a limpeza? Vir ao Puja, sentir-se bem, alegre, acabou-se. Essas são pessoas inúteis, Sahaja Yogis inúteis. Ganesha não
fica feliz. Como Ele pode ficar feliz? O Puja Dele é dar a Realização. Esse é o Puja Dele. Suponham que Ele esteja esperando lá,
digamos, para vocês pedirem as bênçãos Dele. Agora, qual é a bênção Dele? É dar a Realização, permitir a Kundalini se elevar.
Vocês pedem isso e o que vocês ganham? Vocês pedem pela sua saúde, pedem isso, pedem aquilo. Por que não pedir? "Shri

Ganesha, torne-nos bons instrumentos da Sahaja Yoga." "Dá-nos força para dar a Realização às pessoas e falar sobre a Sahaja
Yoga." As pessoas nem mesmo falam sobre a Sahaja Yoga. Elas estão se sentindo tímidas. Por que vocês deveriam ser
tímidos? Um dia Eu estava viajando de trem, conheci uma senhora, ela sentou-se ao Meu lado, e ela estava seguindo algum tipo
de culto, Eu não sei, algum culto muçulmano, e o tempo todo ela ficou Me aborrecendo. Eu comecei a sentir sono, mas toda vez
que Eu Me levantava, ela ainda ficava falando daquele culto. Eu disse: "Os Sahaja Yogis nunca farão isso". Vocês devem falar
sobre a Sahaja Yoga, devem dizer às pessoas, devem ir por aí. Não tenham medo, Ganesha os protegerá. Ele os ajudará, Ele
ficará muito feliz. Ele resolverá tudo para vocês. Todos os problemas podem ser resolvidos. Tudo pode ser feito. Acreditem no
poder Dele. Tenham fé em sua Mãe. Essa é a mensagem de Shri Ganesha. Que Deus os abençoe. Hoje, é claro, Eu gostaria que
as crianças viessem para o Puja, digamos, elas deverm ter menos de seis anos, seria uma ideia melhor. Digamos, de dois a seis
anos, nós poderíamos ter as pequenas. Ou talvez oito anos, mas depois elas crescem, Eu acho, depois disso.

1996-1020, 8o Dia do Navaratri, Estejam conscientes de seu próprio estado
View online.
Navaratri Puja, Cabella, Itália, 20.10.1996 Hoje é um dia especial, como vocês sabem, nós estamos venerando a Deusa… que
veio a esta Terra nove vezes antes… para matar todos os demônios e toda a negatividade, e liberar todos os bhaktas para
venerar. Todo o trabalho Dela já foi descrito. Apesar disso, eles percebem que novos tipos de demônios, que um novo tipo de
pessoas negativas voltou. Talvez isso tivesse de acontecer. Isso tinha de acontecer, talvez, afinal, é Kali Yuga. E o drama da Kali
Yuga não seria encenado… a menos e até que eles estivessem presentes. Então, para completar esse drama, eles vieram. Mas
desta vez, será um tipo muito diferente de guerra, será a guerra das pessoas pacíficas. E as pessoas pacíficas… são as pessoas
mais bem-sucedidas em todas as esferas da vida, mesmo na guerra. Isso não funcionou antes. Eles dizem que quando Genghis
Khan veio, ele foi a um grande mosteiro de budistas perto de Gaya… e matou todos eles. Havia cerca de trinta mil budistas lá… e
eles não disseram uma palavra e todos foram mortos. Então, as pessoas começaram a não acreditar no Budismo. Elas
disseram: "Que tipo de Budismo está aqui? Por que Buddha não os salvou?" Esse é o estilo de pensamento humano. Buddha
deveria ter salvo essas trinta mil pessoas, que eram pacíficas, que estavam resistindo de uma maneira que não havia
resistência, e então todas elas foram mortas por um sujeito horrível chamado Genghis Khan. Mas vocês ficarão surpresos ao
ver que nesta Kali Yuga este Genghis Khan… tem sido elogiado por muitos autores e há livros escritos sobre ele. Ele não era
muçulmano, era uma espécie de maluco. Ele acabou com muitas mesquitas, ele destruiu muitos edifícios belos… e também ele
veio para a Índia e governou lá por um curto período de tempo. Tudo isso é uma história. Da mesma forma, tem havido guerras…
entre cristãos e não cristãos, entre muçulmanos e não muçulmanos. Todos os tipos de guerras, nós ouvimos falar, onde
somente os fiéis se perderam, as pessoas verdadeiras se perderam. Aquele que venerava Deus com plena fé se perdeu. Então,
muitos se tornaram ateus e eles disseram: "Não há nada como Deus," "nada como Seu Poder Divino. Isso nunca existiu," "nós
éramos estúpidos, éramos tolos por seguir tudo isso." E aqueles que estavam no comando da religião… aproveitaram ao
máximo disso e disseram: "Essas pessoas eram pecadoras," "essas pessoas não eram religiosas," "e foi desse modo que elas
foram mortas por nós e fomos vitoriosos." A ideia de vitória que eles tiveram é que eles foram bem-sucedidos: "E muitas
pessoas foram massacradas por nós." Então nós chegamos a Kali Yuga… e na Kali Yuga a mesma coisa começou de uma
maneira mais sutil, começou de uma maneira diferente de modo que… há uma grande guerra acontecendo entre as pessoas que
são anti-Deus… e estão usando Deus para seus próprios propósitos. Pessoas muito desonestas, muito corruptas, muito cruéis, e
elas estão usando a bandeira de Deus, essa bandeira, a qual elas não têm nenhum direito de usar. Então, há Sahaja Yogis que
obtiveram a Realização… e eles têm de lutar contra essas pessoas. Agora, a diferença das guerras anteriores e esta guerra é
muito diferente. Naquelas guerras, todos aqueles que deveriam ser vitoriosos - isso foi depois de todas as nove batalhas da
Mãe Divina - a negatividade que surgiu e que se tornou bem-sucedida… começou a se sentir muito confiante: "Nós alcançamos
o que queríamos". Mas na Kali Yuga agora, na luz da Kali Yuga, todas essas vitórias históricas são consideradas coisas
vergonhosas, como algo muito agressivo e absurdo. Isso agora está sendo descrito em todos os lugares. Como as pessoas de
pele branca foram à América e mataram todos os outros lá, agora isso está vindo à tona. Todas essas pessoas que acharam
serem vitoriosas, os filhos, seus netos, sua progênie têm vergonha delas, vergonha de falar que eram seus antepassados, até a
última guerra. Essa consciência que surgiu… é a verdadeira vitória dos tempos modernos, desta Kali Yuga. Tudo que foi aceito
como uma parte do jogo, como o estilo de vida, vocês podem chamar isso, agora está sendo desafiado nos tempos modernos
em todos os lugares. Tudo que é agressão, tudo que é opressão, tudo que é cruel é agora punido também. Muitos criminosos de
guerra devem ter escapado, mas muitos foram a julgamento, isso nunca aconteceu antes. Ninguém levou Genghis Khan a um
julgamento. Agora, de uma forma muito sutil, todas essas pessoas agressivas estão ficando com medo agora… de que serão
questionadas e talvez sejam torturadas. Isso começou Eu não sei onde, mas definitivamente no início da Kali Yuga. Se vocês se
lembrarem, neste país viveu um grande homem agressivo… chamado Mussolini e no final ele foi enforcado. Na Alemanha, havia
um homem muito poderoso… chamado Hitler e Himmler e todos esses. Deus sabe o que aconteceu com eles, mesmo os
alemães não querem mencionar o nome dele, todos eles têm vergonha dele. Depois nós tivemos alguém, digamos, na
Inglaterra, Warren Hastings que veio para a Índia, ele foi preso. Isso nunca foi feito antes. Se Napoleão agrediu as pessoas, ele
achou que ele era muito vitorioso, mas ele não podia continuar com isso, ele teve de enfrentar isso. Qualquer um que tem sido
agressivo, que tem dominado, que tem sido muito cruel, demoníaco, foi recriminado, na maioria das vezes, ao longo da vida
dele. Agora, se não ao longo da vida dele, depois ele foi difamado e ele não tem a fama de um herói ou qualquer coisa assim. As
pessoas não querem erguer estátuas deles. Assim, a consciência veio à mente das pessoas. Por exemplo, uma pessoa como

Stalin, que governou a Rússia uma vez, hoje vocês não conseguem ver nem mesmo uma estátua de Stalin. Estes são os tempos
modernos, vejam o poder dos tempos modernos. E isso é assustador para essas pessoas… que acham que podem se dar bem
com seja o que for que elas estão fazendo. Muito em breve será compreendido por elas… que elas têm de parar com todo esse
absurdo, senão elas sofrerão. Não aqueles que elas estão dominando, mas sim aqueles que estão dominando sofrerão. Eles
sofrerão fisicamente, sofrerão mentalmente, sofrerão emocionalmente… e também sua reputação estará na lama. Assim, a
vitória de hoje do Poder da Mãe Divina… está fazendo um trabalho muito grandioso que é expor. E essa exposição será…
condenando publicamente essas pessoas que estão agindo mal. Se vocês virem desse ponto de vista, vocês entenderão como
nós somos vitoriosos agora. Muitos de vocês ficaram muito tristes por Eu não ter recebido o prêmio. Esse prêmio não faz
nenhuma diferença para Mim… e para vocês também, Eu devo lhes dizer, porque vocês vieram sem Eu ter nenhum prêmio, e
muitos virão sem haver nenhum prêmio assim. Mas desta vez, pela primeira vez, se vocês notarem, as pessoas que foram
premiadas estão condenadas. Mesmo agora eles estão escrevendo contra isso, mesmo agora eles estão criticando. Então,
aqueles que eram, que acharam que eram muito espertos, a esperteza veio a público agora e Eu não sei por quanto tempo isso
continuará, porque mesmo hoje se você costuma abrir um jornal, você encontra algo sobre isso, o quão estupidamente eles
fizeram isso, eles não conseguem entender qual foi a razão deles terem feito isso. Não apenas as pessoas que selecionaram
são criticadas, mas muito mais as pessoas que são selecionadas. Agora, como Sahaja Yogis, nós temos de saber qual é a
diferença entre… o estado consciente naquele época e a consciência nesta época. Naquela época, foi necessário matar aqueles
demônios, aniquilá-los, mas eles estão de volta novamente ao palco. Agora, nesta época, quando é Kali Yuga, eles são expostos,
eles são condenados, eles são colocados na prisão, eles são agora punidos publicamente. Assim, a consciência coletiva teve
uma vitória tão grande, Eu acho, sobre essas pessoas que vieram, mataram e morreram… sem ter qualquer punição por isso,
sem ter qualquer difamação por isso. Agora, vamos ver o que é o estado consciente e o que é a consciência. É um assunto sutil
que Eu acho que todos vocês podem entender. Estado consciente é isto: quando é colocado no estado consciente (vigília), você
se torna consciente disso. Por exemplo, Eu tenho Minha mão aqui, tudo bem? Mas normalmente Eu não estou consciente de
que Eu tenho uma mão. Se um homem está dormindo, ele não está consciente de que está dormindo. Quando vocês Me dizem:
"Você tem uma mão", Eu Me torno consciente, ou algo Me pica, então Eu Me torno consciente, caso contrário, Eu estou
inconsciente sobre isso. Eu estou totalmente inconsciente dos Meus olhos, Eu estou vendo tudo, mas supondo que Eu fique
cega, que Eu não consiga enxergar, então Eu Me torno consciente dos Meus olhos, que Eu tenho Meus olhos através dos quais
Eu não posso ver. Assim, uma vez que vocês digam que existe esta mão, a consciência está lá. Isso nós podemos dizer é o
conhecimento sobre a mão, que você adquire conhecimento sobre isso. Mas uma vez que vocês não estejam conscientes da
mão, esse conhecimento fica desaparecido. Então, dizer que há ignorância ou que há conhecimento, ambas as coisas são
exatamente iguais. Você não está consciente de sua mão, então você é completamente ignorante sobre ela. Agora, suponham
que alguém diga: "Suas mãos são muito bonitas", alguém comente isso, então Eu Me torno consciente de Minha… mão que é
bonita, caso contrário, Eu não sabia que elas eram bonitas. Assim, normalmente, todos os seres humanos vivem nesse nível…
que alguém tem de lhes dizer. Agora, alguém disse: "Você está usando um sari muito bonito". Tudo bem. Então Eu olho para ele:
"Sim, é muito bonito, Eu nunca percebi". Portanto alguém tem de lhes dizer, então vocês se tornam conscientes, caso contrário,
vocês não se tornam. Portanto, todos nós, seres humanos, nesse nível somos assim. Agora, o que é a consciência? Essa é uma
coisa diferente. Isso significa que se Eu vir que… alguém está Me atacando, Eu coloco Minha mão assim. Significa que Eu estou
consciente de que Eu tenho uma mão. Eu não estou atento a isso, mas estou consciente… de que Eu tenho uma mão, Eu tenho
de usá-la. Por exemplo aqui na Itália, vocês ficam usando as mãos, movimentando-as o tempo todo assim. Isso significa que
vocês sabem que vocês estão conscientes de que têm mãos, que vocês têm de usá-las para expressar algo mais, meio que,
enfaticamente. Então, nós estamos até certo ponto conscientes também de nosso corpo, estamos conscientes dos outros, nós
sabemos sobre outros, nós sabemos que tipo de pessoa o outro é, até que vocês tenham a Realização do Si. Após a Realização
do Si, o que acontece? É muito interessante. Após a Realização do Si, vocês vão além dessas duas coisas, estado consciente e
consciência, porque vocês vão além do pensamento. "Você foi além do pensamento" significa o quê? Raiva, todos os tipos de
ideias, todos os tipos de agressão, tudo é manobrado ou trabalhado através de sua mente. Portanto, se sua mente estiver
perdida, o que vocês farão? Não há mais a mente. Vocês existem com a realidade, então não há nenhuma mente para
comunicar. Nós chamamos isso de "consciência sem pensamentos". Significa o quê? Nós conquistamos todos os nossos
inimigos… abandonando um inimigo que era nossa mente. Não há nenhuma mente para sugerir, não há nenhuma mente para
lhes dizer, então, uma vez que não há nenhuma mente, vocês ficam perdidos. Agora está sendo dito para que vocês façam uma
pergunta para si mesmos: "Quem sou eu?" Assim que vocês fazem essa pergunta, vocês se tornam sem pensamentos, então
vocês ficam perdidos. Vocês não conseguem responder a essa pergunta. Caso contrário, vocês podem dizer: "Eu sou uma

mulher, eu sou isso, eu sou aquilo," "eu sou um bispo ou sou um papa, sou isso, sou aquilo". Mas, uma vez que você seja uma
alma realizada, quem lhe dirá quem é você? Porque aquele que lhe diz é a mente que não existe, nenhum pensamento, significa
que você se dissolve em si mesmo. Isso é o que é a realidade. Mas você está consciente também, agora esse é outro ponto. Se
você se faz uma pergunta, você não está presente, mas você está consciente. Se seu Nabhi está bloqueado, você
imediatamente sabe: "Meu Nabhi está bloqueado, eu tenho problema de fígado." Não tem de fazer perguntas. Ou alguém está
em pé perto de você, você sente o Swadishthana Esquerdo dele: "Oh meu Deus, é este aqui!" Se alguém está muito zangado e
irascível, imediatamente você sentirá um tamanho calor daquela pessoa, você dirá: "Oh baba, vou fugir deste homem." Então,
este é um novo… reino em que você entrou na realidade, da qual você nunca esteve consciente antes. Agora, supondo que haja
um homem muito mau em pé perto de você. Ele pode ser um ladrão, ele pode ser um assassino, qualquer coisa, você não estará
nem mesmo ciente disso, muito menos consciente, normalmente. Mas uma vez que você seja uma alma realizada, você se
torna consciente do Todo. Essa é a realidade. Quais são os problemas no coletivo, você se torna consciente do coletivo. Você
se torna consciente dos problemas do mundo inteiro. Agora, essa consciência é muito diferente. A primeira consciência, como
Eu lhes disse, é assim: se alguém lhe disser que você é isso e aquilo, você se torna consciente disso. Nisso ninguém tem de lhe
dizer, simplesmente está lá. Você está lá, você sabe o que é. E isso é o que vocês alcançaram nestes tempos modernos, que é a
bênção dos tempos modernos também, que sabemos agora quem nós somos. Vocês sempre dizem: "Nós somos o puro
Espírito", ontem Eu também ouvi isso. Vocês têm certeza? O que faz vocês acreditarem nisso, que vocês são o puro Espírito?
Quero dizer, vocês não viram seu Espírito, viram? Vocês não viram a si mesmos, o que vocês são. Então, como vocês dizem que
vocês são o puro Espírito? Vocês estão apenas dizendo algo porque Eu digo isso. Mas vocês são o puro Espírito porque seja
qual for a descrição… do puro Espírito que seja dada é que Ele está consciente… do Poder Divino. Ele está consciente do Poder
Divino, é desse modo que vocês são o puro Espírito, porque somente através do puro Espírito como sua personalidade, vocês
podem estar conscientes desse Poder Onipresente. Isso está escrito em todos os shastras, em todas as escrituras, em todos os
lugares. E o que você sabe sobre si mesmo? Que você é o Espírito, porque você sabe sobre seus próprios chakras, você sabe
sobre seus próprios nadis. Agora, o que aconteceu é que você está separado do seu Si… e você pode ver o seu Si. Você vê a si
mesmo muito claramente, e você começa a se ver como o presente e o passado e o futuro. "No passado o que eu era", você fica
chocado agora: "Meu Deus, eu era assim." Você vê isso através desse estado presente, no estado presente, você vê. Então você
começa a esquecer: "Esqueça o passado, esqueça o passado". Então você ainda tem o futuro, então você começa a pensar
sobre o futuro. Em primeiro lugar, eles pensam em seus próprios filhos, em suas esposas, os Sahaja Yogis também: "O que
acontecerá com meus filhos? O que acontecerá com minha esposa?" Depois eles pensam: "O que acontecerá com a Sahaja
Yoga?" Depois eles pensam: "O que acontecerá com Mataji?" Eles também pensam: "O que acontecerá com este mundo?"
Porque sua consciência se expandiu, agora você não está mais na esfera limitada. Você pode pensar em seus filhos, você pode
pensar em sua esposa, também você pode pensar no mundo inteiro… e você pensa em todos os problemas do mundo. Então
você alcançou esse estado, tudo bem? Nós estamos nesse estado. Agora qual é a coisa que encobre tudo isso ou lhes fornece
soluções, digamos, para seus filhos, para sua família, sua esposa, para todos? Qual é a solução? Sua Mãe acredita em dar
soluções, não apenas os problemas, porque hoje em dia não há os problemas que existiam no Navaratri. Eles não existem mais,
que você pode pegar uma espada em sua mão e vai… e mata alguém, não, não existem. Não é possível, cortar o quê? Assim, os
problemas de hoje como eles são, como nós vemos, dentro de nós, nós vemos os problemas, estamos conscientes disso e
queremos fazer algo a respeito. Quer estejamos no passado, no presente ou no futuro, nós vemos o problema. Então agora, qual
é a solução? Nós não temos armas, nada para lutar. Nós também não sabemos, muitos não sabem… nem mesmo como
segurar uma espada na mão, e muitos nem mesmo querem segurá-la, porque eles são muito compassivos, estão no oceano de
compaixão se deleitando tranquilamente. Eles estão desfrutando sua própria compaixão e a compaixão dos outros, a
compaixão de sua Mãe. Mas então, como resolver o problema? O problema pode ser resolvido… se vocês mesmos se tornarem
muito poderosos interiormente. Onde está sua atenção? Vocês têm de se mover para dentro. Onde está sua atenção? Vocês
têm de se tornar muito poderosos. Eu fiz Meu trabalho, dei-lhes a Realização. Vocês cresceram muito, Eu lhes expliquei, Eu lhes
disse tudo, está feito. Eu lhes dei muito amor, oceano de amor, Eu devo dizer, como vocês o chamam, seja o que for. Mas agora
vocês têm de nutrir a si mesmos. Vocês têm de se tornar poderosos dentro de si mesmos. Então, qual é a maneira com a qual
vocês podem se tornar poderosos? Primeiro vocês devem acreditar que vocês transcenderam… sua personalidade humana e
vocês se tornaram agora um super ser humano. Em primeiro lugar, isso deve acontecer. Isso é o que nós chamamos de fé. Essa
fé não é fé falsa, não é fé cega… em que você acredita em algo, mas é um fato. Eu lhes disse centenas de vezes: tenham antes
de tudo fé em sua ascensão, em sua posição como Sahaja Yogis. Para isso, a meditação é muito importante, muito importante.
Sem meditação, vocês não podem ter fé plena em si mesmos, porque vocês não podem conhecer a si mesmos dizendo: "Quem

sou eu? ", não podem. Tentem agora, façam uma pergunta interiormente: "Quem sou eu?" Vocês ficarão perdidos. Portanto, qual
deve ser a fé então? Porque quando vocês fazem a pergunta: "Quem sou eu? ", vocês ficam perdidos. Assim, nós chegamos a
um estágio onde Eu tenho de lhes dizer que a fé não é mental, ela não é emocional, não é física, mas é um estado de seu próprio
ser que podemos chamar de estado espiritual. No estado espiritual, nada pode perturbá-lo, nada pode subjugá-lo, nada pode
dominá-lo, porque esse estado, se você o tem, isso significa que você é parte integrante da realidade. Então você é um membro
honrado do Reino de Deus. Então você é a personalidade mais reverenciada. Então você é como uma divindade. Então você é
como um gana. Quando você está nesse estado - é um estado, novamente Eu digo, além do estado humano - você é
extremamente poderoso. Há uma história sobre Nizamuddin, o grande Auliya, o grande Sufi na Índia. Havia um rei horrível, Eu
acho que ele se chamava de Shah. E Nizamuddin não iria se curvar a ele. Então ele ficou muito zangado. Ele disse: "Eu só posso
me curvar a Deus e a mais ninguém". Este Shah disse: "Se você não vier e se curvar a mim amanhã," "eu cortarei sua garganta."
E naquela noite, a garganta desse rei foi cortada. É uma história, mas é uma história verdadeira. Alguém veio e cortou garganta
dele, não foi Nizamuddhin Sahib, ele não faria isso. Assim, se você alcançar esse estado, que chamamos de o estado de
shraddha, estado de shraddha, que é iluminado, fé iluminada, é um novo tipo de mecanismo, isto é, você se torna parte
integrante do Todo. Isso significa a lua, a estrela … vejam, Eu lhes digo, Eu nunca disse ao sol que ele deveria estar lá para os
pujas, Eu nunca disse, da última vez, Eu não lhe disse. Não há necessidade de dizer, tudo é feito. Eu não digo a todas essas
vibrações… para fazerem uma cruz ou mostrar todas essas fotos milagrosas. Eu não lhes digo, não há necessidade de dizer,
elas simplesmente fazem isso por si mesmas, às vezes Eu fico surpresa ao ver… como elas têm seus próprios métodos
engenhosos, como elas lidam com as coisas, Eu mesma fico surpresa. Eu não disse a elas que essas duas pessoas que foram
selecionadas para este prêmio… deveriam ser tão condenadas por todos os jornais. Tudo funciona automaticamente,
simplesmente funciona. A única coisa é que se Eu tiver alguma coisa é apenas fé completa, completa… de que Eu estou nesse
estado, e é por isso que há paciência completa, saburi, paciência completa. E é isso que nós temos de aprender. De qualquer
forma, tudo acontecerá porque todos vocês estão nesse estado. Somente a meditação é importante, muito importante, para
Mim não, mas para todos vocês. Se todos vocês puderem meditar agora, apenas por dez minutos também todos os dias, isso
lhes ajudará bastante. Agora, por que nós temos todas essas estátuas e, quero dizer, a Mãe e… Hanumana e Ganesha, Cristo?
Porque, antes de mais nada, os seres humanos não conseguem… entender qualquer coisa que não tenha uma forma. Eles não
conseguem ir mais fundo a menos e até que haja uma forma. Mas eles foram a outro limite de usar qualquer pedra, qualquer
coisa, como Deus e tudo mais. Mas agora vocês têm discernimento, vocês sabem o que deve ser venerado, o que deve ser
tratado como uma personalidade mais elevada, isso vocês sabem. Mas antes disso, eles veneravam todos os tipos de pessoas,
por exemplo, agora as pessoas veneram o papa, vocês sabem disso muito bem. Mas agora o que fazer? Eles não são apenas
cegos, eles não estão apenas inconscientes, mas eles também não estão cientes disso. Todos eles estão em um nível que você
não consegue lhes dizer. Então vocês são um novo tipo de pessoas, Eu devo dizer, que tentaram lutar, batalhar para saber sobre
a verdade absoluta. A menos e até que vocês conheçam a verdade absoluta, vocês não estão em lugar nenhum, vocês não têm
nenhum discernimento, vocês não têm nenhum entendimento, vocês não têm nenhuma sabedoria. Mas uma vez que vocês
conheçam a verdade absoluta, então vocês não deveriam de forma alguma… estar pela metade nisso e pela metade naquilo.
Essa é uma situação muito perigosa. Digamos que uma semente germinou, ela não é nem uma semente nem uma árvore. Se
ela não crescer, ela é inútil. Isso acontece com a sua consciência – estou falando novamente… de seu estado consciente, a
consciência - e então vocês não estão nem aqui nem lá. Há muitas pessoas que vêm para a Sahaja Yoga, possivelmente, talvez,
para encontrar alguma paz. Mas Eu recebo cartas: "Meu pai está doente, minha mãe está doente, minha irmã está doente."
Então, de outra forma: "Meu marido está brigando comigo, estou pedindo o divórcio." Ou em terceiro lugar: "Eu perdi todo o meu
dinheiro, eu preciso ter algum dinheiro." Em quarto lugar: "Sou um grande artista, mas minha arte não está vendendo." Todos
esses problemas estúpidos, eles trazem para Mim. "Meus filhos são inúteis, eles são problemáticos." Depois: "Minha esposa
está brigando comigo," "minha mãe está brigando comigo, o irmão está brigando." Mas Eu disse: "Que tipo de Sahaja Yogis são
esses?" O estado de ser um com a realidade… significa que toda a realidade está aos seus pés, a realidade toda trabalha para
vocês, e quando vocês tiverem mesmo um vislumbre desse estado, Eu lhes digo, vocês se tornam muito pacíficos dentro de si
mesmos. Se vocês disserem: "Eu sou o rei, eu sou o rei", se vocês disserem: "Eu sou o mendigo, sou o mendigo", que diferença
isso faz para esse estado que é como o mais puro dos ouros puros, que não pode ser manchado? Nós precisamos desenvolver
um estado da mente assim. Isso é mais um desafio para nós. Nós somos Sahaja Yogis, tudo bem. Nós temos a Realização,
tudo bem. Nós podemos cantar muito bem, tudo bem. Nós conseguimos bons cargos, tudo bem. Nós somos muito bem
casados, tudo bem. Nós temos bons filhos, nós temos tudo, nós temos empregos, isso, aquilo. Agora, de repente, uma força
negativa entra em ação para perturbá-los, e daí? E daí? Do contrário, como vocês saberão o que vocês são? Se não houver

escuridão, como vocês saberão que vocês são a luz? Isso é um desafio para o seu próprio estado, em que estado vocês estão.
A palavra "estado" não é tão explicativa. Em Sânscrito é swarupa, Swarupa. "Swa" é você mesmo e "rupa" é a forma ou o estado.
Esse estado é possível para todos vocês, dizendo: "Este não, este não, este não, este não." Na realidade, sua mente atingiu esse
estado em que não há nenhuma mente, vocês podem fazer isso. Mas você tem de desenvolver um tipo de personalidade que
percebe o que você é. Mas nessa percepção, vocês estão apenas conscientes dela, não cientes dela. Ah, por exemplo, Eu lhes
direi: Eu estou consciente de que Eu sou a Adi Shakti, estou consciente, Eu sei. Mas quando vocês dizem "Jai Shri Mataji", Eu
também digo "Jai Shri Mataji", esquecendo que Eu sou Aquela de quem vocês estão falando. Este, na verdade, deve ser o
estado: você está consciente, sim, você está consciente no sentido de que, Eu não sei como dizer, mas Eu estou consciente de
que sou isso. Se vocês Me perguntarem: "Mãe, a Senhora é a Adi Shakti?" Eu digo: "Sim, Eu sou", porque Eu sei disso, que Eu
sou. Mas quando vocês dizem "Jai Shri Mataji", Eu esqueço que… Eu sou a Adi Shakti e também digo "Jai Shri Mataji" com
vocês. Eu esqueço, Eu tenho de dizer: "Não, não, Você não pode dizer." Isso é muito interessante. Agora, vocês Me fazem sentar
aqui como uma rainha… e Me dão presentes, esta coisa, aquela coisa, Quero dizer, tudo bem, essa é a ideia de vocês. Mas para
Mim, Eu sou completa em Mim mesma, Eu penso assim. Isto em hindi: "Me kahenge ki hum apne hi andar samma gaye", "Eu
estou perdida em Mim mesma." Tudo bem, vocês fazem isso, tudo bem; vocês deveriam fazer isso, tudo bem. Se vocês não o
fizerem, tudo bem. Para mim, isso não faz nenhuma diferença, talvez faça diferença para vocês, mas para Mim, não. Eu tenho
dito: "Não Me deem presentes," "não me deem nenhum presente", todos esses dias. Então, o único argumento é: "No ano inteiro,
damos a Senhora uma vez, então por que a Senhora, Mãe, se oporia?" "Porque isso nos dá alegria." Tudo bem, se acham que
isso lhes dá alegria, façam, mas para Mim não importa. Porque Eu não acho que estou lá. Eu estou apenas vendo vocês
sentados aqui, tudo bem, todos eles são almas realizadas, tudo bem, mas Eu sou uma de vocês. Eu não acho que Eu sou muito
especial. Mas se vocês Me perguntarem, então Eu direi: "Tudo bem, Eu sou a Adi Shakti." Mas Eu não acho que a Adi Shakti seja
muito especial também, porque Eu não Me importo. Mas, por outro lado, Eu não acho que isso seja algo especial… porque
alguém é alguma coisa, e daí? Agora, vamos supor, o sol é o sol, e daí? Ele é um sol. Se alguém é Adi Shakti, então é a Adi Shakti,
e daí? Mas para vocês, isso é digno de crédito, porque vocês não nasceram realizados, vocês obtiveram sua Realização. Então
vocês são especiais, vocês são grandiosos, vocês alcançaram algo. Eu não alcancei nada, Eu tenho sido assim e serei assim.
Quer Eu lute contra os demônios ou Me sente diante de vocês, não faz nenhuma diferença, Eu serei assim. Mas para Mim, vocês
são grandiosos, porque vocês alcançaram isso. Hoje, vê-los neste dia do Navaratri, tantas pessoas sentadas para Me venerar.
Tantas pessoas estão aqui, tantos Sahaja Yogis, é tão extraordinário. Isso não é minha conquista, Eu lhes digo, é a busca de
vocês. Porque Eu estive nesta Terra muitas vezes antes, isso vocês sabem. Mas nós nunca tivemos deste jeito. Muitos vieram,
foram crucificados, morreram, isso, aquilo, mas Eu nunca tive pessoas deste tipo. Então, novamente, nós chegamos ao mesmo
ponto: nós devemos estar conscientes de nós mesmos, completa shraddha em vocês mesmos. Se vocês têm alguma shraddha
em vocês mesmos, vocês terão shraddha em relação a Mim também, porque nós não somos diferentes. Se vocês acreditam
que isto é água, então em todo lugar que há água, Eu acredito que isso é água, não é? Porque Eu sei que isto é água, então, em
qualquer lugar no mundo que haja água, Eu sei que é água. Então, se você sabe que você é um Sahaja Yogi, em qualquer lugar
onde há um Sahaja Yogi, você sabe que há um Sahaja Yogi, "este é um Sahaja Yogi". Mas, no que diz respeito a você, você
esquece… o quão grandioso você é o quão longe você pode ir. Eu estou muito orgulhosa de vocês, vocês não sabem. Mas
porque sou uma pessoa humilde, Eu não sei como Me exibir. Então Eu tenho filhos tão bons, tantos deles, tão amáveis. Aqueles
bhaktas, por quem Ela matou tantos demônios e tudo mais, não eram como vocês. Vocês são muito melhores, muito mais
elevados, de uma qualidade muito maior. Mas vocês devem saber que vocês são… e não se comportem como aquelas pessoas
que eram de natureza muito rudimentar. Vocês estão crescidos, vocês prosperaram, e agora nós podemos ver os frutos. Eu não
sei o que fazer por vocês, realmente. Mas tenham fé em si mesmos. Então vocês verão quanta fé vocês terão na realidade, que
existe realidade com vocês a cada passo, em cada momento. Nenhum medo, nenhum senso de conquista, nada. Está feito
agora, acabou-se. Quando havia cinco Sahaja Yogis, Eu fiquei feliz, quando há tantos, Eu fico feliz. Mas quando Eu vejo tantos,
Eu acho que… há tantas personalidades poderosas que são uma só com a realidade. Essa unidade coletiva nunca foi assim. E
então Eu diria que neste dia, o que nós temos de fazer é matar os demônios dentro de nós, só isso. Se vocês realmente querem
Me venerar, isto é o que vocês têm de pensar: quais são os demônios dentro de vocês, só isso. Então vocês não têm de se
preocupar também com os demônios externos, eles não podem fazer nada a vocês. Que Deus os abençoe.
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Diwali Puja Lisboa, Portugal, 10.11.1996 Hoje, nós iremos venerar Mahalakshmi, que Eu acho que é muito venerada neste país…
onde eles A veneram como Maria, e também há um swayambhu de Maria, vocês devem ter visto. E também houve uma
aparição Dela. Primeiro Eu nunca acreditei que poderia ser, mas então depois de sentir as vibrações, agora Eu sei que era
verdade, que Ela manifestou-se aqui em uma aparição. Ela apareceu diante de Mim, também, vocês devem ter visto, em uma
fotografia. Esse é o Princípio pelo qual vocês se elevaram a esse estado. O Canal Central da ascensão de vocês é criado pelo
Poder de Mahalakshmi… para a Kundalini se elevar. No templo de Mahalakshmi em Kolhapur, eles sempre cantam a música
"Ude, Ude, Ambe". Então Eu perguntei às pessoas lá: "Por que vocês cantam a canção de Ambe no templo de Mahalakshmi?"
Então, elas disseram: "Nós não sabemos porque fazemos isso, mas é errado?" Eu disse: "Não, porque somente no Canal de
Mahalakshmi…" "a Kundalini pode se elevar e a Kundalini é Amba." É desse modo que eles entenderam e ficaram realmente
impressionados… pois Eu expliquei muito bem, porque desde os tempos antigos, essa música tem sido cantada lá… e eles
nunca souberam porque essa música é cantada. Tratando-se do ponto de Mahalakshmi, nós temos de entender, o que isso faz?
O que é a ajuda… é que este canal de Mahalakshmi ou os Poderes de Mahalakshmi… criaram dentro de nós um equilíbrio
adequado, uma rota adequada para a Kundalini se elevar. Os canais esquerdo e direito foram equilibrados e Ela é Aquela que
cria… e cria um caminho mais largo para a Kundalini se elevar. Esse é o caminho da compaixão e do amor. Por meio dessa
compaixão e amor, Ela cria esse caminho, porque Ela sabe que, se o caminho não for largo o suficiente, a Kundalini não pode se
elevar. Por fim, chegamos a um estado em que vocês começam a buscar… e quando vocês começam a buscar, seu Princípio de
Mahalakshmi foi despertado. Ele é despertado e às vezes é muito forte. Então vocês começam a buscar de uma maneira louca.
Lamento dizer que muitos já estão perdidos na busca, mas há muitos que vieram agora para o caminho correto e para a
ascensão correta. A outra coisa que esse Princípio de Mahalakshmi faz é permitir… que o Poder da Kundalini vá para diferentes
chakras também, criar um caminho para os diferentes chakras e corrigir todos os chakras. Ela é uma força muito flexível, Eu
devo dizer, que guia a Kundalini nos diferentes chakras… e Ela sabe qual chakra precisa da ajuda da Kundalini. Então vocês
devem ter visto que quando a Kundalini se eleva, como Ela pulsa, aonde Ela vai, onde Ela mostra que a necessidade é do
despertar de vocês. Tudo isso funciona porque Ela é cheia de compaixão e amor, e vocês devem obter a verdade absoluta de
vocês. Nós temos muitos problemas, na realidade, na Sahaja Yoga porque quando as pessoas estão ascendendo, elas mantêm
com elas algumas de suas… pedras passadas e elas não conseguem escalar. Elas tentam, depois caem; elas tentam, depois
caem; depois elas sobem novamente, elas caem. Mas hoje Eu irei falar sobre qual é o estado que devemos alcançar. Como Shri
Krishna disse no Gita, descreve o Stitha PrAgnya, o segundo capítulo, mas é muito difícil entendê-Lo, Ele não é tão claro quanto
a Mãe de vocês. Então, as pessoas não entendem o que Ele está dizendo. E eles perguntam: "Como? Como você alcança esse
estado de Stitha PrAgnya?" "Como você alcança esse estágio?" Mas Gyaneshwara, quando Ele escreveu Seu Gyaneshwari, Ele
chamou isso de "Sahaja Stithi", significa o "Estado de Sahaja". Ele não chamou de "Stitha PrAgnya". Ele o chamou de "Sahaja
Stithi", significando o "Estado de Sahaja". Assim, Ele descreve a Sahaja de uma maneira muito bela e muito sutil. É claro,
Gyaneshwara também, muito poucas pessoas O entendem, Eu acho. Uma pessoa que alcança esse estado é como um
espelho… e muitos rostos passam por esse espelho, muitos olham nesse espelho, muitos se enfeitam na frente do espelho, mas
o espelho é o mesmo de qualquer maneira. Assim, o indivíduo que é um Stitha PrAgnya ou o indivíduo que é Sahaja… não se
preocupa com o que está diante dele, quem está diante de quem, onde ele está. Ele permanece dentro de si mesmo, ele se
contém dentro de si mesmo. Como o sol. Se o sol brinca com seus diferentes raios, ele não fica perdido. Todos os raios voltam
novamente para ele. Da mesma forma, todos os sentidos que nós temos, todos os sentidos… que existem, de fato brincam, mas
para um indivíduo que está em um estado de Sahaja, isso não importa, não faz diferença. Ele não fica envolvido, apenas brinca.
Novamente, todos eles retornam para ele. Esse é um estado que todos vocês têm de alcançar. Então vocês são realmente
Sahaja Yogis. Mas Eu ainda encontro pessoas perdidas, ganhando dinheiro com a Sahaja Yoga, alguns se perderam saindo das
lideranças, alguns se perdem em ter ciúmes e invejas e tudo isso. Então, isso significa que muito trabalho ainda tem de ser feito
internamente. Não há necessidade de trabalhar assim se vocês deixarem tudo. É por isso que Eu sempre digo: meditem, porque
quando vocês meditam, o que acontece é que todas essas coisas que estão… puxando vocês para baixo são liquidadas.
Gradualmente, elas desaparecem, porque vocês se tornam o seu Si. Vocês ficam contidos por si mesmos e nunca ficam
aborrecidos. Eu nunca fico aborrecida. Eu não sei o que significa a palavra "aborrecido". Quando estou com vocês ou sozinha,
Eu nunca fico aborrecida. O que há para ficar aborrecido? Se vocês não ficam envolvidos em nada, vocês nunca ficam

aborrecidos. Outra coisa é que vocês se elevam acima de todas essas coisas, como a ganância. Agora, as pessoas que são
gananciosas ainda estão envolvidas… ganhando dinheiro aqui, ganhando dinheiro ali, toda essa coisa. Essas pessoas que ainda
estão cheias de luxúria… ainda estão fazendo, organizando algumas coisas assim. Mas em um Sahaja Stithi, vocês apenas
observam, vocês são apenas uma testemunha. Vocês não ficam perdidos em nada que os esteja puxando para baixo. Para
vocês, esse estado não é difícil de alcançar, de forma alguma, porque vocês cruzaram sua mente. Agora, todas essas coisas
vêm a vocês através de sua mente. Eu já disse que a mente é um mito, que vocês devem aceitar. O mito é que esta mente lhes
dá ideias. Algumas pessoas pensam: "Sim, mãe, mas… Sim, mãe, mas…" Este "mas" está vindo de seu cérebro, de sua mente. O
cérebro é a realidade, mas não a mente. A mente diz "mas"… e então vocês começam a se sentir muito deprimidos às vezes,
infelizes, porque algumas pessoas se sentem até mal porque elas são pessoas muito boas, pois há tão poucos Sahaja Yogis.
Não importa. Apenas observem e esse estado de observação, esse estado de testemunha é o Sahaja Stithi. Nele vocês se
tornam tão sutis, vocês se tornam o seu Si, significando tão sutil que nada pode perturbá-los, nada pode mudá-los. Agora veja a
Natureza como ela é. Vocês sabem que existem 92 elementos… e 92 elementos, nenhum deles pode ser, digamos, por exemplo,
vocês não podem transformar prata em ouro, ouro em prata. Os átomos são tão organizados que eles têm certas valências… e
além do átomo, mesmo as moléculas são tão organizadas… que elas têm sua própria estrutura. Vocês não podem mudar. Se
vocês tentarem mudar, então vocês criarão bombas, bomba atômica, essa bomba. Isso é absolutamente destrutivo. São
somente os seres humanos que podem mudar, que podem transformar. Agora olhe para as bênçãos: você é um ser humano e
você pode ser transformado, e você pode ser transformado em um novo elemento que é o Si. Essa é a especialidade dos seres
humanos. Mas se alguém, se há um falso guru ou alguém assim, ele tenta fazer algo, vocês explodirão. Eu tenho visto pessoas
que foram a falsos gurus, elas ainda desmaiam, elas ainda têm problemas, elas ainda ficam perturbadas, mais do que as
pessoas que estiveram sem eles. Elas também estão bem agora, muitas delas melhoraram, mas isto é uma coisa que devemos
entender que de uma maneira, quando vocês estão analisando e quando estão quebrando um átomo… ou estão quebrando uma
molécula e tentando transformar, ela explode, isso não dá certo. O oposto é que quando vocês tentam sintetizar, então vocês
podem formar qualquer coisa na Natureza. Por exemplo, isto foi trazido agora pela sintetização, este plástico é criado pela
sintetização. A matéria pode ser sintetizada e pode ser reunida… e os seres humanos têm de ser sintetizados também. Eles
podem ser sintetizados melhor do que a matéria, porque eles mudam, eles se transformam. Agora, digamos um exemplo, existe
ouro. Você transforma o ouro em joias, transforma em qualquer coisa. Ele permanece o tempo todo, o tempo todo ouro. Ouro é
ouro, ele está lá. Não é que ao transformá-lo em joias ele muda, seu elemento está lá, o ouro está lá. Mas para os seres
humanos, eles se transformam quando eles são sintetizados. Essa é uma diferença muito grande entre a matéria e a Natureza e
os seres humanos. A matéria, a Natureza são totalmente diferentes dos seres humanos. Os seres humanos, uma vez que sejam
transformados, isso é como um processo vivo. Eles se tornam como flores, mas ainda não é o que você vê na Natureza. Não é o
mesmo que você vê na Natureza, porque a Natureza não tem uma mente. Ela não tem uma mente. Ela está apenas sob o
controle… do Divino ou é a Natureza que está trabalhando dessa maneira. Mas aqui, vocês estão sob seu próprio controle. Aqui
vocês podem se controlar. Nesta síntese que está crescendo dentro de vocês, o que vocês percebem… é que vocês estão
completamente no controle de si mesmos. Vocês sabem o que está acontecendo com vocês. Agora, vocês começam a se ver
separados de todas essas coisas. Algumas pessoas vêm e Me dizem: "Mãe, meu ego está muito ruim, apenas retire-o." Ele vê o
ego dele, ele vê qual é o problema. Alguém diz: "Mãe, meu Nabhi está muito ruim," "ainda estou ocupado com o dinheiro." Ele vê
isso. Primeiro começa o conhecimento sobre você mesmo, chamamos de autoconhecimento. Mas temos de ir além até mesmo
do autoconhecimento. Através desse conhecimento, o que vocês fazem, nós temos de ver. Quando vocês têm o conhecimento,
primeiro nós dizemos que não há conhecimento, as pessoas não têm conhecimento, elas são ignorantes, existe escuridão, tudo
isso. Agora a luz chegou, vocês podem ver. Vocês podem saber o que há de errado com vocês. Agora, vocês começam a se
separar de todas essas coisas que vocês veem como erradas em vocês. Vocês as veem saindo. Existem tantas coisas sem
sentido. Por exemplo, nós temos ciúme, inveja, ganância e luxúria. Quero dizer, são coisas horríveis de se dizer em uma
festividade do Diwali. Então o Diwali é que uma a uma tantas luzes são acesas… e vocês começam a ver primeiro. Primeiro
vocês começam a ver o que está errado dentro de vocês, e depois, como vocês veem isso, vocês não o querem. Então vocês
trabalham para se livrar disso, para se tornarem limpos. Agora, esse conhecimento também desaparece. Vocês não têm de ter
nenhum conhecimento, vocês estão lá. Vocês estão lá. Não há necessidade de saber sobre seus chakras, vocês simplesmente
estão lá. Nesse estágio, nada importa. Vocês se tornam exatamente como uma pedra, Eu posso dizer. Uma pedra com um
cérebro intacto e um coração intacto e um fígado intacto. Vocês simplesmente não se importam com nada, não ficam
aborrecidos com nada. Vocês apenas desfrutam o amor e a compaixão que estão fluindo. E as ondas que voltam para vocês,
mesmo que sejam perdidas depois de algum tempo, e vocês não são nada além de Sahaja. Esse é o estado que as pessoas

alcançaram. Naqueles dias, elas alcançaram esse estado. Mas com isso, com o que estava faltando aconteceu deles se
perderem, todos eles se perderam, eles não podiam fazer nada aos outros. Uma pessoa obtendo isso, tornando-se grandiosa,
acabou-se. Ou duas pessoas no máximo. Então, agora, a Sahaja Yoga sustenta-se, antes de tudo, no estado de conhecimento,
onde vocês têm o conhecimento. Primeiro vocês devem, antes de tudo, ter pleno conhecimento de si mesmos. O
autoconhecimento deve ser completo. Depois, no terceira estágio, nós devemos dizer que quando o conhecimento é pleno,
vocês devem se livrar de todas essas coisas que vocês sabem sobre si mesmos, que são inúteis, que estão atrapalhando seu
progresso, que vocês sabem que é errado. Por exemplo, Eu vejo um pouco de sujeira caindo no meu sari, Eu simplesmente o
limparei assim. Então vocês começam a se separar de si mesmos nesse estado Sahaja. Mas na Sahaja Yoga, vocês ainda
desenvolvem outra dimensão… que é a consciência coletiva. Essa é a Sahaja Yoga moderna. Antigamente, eles não tinham isso,
então todos eles simplesmente se perderam. Agora vocês têm consciência coletiva e nessa consciência coletiva, vocês
começam a sentir os outros, sentir pelos outros, compaixão pelos outros… e vocês começam a trabalhar pelos outros. Nisso
também, às vezes, quando vocês estão trabalhando, vocês pensam: "Quanto dinheiro eu posso ganhar?" "O que eu posso
alcançar como líder? ", ou algum tipo de coisa ainda está lá. Mas essa consciência coletiva começa a crescer. Quando ela
começa a crescer, então vocês se tornam, como Eu disse, uma gota no oceano, significa o oceano completo. Vocês se tornam o
oceano completo. Assim, o oceano tem suas próprias maryadas, ele não se incomoda. Ele tem de viver com suas maryadas, ele
vive com suas maryadas. Ele não quer cruzar nenhum limite, tudo bem. Aceita isso, ele não cruzará seus limites. Da mesma
forma, acontece que você fica muito reservado. Você não é egoísta, mas se torna muito reservado. Você está contido dentro de
si mesmo. Eu sei que muitos Sahaja Yogis estão zangados, pois Eu não puni muitas pessoas horríveis que têm perturbado a
Sahaja Yoga. Eu não tenho de Me preocupar. Existe o Paramchaitanya que está trabalhando muito. Deixem que Ele cuide disso.
Por que Eu deveria Me preocupar com alguém? Afinal de contas, as coisas estão funcionando, então por que interferir? Meu
trabalho é apenas assistir, apenas observar. Isso é suficiente. Não há necessidade de Eu matar ninguém nesta vida ou destruir.
Eles são destruídos por si próprios. Eu disse a vocês que… Eu não preciso expor as pessoas, mas seja qual for o país que Eu vá,
Eu percebo que as pessoas ficam expostas. Eu fujo de lá, verdade, às vezes, pensando: "Deus sabe o que mais está por vir."
Mesmo uma pequena atenção em qualquer país, simplesmente funciona. Mesmo sem Meu conhecimento: "Oh meu Deus", Eu
disse: "Quando Eu fiz isso?" Portanto, a pessoa tem de se tornar, é claro, ela se torna o Poder do Amor Divino, sem dúvida. A
pessoa se torna o Poder do Amor Divino, mas ela não lida com isso. Deixem para esse Poder Divino que está trabalhando, que
também está separado de Mim, vocês ficarão surpresos, Eu estou sozinha. Totalmente sozinha. Mesmo este Poder está
separado de Mim, mas este Poder sabe o que é bom para os seres humanos, o que é bom para a Sahaja Yoga. Ele trabalha por
conta própria. Eu não interfiro. É uma ação reflexa, acreditem em Mim, é uma ação reflexa. Talvez vocês possam dizer: "Mãe, a
Senhora fez isso". Tudo bem, seja o que for, mas Eu não interfiro Nele. Eu não tenho de dizer nada para Ele. Ele simplesmente
trabalha e está trabalhando tão bem. Eu lhes darei um exemplo. Uma vez na Inglaterra, há muito tempo, eles disseram: "Mãe,
nós queremos ter um verão muito longo". Eu disse: "Por que vocês querem pedir essas coisas?" "Não, não, Mãe, nós devemos
ter um verão longo, um verão muito longo, muito …" Eles disseram isso três ou quatro vezes e foi um verão muito longo e
horrível em Londres. E não é como a Índia, onde nós temos ar condicionado, ventiladores, nós temos alguma coisa, pelo menos
leques. Não havia nada lá. Então não sabíamos, tínhamos uma pequena varanda, costumávamos dormir nela. Nós fomos então
a uma loja na Inglaterra e pedimos um ventilador na cidade de Londres. Então eles disseram: "Tudo bem, depois de três meses,
nos encomendem." Depois de três meses, quando estará muito frio, eles nos darão o ventilador. Nós dissemos: "Não queremos
nenhum ventilador". Então Minha filha enviou dois ventiladores de avião. E é desse modo que nos viramos. Nós indianos
sentimos muito calor… porque temos muito sol em nosso país, nós sentimos muito mais calor… do que qualquer um de vocês. A
maneira como vocês se sentam ao sol, nós não conseguimos entender. Na Índia eles costumavam dizer: "Somente um inglês e
um cachorro louco conseguem ficar no sol." Então nossa situação é assim, nós não conseguimos ficar no sol porque temos tido
muito sol. E esse verão, foi tão extremo, tão extremo… que depois disso, uma coisa boa aconteceu. Essa cor ocre apareceu nas
folhas… e então, gradualmente, o vermelho e toda essa temporada de outono… foi a melhor naquela época e então um Sahaja
Yogi sonhou: "A Mãe me pediu para dirigir no quintal Dela." Então ele disse a todos: "A Mãe me pediu para dirigir no quintal".
Então Eu telefonei para ele, Eu não sabia que ele tinha sonhado isso, "Você pode vir por um tempo, Eu quero passear e ver este
outono…" "por toda a Inglaterra." Então ele veio e estávamos viajando por vários quilômetros, e então Me disseram: "Mãe, foi
assim, ele nos disse isso", aquele era o Meu quintal. Vocês podem imaginar que ele estava dirigindo por vários quilômetros,
lindo, exatamente como o Canadá, toda a Inglaterra estava cheia com a beleza do outono. Portanto, mesmo que algo assim
aconteça, é compensado. É compensado e era tão lindo, todas as pessoas estavam do lado de fora no outono… para ver as
lindas cores da Natureza, de diferentes verdes, amarelo, ocre, todos os tipos de cores estavam lá. Surpreendentemente, naquele

país você nunca vê tudo aquilo. E por causa do sol brilhar tão forte, isso foi compensado. Foi compensado por este
Paramchaitanya. Assim, o Paramchaitanya está cuidando disso. Todas essas coisas são administradas pelo Paramchaitanya.
Eu não estou fazendo nada. Eu sou Nishkriya. Eu estou apenas sentada e assistindo. Para mim, nada importa. Isso está
funcionando de forma lenta e constante. Ha, se vocês Me disserem algo, supondo que eles disseram: "Mãe, nós oramos para a
Senhora e isso aconteceu." Tudo bem, talvez, essas Pessoas devem ter ouvido, ao Meu redor, não Eu. E Eles devem ter feito o
trabalho e Eu não sou responsável por isso, de forma alguma. Como uma senhora no México tinha um filho que estava muito
doente e prestes a morrer. Ela escreveu uma carta para Mim, ela escreveu três cartas: "Meu filho vai morrer, ele é um jovem
estudando em Harvard." Eu não fiz nada. Eu nunca escrevi para ela. A quarta carta veio dizendo que ele está completamente
curado. Eu não fiz isso, porque Eu estava apenas sentada em um lugar e como é que isso funcionou? Assim, tudo que vocês
pensam que Eu faço não é feito por Mim, é feito por… este Paramchaitanya. Porque Eu também estou separada de vocês,
completamente, totalmente separada. Então, eles dizem: "Orem agora." Vocês podem orar. Se vocês orarem, vocês oram para
essas Divindades que estão ao redor, vocês oram para todos esses ganas e tudo mais, não para Mim. Porque Eu não tenho
nada a ver com isso. Eles não Me dizem que Eu tenho de fazer isso ou tenho de fazer aquilo. Então, por que Eu deveria dizer a
Eles: "Façam isso ou aquilo"? É assim. E nesse estado somente, podemos dizer, vocês estão em um estado Sahaja, onde vocês
não desejam nada, vocês não querem nada. Eu faço tudo. Todos os tipos de coisas, Eu estou fazendo. Como o sol está fazendo,
Eu também estou fazendo no sentido de que Eu estou cuidando… das coisas, das flores, disso, daquilo. Eu também estou
recebendo presentes de vocês, estou recebendo isso de vocês… e então Eu não recebo nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho
nenhum interesse nisso. Mas vocês querem dar pela sua alegria, tudo bem, tenham isso. Vocês querem colocar flores, tudo
bem, vocês podem ter flores. Mesmo que haja flores ou não, não faz diferença para Mim como pessoa, Eu estou dizendo. Mas,
como sua Mãe, Eu amo vocês, amo todos vocês. Mas Eu não faço nada assim para amá-los. E todo mundo diz: "Mãe, a Senhora
nos ama tanto." Quando? Quando Eu os amei? Eu nunca nem mesmo os beijei. Mas vocês sempre dizem que Eu os amo muito.
Então o que é isso? Quem está realizando isso? É algo que não sou Eu, está além de Mim. Esse é o estado ao qual, uma vez que
nos elevemos, o chamamos de Sahaja Stithi. No Sahaja Stithi, vocês acham que não estão fazendo nada, tudo está dando certo.
Mas, neste estágio, se Eu lhes disser, vocês dizem: "Oh, não estamos fazendo nada." "Por que devemos divulgar a Sahaja Yoga?
Não é nosso trabalho." Nesse instante, esse não é o seu stithi, é por isso. Então vocês têm de se elevar a esse estado. Isso só é
possível quando vocês estão no estado de conhecimento, onde vocês têm autoconhecimento, o conhecimento do mundo
inteiro. Mas se vocês vão além do conhecimento, então vocês devem ter visto muitas vezes, Eu apenas digo algo, apenas digo
algo e está lá. Eu nunca sinto vibrações de ninguém ou de qualquer coisa. Eu não sinto Minha Kundalini também, nem os
chakras, nada, mas Eu sei, Eu sei automaticamente como um computador. Mas esse computador Eu também não sou. É
apenas um problema, é difícil de lhes explicar o que é esse stithi, é porque vocês têm de alcançá-lo. Uma vez que vocês o
alcancem, então vocês estarão em um estado muito sutil, e esse estado sutil não é nada além de bem-aventurança. Mas essa
bem-aventurança também, vocês não conseguem desfrutar. Eu não sei como desfrutar tudo. Supondo que agora vocês digam:
"Jai Mataji". Eu esqueço até mesmo que vocês estão Me saudando, também digo: "Jai Mataji", pronto. É uma coisa tão simples,
temos de entender que o estado em que temos de nos elevar… é um estado onde, sem fazer nada, tudo dá certo. Se esse for o
estado de vocês, tudo bem, mas não é assim. Então, vocês têm de se elevar a esse estado agindo. Primeiro vocês têm de
fazê-lo. Primeiro vocês têm de saber e então… o conhecimento não é necessário, vocês não precisam saber, mas primeiro isso
tem de ser trabalhado e trazido a esse nível. Agora, Diwali tem o significado de que no dia do Diwali, o que fazemos é que…
colocamos luzes por toda parte, de modo que nós colocamos a Sahaja Yoga em todos os lugares. Mas a luz está ciente de si
mesma? A vela sabe sobre si mesma? Ela ilumina tudo, mas ela não sabe. Como a lua que está dando o luar, ela está ciente de
si mesma? Ela gosta? Nada. Da mesma forma, acontece que em um dia de Diwali vocês estão fazendo, o que vocês estão
fazendo é iluminar as pessoas, vocês as estão iluminando, vocês estão fazendo tudo isso por elas, é uma boa ideia. Vocês
devem fazê-lo. Mas também saibam que vocês próprios têm de se tornar a lamparina, que não estão cientes de si mesmos.
Portanto, há duas mensagens. A primeira é que temos de iluminar o mundo, nós temos de iluminar os outros. Essa é a primeira
mensagem. Depois nós temos de nos tornar isso, que é a própria luz e a luz, ela própria não sabe. Ontem vocês estavam
cantando: "Você é a luz, Você é isso". Tudo bem, e daí? Eu estava apenas dizendo: "Sim, Eu sou a luz, Eu mesma não sei." Esse é
o estado em que vocês não sabem que vocês são a luz. Vocês simplesmente não sabem disso. Isso não vem à sua cabeça.
Mesmo que tenham cantado muitas vezes, tenham recitado os mil nomes que existem, tudo, mas isso não entra em Minha
cabeça, que é sobre Mim que vocês estão falando. Agora, quando Eu digo isso, Eu não sei como vocês reagirão. Porque os
seres humanos são pássaros estranhos. Você lhes diz algo, talvez seu ego apareça e vocês digam: "Sim, sim, também sou
exatamente igual." Há muitos, muitos que vieram deste jeito: "Eu sou mais elevado do que Mataji." Baba, talvez, Eu não sei. Há

muitos que disseram: "Eu sou Kalki". Hoje em dia, há um sujeito andando por aí dizendo: "Eu sou Kalki, sou isso, sou aquilo."
Tudo bem, não importa, seja isso, uma ideia muito boa. Mas se digo que Eu sou a Adi Shakti, isso significa que Eu não sei o que
sou, de verdade. Eu tive de dizer porque as pessoas disseram: "Mãe, a Senhora tem de declarar". Declarar o quê? O que quer que
Eu seja, Eu sou. Agora, Eu percebo que pela declaração, vocês começaram a crescer mais, então tudo bem, tenham isso dessa
maneira. Mas não há necessidade de ninguém declarar qualquer coisa… ou dizer qualquer coisa. Esse é o estado que devemos
alcançar. Mas para alcançar esse estado, vocês têm de trabalhar. E o trabalho é expandir a Sahaja Yoga. Vocês têm de acender
muitas luzes. Isso significa que compreenderão que vocês são a luz que está iluminando tudo isso, e então, de uma forma sutil,
vocês perceberão: "Eu sou a luz." Muitos Sahaja Yogis estão trabalhando muito e fazendo isso dar certo, expandindo a Sahaja
Yoga. É uma coisa muito extraordinária que tem acontecido. Em tantos países, a forma como ela expandiu, ela tem removido a
escuridão da religião que era externa. Foi a escuridão de tanto racismo, esse "ismo", aquele "ismo", tudo ela removeu. Então isto
deu certo: a limpeza, para vocês terem água limpa para nadar. Uma vez que vocês comecem a fazer isso, então vocês
percebem gradualmente… que agora o mar está limpo, nós apenas observamos, apenas vemos como isso está funcionando. Eu
espero apenas que ao longo de sua vida, vocês alcancem este estado… onde vocês alcançam seu trabalho completo de dar a
Realização do Si aos outros. Aqueles que não dão a Realização do Si aos outros, que vêm apenas para os pujas, para essa
coisa, são medíocres. Eles não podem se elevar muito alto. Esta vinda ao puja é como você apenas se elevar mais alto com o
puja, depois novamente você decai. Mas aqueles que crescem de forma constante… crescerão neste estado, Eu tenho certeza,
ao longo de Minha vida, Eu deveria ser capaz de ver essas pessoas que são tais que se elas estão aqui, elas emitem paz,
emitem luz, emitem tudo, porque elas são a luz. Elas não têm de iluminar, mas elas são a luz. Esse estágio tem de ser
desenvolvido e ser trabalhado dentro de vocês mesmos. E esse estado tem sido descrito por muitos poetas, muitos santos e
tudo mais, mas eles estavam nesse estágio e as pessoas pensaram: "O que é isso que eles estão falando?" Elas acharam que
eles eram loucos. Mesmo em relação a Cristo, eles acharam que Ele deveria ser crucificado, porque eles não conseguiam
entender. Agora, vocês estão gradualmente crescendo, um a um, passo a passo, passo a passo, então agora vocês entendem
isso. Vocês entendem Cristo, vocês entendem todas essas pessoas… e nesse estágio, vocês ainda têm de trabalhar. Aqueles
que não trabalham para a Sahaja Yoga não podem se elevar mais alto. Vocês têm de trabalhar para a Sahaja Yoga, vocês têm
de expandi-la mais, vocês têm de praticá-la, desfrutar uns aos outros, essa irmandade, tudo. Todas as qualidades de uma bela
personalidade devem estar presentes. A menos e até que vocês alcancem esse estado, somente então vocês podem se elevar
mais alto até esse estágio… que Eu estou descrevendo que é um Sahaja Stithi. Nesse estado, vocês serão perfeitos. Mas vocês
devem se livrar de todas essas coisas… e hoje é um dia também de Mahalakshmi. A primeira coisa, Eu acho que é essa loucura
por dinheiro. Isso deve ser entendido que isso é uma verdadeira loucura. Aqueles que são ricos não têm dinheiro. Você pergunta
a um homem rico, ele dirá: "Oh, eu não tenho dinheiro." "Por quê? O que é tudo isto?" Isto não é dinheiro." Você pergunta ao
homem pobre, ele não tem dinheiro. Um homem rico não tem dinheiro. Portanto, isso é um tipo de ganância que nunca é
satisfeita, que nunca os ajuda. Todas essas pequenas coisas primeiro têm de desaparecer. Então, o trabalho de vocês deve
purificá-los. Em seu trabalho, vocês saberão… se vocês estão se limpando ou não. No trabalho, vocês saberão… como vocês
estão fazendo seu trabalho. Uma vez que isso seja feito, então Eu acho, Eu tenho certeza que alguns de vocês alcançarão esse
estado… ao longo de Minha vida e ao longo da vida de vocês. Isto é o que Eu quero dizer hoje, em um dia de Diwali, que nós
temos de nos tornar cada vez mais sutis. Nós não devemos ser influenciados por coisas externas. Como por exemplo, a coisa
externa é esta: algum tipo de moda começa. As pessoas que seguem modas são estúpidas, elas são como ratos cegos.
Qualquer um pode levá-las a qualquer coisa: "Agora façam isso", elas o fazem, "Façam isso", elas o fazem. Então, se vocês
tentarem seguir… qualquer tipo de pensamento que nos é dado por alguma outra pessoa, nesse pensamento, vocês se perderão
completamente e se tornarão assim: "Eu sou isso, sou cristão, sou hindu, sou muçulmano, sou muçulmana." Estupidez. Você é o
seu Si, você é o Espírito. E quando você se torna o Espírito, então você começa a saber muito e esse conhecimento é muito
importante. Essa é a lacuna entre um santo e um ser humano normal, que vocês cruzaram gradualmente, então vocês sabem
quais são os problemas… dos seres humanos e lidam com os seres humanos, vocês sabem como lidar com eles. Somente na
Sahaja Yoga, a consciência coletiva nos tempos modernos surgiu. Essa consciência coletiva, os santos também tinham, mas
eles não falavam. Eles não diziam nada. Eles não se preocupavam. "Tudo bem, este sujeito tem este chakra bloqueado,"
"deixe-o ir para o inferno, não importa." Não é uma questão de não se importar, mas sim de não se preocupar. Eles ficavam
sentados em um estado em que ficavam apenas registrando, tudo bem. Um homem feio vai diante do espelho, tudo bem; se
uma pessoa bonita passa diante do espelho, tudo bem. Da mesma forma, essas pessoas começam a permitir que as pessoas
passem, mas nós temos de entender que nós ainda temos de crescer. Nós ainda temos de crescer trabalhando a Sahaja Yoga.
Essas pessoas que estão trabalhando e a expandindo por toda parte… são aquelas que realmente estão muito lá… e para elas,

Eu devo dizer, o Paramchaitanya é apenas o servo delas. Eu tenho visto pessoas que desejam algo, isso dá certo. Elas pedem
alguma coisa, dá certo. Para isso, agora, o que devemos ter, é o ponto. Depois de obter a Realização, depois de obter tudo, o que
devemos ter? O que desenvolvemos é a fé, fé em você mesmo. Fé em que você é o Espírito, que você tem a luz e você tem de
iluminar os outros. Essa fé, quando ela cresce cada vez mais profundo, então você pensa: "Oh, o que eu sou? Eu sou o Espírito."
Se você é o Espírito, então toda essa Natureza está com você. Eu sei de alguns Sahaja Yogis. Um deles era um pescador, ele
estava fazendo o trabalho da Sahaja Yoga, Ele tem uma fé imensa em Mim e de alguma forma, ele estava indo para outro
vilarejo para fazer o trabalho da Sahaja Yoga. Quando ele saiu de sua pequena cabana, ele percebeu que estava tudo cheio de
nuvens, nuvens negras. Então ele ergueu sua mão e disse: "Vejam, agora eu estou indo para o trabalho da Mãe." "e não ousem
começar a chover. Mantenham-se como estão, pairando lá…" "até eu terminar meu trabalho ". Porque ele estava indo de barco. E
outros Sahaja Yogis pensaram: "Do que ele está falando?" Todos eles entraram no barco, eles chegaram ao outro vilarejo, deram
a Realização aos outros, ele terminou sua palestra, tudo, ele voltou para a praia e entrou em sua casa. Quando ele estava
fechando a porta: "Tudo bem, então vão em frente", ele disse. E ele lidou com isso. Portanto, a fé completa de que este
Paramchaitanya é como seu servo, está o tempo todo esperando para servi-los. Tudo que vocês disserem acontecerá. Mas
primeiro você deve ter fé completa em si mesmo de que você é um Sahaja Yogi. Mesmo agora Eu percebo que as pessoas têm
alguma luxúria, algum tipo de coisa horrível nelas. Portanto, primeiro vocês devem estar estabelecidos no Dharma. Dharma é,
como vocês sabem, retidão. Se você está na retidão, não há nenhuma dúvida. Não há dúvida de que este Paramchaitanya quer
obedecê-lo. Mas supondo que você queira algo hoje e isso não dê certo, então mesmo ficar desapontado, por si só, não é uma
coisa muito boa. A decepção também é um sinal de sua imaturidade. O que há para ficar desapontado? Talvez isso tenha sido
bom para você. Supondo que Eu perca Meu caminho. Eu estou indo por esse caminho e perco o Meu caminho, Eu não sei para
onde ir. Então Eu Me perdi, tudo bem. O que há nisso? Onde quer que Eu esteja, Eu estou lá. Como posso ficar perdida para Mim
mesma? E então o que Eu descubro… é que Eu tive de seguir aquele caminho porque Eu devia encontrar alguém, Eu tenho
desejado encontrar alguém e encontrei essa pessoa lá. Vocês podem imaginar? Coisas assim acontecem Comigo, e mesmo se
Eu não encontrar, e daí? Eu devia ir para aquele lado. Eu tenho de deixar algumas vibrações, talvez. É assim. Então, uma vez que
vocês saibam que… seja o que for que estejam fazendo com comando, com comando completo, com plena fé, na verdade, toda
a autoridade vem a vocês por meio de sua fé, cuja palavra é "satta" em Sânscrito, significando "a verdade". A verdade lhes dá
autoridade. Se vocês têm a verdade com vocês, se vocês têm a verdade absoluta com vocês, então vocês têm a autoridade, e a
autoridade é tal que isso os autoriza, não os outros, mas vocês. Essa autoridade que vocês têm atua e atua. Eu tenho visto com
Sahaja Yogis simples, muito simples, sem instrução também, são Sahaja Yogis muito poderosos, são Sahaja Yogis muito
poderosos. Mas eles têm uma coisa: fé, fé completa. Depois, outra palavra em sânscrito é "titiksha", significa "paciência",
"saburi", paciência. Vocês devem ter paciência. Se vocês não têm paciência, vocês querem que algo seja feito imediatamente.
Como vocês verão a coisa toda funcionando? Muitas pessoas são extremamente nervosas e ficam correndo muito. Este mundo
está correndo tão rápido e vocês são aqueles que se destacaram… e estão assistindo essa rotina exaustiva. Vocês não são um
deles. Portanto, deve haver titiksha, significa que vocês devem ter paciência. Portanto, vocês devem ter plena fé em si mesmos
e também paciência, como a Sahaja Yoga está trabalhando ou como este Paramchaitanya está trabalhando. Se funcionar dessa
maneira, tudo bem; daquela maneira, tudo bem. Existe algum significado. Se funciona dessa maneira, há algum significado. Se
for daquela maneira, tem algum significado. Agora, outra coisa que é importante é a fé em seu Guru. Se vocês têm fé em seu
Guru, Paramchaitanya é gentil com vocês. Ele auxilia muito. Mas se vocês duvidam, então Paramchaitanya também duvida de
vocês, porque Paramchaitanya conhece vocês através de seu Guru, quer seja Eu ou qualquer outro guru verdadeiro, é o mesmo.
Mas Comigo, é claro, porque Eu sou muito misericordiosa, então as pessoas começam a tomar liberdades. Com outro guru, ele
baterá nelas. Ele fará todos os tipos de coisas horríveis com vocês se vocês não estiverem lá. Eu lhes contei muitas histórias
sobre os gurus, como eles tratam, os bons gurus tratam seus discípulos. Mas Eu perdoo. Eu não digo nada. Deixo prá lá, não
importa. Porque Eu acho que deixando-os em paz somente, eles se elevarão… e chegarão até esse estágio. Mas acontece às
vezes disto talvez funcionar ao contrário: se eles são perdoados, então eles não dão o devido valor a isso. Tudo bem. Há
liberdade, vocês podem não dar o devido valor a isso, podem fazer o que quiserem. Vocês podem se perder, vocês podem … Eu
não tenho nada a dizer. Assim, a fé em você mesmo está com a paciência que você observa… e não se decepciona com nada,
seja o que for. Agora, apenas imaginem, muitas pessoas receberam a Realização, muitos santos neste mundo, você viram?
Ontem fiquei surpresa com a maneira como os franceses estavam cantando tão bem. Vocês sabem, na primeira vez, Eu tive de
pegar um harmônio… para ensiná-los a cantar uma linha. Eu tentei por meia hora, não consegui. Os mesmos franceses
alcançaram esse estado de criatividade. Todo o seu potencial aumentará, ele se expressará, mas tomem cuidado para não se
envolverem com o ego em relação a isso. Gradualmente isso florescerá e outros que estão ao seu redor… obterão a fragrância

disso e eles virão para a Sahaja Yoga. Essa é a bênção nesse momento, a bênção do verdadeiro Divino será… que vocês serão
elevados ao estado que chamamos de perfeito, "purnatva", completo. Essa completude virá, mas julguem a si mesmos. Você é
absolutamente um com a Sahaja? Você é absolutamente dedicado à Sahaja? Ou outras coisas são mais importantes para você
do que a Sahaja Yoga? Então vá em frente. Há algo que deve ser entendido com muita clareza, que não há competição na
Sahaja Yoga. Não pode existir. Não há competição. Não há inveja, não há calúnia, nada. Vocês são pessoas diferentes, vocês
são santos. O estilo de vocês é diferente. Vocês estão absolutamente acima de todas essas coisas. Vocês não podem ser
desonestos, não podem enganar as pessoas, vocês não podem fazer isso. E se vocês estão fazendo isso, mesmo agora, então
por favor, tentem entender que vocês ainda têm de crescer. Algumas pessoas importantes acham que são muito elevadas na
Sahaja Yoga. Não é assim, não é assim. Se ficarem pensando no que vocês são, então vocês estão perdidos. O que vocês têm
de fazer é entender: "O que eu tenho feito?" "A quantas pessoas eu dei a Realização?" "A quantas pessoas eu falei sobre isso?"
As pessoas são tímidas até mesmo para falar sobre a Sahaja Yoga. Eu vi uma senhora que estava viajando Comigo. Muito
quente, Eu disse: "Baba." "quem é ela, esta aqui? Eu não sei." Então ela Me disse o nome do guru dela. Ela disse: "Meu guru é
assim, guru assim, assim". Eu disse: "Meu Deus, esse calor saindo dessa mulher e ela está falando tanto." Mas um Sahaja Yogi
não dirá a ninguém sobre o que é a Sahaja Yoga. Eles se sentem envergonhados, terão cem amigos, se encontrarão com cem
amigos, mas nunca lhes dirão o que é a Sahaja Yoga. Eles ficarão envergonhados de dizer a eles. Ah, eles não se importariam
de ir a festas, se os outros estão bebendo, eles dirão: "Tudo bem, eu não bebo." Mas eles não dirão: "Eu sou um Sahaja Yogi," "eu
não posso beber, por natureza eu não posso beber." Eles não dirão isso. Assim, este é o terceiro ponto que a pessoa tem de
saber: a declaração. Vocês devem ter fé em si mesmos e devem tornar público. Todos os santos anunciaram. Eles foram
mortos por isso, vocês viram como foi dado veneno a Sócrates. Não importa. Ninguém irá matá-los agora, nestes tempos
modernos, existem direitos fundamentais para viver. Portanto, ninguém pode matá-los, acreditem em Mim, mas vocês devem
anunciar. E o anúncio deve ser com plena fé… e compreensão sobre a Sahaja Yoga, como ela é importante. O objetivo é
transformar o mundo inteiro. Com a transformação de vocês, o mundo inteiro se transforma. É uma coisa muito complicada,
por outro lado, a Sahaja Yoga é extremamente complicada, devido a como ela funciona. Outro dia, vocês se lembram, o
microfone tinha falhado completamente… e Eu estava dando a palestra e Eu ainda estava falando. O microfone falhou, mas
todos estavam Me ouvindo. O que aconteceu? Eu entrei no éter? O que aconteceu? Eu não sei. Eu não sabia nem mesmo… que o
microfone tinha falhado. Eu estava pensando que havia o microfone, pela maneira como as pessoas estavam Me ouvindo, mas
então eles disseram que a metade da palestra foi sem o microfone. E todos estavam, sem dúvida, Me ouvindo. É algo que
temos de nos perguntar e apreciar: "O que está acontecendo agora? Para onde estamos indo?" Nós estamos entrando no Reino
de Deus… e todas as bênçãos, toda a bem-aventurança será sobre vocês. Então esta bem-aventurança, o conhecimento, tudo se
torna um só, nada além de bem-aventurança, e vocês estão nesse estado de bem-aventurança… que vocês nem mesmo
conhecem, nós simplesmente estamos lá. A maior bem-aventurança é que vocês não sabem nada, vocês simplesmente estão
lá. Eu espero que todos vocês alcancem esse estado com este Diwali… sendo feito em Portugal, que é um lugar especial, Eu
acho, de Mahalakshmi, porque Ela apareceu aqui como eles dizem e também esse swayambhu que nós temos… também é esse
do rosto de Mahalakshmi, então Eu tenho certeza que isso funcionará para todos vocês. É um pequeno estado sutil sobre o qual
Eu estou falando, mas é, Eu tenho de lhes dizer que a pessoa tem de se elevar a esse estado… e esse estado é muito, muito fácil
de ser alcançado por vocês. Lentamente, gradualmente, então vocês não têm de fazer nada, vocês vão a um vilarejo e tudo
estará lá. Vejam, agora, o que aconteceu. Eu fui ao Cairo. Todo mundo estava… Me saudando. Eu fiquei Me perguntando: "O que
aconteceu com eles?" Eu fui para Leningrado, milhares vieram ao Meu programa. Eu perguntei a eles: "Como vocês vieram ao
Meu programa?" Eles disseram: "É óbvio, pelo Seu rosto, é óbvio." Eles apenas viram um pequeno anúncio no jornal, "É óbvio que
a Senhora é Divina." Isso deve acontecer. E então vocês podem anunciar que… a Sahaja Yoga é o único caminho, então vocês
podem anunciar, não há mal nenhum. As pessoas se sentem muito envergonhadas de dizer algo aos amigos e coisas assim. E
vocês devem saber que todos aqueles que vocês amam, que vocês conhecem, irão para o inferno ou em algum lugar onde eles
ficarão pendurados no limbo ou o quê? Se vocês alcançaram isso, vocês devem tirá-los também. Eles talvez não, eles talvez não
sejam buscadores, não importa agora. Eu acho que terminamos com os buscadores agora, deve ser. Nós devemos ter pessoas
que não sejam tão buscadoras, parece assim. Então, que Deus abençoe todos vocês.

1996-1225, Puja de Natal, A Cultura da Mãe
View online.
Puja de Natal, A Cultura da Mãe, Ganapatipule, Índia, 25.12.1996 Hoje, nós estamos celebrando o nascimento de Jesus Cristo. O
nascimento de Jesus Cristo é muito simbólico, porque Ele nasceu de tal maneira… que mesmo o mais pobre dos pobres não
nasceria no estábulo. E Ele foi colocado na cama que era feita de capim seco. Ele veio a esta Terra para mostrar às pessoas…
que uma pessoa que é uma Encarnação… ou que é uma alma altamente evoluída… não está preocupada com o conforto do
corpo. A mensagem Dele foi tão grandiosa e tão profunda, mas Ele tinha discípulos… que não estavam preparados para a
batalha que eles tinham de lutar. É a mesma coisa que às vezes acontece com a Sahaja Yoga. Ele tinha apenas 12 discípulos,
nós também temos 12 tipos de Sahaja Yogis. E todos eles, embora tentarem se dedicar a Cristo, caíram em uma armadilha,
alguns deles, nas aspirações mundanas… ou nos seus próprios anseios. A mensagem Dele de amor e perdão é a mesma,
mesmo hoje. Pregada por todos, todos os santos, todas as Encarnações, todos os profetas. Todos eles falaram sobre amor e
perdão. Se isso fosse confrontado… ou as pessoas sentissem que isso não funcionaria, foi pedido a eles para terem fé no que
Ele disse. Mas eles eram pessoas simples naquela época, então eles O obedeceram. Alguns deles definitivamente eram muito
bons, alguns deles imaturos… e poucos deles eram pessoas que estavam duvidando. Ele veio a esta Terra para preparar para
nós o nosso Agnya Chakra… e apesar de todos os esforços Dele, a pessoa acha muito difícil… e as pessoas que seguem o
Cristianismo têm o pior tipo de Agnya. Pior tipo, extremamente agressivas, do tipo extremamente planejadoras, futuristas.
Quero dizer, todos os problemas do canal direito… são encontrados nesses países que afirmam serem cristãos. Mesmo os
primeiros cristãos que eram gnósticos, "gne", "gne" em Sânscrito significa "saber". Embora tivessem o conhecimento, os
iniciantes também foram reprimidos e torturados pelas pessoas… que se presumia serem responsáveis pela religião cristã. E
muitos cristãos foram massacrados… pelos assim chamados padres cristãos e igrejas cristãs, e isso ainda está acontecendo. O
que você encontra no Ocidente é uma grande influência dessas igrejas… nas mentes das pessoas. Por outro lado, supõe-se que
eles sejam intelectuais, por outro lado, supõe-se que eles sejam analíticos, por outro lado, supõe-se que eles sejam muito
inteligentes. Mas quando se trata de templos e igrejas, quando se trata de religião, quando se trata do Cristianismo, Eu acho que
os cérebros deles estão bloqueados, completamente bloqueados por algum tipo de hipnotismo. Eles simplesmente não
conseguem pensar… que poderia haver algo muito errado com essas pessoas. Quando Eu morava na Itália, Eu percebi e fiquei
chocada ao ver… como essa Igreja Católica estava funcionando… e o que os padres estavam fazendo e todos os tipos de
escândalos, muito mais do que nós temos em nosso país. Fazendo mal uso do dinheiro e molestando mulheres e tendo filhos,
quero dizer, eles tinham todo tipo de hábito sujo. Eram considerados sacerdotes. Eles eram chamados de "padres", elas eram
chamadas de "madres", eram chamadas de "irmãs", eles eram chamados de "irmãos". E para Mim foi realmente um choque, Eu
não sabia que coisas assim estavam acontecendo em nome de Cristo. O que Cristo tentou mostrar através de Seu nascimento…
é que não há necessidade de ter um nascimento muito confortável, grandioso… em um grande hospital em Londres, não. A
simplicidade do nascimento Dele… deveria ter tornado todos os cristãos extremamente simples… e de forma alguma orientados
ao dinheiro. Por dinheiro, eles foram por toda parte, aniquilaram muitas pessoas no mundo inteiro, quando você vai ao Brasil…
ou ao Chile ou à Argentina, você não encontra um único homem pertencente ao povo aborígine, e os cristãos são tão rudes com
eles. É inacreditável como essas pessoas são agressivas. Mesmo na Inglaterra, onde há protestantes, Eu percebo a mesma
coisa entre eles. Você deve continuar dizendo "obrigado, obrigado" de manhã até à noite, caso contrário, você está acabado.
Racismo. Qual era a raça de Cristo? Ele era um homem claro? Não. Ele era uma pessoa branca? De forma alguma. Qual era a cor
Dele? Ele era moreno como os indianos. De onde esse racismo vem a esses ocidentais? Eu simplesmente não entendo. Isso
não tem nada a ver com Cristo ou se é o verdadeiro Cristianismo. Você vai a qualquer lugar, você ficará surpreso ao ver… como
as pessoas sinceras e ingênuas são desvirtuadas por essas igrejas. Elas são usadas para votar, elas são usadas por dinheiro,
para tudo, a tal ponto que o dinheiro foi feito artificialmente, falsificado em bilhões pela própria igreja. Tamanha autocracia,
tamanho controle, tamanha autoridade que eles tinham… que seja o que for que eles fizeram foi - o papa é infalível, seja o que
for que ele faça está certo. Nenhuma ideia de pecado, nenhuma ideia de inferno, nenhuma ideia de Cristo, que era nada além de
pureza e inocência. Cristo pegou um açoite… e bateu em todas as pessoas que estavam vendendo na frente do templo, porque
Deus não pode ser vendido. Eles não estavam vendendo Deus, eles estavam vendendo apenas mercadorias, mas Ele disse
sobre o respeito ao templo, falou sobre o respeito ao templo. Outra grande coisa que os cristãos fizeram foi culpar os judeus
por matar Cristo. "Pessoas maravilhosas", colocar toda a culpa nos outros, esta é a especialidade dos cristãos mesmo hoje, é
colocar a culpa do que você está fazendo de errado nos outros, muito comum. E isso é o que vocês veem muito claramente

nesses países… que se chamam de cristãos. Eles culparam os judeus. Em primeiro lugar, aqueles que eram judeus naquela
época… talvez tenham sido indianos mais tarde. Tudo bem, então eles não acreditam em reencarnação. Quero dizer que os
mesmos judeus que estavam lá nasceram de novo. Em terceiro lugar, os judeus nunca mataram Cristo, nunca, porque na
multidão, como vocês podem decidir? É o juiz que decidiu e ordenou, ele era romano. Portanto, o Império Romano não queria
assumir a responsabilidade… de Sua morte, então eles disseram que os judeus O mataram. Então, o Sr. Hitler os perseguiu… e
ele realmente os torturou, realmente isso é demasiado, não se pode nem mesmo entender como ele pôde, ele acreditava na
religião católica, como ele pôde matar criancinhas na câmara de gás? Mas agora as mesmas pessoas que foram torturadas…
estão também se tornando muito agressivas, e agora eles estão contra os palestinos… e os palestinos independentemente são
muçulmanos… e os muçulmanos estão causando estragos por toda parte. Então, quando você passa pela história e vê a vida de
Cristo, o que você percebe é agressividade… de um para outro, daquele para outro, passando de um para o outro. Se alguém der
um tapa em alguém, a outra pessoa tentará matar essa pessoa. Assim, essa religião criou essa divisão. As pessoas estão
apenas matando umas às outras em nome de Deus, em nome da religião. Mesmo na Sahaja Yoga, vocês ficarão surpresos, Eu
tenho visto pessoas… tirando vantagem do Meu Nome… e tentando entrar em alguns grupos de hipnotismo. Eu não consigo
entender. Usando Meu Nome, usando Minha fotografia. Então, tomem cuidado, isso não deve acontecer com vocês. Usando o
Nome de Cristo, a Encarnação do Amor Divino, eles estão fazendo todos esses trabalhos de violência, ódio, de trapaça, quero
dizer, pessoas muito degradadas. E isso passa de um para o outro, passa para o outro. A mesma coisa acontece na Sahaja
Yoga. Se Eu digo a alguém: "Você não é mais um líder, outra pessoa é o líder", imediatamente essa pessoa fica com raiva, ele
esquece que bem a Sahaja fez a ele, ele simplesmente esquece. Se Eu disser a ele que a liderança deve passar para outra
pessoa, acabou-se. Então ele esquece tudo de bom foi feito a ele, tudo que a Sahaja Yoga fez por ele, ele está vivendo apenas
porque a Sahaja o ajudou. Assim, essa liderança entra na cabeça das pessoas. A Sahaja Yoga não está aqui para fazer de vocês
líderes, não, nunca. É apenas por conveniência que nós temos líderes… e se eles se tornarem inconvenientes, nós temos de
mudar isso, só isso, simples assim. Mas Eu ainda acho que essa ideia de autoridade é algo muito grande… e eles começam a
usar isso em excesso, em todos os lugares. Isso está acontecendo, praticamente em todos os países tem acontecido… e ainda
está acontecendo, o que é uma coisa muito triste. Isso nunca dará frutos aos Meus esforços. Meu esforço é sintetizar o Todo,
não dividir, de forma alguma dividir. A única coisa é que seja o que for que esteja errado, seja o que for que seja profano tem de
ser trazido à sua atenção. Como uma dona de casa, quando limpamos o arroz, há algumas pedras brancas nele, nós as
retiramos. Nós não cozinhamos arroz com essa pedra, cozinhamos? E essas pedras têm de sair. Assim, alguns deles são
exatamente como pedras. Você não consegue mudá-los. Namadeva disse que eles são como uma mosca, que quando vive nos
causa problemas vindo em nossa comida… e nos fazendo sentir nauseados… e se por engano a levarmos para dentro de nosso
estômago, ela morre, mas ainda assim nos perturba. Todos esses são rakshasas, Eu devo dizer. Eles nunca podem entender a
Sahaja Yoga e sempre tentarão nos perturbar. Mas o que as pessoas que alcançaram a Sahaja Yoga devem fazer? Elas também
deveriam adotar tais métodos? Eu nunca culpei ninguém por nada. Por exemplo, as pessoas dizem: "Mãe, ele não deu dinheiro
para a Sahaja Yoga," "então ele perdeu todo o dinheiro dele." Eu nunca falo assim: "Ele deveria ter doado algum dinheiro." Eu
nunca peço doações, Eu nunca peço dinheiro. Toda vez Eu digo: "É o suficiente, não precisa." Eu nunca pedi um único centavo a
ninguém… para ser dado a Mim, mesmo quando Eu precisei, porque Eu sei que não tenho esse problema. A partir da vida de
Cristo, nós temos de entender. Ele não teve problemas. Ele era destemido. Ele sabia que era o Filho de Deus. Ele não teve
nenhum problema de forma alguma. Ele enfrentou tudo, até mesmo Sua crucificação. E as pessoas, Eu acho, gostaram de sua
crucificação ou o quê? Elas carregam a cruz. É claro é o símbolo transformado da suástica, sem dúvida, mas ainda assim. Ele
teve de sacrificar Sua vida. Ele sacrificou Sua vida por todos os seres humanos, não apenas para brancos ou negros, morenos
ou "azuis", mas Ele sacrificou Sua vida por todos nós… para que pudéssemos cruzar nosso Agnya. A condenação que devemos
fazer não é dos outros, mas de nós mesmos. Nós podemos chamar isso de uma crucificação nossa… pela qual nós vemos
como Sahaja Yogis para onde estamos indo. Disseram-Me que há cerca de 80, 90 Sahaja Yogis… que vieram, que foram
hipnotizados por algumas pessoas. Como os Sahaja Yogis podem ser hipnotizados? É possível? Eles nunca devem ter orado,
eles talvez não estejam meditando. Como eles podem estar envolvidos nisso? E agora eles estão pedindo perdão. Eu perdoo,
mas isso não significa que eles ficarão bem. Nós não podemos mais consertá-los. Nós não colocamos maçãs estragadas com
as boas, colocamos? Isso não é sabedoria. Eles já estão estragados e devem ficar de fora até Eu Me manifestar. Eles não
devem frequentar nenhum centro, eles não devem ir a nenhum puja. Eles devem deixar que eles mesmos se purifiquem. Embora
uma maçã podre não possa ficar bem, eles podem. Eles devem tentar entender que eles não eram Sahaja Yogis. Se um Sahaja
Yogi pode ficar hipnotizado, então de que adianta praticar a Sahaja Yoga? De que adianta ter sua Kundalini elevada? Isso
significa que eles são Sahaja Yogis muito pobres. Surpreendentemente, Eu não tenho visto esse tipo de fenômeno no Ocidente,

muito surpreendente. Os Sahaja Yogis ocidentais, seja o que for que eles fossem, eles são grandes Sahaja Yogis, Eu devo dizer,
se você considerar o número de pessoas boas lá. Eles abandonaram o assim chamado Cristianismo, eles abandonaram… todas
essa insensatez, bebidas, drogas, perseguir mulheres, abandonaram tudo. E Eu não conheci uma única pessoa que começou a
beber novamente… ou que começou até mesmo a fumar. Essa Yoga Bhoomi de vocês, que é a Índia, como isso pôde acontecer
aqui? Especialmente em Maharashtra. Eu acho que algumas pessoas demoníacas nascem neste Maharashtra… o tempo todo,
porque como é que eles torturaram todos os santos? Como? Como é que eles foram tão seduzidos por alguém… que está
dizendo algo que Eu nunca disse? Mostra um tipo de gente muito baixa, muito baixa. E eles devem ter sempre nascido neste
Maharashtra, Eu tenho certeza, e eles novamente nascem hoje. Eu não queria falar sobre isso… no momento de júbilo como este
em que Cristo nasceu. Sim, é uma coisa de júbilo, porque Ele veio como Salvador. Ele fez tudo que é possível no mundo. Para
nós está tudo bem, mas e quanto a Ele? O que nós demos a Ele? Da mesma forma, muitos Sahaja Yogis continuam exigindo:
"Mãe, não podemos… "nem mesmo nos encontrar com a Senhora, não podemos nem mesmo apertar Sua mão," "não podemos
nem mesmo cair aos Seus Pés," "não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo." Isso Me surpreende. "A Senhora deve
fazer isso, deve fazer aquilo." O tempo todo Me repreendendo. O que vocês devem fazer? O que vocês devem fazer é meditar… e
acreditar que este Paramchaitanya é o Meu Poder… e que vocês sentiram Meu Poder dentro de vocês. Quanto mais vocês
estiverem distantes de vocês, melhor vocês ficarão. Absolutamente, Eu não consigo entender a natureza exigente de alguns
Sahaja Yogis. Eles obtiveram seu Jagruti (despertar da Kundalini), o que nunca teria acontecido. Se Cristo quisesse, Ele teria
matado todos eles… e vivido muito bem, mas Eu acho que Ele deve ter ficado farto… com a estupidez por toda parte. Então,
neste momento, nós temos de entender que… uma grande Encarnação veio a esta Terra. É claro que Ele não poderia dar a
Realização. Imaginem as pessoas… que estavam prestes a crucificá-Lo, como Ele poderia dar a Realização? Supondo que
alguém venha com a adaga em direção a Mim, Eu posso lhes dar a Realização? Tudo bem. Ninguém Os ouviu, ninguém pensou
nada, mas não vocês. Vocês obtiveram sua Realização, vocês são pessoas nascidas novamente. Vocês são pessoas
grandiosas. O potencial de vocês está presente. Em vez de usar isso, agora o que vocês estão fazendo? Quantas pessoas estão
realmente envolvidas na Sahaja Yoga? Façam introspecção. Elas têm seus próprios negócios, têm suas próprias coisas, elas
têm - quantos estão realmente envolvidos na Sahaja Yoga? Ele tinha apenas 12 discípulos, exceto por um ou dois, todos eles se
dedicaram sem a Realização, dedicaram-se totalmente ao trabalho do Cristianismo e difundiram, porque eles não tinham muita
ideia sobre a coisa toda. Os cristãos que eles tinham eram apenas convertidos, pessoas inúteis. E Eu diria que se eles não
fizeram justiça ao nascimento de Cristo, pode-se entender. Mas e quanto a vocês, que nasceram duas vezes, que obtiveram o
autoconhecimento, que estão muito equipados com todos os poderes, que estão conectados com todo este Poder, que vocês
podem chamar de Poder do Amor Divino? Todos os poderes de vocês podem ser utilizados, podem ser conhecidos. É como
uma máquina dinâmica que deu a partida. Poucas rodas estão se movendo, mas há muitas rodas após rodas… e vocês podem
fazer muito. Eu não posso culpar os cristãos que são tão estúpidos, porque afinal de contas eles nunca obtiveram o despertar
deles. Algum padre só traria um pouco de água, colocava-a na cabeça deles e os batizava, acabou-se. Mas e quanto a vocês? Eu
tenho vivido por causa de vocês, porque Eu quis Me certificar de que vocês amadurecessem. Essa é a ideia da Mãe. Há muitos
que estão amadurecidos, Eu não diria, mas muitos ainda têm de ser amadurecidos. Não significa que vocês devem ser capazes
de dar grandes palestras… ou escrever livros ou qualquer coisa assim. Mas dentro de vocês mesmos, vocês devem amadurecer,
sua própria personalidade deve florescer… na fragrância do Amor da Divindade. Isso é o que Eu diria que é a diferença entre
Mim e Cristo. Ele disse: "Baba, Eu tive o suficiente, não, não, nunca mais…" "com essas pessoas estúpidas." Eu não, Eu sabia
como era o mundo. Eu sabia o que havia acontecido com este mundo. Hoje o mundo está muito pior, porque todas as religiões
estão lutando entre si, primeiramente. Todos os políticos estão tentando ser extremamente corruptos, competindo nessa
corrupção. Ninguém tem senso de verdade e honestidade. Todos estão envolvidos na publicidade, jornais, mídia, isso, aquilo,
que é a influência mais corruptora hoje. Com todo esse histórico, Eu sei que perto do ano 2000, a Sahaja Yoga se tornará
conhecida no mundo inteiro como algo muito grandioso. Vocês não Me permitiram completar a frase: se vocês se tornarem
verdadeiros Sahaja Yogis, todos vocês. Todos vocês que estão prestando atenção em Mim aqui, mesmo este grupo, se eles se
tornarem verdadeiros Sahaja Yogis. Não importa se Eu não posso Me encontrar com vocês pessoalmente. Não importa se Eu
não posso ir a suas regiões. Não importa, nada importa. Os discípulos de Cristo trabalharam quando Ele não estava. Portanto,
isso não é importante, o que é importante é que vocês são as pessoas que são responsáveis… pela emancipação deste mundo,
pela síntese deste mundo, para trazer paz, alegria e felicidade às pessoas. Exatamente agora, quando Eu estava chegando, as
pessoas estenderam os xales. Isso Me lembrou de Cristo, quando Ele veio, eles trouxeram folhas de palmeira para recebê-Lo e
estenderam seus xales… no chão para Ele passar, e para onde Ele vai? Para a forca. Ele vai para a cruz, Ele vai para Sua morte.
Quando vocês mostram seu amor por Mim, vocês têm de saber que… vocês têm de amar todo o trabalho da Sahaja Yoga. Não é

um relacionamento pessoal Comigo que irá funcionar. Todos esses países ocidentais na influência do Cristianismo… decairão,
vocês verão. Eles já estão decaindo, porque não há moralidade. Há recessão, todos os tipos de problemas, os filhos deles estão
oscilantes, eles estão bebendo, fumando, fazendo todos os tipos de coisas. Até mesmo a influência deles sobre nós está nos
corrompendo. Atividade anti-Cristo, por toda parte, se vocês perceberem, não é nada além de atividade anti-Cristo. Quem é o
anti-Cristo? Eles estão descrevendo que ele é o anti-Cristo, aquele sujeito é o anti-Cristo. Não é isso. Existe um anti-Cristo dentro
de nós… que aceita todas essas coisas que são contra a pureza e o amor de Cristo. Então, antes de tudo, entre vocês mesmos …
Aonde ele está indo? Sente-se! Vocês devem ensinar boas maneiras a seus filhos. Essa menina que se afogou é porque vocês
negligenciaram a criança. O pai, onde ele estava? Eu não sei. Eu não consigo entender como uma criança pode ser deixada
assim. É importante disciplinar seus filhos. … No Ocidente, se vocês têm um vizinho, vocês têm tido isso. Ele tentará descobrir
aonde você vai, o que você faz. Ele terá um binóculo para espiar e se você fizer qualquer barulho, você está acabado, mas
mesmo se você cantar, você está acabado. Dessa forma, os indianos são melhores. Eles não têm essa dificuldade com barulho.
Nós não temos. Os indianos podem viver no barulho. Eu queria descobrir por que os indianos são tão adaptáveis ao barulho.
Eles não se importam com o barulho. Eu descobri que a razão é que no Ocidente, as pessoas estão sob estresse e tensão e é
por isso que elas não conseguem suportar. Mas na Índia, as pessoas não sabem o que é estresse e tensão. Isso ainda não se
desenvolveu, Eu não sei como, a esse ponto. Essa doença não surgiu. Esse pode ser o motivo… pelo qual eles têm tanto medo
de barulhos. As pessoas virão dos vilarejos para cá. Elas dormirão na estação, nada acontece. Os trens ficam indo e vindo, elas
ficam dormindo tranquilamente. Imaginem no Ocidente, graças a Deus, na Itália, nós temos vizinhos um pouco distantes, nós
tivemos um pequeno problema. Mas na Inglaterra, nós tivemos de ficar mudando… nosso ashram de um lugar para outro, fugir
daqui para lá, por causa de vizinhos importantes que tivemos e um deles tinha o nome de Sr. Paz. Eu não sei quem lhe deu esse
nome. Tamanhas contradições na vida, contradições tão horríveis. Eu não sei como eles aprenderão a amar o próximo. Mas os
indianos amam. De alguma forma, eles não têm esse problema, não muito. Às vezes eles têm, mas não tanto. Mas se houver
uma música, supondo, todos os vizinhos se juntarão, trarão chá, trarão isto, eles ficarão desfrutando a música. Mas lá a
coletividade é tão pequena, Eu acho. Eu não consigo entender como eles podem se chamar de cristãos. Eles só vão à igreja bem
vestidos e nosso prefeito Me disse: "Dificilmente conseguimos ficar sentados por 15 minutos." "Nós começamos a olhar para
os relógios". Quinze minutos. "E depois de meia hora, todos nós corremos para fora da 'prisão'…" "e como é que essas pessoas
ficam sentadas com a Senhora por várias horas?" Eu disse: "Eu devo estar hipnotizando-os." Quero dizer, eles não são tão
coletivos, a menos e até que bebam, eles não conseguem ser coletivos. A menos e até que fiquem intoxicados, eles não
conseguem falar um com o outro. Eles estão o tempo todo cansados. Supõe-se que eles sejam cristãos. Eles estão tão
cansados que você os vê nos filmes ou em qualquer lugar, eles vêm e se sentam: "Hah!". O que aconteceu? Jovens. O tempo
todo pensando, pensando, pensando, que vem do Agnya, que vem da atividade anti-Cristo. Atividade anti-Cristo, pensando,
pensando, pensando. "O que devemos fazer amanhã? O que deve ser feito?" E tudo mais. Ainda assim, nós temos de esperar
que esse tipo de religião acabe. Todas essas religiões devem acabar. Elas têm de desaparecer agora, é demais. Você não
consegue suportá-los. Eles são tão cheios de temperamento antirreligioso que vocês simplesmente… não conseguem
suportá-los. Melhor acabar com o Islã, Hinduísmo, Cristianismo, Sikhismo, Budismo, Jainismo, todos os "ismos", um após o
outro. A qual religião Cristo pertencia? Eu não sei. Vocês pertencem a uma religião que é Sahaja. Que é a religião universal, que
é a religião pura, que nasce dentro de vocês. Vocês não pertencem a nenhuma outra religião, porque não há religião nisso.
Então, quando chegar no ano 2.000, Eu espero que… todas essas religiões saiam correndo desta Terra. Todos eles estão
lutando por nada, matando uns aos outros por nada. Eles querem, eles querem lutar, eles gostam de lutar. Por que culpar o
Alcorão? Por que culpar a Bíblia? Por que culpar Cristo? Por que culpar qualquer um? Eles querem lutar, eles são de natureza
divisionista, eles querem ter nações separadas, comunidades separadas, isso separado. Uma vez que você comece a se
separar, você é anti-Cristo. Absolutamente. Na Sahaja Yoga também, Eu digo que vocês são uma única identidade, vocês não
são um país separado, uma organização separada, isso separado. Não existe em Minha própria ideia, não existe, nunca pensei
nisso. Todos nós somos filhos de um único Pai e de uma única Mãe. Não temos o direito de pensar que somos separados.
Mesmo agora, Eu tenho visto que os grupos são formados muito facilmente. Como? Os grupos são formados… Os grupos são
formados. Por exemplo, Eu percebo que… as pessoas de Maharashtra estão sentadas juntas. [Marathi] Então nós temos o grupo
dos indianos do Norte. Os indianos são muito separatistas, Eu lhes digo, de alguma forma, por temperamento. Os indianos do
Norte também têm ideias de separação. "A Senhora deve vir a Indore." "Por quê? Não é uma parte da Índia? Eles não podem vir a
Delhi?" "A Senhora deve vir a Kanpur, a Senhora deve vir a Allahabad," "a Senhora deve vir a Indore. A Senhora deve ir a cada
vilarejo, a cada lugar." "Por quê? Hoje vocês nasceram em Delhi," "amanhã vocês nascerão em algum lugar horrível." Então "Este
lugar é meu. Esta é minha casa," "deve vir à minha casa", essa é outra dor de cabeça. "A Senhora deve vir à minha casa." Meu,

meu, meu, meu. Uma vez que vocês comecem isso, vocês estão acabados, vocês não estão mais pertencendo a Cristo, não
mais. Este é um programa muito comum, mesmo hoje se vocês olharen ao seu redor, devem estar pessoas do seu próprio país.
Apenas olhem ao seu redor, vocês estão sentados com outras pessoas? Quem é o outro? Na Sahaja Yoga, quem é o outro?
Todos nós somos um só e essa unidade, nós temos de aprender, se vocês realmente Me amam e amam Cristo. Toda essa
formação de grupos e tudo isso tem de acabar agora… entre os Sahaja Yogis, deve acabar. Todos nós somos uma única
identidade, todos nós somos um único corpo vivo, todos nós somos um único organismo vivo. Não podemos dizer: "Nós somos
separados". Essa mão pode se separar do corpo? Pode existir isso? Assim que vocês começarem a abandonar isso, vocês
ficarão surpresos, vocês terão a verdadeira alegria. Mas, uma vez que vocês tenham todas essas ideias sobre "meu, meu",
vocês não podem nem mesmo desfrutar a Sahaja Yoga. Não podem desfrutar mais ninguém, "Minha esposa, meus filhos,
minha casa", isso, aquilo. Este despertar tem de vir interiormente: "Eu não pertenço a este país." Muitas moças e rapazes têm
escrito: "Nós teremos casamento indiano." Somente isto, a idade da mulher é de 35 anos. Somente isso. Agora, onde Eu
encontrarei um marido para ela na Índia? Deve ser algum viúvo ou alguém assim. "Deve haver um casamento indiano." Vocês
podem superar isso? Pessoas assim, é impossível casá-las. Eu lhes dou uma escolha: "Tudo bem, tenham uma escolha." "Eu
também tenho uma escolha, Eu não posso casá-los." Essa é Minha escolha. Vocês têm a liberdade de dizer… onde vocês
querem casar, tudo bem casem. Mas, no que Me diz respeito, Eu não posso casá-los assim. Vocês têm de se casar onde quer
que haja um bom par para vocês. Muitas moças indianas se casaram com rapazes indianos, e têm sofrido muito, sofrido tanto
que vocês não acreditarão. [Hindi] Não na Sahaja Yoga, nunca mais. Nós não temos sido capazes de organizar nem mesmo um
casamento… de um hindustani com uma hindustani, não é possível. Esse não é o desejo do Divino. Por que vocês não procuram
em sua própria comunidade em algum lugar a mesma coisa? Como na Índia, é muito específico, muito específico. Como
quando Minha filha ia se casar, eles falaram: "Não! Ele não é um Shrivastava." "Se ele é um Shrivastava também, ele não é o
mesmo Shrivastava." "Mesmo que ele seja o mesmo Shrivastava, essa coisa dele é diferente!" Quero dizer, Eu disse: "Agora isso
vai acabar". Porque Eu tinha todos Meus parentes mais velhos vivos e estavam Me perseguindo. Eu disse: "Quer ele seja um
Shrivastava ou não Shrivastava," "Eu vou casá-los, acabou-se." Meu marido concordou. O mesmo com Meus netos. Se vocês
conseguirem um Shrivastava, muito bem, caso contrário, esqueçam isso. As pessoas de Maharashtra são iguais também, as
pessoas de Maharashtra… que se tornaram cristãos são iguais também, vocês ficarão surpresos, os cristãos. Agora eles estão
dizendo: "Nós somos cristãos dalit", significa que foram convertidos da casta inferior ao Cristianismo. Agora há uma nova casta
que surgiu. Uma vez que você se torne cristão, qual é a sua casta? Você é cristão, não isso. Eles são dalits e são cristãos
superiores. Eles não se casarão com o dalit e o dalit não se casará com o superior. Supõe-se que sejam cristãos, seguindo
Cristo, indo à igreja regularmente, bem vestidos. Mesmo que eles não tenham um terno adequado, eles devem se vestir como
os ingleses, com algum terno, pegar emprestado… e ir à igreja porque de acordo com os cristãos indianos, Cristo nasceu na
Inglaterra. É verdade, vocês não acreditarão. A menos e até que você use terno e gravata, você não pode ir à igreja. Vocês
conseguem imaginar alguém indo com um dhoti à igreja? Situação impossível. Mesmo na Minha época, graças a Deus, Eu não
Me casei com um cristão, mas Minhas próprias irmãs e todas foram forçadas a usar véus… e não os saris, usar os vestidos e os
véus. Vocês podem imaginar o vestido de noiva? Nós, mulheres indianas, não podemos ficar sem os saris. Mas elas foram
forçadas. Muitas mulheres se casaram como as inglesas se casam. E Eu fiquei surpresa ao ver que até mesmo as japonesas
que são cristãs… vêm à Austrália e se vistem como essas noivas inglesas e se casam, porque elas são cristãs. Isso mostra que
elas acreditam que Cristo nasceu na Inglaterra ou o quê? Na verdade, para os cristãos não é necessário se preocupar com
qualquer roupa. Todo este absurdo vem do Ocidente, que você deve se vestir assim, você deve ter sua colher aqui, o garfo aqui.
Cristo comeu com garfo e colher? Ele nasceu na manjedoura. É impossível entender que essas pessoas são cristãs, tão
preocupadas com as colheres e garfos… e elas vêm em sua casa para jantar, elas levantam o prato para ver… de qual empresa
você comprou. Muito importante. Pessoas tão tolas, Eu lhes digo, elas se chamam de cristãs. Cristo nasceu na manjedoura… e
as pessoas são tão detalhistas sobre coisas absurdas. Precisamos compreender a grandeza do nascimento Dele, no qual Ele
mostrou que Ele nasceu… com as vacas amarradas lá e os bezerros estavam lá. Ele nasceu na manjedoura. Não apenas os
cristãos no exterior, mas eles estão também na Índia, você pode distinguir um cristão rapidamente. Veja-os em uma manhã de
domingo. Desse modo Meu pai se opôs a isso, ele costumava usar kurta, porque Cristo usava kurta. Ele não usava terno, usava?
E são tão superficiais. Nada a aprender com eles. Eles colocarão aqui em cima, "Saville Row", na parte de cima do terno.
Pessoas tão estúpidas, Eu lhes digo, e os indianos estão seguindo-os em excesso, Eu não consigo entender. Eles são
anti-Cristo. Não os sigam nesses pontos. Os indianos têm pelo menos certo senso de dignidade. Se vocês tiverem algum, por
que vocês deveriam usar um terno… em um dia de maio aqui nesse calor? Nós somos Sahaja Yogis, nós temos de usar a roupa
comum de um homem comum. A quem iremos impressionar, exceto a este Paramchaitanya? Eles são extremamente

superficiais, extremamente, meticulosamente detalhistas sobre suas roupas, sobre como eles vivem e é realmente horrível. Eu
tenho visto isso. E essa é a razão pela qual Eu acho que Eu devo avisá-los. Não adotem essa cultura que é a cultura anti-Cristo.
Totalmente anti-Cristo em todos os sentidos. Em todos os sentidos, eles insultaram Cristo inteiramente. Vocês não devem
nunca mais insultar Cristo. Vivam de uma maneira simples. Quero dizer, agora, este sari, eles Me forçaram a vestir, é como um
grande saco para Mim, mas o que fazer? Ontem também Eles Me forçaram, hoje também eles Me forçaram. Supõe-se que Eu
vista tudo isso porque Eu sou a Adi Shakti, supõe-se. Se Eu fosse Cristo, Eu estaria melhor. Ele era muito mais livre do que Eu.
Agora, com tudo isso, o que nós temos de saber? Qual é a mensagem? Qual é a mensagem de Cristo? Que vocês desenvolvam
sua espiritualidade, sua divindade, pela qual vocês sabem o que é a dignidade dos Sahaja Yogis. Ele era seu Irmão mais velho,
Eu devo dizer. Vocês devem seguir o estilo de vida Dele. Totalmente sem medo de nada, sem preocupação com nenhum
trabalho, nada, não preocupados com nenhum negócio, nada, totalmente livres de todas as preocupações. Nós temos tantos
exemplos, belos exemplos da vida Dele, mas quando vemos os cristãos, nós tentamos refletir isso… como uma expressão da
vida de Cristo e é aí que cometemos erros. Eles não estão, de forma alguma, a favor de Cristo, eles não estão, de forma alguma,
seguindo Cristo. Assim, como Sahaja Yogis, nós temos uma cultura diferente, nós temos uma cultura onde respeitamos a
moralidade, nós temos dignidade, nós temos nossa própria personalidade, não temos medo, não contamos mentiras, não
enganamos… e nunca podemos ficar hipnotizados. Então, nós temos de ter agora, nós podemos chamar, "A Cultura da Mãe". E
que não é de forma alguma exibicionismo… ou de forma alguma adotar coisas artificiais. A coisa toda mudará, o conceito todo
mudará, a ideia toda mudará uma vez que vocês entendam que… vocês estão agora na Cultura da Mãe. É … Agora eles Me
forçaram, então Eu estou vestindo, tudo bem. Vocês querem que Eu vista, tudo bem, Eu vestirei. Mas normalmente, se vocês
deixarem para Mim o que Eu devo vestir, vocês sabem disso, o segredo já foi revelado. Se querem Me dar presentes, deem-Me,
Eu nunca lhes pedi presentes, nada. Forçando os presentes em Minha cabeça. Tudo bem, pela sua felicidade, tenham isso. O
que fazer? Mas uma coisa Eu devo pedir a essas pessoas de Maharashta. Eles não irão Me dar nunca mais, nunca mais,
novamente nunca mais… o que eles chamam de "a parte relativa ao oti". Meu oti está lotado. Absolutamente, ninguém tem de
Me dar oti. Se alguém se casa, se alguém tem um filho, alguém tem qualquer coisa, eles trarão o oti. Não há necessidade de Me
dar nenhum oti, vocês podem ir ao templo, deem oti lá e ele é revendido e revendido e revendido… entre os vendedores que são
Gujaratis, os brâmanes que são pujaris ganham dinheiro. Portanto chega de oti, ninguém irá Me dar nenhum oti, seja qual for.
Em um dia de Natal, Eu tenho de dizer uma coisa: o que nós demos a Cristo? E a segunda pergunta: o que iremos dar para a
Mãe? Isso é muito importante. Eu não quero nada de vocês, nada. Eu estou totalmente satisfeita Comigo mesma. O que Eu
quero é que vocês se dediquem à Sahaja Yoga, à verdade e ao amor. Eu ficarei muito feliz e também não falem como, o que
vocês chamam, Cristo os chamou de "almas murmurantes", falando aqui, ali, um dizendo ali. Eu não gosto de tudo isso. Eu não
gosto e isso não deve ser feito. Se vocês fizerem isso, vocês decairão, decairão muito seriamente. Este é o Juízo Final. Ou
vocês irão para o céu ou irão para o inferno. Já está funcionando assim. Então vamos ver. Onde você está? Assim, Eu tenho de
lhes dizer repetidamente como sua Mãe, Eu tenho de corrigi-los e lhes dizer: lembrem-se que este é o Juízo Final. E por favor,
não adotem nunca mais as atividade que são anti-Cristo. Vocês podem julgar dentro de si mesmos… o que quer que vocês
estejam fazendo que não é bom, e para isso, a melhor coisa é se dedicar à Sahaja Yoga. Mas não para ganhar dinheiro com a
Sahaja Yoga, não para fazer política a partir da Sahaja Yoga, mas tornem a Sahaja Yoga uma árvore grande, enorme, e isso dará
certo. Eu sei que isso dará certo. Vocês têm o potencial. É por isso que vocês estão aqui. Que Deus abençoe a todos.
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Primeiro Eu falarei em hindi e depois em inglês. Nós somos tão

cosmopolitas que Eu não sei qual língua adotar. [Shri Mataji fala em Hindi por cerca de 21 minutos] Eu estou falando com eles
sobre a veneração a Shiva, o que lhes acontece. Mas hoje, Eu vou lhes falar sobre… o acontecimento interno dentro de nós.
Quando vocês obtêm a sua realização, há onze rudras localizados aqui, onze deles. Eles são partículas, nós podemos dizer, eles
chamam de "anshas", dos poderes de Shiva. E todos eles tentam retirar… ou remover todas as falsas ideias que temos sobre a
vida. Quando a Kundalini se eleva, todos eles ficam iluminados, onze deles. E digamos por exemplo, Buddha teve uma parte
disso, Mahavira teve uma parte disso. Agora, todos Eles, o que Eles fazem é nos controlar… de cairmos nas mãos de muitas
coisas. Por exemplo, nós temos ego. Então Buddha cuidará da parte relativa ao ego. Ele se certificará que você fique chocado
com seu ego. Você ficará muito impressionado ao ver… como você pôde ser tão egoísta… e tão ofensivo e tão humilhante. Mas
quando este rudra não está despertado, quando não há nenhuma luz neste rudra, então o que acontece? Você começa a se
justificar. Você acha que seja o que for que você faça é correito, seja o que for que você fez, seja o que for que você disse, seja o
que for que você alcançou, você acha que é seu direito, que você não fez nada errado. Para isso, este rudra de Buddha tem de
ser despertado. Ao contrário, se você continua mimando seu ego, você continua se tornando egoísta, você se torna uma pessoa
totalmente de canal direito. Uma vez que você seja uma pessoa de canal direito, você sabe quais sintomas existem em uma
pessoa assim. Agora, para isso, você deve apenas observar… e fazer introspecção e ver por você mesmo o que o ego tem lhe
feito, quais ideias erradas você teve sobre si mesmo. Então foi por isso que Profeta Maomé disse: "Bata em si mesmo com
sapatos." Ele não sabia o que mais dizer, porque esse negócio de ego pode realmente explodir você, explodir sua cabeça
completamente e… você pode acabar em muitas dificuldades. No final, Eu tenho visto… pessoas desenvolvendo essa sídrome
de fadiga crônica, onde a mente consciente se torna totalmente inútil, você não pode se mover. Conscientemente, as pessoas
não conseguem se mover. Inconsciemente elas se moverão, mas não conscientemente. E essa doença é tão horrível. A pessoa
se torna como um réptil. Você tem de carregá-las; elas não conseguem andar sozinhas; elas não conseguem se sentar
sozinhas. Isso pode acontecer numa idade muito jovem, está acontecendo nos EUA. Eu também vi dois, três casos aqui, na
Índia também tal coisa aconteceu. Portanto se você não tentar observar seu ego e controlá-lo… e se sentir arrependido com ele na Sahaja Yoga, não há nada como arrependimento, nós não acreditamos em arrependimento, porque acreditamos que todos
vocês obtiveram a sua Realização, vocês estão além de quaisquer erros, isso não é verdade, Nós temos de nos arrepender. Em
inglês há uma palavra "desculpe". "Desculpe", para tudo dirão "desculpe". Mesmo se você atender… o telefone, eles dirão:
"desculpe". Eu digo: "Desculpe o quê?" Mas este "desculpe" é muito vazio, ele não tem nenhum sentido, não tem nenhuma
profundidade. Quando você diz "desculpe", você tem de ver por que… você está dizendo "desculpe", e o que deve ser corrigido.
Esse é um problema muito grande da geração de hoje, onde as pessoas desenvolveram um ego enorme, porque todo nosso
crescimento econômico, todo o nosso desenvolvimento industrial, todas as nossas grandes organizações, todos eles nos
deram um caminho… que todos nós devemos desenvolver nosso ego. Se não desenvolvermos nosso ego, estaremos perdidos,
não estaremos em nenhum lugar. E é desse modo que começamos a mimá-lo, e então esse problema de canal direito começa.
Depois, como uma reação, isso vai para o canal esquerdo. Na verdade, na cabeça, ele ela está no lado direito. Aqui é onde o ego
do canal direito surge, então o rudra esquerdo é esse de Mahavira. Então as pessoas fazem coisas que são pecaminosas, que
são erradas, que são contra Shri Ganesha. Então também há… poderes controladores de Mahavira, que controla. Ele diz: "Você
irá para o inferno, isto acontecerá." Ele descreve todo o inferno, todos os tipos de infernos, que você irá para o inferno e você
será queimado vivo, Eu não sei, Ele descreveu todos os tipos de coisas… para amedrontar você. Mas isso não ajuda. Então as
pessoas começam a entrar mais no canal esquerdo… e, Eu devo dizer, através deste rudra, quando o primeiro rudra fica
incapacitado, então uma depressão enorme aparece. A pessoa se sente muito deprimida: "Oh Deus." "Que depressão que eu
tenho, estou tão doente, eu sou isso." E então você tenta amedrontar os outros com suas depressões. Você mostra um tipo de,
o que vocês chamam, uma chantagem emocional, que você faz. Você fará todos os tipos de coisas… e baterá sua cabeça e fará
todos os tipos de coisas. Pode ser através do ego, pode ser através… desse problema de canal esquerdo do rudra esquerdo.
Esses dois rudras são muito importantes, porque eles estão diretamente conectados com nosso… sistema nervoso simpático
no lado esquerdo e direito. Portanto é muito importante ver que você não caia… nas mãos desses rudras. Esses rudras devem
estar satisfeitos. Então para ser normal, pelo menos cuide desses dois rudras, que são: um é o que controla o ego e o outro é
autopiedade: "Eu simplesmente não posso fazer isso, eu sou isso, aquilo" e todos os tipos de depressão. Tudo isso resulta em,

fisicamente também, em problemas muito sérios como câncer. Se os rudras estão bloqueados, você desenvolve câncer. Mas
toda esta parte fica inchada. É chamado de "medha". Toda essa parte fica inchada… e você pode ver um canceroso ter um
inchaço por toda parte. Será pelo menos aqui ou talvez lá. Porque há tamanha oscilação na natureza da pessoa… que você não
pode dizer de qual rudra eles desenvolveram… essas doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas, todas elas surgem…
porque os rudras se tornaram ineficazes. Isso pode ser devido à natureza depressiva… ou à natureza opressiva. Isso poderia ser
devido a muitos outros fatores também… Mas todos esses fatores não são nada além… de parte integrante dos poderes de Shri
Shiva ou de Sadashiva. Ele é Aquele que é cheio de karuna, cheio de compaixão. Ele é o Oceano de Compaixão. Se você Lhe
pedir perdão, Ele perdoará. Seja o que for que você faça, ao invés de se sentir culpado, se você pedir perdão, então Ele perdoa.
Mas se você acha que seja o que for que você fez é bom, você nunca torturou ninguém, você nunca fez alguém sofrer, então Ele
sabe, Shiva sabe tudo, não é? E porque Ele sabe, Ele começa a desistir. Portanto há uma grande combinação de sua força de
vontade… de estar lá e a combinação das bênçãos de Shiva. Quando Shiva abençoa você, sua força de vontade também se
eleva. Mas você tem de ter completa força de vontade… para saber que você tem de ser… de um nível mais elevado de
personalidade. Ele não era de forma alguma de um tipo mundano, quero dizer, Ele era… Vamos supor, peça a Shiva para ir a
alguma festa e tudo mais, como Ele se mostrará lá? As pessoas rirão Dele. Quando encontrei alguns hippies, Eu disse: "Por que
vocês estão…" "usando este tipo de cabelo?" Então eles disseram: "Nós queremos…", todos eles eram primitivos, então ele disse:
"Eu quero ser primitivo." Eu disse: "Mas o cérebro é moderno," "de que adianta ter cabelo primitivo?" Então é logro. Enganar-se
não vai ajudá-lo. A melhor coisa é encarar-se e compreender… qual erro você tem cometido. Se isso der certo, Eu lhe falo,
muitos Sahaja Yogis estão sentados aqui, se você se corrigir e se tornar isso, Eu tenho certeza que todos os problemas
políticos, econômicos, e todos os problemas estúpidos que temos acabarão. Mas hoje é uma tamanha mistura devido a Kali
Yuga, que até mesmo as piores pessoas estão assumindo o controle. Nós temos uma responsabilidade de salvar este mundo.
Nós temos uma responsabilidade de criar uma vida grandiosa, honrosa, que não é superficial, que não é só para se exibir. Mas
internamente, isso deveria se desenvolver… de modo que essa luz de seu Espírito se espalhe… e ilumine este mundo. É muito
importante entender todos esses problemas e essas, Eu devo dizer, doenças, doenças psicossomáticas… e todos os outros
problemas que estão de forma coletiva, podemos chamar… de Kali Yuga, como políticos, econômicos, todos esses problemas…
só são criados pelos seres humanos. Eles não são criados pela Força Divina. Mas a Força Divina tenta neutralizá-los… se houver
muitos Sahaja Yogis… que estão praticando a Sahaja Yoga no verdadeiro sentido da palavra. Se isso puder ser feito, se isso
puder ser alcançado, então Eu acho que poderemos fazer muito, muito para o aperfeiçoamento da humanidade, e é por isso que
obtivemos a Realização. Ela não é somente para você mesmo, ela não é somente para sua família, ela não é somente para sua
cidade ou país, mas para o mundo inteiro, a Sahaja Yoga vai trabalhar. Agora, se você tem de competir, você deve competir
somente em sua ascensão e em nada mais. As pessoas são tão artificiais que elas acham que se exibindo… ou se tornando
algo, um figurão, elas alcançarão algo de um nível muito grande, não é assim. Tem de ser uma atitude muito humilde em relação
a você mesmo também, de modo que você entenda que seja o que for que você esteja fazendo… é para o melhoramento dos
problemas globais. Sem dúvida, nós podemos resolver, porque vocês são os canais do Divino. Se Eu pudesse fazer isso
sozinha, Eu o teria feito. Mas Eu não posso, então é por isso que Eu tive de reunir todos vocês… e lhes dizer: tornem-se todos os
canais. Mas enquanto isso, desfrutem. Desfrutem a vida, cada segundo se torna uma alegria, que é também a dádiva de Shiva.
Shiva é Aquele que cria essa grande admiração… e grande apreciação de cada momento, de tudo que existe. E esse é o estado
que nós temos de alcançar, não nos condenando ou não mimando o ego de vocês, mas sim vendo o que você é. Esta é a coisa
principal que temos de ver: qual problema você tem, e o que está perturbando você é somente você mesmo. Se você apenas
puder chegar a esse ponto de compreensão, Eu tenho certeza, Eu tenho muita certeza… de que você será um grande recurso…
para ajudar a fazer este mundo olhar para ele mesmo e mudar. Porque superficialmente, você não consegue mudar… problemas
tão bem enraizados. E você está sendo tão abençoado pela Kundalini… que você pode realmente se tornar uma grande… tocha,
Eu devo dizer, uma tocha no caminho da verdade, do amor e da alegria. Que Deus os abençoe. Hoje, primeiro teremos um Puja
curto de… Shri Ganesha… e depois de Shiva. E por último da Deusa. Nós temos uma pequena mudança na sequência.
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Puja de Aniversário Delhi, Índia, 21.03.1997 [N.T: Shri Mataji fala em Hindi nos próximos dois minutos] Aquilo foi para os
indianos, não para vocês… e Eu tenho de lhes dizer, muito obrigada por esta celebração, por todos estes belos balões, mas
olhando para estes balões, nós também temos de ver alguns deles… que perderam o ar completamente. Esse é um outro
problema que enfrentamos no ocidente, porque para ter ego, de acordo com a cultura ocidental, é uma conquista muito grande.
E quando nós começamos a viver com nosso ego, Eu saberei como o sujeito se parece. Ele realmente parece um sujeito
estúpido. Quando ele fala, quando ele se descreve, você não sabe para onde olhar, porque você apenas sente vontade de rir da
estupidez dele. O ego é o resultado da estupidez. Eu não sei o que dizer, como fazer uma comparação ao ego, porque ele
simplesmente fica inflado e faz você flutuar no ar, e quando ele estoura, você cai na realidade. Mas você não cai na realidade
como os Sahaja Yogis… deveriam cair na realidade, mas você fica completamente acabado. Toda a sua arrogância é um
desperdício. Você nunca consegue entender a Sahaja Yoga, se você tem esse ego na sua cabeça. Eu conheci pessoas que têm
esse ego. Elas vieram para a Sahaja Yoga e ainda querem pensar que… elas sabem mais do que qualquer outra pessoa. Para
conhecer a si mesmo, você tem de ir fundo. E para ir fundo, você tem de abandonar toda essa ideia… que o faz flutuar no ar.
Imagine se você tivesse um grande balão amarrado em você, você pode ir fundo no oceano? Você não pode. Esse tipo de "ar"
que faz com que você flutue no ar, totalmente numa área de estupidez, o que mais, quero dizer, em inglês, Eu acho que não
existem palavras, estupidez significa tudo. Então você talvez ache que não há limite para você mesmo, você talvez pense que
seja o que for que você goste, você pode se comportar do jeito que você goste e tudo mais, mas o que você alcança? Você não
alcança nada a partir disso. Seja o que for que você alcance, as pessoas ficam com inveja de você, elas querem prejudicar você,
você não tem nenhum amigo, ninguém se importa com você, e na Sahaja Yoga, as pessoas sabem quem tem esse problema.
Então Eu tenho observado pessoas que quando começam a falar, elas dizem: "Ah, ele disse o mesmo, nós sabemos, nós
sabemos, tome cuidado." Uma vez Eu tive uma experiência há muito tempo atrás em Puna, onde as pessoas que tinham esse
"wara", disseram: "Nós não podemos ter o programa de Shri Mataji," "porque Ela não é um brâmane." Então os Sahaja Yogis
disseram: "Certo, contaremos isto ao jornal:" "porque Ela não é um brâmane, nós não podemos ter um programa." Então essas
pessoas vieram ao Meu programa… e o dono daquilo estava sentado na galeria, em cima. Ele não conseguia nem mesmo andar,
ele estava sofrendo… de algum tipo de doença estranha. Então essas pessoas de repente começaram – Eu não sabia, eles não
Me disseram nada. Eles não Me disseram que… aquelas pessoas protestaram ou seja o que for. Então eles começaram a tremer
deste jeito, fazendo deste jeito, assim. Por quê?" Eu disse: "O que é isto?" Então Eu disse: "O que é isto?" Eles disseram: "Mãe,
cesse isso, nós sabemos que a Senhora é a Shakti," "mas cesse isso, está demais, demais." "Mas o que vocês fizeram?" Eles
disseram: "Não fizemos nada, nós somente dissemos:" "este é um lugar de brâmane e um wara de brâmane," "e esta região é na
maioria das vezes residida por brâmanes," "então nós pensamos que a Senhora não poderia fazer o Seu programa." Eu disse:
"Verdade? Só isso?" "Sim, sim, só isso." "Mas há, veja no outro lado, veja aquelas pessoas," "elas também estão tremendo com o
Seu Poder." Então Eu perguntei a eles: "Quem são vocês? Vocês também são brâmanes?" Eles disseram: "Não, nós somos
loucos atestados de Thana." "E como vocês estão aqui?" Eles disseram: "Havia um sujeito…" "que era louco que foi curado pela
Senhora." "Verdade?" "Então nosso superintendente está aqui," "ele nos trouxe para cá, nós somos loucos atestados, atestados."
Meu Deus! Aquelas pessoas olharam para nós. Eu disse: "Vejam, agora, comparem:" "vocês estão tremendo e eles estão
tremendo, agora comparem." "Onde vocês estão?" Eles sabem agora. E todos eles se tornaram Sahaja Yogis, não somente isso,
mas o senhor que estava sentado lá em cima. Eu lhe disse: "Levante-se e venha." Ele veio e desde aquele dia, ele entregou sua
vida e trabalhou muito em Pune. Então o que Eu estou dizendo é que qualquer um que fale deste jeito: "Isso está errado na
Sahaja Yoga", "isso não deveria acontecer", "nós não deveríamos ter pago tanto" ou "esse líder não é bom", devem pegar um
papel, um papel fino em sua mão… e colocá-lo diante da fotografia. Se você conseguir cessar o tremor, então você está bem.
Todos vocês podem tentar isso. Então tentem na mão direita, é muito prático. Se o papel ficar tremendo, significa que o Sr. Ego
está tremendo… e você sabe como tratar seu ego na Sahaja Yoga. Graças ao Profeta Maomé. Ele nos disse como tratar isso.
Agora, estes dois problemas estão dentro de nós. Um deles é nosso condicionamento… e o outro é esse negócio de ego. E nós
formamos nossas mente a partir disso e estamos agindo… sob domínio dessas duas coisas… que nós temos usado para formar
esta mente. Agora, você tem de tomar cuidado, descubra com a mão esquerda. Agora, vamos ver. Se a mão esquerda estiver
tremendo, então você está condicionado, se a mão direita estiver tremendo, então você é egoísta. Então agora, trate disso. Trate
essas duas coisas. Diante de Mim, você tem as vibrações, tudo bem, porque Eu sou sua Mãe, tudo bem. Mas isso não significa

que você esteja bem. Tente com Minha fotografia, isso é muito mais nítido. Sendo uma mãe, vocês sabem, Eu brinco, Eu acho,
Eu não sei o que deveria dizer, mas talvez você possa não sentir isso. Mas diante da fotografia, coloque sobre a mão esquerda…
um jornal ou um papel pequeno ou um papel fino. Na mão direita, um outro papel. Um por um tente e julge a si mesmo o que
você é. Afinal, você não veio para cá na Sahaja Yoga para Me emancipar. Você veio aqui para evoluir a si mesmo. E por causa
disso, você tem de encarar-se… e ver por você mesmo o que está dentro de você, que é muito forte, que é problemático, que está
o arrastando para baixo, que está matando. A Sahaja Yoga não é nada além de oceano de alegria. Eu pensei que em Minha
ausência, todos vocês ficarão desfrutando isso bem. Vocês desfrutam. No aeroporto, Eu tenho observado que às vezes estou
atrasada, por causa do avião, Eu estava atrasada quatro, cinco horas… e todo mundo estava tão revigorado… e tão bem de
manhã cedo. Eu disse: "O que aconteceu?" "Nós ficamos desfrutando a noite toda, Mãe." Assim, o que você fica desfrutando é a
coletividade, "samuhika". Você deve desfrutar essa coletividade… somente se livrando de seus limites insensatos… que você
construiu. E então você vê a alegria. O tempo todo, você ficará flutuando na alegria. Há um senso que as pessoas têm, a qual
você talvez não tenha antes da Realização. Algumas das pessoas têm trabalhado, Eu fico impressionada… ao ver como elas são
profundas, como elas adotaram a Sahaja Yoga. Supõe-se ser um homem muito importante, supõe-se que sejam pessoas de
grandes princípios, mas muito irascíveis, não tolerantes em relação às pessoas, elas adotam a Sahaja Yoga rapidamente.
Porque interiormente, há uma grande profundidade, de modo que tudo é absorvido sem nenhum problema. Todo mundo pode
alcançar, mas a pessoa tem de tomar cuidado… com relação às duas rodas de nossa mente, uma é o ego, a outra é o
condicionamento. Todos os tipos de condicionamentos existem, especialmente na Índia. No ocidente, há todos os tipos de
egos, de tipos muito diferentes, Eu tenho observado… muitos tipos e variedades de egos, Eu fiquei surpresa. Para enfrentar isso,
Eu não sabia o que dizer. É uma coisa muito, muito sutil… a qual as pessoas esculpiram a partir de suas mentes. Então para
vocês hoje, deve ser decidido… que vocês ainda são somente criancinhas, e como criancinhas, vocês devem ter um coração
muito puro… para aceitar, para absorver… a beleza da paz que está dentro de vocês… e também a beleza da pureza. Sem pureza,
você não consegue desfrutar nada. Assim, na Sahaja Yoga, embora tenhamos tantas pessoas, Eu devo dizer, a pureza desses
poucos santos, que viveram anteriormente, nós ainda temos de alcançar. Por exemplo, ontem eles estavam cantando sobre Ali.
Eu fiquei muito feliz porque Ele era uma Encarnação. E as pessoas estão cantando sobre a pureza Dele agora, não naquela
época, Ele foi morto naquela época, Ele foi torturado. Isso eles sempre fazem. Depois nós tivemos muitos outros. Nós tivemos
aqui Dam Dam Sahib. Vejam, que coisa maravilhosa herdamos. Nós temos aqui Nizamuddin Auliya. Nós temos muitas pessoas
em nosso próprio país… que ninguém, nenhum outro país pode reclamar. Eles tiveram uma vez na Inglaterra, eles têm William
Blake… ou este e aquele. Nós tivemos tantas pessoas, por quê? Não porque nós éramos pessoas muito boas, mas porque nós
devíamos ser aprimorados. As coisas tinham de ser feitas. Então eles nasceram. Embora isso seja uma Yoga Bhoomi, em
qualquer lugar que você vá na Índia, Eu fiquei surpresa, em Haryana, muitos grandes santos viveram lá. Mas todos eles foram
torturados, atormentados, nunca foram compreendidos. Isso é tão doloroso e fere você, o modo como essas pessoas
estúpidas, ignorantes, cegas os torturaram. Assim, agora é nosso dever como Sahaja Yogis, antes de tudo, descobrir quem é um
santo. Mesmo entre Sahaja Yogis, como Eu descrevi em hindi, há pessoas que tentam perturbar, perturbar os outros. Se você
não tem nenhum reconhecimento e compreensão… do que é a verdade, do que é amor, do que é pura compaixão, então você
não é um Sahaja Yogi. É como um ângulo obtuso que você tem. Você olha para uma pessoa com um ângulo obtuso, você não
vê nada, unilateral. Agora, nessa conjuntura em que Eu sou tão idosa, Eu tenho de lhes pedir que virem seus olhos para si
mesmos, façam introspecção. Porque entre vocês, há algumas pessoas… que tentarão desviar sua atenção, que tentarão dizer
coisas, é muito fácil dizer: "Ele é muito desonesto, ele é muito imoral", é muito fácil dizer. O que você é? Nós temos de entender
agora que a Sahaja Yoga… deve ser consolidada através da síntese. Nós somos adeptos da síntese. Qualquer coisa que causa
discórdia que venha em sua mente, você simplesmente deve jogar fora. Este é um pedido que Eu lhes faço neste dia: por favor
façam introspecção. A menos e até que você faça introspecção, você não pode nem mesmo se respeitar, você não pode nem
mesmo se amar. Se você se ama, você fará introspecção… e descobrirá o que está errado. Vamos supor que Eu ame este sari,
então se Eu perceber qualquer mancha, uma mancha nele… ou veja alguma mancha em algum lugar ou algo assim, Eu o
limparei. Eu não ficarei orgulhosa dele, vesti-lo e ir por aí dizendo: "Ah! Vejam, eu tenho muitas manchas." Da mesma maneira,
você não deve ficar orgulhoso… de seja quais forem os comportamentos asahajas… que você tenha dentro de si mesmo. E não
fale desse jeito. Cristo os chamou de "almas murmurantes". Ele disse: "Tomem cuidado com as almas murmurantes". Eu diria:
"Joguem fora todas as almas murmurantes". Essa é a única maneira. Como eles dizem em hindi: "bakwasi", o nome deles é
bakwasi, significa aqueles que só tagarelam, tagaleram e tagaleram, falam toda a insensatez sobre os outros. Ele não sabe o
que ele é. Isso acontece muito mais na Índia, Eu devo confessar. Sinto muito, embora Eu seja uma Indiana. É um hábito falar
mal dos outros, Sentar-se é só ficar de conversa fiada. Eles não falarão sobre a Sahaja Yoga. Quantas pessoas conhecem a

Sahaja Yoga na forma apropriada? Se Eu tivesse de dar títulos acadêmicos, quais títulos acadêmicos Eu deveria lhes dar?
Digam-Me. Vocês não sabem nem mesmo sobre suas vibrações. É claro, vocês são Sahaja Yogis porque vocês caíram… nesta
armadilha de alcançar a evolução. Mas quantos estão realmente desenvovidos nisso? Você pode se desenvolver. Assim, Eu
tenho de repetidas vezes lhes dizer que para Me fazer feliz, vocês têm de abandonar todas essas conversas insensatas,
vulgares, mas tentem compreender a partir de cada um… o que nós sabemos sobre a Sahaja Yoga. Discutir sobre isso e
contribuir para esse conhecimento… descrevendo suas experiências na Sahaja Yoga. Há muitos que fazem isso, Eu não estou
dizendo que eles não fazem. Mas se houver um único sujeito ruim, ele pode estragar todos eles, como uma maçã podre pode
estragar todas as maçãs. Então o que temos de fazer? Jogar a maçã para fora da cesta. É importante observar, mesmo que Eu
sinta tudo isso, ficando como uma testemunha para vocês, uma testemunha silenciosa. Quando Eu vejo as grandes montanhas,
e Eu acho que elas são como grandes santos que estão observando… e elas estão tentando registrar… o que está acontecendo
neste mundo, porque elas também compreendem, elas também sabem. Eu tenho de novamente e novamente lhes dizer… que
hoje é o dia de observar seu próprio Ser, seus próprios chakras, seus próprios, Eu diria, defeitos. Isso lhe dará permanentemente
a felicidade que é prometida. Você obterá a consciência sem pensamentos, também obterá a consciência sem dúvidas. Mas
nunca caia na armadilha do seu condicionamento e do seu ego. Isso é o que Eu tenho de lhes dizer hoje, neste dia em que vocês
estão celebrando, celebrem o seu próprio aniversário. Celebrem-no. Veja por si mesmo o que você alcançou e o que você vai
alcançar. É o momento para você celebrar do que celebrar o Meu Aniversário. Eu ficarei muito mais feliz em celebrar o seu
aniversário… do que celebrar o Meu. Que Deus os abençoe.
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Sahasrara Puja, Cabella Ligure, Itália, 04.05.1997
Hoje todos nós estamos reunidos aqui para venerar o Sahasrara. Como vocês perceberam, o Sahasrara é uma parte muito
importante do sistema sutil. É claro, esse é um dia grandioso, em 1970, quando este chakra foi aberto. Mas através disso, o que
você alcançou, nós temos de ver isso. Antes de tudo, quando a Kundalini se eleva, Ela vai ao seu Void, onde está o seu dharma.
E seu dharma fica estabilizado no Nabhi Chakra, podemos dizer, em volta do Nabhi Chakra. Seu dharma fica estabelecido, que é
a pura religião universal inata, ela é estabelecida. Mas depois a Kundalini se eleva mais alto. Apesar do estabelecimento do
dharma, nós começamos a nos tornar um pouco distantes das outras sociedades, porque achamos que eles são adharmis, que
eles não têm nenhum dharma. Eu também acho que ficamos com medo de talvez nos bloquearmos com os adharmas deles.
Então nesse estágio, nós não queremos transpor os limites da Sahaja Yoga.
Nós queremos nos limitar aos Sahaja Yogis, ao programa da Sahaja Yoga e à nossa vida pessoal sahaja. É claro, isso é
importante, porque primeiro este chakra deve ser totalmente nutrido. E este chakra, na verdade, se move em volta do Nabhi
Chakra, o qual conhecemos como Swadishthana. Este Swadishthana Chakra é, de certo modo, muito importante, porque ele
fornece energia ao cérebro. Então quando o dharma é estabelecido, a energia sutil impulsiona através da Kundalini mais energia
para o Sahasrara. E também a energia para o dharma, que estava no Swadishthana, também começa a fluir com isso. Ela
atravessa e começa a se elevar no Sahasrara. Até então, Eu diria, nós ainda não somos Sahaja Yogis completos, porque a
pessoa pode se tornar fanática em relação à Sahaja Yoga. Eu tenho visto pessoas que são tão fanáticas que não podem nem
mesmo se encontrar com pessoas que não são Sahaja Yogis. Não podem nem mesmo falar com pessoas que não são Sahaja
Yogis, e ficam o tempo todo com medo de se encontrar com pessoas que não são Sahaja Yogis.
É claro, você não precisa se encontrar com pessoas que são más, pessoas que são contra a Sahaja Yoga, que falam contra ela.
Mas aqueles que estão buscando a Verdade, é nosso dever, nós temos de ir a eles. Então quando isso alcança o estado onde é
estabelecido no cérebro, nesse momento, nós vamos além do dharma. Dharmateet. Nos tornamos além do dharma, significa
que o dharma se torna parte integrante de nosso ser. Nós não podemos perdê-lo. O dharma Sahaja se torna, dentro de nós, uma
parte integrante, o que é uma conquista muito grande porque então você não tem de fazer nenhum ritual. Você não tem de se
preocupar em relação a encontrar outras pessoas. Você não tem de se preocupar que suas vibrações sejam prejudicadas.
Então você não se bloqueia com ninguém.
Você também não se bloqueia com outras forças negativas. Ninguém pode ferir você. Isso Eu chamo de "a consumação de sua
shraddha". Nesse momento, o Sahasrara está tão plenamente iluminado que você se torna o dharma. Por exemplo, nós
podemos dar o exemplo de Cristo. Cristo viu uma prostituta sendo apedrejada. Agora, Cristo não tinha nada a ver com a
prostitua, é exatamente o oposto disso, mas quando Ele viu que ela estava sendo apedrejada, Ele pegou uma pedra em Sua mão
e disse: "Aqueles que acham que não pecaram de forma alguma," "podem jogar uma pedra em Mim." E todo mundo ficou
pasmo: "Por que Ele está tomando partido de uma prostituta?" "Ele é um homem religioso." "Ele também deveria apedrejá-la."
Mas Ele estava apoiado na Verdade. É exatamente o que lhe acontece quando isso está estabelecido no Sahasrara, de modo
que você se baseia na Verdade. Há uma pequena diferença entre, Eu diria, entre dharma e verdade. Uma pessoa dhármica pode
se tornar dhármica demais, ilogicamente dhármica, pode ir para direita ou para a esquerda. Um sujeito dhármico pode achar que
ele é superior aos outros: "Por que ele deveria tentar salvar outra pessoa," "deixe-os irem para o inferno. Quem se importa?" Esse
tipo de atitude pode surgir numa pessoa que é dhármica. Eu também tenho visto alguns Sahaja Yogis que começam novos
métodos na Sahaja Yoga. "Faça assim, então ficará bem; faça deste jeito, então ficará bem." Porque eles não estão estagnados
no ponto do dharma.
Então eles começam a falar às pessoas: "Faça deste jeito, faça daquele jeito." Mas quando você se eleva ao ponto da Verdade,
então você não faz nenhum ritual, você não precisa de nenhum ritual, Você não se preocupa, porque você está no dharma, e

aqui você está se baseando na Verdade, e a Verdade é muito maior do que o dharma. Por exemplo, um sujeito que está se
baseando na verdade, ele não liga para nenhuma ideia absurda sobre religião. Mesmo sobre a religião Sahaja. Ele não liga:
"Afinal, isto é Sahaja, aquilo não é Sahaja." Ele vai além, no sentido de que ele vê uma verdade global dentro dele mesmo. Ele vê
a verdade que é onipresente. Não somente vê, mas ele sabe e sente e ele está nessa verdade. Então quando o dharma floresce
na verdade, esse é um acontecimento muito belo e isso deve acontecer a todos vocês. Muitas coisas podem persistir, se você
está somente no nível do dharma.
Eu tenho visto as pessoas ficando com ego. Ganhando dinheiro. Algumas vezes eles nem mesmo Me perguntam e continuam
fazendo coisas que não deveriam fazer. Eles fazem coisas erradas que não são boas para a Sahaja Yoga. Não há nenhuma
humildade em relação a isso. E eles não entendem se esse dharma está sustentado na verdade ou na inverdade. Assim, nós
temos de ir à fundação do dharma, que é a verdade. Como descrito anteriormente, isso é a Àrvore da Vida, que tem suas raízes
no cérebro e os galhos no corpo. Assim, você tem de ir às raízes de tudo, e este é o lugar que você alcança quando você está
totalmente estabelecido no Sahasrara. No Sahasrara estão as raízes de todas essas ideias que temos, ou podemos dizer, de
todas essas swarupas que assumimos.
Nós agora nos tornamos dhármicos. Nós agora nos tornamos dhármicos. Qual é a raiz do dharma? Por que devemos ser
dhármicos? Qual é a necessidade de ser dhármico? Há muitas pessoas neste mundo que são extremamente adhármicas
vivendo muito bem. De acordo com, quero dizer, na expressão externa, nós achamos que elas são pessoas muito felizes, que
elas estão bem, que estão se divertindo, enquanto nós somos desprovidos talvez de todas essas assim chamadas diversões
dessas pessoas. Assim, somente no estado do dharma, as coisas se tornam muito importantes para nós, que talvez não
estejam sustentadas na verdade. Há muitas coisas assim, Eu posso apontá-las para vocês, como os Sahaja Yogis falham.
Mesmo depois de alcançar o estado do dharma, eles falham.
Eu tenho visto pessoas abandonando as drogas, o alcoolismo, abandonando outros tipos de vícios. Até mesmo a linguagem
delas melhora e, podemos dizer, o comportamento delas é mudado. Elas se tornam pessoas mais humildes, sem dúvida. Mas
ainda assim, elas estão conscientes de que estão sustentadas no dharma. Essa consciência tem de desaparecer. No estado do
Sahasrara, essa consciência desaparece porque a Verdade é o Amor e o Amor é a Verdade. Esse é o ponto onde a Kundalini se
encontra com o Chakra do Coração. Como vocês sabem, o peetha do Coração está aqui. Então quando a Kundalini atravessa
este Chakra do Coração, o que começa a fluir no cérebro, no Sahasrara é a Verdade, mas a Verdade que é o Amor. Há uma
diferença entre a própria Verdade e a Verdade que é o Amor.
Assim, foi a partir do amor por aquela prostituta que Cristo a afastou daquilo. Ele se sustentou nas raízes da Verdade, sem
dúvida, mas o que estava fluindo através de Seu coração era o Amor, o Puro Amor. Assim, agora, quando temos o puro amor por
alguém, nós vemos a coisa toda de uma forma diferente. Nós vemos uma pessoa de um modo diferente. E isso se torna muito
doce. Caso contrário, a verdade pode ser muito amarga, pode ser muito dolorosa, mas a verdade que é adornada com o amor é
exatamente como uma flor sem os espinhos. É muito interessante como uma pessoa que está se derramando com o amor está
se sustentando na verdade. Essa é a personalidade que você tem de se tornar. Agora, na expressão do amor, nós podemos
pegar um exemplo para entender isso. Vamos supor que Eu encontre alguém e ele está falando coisas horríveis sobre uma
outra pessoa.
Então Eu sinto um enorme amor por ele assim como pela pessoa de quem ele está falando todas aquelas coisas. Então, agora,
Eu uso uma mentira, uma mentira completa que é a verdade também, de certo modo. Eu falo a essa pessoa: "Veja o que você
está falando?" "A pessoa sobre quem você está falando tudo isso" "só estava elogiando você o tempo todo," "e aqui você está
falando desse jeito." Agora, isso não é a verdade, realmente. Mas você usa a ajuda da mentira, o outro lado da verdade, para
acentuar a amizade entre as duas pessoas. Assim, é esse que é o trabalho do amor, ele tenta trazer as pessoas mais próximas
umas das outras. Dizer coisas através das quais eles se tornem um, unidos. Assim todos os métodos que trazem discórdia que
temos usado até agora simplesmente desaparecem e começamos a entender qual é o método através do qual podemos unir os
corações das pessoas. Na realidade, vocês estão na Consciência Coletiva.
Mas essa Consciência Coletiva, se ela for superficial, você pode alcançar grandes resultados como vocês têm feito. Talvez

vocês possam construir belos ashrams, possam fazer tudo isso. Mas quando ela está preenchida com amor, a Consciência
Coletiva, então a alegria é completa da Consciência Coletiva. Agora, as pessoas falam de paz. Você não pode ter paz sem essa
nova consciência, nós a chamamos de Consciência Coletiva. Mas nisso também, tem de haver o principal tattwa, o Princípio do
Amor. Por exemplo, agora os Sahaja Yogis da Alemanha e da Áustria estão indo a Israel. Isso causa muita satisfação. Eu fiquei
muito feliz que eles tenham escolhido para este Puja as pessoas de Israel. E depois Eu encontrei israelenses indo ao Egito.
Esquecendo tudo que os muçulmanos lhes fizeram. Isso é realmente notável, o modo como as pessoas ficam atraídas em
direção à expressão do amor delas por seus semelhantes, por outros Sahaja Yogis. E uma vez que isso comece a crescer, vocês
ficarão surpresos ao ver como nós podemos mudar este mundo. A maioria dos problemas, dos problemas humanos, são
devidos ao ódio. E é muito comumente usado: "Eu odeio, eu odeio". É um absurdo. É um pecado odiar alguém. Por que você
odeia alguém? Você pode odiar o pecado, você pode odiar o mal, mas você não deve odiar as pessoas somente por odiar. Esse
ódio que temos é responsável por todos os problemas que tivemos até agora.
Porque um indivíduo se torna muito poderoso, dividindo as pessoas, ele se torna muito poderoso. E essas coisas que causam
divisão têm realmente arrasado muitos países. Por exemplo, nosso país foi dividido pelos ingleses. Agora, eles estão tendo a
divisão. Isso não para. Por nos dividir, o que aconteceu? Todos os países que foram embora da Índia estão sofrendo muito.
Essas pessoas que tentaram dividir o país pensaram que eles se tornariam Primeiros Ministros, isso, aquilo, a maioria deles
foram assassinados pelo seu próprio povo. Você pode ver claramente como o ódio se manifesta. Ele começa de um pequeno
ponto e se manisfesta por toda parte.
Isso pode ser visto muito claramente em qualquer país sendo dividido. Não há nenhuma necessidade de dividir qualquer país.
Isso cria mais ódio e mais problemas. Da mesma maneira, na Sahaja Yoga, nós não devemos pensar em ter divisões. Agora, nós
adquirimos uma bela terra, como vocês devem ter ouvido falar, próxima ao Ganges. Agora as pessoas estão pensando se elas
podem ter casas separadas, áreas separadas. Por quê? Você sabe como viver coletivamente, você desfruta a vida coletiva,
então por que você quer ter casas separadas? Quais segredos nós vamos ter uns dos outros? Afinal, seja o que for que fizermos
é identificado pelas vibrações, você não pode esconder nada, então por que ter casas separadas?
Por que você quer ter uma privacidade? Porque na Sahaja Yoga não há nenhuma privacidade. Nós sabemos sobre todo mundo,
do que eles são capazes, quais são seus problemas, quais chakras neles estão bloqueados. Não é? Portanto não há nenhum
segredo em relação a nada na Sahaja Yoga. Todos sabem sobre todos. Então de que adianta ter privacidade também? Eu não
consigo entender. É desse jeito, a mente ainda está funcionando desse jeito. Então eles estão pensando na herança.
Tudo bem, Eu estava dizendo que você pode ter herança, mas se seu filho não for um Sahaja Yogi, o que fazer? Nós não
podemos manter um deliquente lá, para perturbar todo mundo. Não são regras e regulamentos que vão manter vocês felizes e
unidos, mas sim a pura Consciência Coletiva e o amor. Porque, como vocês sabem, não temos nenhuma organização
propriamente dita, não temos nenhum clero, não temos nada assim. Os líderes também podem ser mudados mais vezes do que
o rio Ganges pode mudar seu curso. Então não há nada assim. Está tudo sobre uma areia movediça onde estamos nos
apoiando o tempo todo, e sua Mãe é uma outra pessoa que tenta todos os tipos de truques. O motivo é que Eu quero que vocês
se sustentem sobre rochas. E essa rocha está emitindo amor, está emitindo esse Amor Divino. E a alegria desse amor é
realmente muito bela.
Por exemplo, as pessoas gostariam de ter seus banheiros separados, especialmente os indianos. De repente, eles se tornaram
ingleses e os ingleses se tornaram indianos. Os indianos querem ter seus banheiros separados, Eu não sei por quê. E essa é
uma doença muito comum entre os indianos, e isso está também se espalhando a outras pessoas, Eu percebo às vezes que
eles querem ter seus banheiros separados. Em uma vida coletiva, não há nenhuma necessidade. Você nem mesmo sabe, quero
dizer, se você Me perguntar, Eu não saberia nem mesmo seu Eu fui ao banheiro ou não. Apenas vá lá, volte, acabou-se. Eu não
tenho tempo para tudo isso. Da mesma maneira, você também deve ter um conceito de uma sociedade que está vivendo como
um oceano. Se o oceano se eleva, eles se elevam; se ele desce, eles descem.
Apenas uma sincronia do amor. Eu estou esperando esse tipo de sociedade no sopé dos Himalaias. E Eu tenho certeza de que

vocês, todos vocês, realizarão isso, o Himalaia sendo o Sahasrara do mundo. Afortunadamente Eu quis que isso fosse feito
antes do Sahasrara Puja, e está feito. Com as bênçãos dos Himalaias, Eu devo dizer. Mas o Himalaia é também como um
Sahasrara, onde a Kundalini se elevou, onde as vibrações saíram. E no céu, você pode ver as vibrações. Mas esse Himalaia é
governado por um Deus irado chamado Shiva. Essa é a parte perigosa disso. Portanto nós temos de ter muito, muito cuidado.
Se tentarmos brincar, se tentarmos aderir ao ódio entre nós mesmos, adotar métodos que causam divisão, adotar algo que não
é Sahaja, esse Deus irado está sentado sobre nossa cabeça. Ele também está em Meca. Esse é o Makeshwarshiv lá. Se você
tentar se comportal mal, Ele surge com Sua ira. Em qualquer lugar que você esteja, você tem de ser muito cuidadoso, pois Shiva
está em todo lugar. Por exemplo, um desses lingas de Shiva está em Berdi Baidnath, que é em Maharashtra, em Latur. As
pessoas de lá começaram um outro tipo de Sahaja Yoga. Eles também estavam bebendo no dia de Shri Ganesha Visarjan, então
a ira de Shiva linga veio e aconteceu um enorme terremoto, no qual muitas pessoas foram perdidas. Mas nenhum dos Sahaja
Yogis e o centro deles foi totalmente salvo. Agora, nós tivemos um grande incêndio também, como vocês sabem da última vez,
e nada lhes aconteceu, vocês estão sob proteção.
Vocês estão o tempo todo protegidos. Não havia nenhuma ira de Shiva que pudesse resultar em alguma coisa. O fogo não pôde
lhes fazer nada porque vocês estão sob proteção. Mas essa proteção é o Amor de sua Mãe. Não é nada mais do que o Amor de
sua Mãe, que é muito poderoso e que está protegendo e ajudando vocês. Da mesma maneira, você desenvolve esse tipo de
amor pelos outros, pelos outros Sahaja Yogis, pelas outras pessoas, pelas outras coisas, por esta Mãe Terra, por tudo isso. Seu
amor pode não só protegê-lo, mas proteger os outros também. Enquanto sua atenção estiver em você mesmo, ela começará a
se tornar cada vez menor. "Eu devo ter isso, devo ter aquilo; eu gosto disso, gosto daquilo". Todos esses tópicos cairão.
Você nunca dirá "eu gosto disso", está fora de questão. Do que Eu gosto? É difícil para Mim, decidir se Eu gosto de alguma
coisa. "Eu gosto disso, gosto daquilo, gosto de ser deste jeito". Quem é você? Faça a você mesmo a pergunta: "Quem é você?"
Se você é o puro Espírito, Ele não é nada além de amor. E no amor, você pensa nos outros, nos problemas dos outros, você tenta
tornar os outros confortáveis. Você tenta cuidar dos outros e você não se preocupa só consigo mesmo e cuida de si mesmo.
Isso é o que você tem de alcançar.
Embora você possa ser dhármico, você possa ser de todas as formas sahaja, mas ainda assim, a menos e até que você alcance
esse estado no seu Sahasrara, Eu não diria que você está bem. Você tem de trabalhar isso. Para isso, é claro, a meditação é
muito importante, mas a coisa que impede isso é a sua mente. É sua mente que fica lhe falando. Vigie sua mente o tempo todo,
como ela tenta guiar você, como ela tenta lhe falar: "Agora, e quanto a mim?" "E quanto a minha casa? E quanto a meus filhos?"
"E quanto a meu país?" Desse jeito, você continua: "Meu, meu, meu, meu, meu", por fim você termina em nada. Mas quando você
diz: "Você, você, você" Kabira disse um coisa linda sobre isso, ele disse que quando a cabra está viva, ela fica dizendo: "Mé, mé,
mé", significa "eu, eu, eu".
Mas quando ela morre, então eles tiram os intestinos e os colocam em um dhunki, eles os colocam para limpar o algodão, e
nesse momento, o que o dhunki diz? "Tuhi, tuhi, tuhi", "Você é, você é, você é, você é". E isso ecoa por toda parte. Da mesma
maneira, você tem de pensar a partir do ponto de vista dos outros. Antes de tudo, quando você diz "Tuhi", você o diz para seu
Guru ou para Deus: "Você é, eu não existo mais, eu estou dissolvido," "estou acabado, eu me tornei unificado com esse oceano
de amor." E depois você diz aos outros: "Você é, você é", isso é a Cultura Sahaja. Vejam, muitas falsidades virão depois.
Falsidade que faz com que vocês e os outros se entreguem. Por exemplo, as pessoas tentam fazer falsidade dizendo algo: "Eu
amo muito você", e por trás, elas planejam algo muito ruim. Elas podem fazer qualquer coisa.
Não os Sahaja Yogis, eles não fazem isso, Eu devo dizer que eles alcançaram esse estado onde eles não fazem isso. Mas ainda
assim, se eles não o fizerem, eles estão conscientes disso. O tempo todo, eles estão conscientes : "Nós não fazemos isso," "nós
não bebemos." E daí? Nós não ficamos alvoroçados por causa de comida. Quero dizer, eles alcançaram todas as suas coisas,
eles ficam orgulhosos disso, muito orgulhosos: "Nós somos desse jeito, somos isso". Porque você é o Puro Espírito, porque
você é isso, então você se tornou isso. Como você pode ficar orgulhoso de algo que você é? Por exemplo, alguém Me
perguntou: "A Senhora não se sente" "muito orgulhosa de ser a Adi Shakti?" Eu disse: "O quê?"

Eu não consegui entender a pergunta. Eu disse: "Veja, agora se Eu sou a Adi Shakti, o que há para se sentir orgulhosa?" "Porque
Eu sou isso. O que há para se sentir orgulhosa?" "Se Eu não fosse isso, então Eu ficaria orgulhosa, mas Eu sou." "Então o que há
para se sentir orgulhosa?" Como o sol, ele brilha. ele não fica orgulhoso: "Eu sou o sol." Ou se você nasceu, digamos, com seus
olhos e nariz, um rosto de um ser humano, você não fica orgulhoso: "Eu sou um ser humano, eu sou um ser humano", você fica
orgulhoso? Da mesma maneira, se você é o que você é, você não fica orgulhoso, você não está consciente disso.
De forma alguma consciente, Eu nunca digo para Mim mesma que Eu sou a Adi Shakti. Não há nenhuma necessidade, mas é
assim, o que fazer? Agora, Deus Me escolheu, Eu devo dizer, para ser a Adi Shakti, tudo bem, Eu posso admitir isso. Mas Eu
simplesmente não sei o que há nisso, é como se algumas pessoas achassem que a Sahaja Yoga foi concedida para elas como
uma nobreza ou algo assim, não é isso. É o que você se tornou. Quando você se torna, devemos entender que você se tornou
isso. Por exemplo, vamos supor que uma pedra se transforma em ouro. Então ela é ouro. Ela não ficará orgulhosa de que "eu
sou ouro". Ouro é ouro.
Por que ela ficaria orgulhosa disso? Da mesma maneira, essa consciência de ser um Sahaja Yogi desaparece. Isso ainda
persiste, então temos de ter cuidado, pois uma vez que você é um Sahaja Yogi, você é um Sahaja Yogi, e daí? "Eu sou um sahaji."
E daí? Nada tão importante. É como dizer: "Eu tenho um nariz." Ficar orgulhoso de dizer: "Eu tenho um nariz." O que há nisso? O
nariz já está lá, o que há para ficar orgulhoso?
Mas esse orgulho tem de desaparecer. Isto é muito importante de compreender: "Eu não estou lá, não existo mais, eu sou um
com o todo." "Esta minha gota se tornou o oceano." "Eu não sei se restam fronteiras em mim." Esse tipo de consciência se
desenvolve em você quando sua consciência é preenchida somente com felicidade. Apenas com felicidade e borbulhando de
amor. Borbulhando de amor. Você continua expressando seu amor quer você fale ou não fale, quer você fale sobre isso ou não,
quer você esteja sorrindo ou não. Essa felicidade está em seu coração. Agora, o Chakra do Coração aqui, o peetha do Chakra do
Coração fica preenchido com a luz da verdade.
Mas a verdade não é uma coisa tão absurda, do modo que sabemos como a verdade é. Alguém Me perguntou: "O que é a
verdade?" Então Eu disse: "Foi escrito há muito tempo atrás" "que você deve falar a verdade" "e falar algo que as pessoas irão
gostar." Satyam vadet, priyam vadet. Então as pessoas disseram: "Como você pode reunir essas duas coisas?" "A verdade talvez
não seja agradável" "e pode ser que algo que você diga que as pessoas gostem" "seja falso. Então como fazer essas duas
coisas se encontrarem?" Então Krishna deu uma resposta muito boa. Ele disse assim: "Satyam vadet, hitam vadet, priyam
vadet." Diga a verdade, você deve dizer a verdade, mas essa verdade deve ser boa ou deve ser agradável ou deve ser apreciada
ou deve ser nutridora para seu Espírito. através da qual há benevolência, que cria benevolência e então ela tem de ser priya.
No começo, as pessoas talvez não gostem e digam: "Ele disse coisas horríveis para mim" ou seja o que for, mas no final, ele
dirá: "Vejam, é muito bom que tenha sido dito para mim" "que eu fiz algo", perfeito. Mas em qualquer caso, não há nenhuma
necessidade de dizer algo muito ríspido ou rude para alguém. Este não é o seu trabalho: ficar corrigindo todo o resto das
pessoas. Antes de tudo, Eu tenho visto muitos Sahaja Yogis dizendo: "Você está com este chakra bloqueado, está com aquele
chakra bloqueado." Tudo isso é o jogo do ego. Você não tem nenhum direito de condenar ninguém. Você mesmo veio de uma
condição tão condenada, então por que você está condenando os outros? A única coisa é: se você é capaz, se você está
equipado, se você é maduro o suficiente na Sahaja Yoga, então você apenas aceitará isso como um grande desafio do amor. E
você o fará. Mas você não continuará condenando essa pessoa, achando falhas nela.
É uma desculpa muito boa, se você não quer fazer isso. Vamos supor que alguém esteja doente, e o médico não sabe curar,
então o que ele faz? Ele diz: "Você está doente porque isso aconteceu," "porque você esteve em um lugar frio, por causa disso."
"Arey Babaa! Sim, mas agora estou doente, e quanto a me curar?" "Não, porque você fez isso, porque você fez aquilo," "você não
deveria ter feito isso." Ele falará sobre todos os erros no passado. Da mesma maneira, nós ficamos dizendo: "Você fez assim,"
"você estava deste jeito, você foi a um guru," "você cometeu este tipo de erro, é por isso que você está assim." Não! Não lhe diga
nada.

Apenas trabalhe isso e funcionará. É claro, você pode perguntar se ele foi a algum guru, mas não condene, não critique, não há
nenhuma necessidade de condenar alguém pelos erros que ele cometeu. Isso tudo vem da consciência de que você está
melhor equipado, que você tem todo o conhecimento. Vocês têm, vocês são pessoas muito instruídas, Eu devo dizer, muito
instruídas. Vocês são os gnósticos, tudo isso Eu aceito, mas enquanto você estiver consciente disso, você não é. Uma vez que
você não esteja consciente disso, então você é isso, o que é chamado de Sahaja Yogi. Então Eu espero que todos vocês tenham
esse novo desenvolvimento no Sahasrara deles, em seu Sahasrara, no sahasrara de todo mundo. Temos de pensar no mundo
inteiro. Não podemos só pensar nos Sahaja Yogis e também nos buscadores. Os buscadores estão lá, tudo bem, mas e quanto
ao resto? Há tantos problemas que eles têm.
E tantas coisas devem ser feitas. Por exemplo, agora nós temos um problema de pobreza na Índia. Então Eu estou tentando
fazer algo por eles. Vocês têm problemas em seus países, devem descobrir quais problemas existem. Você pode começar
algum tipo de movimento para eles, tentar ajudá-los tanto quanto for possível. Não é como missionário, em que você converte
alguém por algum tipo de recompensa, ou que você tem de fazer para ter fama. Simplemente faça isso para seu prazer. Porque
é seu prazer fazer isso. É desse modo que você irá à sociedade e você não terá medo de ficar bloqueado. Eu conheço um casal
que quando Eu lhes perguntei: "Por que vocês não começam a trabalhar isso?"
Então eles disseram: "Mãe, nós temos medo de que nosso ego volte." Eles só estão com medo deles mesmos, que o ego deles
volte. Assim, todos esses problemas devem ser abandonados e você deve alcançar esse estado onde você não tem todos
esses medos, todas essas ideias insensatas sobre você mesmo. Você é poderoso. Você tem poderes. Não somente isso, mas
você tem sido especialmente agraciado com esses poderes. Mas se você não usa isso, então o que você é? Se a lâmpada não é
acesa, então para que serve essa lâmpada? Apenas para decoração? Portanto, isso tem de ser usado.
E isso tem de ser usado sem sentir essa consciência dentro de você de que você é alguém importante, melhor do que os outros,
alguém escolhido ou também dizer: "Nós somos os escolhidos." Assim, isso pode se espalhar muito rápido com tamanha graça
e compreensão. Todos os tipos de pessoas estúpidas existem, tudo bem, você sabe que elas são pessoas estúpidas. Apenas
ria delas, caçoe delas e é desse modo que você pode resolver o problema. Mas mesmo isso, você deve fazê-lo de tal maneira
que você não os magoe. De modo que seja o que for que você faça, você deve ver a partir dos resultados, o que dá certo. Os
resultados devem ser tais que você deve ver como isso dá certo com algumas pessoas. Essa é a inteligência, Eu acho, essa é a
inteligência superior através da qual você sabe como dizer as coisas, o que dizer, como fazer isso dar certo. Amor, este Amor
Divino lhe dá um completo controle sobre si mesmo. E você sabe tudo, como se comportar, como falar com as pessoas, como
lidar com elas.
Eu não sei qual é a pior coisa entre os seres humanos. De acordo com Krishna, era a raiva, o temperamento quente era a pior
coisa. Mas de acordo Comigo, é a inveja. A inveja de qualquer tipo é sem dúvida, Eu devo dizer, como uma escória. Na Sahaja
Yoga também, as pessoas sentem inveja e elas podem não dizer, porque Eu não gosto disso, mas elas podem criar um
problema. Elas podem tentar criar problemas umas às outras. Assim, uma coisa você deve ter: uma vigilância de sua mente, se
há qualquer tipo de inveja. Eu fico muito preocupada às vezes, vamos supor que Eu queira dar um presente a algumas pessoas.
Então Eu fico preocupada que Eu não deveria fazer algo que criará inveja. Nós não deveríamos.
"A Mãe deve ter esquecido, tudo bem." "Ela não tem o suficiente, tudo bem." Mas as pessoas têm esse tipo de sentimento de
inveja bem afiado, mesmo na Sahaja Yoga. Agora, vamos supor que Eu Me encontre com alguém e não Me encontre com
alguma outra pessoa, acabou-se! Essa pessoa cria um ciúme pela pessoa com quem Eu Me encontrei. Algumas vezes as
pessoas Me incomodam demais: "Mãe, preciso me encontrar com Você, preciso me encontrar com Você", Eu não sei por quê.
Por que você quer se encontrar Comigo? Eu estou por toda parte, em todo lugar, como vocês dizem, então qual é a necessidade
de você se encontrar Comigo e falar Comigo? Qual é a necessidade? Não é só para você.
Eu sou, Eu sou para todos, mas algumas pessoas acham que elas têm um direito especial sobre Mim e acham que Eu devo Me
encontrar com elas, individualmente. Senão elas se sentirão muito mal. Todas essas coisas têm de ir embora em larga escala
quando você se torna, como Eu disse, o oceano. Então você não fica incomodado, para qual praia você vai, para onde você viaja,

você não fica incomodado. Você só está com o oceano se movendo para cima e para baixo. É desse modo que este é um
oceano vivo de amor. E isso é o que temos de desenvolver, sem dominar os outros, sem se exibir. Isso deveria estar, a coisa
toda deveria estar satisfeita dentro de nós mesmos. Em Hindi é melhor dito: "Apne me samaia hue". Deveria estar todo dentro
de você mesmo e essa é a coisa mais gratificante, porque o que queremos vamos supor que Eu queira algo para Mim mesma,
então Eu Me empenharei e conseguirei isso.
Mas isso é algo que se você tem dentro de você mesmo, você completamente preenchido dentro de você mesmo, então o que é
mais importante? O que é tão necessário? Nada. Você está completamente preenchido com seu Si, satisfeito consigo mesmo e
então você quer compartilhar. Essa é a forma ideal de lidar com o Sahasrara, Eu acho, e Eu tenho certeza de que chegará o dia
em que o Sahasrara inteiro do mundo estará aberto. Isso é o que temos de fazer, e nós não vamos desaparecer em alguns
lugares exclusivos. É somente pela meditação que você consegue chegar lá. Mas não fugindo do mundo, essa não é a ideia. A
ideia é pela meditação, pelo seu crescimento, ele seria um bom lugar para se passar. É muito importante entender o quanto
você é valioso, o quanto você é extraordinariamente importante.
Nascido nesta época, obteve sua Realização, para quê? Para emancipar este mundo, para transformar os seres humanos, para
levar este mundo inteiro ao Reino de Deus. É para isso que você está aqui. Que Deus os abençoe.
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Shri Adi Shakti Puja, Cabella Ligure, Itália, 25.05.1997 Hoje nós iremos fazer o Puja da Adi Shakti.
É um assunto difícil falar sobre a Adi Shakti, porque não é fácil entender... que a Adi Shakti é o Poder de Sadashiva. Sadashiva é
o Deus Todo-Poderoso. Ela é a respiração Dele, como algumas pessoas chamam isso. Aguns dizem que Ela é o desejo... e
alguns dizem que Ela é o poder inteiro de Sadashiva, e Sadashiva não pode fazer nada sem os poderes Dela. Esse assunto tem
sido descrito por muitas pessoas... em diversos livros de diferentes formas. Mas na verdade, nós não precisamos ir... ao fundo
da criação da Adi Shakti, para isso, vocês precisarão de pelo menos sete palestras, Mas chegaremos ao ponto... onde a Adi
Shakti começou a trabalhar nesta Mãe Terra. A primeira coisa é que nós devemos saber... que Ela criou uma Kundalini na
própria Mãe Terra... e Ela criou Shri Ganesha a partir da Mãe Terra, isso é muito interessante. Então a Mãe Terra se torna uma
coisa muito importante para nós. Se nós não sabemos como respeitar a Mãe Terra, nós não sabemos como nos respeitar. A
expressão da Adi Shakti dentro de vocês é a Kundalini, sem dúvida, Ela é o reflexo da Adi Shakti em vocês.
Mas o reflexo na Mãe Terra é também expressado, como todos vocês sabem, em diferentes lugares, em diferentes países, em
diferentes cidades, como a manifestação dos chakras e das criações da Adi Shakti. Foi muito importante primeiro criar uma
Mãe Terra muito sagrada... para que os seres humanos nascessem Nela. Assim, o reflexo da Adi Shakti como Kundalini...
primeiro foi na Mãe Terra. A Kundalini é uma, devemos dizer, uma pequenina parte da Adi Shakti, ou podemos dizer que Ela é o
desejo, o puro desejo da Adi Shakti. Assim, a Adi Shakti é o desejo, o completo desejo de Sadashiva, e a Kundalini, a Adi
Kundalini, é o desejo, o completo desejo da Adi Shakti. Agora, este foi expressado primeiro... na Mãe Terra, dentro da Mãe Terra.
Dentro da Mãe Terra, a Kundalini se elevou... de tal maneira que Ela esfriou... a parte interna da Mãe terra... o tanto que Ela pôde,
e depois Ela se manifestou... na superfície da Terra como diferentes chakras. Então é uma enorme similaridade que temos...
com o Virata, a Mãe Terra e os seres humanos. Se todos eles estão sendo refletidos pela Adi Kundalini, então tem de haver uma
grande conexão entre eles. Não é compreendido pelos seres humanos... como eles estão conectados a esta Mãe Terra.
Esta Kundalini passa através de diferentes centros, criando diferentes centros na Mãe Terra... e por fim atravessa o Kailasha. E
Eu não sei quantos de vocês que estiveram no Kailash verão... as fabulosas vibrações fluindo do Kailash. Agora, o modo como
insultamos nossa Mãe Terra, o que estamos fazendo é que estamos insultando a Adi Shakti. Há muitas maneiras com as quais
nós devemos respeitar a Mãe Terra. É um costume indiano, antes de mais nada, quando você se levantou de sua cama... e
tocou a Mãe Terra com seus pés, você tem de dizer: "Oh Mãe Terra, por favor me perdoe," "porque eu estou tocando a Senhora
com meus pés." Todos os movimentos da Mãe Terra... são controlados por esta Kundalini interna, que é o reflexo da Adi Shakti.
A gravidade que Ela tem também é a manifestação... da Kundalini da Mãe Terra. Agora, por que estamos sofrendo neste belo
planeta? Porque nós não respeitamos o que temos de respeitar ao máximo. A Mãe Terra deve ser respeitada, isso significa o
quê?
Significa que tudo que é criado nesta Terra... pelo movimento da Terra, pelo oceano, por todos os elementos, tem de ser
respeitado. O problema de hoje é a poluição, as pessoas falam todos os tipos de coisas. A razão por trás disso... é que as
pessoas nunca entenderam a importância... de todos esses cinco elementos que estão dando suporte à nossa vida. Então para
respeitar a Mãe Terra, as pessoas fazem o Bhoomi Puja. Muitas pessoas, quando elas estão construindo uma casa, elas farão o
Bhoomi Puja, significa que elas respeitarão a Mãe Terra, porque se Ela não estiver sendo respeitada, talvez poderia haver um
terremoto, que significa que esta Mãe Terra compreende, sabe e age. Ela age de tal maneira... que os seres humanos não
entendem por que essas coisas acontecem. Agora, nós podemos dizer que em um lugar chamado Latur, era o 14o dia de Shri
Ganesha e eles tinham de submergir... as estátuas dentro do oceano ou dentro do rio, então todos eles foram cantando,
dançando. Depois de virem de lá, todos eles começaram a beber, e bebida não é apreciada pela Mãe Terra de forma alguma. Se
você está bêbado e está andando na rua, você cairá. Supreendentemente com a bebida deles, um grande terremoto irrompeu, e
todos aqueles que estavam dançando, bebendo, todos eles... foram engolidos dentro desse terremoto pela Mãe Terra.
Somente nosso centro, que está lá, foi cercado por uma grande fenda, mas nada aconteceu ao nosso centro... e nem um único

Sahaja Yogi foi destruído por aquilo. Nós podemos entender porque somos Sahaja Yogis, como a Mãe Terra atuou... para salvar
aquelas pessoas que eram Sahaja Yogis. Assim, a compreensão da Mãe Terra em relação aos santos é muito grande. Ela sabe
quem é um santo, Ela reconhece os pés de um santo... e é por isso que muitas coisas foram criadas. Por exemplo, Moisés. Ele
foi ao oceano e a Mãe Terra se elevou... para que eles atravessassem. Se todos os judeus tivessem ido, isso não teria
funcionado, mas foi Moisés... e devido à Sua santidade que... a Mãe Terra, Ela própria se elevou e ajudou. Da mesma maneira,
quando Rama estava construindo uma grande ponte... entre Lanka e Índia, a Mãe Terra se elevou como uma ponte. Portanto,
nós não devemos tentar amaldiçoar a Mãe Terra... por causa de acidentes nesta Mãe Terra. Se as pessoas são santas, elas
sempre serão protegidas pela Mãe Terra.
Ela sempre tentará dar a elas seja o que for que elas quiserem. Você pode ver isso em pequeninas coisas. Agora vamos supor,
em nossa Cabella, aqui, as rosas são tão grandes, tão grandes, você não achará rosas tão grandes no mundo inteiro. Mas nós
temos aqui, rosas tão grandes. Em Pratisthan, nós tivemos... girassóis tão grandes assim. Um homem não conseguia
levantá-lo. Agora, como é que tudo isso está acontecendo em determinados lugares? É a Mãe Terra que sabe quem está
vivendo aqui, quem está andando em Suas costas, devemos dizer, ou em Seu solo, porque a Mãe Terra entende as vibrações.
Agora, certos lugares, nós dizemos que são muito sagrados. Como eles descobriram que esses lugares são sagrados?
Por causa das forças magnéticas. As forças magnéticas na Inglaterra, Eu fiquei surpresa, estavam cruzando umas com as
outras... em um lugar chamado Oxted, onde nós moramos. Elas estavam cruzando há muito tempo, mas nós moramos lá mais
tarde. Assim, a Mãe Terra também organiza... e arranja as coisas para as pessoas santas. É muito interessante ver como a Mãe
Terra... os guia de uma forma apropriada. Eu não sei quantos exemplos Eu posso lhes dar, mas nós não entendemos o valor da
compreensão desta Mãe Terra... e Sua proteção amorosa para todo os santos. Da mesma maneira, nós temos de entender
como a atmosfera inteira, a chuva chega no momento certo, a lua, o sol, tudo trabalha de uma maneira tão bela, porque eles
sabem que é um santo. Eles sabem que estas são pessoas santas sentadas aqui. Eles sabem que elas são pessoas puras, que
elas são a essência da vida e deve-se tomar conta delas, elas devem ser cuidadas, deve-se se preocupar com elas. Ela não se
preocupa com pessoas que são inúteis.
Por exemplo, agora para o Haj, muitas pessoas foram... e muitas foram mortas. Algumas foram para Amarnath e foram
mortas... porque elas não eram santas, apenas pessoas ritualísticas indo para um ritual que... no discernimento da Mãe Terra...
não era de nenhuma utilidade e de nenhuma vantagem para eles. Mas ninguém aprende a partir disso, ninguém aprende.
Quando muitas pessoas que estavam indo para Amarnath foram mortas, o Paquistão disse: "Eles não deveriam ter ido para
Amarnath," "é um lugar falso, por que eles foram lá? E indo lá," "o que foi provado é que aquele não é um lugar sagrado". Mas
quando o Haj aconteceu, eles não tinham nada a dizer, eles não sabiam como explicar este Haj... e a matança, a morte de tantas
pessoas. A razão é esta: essas pessoas têm ido ao Haj o tempo todo. Uma vez houve uma debandada com 32 mil pessoas
sendo... feridas e perturbadas e mortas. Agora, esse é o ponto importante. Agora, o que a Mãe Terra está sugerindo... é que indo
a esses lugares, a lugares sagrados - eles realmente são sagrados, sem dúvida - indo a esses lugares, você não está fazendo
nenhuma ascensão espiritual.
Você não está alcançando nada indo a esses lugares, que são realmente sagrados. Isso não pode ser contestado, eles são
lugares sagrados. Vocês devem estar sabendo que Eu nasci em Chindwara, e Meca e Chindwara... estão na mesma linha do
Trópico de Câncer. Como é isso? E quanto a Meca? Meca é Makkeshwarashiv, é um Shiva. Por que o Profeta Maomé pediu às
pessoas para venerarem uma pedra? Ele não acreditava em pedras, Ele era contra todos os tipos de veneração de ídolos, então
por que Ele disse que esta pedra preta, que está lá, deve ser venerada? Para isso as pessoas têm de ir lá. Qual foi a razão?
Porque Ele podia sentir as vibrações, Ele pôde sentir que aquilo era um swayambhu, então Ele disse aquilo. Então todos os
muçulmanos como loucos estão indo lá. Por ir lá, ninguém se aprimorou, Eu não tenho visto ninguém que se aprimorou indo a
Meca. Isso é somente um tipo de ritual. Eles acham que se eles forem lá, quando eles morrerem amanhã, eles dirão a Deus:
"Veja, agora nós temos um certificado, nós estivemos em Meca." Como nosso papa fez uma certa vez, ele dava um certificado,
de modo que quando você fosse para o Céu, você poderia mostrar o certificado: agora eu sou um cristão verdadeiro. Dessa
maneira, todas essas coisas artificiais surgiram, mas existe uma realidade por trás disso. A diferença é que a realidade é para
as pessoas verdadeiras... e não para as pessoas falsas. Mas esse ritualismo tem crescido muito. Por exemplo, na Índia, nós

temos muitos swayambhus... criados pela Kundalini, novamente Eu diria, e que são realmente venerados.
Eu estive na maioria deles e fiquei surpresa ao ver... que a maioria dos pujaris... estavam sofrendo de algum tipo de doença
séria. Por exemplo, um era um sujeito paralítico. Ele disse: "Nós estamos servindo este Deus aqui," "e a Senhora disse que este é
um swayambhu," "então Mãe, por que é que estamos sofrendo desta doença?" Eu disse: "Porque vocês só estão ganhando
dinheiro." "Vocês não podem ganhar dinheiro com Deus." "Se vocês não querem servir Deus, não fiquem aqui," "mas se vocês
querem servir Deus," "então vocês podem ficar aqui, mas não ganhem dinheiro com isso." Isso é muito comum, Eu tenho visto,
essas pessoas que ganham dinheiro... contraem paralisia, Eu tenho visto isso. É uma compreensão muito profunda, todos
esses elementos, a Mãe Terra, que todos têm sobre tudo. Porque a Kundalini deles não é como a Kundalini de vocês, que
embora em Si mesma seja pura, mas por causa dos seus esforços humanos, dos erros humanos, do ego, do superego, de todos
os tipos de insensatez, a Kundalini não é tão sensível... nem lhes diz o que está acontecendo. Tem de ser uma espiritualidade
muito alerta, sensível dentro de você, através da qual você possa dizer imediatamente o que você pensa, o que você sabe, o que
você compreende em relação a qualquer coisa.
Mas o problema é que isso não existe. Por que acontece de você ser tão sensível? Ao contrário, Eu tenho visto, se a mente deles
trabalha contra alguém, então eles começam a dizer: "Você está bloqueado nisto, está bloqueado naquilo," "está bloqueado
naquilo." Na verdade, a pessoa que está dizendo isso é que está bloqueada. Assim, com essa noção, a pessoa tem de
entender... que se nós somos o verdadeiro reflexo da Adi Shakti, então nós devemos ser puros, totalmente puros como a neve.
Mesmo que uma única gota preta - é por isso que hoje vesti o sari branco - caia no branco, ela aparece. Você deve ser tão puro
que qualquer coisa, que qualquer minúscula mancha preta... também deve ser vista por você, e nos outros também deve ser
percebida por você. Se essa elevação é alcançada pela vida pura, pelo pensamento puro, pelo coração puro, não é necessário...
manipular nada, não, não há nenhuma necessidade, de forma alguma. É tudo natural assim como a Mãe Terra é. Ela manipula
alguma coisa? Nada.
Apenas veja como Ela é espontânea. Você coloca uma semente na Mãe Terra e vê como ela germina. Ela é tão espontânea, Sua
atividade é tão espontânea, nós nunca nos perguntamos sobre isso. Vejam os diferentes tipos de flores, diferentes tipos de
fragrância, diferentes tipos de arbustos e árvores, como Ela faz crescer com tanto equilíbrio em todo lugar. Em cada minúsculo
átomo e molécula desta Mãe Terra há sensatez. Assim, diante de nós está o melhor reflexo da Adi Shakti, que é esta Mãe Terra.
Portanto primeiro nós devemos respeitar a Mãe Terra. Eu gosto de vocês, porque estão sentados no chão, isso é muito bom.
Para a meditação, se vocês puderem se sentar na Mãe Terra, isso será extremamente bom, porque a qualidade especial da Mãe
Terra, que Eu também tenho, desafortunadamente, Eu absovo seus problemas. Ela também absorve seu problema... e quando
Ela absorve seu problema, você se livra deles sem nenhuma dificuldade.
Assim, se você não pode, digamos, se sentar no chão, então pegue uma pedra, é melhor, ou você você pode ter um mármore, ou
algo que seja natural, no qual você deve tentar se sentar. Mas se você se senta no plástico e faz sua meditação, Eu não sei o
que vai ajudá-lo – o plástico? É por isso que Eu sempre lhes peço para usarem coisas naturais, porque as coisas naturais
podem absorver seus problemas muito bem. Por outro lado, nós também vivemos não naturalmente. Isso acontece no plano
físico, também no plano mental. No plano mental, o que fazemos? Nós continuamos argumentando, explicando, isso continua
sem parar. Não há fim para isso. A pessoa deve ter dor de cabeça, na verdade, com tudo isso. Mas se você é espontâneo, se
você é muito espontâneo, imediatamente você saberá... o que o outro sujeito está tentando fazer ou dizer... ou comunicar.
Você não precisa de muito pensamento sobre isso, porque você pode absorver até mesmo o pensamento de uma outra pessoa.
Absorver não significa que você pegue o lado ruim dessa pessoa, mas é como a peneiração. Você absorve o que a outra pessoa
está dizendo... e você peneira isso. Agora, o problema desta Adi Shakti é este: Eu decidi que terei todos vocês... entrando em
Meu corpo, absorverei todos vocês. É um jogo muito perigoso, Eu sei, mas Eu de fato o joguei, porque espera-se que Eu faça
isso nesse estágio, de maneira que Eu devo absorver todos vocês em Meu corpo. Assim, com vocês, todos os seus problemas
também entraram em Mim, todos os seus distúrbios também entraram em Mim. Mas absorvendo isso, é como o oceano no
qual você é colocado... e você é purificado. Mas e quanto ao oceano? O oceano ainda tem os seus problemas e coisas
perdurando... e elas são muito problemáticas. Então a melhor coisa para você seria você se purificar.

A purificação é muito importante através da introspecção. Mas não significa ficar pensando, nunca significa ficar pensando.
Mas introspecção significa meditação... e todos vocês devem meditar. Eu devo lhes dizer, nós tivemos uma reunião de líderes...
e eles vieram e se sentaram na sala de estar. Assim que eles se reuniram, Eu tive uma dor muito forte no estômago... e Eu tive
uma diarreia intensa que vocês não podem acreditar. Agora, quem tinha esses problemas, Eu não sei. Quem trouxe esses
problemas, Eu não sei. Mas como uma Mãe, como uma Mãe, Eu não Me importo com nada, contanto que todos vocês fiquem
bem e purificados. Exatamente como a Mãe Terra cuida de vocês, Eu também cuido de vocês. E exatamente como a Mãe Terra
os ama, Eu também os amo, quer você seja ruim ou bom não é o ponto.
Mas para serem gentis Comigo, se vocês puderem tentar... ser realmente bons Sahaja Yogis, não exibicionistas, não como
negociantes, não do tipo que só fica pensando, não argumentadores, não críticos com os outros, se vocês só tentarem meditar
todo dia de 10 a 15 minutos, Eu lhes digo, Minha saúde será excelente. Porque Eu tomei suas injeções internamente... e elas
começam a torturar Minha vida por nada. Vejam então, agora, isso é um risco que corri... e Eu tenho certeza que todos vocês
são pessoas muito sensatas, e vocês compreenderão que sua Mãe não deve sofrer. Isso é uma crucificação diária para Mim às
vezes, e Eu não sei o que dizer. Por exemplo, outro dia em Delhi, um senhor que é um líder veio a Mim para se encontrar Comigo,
e Meu pé começou a ficar deste jeito e doendo muito. Eu não sabia o que falar com ele, como "saia agora", porque Eu
simplesmente não posso magoá-lo. Mas Eu disse: "Qual é o problema?" "Onde você esteve? O que você fez?" E então ele
percebeu e saiu, e realmente aquilo melhorou.
A proximidade também, Eu acho, tem um efeito, porque se um homem assim ou uma mulher assim... está cheia de problemas e
ela se aproxima muito de Minha atenção, então Eu tenho de aceitar a cruz, é desse jeito. Uma compreensão muito simples
deveria ser: "Por que nós estamos na Sahaja Yoga?" Nós estamos na Sahaja Yoga para ascender, para ir cada vez mais alto, do
mesmo modo que vocês cantaram ontem. Foi muito divertido ontem a forma como vocês falaram... sobre sua ambição de ser
cada vez mais elevado. Realmente aquilo deu muita alegria, sem dúvida. Mas o que estamos fazendo em relação a isso, o que
estamos tentando em relação a isso, nós devemos observar. Nós devemos pensar seriamente: nós estamos meditando? Todos
nós estamos fazendo algo para elevar os outros também, para dar a Realização aos outros? Especialmente as mulheres, Eu
tenho observado, não fazem muito isso, o que é muito ruim, porque vocês são as mães. Vocês têm de fazer o máximo para dar
a Realização aos outros.
Mas os homens são mais ativos dessa maneira e as mulheres não são. Assim, isso funciona ao contrário. Agora, por um lado
os homens são, Eu acho, são ativos, mas não meditam. As mulheres meditam e os homens fazem o trabalho externo, é de certa
forma meio-período... ou vocês podem chamar isso de uma boa... divisão de trabalho: "Vocês meditam em casa..." "e todos nós
iremos para fora". Isso não vai dar certo. Portanto a pessoa tem de meditar e também tem de sair... para expandir a Sahaja
Yoga. Ambas as coisas têm de ser feitas. Vamos supor, agora você medita e não expande a Sahaja Yoga, você nunca
ascenderá. Por que, afinal de contas, esta Kundalini, Ela é uma mulher sensata, Ela é muito sensata. Ela pensa: "Por que Eu
deveria fazer dela uma santa?"
"De que adianta?" A Sahaja Yoga não é individualista, não é para uma única pessoa se tornar um santo... e se sentar em algum
lugar, ela não é assim. Ela não se destina a uma única pessoa, para si mesma, Ela não é individualista. Ela é um acontecimento
coletivo. Portanto, se você não está ajudando o coletivo, a Kundalini diz: "Tudo bem, você está bem do jeito que está",
exatamente como nosso corpo. Em nosso corpo, se um órgão diz: "Tudo bem, agora eu estou bem," "eu não vou trabalhar", ou
uma célula diz: "Eu não vou crescer agora, está tudo bem." "Por que deveria me preocupar com o corpo inteiro? ", isso não
funcionará. É um organismo vivo, Eu lhes disse centenas de vezes, quando é um organismo vivo, ele tem de crescer, tem de
crescer e também de absorver. Para ter energia, você tem de meditar e você tem de crescer.
Se você não crescer, você está acabado. Você não é mais um Sahaja Yogi. Eu não chamaria de Sahaja Yogi... uma pessoa que
não dá nem mesmo a Realização a uma única pessoa. Não pode ser um Sahaja Yogi, o Sahaja Yogi tem de dar a Realização aos
outros. Além de outras atividades, a atividade principal deve ser: como nós daremos a Realização aos outros. A menos e até
que realmente cuidemos desse lado da vida, nós nunca, nunca poderemos crescer na Sahaja Yoga. Por exemplo agora, peguem
como exemplo a Minha situação. Eu estou bem, Eu sou completa, não tenho nenhum problema. Mas por que Eu trabalhei tão

arduamente... e quis ter tantos Sahaja Yogis? Por quê?
Qual foi o motivo? Não tenho de crescer também, já sou crescida demais. Eu não tenho de fazer isso, mas por quê? Qual é a
necessidade? A necessidade é assim: a necessidade é do amor. Eu tenho tanto amor que tenho de canalizá-lo, Se Eu não
canalizá-lo, Eu sufocarei, não consigo amar a Mim mesma. Assim, este amor tem de se espalhar. Para isso, Eu tenho de ter
vocês, que podem levar esse amor aos outros e torná-los felizes. Esse é um tipo de visão que Eu tenho... e nessa época
especial, isso foi prometido por muitas pessoas, por muitos santos, e é tão óbvio... que todos vocês foram especialmente
escolhidos para esse tipo de coisa. Agora, até que ponto você compreende a sua importância... é uma questão diferente.
Você faz por sua emancipação, tudo bem, você medita. Mas se você não está canalizando o amor, o Amor Divino, de que
adianta? Agora, vamos supor que Eu conserte algo muito bem, Eu conserto bem este equipamento, o corrijo, faço tudo, e não
falo, de que adianta ter isto? Da mesma maneira, se você trabalha muito duro... Eu conheço pessoas que se levantam às 4:00hs
em ponto, tomam banho, meditam, se sentam, à noite, novamente elas se sentam para meditar. Mas elas nunca saem, elas
nunca falam com os outros, nunca propagam a Sahaja Yoga. Elas não dão o Amor Divino aos outros, então como este grande
problema do mundo pode ser resolvido, de que não tem nenhum amor nele? O mundo nunca conheceu o Amor Divino... Isso tem
de ser dado a eles. Eles têm de sentir este Amor Divino, este Poder da Adi Shakti. Eles têm de conhecê-Lo, senão você tem sido
egoísta, Eu diria, pois você teve um bom momento tendo tudo isso... e não o deu aos outros. Essa é a razão pela qual a Sahaja
Yoga falha às vezes para criar... uma personalidade apropriadamente equilibrada em um ser humano.
Algumas pessoas são assim: agora, vamos supor... que um Sahaja Yogi se casou com outro Sahaja Yogi, pegue uma situação
assim. Agora, Meu desejo é que eles devem desenvolver... uma completa compreensão um do outro, o amor um pelo outro, mas
também o amor pela Sahaja Yoga e pelos outros. Essa é a única forma pela qual... podemos justificar o casamento na Sahaja
Yoga, do contrário, por que eles deveriam se casar? Mas não acontece assim. O que acontece é que uma vez que eles se
casem, então ou eles discutirão, ou eles pedirão o divórcio, se isso não acontecer afortunadamente, porque na Sahaja Yoga é
tão fácil se casar. Se isso não acontece, então eles começam a ter sua própria família, suas próprias casas, eles novamente
estão se tornando... muito pequenos, muito, muito pequenos, muito limitados. Você veio para a Sahaja Yoga para isso? Você
tem de se dar conta de sua responsabilidade. Vejam esta Mãe Terra, o modo como Ela conhece Sua responsabilidade. Ela é
feita apenas de terra, algum barro, mas olhem para Ela.
Como Ela é consciente, como Ela é minuciosa, como Ela realiza isso, como Ela é atenciosa, como Ela é cuidadosa. Enquanto
vocês, embora tenham sido tão abençoados por tudo, vocês estão pensando em dar isso aos outros? Com 12 discípulos, seja
qual fosse o problema do Cristianismo, quero dizer, aquilo não era um trabalho nada bom, Eu devo dizer, mas ainda assim o
Cristianismo se espalhou. O Islã não era um trabalho muito bom também, ele se espalhou. Todos esses trabalhos ruins se
espalharam tanto, então por que não o bom trabalho da Sahaja Yoga? Ela tem de se espalhar, ela tem de ir a vários lugares.
Tente e descubra onde você pode ir e falar sobre ela... e fazer algo bom aos outros e ajudá-los de algum modo... a se elevarem
acima dessa... existência comum de miséria, infelicidade e destruição. O tempo é muito curto e Eu acho que se você observar o
tempo, a taxa na qual estamos nos movendo não é adequada. Nós temos de ser muito mais rápidos, nós temos de ir muito
mais adiante, e nós temos de formar muito mais Sahaja Yogis... através de nosso esforço muito intenso e consistente. Mas nós
– ela é um assunto secundário, ela é de passagem, a Sahaja Yoga é de passagem.
E isso é onde nós estamos falhando em nossa responsabilidade. Nós temos de aprender a partir da Mãe Terra. Você pode dizer:
"Mataji, como podemos ser como a Senhora?" "Afinal de contas, a Senhora é a Adi Shakti." Muitas pessoas dizem: "A Senhora é
a Adi Shakti, e daí?" "Com um dedo, a Senhora pode mover coisas deste jeito." Mas por que Eu deveria? Por que Eu deveria? Qual
é a necessidade? Assim, nesse reflexo em que você é Eu, nesse reflexo em que a Mãe Terra é Eu, nessa bela criação dentro de
você, você tem de se tornar muito sensível às necessidades do mundo.
Qual é a necessidade deste mundo? Hoje, se vocês falharem, a coisa toda falhará para sempre. Somente muito poucos estarão
lá. Portanto, a necessidade para vocês é... difundir a Sahaja Yoga, porque esse amor... não é somente para vocês, não é para ser
desfrutado por vocês, mas é para ser desfrutado... por tantas pessoas quanto for possível neste mundo inteiro. Assim, hoje, nós
temos de decidir: como filhos da Adi Shakti, nós temos de fazer o máximo, em todo lugar, em cada canto, nós temos de gritar e

temos de dizer em voz alta... qual é o momento no qual estamos vivendo... e qual é a responsabilidade... que vocês têm de
cumprir como Sahaja Yogis. Deve haver alguma razão pela qual vocês estão aqui. Por exemplo, no começo, os Sahaja Yogis
costumavam Me perguntar: "Mãe, eu fui isto na vida passada?" "Eu fui Shivaji na vida passada?" Eu disse: "De que adianta?"
"Você pode ter sido qualquer coisa, mas o que você é hoje é muito mais elevado."
Tentem entender. Você pode ter sido, digamos, Napoleão, pode ter sido, digamos, um dos reis ou talvez a rainha de algum lugar.
E daí? O que eles fizeram? Eles elevaram a Kundalini de alguém? Eles tinham algum poder? Mesmo os discípulos de Cristo... ou
mesmo os discípulos do Profeta Maomé, qualquer um, eles fizeram isso? Eles tinham alguma compreensão da Kundalini? Eles
tinham algum amor pelos outros... de modo que eles deveriam dar a Realização às pessoas? Houve alguns sufis, eles nunca
deram a Realização a ninguém.
Houve tantos santos que nunca deram a Realização a ninguém. O Profeta Maomé nunca deu a Realização a ninguém. Gautama
Buddha nunca deu a Realização a ninguém, pensem nisso. Cristo nunca deu a Realização a ninguém, ninguém. Krishna não fez
isso, Rama não fez isso. Ninguém, mas vocês podem fazer isso. Vocês podem fazer isso e vocês sabem tudo sobre a Kundalini.
Isso é algo muito grandioso porque vocês são filhos da Adi Shakti. Vocês estão aqui e sua Mãe está aqui. É algo muito, muito
afortunado para Mim vocês estarem aqui.
Eu sou muito orgulhosa de vocês, mas repetidamente tenho de lhes dizer... que o trabalho tem de ser feito com uma velocidade
mais rápida, nós temos de nos mover com uma velocidade mais rápida... e conseguir mais pessoas para a Sahaja Yoga. É
bastante, bastante difícil para Mim dizer algo forçosamente, essa não é Minha natureza, você sabem disso. Eu não posso perder
a paciência e não posso ficar zangada, e Eu não posso forçosamente dizer algo a você, mas se você falha, então a única coisa
que acontecerá é que você falhou Comigo completamente. Significa isso, nada menos do que isso. E se você não quer fazê-lo,
então Eu pediria a todos vocês que façam uma promessa hoje... de que vocês difundirão a Sahaja Yoga... e falarão sobre a
Sahaja Yoga, saberão sobre a Sahaja Yoga. Há muitos que não sabem nada. Isso é também muito surpreendente, eles são
Sahaja Yogis, eles não sabem nada. E não criem problemas para Mim, como casamentos: "Nós não podemos viver agora com a
esposa, não podemos viver com o esposo." Todos os tipos de problemas insensatos, as pessoas criam para Mim na Sahaja
Yoga. Você está aqui para criar problemas ou para remover os problemas dos outros?
Assim, de modo geral, nós temos atuado bem, Eu devo dizer, mas isso não é o final. Nós temos de trabalhar mais rápido, com
mais entusiamo e alegremente. Você não sabe que alegria você tem quando você dá a Realização a alguém. O momento mais
alegre é quando você dá a Realização aos outros. Apenas tente, você deve tentar uma vez, você desfrutará isso, então você irá
querer cada vez mais. Agora, depois da Sahaja Yoga, realmente o desejo desaparece neste desejo: "Meu Deus, este homem está
chegando," "eu devo chamá-lo e lhe dar a Realização?" Na rua, você terá vontade de chamá-lo: "Venha aqui, venha aqui," "eu
quero lhe dar algo", então você o faz se sentar, lhe dá a Realização. Este será o seu estilo, como louco, você dirá: "Não, não, olhe
para isto," "este senhor não tem a Realização, vamos lhe dar". Você terá de ir às igrejas, você terá de ir às universidades, você
terá de ir a todas essas congregações... onde eles não têm nenhuma ideia sobre o que eles podem alcançar, e então lhes dizer
sem nenhum medo, sem nenhuma malícia. Você pode lhes falar e você deve lhes falar: "Agora, nós estamos aqui ajudá-los, para
seu bem."
"Não viemos para o nosso bem, mas para o seu bem, agora, nos ouçam." E Eu tenho certeza, tenho muita certeza... de que a
Kundalini dentro de você ficará muito feliz. Ela não está feliz, Ela não fica feliz com pessoas... que não A estão usando
totalmente. Então Ela ficará muito feliz em ajudá-lo e fazer o necessário... para a emancipação do mundo inteiro. Que Deus os
abençoe.
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Shri Krishna Puja Nova York, EUA, 08.06.1997 Hoje nós decidimos ter o Shri Krishna Puja… na terra de Shri Krishna. Embora esta
seja a terra de Shri Krishna, as pessoas Me perguntam: "Por que as pessoas não são espirituais?" "Como é que elas se envolvem
em diferentes tipos…" "de buscas que não estão conduzindo à verdade?" "Por que as pessoas na América não estão tão alertas
em relação a reconhecer…" "qual é a verdade e o que elas têm de encontrar?" A época de Shri Krishna foi, como vocês sabem,
pelo menos dois mil anos depois de Shri Rama. E Shri Rama criou muitas disciplinas… para os seres humanos seguirem no
caminho de sua ascensão. De acordo com a época, tudo tem efeito. Assim, as pessoas eram extremamente rígidas,
disciplinadas, e então aconteceu das pessoas perderem o contato com a verdade. Eles deixavam suas esposas, maltratavam
suas esposas, faziam todos os tipos de coisas em nome de Shri Rama, porque os seres humanos sempre adotam algo que não
é correto. O outro lado é que eles nunca viram como Rama foi atrás de Sitaji… para encontrá-La e Ele lutou contra… o horrível
rakshasa Ravana para recuperar Sua Esposa. Então o outro lado, as pessoas nunca veem. Eles viram somente esse lado que Ele
era muito severo com Sua Esposa, e se a Esposa ficou em alguma cerimônia, Ele ficou com muita raiva e gritou com Ela e a
expulsou, e todas essas coisas. Foi desse modo que Shri Krishna apareceu. As Encarnações sempre vêm uma após a outra
apenas para Se corrigirem. Quando Shri Krishna descobriu que aquilo estava do outro lado, do lado do ego, que os homens
pensavam que eram pessoas muito poderosas… e eles podiam fazer tudo que quisessem, e eles tinham todo o poder para julgar
suas esposas, então Shri Krishna veio com uma nova distração, ou Eu devo dizer, com uma nova ideia sobre a vida. Ele falou de
liberdade, falou de depravação… e Ele falou que a vida é para o deleite. Radha era a fonte de alegria. "Ra" é "energia", "dha"
significa "aquela que sustenta a energia". Ela era a fonte de alegria. E a ideia Dele era que desfrutar a vida é a melhor maneira de
viver. E é por isso que Ele disse que vocês deveriam brincar no Holi, vocês deveriam se divertir, vocês deveriam ter Raas, pelo
qual você aprecia a dança em grupo e a liberdade. Então as pessoas pensaram que essa é a forma que a pessoa tem de viver:
ser totalmente livre, viver como quiser, especialmente na América. Elas acharam que aproveitar a vida é a completa depravação:
sem disciplina, sem amarras, você pode se divorciar de sua esposa oito vezes e do marido dez vezes. Esse tipo de vida
começou há muito tempo, mas realmente prosperou na América. A prosperidade desse tipo de cultura chegou a tal nível… que
agora nós não sabemos o que irá acontecer com o sistema familiar, com a parte da alegria da família. Novamente, aqui as
pessoas esqueceram o outro lado disso. A Adi Shakti primeiro criou Shri Ganesha. Shri Ganesha é a fonte de sabedoria, Ele é a
fonte de auspiciosidade. Por meio Dele, nós entendemos a auspiciosidade. E Ele é uma Criança, Ele é uma Eterna Criança. E
esse comportamento de depravação… é muito destrutivo se não há sabedoria. A primeira coisa foi estabelecer a sabedoria
dentro de nós mesmos. Mas nós começamos uma teoria ou um tipo de padrão de vida… sem pensar: "Nós obtivemos a
sabedoria ou não?" "Nós somos capazes de seguir esse padrão de vida..." "sem nenhum desenvolvimento de nossa sabedoria?"
Mas o pior foi quando a liberdade se tornou o critério de vida, as pessoas tornaram-se extremamente dominadoras e egoístas. A
primeira resposta que você sempre obterá é: "O que há de errado?" Você lhes pergunta "Por que vocês estão fazendo isso?" "O
que há de errado?" "Quero dizer, é errado porque não é auspicioso." "Que auspiciosidade é esta?" Totalmente assim, vocês
podem chamá-los de… pessoas sem cérebro, pessoas estúpidas. "Sem cérebro" significa que não há sabedoria. Qual é o poder
do cérebro? É a sabedoria. Então a vida começou a ser levada a um curso destrutivo, nós devemos dizer, sem retorno. E todo
tipo de imundície foi aceito como uma bênção, e ninguém pensava que isso é errado, isso não é para a vida humana. Nem
mesmo os animais são assim. Adicionado a isso veio a estupidez de beber álcool. Eu não sei como eles descobriram o álcool…
há muito tempo atrás, muito, muito tempo atrás, mas eles dizem… que ele surgiu do manthana e da agitação do oceano… pelos
suras e asuras, pelos rakshasas e pelos devas. Deve ser algum truque para deixar esses rakshasas bêbados, e de uma forma ou
de outra conseguir obter a kumbha, o jarro de amruta, ambrosia, de modo que esses rakshasas se percam bebendo… e então os
devas terão o que lhes é devido, que era o amruta, que era a ambrosia. Esse pode ser um dos motivos pelo qual ele foi criado a
partir do oceano, ou entre todas as 14 coisas que saíram do oceano. Então, uma espécie de oposição, de qualidades opostas
das coisas foram criadas. Outra coisa que eles criaram foram as prostitutas. Alguém pode perguntar: por que as prostitutas
saíram daquele manthana? Porque agora vocês têm liberdade. É dada a vocês a liberdade para escolher e então vocês devem
ter… uma visão plena ou para escolher uma vida auspiciosa, uma vida santa, uma vida divina ou para escolher uma vida
destrutiva. Essa oposição avançou, porque sua liberdade tinha de ser respeitada, isso era muito importante. No crescimento da
consciência humana, era muito importante… respeitar a liberdade dos seres humanos. Porque os animais, se vocês observarem,
eles não têm liberdade. Uma cobra será uma cobra, um escorpião será um escorpião, um leão será um leão. Eles vivem com

suas próprias qualidades, gunas. Você não pode obrigá-los a fazer algo que outros animais estão fazendo. Nós passamos por
todos esses diferentes yonis animais… e agora nós somos seres humanos e agora temos liberdade. Agora, por que liberdade?
Alguém pode perguntar. Porque hoje em dia, eles fazem perguntas assim, para tudo você diz: "Por que a liberdade é
necessária?" Como Eu sempre lhes disse antes que na escola, eles lhes ensinam que dois mais dois são quatro e vocês têm de
se lembrar disso. Mas quando vocês crescem e quando vão para a faculdade, supõe-se que vocês tenham liberdade para
entender tudo sozinhos. Da mesma maneira, sua consciência deveria ser trazida a esse nível… em que vocês pudessem usar
sua liberdade sabiamente. Agora, vocês têm de ter tentações. Como vocês podem julgar uma pessoa se ela é cega ou não?
Supondo que você pergunte a um cego: "Isto é uma flor?" Ele talvez a sinta e diga: "Não, não, é uma abelha". Então ele tem de ter
os olhos para ver, e uma vez que você lhe dê os olhos, ele enlouquece. Ele não sabe o que fazer, o que é bom para ele. Então ele
escolheu tudo que não era, de forma alguma, bom para ele, auspicioso para ele e escolheu o que era prejudicial para o seu
crescimento. Então a bebida começou. E com a bebida, vocês não sabem como nós ficamos depravados. Eu ouvi falar de
pessoas que perdem o senso de relacionamento… com irmãos, irmãs, mães, com tudo, se ficarem bêbadas. Muitos bêbados Me
disseram isso. É por isso que neste país, nós temos tipos estranhos de relacionamentos, a pessoa não consegue entender,
como pode ser isso? Mas é assim. Ao beber, todas estas coisas têm acontecido: eles não sabem quem é a irmã deles, quem é a
esposa deles, quem é a mãe deles. Na Índia também temos um tipo diferente de coisa: eles maltratarão a mãe deles;
maltratarão a irmã deles; maltratarão suas esposas; o contrário também. Mas aqui eles não maltratam, eles amam, mas de uma
maneira muito pervertida. Você vê a reação nos dois países. Então isso cresceu muito e hoje nós vemos um país, que é a
América, em um completo caos. Então essa liberdade sem nenhuma sabedoria crescendo… começa a criar um ego terrível.
Quando a auspiciosidade é abandonada, então Shri Ganesha dorme, e como Cristo, que é a Encarnação de Shri Ganesha,
também não se preocupa. Então o governo de Cristo acaba. Então o que governa é o ego, esse ego que pensa que é livre. Ele
não sabe que ele está preso a todos os tipos de inimigos… de tipos muito horríveis. Na época de Shri Krishna, Ele disse que o
pior inimigo do ser humano é a raiva, mas Eu acho que nos tempos modernos o pior inimigo que os seres humanos têm… é a
ganância e a inveja. A ganância não tem explicação nos dias de hoje. Quero dizer, o que você diz para uma pessoa que tem três
mil sapatos? Quero dizer, pares de sapatos. Deve ser louca. Há todos os tipos de coisas na ganância que você vê nos dias de
hoje. Você não sabe como as pessoas estão realmente se comportando. Ninguém pode explicar. Eu conheço alguém que tem
cinco mil cães. O que ela está fazendo com aqueles cachorros, Eu não sei, mas ela tem. Como em todos os países, mesmo na
América, Eu acho que é muito pior, muito pior. Agora, vocês podem chamar isso de qualquer coisa, de consumismo ou qualquer
coisa assim ou sua economia que é, Eu acho, muito falha, ela não entende os seres humanos. Seja o que for, ela nunca pode
trazer benevolência… nem para a pessoa que acha que é rica… nem para as pessoas a quem ela está explorando. No que diz
respeito à espiritualidade, todos eles estão longe do Reino da Divindade. Agora, a mente começa a trabalhar com o ego. O ego
assume o controle como um computador… e ele começa a sugerir maneiras e métodos… através dos quais quanto dinheiro
você pode ganhar. Assim, quando você começa a ganhar dinheiro, então, novamente, o mesmo Sr. Ego lhe diz… como se
destruir com esse dinheiro. Eles fazem todos os tipos de coisas quando eles têm dinheiro. Quero dizer, esse dinheiro não é um
lakshmi prasad, é algum tipo de dinheiro… que se torna como um rakshasa ou um demônio e que os devora. Ele os leva a todos
os tipos de lugares errados. Ele os leva a teorias tão horríveis… que ninguém aceitaria tais teorias. Esse ego faz vocês acharem:
"Ah, sim, você é perfeito," "você sabe tudo, seja o que for que você esteja fazendo é o melhor." Mas com todos esses atos, o que
acontece? Você se torna inquieto, você não consegue dormir. Agora, o problema aqui é que as pessoas têm essa assim
chamada tensão, estresse. Em nossa juventude, nunca ouvimos falar dessa palavra, o que é tensão, estresse. Mesmo agora, na
Índia, poucas pessoas sabem sobre isso. Porque você mesmo está se destruindo. Então, com esse dinheiro, digamos, você quer
seduzir uma mulher, suponha uma coisa de nível muito baixo. Então você a perseguirá, lhe dará isso, lhe dará aquilo, e gastará
todo o seu dinheiro até se tornar falido. E então você começará a ficar sentado e chorar. E essa é uma história comum. Eu não
sei por que eles não fazem filmes assim… para mostrar de fato o que acontece com um indivíduo que corre atrás de dinheiro, e
continua depois gastando esse dinheiro. Ele não sabe o que fazer, o dinheiro também o devora, Eu acho. Do outro lado, nós
temos pessoas que são extremamente avarentas. Então, todos eles, somente com o dinheiro, eles se tornam tão gananciosos
que guardam seu dinheiro a sete chaves. Agora, eles veem no mundo que há pessoas… que estão sofrendo tanto, que têm tanto
problema, por que não gastar algum dinheiro com elas? Então depois há agentes que surgem, como nosso banco suíço. O
banco suíço é o resultado de nossa ganância, completamente de nossa ganância, porque temos tanto dinheiro que não
sabemos o que fazer, então o colocamos no banco suíço. O banco suíço diz: "Tudo bem, nós cuidaremos dele". Porque somos
gananciosos assim como somos avarentos. Quero dizer, pessoas avarentas são outros malucos, Eu devo dizer, pela forma
como elas vivem. Mas também as pessoas que têm dinheiro… são realmente malucas. Elas não têm nenhum senso de

autorrespeito nem de autoestima. Agora, imaginem, mulheres de 80, 90 anos… indo dançar "shake dance", como Eu lhes disse.
Porque elas têm dinheiro, elas acham que deveriam fazer isso, competindo com os jovens, porque elas têm dinheiro. Se elas
têm dinheiro, se elas o ganham sem nenhuma, Eu devo dizer, trapaça ou sem enganar ninguém, se é um bom dinheiro, elas
deveriam dá-lo para alguma boa causa… e tentar propagar o bem. Mas o dinheiro em si parece ser algo muito ruim, como
veneno, porque ou esse dinheiro os enlouquece sobre como gastá-lo... ou os enlouquece sobre como poupá-lo. Como se você
se tornasse um escravo desse negócio de dinheiro… e nessa escravidão, você continua indo à deriva, à deriva, à deriva. Eu tenho
visto pessoas que quando elas falam, você não sabe por que elas falam assim. Então você descobre que elas têm uma conta
bancária, é por isso que elas ficam falando desse jeito. Se você não tem conta bancária, então você não falará assim. Quero
dizer, mais do que isso também. Este país está transbordando de dinheiro… com todos os tipos de transações financeiras,
permutações e combinações e isso e aquilo, e o que você pode fazer com dinheiro, porque Shri Krishna é Kubera. Ele é a
Divindade, ou podemos dizer, Ele é o Deus da Riqueza. Mas, ao mesmo tempo, Ele é um Deus muito travesso. Vocês podem ver
claramente que supõe-se que este seja o país de Shri Krishna que está transbordando de dinheiro. Ao mesmo tempo, você
encontra coisas horríveis acontecendo, pior do que no mundo inteiro. Ninguém pode vencer os americanos, eles dizem, na
estupidez, na vulgaridade, na indecência, na exploração. Então esta é a maldição do dinheiro sobre os seres humanos… que
deve ser entendida: liberdade sem sabedoria… é a coisa mais perigosa de se usar. É melhor não ser livre se vocês não têm
sabedoria, porque Deus sabe o que vocês farão… se vocês tiverem liberdade e nenhuma sabedoria. Eu tenho visto aqui, ouvi
falar de mulheres que estão matando seus filhos. em nenhum lugar vocês encontrarão uma coisa dessas, matando crianças
pequenas. Agora, o modo como esse dinheiro torna-os tão secos que vocês não têm nenhum, Eu diria, nenhum amor, nenhum
sentimento. Só por matar também, as pessoas matam aqui. Agora há outra coisa que esse dinheiro faz: ele cria uma
disparidade. Há alguns que são muito ricos, há alguns que são muito pobres. Então aqueles que são muito pobres são contra
aqueles que são muito ricos. Eles não conseguem entender por que essas pessoas deveriam… ter tanto dinheiro, então eles
acham que é uma questão de direito… arrancar todo esse dinheiro deles e usá-lo para si mesmos. Mas o mesmo dinheiro pode
destruí-los também. Portanto arrancar esse dinheiro com violência ou tomá-lo a força… não irá lhes dar nenhuma bênção. Então
qual é o propósito da riqueza? Isso é muito importante para as pessoas que veneram Shri Krishna saberem. Na vida de Shri
Krishna, Ele viu que as mulheres que estavam fazendo soro de leite e manteiga… estavam levando tudo aquilo para Mathura,
onde em Mathura esse horrível rei Kamsa estava reinando. E elas davam para todos os soldados de lá. Ele não queria que elas
fizessem isso, porque elas faturariam muito mais dinheiro, elas seriam muito mais bem pagas , então essas mulheres eram
gananciosas sobre isso. Em vez de dá-las a seus próprios filhos, a suas próprias famílias, elas juntavam tudo aquilo e levavam
para Mathura. Desde a infância, Shri Krishna costumava atirar pedras… naqueles jarros e quebrar os jarros delas, porque Ele não
queria que aquilo fosse para Mathura… para alimentar aqueles soldados horríveis. Isto é o que nós temos de aprender: se
tivermos, digamos, dinheiro excedente ou algo assim, vocês têm de pensar no que podem fazer com ele e que alegria ele pode
trazer, compartilhando com o tipo certo de pessoas. Não nos bares, não, não, Eu não quero dizer isso, mas compartilhando-o
para as necessidades deles e para o que eles querem. Na verdade, um discípulo de Shri Krishna… deve ser uma pessoa
satisfeita consigo mesma. Olhem para a vida Dele, o quanto Ele era satisfeito Consigo mesmo. Cada episódio sobre Ele fala de
Sua completa unidade Consigo mesmo. Por exemplo, quando Arjuna Lhe perguntou: "Por que o Senhor não se junta a nós,
Pandavas, para lutar conosco?" Nos tempos modernos, na vida competitiva, se vocês virem essas corridas, eles estão tão
ansiosos em ganhar, em ter a posição mais elevada, então todos os grandes, grandes políticos… estão tentando derrubar outros
políticos para ter seu próprio poder. Mas o que Shri Krishna disse: "Eu serei seu cocheiro." "Eu conduzirei sua carruagem, mas
não levantarei Minha arma contra ninguém." Nós não conseguimos pensar em alguém assim hoje. As pessoas nunca dirão:
"Tudo bem," "eu ficarei abaixo e você ficará no trono." É muito difícil até mesmo ver uma pessoa… que poderia se comportar
como Shri Krishna. Porque quer Ele fosse um cocheiro… ou Ele fosse Aquele que era Arjuna… ou Ele fosse o capitão de tudo, Ele
sabia o que Ele era. Qual era a necessidade Dele se tornar isso ou aquilo e aquilo? Mas hoje em dia, se tornar algo é uma
tamanha luta acontecendo. Alguém quer ser, digamos, o primeiro-ministro, esse é o máximo, Eu acho, Eu não sei. Mas então
alguns querem desalojar o primeiro-ministro, então você começa do peão para cima, todo mundo quer… algo mais elevado,
mais elevado, mais elevado, mais elevado. Este é outro tipo muito sutil de ganância… que está atuando em nossas mentes.
Mesmo na Sahaja Yoga, Eu tenho visto que os líderes – – agora estão estabelecidos, é claro, muito melhor – mas costumava
haver uma luta terrível pela liderança. É tudo um mito, um verdadeiro mito, mas eles lutavam. E escreviam cartas e mais cartas.
Havia grupos, um grupo escreveria contra outro grupo, outro grupo escreveria contra esse grupo, e Eu simplesmente ria, porque
não há nenhuma verdade nisso. A liderança não é nenhuma verdade, é apenas uma piada. Mas mesmo se Eu lhes dissesse que
é uma piada, eles não iriam entender que é uma piada e não levar tão a sério e brigar por isso. Aos poucos isso foi se

acomodando normalmente, está melhor, muito melhor, não está tão ruim. Mas isto é o que existe: essa ganância. Esse foi o
erro, Eu acho, de Shri Krishna, que em vez da raiva, Ele deveria ter colocado a ganância como a pior coisa. Na verdade, essas
Encarnações não sabem muito sobre os seres humanos, e Elas não saberiam até que ponto eles irão, o mesmo acontece
Comigo. Mas as Encarnações são totalmente inconscientes… em relação ao que esses seres humanos são, o que lhes dizer, o
que eles farão com isso. Seus cérebros são tão afiados que eles pegarão seja o for errado para eles… e nunca verão o que quer
que seja certo para eles. Shri Rama tentou alguma coisa, foi inútil. Shri Krishna tentou alguma coisa, foi inútil. Então chegamos a
Shri Jesus Cristo. Hoje em dia as pessoas que são alguma outra coisa são… discípulos fervorosos de Cristo. Eles não têm
sabedoria de nenhum tipo. Eles estão indo por aí como loucos. Você lê sobre suas organizações, você lê sobre as coisas que
eles fazem, você fica impressionado com isso, como eles podem ser discípulos de Cristo? De forma alguma, eles têm qualquer
direito sobre Cristo, antes de mais nada, porque eles não sabem nada sobre Cristo. Primeiro conhecer e depois absorver as
qualidades Dele… são algo muito, muito, Eu devo dizer, uma coisa impossível nos dias de hoje. Alguns diriam: "Por que Ele
nasceu em uma família pobre?" "Ele nasceu em uma família pobre, Ele deveria ter nascido do Sr. Ford." Alguns dizem, quero
dizer, encontrar falhas e criticar… é a única coisa que nos resta agora, porque vocês não podem fazer mais nada, é por isso.
Então eles diziam: "Por que Ele se deixou crucificar?" Ele não os crucificou. Ele deveria ter crucificado vocês, mas na verdade Ele
crucificou a Si mesmo, esse foi Seu erro. Também é muito difícil para os seres humanos… entenderem as Encarnações, porque
Elas estão em justaposição. Elas são muito diferentes, então os seres humanos não conseguem entender. Agora, Elas estão lá
para liderá-los, Elas estão lá para lhes dizer o que deve ser feito, mas a forma como as pessoas entendem é simplesmente
absurda. Por exemplo, em Chicago Eu Me encontrei com o líder do Hare Rama. Ele foi outro quebra-cabeça para Mim,
realmente, porque ele veio em um dhoti muito fino… e estava muito frio e ele estava tremendo diante de Mim. Então Eu disse:
"Senhor, por que você está vestindo um dhoti tão fino?" "Você está tremendo, sinto muito." Ele disse: "Por quê? Meu guru me
disse que eu deveria usar um dhoti fino." "Por quê?" "Para ir para o céu, para alcançar minha ascensão." Eu disse: "Sério? Ele lhe
falou assim?" "Mas Shri Krishna nunca usou um dhoti fino." "Mas eu não sou Shri Krishna", ele disse. Vejam como a mente
humana tenta evitar. Então agora, ele tinha raspado a cabeça e tinha um grande rabo de cavalo atrás. Eu perguntei a ele: "Por
que você raspou a cabeça?" Então ele disse: "Porque meu guru me disse que você tem de raspar a cabeça..." "se você tem de ir
para o céu." Então Eu disse: "Mas Shri Krishna não raspou a cabeça". "Não, não, mas Ele era a Encarnação." "Eu tenho de raspar
minha cabeça, então eu tenho de ir para o céu." Então Eu lhe disse: "Veja, Kabira disse:" "’Estas ovelhas são tosquiadas e
tosquiadas todos os anos duas vezes.’" "’E se todas elas forem para o céu, onde sobrará um lugar para vocês?’" Então ele nunca
Me entendeu, ficou muito zangado Comigo, e ele Me disse: "Mãe, a Senhora está falando mal do meu guru". Eu disse: "Eu não
estou falando mal, Eu sou sua Mãe," "Eu estou apenas Me perguntando de que adianta usar este dhoti fino, só isso." "Uma mãe
tem o direito de perguntar." Ele ficou muito zangado e foi embora. E ele é o líder desses Hare Ramas. Assim, para entender a
Encarnação, você também tem de ser uma alma realizada, caso contrário você não pode, porque Elas parecem muito absurdas.
Sem fazer perguntas, se você puder se tornar uma alma realizada – se você fizer perguntas, é um grau a menos – sem
questionar, se você obtiver sua Realização, sem perguntas, então você tem as notas mais altas. Mas se você depois questionar
e essa coisa e aquela coisa, então você tem notas menores, porque sua mente é muito ativa, e a pessoa cuja mente é ativa não
pode alcançar algo além da mente. Vocês têm de alcançar isso além da mente. Isso é uma coisa que se pelo menos todos
vocês entenderem, Eu acho que Meu trabalho está feito. Todos os truques tentados por Shri Krishna, todas as disciplinas
colocadas por Shri Rama, todos os gurus que tentaram o máximo para lhes dizer o que fazer, tudo é apenas para fazer de você
um yogi levando-o além da mente. E então o que acontece? Então você está em conexão com este Poder Onipresente, que está
cuidando de você, que o protege, que o ajuda, em todos os sentidos, você está totalmente no comando deste Paramachaitanya.
Agora, supondo que Eu não adquira a cidadania da América, é claro, talvez Eu nunca adquira, mas supondo, então este governo
não é responsável por Mim. Mas se Eu adquirir, é claro, eles Me taxarão, farão todos os tipos de coisas, não importa, mas pelo
menos eles estarão no comando. Mas este Paramchaitanya, quando Ele assume o comando, Ele é amor, é amor absoluto, amor
que pensa, compreende, coordena, coopera, atua, e extremamente sensível. Ele atua, às vezes Eu fico tão surpresa com a
maneira como Ele atua… sem falhar, sem cometer nenhum erro. Vocês não têm nem mesmo de dizer, porque vocês estão lá.
Mas acreditar que nós estamos lá também é uma tarefa difícil. Com todas as experiências, vocês devem acreditar que vocês
estão lá, mas isso também é uma tarefa bastante difícil. Então, quando nós dizemos que eles são Sahaja Yogis estabelecidos,
então o que queremos dizer é isto: que eles são completamente um só... sob o comando completo de Paramachaitanya. Isso é
o que nós temos de ser. Se vocês querem salvar este país, vocês têm de ser isso. Nenhum argumento, nenhuma explicação,
nada; nenhuma luta, nenhuma greve, nada. Nenhum cartaz é necessário. Vocês são aqueles que anunciarão a Sahaja Yoga.
Cada um de vocês deve entender que sua vida… é muito importante nessa conjuntura. E você tem de se tornar essa pessoa

especial… que reflete a realidade através do Amor Divino. Que Deus os abençoe.
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Public Program 1997-07-03 Os cantores estavam celebrando a unidade de todas as religiões. Shri Mataji diz que todas as
religiões são flores da única árvore da vida E que a Sahaja Yoga está além de todas as religiões E os sahaja yogis vêm de todo
tipo de histórico religioso Eu vou pedir para os cantores ficarem mais um pouco no palco Eu tenho que fazer um anúncio O qual,
eu devo dizer, é como se fosse um teste de nossa maturidade espiritual Também poderia ser um teste de nosso desejo Eu vou
explicar Era esperado que Shri Mataji chegasse essa tarde. E eu devo dizer que Ela não conseguiu embarcar em Seu avião, na
América Mas, mesmo que Ela ainda venha a chegar, vai ser muito tarde para esse programa Agora, isso é uma grande
calamidade para nós, um grande desapontamento E claro, quando digo "para nós", me refiro primeiramente a nós como
audiência como a todos vocês que vieram essa noite Também, é um desapontamento para nós que organizamos esta noite E,
também, é um desapontamento para a família e amigos próximos de Shri Mataji Que viajaram milhares de milhas para estar
aqui C P Srivastava, esposo, que é um diplomata eminente e por muitos anos serviu às Nações Unidas, General acessor, da
Organização Marítima em Londres E o Sr. Klaus Nobel que acabou de chegar da América E Kalpana, a filha de Shri Mataji e C P,
que veio da Índia Então, nós estamos desapontados Mas, eu gostaria de pedi-los para considerar algumas coisas
Primeiramente, nós sabemos de nossas experiências, Muitos de vocês ja vieram antes para escutar Shri Mataji E vocês viram O
enorme poder de amor e gentileza que Ela tem e vocês também viram Seu poder como Uma grande Yogi Sua técnica da Sahaja
Yoga existe para dar o conhecimento espontâneo do Si Superior, da realidade superior Nós sabemos que toda yoga é a busca
do conhecimento do Si Superior, da verdade superior e a Sahaja Yoga é o conhecimento espontâneo não temos que fazer nada,
não temos que fazer exercícios, não temos que ler e certamente, não temos que pagar dinheiro algum existe como um
acontecimento natural e Ela é única, como um ser humano, como uma praticante, uma Mestre da Yoga que Ela consegue atingir
esse estado não apenas em um ser humano mas em massa, em muitos seres humanos E Ela diz que é a coisa mais natural do
mundo, este é nosso direito de nascença, o que estamos destinados a experiênciar Ayatollah Ruhani que também gostaria de
estar aqui esta noite mas, que também não conseguiu estar aqui Este é um cavalheiro muito eminente que é o líder dos
muçulmanos xiitas na Europa E ele também estava muito ansioso para vir hoje e falar com vocês sobre as conexões que ele
percebeu, como um líder muçulmano, entre a Sahaja Yoga e o Islam Então, se possível, lerei isto para vocês O cavalheiro
escreveu em francês e eu apenas a vi recentemente, então é uma tradução rápida e eu lerei em inglês, é claro Então, isto é
endereçado à Shri Mataji e para todos nós aqui E ele diz: "Se considerarmos a evidência mais antiga que foi deixada pelo Homo
Sapiens podemos ver que o homem sempre foi consciente da existência de um ser supremo que é o lorde e criador de todas as
coisas, de todas as criaturas vivas Usando todos os meios imagináveis seres humanos de todas as eras sempre tentaram
expressar seus sentimentos de profundo respeito para com Deus e executar o que é adequado ao seu criador E é por isso que o
Islam sempre fortaleceu a possibilidade de comunicação direta com Deus E mesmo aqueles que caíram na idolatria, nunca
negaram a existência do criador mas, simplesmente colocaram seus ídolos e suas imagens no lugar de Deus e isso ainda
acontece até hoje e sendo esse o caso, como poderíamos reconhecer um profeta real e verdadeiro e qual seria a missão dele ou
dela?" E então ele diz: "Que a missão dos profetas é revelar a vontade de Deus Isso é, prover uma explicação lógica, tangível e
concreta da religião, como a vivemos na nossa vida cotidiana". Ele diz: "Monoteísmo genuíno, que é a crença no Ser supremo
significa a inabalável unidade de toda a criação, que é a indissolúvel união entre homem e Deus. portanto, o monoteísmo
mostra a inutilidade de ídolos e imagens que entram entre homem e Deus. Desse modo, a missão dos profetas é a de colocar a
humanidade sobre o caminho certo. Para fazer isso, o profeta tem que paralelizar caminhos complementares. Primeiramente, a
forma de aprender que é baseada em teologia e filosofia. Em segundo, o caminho do auto conhecimento e auto realização. E é
por isso que em nosso texto sagrado, o alcorão, achamos ambos: A abordagem de discursos escolásticos filosóficos, tão
quanto indicações que abrem para nós o caminho para o conhecimento do Si superior. O profeta nos diz "Você não pode
conhecer Deus, sem antes saber o Si Superior". "Você não pode conhecer Deus, sem antes saber o Si Superior". E a forma
concreta de por essa teoria em prática é o que nos é oferecido nessa era por Shri Mataji Nirmala Devi E para dar suporte a essa
verdade, se vocês me permitirem, eu vou citar para vocês as palavras do profeta Maomé, que diz: "Deus está mais próximo do
homem do que nossas próprias veias" E então o profeta diz: "Com o conhecimento do espírito o homem começará a conhecer a
si mesmo a fim de finalmente alcançar o conhecimento de Deus. E então, com a purificação de seu ser interior, o homem fica
consciente de que é o espírito" E é por isso que ambos, a experiência da auto-realização espontânea, a qual é revelada por Shri
Mataji Nirmala Devi, e a Sahaja Yoga, que é a prática que flui dessa experiência, ambas estão em perfeita concordância com o

Islam". Isso que ele disse é muito importante. Que o que Shri Mataji Nirmala Devi está ensinando está em completa e perfeita
concordância com o Islã. "É o advento dessa mensagem que me fez querer estar aqui esta noite. Assim, de forma similar eu
gostaria de terminar meu discurso me referindo da condição atual das mulheres no Islam. Como vocês sabem, a posição da
mulher como madhhab(? ), é glorificada na tradição Islâmica. O profeta Maomé chegou a dizer: "O paraíso é encontrado nos pés
de nossa mãe" E como esposa, o Islam não apenas reconhece seu direito completo de escolher seu próprio marido, mas,
também presta homenagem a ela. Como nas palavras celebradas do profeta, que diz: "O melhor entre nós é aquele homem que
se comporta melhor para com sua esposa". E novamente ele diz: "As mulheres nos foram enviadas por Deus, e os homens são
responsáveis por as manter seguras". Deste modo, as mulheres são consideradas iguais aos homens, tanto em
responsabilidade quanto em seus direitos legais e civis. Hoje, infelizmente, nós vemos que esse grande conhecimento do
Alcorão não foi completamente entendido, e, portanto, não é respeitado em diferentes países Islâmicos. Mas, Você, Shri Mataji,
em virtude de Sua coragem e sinceridade e pureza, em virtude de Sua incansável viagem através dos cinco continentes, hoje é
justamente considerada como A Mensageira da Paz neste mundo. Sua vida exemplar A torna o perfeito símbolo e o perfeito
modelo para todas as mulheres islâmicas. Possam suas missões por justiça e seus desejos de poderem regozijar a profunda
vida espiritual, em suas próprias dignidades, possa essa missão achar um eco em nossa abordagem espiritual do verdadeiro
Islam E isso tornará possível por um fim em todas as injustiças que são cometidas contra as mulheres em nome da religião. E é
através dessa visão, com a finalidade de defender os direitos das mulheres em países islâmicos ao redor do mundo, em
particular no Afeganistão, Irã e na Turquia, que esse breve discurso é endereçado a Você, Shri Mataji Nirmala Devi, e para as
pessoas que estão reunidas aqui no Royal Albert Hall". Assinado: Ayatollah Ruhani É meu privilégio e prazer introduzir o primeiro
de nossos notáveis convidados palestrantes Ele carrega um nome famoso e precisa de muito pouco em termos de introdução
Alfred Nobel, o químico e industrialista Sueco claro, foi quem inventou as dinamites e deixou sua fortuna para ser usada para o
Prêmio Nobel ele era um bacharel, mas, Mr. Claes Nobel é seu sobrinho-neto. Ele foi inspirado pelo trabalho de seu notável
antepassado e teve a inspiração para fundar uma organização chamada de "United Earth", da qual ele é o presidente. E essa
organização instituiu um prêmio, na esfera ecológica, o qual não é um dos Prêmios Nobéis, não existe um prêmio para ecologia.
E esse prêmio ele chama de "Ética da Terra". Ele conheceu Shri Mataji ano passado na Índia quando ele foi o presidente da
Conferência Mundial de Filósofos. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar Mr. Claes Nobel para vir ao palco, por
favor. Bem, definitivamente, a vida é cheia de surpresas, afinal, todos nós estamos reunidos aqui inspirados pela mensagem e
trabalho da Santa Mãe Shri Mataji Nirmala Devi e Ela não está aqui em corpo, mas está em Espírito. Além da maravilhosa carta
que recentemente ouvimos de Ayatollah Ruhani que fala muito bem sobre o trabalho e a missão da Santa Mãe, onde ele
menciona a importância das mulheres no mundo. E, francamente falando, há 36 horas atrás eu não sabia que estaria aqui esta
noite no Royal Albert Hall, dirigindo-me a essa audiência. Ainda eu digo: Querida Santa Mãe, e eu também reconheço seu
marido, Sir C.P. Srivastava, na audiência, e eu digo, principalmente: caros amigos, companheiros buscadores da verdade, vocês
estão ai? Pois, com toda essa luz, Eu só consigo ver aproximadamente 20 pessoas em minha frente. Então, digam "sim", se
vocês estão ai, então eu saberei…. Agora eu posso vê-los e ouvi-los da mesma forma que vocês podem me ver e ouvir. Dito isso,
eu quero dizer que tenho uma visão, eu tenho uma visão para um mundo que é melhor, mais seguro e são do que o mundo que
estamos experienciando atualmente. É um mundo onde as pessoas vivem em harmonia consigo mesmas e em harmonia e paz
com a natureza. Agora, com estas vastas palavras, é uma visão audaciosa, teria eu uma maneira prática de ir da visão para a
realidade? Sim. Eu vou compartilhá-la com vocês E eu vou compartilhar isto e indicar o tom do encontro a partir de 10 pequenas
palavras. E elas vão indicar como esta global transformação mundial deve ser realizada. São elas: Pensamentos certos,
palavras certas, ações certas, aqui e agora. A palavra-chave é, claramente, "certo". Este mundo está lutando pelo que é certo, o
que é certo para você pode ser errado para mim ou vice-versa, é uma área cinza. Então, precisamos de um ponto de referência
para podermos distinguir entre certo e errado e entre verdade e mentira. Esta noite, Shri Mataji irá nos mostrar o que é certo.
Esta noite, Shri Mataji irá nos emponderar para tornarmo-nos mestres do nosso próprio destino. E esta noite seremos guiados
pelo conhecimento da Auto-Realização. Faremos isso à luz da Verdade e devemos conhecer a absoluta verdade e absoluta paz.
Agora, 100 anos atrás, Alfred Nobel estabeleceu os Prêmios Nobéis. Esses prêmios representam excelência. Nós temos
prêmios em química, física, medicina, literatura e paz. Dentre esses prêmios, eu considero o da paz como o melhor. E eu quero
dizer que Alfred Nobel ouviu a uma mulher, ele ouviu sua secretária Bertha Von Suttner em Paris 100 anos atrás e ela disse: "Dr.
Nobel, você deve usar sua vasta fortuna para o melhoramento do mundo". Esta noite, nós estaremos ouvindo outra Mulher,
estaremos ouvindo a mensagem de Shri Mataji. Entretanto, eu sou muito inspirado primeiramente por meu tio e mais tarde,
vocês ouvirão, por Shri Mataji. Alfred Nobel falou muito sobre paz. Ele estava com medo de que sua maravilhosa dinamite, a
qual limpava terras para portos e túneis, poderia também ser usada para guerra. Hoje, no arsenal dos sistemas militares, é

como um pequeno "fogo de artifício", mas, naquela época, dinamite era o material de destruição mais incrível. Agora, Alfred
Novel pensou, basicamente, sobre paz como ausência de guerra. Mas, eu lhes garanto que paz é muito mais que ausência de
guerra. E eu vejo que paz existe em quatro áreas específicas. A primeira área é a paz que um indivíduo tem nele ou nela própria
como nós tratamos nossa mente, nossas emoções e nossos sentimentos? Como nós tratamos nosso corpo? Somos escravos
de outros mestres ou somos nossos próprios mestres? Até que tenhamos a paz interior em nós mesmos nós nunca poderemos
ter uma paz exterior no mundo. E a melhor e mais segura forma de achar a paz mundial é tendo movimentos em massa que
incluem todas as religiões e filosofias, todas as empresas, quer sejam de natureza política ou científica, para se darem conta do
que é a paz interior. E é disso que estamos falando esta noite: Auto-Realização. O que significa Auto-Realização? Bem, significa
que estamos realizando algo, mas o que é o "Si"? Senhoras e senhores, o "Si" em nós é o Poder Cósmico Divino que existe em
cada indivíduo, mas, que está dormente na maioria das pessoas ao redor do mundo. Os líderes espirituais de histórias antigas,
eles sabiam e falavam sobre isso. Mas, esse segredo dos segredos tem sido deliberadamente suprimido até que Shri Mataji,
com grande coragem e sabedoria, sendo uma alma antiga, decidiu por si mesma voltar para esta terra neste momento crítico
em nossa história, para compartilhar seu conhecimento e sabedoria que é a Sahaja Yoga, que é a Auto-Realização instantânea,
que é ativar o princípio dormente que todos nós temos: A Kundalini, e tê-la se elevando para assim nos tornarmos o que é dito
na bíblia: "Você é criado na Minha imagem". Esta foi a primeira categoria, primeira espera de paz a que nós temos em nós
mesmos. A próxima é a paz que temos entre nós, na família, em nossa comunidade, em nossa nação. Que temos com outros
grupos étnicos e com outras religiões, que realmente nos tornemos o que eu chamo de "ouvintes ativos" e, como "ouvintes
ativos", somos capazes de colocar a nós mesmos no lugar, nos sapatos, do outro grupo. Apenas então, quando tivermos a visão
da perspectiva deles, entenderemos o que eles estão tentando dizer. Estamos sempre falando, falando, falando. Minha querida
esposa que não esta aqui esta noite, disse: "Claes, você fala muito, você não escuta". Eu comecei a praticar o que ela chama de
"ouvir ativamente". A terceira espera é a esfera que originalmente me puxou. Afinal, eu sou um homem de negócios Sueco
Europeu, por que eu estou aqui falando a língua da espiritualidade e falando que é ai que a fé do futuro existe? Eu estou fazendo
isso porque eu tenho uma profunda reverência pela Natureza, como o laureado com o Nobel da Paz, Dr. Albert Schweitzer, disse
depois de ter trabalhado e trabalhado, tentando destilar a frase que continha tudo que ele sabia, tudo que ele gostaria de falar
através de sua filosofia, Dr. Albert Schweitzer chamou a frase de “reverência para vida” A natureza não é nada além de uma
abundância de exemplos de vida em sua versão multifacetada. E eu lhes digo, caro amigos seguidores da Verdade, nós, a
humanidade de hoje, em nossa ignorância, em nossa ganância e luxúria por poder, estamos no processo de destruir a única
coisa que mantém nosso planeta único que é a vida na Terra. E, até agora, nós não sabemos de outro planeta no universo que
habite este milagre. A Terra é como uma joia azul no espaço e só existe uma Terra e esta Terra é frágil e devemos tomar conta
dela, e respeitá-la. A Terra também é chamada de Natureza. Nós não podemos quebrar as leis da Natureza, nós devemos viver
pelas leis da Natureza. Se nós as quebrarmos, a Mãe Terra irá nos quebrar. E nós somos apenas uma das… não sabemos
quantas espécies nós temos… 5, 10, 15 milhões Mas, disso nós sabemos e isto tem sido provado pelo cientista mais importante
do mundo em Havard, o Dr. Edward O. Wilson. Estamos hoje extinguindo 250 espécies por dia. Isto é como se nós estivéssemos
deliberadamente e intencionalmente puxando fio por fio do que consiste a fábrica da vida e a Mãe Natureza não dos deixará
continuar fazendo isso sem nos corrigir como crianças malcriadas. A quarta espera da paz é a paz que nós devemos saber
entre nós mesmos e Deus. Qualquer religião ou qualquer grupo que levanta seus braços e destrói seu inimigo em nome de Deus,
não está seguindo o que Deus nos pediu para fazer. O mundo não deveria saber sobre violência e o mundo não deveria saber
sobre guerra. Eu chamo, como vocês ouviram anteriormente, essas quatro esferas de paz "Éticas da terra" E nesta noite, nós
iremos escutar mais da Santa Mãe como nós devemos ter um referencial, como podemos distinguir se temos um charlatão e
uma fraude em nossa frente, ou se é uma pessoa genuinamente honesta. E vocês, cara audiência, vieram aqui esta noite de
muitos diferentes caminhos de vida. E como vocês, eu também tenho seguido a verdade. Eu tenho começado a discernir a
verdade claramente e me permitam lhes dizer que eu olho para a vida na terra como uma espécia de escola, uma escola onde
aprendemos perfeição e purificação. Agora, na terra tudo é interdependente, interativo e interligado. E na terra, assim como no
paraíso, eu creio, toda ação tem uma reação, todo efeito tem uma causa, toda causa tem um efeito. E a Santa Mãe, como eu
disse, é uma alma altamente evoluída, Ela aprendeu de muitas e muitas vidas sobre o que é isso tudo e isso é tudo sobre leis, as
leis não vistas, as leis espirituais, elas estão sempre aqui e elas trabalham de forma tão infalível quanto a lei da gravidade. Elas
sempre trabalham, todas essas leis não vistas. Cabe a nós aprender e perceber essas leis. Eu estou muito confortável com os
ensinamentos de Shri Mataji e eu estou muito confortável com a Santa Mãe em Si. Eu digo isso pois na Bíblia tem uma
passagem dentre várias boas: "Você deve conhecer uma árvore por seus frutos". E, recentemente, eu tenho encontrado homens
e mulheres jovens em diferentes partes do mundo, e certamente de diferentes partes do mundo e eles são todos brilhantes,

lindos indivíduos que radiam paz interior e equilíbrio. Eles são únicos. Vocês que seguem ou que estão no processo de seguir
serão, eu acho, esses indivíduos que devem se chamar "embaixadores da Terra". E depois que a sessão desta noite acabar, Eu
tenho certeza que vocês verão claramente como distinguir entre verdade e mentira e perceberão que fé cega é de nenhum valor
e que fanatismo e aderir à violência como último argumento é de valor algum. Eventualmente, essas coisas lhe trarão
infelicidade e lhe trarão conflito e potencial guerra. Senhoras e senhores, eu sei que nós carregamos o futuro em nossas mãos.
Eu sei que o futuro está em suas mãos. Eu sei que está em minhas mãos. E eu também sei que o futuro do planeta existe no
coração dos indivíduos. Agora, eu irei encerrar minhas recomendações desta noite com uma fábula da Índia. Eu a ouvi quando
participei da conferência do Rio em 1992, foi o 20º aniversário de conferência de Estocolmo, que pela primeira vez pôs o meio
ambiente na agenda mundial. No ano de 1972, em Estocolmo, tivemos apenas dois chefes de Estado: o primeiro ministro da
Índia e o rei da Suécia. No Rio, 20 anos depois, tivemos 110 chefes de Estado. Uma declaração maravilhosa foi redigida:
"Agenda 21". Semana passada, em Nova York, estavam 70 chefes de Estado que continuaram com o "Rio plus 5". O que eu disse
ao Sir C.P quando ele me perguntou sobre como está o resultado desta conferência foi: "Bem, nós estamos falando sobre futuro
sustentável, pois me parece que nas Nações Unidas há muitos diálogos sobre sustentabilidade acontecendo". Esta noite deves
ter atitude. Bem, eu pedi ao santo homem da Índia, um Acharya branca e eu disse: "Há esperança para o futuro?". E ele disse:
"Mr Nobel, eu irei responder sua pergunta com o seguinte", e isto foi o que ele disse: "Quando o Querido Senhor criou a Terra, Ele
estava muito muito feliz, muito muito muito satisfeito, era Sua melhor criação no universo e Ele, para celebrar, decidiu ter uma
festa. E Deus convidou todos os anjos e todos os demônios. Quando eles estavam lá, Ele os brindou e os desejou boas-vindas
como um bom anfitrião e disse: Há apenas uma regra que vocês devem obedecer estritamente enquanto estiverem aqui tendo
um tempo bom. E, a propósito, a melhor comida e o melhor vinho foram servidos, a ambrósia e o néctar. E Ele disse: "Tem uma
regra que é que enquanto vocês estiverem aqui celebrando Minha criação, vocês não devem nunca dobrar seus cotovelos.". O
demônios gritaram e falaram: "Nós não queremos participar de uma festa assim. Como poderemos aproveitá-la sem dobrar
nossos cotovelos!?". Então eles partiram. Então a festa começou, e os anjos estavam aproveitando alegremente e o Caro Deus
estava muto muito feliz". Agora, como eles podiam comer e beber sem dobrar seus cotovelos? Bem, eu sinto que vocês
conseguem ver qual a moral da fábula é. Os anjos estavam alimentando uns aos outros, eles estavam compartilhando e
cuidando, e é isto que devemos fazer no futuro juntos. Muito obrigado.
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Guru Puja Cabella Ligure, Itália, 20.07.1997 O Puja de hoje é muito importante para nós.Todos vocês obtiveram sua Realização
do Si. Vocês têm todo o conhecimento que é necessário… para dar a Realização aos outros. Vocês têm de saber o que vocês já
têm. Isso é muito importante, porque se você não tentar fazer algo… e se você não tentar dar a Realização aos outros,
primeiramente você não terá nenhuma fé em você mesmo. Você não terá nenhuma autoestima também. A segunda parte é:
tentem dar vibrações às outras pessoas, mas não fiquem envolvidos com essa pessoa. Eu tenho visto algumas pessoas
ficarem muito envolvidas. Se elas dão a Realização a uma pessoa, elas acham que elas fizeram um grande trabalho… e
começam a trabalhar nessa pessoa, na família dela, nos parentes dela, essa coisa. Assim, até agora, vocês devem ter
aprendido… que podemos estar relacionados, podemos ser próximos a uma pessoa, mas não necessariamente ela terá muita
chance… de ter a Realização do Si. A única forma de crescer é ser coletivo, não há nenhuma outra saída. Se as pessoas acham
que ficando afastadas dos ashrams, vivendo sozinhas em algum lugar, elas alcançarão muito, essa não é a forma para qual a
Sahaja Yoga é destinada. Antigamente, as pessoas iam para os Himalaias… e a maioria delas ficavam separadas… e somente
uma ou duas pessoas eram escolhidas… para o crescimento espiritual. Aqui não é a questão do crescimento espiritual, é uma
questão do seu crescimento coletivo em você. É desse modo que você se torna uma pessoa que é coletiva, que desfruta o
coletivo, que trabalha no coletivo… e vive com o coletivo. Uma pessoa assim desenvolve novos tipos de poderes. E esses
poderes são tais que eles são muito sutis, mas eles penetram em qualquer molécula, átomo ou seres humanos, em qualquer
lugar. E a penetração deles só é possível… se você tem um temperamento que é coletivo. Sem ser completamente coletivo, você
não pode alcançar… essa elevação que é muito necessária hoje para a Sahaja Yoga. Como vocês sabem, há problemas e mais
problemas por toda parte, como se você sentisse que o mundo fosse afundar. Especialmente quando Eu fui aos EUA, Eu senti
isto: "Meu Deus, isto é um inferno que eles criaram aqui." É exatamente um inferno, porque eles não têm nenhum dharma, eles
não acreditam em nenhum dharma, eles veneram completamente o adharma… e esse tipo de clima está fluindo por toda parte.
No mundo inteiro, você tem a reação da vida adhármica americana. E as pessoas acham que não há nada errado nisso. Seja o
que for que você lhes fale, eles não acreditarão… nem pensarão que há algum valor nisso. Mas eles não veem a destruição a
partir das próprias bases de suas vidas, suas famílias, suas sociedades. O país inteiro, Eu sinto, está cheio com um tipo tão
horrível de natureza adhármica… que não podemos nem mesmo imaginar… como tais ideias entraram na cabeça deles. E sobre
essas ideias, não preciso lhes falar, vocês as conhecem muito bem. Mas se você tem de salvar seus filhos, você mesmo tem de
ser um guru ideal. Se você só fala da Sahaja Yoga… e se você tenta assumir que você é um Sahaja Yogi, também você tenta
propagar a Sahaja Yoga sem todos esses poderes… estando despertados em você, isso seria um fracasso. Portanto como
desenvolver esses poderes dentro de nós, nós devemos ver. É muito constrangedor para Mim lhes falar… como vocês têm de se
comportar em relação ao seu Guru. Eu acho que as pessoas lhes falaram. Mas naturalmente, espontaneamente, assim que
você tem… sua Realização e cresce nela, naturalmente você desenvolve uma atitude muito humilde, Também uma atitude
através da qual… você alcança muitas das qualidades de seu Guru. Agora, vamos supor que o Guru esteja em uma determinada
elevação… e se você tentar seguir para a mesma elevação, nada se moverá em sua direção. Então você deve se sentar em um
lugar… que está muito mais abaixo do lugar do Guru. Algumas pessoas se aproveitam muito de Minha boa natureza, Eu devo
dizer, e muitas pessoas comentaram Comigo: "A Senhora deve corrigir essas pessoas," "elas falam com a Senhora no mesmo
nível e tudo mais." Eu disse: "Elas aprenderão uma lição, elas aprenderão uma lição." Mas às vezes isso não dá certo… e elas
começam a falar da mesma maneira, como se você estivesse falando com seu amigo ou com seu semelhante. Primeiro é a
completa humildade. Você tem de ser uma pessoa humilde, extremamente humilde. Agora, cheque isto: quando você fala com
os outros, você é humilde? Quando você pensa nos outros, você é humilde? Quando você cuida da sua esposa e filhos, você é
humilde? Essa é uma coisa muito importante para toda pessoa… que acha que é um guru. Humildade é a primeira qualidade ou,
Eu deveria dizer, o oceano dentro do qual você deve pular. Algumas pessoas pensam: "Se você é humilde, Mãe," "então as
pessoas se aproveitarão de você." Ninguém pode se aproveitar de você, porque você tem de se lembrar de um outro ponto: você
está protegido o tempo todo, cuidado pelo Paramchaitanya. Eu sei que vocês sabem disso, mas quantos realmente acreditam…
que há o Paramchaitanya conosco? Se você realmente acredita que há o Paramchaitanya, então você não fica com medo, você
não fica preocupado, você não está sujeito… a todos os tipos de ideias insensatas também. Mas se você acha que você não é
protegido, o que acontecerá? Como as coisas acontecerão? Então o Paramchaitanya o deixa sozinho. Você tem de observar
todo o drama, como Paramchaitanya trabalha, como Ele trabalha, como você está se comportando. Vamos supor que você não

esteja em um estado apropriado… e você tente se exibir demais, então o que acontece? Então você recebe a recompensa por
isso. Não que Eu faça qualquer coisa, mas é o Paramchaitanya… que lhe dará uma lição de modo que você se lembrará… que
você deveria ter sido um pouco diferente do que você tem sido. Afinal nós temos de saber por que nós viemos para a Sahaja
Yoga. Comece na raiz disso. Nós viemos para a Sahaja Yoga… porque nós quisemos conhecer a verdade absoluta, e essa
verdade absoluta tem sido agora conhecida… por você através de suas vibrações. Você a conhece através de suas vibrações,
qual é a verdade absoluta, e você deveria trabalhar tudo nesta linha: a verdade absoluta, seja o que for que você sinta em suas
vibrações, você tem de seguir. Infelizmente, Eu tenho visto muitas pessoas… acharem que as vibrações delas estão bem, elas
estão bem… e seja o que for que elas estão recebendo em suas vibrações é ótimo. Agora, como corrigir esse ponto é muito
difícil. Isso vem do ego. Quando você tem ego, você nunca consegue descobrir nada errado com você. E mesmo se as
vibrações estão lhe dizendo algo, isso pode ser alguma outra pessoa que está lhe dizendo algo, porque você não está presente,
seu ego está presente… e seu ego só fica mimando você e lhe ensinando coisas… que normalmente você veria claramente: "Eu
estou fazendo algo errado, não deveria tê-lo feito." Nesse processo de correção e aperfeiçoamento, quando você é
condescendente, você deveria ver: "Você está ficando mais sutil ou mais grosseiro?" Essa é a melhor forma de julgar. Agora, Eu
tenho visto pessoas que ficam julgando… pequenas coisas como as vibrações, se essa vibração está bem ou não nesta árvore…
ou nesta flor ou nesta terra, em todos os tipos de coisas materiais, eles querem ver as vibrações. Mas para que você está vendo
a vibração? Você está vendo a vibração por causa de algum tipo de ganho material. Você acha que se você checar as
vibrações… e as vibrações estiverem bem, então você está muito seguro, você não perderá isso, não perderá aquilo. Isso não é
verdade. Porque as vibrações não são destinadas para julgar… todas as coisas mundanas e questões mundanas. Isso está
totalmente depreciando as vibrações. Você não deve depreciá-las, porque as vibrações podem sugerir coisas… que podem ser
muito prejudiciais ao seu crescimento. Uma vez Eu quis que alguém fosse em algum lugar, então ele disse: "Eu não vou, Mãe."
Eu disse: "Por quê?" "Porque eu vi que as vibrações estavam muito ruins." Eu disse: "É por isso que Eu lhe pedi para ir." "Se as
vibrações estiverem boas, de que adiantaria você ir lá?" "Essa é a razão pela qual Eu lhe pedi para ir lá," "de modo que você
pudesse ajudar, mas antes disso você se julgou," "julgou suas vibrações e então você não quis ir." Então o que acontece é que
queremos ter uma vida fácil e confortável. E todos os nossos problemas devem ser resolvidos pela Sahaja Yoga, senão nós
achamos que a Sahaja Yoga é inútil. Seja qual for o nosso desejo, deve ser satisfeito. Assim agora, os desejos são na maioria
das vezes pessoais. "Meu filho não está bem", então o filho deveria ficar bem; "meu marido está se comportando mal", o marido
deveria ficar bem… ou "eu não tenho nenhum casa, eu devo conseguir uma casa." Vejam o modo como nós estamos movendo
nossa mente… ainda está em uma sociedade muito consumista, como eles a chamam. Nós ficamos o tempo todo pensando:
"Agora eu deveria ter um filho," "ao invés de uma menina", e você tem um filho… e depois você culpa a Sahaja Yoga por isso.
Qualquer coisa que de acordo com seu desejo não der certo, então você acha que é a Sahaja Yoga que fez o dano… e você fica
sofrendo por causa da Sahaja Yoga. Ou essa fé na Sahaja Yoga se move um pouco… ou podemos dizer, de uma certa forma, ela
não é tão profunda. Mas se você está profundamente inserido na Sahaja Yoga, então o que acontece? "Seja o que vier, eu serei
um Sahaja Yogi." Supondo que alguém morra, normalmente na Sahaja Yoga, é difícil as pessoas morrerem também, Eu devo
lhes dizer. Mesmo se eles quiserem morrer, eles não conseguem. É o Paramchaitanya que decide por você. Mas vamos supor
que você assuma uma posição assim, ainda assim você deve saber que esse desejo talvez não seja satisfeito. Se não é
satisfeito, então você fica perturbado… e pensa: "O que está errado?" Mas seu desejo não é o desejo de Deus Todo-Poderoso,
enquanto o Paramchaitanya é o desejo de Deus Todo-Poderoso. Agora por exemplo, Eu fui aos EUA, peguem isso desse jeito, e
os EUA Me atacaram. Negatividade e Me perturbaram. Por todos esses dias, Eu estou sofrendo, por assim dizer, e Eu tenho tido
dores, tenho tido todos os tipos de coisas. Mas isso Eu tive de fazer, porque agora os Sahaja Yogis americanos…
compreenderão o quanto a pessoa tem de pagar… para fazer essa cabeça estúpida dos americanos se elevar. O quanto eles
são estúpidos e o quanto eles são tolos, que ficam encantados com pessoas que estão aceitando dinheiro. Muitas pessoas
vieram a Mim e Me disseram: "Mãe," "se a Senhora começar a dizer isto: ‘isto eu posso dar por 300 dólares’," "a Senhora
conseguirá milhares e milhares de discípulos." Eu disse: "Eles não serão Meus discípulos." "Se eles vierem por dinheiro,
pensando que…" "porque Eu estou aceitando dinheiro, isso vale algo," "significa que eles são totalmente estúpidos." A Sahaja
Yoga, você não pode consegui-la através do dinheiro, esse é o primeiro princípio que eles não entendem, a maioria deles. A
maioria deles não entende que você pode ter a Realização do Si sem pagar. Eles eram alguns gujarati, pessoas ricas em Nova
Jersey… e eles perguntaram aos Sahaja Yogis: "Como é possível obter isso tão facilmente?" "Não é possível, porque é uma coisa
muito difícil." "Todos os shastras disseram, todo mundo disse," "É muito difícil obter sua Realização. Tudo bem." "Se é assim,
como é que vocês estão dando isso tão facilmente? Por quê?" Ninguém soube como responder a essas pessoas. Vocês
deveriam ter dito assim: "Tudo bem, é difícil," "muito difícil e você não pode dar isso em massa, é verdade," "Mas se alguém está

fazendo isso, então vocês têm de pensar sobre isso," "como alguém está fazendo isso?" Assim, esses tipos de perguntas
estúpidas existem… e se ainda assim eles continuam, você deve realmente lhes dizer… de uma forma muito humilde: "Senhor, a
pessoa tem de ser merecedora também." Então eles correrão atrás de pessoas… que só estão ganhando dinheiro deles,
fazendo-os de tolos. E eles se vangloriam: "Nós temos três gurus." Alguém diz: "Nós temos sete gurus." E Eu Me pergunto qual
deve ser a condição deles. Assim, as pessoas que são extremamente estúpidas, em Sânscrito, eles chamam de "mooler".
Pessoas que são… sem cérebro não podem obter a Realização, portanto desistam delas. Se elas ficam argumentando com
vocês, vocês devem desistir delas. Não é direito delas argumentarem com vocês. O direito delas é ter a Realização, mas não o
direito de argumentar com vocês, de fazer-lhes perguntas tolas e estúpidas. Mas você deve sempre se lembrar que com essa
humildade, você deve ter sua dignidade intacta porque você é um guru. Uma vez que você saiba que é um guru, uma coisa deve
estar presente: você não se comportará como um brincalhão o tempo todo. Seu comportamento será digno. Ao mesmo tempo,
será um semblante muito agradável… ou uma personalidade agradável, não será do tipo irritante. Sua própria personalidade irá
sugerir… que há algo especial em relação a você. Agora, como você desenvolve esse tipo de personalidade? O maior problema
no ocidente é o ego… e o maior problema no oriente é o superego. Agora, esse negócio de ego, Eu não sei de onde veio. Em
todas as classes sociais, eles mostram como eles são egoístas. Por exemplo, Eu fui aos EUA e fiquei surpresa ao ver… que
existe um problema racial, e os negros são tratados de uma forma diferente, e os brancos, de uma forma diferente. Quero dizer,
a cor é dada por Deus… e alguém tem de ser negro e branco. Se todo mundo parecesse igual, isso pareceria como um
regimento. Deve haver alguma variedade, deve haver alguma… mudança no rosto e também na expressão. Alguém tem de ser
uma pessoa carregando… expressões melhores ou diferentes, senão você ficará entediado com um mundo assim… onde todo
mundo parece igual, exatamente igual. Mas há tanto racismo lá que Eu fiquei surpresa ao ver… como isso tem trabalhado na
mente humana. Assim, como um guru, vocês devem desenvolver… um completo desprezo pelo racismo, completo desprezo. É
muito fácil entender que… qualquer um que tenha uma compleição clara poderia ser o homem mais cruel, a mulher mais cruel e
poderia ser a mãe mais cruel também. E aquele que é negro poderia ser muito gentil, generoso, isso não combina com a cor, o
temperamento não combina com a cor. Mas porque os negros têm sido muito maltratados, eles reagem. E eles reagem,
naturalmente, às vezes de tal maneira… que é muito bruta e muito cruel. Mas esse tipo de atenção, esse tipo de, vocês podem
dizer, um tipo errado de atitude em relação aos seres humanos, mesmo em relação aos animais, eles não suportarão isso.
Assim, em relação aos seres humanos, ter uma atitude assim… por si só mostra que você não é digno da Sahaja Yoga de forma
alguma. Então, qualquer um de vocês que tenha um sentimento assim, de que alguém é negro e alguém é branco, não pode ser
um guru na Sahaja Yoga. Então na Índia nós temos o sistema de castas, igualmente ruim e horrível. Não há nenhum sentido
nisso, nenhuma base, seja qual for, mas na Índia, nós temos pessoas que acreditam que… algumas castas são superiores e
algumas castas são inferiores. Em cada casta, as pessoas podem fazer todas as piores coisas possíveis, não há nenhum limite
para eles, e toda casta inferior pode ser muito, muito boa. Nós tivemos muitos grandes poetas e Sufis… nas castas mais baixas
na Índia. Essas castas são artificiais. Vocês sabem que roupas sintéticas não são apropriadas para nós, e todas essas ideias
artificiais não vão ser apropriadas para nós… e isso nós levará a uma grande – Eu não saberia a discrição – mas Eu diria, a uma
completa destruição, porque ódio gera ódio… e isso vai aumentando cada vez mais. Se você não consegue se livrar de seu ódio,
então Eu diria que você não é um Sahaja Yogi. Todos esses são condicionamentos. Você nasceu numa família branca, então
você é branco; você nasceu numa família cristã, é por isso que você é cristão; você nasceu numa família judia, é por isso que
você é judeu. Tudo isso é apenas porque você nasceu nisso. Mas não significa que você é superior ou inferior. Todos os
problemas do mundo hoje, se você observar, são por causa do apego humano… a ideias insensatas de superioridade. Somente
através da vida coletiva isso mudará. Por exemplo, Eu diria, em um ashram, nós devemos ter pessoas de todas as cores vivendo
juntas, com direitos iguais, com compreensão igual… e amor e afeição. Se isso não existe, não adianta chamar isso de ashram.
Uma vez eles Me perguntaram: "Mãe," "a Senhora virá e dará uma palestra no Harlem?" Eu disse: "Por que não?" Então alguns
Sahaja Yogis disseram: "Harlem?" "Mãe, a Senhora sabe o que é o Harlem?" Eu disse: "Sei." "Não há mal nenhum." Eles disseram:
"A Senhora sabe que os negros estão lá e…" Eu disse: "Eu também sou negra." Você poderia Me chamar de negra ou Me chamar
de branca, mas o amor é uma tal coisa, o amor é uma tamanha coisa que limpa todas essas ideias ridículas… que nós temos
sobre as outras pessoas. Rotular alguém como negro e branco… mostra que você não tem olhos para ver. Qualquer pessoa com
profundidade, qualquer pessoa com coração amoroso… não consegue ver essas coisas superficiais, não consegue ver. Hoje é
um dia em que estamos celebrando a grandeza do Guru. Agora, observem todos os Gurus, como eles eram, como eles se
comportavam. Nós temos muitos na Índia e muitos outros, muitos Sufis em outros países. Esses Sufis ou esses santos que
tínhamos nunca acreditaram… em nenhum sistema de castas, nunca acreditaram em negros e brancos. Cristo, Ele nunca
acreditou em negros e brancos. Buddha nunca acreditou em negros e brancos. Ninguém acreditou em nenhum tipo de ideias

artificiais. Todas essas são ideias artificiais que nós aceitamos… e mesmo depois da Realização, Eu tenho de suportar o tempo
todo. Agora, falando, nós não nos livramos disso, mas agindo, nós podemos. Apenas vejam como nós trabalhamos essas ideias
estúpidas dentro de nós… e como podemos nos livrar delas. Muito simples é em meditação, vocês devem se sentar… e ver
quantas pessoas você ama… e por que você ama, não por causa de pena, mas apenas com amor, o quanto você se importa com
os outros. Eu tenho visto muitos exemplos belos disso, mas ainda assim Eu devo dizer que há certas ideias fixas… que têm de
ser desalojadas completamente, é muito importante para toda pessoa que é um guru na Sahaja Yoga. Significa que ele tem de
ser um sujeito de coração puro, aberto, amoroso. Seu coração deve tocar a melodia de Paramchaitanya. Se seu coração está
cheio de todas essas ideias artificiais, Eu não sei o que vai acontecer. Mesmo quando eles transplantam o coração, eles não
podem fazer isso com um coração artificial, eles têm de usar um coração verdadeiro, natural. Assim você pode imaginar que
quando você tenta… adotar todas essas ideias estranhas, está apenas inventando, elas nunca lhe proporcionarão a coletividade.
Portanto, a introspecção tem de ser feita. "Nós somos um todo ou estamos julgando uns aos outros?" Agora, o julgamento
acontece muito também. Agora, tudo isso pode ser visto somente quando vocês vivem juntos, senão como vocês saberão?
Quando vocês começam a viver juntos, vocês descobrem, começam a descobrir o que está faltando em vocês, o que não existe,
o que tem de existir, É tão tranquilo ter um coração que é cheio de amor, porque cada movimento desse coração é tão doador
de alegria, tão doador de alegria. Há uma história de Shri Rama, que Ele comeu "bers", um tipo de fruta, que foi provada primeiro
por uma senhora idosa com tanto amor. Mostra o quê? Mostra que uma pessoa como Shri Rama, que era o rei da mais elevada
linhagem, e essa senhora idosa que era apenas da casta mais baixa… Lhe deu essas frutas com tanto amor, e quando Ele come
aquilo, Ele começa elogiar. Então Sua Esposa diz: ‘Dá-Me algumas." Ele diz: "Tudo bem", mas o Irmão ainda está no meio do
caminho, Eu acho, na Sahaja Yoga, então Ele não gosta. Ele não gosta, Ele fica zangado. Então Ela come e diz: "Cunhado, é uma
fruta maravilhosa," "Eu devo dizer". Ele diz: "Tudo bem, dá-Me algumas." Ela diz: "Por que Eu deveria Lhe dar agora?" "Primeiro
Você estava muito zangado," "então por que Eu deveria Lhe dar estas frutas para Você comer?" A história mostra que o nível de
sua personalidade como guru… é julgado pelo seu coração puro, pelo seu coração amoroso, por sua notável personalidade mais
elevada. Na personalidade, isso não é algo que… deve ser formado artificialmente. Não é artificial, é natural, totalmene natural.
Seja o que for que você faça tem de ser natural. Assim, essa artificialidade de certas formas de falar… ou de certas formas de
viver juntos criam problemas. Por exemplo, nós tivemos um ashram nos EUA, em Nova York, e havia uma mulher que era muito
rígida, tudo deveria ser excelente, isso deve estar aqui, as colheres devem estar lá e os garfos devem estar aqui, e todos os tipos
de coisas e ela feria muitas pessoas. Sem importância.. Esses, como vocês chamam, tabus culturais não são importantes na
Sahaja Yoga, porque agora vocês se tornaram um guru. Um guru pode ficar em qualquer lugar, viver em qualquer lugar, comer
qualquer coisa em qualquer hora. Esse deve ser o caso. Mas também Eu tenho visto na Sahaja Yoga, há muitos… que são muito
ansiosos para comer assim que a comida é servida. Uma vez isso aconteceu, Eu estava lá, eles tinham servido a comida… e eles
simplesmente começaram a retirar os pratos. Eu disse: "Qual é o problema? Eu tenho de comer." "Oh, a Senhora não comeu,
Mãe?" "Não, Eu ainda nem mesmo toquei na comida." Então, vejam, um tipo de – primeiro isso é um tipo muito mais baixo de,
deveríamos dizer, de desejo: a fome. Agora, um guru não se importa. Seja o que for que você dê, tudo bem; seja o que for que
ele não queira dar, tudo bem. Mesmo se você não der, está tudo bem, mas temos de desenvolver isso matando o ego de vocês.
As pessoas se sentem muito feridas se vocês lhes servem… um pouco mais tarde do que uma outra pessoa. São todos os tipos
de coisas estranhas que Eu tenho visto na Sahaja Yoga. Ao contrário, é o tipo mais baixo de, Eu deveria dizer, desejo. Você não
deveria ser muito agradado, se você quer ser um guru verdadeiro. É claro, muitos problemas são resolvidos, como Eu tenho
visto até agora que eles não tomam drogas, não bebem e todas essas coisas, É uma tamanha bênção, porque se Eu tivesse de
começar… desse nível, Eu não sei quão profundo Eu teria ido, de onde Eu os teria tirado. Mas isso, é claro, é uma coisa muito
grandiosa. Isso é uma coisa muito boa, mas ainda assim, para criar uma bela vida a partir disso, que atrairá a atenção de todo
mundo, como vocês falam, como se comportam, como amam, então novamente temos de dizer que o Guru Pada surge…
somente através do amor que vocês têm. Por exemplo, eles terão, digamos, dez pessoas… para qualquer coisa, para uma peça
teatral, supondo, e eles têm isso somente de um determinado país… ou de um determinado grupo, então não há nenhuma
alegria. Não há nenhuma alegria. Por exemplo, eles terão um grupo de música, então poderia ser de uma determinada casta…
ou poderia ser de uma única religião, poderia ser, vocês podem dizer, de uma escola ou de qualquer coisa. Então isso mostra
que vocês ainda não estão lá. Como um guru, vocês deveriam gostar de todo tipo de cultura, de todo tipo de beleza… e isso tem
ser introduzido em nossa vida cotidiana. Vocês não deveriam menosprezar ninguém por causa de sua cor, por causa de sua
raça, por causa de seu status, da consciência de classe. Tudo isso tem sido mostrado nas vidas… de todos esses gurus santos
que viveram. Tukarama diz: "Oh Deus, graças a Deus," "o Senhor fez de mim de uma casta Shidhul." Ele não era, mas ele apenas
diz assim. Todos nós, o tempo todo, não deveríamos estar conscientes de qual foi o nosso nascimento, de qual foi nossa

personalidade ou de qual foi nossa origem. A pessoa não deveria ser capaz nem mesmo de distinguir… quem é santo e quem
não é. As pessoas são orgulhosas até mesmo de que elas são santas. Eu fiquei surpresa ao ver que nos EUA também é tão
assim… que os russos que foram para lá… são pessoas de qualidade muito diferente. Eles não levantariam seus olhos para Mim,
não levantariam seus olhos… e muito profundos, muito, muito profundos. As vibrações eram muito profundas. A razão é, Eu
acho, que eles foram oprimidos… durante o comunismo, talvez, pode ser, e agora eles vieram aos EUA… onde eles viram a assim
chamada liberdade… e qual insensatez isso está criando. Então, conhecendo esses dois extremos, Eu acho que eles foram
muito profundo em seu próprio ser, e eles têm tamanha força e tamanha união entre eles mesmos. Eu fiquei surpresa, pois Eu
nunca Me encontrei com eles antes. Eles não vieram da Rússia, eles vieram, apenas estavam lá. Então o que é isso que os
manteve desse jeito? É que eles não tiveram nenhuma religião em suas cabeças. Eles não tiveram nenhuma religião. Para eles,
toda religião é a mesma coisa… e eles não tiveram nenhuma religião para seguir. Assim, um guru não pode pertencer a
nenhuma religião, porque essas religiões não artificiais também. Eles criaram um tamanho problema por toda parte… e todos
eles estão lutando entre eles mesmos, como eles podem ser divinos? Então vocês não devem ficar envolvidos… em algum tipo
de tendência religiosa. Eu tenho observado que um Sahaja Yogi, digamos que ele seja cristão, então a tendência será mostrada
de que ele é um cristão, você consegue distinguir isso. Se ele é um judeu, você consegue distinguir. Então de que adianta vir
para a Sahaja Yoga? A atenção deles, se ela for para dentro, eles descobrirão. Você tem de se dissecar para ver o que está
errado em você… e por que é que você não é muito bem-sucedido como um guru. O sucesso do guru é: ele não se importa com
o tempo. Toda hora é a hora sagrada. Ele não se incomoda se alguém está atrasado ou se chegou cedo. Ele não é um escravo
de relógios e do tempo. Isso também é artificial. Não havia nenhum relógio. Eu acho, a cerca de 300 anos atrás… e ninguém era
tão minucioso em relação a horários. Assim, a primeira coisa, ele está além do tempo, kalatit, como eles chamam isso. Então
ele é também gunatit. Gunatit significa que eles não pertence ao canal esquerdo… ou ao canal direito ou ao centro. Ele está
além desses três, além dessas gunas… onde ele se coloca e vê tudo na Luz Divina. Tudo. Se algo bom acontece a ele, ele diz: "A
Luz Divina fez." Se algo ruim acontece a ele, ele diz: "A Luz Divina quis dessa maneira." Tudo ele deixa para a Luz Divina, ele está
além das gunas. Por exemplo, supondo que há um sujeito que está no canal direito, egoísta, então ele começará a dizer: "Como
é isto?" "Eu quis isso, isso não deu certo e como…", ele contestará. Um outro começará a chorar, o de canal esquerdo: "Eu sinto
tanto que isso aconteceu comigo," "não deveria ter acontecido" e tudo mais. No centro também, ele talvez pense: "Até que ponto
estão minhas vibrações? Como eu não pude saber?" e tudo mais. Mas um indivíduo que é um guru verdadeiro, ele olha isso
como um teatro, apenas como uma testemunha da peça teatral. "Isso aconteceu, devia acontecer, então aconteceu." Assim, o
que extraímos disso? Nós conseguimos algo: a lição de que aquilo não era certo ou aquilo era errado, só isso. Nesse momento,
não fique agitando em sua cabeça, é só isso que alguém consegue e ele não fica incomodado com mais nada. Então ele vai
além de suas gunas, ele vive além das gunas, ele come em qualquer lugar, dorme em qualquer lugar, ele não está preocupado
com onde ele vive, ele não está preocupado se ele vai de carro ou se vai de carro de bois, ele não sente que não está sendo
reverenciado… se eles lhe dão uma guirlanda de poucas flores, não é assim. Ele não fica incomodado, porque nada pode
enaltecer sua personalidade nada. Vocês lhes dão algo simples, tudo bem, ou mesmo que vocês não deem, tudo bem. Não é
que ele se julgue através dos olhos de vocês, mas ele se julga através dos próprios olhos… e ele vê por si mesmo a alegria de
desfrutar de si mesmo. O que há para ser tão minucioso sobre qualquer coisa? O que é tão importante para ficar correndo atrás
de qualquer coisa? Isso apenas funciona em seu próprio tempo e se não funciona, não funciona. O que isso importa? Apenas
pensem nisso. Também na Sahaja Yoga, um guru tem de ser uma força que une. Há dois tipos de pessoas, Eu tenho visto, que
continuam rompendo relacionamentos. É muito fácil para eles. Eles ficam reclamando. Mas há outros que têm um poder de unir
as pessoas… de tal maneira, de uma maneira tão doce… que as pessoas ficam mais próximas. Não que eles tenham de perdoar,
isso funciona automaticamente. Simplesmente funciona desse jeito e… as pessoas ficam se unindo a um homem assim. Eu
fiquei surpresa ao ver que nos EUA, eles eram… muito, muito poucos Sahaja Yogis. "Nós gastamos", eles disseram, "50 mil
dólares…" "e conseguimos 50 Sahaja Yogis." Mil dólares por um Sahaja Yogi nos EUA. Assim, uma condição muito ruim, mas
ainda assim, nós temos de ter esperança por eles, porque há muitos buscadores… e perdidos na vastidão da busca. Mas Eu
pensei que isso talvez seja um círculo. Eles têm de passar por esse círculo de estupidez… e depois, certamente, eles entenderão
o ponto e isso tem acontecido. Nós tivemos cerca de 4.000 pessoas em Minha palestra, o que nunca aconteceu lá naquele país.
"Ninguém teve uma plateia tão grande", eles disseram. Mas ainda assim, não muitos vieram, mas eles receberam a Realização.
Então Eu acho que gradualmente, mesmo nos EUA, isso talvez comece a crescer. E os Sahaja Yogis não devem somente se
preocupar… com suas casas e onde eles vivem e tudo mais, mas fazer o máximo por eles. Eu diria o mesmo dos Sahaja Yogis
que podem arcar com as despesas de ir, devem ir aos EUA e realizar esse trabalho externo. Pode ser que se houver pessoas de
fora que venham… e falem sobre a Sahaja Yoga, eles talvez fiquem impressionados. Há tantos falsos gurus que você não

consegue contá-los. E eles os aceitaram. É muito surpreendente, embora eles tenham sofrido, eles tenham se perdido no
dinheiro, tudo, ainda assim eles aceitaram: "Afinal ele é nosso guru." Assim, existe basicamente algo errado com o cérebro
deles, pois eles não entendem o que deve ser esperado. Eu escrevi um livro. Talvez isso os alcance, mas em todo caso, todos
vocês podem escrever… suas experiências e coisas assim e podem publicá-las. Talvez isso os ajude a abrir seus olhos.
Enquanto estiver escrevendo qualquer coisa, vocês têm de se lembrar… que isso deve mostrar sua qualidade na Sahaja Yoga,
como vocês são. Nisso, as pessoas não devem sentir que vocês as estão humilhando… ou tentando dizer algumas coisas que
as ferirão, mas dizer isso de tal maneira que as corrija e as ajude. Para um guru, é importante… que ele não tenha nenhuma ideia
falsa sobre ele mesmo. Ele pode ser de uma família pobre, ele pode ser de uma família rica. Seja o que for, ele não deve estar
consciente disso. Porque uma vez que você se torne isso… Observem Kabira, ele era apenas um tecelão, observem Tridas, ele
era apenas um – do que vocês chamam isso? Sapateiro. Na Índia, essas são castas muito inferiores, supõe-se que são. Ele
escreveu belas poesias. Depois Namadeva, ele era um alfaiate, apenas pensem nisso. Todas essas pessoas escreveram a
mesma coisa… com tanta extraordinária beleza da poesia. Como eles alcançaram? Porque agora eles entraram nesse grande
reino da espiritualidade. Vocês também escrevem algumas poesias muito boas, Eu sei. Mas algumas das pessoas que
escreveram boa poesia… tornaram-se muito obstinadas, pessoas muito egoístas. Isso é algo que não consegui entender. Você
está escrevendo aqui uma bela poesia… e aqui você está cheio de ego. Assim, de onde essa poesia está vindo, só Deus sabe.
Portanto, antes de tudo é você mesmo, sua personalidade… tem de ser algo que as pessoas digam: "Este é um guru verdadeiro
que encontramos." Para isso, vocês sabem muito bem, vocês não têm de abandonar sua família, não têm de abandonar nada.
Mas o ego, se ele ainda está presente, Eu não sei o que dizer, mas vocês devem se livrar dele completamente… e coletivamente
também, o ego deve ser expulso, coletivamente. É uma coisa que… as pessoas são egoístas secretamente dentro delas
mesmas, mas às vezes isso se mostra, é uma doença insensata muito sutil que as pessoas têm… e elas simplesmente são
condescendentes com isso. Neste dia do Guru Puja, Eu tenho de dizer agora… que temos de trabalhar muito duro, muito duro. A
coisa mais importante é… o quanto você tem dedicado sua vida, seu tempo para a Sahaja Yoga. Somente então você alcançará
esse estado de guru. Olhem para Mim, Eu sou uma dona de casa… e Eu tenho Minhas responsabilidades familiares, problemas,
mas apesar disso, Eu estou o tempo todo pensando nos Sahaja Yogis, na Sahaja Yoga e tudo que é essa emancipação… dos
seres humanos no mundo inteiro. Não somente aqui ou ali, no mundo inteiro. Assim isso deveria ser sua visão ampla, não
somente para sua escola, faculdade ou universidade, seu isso ou aquilo, mas devemos ter uma visão muito mais ampla… e isso
vocês têm de desenvolver através de seu trabalho… em todos os tipos de circunstâncias, em todos os tipos de problemas que
vocês têm. Uma vez que vocês desenvolvam esse tipo de personalidade, então vocês ficarão surpresos ao ver como podem
ajudar muitas pessoas. Eu sei que há muitos Sahaja Yogis aqui… que são merecedores de louvor e realmente Eu os amo muito…
e eles também Me amam muito, mas devemos sempre ver que como vocês agora vão ser os gurus, vocês têm de ter cuidado
em não achar que você é um guru. Vocês nunca devem pensar que já são um guru. Uma vez que comecem a pensar, novamente
o Sr. Ego, "o guru", aparece. Assim, uma vez que você decida que "eu não sou nada," "não sou nada, sou apenas uma pequena
onda no coração de minha Mãe." Se você tiver um sentimento humilde assim, então todos os seus problemas podem ser
resolvidos e as coisas darão certo. Porque sua atenção e seu comportamento… vão impressionar as outras pessoas, nada
mais. Seja o que for que você possa tentar, é você quem vai levar… a Sahaja Yoga mais adiante. Há tanto para ser dito sobre
como se tornar um bom guru… e tudo mais, mas Eu acho que guardarei isso para o próximo Guru Puja. Muito obrigada.
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Shri Krishna Puja, Tabus Primordiais e o Dharma Sahaja 1997-08-23 Eu fui à América e eles queriam que Eu fizesse um Puja a
Mahakali. Mas Eu disse: "Não, deixem-Me falar somente sobre Krishna." Porque primeiro nós temos de compreender… qual é a
força desse Puja, como nós iremos estabelecer Shri Krishna dentro de nós mesmos. Ele próprio disse: Toda vez que houver uma
decadência do dharma… Dharma não significa o que nós entendemos como… a insensatez do Hinduísmo, Cristianismo ou
Islamismo, não é isso. Dharma significa… nossos tabus primordiais que estão formados nos seres humanos. Sobre isso, Eu
acho que os aborígenes sabiam melhor do que nós. Mas então o que nós fizemos? Nós os dominamos… e também eles tiveram
de mudar o estilo de vida deles. Os tabus primordiais só são compreendidos… se as pessoas estiverem… tentando entender a si
mesmas… ou então seja o que for que chegou a elas através da tradição. Agora, o dharma sahaja é um pouco diferente no
sentido de que… é muito mais elevado do que as ideias sahaja das quais nós falamos, mas é muito mais elevado do que até
mesmo… o que Shri Krishna disse ou Shri Rama disse. Primeiro Shri Rama pensou: "O melhor é lhes dar disciplina." As pessoas
devem ser sérias em relação à vida, devem ter a ideia completa sobre o próprio ser delas, elas devem se respeitar. Todas essas
coisas foram escritas há muito tempo atrás. Também, as pessoas, basicamente quando elas eram pessoas boas, elas
entenderam que: "Tudo que for ruim para nós, não devemos fazer." Esses são os tabus primordiais. Agora, esses tabus
primordiais estão formados dentro de nós. Agora, vamos supor que Eu diga: "Não bebam", vocês irão e beberão. Se Eu disser:
"Não contem mentiras", vocês contarão mentiras. É a natureza humana, é ir contra o tabu primordial, porque eles acham que
agora eles têm liberdade, liberdade para fazer o que eles quiserem. Acham que são pessoas livres. Na verdade, eles não são.
Eles estão sob o feitiço de todos os tipos de sedução, vocês podem chamar isso, ou tentações que são contra a vida humana. E
é muito natural ser uma pessoa de dharma. A maioria das crianças pequenas têm isso. Por exemplo, Eu tenho observado as
crianças, elas sentem muita vergonha de tirar suas roupas, mesmo os meninos bem pequenos, Eu tenho observado. Eles não
tirarão suas roupas na presença dos outros, eles sentem vergonha. Assim, tudo isso está descrito como… "Ya Devi, Sarva
Butheshu, Lajja Rupena Samsthita." Então você deve ser tímido, você deve ser humilde… e respeite seu corpo, isso é muito
importante nestes tempos modernos. A exposição do corpo é considerada uma grande conquista das mulheres. Elas estão
tentando se tornar aborígenes. Naquela época, elas nunca tiveram essas ideias… e elas não eram tão confusas. Assim, mesmo
se as mulheres deles estivessem pouco vestidas, isso não significava que era algum tipo de apelo sexual… ou algum tipo de
atração para os homens, ou os homens se comportando de modos estranhos… para mostrar que eles têm uma atração especial
pelas mulheres. Quero dizer, por que vocês deveriam? É totalmente absurdo que os homens devem ser atraídos… pelas
mulheres e as mulheres devem ser atraídas pelos homens. E na estrada, na rua, você vai e vê exatamente isso acontecendo.
Esse adharma é o pior, Eu acho, é uma maldição. Porque depois de vir para a Sahaja Yoga, as pessoas também começam a
fazer essa insensatez, entendem? Todos eles deveriam ir para o hospício, Eu acho, eles são inúteis para a Sahaja Yoga. Mas o
dharma se estabelece assim que você tem a luz do Espírito. Na época de Shri Rama, Ele tinha de instituir A, B, C, D, E, F. Na
época de Moisés também, Ele tinha de instituir os Dez Mandamentos. Mas… Krishna pensou o oposto: estabelecer o dharma do
puro amor, o puro amor. Assim, porque Ele quis que os tabus de Shri Rama… fossem impostos às pessoas, exatamente como o
Islamismo, exatamente como os Cristãos, nunca funciona. Então Ele pensou que é melhor lhes pedir em sua liberdade, eles
devem desenvolver o puro amor. Radha, que estava com Ele como o poder Dele, é chamada de Alladhadayini. Ela é Aquela que
dá a alegria, a pura alegria. Assim, todos esses limitados tipos de atração… acabam resultando em problemas. Agora, beber é
contra vocês, vocês sabem disso. Hoje eles estão falando sobre o tabaco, amanhã eles falarão da bebida, quando eles
descobrirem que muitas pessoas estão sofrendo… de fígados horríveis e morrendo. Então eles declararão isso como tabu. Mas
isso é um tabu natural para o seu corpo. Se você faz algo o tempo todo que não é bom para você, para sua vida saudável, você
está se tornando adharma. Isto deve ser compreendido muito claramente: o dharma sahaja é que você é simplesmente livre,
completamente livre da luxúria, da ganância e de toda insensatez. Você está acima disso. Você está acima. Esse dharma sahaja
está acima… do dharma estabelecido por Shri Krishna ou por Shri Rama, porque você alcançou esse estágio. Para estar em
completa liberdade, você tem de ser dhármico. Tudo que não for bom para você, você não deve fazer. Eu não tenho de lhe dizer:
não faça isso ou não faça aquilo. Seja o que for que Eu diga, pode não ser aceito, mas imediatamente suas vibrações lhe dirão.
Esse é o dharma sahaja. No dharma sahaja, você fica livre de todos os tipos de – como eles dizem, kaama, krodha, mada,
matsa, lobha, moha, significa: luxuria, raiva, atrações, depois a… ganância, ganância, ganância, isso é muito importante, a
ganância, ganância. E as atrações. Agora, se você compreender como as pessoas são gananciosas. Gananciosas para quê?

Esta América está morrendo pelo consumismo. Agora, veja o truque do comércio. Na América, você pode pegar emprestado
qualquer quantia… de dinheiro do banco, sem problemas. Agora, mesmo se você não pegar emprestado, eles lhe enviarão uma
carta: "Por que você não pega 20 mil cheques que estamos lhe enviando? " "Por que não ter isso?" "Você se tornará muito rico, é
muito bom pegar o empréstimo." Me contaram que algumas pessoas costumavam vir para Ganapatipule… depois de pegar
empréstimos. Eu disse: "Parem com essa insensatez." Então eles pegam o empréstimo e depois vêm para Ganapatipule. O
tempo todo a mente deles está: "Como pagarei este empréstimo?" "Como lidarei com isso?" O tempo todo a atenção fica
distraída, mesmo quando você quer fazer algo bom para si mesmo… de vir para Ganapatipule. Portanto uma mente assim não é
livre. A mente livre é aquela que tem a atenção… completamente iluminada pelo Espírito. Mas o problema é que nós ainda
estamos nos elevando… para fora dessa limitação humana, para uma vida mais elevada da Realização. E quando nós estamos
indo para esse nível, nós temos de nos dar conta… de que temos de abandonar todos esses grilhões, todas essas coisas
horríveis dentro de nós. Como um pássaro, quando ele nasce do ovo, sacode todas as partes do ovo. Seus irmãos, suas irmãs,
seu pai, sua mãe, seu marido, todo mundo, eles tentam colocá-lo para baixo. Agora, se eles estiverem bebendo, eles dirão:
"Venha," "é melhor você beber algo, você não é sociável, você é inútil," "você não é moderno. Que insensatez é esta?" É desse
modo que uma moda começa… e essa ação coletiva da moda não veio de Shri Krishna… e não está na Sahaja. Na Sahaja, você
está completamente livre de toda essa insensatez. Se você quiser, você pode usar uma boa roupa; se você não quiser, não
precisa. Você é livre. Você está livre da escravidão do dinheiro. Isso é muito importante. A escravidão do dinheiro é uma outra
coisa. Eu sei de alguns… Sahaja Yogis que vieram para a Sahaja Yoga… tentando ganhar dinheiro com a Sahaja Yoga. Você veio
para Sahaja Yoga para quê? Para livrar-se… dessa escravidão do dinheiro. No dharma sahaja, para você dinheiro não é nada
além de poeira de seus pés. Nada tão importante. Então, nós temos um grande senso coletivo de aceitar insensatez. Isso tem
de ser abandonado, especialmente na América, Eu fiquei surpresa. Também na Inglaterra. Um sujeito veio como um hippie. O
cabelo dele parecia com o de um macaco. O macaco é melhor, Eu devo dizer. Eu não sei com o que é parecido, tudo junto como
um, você pode dizer - não há nada para comparar, Eu lhes digo. Então Eu lhe perguntei: "Por que você está usando o cabelo
assim?" Ele disse: "Porque eu quero ser primitivo." "Agora nós temos de alcançar o estado primitivo." Eu disse: "Mas o seu
cérebro é moderno, " "de que adianta deixar crescer o seu cabelo deste jeito?" "Você acha que pode se tornar primitivo? Você
não pode." Então posteriormente Eu fiquei sabendo que ele morreu. Um outro sujeito assim veio e ele não morreu, mas foi para
um hospício. Desse jeito, Eu encontrei muitos, mas por que você faz isso? Porque é a moda. Agora, a Itália está prosperando por
causa… de todos os tipos de estilistas. Agora, existe uma piada sobre os novos ricos, especialmente na Rússia. Os russos não
são assim, normalmente. Eles não aceitam alguma coisa porque está na moda. Então um sujeito disse: "Meu Deus, você perdeu
sua mão naquele acidente!" "Não importa, mas eu perdi meu relógio caríssimo da Suíça." - "Verdade? Qual?" - "Era um Rolex."
Não importa se perdeu a mão. O Rolex se foi, Rolex é a moda. Você pode remover isto, se não as pessoas não conseguem ver.
Então, esses são os novos ricos que têm dinheiro. Tudo bem, agora ele…(Um cachorro está no palco) Venha. Venha. Sente-se.
Sente-se. Agora, desça. Eles não criam nenhuma moda, Eu não vi cachorros adotarem alguma moda. Os macacos estão
adotando, quero dizer, supondo que… os estilistas italianos façam algo especial para eles, eles não pensarão muito nisso.
Talvez os donos deles comprem, mas não esses animais. Agora, nós não temos de nos tornar animais, é claro, mas nós
também não temos de nos tornar escravos das modas. Assim, existem algumas lojas que são muito caras. Por quê? Porque
eles são estilistas. Então você anda por aí contando para todo mundo: "Vejam, eu estou usando esta coisa de uma loja de
estilista," "isto é de uma loja de estilista." Isso significa, e quanto a você? Você não tem nenhum senso de design, você não tem
nenhum senso de compreensão… do que você precisa e do que não precisa. E hoje em dia, a maioria deles estão na prisão
também, sinto dizer isso, mas eles têm dinheiro e eles ganharam dinheiro enganando vocês. Especialmente na América, Eu
fiquei surpresa ao ver que eles estavam… vendendo a maioria das coisas que vinham da Itália, dos estilistas, estilistas italianos,
escrito: "design italiano", então eles estavam comprando aquilo, design italiano. Eu fiquei surpresa ao ver que coisas tão
artísticas… que eles criam… estão disponíveis em todo lugar, coisas tão belas. Mas o que eles acreditam é em algum tipo de
loucura em grupo, todo mundo usando o mesmo tipo de modelo disso ou daquilo. Isso não é o dharma sahaja. Vocês não são
escravos de nada. Vocês são pessoas livres. Vocês não têm de aceitar nenhum modelo ou qualquer coisa assim. "Ah, isso
existe, existe!" Deixem o sujeito estúpido seguir isso. Nós somos Sahaja Yogis. Isso também predomina entre pessoas que
supõe-se que sejam sadhus, todos eles se vestem da mesma maneira. Como você consegue distinguir quem é quem? Na
Sahaja Yoga, nós não queremos nos vestir da mesma maneira, parecer iguais, cortar o cabelo do mesmo jeito. Não. Vocês têm
de ser indivíduos distintos, porque vocês são livres, mas isso não significa - a liberdade é sempre sustentada pela sabedoria –
isso não significa você fazer o que quiser. Todos os tipos de coisas estranhas acontecem… quando uma pessoa não sabe o que
é a luz do Espírito. Na luz do Espírito, você não fica envolvido… nesse tipo de loucura coletiva que está acontecendo. Nós somos

muito coletivos em coisas loucas. Eu desejo que eles possam ser mais coletivos em coisas sábias. A sabedoria é muito
importante, e uma qualidade doadora de alegria de Radhaji - alladhadayini shakti – tem de surgir dentro de nós. Significa que
quando encontramos uma outra pessoa na coletividade, a outra pessoa deve sentir-se feliz com você. Então Ele ensinou o
dharma do amor. O amor não está presente se você descarta alguém… porque ele é negro ou porque ele é moreno, porque ele é
branco. Isso é muito superficial. O que é negro, branco e amarelo? Eu não compreendo. Aqui eles vão para as praias para
ficarem negros e lá eles dizem: "Nós não queremos ter nenhum negro", especialmente os americanos. Eu acho que com esse
tipo de separação que Eu encontrei lá, entre negros e brancos, Eu realmente chorei. Eu fui ao Harlem. Os Sahaja Yogis disseram:
"Mãe a Senhora vai ao Harlem?" Eu disse: "Por que não? Eu sou negra." "Se você Me chamar de negra, Eu sou negra; " "se você
Me chamar de branca, Eu sou branca;" "se você Me chamar de amarela, Eu sou amarela, então Eu estou indo." E então Eu fiz
uma palestra lá, muitas pessoas estavam presentes, Eu realmente não consigo esquecer. É um dos lugares mais famosos que
está construído naquele auditório… e o mesmo auditório está construído na Austrália, onde Eu tinha falado para muitas
pessoas. Eu pensei: "Olhem só para isso!" Eles disseram: "Mãe, os australianos copiaram de nós." Agora, aquelas pessoas são
tão doces, tão belas, Eu lhes digo. Eu podia ver o coração delas, Eu podia sentir isso… e o rapaz que estava tentando comparar,
depois de Minha palestra, ele simplesmente veio, Me abraçou, Me beijou. Ele nem mesmo mediu as próprias palavras Comigo,
um menino de cerca de 22 anos de idade. Ele sentiu um grande amor. E ele disse: "Mãe, da próxima vez…" "que a Senhora vier, a
Senhora virá para o Harlem." Mas Me contaram que aquele auditório está fechado. Assim, o sistema dos americanos de uma
forma ou de outra… vai contra a democracia, não somente contra a democracia, mas contra o que Abraham Lincoln quis. Eles
tiveram um homem tão grandioso lá… e existe uma pequena rua que Eu vi com seu nome. É claro, em Washington eles dizem
que eles têm algumas belas estátuas. Mas de qualquer forma, os princípios dele estão mortos, os ideais dele estão mortos
porque, de uma forma ou de outra, algumas pessoas vieram e escreveram contra – especialmente a Inglaterra - escreveram
contra as pessoas negras. Que direito eles têm de escrever contra algo que foi criado por Deus? Se houver a mesma cor por
toda parte, todos eles se parecerão como os militares. Eles têm de ter cores diferentes; eles têm de ter tons diferentes. Olhem
para as árvores; olhem para as flores. Olhem os diferentes tons que o céu tem, apenas para nos tornar felizes, alladha. O que
lhes dá felicidade é a variedade. Variedade é um sinal de beleza. Se não há nenhuma variedade, é tão maçante, Eu lhes digo, tão
maçante. Mas eles são muito orgulhosos disso… e acham que não há limite para eles mesmos. Eles acham que eles são
pessoas muito grandiosas; eles têm um senso de superioridade, porque eles têm um certo tipo de nariz… ou talvez um certo tipo
de lábios ou talvez certos tipos de cabelos. Eles são criaturas tão estúpidas e você se une a eles. Como você pode se unir a
eles? Você quer sua liberdade? Então seja uma pessoa livre. Na liberdade, você tem de ter variedade, é muito importante. Eu
diria que agora os Sahaja Yogis que estão voltando para a América… devem ter um novo estilo de se dirigirem às pessoas,
dirijam-se às pessoas negras. Eu fiquei muito feliz ao ver que no seminário da América do Sul, eles foram especialmente ao
povo indígena. Eles foram e se encontraram com eles. Eu Me encontrei com eles também… e Eu fiquei muito surpresa ao ver
que eles imediatamente disseram: "Mãe, a Senhora é espiritual, nós sabemos," "mas a Senhora pode resolver nosso problema?"
Eu disse: "Qual é o seu problema?" "Muito simples, nós temos uma terra, tudo bem, uma terra bem pequena," "cinco a seis acres
de terra que nos pertence, onde a sálvia cresce." Sálvia é um tipo de, de acordo com eles, é uma planta sagrada. Tudo bem.
"Agora, nós sempre nos reunimos lá, todos nós," "para diferentes comemorações… "porque nós consideramos aquela terra
como uma terra sagrada." Eles sabem muitas coisas. Essa é uma terra sagrada, havia vibrações nela. Então, eles costumavam
sempre se reunir, algo tão natural. Então o que aconteceu agora? Qual é o problema de vocês? "O governo vendeu essa terra,"
"esse governo americano vendeu para um indiano." Eu disse: "Para um indiano?" "Sim." "então a Senhora poderia pedir para esse
indiano nos devolvê-la?" "Nós pagaremos para ele." Eu disse: "Qual é o nome do indiano?" Eles Me disseram o nome, Eu disse:
"Meu Deus! "Ele é um sindhi, um sindhi!" "Ele não lhes deixará nem mesmo um único centavo, ele vai lhes dar isto?" "Sinto muito,
Eu posso ser divina ou Eu posso ser qualquer coisa," "Eu não posso ajudá-los." Mas Eu fiquei surpresa, ninguém levantou a voz
contra isso. Eles deveriam ter levantado a voz contra isso. Eles deveriam ter falado com o governo: "Por favor, devolvam a terra
deles. Por que vocês querem tê-la?" "Por que vocês querem apropriar-se dela?" Na realidade, todos os americanos são
imigrantes. Eles não pertencem àquele lugar, eles não eram os proprietários daquele lugar, daquele solo, eles são imigrantes.
Então eles não têm nenhum direito de ficar com a terra de alguém… desse jeito e depois achar que eles são superiores. É muito
fácil: alguém entra em sua casa e acha que é muito superior… e expulsa todas as pessoas da família. Isso é o que aconteceu na
América… e o dharma sahaja é exatamente o oposto. Com o dharma sahaja, você acolhe as pessoas dentro do seu coração,
você as ama. O seu amor flui o tempo todo; a sua compaixão flui o tempo todo. Para Mim, isso é um problema, este corpo é
mais compassivo… do que Eu mesma. Eu nem mesmo penso em compaixão… e este corpo simplesmente capta tudo. Ele quer
resolver os problemas dos outros, mas Eu não acho que você pode ter este tipo de corpo, você não deve ter. Mas pelo menos,

você deve ter um coração aberto. Você vê alguém na rua que é um sujeito moreno. Eu gosto dos negros americanos, uma vez
Eu desci em um aeroporto, então um senhor, um senhor negro disse: "Olá querida, como Você está? Como Você está aqui?"
"Estou muito feliz em ver Você?" "Eu estou feliz em ver você. Como você está?" Depois uma vez Eu estava viajando em – qual
era o aeroporto? Ursula estava Comigo. Então ele olhou para Mim, um sujeito muito alto, robusto, gordo. Ele disse: "Ah! Você
está de volta novamente?" Eu disse: "Estou de volta, você Me conhece?" "É claro, é claro, eu conheço Você." Ele nunca tinha Me
encontrado antes, Eu nunca o tinha conhecido. Mas Eu fiquei muito feliz, Eu fiquei muito feliz. Essa é a melhor maneira de
encontrar as pessoas. Vamos supor que você esteja andando na rua, você veja um senhor negro caminhando. É uma vida
terrível lá, Eu lhes digo; é uma vida terrível para eles. Eu soube, Eu tenho lido os livros sobre eles, Eu chorei e senti muita pena.
Assim, como um Sahaja Yogi, você simplesmente deve aceitá-los de imediato e lhes dizer: "Olá, como você está?" Aperte as
mãos deles. Eles não cortarão sua garganta, Eu posso lhes afirmar isso. Em relação à criminalidade, não sei quem é mais
criminoso na América, se são os brancos ou os negros, eles ficam competindo. Mas se você for gentil e for amoroso, você pode
remover essa parte da criminalidade que está dentro deles, porque o ódio só pode ser removido pelo puro amor. Mas as
pessoas acham que elas são muito astutos, muito superiores – em astúcia, é claro. Fora isso, qual é a superioridade deles?
Somente essa compleição, essa compleição branca é a pior de todas. Eu era muito clara, muito clara até Eu Me casar, ou por
algum tempo, e depois Eu comecei a ficar cada vez mais morena. Porque a compleição branca tem todos os tipos de – a luz
que vocês colocam em Mim, Eu absorvo, fico com uma mancha preta. Portanto, não é uma grande coisa ser branco, Eu não
acho. Parece muito estranho e pálido e triste. Mas não adianta ir para o mar, fazer seu corpo ficar, Eu acho, moreno, moreno,
não tão preto, moreno e depois sofrer de câncer de pele. Esse tipo de estupidez está também muito na moda. Agora, na
coletividade, o quanto ficamos impressionados por essas questões, nós devemos ficar alertas. Eu vi que Minha neta estava
usando um vestido sem mangas. Eu lhe disse: "É melhor você não usar um vestido sem mangas." Ela disse: "Está muito quente,
eu sinto muito calor." Ela é jovem. Eu disse: "Mas veja, estes são dois chakras muito importantes." "Se você os expuser, então
você terá problemas." Ela não gosta de usar vestidos que ficam acima do joelho, mas ela diz que as pessoas usam acima do
joelho. Eu disse: "Os joelhos são chakras muito importantes," "nós devemos mantê-los cobertos," "senão se eles forem afetados,
nós teremos problemas no joelho." Imediatamente ela mudou, Imediatamente. "Mãe, eu usarei uma blusa por dentro…" "e
alguma coisa por fora." Imediatamente. Porque ela sabia que este é um tabu primordial natural: nós não devemos expor nossos
– estes dois chakras e estes chakras. Mas hoje em dia, quanto mais você tiver pernas compridas, Eu não sei, elas têm roupas
mais curtas. E Eu não entendo o que há nas pernas, a beleza toda está nas pernas ou o quê? Então Eu encontrei uma mulher que
viajou Comigo. Ela estava usando uma burca porque ela era muçulmana. E quando pousamos em Londres, ela tirou a burca e o
vestido estava muito acima dos joelhos. Eu disse: "Que tipo de muçulmana ela é?" Ela é pior até mesmo que as cristãs, porque
elas não usariam uma coisa assim, para sair do avião, você tem de descer a escada. Nenhuma lajja, nenhuma vergonha, nada,
falta de vergonha. Assim, o dharma sahaja é que você tem vergonha, você tem senso de vergonha. O que você fala para os
outros, o que você diz aos outros, como você se comporta em relação a eles, no dharma sahaja é alladhadayini. Se alguma
coisa não é alladhadayini, fique em silêncio. Não fale. Qual é a necessidade? O que há para ser sarcástico? Exibir sua
inteligência em seu sarcasmo. Não é sinal de boa educação… você falar sarcasticamente com os outros de uma forma áspera.
Mas se você fala de forma doce, que mal há nisso? Essa doçura vem de Radhaji. Agora, é claro, eles A usaram impropriamente…
e A transformaram em algo do tipo Romeu e Julieta. Não era isso. Ela era uma mulher muito pura… e Ela era Mahalakshmi.
Assim, para ser uma Mahalakshmi, depois de vir para a Sahaja Yoga, você deve saber que você deve se vestir de uma forma…
que esteja perfeitamente bem. Eu Me lembro uma vez, Eu estava em uma grande festa… e um senhor veio e se sentou,
Aaaaaaah!" Eu disse: "O que aconteceu? "Que alívio, Mãe, Sra Shrivastava, ver a Senhora." "Veja estas mulheres, eu estou farto."
"Mas a Senhora veio, eu sinto um grande alívio." Eu disse: "O que é que dá tanto alívio?" "A Senhora é tão serena." Assim, as
mulheres são serenas no dharma sahaja. Elas não são estúpidas, frívolas, rindo de qualquer coisa. Essa não é a conduta de uma
mulher. Qualquer coisa que acontece, elas precisam rir. Se há alguma coisa engraçada, tudo bem, mas algumas coisas não são
nem mesmo engraçadas, elas rirão. Essa não é a conduta. Isso pode ser ridículo também, pode ridicularizar os outros. Mas rir
de apreciação, rir de alegria, é tão puro e cria uma atmosfera tão bela. Eu acho que o problema ecológico inteiro está em nossos
cérebros. Não é externo. Está dentro de nós, o qual é refletido externamente. No Ganesha Puja, Eu lhes falarei como nós
estamos tão proximamente… relacionados à Mãe Terra e como a Mãe Terra e a atmosfera reagem… ao nosso comportamento,
ao modo como nós vivemos. No dharma sahaja, você abandona a luxúria e a ganância muito facilmente, isso Eu sei. Se eles não
conseguem nem mesmo abandonar isso, então eles não devem chamar a si mesmos de Sahaja Yogis. A primeira coisa que
você abandona é a luxúria e a ganância. Eu percebo isso entre os jovens agora, que aqueles que vêm para a Sahaja Yoga se
tornam realmente… pessoas muito livres. Eles não correm atrás de mulheres. As mulheres não correm atrás dos homens. Eles

ficam juntos, eles se sentam juntos, conversam juntos, riem juntos, mas é a pureza que está aqui. No Alcorão está descrito:
"Quando Kiyama chegar," haverá belas mulheres e belos homens," "mas eles não terão nenhuma luxúria e ganância, eles serão
puros." Acontece hoje, você pode ver isto, que a luxúria e a ganância acabaram na maioria, na maioria de vocês.
Automaticamente isso está acabado e agora você pode ver por si mesmo… que você está livre dessa escravidão. Então nossos
casamentos acontecerão amanhã. No dharma sahaja, a primeira coisa que é muito importante é o perdão. Se alguém não
consegue perdoar, então ele não pode ser um Sahaja Yogi. Perdão. O modo como esse perdão surge é esquecendo o passado.
Senão você continuará dizendo: "Esta pessoa me torturou, " "aquela pessoa me torturou, ele foi muito mau comigo," "ele foi
assim comigo, ele fez isso comigo." Isso mostra que você não é desse calibre… para compreender a Sahaja Yoga, porque você
não consegue perdoar. O que há para se lembrar? O presente é o melhor. Agora, se você está sentado aqui Comigo, desfrutando
o alladhadayini shakti, neste momento, se você fica pensando no passado, mostra o quê? Que você não é desse calibre. Para
ser do calibre da Sahaja Yoga, você deve estar livre do seu passado. Acabou. Não há nenhuma necessidade de confessar. Eu
sei que depois da Sahaja Yoga muitas pessoas escreveram cartas… para Mim com confissões e Eu simplesmente disse: "Baba,
simplesmente queime estas cartas." "Eu não Me lembro. Eu não quero ler nada sobre isso." Portanto deve haver o perdão. Se
houver perdão, você ficará surpreso ao ver que… você se sentirá muito aliviado e sua vida de casado será muito feliz. Mas se
você tenta se lembrar de alguma coisa – tudo bem, alguns casamentos são realmente, realmente muito difíceis, tudo bem,
então caia fora. Na Sahaja Yoga, nós temos permitido o divórcio completo, mas deve ser por alguma razão, não porque você se
acha algo superior. Agora, nós banimos muitos países de onde nós não queremos ter moças… ou de onde não queremos ter
rapazes. Qual é a razão? Com a experiência, aprendemos que eles não têm firmeza no casamento. Agora, então é melhor não
casar, e se você se casar, então viva como um Sahaja Yogi ideal. Também, se você é uma Sahaja Yogini, então você pode
conduzir muito melhor perdoando o tempo todo. Todas vez, quando as pessoas Me dizem: "Minha Mãe, veja, a Senhora deve
me ajudar." "Por quê?" "Porque meu marido não me dá nenhum dinheiro." Eu disse: "Desista dele. Eu não Me importo. Ele deve
lhe dar dinheiro." "Por que ele não lhe dá dinheiro?" Se você fala com o marido, ele dirá: "Mãe, ela é muito extravagante." Eu
disse: "É melhor ambos abandonarem a Sahaja Yoga…" "e façam o que quiserem." No dharma sahaja, o relacionamento
marido-mulher… deve ser realmente romântico, deve ser realmente belo. Não é assim, nós falamos de amor e tudo mais aqui,
muito raramente as pessoas se apaixonam e levam isso adiante. É uma bênção se você realmente tem esse tipo de sentimento.
Mas na maioria das vezes, isso é uma maldição. Assim, apaixonar-se é muito bom, mas isso não significa que você esqueça
que você é um Sahaja Yogi. Nisso a Sahaja Yoga ajuda muito, Eu acho, na sua vida de casado. O mesmo dharma é para os seus
filhos, vocês devem educar seus filhos não os perturbando muito, mas em um solo livre. Deixem-nos usarem a sabedoria deles.
Algumas vezes Eu sei que as crianças se desencaminham… e tentam seguir coisas erradas. Então vocês devem corrigi-las,
vocês devem falar com elas, é o seu dever. Elas não nasceram em árvores, mas elas nasceram aqui, dos pais. Então é o dever
dos pais lhes dizer que isso é errado… e isso não deve ser feito, que isso é uma coisa muito errada. Vocês devem corrigi-las e
essa correção deve ser de uma maneira sahaja. Eu lhes darei um exemplo. Uma vez Eu tive um problema com alguém vindo a
Mim e dizendo: "Mãe, eu não consigo ficar sem fumar, eu tenho de fumar." Eu disse: "Então é melhor fumar, mas você não pode
ser um Sahaja Yogi," "porque um Sahaja Yogi fumante é uma caricatura estranha," "Eu não consigo imaginar um Sahaja Yogi
fumando." "Como Eu parecerei se Eu começar a fumar desse jeito?" "Ah, horrível." Eu disse: "Então," "se você é Meu filho, você
não pode fumar, isso dá má impressão." Ele parou de fumar, vocês podem imaginar isso? Assim, ao lidar com os filhos, sempre
torne-se um exemplo, torne-se parte integrante desse evento, então as crianças não sentem. Isso é uma coisa que Eu tenho
falado muitas vezes. Uma única coisa sobre as crianças, Eu lhes digo, elas podem desistir de tudo, mas não do amor de vocês.
Se elas sabem que vocês as amam, elas não aceitarão nada que os fará não as amarem. Isso é definitivo, porque as crianças
são as melhores pessoas que sabem sobre o amor. É claro, Eu não sei, Eu percebo isso na língua inglesa, Eu não vi muitos livros
escritos sobre as crianças, sobre belas, belas coisas. Havia um livro que foi publicado quando Eu estava em Londres: "As
crianças falando sobre os políticos", e eles publicaram, Eu acho, 5.000 livros, e no mesmo dia, eles acabaram. Então conversem
com as crianças. Falem com elas, vocês ficarão surpresos ao ver que elas são cheias de mel. Elas têm coisas tão boas, tão
belas, e quando elas conversam desse jeito, então você fica surpreso… ao ver como elas falam as coisas, como elas falam da
Sahaja, como elas ficam expressando a força espiritual delas. Agora, nós temos crianças muito, muito boas… e também elas
são totalmente sahaja. Um menino veio e ele simplesmente se prostrou diante de Mim. Então Eu disse: "Por que você fez isto?"
"Não, eu estava recebendo…" "vibrações frescas, Mãe, da Senhora, então eu fiz isso." "É? Você gosta disso?" - "É claro!" -"Mais do
que chocolate?" - "É claro!" Eu fiquei surpresa. "O quê? Você as come ou faz o quê?" "Não há necessidade de comer, não, não, "
"você se sente tão feliz por dentro e eu sinto, Mãe," "que a Senhora está colocando Sua mão em meu coração…" "e tentando me
consolar." Eu fiquei surpresa. "E onde está seu coração?" Ele disse: "Aqui, aqui está meu coração, eu sinto isso aqui." Imaginem

só, que amor e que compreensão da Sahaja Yoga… por essas criancinhas que têm menos de cinco anos. Agora, todos vocês
são Minhas crianças adultas… e Eu quero que vocês conheçam todas as belezas… que estão dentro de vocês, que vocês têm de
regozijar. Antes de tudo, aprenda a rir de si mesmo. Essa é a melhor forma de desfrutar a si mesmo. E… não gastem muito
tempo no espelho, no espelho, essa é uma outra forma. Se você gasta muito tempo no espelho, então há alguma coisa errada
com você. Pessoalmente Eu acho que é um tipo de possessão, talvez. Assim, o que você deve ver dentro: "Nós somos sahaja
dharmis? " A Mãe estabeleceu o dharma sahaja…" "muito mais do que Krishna quis estabelecer." Ele quis estabelecer o dharma
do amor, o qual, é claro, nós temos, mas além disso nós temos muitas outras belas facetas… e coisas tão belas dentro de nossa
personalidade… que nós temos esquecido de desfrutar. Portanto, a atenção deve estar em suas próprias qualidades, em sua
própria personalidade, e então você ficará surpreso ao ver como sua personalidade… está lhe dando alegria, lhe dando alladha,
lhe dando tanta paciência com os outros. Para Mim, a coisa toda parece às vezes uma piada, porque nada é tão sério. Não é
algo do tipo de Rama em que você tem de ser sério. Eu não tenho de matar ninguém. Eu não uso nenhuma arma nesta vida. Se
as coisas são resolvidas sem armas, o que você pode fazer? Mas vocês devem tentar ver a beleza como Sahaja Yogis. Vocês
devem ser sensíveis para ver como vocês têm sido ajudados, como vocês têm sido guiados, como vocês têm sido abençoados.
Isso é o dharma sahaja. Se você não consegue reconhecer isso, então você vive em um nível muito baixo. Não é falha da Sahaja
Yoga, mas é o seu estilo, você não é sensível. Vamos supor que alguém não seja - não queime a mão dele. Então o que você
fará? Ele não tem nenhuma percepção, ele não tem nenhuma sensibilidade, ele não consegue sentir. Ele pode beber, ele pode
fumar, ele pode fazer tudo e ainda assim ele está vivendo, tudo bem. Deve ser um rakshasa, Eu acho, ou Eu não sei o que dizer.
Assim, nós temos de tomar o exemplo… de outros bons Sahaja Yogis e não dos ruins, e como nós procedemos na alegria, que é
um oceano, simplesmente um oceano. Por exemplo agora, Eu cheguei, todo mundo estava tentando abanar. Mas também no
ocidente, um outro problema é que eles gostam de viver… em salas hermeticamente fechadas, carros hermeticamente
fechados, eles têm muito medo de corrente de ar, Eu não sei, como se eles fossem ser levados pelo vento… ou com o que
aconteceria com eles. Eles não querem corrente de ar. A corrente de ar não está vindo de um iceberg. Assim, eles não acreditam
em ar fresco de forma alguma… e essa é uma outra razão pela qual as pessoas ficam… sufocando muito algumas vezes, elas
simplesmente sufocam. Elas estão acostumadas a uma vida sufocante. Uma vez Eu estava na Índia, Eu estava com muito calor,
então alguém estava Me levando de carro, mas a pessoa que estava lá era de um país ocidental. Ele disse: "Não abra, não abra a
janela." Eu disse: "Por quê?" "Há uma corrente de ar". Eu disse: "Neste país, na Índia," "as pessoas vivem ao ar livre, o que é uma
corrente de ar?" "Sobre qual corrente de ar você está falando?" Você não pode abrir a porta, você não pode abrir a janela, você
não pode abrir nada, se você abrir alguma coisa, todos eles morrerão - até parece. Então se abram. Assim como é em relação à
natureza, também é em relação à vida privada deles. Eles não querem abrir. Se alguém for à casa deles: "Oh meu Deus! " "Agora
teremos de compartilhar os vinhos, " "teremos de compartilhar a comida." Eles não conseguem compartilhar. Eles não
conseguem compartilhar. Isso é a coisa mais não coletiva. Mas na Índia, Eu devo dizer, as pessoas têm uma boa capacidade de
compartilhar, porque elas ainda são simples, elas ainda são primitivas, ainda não saíram do caminho para satisfazer o próprio
ego delas. Mas Eu acho que de uma forma ou de outra na Índia, as pessoas gostam de compartilhar. Se você quiser agradar um
indiano, fale com ele: Amanhã eu virei e comerei com você. A esposa dele pulará de alegria. Ela dirá: "O que você gosta?
Diga-me, qual comida você gosta?" Ela pulará de alegria. Mas ao contrário, o que acontece é que… assim que você disser: "Ele
está vindo para comer", a esposa dirá: "Não, não, eu vou para casa de minha mãe." Imediatamente ela terá um programa. Eu
simplesmente não entendo. Eles terão belas casas, muito limpas, muito belas, tudo isso, mas se alguém vem à casa deles, eles
tomam um choque… como se tivesse passado eletricidade. Então para quem é tudo isso? Para se exibir, eles pegarão dinheiro
emprestado dos bancos. Até mesmo os indianos na América fazem isso. Eles querem ter três Mercedes, quatro casas, para
quê? Pegando dinheiro emprestado. Eles vivem com dinheiro emprestado. Os Sahaja Yogis não têm de pegar nenhum dinheiro
emprestado. Não há nenhuma necessidade, vocês podem eliminar essas coisas. Por que ter tantos carros? Hoje em dia as
pessoas nem sequer caminham, de forma alguma. Nós íamos para a nossa escola, Meu pai tinha um carro na Índia, nada feito,
nós tínhamos e andávamos a pé. Nós costumávamos subir uma montanha. Eram cerca de oito quilômetros até a escola, toda
manhã. Depois à noite, ao anoitecer, o carro vinha, e Eu caminhava com Meus pés descalços, porque havia muitas vibrações, e
Eu achava que as sandálias estavam cortando Minhas vibrações, então Eu ficava com as sandálias em Minha mão e andava a
pé. Um dia nós tínhamos um novo motorista, Meu pai o tinha enviado. Ele disse: "Como eu saberei quem é sua filha." Ele disse:
"Uma menina com as sandálias na mão Dela…" "é quem você tem de trazer." Assim, é para regozijar sua nobreza, regozijar sua
generosidade, isso é muito importante. E não tomar partido de ninguém. Você não fica identificado com ninguém. Está muito
melhor agora, Eu acho, porque desde que vocês adotaram… o dharma sahaja, Eu tenho visto que… os ingleses lhe falarão o que
está errado com os ingleses. Os suíços lhe falarão o que está errado com os suíços. Os indianos lhe falarão o que está errado

com os indianos. Na verdade, Eu aprendi com eles. Eu não sei que essas coisas existem. Os russos lhe falarão o que está
errado com os russos. Eles imediatamente começam a ver: "O que está errado conosco?" "O que falta em nós em relação a
isso?" Porque a coletividade do ser em um único país é… como por exemplo um indiano: "Nós vemos agora o que está
acontecendo na Índia," "todos corruptos, horríveis, isso, aquilo." Então Eu disse: "Tudo bem, se vocês não gostam da Índia," "por
que não vão para outro lugar?" "Não, não, não, nós ficaremos aqui," "mas este é um governo muito corrupto, muito ruim, isso,
aquilo." Em qualquer lugar que você vá, você descobrirá que imediatamente… eles veem, porque você não sabe, eles agora são
os escolhidos para mudar o país deles. Eu levantei muitas questões agora sobre a Índia… e Eu vou começar a trabalhar nesse
nível. Nós já começamos, de um certo modo, em prol das mulheres desamparadas, depois em prol de pessoas com outro tipo
de pobreza e tudo mais. Apenas dizendo: "remova a pobreza", a pobreza não pode ser eliminada. Você tem de ter sentimento
pelo pobre, somente então – mas você fica com mais desse sentimento porque você é um indiano. Você é um indiano, e daí?
Seus próprios irmãos e irmãs estão passando fome. Você tem esse sentimento muito profundo dentro de você, se você é um
sahaja dharmi. Assim, esse é o novo dharma… que nós estabelecemos agora neste mundo. Uma nova raça, com um novo
dharma, que está muito acima, mesmo a visão de Shri Krishna está se tornando realidade. Ele descreve no começo. Eu acho
que Ele não era um bom vendedor, porque Ele descreve o melhor primeiro. O vendedor primeiro começará com duas rupias,
depois segue em diante até duas mil. Mas primeiro Ele nos disse que você tem de se tornar Sthita PrAgnya, significa Sahaja
Yogi e depois Arjuna fez uma pergunta a Shri Krishna: "O que é Sthita PrAgnya?" Então Ele descreve um Sahaja Yogi, Ele
descreve antes o primeiro capítulo, o segundo capítulo é esse. Então as perguntas começam. Arjuna perguntava muito, Eu acho.
Então ele começa a perguntar: "E quanto a isso…" "e quanto àquilo e quanto àquilo?" Ele segue explicando para ele: "Veja, tudo
isso é só uma maya," "tudo isso é uma ilusão que você tem. Livre-se dessa ilusão." "Se algum dia você se livrar dessa ilusão…",
porque Arjuna disse: "Eles são meus parentes, eles são meus professores." "Como eu posso matá-los?" Então Krishna disse:
"Ninguém é morto." Ele disse: "Ninguém é morto, mas eles estão sendo destruídos…" "porque eles não estão seguindo o satya
dharma, então tudo bem." " "O que é o seu irmão? O que é a sua irmã? Eles não estão seguindo…" "o satya dharma, então você
não tem nada a ver com eles." "Se você puder corrigi-los e ajudá-los, tudo bem, senão esqueça-os." Primeiro lide com as
pessoas que são corretas. Por exemplo, devemos dizer que temos de lidar com pessoas que são simples, inocentes e depois
você pode se dedicar às pessoas difíceis, quando você é bom assim. Senão você virá aqui dizendo: "Mãe, eu bloqueei isso,
bloqueei aquilo." Assim, no dharma sahaja, você sendo o Espírito, você também sabe sobre os outros muito bem… e você pode
distinguir quem é quem, quais chakras deles estão bloqueados. Mas o problema na América é que Eu percebi que os Sahaja
Yogis… costumavam apenas ir e dizer a alguém: "Você está bloqueado neste chakra." Agora, ele vem pela primeira vez… e você
lhe diz: "Você, você é muito egoísta." Ele diz: "Como você sabe?" "Seu Agnya está bloqueado." Talvez o Agnya dele mesmo é que
está bloqueado. É essa a maneira de receber uma pessoa nova? É essa a maneira de se falar com uma pessoa nova? Ao
contrário, você deve dizer: "Venha, sente-se, muito bom," "você está ótimo", entendem? Porque eles ainda são ignorantes, então
eles gostam de algum tipo de adulação, como vocês chamam isso, nós chamamos isso de "chaplusi". Depois, gradualmente,
porque você está fazendo isso só para torná-lo um Sahaja Yogi, porque você o ama. Basicamente essa é a razão. Mas assim
que alguém chega, se você lhe disser: "Isto está errado com você, aquilo está errado com você", isso não é coisa de papa… onde
você segue falando para as pessoas o que está errado com elas, você vai e confessa para todas essas pessoas tolas. Não é
isso. O que nós temos de mostrar é que você "se apaixonou" por essa pessoa, você é gentil com essa pessoa, porque você
gosta dela. Então gradualmente você a ergue. Mas assim que ele chega, você lhe dá um choque, então acabou. Como você
pode ter bons relacionamentos? Os americanos têm de aprender isso. Eu não sei por que os americanos… acham que eles são
pessoas muito superiores. Eu lhes digo, em relação à sabedoria, Eu não diria que eles são tão bons. Está faltando sabedoria
neles completamente. E eles interpretam mal as pessoas muito rápido. Começar a julgar os outros… não é a maneira pela qual
você pode ter o dharma sahaja. O sahaja dharma é: você está por conta própria, você está em seu próprio, você está em seu
próprio reino… e em sua felicidade e alegria. Onde está o tempo para criticar os outros? Portanto a melhor coisa é mostrar seu
máximo amor a todo mundo. Nesse amor, você não deve mostrar sua piedade, mas sim o amor que é, novamente,
alladhadayini. Essa é a mensagem de Shri Krishna, mas Eu não sei quantos a entenderam. Agora, o que você percebe naqueles
que estão seguindo Shri Krishna, como as pessoas Hare Rama, é que eles são realmente mendigos na rua. Ele é Kubera e Seus
discípulos são todos mendigos, podem imaginar isso? Isso contribui para a glória Dele como Kubera? Os Sahaja Yogis não são
assim. Você deve ser generoso, não deve se importar muito consigo mesmo. Você não deve o tempo todo pensar em si mesmo,
mas deve pensar na coletividade, em como você se comporta. A coletividade não é para trazer – forçar as pessoas a virem para
a Sahaja Yoga. Uma vez que elas venham para a Sahaja Yoga, elas conhecerão a alegria da vida e você não tem de lhes falar
nada. Nada tem de ser falado, apenas silenciosamente isso funcionará… e eles sentirão o seu amor. Vejam, o amor é algo tão

grandioso. Ele não somente ajuda os outros, mas também o ajuda. Dá tanta alegria dar a Realização aos outros. Mas se você
começa a falar: "Seu chakra está bloqueado", por que você está dando a Realização? Se você não sabe como dar a Realização, é
melhor não fazê-lo. Portanto, criticar não a forma pela qual nós podemos desfrutar o amor. Ah, é claro, vocês podem caçoar uns
dos outros às vezes, apenas por divertimento, mas não para ofender, não para torturar, não para fazer a pessoa se abater.
Todos vocês são sahaja dharmis, vocês aceitaram o dharma sahaja… e no dharma sahaja, nós temos de ter o puro amor do
coração, não a hipocrisia. E ter uma vida sensata. Agora, este papa é contra o aborto. Eu não sou. Se uma mulher está sofrendo,
deixe-a fazer o aborto. Aquele que está vivendo é mais importante… do que aquele que não está vivendo. Se alguém quer fazer o
aborto, essa criança pode nascer novamente. De acordo conosco, ninguém morre permanentemente. Seja o que for. Assim,
essa é uma das formas que eles usam… para a propagação dos seres humanos. Por exemplo, eles dizem que as mulheres
muçulmanas são como uma fábrica. Elas seguem produzindo mais crianças, mais crianças, mais crianças. Então há mais
eleitores. O papa sabe disso. É por isso que ele diz: aborto, não. Os cristãos não devem fazer aborto, porque depois haverá
menos… cristãos para competir com os muçulmanos. Mas na Sahaja Yoga, nós não temos essas coisas estranhas, radicais,
insensatas. Nós temos o divórcio… e também temos o aborto. O que é importante compreender que todos esses são tabus que
existem. Mas não para as pessoas que têm de se livrar dos problemas, vocês têm de ter isso. E é desse modo que isso
funciona. Mas para ser muito franca, nós não temos de fazer abortos, isso é realizado pelo Paramachaitanya. O
Paramachaitanya faz isso por Mim. Eu não tenho de fazer. Eu não tenho de fazer nada. É o Paramachaitanya. Isso é bom porque
Ele sabe o que deve ser feito, como realizar isso. E algumas vezes você fica em apuros, então saiba que você não está deixando
as coisas nas mãos… do Paramachaitanya. Se você deixar nas mãos do Paramachaitanya, as coisas funcionarão muito bem.
Assim, para compreender a Sahaja Yoga, a coisa mais importante é: o quanto você está se alegrando. Quanta alegria você está
dando aos outros? Para isso, você tem a música, você tem isso, aquilo. Eu estava dizendo que hoje Eu não falaria muito, mas, de
um modo ou de outro, com Shri Krishna você não consegue ficar calado. Ele tocou murli, basuri, a flauta. Olhem para Ele. Eu
falei com Ele, mas Ele simplesmente tocou murli. Ele não falou muito, com exceção do Gita, você não O encontrará falando. E
aqueles que leem também o Gita são pessoas horríveis, Eu lhes digo, Eu Me encontrei com os que leem o Gita. Eles não
entendem o que é o dharma de Shri Krishna. Se eles não compreendem Shri Krishna, como eles compreenderão a Sahaja Yoga?
Portanto é para todos vocês praticarem… o amor, o perdão, o ato de apreciar os outros, o ato de dar alegria aos outros. Alguns
dos Sahaja Yogis têm sido muito gentis Comigo também. Uma vez Eu fui à loja comprar um sari para Mim… e o sari era muito
caro para os Meus propósitos. Então Eu não comprei. Eu disse: "Deixem pra lá. Esta cor fica bem em Mim, tudo bem, mas não
importa." Eu não tinha muito dinheiro para comprar. Então aquele Sahaja Yogi comprou aquele sári… e Me deu no Meu
aniversário, e realmente Eu não conseguia vê-lo, porque Meus olhos ficaram cheios de lágrimas. Apenas uma coisa pequena
como aquela. Normalmente Eu não espero que vocês façam alguma coisa para Mim, não. Mas pequeninas coisas fazem você
ficar tão feliz. Mas mesmo que você faça isso para alguém, talvez ele não compreenda, ele não se dê conta, não sinta isso. Mas
se você é um Sahaja Yogi, você sentirá. Então muito obrigada por tudo isso, como Eu lhes disse, tentem regozijar a si mesmos…
e façam com que os outros gostem de vocês. Que Deus os abençoe.
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Shri Ganesha Puja Cabella, Itália, 07.09.1997 Hoje nós vamos venerar Shri Ganesha. É dito sobre Ele que… Ele é a primeira
Divindade que foi criada nesta Terra… pela Adi Shakti. E sobre Sua criação, vocês conhecem a história. E vocês também
sabem… como uma cabeça de elefante foi colocada Nele. Hoje Eu vou lhes falar sobre algo mais sutil… sobre Ele, a Kundalini e a
Mãe Terra. Ele foi feito a partir da Mãe Terra, com as vibrações de Sua Mãe. Agora, o significado da Mãe Terra, nós nunca
entendemos. Agora, olhem para a Mãe Terra, Ela é Aquela que produz todos os tipos… de belas flores, de diferentes fragrâncias,
de diferentes naturezas, cores, alturas. As árvores são diferentes. As árvores, quando elas crescem, elas crescem de tal maneira
que cada folha, cada folha dessa árvore recebe o sol. Observem o senso coletivo… que nos é dado por esta Mãe Terra. Nós
nunca percebemos que esta Mãe Terra… está nos dando tudo que precisamos, e o sol ajuda a Mãe Terra, coopera, coordena
com Ela. Para ir adiante com isso, você viram aquele quadro… onde a Kundalini está saindo da Mãe Terra, e metade Dela é vista.
Assim, o que essa Kundalini faz por nós? Ou o que esta Mãe Terra faz por nós? A Kundalini deixa a Mãe Terra como um reflexo,
e o que Ela faz dentro de nós… para nos desenvolver? De qual maneira? Portanto, Ela é o Poder Primordial… que está saindo da
Mãe Terra. A Mãe Terra, Ela própria age como uma Mãe. Ela cuida de vocês, Ela lhes dá tudo que vocês precisam, e uma outra
coisa milagrosa é… que a árvore mais alta é um coqueiro, e um coco nunca cairá… sobre nenhuma criatura ou nenhum ser
humano. Isso significa que todo pensamento, toda compreensão, toda consciência, toda percepção está vindo da Mãe Terra.
Mas nós nunca entendemos. Na realidade, não damos o devido valor a isso. Agora, o que Ela faz por nós, por nós seres
humanos? Ela é o Poder Primordial. O que Ela faz é formar dentro de nós, o que nós podemos chamar, restrições primordiais…
ou tabus primordiais ou dharmas primordiais. Por exemplo, vejam o aço que está aqui. Ele tem seu próprio dharma. Ele não
pode se comportar como a madeira. A madeira tem seu próprio dharma, ela não pode se comportar como a prata. Todos eles
têm seu dharma e eles estão limitados neste dharma. Tudo que está na natureza têm seu próprio dharma. Se você observar o
tigre, se você observar o leão, se você observar um mangusto ou se você observar uma cobra, todos eles têm seu dharma, seu
estilo, tudo deles próprios. É muito surpreendente o modo como eles estão limitados por isso. Uma vez no Prathisthan, Eu fui do
outro lado para o Meu quarto… e Eu vi uma cobra muito grande sair de um buraco. É claro, Eu estava muito distante dela, mas
ela sentiu Minhas vibrações e começou a fugir. Ela caiu na piscina e não saiu. Então alguém foi e a matou… e trouxe seu corpo
para lá. Eu fiquei surpresa, ela era muito grande, com cerca de dois metros, mas ela estava entrelaçada em si mesma em um
padrão muito bonito, surpreendentemente, quando ela estava lá, tudo bem. Então o que eles fizeram? Eles disseram: "Mãe, se
nós a deixarmos," "ela cairá na água e voltará a vida novamente." "então o que devemos fazer?" Eu disse: "Deixe-a então. O que
vocês fazem?" Eles disseram: "Nós a queimamos". Então eles queimaram a cobra. Mas a fêmea da cobra saiu após dez dias.
Eles disseram: "Deve haver uma fêmea", e ela estava procurando por ele, quando de repente alguém a viu. Eles a mataram
também, eles a mataram. e ela também fez o mesmo tipo de padrão, Eu fiquei impressionada, um padrão muito bonito… do
corpo dando voltas, deste jeito, deste jeito, deste jeito. Exatamente o mesmo, ela também fez. Então Eu fiquei surpresa ao ver
como essa "senhora" sabe… imitar "seu marido"? Ela o fez e quando nós a queimamos, ela foi liquidada, é claro, ambos foram
mortos. Mas o que Eu senti é que os animais, os rastejadores, aqueles que rastejam continuamente, outras pessoas também,
todo tipo de animal, a biologia inteira, Eu estudei, Eu fiquei impressionada ao ver… que todo tipo de animal tem… o mesmo exato
exemplo de comportamento. Por exemplo, você pode colocar o cachorro na água, ele nadará, mas o gato talvez não. É uma
coisa que está incorporada, o dharma, o que Eu chamo de tabus primordiais. Nós temos, da mesma maneira, tabus
primordiais… formados dentro de nós, que são o dharma. Um ser humano tem de ser assim. Se ele tenta ser alguma outra coisa,
algo dá errado com sua vida. É como, digamos, se você tem um vidro, você o deixa cair no chão, ele quebrará, esse é o dharma.
Da mesma maneira, quando os seres humanos… começam a se desviar da linha do dharma, eles se metem em dificuldades.
Mas é somente os seres humanos que podem fazer isso. Somente eles podem passar por cima desses tabus, esses tabus
primordiais, e podem se tornar horríveis. Você observa um indivíduo, às vezes Eu Me pergunto o que há de errado com ele. Ele
tem uma boa casa, uma esposa muito boa, tudo, então ele tem uma amante, qual é a necessidade? Para um homem, é
primordial que ele tenha… uma única esposa e ela, um único marido. É um tabu, assim que você se desvia disso, algo dá errado.
Agora, quem pune ou quem corrige ou quem destrói… e esse Poder Primordial que chamamos de Paramchaitanya. Se você
conseguir entender, isso é uma estrutura. Digamos que esta é a estrutura deste hangar, agora, se vocês querem quebrá-la,
vocês podem quebrá-la… porque vocês são seres humanos, mas ela ficará quebrada. Simples assim. Nós temos de entender
que somos seres humanos… e não podemos fazer coisas que são contra nosso dharma. Agora, por que o dharma? O dharma

tem de estar presente para nossa ascensão. Agora, o homem, em sua inteligência e em seu progressismo… acha que qualquer
coisa que faça: "O que há de errado?" Especialmente no ocidente, isso é muito comum. Mas Eu devo dizer, para o povo
aborígene, ou as pessoas que são, quero dizer, Eu não sei se devemos chamar os índios de aborígenes ou não. Mas são essas
pessoas que foram conscientizadas… de seus tabus primordiais de algum modo. O modo como os animais sabem o que é ruim
para eles, e esse conhecimento estava presente nesses aborígenes. Hoje nós estamos aqui com os australianos, e na Austrália,
os aborígenes são muitos. Eu fiquei surpresa, a maior parte das palavres deles eram em Sânscrito. Então talvez eles tenham
recebido isso da Índia… ou talvez eles vieram de lá da Índia. Eles têm muitas palavras que são do Sânscrito. Então Eu comecei a
pensar sobre eles. Normalmente os aborígenes – digamos na Índia, nós temos aborígenes. Nós os chamamos de "gorn, korku,
peel". Nós tínhamos uma senhora que era uma empregada doméstica, Gaynabai era seu nome, ela era uma cozinheira
excelente, mas ela tinha suas maryadas. O tempo todo, por exemplo, se Meu pai viesse, ela imediatamente cobriria a cabeça
dela… e entraria em outra sala, para respeitá-lo. Ninguém lhe falou para fazer isso. O sistema de casamentos deles era também
surpreendentemente muito bom, e seus relacionamentos com os filhos eram também muito bons. De um modo ou de outro, em
Minha infância, Eu encontrei muitos deles, porque Eu também tinha o hábito de ir para as florestas… onde Eu os encontrava e Eu
ficava surpresa, eles não bebiam, isso que Eu estou lhes contando era há cerca de 60 anos atrás, talvez mais. Eles não bebiam,
muito "lajashi", significa "com vergonha de tudo". Uma questão de, um tipo de reputação, para eles, era importante. Eles nunca
roubariam qualquer coisa, e Eu ficava realmente muito impressionada ao ver… como aquelas pessoas eram tão dhármicas, tão
boas e felizes. Eles viviam em cabanas, eles não se importavam, mas eles eram pessoas muito limpas e asseadas. Isso está
mudado agora. As mesmas pessoas mudaram tanto. Eles eram como pessoas sagradas, Eu lhes digo, pessoas santas. Eles
veneram a Mãe, eles veneram a Mãe Terra, nada mais. E Eu perguntei a essa senhora: "Por que você venera a Mãe Terra?" Ela
disse: "Ela nos dá tudo. Ela é somente uma Mãe," "nós vivemos em florestas, Ela cuida de nós," "e Ela é a pessoa mais
consciente," "Ela sabe que nós estamos lá e ela tem de cuidar de nós." Mesmo para tirar algumas folhas das árvores, eles
costumavam pensar sobre isso. Mas então os missionários vieram, eles os converteram, eles lhes deram saias e blusas e Eu
não sei o que todos eles fizeram. Mas Gaynabai não aceitou, ela disse: "O que é isto?" "Por que eu deveria usar uma roupa
assim," "onde o corpo inteiro fica exposto?" "Não, eu vestirei um sari, não posso abrir mão dele." "Por que eu deveria vestir esse
tipo de roupa inútil?" Mas quando eles se encontraram com essas assim chamadas pessoas avançadas, muitos deles
começaram a viver assim. Eles disseram: "Vocês não têm nenhuma liberdade;" "vocês estão apenas limitados por algo, por
alguém". Mas na verdade, eles eram limitados pelo sagrado, pela compreensão divina… e então eles começaram a mudar. Ela
estava bem, seu marido estava bem, mas o filho dela começou a beber, esse é o começo do fim, depois jogos de azar e todos
os tipos de coisa, ele começou. Depois o neto dela começou a ir para prostitutas, e a ideia eram somente esta: "Nós somos
livres, o que há de errado?" Agora, esses tabus primordiais estão em vocês, formados, eles estão lá. Eles existem talvez em um
estado potencial, talvez vocês os reprimiram, talvez vocês os "desligaram", mas eles estão lá, eles estão lá o tempo todo, e isto
é o que nós dizemos: vocês estão deixando as maryadas, ou então nós dizemos que vocês estão insultando Shri Ganesha.
Assim, quando a Mãe criou este universo, a primeira Divindade foi Shri Ganesha. A auspiciosidade foi criada. Agora, nós não
entendemos o que é a auspiciosidade. Auspiciosidade é uma completa compreensão… das restrições primordiais e também do
protocolo. Por exemplo, na Índia, todos nós fazíamos assim, embora Eu estivesse em uma família cristã, antes de tocar na Mãe
Terra ao levantar da cama, nós dizíamos: "Oh Mãe Terra, por favor nos perdoe," "porque nós estamos tocando a Senhora com
nossos pés". Assim, o respeito pela Mãe Terra e pela natureza… está formado dentro de nós, é parte integrante, nós somos
partes integrantes desse todo, podemos chamar de todo o universo. Mas quando você está envolvido com essa ideia insensata
de liberdade, então você está abandonando sua Mãe Terra, a sua própria gravidade reduz. Esta Mãe Terra tem de nos ensinar,
enquanto nós estamos saqueando. Agora há de tudo, ecologia, as pessoas da ecologia estão tentando. Tudo que é externo é
também interno. Se você quer explorar sua Mãe dentro de você, ou se você quer perturbar sua Mãe dentro de você, você
também pode perturbar esta Mãe Terra. Agora, o que substituiu nossa compreensão é muito simples, é que estamos prestando
mais atenção no dinheiro. Se você pode cortar uma árvore, você diz: "Para ganhar dinheiro", então isso está ferindo a Mãe. Mas
se você está cortando a árvore para embelezá-La, então Ela fica feliz. O discernimento Dela é tão maravilhoso, vejam a forma
como Ela produz flores. Diferentes, diferentes tipos de flores. Em diferentes países, diferentes tipos de flores. Por exemplo, Eu vi
em Meu país que as flores são extremamente perfumadas, muito perfumadas. E Ela entende tanto. Uma vez Eu fui à Austrália e
essa flor que vocês chamam de hibisco, é uma flor vermelha, ela se torna rosa e depois vermelha, imaginem, ela primeiro se
torna rosa… e depois gradualmente se torna vermelha. Mesmo o girassol fica virando sua face para o sol. Agora, como você
pode dizer que não há nenhuma conexão… entre um girassol e o sol? Automaticamente ele continua mudando. Assim, esses
hibiscos são as flores… que usamos para venerar Shri Ganesha, e o programa era venerar Shri Ganesha. No caminho, Eu vi

muitas árvores de hibisco, simplesmente florescendo. Eu disse: "Nesta época, tantas flores". Eu disse: "Eu acho que é melhor
vocês pegarem estas flores para o puja". Eu fui e quando cheguei no salão, todos os Sahaja Yogis tinham pego hibiscos por
conta própria. Eu nunca lhes falei, simplesmente por conta própria. Eles não sabiam que ele deve ser usado para Shri Ganesha,
mas a Mãe Terra, Ela própria criou naquele momento. Essa é a época de Shri Ganesha quando você devem ter hibiscos. É
notável como a natureza está tão dentro de nós… e como isso, seja o que for que está dentro de nós, guia externamente e
recebe as bênçãos. Nós não somos algo separado. Esta Mãe Terra é nosso lar, nós temos um lar Nela e Ela tem um lar dentro
de nós. Eu disse hoje isto em relação a Shri Ganesha: Ele tinha um corpo de barro, apenas de barro comum. Então você pode
imaginar. Se você realmente puder pensar sobre isso, como este universo inteiro nos criou, tudo isso está dentro de nós… e
quando nós tentamos ferir algo, então nós estamos nos ferindo. A inteligência da Mãe Terra, Eu tenho observado desde a Minha
infância. É uma coisa tão bela conhecer a natureza e a Mãe Terra, é por isso que todos os santos, na Índia especialmente,
costumavam ir e viver na floresta. Somente na floresta, você poderia ver claramente… como essa restrição primordial era
totalmente obedecida, totalmente obedecida, naturalmente pela natureza. Para nós, isso é difícil, nós somos pessoas bastante
"livres". Então coisas simples, coisas simples como uma mulher… deveria estar sempre coberta apropriadamente em seu corpo.
Porque ela respeita o corpo dela, ela respeita a castidade dela. Mas se você falar isso com alguém, eles não darão ouvidos. Por
exemplo, vejam as sempre-vivas, elas estão sempre cobertas, nenhuma folha cai. Eu as chamo de "fêmeas"… e as outras
árvores, os caducifólios, elas de fato perdem suas folhas, então Eu as chamo de "homens". Porque eles são homens. Aqui é o
oposto, Eu tenho visto, se Eu ia para qualquer festa, de um modo ou de outro, eles achavam que Eu era uma pessoa muito
serena. Você encontra alguém, imediatamente, o homem se abotoará… e as mulheres se abrirão. Eu disse que o cérebro inteiro,
daqui foi para este lado… e este aqui foi para este lado. É tão estúpido. Mas mesmo a Sra, Thatcher, eles disseram que ela
dsse… que em nossa cultura as mulheres devem expor o corpo delas. Para quê? Elas são prostitutas ou o quê? Assim, essa
loucura de exposição do corpo… de tornou tão forte agora que mesmo na Índia, não nas ruas ou em casa, mas no cinema, nos
filmes, você vê mulheres, realmente isso nunca acontece na Índia. O que você vê nos filmes, nunca acontece. Se elas
começarem a usar roupas assim, muitas pessoas jogarão pedras nelas. Então todos os outros tipos de, Eu não diria "torpe",
mas coisas muito grotescas… aconteceram, como por exemplo, Eu não consigo entender… homem tendo relacionamento com
homem, mulher tendo relacionamento com mulher, e crianças, e isso e aquilo e aquilo. Nós não conhecíamos essas coisas na
Índia, Eu não conhecia. Por quê? Por que isso aconteceu aqui? Eu não acho que há 50 anos atrás, eles faziam isso… também
nesses países. Por que nos abandonamos nosso senso de vergonha? E esse tipo de insensatez que surgiu em nós, Eu acho que
deve ser alguns bhoots neles ou badhas neles… ou algo horrível, mas isso é algo totalmente não natural. Absurdo. Então um
homem casado tendo olhos em mulheres não casadas… e homens não casados estão tendo relacionamentos. Todos os tipos
de coisas, as pessoas fazem. E vocês não acreditarão, isso não acontece na Índia. Realmente Eu lhes falo, hoje em dia isso
meio que se espalha, mas Eu diria que em boas famílias, vocês não têm isso. Alguém Me disse que há AIDS na Índia. Sim,
porque eles tomam banho no rio. Se eles pararem de tomar banho no rio, isso irá parar. Eu fui uma estudante de medicina, Eu
estudei, Eu vim de uma família muito aberta, Eu nunca soube dessas coisas, que os homens podem fazer coisas assim, é
estúpido. Mesmo no hospício na Índia, nós nunca ouvimos esses relatos. Isso é absurdo. Vejam as crianças. Outro dia, Guido
Me deu um presente de uma menina… que estava se sentindo acanhada, a menininha estava segurando seu vestido deste jeito
e sentindo-se acanhada. Acanhamento é o ornamento das mulheres. Todas as crianças são acanhadas. Eu Me lembro de Minha
neta, uma vez ela estava vendo uma revista, ela era muito pequena, dois anos mais ou menos. Então ela viu uma mulher de
biquini ou algo assim, ela estava batendo nela: "O que você está fazendo?" Ela viu na revista. "Minha avó virá e lhe dará dois
tapas, cale-se!" "Por favor, vista suas roupas". Elas não fariam isso. As crianças não gostam, vocês notaram isso? Eu não sei se
elas forem avançadas, mas normalmente as crianças não gostam disso, dessa falta de vergonha. Mas a falta de vergonha foi a
tal limite que… para as pessoas, ficarem nuas e um avanço muito grande. Isso não é nada. Alguém Me disse que queria salvar
os aborígenes, mas eles estavam tão, tão impressionados com os brancos… que eles aceitaram tudo. Mas eles estavam tendo
até mesmo relacionamentos… com suas próprias irmãs, filhas, mães. Competição. Esses são os assuntos sobre os quais é
hediondo falar… e Eu não posso entender… como um ser humano pode chegar a esse nível. E nesse momento, nós temos a
Sahaja Yoga, onde vocês se tornaram conscientes, conscientes de seus tabus naturais. Isso existe, porque Eu lhes falei,
potencialmente existe, está iluminado e de repente vocês aceitaram. Eu nunca tive tanta expectativa, Eu lhes digo, mas vocês
aceitaram isso, e não somente isso, mas vocês estão desfrutando, estão praticando. Vejam as vidas de todos os grandes
santos. Vocês não podem ter algo, como por exemplo Diana, eles irão chamá-la de santa. Ela não tinha nenhuma maryada. "Oh,
eu tenho empatia por ela porque…" "seu marido a torturou" ou talvez algo assim, mas as maryadas são muito importantes.
Como ela pode ser uma santa? Agora, se você apenas se torna um ser humano comum, que tem seus tabus, que compreende,

que está consciente, então eles dirão: "Oh, que homem ele era", Quero dizer, isso é o que ele era, ele nasceu assim, então um
homem assim é louvado, no ocidente especialmente. Também por outro lado é que… agora a maioria é a lei. Se a maioria é
estúpida, então toda a estupidez é considerada como grandiosa. Eles não têm cérebro, eles não têm nenhuma inteligência…
para entender como essas coisas podem ajudar; o álcool por exemplo. Quero dizer, o álcool, ele não fez nenhum bem a
ninguém, mas o álcool, sem álcool você é imprestável. Eles não falarão com você, eles dizem que… a menos e até que você
beba álcool, você não pode falar. Isso tão exacerbado, está tão presente na sociedade… que todas as festas que Eu compareci,
exceto Eu e Meu marido, todo mundo estava bebendo… e bebendo muito mais do que o normal porque era de graça. Todas elas
são venenos, todas essas bebidas são venenos… nos estragando completamente, todas elas. Este é um tabu agora, cigarros.
Imaginem, por que fumar? Eu não entendo, as pessoas estão fumando como uma chaminé. Mas elas não têm coragem de
abandonar isso agora. Em todo lugar, não fume, não fume, não fume. Quando eles começarão "Não beba"? Todo mundo vê que
isso é tão perigoso. É contra a consciência humana, todo mundo vê isso. Você vê pessoas caindo, você vê pessoas xingando
umas às outras, brigando. Eu lhes digo, se vocês cessarem esse alcoolismo, toda essa falta de vergonha irá embora. Porque
quando você bebe álcool, sua consciência fica reduzida. Um alcoólatra Me disse: "Quando Eu bebo álcool, eu não vejo minha
irmã como minha irmã," "mas eu a vejo como minha amada". "Bem, como você faz isso?" "Sim". Mas para todos os status
sociais e tudo mais, você deve beber. Agora, nós nem mesmo entendemos como… os nossos tabus primordiais são
completamente demolidos… pela sociedade aqui. A coisa simples é que… para compreender o seu próprio Si… é melhor
algumas vezes observar as pessoas estúpidas. Você ficará surpreso ao ver que tipo de coisas elas estão fazendo, porque Eu
tenho visto, Eu ficava muito impressionada, o que elas estão fazendo? E então para acobertar isso, para acobertar isso, eles têm
etiquetas, muito elitista. Eles falam de uma maneira muito especial, movem-se de uma forma muito, Eu deveria dizer, como uma
pessoa treinada… e qualquer um que não faça isso está fora do alcance da vista deles. Eles acham que falta elitismo na pessoa.
Assim, uma outra ideia é que nós temos de ser elite. Ganesha, como foi feito, vocês veem isso. Olhem para Ele. Ele não é de
forma alguma elite. Ele come como um glutão… e Ele olha para você… como se Ele fosse bater em você com Sua maça. Para
Ganesha, não há perdão. Quando Ele se tornou Cristo, lá Ele desenvolveu. Eu não sei como isso aconteceu, mas como Ganesha,
não há perdão de forma alguma. Não tentem pedir o perdão de Shri Ganesha, Ele nunca perdoará, mesmo se Sua Mãe disser:
"Agora, é melhor você perdoar". "Não, isso Eu não farei". Ele nunca perdoa. Somente então isso chega ao ponto em que a Mãe
tem de dizer: "Eu o perdoo", então Ele pode fazer isso, porque uma coisa a respeito Dele é… que Ele é extremamente obediente à
Sua Mãe, totalmente. Então se a Mãe perdoou, acabou-se. Mas do contrário, Ele nunca, nunca perdoará. E é por isso que todos
os tipos dessas doenças horríveis estão aqui. Milhares delas. Também se você não O respeita, então a impotência pode surgir…
ou a AIDS e… todas essas doenças sexualmente transmissíveis que as pessoas têm. Eu tive um momento muito ruim com
pessoas que sofriam… dessas doenças sexualmente transmissíveis, porque Shri Ganesha aceita o Meu perdão, mas sempre
que Ele tem uma chance, novamente Ele volta. Agora vejam, Eles são divindades com Seu próprio dharma. Eles também têm
Seu próprio dharma. Ele lhes dá muitas coisas, Ele lhes dá… principalmente sabedoria, discernimento, compreensão, mas se
você não obedecê-Lo, as qualidades Dele, então Ele é um homem muito difícil. Então dizer a alguém: "Não faça isso", é muito
difícil, mas a natureza faz uma trégua. Se você quer ficar doente, não é difícil, mas para você ficar curado no Muladhara é muito,
muito difícil. Você fica curado, sem dúvida, no final das contas, mas a doença mais difícil é do Muladhara. Ele é uma criança,
tudo bem, Ele é uma eterna criança, Ele é a inocência, apesar de tudo isso, Ele não consegue perdoá-lo… se você perturba sua
inocência, A Mãe é exatamente o oposto, Ela quer salvar a qualquer custo, Ela quer salvar as pessoas. Mas não Ganesha.
Ganesha diz: "Tudo bem," "é melhor você ir para o inferno"… e o inferno é em nossas próprias vidas aqui, vejam, aquelas pessoas
que gostam de beber, de fumar, de prostituição, tudo isso – isso é tudo inferno. O que mais é inferno? E Ele nunca o salvará do
inferno. Somente em Seu Aarti, em Marathi, de Shri Ganesha, eles dizem: "No momento em que eu estou tendo minha
realização," "o Senhor deve me salvar." Esta é a única coisa que eles pedem: "no momento da minha ressurreição, o Senhor deve
me salvar." O Aarti não diz: "No momento da minha ressurreição, proteja-me", não! "Salve-me". Porque Ele é Aquele que está
sentado em cada chakra, como um vice-reitor da universidade. Mesmo se você tiver Vishnu ao seu lado, Mahadeva ao seu lado,
mas se Shri Ganesha está sentado lá… e Ele diz: "Não, não a ascensão dele", isso não dá certo, é muito difícil. Então agora Eu
estou lhes dizendo que isto, que seus filhos estão aqui. Nesses tempos modernos, coisas horríveis estão acontecendo às
crianças. Eu acho que toda essa negatividade é contra à inocência. Onde quer que elas encontrem as crianças, elas as
desvirtuam, elas lhes ensinam coisas ruins. Mesmo as escolas, tudo é tão horrível. Então nós temos de tomar cuidado. Nós
temos de tomar muito cuidado em relação às nossas crianças. Nós temos de guiá-las apropriadamente, cuidar delas… e
permitir que os tabus primordiais sejam de tal forma… que essa restrição, esse tabu seja preservado. Assim, se uma criança faz
alguma coisa boa, valorize isso. Eu não estou preocupada em relação a uma criança… sendo um pouco, o que podemos chamar,

sendo um pouco travessa, aqui elas têm de ser. Tudo bem. Mas se a criança começa a fazer alguma coisa que é anti-Ganesha,
tome cuidado. Todos os tipos de doenças podem se desenvolver, e se eles são destruídos na infância, esses tabus, então eles
são muito difíceis de restabelecer. Continuamente Eu sempre tenho dito que a inocência nunca é perdida, somente há algumas
nuvens… que tentam cobrir a inocência… e nos tornamos muito ignorantes em relação a isso, que nós fizemos alguma coisa
errada. Esse é o seu dever. Sua sociedade é horrível. A próxima geração, Eu não sei onde ela vai acabar. Quando Eu penso sobre
iss, Eu realmente tomo um susto. A solução é: vocês têm de tomar… cuidado com suas crianças e os pensamentos delas… e as
atitudes delas em relação a Shri Ganesha. Elas são amáveis seres especiais para Shri Ganesha. Vocês não podem imaginar
como Ele ama as crianças… e Ele está sempre presente para proteger as crianças. Se Ele protege alguma coisa, são as crianças
que Ele protege, e se vocês realmente entendem o que Eu estou dizendo agora, porque se vocês têm de cruzar essa margem…
da vida humana e da vida espiritual, a primeira coisa é o seu Shri Ganesha. Quando Kundalini se eleva, Shri Ganesha fica quieto,
Ele apenas dá suporte para a Kundalini se elevar. Ele é Aquele que também lhe sugere… que você está fazendo as coisas de
modo errado. Ele cuida de vocês, mas Ele não os perdoará. Isso não é tão difícil. O modo como as pessoas falam… sobre as
necessidades físicas delas e toda essa insensatez, nem mesmo os animais falam assim. Tentem desfrutar as coisas que llhes
darão a verdadeira alegria. Por exemplo, as flores, a natureza, o jardim. Ao invés de destruir essa natureza, tentem fortalecê-la,
tentem ver como vocês podem torná-la um belo jardim… ou um belo lugar. Toda vez que Eu estou aqui, Eu fico pensando: "O que
Eu devo fazer com esta terra aqui…" "que é muito árida? Como Eu posso mudá-la?" O tempo todo há o pensamento… sobre
como torná-la bela. E nisso, há inocência, nenhuma ganância, não há nenhuma competição, não há nenhum apego, mas apenas
a alegria da beleza… de sua própria criação, de ver como as coisas são. As pessoas estão sem noção, sem compreensão. Por
exemplo, aqui ou em qualquer outro lugar na Europa, você não deve cultivar frutas nunca mais. Por quê? Porque o preço deve
ser mantido baixo. Se vocês têm muitas frutas, por que vocês não enviam para lugares onde eles não têm frutas? Eles
destruirão, acabarão com elas, mas eles não enviarão. Assim, o amor e sentimento pelos outros não está presente, e eles
destroem se algo é produzido em excesso pela Mãe Terra, apenas para manter os preços altos. Muito cruel. Eles ainda são
muito cruéis. Somente pensando em dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tudo isso acontece. Então ainda está acontecendo… e
Eu tenho certeza de que chegará o dia em que tudo isso cessará. Os bares são as melhores construções na cidade. Então a
forma como eles glorificam a bebida é a melhor parte disso. Tudo é feito, vocês veem isso. Agora, a única coisa é que Eu
gostaria é que vocês tivessem um desejo: que a bebida seja liquidada, como o fumo. Se vocês pensarem assim, talvez resolva
um pouco. Eu pessoalmente acho… que é com a bebida que vocês desenvolvem todas essas atitudes pervertidas. Caso
contrário, se for um homem normal com um cérebro normal, por que ele deveria fazer uma coisa assim? Briga, discussão,
matança, violência. É impossível entender… como pode uma pessoa normal fazer uma coisa assim. Shri Ganesha lhes dá
equilíbrio, Ele os mantêm na trilha apropriada. Mas se você não quer ouvi-Lo, você é colocado para fora. Eu espero que vocês
compreendam o nosso relacionamento com a natureza, com Shri Ganesha e com nossa Kundalini, é… totalmente identificado
um com o outro, totalmente. Se você começa a amar a natureza, todas essas ideias de estragar a sua inocência acabarão. Eu
costumava escrever poesia, Eu gosto muito da natureza, mas então Eu disse a Mim mesma: "Você tem de fazer o trabalho para
a Sahaja Yoga." Se você se dedicar à poesia, todos eles chamarão você de poetisa… e Eu não quero ter nenhuma posição assim,
ser uma poetisa e tudo mais, Eu abandonei isso. E Eu era uma esportista muito boa. Eu disputava jogos, costumava ser a
primeira em todo tipo de jogo… e Eu tinha campeonatos, isso e aquilo. Eu abandonei isso. Seja o que for que Eu fazia, Eu Me
dedicava a isso, Eu estudei medicina, Eu fiquei em primeiro em toda a universidade, abandonei isso. Por quê? Porque Eu sou a
Mãe Primordial, e Eu tenho de fazer o trabalho… de despertar a natureza primordial, o dharma dentro dos seres humanos, e isso
é o que Eu tenho de fazer e nada mais. Mas para isso, Eu não faço nada, Eu sou Nishkriya, Eu não faço nada, realmente Eu não
faço. É feito pela Natureza. Feito por Shri Ganesha, Vishnu, Mahesha, Todos, Eles estão fazendo isso. Mas então, qual é o
relacionamento? O relacionamento é: todos Eles estão em Meu corpo… e todos Eles estão limitados pelos Seus próprios
dharmas, e Eles agem. Esse é o relacionamento, espontâneo, automático, como um relacionamento intrínseco. Por exemplo, o
ventilador está construído, assim que você aperta o botão, ele começa a se mover. É desse jeito. Todos Eles estão relacionados
Comigo… e Eles têm um enorme protocolo, um enorme respeito, se Eu digo qualquer coisa, Eles não interromperão isso. Vejam,
essa coisa é… algo muito, muito profundo que Eu estou lhes falando, você é um ser humano, isso é intrínseco. Dentro de você
estão seus dharmas… e se você vai contra seu dharma, então você estará liquidado. Todos eles estão formados dentro de você,
todos eles estão lá, potencialmente. Eu espero que você entenda o quanto é importante… estar consciente de suas restrições
dentro de você mesmo. Assim, muito obrigada a todos vocês. Que Deus os abençoe.
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Quarto Dia do Navaratri Cabella Ligure, Itália. 04.10.1997 Tem sido um deleite tão grande para nós, não somente o
entretenimento, mas o caminho para o nosso futuro, como nos mover e o que fazer. É muito surpreendente que esse negócio de
banco suíço… tem atraído Minha atenção o tempo todo. Eu não sei quanto, como eles podem digerir tudo tão bem. Nesses
tempos modernos, quando as pessoas estão falando de democracia, falando de ideais muito grandes e tudo mais, ao mesmo
tempo, como pode um sistema tão ilegal existir abertamente? E para isso, Eu tenho um plano. Como Arneau disse, Eu tenho de
expor, Eu tenho um plano para fazer algo sobre isso. No que se refere ao materialismo, está dando certo. Todos esses países
que supunha-se… serem muito avançados, desenvolvidos, estão sofrendo; primeiro com a recessão e uma recessão terrível.
Essa recessão vai dar a eles uma lição… sobre superprodução de mercadorias sem sentido. O materialismo surge porque as
pessoas enlouqueceram com sua ganância. Eu estava procurando uma casa na Inglaterra, fui de um lugar a outro para ver
casas, e Eu fiquei surpresa ao ver… que todas as coisas plásticas e coisas mescladas e tudo mais… estavam empilhadas em
montanhas em cada casa, montanhas. E você passa por uma porta, você encontrará duas pernas de uma calça caindo sobre
você. Mas não somente na Inglaterra, o mesmo em Paris. Eu tenho visto pessoas acumulando tantas coisas sem sentido… que
elas não sabem onde colocar isso e o que fazer. Essa loucura continua sem parar. Agora, Eu descobri uma solução… para os
Sahaja Yogis, o que eles devem fazer. Eles devem tentar encorajar artesanatos. Em cada país que Eu fui, Eu comprei
artesanatos, quer fosse na República Tcheca ou na Inglaterra ou em qualquer lugar. Eu não posso entender, como vocês podem
ir e comprar esse lixo de plástico… dessas coisas inúteis? E esses artesanatos, quando Eu comprei, Eu fiquei surpresa, Eu devo
lhes falar sobre a República Tcheca, havia lojas pequenas, pequenas, muito pequenas… e todos eles vieram, um por um: "Mãe,
compra algo de nós também." "Mãe, compra algo de nós." Eu fiquei surpresa, coisas tão belas. Eles disseram: "Nós não
podemos vendê-las." Mas todas as coisas sem sentido, as pessoas estavam comprando. Então em relação aos Sahaja Yogis,
eles devem fazer uma promessa: "Nós só compraremos coisas que são artesanais." Vocês não precisam ter muitas coisas,
vocês podem ter poucas coisas, mas algo artesanal. Agora, supondo que você compre um vestido, deve haver algum bordado
feito à mão… ou algo aplicado nele, então algum trabalho é colocado nele. É muito difícil ver como as pessoas estão
interessadas em coisas… que são muito baratas e extremamente problemáticas. Eu devo lhes dizer uma coisa, Eu não consigo
vestir roupa de nylon. Eu não consigo vestir nada artificial, verdade, não consigo. Por algum tempo, mesmo se Eu usar meias
também, Meu corpo inteiro começa a doer. Portanto, isso é contra você. Coisas artesanais são poucas, Eu concordo, mas usem,
tanto quanto for possível, coisas artesanais. Da Mãe Terra, eles fazem coisas muito boas, digamos, de terracota. Assim, Eu sou
uma socialista por índole, Eu acho. Então Eu senti um grande ímpeto… de que Eu deveria realmente exportar somente terracota.
E terracota é uma coisa tão bela. Ela é tão tranquilizante, é tão boa, cheira tão bem. Mas as pessoas acham: "Não, nos devemos
comprar algo que é feito…" "nos EUA em algum maquinário." Eles continuam comprando desse jeito. Nos EUA, Eu também fiquei
surpresa ao ver… que belas coisas são vendidas… nas lojas que eles chamam de "outlets", muito boas, principalmente de seda
ou algodão e couro, couro puro. Mas as pessoas irão a grandes mercados e comprarão todas as coisas sem sentido… a um
preço muito alto e não de lá, significa que eles não têm nenhuma sabedoria. E isso é o que acontece, a sabedoria, se ela está
faltando em seu senso, então essa sabedoria corrói a sociedade. A sabedoria, por si só, mostra… como é perigoso continuar
comprando todas essas coisas sem sentido. Também agora, vocês estão vendo que as pessoas estão adotando… mais a
Ayurveda e a Homeopatia. Elas não querem usar esses remédios horríveis… produzidos pelo grande país de vocês. Vocês
sabem o que eles fazem, os suíços? Eles enviam ofertas muito grandes… aos médicos da Índia para virem trabalhar para eles. E
supondo que eles tenham produzido uma amostra "A", como vocês mostraram, então a mesma amostra eles mudam um pouco
e dizem: "É melhor." E vocês conhecem esses remédios, a maioria deles… são muito perigosos e problemáticos. Por engano,
Minha família Me deu esses antibióticos. Desde então, Minhas pernas estão muito fracas e problemáticas, Eu melhorei, sem
dúvida. Então por que vocês agora estão adotando isso? Porque a poluição está lá, uma outra coisa que é criada por esse
maquinário. Gandhiji ficava dizendo: "Não há nenhuma necessidade de usar tanto maquinário." Agora, os carros, nós podemos
andar, podemos usar trens, mas as pessoas querem ir a qualquer lugar de carro, mesmo que seja cerca de, digamos, dez
metros, elas não querem andar. É desse modo que nossa saúde se deteriorou. Eu devo lhes dizer, quando Eu estava estudando
na escola, Minha escola estava cerca de oito quilômetros. E nós tínhamos um carro e tínhamos cavalos também… e o que
chamamos de "buggy" em nossa casa. Mas era obrigatório para nós andar oito quilômetros de manhã. Ao anoitecer o carro
vinha, mas de manhã, todos nós tínhamos de andar… oito quilômetros para ir para nossa escola. E no meio, havia uma pequena

montanha que tínhamos de subir. É desse modo que aprendemos sobre a natureza. Se você não anda, do carro, o que você
sabe? No máximo você pode ver alguns postes de luz. O que você vê do carro? Nada, você não pode ver a natureza. E esse
sistema de andar está muito mais ultrapassado agora para as pessoas. As pessoas não andam. Não estou dizendo que hoje
nós estamos muito mudados… e somos pessoas muito avançadas. De certa maneira, nós temos decaído porque não podemos
andar. Deus nos deu estas pernas para andar, mas nós não podemos andar. Nós evitamos andar. Agora, por causa disso, há
muitos carros. Eu sei que em algumas famílias, eles têm cinco carros, porque é uma família de cinco membros. Especialmente
na Espanha, Eu fiquei surpresa, há muitos carros, muitos carros, e cada carro tem somente uma pessoa nele sentada. Agora, o
problema começou com a poluição e todas essas coisas, porque nós perdemos os hábitos de depender de nós mesmos. Agora,
vejam o que está acontecendo em, digamos, Kuala Lumpur, e todos esses lugares estão sofrendo… do que vocês chamam, a
fumaça. Agora, Eu não fiz isso, se você pensa dessa maneira. E eles ficam rezando para Allah: "Dá-nos água." Por que Deus
deveria lhes dar água… quando eles estão fazendo todos os tipos de coisas insensatas? Agora, há fumaça avançando, por quê?
Porque eles cortaram as árvores. Então por que eles querem cortar as árvores? Porque eles querem ganhar dinheiro, só isso. A
madeira deles está vindo para a Índia, porque na Índia também, eles cortaram as árvores. Se vocês continuarem desse jeito,
loucos, vocês terão poluição, significa o quê? É que as forças destruidoras atuarão e deterão isso. Para isso, você não tem de
rezar para a Deusa, isso acontecerá. E está tudo dando certo em todo lugar. Assim, seja o que for que você tenha de ter, tente
ter algo que seja artesanal. Mesmo suas roupas, não precisam ser muitas, tente ter as que são artesanais, é uma das coisas
que os Sahaja Yogis podem fazer. Não há necessidade de enviar dinheiro para esse banco suíço também. Esse banco suíço
será muito seriamente exposto agora, Eu estou zangada com eles por mais uma coisa, eles tinham prometido que eles dariam o
dinheiro aos judeus… e agora eles estão indo desse jeito, eles não querem dar. Quando eles morrerem, eles vão levar isso com
eles? Todos esses pecados serão punidos e é por isso que Eu estou muito feliz, isso ele introduziu, porque Eu tenho falado
sobre isso, mesmo nessa conferência médica que Eu fui na China, Eu falei abertamente sobre banco suíço. Eu falei a muitos
magistrados e a muitos, do que vocês os chamam, o chefe do ministério da justiça e tudo mais, e Eu lhes falei: "Por que não
termos uma conferência…" "e dizer que essa atividade bancária é insensatez?" Agora, todos os tipos de pessoas más estão
tirando vantagem desse sistema… e estão tentando ganhar dinheiro, parece bem atraente, mais ou menos, Eu não sei. Muitos
perderam seu dinheiro lá. Eu não sei qual foi a necessidade de colocar todo esse dinheiro lá. Quando eles morrem, os filhos
deles não ganham nada. Mas o problema é essa ganância, é algum tipo de defeito interior em um ser humano. Ele se torna
ganancioso, ganancioso porque ele se desviou do dharma. Ele acha que ele pode ter prazer a partir dessas coisas, ele não pode.
E ele continua acumulando e comprando e isso e aquilo. Eu diria que sua Mãe também faz isso. Eu compro, mas Eu compro
coisas que são artesanais. De modo que amanhã, se Eu tiver de dar presentes… ou se Eu tiver de vender barato as coisas,
mesmo as joias que vocês Me deram, Eu não sabia o que fazer, Eu as estou vendendo. O que farei com as joias? Eu tenho de
comprar muitos ashrams, isso, aquilo. As joias de Minha família, Eu também estou vendendo, porque Eu gasto dinheiro nas
coisas de Minha família também. Apenas pensem nisto: para que é tudo isso? Que prazer isso nos dá? Eu consigo entender se
você quer dar a alguém um presente… ou você quer proporcionar a alguém felicidade, alegria, você deve fazê-lo, mas apenas
para si mesmo, continuar sem parar, quanto você pode digerir isso? Você não pode. Há muito mais alegria em dar aos outros.
Não é, não é uma coisa que lhe dá qualquer compreensão do fundamental, e o fundamental é que você é o dharma. Isso está
dentro de você, é sua valência, e esse materialismo é totalmente contra isso, porque ele cria todos os tipos de pessoas: máfias,
esse banco suíço, trapaças. Nós temos comunidades e mais comunidades… que são conhecidas por serem trapaceiras, que
são muito materialistas, elas não têm nenhum senso espiritual. Então para os Sahaja Yogis, Eu diria, é claro, vocês recitaram
todos os mantras, então supõe-se que Eu faça tudo isso. Mas o que vocês têm de fazer… é não comprar nunca mais qualquer
coisa que não seja artesanal, tentem isso. Pelo menos deveria haver algum bordado; pelos menos deveria haver algum trabalho
feito nele. Eu fico surpresa ao ver que essas coisas não são muito boas para nós, elas são prejudiciais à nossa saúde. Portanto
os Sahaja Yogis devem aprender que eles têm de andar. Eles devem andar e eles devem ver a natureza, o que está na natureza.
Muitos de vocês não sabem o que – por exemplo, Eu pergunto o nome desta flor, quantos de vocês sabem? É um nome muito
doce: "Amor Perfeito", afora seu nome botânico. Mas ela é, vejam, o que estou dizendo é que vocês devem saber tudo, vocês
devem saber sobre pequeninas coisas, de onde vem esse bordado? E de onde vem esse sari? Nossos homens indianos são os
piores, Eu diria, eles não sabem nada, seja o que for. Mas mesmo os homens ocidentais também têm o mesmo problema.
Vocês devem sentir interesse nas coisas que vocês não sentiam interesse. Por exemplo, os indianos não sabem cozinhar, eles
não sabem. Uma vez Meu marido Me disse que sabe cozinhar. Eu disse: "O quê?" Ele disse: "Eu farei chapatis, rotis." E o que ele
fez não foi nada, a Austrália, a América, isso, aquilo. Mas ele disse: "Eu desisto, porque eu estava cuidando da navegação," "mas
navegação significa navegação." Mas coisas minúsculas, você pode ver, que chamamos… de uma visão sutil, visão sutil. Se

você andar, olhe para a natureza, ame as árvores, ame os animais. Você ficará surpreso ao ver que há mais coisas a serem
conhecidas… do que ler jornais, o que há para ler no jornal? Por quatro horas, você fica lendo jornal, no dia seguinte, você
esquece. Vocês ficarão surpresos ao ver que eles dizem que em relação à Deusa é dito: "Kataksha Kataksha Nirikshana", a cada
olhar, Ela sabe tudo. Em cada olhar que Ela coloca em qualquer homem, mulher ou qualquer coisa, Ela sabe onde está isso. E se
vocês são Meus filhos, vocês também deveriam tentar isso, porque Eu sempre costumava correr nas florestas, na mata, Eu
costumava ir a todos esses lugares e realmente desfrutar a bela Mãe, esta Mãe Terra que criou uma coisa tão bela. Vocês
notaram agora mesmo que as cores da imagem de fundo… que foram feitas pelos russos e as cores deste revestimento… são
exatamente as mesmas? Eles usaram as mesmas cores. Isso é coletividade verdadeira. Agora vocês notaram que na natureza
tudo é tão combinado? Nada grosseiro, nada barulhento, é tão belo. Isto é vermelho, mas ele tem o verde para combinar. Esta
Mãe Terra sabe tudo. Ela entende tudo; Ela faz tudo, mas o que nós fazemos para a Mãe Terra? É correr atrás de coisas
artificiais, máquinas, isso, e agora uma nova coisa surgiu: o computador. Tudo bem se você quer escrever cartas para alguém,
mas do contrário, ele é bastante enlouquecedor. E esse computador tornará nosso cérebro totalmente nulo. Nós ficaremos
paralisados, não seremos capazes de somar 2 + 2. Portanto, qualquer coisa que você queira usar, também deve ter suas
maryadas, não vá além delas. Se você gosta de nadar, você continuará nadando até que fique doente. Se você pratica hipismo,
você continuará praticando hipismo até cair. Isso é também um tipo de vida que não tem nenhuma maryada, como a ganância
não tem nenhuma maryada, desse modo também este tipo de insensatez: "Eu só gosto disto, eu só gosto disto." Você é um ser
humano, você nunca deveria falar assim. Pelo contrário, você deveria dizer: "Eu devo aprender isso, eu devo saber isso," "do que
se trata tudo isso?" É muito importante, senão sua personalidade será uma personalidade anã. e no final, as pessoas terminam
no dinheiro, Eu não entendo. Eu não consigo contar nem mesmo 200 notas, nem mesmo consigo. Eu não sei sobre dinheiro, Eu
deveria dizer. Mas Eu sou boa em matemática. Mas Eu não sei, seja qual for o dinheiro que você esteja dando diretamente a
eles… e eles fazem dele o que quiserem. Agora, se alguém diz: "Quanto a Senhora ganhou por isso?" "Eu não sei." "Quanto pelos
royalties?" "Eu não sei", porque Eu não estou interessada. Eu não estou interessada. O que há para se estar tão interessado em
dinheiro? Mas Eu consigo dinheiro, tudo bem, nenhum problema, nunca é um problema. Eu vendi uma de Minhas joias… e Eu
consegui pelo menos cem vezes mais do que Eu gastei. Talvez vocês digam que são as vibrações, seja o que for que vocês
digam. Assim, ir atrás do dinheiro significa que você está muito… nas garras do dinheiro. Então qual é a solução para se livrar
dessa ganância? É experimentar e doar aos outros e ver a alegria. Dê algo aos outros, compartilhe e veja a alegria que você
sente por dar algo. Eu devo lhes dizer, Gregoire não está aqui, mas Eu estou sentindo sua falta, porque uma vez Eu fui a uma loja
de sari e Eu queria comprar um sari, mas pensei: "É muito caro," "por que Eu deveria comprar um sari tão caro", Eu fui embora. E
vocês ficarão surpresos, ele Me deu o mesmo sari no Meu aniversário… e Eu fiquei tão cheia de alegria, porque ele o comprou
no dia seguinte, foi e o comprou daquela loja, guardou-o com ele… e no Meu aniversário, ele Me deu. Essas pequeninas coisas
podem lhe dar grande alegria, dando às pessoas, às outras pessoas, não para você mesmo. Eu não sei se Eu comprei alguma
coisa para Mim mesma em Minha vida, nunca. Mesmo se Eu sair para fazer compras, mesmo se Eu estiver com sede, Eu não
comprarei nem mesmo uma Coca-Cola para Mim. As pessoas sabem que Eu não compro nada para Mim, praticamente nada,
mas todos vocês Me dão tanto, o que fazer. Agora, Eu decidi que depois desses 75 anos de idade, Eu não deveria receber nada
de vocês, seja o que for. Mas para agradá-los, talvez, eles estão perguntando: "Somente receba um presente nacional,
internacional", tudo bem. Mas nunca mais, cada país não deve trazer. O que afinal… é esse nacional, internacional? Todos vocês
são pessoas internacionais, qual é a necessidade de trazer qualquer presente para Mim? Eu não tenho nem mesmo tempo de
vê-los. Eu sou tão ocupada com outras coisas, porque há tantos problemas neste mundo. Então, Eu sugeriria que para superar
todas essas coisas, nós devemos nos observar, o que nós estamos fazendo sobre isso. Eu tenho certeza que nenhum de vocês
têm dinheiro no banco suíço, graças a Deus. Mas nunca ganhem mais dinheiro do que… vocês podem, que vocês têm, não há
nenhuma necessidade. Seja o que for que venha no seu caminho, tudo bem. É claro, se você está fazendo algum trabalho de
criatividade, de criar alguns padrões de arte, criando algo, tudo bem. Mas não compre coisas, não fique comprando coisas para
você mesmo… ou então colocando dinheiro aqui, escondendo, escondendo ali, não há nenhuma necessidade. Você se sentirá
muito satisfeito e muito feliz sendo honesto, estando totalmente além de qualquer problema. Agora, esse negócio de máfia
existe, Eu concordo com vocês. Agora, esta máfia pode ser controlada… somente pelo governo, porque eles aplicam um
imposto tão grande. Agora, quero dizer, por exemplo, um artesão neste país pobre, Eu direi pobre, porque a maioria das pessoas
estão sofrendo com os impostos, ele tem de pagar 265 tipos de impostos. Os italianos são conhecidos por sua arte, eles fazem
coisas belas, mas eles não podem, porque eles têm de pagar muitos impostos. Somente os estilistas ganham dinheiro. Os
estilistas ganham dinheiro enganando todo mundo. Eles enganam muito as pessoas. Uma vez Meu marido foi ao Cairo e
comprou um cachecol para Mim. Então ele disse: "Isso é de estilista." Eu disse: "Isso parece indiano para Mim, isso é indiano." E

surpreendentemente, no canto estava escrito "Fabricado na Índia". Ele pagou 25 libras por aquilo, na Índia você o compra por
duas libras. Assim, uma outra coisa é participar de uma competição de elitismo. Este aqui foi comprado por Meu genro. Eu
disse: "O que é tão especial?" Ele disse: "Ele é muito bom." Eu não sabia o que era tão especial em relação a estes óculos. Então
Eu fui a uma loja dos EUA… e todos eles começaram a dizer: "Madame, Madame, Madame". Eu disse: "O que há de tão ‘Madame’
em relação a Mim". "Por que eles estão Me chamando de Madame?" "Oh, a Senhora não sabe?" Eles disseram: "Isto é Cartier".
Eu disse: "Quem é este Cartier?" Então Eu vou colocar Kartikeya contra ele. Todas essas ideias estúpidas, e depois eles
compraram para Mim um… Do que vocês chamam aquilo? O relógio era… O que era aquele relógio? Patek Philippe. Patek
Philippe, esse relógio foi trazido para Mim… e ele não marcava a hora certa. Eu disse: "O que é isso?" "Nunca mantém a hora
certa, está sempre fora de hora." "Minhas vibrações devem estar tentando alguns truques." Então Eu o dei para um deles. Eu
disse: "Baba," "mostre isto para o Patek Philipps." Ah, naquele dia Mathias estava aqui. "Isso ferirá o ego deles, Mãe, muito." Eu
disse: "Por quê?" "Porque eles acham que eles são os melhores." Eu disse: "Seja o que for, diga-lhes que você o trocou," "ele não
mantém a hora certa." Então Eu pedi… à Minha filha para recebê-lo, Eu disse: "Baba, Eu não posso fazer…" "Eu não sei por quê,
talvez Eu terei algo simples, é melhor." Isso também novamente mostrou-se ser de um – o que vocês chamam? Estilistas.
Todos eles estão agora, a maioria desses estilistas então na cadeia. E alguns deles encontraram-se Comigo quando Eu estava
vindo da Rússia. Eles são pessoas totalmente inúteis. Eles tiram alguma ideia e a vendem por um preço alto… e se você é um
tolo, você vai e compra aquilo. Vocês notaram que isto é um Cartier? Os Sahaja Yogis são pessoas simples. Agora, essa é a
situação, é que há… esses que também são máfias, Eu lhes digo, esses são também máfias. E essas máfias estão explorando
vocês, Eu escrevi sobre isso no Meu livro também. Se vocês o lerem, como esses empresários estão tentando enganá-los.
Vistam roupas simples, simples feitas à mão, será muito melhor do que vestir algo… que faz você parecer algo que surgiu do
nada. E não há nenhuma necessidade porque isso só está satisfazendo seu ego. Algumas pessoas tem um hábito, assim que,
digamos, Eu tenho, supondo, um aparelho de jantar, pode não ser bom, eles virão e verão a parte de trás do prato: "Ah, onde você
comprou isso?" "Eu não sei." "Você não sabe?" "Não, não, isto foi," "Eu acho, Eu acho que alguém Me deu, Eu não sei, Eu não sei."
"Não, não, é melhor Você descobrir, porque é muito bom." No dia seguinte, eles darão voltas pelo lugar todo para descobrir… se
eles conseguem comprar o mesmo aparelho de jantar. E a Sahaja Yoga é exatamente o oposto, Eu lhes digo, vocês dependem
da Sahaja Yoga. Uma vez Meu marido gostou de um aparelho de chá. Então, vocês sabem, Londres tem lojas enormes. Algumas
delas são realmente horríveis. Eu fui lá, baarpre baap, nós andamos e andamos e andamos por muitas lojas. Eles disseram:
"Tudo bem, nós prometemos para depois de seis meses." Um outro disse: "Sete meses", um outro disse: "Oito meses," "faça o
pedido para nós." Então Eu desisti da ideia. Então C.P. disse: "O que aconteceu com as fábricas deles?" Eu disse: "Eles não têm
nada, eles estão exportando." Então Eu fui à Austrália, vocês ficarão surpresos, e tinha lá por um preço especial, apenas em
promoção, eles tinham colocado esses aparelhos de chá lá. Imaginem, na Austrália, e Eu o comprei pela metade do preço.
Portanto, se você não tem ganância, você compra o que você quer exatamente ali. Exatamente ali, você o compra. Mas se você
tem ganância, então Deus o faz dançar, certo? Isto é o que é, tão simples assim: seja o que for que você queira, você pode
conseguir, se você não tem ganância em relação a isso. Esta é uma coisa tão escravizante dentro de nós: termos ganância. Eu
posso lhes dar mil e um exemplos disso, mil e um. Se você não pede nada, se você não deseja nada, você consegue o que você
precisa, seja o que for que você precise, você consegue. Mas se você continua desejando, então enlouquece atrás disso. Vai lá,
consegue isso e se perde. E depois a coisa também se perde. É por isso que é dito: é melhor tentar desenvolver o desapego.
Tudo bem, se está lá, muito bem; se não está lá, não importa. Então você ficará surpreso, sua atenção ficará tão sutil. Agora,
nenhum de vocês, Eu acho, viram estas belas flores, o que está lá. O belo bordado que está lá. O modo como eles fizeram isso.
Agora, você pode Me dizer quantas mãos há neste trabalho? 14, 28. Deste lado, 14; deste lado 14. Inclusive todas essas outras
coisas. Então você não nota nada e sua atenção se torna… "Mahamaya", eles dizem que foi, "Foi Mahamaya." Isso não é
nenhuma explicação. Sua atenção, se ela está limpa, é simples, você pode ver a coisa claramente. E com essa atenção
somente, essa atenção, você mesmo… leva você para o lugar certo, aonde você tem de ir, você consegue a coisa certa que você
quer comprar. Vocês podem Me dizer? Estes tapetes são de onde? Eles são na maioria da Rússia. Eu fui à Rússia e vi essa
fábrica de tapetes. Eles não têm nenhum senso de exportação também. Então Eu lhes disse: "Quanto custará o tapete? ", Doutor
sabe. Eles disseram: "Somente 20 dólares." Eu disse: "Baba, 20 dólares por um tapete?" Então Eu disse ao Doutor: "Agora o que
fazer? Nós temos de comprar muitos." Eu disse: "Quanto para exportar?" "200 dólares", Eu disse: "Na Índia é o contrário. Se você
exporta algo," "então o preço é menor." Eu disse: "Tudo bem," "Eu imagino que devemos pensar na solução, porque Eu preciso
disso." Então Eu pedi a cerca de 20 Sahaja Yogis para ir e cada um comprar um. Aos russos, eles entregaram por 20 dólares. Eu
disse: "Tudo bem, tragam esses." Então vocês devem buscar soluções e não problemas. A ganância é um problema, a ganância
é um problema. Como se livrar da ganância é o ponto. E para se livrar da ganância é assim: "Se eu compro algo," "para quem eu

deveria comprar este aqui? Para quem eu deveria comprar?" "Ah, este será bom para um outro amigo meu", desse jeito. Se você
treinar sua mente nessas linhas, não para si mesmo, mas para os outros, então você ficará impressionado ao ver que essa
ganância sairá correndo… e você terá alegria. Como quando vocês querem Me dar coisas, Eu entendo isso, Eu também quero
lhes dar. Da mesma maneira, pensem em todos os outros, todos eles são irmãos e irmãs… de outros países, faça amigos de
outros países. Se existir o ato de doar, então essa ganância vai embora… e você consegue o que você quer. É um mantra muito
simples. É surpreendente, até agora, com todos os milagres, nós não compreendemos que seja o que for que precisemos
também é provido. Mas você deve precisar disso não para coleção estúpida de coisas. Essa peça teatral foi uma coisa muito,
muito boa, muito bem encenada, Eu gostei dela completamente, sobre essa lavagem de dinheiro de banco suíço. Eu sei, Meu
país sofreu com isso. Agora, a outra peça teatral que foi feita pelos ingleses… Mostra – é um – "Progresso do Peregrino" é uma
antiga, bem antiga peça teatral, que Eu tinha lido há muito tempo atrás. Mas estes são os verdadeiros peregrinos que eles
mostraram, como um buscador vai por caminhos e métodos errados, e do inicio ao fim, eles introduziram belamente… como
mesmo um Sahaja Yogi, enquanto se eleva, cai em diferentes buracos. Então é uma coisa muito boa para vocês saberem que se
vocês são Sahaja Yogis, vocês devem tomar muito cuidado e devem se certificar de que… não caiam nesses buracos e no final,
no ego e superego. No ocidente, o problema é mais de ego, não de superego. E para o ego, aceitar que você tem ego é o único
caminho… e então ele desaparecerá. Se você souber que há ego, o ego desaparecerá. A coisa simples é saber que você tem
ego, ego de alguma coisa. As pessoas têm ego de qualquer insensatez, vocês sabem. Havia uma mulher muito orgulhosa e
egoísta. Então Eu perguntei sobre ela: "Qual é o problema com ela?" "Porque ela sabe fazer bonecas." "Por quê?" Isso deveria lhe
dar ego ou o quê? Eu não entendi essa parte. Mas isso é o que é, mesmo por pequenas coisas, as pessoas têm ego, e todo
essas coisas de estilistas e tudo isso é baseado no ego estúpido de vocês… que faz com que vocês comprem todas essas
coisas para exibir seu ego. Então tentem ser humildes, humildes e tentem compreender… que todas essas coisas mundanas,
nós não vamos levá-las conosco. Elas ficarão aqui. Eu não estou dizendo para vocês renunciarem, Eu não estou dizendo que
vocês adotem uma sanyasa, mas vocês devem saber que… o valor dessas coisas não é nada comparado a vocês. Quando o ego
surge, essa estupidez entra em ação. Vocês acham que vestindo algo magnífico, vocês estão influenciando muito os outros.
Talvez influenciem, mas os que são influenciados… são um outro conjunto de tolos, Eu devo dizer. Uma vez Eu estava usando
um anel… e Eu fui fazer compras em um desses lugares… e eles foram muito respeitosos Comigo. Eu disse: "De repente os
lojistas," "eles nunca Me respeitaram porque Eu sou indiana, o que aconteceu?" Eu tinha ido a uma loja onde uma senhora era
Minha conhecida. Ela disse: "Eu posso Lhe perguntar," "isto é verdadeiro?" Eu disse: "O que você quer dizer com "verdadeiro"?" "É
uma esmeralda verdadeira?" "Sim, sim, muito antiga, de Minha família." "Ah, então Sua família é muito rica?" "Não, não, isso vem
de Meus antepassados, Eu só o estou usando." "Oh meu Deus, se isso é verdadeiro," "qual será o preço?" Eu disse: "Como vou
saber?" "ele foi comprado há muito tempo atrás, Eu não sei o preço." "Não, você Me consegue um?" Eu disse: "Por que você quer
tê-lo? Você pode ter este aqui se você quiser." Desse jeito, uma pequena coisa faz com que eles fiquem tão… achem que você é
tão importante, não é. Qual é a coisa mais importante em nós? É nosso Espírito, é o Espírito que nós temos e nós devemos
saber que devemos nos orgulhar disto, que nós temos o Espírito dentro de nós. E se você se torna orgulhoso disso, então você
não fará coisas insensatas. Todos vocês são pessoas que são almas realizadas. E vocês já cruzaram esse estágio de
peregrinos, vocês estão muito acima disso. Agora, a coisa mais importante… é saber que nós somos pessoas espirituais… e
como pessoas espirituais, vocês até mesmo Me dominam, de certo modo. Se todos vocês desejam algo, Eu não posso passar
por cima disso. Eu tenho de aceitar. Eu tenho de mantê-los satisfeitos. Muitas coisas, Eu estou fazendo apenas porque vocês
querem, não importa, isso não importa para Mim, porque nada afeta Minha cabeça. Então tudo bem, seja o que for que os filhos
queiram, deixe-os fazer. Mas o único ponto é que este ego tem de estar realmente sob controle. Há mais um outro pequeno
ponto que Eu quero lhes falar, porque amanhã Eu talvez não possa dizer. No Navaratri, Eu estou obrigada a outras coisas, é isto:
Eu queria falar com as pessoas que são casadas na Sahaja Yoga, especialmente com as mulheres. Eu acho que algumas delas
são extremamente dominadoras e estúpidas. O que é o casamento? O casamente é lua de mel, como eles o chamam, Mel é a
essência e a lua é a paz. Agora se as mulheres são irascíveis, briguentas, sarcásticas, isso é sem dúvida um inferno para o
homem. Ao invés disso, se a mulher conhece a essência, o mel, ela deveria saber como agradar o marido, como trazer paz na
família. Agora, alguns dos maridos são bêbados ou qualquer coisa assim, não na Sahaja Yoga. O que agrada o marido? Vejam,
de certa forma, isso é um truque. É um truque de uma alma realizada, como agradar os outros. O que nós fazemos para os
nossos maridos? Nós tentamos agradar? Antes de tudo, descubra o que ele gosta. Meu marido, Eu diria, ele foi embora, graças
a Deus, ele costumava dizer: "Você não deveria usar nenhuma flor na Sua cabeça." Mas em Maharashtra, todas as mulheres
casadas devem usar flores. Desde esse dia, Eu nunca uso qualquer flor em Minha cabeça. Tudo bem, não importa, Ele não sabia
quem Eu era, então Ele disse: "Não use flores, eu não gosto." Depois ele disse: "Você deve usar pulseiras", porque ele vem de

uma família muito tradicional. E toda Minha vida, Eu nunca usei pulseiras Isso o agrada, qual é o problema? Pequeninas coisas,
apenas faça para agradá-lo, então ele também começa a pensar: "O que eu devo fazer para minha esposa?" Mas primeiro isso
deve começar da mulher, não do homem, porque as mulheres são responsáveis pela sociedade. Na cultura ocidental, eles não
falaram sobre qual é o trabalho delas. O trabalho dos homens é economia, política, ganhar dinheiro. Eles fizeram uma bagunça
com isso, Eu concordo com vocês. É uma bagunça muito grande. Mas o trabalho de vocês é formar a sociedade. E para formar
a sociedade, primeiro vocês têm de saber… como manter os filhos satisfeitos, como manter seu marido satisfeito, como ajudar
com sabedoria. Do contrário, se você tenta o tempo todo dominar, este não é o seu trabalho, dominar de forma alguma. Seu
trabalho é neutralizar a dominação dele… através de coisas bem simples. Eu lhes darei um exemplo. Graças a Deus, ele não está
aqui. Ele sabe, ele sabe que Eu sou muito inteligente em certas coisas. Em seu escritório, ele tinha um senhor. Eu nunca
costumei interferir em seu escritório. Mas havia um senhor, um bom homem, que abandonou sua organização e se juntou a
uma outra, porque ela era uma organização privada, ele estava ganhando mais dinheiro, então ele se juntou a ela. Mas lá, ele
descobriu que era horrível, então ele quis voltar para a Corporação de Navegação. Mas Meu marido é muito exigente em
relação… a regras e regulamentos, ele disse: "Não, não, não, agora Eu não receberei você." "Eu não quero ver seu rosto, saia",
isso, aquilo. Então ele veio a Mim. Normalmente Eu nunca interfiro. Ele veio a Mim e disse: "Se a Senhora falar com ele, ele
talvez ouça." Eu disse: "Não, se Eu falar com ele, ele nunca ouvirá, mas Eu sei como fazer isso." Então Eu lhe disse que aquele
senhor veio Me ver. "Ha, então ele foi a pessoa correta. Agora Você vai me perturbar com isso?" Eu disse: "Não, não, não, não Eu,
mas apenas pense por que ele veio a Mim." Ele disse: "Por quê?" "Porque ele acha que Eu sou mais generosa do que você."
Imediatamente essa competição. E aquele sujeito conseguiu o emprego, ele era um grande amigo dele, mesmo em Londres, ele
ficou ajudando-o muito. Então quando nós achamos que temos de controlar nosso marido, é melhor fazer isso de uma maneira
muito simples. Somente no essencial, você pode opor-se firmemente. Do contrário, por pequeninas coisas, se você fica
dominando seu marido, Eu lhe digo, você não captará o aspecto essencial. Você casou pela estupidez ou pela lua de mel? E no
ocidente, especialmente na Itália, nós tivemos experiências muito ruins com mulheres. Inglesas também, Eu devo dizer. As
inglesas também têm Me dado muito trabalho, elas estão banidas agora, porque Eu não consigo evitar isso. Uma moça de Sri
Lanka, ela era casada com alguém em… Talvez para uma criança, sente-se, sente-se. Ela era casada com alguém nos EUA.
Imaginem, daquela horrível Sri Lanka, onde há todo dia pelo menos 30 assassinatos, ela teve uma oportunidade tão boa de ir
para os EUA. É claro, os EUA também não é um lugar muito bom, mas ela começou a se comportar como se ela fosse uma
pessoa infantil… e falando com ele de uma tal maneira, ele Me disse: "Mãe, ela é uma sádica." "Toda vez que eu telefone para
ela, ela fala comigo… "de uma maneira tão sarcástica e isso e aquilo, que eu fico surpreso." Eu disse: "A moça de Sri Lanka? Não
posso acreditar nisso." Então ele Me disse o que ela falava com ele… e como ela falava com ele. Eu fiquei impressionada,
nenhum homem ficaria feliz ao ouvir todas aquelas coisas. Mas ela achava que ela era muito amigável e… ela estava brincando
ou algo assim. Isso não dá certo no casamento. O homem não quer que uma esposa esteja… sobre o cavalo e batendo com um
chicote. Por que ele se casou? Pela felicidade, pela alegria, pela doçura de uma mulher. É uma coisa muito importante que Eu
queria falar, porque muitas mulheres estão pensando que elas são importantes. Algumas delas têm algum dinheiro, algumas
delas têm alguns empregos, mas o primeiro trabalho é manter a sociedade muito feliz… e manter seu marido feliz, é o primeiro
trabalho. Se uma mulher não consegue manter o marido feliz, ela é inútil para nós. Ela é uma Sahaja Yogini inútil. Esse é um
lugar como por exemplo, um homem… que está trabalhando no escritório, ele tem de manter seu chefe satisfeito. Se ele não
agrada seu chefe, ele é inútil, ele é mandado embora. Da mesma maneira, uma mulher tem de pensar sobre o marido… de uma
maneira muito gentil, porque esse é o trabalho dela, é por isso que ela está casada. Senão ela não deveria casar, ela pode fazer
o que ela quiser. É uma coisa difícil convencer alguém, porque os homens são canal direito, eles são irascíveis. Mas Eu lhes
falei agora mesmo como capturar a raiva deles. Eu tenho visto também nos filmes, você vê todas as cenas românticas
acontecendo, aquilo nunca acontece, não há ninguém assim, são tudo coisas absurdas. Então vocês esperam que eles sejam
Clark Gable ou alguém assim, não é assim. Você tem de amar, você tem de trazer seu marido em seu coração primeiro. Esse é o
seu dever, do contrário, o que mais você está fazendo? Eu fiquei chocada, uma moça de Sri Lanka, e aquele rapaz disse: "Mãe, a
Senhora pode me matar, mas eu não terei essa moça aqui," "porque ela não dá alegria." É um fato. Assim, se sua esposa é
desse jeito, supondo, agora estou falando com os homens. O truque do negócio é: se sua esposa é assim, tente entender por
que ela faz isso. Qual é o problema dela? Por que ela o está dominando? Ou você acha que ela o está dominando. Na maioria da
vezes, a maioria dos homens que dizem: "Oh, as esposas são assim, esposas", elas são muito dominadoras. Por que ela o está
dominando? O que está errado em você… para ela ficar dominando? Faça introspecção, você descobrirá que você dedica muito
pouco tempo para ela. Agora, a outra parte é, havia uma mulher, ela queria o divórcio. Eu disse: "Por quê?" "Porque ele vai para o
trabalho o tempo todo…" "e não está presente e isso e aquilo." Mas Eu disse: "Se você divorciar, então você nunca ficará com

ele.’ "Então por que você quer divorciar?" "Pelo menos, pelo menos ele lhe dedica algum tempo, mas se você divorciar," "então
ele nunca estará com você, então por que pedir o divórcio?" Eu não consigo entender a lógica. As mulheres não devem ser
desmioladas, não é? Para dizer uma coisa assim. Se você quer divorciar de seu marido por causa disso, é absurdo. Agora, para
os homens é importante que eles dediquem algum tempo, prestem alguma atenção e comprem algumas coisas que elas
gostam. Agora, Eu lhes darei novamente Meu próprio exemplo. Meu marido nunca trouxe flores para Mim, todos vocês trazem
flores para Mim, mas ele nunca trouxe nenhuma flor para Mim, quer fosse aniversário ou qualquer coisa. Então Eu compreendi
que esse homem não tem nenhum senso de flores. Ele não sabe o que é uma rosa ou o que é qualquer outra flor. E ele talvez
trouxesse algo que fosse horrível. Talvez ele trouxesse um cactus, é melhor ele não trazer nada, porque isso seria ofensivo, não
é? E então um dia ele admitiu: "Eu não sei nada sobre flores," "agora, me fale, exceto as rosas, eu não sei nada." E vocês ficarão
surpresos, mesmo rosas, ele se perde por isso. Portanto, com tamanha ignorância das coisas, se seu marido não faz, isso
mostra consideração. Mas os homens devem tentar saber o que uma mulher gosta, o que ela quer. Além do mais, os homens
têm seu próprio estilo de pensar. Agora, para dar Meu próprio exemplo novamente, é melhor. Ele compra sempre coisas muito
caras. Então Eu lhe disse: "Não compre nada para Mim." "Então Você não gosta?" "Não, não, Eu gosto, mas muitas dessas…"
"coisas são tão caras, por que você deveria comprar?" Assim, ele gosta muito de comprar esses tipos de suéter dessa "Scotch
House", eles são muito caros, 250 libras cada. Eu não sei quantos Eu tenho, quantos pretos, quantos, Eu lhe disse: "Eu o
comprarei da Suíça," "eles são muito mais baratos lá" e tudo mais. Então uma outra é que ele quer comprar um casaco de
cashmere para Mim, sempre. Eu devo ter pelo menos dez deles pendurados, mas ele gosta de dar isso somente, tudo bem.
Então Eu os estou passando para Minhas filhas, netas e tudo mais. Então o que fazer agora? Vejam, os homens. Ele não tem a
intenção de fazer algo ruim, mas porque ele não sabe, não sabe. A primeira coisa que ele fez foi quando estávamos na Índia,
antes de ir ao Puja, ele foi comprar um sari para Mim. Um de Meus sobrinhos foi com ele. Então ele disse: "Dá-me o sari mais
caro que você tem." Então aquelas pessoas pensaram: "Há alguém que chegou agora." Os lojistas poderiam entender que
aquele senhor não sabe nada sobre isso. Então eles trouxeram um sari, disseram: "Este é o mais caro," "o preço é 45.000
rupias", naquela época era isso. "Tudo bem, tudo bem, dá-me, eu tenho cartão, vocês aceitam cartão?" 'Sim, sim, nós aceitamos
o cartão." Ele comprou o sari para Mim. Ele é tão pesado, ele é tão pesado que era algo… [Hindi] - Do que vocês chamam? Armadura. Armadura - Muito pesado. Eu disse: "E agora?" Ele disse: "Você deve vestir para o Puja." Eu estava andando como um
gigante. Há uma descrição de sua Mãe é "Ati saumya Ati raudra". Ela é extremamente suave e extremamente terrível. Mas Eu
não sei com aquele sari, como Eu sentei. Eu sentei em um lugar grudada naquilo. Agora para levantar, Eu não sabia como
levantar com aquele peso… no Meu corpo, entendem? E então Eu o trouxe… e o coloquei apropriadamente em uma caixa e isso
e aquilo. Então ele disse: "Quando Você vai vestir da próxima vez?" "Agora", Eu disse: "Por favor," "Eu o guardei para um
casamento, Eu vestirei um dia desses." Eu prometi para ele e o guardei lá, porque ele não entende de saris. Eu sei que ele não
entende de saris. Então se ele não entende, seja o que for que ele compre, Eu digo: "Tudo bem." E ele gasta muito dinheiro
nessas coisas, 45.000 rupias por um sari assim. Ele não entende o que é real, o que é irreal, nada, não importa. Você tem de
apenas ver o coração dele, como ele está lhe dando, com qual amor ele está lhe dando, ele não entende. Portanto o que você
pode fazer? Coitado. Eu sempre compro ternos compridos para ele… ou ternos para ele, sempre, Eu mesma. Uma vez ele disse:
"Tudo bem, eu vou comprar dessa vez." Eu disse: "É melhor comprar." Ele comprou um tão horrível e ele foi para o escritório… e
todo mundo disse: "Sir, este não é do seu gosto." Então ele o jogou fora, ele disse: "Eu nunca mais comprarei," "Você pode? É
melhor você ir e comprar para mim." Mas o problema é se a mulher fica interessada e sabe… qual tipo de cor ele gostará e isso e
aquilo. E também, a opinião pública é muito importante para os homens, por exemplo, o que o povo diz. Como uma vez, Eu pintei
Minha sala de estar com uma cor muito bonita, rosa e preto misturado, muito bonita. Porque é um sinal de aconchego. Ele
disse: "Que cor é esta que você pôs? Você deveria ter feito isso e aquilo." Ele começou a gritar. Eu disse: "Tudo bem, amanhã…"
"nós teremos uma festa, depois dela Eu mudarei isso." No dia seguinte, as pessoas vieram, elas disseram: "Oh, que cor," "que
cor, como você fez esta cor?" Ele começou a olhar para Mim. Eu disse: "Eu devo removê-la?" "Não, não, não, não, não, está muito
bom." Os homens se importam muito com a opinião pública e você deve se certificar… de que você crie uma boa opinião pública
na presença dele, de modo que ele valorizará você. Todos esses truques, entendem? Eu lhes digo, os homens são muito
simples, mas você tem de entendê-los. Às vezes ele ficam com raiva, não importa. Na verdade, se eles estão com raiva de
alguma outra pessoa, eles virão… e colocarão isso sobre você, é melhor, porque se eles fizerem qualquer coisa aos outros, eles
baterão neles. Você não vai bater. Se você entende poucas coisas sobre os homens, isso pode dar certo. É claro, alguns são
maridos muito miseráveis, Eu sei, e algumas esposas miseráveis, para eles, nós temos o divórcio permitido… em nossa Sahaja
Yoga, nós temos divórcio para eles. Assim, esta é a questão que Eu quis lhes dizer: vocês devem se tornar uma dona de casa
muito boa, uma Gruhalakshmi muito boa. Agora, por que Eu estou lhes dizendo isso? Eu estou sofrendo com o Chakra da

Gruhalakshmi, e todos os médicos Me disseram que é porque no coletivo… as Gruhalakshmis não estão bem, porque elas não
são boas donas de casa. Por exemplo, Eu lhes direi, agora nós temos suíças. Elas são muito boas, concordo sobre isso, mas
gostam muito de limpeza. Os suíços são loucos com a limpeza, as mulheres, as mulheres. Você não consegue falar com elas
nem mesmo por cinco minutos. Se você está sentado lá, elas estão pegando isso, pegando aquilo, pegando aquilo, pegando
todo o – limpando, limpando, limpando. É muito difícil, as suíças. Agora Eu estava… Eritrea. Alga Me disse que as mulheres de
Eritrea são conhecidas por serem suíças. Então não importa se a casa está um pouco desarrumada, se há alguma coisa caída.
Na Índia, nenhuma mulher fará isso. Agora, os convidados estão sentados e ela está com o aspirador de pó. Por exemplo, uma
outra coisa, como por exemplo alguma coisa quebra, digamos, supondo que o termômetro quebre, na Índia, eles dirão: "Muito
bom," "agora não haverá nenhuma temperatura, o termômetro está quebrado." Mas Eu tenho visto no ocidente, é muito
surpreendente, supondo que derrame um pouco de café, Eu sou uma convidada, imediatamente elas trarão o aspirador de pó,
trarão algo para limpar aquilo, na presença da pessoa. Agora, se um copo quebra, acabou-se. Não é importante. Isso é um tipo
muito sutil de materialismo, Eu acho, em que a pessoa está sentada lá, que é um convidado, e por que você está tentando fazer
todas essas coisas… na presença dela ou na presença dele? Mas essas mulheres ocidentais nunca entendem. Uma outra coisa
é: você vai a uma casa indiana. O esquema de cores deles é diferente, Se você for para o sul, as casas indianas deles são
diferentes. Todo mundo tem seu próprio gosto, Assim que elas entrem, as mulheres ocidentais, "Que esquema de cores, que
coisa que você comprou." "Oh meu Deus, isso é horrível." Imediatamente elas criticarão na cara. Portanto um outro ponto é que
vocês devem sempre… considerar os sentimentos dos outros. A mulher está lá para dar… a compreensão apropriada dos
sentimentos dos outros, o que eles pensam. Ou elas vão a uma casa indiana, que está cheirando com a comida deles, "Huh".
Elas comerão a mesma comida, elas desfrutarão a comida, mas elas tentarão mostrar, mostrar que é algo inferior. Isso é muito
ocidental, Eu devo dizer. Se alguém está usando um vestido, imediatamente elas farão um comentário. Uma ideia bem
ocidental. Você não encontrará bons indianos fazendo isso. Eu não sei sobre as indianas modernas, quais tipos de coisas elas
são. Mas imediatamente, elas dirão coisas que ferirão. Essa não é a forma como uma mulher deve parecer. Pelo contrário,
sempre elogie, qual é o mal? Elogiando algo você não está perdendo o seu negócio. Dizendo: "Que coisa boa, que belo sari," "que
belas roupas", qual é o mal? Você desfrutará sua doçura, realmente desfrutará sua doçura. Não é mentindo, também não é
necessário ser tão honesto assim, porque você não gosta de algo, você deve dizer: "Eu não gosto disso." Essa palavra tem de
sair da Sahaja Yoga. "Eu gosto disso e eu não gosto daquilo." Se Eu, por exemplo, ficar dizendo isso, quantos permanecerão na
Sahaja Yoga? Então é muito importante abandonar esse "eu gosto disso, eu não gosto disso." Quem é você para gostar ou não
gostar? E quanto ao seu Espírito? E quanto ao seu coração? Assim, novamente, trata-se da mesma coisa: as mulheres têm de
ter um coração, um coração muito grande, um coração belo. E seu Guru é uma Mãe, portanto vocês têm de ser mães
maravilhosas e esposas maravilhosas… e ter corações muito, muito grandes. De modo que todo esse egoismo, mesmo esse
banco entrará em colapso se vocês fizerem isso. Ele existe porque nós temos corações pequenos. Se vocês têm corações
grandes, isso entrará em colapso, não é? Eu disse isso, especialmente porque Eu tenho tido… muitas reclamações sobre as
mulheres… que estão casadas aqui, algumas indianas também. É por isso que Eu estou lhes falando. Os melhores relatos são
sobre as russas, Eu devo dizer, relatos muito, muito bons sobre elas. Elas são almas muito satisfeitas, elas querem muito
pouco, elas não são gananciosas. É surpreendente, o comunismo fez tão bem a elas. Não é o comunismo, mas as extremidades
do consumismo as jogou nessa área… onde elas não têm nenhum senso de propriedade, elas não têm. O governo deles disse:
"Tudo bem, vocês podem ter seus apartamentos…" "e cuidar deles." Disseram: "Nós não queremos ter, fiquem com eles." Era
dito aos funcionários do governo: "Vocês podem ter seus carros". Disseram: "Não, não, nós não queremos, é melhor vocês
terem." Porque apenas ter o carro é uma tamanha dor de cabeça, eles sabem. Deixe o governo ter a dor de cabeça. Eles não
são… do tipo de pessoas que são conscientes de possessividade. É claro, agora eles tiveram algumas pessoas estranhas. Eu
estou esquecendo o nome dele, que era o ministro da economia que vocês tinham, e ele estava em Genebra, onde ele aprendeu
todos os truques do negócio… e ele trouxe muitas reformas, assim chamadas. Então agora São Petersburgo e Moscou se
tornaram lugares muito caros, graças à influência suíça. Então isso aconteceu lá também, mas as pessoas ainda são muito
boas, e as mulheres que vem de lá, mesmo as romenas são muito respeitadas, agora todo mundo quer romenas ou russas, ou
de Kiev. Mas dessa vez, elas não vieram, nós sentimos elas não estarem aqui, sinto falta de todas elas. Por último, Eu tenho de
lhes falar que há um livro muito bom. Arun Apte escreveu, Este é o livro. Todos vocês devem comprá-lo. Eu não sei, qual é o
preço que vocês colocaram nele? [Shri Mataji fala em hindi sobre o livro e seu preço] Tudo bem. Assim, aqueles que querem ter
este livro, devem pedir. Há somente cinco, estão aqui, um livro muito bom. Assim, vocês entenderão sobre música indiana. É
dito que essa música surgiu do Omkara. E é um tipo de música muito sensata. Agora, Eu acho que todos esses músicos que
cantaram diante de Mim, que estavam cantando músicas ocidentais, estavam bem. Mas o que está faltando nisso é melodia,

ela não é melodiosa. É como: você canta um pouco, depois você canta isso, depois você grita, depois você canta baixo, depois
faz assim. E eles acham que eles têm de cantar através de seu coração. Eles têm de expressar o sentimento do seu coração.
Agora, supondo que alguém esteja deprimido, então ele canta música de depressão. Depois um outro que esteja falando de
amor, ele começa a cantar uma música. Ele talvez não esteja, mas artificialmente eles querem produzir esse efeito. Não há
nenhuma necessidade, cantar em partes, como por exemplo uma palavra, depois uma palavra. Não há nenhuma melodia nisso,
não há nenhum fluxo nisso. E enquanto as músicas russas, embora elas fossem músicas folclóricas, eram muito melodiosas.
Mas não se preocupem, os americanos estão invadindo essa parte também. Eles estão tendo todos os tipos dessas músicas
horríveis lá. Agora, a música significa que ela deve agradar você. Ela deve lhe dar mais entretenimento, não torná-lo infeliz, não
torná-lo triste. Você tem todos esses sentimentos dentro de você, então você deveria tentar dizer assim: "Sim, há um problema,
mas eu superarei isso." Porque vocês são Sahaja Yogis, vocês têm de mostrar a vitória, a natureza vitoriosa de vocês em sua
música. Eu não estou falando sobre os outros, eles continuam chorando, lamentando e cantando. Mas não há nenhuma
melodia, antes de tudo, é apenas parte, parte, parte, parte. Mesmo a orquestra, com a qual Eu fiquei surpresa, tudo vai assim:
"ke, ke, ke, ke, ke", depois vai "ke, ke, ke, ke, ke". Mas a orquestra indiana, vocês verão, é melodiosa. Ela flui como um rio. Assim,
essa diferença é muito ruim. Então Eu pediria a todos os músicos que estão cantando, o canto não significa que você use
palavras que ninguém consegue entender. As palavras devem ser claras e a melodia deve estar presente. Agora, as ragas
indianas, há melodia mas as palavras não são importantes. Então vocês desfrutam a sintonia e tudo, quer você saiba a língua
ou não, não importa. Então quando você puderem combinar melodia com a música ocidental, vocês verão como ela será
diferente. E este livro os ensinará. Este é um livro muito bom. que vocês deveriam ter e vocês deveriam entender… como a
música pode curá-los, a música pode lhes dar alegria, o que é o básico, a essência da música. E então vocês podem florescê-la.
Eu tenho certeza, se os músicos indianos se dedicarem à música ocidental, será muito melhor do que a música ocidental do
jeito que está. Eu não consigo entender, essas pessoas são tão famosas… e as pessoas acham que elas são muito bem
remuneradas e tudo mais. Nos EUA, qualquer um pode ganhar assim, mas para fazer uma música apropriada, Eu acho que
vocês devem ter as bases da música indiana. Então vocês podem expandi-la como quiserem. Agora, por favor tentem comprar
este livro para entender a música indiana. Não foi dado um preço a ele ainda, mas não será muito mais do que o normal. Então
da próxima vez, Eu acho, para o Diwali Puja, eles podem trazer mais. Hã? Ganapatipule. [Shri Mataji fala em hindi para saber
quando o livro estará disponível] Accha. Eu tentarei conseguir mais destes, mas este vocês devem realmente ler, porque vocês
saberão qual é a essência da música, tudo bem? E por último, hoje é o quarto dia do Navaratri… e eles Me deram, alguns deles
são nomes que são realmente horríveis, mas eles devem ser pessoas que sofreram tanto… e eles pediram a Mãe para matar
aqueles horríveis rakshasas. Agora, de certa forma, tudo isso matará em seu próprio curso natural, Eu sei disso. Se vocês
tiverem bom senso, porque vocês são os que podem fazer isso. Se vocês não tentarem adquirir coisas… que vocês não querem,
coisas desnecessárias; se vocês tentarem reduzir todas essas coisas e adotarem algo natural… e amarem a Mãe Terra, Eu
tenho certeza que isso dará certo. A Mãe Terra, Ela própria fará dar certo. Vocês sabem desse terremoto. Agora ninguém está
indo na igreja. Mas Eu não fiz nada, é a Mãe Terra. Agora ninguém vai na igreja. O quê? Eu não fiz nada, Eu não faria. Eu lamentei
por essas obras de arte destruídas, mas… vejam agora como a natureza está trabalhando. Agora os muçulmanos, esses
muçulmanos da Indonésia em diante, todas essas pessoas estão sofrendo com a fumaça, Eu não fiz isso. Porque quando você
tenta fazer algo errado, isso retorna para você. A ação tem uma reação. Assim, suas faces devem ser sahaja, vocês devem ser
sahaja. Vocês não deveriam parecer pessoas tensas, Eu não consigo entender. Vocês são sahaja e estejam nesse humor
sahaja. Sinto muito, Eu tomei muito tempo, mas amanhã, Eu não poderei falar todas essas coisas para vocês. E vocês devem
tentar pensar sobre isto: "Nossa Mãe me ama," "Ela quer que nós tenhamos uma boa família," "Ela quer que nós cuidemos de
nossos filhos." Então Eu aconselhei todos os homens assim como as mulheres. É melhor ser marido controlado, não há
nenhum mal. Mas marido controlado não significa que eles são acovardados. Vejam, eles são – apenas para agradar sua
esposa, qual é o mal? Mas isso não significa que ela domina você. Essa não é a ideia. Por exemplo: "Venha à casa de meu pai,"
"eu devo ir à casa da minha mãe." Todos esses tipos de coisas, você não deve permitir. Mas as mulheres também devem
entender que a família dela é mais importante… do que o pai, a mãe, até mesmo Mataji, porque Eu só ficarei feliz ao ver uma
família feliz. Então muito obrigada.
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Hoje é o sexto dia do Navaratri. Houve muitas encarnações da Deusa para propósitos bem diferentes. Mas quando os grandes
santos fizeram introspecção, os que estavam venerando a Mãe, eles descobriram o que Ela fez por nós. Outro dia Eu lhes falei
que o dharma é a valência inata dos seres humanos. E eles são dez. Isso já está estabelecido dentro de nós, mas nós nos
desviamos, nos desviamos do dharma e todos os problemas surgem, porque abandonar o dharma não é uma qualidade
humana. Mas a própria Deusa já fez tantas coisas por nós, dentro de nós, embora não estejamos conscientes disso. É dito: "Ya
Devi sarva bhuteshu". "todos aqueles que a Senhora criou", significa principalmente os seres humanos, "O que a Senhora faz?
Com que qualidade a Senhora existe" "dentro dos seres humanos?" Agora, apenas faça introspecção se você tem.
essas qualidades dentro de você ou não, porque elas são dadas a você pela Deusa, pela Shakti dentro de você. Por exemplo: "Ya
Devi sarva bhuteshu shanti rupena samstitha", é muito importante: a Senhora existe dentro dos seres humanos como paz. Você
acha que os seres humanos têm paz dentro e fora? Muito difícil. Mas Ela lhes deu isso, Ela lhes deu essa paz que vocês têm de
alcançar. Agora, isso acontece, porque vocês decaíram em seus dharmas humanos. Assim, essa paz que Ela lhes deu, vocês
têm de alcançar através de sua ascensão, através do despertar da Kundalini. Vocês estão agitados, tudo bem. Ou vocês querem
se vingar, vocês querem ferir os outros, vocês querem perturbar os outros, vocês às vezes gostam, mesmo como Sahaja Yogis,
as pessoas gostam de ferir os outros, de incomodar os outros. Então a segunda qualidade que Ela diz é: "Ya Devi sarva
bhuteshu pritti rupena samsthita".
Pritti é a qualidade de amar, foi dada ao ser humano a qualidade de amar. Mas ela não está lá. Porque a primeira coisa
insensata que os seres humanos têm é a inveja. Agora, vamos supor que Eu dê um presente para alguém, e um presente para
outra pessoa. Mesmo na Sahaja Yoga, eles sentem inveja. É muito surpreendente. Como vocês podem, quando a Deusa lhes
deu a qualidade de amar? É uma insensatez muito, muito comum: os seres humanos são muito invejosos. Mas como Sahaja
Yogis, vocês não deveriam ser, porque essa qualidade que a Deusa lhes deu é de amar. Essa qualidade deve ser mostrada, mas
ao contrário, vocês são muito invejosos.
Isso significa que você não é um Sahaja Yogi abençoado por Shri Mataji, não. Se você é abençoado, então você não terá
nenhuma inveja, seja qual for. E essa inveja algumas vezes vai a tal ponto que, digamos que nós somos de Cabella, e vocês são
de Albera, acabou-se. Esses lugares tão próximos um do outro. Exatamente como as duas narinas juntas, mas haverá inveja.
Haverá inveja sobre: "Por que a Mãe não veio ao meu país," "se a Senhora pode ir para aquele país?" Então isso também surge
da ignorância: "Isso é meu, isso é meu, isso é seu." Essa inveja começa de uma forma tão estranha que nós não percebemos
também que Ela nos deu o poder de amar. O enorme poder de amar. O nosso poder pode ser não auspicioso.
Mas o poder dhármico, auspicioso de amar alguém significa sem nenhuma luxúria e ganância, sem nenhuma inveja. Mas a
mente humana se desenvolveu de forma tão astuta que ela fica orgulhosa de poder ter inveja de alguém. A partir dessa inveja,
só surge a ganância, como Eu lhes disse. É um fato, porque você sente inveja, então você quer comprar a mesma coisa. Então
você precisa competir com os outros. Se alguém conseguiu um emprego melhor do que o seu, então você precisa competir
com ele. Todas essas coisas são destrutivas e os poderes da Deusa são construtivos. Ela lhes dá todos os poderes que são
totalmente construtivos. Então Ela diz: "Ya Devi sarva bhuteshu", os santos disseram isso, "kshama rupena samsthita".
"Kshama" é o que vocês chamam de perdão.
Perdão de coração. Tudo bem, alguém foi cruel com você, foi grosseiro com você, o explorou, o perturbou, mas você tem o
poder, o poder maior de perdoar. Nós usamos esse poder de perdoar? Depois para relaxar também, o que Ela faz é lhes dar o
sono. "Ya Devi sarva bhuteshu nidra rupena samsthita". Quando você está cansado e não consegue dormir, Ela o faz dormir. Ela
o relaxa. Assim Ela cria o poder do relaxamento, porque Ela atua através do sistema nervoso parassimpático. O sistema
nervoso simpático pode estimulá-lo, pode deprimi-lo. Mas o parassimpático o relaxa, relaxa seu coração, relaxa seu corpo e

você se sente totalmente relaxado e dormindo no colo da sua Mãe.
Mas há muitas pessoas que não conseguem dormir. Porque elas ficam pensando em algo que têm de alcançar. Se você não
consegue dormir, então há algo errado com você. E quando vocês não conseguem dormir, Eu também não consigo dormir.
Qualquer acontecimento coletivo também atua em Mim. Qualquer coisa errada que vocês fazem, isso atua em Mim,
especialmente coletivamente. Então vocês não conseguem dormir porque ficam pensando em coisas que não têm nenhum
valor. Agora, para superar isso na Sahaja Yoga, nós sabemos que temos de entrar em consciência sem pensamentos. Mas
quando seu ego está trabalhando ou Esta criança perturba muito. Eu o tenho visto o tempo todo correndo por aí.
É melhor falar com ele. De quem ele é filho? Na Índia, vocês encontrarão crianças se mantendo totalmente quietas. Por quê?
Porque a mãe assume a responsabilidade de educar a criança. Vocês tiveram tantos programas, vocês já viram alguma criança
correndo para lá e para cá? Ontem também elas estavam correndo aqui. A razão é que a mãe não assume a responsabilidade
como uma mãe de se certificar de que a criança seja apropriadamente educada. Mesmo que vocês sejam tão velhos, mas tenho
de lhes dizer tudo que for bom para vocês, para sua sociedade, que uma nova geração chegou. Nessa nova geração, se vocês
ainda não estão se comportando de um modo adequado, estão se comportando de um modo anormal, como podem
impressionar os outros?
Então a Mãe tem de lhes dizer. A coisa mais interessante que a Mãe colocou em vocês é: "Ya Devi sarva bhuteshu bhranti
rupena samsthita". Ela os colocou em ilusão, porque às vezes os filhos não conseguem entender a menos e até que eles
encarem a ilusão. Eles têm de encarar a ilusão. Ela permite, os pemite errar até um ponto onde vocês descobrem que estão
perdidos. Muito importante é que Ela joga, essa é a parte relativa a Mahamaya, como eles dizem. E isto é debatido em toda
religião: nós nos perdemos com essa ilusão. Agora, quais são as ilusões que temos? Nós temos as ilusões do ego. O ego para
os homens é como se eles fossem muito poderosos, de modo que eles podem fazer o que eles quiserem e eles não serão
punidos por isso.
Para as mulheres, elas também se comportam da mesma maneira. Eles não compreendem que isso é uma ilusão, que a Mãe
nos deu para descobrirmos que estamos errados. Porque se você diz para alguém: "Isto é errado, não faça isso", eles ainda não
são maduros o suficiente, então eles continuarão fazendo coisas erradas. Então a Mãe diz: "Tudo bem, continue. Muito bem,"
"muito bom. É uma coisa muito boa." "Você vai pular no mar? Pule." Então quando você se dá conta de que você estava em uma
ilusão, somente então você consegue voltar atrás. Senão, sem nenhum problema, você não consegue voltar atrás.
Muitos de vocês são tão obstinados, são tão inibidos. Seja o que for que alguém lhes fale, vocês não darão ouvidos. Seja qual
for a forma que você tente convencer, no nível mental, você não convencerá. Assim, bhranti, a ilusão, está além da mente. Ela
está além da mente. Ela funciona às vezes muito bem para pessoas difíceis. Agora, quando você está na posição de uma Mãe,
naturalmente você não quer que Seu filho seja arruinado. Ela se sente responsável e Ela pensa: "Agora eles obtiveram a conexão
com o Divino," "e essa conexão não deve ser quebrada," "eles devem ser o tempo todo abençoados e felizes." Tudo isso está
dentro de nós, dentro de nós, formado desde nossa infância, mas nós esquecemos, lentamente, lentamente começamos a
perder isso. Talvez o condicionamento seja tão grande ou talvez o ego seja tão grande, e talvez eles esqueçam que são almas
realizadas.
Eu estou falando com vocês, para pessoas que são almas realizadas. Eu não estou falando para pessoas que já estão perdidas
ou que talvez estejam no caminho para a Sahaja Yoga. Mas a forma como vocês são educados, a forma como lhes foi falado de
uma forma muito doce, com amor, com afeto, com carinho, e se você não compreende isso, então você entra em bhranti. Por
exemplo, também é dito: "Ya Devi sarva bhuteshu lajja rupena samsthita". Lajja, Eu não sei como descrever, não é timidez. É um
tipo de vergonha em relação ao seu corpo. Agora, eles têm concursos de beleza. Na Índia, eles também tinham concurso de
beleza. Por que você está anotando? O que ele está anotando?
Não há nenhuma necessidade de anotar, haverá uma fita, tudo bem? Lajja rupena samsthita, significa você tem de ter vergonha
de seu corpo. Isso é especialmente para as mulheres. Como uma criança, vocês verão que as mulheres são muito tímidas.
Vejam as meninas pequenas, elas são muito tímidas. Essa timidez gradualmente desaparece, mas no começo, elas são tímidas

até mesmo Comigo. Elas vêm diante de Mim, elas abaixarão suas cabeças. Elas não dirão nem mesmo "Namastê". Muito
doces. E elas não gostam de pessoas usando roupas esquisitas.
Eu Me lembro de Minha neta, uma vez ela viu uma revista na qual havia uma mulher em roupas de banho. Ela disse: "O que você
está fazendo?" "É melhor vestir sua roupa, senão minha Avó virá e baterá em você". Ela estava falando assim para aquela
mulher. E depois ela abriu e viu um homem vestido só com um calção bem pequeno. Eu não sei porque eles fazem isso. E então
ela disse: "Este aqui parece ser um sujeito totalmente sem vergonha." "Ele vai passar por maus momentos agora." E ela fechou a
revista. E depois ela disse à empregada: "Queime isto, queime isto."
"Eu não quero ver." Uma menina tão pequena sabia que aquilo era errado. Mas a forma como hoje em dia nós ficamos andando
por aí com nosso corpo a mostra, e às vezes Eu acho que todos esses estilistas morrerão ou irão à falência, porque as pessoas
vestem roupas tão pequenas atualmente. Não há nenhum espaço para nenhum artista mostrar seu trabalho ou mostrar sua arte
de como ele pode vesti-los bem. No Japão, Eu perguntei a eles – isso foi há muito tempo atrás, agora os japoneses são como
os americanos, mas naquela época, Eu disse: "Como é que vocês vestem essas roupas, esses quimonos" "tão bem feitos, muito
caros? E gasta tempo vesti-los." Então eles disseram: "Se Deus fez um belo corpo," "então o corpo é a arte Dele," "e temos de
usar nossa arte para decorá-lo." "Então o que fazemos é fazer com que nossa arte o decore." Eu realmente gostei disso, porque
na Índia é a mesma coisa. Se há uma mulher, ela tem de vestir um sari, que é feito de forma muito artística, de forma muito bela,
apenas para decorar o corpo dela, apenas para respeitar o corpo.
Mas isso parece que desapareceu com a influência dos EUA, Eu devo dizer, que são pessoas sem cérebro, totalmente
estúpidas, não há nada para aprender com eles. Um povo só com 200 anos e começamos a nos comportar da maneira deles,
nós não vemos nem mesmo o que está acontecendo no país deles, que tipo de pessoas eles são, como eles vivem, qual é a
ideia deles, qual é o objetivo deles na vida. Todo falso guru os explorou, porque eles são desmiolados. Se eles tivessem
inteligência, eles nunca os teriam aceito. Ha, eles têm inteligência para operar um computador e operar uma televisão, para
coisas mecânicas. Mas no que se refere ao corpo deles, eles não sabem como lidar. Na Índia, eles tiveram um concurso de
beleza e muitas pessoas sensatas se opuseram a isso, porque isso é como vender seu corpo e ganhar dinheiro. Qual é a
diferença entre prostituição e isso? Se você ganha dinheiro vendendo seu corpo, então isso é prostituição. Você não deve
vender seu corpo.
Isso não é o que a Deusa fez para você. Mas você deve se vestir bem, há ocasiões muito diferentes, para essas ocasiões, você
deve se vestir da maneira que deve ser. Outro dia, Eu dei um sari muito bonito de presente, que chamamos de paithani, a uma
senhora. E tínhamos uma cerimônia de lançamento de um livro, e essa senhora chegou lá. Então Eu disse: "Por que você não
usou o paithani?" Ela disse: "O quê? Não há nenhum casamento acontecendo." "Como eu posso usar paithani para esta
cerimônia? Tem de haver um casamento." Muito doce, "em um casamento, eu posso usar."
São todas ocasiões, lugares que devem ser celebrados. Como na Índia, quando as mulheres vão ao templo ou vão venerar os
ídolos ou qualquer coisa assim, então elas usarão tudo que é necessário para estar diante da Deusa, afinal de contas. Imaginem
as pessoas vindo para este programa aqui usando, Eu não sei do que eles chamam isso, mas é como juta, roupa de juta, como
hippies, o que aconteceria Comigo? Eu sumiria, é o que Eu posso lhes dizer. Assim, a pessoa tem de ter respeito pelo corpo. Isto
é o que Ela disse primeiro: "Lajja rupena samsthita". Agora, você pode dizer que há pessoas que estão tomando banho no rio e
isso e aquilo, e dar justificativas. Mas vocês são santos. Vocês são almas realizadas. Vocês não têm de observar essas
pessoas que ainda não são realizadas e que estão se comportando mal.
Vocês devem fazer o que um santo deveria fazer. Há muitas qualidades que a Deusa lhes deu. Uma outra é "kshudha rupena
samstitha". Ela é Aquela que nos deu o apetite. Nós temos de comer. Hoje em dia há uma moda de ficar magro ou seja o que for
que vocês chamem. E vocês sabem que muitas doenças se desenvolveram. Anorexia, isso, aquilo, porque as mulheres querem
comer pouco. Você pode mudar as coisas que você está comendo, mas não é o objetivo da vida somente cuidar do seu corpo.
O corpo não é a única coisa importante.
O que é importante é o seu Espírito. E Ela é Aquela que lhes dá a Kundalini. Ela é Aquela que lhes dá um método através do qual

vocês ascenderão. Mas o tempo todo ficam preocupadas com o corpo delas. Isso é algo que não consigo entender.
Especialmente as mulheres que são a shakti. Depois um outro ponto é que elas seguem uma moda. Moda é loucura. Quando Eu
era jovem, Eu usava minhas blusas deste jeito somente. Mas na Índia, a moda também começou.
Elas costumavam aumentar o tamanho das mangas das blusas, depois diminuíram o tamanho das mangas, depois alguns
foram até aqui. Eu pensei: "Que insensatez é esta? Porque gastar dinheiro deste jeito?" Você tem um determinado modelo, e
esse é um modelo tradicionalmente aceito que você deveria ter. Por que você quer ficar aumentando e diminuindo o tamanho
de suas mangas de acordo com a moda? "Esta é a moda". Quem faz a moda? A Devi? A Devi fez a moda? Quem fez a moda?
São essas pessoas ávidas, gananciosas que estão enganando vocês. E vocês ficam tentando seguir modas. Agora, por
exemplo, Eu falei que vocês devem colocar óleo em sua cabeça, pelo menos no sábado, coloquem óleo o suficiente e depois
lavem sua cabeça. Mas vocês não farão isso e depois começarão a perder seu cabelo. Eu posso entender se você não tem
tempo, se você é um homem muito ocupado, mas por quê? Por que não fazer algo onde é necessário se cuidar também? Então
você cuidará para que seu corpo emagreça, perderá seu cabelo, a vista ficará fraca, seus dentes cairão, e você logo se tornará
uma "velha coroca". O mesmo com os homens. Hoje em dia os homens também estão indo ao salão de beleza, Me contaram.
Tanto dinheiro, Eu acho, e estupidez juntos.
Não há nenhuma necessidade. Se você leva uma vida boa, saudável, você tem de se exercitar e meditar. Se você medita, você
se torna cheio de paz. Com essa paz, você ficará surpreso ao ver que você terá muita energia. Tanta energia é gasta pensando.
E o que você pensa? Se você pergunta a alguém: "Em que você está pensando?" "Em tudo." Mas "tudo" significa o quê? Por que
você pensa tanto?
Qual é a necessidade de pensar? Isso é um hábito, um hábito humano ficar pensando em tudo. Por exemplo, exatamente agora,
há três tapetes aqui. Agora, se Eu colocar a atenção neles, Eu apenas verei como eles são bonitos, só desfrutarei, desfrutarei o
que os artistas fizeram, só isso. Nenhuma palavra, nada. Apenas o deleite dentro de você mesmo. Mas se você perguntar para
alguma outra pessoa, ela começará a dizer: "Oh, isto não é bom, aquilo não é bom." "Isto custa isso, custa aquilo, isso, aquilo." A
alegria daquele artista acabou-se. Você não consegue ter essa alegria, essa alegria que estamos buscando.
O que estamos buscando é alegria, e mesmo quando você conseguiu a forma de fazer isso, você não a alcança. Porque pensar
é uma reação, reação a tudo, e isso torna a vida tão infeliz. Torna a vida infeliz da pessoa que pensa e dos outros também. Eu
lhes darei um exemplo. Esta coisa toda, nós conseguimos fazê-la somente porque há chuvas muito pesadas e também nós
temos problemas de às vezes nevar. Então Eu pensei que seria uma boa coisa ter uma coisa boa feita e está muito bem feita,
nós conseguimos. Agora, há pessoas pensadoras na Itália, muitas delas. É por isso que ela não está progredindo. Agora, nós
solicitamos há três anos atrás. Por três anos, eles mantiveram nosso dinheiro preso no banco, imaginem.
E na primeira vez, eles disseram: "Tudo bem, está tudo muito bem, está tudo certo." "Você pode ter isto." Havia 70 assinaturas
daqueles italianos, assim chamados. E depois eles mudaram de ideia dizendo – as mesmas pessoas – "Não, não, não, vocês
devem mudar isto para cobre". Eu disse: "Por quê?" "Porque cobre ficará esteticamente muito bom." Mas eles não sabem –
pessoas estúpidas – que o cobre terá a mesma aparência do que eles estão olhando? Depois de apenas um mês, eles terão a
mesma cor. Essa é a ideia de estética, e agora Eu lhes falei: "Não queremos sua terra, fique-a com vocês," "nos devolvam nosso
dinheiro." Com uma coisa simples como essa.
Por quê? Porque eles têm um comitê, há "rejune, bijune, sijune". Você tem de passar por toda essa insensatez, porque todos eles
se sentam nas cadeiras, muito sérios, "Devemos discutir, devemos consultar, devemos perguntar para todo mundo," "e depois
isso e aquilo". E no final das contas, o que acontece? Nenhum progresso de nenhum tipo. Não há nenhuma paz. Talvez, Eu não
sei, talvez alguns negócios escusos são necessários sobre os quais estão sentindo vergonha de Me dizer. Eu não sei qual é a
questão, mas ainda assim não consigo entender quando um departamento diz "sim" e novamente quando volta para ele, ele diz
"não". Depois de três anos. Assim, o que estou tentando dizer é que pensar muito é sinal de ego.
Mas eles não encontram nenhuma solução, nenhuma solução de nenhum tipo. Eles nunca chegarão a uma solução, porque

ficam só discutindo, argumentando, pensando. Eles não têm nenhuma solução. Agora, é importante que os Sahaja Yogis façam
introspecção, introspecção, interiormente. Introspecção é observação interior. Observação interior. "Por que estou pensando? O
que estou pensando?" "Qual é a necessidade de pensar?" Você se tornará Nirvichara.
Não permita que sua mente o engane. Essa mente é como um macaco, Eu lhes digo, ela realmente é como um macaco. E
quando ela começa a trabalhar, ela o faz pular de uma ponta para outra, de uma ponta para outra. E se você chegar a algumas
conclusões, assim chamadas, e se não forem alcançadas, então você é a pessoa mais infeliz. Eu tenho visto pessoas
emagrecendo somente pensando em algo que é absurdo. E você pode ver a partir desse pensamento o que surge em um nível
global também. Qual é a necessidade de ir à lua? Tantas pessoas estão passando fome, estão morrendo. Qual é a necessidade
de ir a Marte? O que eles vão conseguir de lá?
Porque eles formaram um hábito. Primeiro eles vieram à Índia, depois foram à China, depois foram para esse lugar, depois
foram para aquele lugar. Eles não conseguem se sentar, sossegar. Eles não conseguem sossegar em casa também.
Especialmente os homens. Se vocês estiverem viajando de trem, mesmo se o trem parar por dois minutos, os homens precisam
sair. A esposa ficará preocupada agora. E na hora que o trem estiver se movendo, então eles pularão dentro. É um cérebro
rachado, irracional, Eu acho, como um – por que dizem que eles são como um macaco? Porque os macacos não farão isso.
É que eles não conseguem permanecer parados em um lugar. Agora, em meditação, você tem de se sentar em um lugar, não
pular daqui para lá, de lá para cá. Isso é muito difícil. As mulheres têm outros problemas. Elas meditarão enquanto cozinham.
Elas não têm tempo. Elas têm suas amigas, elas têm de ir ao shopping, comprar coisas e encher a casa com todos os tipos de
lixo. Elas não têm tempo para nada. Elas também são muito aventureiras. Elas querem fazer negócios, querem fazer isso,
querem fazer aquilo.
Para meditação, elas não têm tempo. Assim, aquietar-se é muito importante. Aquiete-se consigo mesmo. Uma vez alguém Me
disse: "Mãe," "se nos aquietarmos, ficaremos muito gordos." Tudo bem, não importa, mas sosseguem. Há todos os tipos de
desculpas para não meditar. "Sim, eu medito, Mãe, mas a Senhora sabe," "é tão difícil nestes tempos modernos." "Há crises em
nossas vidas, há problemas em nossas vidas." Mas, na verdade, vocês ficarão surpresos, quando há uma crise, digamos, em
Minha família ou na Sahaja Yoga, imediatamente Eu fico em consciência sem pensamentos. Espontaneamente Eu fico em
consciência sem pensamentos, porque o problema será resolvido pelo Paramchaitanya.
O Paramchaitanya vai resolver o problema, por que Eu deveria pensar? Esqueça isso. Deixe o Paramchaitanya cuidar disso. Se
você não depende de seu Paramchaitanya, Ele não o ajuda, não lhe dá nenhuma solução. Então você fica dando voltas e mais
voltas com seu cérebro e trabalha isso. Isto é o que você tem de saber definitivamente: você está conectado ao Poder
Onipresente do Amor Divino. Este não é o amor que é estúpido, o amor que pensa, É o Amor que é a Verdade, é o Amor que é a
Alegria. Tudo isso está formado dentro de você, e agora você obteve a Realização, então ao invés de você buscar evoluir, você
simplesmente salta para dentro de coisas que não têm nenhum valor. E muitos Sahaja Yogis se perdem. Alguém Me falou
recentemente que nós perdemos cerca de cem Sahaja Yogis, porque eles começaram a seguir um outro Sahaja Yogi que
começou a ver coisas.
Então eles também queriam ver. Se você consegue ver algo, isso significa que você não está lá, uma coisa simples. Se Eu estou,
digamos, no topo de uma montanha, então Eu estou lá. Mas se Eu estou longe da montanha, Eu consigo ver. Quanto mais você
vê algo, isso significa que você está longe disso. Vocês compreenderam esse ponto? Então, o sutil, o sukshma, o estado é: onde
você é você mesmo. Então, como você pode se ver? Esse é o ponto onde os Sahaja Yogis devem compreender. Qualquer um
que pode ver algo, "Mãe, oh não, ele pode ver," "ele viu auras em volta da Senhora, ele pode ver essa coisa."
Então, como você pode ver? Porque você é isto, você não pode ver. Portanto, todas as pessoas assim que são muito populares
algumas vezes, no começo da Sahaja Yoga, tentam controlá-lo e enganá-lo. E depois você é expulso. Agora, isso é o que
chamamos de julgamento. Há peneiras e mais peneiras pelas quais você tem de passar. Onde você fica encantado com isso ou
aquilo, ou você cai por causa disso ou daquilo, todas essas coisas estão lá num passo a passo de como você está chegando.
Você está chegando nesse ponto onde sua destruição é certa. Porque você tem de se tornar o Espírito. Você tem de se elevar

na vida espiritual.
E se seu movimento é para baixo, quem pode ajudá-lo? Esse é um momento muito interessante, como Eu lhes disse, é o
momento do julgamento. E neste momento, nós temos de ter cuidado, pois nós somos nossos próprios juízes. Ninguém tem de
lhe dizer que você está bloqueando este aqui e aquele ali. Você mesmo pode sentir quais chakras você está bloqueando. Seja o
que for que Eu tente por Minha conta, tente absorver todos os problemas de vocês, fazer tudo que for possível, mantê-lo se
elevando cada vez mais, mas o que Eu sinto é que esse método de ajudar não o tornará tão forte, porque você sempre pensará:
"Afinal, a Mãe vai absorver meu problema." Se Eu recebo 100 cartas, dentre elas, 99 são de Sahaja Yogis que estão sofrendo
desse ou daquele problema. Eu fico impressionada, vocês têm todas essas qualidades já despertadas em vocês, elas estão em
vocês. Usem-nas. Alguém dirá: "Esse sujeito está me perturbando," "a esposa está me perturbando, o marido está me
perturbando."
Apenas perdoe. Apenas perdoe. O poder de perdão de vocês é pobre. Além disso, mais do que os santos escreveram, vocês
obtiveram o poder da verdade. Vocês conhecem a realidade. Muito mais do que aqueles santos que louvaram a Deusa. Se você
pudesse apenas pensar em qual nível você está sentado, você não decairia, você não decairia esse tanto. O único problema é
que você tem de saber que sua ascensão tem de ser espiritual, e essas qualidades já estão muito bem equilibradas e colocadas
dentro de você. Mais do que o dharma. Em relação ao dharma, talvez você tenha um poder de abandonar ou de decair, mas
esses poderes nunca são destruídos dentro de você.
Eu Me lembro de quando Eu fui aos EUA pela primeira vez e Me encontrei com um senhor. No dia seguinte ele veio e Me disse:
"Mãe, eu estou mudado," "eu estou mudado, estou mudado." "O que aconteceu?" "Eu odiava meu tio, eu nunca queria falar com
ele," "era muito zangado com ele, mas dessa vez, imagine só," "ontem eu o encontrei. Eu fui e o abracei e o beijei, e eu disse:’"
"’Agora, eu perdoei você, perdoei você completamente,’" "’agora, não pense em se sentir culpado em relação a isso.’" "Ele
começou a me olhar assim." Portanto, com o despertar da Kundalini, todas essas belas qualidades que você tem surgirão. E
então, sua generosidade, seu belo ser, que está iluminado pelo Espírito, provará ao mundo que a Sahaja Yoga é a Verdade. As
belas peças teatrais de ontem nos mostraram isso, mas isso não deve ser uma satisfação mental dentro de você: "Eu obtive a
Realização, agora eu sou isso." Não, não, não é mental. É um estado, é um estado, e para alcançar esse estado, você tem de
realmente meditar e achar tempo para a meditação toda noite, toda manhã.
Quanto mais você meditar, melhor será. Nenhuma desculpa deve ser dada ou você ficar se convencendo. Tudo é sem
importância. Sua ascensão é muito importante, se você realmente quer salvar este mundo nesta Kali Yuga. Eu acho que hoje Eu
deixei muito claro para vocês, quais qualidades já estão incutidas dentro de vocês. Elas estão lá. Elas não são dharmas, mas
são qualidades. Elas simplesmente estão dentro de vocês, a única coisa é que vocês viraram a sua atenção para algo oposto,
de qualquer forma, todas essas qualidades já estão incutidas dentro de vocês. Elas já estão lá. E nada pode destruí-las, exceto
você mesmo.
Se você as destruiu, ninguém pode ajudar. Que Deus abençoe todos vocês.

1997-1102, Diwali Puja Shri Lakshmi e dinheiro
View online.
Diwali Puja Lisboa, Portugal, 02.11.1997 Hoje nós estamos reunidos aqui para venerar Shri Lakshmi. No Diwali, na Índia, eles
veneram Lakshmi porque… um grande rakshasa chamado Narakasura foi morto. Também Lakshmi surgiu do oceano, na
mesma época, há muito tempo atrás. Eu devo dizer que isso é como… Suas diferentes aparições na mesma conjuntura.
Lakshmi é a Deusa que nos dá riqueza, nos dá prosperidade. Ela é bem-aventurada, sem dúvida. Ela lhes dá proteção e também
Ela é muito humilde, porque Ela fica em pé sobre o lótus. Ela é muito leve, significa que Ela não coloca Sua pressão em ninguém.
Esses são os símbolos de Shri Lakshmi. Mas Ela é também uma parte de Mahamaya nos tempos modernos. Quando as
pessoas adquirem Lakshmi, o dinheiro, elas não compreendem que Ela é a Mãe delas também… e Ela deve ser respeitada.
Quando esse tipo de ideia perversa em relação à Shri Lakshmi entra em ação, esses países, essas pessoas encontram o seu
último fim… e a destruição do pior tipo entra em ação. Assim, essa Lakshmi tem de ser usada com um grande equilíbrio, como
por exemplo, ficar em pé sobre um lótus e não entrar no lago, onde há todos os tipos de criaturas para devorar todos vocês.
Você tem de estar em pé sobre o lótus, isso significa que você tem de estar acima… de todas as tentações dessa maya.
Também em Sânscrito e em nossos idiomas, nós chamamos Lakshmi de Maya. Se alguém ganha muito dinheiro, eles dirão:
"Ele ganhou muita maya." Agora, essa maya prega peças. Se dinheiro, prosperidade fossem a salvação, não teria havido
nenhum problema neste mundo. porque essas pessoas que têm dinheiro sempre ficam arruinadas, Se eles não são arruinados,
seus filhos, seus netos ficam arruinados. Esse Princípio da Lakshmi dentro de nós é muito dúbio… e a fascinação é tanta… que
as pessoas veem alguém tendo um bom carro hoje em dia, elas pensam: "Ah, que homem ele é." Aconteça o que acontecer, ele
não vai lhe dar o carro. Se alguém tem muitos, o que vocês podem chamar, palácios… ou prédios, as pessoas começam a
admirar. Essa é a Kali Yuga. Eles começam a admirar: Vejam, este homem é tão rico. Mesmo as roupas, as pessoas o veem
usando roupas… que são feitas sob media, talvez seja de alguns estilistas, digamos, elas acham que não há limites para esse
homem. Por exemplo, na Inglaterra, há… um outro lugar enganador chamado Saville Row. Então se você quer comprar um terno,
você tem de pagar às vezes 3.000 libras. As pessoas são tão estúpidas que agora, se eles usarem um terno… de Saville Row,
eles colocam a etiqueta para fora "Saville Row". Tanta idiotice está acontecendo no mundo inteiro. As roupas não têm nenhum
sentido, o estilo de vida deles não têm nenhum sentido, no final eles acabam no banco suíço. O Lakshmi Tattwa do banco suiço
está também agora mostrando seus dentes… e se você ler sobre o que está acontecendo com eles, quero dizer, eles estão
tremendo, eles não sabem. Eles foram a esse limite em que eles tiraram… os dentes, os dentes de ouro dos judeus. Isso está
indo longe demais, toda essa idiotice tem acontecido. O serviço militar deles diz – por quê? Quem vai conquistar aquele país?
Mesmo Napoleão não fez isso. E eles fizeram grandes cavernas para guardar as suas armas lá, quem vai atacá-los? Pessoas
estúpidas, sofrendo do ego. Mas o ataque veio e esse ataque é tão sério… que eles talvez sejam completamente despedaçados
e destruídos. Agora, quem se deixa seduzir por esse tipo de coisa, vocês devem observar, são as pessoas que são patifes, que
são desonestas, que são totalmente adhármicas. Eles podem ser mafiosos ou eles podem ser… alguns marginais, alguns do
mercado negro, alguns contrabandistas. Portanto, ir contra o Princípio da Lakshmi é feito muito atualmente. Um sujeito que foi
posto para fora da Sahaja Yoga, porque ele estava tentando ser muito dominador e tudo mais. Ele disse: "Isso é melhor", Eu
disse: "Por quê?". Ele estava agora contrabandeando, ganhando dinheiro do contrabando… e ele se tornou muito rico de acordo
com ele. Mas isso chega a um fim e é um final muito trágico, ruim. Dinheiro é uma tamanha tentação para os seres humanos…
que ele mata todo tipo de decência, de valores elevados, de tudo. Um irmão, digamos, que seja muito bom e um bom sujeito, se
ele ganha dinheiro de forma descabida fazendo todas as trapaças, ele negligencia sua mãe, pai, irmão, irmãs, todo mundo.
Assim, Eu diria que isso chega a esse ponto… em que Lakshmiji se torna um bhoot então. E Ela, todas as bênçãos Dela se
tornam meio que… um desafio para sua dignidade. Agora, certos países, como os EUA, que é a região de Shri Krishna, porque
Ele é Kubera, eles não têm nenhum dinheiro assim, Eu tenho visto, todos eles são pobres, todos eles estão endividados. Muitos
indianos foram aos EUA e eles não conseguem vir para Índia agora. "Por quê?" "Estamos endividados." "Por que vocês estão
endividados?" "Oh, agora conseguimos tudo de graça agora, o banco nos dá empréstimo," "nós podemos ter o melhor estilo de
vida." Então eles têm três Mercedes, "não é nada, três Mercedes não é nada," "nós devemos ter Rolls Royces, devemos ter isso."
Para quê? O que você alcança com isso? Agora, é claro, eles estão um pouco estremecidos… com a bolsa de valores e toda
essa insensatez que eles começaram. Toda essa piada e toda essa, Eu devo dizer, camuflagem muito grande, tudo agora está
aparecendo. Assim, isso não é nenhuma Lakshmi, porque Lakshmi deve lhe dar… dignidade, prosperidade e respeito. Eu acho
que os americanos entenderam isso, então eles se tornaram filantropos, significa que eles estão dando dinheiro às pessoas. A

quem eles deram dinheiro? Todos os nomes dessas pessoas que receberam são da África do Sul, foi dado a todos dinheiro
pelos filantropos dos EUA. O que aconteceu com a sabedoria deles? Esse garoto de 16 anos, ele foi lá… e então todas as idades
foram lá e ganharam muito dinheiro. Toda essa proposta de ganhar dinheiro… Você pode dar alguns assentos para aqueles
músicos? [Hindi] [Hindi] Então, qual é o problema? Se há uma bênção da Lakshmi, por que um homem que recebe a bênção da
Lakshmi… se torna tão estranho, tão estúpido? E no final, termina sua vida… de maneira que as pessoas nem mesmo estão lá
para levar seu cadáver. [Hindi] Qual é a diferença entre dinheiro e Lakshmi? Ela lhes dá dinheiro, tudo bem, concordo, mas
quando Ela está dando dinheiro, o que acontece com esse dinheiro… que chega em você? É uma coisa muito sutil, devemos
entender. Na Índia, se você dá, digamos, 100 rupias a um empregado, imediatamente ele irá beber em algum lugar. A primeira
ideia que chegará, o que ele deve fazer, ele irá beber, a bebida mais forte, quero dizer, a vodka de vocês não está nada perto
dessa, bebidas tão fortes que eles fazem na Índia. Isso é chamado de Hatbati, significa feito com as mãos. Assim, com 100
rupias, eles ficam desejando ir, quero dizer, isso significa qualquer dinheiro que você lhes dê, isso estraga a vida deles
completamente. A Lakshmi tem sido dada, tudo bem, então o que acontece com essa Lakshmi? Ela muda Sua forma e Sua
forma fica tão ruim… que você fica completamente arruinado com isso. Então agora, nós temos de entender… qual é a forma
que podemos usar a Lakshmi. Vamos supor que Eu ganhe dinheiro, supondo. Então Eu irei ao mercado, digamos, e Eu verei algo
bom: "Ah, isto é muito bom para este Sahaja Yogi." Ou Eu direi: "Isto será muito útil para nosso ashram". Imediatamente a mente
começa a trabalhar… em uma forma muito socialista, Eu devo dizer, não individualista. Por exemplo, Eu fui a Rajasthan… e Eu vi
muita areia, exatamente como um grande deserto, grandes dunas, tudo, e as pessoas passando fome. Então Eu disse: "Como
conseguir dinheiro para estas pessoas?" Então Eu disse: "Deixe-Me abrir uma fábrica." Uma fábrica de vidro inquebrável que eles
fazem somente na França. Eles fabricam isso muito barato e o consideram como uma coisa muito barata, não na Índia. Na
Índia, se você for em alguma casa da elite, eles lhe oferecerão chá nessas coisas inquebráveis. Eles acham que isso é muito
elitista, depende do que você pensa sobre isso. Eles são orgulhosos disso. Então Eu disse: "Se fizermos essas coisas na Índia,"
"essas pessoas pobres – sabem, porque há tanta areia." "E a areia é necessária pelos caminhões," "então nós utilizaremos isso
para fazer essa bela fábrica aqui." "E então dar-lhes algum apoio para viverem bem." Agora, quando Eu fui a um lugar chamado
Warna, todos vocês foram também uma vez, há um homem que era um discípulo de Gandhiji… e ele organizou essa empresa
Warna para distribuir leite. Ela se tornou muito rica, muito rica, é uma cooperativa, então ele começou a dar dinheiro a todos os
cooperados, os que trabalharam lá. Agora, esse trabalhador nunca tinha visto esse dinheiro. Então ele veio a Mim, tocou Meus
Pés e disse: "Mãe, diga-me agora, o que eu devo fazer?" "Estou muito infeliz com o desenvolvimento de Warna," "porque há
prostitutas que chegaram de Mumbai." "Há todos os tipos de bebidas fortes que vieram de Mumbai," "e essas pessoas estão
fumando como inferno, estão tomando drogas." "Por quê?" "Sim, onde quer que haja dinheiro, a droga vai para lá." "E as crianças
estão se tornando totalmente inúteis," "elas não querem estudar, elas batem em seus pais." Então ele disse: "Essa não era a
ideia de Gandhiji, agora o que aconteceu?" Ele disse: "Essa é a maldição do dinheiro" e ele estava chorando. Agora, como
Lakshmi pode se tornar uma maldição? Isso acontece, é no Nabhi, que posição central ele tem. E quando este Nabhi comeca a
trabalhar, é uma coisa fora do comum, pois você sente… engolindo a comida o tempo todo com este Nabhi. Você continua
comendo, continua comendo como um louco, e então algum bhoot chega para comer também com você, dentro do Nabhi.
Então você consegue comer tanto que… nenhum ser humano consegue comer assim, exceto as pessoas que são ricas. Então
você começa uma grande ciência ou o que vocês chamam de "etiquetas". Eu não quero magoar ninguém, se você está
comendo bem, Eu não Me importo, coma bem. Mas a primeira parte é… porque hoje é o Diwali, Eu estou tentando lhes contar…
todas essas histórias interessantes. Eu fui muitas vezes para jantar com diplomatas franceses. Meu Deus. Agora, Eu e Meu
marido não bebemos. Então por 45 minutos, eles só ficaram discutindo o que eles irão beber hoje. Então eles se lembraram que
ontem eles beberam isso, o dia anterior, eles beberam aquilo, então deveria haver variedade. Então eles decidiram algo, nem
todos eles estavam bebendo a mesma coisa, diferentes, diferentes. Então eles chegaram a uma conclusão: "Tudo bem,
beberemos isto". Mas algumas pessoas pediram algo que não estava disponível, então eles disseram: "Vocês têm de beber isto"
e gritaram com elas. Meu Deus, eles levaram 45 minutos para decidir o que eles iam beber. Isso é considerado como etiqueta
francesa, Eu acho, e nós, os dois convidados principais, Eu e Meu marido, olhando para esse homem e olhando para aquela
mulher, não sabíamos o que fazer com aquelas etiquetas, então nós ficamos pensando: "É melhor irmos." Então tratando-se da
comida, eles são tão minuciosos: "Eu gosto disso e eu gosto daquilo", eles são piores do que os indianos, Eu lhes digo. E eles
levaram pelo menos 80 minutos para decidir o que eles iriam comer. Por fim, eles acharam algo bom, cada um diferente… e o
pessoal do restaurante ficava tentando paparicar o ego deles: "Oh, que coisa você escolheu! Isto é o melhor, uau, uau." Então
eles começaram a servir. O queijo estava com cheiro tão terrível, Eu lhes digo. Nós não conseguíamos suportar aquilo, nós dois.
Então Meu marido lhes disse: "Hoje é nosso dia de jejum, para nós dois." Ele disse: "Por que é um dia de jejum?" "Na Índia, nós

temos…" "jejum assim, às vezes nós temos de jejuar, hoje é nosso dia." Mas Eu disse para ele: "Hoje você está dizendo: ‘Hoje é
nosso jejum’," "mas nós temos de ir a muitos jantares, o que você fará?" Ele disse: "Em todo lugar é melhor dizer que estamos
jejuando." Eles trouxeram um queijo tão horrível e eles começaram a se gabar… que eles tinham 2.000 ou 200 tipos de queijo,
"uau, uau!" Eu disse: "200 tipos de fedorentos? De onde vocês conseguiram?" Eles disseram: "Esta é a perfeição francesa:
queijo." Eu disse: "Que perfeição francesa é esta?" Mas então lágrimas vieram aos Meus olhos, C.P. disse: "Porque Você esta
chorando?" "Não estou chorando," "mas Eu penso o que acontecerá a estas pessoas com o queijo delas?" "Aonde elas irão?
Mesmo se elas forem para o inferno," "as pessoas as colocaram para fora com o cheiro do queijo." Então Eu li sobre como esse
queijo surgiu. Eles disseram que houve uma grande nevasca… e eles colocaram alguns contêineres grandes… de leite numa
caverna. E as pessoas esqueceram aquilo, a nevasca durou 20 dias, seja o que for, e eles simplesmente esqueceram aquilo.
Então depois de um ano, eles sentiram o cheiro saindo da caverna. Então eles foram… e viram o queijo sendo formado, vocês
podem imaginar? Esse é o começo do fim. Na verdade, a pessoa nunca deveria comer qualquer coisa que é… guardada da noite
para o dia, normalmente, mas agora eles têm geladeiras, então você pode guardar por dois, três dias no máximo. Como no
navio, eles guardam. Mas aquilo Eu não conseguia entender que aquele queijo que é, eles Me disseram que é muito velho, Eu
disse: "Verdade?" E eles vendem pelo quanto ele é velho. E o vinho deles, se eles têm, digamos, 20 anos, ele é 200 vezes mais
caro. É uma coisa de bhoots comer tudo isso. Assim, quando a Lakshmi cai nas mãos de bhoots… e um nível bem inferior, Eu
devo dizer, que é este, então isso entra na cabeça das pessoas… que querem explorar dinheiro, explorar as pessoas pobres,
explorar os países que são oprimidos, continuam assim acumulando dinheiro, saqueando, saqueando, saqueando. Quando os
ingleses vieram à Índia, nós não sabíamos que eles aceitavam propinas. No dia do Diwali, se você fosse lá sem nenhum
presente, eles diziam: "esmola". Você deve dar um presente, e o que eles gostavam era de nosso licor nacional, Eu nunca
conheci isso, mas mais tarde Eu vim saber porque Meu marido… se tornou um administrador de Meerut, e havia garrafas de licor
nacional guardadas naquela casa… e essa casa tinha mais de cem anos, Há muito tempo atrás, isso ainda era guardado lá,
algumas delas, e nós poderíamos tê-las enviado para Inglaterra para vender, teria sido uma boa ideia. Assim, quanto mais velho
for, é melhor. Essa Lakshmi, Eu acho, se torna idosa e morre e há alakshmi. Alakshmi significa quando você tem dinheiro e não
tem as qualidades… de uma pessoa que deveria ter dinheiro. Nessa qualidade de alakshmi, você se torna muito mesquinho,
você não quer nem mesmo ajudar seus irmãos e irmãs, você não quer dar nenhum dinheiro a ninguém. E mesmo que você dê,
você o dá a falsos gurus e a coisas erradas. Isso que é capaz de fazer, podemos dizer, é alakshmi, o comportamento se torna
muito arrogante. Tão arrogante que vocês se comportam como cavalos. As pessoas parecem cavalos, elas andam como
cavalos, mas Eu não sei se os cavalos têm ego. Se você observar essas pessoas, você simplesmente não entende… o que está
errado com elas. Havia um senhor que começou um negocio de aviões, negócio de aviões na Índia. Eu não citarei seu nome.
mas, digamos, algum Majidhia ou alguém assim. E Minha neta se encontrou com ele junto ao marido dela, e eles estavam
andando assim, falando assim, eles não conseguiam entender aquelas duas pessoas. Então eles vieram e falaram com eles,
quem são vocês e tudo mais. E então eles disseram: Nós somos Majidhia. Então Minha neta disse: "Quem é Majidhia?" Meu
Deus!, eles despencaram dos céus. "Vocês não sabem que são os Majidhias? Vocês leem jornais ou não?" Então o marido dela
veio, ele disse: "Eu leio, agora o que você quer dizer?" "Nós somos os Majidhias!" Ele disse: "Quem são os Majidhias?" "Você não
sabe? Que tipo de negócio você faz? O que é isto?" Eles fizeram coisas tão estúpidas que aquelas crianças… sentiram que era
inútil ter qualquer negócio, se "negócio" significa esse tipo de comportamento. Muito indecente, muito arrogante, eles não
sabem como se relacionar com as pessoas, eles não sabem. E depois de algum tempo, Eu ouvi que o negócio deles acabou
completamente, foi um fracasso, eles chamam isso, fracasso. Assim, agora, nós temos de compreender que essa lakshmi, o
modo como isso nos leva a coisas erradas. Primeiramente, Ela os torna muito egoístas, de algum modo. O homem que tem
dinheiro começa a se comportar assim. Mas nós não entendemos como uma pessoa que era normal, de repente se torna
assim, começa a falar assim. Ele talvez ganhe dinheiro até mesmo em corrida de cavalos. Em volta da Lakhsmi está a valência
do dharma, Há, em volta da Lakshmi, o dharma. E se você transpõe esse dharma, esse é o melhor lugar onde eles conseguem
transpor, o dharma. Então você pode fazer tudo que você gosta que é adhármico, que não é religioso, que é hediondo. Você só
tem de transpor esse limite do dharma, você só tem de se desviar do dharma. Agora, como Eu disse muitas vezes, há dez
valências que os seres humanos obtiveram. Mas além disso, há muitos dharmas que estão nos rodeando, como anjos. Por
exemplo, o primeiro dharam é… o seu amor pela humanidade, é o primeiro dharma. Mas se você, digamos, desse limite, quando
você começa, isso começa com Sree Dharma, É o dharma da mulher, como ela deve viver, como ela deve se casar, como ela
deve cuidar dos seus filhos, qual deve ser o comportamento dela, tudo isso é Sree Dharma. E depois é o Patni Dharma, é a
esposa, o dharma da esposa, qual deveria ser o dharma dela. Em seu dharma, ela aparenta bem, se ela abandona seu dharma,
então ela é uma protituta. Então, depois é o Pathi Dharma, como deve ser um marido. Como ele deve se comportar em relação à

sua família, como ele deve prestar atenção em relação à sua esposa, em relação ao todo, à família inteira, o todo, você pode
dizer, parivara, eles chamam isso o todo, todos os relacionamentos e tudo. Essa é a sabedoria, mas além disso está… o dharma
do Satya Dharma, o quanto ele não se desvia da verdade. Depois o dharma para a criatividade. Na criatividade, como vocês
sabem muito bem, hoje em dia, com dinheiro, as pessoas ficam de cabeça para baixo e não sabem como, o que elas estão
fazendo, porque a quantidade de insensatez… que elas estão produzindo no mundo inteiro em nome do modernismo… não é de
forma alguma Khala Dharma, de forma alguma. Então vocês têm também o que chamam de política, Rajkaran Dharma. Esse
dharma também existe. Agora, aceitar propinas, quero dizer, os tipos de coisas que estão acontecendo, corrupção, todos os
tipos de coisas que estão acontecendo, competição e briga… e tudo mais. Eles estão decaindo do seu Dharma de Rajkaran. A
educação é a mesma coisa, chamamos isso de Shikhshada, Shikhshada. Todas essas coisas são dharmas. Há um tipo de
princípio que temos de manter, senão você pode desabar do lótus… e isso é o que acontece. Agora, nós temos também Rashtra
Dharma. O Rashtra Dharma é este de seu país, você deve – há um dharma de seu rashtra. Quando você tem de lutar pelo seu
país, você deve lutar, mas você não deve ser agressivo com outros países, não tentar dominar outros países nem deve trazer má
fama para seu país. Isso é muito importante. Os Sahaja Yogis têm tudo isso intacto, totalmente, porque vocês já estão em pé no
lótus. Você não tem esse problema, normalmente não. De vez em quando há pessoas que se comportam assim, mas na maioria
dos casos, os Sahaja Yogis não caem nessas armadilhas. É por isso que o Lakshmi Tattwa deles definitivamente melhorará.
Eles terão pequenos problemas aqui e ali, mas sem problemas, se você adquire Lakshmi, você não terá valor por Ela. Portanto,
com pequenos problemas, você adquire Lakshmi. Mas a Lakshmi não lhe dá todo esse desequilíbrio. Um homem assim tem de
ser extremamente equilibrado, porque além disso está a etapa da Mahalakshmi, onde sua busca começa, onde você se torna
um buscador. Você vai além… do Princípio da Lakshmi e esse Princípio de Mahalakshmi começa a surgir dentro de você. Eu
diria que nos países ocidentais, esse consumismo começou… e é um consumismo tão estranho. Nos EUA, uma mulher se
casou com um indiano… e ele Me contava como esse consumismo atua. Eu disse: "Como?" Ele disse: "Eu dei dinheiro à minha
esposa…" "para comprar duas camisas para mim, porque eu não tinha nenhuma camisa." "Então ela foi e comprou cinco saias.
Então eu disse:" "‘Você tem muitas saias, por que você comprou as saias?’" "‘Porque com esse dinheiro, eu pude comprar…'"
"‘cinco saias ao invés de duas camisas’." "Então eu comprei cinco saias." Então ele disse: "Eu não posso usar saias," "então
como eu posso corrigi-la? ", ele disse. Eu disse: "Faça uma coisa, fale com ela: ‘eu quero comprar…’" "‘algumas saias para você’,
e vá e compre cinco camisas." "Então ela compreenderá que se o dinheiro foi dado a ela…" para um propósito, ele deve ser
usado para isso." Esse é um princípio muito sutil que Eu observei, porque Eu não entendo de dinheiro. Então o que faço? Seja
qual for o dinheiro que Eu consiga, Eu coloco em pacotes. Isto é para isso, isto é para isto, isto é para isto, em pacotes. Mas Eu
não entendo e Eu não faço contabilidade. Eu sou muito ruim em tudo isso, alguma outra pessoa faz isso Agora, se Eu gasto
algum dinheiro de um pacote… por causa de alguma emergência, então novamente encho-o de volta, está escrito lá: "tanto está
lá, tanto está lá". Então o dinheiro está disponível no momento certo… para seja o que for que Eu queira fazer, e o dinheiro está
no pacote, não está em um tipo de coisa aberta, de modo que Eu apenas queira comprar uma Mercedes, queira comprar um
Rolls Royce, não, nada disso, é para algo, para algum propósito, e não há nenhuma necessidade. Então quando você vai à loja…
e você vê algo, você não comprará, porque esse dinheiro… não está guardado para essa determinada coisa. Para os Sahaja
Yogis, é muito fácil lidar… com o dinheiro deles com respeito. Assim, você vai a qualquer loja, você não comprará nada. Mas
Minha natureza também é espontânea. Então Eu fiz escala em Frankfurt, eles disseram: "Mãe, há uma relojoaria muito boa." Eu
apenas estava pensando: Eu vou ter três genros, e o que Eu vou lhes dar? Então Eu fui a essa loja… e achei coisas belas, tão
belas, mas Eu não tinha guardado nenhum dinheiro para o relógio. Mas Eu disse: "Eu preciso comprar." Um dos relógios
verificou-se ser um único, Eu devo lhes dizer, que não está mais disponível. Por causa de Meus olhos, Eu vi que era algo único e
Meu genro é tão impressionado, tão impressionado, ele é muito rico, ele não tem problemas, mas ele disse: "A Senhora não
pode comprar este relógio." Então apareceu um artigo sobre aquele relógio específico, então ele manteve isso com ele. Assim,
ter algo, isso deve ter um valor por trás, essa é a parte relativa ao dharma, o valor por trás disso. Qual é o valor? Quando você
quer comprar algo, simplesmente não compre, porque você está doido, quero dizer, ao invés de camisas, você compra saias,
não dessa forma. Mas qualquer coisa que tenha um valor artístico… ou algum valor especial, então você deveria comprar isso.
Agora, este sari que Eu estou usando, tem um valor especial, por quê? Não é que ele seja artesanal, que ele tenha um belo
desenho, não. Este foi feito em um lugar chamado Paithan, que é a capital… de um reino que pertenceu aos Meus antepassados,
os Shalivahanas. E esses saris foram feitos lá, em Paithan, e eles costumavam vendê-lo às pessoas. Agora eles se tornaram
caros, naquela época, eles eram baratos. Agora ele tem esse valor. Eles são muito honestos, muito religiosos, eles eram
chamados de Shalivahanas, porque eles davam um xale à Deusa. Eles expandiram muito seu reino e também… existe um
calendário em nome deles. Mas o tipo de vida que eles levavam, eles eram somente pessoas muito generosas… e eles

contruíram belos templos, belos lugares para as pessoas descansarem perto do rio, Eles fizeram tantas coisas belas. Além
disso, Rama e Sita, quando Eles foram a Dhandakharana… e Eles foram a esse lugar… e vocês têm o lugar onde Sita nasceu, o
lugar de banho Dela, há um pequeno rio fluindo lá. E como era coberto por todos os lados… e como as luz estava chegando tão
belamente. Mas seja o que for que Rama tivesse feito, eles redecoraram com o estilo de arte Rajput. Então também havia… um
templo muito bonito, Eu vi que eles tinham construído. Também Eu não sei como havia água fluindo. E havia o templo de Shri
Mahadeva, um grande, Pindha, muito grande. E também havia uma estátua de Parvati, tão antiga quanto ele. Eu não sei se ela
foi colocada por Rama ou nesses dias. pelos Meus próprios, vocês podem chamá-los de tataravós. Mas a beleza em relação a
aquele lugar é que mostra… que Sita venerava Mahadeva. A água estava fluindo de algum modo pela natureza, em cima de lá…
em um córrego, e Ela bebia a água e a colocava naquele Pindha. O quanto essas pessoas eram profundas, essas que
construíram esse templo. Eles construíram um templo tão belo. Muitos templos foram construídos desse jeito na Índia… por
pessoas que tinham dinheiro e eles acreditavam que… se você gasta seu dinheiro nesse tipo de trabalho, você é abençoado. Eu
comprei uma terra… próxima ao rio Neera, esse é o Meu nome familiar, Neera. E essa terra, Eu simplesmente a comprei
exatamente assim, sem pensar. E o que eles Me disseram é que o guru deles, o guru dos Shalivahanas era Shandilya, e esse
lugar pertenceu a ele há muito tempo atrás, era um ashram de Shandilya, exatamente o mesmo. E Eu comprei essa terra, muito
surpreendentemente, então no jornal foi publicado tudo sobre essa terra, e essa terra era o lugar onde… um grande devoto de
Shri Vishnu, Pralahda, ficava orando. Vocês devem ter ouvido falar de Pralahda. Sua mãe tinha um marido, há muito tempo,
Hiranyakashapu era seu marido, um rakshasa horrível. Então ela fugiu de lá e quem ajudou foi Indra. Ele trouxe essa senhora
para a casa do Guru Shandilya… e Shandilya Lhe disse, a Indra: "Não coloque nenhum esforço por causa dela, eu cuidarei dela,"
"e a criança que vai nascer dessa senhora…" "vai se tornar o Avatara de Narasimha," vocês sabem que Narasimha é o homem e
o leão. Ele disse: "Como pode ser isso?" Ele disse: "É assim." Então Indra a deixou lá, o menino nasceu, até os cinco anos, esse
menino brincava naquela terra que Eu comprei. Mas Eu não sabia sobre isso, mas apenas vi aquilo. Eu fiquei surpresa. Mas
quando o menino cresceu, depois de cinco anos, ele tinha de ir para seu pai. Eu não sei quantos de vocês leram sobre Pralahda,
levantem suas mãos, Eu gostaria de saber. O pequeno menino Pralahd, deixe-Me ver, que foi morto e, quero dizer, seu pai tentou
matá-lo e torturá-lo, mas ele tinha algumas bênçãos, então Vishnu apareceu como… Narasimha, significa o leão e a forma
humana. E então Ele matou esse Hiranyakashapu, o pai. Agora imanginem, o quanto isso foi grandioso, que há milhares de anos
atrás, isso deve ter acontecido e somente Eu deveria comprar essa terra. E há um templo muito belo construído há cerca de 300
anos atrás… pelos habitantes de Maharashtra. Então a história é… que Pralahd entrou no sonho das pessoas que queriam
construir… o templo e lhes disse: Eu já fiz a estátua… "de Narasimha ao longo do rio Neera," imaginem, o nome do rio é também
o Meu nome, "e se vocês puderem caminhar ao longo das margens do rio Neera," "muito próximo ao templo, eu fiz a estátua em
areia." É um milagre, então quando eles foram lá e viram essa estátua, eles a trouxeram de volta e a instalaram naquele templo,
e ainda está lá, feita de areia. Eles dizem também que há um tipo de rio ou uma água fluindo, uma bem pequena, exatamente
como o dedo, fluindo de baixo para cima, só Deus sabe como. Assim, agora, vejam o valor, o valor em dinheiro que foi coletado
para construir esse templo… tinha um valor tão antigo. Então o valor não é o dinheiro, isso devemos entender. Qual é o valor
disso? Você quer dar algo aos outros, então os sentimentos que você tem em seu coração é o valor, e esse valor é a verdadeira
Lakshmi. Quando você está, digamos, construindo uma casa, os planos que você faz e as coisas que você faz, qual é a ideia por
trás e o que você está tentando expressar… através dessa casa é o valor dessa casa. Uma vez que você entenda isso, você tem
de comprar com essa Lakshmi… ou você tem de usar essa Lakhsmi para um certo valor… e não para se exibir ou por dinheiro.
Essa superficialidade que temos em relação ao dinheiro por si só… é como uma vidro comum, mas se você põe atrás do vidro o
mercúrio, você pode ver o valor. Então quando você começa a comprar algo, qual é o propósito? Por que você está comprando
isso? Isso determinará o valor. Como da última vez que Eu vim para Portugal… e Eu disse: "Este ano, nós iremos e compraremos
terracota", mas estava muito caro, Eu disse: "Esse é o preço", mas Eu queria comprar terracota de Portugal, porque ele é muito
rico nisso. Então nós fomos a uma fábrica… e a fábrica era bem longe, nenhum deles conseguiu achar, mas Eu lhes disse: "É por
aqui, apenas vão e vejam." E então eles compraram a terracota. Mas em nosso caminho, Eu disse: Pare, pare aqui, pare. Então
eles pararam, havia uma loja. Eu tinha de comprar algumas coisas para os Sahaja Yogis na Índia, e também para algumas
pessoas em Cabella. E essa loja tinha roupas de algodão tão belas. Eles eram Sahaja Yogis daqui que viram aquilo, roupas tão
belas… e Eu comprei muitas, Eu disse: "Graças a Deus," "o problema de presentes acabou para para Índia. Deu tanta alegria,"
tudo mundo ficou surpreso. Por que de repente… "em um lugar onde a Mãe nunca esteve, de repente Ela se encontra com eles."
Isso tem um valor, porque Eu quis comprar algo… para os indianos para ser dado como presente. Assim, se sua Lakshmi é,
digamos, esse tanto, uma vez que você adicione a isso valor, isso se torna tão grande. O sinal de uma pessoa que é
lakshmipathi é este: ela deve ter uma casa como um lótus nas mãos da Deusa, ela deve proteger as pessoas que estão

dependendo dela… e a partir da mão esquerda, ela deve doar. Essa é a imagem da Lakhsmi. Isso é o que é a Lakshmi dentro de
você. Se você tem essas quatro coisas em equilíbrio, sem condicionamento, sem ego, então você é um Sahaja Yogi, do
contrário você não é. No dia do Diwali, nós temos de prometer a nós mesmos… que seja o que for que vamos obter agora como
Princípio da Lakshmi… ou como um prasad da Lakshmi deve ser usado… em adquirir coisas que têm valor. E desse modo, vocês
aprenderão que vocês têm de usar sua Lakshmi muito bem, e com isso, seu Princípio de Mahalakshmi se torna muito forte. Se
tornará muito forte, através do qual você ascenderá muito rápido. Hoje é o dia para nós celebrarmos o Lakshmi Puja, mas o
Lakshmi Puja não significa que… você venere o dinheiro. O dinheiro, na realidade, é a coisa mais perigosa, e Eu acho que é uma
arma escondida da Lakshmi Devi. Se você tentar fazer mal uso Dela, Ela fica socando isso. Com um soco, se você não
compreender, então Ela lhe dá um outro soco, desse jeito. Então Ela talvez o confunda um pouco, para sugerir. Ele tentará tudo
para convencê-lo que… o que você está fazendo é insensatez. Por fim, Ela observa sua destruição completamente. Assim, a
Lakhsmi, embora Ela seja Aquela que é a doadora de bênçãos, doadora de tudo, você não deve se desencaminhar pelo caráter
de Mahamaya Dela. Eu sou sua Mãe, então é melhor Eu lhes dizer… para tomarem muito cuidado. Muito obrigada.
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Felicitações de Aniversário Delhi, Índia, 20.03.1998 Eu Me inclino a todos os buscadores da verdade. Muito foi dito… e realmente
Meu coração está cheio de gratidão… por todos vocês virem aqui, de tão longe, e a maneira como as pessoas descreveram a
Sahaja Yoga. Para entender a Sahaja Yoga, nós devemos saber onde estamos hoje nesta Kali Yuga. O que nós estamos
enfrentando hoje? Isso deve realmente fazer vocês se sentirem bastante perturbados ao ver a maneira… como as coisas estão
acontecendo em todos os países, em todos os lugares. Qual é o problema? Qual é… a tamanha necessidade das pessoas se
tornarem tão inquietas, cheias de tensões. Coletivamente, no âmbito de países, em qualquer lugar que vocês vão, vocês
encontram algum tipo de confusão. Terrível. Toda a sociedade parece estar fervendo… com uma espécie de medo de
destruição. Qual é a razão? Há tantas religiões, tantas organizadas, desorganizadas, todos os tipos de coisas. Há tantos sadhus
e santos. Há tantos livros escritos sobre o que vocês deveriam ter. Mas somente aquele que é um buscador da verdade deveria
ver um ponto: por que, por que há tantos problemas neste mundo? E como vocês podem evitá-los? Onde está o problema? Está
dentro do ser humano. Conforme descrito, nós saímos de… um estágio animal para um estágio humano. Nós temos uma
consciência humana, sem dúvida. Nessa consciência, nós começamos a ver todos os tipos de coisas… que não são boas, que
são destrutivas, que são perturbadoras. Se isso não o incomoda, significa que você não é de forma alguma uma pessoa
sensível. Mas você é sensível como um ser humano. Então agora qual é a razão para isso estar presente? Em todos os campos
da vida, quer seja político, econômico… ou qualquer campo da vida no qual os seres humanos estejam vivendo, há um problema
muito sutil que as pessoas não entendem. Agora, se Eu disser: "Há o Espírito dentro de nós que brilha em nosso coração", vocês
não precisam acreditar, não precisam acreditar. Mas nossa atenção não está no Espírito. Eles chamam isso de "atma vimukh",
nossa atenção está fora. Nesse estágio da consciência humana, nossa atenção está fora, fora em várias coisas. Agora, para
onde deve ir nossa atenção? Para evoluir, para quê? Para alcançar o quê? Em primeiro lugar, nossa atenção tem de ir agora em
direção ao nosso Espírito, em direção à compreensão espiritual. Isso é uma coisa que tem de acontecer aos seres humanos,
antes de mais nada. Caso contrário, nossa atenção fica fora, ficamos preocupados com dinheiro, preocupados com o poder,
preocupados com isso, preocupados com aquilo, em competição e todos os tipos de coisas acontecendo. Mas se sua atenção
está voltada de alguma forma para o seu Espírito, então o que acontece com vocês é que vocês se tornam o poder do Espírito. E
o poder do Espírito é o poder mais elevado que vocês poderiam imaginar. Em primeiro lugar, o Espírito é aquele que ama. Ama
sem pedir nada, sem esperar nada, apenas ama. É um tipo incondicional de personalidade que apenas emite amor. Em qualquer
pessoa em dificuldades, em qualquer pessoa tendo um problema, ele simplesmente flui. Essa capacidade de fluir no coração
existe, mas no topo disso está o ponto de obstrução: é que nossa atenção não está em nosso Espírito. Mesmo nas empreitadas
políticas ou em suas empreitadas econômicas, qualquer empreitada, o que acontece é que a atenção está fora. Então vocês
entram em competição, vocês entram nessa coisa, vocês continuam se tornando muito competentes… e de repente, vocês
percebem um outro surgindo. Existem tantas lutas quando sua atenção está fora. Porque na atenção externa, não há pureza.
Não há pureza. É apenas atenção em si mesmo… e isso também é tão limitado. É muito limitado, porque se você prestar
atenção em si mesmo, não há fim para seus problemas e aflições. Para uma pessoa, como eles disseram, realmente é fato que
Eu não Me importo… de dormir em qualquer lugar. Eu não Me importo de comer qualquer coisa. Eu não estou preocupada com
todas essas coisas, é um fato. Porque isso não é muito importante, Eu acho. Mas sem pensar, Eu sou feita assim. Eu sou assim,
tudo bem. Mas os Sahaja Yogis se tornaram assim. Esse é o milagre em que os seres humanos… voltaram sua atenção para o
seu Espírito. Então vocês ficam surpresos ao ver como as coisas dão certo. Sem nenhuma competição, sem brigas, sem
discussões, o modo como sua atenção se torna fixa em seu Espírito. Antes de tudo, a primeira coisa que lhes acontece é uma
boa saúde. Sua saúde melhora. Em primeiro lugar, se a sua saúde está bem, quero dizer, muitos problemas são resolvidos.
Neste mundo, Eu acho que pelo menos 30% das pessoas estão sempre doentes. Por causa das tensões, talvez por causa de
alimentação ruim e isso e aquilo. Esta é primeira coisa que lhes acontece: sua saúde melhora. Hoje, agora na Sahaja Yoga, nós
temos pessoas que aprenderam… que essas formas modernas de economia e tudo mais… não têm dado paz a ninguém. Nós
pensamos nos EUA, quero dizer, Eu estive nos EUA, Eu conheço os americanos, como eles estão terrivelmente perturbados.
Suas famílias estão arruinadas, seus filhos estão arruinados e… todos os tipos de coisas estúpidas estão acontecendo. Nossos
gurus indianos estão indo e ganhando muito dinheiro lá. E eles só querem paz, eles só querem paz no coração. Isso só é
possível quando sua atenção vai para o seu coração, porque no coração reside o Espírito e o Espírito é a fonte de paz. Primeiro
é o amor e segundo, como Eu lhes disse há pouco, é a paz. Vocês se tornam extremamente pacíficos, vocês se tornam como

uma testemunha… e veem todo o drama como uma brincadeira. Não é nada tão sério para ficarem preocupados. Tudo dá certo.
E isto é o que a pessoa tem de se tornar: tornar-se o Espírito, que é seu, que está em seu próprio coração… e essa é a fonte,
como Eu lhes disse, de amor e novamente Eu digo, de paz. E a terceira coisa que lhes acontece é que a fonte do Espírito sendo a
alegria, essa alegria borbulha em sua vida, ela simplesmente borbulha em sua vida. Vocês não sabem como sair desse grande
oceano de alegria. Vocês começam a nadar nele, desfrutando cada pedacinho dele. Vocês tocam todas as praias, dando a volta
no mundo inteiro, nos corações deles e em tudo. É no coração que reside. Novamente Eu repito, não está no cérebro. Nenhuma
atividade mental pode levá-los ao Espírito. O Espírito só é possível… se sua atenção puder ser de alguma forma levada ao
Espírito. E isso só é possível através do despertar da Kundalini. Essa mudança de atitude em relação à vida, essa mudança de
paz completa e alegria chegou a todos vocês, porque sua atenção está agora em seu Espírito. Agora, vocês não pensam em
dinheiro, o dinheiro vem em seu caminho. Vocês não pensam em poder, o poder vem em seu caminho. E o poder do Espírito é o
mais elevado, o mais poderoso e a coisa mais correta. Não é necessário que vocês se tornem um sanyasi, sadhu baba, fazer
todos os tipos de coisas. Não há necessidade desses rituais. O Espírito está residindo dentro de vocês. Vocês já fizeram isso
em vidas passadas. Nesta vida, a única coisa que vocês têm de fazer é colocar a atenção em seu Espírito. E isso só é possível
através do despertar desta Kundalini, a Mãe Primordial. Quando Ela começa, quero dizer, isso também é seu. Quando Ela
começa a se elevar, Ela passa através dos centros… e os enriquece, os integra e passa através da área óssea da fontanela… e os
torna conectados a esse Poder Onipresente do Amor Divino. Mas esse Poder do Amor Divino não é apenas "o amor", se vocês
quiserem dizer, também Ele é paz e alegria e também Ele é a sabedoria superior. É bastante sutil para o homem normal
compreender, Eu sei disso. Eu passei por isso. É para as pessoas entenderem que… a pessoa pode se tornar o Espírito, mas isso
acontece no processo evolutivo. Hoje é o momento para as pessoas se tornarem o Espírito. Essa é a bênção deste tempo de
florescimento, como Eu o chamo, e as pessoas têm de se tornar o Espírito. Caso contrário, o que resta delas é como todos os
outros seres humanos… que irão, Eu não sei onde eles terminarão. Assim, este é um passo essencial hoje: tornar-se o Espírito.
Todos os santos, todos os profetas, todas as religiões falaram sobre isso. Não que eles não tenham falado. É claro, nós os
distorcemos, nós fizemos coisas separadas. Mas é apenas uma coisa simples: você é o Espírito… e a menos e até que você se
torne esse Espírito, você não pode alcançar nenhuma paz, nenhuma alegria e nenhum amor. Os Sahaja Yogis que estão
sentados aqui alcançaram isso. Eles não acham que eles são de países estrangeiros ou desse país ou daquele país. Eles não
querem. Agora aqui, neste acampamento, nós não temos acomodação muito boa para dormir… ou para comer ou qualquer
coisa, nenhum banheiro bom, nada. Eles estão apenas se divertindo. Ninguém se importa com isso. É claro, certas coisas de um
determinado país podem perdurar. Mas depois isso desaparece, desaparece. Gradualmente, começa a desaparecer. Como uma
flor, quando ela se torna o fruto, todas as suas pétalas e tudo caem e então ela se torna o fruto. Então vocês agora se tornaram
o fruto, o fruto do conhecimento, o fruto da sabedoria e do amor. Para o conhecimento, vocês não têm de ler livros, não há
necessidade. As pessoas que leram muitos livros são difíceis de alcançar a Sahaja Yoga. Mas o que você mesmo tem de ver é:
qual é a realidade? Mas isso só é possível se você for uma alma realizada. Caso contrário, você se perde nas ilusões do mundo.
Você vive com as ilusões por toda a sua vida, lutando, brigando, e Eu não quero dizer qual é o fim. Então, uma coisa simples que
aconteceu com a Sahaja Yoga, no processo evolutivo de vocês, sua atenção agora foi mais para o Espírito… do que para
qualquer outra coisa. Assim que o poder do Espírito surge, você percebe a si mesmo bem-sucedido em tudo. Você não quer,
você não pede isso e se você não for bem-sucedido, você não se importa. Você não se importa porque acha que eles não
entendem. "Tudo bem, esqueçam isso." Portanto, não adianta lutar por isso, pedir isso. Para isso, uma coisa é importante, antes
de mais nada, você tem de perdoar a todos. Os seres humanos, Eu não sei, às vezes eles são ilógicos. Supondo que alguém
tente lhe fazer mal. Tudo bem, "Eu o perdoo. Esqueço isso, porque eu não tenho dor de cabeça em relação a isso." "O que ele
está tentando fazer é me dar uma dor de cabeça que eu não aceitarei." "Eu simplesmente perdoo." Assim, este é um ponto
muito importante, que Cristo também disse: "Você tem de perdoar." Profeta Maomé disse tantas coisas, mas Eu não sei como
as pessoas distorceram. Cristo disse tantas coisas, Eu não sei como estão sendo distorcidas. Cada um Deles disse uma coisa:
você tem de se tornar o Espírito. E o modo como as pessoas distorceram isso e formaram tantas religiões, e nessa religião, por
que eles deveriam brigar? Se há um único Deus, não deveria haver discórdia. Agora, na Sahaja Yoga, você percebe que as
pessoas vieram de diferentes raças, diferentes países, diferentes ideologias, tudo. Uma coisa grandiosa sobre os Sahaja Yogis é
que eles são pessoas muito puras. Há muita pureza neles. Nao há nenhum problema. Eu não tenho esse problema de
imoralidade na Sahaja Yoga. Nós não encontramos ninguém sendo imoral. Se alguém tem sido imoral, ele simplesmente é
corrigido. Se alguém tem trapaceado, ele é corrigido. Se alguém tem sido uma pessoa corrupta, ele é corrigido. Porque o
Espírito fornece a luz… para você ver por si mesmo o que é bom para você. Supondo que você está indo em uma estrada e está
cego, você pode entrar em uma vala. Mas supondo que você tenha a luz e os olhos abertos, você sabe como ir. E isto é

exatamente o que tem acontecido na Sahaja Yoga: as pessoas compreenderam como se mover, como ir de um lugar ao outro,
como andar e não cair na vala. Eu também tenho visto pessoas que caíram na vala. Mas Eu não tenho nada além de amor por
elas. Porque elas eram cegas, por uma pessoa cega, você só pode ter amor, não é? E Eu descobri que uma vez que Eu as perdoe
completamente… e lhes peça, tudo bem, mesmo que elas tenham Me insultado, dito coisas contra Mim, tudo bem. Porque elas
não sabem o que estão fazendo, elas são cegas. Então, uma vez que vocês se sintam assim em relação aos outros, isso não
importa. Seja o que for que elas tenham feito, seja como que for que elas tenham até agora… prejudicado vocês também, não é
nenhum dano para vocês, porque vocês estão se sustentando em um pedestal da verdade. Assim, o segundo ponto é que o
Espírito é a fonte da verdade, não da inverdade. Por exemplo, existe algum falso guru. Imediatamente vocês saberão quem é
falso. Como? Pelas suas vibrações, nas pontas dos seus dedos, vocês sabem que esse homem é falso. Está tudo dito pelo
Profeta Maomé: "Suas mãos falarão na época da ressurreição." Acontece exatamente isso, de modo que vocês veem: este é o
problema. Agora, se vocês quiserem, vocês podem evitar essa pessoa… ou, se vocês quiserem, vocês podem convencê-la e
corrigi-la. Mas nós não devemos tentar muito com pessoas de caráter complicado, no começo, Eu disse, porque elas
complicarão vocês. Agora, essas pessoas que amadureceram na Sahaja Yoga… podem facilmente lidar com isso também. E
também, nós devemos saber que todos os elementos estão trabalhando para nós. Todos os eventos do mundo são apenas
para mostrar… quão erradas as coisas estão erradas e como as coisas certas devem ser feitas. Digamos, por exemplo, quando
Hitler veio, ele começou a destruir as pessoas e ele levou nove anos para se fortalecer. E ele fez todos os tipos de coisas que
não podem ser perdoadas por ninguém. Mas ele morreu e de repente você percebe na Alemanha… que as pessoas são tão
iluminadas. Agora, vocês ouviram algumas pessoas, Eu fiquei surpresa ao ver como elas são tão iluminadas sobre o amor e
sobre o Divino. Todos esses países, Eu tenho visto, estão indo tão bem inesperadamente. Imaginem na Inglaterra, que foi para a
Índia… e nos governou por 300 anos, há muitos Sahaja Yogis. E também, como vocês veem hoje, quando Eu falo lá, nós temos o
auditório todo lotado, na Inglaterra. Eu tenho visto também em países como a Rússia, onde aquelas pessoas estavam à beira do
colapso… depois que eles começaram a democracia. Quer seja democracia ou comunismo ou qualquer coisa, tudo isso são
"ismos". Vocês têm de sair disso e ver por si mesmos… que a assim chamada democracia tornou-se "demoniocracia". O assim
chamado comunismo falhou. Por quê? Basicamente, o que está errado com eles? Foi tudo baseado… não no nível espiritual.
Não havia Espírito envolvido nisso. Foi tudo baseado em, Eu deveria dizer, nos esforços que são externos, que eram muito
limitados. E esses limites, uma vez que eles rompam, vocês têm um problema. Agora, a economia, a economia mundial, se
observarem, está entrando em colapso. Em toda parte há recessão. Se eles são especialistas, então por que há recessão? Por
que existem problemas? Agora, as pessoas dizem que nós devemos eliminar a pobreza. Eu concordo, mas não dando algum
tipo de doação de mendigo, mas com autorrespeito, vocês podem fazer isso. Vocês podem fazê-lo porque se vocês puderem
abordar pessoas necessitadas… com a Sahaja Yoga e enriquecê-las, vocês ficarão surpresos ao ver que… elas próprias
conseguirão algo melhor e resolverão isso. Todos os tipos de coisas, como no estrangeiro, as pessoas diziam: "Mãe, a Senhora
fala de vida espiritual, então por que a Índia é tão pobre?" Eu disse: "Eles não são tão pobres em espiritualidade." Eles podem ser
pobres em dinheiro. Aqueles que adquiriram muito dinheiro, eles também são pessoas muito boas? Eles também estão fazendo
algo muito bom? Da mesma forma, aqueles que são pobres não estão fazendo algo bom… de modo que deve-se ter compaixão
por eles. Concordo. Agora o que fazer? Se ambos os lados são tão miseráveis, o que devemos fazer? É mudá-los. Mudem toda a
atitude em relação à vida. Imediatamente Eu vi pessoas que supõe-se serem ricas… começarem a compreender a pobreza, elas
começam a compartilhar, elas começam a trabalhar nisso. Na Sahaja Yoga, vocês ficarão surpresos ao ver como as pessoas
ajudam umas às outras. Como elas resolvem as dificuldades de todos… e os problemas resultando em algo muito bonito. É a
sabedoria que vocês adquirem desse Poder Onipresente Divino. Esse poder foi descrito em todas as religiões. Vocês O chamam
de Nirakar, vocês O chamam de Ruh, vocês podem chamá-Lo de Paramchaitanya, vocês podem chamar de qualquer nome. Mas
o nome não é o ponto. Seja o que for, uma vez que vocês estejam conectados com esse poder, vocês são abençoados. Vocês
são abençoado mil vezes mais do que vocês são como um ser humano normal. Como um ser normal, ele não tem bênçãos. Ele
tem apenas seus próprios esforços, a quantidade que você força, é isso que você ganha. Aqui ninguém força a si mesmo.
Automaticamente, você é empurrado dentro disso. Essa força, a Força Divina leva você a isso. E vocês têm visto em suas
próprias vidas como vocês vieram a Mim, como vocês vieram para a Sahaja Yoga. Era uma espécie de Força Divina… que
realizou isso, que é Sahaja, que vocês talvez não percebam, mas quando vocês obtêm sua Realização, vocês apenas pensam
em sua própria vida: "Como eu vim para a Sahaja Yoga?" "Como eu obtive isso?" E então vocês veem essa paz… reinando sobre
seus corações. O amor, a afeição, tudo. O que é, como vocês disseram, Eu tenho muitos poderes, talvez Eu não saiba, mas uma
coisa é certa, uma coisa é que os Sahaja Yogis podem obter todos os Meus poderes. Como uma Mãe, a Mãe quer dar tudo aos
Sahaja Yogis. A maior alegria para uma Mãe, é ver Seu filho ou filha crescerem como Ela. Eu, Eu tenho uma grande visão da

vida. E Eu vejo a imagem disso aqui hoje. Eu era uma dona de casa comum, sem muito dinheiro. Vocês sabem que Meu
interesse em dinheiro é zero. Eu não entendo nem mesmo… de banco e alguém tem de assinar um cheque para Mim. Meu
marido tem de contar Meu dinheiro, Eu sou tão ruim nisso. Mas ainda assim, Eu nunca tive problema. Nunca tive problema,
porque é a ganância no homem, a ganância terrível no homem que cria problemas. Mas se ele aprender como ficar satisfeito,
automaticamente a ganância desaparece e vocês se sentem totalmente confortáveis. Mas isso não significa que vocês se
tornem um sadhu baba… ou vocês se tornem um sanyasi ou abandonem algo. Esses dias acabaram, essas provações pelas
quais vocês passaram. Vocês estiveram no Himalaia, ficaram de cabeça para baixo… e fizeram todos os tipos de coisas. Agora
não é mais necessário. O que é necessário é que vocês têm de colocar sua atenção no seu Espírito, quanto mais vocês fizerem
isso, mais vocês absorvem todas as outras atenções… e as colocam no seu Espírito, que já existe lá. Não há nada para ser
trazido de fora ou nada para ser aprendido. Ele está dentro de cada um de vocês, está no coração. A única coisa é que vocês
têm de, vocês têm de apenas senti-Lo. Agora, esse sentimento só pode surgir se vocês estiverem despertados na Kundalini. Eu
sei que ninguém como Profeta Maomé ou Cristo ou Abraão ou Moisés, que criaram livros ou seja qual for a história que Eles
criaram, em nenhum lugar, Eles nunca teriam pensado que as pessoas formariam… uma religião organizada e começariam de
uma maneira… como se Eles estivessem um contra o outro. Mas aconteceu. Aconteceu. Para remover isso, vocês têm de dar às
pessoas o conhecimento, o puro conhecimento. Não o conhecimento do livro, mas o puro conhecimento. E o conhecimento que
é puro é sabedoria. Eu trabalhei somente através dessa sabedoria. Eu tenho essa sabedoria desde a Minha infância. Ninguém
Me deu, ela está lá. Mas essa sabedoria Me ensinou uma coisa: seja qual for a condição de um ser humano, seja qual for o
estilo dele, seja qual for que possa ser seu ego ou seu condicionamento, se ele pode sentir o amor, então seu Espírito se
desperta. Essa transformação aconteceu. Aqui nós temos apenas 1% das pessoas… que obtiveram a Realização em todo o
mundo. Mas Eu sei, Eu Me lembro de todos eles hoje que não estão aqui, que eles têm sido buscadores, buscando loucamente,
buscando a verdade. Eles passaram por uma fase horrível procurando. Eles tiveram gurus muito ruins, tiveram todos os tipos de
gastos, eles fizeram tudo. Mas uma vez que eles vieram para a Sahaja Yoga, eles descobriram qual era a verdade. E a verdade é
muito simples: você é o Espírito. Você não é este corpo, esta mente, mas você é o Espírito. Essa é a verdade e eles encontraram
o Espírito. Essa é a verdade que eles encontraram. Uma vez que essa verdade seja estabelecida dentro de vocês, que vocês são
o Espírito, nada pode destruí-los, nada pode feri-los. Ele não pode ter nenhum desejo, Ele não tem. Quais desejos vocês podem
ter quando vocês têm o Espírito? Porque é uma coisa que satisfaz tanto. Ele não condena ninguém. Ele não corre atrás de
ninguém. Ele está satisfeito consigo mesmo, totalmente satisfeito. Eu estava muito preocupada de que Eu devia levar uma vida
muito normal. Eu não deveria ser como algum sujeito do Himalaia ou algo assim. Porque isso é necessário para as pessoas
comuns. Hoje é um objetivo em massa, um despertar em massa. Não é para uma única pessoa. Esse era o ponto, porque uma
vez que qualquer descoberta seja feita, supondo, e essa descoberta é apenas para um único indivíduo, ela não tem nenhum
sentido. Ela tem de ir às massas. E isto é o que Eu sabia: Eu tenho de fazê-lo. E Eu tive de trabalhar, eles dizem isso, mas Eu
acho que nunca trabalhei. Eu era apenas testemunha da coisa toda. Eu vi isso como uma testemunha desfrutando todos os
tipos de coisas… assim como quando vocês se sentam na praia de um oceano. Vocês veem as ondas chegando, indo assim.
Mas por dentro, dentro disso está um ser humano que quer evoluir, que quer se tornar o Espírito. Então ele começa a pensar que
bem ele pode fazer aos outros. Até agora, Eu tenho estado muito preocupada… para que as pessoas se tornem Sahaja Yogis. Eu
não Me dediquei a nenhum trabalho missionário ou trabalho social. Eu costumava fazer quando não estava na Sahaja Yoga, Eu
devo dizer, quando Eu não tinha começado a Sahaja Yoga. Mas mais tarde, Eu descobri que a menos e até que você transforme
as pessoas, a menos e até que você se torne o Espírito, você se tornará como qualquer outro assistente social. Eu estava
trabalhando em uma, digamos, escola para cegos. Eu era a presidente da escola para cegos, pessoas cegas. E fiquei surpresa,
as pessoas que estavam Comigo… eram muito estranhas, sabem? O governador estava para chegar… e elas disseram: "Quem
se sentará ao lado do governador?" Eu disse: "O que é isso?" Então elas disseram também que… Eu sendo a presidente, Eu tenho
de sentar perto. Eu disse: "Não é necessário," "posso sentar em qualquer lugar." Mas todas elas começaram a discutir sobre
esse ponto. Então Eu disse: "Tudo bem, vamos pegar uma prancha e colocá-la na cabeça do," "do governador e todos vocês se
sentam nela como pardais." Esse humor ajudou muito e elas se acalmaram. Então essa é a coisa estúpida onde você observa:
Qual é a sua posição? O que você ganha? Quero dizer, é tão estúpido que… até a formiga sabe como trabalhar a coletividade. Eu
não sei como os seres humanos estão… morrendo por causa de coisas inúteis e sem sentido. Mas a única coisa é que o ser
humano ainda não se tornou o Espírito. Então ele não se respeita, nenhum respeito. Então ele faz todas essas coisas que não
são muito respeitáveis, Eu acho. Então Eu pensei que esse tipo de trabalho que as pessoas estão fazendo, elas acham que não
há limite para si mesmas. Uma vez que você comece a fazer algo bom, por que você acha que você é muito importante? Eu, Eu
não consigo entender, Meu cérebro é dessa forma inútil. Porque o que Eu descobri com essas pessoas que estavam

trabalhando Comigo, é que elas estavam muito ansiosas para levar o crédito por isso. Alguém queria se tornar o presidente,
vice-presidente. Eu disse: "Tornem-se tudo". Assim, a atenção estando na sua promoção… não é uma promoção real, nenhuma
promoção. Todo mundo ria delas, é uma degradação. Sua promoção não é através de seu próprio ser, mas através do seu
próprio Espírito. Ser significa uma coisa muito importante, Eu acho, mas o Espirito é muito sutil, muito belo, que está residindo
em todos vocês como uma luz. Ele é uma luz dentro de vocês. Agora há Sahaja, muitos Sahaja Yogis que estão dando a
iluminação aos outros. Há pessoas que estão indo pelo mundo inteiro. Eu fiquei surpresa ao ver que pessoas da Alemanha e da
Áustria… vieram Me ajudar quando Eu fui à Rússia pela primeira vez. Eu disse: "O que vocês estão fazendo aqui?" Disseram:
"Mãe," "nós temos de fazer alguma coisa," "porque muitas pessoas foram mortas por nossos antepassados." Então Meu
coração começou realmente a agradecê-los. Olhem para isso, o que surgiu dentro deles? Então eles foram, vocês ficarão
surpresos, para Israel e de Israel, eles trouxeram muitos Sahaja Yogis para o Egito. Então Eu perguntei aos israelenses, os
Sahaja Yogis: "Por que vocês estão aqui?" Eles disseram: "Mãe, é nosso trabalho agora fazer amizade…" "com esses Sahaja
Yogis do Egito." Apenas vejam como o amor engole todas essas angularidades, todos esses espinhos da vida e dissolve isso
completamente. Dá tanta alegria ver o amor de vocês atuando sobre os outros. Coisas pequenas e coisas muito grandes, tudo
isso se realiza com amor. Por exemplo, em uma indústria agora, as pessoas têm problemas de greves. Uma luta muito comum,
entre os que têm e os que não têm e isso continua. Mas se vocês puderem elevar as pessoas à elevação espiritual, à
necessidade espiritual delas, que é a necessidade mais importante hoje, vocês ficarão surpresos ao ver que não haverá nenhum
problema de nenhum tipo. É uma espécie de comunismo, é uma espécie de socialismo, é uma espécie de democracia. São
todas as coisas juntas que funcionam. Democracia significa que nós temos Sahaja Yogis que queriam organizar isso. Eles
disseram: "Mãe, o que devemos fazer?" Eu disse: "Eu não vou dizer nada, façam o que quiserem." "Escolham seja o que for que
vocês gostem, seja o que for que queiram fazer." E Eu estava ocupada arrumando as flores da casa, porque vieram tantas flores
e Eu estava preocupada com as flores. Eu só estava arrumando as flores da casa. E o que Eu percebo? Agora vejam como eles
fizeram, sem discórdia, sem briga, sem discussão, nada. Como eles fizeram? Por outro lado, você não consegue fazer… dez
pessoas se sentarem juntas e conversarem da mesma maneira. Um falará, outro falará, outro falará, continuarão discutindo,
discutindo isso, chegando a lugar nenhum. Caso contrário, apenas um homem tem de resolver, senão nada pode funcionar.
Assim, isso muda toda a atmosfera de cada ser humano. Muda sua atitude, muda seus esforços… e tudo se torna tão belo e
doador de alegria. Você é um socialista também porque você começa a pensar nas pessoas… que são oprimidas, pessoas que
não têm dinheiro, que são pobres, e você tenta realizar algo com o qual eles consigam algum dinheiro. Eu costumava ir com
Meu pai a um julgamento em um distrito… chamado Chanda. E lá Eu vi pessoas apenas com um pano em volta delas. O que foi
chocante para Mim, apenas um pano, quer fosse inverno ou verão. Eu chorava. Então Meu pai dizia: "Por que chorar diante
deles?" Eu disse: "O que Eu posso fazer? Eu devo tentar fazer algo por eles." Agora, quando Eu tenho tantos Sahaja Yogis, Eu
disse a eles: "Eu quero ajudar essas pessoas de alguma forma." "E o que elas fazem é cerâmica." Então eles disseram: "Mãe,
tudo bem. A Senhora pode pegar a cerâmica." "Nós importaremos aqui e as venderemos." Vocês ficarão surpresos, agora
aquelas pessoas adquiriram casas, elas têm uma vida boa e estão vivendo muito bem. Então, de certa forma, é uma espécie de
socialismo. Vocês veem os problemas e sabem resolvê-los coletivamente, coletivamente, não individualmente, mas
coletivamente. Todos os Sahaja Yogis sugerem: "Mãe, isso pode ser resolvido." Até agora Eu não fiz nada diretamente, Eu devo
dizer, como começar uma organização desse tipo. Mas agora, quando há tantos Sahaja Yogis com a atenção deles no coração,
agora Minha atenção está indo para as pessoas que precisam de nossa ajuda. Então, pela primeira vez, Eu pedi a eles que
fizessem uma ONG… para mulheres desamparadas e para crianças… que estão sendo abandonadas pelo seus pais. E
imediatamente, vocês ficarão surpresos, tudo está feito. Nós conseguimos o terreno, conseguimos as pessoas. Quero dizer, Eu
não estou fazendo nada e está tudo feito. Além disso, muitas pessoas escreveram: "Mãe, se a Senhora quiser um terreno," "nós
podemos Lhe dar, a Senhora vem aqui, faz isso, faz aquilo." Vocês podem imaginar? Uma vez Eu só pensei nisto: "Nós temos de
fazer algo pelos pobres." Também outras tantas coisas podem ser feitas… com sua atenção que é pura, cheia de amor, porque o
amor é algo que lhes dá a sabedoria de como fazê-lo. Se vocês têm amor, isso lhes dá um "insight" completo dos problemas… e
como funciona. É surpreendente para Mim, quero dizer, Eu costumava fazer isso sempre, mas mesmo depois da Sahaja Yoga,
Eu descobri que o amor é a solução. Essa é a única maneira com a qual nós podemos entrar no coração das pessoas. Mas para
esse amor, nós não devemos tentar fazer isso por dinheiro… ou por algumas conquistas ou por algum tipo de recompensa, mas
apenas o impulso do amor e é isto que hoje está se retribuindo a todos vocês: a maneira como amam todas as pessoas, a
maneira como vocês trabalham tanto. Vocês não sabem que gratidão Eu tenho por vocês. Sozinha, Eu não poderia ter feito isso.
Eu não poderia ter ido a tantos países. É como por exemplo, um lugar como Benin, onde há somente muçulmanos lá, Eu nunca,
Eu nunca poderia ter pensado em ir para… aquele lugar longínquo onde essas pessoas estão… e imaginar que aquelas pessoas

são muçulmanas… e todas elas adotaram a Sahaja Yoga. E nisso, elas estão entendendo a beleza do amor. Isso foi feito pelos
franceses. Vocês podem acreditar nesses franceses? Percorrer toda essa distância até Benin e ter feito isso. Mesmo o ingleses
percorreram grandes distâncias para diferentes países; mesmo os austríacos… e também os alemães e os italianos são outra
qualidade de pessoas… que têm um coração muito rico, Eu devo dizer. Eles têm um coração muito rico… e a maneira como eles
estão expandindo a Sahaja Yoga por toda a Itália… é realmente extraordinária. Eu estou surpresa ao ver como essas pessoas
estão abordando… todas essas pessoas que nunca souberam o que é o Espírito, e como elas as estão levando para a Mãe.
Agora, com isso, nós não temos de dizer "proibição". Nós não temos de dizer "não use drogas", nada. Nada de "nãos" na Sahaja
Yoga. Elas abandonam automaticamente. Eu não tenho de dizer: "Não faça isso". Elas simplesmente abandonam
automaticamente. Quero dizer, vocês ficarão surpresos, uma vez nós tivemos um programa… e havia uma vela para ser
colocada em uma das deepas e ninguém tinha… uma caixa de fósforos. Vocês podem imaginar? Ninguém tinha caixa de
fósforos. É um grande problema, com milhares de pessoas lá, ninguém tinha caixa de fósforos. Então nós tivemos de enviar
alguém para comprar a caixa de fósforos. Não há necessidade. Portanto, Eu nunca digo: "Não faça isso", nunca. Eu nunca disse
isso, mas tem funcionado assim, tem funcionado. Eu não sei como, como vocês abandonaram isso, mas é muito simples.
Quando a luz do Espírito está presente, nessa luz, vocês simplesmente não fazem isso. Agora, todas as pessoas disseram: "Não
bebam". Digamos, por exemplo: sikhs, muçulmanos, mas todos eles bebem. porque eles não são realmente muçulmanos, não
são realmente sikhs. Se eles fossem realmente isso, eles não teriam bebido. Como isso é possível então? Eles têm de ser o
Espírito. Na luz do Espírito, vocês simplesmente não fazem nada que seja destrutivo, simplesmente não fazem. Vocês não têm
de falar a ninguém. Agora todos vocês estão sentados aqui, vocês sabem que Eu nunca disse a ninguém: "Não faça isso". Mas
fiquei surpresa em Londres, as pessoas abandonaram as drogas da noite para o dia, da noite para o dia. As pessoas recrutam
militares, isso, aquilo, a droga está espalhada. Eles abandonaram a prostituição, abandonaram as drogas, todos os tipos de
coisas destrutivas que os seres humanos assimilam… às vezes por causa de frustração e às vezes porque eles se sentem muito
solitários. Mas agora, na Sahaja Yoga, vocês nunca podem ficar sozinhos. Em todo o mundo, vocês têm irmãos e irmãs. Se eles
vierem a saber que alguém está lá, que alguém está chegando, todos eles irão ao aeroporto para receber. Não é uma irmandade
de uma vida comum. É um tipo muito profundo de irmandade. É um entendimento muito profundo. Mas eles são pessoas muito
profundas, Eu devo dizer, porque eles têm sido buscadores e nessa busca, eles realmente ficaram completamente envolvidos
em uma confusão… e isso os tornou pessoas muito profundas. Esse livro "Luz do Alcorão" foi escrito por uma senhora, Gilmet.
Vocês o leram? Eu lhes pediria que o lessem, porque ela é tão profunda. Eu sabia que ela era muito profunda, mas a maneira
como ela se expressou é tão bela, dá tanta alegria, ela não é muçulmana, ela se casou com um muçulmano, assim chamado,
porque todos eles eram Sahaja Yogis… e a maneira como ela narrou sua busca é tão bela. Nós temos muitos grandes escritores
na Sahaja Yoga… que proporcionaram livros muito, muito bons e coisas assim. Mas essa Gilmet é muito tímida. Ela não fala, ela
fica em silêncio. Mas por dentro, ela é tão profunda por causa de sua busca. Assim, há muitas pessoas neste mundo que estão
buscando a verdade, porque elas não conseguem suportar a insensatez do mundo moderno… e elas são muito sensíveis. Elas
não são insensíveis, pessoas muito sensíveis. É desse modo que todos vocês obtiveram sua Realização. Não é nada Meu. Dizer
que Eu fiz isso não é apropriado. Se vocês não fossem como uma vela, Eu não poderia tê-los iluminado. Assim, Eu estou muito
grata a vocês e estou tão encantada… pela maneira como vocês estão se sentindo em relação à Sahaja Yoga, coletivamente
vocês têm de trabalhar isso, globalmente vocês têm de trabalhar isso. Vocês têm de ajudar uns aos outros e despertar a
atenção das pessoas. A coisa mais importante é criar uma mente universalmente… que está em direção ao Espírito. Então nós
resolveremos todos os problemas, não haverá problemas. Agora, se Eu disser que estou começando algum tipo de projeto aqui
para os pobres, imediatamente, todos eles Me enviarão dinheiro. Imediatamente, todos eles trabalharão. Eles descobrirão quem
pode resolver isso, quem pode vir e ajudar a Mãe, qual trabalho nós podemos dar a eles. Como resolver isso, em todo o mundo.
Quero dizer, isso se espalha tão rápido. Eu só tenho de dizer. Eu nunca pedi dinheiro. Eu nunca disse: "Eu preciso de dinheiro",
mas imediatamente eles planejarão a coisa toda, trarão a coisa toda aqui e trabalharão isso. Isso pode funcionar na Índia, pode
funcionar em qualquer lugar. Eles não estão apenas interessados na Índia. Mas globalmente, eles estão interessados nos
problemas. Não é para fazer algum tipo de show ou algum tipo de, nós podemos dizer, culto. É algo que é muito inato, que é
muito sutil e isso funciona, dá a eles alegria. Isso dá a eles a alegria em fazer algo pela Sahaja Yoga. Às vezes Eu fico surpresa
ao ver como eles sentem pena do mundo inteiro, como eles cuidam do mundo inteiro, o quão eles estão dispostos a fazer por
Mim. É claro, como Eu disse, todo país tem alguns problemas. Por exemplo, nós podemos dizer que os indianos do norte… estão
sempre interessados em política porque Delhi é aqui. Mas está reduzido agora, muito reduzido agora, não há muito
acontecendo. E eles não gostam de ouvir nada contra ninguém. Isso é uma coisa boa. E no sul, podemos dizer além do rio
Narmada, seja o que for que nós tenhamos, Maharashtra e tudo mais, eles são muito ritualistas, pessoas muito ritualistas.

Mesmo que eles coloquem o thali (prato), vocês devem colocar sal aqui, vocês devem colocar vegetais aqui, vocês… de modo
que um cego também consiga comer apropriadamente. Vocês devem usar apenas uma mão, vocês devem manter a outra mão
amarrada. Eles são muito, muito ritualistas por causa dessas duas coisas, eles não crescem na Sahaja Yoga. Seja o que for, nós
temos de entender que estas coisas estão perdurando, ainda estão atrás de nós. Por exemplo, no norte da Índia, Eu diria, se
alguém falar mal de alguém, apenas colocam suas (mãos nos ouvidos). Esse princípio de Gandhiji estava correto. Nunca dão
ouvidos a nenhuma fofoca absurda. A fofoca continua, as pessoas gostam de ouvir fofoca por causa dessa mídia também, eles
estavam mostrando nada além de fofoca antes da eleição. E a fofoca inteira entra em nossa mente e é desse modo que
atuamos. Então, para essa parte, Eu pediria a todas as pessoas do norte da Índia… nunca ouvir nenhuma crítica, nunca criticar
alguém. De que adianta? Apenas vejam logicamente, se vocês ouvirem o criticismo de alguém, de que adianta? O que vocês
ganham com isso? Agora, passar isso adiante para outra pessoa, o que vocês ganham? Qual é o ganho? Coisa simples, sempre
façam a pergunta: "Qual é o ganho?" E por que ver algo errado nos outros? Eu sei que vocês podem ser enganados. Alguém
pode enganá-los, é verdade. Mas não importa. Vocês não colocam nada em sua cabeça. Vocês não põem nenhuma imundície e
nenhum veneno em sua cabeça. Eu sei que há pessoas que criam problemas, falam de um para o outro, fazem isso, fazem
aquilo. Mas isso não deve feri-los de forma alguma, porque vocês têm o Espírito e o Espírito não pode ser ferido. Ele não pode
ser destruído. É dito: "Ele não pode ser destruído por nenhuma arma, Ele vive e vive para sempre." Portanto, está faltando a
atenção em direção ao Atma, atma vimukta. Vocês podem chamar isso. Nós, nossos olhos se foram, nossa atenção se foi…
para algo longe do Espírito e é por isso que todos os problemas existem. Uma vez que você seja um só com seu Espírito, Ele
atua. Ele atua para você porque Ele está em conexão com Deus Todo-Poderoso. Ele está em conexão com o Poder Onipresente,
que resolve tudo. Eu conheço esse Poder Onipresente. Ele tem mostrado tantas fotos milagrosas sobre Mim. E na verdade, Eu,
Eu não pedi, mas Ele está fazendo. Porque é muito ativo, Ele é muito ativo. E se Ele vê alguém que é sutil e profundo, Ele atua.
Nos seus negócios, em sua política, em sua família, em todos os lugares, vocês descobrirão que esta luz brilhará e vocês
respeitarão, respeitarão o coração dos outros. Vocês respeitarão o amor dos outros. Vocês respeitarão o Espírito que está
brilhando nos outros. Essa é a razão pela qual vocês aprenderam a respeitar uns aos outros, porque seu Espírito está iluminado,
Eu posso ver isso tão claramente. Eu estou muito feliz em ver tantos de vocês aqui para Meu Aniversário. Eu não sei qual é a
importância de um aniversário, mas seja o que for, é uma das coisas na qual Eu posso Me encontrar com vocês, todos vocês
aqui, muito felizes. Eu estou grata a essas pessoas que são da elite de nossa sociedade. Elas são ótimas pessoas eleitas… e às
vezes são dadas a elas posições muito elevadas… e também há alguns industriais muito conhecidos. Todos eles precisam
entender o valor da vida espiritual. Isto é muito importante para eles. Não evitar esse ponto, mas ser um só com seu Espírito,
que é sua propriedade, está em seu próprio - Eu devo dizer, a glória completa que vocês têm é ser o Espírito. Com tudo isso, Eu
não sei como agradecer a todos vocês… e como agradecer a todas essas pessoas que falaram tão gentilmente. Somente uma
coisa, Eu desejo a todos vocês um grande crescimento… em sua vida espiritual, atmonnati, em sua espiritualidade, de modo que
isso cubra todos os cantos do mundo e crie um belo mundo de amanhã. Que Deus os abençoe.
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Puja de Aniversário, Delhi, Índia, 21.03.1998 Eu fiquei muito feliz ao ver... o modo como vocês tinham organizado estas belas
boas-vindas. Eu devo dizer que é o amor de vocês que descobre... todos os tipos de expressões de regozijar a Sahaja Yoga. Eu
realmente não consigo entender... como essas ideias únicas vêm na cabeça de vocês, e vocês representam... os diferentes
países de onde vieram. Eu desejo que vocês levem estas bandeiras de volta a seus países, e lhes digam a mensagem de que o
momento chegou... para nossa ressurreição, que nós temos de nos elevar. Nós temos de nós elevar acima deste nível
humano... para um nível mais elevado de existência. E se isso acontece, então como isso muda sua vida, como isso o faz feliz,
como você perde todas as suas ideias absurdas de ódio... e de ferir os outros, de ofender os outros, todo esse tipo de ideias que
têm trabalhado... para propiciar algum tipo de prazer sádico a muitas pessoas, e eles têm desfrutado... o modo como eles
querem destruir a alegria dos outros, a felicidade dos outros. Para manter a felicidade, Eu sei... que vocês sendo Sahaja Yogis,
vocês têm de suportar muito, tolerar muita insensatez. Vocês já fizeram isso, e gradualmente uma vez que a Sahaja Yoga esteja
estabelecida... em seus países como algo que é tão belo, tão puro, tão importante... que todos os outros em seus países
também tentarão... seguir esse caminho que vocês atravessaram. Somente suas vidas são as que refletirão... a beleza de seu
ser interior e da Sahaja Yoga. Eu lhes disse ontem o que estava faltando na consciência humana, e que a atenção não estava no
Espírito. Mas quando ela está no Espírito, o que lhe acontece? Primeiramente você se torna, de acordo com as palavras em
Sânscrito, gunatit, você vai além de todas as três gunas. Isso significa que você não é mais uma pessoa que é tamo guni,
significa aquele que adquiriu... todos os tipos de desejos de permissividade. Sua atenção move-se de lá para o segundo estilo...
onde você é rajo guni, canal direito, eles querem fazer algo, querem mostrar algo, você quer se tornar algo, você quer competir
com os outros. Toda essa luta simplesmente desaparece. “Atit” significa “além”. Então sattwa guni, que é também quando você
está buscando, quando você vê o que está errado nesse tipo de comportamente extremo, e você apenas odeia esse tipo de
vida... e você quer se livrar disso e então começa a buscar. Isso também chegou ao fim. Todas as gunas chegaram ao fim,
então você se torna gunatit. Isso simplesmente acontece quando sua atenção vai para seu Espírito, porque agora a atenção não
está em... nenhuma de suas características inerentes, você pode dizer, ou características condicionadas, ou características
egoístas. Então você se torna uma pessoa que está além disso. Isso é algo notável no que se refere à vida normal, mas para
você não é, apenas acontece. Você apenas desfruta ser você mesmo. Você não está mais preocupado sobre suas próprias
conveniências, confortos e coisas insignificantes. Mas o que acontece é que você simplesmente vai além... de todas estas três
gunas que têm estado dominando você... dessa maneira ou daquela maneira. Assim, é desse modo que você cruza o limite da
consciência humana, primeiramente. Depois a segunda coisa é: você se torna kalatit, você vai além do tempo. Eu sei que hoje
Eu estava atrasada, de algum modo, isso simplesmente aconteceu dessa maneira. Mas vocês simplesmente não perceberam o
tempo. Vocês ainda estavam desfrutando. Eu pude ver, sentada em casa, que todos vocês estão em um humor muito
prazeroso, todos vocês estão desfrutanto tranquilamente. Eu não estou aqui, mas ainda assim vocês estão desfrutando. Isso é
além do tempo, você não fica limitado pelo tempo. Seja qual for o tempo é seu próprio, porque você está se mantendo no
presente, você não está aqui e pensando no futuro. Você não pensou sobre o que acontecerá amanhã... ou como você pegará o
seu avião ou como você fará isso. Aqui, vocês apenas estavam desfrutando, desfrutando o presente, e o presente é a realidade.
Se você está pensando no futuro ou no passado, então você não está na realidade, Eu disse muitas vezes... que o passado está
acabado e o futuro não existe. Então nesse momento, você está aqui sentado, talvez esperando por Mim, talvez apenas
desfrutando cada momento de sua estada aqui, de suas conexões com os outros. E essa alegria não pode ser descrita, como
você está desfrutando isso. Do contrário, as pessoas ficariam olhando o relógio, se perguntando: “Por que a Mãe não veio? Qual
é o problema?” “Por que Ela não chegou?”, e todos os tipos de ideias podem circular. Ajuda muito ser kalatit. Eu Me lembro que
em Nasik, Eu tive de trabalhar muito duro porque nenhum Sahaja Yogi... se ofereceria para fazer qualquer coisa, eles eram tão
tímidos e muito preocupados. E então aconteceu, felizmente ou infelizmente, podemos dizer, que Meu carro estragou no
caminho e Eu estava atrasada. Cerca de uma hora se passou, não havia nenhum carro vindo naquela estrada, não havia
nenhuma forma de ir e estávamos isolados na estrada. Agora, surpreendentemente, quando Eu cheguei no lugar... onde nós
íamos ter o programa, os Sahaja Yogis assumiram o controle, eles assumiram a responsabilidade, e eles estavam muito
ocupados dando a Realização aos outros... e trabalhando. Do contrário, eles não estariam. Eles não conseguiam acreditar que
eles têm o poder de dar a Realização. Eu poderia falar com eles, mas eles não levantariam suas mãos. E só porque estava na
hora e eles pensaram: “Muitas pessoas estão aqui, a Mãe não está vindo...” “ou Ela pode estar chegando, então é nossa

responsabilidade.” Dessa maneira, eles assumiram a responsabilidade. Então quando você está além do tempo, você se torna
responsável por esse momento. É uma tamanha responsabilidade que é também coletiva, significa que todos vocês
simplesmente se tornam responsáveis. É muito surpreendente, nós somos muitos aqui, não há nenhuma discussão, nenhuma
briga, nada. Nós estamos muito tranquilamente sentados, apenas além... de todos os tipos de ideias estúpidas de atacar uns
aos outros. Isso acontece porque vocês não estão envolvidos com o tempo. O tempo não pode curvá-los. Talvez se não fosse
vocês, fosse algumas outras pessoas, elas teriam jogado pedras em Meu carro, pensando: “Então Ela chega tão atrasada, nós
estamos aqui fervendo no calor.” Elas teriam ficado ressentidas. Mas não as pessoas que estão além do tempo. Elas ficam
tranquilamente sentadas, deleitando-se. “Não importa, o tempo passa”. Então você se torna dharmatit, você se torna além do
dharma, além de sua natureza humana. Isso significa que seja o que for que você faça é religioso, seja qual for a sua
empreitada, é religiosa. Se, digamos, você está em um negócio, você gostaria de fazer o negócio de uma forma religiosa, porque
você está além da religião, você não está preocupado em relação a seguir um determinado padrão... ou ritual de nenhuma
religião, mas você está além disso. Por exemplo, as pessoas que não estão além da religião, elas devem se levantar cedo de
manhã, elas estão limitadas pelos seus rituais... e elas passam pelos rituais, e se um dos rituais não é feito, elas ficam muito
infelizes... e ficam agitadas. Mas não vocês. Para vocês, vocês estão sempre em dhyan, sempre em estado meditativo, e se
qualquer coisa der errado, vocês simplesmente saltam para dentro dessa consciência... onde vocês obtêm a solução e não
ficam perturbados, não perturbados de forma alguma quando as coisas dão errado. Por exemplo, a natureza ritualista torna
você muito constrito, muito dócil, às vezes pode ficar agressivo também. As pessoas com seu ritualismo incomodam muito os
outros. Como por exemplo, uma senhora que presumia-se ser nossa amiga... veio em Minha casa. Então ela disse: “Eu sou
vegetariana.” Eu disse: “E então?” “Mas eu não posso comer a comida...” “que não é vegetariana, a comida que foi cozida." Eu
disse: “Tudo bem, então teremos de adquirir novos utensílios.” Então Eu fui e comprei novos utensílios para ela. Então ela disse:
“Você tem de ter cuidado,” “mesmo a colher não deveria ser usada.” Então Eu tive de ir e arranjar para ela uma colher. Então ela
disse: “Copos,” “porque as pessoas que estão comendo aqui...” “estão comendo comida não vegetariana,” “então é melhor Você
conseguir para nós algo que seja totalmente novo.” Eu tive de suportar todos esses problemas. E então ela estava na cozinha e
ela não permitiu... nosso cozinheiro cozinhar nada para nós, ela disse: “Primeiro eu cozinharei e depois você pode cozinhar.” E
ela criou um tamanho incômodo... que ao invés de ser uma convidada, ela se tornou uma peste, e isso é o que acontece com
pessoas que são ritualistas, porque elas são muito exigentes, elas ficam demandando: “Este é nosso dharma.” Eu conheço uma
outra história... que Me contaram sobre alguém em Mumbai. Ela disse: “Essa senhora que veio a mim como uma convidada,”
“porque ela era relacionada a algo muito elevado,” “ela era pior do que minha tatataravó.” “Eu disse: Verdade?" "Ela disse: ‘Eu
não consigo entender que na Índia...’” “'nós ainda temos pessoas assim vivendo.’ Ela veio aqui e disse:” “’Eu não posso tomar
água da torneira.’” “’Você tem de obtê-la de algum tipo de poço.’” “Agora, só há dois poços em Mumbai,” “então as pessoas
tiveram de ir e buscar água,” “mas a comida tinha de ser completamente encharcada na água...” “e somente então o cozinheiro
poderia cozinhar.” “’Porque se ele cozinhar sem isso, então eu não comerei.’” “E ela continou sem parar,” “e o cozinheiro pegou
pneumonia, um outro veio...” “e pegou um resfriado. Essa senhora não se importou,” “ela disse: ‘Não, esse é meu estilo.’” Então
ela Me perguntou: “O que devemos fazer com pessoas assim, Mãe?” Eu disse: “Você deveria ter-lhe falado: ‘Nós temos isto,’”
“’se você gostar, ótimo; do contrário não coma,’” “’tudo bem, jejuar é uma coisa muito boa.’” “Essa é a única solução para essas
pessoas...” “que são tão egocêntricas e perturbam tanto os outros.” Assim, esse egocentrismo surge em nós porque nós
pensamos: “Esse é o nosso dharma, esse é nosso direito,” “tudo nos pertence, como eles ousam não fazer isso?” O quanto
perturbamos os outros, o quanto os tornamos inconvenientes, o quanto tentamos tornar a vida deles infeliz, nós nunca
pensamos. Nós ficamos demandando coisas: “Este é meu dharma, o que eu posso fazer? Isto é o que eu tenho de fazer.” Mas
isso se torna um tamanho condicionamento da mente... que Eu tenho visto muitos casos na Sahaja Yoga, quem ficou
condicionado desse jeito. Havia uma senhora, uma francesa que veio para a Sahaja Yoga, e sua mãe era muito ritualista, antes
de mais nada, e ela era tão problemática... que ela precisava ir à igreja todo domingo. Ela se vestia bem, ia para a igreja e voltava
para casa. E um dia ela simplesmente desapareceu. Então eles falaram para a polícia encontrar essa senhora, e quando a
polícia foi procurar essa senhora, eles disseram: “Não conseguimos encontrá-la, só Deus sabe onde ela desapareceu.” Então ela
disse: “Tudo bem, vão e procurem na igreja.” Ela ainda estava sentada na igreja. Na próxima vez, ela desapareceu novamente.
Isso aconteceu três, quatro vezes. Então a polícia disse: “Sinto muito," "nós encerramos com ela. Agora, se você quiser, você
pode colocá-la...” “no asilo de idosos, e isso é tudo.” Então eles a enviaram para um asilo de idosos. Então essa Sahaja Yogini
Me disse: “Mãe, é muito surpreendente,” “eles também são pessoas muito estúpidas, eles ficam sentados,” “emburrados,
falando insensatez como loucos,” “todos eles se tornaram senis...” “e a senilidade deles pode ser vista muito bem.” “Mas o que
acontece é que no domingo,” “todos eles se vestem bem e vão para a igreja.” “Esse é o único ponto onde eles são sãos.” É

impressionante como o condicionamento atua. Houve uma pessoa que Eu recebi que veio e ficou conosco, e ele disse: “Eu sou
um motorista muito bom.” Então Eu disse: “Tudo bem.” Mas ele só sabia dirigir, ele não conhecia Londres, que tipo de lugar é
Londres. Agora, ele sabia dirigir muito bem, mas se Eu tivesse de ir para o norte, ele Me levaria para o sul. Se Eu tivesse de para
o leste, ele Me levaria para o oeste. Eu disse: “Qual é o problema? Você sabe dirigir?” “Sim, eu sei dirigir, isso eu sei, mas eu não
sei nada...” “sobre estradas, não tenho nenhum senso de trajeto.” Um dia a polícia o pegou, Eu também estava no carro. O
policial disse: “Aonde você está indo?” Ele disse: “Eu estou indo a tal lugar.” Então o policial disse: “Você esteve neste lugar seis
vezes.” “Novamente você está voltando ao mesmo lugar seis vezes.” Assim, na velhice, Eu percebi que essas coisas formam...
um tipo de hábito, mas na juventude também você pode perceber que as pessoas... ficam tão condicionadas pelo estilo delas.
Assim, isso é o que vocês podem chamar de elemento humano... onde você fica apegado ou fica preocupado com alguma
coisa. Agora, isso é um tipo de, Eu devo dizer, loucura de maneira que alguém demanda isso, alguém demana aquilo: “Eu não
gosto disso, não gosto daquilo.” Isso continua sem parar. É tão comum dizer “eu não gosto”, “eu gosto”. É muito surprendente
que eles continuem falando desse jeito. Eles vão à casa de alguém: “Não, não, eu não gosto deste tapete.” Não é seu tapete,
você não o comprou. Aquela pessoa comprou o tapete. O que você tem a ver com isso? Por que você deveria dizer “eu não
gosto”? Quem é você? Você não pagou. Aquele que pagou gosta dele, acabou-se. Por que você quer fazer seus comentários, “eu
não gosto disso”? Você é um especialista para criticar os outros? Alguém está usando, supondo, o penteado de uma forma,
mas “eu não gosto desse tipo de penteado.” “Por quê?” “Eu não gosto, só isso.” Então isso vai desse ponto para os seres
humanos e para todo mundo. Quem é você para gostar ou desgostar? Qual é a sua posição? Por que você deveria dizer “eu
gosto” ou “eu não gosto”? Mas é muito comum, especialmente no ocidente, fazer tais comentários. “Eu não gosto disso”. “Eu
não gosto da Índia”. “Tudo bem, se você não gosta, fique em casa. Por que você veio para cá?” “Eu não gosto da Turquia.” "Por
quê?” Porque supondo se alguém estiver usando uma saia longa, eles dirão: “Não, eu não gosto disso porque é turco.” Então
você deveria só vestir saias curtas. Mas nós não gostamos de saias curtas, supondo, mas não devemos dizer: “Eu não gosto
disso”, porque isso magoa as pessoas, isso leva embora o orgulho da pessoa. Agora, quando você está na Sahaja Yoga, você
deve saber que... você não é um ser humano comum, de acordo com os padrões normais, você está acima deles. Seus gostos e
desgostos são diferentes dos deles, e toda a sua atitude mudou. Vocês são, às vezes, vocês são exatamente como crianças, Eu
tenho visto. Vocês falam como criancinhas, muito inocentemente, e às vezes vocês falam coisas muito profundas. Agora, isso é
desconhecido para as pessoas que supõem-se serem normais, porque as pessoas normais, vocês sabem, elas são tão
presunçosas, o tempo todo elas ficam falando “eu, eu, eu”. Kabira disse que quando uma cabra está viva, ela fica falando: “Mé,
mé, mé”, significa “eu, eu, eu”. Mas quando ela morre e seus intestinos são estirados... em um tipo de fio para – nós chamamos
de dhunak, significa “com o qual eles separam as sementes do algodão”, nesse momento, o que ela diz é “tu hi, tu hi, tu hi”,
“você é, você é, você é.” "Você é tudo". Quando você diz isso, imediatamente sua atenção vai embora dos outros, de achar
defeitos neles, de notar o que está errado neles, usando seus cérebros o tempo todo para criticar os outros, para zombar dos
outros, às vezes até mesmo, para falar mal dos outros. As pessoas gostam de fofocas, por quê? Elas gostam de fofoca porque
elas não sabem: “A outra pessoa é igual a mim mesma,” “e eu não tenho nenhum direito de fofocar sobre essa pessoa.” Assim,
essa compreensão, Eu deveria dizer, essa sabedoria amorosa... não existe quando você é um ser humano comum. Com a
menor provocação, você pode ficar zangado, começa a fazer todos os tipos de coisas exatamente como... um touro em uma
loja de porcelana, você pode se comportar de qualquer forma. De repente, você os descobrirá simplesmente crescendo nisso. A
razão disso é que você ainda não é um Sahaja Yogi. Mas o Sahaja Yogi é uma pessoa que desfruta todos os tipos de coisas.
Digamos que alguém fique muito zangado e irascível. Ele também vê o que está acontecendo, como ele está se comportando.
Assim, na verdade, isso não é um dharma, que você fique zangado com alguém, não é. É algo muito baixo ficar zangado com os
outros, ficar o tempo todo gritando com os outros, ficar exigindo coisas dos outros ou criticar os outros, achando que você é
alguém importante. E isso não vale à pena. Quando você chegar no fim da vida, você descobrirá... que você não teve um único
amigo, um único vizinho. Uma outra coisa é que quando você é muito egoísta, você acha que não há limites para você mesmo e
fica falando, tagarelando, falando, tagarelando, e a outra pessoa simplesmente fica extremamente entediada, mas você ainda
assim continua falando, falando, falando de si mesmo: “Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fui lá, eu, eu, eu.” Isso vai a qualquer limite, e
você não fica envergonhado com o que você está falando. Eu tenho visto pessoas que adotaram todos os tipos... de atitudes
estranhas em relação aos outros, quando eles são apenas seres humanos comuns. Se alguém diz algo errado sobre alguém,
alguém diz: “Essa pessoa é assim, eu sei,” “ela fez dessa maneira.” Imediatamente isso entra na mente deles: “Sim, é assim.”
Agora, isso torna sua mente uma mente doente, nós podemos chamar de “vikrudh”, onde a mente não é normal. Você fica
doente e aceita toda essa doença... e continua aceitando isso, aceitando isso... até que você se torne uma pessoa doente, e
essa doença é extremamente perigosa. Não tanto para os outros como para você mesmo, porque ninguém pode suportar uma

personalidade tão doente. Agora, você pode dizer – Eu tenho visto pessoas... que adotaram a religião. Por exemplo, agora Eu
sou uma pessoa religiosa, supondo. Agora, é melhor você ser religioso, e daí? Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo,
não pode sentar aqui, não pode comer isto, isto é importante, o tempo todo disciplinando os outros ao invés de se disciplinar.
Porque quando você é uma pessoa comum, você não se observa, você apenas observa os outros, mas uma vez que você seja
uma alma realizada, você começa a se observar e ver por você mesmo... o que está errado. Agora, depois de se tornar o Espírito,
na luz do Espírito, você se observa. Você simplesmente se observa. O que acontece, como você se comporta... e como você se
alegra quando você sabe como se corrigir. É muito doce. Pequeninas coisas, você faz de uma maneira tão bela, e você dirá
essas coisas belas. É claro, há pessoas que não podem ser corrigidas, elas são incorrigíveis. Então você também simplesmente
vê... que é incorrigível, você não pode ajudar. Por exemplo, na Sahaja Yoga, nós temos algumas pessoas... que estão o tempo
todo tentando ajudar os tipos errados de pessoas, por exemplo, elas têm uma pessoa com mandato na Sahaja Yoga. Então se
alguém tenta ser esquisito, nós esperamos uma chamada telefônica da pessoa com esse mandato. Depois de duas horas, ele
diz: “Agora, por favor diga a Mãe que tal pessoa...” “deve ser cuidada, isto tem de ser feito, aquilo tem de ser feito.” É sem dúvida
uma coisa habitual neles Me informar: “Não, a Senhora deve ajudar, a Senhora deve fazer algo.” Mas agora isso se tornou uma
prática tão comum, e nós sabemos que ele simplesmente virá agora... e nos dará um grande sermão sobre esse assunto.
Assim, é a natureza de um ser humano... que passou pelos diferentes tipos de complicações na vida, também nasceu com
alguns genes ou algo assim, de modo que ele é uma pessoa muito normal, embora digamos que ele é normal, porque o modo
como ele reage, a reação que ele mostra é muito absurda. Não há nenhuma necessidade de alguém Me telefonar, Me dizer:
“Este é assim e assado, é melhor a Senhora cuidar dele.” Desnecessariamente interferir no assunto dos outros... quando você
não tem nenhuma autoridade, quando você não tem nada a ver com essa pessoa. Todos os tipos de, Eu posso lhes dizer,
padrões estão presentes, que foram criados nas mentes dos seres humanos, e todos esses padrões desaparecem,
simplesmente desaparecem. Eu não sei como eles adquirem todos esses padrões, de onde... eles obtêm isso, talvez de seus
países, talvez de suas famílias, talvez de seus genes, seja o que for que você possa dizer, tudo isso desaparece, até mesmo
seus genes mudam. Isso é o que é a Sahaja Yoga, onde você se torna o Espírito, tudo muda. E o que lhe acontece... é que você
se torna uma pessoa que sabe o que é a alegria, que desfruta a alegria, que desfruta a existência, que dá alegria aos outros,
torna os outros felizes, o tempo todo pensa em como tornar os outros felizes. Isso simplesmente acontece, embora você tenha
sido criado da mesma maneira que os outros, embora você tenha sido educado da mesma maneira, talvez, mas tudo isso
desaparece... e você se torna uma pessoa sábia, bela, alegre. É algo que você alcançou, do qual talvez você não esteja
consciente, o modo como você fica desfrutando nesse “campo de escoteiros”. Nenhum outro grupo pôde desfrutar como vocês
têm desfrutado. Eu posso ver o que vocês estão fazendo aqui e como estão desfrutando, o modo como estão desfrutando a
companhia dos outros é notável, e isso surgiu porque seu coração... está cheio da alegria do Espírito que brilha dentro de você.
Você pode se examinar e ver por você mesmo... que seja o que for que Eu esteja dizendo está presente ou não. É claro, há
algumas pessoas que acham que não há limites para elas próprias, elas ficam em um hotel ou pousada ou algo assim. Elas não
estão desfrutando. Elas ainda acham que elas são importantes, então elas devem ficar em algum lugar assim. É muito
surpreendente, Eu tenho visto especialmente os indianos, quando eles vêm para Cabella, todos eles querem ficar em um hotel.
Em suas vidas, eles talvez tenham um banheiro em suas casas, mas quando eles vêm para Cabella, eles querem ficar em um
hotel... com suíte, com isso, com aquilo, jovens, é muito surpreendente. Isso acontece porque Eu acho que eles nunca viram um
hotel bom, ou talvez eles tenham vivido em condições muito ruins. Mas uma pessoa que é um Sahaja Yogi pode viver em
qualquer lugar, pode dormir em qualquer lugar. A única coisa é que seu Espírito está presente para torná-lo feliz, nada mais. Ele
é Aquele que lhe dá felicidade. Todas essas outras ideias que os seres humanos têm... é que têm criado um problema atrás do
outro. Agora, porque você pertence a uma religião diferente, você é mau. Se você quiser saber sobre os cristãos, é melhor você
ir e perguntar aos judeus, e se você quiser saber sobre os judeus, é melhor ir... e perguntar aos muçulmanos; e se você quiser
saber sobre os muçulmanos, vá e pergunte aos hindus. Você ficará surpreso ao ver como eles falam sobre outros povos, como
se todos eles fossem maus e eles são os melhores. Assim, toda essa atitude muda completamente. Você esquece isto: quem é
o quê; a religião de quem é o quê; de qual tipo de família eles vêm; de qual passado eles estão vindo. Eles simplesmente se
tornam unificados uns com os outros. O que eles gostam é da companhia de todos os Sahaja Yogis. Todos os Sahaja Yogis
estão presentes, isso é tudo. Muitos Sahaja Yogis estarão presentes e isso é a Meca, isso é a Kumbha Mela, você pode chamar
de qualquer coisa, se você quiser. A alegria coletiva que você desfruta veio a você, porque você cruzou, cruzou essa barreira...
que o impediu de ver a verdade. A verdade é, como Eu disse ontem, que você é o Espírito, e uma vez que você se torne o Espírito,
você se torna... gunatit, kalatit e dharmatit. Uma vez que você cruze esses limites, então você se torna como uma gota no
oceano. Se a gota está fora do oceano, ela sempre está com medo do sol, porque ele a secará; ela não sabe o que fazer, para

qual caminho escorregar, para qual caminho se mover. Mas uma vez que ela esteja unificada com o oceano, ela apenas se
move e desfruta, porque ela não está sozinha, não está sozinha. Ela está se movendo com as ondas desse belo oceano de
alegria. E isso é o que você alcançou, do qual você está consciente, você sabe, mas você não sabe que você alcançou isso,
porque você é o Espírito. Agora, você deve estar alerta em relação a si mesmo, às vezes, e você ficará surpreso ao ver como
você está mudado, como você se tornou tão simples e sensato e sábio. Muitos problemas surgem no ocidente porque... eles
ainda são estúpidos, Eu acho, pessoas muito estúpidas. Porque mesmo um homem idoso de 80 anos... gostaria de se casar
como uma moça, digamos, de 20 anos, e ele não entende por que ele está fazendo isso, porque ele não aceita sua idade, ele não
aceita que “eu sou um homem idoso”, “eu deve me comportar como um homem idoso.” Ele quer se casar com uma moça que
pode ser sua neta. Isso é mais comum no ocidente. Eles sempre pensam desse jeito. Qualquer jovem que vejam, eles acham
que deveriam se casar com essa moça. Eles podem estar simplesmente no caminho para a cova, mas não importa, eles querem
ter uma esposa assim. Esse é o problema do ocidente. Agora, como isso surge? Porque eles não compreendem que... “nós
somos idosos e ser idoso é ter orgulho.” Agora, quando Eu tinha cinco anos, Eu não pude imaginar que tantas pessoas... podiam
vir para Me desejar um feliz aniversário. Mesmo quando Eu tinha 50 anos, não havia tantas pessoas. Agora, quando estou com
75, vejam quantas pessoas estão presentes... para Me desejar feliz aniversário. Quando você é idoso, você deveria orgulhar-se
de sua idade, se você viveu sabiamente; mas se você tem sido estúpido, então é claro, ninguém pode ajudar. Todo mundo rirá
de uma pessoa assim, mas eles farão o mesmo. É um costume no ocidente... ficar tendo uma esposa após a outra, divorciar-se
de sua esposa e isso, aquilo. Na Índia é o oposto, Eu devo dizer, eles não têm muito respeito pelas mulheres. Eles deviam ter
grande respeito pelas mulheres, eles deviam ter colocado as suas esposas no pedestal de uma sati, e mesmo se as mulheres
forem qualquer coisa, eles não respeitam. Agora, de onde isso veio, Eu não sei. Alguns deles dizem que foi escrito por algum
poeta... que uma mulher deve ser espancada, quem é esse poeta? Ele deveria ser espancado, Eu acho, primeiramente. Ele
nasceu de uma mulher e aqui ele escreve desse jeito. Assim, nós gostamos de adotar algo que é errado, que é totalmente
absurdo. Isso surge porque você não é sábio. Um indivíduo sábio absorverá tudo que é sabedoria. Ele não aceitará nada que
seja insensato. Você fica lendo livros um após o outro, um após o outro. Você lê tantos livros e onde você vai parar com isso?
Você descobre que está lendo livros que não são bons para você, inúteis, mas se você gosta muito de ler, você continua lendo.
Portanto, a falta de sabedoria lhe dá falta de discernimento... e você justifica isso, tudo você justifica e diz: “Agora, isto é muito
bom, seja o que for que eu esteja fazendo é o melhor.” Isso não é ego, Eu diria, mas sim compreensão humana estúpida. “Seja o
que for que eu esteja fazendo é bom.” “Seja qual for a minha atitude é boa.” “Como alguém ousa me dizer qualquer coisa,” “que
isso é errado, aquilo é errado?” Todo mundo rirá dessa pessoa, zombará dessa pessoa. Um indivíduo assim sofrerá muito, de
tudo. Mas ele nunca aceitará que “eu fiz algo errado.” Portanto, quando você vai além, você se torna dharmatit, vai além do
dharma, então o que acontece... é que o dharma se torna parte integrante de você. Você não faz coisas erradas, você
simplesmente não faz. Não é que alguém fica lhe falando ou você quer seguir isso... ou há coação ou você é disciplinado, mas
você simplesmente não gosta de fazer coisas erradas, dizer algo que não é respeitoso, que não é util, que não é amoroso. Essa
é a qualidade de um Sahaja Yogi, visto que você se torna o Espírito. Tornando-se o Espírito, você não tem de dizer a ninguém, é
tão óbvio, tão evidente e a pessoa pode ver isso, e quanto mais você vai fundo dentro de si mesmo, você descobre que você é
dotado com tamanha grandeza dentro de você, sentimentos tão belos, coisas tão boas dentro de você... que você vence o ego
dos outros. Eu devo lhes contar uma história. Uma vez Eu fui ver um santo. Então os Sahaja Yogis disseram: “Mãe, a Senhora
nunca vai e vê...” “esses gurus e isso e aquilo, então por que A Senhora vai?” Eu disse: “Venham Comigo.” Então nós tivemos de
subir muito. Eu disse: “Daqui vocês percebem as vibrações dele.” “Primeira percebam as vibrações dele.” Então muitas
vibrações estavam vindo. Então nós subimos a colina, a escalamos. E presumia-se que esse senhor tivesse poderes, de modo
que ele podia controlar a chuva, e começou a chover, e chover pesadamente, e Eu fiquei completamente encharcada naquela
chuva. Quando Eu subi, Eu o vi sentado em uma pedra, apenas balançando sua cabeça com raiva ou Eu não sei o quê. Então Eu
entrei em sua caverna e Me sentei. Então ele voltou, ele voltou e Me disse: “Mãe, por que a Senhora não me permitiu parar a
chuva?” “É para derrotar meu ego?” Eu disse: “Não, não é isso, Eu não quis,” “Eu não percebi seu ego em nenhum lugar, mas o
problema é outro.” “Você é um sanyasi, você é aquele que é um asceta,” “você comprou um sari para Mim. Agora, se você
comprou um sari para Mim,” “Eu não posso aceitá-lo de você porque você é um sanyasi.” “Então Eu tive de ficar encharcada, de
modo que...” “Eu terei de tomar emprestado um sari de você.” E a coisa toda se derreteu. Ele se tornou uma pessoa muito
diferente. Assim, com sabedoria, você sabe como lidar com diferentes tipos de pessoas. Você diz coisas através das quais você
dissolve o ego delas. Os condicionamentos delas também são trazidos... para dentro de um tipo de novo despertar. Elas veem
em você essa sabedoria, esse amor, essa expressão, Eu devo dizer, de seu Espírito. E é desse modo que muitos santos, embora
eles fossem torturados... e perturbados por muitos, eles eram certamente... muito mais respeitados e amados. Mas esses

santos naquela época, Eu devo dizer, eram certamente pessoas muito agradáveis e boas, mas havia uma coisa: eles eram muito
rígidos... e disciplinadores com seus discípulos. A razão era que eles não eram almas realizadas, os discípulos deles, e esses
gurus achavam... que a menos e até que você discipline essas pessoas, elas nunca se elevarão, elas nunca se tornaram
grandiosas, então elas têm de ser disciplinadas. E os que eram buscadores da verdade aceitavam isso. “Tudo bem, seja o que
for que você diga, nós faremos.” “Mesmo que você nos peça para jejuar, nós o faremos.” Eles ficarão de cabeça para baixo:
“Tudo bem, ficamos de cabeça para baixo.” “Faremos o que você diz e teremos vontade de fazê-lo.” “Você não tem de se
preocupar com esse ponto.” E é desse modo que eles eram do tipo muito disciplinador. Mas na Sahaja Yoga, nenhuma
disciplina é ensinada. A razão é que vocês são almas realizadas, seu Espírito está presente e o Espírito lhes dá a luz. Nessa luz,
você vê a si mesmo tão claramente, e você pode se disciplinar. Eu não tenho de lhe falar. Vocês sabem que muitas pessoas...
abandonaram as drogas da noite para o dia, mas Eu nunca lhes falei, nunca lhes falei nem mesmo sobre as drogas... ou
qualquer coisa assim, e como elas fizeram isso? Porque elas tiveram a luz, e isto é o que vocês têm hoje: a luz do Espírito. Você
se torna totalmente independente e totalmente livre, a liberdade completa, porque você tem a luz. Você não consegue fazer,
você não consegue fazer coisas erradas. Vamos supor agora que haja luz... e haja algum tipo de grande explosão acontecendo.
Eu não correrei em direção à explosão, não. Você também não correrá, porque você tem os olhos. Assim, o Espírito e Sua luz é o
maior fator orientador... através do qual você se torna, como Eu disse, gunatit, você se torna kalatit e você se torna dharmatit.
Você não é escravo de nada. Você não é escravo de seu relógio, você não é escravo do tempo, você não é escravo... no que se
refere ao que suas gunas são. Você não quer ver se você é canal direito, canal esquerdo ou centrado. Você é um Sahaja Yogi e
um Sahaja Yogi... está além de todas essas coisas, então você é gunatit. Você é dharmatit porque o dharma se torna parte
integrante de você. Você não tem de seguir nenhuma disciplina do dharma. Eu tenho visto na Sahaja Yoga, em alguns ashrams,
eles são muito rígidos. Isso não deveria ser assim. Eu lhes falei para nunca serem rígidos. Se alguém não se levanta, digamos,
às 4hs, não importa. Deixe-o levantar-se às 10hs. Depois de algum tempo, ele próprio se levantará às 4hs, mas não tente
discipliná-los muito. As crianças também, vocês não devem disciplinar muito. É claro, se elas são almas realizadas, elas
próprias são tão boas, elas são tão belas. Mas se elas não são realizadas, tentem lhes dar a Realização. Uma vez que você
compreenda que aqueles que não são realizados... estão cometendo todos esses erros, que eles estão na escuridão, sua
atitude em relação a eles mudará. Você apenas tentará ser extremamente paciente e gentil... e afetuoso e amoroso, porque
você saberá que essa pessoa não é realizada. Ele não tem os olhos dele, ele não consegue ver, ele é cego, ele não consegue
escutar, ele não consegue sentir a realidade. Então primeiro permita-o sentir a realidade. De que adianta lhe dar um sermão e
disciplina? Ele ainda continuará cometendo erros e perturbando a si mesmo... ou perturbando os outros. Então, isto é o que
você alcançou através de sua iluminação: você está além de todas essas coisas. E você se tornou uma pessoa de um
temperamento... que é tão amoroso e doador de alegria. Há tantos exemplos que Eu posso dar na Sahaja Yoga... que
aconteceu, em que Eu vi a beleza... do amor deles e a afeição, não somente em relação a Mim, mas em relação aos outros
também. Se fosse somente em relação a Mim, Eu consigo explicar, mas não consigo explicar o modo como eles são gentis com
as pessoas, como Eu lhes contei ontem que aquelas pessoas foram a Israel, agora elas foram ao Egito, foram à Rússia. Quem
lhes falou? Eu nunca pedi a ninguém para ir a qualquer lugar. Por conta própria, eles sentiram que tinham de ir e fazer esse
trabalho, e que eles tinham de ajudar as pessoas a se livrarem de sua ignorância. Assim hoje, neste dia... quando vocês estão
celebrando Meu 75o aniversário, e há tantos balões. Eles são notavelmente muito pintorescos... e têm cores de diferentes tipos,
expressando o amor de vocês por Mim. Em tudo Eu vejo o amor de vocês. Tudo que vocês fizeram aqui, todas as suas
decorações, tudo, Eu sinto que Meus filhos são tão amorosos. Eu não fiz nada para vocês, Eu não sei o que os faz... sentirem
tamanha gratidão. Eu ainda quero saber o que Eu fiz. Eu não fiz nada. Mas a forma como vocês querem expressar o seu amor...
é muito surpreendente, exceto por, Eu diria, vocês obtiveram a luz de seu Espírito. Nessa luz, pode ser que vocês vejam algo
diferente em Mim, mas o modo como vocês estão demonstrando sua gratidão... está realmente além de Mim. Como outro dia,
um dos oradores disse: “Vocês não agradecem sua Mãe, aceitam-Na naturalmente.” É um fato, não há nenhuma necessidade
de Me agradecer, vocês têm de Me aceitar naturalmente. Mas o modo como vocês querem... Me agradecer, exatamente como
uma criancinha gostaria de agradecer, vocês se tornam como as crianças. Vocês são tão entusiasmados com isso, e vocês não
entendem que normalmente não é feito... desse jeito em nenhum lugar, ninguém tenta... ser exatamente como crianças
expressando seu belo amor. É uma coisa muito nova que podemos ver. Tamanha paz, tamanho amor, tamanha alegria por toda
parte... em um lugar longínquo assim, como vocês puderam fazer isso? Como puderam organizar isso? Não é fácil entender,
não é para os seres humanos verem isso. Eles simplesmente não entendem: “Como essas pessoas são assim?” “E por que elas
estão vivendo assim tão alegremente?” Vocês têm conforto em casa, vocês estão vivendo tão bem em suas casas, tudo está lá,
mas aqui, neste campo de escoteiros, ele não é um lugar tão confortável para viver. Mas vocês podem viver em qualquer lugar,

Eu sei, Eu tenho visto isso. Seja onde for que estiverem, contanto que haja Sahaja Yogis em volta, vocês não se importam com
nada. E essa alegria coletiva mútua, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma crítica, sem nenhuma fofoca ou qualquer
insensatez assim, é tão bela. E mesmo quando caçoam uns dos outros, Eu desfruto suas brincadeiras e entendo que é uma
grande amizade, uma amizade tão bela. Quer vocês sejam da Índia ou da Inglaterra ou da América... ou de qualquer outro lugar,
você percebe que há tamanha união de compreensão, união de movimento, como uma onda se eleva e uma outra onda se
eleva... e uma outra onda se eleva, é contínuo, eterno, e isso é o que temos de alcançar para os outros também. Para isso
também, vocês devem se lembrar que vocês têm a luz, os outros não têm. Então vocês têm de ter muita consideração,
tolerância e compreensão em relação aos problemas deles, e apenas ouvi-los. Qual é o problema deles? Primeiro eles lhes
falarão: “Meu negócio está afundando”, ou talvez eles digam: “Minha esposa não é boa”, ou “meu filho não tem emprego, ele
não está trabalhando.” Todos os tipos de coisas, eles podem lhes dizer. Ouçam, ouçam-nos, para eles, isso é importante, tudo
bem. Depois disso, você descobrirá gradualmente... que eles se acalmarão porque você está emitindo amor, você está emitindo
alegria, você está emitindo... confiança através de seu despertar espiritual. Você tem esses poderes. Apenas coloque-se em
qualquer lugar... e você pode criar paz nesse lugar, você pode criar alegria nesse lugar. Então seja confiante, não perca sua
confiança. Também sua sabedoria para compreender os outros... será muito mais convincente para as outras pessoas...
compreenderem que “eles são algo excepcional.” “Eles não ficam zangados, não ficam com raiva,” “eles não são loucos, eles
não estão atrás..." "de algum tipo de loucura, apenas pessoas muito, muito equilibradas.” E isso você não tem de praticar, está
presente, está dentro de você e você deve orgulhar-se disso. Você não deve pensar que isso é algo que você tem de alcançar...
ou se tornar. Você o tem, dentro de você mesmo, você o tem. A única coisa é que você tem de ver a si mesmo na luz do Espírito.
É apenas uma coisa muito simples e que dá certo. Não é fácil para os outros compreenderem vocês, mas deveria ser muito fácil
compreendê-los, porque vocês eram assim antes, e agora eles estão vendo vocês e se tornarão como vocês. É muito simples,
vocês podem ver isto: Eu comecei a Sahaja Yoga com uma única senhora. E agora, hoje, vejam quantos estão presentes. Agora,
o que Eu fiz, Eu realmente não sei, o que Eu fiz, Eu não tenho nenhuma ideia. E o que você pensam, tamanha gratidão e alegria e
felicidade. Assim, todas essas coisas, seja o que for que Eu lhes falei, vocês devem estar conscientes de seu ser, de seu próprio
Si, de seu Espírito, que você é o Espírito. E como você é o Espírito, você está além de todas essas coisas. E uma vez que isso
aconteça, você ficará surpreso... ao ver que personalidade você é. [Hindi]
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Easter Puja, You Can Spread Sahaja Yoga Only Through Love and Compassion
Hoje nós estamos celebrando a Ressurreição de Cristo.
Essa é a mensagem mais importante da vida de Cristo, não a crucificação. Qualquer um pode ser crucificado e morto, mas o
cadáver de Cristo foi ressuscitado da morte. A própria morte morreu, e Ele a superou. É um milagre para os seres humanos
comuns, definitivamente, mas não para Cristo, porque Ele era uma pessoa Divina. Ele era Shri Ganesha, Ele era o próprio
Omkara. Assim, Ele podia andar sobre a água, a gravidade não O afetava. E também, Ele ressuscitou porque a morte não podia
afetá-Lo. Uma personalidade Divina tão grandiosa, especialmente criada para os seres humanos, de modo que as pessoas
deveriam reconhecê-Lo. Mas elas não O reconheceram. Elas O mataram de uma forma muito brutal.
E mesmo agora, elas acham que a cruz é uma coisa importante, porque Cristo morreu na cruz. É uma ideia muito cruel do seres
humanos a respeito da cruz. O que isso mostra? Mostra que as pessoas gostaram de todas as crueldades feitas a Ele,
simbolizando a cruz como a que representou a morte Dele... e as atrocidades que Ele sofreu, a maneira como Ele foi torturado.
Assim, foi uma época muito triste quando Ele foi crucificado. Mas quando Ele ressuscitou, esse foi o momento mais alegre,
mais auspicioso e mais belo. A Ressurreição de Cristo é muito simbólica para a Sahaja Yoga. Se Cristo pôde ter a Ressurreição,
então os seres humanos também podem ter a ressurreição, porque Ele veio como um ser humano com todos os poderes, e Ele
criou o caminho da ressurreição para nós. Esse caminho da ressurreição é o que nós temos seguido na Sahaja Yoga. Mas a
coisa mais importante é a penetração do Agnya Chakra, que está descrita em todos os tratados espirituais, ou pode-se dizer,
nas escrituras, que está é a porta que é dourada, que é como uma capa, e ninguém pode passar através dela, esta porta do
Agnya Chakra é tão estreita.
Mas Cristo de fato a atravessou. A travessia Dele tem nos ajudado hoje a abrir o Agnya de vocês. Sem a abertura do Agnya,
você não pode chegar ao Sahasrara. E, no caso de vocês, isso foi feito tão facilmente, somente porque Cristo pôde passar por
toda essa tortura... e por toda essa brutalidade, e Ele atravessou. O quanto que nós devemos ser gratos a Ele, Eu não conheço
palavras que possam expressar isso, porque Ele é Aquele que tomou a liderança ao falar às pessoas: "Busquem. Busquem e
vocês encontrarão." E depois Ele disse: "Vocês têm de vir e bater na porta." Isto foi exatamente o que aconteceu no caso de
vocês: vocês se elevaram até o Agnya... e depois vocês atravessaram além do Agnya. Essa travessia do Agnya não foi de forma
alguma difícil para vocês, embora pela ação de suas próprias ideias de pensamentos... e condicionamentos, de planejamento
futurístico e tudo mais, isso foi uma enorme aglomeração, Eu devo dizer, de nuvens muito negras que estavam pairando sobre o
Agnya. Seus pensamentos estavam dominando vocês... e vocês não podiam ter penetrado através deste Agnya... que estava
todo coberto.
Mas vocês fizeram, e vocês nunca nem mesmo sentiram que atravessaram o Agnya Chakra... tão facilmente. Antes de tudo,
todos nós devemos estar realmente muito gratos... a Cristo pela abertura do Agnya para vocês. Para Ele, todas as torturas e
toda a brutalidade não foram nada, porque o propósito de vida Dele, o propósito de Seu advento, de Sua encarnação foram para
romper o Agnya Chakra. Hoje vocês perceberão que mesmo que o Agnya de vocês esteja aberto... e vocês o tenham
atravessado, ainda assim vocês ficarão surpresos... ao ver que as pessoas ficam envolvidas no Agnya Chakra. Na Sahaja Yoga,
as pessoas de fato ficam envolvidas no Agnya Chakra. Agora, como nós vemos através da introspecção o que nos acontece?
Por exemplo, uma vez que as pessoas venham para a Sahaja Yoga, elas acham que estão no controle: no controle disso, no
controle daquilo, no controle de todos os Sahaja Yogis. E elas começam a se comportar de uma maneira... que não é apropriada
para um Sahaja Yogi. Não é apropriada. Eu as tenho observado, e Eu realmente Me divirto... com o modo como elas
simplesmente começam a se meter... e a exibir que elas estão muito no controle.
Isso não é nada moderno. Isso costumava existir nos seres humanos. Mas se era assim, era antes da Sahaja Yoga. Mesmo
agora, as pessoas entram no clima de dominar os outros, dizendo: "Nós estamos no controle." A Sahaja Yoga não é tão simples

como vocês pensam, porque há muitas tentações. Vamos supor que você torne alguém um líder. Agora, um líder se torna meio
que "no controle", e ele pega a embriaguez do poder. Quando ele fica assim, ele começa a dominar todo o resto das pessoas, e
também começa a exibir que ele é algo importante... e tem de dominar todo o resto das pessoas. Então ele cria uma atmosfera
de medo. Primeiramente, Eu tenho visto que o que acontece com eles é que... eles começam a dizer falsamente: "A Mãe disse
isto," "a Mãe disse assim, estas são as ideias da Mãe".
Eu não tenho nada a ver com este senhor, mas ele segue falando assim, e as pessoas ficam com muito medo. Depois ele pode
também amedrontar você dizendo: "Eu vou falar com a Mãe. A Mãe me escutará e Ela o punirá". Eu às vezes fico muito surpresa
com pessoas assim, porque Eu nunca disse que Eu punirei alguém... ou o tirarei da Sahaja Yoga, nada desse tipo. Assim, esse
homem que acha que não há limite para ele mesmo, ele pode ser um líder, pode não ser um líder, pode ser nada na Sahaja Yoga,
e depois, se ele começa a falar assim, de uma maneira tão estranha, não parece que a pessoa é um Sahaja Yogi. Então ele vai
ainda mais longe. Ele vai descrevendo a si mesmo como alguém muito importante, como se ele fosse aquele que foi
especialmente escolhido para... se elevar cada vez mais. Quando Eu ouço essas coisas, Eu realmente fico surpresa. Como as
pessoas podem enganar a si mesmas o tempo todo... e se comportar dessa maneira? A primeira coisa na Sahaja Yoga é a
humildade.
Se você não é uma pessoa humilde, você não pode ser um Sahaja Yogi. O indivíduo que ordena, o indivíduo que fala de uma
maneira como se ele fosse Hitler, qualquer pessoa que tenta controlar e ficar no controle, todas essas aptidões só mostram que
essa pessoa... não alcançou nada na Sahaja Yoga. A primeira coisa é regozijar a humildade. Eu tenho visto pessoas assim, elas
sempre se sentarão na primeira fila. Elas sempre se sentarão em um lugar... onde você possa vê-las o tempo todo lá. Eu apenas
sorrio. Eu sei que eles são apenas exibidos. Eles acham que não há limites para eles mesmos, e é por isso que eles estão lá.
Mas eles mesmos estão perdendo, eles mesmos não são muito felizes. É por isso que eles tentam fazer todos esses truques...
e esse tipo de dominação.
Do outro lado disso, estão as pessoas que são humildes, que são simples, que são honestas... e que estão realmente buscando
a verdade, estão sendo oprimidas por esse senhor. Ele os oprime, tenta se exibir, tenta fazer dos outros escravos. Eu tenho visto
pessoas que foram até certo ponto que... havia um grupo de pessoas que não moviam nem mesmo uma polegada... sem a
permissão de seu líder. E elas faziam o máximo para serem subservientes... a uma pessoa tão irracional. Antes de tudo, vocês
sabem que esse é o amor da Mãe. A Mãe nunca domina. Ela não pode dominar, porque Ela é somente amor. Assim que Ela vê o
problema, imediatamente Ela o absorve. Ela tem de fazer deliberações, às vezes apenas um teatro para mostrar que Ela está
zangada. Mas basicamente, Ela não pode ficar zangada com ninguém.
É o amor que está o tempo todo, o tempo todo fluindo. E esse amor envolve a Mãe, assim como envolve vocês. É desse modo
que vocês compreenderão a Sahaja Yoga. O que um ser humano precisa é nada além de amor e compaixão, amor e compaixão
de um tipo muito, muito puro. Vejam Cristo. Ele teve piedade das pessoas que O crucificaram. Ele disse ao Seu Pai, a Deus
Todo-Poderoso: "Por favor, perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo." Ele pôde ver a cegueira daquelas
pessoas... que estavam fazendo coisas erradas, e Deus, o Pai, ficaria muito aborrecido, Aquele que é furioso e pode destruí-los.
Assim, isso foi que foi feito com um sentimento muito misericordioso, sem pensar nisso, apenas automaticamente, Ele sentiu:
"Estas pessoas estão fazendo tudo isso Comigo," "e Eu não sei o que lhes acontecerá." Então ele orou a Deus, ao Pai: "Por favor
perdoe," "por favor perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo."
"Eles são cegos, então por favor não os puna." Que compaixão. Que amor. Pensem nisto: nós fazemos isso em nossas vidas?
Se alguém nos ofende, nos perturba, nós pedimos ao Pai para perdoar aqueles... que não sabem o que estão fazendo? Esse
deve ser o nível da Sahaja Yoga, e isso funcionará muito bem. Se você pedir pelo perdão, Deus cuidará deles, Ele os
transformará, Ele lhes trará o juízo de volta. A mensagem de Deus está cheia de amor, de compaixão, de pura compaixão. O
modo como Ele tentou proteger Maria Madalena é um exemplo disso, aquela que estava levando uma vida pecaminosa. E para
um santo, isso não tinha nada a ver, Ele não tinha nada a ver com ela.
Mas, quando Ele a viu sendo apedrejada pelas pessoas, Ele levantou-se contra aquilo, pegou uma pedra em Sua própria mão, e
disse: "Tudo bem," "aqueles que não praticaram nenhuma ação errada..." "ou não cometeram nenhum pecado," "podem pegar

esta pedra e Me atingir." E ninguém deu um passo à frente, porque eles tiveram de se encarar. Quando nós estamos dominando
os outros, então um tipo de alegria cruel está presente, um tipo de alegria que Eu mesma não entendo, mas as pessoas têm.
Elas se exibem: "Nós alcançamos essa alegria," "nós alcançamos esse grande poder." Isso tem acontecido por séculos, com
todos os grandes imperadores... e também com os governantes tirânicos. Mas com a Sahaja Yoga, isso deve ser o oposto. Eles
têm de governar o mundo com paz e amor. Eles não têm de se exibir, de forma alguma. É desse modo que a Sahaja Yoga se
espalhará muito, muito rápido. O que mundo precisa?
Apenas pensem nisso. Ele precisa somente de amor e afeição. Essas pessoas que ainda estão perdidas na ignorância... em
relação à vida... e ainda estão ocupadas perturbando os outros, torturando os outros, indo contra a coletividade, terão de voltar
à normalidade. Às vezes é um comportamento muito anormal, e você simplesmente não entende por que eles se comportam
como loucos. É muito difícil também falar com uma pessoa assim: "Você é louco." E também é difícil ficar com uma pessoa
assim que é tão louca com... algum tipo de poder. Isso continua assim com muitos Sahaja Yogis, Eu tenho visto, que começam
a achar que eles têm muitos poderes, que eles podem fazer tudo que quiserem, que eles podem falar com qualquer um e eles
podem confundir todo mundo. Mas na Sahaja Yoga, você não tem de confundir, você tem de expressar claramente seu amor.
Mas isso não significa algum tipo particular de gesto... ou um acontecimento em particular, mas isso é somente uma união
interna uns com os outros. Algumas vezes Eu percebo os Sahaja Yogis... compreendendo muito uns aos outros, amando muito
uns aos outros, desfrutando tão belamente o amor de outras pessoas.
Quando Eu vejo isso, Eu fico muito, muito feliz, totalmente, extremamente feliz. Isto é o que Eu quero: essas pessoas devem
desfrutar estar lá. E vocês ficarão surpresos ao ver que... a coisa que causa mais satisfação é o amor que você dá aos outros.
Você pode não receber, mas quando você dá amor aos outros, então isso é a coisa que causa mais satisfação. Mas o modo
como você se expressa é também uma arte, Eu acho, compreender como agradar os outros, como fazê-los felizes. Eu lhes
contei esta história antes também, sobre um santo que viveu em Gaganbhoura, é uma - o que você pode dizer - é um monte ou
uma montanha. Ele vivia lá e ele não podia andar, por causa das vibrações, ele perdeu suas pernas ou algo assim, o poder neles.
E então ele ia por todo o lugar em um tigre, porque o tigre o amava e ele amava o tigre. Então esse senhor ficava o tempo todo
falando às pessoas de Mumbai: "O que vocês estão fazendo aqui? A Mãe chegou.
Vão e toquem Seus Pés." Eu não sabia por que ele estava tão preocupado. Então Eu falei com os Sahaja yogis: "Eu devo ir e
encontrá-lo." Assim, todos esses gurus, eles dizem: "Nós não deixamos nossos próprios travesseiros." "Nós temos de ficar em
nosso próprio travesseiro", significa que de onde quer eles morem, que eles vivam, eles não sairão. Eu sou o contrário. Eu nunca
fico em um único lugar. Então eles perguntaram se Eu podia ir, Eu disse: "Por que não?" Então Eu fui lá, e os Sahaja Yogis
disseram: "Mãe, a Senhora nunca vai em qualquer lugar," "então porque a Senhora quer ir lá?" Eu disse: "Tudo bem, vejam as
vibrações", e eram tremendas vibrações.
Então quando Eu subia, esse sujeito estava muito zangado com a chuva, porque esperava-se que ele controlasse a chuva,
esperava-se que ele estivesse controlando a chuva. Foi surpreendente que quando Eu subi, ele não conseguia controlar e Eu
fiquei completamente encharcada. Então ele ficou muito zangado. Ele estava sentado em uma pedra, e estava se movendo
assim com raiva. Eu não lhe disse nada. Eu entrei e sentei na caverna, onde ele tinha feito uma acomodação para Eu ficar
sentada. Então ele veio, tocou Meus Pés e se sentou. E Eu fiquei surpresa ao ver que ele ainda estava zangado... e ele não
conseguia entender por que a chuva não parou. Então ele Me perguntou: "Por que a Senhora não me permitiu parar essa chuva?"
"Porque, afinal de contas," "a Senhora estava vindo todo o caminho para me ver," "e a chuva deveria ficar comportada."
"E também eu não pude de uma forma ou de outra controlar a chuva," "então qual foi o problema? Qual foi a lição?" Eu apenas
sorri. Eu disse: "Veja, você é um asceta, você é um sanyasi," "e Eu sou sua Mãe. Eu não posso aceitar um sari de você," "porque,
afinal de contas, você é um sanyasi, e..." "não se deve aceitar nada de um sanyasi." Até mesmo a Mãe não pode aceitar nada
dele. "Mas você comprou um belo sari para Mim." "Então Eu tive de ficar encharcada," "de modo que Eu pudesse aceitar um sari
de você." Vejam, a doçura de Minha fala simplesmente o fez se comover. Ele começou a chorar.
Ele disse: "Nós precisamos de uma Mãe para este mundo." "Deve haver a Mãe." "Nós não podemos resolver isso," "porque com
seja o que for, nós ficamos zangados..." "ou queremos desaparecer." "Nós não queremos ficar com essas pessoas horríveis que

são tão..." "pecaminosas, ajudá-las." Esse é o problema com o mundo hoje... e é por isso que você encontra muito poucas
pessoas espirituais... no mundo inteiro. Porque eles são os que estão sendo muito torturados, atormentados, insultados, todos
os tipos de coisas acontecem. Assim eles ficam lutando, lutando, então eles querem morrer rápido. Gyaneshwara, uma
personalidade tão grandiosa, um escritor tão grandioso, um poeta, Ele era tudo, Ele escrevia tão belamente. Mas na idade de 23
anos, Ele teve seu samadhi, significa que Ele entrou em uma caverna, e fechou a caverna... e morreu lá. Devia estar cansado e
farto com o ambiente de pessoas ignorantes, e foi por isso que Ele fez isso.
Assim, você consegue imaginar uma pessoa como Gyaneshwara, que era a Encarnação de Kartikeya, teve de se retirar para o
mundo da morte, porque Ele não podia suportar mais a forma como... eles O estavam torturando. Eles O torturaram tanto,
dizendo que Ele é filho de um sanyasi... e ele tem - quero dizer, é assim: "filho de um sanyasi", significa que ele é inútil, que ele é
absolutamente como um filho ilegítimo. E Ele foi maltratado a tal ponto... que Ele não tinha nem mesmo sapatos para usar
naquele calor na Índia. Ele andava de pés descalços. E Sua irmã, Seu irmão, que eram grandes eruditos, que eram grandes
santos, grandes encarnações, todos eles. Como resultado, Ele simplesmente quis desaparecer, e Ele fez isso de uma forma
bela, Ele lhes disse: "Eu tenho de ir", e Ele se despediu deles e entrou em Sua caverna, e teve o Seu samadhi. Mesmo Cristo era
muito jovem quando Ele foi crucificado. Ele tinha 33 anos de idade. Tudo foi planejado pelo Divino que Ele devia ser crucificado,
abrir caminho para nossa Sahaja Yoga: abrir o Agnya, sacrificar a vida Dele, e para Ele, ficar pendurado de uma maneira tão
horrenda, cruel, que normalmente você não encontra pessoas se comportando... dessa maneira em relação a uma pessoa que
está prestes a morrer. Então o que aconteceu foi que aquelas pessoas... que eram responsáveis por Sua crucificação... deviam
ter sido alguns demônios, pelo modo como elas se comportaram.
Não é possível perdoá-las, mesmo com o que Cristo disse. É difícil perdoar pessoas assim... que ficaram assistindo a
crucificação de Cristo. Então se fosse o caso de uma pessoa como Ele pensar: "Deixem-Me fazer o Meu trabalho, que é abrir o
Sahasrara." E depois, Ele não quis viver, viver com aquelas pessoas estúpidas para ser torturado, e Ele simplesmente
desapareceu em Caxemira, onde Ele viveu depois de Sua Ressurreição. Existem muitas histórias sobre Sua Ascensão e sua
Ressurreição, e vejam, se vocês lerem todas essas histórias, vocês ficarão surpresos ao ver como milagrosamente Ele teve...
Seu segundo nascimento, você pode dizer, ou segunda vida em Caxemira. Ele viveu feliz na Caxemira por algum tempo com Sua
Mãe, e Ele morreu lá. Eles dizem que há um túmulo de Nosso Senhor Jesus Cristo, e também de Sua Mãe, que estava lá. Mas
quem tirou vantagem de Sua vida, a partir de Sua vida? Quem são as pessoas que realmente queriam que Ele morresse? Vocês
sabem muito bem.
Vocês sabem muito bem como Cristo morreu, e as pessoas surgiram de repente, como Paulo e Pedro, que tentaram fazer disso
um grande negócio. É muito triste ver que essas duas pessoas trouxeram tamanha vergonha. Esse Paulo não foi nada além de
um organizador, Eu acho, também um principiante. Ele foi uma pessoa que era um burocrata, Eu devo dizer. Mas ele não era
somente um burocrata, ele também era um homem que queria ter uma posição importante. Então ele contou uma mentira, que
ele foi a Damasco, e em seu caminho, em seu caminho, ele viu uma grande cruz. De acordo com a Sahaja Yoga, todos esses
sinais... são um sinal do supraconsciente, não são do Espírito. E depois Ele voltou e começou sua própria pesquisa, e coisas
desse tipo. E ele escreveu muitas coisas. Mas se você ler do inicio ao fim, você perceberá que ele não era um Sahaja Yogi, ele
era apenas um organizador.
Ele era um burocrata que estava escrevendo como devemos administrar, como devemos ter pessoas que são de diferentes
tipos, como devemos lidar com elas. Assim, ele era o departamento de administração. Ele era o departamento de administração
para os cristãos. Então os cristãos também se tornaram extremamente... do tipo de quem trabalha em secretaria, por exemplo:
tudo tem uma hora, você deve vir assim, você deve se sentar assim, deve falar assim. E também as nações que supõe-se serem
cristãs... estão absorvendo tudo isso de uma maneira muito oficial. Não se entende o por quê, por que eles são tão oficiais em
tudo? O que Cristo fez foi exatamente o oposto, é para abrir o Agnya, mas eles criaram isso. E as nações cristãs se tornaram as
mais arrogantes, as nações mais agressivas no mundo inteiro. Para eles, era direito deles ocupar qualquer terra que eles
vissem. Estava no direito deles estabelecer suas próprias leis, suas próprias, Eu devo dizer, assembleias.
Tudo isso foi feito na Índia Eu sei. Mesmo hoje, se você for a lugares como Punjab e tudo mais, você perceberá que as pessoas
que estão... vivendo exatamente como pessoas rústicas, trabalhando duro, e elas estão o tempo todo sob ataque das pessoas

que estão dominando, e daqueles que quiseram... tirar vantagem máxima dessas pessoas. Era uma coisa ridícula se comportar
assim, como cristãos. Depois também, eles começaram a converter as pessoas. É uma outra insensatez: converter.
Convertendo-os no sul, no... O que eles fizeram foi... Nós indianos nunca fizemos pães, eles não sabem como usar um forno no
sul. Então eles faziam bolos enormes - vocês podem chamar de bolo ou de pão - e o colocavam na água ou em um poço, e eles
diziam: "Nós colocamos o mocotó de um búfalo", ou poderia ser uma vaca, ou algo assim. E as pessoas acreditaram neles. E
então eles disseram: "Agora, vocês estão liquidados," "porque vocês não pertencem mais a religião Hindu..." "ou a qualquer
outra religião." "Portanto agora, vocês se tornaram cristãos."
E foi desse modo que eles tornaram cristãs... milhares e milhares de pessoas, que eram na verdade pessoas oprimidas, Eu devo
dizer. Pelos menos, elas chamavam a si mesmas de "oprimidas". Agora, todas essas pessoas oprimidas, eles queriam ter
convertido para o Cristianismo, porque eles pensaram - vejam, isso é, todos eles queriam que todas aquelas pessoas...
simplesmente seguissem os missionários, e que não questionassem. Porque elas não eram pessoas instruídas, elas não eram
pessoas com compreensão... ou inteligência para entender o que aquelas pessoas eram. Então quando eles começaram esse
falatório contra as pessoas oprimidas, muitas delas aderiram. Desse modo, eles formaram sua própria raça... e começaram a
religião deles lá. Isto é uma coisa que a pessoa deve entender: o modo como a natureza dominada das pessoas... aceitou uma
determinada religião, porque essa religião não é nada além de submissão. E o modo como depois essas pessoas que deveriam
ser responsáveis... pelo Cristianismo converteram pessoas em algo absurdo. Isto é da natureza humana, poder gostar de
qualquer insensatez, de qualquer tipo de crueldade, de qualquer tipo de opressão. Nunca se consegue abandonar esse reino,
essa área onde eles têm sido dominados.
Agora, do jeito que está, as nações cristãs foram até mesmo além disso, porque entre os cristãos, toda liberdade lhes é dada.
Eles são liberados. Fazer o que quer que você queira, se você se tornar cristão. Eles estão bem, não estão? Eles são os que têm
dominado, e aqueles que são dominados estão lá em todo lugar. Eles iam às pessoas, pessoas simples que você pode
chamar... de aborígenes, e as convertiam. O método principal deles era converter. Qual era a necessidade de converter tantas
pessoas? Porque na democracia, é importante que... a quantidade de pessoas que você tem seja grande. Então para ganhar
quantidade, eles costumavam converter.
E eles destruíram tantos povos. Isso é realmente, toda a situação de Cristo... realmente Me fez sentir muito nervosa. Hoje todos
vocês são Sahaja Yogis. Todos vocês são muito mais elevados do que os outros. Vocês têm todos os poderes. E então,
supondo que vocês queiram se comportar como os cristãos, Eu não sei o que vocês farão. Assim, agora, vocês estão estão no
ponto onde... a Sahaja Yoga é aceita em diferentes países, e há pessoas que respeita as pessoas que são Sahaja Yogis, elas
deram cargos. Então de repente, você pode enfiar esse negócio de poder... em sua cabeça... e talvez tente, talvez você tente se
tornar como um déspota, porque isso é da natureza humana. Isso não é divino, mas isso é da natureza humana. Por exemplo,
quando no reino dos, podemos dizer, dos animais, eles são agressivos uns com os outros, está tudo bem, isso é permitido, isso
é feito.
Mas há um sistema, há uma maneira, há um método de como eles dominam. Não é deste jeito em que eles pulam em todo
mundo. Mas Eu tenho visto muitas pessoas na Sahaja Yoga, você as torna líder, acabou-se. Então ele senta na cabeça de todo
mundo. Se você não as torna líder, então elas começam a escrever cartas para Mim, uma após a outra: "Mãe, nós queremos ser
lideres, eu quero ser líder." Dessa forma, elas continuam insistindo nisso. Para que você quer ser líder? Apenas para dominar os
outros. E esse negócio de dominação não é para a Sahaja Yoga. Eu estou aqui hoje para lhes falar sobre, sobre uma bela
imagem de Cristo, que se elevou acima da morte.
Da mesma maneira, deixem morrer todas as ideias insensatas, todos os pensamentos negativos, tudo tem de ser superado.
Você tem de ser o senhor de você mesmo, e nisso, você deve se sentir tão confortado, tão feliz. Ao doar aos outros, você
descobrirá que isso é muito mais fácil... do que tomar algo dos outros. É muito, muito surpreendente o modo como... a Sahaja
Yoga lhes ensinou todas essas coisas. Na Sahaja Yoga, as pessoas têm de dizer: "Eles são maravilhosos," "eles são pessoas
muito belas." "Eles são muito amorosos, eles são muito gentis." Eu quero, Eu quero ouvir isso o tempo todo sobre eles, sobre
todos vocês, que vocês são, individualmente ou coletivamente, vocês são algo extraordinariamente grandioso. Mas essa
grandiosidade não é pela dominação ou pela exibição, mas ela vem de dentro. As pessoas veem vocês e sabem que é algo

extraordinário. E é desse modo que a Sahaja Yoga irá se expandir.
É o Cristo dentro de vocês que tem de se elevar, o Cristo dentro de vocês tem de guiar. É o Cristo dentro de vocês que lhes
ensinará como se comportar... em relação aos outros, e como ganhar a confiança deles... e lhes dar o amor e a paz que vocês
têm agora fluindo dentro de vocês, torná-las pessoas muito, muito felizes e alegres. Essa é a mensagem da Ressurreição. Essa
é a mensagem da abertura do Sahasrara. Assim, esse ovo que foi descrito no - é muito surpreendente, está muito claramente
descrito... no Devi Mahatmayam, como esse ovo foi formado e como quebrou em dois, e de uma parte do ovo surgiu Cristo. A
outra parte era Shri Ganesha. Está tudo escrito, mas Cristo está descrito como Mahavishnu, não como Cristo, então Mahavishnu
depois se levantou... e Ele fez todas essas coisas maravilhosas. É uma mensagem verdadeira belamente escrita pela vida de
Cristo, que agora como nós estamos em consciência sem pensamentos, agora nós temos de expressar essa luz através de
nossas vidas, e nós temos de mostrar para o mundo que nós somos muito capazes, e que somente nós estamos dentro de nós
mesmos... absolutamente completos. Nós não queremos nada dos outros. O que nós queremos agora é dar tudo que nós
alcançamos aos outros.
Isso é o que as pessoas estão vendo em vocês, e em todos os Sahaja Yogis. Que Deus os abençoe. Pensando em Cristo, Eu
acho impossível manter isso despertado, porque manter isso nos tempos modernos, é muito difícil quando... você está
pensando em Cristo e falando sobre Ele. Alguma coisa simplesmente mostra como as pessoas nunca entenderam... um
Homem tão grandioso, uma personalidade tão grandiosa. E Ele era Divino, absolutamente Divino, apesar Dele ter feito um
drama, deveríamos dizer, para passar através de todos os sofrimentos. É muito doloroso, até mesmo lembrar de tudo aquilo,
como Ele Se crucificou... e como Ele morreu. Mas o ponto principal é este: Ele fez isso por vocês, por todos vocês, e vocês são
tão gratos a Ele. Foi o trabalho Dele que ajudou a Kundalini ser despertada... e poder passar através desta área óssea da
fontanela. Tudo isso teria sido impossível sem o sacrifício de Cristo. Todos vocês devem desse modo ser dignos de ter alguns
sacrifícios.
Isso é uma coisa muito simbólica que aconteceu. E todos vocês devem estar o tempo todo preparados para sacrificar... tudo
que for possível pela emancipação da humanidade. Isso é muito, muito sutil neste momento agora. Esqueçam sua busca,
esqueça tudo. O que é necessário é que vocês têm de se lembrar o tempo todo... que vocês estão salvos, que vocês estão
sendo abençoados pelos sacrifícios de Cristo. Isso é muito importante. Que Deus abençoe todos vocês.
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Hoje é um grande dia, porque o Dia do Sahasrara e o Dia das Mães aconteceram juntos.
Isso é um acontecimento muito Sahaja, Eu acho. E isto é o que nós temos que compreender, como o Sahasrara e a maternidade
caminham juntos. O Sahasrara foi definitivamente aberto e a Mãe tinha que fazer isso, porque, antigamente, aquelas pessoas
que vieram a esta Terra tentaram ensinar às pessoas sobre o Dharma, trazê-las para o caminho do centro, para o caminho
direto da ascensão. Eles tentaram tudo, qualquer que fosse a forma que pensaram era boa para uma determinada comunidade,
uma determinada região, um determinado país. Eles falaram sobre isso e muitos livros foram publicados. Mas ao invés de
todos esses livros criarem pessoas religiosas, espirituais e de natureza harmoniosa, criaram pessoas que estavam todas umas
contra as outras. Absurdo, isso é uma coisa absurda, mas aconteceu. Assim, todos esses livros que foram escritos, todo esse
conhecimento que foi dado, foi tudo desvirtuado pelos seres humanos somente para obterem o seu próprio poder, Eu devo
dizer. Porque tudo era um jogo orientado para o poder e para o dinheiro acontecendo. Quando observamos o resultado de todas
essas religiões, sentimos que é tudo vazio.
Eles falam de amor, eles falam de compaixão, mas tudo é para um propósito. Alguma vezes, é tudo um jogo político, porque
eles ainda sentem que devem ter poder, não o poder espiritual, mas o poder mundano, de modo que eles possam dominar o
mundo inteiro. Assim, essa dominação começou a atuar tanto na mente humana, que nós tivemos muitas guerras, matanças,
todos os tipos de coisas. E quando isso diminuiu, Eu senti que agora, talvez, abrindo o Sahasrara poderia ajudar as pessoas a
verem a Verdade. No nível do Sahasrara, vocês conhecem a Verdade. Assim, todos os tipos de ilusões, todos os tipos de
mal-entendidos, todo o tipo de ignorância auto-imposta, tudo tem que desaparecer, porque o que você conhece é a Verdade. A
Verdade não é ríspida, não é cruel, não é algo difícil de se assimilar. As pessoas achavam que a Verdade deveria ser algo que
fosse apenas muito prejudicial ou poderia ser algo muito cruel, poderia criar problemas entre os seres humanos, que não
deveriam tê-la, não deveriam tê-la, não era para ser assim. Mas sempre que falavam sobre a Verdade, as pessoas a usavam
para um propósito errado. É algo específico dos seres humanos, eles começarem a usar as coisas para uma atitude errada,
uma mensagem errada, e tentar usar a Verdade para os seus próprios propósitos.
É algo tão comum nos seres humanos que eles queiram ter poder sobre outros homens. Agora, Eu tenho visto isso em Meu
próprio país, quando as pessoas queriam ter nações separadas. Aquelas pessoas que queriam ter nações separadas realmente
fizeram isso, não para alcançar algo grandioso, mas somente porque elas poderiam se tornar, aquelas pessoas que queriam,
para poucas delas, elas se tornariam importantes, ilustres em seu próprio país. Assim, elas nunca quiseram estar em um país
onde elas não pudessem se elevar a essa altura. Então elas separaram esses países e, com a separação, Eu tenho visto que
todos esses países estão sofrendo, sofrendo muito. Não há nenhum crescimento, há problemas financeiros, todos os tipos de
problemas estão presentes. E o país principal também está sofrendo, porque agora eles desenvolveram inimizade e tudo isso
está funcionando contra o país principal. Portanto, ter uma idéia separatista por si mesma é contra a Sahaja. Digamos, por
exemplo, uma flor crescendo em uma árvore, parece muito bela, ela se desenvolve lá (na árvore), lá ela amadurece e produz
sementes também. Mas, vamos supor que você corte a flor e a leve, então o que acontece?
A árvore perde a flor, sem dúvida, mas o principal é a perda, o dano da flor. Agora, eles fizeram isso, todos eles. E quando eles
fizeram isso, vocês vêem qual é o resultado. Aquelas pessoas que tentaram ter o seu próprio país, o seu próprio domínio, foram
mortas, assassinadas, maltratadas e algumas delas estão na prisão. Assim a atitude (separatista), mesmo fora da Sahaja Yoga,
tem demonstrado que não ajuda. Portanto, nós temos que aprender a ser Um. Se após a Sahaja Yoga, após a Realização, se
você não compreende esta mensagem que todos nós temos que ser Um, uma única unidade, um único corpo, se nós não
conseguimos ser, se você está identificado com outras coisas, então de maneira alguma você tem crescido, você não tem
amadurecido. Um ponto muito importante no dia do Sahasrara tem que ser entendido: todos os sete chakras têm os seus pitas
no Sahasrara. Todos os sete chakras. Eles estão belamente instalados no meio do seu cérebro.

E eles atuam através dessa área, onde quer que estejam, nos chakras e os fazem funcionar. Agora, todos estes sete chakras se
tornam um, Eu diria, ou se encaminham para uma harmonia. A completa integração ocorre nestes centros, porque estes centros
são governados por estes sete chakras principais, podemos chamá-los, vocês podem chamá-los por qualquer nome. E eles
governam todos os outros chakras e porque eles estão em harmonia, completamente integrados, é por isso que todos os seus
chakras estão integrados. Os pitas que estão iluminados, Eu devo dizer, pela Kundalini, e também abençoados pelo Poder
Divino, imediatamente se tornam integrados. Eles dizem que são como pérolas em um único fio. É ainda mais do que isso, é
mais do que isso. Todos estes pitas dentro de vocês tornam-se integrados de tal forma como se não existisse nenhuma
diferença na manifestação deles. Vamos supor que você tenha um chakra que não esteja bem, que algo esteja errado
fisicamente, mentalmente, emocionalmente, o que quer que seja. Os outros chakras tentam ajudar este chakra doente e tentam
desenvolver a personalidade de um Sahaja Yogi de forma que ele fique integrado.
Agora, a integração dentro de vocês mesmos é muito importante. A menos e até que vocês estejam integrados internamente,
vocês não podem estar integrados externamente. E a integração dentro de vocês mesmos é uma bênção tão grande da Sahaja
Yoga, que uma pessoa que obtém essa Realização se torna uma personalidade que está acima da personalidade normal. Não
está apegada a todas as forças negativas, às forças destrutivas. Ela simplesmente renuncia a tantas coisas que, normalmente,
são muito difíceis de largar. Todos esses sete chakras que nós temos dentro de nós mesmos são, então, guiados por esses
pitas em harmonia. Apenas a ajuda que vem dessa harmonia auxilia todos os chakras a ficarem completamente integrados. Do
jeito que está, nós não estamos integrados, porque a nossa mente segue para um lado, o nosso corpo segue para outro lado, o
nosso coração segue para outro lado, nossas emoções são diferentes. Nós não sabemos qual é a coisa certa a fazer, qual é a
melhor coisa a fazer. Mas, depois da Realização, na luz do Espírito, você alcança a Verdade e você sabe o que deve ser feito.
Por exemplo, depois da Realização do Si, vocês podem julgar as pessoas pelas vibrações delas. Vocês não têm que usar o seu
cérebro para isso. Apenas pelas suas vibrações, imediatamente você sabe o que está errado com você mesmo e com os
outros. Assim, aqui há uma dupla correção: uma é que você vê o seu próprio ser, o seu próprio Si, o autoconhecimento vem a
você e, em segundo lugar, você também pode decifrar a outra pessoa, que tipo de coisa ela tem feito. Se alguém não é Sahaja e
afirma ser Sahaja, você pode facilmente descobrir que ele não é Sahaja, o seu comportamento não é Sahaja. Assim, a melhor
coisa para todos nós é alcançar essa integração funcionando totalmente dentro de nós mesmos. Nós não devemos evitar isso,
mas devemos aceitar que quaisquer defeitos que tivemos, qualquer erro que tenhamos cometido, qualquer pensamento errado
que tivemos, qualquer coisa destrutiva que adotamos, tudo isso tem que desaparecer, porque vocês são Sahaja Yogis. Os
Sahaja Yogis têm um trabalho especial a ser feito. Eles não são como as outras pessoas que estão apenas trabalhando por
dinheiro, trabalhando por poder, trabalhando por dominação. Vocês não estão.
Vocês estão trabalhando na Sahaja Yoga para a emancipação da humanidade. Então a coisa toda é que este Sahasrara é um
campo global no qual nós entramos. Nós entramos no campo global e quando estamos lá, nós simplesmente nos tornamos
uma personalidade global. Assim, todas estas coisas sem importância como sua raça, seu país, sua religião e tudo isso, que
são barreiras artificiais entre os seres humanos, simplesmente são retiradas e você se torna uma alma realizada e você sabe o
que é a humanidade, você entende a humanidade. Isso tem que acontecer a todos os Sahaja Yogis, quando eles estão juntos.
Eles devem entender que nós não somos mais seres humanos comuns. Nós somos pessoas especiais escolhidas para um
trabalho muito especial que é a coisa mais importante atualmente. Agora, como vocês sabem, o que está acontecendo na Kali
Yuga, Eu não preciso descrever tudo aquilo para vocês. Mas o que é a luz do Espírito que irá mostrar-lhes o que vocês podem
fazer para remover os males da Kali Yuga? Começando exatamente por você mesmo, você simplesmente vê por si mesmo, com
grande deleite, que o que você esteve fazendo era tudo estúpido.
Você não devia ter feito aquilo, mas você tem feito, então, tudo bem, você pode perdoar os outros que estão fazendo isso. E
você irá entender que aqueles que têm feito isso, têm feito por ignorância. Mas agora vocês têm o seu Sahasrara aberto. No
Sahasrara aberto, vocês estão recebendo ou o Divino está derramando a Sua graça o tempo todo. Com esse ato de receber,
com isso, nós deveríamos dizer, a nutrição do seu Sahasrara, o que acontece é algo realmente grandioso. Uma coisa que
acontece é que você se torna desapegado de si mesmo. Você pode observar a si mesmo, você pode observar o seu passado,

você pode compreender a si mesmo, que você esteve fazendo tantas coisas erradas e compreendendo mal as pessoas. Isso
algumas vezes o leva para bem distante de si mesmo. Mas uma vez que essa luz chega e o Sahasrara é nutrido, nessa luz, você
vê claramente o que de errado você tem feito a si mesmo. Então, como uma pessoa, você pode ver suas falhas, mas também
você pode ver as falhas da sociedade na qual você vive.
Eu tenho visto que imediatamente após as pessoas receberem a Realização, elas começam a Me dizer : “Mãe, eu era um
cristão, mas veja, isto é o Cristianismo.” Alguém dirá: “Eu era muito patriota," "mas agora eu vejo o que é o patriotismo”. Por
exemplo, todos começam a ver a sua própria experiência, os próprios estilos nos quais eles têm vivido e simplesmente
livram-se disso. E uma vez que você está fora disso, isso não está mais identificado com você. E é um acontecimento tão
espontâneo. A única coisa é que você tem que aprender a ser espontâneo. E o que Eu constato é que na Sahaja Yoga as
pessoas ainda, embora estejam fora dessa ilusão, desse oceano de ilusão, algumas vezes uma perna ainda está nesse oceano
e elas ainda estão tirando-a para fora e empurrando-a de volta. Não deveria ser assim. É assim apenas porque as pessoas não
meditam. Agora, dizer que vocês devem meditar, as pessoas pensam que é um tipo de ritual ou talvez um tipo de estilo da
Sahaja Yoga. Não.
Meditação é para você ir fundo em si mesmo, para alcançar tudo que o seu Sahasrara quer dar a você. Alcançar este nível de
desapego, de compreensão, acontece somente através da meditação. Assim, o que acontece na meditação é que a sua
consciência atravessa o Agnya, vai acima e fica agora situada no Sahasrara, em consciência sem pensamentos. Então, a
realidade do Sahasrara, a beleza do Sahasrara começa a derramar em seu próprio caráter, em seu próprio temperamento. A
menos e até que você medite..., não meditar somente para sentir-se bem ou somente sentir que: “eu devo meditar”, mas a
meditação é muito importante para todos vocês, para que desenvolvam seu Sahasrara de tal forma que vocês absorvam a
beleza do seu Sahasrara. Se você não usar o seu Sahasrara dessa forma, após algum tempo, você descobrirá que o Sahasrara
irá se fechar, você não terá nenhuma vibração e não terá nenhuma compreensão de si mesmo. Portanto, uma coisa muito,
muito importante é meditar. Eu posso imediatamente distinguir uma pessoa que tem meditado e aquela que não tem meditado.
Porque uma pessoa que não medita, ainda pensa: “Oh, está tudo bem, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo.” A
meditação é a única forma pela qual você pode enriquecer a si mesmo com a beleza da realidade. Não existe nenhuma outra
forma.
Eu não posso descobrir nenhuma outra forma, exceto a meditação, pela qual você se eleva ao reino da divindade. Por exemplo,
Eu diria que tudo que Eu Mesma fiz foi isto: Eu fui capaz de descobrir um método de dar a Realização do Si em massa. Mas isso
não significa que se Eu dou a Realização em massa, eles são todos Sahaja Yogis, não. Vocês devem ter visto que sempre que
vocês têm os seus programas, as pessoas obtêm a Realização quando Eu estou lá. E elas vêm aos programas por algum tempo
e depois se retiram. A razão é: elas não têm meditado. Se elas tivessem meditado, elas teriam sabido quais são as suas
qualidades, o que elas são. Sem a meditação, vocês não compreendem o que é melhor para vocês. Assim, hoje é o dia em que
vocês têm que Me prometer que meditarão toda noite, ao anoitecer, talvez de manhã também. Sempre que for possível, se
vocês puderem entrar em estado meditativo, vocês estarão em contato com este Poder Divino.
Então, tudo que for bom para vocês, tudo que for bom para a sua sociedade, para o seu país, tudo é feito por este Poder Divino.
Vocês não têm que dominar o Poder Divino, vocês não têm que ordenar, vocês não têm que pedir. Simplesmente se vocês
meditarem, vocês serão unos com este Poder Onipresente, que é uma outra grande bênção para nós. A menos e até que o seu
Sahasrara esteja aberto, as bênçãos do Poder Divino não podem chegar a vocês, não podem. Talvez você possa ganhar algum
dinheiro, você possa conseguir alguns empregos, você possa conseguir isso e aquilo. Mas o seu desenvolvimento pessoal só é
possível quando você meditar e o seu Sahasrara estiver completamente aberto, e aberto para a Verdade. Agora, a Verdade é que
este Poder Divino é compaixão, é amor. Essa é a Verdade. Eles dizem: Deus é Amor e Deus é a Verdade, portanto a equação
deve ser feita: Verdade é Amor e Amor é a Verdade. Mas não é uma verdade como a que vocês têm em relação aos seus
próprios filhos, vocês têm em relação à sua família, apegado.
Amor apegado não é verdadeiro. Se você é apegado a alguém, então você nunca verá os pontos ruins daquela pessoa. Se você
está zangado com alguém, então você nunca verá os pontos bons daquela pessoa. Mas é um amor completamente
desapegado e esse amor é extremamente poderoso, porque sempre que você projetar esse amor em alguém, você ficará

surpreso, os problemas daquela pessoa serão resolvidos, a personalidade dela irá melhorar, tudo funcionará de uma forma
grandiosa e a vida daquela pessoa será mudada. Mas, se você for apegado a qualquer coisa, seja o que for, o próprio apego
causa problemas e não permite que a Sahaja cresça. Esse apego pode ser de qualquer tipo. Por exemplo, você pode ser
apegado ao seu país, apegado à sua sociedade, apegado à sua família, pode ser de qualquer tipo. Mas quando o Sahasrara é
aberto, você aprende uma coisa: o desapego. Simplesmente acontece que você fica desapegado, embora, quero dizer, você não
esteja fugindo. Do jeito que é na Sahaja Yoga, nós não acreditamos em pessoas que fogem da sociedade e vão para os
Himalaias.
Tudo isso Eu chamo de escapismo, essa não é a questão. O que acontece é que você está presente, você vê todas as pessoas,
você observa a todos, você conhece todos, você está próximo a todos, mas você é uma pessoa desapegada. É um estado da
mente que você alcança quando o Sahasrara está aberto. Então, nesse estado, você está lidando com as pessoas, você está
lidando com os problemas, você está lidando com as situações, mas você não está envolvido, não há nenhum envolvimento. E
esse envolvimento que você tinha antes nunca pode dar uma completa percepção do que está acontecendo, o que é a verdade
em relação a qualquer situação. Portanto, esse desapego ajuda. A coisa mais importante do desapego é que você não é
afetado. Não adianta dizer: “Oh, se a pessoa não é afetada," "Mãe, então como ela pode sentir pena de uma outra pessoa?"
"Como ela pode sentir compaixão por outra pessoa?" "Porque se ela sentir pena de outra pessoa," "então somente assim ela
pode resolver o problema.” Mas, esse sentimento que você tem é, novamente, um tipo de apego.
Não é um sentimento verdadeiro porque não ajuda. A pessoa está chorando, você também está chorando. A pessoa está com
problema, você também está com problema. E isso não ajuda aquela pessoa e nem o ajudará. Assim, ter desapego de maneira
alguma significa que você não sinta a outra pessoa. Você de fato sente. Você sente a agonia daquela pessoa, o problema
daquela pessoa, de toda a sociedade algumas vezes e de todo o país. Mas o seu sentimento é tão desapegado que o Poder
Onipresente assume o controle. Primeiro nós devemos ter plena fé na capacidade desse Poder Onipresente. Assim que você
estiver desapegado, você diz: “Faça isso”, acabou-se.
Uma vez que você diga: “Você (Poder Onipresente) fará isso," "é Você que fará isso”, a coisa toda muda completamente, porque
você transfere todas as suas responsabilidades, todos os seus problemas para este Poder Divino que é tão poderoso, que é tão
competente, que pode resolver qualquer coisa. Assim, toda vez que você pensar que você irá resolver este problema, que você é
aquele que fará isso, então: “Tudo bem”, o Poder Divino diz: “Tudo bem, tente sua sorte”. Mas se você realmente coloca esse
problema para o Poder Divino, Ele o resolverá. Nós temos todos os tipos de problemas na Sahaja Yoga, especialmente quando
nós notamos que as pessoas não são tão atraídas para a Sahaja Yoga, elas são poucas em número, então vocês se sentem
muito tristes a respeito disso. Mas você tentou meditar sobre este ponto e tentou colocar esse problema para o Poder Divino?
Por que nós deveríamos nos preocupar? Quando nós temos o Poder Divino disponível através do nosso Sahasrara, por que nós
deveríamos nos preocupar? Por que nós deveríamos pensar sobre isso? Apenas deixe isso para o Poder Divino. Se isso é
possível, se você pode atingir isso, o que é muito difícil para os seres humanos porque eles vivem com seu ego, eles vivem com
seus condicionamentos.
Mas se esse apego a todas essas coisas desaparecer, então o que você faz é simplesmente confiar as coisas a este Poder.
Krishna disse em Seu Gita: “Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam vraja” “Esqueça todos os seus Dharmas.”
Dharmas significam, Ele quis dizer, significando que nós temos um Dharma de uma esposa, de um marido, de um membro da
sociedade, todos eles têm o seu próprio Dharma. Mas Ele disse: “Deixe-os. E deixe-os para Mim e Eu controlarei.” Isto é o que
temos que aprender, é dizer: “É este Poder Divino que resolverá todos os nossos problemas.” Como seres humanos, é um
estado muito difícil. E esse estado só pode ser alcançado através da meditação. Mas, Eu não estou dizendo que você fique
meditando durante horas, não é necessário. Mas com a completa fé em vocês mesmos e no Poder Divino, se você fizer isso, Eu
tenho certeza que não será difícil elevar-se a esse estado de consciência. Isso é o que nós temos que alcançar. É possível para
os homens assim como para as mulheres. Eles não têm que pensar: “Como nós podemos, Mãe, fazer isso, afinal?” Vejam, todas
essas pessoas são inúteis para a Sahaja Yoga.
Aqueles que têm falta de confiança em si mesmos não podem fazer nada. Mas aqueles que são entregues e que pensam que
podem fazê-lo, podem lidar com essa transferência do seu poder para o Poder Divino. Apenas coloquem isso para o Poder

Divino. Agora, vamos supor que Eu tenha um carro que pode Me levar. Portanto, se Eu tenho um carro, então Eu não coloco bois
nele. Eu não empurro Meu carro, Eu somente sento dentro dele e o uso. Da mesma maneira, se você tem este grande Poder em
torno de você, se o seu Sahasrara estiver totalmente, completamente submerso Nele, então você ficará impressionado como as
coisas funcionarão para você. Eu lhes darei um exemplo de um Sahaja Yogi, ele não está mais agora. Ele era um pescador, um
pescador comum, mas ele também era instruído, assim ele estava trabalhando em um banco. Um dia, ele estava indo fazer um
trabalho para a Sahaja Yoga e ele teve que ir de barco.
Então, quando ele voltou, ele viu que toda a região estava nublada e estava prestes a irromper uma grande devastação. Então,
ele ficou muito preocupado em relação a isso: “O que é isto?” O seu Sahasrara estava tão aberto e tão bem, que imediatamente
ele disse: “Agora, eu deixo isso para que este Poder Divino" "cesse todas estas coisas que estão acontecendo." "Eu não quero
que chova e não quero ter qualquer problema" "até que eu volte para casa e adormeça.” E foi surpreendente, as pessoas Me
disseram: “Mãe, as nuvens e tudo estava lá" "em toda parte, mas não choveu, nada aconteceu" "e não houve nenhum caos de
qualquer tipo.” Ele foi a uma outra ilha aonde ele tinha que ir, fez o trabalho da Sahaja Yoga e voltou. E depois, quando ele foi
dormir, somente então começou a chover torrencialmente. Assim, a natureza, tudo, cada folha, cada flor, tudo, é realizado por
meio do Poder Divino. Portanto, nós não devemos ter nosso ego: “Nós mesmos podemos fazer as coisas," "nós mesmos
podemos controlar.” Quando você tem esse tipo de coisa, você ainda não está tão amadurecido, você não está tão desenvolvido
na Sahaja Yoga. Mas crescer na Sahaja Yoga não deve ser difícil para você, porque você tem diretrizes. Essas pessoas que
obtiveram a Realização, muito poucas delas, como Sufis e tivemos alguns santos na Índia, todos eles, o quanto eles devem ter
se esforçado. Sem ninguém para guiá-los, ninguém para ajudá-los, ninguém para lhes dizer sobre o que eles poderiam alcançar.
E apesar disso, eles eram pessoas muito satisfeitas, pessoas muito felizes e eles realizaram isso tão bem.
Eles viram o mundo inteiro por um outro ângulo, como vocês também podem ver, mas eles não ficavam aflitos e tinham uma
enorme autoconfiança. Eles tinham grande conhecimento deles próprios, que alcançaram através do processo meditativo
deles. E a forma como eles escreveram livros, alguns deles eram tão grandiosos. É muito surpreendente como conseguiram
fazer esses grandes versos, tão cheios de conhecimento. Não se consegue entender que eles não tivessem nenhuma
orientação, ninguém teve que falar-lhes. Mas uma coisa importante neles era que eles sempre tentaram cuidar de seus
Sahasrara chakras. Agora, uma coisa que está presente obstruindo o Sahasrara, é o movimento do seu Agnya em pensamentos.
Essa é a única coisa, essa é a única coisa que impede a sua entrada na Sahaja Yoga. Pensamentos estão vindo todo o tempo,
porque é inato a um ser humano reagir a tudo. Reage a isso e reage àquilo, e os pensamentos vindo e os pensamentos indo.
Existe uma grande quantidade de pensamentos. Por causa disso, a sua atenção não pode atravessar o Agnya e residir no
Sahasrara. Assim, antes de tudo, devemos ver que tipos de pensamentos estão vindo. Vocês têm que repreender a si mesmos
algumas vezes. Vocês têm que dizer: “Que insensatez! O que eu estive fazendo?" "Qual é o problema comigo? Como eu pude
fazer tudo isso?” Quando começarem a fazer isso, esses pensamentos começarão a desaparecer. Esses pensamentos estão
vindo de dois ângulos, um proveniente do ego e um outro dos seus condicionamentos. E essas coisas estão tão consolidadas
dentro de vocês, que elas não conseguem permitir que seu Agnya seja atravessado.
É por isso que temos dois Bija mantras, Ham e Ksham. O primeiro é quando ocorre um condicionamento em que você está com
este tipo de medo: “eu não devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo," "isso não é permitido, aquilo não é permitido.” Essa é a
parte do condicionamento. Condicionamentos podem ser de muitos tipos. Mas, a parte do ego é: “eu devo dominar todos, eu
devo ter isso," "eu devo ser capaz de mandar em todos.” Essas duas coisas estão na mente, as quais estão passando por ela o
tempo todo. Portanto, é importante que você entre em consciência sem pensamentos. E essa consciência sem pensamentos é
o verdadeiro caminho pelo qual o seu Sahasrara pode ser nutrido pela Kundalini. Porque senão a Kundalini não consegue
passar, Ela não consegue atravessar. E para isso, como Eu disse, há dois Bija mantras, um é Ham, o outro é Ksham. Portanto, se
você está condicionado, então você está assustado, você está com medo e você tinha conceitos sobre si mesmo. Nestes dias,
a forma como as pessoas estão se descrevendo, elas dirão: “eu sou extrovertido.” Alguém dirá: “eu sou introvertido.” Alguém
dirá: “eu sou hippie, eu sou isto, eu sou aquilo.” Todos os tipos de coisas, eles podem ter atribuído a si mesmos.
Mas essas idéias estão vindo todas do exterior, elas não vêm do interior. Para alcançar o lado interno de si mesmo, o lado mais
sutil de seu ser, você deve permitir que a Kundalini passe pelo Agnya. E cruzar o Agnya é um coisa muito importante nos tempos

modernos. E para isso, você tem que meditar. Se você puder meditar com completa fé em si mesmo, este Agnya pode ser
aberto com a entrega ao Divino. Você tem que se entregar ao Divino. E quando este Agnya abre, você ficará surpreso. O seu
Sahasrara está apenas esperando para transferir, para dar a todos vocês a ajuda que precisam por meio do Poder Onipresente.
A sua conexão do Sahasrara com o Poder Onipresente é estabelecida. E através disso, você ficará surpreso como todos estes
sete chakras trabalham para você, como eles o ajudam, como eles tentam lhes dar tudo que for conhecimento verdadeiro sobre
todas as coisas.
Este conhecimento verdadeiro que você obtém dá muita alegria. Você pode ver este conhecimento verdadeiro em tudo. Você
não tem que começar a ler nenhum livro sobre isso. Em cada situação e em cada pessoa, em cada flor, em cada acontecimento
natural, você vê claramente a Mão do Divino. Quando você vê a Mão do Divino, o seu ego começa a desaparecer. Uma vez que
você diga: “É o Senhor. O Senhor faz tudo.” Kabira disse algo grandioso sobre isso. Ele disse que quando o cabrito está vivo, ele
fica berrando: “eu sou – mée, mée – eu sou, eu sou.” Mas quando ele é abatido e são feitos fios de seus intestinos que são
usados para limpar o algodão, então ele diz: “tuhi, tuhi – você é, você é.” Vejam, nesta forma simbólica, eles sugeriram que
vocês têm que ser tornar dissolvidos neste Poder Divino: “É o Poder Divino que faz tudo. O que eu sou?" "Eu era apenas uma
gota e eu caí no oceano de consciência" "do Poder Divino.
E Ele está assumindo o controle e realizando isso.” Isso o ajudará muito a ser um grande Sahaja Yogi. Você desenvolve poderes
curadores, mas ainda assim, não fica orgulhoso disso. Você desenvolveu, é claro, poderes de despertar, não fica orgulhoso
disso. Você desenvolve tantos poderes criativos e você não fica orgulhoso disso. Você se tornou realmente muito, muito
criativo, extremamente criativo. Mas a coisa mais importante que aconteceu a você é que você se tornou uma personalidade
global. Então, você começa a ver o problema de cada país, de todas as outras nações, onde elas têm problemas. Mas, quando
você vê esses problemas, você não vê como as outras pessoas. Porque os outros podem querer utilizar isso para seus próprios
propósitos, talvez para a mídia, talvez para algo. Mas o que você quer ver é que esses problemas sejam resolvidos.
Vejam, seus poderes são tão grandes que com esse tipo de mente, Eu diria, que está completamente dominada pelo Poder
Divino, o que quer que perturbe você, imediatamente Ele assume o controle e começa a resolver. Muitos, muitos problemas têm
sido resolvidos pela Sahaja Yoga. E eles também podem ser resolvidos em um nível universal, se você for uma pessoa global.
Se você for uma pessoa global, então o que acontece é que você se torna um tipo de veículo ou você se torna como um canal
para este Poder Divino atuar, porque você é puramente uma personalidade global, não apegada a isso, não apegada àquilo, uma
pura personalidade Sahaja que pode ser usada por este Poder Divino muito facilmente. Para isso, como Eu lhes disse também
de tarde, nós temos que ser muito cuidadosos em relação a algumas coisas que temos. Primeiro a raiva. A raiva é a pior coisa
que nós temos. Raiva para quê? Há pessoas que falam assim: “eu estou muito zangado”, como se fossem orgulhosas de sua
raiva. Raiva é um sinal de completa estupidez, total estupidez.
E não há nenhuma necessidade de ficar com raiva de alguém, porque através da raiva, você não resolve o problema. Com a
raiva, você estraga a si mesmo. Com a raiva, você arruína a sua própria natureza. Com a raiva, você realmente estraga toda a
situação. Portanto, é inútil, é inútil ter raiva em relação a qualquer coisa. Mas, se algo acontece que lhe causa raiva, você deve
se acalmar e ver por si mesmo: por que isso está errado, por que isso o está perturbando? A sua observação, por si mesma,
ajudará a resolver esse problema. Em primeiro lugar, você deve compreender que você é uma personalidade especial, que o seu
Sahasrara foi aberto através desse Poder Divino, como se você tivesse entrado no reino da divindade. Vocês são os grandes
convidados nesta grandiosa corte do domínio Divino. Você não é uma pessoa comum.
E portanto, uma vez que você entenda a razão pela qual você tem a Sahaja Yoga e você obteve a Realização, é que há algo
especial em você. Mas isso não deve lhes dar nenhum ego. Não é para o ego que você tem que ter isso, mas é para a
compreensão de que você tem que ser instrumento do jogo Divino. Esse jogo é algo que Eu poderia explicar assim: se você for,
vamos supor, um artista, então na mão do artista está o pincel e o pincel nunca pensa que está fazendo qualquer coisa. É o
artista que está fazendo tudo. Da mesma maneira, quando você é uno com o Poder Divino, você apenas sente: “eu não estou
fazendo nada." "É o Artista que está fazendo isso." "É o Artista que está conduzindo.” E quem é o Artista? É este Poder Divino
que ama você, que se importa com você, que cuida de você, que está completamente identificado com você. Vocês ficarão
surpresos, Tenho recebido muitas cartas de pessoas sobre como a Sahaja as têm ajudado, como no momento certo, elas

obtiveram ajuda, como foram salvas no momento da completa destruição.
Tantas pessoas têm escrito para Mim. Mas Eu não fico surpresa, porque se você é uno com o Divino, Ele cuida de você. Ele tem
todos os poderes, todos os poderes. Somente um poder Ele não tem: controlar você. Se você quiser se arruinar, Ele lhe dá
liberdade, a completa liberdade. Se você quer arruinar-se, arruíne-se. Se você não quer aceitar o Poder Divino, tudo bem, não
aceite. É uma liberdade completa para fazer o que você quiser consigo mesmo. Essa é uma coisa que Ele deu. E é por isso que
você deve conter essa liberdade e respeitar o Poder Divino.
Hoje é..., Eu gosto desse dia quando é o Dia das Mães, Eu diria, é também o Dia das Mães, porque Eu penso que somente a Mãe
pode realizar isso dessa forma. Temos que ter muita paciência com as pessoas. O que Eu tenho visto em relação a todas essas
grandes Encarnações que vieram, é que Elas simplesmente desapareceram. Elas viveram por um tempo muito curto. Uma
Encarnação foi crucificada aos 33 anos de idade, outra atingiu o samadhi aos 23 anos de idade, porque Eu acho que não
puderam agüentar o modo como as pessoas eram estúpidas. Eles não conseguiram ver o objetivo, que Eles poderiam fazer algo
pelos seres humanos. Eles perderam a Sua confiança, Eu acho, ou talvez Eles pensaram que era inútil trabalhar para essas
pessoas. Desse modo, Eles adotaram uma posição em que era melhor desaparecer. Mas, o modo de pensar da Mãe é diferente.
Ela continuará se esforçando e lutando pelo Seu filho.
Ela lutará até o fim para se certificar que o filho obtenha todos os benefícios. E essa paciência e esse amor e esse perdão estão
incorporados de forma inata em uma mãe. Veja, porque a atitude dela é muito diferente. Nenhuma proeza, nenhum grande
nome ou, o que vocês chamam, um tipo de prêmio ou qualquer coisa assim. Ela simplesmente faz isso porque ela é uma mãe. E
isso é o sinal de qualquer mãe, se ela for uma verdadeira mãe. Pelo menos por seus próprios filhos, ela fará o máximo, ela irá
realizar tudo diariamente e tentará salvar o filho do desastre. Mas a Sahaja Yoga é uma família muito maior e por isso você
tinha que ser trabalhado através do Princípio da Mãe. Você não pode adotar nenhum outro princípio. Por exemplo, houve
guerreiros muito grandiosos e eles fizeram um grande trabalho também e eles trabalharam como guerreiros.
Depois, nós tivemos alguns que se sacrificaram muito. Houve todos os tipos de pessoas. Eles trabalharam muito duro para
estabelecer o Dharma nas pessoas, mas eles não conseguiram. Eu pensei em uma coisa: não adianta estabelecer o Dharma;
antes de mais nada, dê-lhes a Realização. Quando na luz do Espírito, eles vêem o que está errado, eles se tornam dhármicos
automaticamente. A melhor forma é fazer isso, não forçar o Dharma neles. Porque se você forçar o Dharma neles, eles não
saberão como suportá-lo, eles não conseguirão assimilar. Portanto, esta será a melhor forma, simplesmente torná-los
conscientes do seu Espírito. Uma vez que a luz do Espírito surja, na luz, eles vêem tudo claramente, Então não haverá nenhum
problema. E é por isso que esta qualidade da Mãe é muito útil.
Quero dizer, em cada país tem havido uma manifestação do Princípio da Mãe, em cada país. E isso tem sido retratado e dito.
Mas mais tarde, o controle disso foi assumido por pessoas que não queriam falar sobre a Mãe, porque elas não conseguiam
justificar para si mesmas o modo como elas estavam se comportando. Então elas disseram: “é melhor não falar da Mãe.”
Também aqueles que eram pessoas muito avançadas, muito desenvolvidas, que eram Encarnações verdadeiras, de fato
falaram sobre a Mãe o tempo todo, mas ainda assim, era só fala. Agora, isso tem que ser realizado como uma mãe realiza.
Assim, em seu próprio modo, quando você está fazendo Sahaja Yoga, ali também você tem que ser uma mãe. Ter mais
qualidade materna do que qualidade paterna, de modo que não há nenhuma ambição, não há nenhuma competição, não há
nenhum ciúme, nada, simplesmente você quer que seus filhos progridam e cresçam em sua espiritualidade. Se essa for a única
atitude que você tiver, então você ficará surpreso como você se sentirá satisfeito, porque algo que proporciona muita, muita
alegria é ver as pessoas crescendo na espiritualidade. Não somente falando sobre isso, não somente lendo sobre isso, mas
realmente acontecendo, se concretizando dentro de nós. Portanto, essa qualidade é muito útil e realmente ajuda cada Sahaja
Yogi a ser paciente, a ser gentil, a ser humilde.
Mas você tem que corrigir também. Mas há uma forma de correção de uma outra pessoa, de pessoas que não estão vindo do
mundo Divino, mas do mundo normal. Então é uma tarefa difícil corrigi-las. Algumas pessoas são tão irascíveis que elas não
conseguem suportar isso. Não importa, vocês têm que perdoá-las. Mas é melhor concentrar-se nas pessoas que são simples,
que são amorosas, que são afetuosas, então, gradualmente, todas essas pessoas complicadas também se juntarão a nós. A

sua forma de lidar com os outros tem que ser maternal. O relacionamento maternal tem que estar presente. Agora, Eu fiquei
surpresa que, na literatura ocidental, Eu não encontrei nenhuma descrição do relacionamento do filho com a mãe, é muito
surpreendente. Não há nenhuma, nenhuma descrição, de forma alguma.
Como a mãe vê o filho, como ele anda, como ele cai, depois como ele se levanta e como ele fala, todos os tipos de coisas belas
foram descritas, mas não nos países ocidentais. Eu não sei, eles nunca observaram esse ponto, Eu acho, que é muito
importante descrever a atenção da mãe: como ela é amorosa, como ela é gentil, como ela tolera tanta insensatez e como ela
não deixa o filho sair de casa, como um tipo de coisa misericordiosa, não apenas para usar isso contra o filho ou para perturbar.
Algumas vezes, você tem que corrigir, você tem que falar. Mas no momento certo, no lugar certo, se você falar com eles, o filho
também entenderá a questão, seja qual for. A primeira e mais importante coisa é o afeto e o amor da Mãe. Ela continua
perdoando e dando esta segurança: “Eu tenho uma Mãe. Nada pode acontecer comigo.” E essa segurança trabalha muito bem.
Mas a mesma segurança, vocês têm que dar aos outros Sahaja Yogis que estão recebendo a Realização de vocês. Deixem-nos
sentir que vocês não estão irritados com eles. Eles são estúpidos, Eu sei.
Eles são algumas vezes violentos. Eu tive experiências com todos os tipos de pessoas. Mas a única coisa que tem funcionado é
o puro amor. O puro amor não tem nenhum atributo de expectativa em relação a algo. Você simplesmente dá amor e tenta
melhorar essa pessoa, com plena atenção. Mas no trabalho Divino, você não tem que ficar apegado àquela pessoa. Vamos
supor que alguém que não esteja à altura desse objetivo, também é problemático, fica com raiva de você, aborrecido, o insulta e
tudo, então esqueça! Há muitos outros. Não há nenhuma necessidade de correr atrás da pessoa, ficar apegado a ela ou
assustá-la. Agora, o principal é que Eu sinto que todos os Sahaja Yogis sempre sentem que Eu sou deles, o que é um fato.
Quer Eu fale com vocês, quer Eu Me encontre com vocês ou seja o que for, vocês têm que saber que Eu sou sua Mãe e qualquer
problema que vocês tiverem vocês sempre podem Me contar. Mas, algumas vezes, o modo como as pessoas Me contam os
problemas também, Eu percebo como elas são baixas, como a mentalidade delas é tão baixa. O que eles estão Me pedindo?
Vamos supor que você vá a um rei e lhe peça, digamos, meio dólar, então o que o rei dirá: “Qual é o problema com esta pessoa?"
"Ela não sabe o que ela deve pedir.” Da mesma forma, percebe-se que a forma como você está pedindo algo à sua Mãe, deve ser
de certo valor, de um grande valor. Deve ter o valor da completa satisfação. Quando você pede algo, isso deve lhe dar a
completa satisfação. Mas, Eu tenho visto pessoas pedindo essa coisa, aquela coisa. Quero dizer, chega a tal ponto que Eu
algumas vezes sinto: “Oh! Deus, como Eu estou tendo todas estas pessoas em volta de Mim" "que estão desejando algo muito
baixo, muito mesquinho, muito insípido?” Mas, se você for uno com o Sahasrara, então o próprio Sahasrara atua.
Ele o levará a entrar em contato com as pessoas, em contato com tais pessoas que vocês ficarão surpresos como o Sahasrara
atua. Eu fui à Turquia e Minha experiência da Turquia provou isso além de qualquer dúvida. Eu nunca esperei, mas os turcos,
dentre todas as pessoas do mundo, têm adotado a Sahaja Yoga exatamente como algo caído do céu. Eu não posso entender
como eles têm Me aceitado. E havia pelo menos duas mil pessoas no follow-up. E as pessoas estavam achando impossível
tê-las em volta e falar-lhes. E quando tiveram reuniões muito próximas, eles também tiveram muitas pessoas e elas
continuaram a estar presentes. Agora, talvez esse seja um país muito tumultuado, com o fundamentalismo atuando muito. Mas,
em todo lugar, cada país tem problemas e tem, Eu diria, um tipo de imagem muito destrutiva, cada país tem. Mas em alguns
países, Eu não sei como, isso reluz e uma vez que eles se tornem Sahaja Yogis, não há problemas.
Não há nenhum problema em relação a nada, quer dizer, eles são Sahaja Yogis. Vejam, vocês não têm que lhes dizer, eles
próprios resolvem isso, eles compreendem o que é isso. Por exemplo, nós temos países que têm problemas, que têm pessoas
que não são de um nível muito elevado, que não são grandes buscadores. Talvez em alguns países, Eu percebo, aqueles que
eram grandes buscadores estão perdidos. Como na Inglaterra, Eu sinto que todos os buscadores estão perdidos pelas drogas,
pelo movimento hippie, por toda insensatez. Os EUA são o pior país de todos, que está tão perdido em buscas erradas. E é difícil
encontrar pessoas lá que tenham a busca correta. Gradualmente, está dando certo, mas ainda assim, Eu devo dizer que não
devemos pensar sobre nenhum país em particular onde a Sahaja Yoga não esteja funcionando tão bem ou sobre alguns lugares
onde está funcionando bem. O que nós temos que pensar é que globalmente a Sahaja Yoga está crescendo e vocês são parte
integrante desta sociedade que é a Sahaja Yoga. É uma sociedade muito rara que eles nunca tiveram.

Eles tiveram um ou dois Sufis aqui e ali, uma ou duas almas realizadas aqui e ali, que apenas sofreram. Durante toda a vida
delas, elas foram torturadas, ninguém as considerou. Eu tive grandes esperanças em relação ao Maharashtra, mas estou tão
desapontada, porque eles torturaram todos esses grandes santos por toda parte, tão gravemente, de uma maneira tão vil que
Eu acho que eles ainda estão pagando por isso. E apesar do fato de Eu ter trabalhado muito lá, o que Eu sinto é que os karmas
deles não são bons, porque eles ainda..., Eu diria, é uma região deteriorada, tornou-se tão podre. Vocês podem ver que o modo
como as pessoas estão se comportando é tão ruim, embora a Sahaja Yoga esteja lá, sem dúvida, mas Eu não diria que ela é
daquele nível que é no norte, no norte da Índia. É muito surpreendente, os indianos do norte nunca souberam nada sobre a
Sahaja Yoga. Eles também não eram pessoas tão religiosas. Mas como as pessoas do norte tem aderido à Sahaja Yoga é muito
surpreendente. Então, você não pode dizer onde a luz irá aparecer, simplesmente não pode dizer. E onde quer que ela apareça,
nós devemos aceitar.
Onde quer que ela não apareça, nós não devemos nos sentir mal em relação a isso. O que vocês podem fazer? Vocês não
podem fazer algo do tipo quebrar a cabeça delas para abrir o Sahasrara. O Sahasrara delas tem que ser aberto. E com o seu
amor maternal, com a sua compreensão maternal, Eu tenho certeza que vocês podem fazer isso. Pode não ser até ao mesmo
ponto em cada país. Mas Eu tenho certeza, assim como Eu sinto que, talvez, as punyas desses grandes santos atuarão e, talvez,
seja qual for o lugar em que Eu fiquei um pouco desapontada, Eu sinto que todos esses lugares irão dar certo e a Sahaja Yoga
irá crescer. Mas primeiramente vem o seu Sahasrara. Somente seu Sahasrara pode refletir a luz do Divino. Portanto, o seu
Sahasrara é extremamente importante.
Você deve meditar para aprimorar o seu Sahasrara, para curá-lo, para torná-lo completamente nutrido pela Kundalini. Não há
nenhuma necessidade de fazer muitos rituais, exceto a meditação. E também, um pouco, dar bandhan mesmo atualmente é
necessário, Eu acho, quando você sai, porque a Kali Yuga ainda está produzindo seus próprios sofrimentos e a Satya Yuga está
tentando emergir. Nós somos aqueles que vão sustentar, cuidar da Satya Yuga. E é por isso que a abertura do Sahasrara é
muito, muito importante, é muito importante. E aqueles que querem crescer devem meditar todos os dias, seja qual for a hora
que vocês cheguem em casa. Talvez pela manhã, talvez à noite, a qualquer hora. Mas vocês saberão que estão meditando
quando conseguirem entrar em consciência sem pensamentos, então vocês saberão. Sua reação será nula. Olhe para algo,
você simplesmente verá aquilo.
Você não reagirá, porque você está sem pensamentos. Você não reagirá. Quando essa reação não estiver presente, então, você
ficará surpreso, tudo é Divino, porque a reação é um problema do seu Agnya. Uma vez que você fique completamente em
consciência sem pensamentos, você está unificado com o Divino, a tal ponto que o Divino assume controle de cada atividade,
de cada momento de sua vida e cuida de você. E você se sente completamente seguro, unificado com o Divino e desfruta as
bênçãos do Divino. Possa Deus abençoá-los. Agora, nós temos muitas crianças. Eu não sei o que fazer com todas estas
crianças aqui. Elas podem subir no palco e podem cantar a canção de Shri Ganesha.
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Shri Mataji me pediu para compartilhar com vocês o que foi a última experiência da Sua Divina visita à Rússia. E eu devo dizer
que foi realmente uma descoberta surpreendente, porque na conferência científica que Ela teve em Moscou, houve a
participação de um renomado cientista, um físico. Seu nome é Anatole Akimov. Ele é muito conhecido em toda a Rússia e em
todo o mundo também. E ele surgiu com uma teoria e tem estudado essa teoria por alguns anos, que é baseada no vácuo e ele
tem estudado algo como um campo de torção e ele pôde explicar de uma maneira muito clara, de uma maneira muito científica
as vibrações que Shri Mataji está emitindo. Então, no começo, ele estava estudando alguns yogis que estavam meditando e
pôde notar que eles estavam emitindo vibrações. Havia uma aura em torno deles. Mas depois, quando ele veio à Shri Mataji,
quando ele viu as fotografias Dela, as fotos milagrosas, então ele realmente pôde descobrir o que era. E ele disse que no caso
Dela, era algo que é infinito, que é ilimitado.
E também isso foi muito bom, porque naquele ponto, ele disse: "Como homem da ciência, eu tenho que admitir que..." "todos os
cientistas que até agora fizeram alguma descoberta excepcional" "e única," "eu tenho que admitir que tudo isso não veio..." "por
meio do processo científico, por meio do cérebro," "podemos dizer," "mas veio somente por meio de alguma inspiração divina."
"Nós podemos mencionar Newton, podemos mencionar Einstein e todos eles." E ele disse: "Também em meu caso, quando eu
estava estudando..." "e trabalhando nessa teoria, em algum ponto," "quando eu vi a fotografia de Shri Mataji," "então eu tive a
inspiração." E agora, Shri Mataji convidou-o para vir em setembro e ele já escreveu um livro na Rússia que será traduzido em
inglês e ele está preparando um novo livro no qual, é claro, o tema principal será essa descoberta única. Assim agora, nós
temos alguém que provou cientificamente quem é Shri Mataji. Na Rússia, de algum modo, as pessoas são muito abertas a
ideias novas. Não somente isso, especialmente os cientistas são muito abertos e foram muito reprimidos, então eles tentaram
descobrir as coisas mais sutis, não somente descobrindo sobre as substâncias químicas ou sobre algumas propriedades
físicas da luz, mas eles quiseram investigar o lado mais sutil. E eles já decifraram uma grande quantidade de conhecimento
sobre as auras, as auras ao redor da mão, as auras ao redor do corpo. Eles fizeram muitas pesquisas e suas descobertas foram
aceitas pelo mundo inteiro. Agora, esse senhor era um especialista, Eu acho, porque ele é uma pessoa muito conhecida, muito,
muito conhecida, e ele está ocupando uma posição muito importante.
Ele estava dizendo que tinha que dirigir 150 organizações. Uma pessoa muito humilde e muito boa. E quando ele revelou
publicamente essa descoberta, Eu fiquei feliz de certo modo, porque se isso está provado cientificamente, então ninguém pode
contestar isso. Ele já escreveu um livro com todos os problemas algébricos daquilo que ele queria provar. E ele disse que há um
vácuo. Além da consciência, há um vácuo, e somente nesse vácuo, vocês podem conhecer a realidade. E uma vez que tudo isso
torna-se a realidade, é uma ciência, e é desse modo que isso se transforma em ciência. Ele mostrou tantas fotografias Minhas,
especialmente aquela em que muita energia está saindo do Meu Sahasrara, quando nós estávamos em um barco. Então ele
disse: "Ela é a Fonte de toda a energia cósmica." E é isto que a Adi Shakti é: Ela é Aquele que cria tudo.
Todo o ambiente que nós conhecemos é muito artificial, mas quando você compreende o que Ela tem feito... A primeira coisa
que Ela faz é – em Meu livro também, Eu escrevi sobre isso, mas Eu gostaria de lhes falar – que a primeira, Eu diria,
manifestação Dela, é no canal esquerdo. Esta é a manifestação de Mahakali. Então, Ela se encontra no sistema de Mahakali, no
canal esquerdo, e é lá que Ela criou Ganesha. Shri Ganesha foi criado por causa de Sua pureza, Sua inocência e auspiciosidade.
Isso tinha de ser criado antes de Ela criar o universo. Então, a primeira coisa que Ela faz é criar Shri Ganesha e Ele é
estabelecido. Então, Ela sobe, é claro, no corpo do Virata, e depois Ela dá voltas e sobe no canal direito, no outro caminho, e lá,
Ela cria todos os universos, como você os chamam, bhuvanas. Um universo... Há 14 bhuvanas, significa que esses numerosos
universos formam um bhuvana. E Ela cria todas essas coisas no canal direito. Então Ela sobe e depois desce, criando todos os
chakras, os Adi Chakras ou os peethas.
Ela desce, cria todos esses peethas e depois Ela se estabelece como a Kundalini. Mas, a Adi Shakti não é totalmente a

Kundalini, nós podemos dizer, a Kundalini é uma parte Dela. O resto do trabalho é muito mais do que isso. Então toda a..., nós A
chamamos de energia residual, significa que após passar por toda essa jornada, então Ela dá voltas e chega como Kundalini.
Por causa dessa Kundalini e dos chakras, Ela cria uma área que nós chamamos de chakras no corpo. Agora, primeiro Ela cria
esses chakras na cabeça, nós os chamamos de peethas dos chakras. E depois, Ela desce e cria esses chakras que estão no
corpo do Virata. Agora, uma vez que isso tenha acontecido, então Ela cria os seres humanos, mas não diretamente. Através do
processo evolutivo, Ela percorre e é desse modo que a evolução começa. E então, isso começa a se desenvolver a partir de
organismos minúsculos, microscópicos na água e depois começa a evoluir.
Assim, quando Ela cria a água e cria todos os universos, Ela escolhe esta Mãe Terra como o melhor lugar para executar o Seu
processo evolutivo, e lá, Ela cria esse pequeno ser microscópico. Naturalmente, Eu escrevi tudo sobre isso e quando Meu livro
for publicado, vocês poderão ver como primeiro o hidrogênio, o carbono e o oxigênio e todos esses elementos foram
combinados, e como o nitrogênio entra em ação, e como um processo vivo começa. Tudo isso, Eu mostrei em Meu outro livro
que vou escrever agora. Quero dizer, Eu terminei a maior parte, mas há alguns chakras que têm de ser abordados. Agora, com
esse acontecimento, vejam, uma coisa ocorre: seja o que for que Eu escreva, agora as pessoas não duvidarão. Elas saberão que
é um fato científico e que tudo que Eu digo é um fato. Agora, acreditar no carro..., até mesmo na Mãe, na Adi Shakti, era
impossível. Em especial, vocês ficarão surpresos ao ver que a religião Cristã, de uma forma ou de outra, evitou mencionar a
Mãe. Depois o Islã, que também evitou mencionar a Mãe. Há uma completa negação em relação à Mãe.
Mas somente a filosofia indiana tinha mencionado a Mãe e os indianos são, na realidade, veneradores da Shakti. Assim, é desse
modo que isso foi mantido e trazido a esta situação agora, em que as pessoas tiveram..., as pessoas tiveram uma ideia plena
de que o Princípio da Mãe realizou tudo. Sobre este Princípio da Mãe na Índia, as pessoas têm certeza de que é a Mãe quem faz
tudo e, deste modo, nós temos na Índia muitos, devemos dizer, muitos swayambus, significa coisas que são criadas pela Mãe
Terra. Por exemplo, vocês sabem que no Maharashtra, nós temos o local de Mahakali, Mahasaraswati, Mahalakshmi, e também
temos um local para a Adi Shakti. Algumas pessoas que foram para Nasik devem ter visto Chaturshringi. Quantos de vocês
foram a Chaturshringi? Isso é bom. Então esse Chaturshringi representa a Adi Shakti. A Adi Shakti que é a quarta dimensão
deste Poder, que lhes dá a ascensão. E, por fim, somente através do canal de Mahalakshmi, vocês obtêm a sua Realização.
Tudo isso é um processo. Tudo foi criado pelo Poder da Adi Shakti. É uma tarefa enorme. As tarefas anteriores não eram
difíceis, porque para a natureza, criar era muito fácil. A Mãe Terra está unificada com a Adi Shakti, toda a atmosfera está
unificada com a Adi Shakti, todos os elementos estão unificados com a Adi Shakti, então Ela pôde criar tudo isso sem nenhuma
dificuldade. Mas quando os seres humanos chegaram, eles obtiveram sua liberdade. Esta é a única, Eu diria, espécie que caiu
na maya do pensamento e de ter o ego neles. Com este ego, a maya atuou neles, Eu diria, e eles esqueceram o Princípio que
criou este universo. Eles não deram o devido valor a isso. Eles acharam que era direito deles estarem lá, que é sua própria
conquista e que eles são os donos de tudo.
Isso começou a atuar tanto na mente deles que eles invadiram outros países, destruíram tantas pessoas e nunca se sentiram
mal em relação a isso. Por toda a vida deles, eles têm pensado em agredir os outros, controlar os outros e fazer todos os tipos
de coisas danosas. Mas, eles nunca sequer pensaram ou nunca fizeram nenhuma introspecção para ver: "O que estamos
fazendo é muito, muito errado..." "e não deveria ser feito." Por causa da liberdade que eles têm, há uma enorme desordem neste
mundo. E as pessoas que estavam encarregadas dos negócios eram muito, muito cruéis, extremamente, não tinham nenhum
sentimento pelas outras pessoas. E isso aconteceu tantas vezes nesta Terra. Agora a Sahaja Yoga começou. Uma vez que a
Sahaja Yoga tenha começado, nós temos Sahaja Yogis que estão agora recebendo as bênçãos da Adi Shakti diretamente. Mas
ainda assim, Eu devo dizer que entre os Sahaja Yogis também, não temos pessoas as quais Eu poderia chamar de muito bem
amadurecidas. Eles são Sahaja Yogis.
Alguns deles são Sahaja Yogis apenas porque é uma moda, talvez fosse melhor do ponto de vista deles ou do ponto de vista
egoísta deles ou seja o que for. Isso é algo muito errado. Se você está na Sahaja Yoga, você deve saber que agora você é
responsável pelo mundo inteiro. Vocês são as únicas pessoas que avançaram, vocês são as únicas pessoas que alcançaram
algo. E então, nessa conjuntura, vocês devem se comportar de uma maneira que convenha a um grande santo ou a uma alma
realizada. Mas algumas vezes, você constata que eles estão se comportando de uma maneira tal que, algumas vezes, é

chocante. Eles não têm nenhum respeito por eles mesmos ou pelos outros, e toda a atitude deles é muito estranha. Alguns
deles são orientados para o dinheiro, alguns deles são orientados para o poder. E aqueles que são orientados para o poder são
mais perigosos, Eu acho, do que os orientados para o dinheiro, porque aqueles que são orientados para o poder tentam trazer
má reputação para a Sahaja Yoga. Eles são muito ofensivos, dominadores e pessoas horríveis.
Toda a atitude deles é para alcançar poder na Sahaja Yoga e eles tentam todos os truques para alcançar esse poder. Por algum
tempo, eles parecem estar bem, mas depois de algum tempo, vocês notarão que todos eles desaparecerão do campo da Sahaja
Yoga. É um processo de limpeza muito grande acontecendo. Vocês devem entender que entraram em um..., em um campo de
consciência muito elevado, onde vocês estão em contato com o Divino. Agora, aqui se vocês se comportam como pessoas
comuns, que não têm nenhuma divindade nelas, por quanto tempo vocês continuarão assim? Então isto é muito importante:
vocês devem tentar meditar e evoluir e tornarem-se realmente Sahaja Yogis muito bons. Em alguns lugares, nós somos muito,
muito afortunados. Em alguns países, nós somos muito, muito afortunados. Mas em alguns países, Eu noto que as pessoas são
simplesmente surdas-mudas. Elas não conseguem entender a Sahaja Yoga.
Elas de fato vêm para o Meu programa e depois simplesmente desaparecem. Eu acho também que os Sahaja Yogis são
responsáveis por isso. O modo como eles vão de um lugar para o outro, o modo como eles querem fazer o trabalho da Sahaja
não é sahaja. Deve haver algo definitivamente errado com a coisa toda. E é por isso que não está funcionando do mesmo modo
que está funcionando em muitos lugares. Então, Eu tenho que lhes dizer que tudo isso está lá, que a Adi Shakti está lá e tudo
isso tem acontecido através da Adi Shakti. Mas agora, o trabalho que vem depois tem de ser feito através de vocês, porque
vocês são os canais, vocês são aqueles que têm de transformar as pessoas. Agora, todos devem entender e saber para quantas
pessoas nós temos dado a Realização. Nós temos de pensar sobre isto: o que nós temos feito pela Sahaja Yoga? Uma vez Eu
estava viajando de avião e Eu vi isso, foi tão... Eu encontrei uma senhora que estava sentada perto de Mim, e ela estava tão
quente, Eu não podia entender.
Então ela Me disse que era discípula de um guru e estava muito orgulhosa disso. E ela começou a Me contar tudo sobre ele e
coisas assim. Eu fiquei perplexa. Veja essa mulher, ela não obteve nada dele e estava simplesmente dizendo: "Eu dei tanto
dinheiro para ele," "eu fiz isso por ele", e todas essas coisas. Mas ela não tinha nada e, apesar disso, ela estava falando Comigo,
uma pessoa estranha, sobre o guru. Mas na Sahaja Yoga, Eu tenho visto que as pessoas são muito tímidas. Elas não querem
falar sobre a Sahaja Yoga abertamente aos outros, o que é uma coisa muito errada que vocês estão fazendo, porque vocês são
responsáveis por este trabalho. Vocês receberam a Realização. É claro, vocês estavam buscando, tudo bem, mas todos vocês
devem tentar dar a Realização aos outros. Eu devo dizer que de algum modo os homens têm sido mais dinâmicos e colocado
isso em prática.
As mulheres na Sahaja Yoga ainda não estão se elevando a este nível como deveriam. Elas têm de ser mais conscientes em
relação a isso e elas devem colocar isso em prática. Elas podem fazê-lo, mas o único problema, Eu acho, é que elas têm
problemas pequenos, com os quais elas estão preocupadas. Eu sempre recebo cartas das mulheres dizendo que isso está
errado, que aquilo está errado, queixando-se o tempo todo. Eu estou tão farta dessas cartas agora, que Eu acho que é inútil
lê-las também. Então, Eu tenho que lhes dizer tudo isto, é importante: devido ao fato de que os homens são dinâmicos, as
mulheres devem ser muito mais, porque elas são a shakti e Eu sou uma mulher. Assim, Eu noto que os homens são um pouco
mais ativos e dinâmicos com relação à Sahaja Yoga e Eu não sei qual é a razão pela qual as mulheres não são. Elas podem
transformar tantas pessoas. Elas podem fazer tanto bem aos outros. Elas podem trazer tanto amor e compaixão, porque esse
amor e compaixão é uma qualidade de uma mãe, de uma mulher.
E se as mulheres não têm essa qualidade, é inútil ser uma mulher. Se vocês estão o tempo todo ocupadas com suas coisas
inúteis, como modas ou aparência e tudo mais, então o tempo é todo desperdiçado. Vocês têm um tempo curto agora. Vocês
obtiveram a Realização e devem chegar a uma conclusão: "O que vocês têm feito até agora?" "O que vocês têm alcançado até
agora?" Mas, Eu diria que também na Sahaja Yoga, Eu tenho notado que há todos os tipos de ideias estranhas se desenvolvendo
aqui. Como certos rituais que eles adotarão. Depois eles prescrevem certos rituais, eles falarão sobre isso e há um tipo de
orientação para o poder. Eles querem oprimir os outros e querem assumir o controle e amedrontar as pessoas e comportar-se
de tal maneira como se eles fossem muito bons. Alguns deles começam a dizer: "Mataji disse isso.

Estas são ideias de Mataji." Através de sua própria orientação para o poder, eles inventam coisas e falam desse jeito e... Mas
pergunte-lhes: "Para quantos vocês deram a Realização?" A primeira coisa é que você deve determinar o resultado positivo: para
quantos você deu a Realização? É apenas falar sobre os outros, criticar os outros, falar sobre os defeitos da Sahaja Yoga,
examinando a Sahaja Yoga. Eu diria que ainda são coisas preliminares que aconteceram antes, e isso deve parar agora. Agora,
de todo jeito, quando esse livro estiver publicado, o mundo inteiro conhecerá o nosso trabalho, nós não seremos mais
contestados. Mas ainda assim, nós temos de ver por nós mesmos: se nós alcançamos esse tipo de reconhecimento, então nós
devemos estar à altura disso, nossa capacidade deve estar à altura disso. Nós não devemos ficar para trás. Por exemplo, se
você perguntar para alguns Sahaja Yogis, especialmente para as Sahaja Yoginis, eles não sabem muito sobre a Sahaja Yoga,
eles não sabem sobre os chakras, eles não sabem nada sobre as divindades, eles não sabem nada. Como eles podem ser
Sahaja Yogis?
Vocês têm de saber tudo sobre isso. A única coisa que você não compreende é que não é externamente que você é um Sahaja
Yogi, mas sim internamente. Internamente, você tem de ter esse tipo de compreensão dos chakras e da Sahaja Yoga, como ela
atua, como ela o ajuda. Agora, supondo que Eu seja a Fonte dessa energia, o que vocês sabem muito bem que Eu sou, então
vocês atingem a sua energia também, um tipo de perfeição em relação a lidar com as pessoas e trazê-las para a Sahaja Yoga. É
um trabalho muito importante que vocês têm de fazer: trazer Sahaja Yogis para a Sahaja Yoga. O que Eu noto é que algumas
pessoas estão ficando muito para trás ainda, e é muito surpreendente que eles vivam naquele país, sejam parte integrante
daquele país e não estejam preocupados. Sob essas circunstâncias, eles serão responsabilizados: "Por que vocês não fizeram
isso?" "Por que vocês não descobriram meios..." "e métodos de convencer pelo menos os seus compatriotas?" Então, a Sahaja
Yoga na iminência do crescimento não pode crescer somente com um ou dois países. Todos os países devem ser trazidos para
a Sahaja Yoga.
Todas as pessoas que pudermos chamar para a Sahaja Yoga, será uma ideia muito boa. E então, nós temos livros para
convencer as pessoas, nós temos de falar com elas sobre isso. Mas o que Eu noto em relação aos Sahaja Yogis, é que uma vez
que eles comecem a expandir a Sahaja Yoga, o ego deles também cresce e coisas assim: eles são grandes Sahaja Yogis, eles
são grandes líderes. Todo esse tipo de ideias estúpidas entram na cabeça deles, o que é errado. Vocês têm apenas de pensar
de uma maneira muito humilde. Quanto mais vocês tiverem, mais vocês se tornam humildes, como uma árvore, quando está
carregada com frutos, ela se curva. Do mesmo modo, vocês têm de ser muito humildes. Mas essa humildade é algumas vezes
muito difícil, porque a cultura do Ocidente não é uma cultura humilde. É uma cultura de agressão, uma cultura de dominação.
Até agora, eles têm sido assim.
Eles acham que por causa da dominação, eles poderiam ir para o mundo inteiro, eles poderiam alcançar muitas coisas. O que
eles têm alcançado? Nada. Em seus próprios países, se vocês observarem, há o vício em drogas. Por que as pessoas
entregam-se tanto às drogas? Então, eles fazem todos os tipos de coisas pecaminosas, as quais Eu não quero mencionar, mas
vocês sabem o que eles estão fazendo, que na Índia, que é um país mais pobre, uma pessoa não consegue nem pensar nisso.
Essas coisas estão acontecendo a sua volta, portanto descubram o que está errado, onde e como vocês podem corrigir essas
coisas, se vocês podem ajudá-los. Na verdade, agora, como Eu lhes disse, Eu vou fundar algum tipo de organização que fará o
bem aos seres humanos. Mas todos vocês podem se juntar também. Vocês podem começar em seus próprios países algo
assim.
Mas primeiro, vocês têm de se livrar do seu ego. Observem que uma vez que isso aconteça a vocês, somente então a sua
atenção ficará firme. E este ego é muito simples para vocês, porque vocês veneram Cristo e Cristo é Aquele que foi
estabelecido no Agnya Chakra. Todos vocês veneram Cristo, mas essa humildade de Cristo não está presente, e sim
exatamente o oposto disso. Isto tem acontecido em todos os lugares: o que quer que seja pregado na religião, as pessoas
fizeram exatamente o oposto. Por exemplo, a religião Hindu. Eu diria que a filosofia Hindu é de tal maneira que em cada pessoa
reside o Espírito. Agora, se há o Espírito em cada pessoa, então como vocês podem ter diferentes sistemas de castas? E como
vocês podem ter alguém superior e inferior? É o oposto.

Agora, Cristo disse que vocês têm de perdoar, perdoar a todos, e vocês têm de tornar-se humildes. E é isto que uma pessoa
constata: entre os cristãos, eles não conhecem a humildade, eles não têm nenhuma ideia da humildade. Os homens são assim,
as mulheres são assim, e os homens e as mulheres continuam brigando. É impossível alguém ser humilde, pacífico e tudo mais.
Então, muito artificialmente, eles estão se exibindo como se fossem muito filantrópicos e tudo mais, mas dentro do coração
deles, Eu não acho que há qualquer amor, que há qualquer compaixão no sentido real da palavra. Então, quando nós estamos
lidando com a realidade, nós temos de saber que não podemos simplesmente continuar com coisas que são artificiais, que
estão enganando os outros, mas nós temos de realmente nos tornar aquilo. Uma vez que você se torne aquilo, quando você é
realmente assim, somente então você fez o trabalho para o qual você nasceu, nesta conjuntura dos tempos de florescimento.
Caso contrário, você poderia ter nascido mais cedo e poderia ter sido diferente. Mas vocês nasceram de um modo especial,
então percebam o seu valor, percebam por vocês mesmos o que vocês são e tentem compreender, tenham auto-respeito e
tentem fazer coisas que são muito importantes como Sahaja Yogis. É claro que vocês estão executando um trabalho, vocês
estão fazendo outras coisas, mas vocês ficarão surpresos ao ver que se vocês realmente fizerem o trabalho da Sahaja Yoga,
vocês encontrarão mais tempo para tudo.
Quando vocês começam a fazer o trabalho de Deus, Deus faz o trabalho de vocês. E é desse modo que vocês ficarão surpresos
ao ver como vocês conseguem muito mais tempo para fazerem a coisa certa. Agora, é para vocês voltarem e fazerem
introspecção, vejam por si mesmos. Agora, a própria Adi Shakti veio. Mas Eu sou muito simples, Eu aparento ser muito simples.
Em Meu comportamento, Eu sou muito, muito humilde, e as pessoas não Me dão o devido valor. Eu não faço nada. Eu não quero
puni-los. Eu não quero fazer nada desse tipo. Mas vocês próprios se punem, vocês próprios tornam-se inúteis se vocês não
cuidarem de si mesmos e não crescerem.
Essa descoberta é tão importante, magnífica, e esse homem nunca tinha Me conhecido antes. Ele é muito instruído, mas é
muito humilde. E o que ele Me disse foi: "Imagine só, eu estou sentado diante da Criadora..." "deste mundo e, ainda assim, eu
estou muito normal." Então Eu disse: "O que deveria acontecer com você, o que você acha?" Então ele disse: "Mãe, é algo
grandioso perceber..." "que eu estou sentado diante da Senhora..." "e que a Senhora está aqui." Eu disse: "É bom que você não
sinta a Minha presença..." "como tão opressiva ou tão dominadora. Eu fico muito feliz." "Não! ", ele disse, "eu apenas sinto o
amor," "apenas sinto a compaixão, isso é o que acontece." Nós temos de saber que devemos ter somente amor e compaixão,
compaixão e amor por nós mesmos de modo que nós não devemos ferir o coração de ninguém.
Dizer algo para ferir alguém é muito pecaminoso. Mas algumas pessoas gostam muito disso, elas acham que são muito
inteligentes, não é assim. Quando você fala com alguém, você deve dizer algo que é muito tranquilizador e bom. Uma outra
coisa é o temperamento de uma pessoa, é a irritação. Diante do menor acontecimento aqui e ali, eles ficam irritados. Agora, isto
tem de ser dito a esse temperamento: "Fique quieto." "Eu não tenho nada a ver com você." Isso é uma coisa. Então há pessoas
que são muito astutas, Eu devo dizer, orientadas para o poder, muito ardilosas. Elas têm maneiras astutas, ardilosas pelas quais
elas sabem como controlar os outros.
O que você vai ganhar com isso? Qual é o seu ganho? Fazendo todas essas coisas, o que irá acontecer? Nessas coisas
mundanas, você pode ser um pouco popular, ter um pequeno cargo ou alguma coisa assim, mas o que é isso, afinal? Isso não
irá ajudá-lo. O que irá ajudá-lo mais é tornar-se um perfeito canal para a Sahaja Yoga, ser um perfeito canal. Nisso, você ficará
surpreso ao ver como você será ajudado. Então Eu diria para vocês, que estão no Ocidente, Eu diria que vocês devem
desenvolver a humildade. Isso é muito importante. Eu fiquei surpresa ao ver que na própria Rússia as pessoas são não somente
humildes, mas têm enorme dedicação, enorme dedicação.
É inacreditável! Elas nem mesmo levantam os olhos para Mim. Eu não sei como elas tiveram essa ideia. Isso não é depois da
descoberta, mas mesmo antes dela. Eles foram tão gentis e tão humildes e tão cheios de amor. E até mesmo as crianças
trouxeram para Mim pequeninos presentes, sabem, apenas para Me oferecer tão docemente. Isto é algo surpreendente, o modo
como essas pessoas na Rússia têm alcançado essa capacidade de se transformar. E Eu acho que no Ocidente, a Rússia é o
país que irá alcançar uma elevação muito grande na espiritualidade. E isso significa que eles serão as pessoas mais poderosas.
Vamos ver o que vocês estão fazendo em seu próprio país e como vocês irão realizar isso.

Vejam, há muitas coisas que vocês podem fazer muito facilmente, se vocês verem por si mesmos que são o instrumento do
Divino. E então, o seu temperamento irá mudar, a índole irá mudar, você se tornará uma pessoa muito, muito doce, uma pessoa
amável, e todos pensarão: este é um santo andando por aí. Assim, isso é tudo o que Eu tenho a dizer a esse respeito. Seja qual
for a descoberta não é uma descoberta para Mim, mas uma descoberta para o mundo inteiro. E Eu tenho certeza de que quando
isso for demonstrado e divulgado para o mundo inteiro, as coisas mudarão para vocês e para Mim também. Que Deus os
abençoe.
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Eu Me inclino a todos os buscadores da Verdade.
Atualmente existem pessoas que estão indo a todos os lugares... para descobrir a Verdade, a iluminação. E há muitos livros
disponíveis, muitas pessoas que falam sobre iluminação. É somente nesta era especial, a qual Eu chamo de "o tempo do
florescimento", que está acontecendo. Se eles não estão buscando a Verdade, isso significa que eles ainda não estão evoluídos
como deveriam estar. Mas esta é uma época especial que chamamos de "Juízo Final"... e esta época chegou. No Alcorão, é
chamado de Kiyama... e está descrito muito claramente o que acontecerá nesta época. Tudo isso tem sido mostrado em todos
os livros que são, Eu diria, místicos ou podemos chamar de religiosos – seja o que for que chamem isso – a parte mística disso.
Todos eles mostraram que nesta época, esta época no final deste século, isso deve acontecer. E isso tem desorientado muitas
pessoas, elas estão indo para lá e para cá, se metendo em confusões. Por exemplo, é muito constrangedor... o que o Dr. Derek
Lee Me disse.
É fato que Eu fui à Rússia e um cientista se aproximou... e disse: "Mãe, eu vi Suas fotografias e isso diz muito," "porque eu não vi
mais do que uma linha aparecendo". É muito constrangedor, a coisa toda foi muito constrangedora para Mim. E ele disse: "Eu
provei isso agora," "por meio de todas as equações e tudo mais." E ele Me mostrou o livro que está em russo... e todos os
cálculos matemáticos, que a pessoa tem de ir a um estado de vácuo, um estado físico de vácuo, para que a realidade seja
compreendida. Isso foi, Eu acho, muita ciência. Para o que quer que seja isso, todas essas ideais, por exemplo, do Alcorão, da
Bíblia, de outros livros religiosos, todos os livros religiosos da Índia... podem ser chamados de mito e eles foram tratados como
mitos. Muitas pessoas pensaram que aquilo era apenas um mito... e elas disseram que não adianta acreditar... em todas essas
coisas, que não há nada. E também por meio desses livros, as pessoas têm sido iludidas a fazer coisas erradas, portanto a
coisa toda foi desafiada também de uma certa maneira: "Isto não é prático, não é benéfico, não é bom." Mas quando isso se
torna uma experiência verdadeira – você pode chamar isso de subjetivo, pode chamar de qualquer coisa – mas quando isso se
torna uma experiência verdadeira, então você começa a acreditar nisso como sendo a Realidade. Mas se um cientista prova
isso com seu conhecimento científico, então Eu não sei o que dizer, então isso realmente se torna o fato.
E quando isso se torna o fato, torna-se a ciência. A ciência pode ser desafiada. Antes de mais nada, a ciência é amoral. Não
importa como a ciência existe hoje, se eles criam bombas atômicas, eles criam outras coisas destrutivas... e usam isso para
propósitos errados, não há nenhuma força que comprometa sobre o cientista. Eles podem fazer o que quiserem... e as pessoas
podem usar isso da maneira que elas queiram usar. Mas quando se trata da força Divina, a ciência é perfeita, Eu devo lhes dizer.
Você não pode desafiar essa ciência, você não pode. Tudo que você sabe por meio da ciência da Sahaja Yoga, você pode
facilmente comprovar. Por exemplo, primeiramente... é dito que os seus elementos físicos desaparecem, isso é um fato. Sem
nenhum dinheiro, sem nenhum pagamento ou qualquer coisa assim, você simplesmente é curado de suas doenças.
E quando você é curado de suas doenças, então você fica surpreso ao ver como que por meio de seu próprio poder, você tem
sido curado. Mas isso acontece, isso tem acontecido, vocês sabem, nós temos vários médicos aqui, médicos ingleses, não é
fácil convencê-los, e eles têm visto por experiência própria que muitos... pacientes que eram considerados incuráveis são
curados. Eles têm visto que muitos viciados em drogas... ficaram bem da noite para o dia. Como? Sem pagar por isso, sem
tomar nenhum remédio, somente por meio do seu próprio poder da Kundalini. Agora este poder da Kundalini era conhecido por
todo o mundo, Eu acho, porque Eu encontro nos museus deles... desenhos da Kundalini no osso triangular, até mesmo na
Suécia Eu vi. Mas Eu devo dizer, é na Finlândia que Eu vi. Depois também Eu fui à Ucrânia, no museu deles, há todos as figuras
destes chakras e da Kundalini. E em um lugar improvável como a Bolívia, onde não se podia chegar lá nem mesmo de avião, Eu
acho, há seis anos atrás, você encontra as gravuras da Kundalini. E a Colômbia, a Colômbia antiga criou estátuas... nas quais
Kundalini era a coisa principal.

Portanto, alguém deve ter lhes dito ou eles talvez souberam Dela. Mas alguém foi da Itália à Bolívia e os bolivianos disseram:
"Nós sabemos tudo sobre isso, sim, nós sabemos." "Mas nós não sabemos como elevar a Kundalini." E agora existem lá, Eu
acho, oito, nove mil pessoas... naquele lugar improvável da Bolívia que tiveram a Realização. Pela qual você não tem de pagar.
Isso é a coisa principal que a pessoa deve entender. É como você não pagar pela sua respiração, você não pagar por sua
digestão, da mesma maneira por sua ascensão para uma nova vida, a última, nós podemos dizer, o último avanço de sua
evolução, pelo qual você não tem de pagar. Assim que você entenda esse ponto, você ficará surpreso ao ver que... você
abandonará todas as pessoas insensatas... que estão comercializando as coisas delas, vendendo as coisas delas. É algo
absurdo, absurdo a tal ponto... que você se torna cego e você não sabe o que eles estão fazendo, do que eles são capazes. E
não quer ouvir ninguém que queira lhe dizer a verdade.
Agora, se nós temos de cuidar de nossa própria ascensão – como eles dizem no Alcorão, Miraj, na Índia, isso é chamado de
Realização do Si, Atma Darshan, ou você pode chamar isso de Atma Sakshatkar. Se você realmente quer isso, é muito fácil e
tem de ser fácil, porque é tão vital. E quando isso se realiza, você realmente experiencia... e pode ser correlacionado com a
descrição disso. O problema é que nós somos muito mentais. Nós queremos deduzir tudo em um nível mental. Mas graças a
Deus, esse cientista descobriu algo... para a sua mente dar voltas e voltas e voltas e chegar ao ponto. Porque Eu acho algumas
vezes que esta mente, que está cheia de todos os tipos de ideias falsas – algumas vezes ideias superficialmente certas... ou
algumas vezes ideias verdadeiras – elas continuam bombardeando em sua cabeça. E esse cientista disse que você tem de ir
para o vácuo, o qual Jung descreveu como a consciência sem pensamentos, tornar-se sem pensamentos. Quando você se
torna sem pensamentos, então você consegue ver, sentir a Realidade. Assim, o que acontece?
Como nós temos o pensamento? Quando nós vamos a algum lugar, nós vemos algo, imediatamente nós reagimos, esse é o
nosso hábito. Isto também pode ser provado cientificamente: porque motivo nós sempre reagimos. Ou nós reagimos ou nós
absorvemos. Assim, o tempo todo nossa mente está trabalhando, e ela é uma mente oscilante. Você fica o tempo todo
preocupado com isso... e os tempos modernos são os piores, apesar dessa ser uma época especial, como Eu disse, porque
esta é a época em que as pessoas pensam ao máximo... e esse pensamento continua atuando de tal maneira... que elas sofrem
de todos os tipos de doenças. Também algumas vezes, esta mente não lhe diz... que isto é errado, aquilo é errado. Você
continua fazendo coisas. Por exemplo, Hitler, como ele se comportou, como ele matou tantas pessoas, mas ele nunca se deu
conta de que... ele estava fazendo algo errado, nunca. Por fim, ele se matou porque ele estava com medo de ser capturado, mas
não porque ele se arrependeu.
Então, eles continuam fazendo coisas erradas o tempo todo... sem saber que eles estão fazendo coisas erradas. Agora, dizer
que isso é pecado, aquilo é pecado, só enche as pessoas de medo, só isso, e de culpa. Mas na verdade, quando você se torna o
Si, na luz do Si, você sabe o que é certo e o que é errado, o que deve ser evitado, o que não é benéfico para você. Você
simplesmente sabe, porque você sabe sobre o seu Si, você obtém o conhecimento do Si, isto é, você conseguir sentir os seus
centros – foi lhe dito – na ponta de seus dedos, isto novamente está dito no Alcorão: "No tempo de Kiyama – o Juízo Final –
suas mãos falarão." Mas a coisa toda fica pervertida algumas vezes... ao se usar isso para um propósito errado, é desse modo
que nós temos destruído... algumas vezes o conhecimento verdadeiro, o conhecimento sutil de nosso Ser. Não tem nada a ver
com se manter por horas seguidas em uma perna nos Himalaias, torturando seu corpo. Você não tem de torturar o seu corpo de
forma alguma. As pessoas acham que se você tem de se aperfeiçoar, você deve torturar. Este corpo é o templo. De que adianta
construir templos e mais templos... quando você não consegue construir seu próprio templo?
Este corpo é o templo, e por que você deveria torturar este corpo? Você deve cuidar deste corpo, cuidar com amor, com
respeito... e somente então você compreenderá o quão importante é ter um corpo. Todas estas ideias estranhas... de renúncia e
todos... os tipos falsos de abordagem não irão ajudar. Minha filha estava vindo da Índia, ela disse que havia algumas pessoas
claras... viajando conosco na primeira classe. Então, elas não permitiram que a aeromoça viesse e as servisse, porque elas não
podem permitir que a aeromoça fale com elas. Então Eu disse: "Você falou com elas?" Ela disse: "Como eu poderia? Eu sou uma
mulher, quem falaria comigo?" Porque ela é uma mulher, ninguém falaria. Então, sentaram no chão.
Não há chão, mas eles não se sentariam na cadeira e comeriam a comida. Para quê? Porque eles estão renunciando tudo, Eu

acho que eles renunciaram o cérebro deles, isso é o que acontece. Todos os tipos de coisas estúpidas as pessoas fazem, para
quê? Para alcançar esse estado de tranquilidade, que é o estado de realização do Si, de autoconhecimento. Mas apenas reflitam
sobre isso,... o que tem de acontecer interiormente. De que adianta fazer algo externo desnecessariamente, fazendo uma
bagunça consigo mesmo e com os outros? É absurdo, a maneira como as pessoas tentam entender que perturbando o seu
corpo, fazendo uma bagunça com o seu corpo, fazendo uma bagunça com toda a sociedade, é que você consegue alcançar
algo que é tão sutil e belo. Agora, os cientistas chamam isso de Poder Onipresente, ou o qual Eu chamo, do Amor Divino, como a
energia cósmica, ou eles talvez chamem isso de qualquer nome. Mas não é nada sólido, é Amor, é o Amor de Deus.
E este Amor Divino de Deus é uma energia... que governa o universo inteiro, universos de universos. Apenas observe o milagre
da vida. Tudo isso é controlado por esta energia de Amor Divino. Bem, nós nunca sentimos isso antes, portanto nós não
sabemos o que é isso, mas em todas as escrituras está escrito... que existe o Poder do Amor Divino. Por exemplo, em Sânscrito,
ele é chamado Parama Chaitanya... ou Brahma Chaitanya. Em todas as escrituras, ele está descrito, mas para as pessoas, isso é
um tipo de coisa desconhecida. Mas agora com a ciência, se isto pode ser provado, que o universo inteiro é controlado por essa
energia que pensa, que entende, que ama. Por exemplo, o mesmo cientista veio Me ver, para fazer uma entrevista Comigo. Ele
estava sorrindo o tempo todo... e ele Me fez perguntas muito interessantes. Uma delas, ele Me perguntou sobre um quadro que
ele tinha visto.
"Onde?" "Aqui neste auditório." Eles estavam cantando a música "Sentada no coração do Universo"... e sobre Mim veio: coração,
coração, coração, coração, exatamente como um médico desenharia a linha do coração – tantos corações desenhados com os
raios de luz. E ele perguntou: "O que é isto, Mãe?" "Como eles sabem que eles estão cantando essa música?" Eu disse: "Porque
Eu sei, então eles também sabem." O modo como eles fazem as coisas precisamente. Porque eles sabem, eles sabem mais do
que qualquer um pode saber. Não só isso, mas a maneira como nossos genes... e todas essas coisas estão lá... é uma coisa
muito sutil, sem dúvida, mas é tudo organizado por este Poder do Amor Divino. Por favor, entendam: não há nada a temer, nada
para se lamentar, nada de ficar faminto, nada de escalar os Himalaias, nada é necessário.
Este poder ama você e está ao seu redor, ele está aqui. Está em todos os lugares... e ele pulsa, vibra, cria tudo. Também o
cientista Me falou sobre Einstein, que disse: "Todos essas ideais vêm a mim não de dentro, mas de fora..." "como se alguém
estivesse despejando essas ideias dentro de mim." E ele disse: "Eu senti a mesma coisa e muitos cientistas sentem isso."
Surpreendentemente, na Rússia, os cientistas são muito abertos. E na época de Stalin, todos eles foram presos... e colocados
em um lugar chamado de Novosibirsk, onde eles estavam vivendo, e lá eles desenvolveram esse lado sutil, porque não lhes era
permitido fazer outras coisas. Assim, eles desenvolveram o lado mais sutil dos seres humanos, e lá eles descobriram também
sobre auras – ele é um deles – auras: que os seres humanos têm auras e por meio das auras, você consegue diagnosticar as
suas doenças. Mas agora, depois de ver as Minhas fotografias e tudo mais, ele chegou a conclusão apropriada
surpreendentemente. E Eu acho, Eu espero que Eu serei salva de todos os tipos de pessoas... que criticam a Sahaja Yoga como
um culto ou isso ou aquilo. Ela não é. Ela é um processo vivo... quer você seja um hindu, muçulmano, cristão, qualquer coisa, é
para você e é o seu direito, o seu direito de nascença ter isso.
E então, após isso, uma vez que você obtenha a germinação da semente, você deve permitir que essa árvore cresça. Na
verdade, essas pessoas que falam de trabalho social, falam de ajudar os outros, fazendo isso por eles... e fazendo aquilo por
eles... têm de entender: primeiro você deve ser capacitado, você deve ter o poder dentro de você para ajudar os outros. Mas se
você apenas vem ao Meu programa, eles sempre dizem: "Mãe, para o Seu programa o salão todo está cheio." e depois eles
começam a desaparecer, especialmente na Inglaterra, muito surpreendente. A Inglaterra é o coração do universo, e como eles
podem ser tão descuidados em relação à ascensão deles... e tão descuidados em desenvolver a sua própria imensa árvore de
amor. Eles são os mais adequados e eles devem trabalhar isso. Mas eles não trabalham, eles não levam isso a sério. Por quê?
Eu não entendo. Talvez eles não saibam o que eles são.
Eles são pessoas muito poderosas, eles são, Eu devo dizer, o instrumento do Divino. A única coisa que eles têm de desenvolver.
Mas eles se grudam nisso ou se grudam naquilo – então você não consegue crescer. Essa é uma semente que já foi colocada
dentro de você – intacta, intocada. A única coisa é uma pequena água de amor tem de ser derramada nela, então a semente
brota, e quando a semente brota, ela ascende, o broto germina de dentro e ela ascende, sobe... e sai de sua área óssea da

fontanela, que é chamado de Brahmarandra em Sânscrito, significa a abertura para sentir o Brahma, o Poder Onipresente. Eu
tenho visto pessoas que também conhecem o Sânscrito muito bem. Eles estão administrando aqui organizações, mas eles não
sabem nada sobre a Kundalini. É surpreendente, o que eles leem, Eu não sei. E se você for até eles, eles irão argumentar tanto
com você... que você irá querer fugir deles. Eles só sabem argumentar.
Nenhum argumento é necessário, na verdade, isto está lá, este poder está dentro de você. Você argumenta com seu estômago
sobre como digerir a comida? E mesmo se você argumentar, o estômago entenderá? É tão estúpido assim, argumentar sobre
algo que é tão espontâneo, que é um processo vivo, é um processo vivo da sua evolução. Agora, por falar nisso, como nós nos
tornamos seres humanos? Nós sabemos? E como nós nos tornamos um super ser humano? Se há uma maneira, se há um
método, você não tem de gastar nada. Mas você tem de crescer. Se você não crescer, é inútil, como Cristo descreveu, apenas
como algumas sementes que caíram na terra que não era fértil.
É assim? Nós estamos vivendo em uma terra... que não é fértil para a espiritualidade... ou nós estamos correndo atrás de certas
coisas que são ilusórias? Porque nós devemos ir atrás de coisas ilusórias? Aqui, você tem a experiência, tudo bem, depois disso
você deve crescer. Se você crescer, você pode mudar este mundo, é um movimento global. Como na Rússia, Eu diria, exitem
milhões, milhões na Rússia. Enquanto na Índia, também, nós temos talvez milhões. E também Áustria, muitos países tiveram
isso, a Itália, imagine. As pessoas de lá despertaram, então por que não a Inglaterra? E os líderes da Inglaterra estão muito
tristes com os ingleses.
Eles acham isto: "Não funciona, Mãe". Eu não consigo entender. Porque está é a sétima vez que Eu estou aqui... e o sétimo céu
vocês devem saber, isso vocês podem saber sem nenhuma dificuldade, sem pagar nada, todo o conhecimento é gratuito. Vocês
não se importam porque é gratuito? Eles Me pediram para falar sobre isso. Do contrário, não vale a pena falar sobre essas
coisas. O seu país é tal que é realmente o coração... e ele circula por todo o mundo. Todos os seus jornais – talvez eles sejam
inúteis – mas eles circulam. Toda a sua mídia, o que quer que eles publiquem circula por todo o mundo. Vocês não sabem
sobre os americanos, apesar de se supor que seja um país muito granioso.
Nós não sabemos sobre nenhum outro país... tanto quanto nós sabemos sobre a Inglaterra. Como? Por quê? Há monarquia em
tantos lugares, mas nós sabemos tudo sobre a monarquia da Inglaterra. Por quê? Como? Como nós lidamos? Vale à pena fazer
essa pergunta, há algo especial sobre este país. Eu vivi aqui por anos, Eu trabalhei duro, Eu fui de norte a sul, leste a oeste.
Talvez, não tenha restado nenhuma cidade que Eu não tenha visitado.
Mas a situação é tal que quando eles recebem a Realização, eles ficam muito felizes, começam a pular, e depois esquecem
sobre isso. É uma grande responsabilidade sobre pessoas do Reino Unido, pois elas podem fazer muito na espiritualidade.
Não... Não é uma coisa também tão barata que possa ser vendida, é inestimável. É inestimável. É seu direito obter isso. E
também sensibilidade é sua de que você deve crescer nisso. Por exemplo, na Inglaterra, quando Eu vim pela primeira vez, Eu tive
que lidar com os viciados em droga, eles foram os primeiros que vieram. Talvez, eles estivessem procurando nas drogas a
Verdade. Quando eles vieram, da noite para o dia eles abandonaram drogas, da noite para o dia, até mesmo o álcool, as pessoas
abandonaram da noite para o dia, da noite para o dia. Acreditem em Mim, eles estão aqui agora, Eu sei que eles estão sentados
aqui.
Agora, isso é o mínimo, e muitas pessoas se curaram. Eu realmente quis que algo fosse escrito... sobre os milagres da Sahaja
Yoga. Então Eu disse a um senhor, ele é inglês, ele escreveu para Mim: "Mãe, não fez nem um mês," "de todos os lados, todas as
cartas vieram sobre mim," "eu não sei como selecionar." "Portanto, a Senhora pode me dar algum tempo?" "Eu mesma não tenho
nenhum tempo de forma alguma." "Você mesmo pode selecionar." Com tudo isso, por que você não experimenta e por que você
não cresce? Você é muito importante, isto é o que você não entende: você nasceu neste país ou você veio a este país, o que
quer que seja, é um lugar muito importante e significativo e é a vida de vocês. Mas você deve entender que isso é muito
importante... e que você deve crescer. Mas está além de Mim entender que em um lugar como a Áustria, em um lugar como a
Itália, o modo como é, eles entenderam isso... e estão automaticamente trabalhando isso.
Eu passei dos Meus 75 anos de idade... e não sei por quanto tempo Eu terei de viver... para encarar o povo inglês... e como eles

irão entender. Algumas vezes, isso está além de Mim. Mas agora vocês saberão que isso é uma ciência... e os cientistas
disseram que eles viram... a energia cósmica emitindo Minha cabeça. Isso é um fato que os Sahaja Yogis sabem. Os Sahaja
Yogis sabem, eles sentiram isso, eles tiveram essa experiência. Para eles, não é nada novo – não através da ciência – mas eles
souberam isso como uma experiência. Agora para vocês... Vocês também são pessoas muito instruídas, em todos os lugares,
vocês são muito respeitados, é para vocês agora avaliarem sua própria personalidade... e entenderem: por que você está nesta
Terra? Qual é o propósito? Muitos de vocês obtiveram a Realização da última vez, mas vocês não estão em nenhum lugar, vocês
não fizeram nada. Quero dizer, vocês obtiveram a sua Realização, tudo bem.
Cada indivíduo pode dar a Realização a milhares de pessoas... se ele se livrar, Eu devo dizer, de suas próprias ideias. E isso pode
fazer muito bem para o mundo inteiro. Anteriormente, nos Estados Unidos isso foi terrível, porque todos os tipos de pessoas
estranhas foram até lá... para ganhar dinheiro. Então, eles Me disseram: "Se a Senhora não pedir dinheiro, Mãe," "nos Estados
Unidos, ninguém virá. Eles têm de pagar," "senão eles não dão valor." Eu disse: "Mas, sinto muito, você não pode pagar, quanto?"
"Diga-Me quanto Eu devo cobrar?" "Quanto vocês cobram pelo amor da sua mãe?" "E depois Me digam quanto vocês cobram..."
"e depois podemos pôr isso em prática." E foi surpreendente que isso entrou em suas cabeças.
Agora está melhor. A mesma coisa Eu tenho de pedir que, por favor, descubra... que quando você tem essa experiência do
despertar da Kundalini, você é uma pessoa escolhida para um trabalho especial. Por exemplo agora, este instrumento, se ele
não estiver conectado a fonte de energia, qual é a identificação? Qual é o propósito? É por isso então que as pessoas se tornam
hippies, elas se tornam isso, depois punks, porque elas não têm nenhuma identificação. Mas a identificação é apenas uma: que
você é o Espírito, essa é a Verdade. E isto tem de acontecer com você: você é o Espírito, você possui o poder do Espírito. Na luz
do Espírito, você começa ver, começa ver e entender tão bem... sobre todos os problemas que estão no mundo inteiro... e sobre
seus próprios problemas também. Não é somente autoconhecimento, mas também o conhecimento global de uma natureza
muito sutil. E tudo isso está dentro de você, todo esse horizonte está lá esperando para que você o alcance.
Mas Eu não sei por que as pessoas não têm nenhuma confiança... ou nenhuma compreensão. Qualquer coisa pode ser feita,
mas antes de tudo, você deve ter o puro desejo para se tornar isso. Esqueça todo o resto. Por exemplo, este poder que reside no
osso triangular. Este osso é chamado de Sacro, significa que os gregos também sabiam que este é um osso sagrado. Este
poder é do puro desejo. E se você tiver o puro desejo, você consegue se tornar tão dinamicamente... consciente de si mesmo e
consciente de tudo. Eu fiquei surpresa ao ver que em um lugar implausível como a Rússia, sempre temos de arrumar um
estádio, você não consegue... fazer isso nesta sala você não consegue administrar, Eu acho. Como é que naquele país isso está
funcionando? Por causa do comunismo, talvez.
Eles foram tão oprimidos, que toda a procura começou internamente. Mas simplesmente em um período tão curto, Eu fiquei
surpresa, aquelas pessoas, como elas alcançar isso... e como elas se desenvolveram e elas ainda estão se desenvolvendo,
todos eles estão se desenvolvendo. E Eu sou a única pessoa permitida na Rússia agora para ir e pregar – isso é também uma
outra coisa. Essa ignorância que nós temos, os problemas que nós temos – problemas físicos, problemas mentais – tudo será
controlado. Agora existe uma nova doença, como vocês sabem, Alzheimer. Como ela surge? Se uma pessoa é extremamente
agressiva e... tortura as pessoas, fica fazendo isso. Quando ela envelhece, o seu cérebro se desvia do caminho... e somente
essa coisa ruim começa a atuar... e essa pessoa que está sofrendo não está consciente disso. E você não consegue curar isso,
também. Mas durante a vida, se você obtém a sua Realização... e se torna totalmente pacífico dentro de você mesmo, tais
doenças não conseguem tocá-lo, elas não conseguem perturbá-lo... e você se torna uma bela pessoa amorosa.
Você não se importa com quanto a outra pessoa ganha, se a outra pessoa tornou-se importante, isso, aquilo, nada disso. É
somente um amor sutil que você sente por todos. Por todos, seja qual for a religião que ela pertença, seja qual for o país que ela
pertença, sejam quais forem os problemas que ela tenha. Vocês conseguem acreditar que em um lugar, em um país como a
Turquia, a Sahaja Yoga tenha despertado assim? Existem dois mil turcos que estão meditando... e a esposa do Primeiro
Ministro deles... veio Me ver apenas para ter a Realização. Agora, o que é tão formidável nisso? Eles dizem que Ataturk era o
líder deles... e foi quem liderou o caminho. Por quê? Vocês tiveram pessoas tão grandiosas: William Blake e tantos outros,
Shakespeare, esse, aquele, todos eles foram almas realizadas. A poesia deles não é apenas para ler, mas para ler nas
entrelinhas o que eles estão dizendo.

É muito importante agora, Eu lhes peço, no final deste século, que uma vez que vocês tenham a Realização aqui, por favor,
cresçam, tornem-se mais coletivos. Eu escutei algumas ideias muito estranhas e fiquei surpresa, que o auditório não é
adequado, não há nada a fazer. É algo que acontece dentro de você, algo que trabalha internamente... e lhe dá essa bela
sensação de ser o Si. Como resultado, a sua saúde melhora, você se torna mentalmente uma pessoa muito satisfeita e... muito
equilibrada, todo o seu estresse, isso e aquilo desaparecem. Em terceiro lugar, você aparenta ser muito mais jovem do que você
é, porque internamente você é mais jovem. Em quarto lugar, você entende os outros, você ama os outros, ama fazer coisas
pelos outros... e todos estes problemas estúpidos de lutar com os outros, vingar-se de uma pessoa, matar alguém, tudo isso
desaparece. Todas essas ideias estúpidas em nome de Deus, as quais têm criado os problemas globais, desaparecerão. O
momento chegou... e este é o Juízo Final. Eu acho que os níveis estão mudando: para aqueles que são escolhidos, Eu devo
dizer, este caminho de amor Divino está indo mais alto... e os outros, que são negativos, que estão indo para baixo, eles estão
sendo expostos, em todos os lugares, eles estão sendo expostos. Eles serão expostos.
É para você decidir em qual caminho você quer se mover, o que você quer ter. Eu acho que esta é a primeira vez Eu estou
dizendo isso a vocês, Eu nunca disse desta maneira. Eu lhes disse o que vocês são, que vocês são tão formidáveis, isso, aquilo
e isso, aquilo, mas apesar disso, se vocês não se derem conta, o seu valor é desperdiçado. Assim quando você se torna o
Espírito, então tudo muda para você. Eu estou surpresa ao ver como as pessoas começaram a entender... as loucuras de seus
irmãos e irmãs, que estão formando uma grande sociedade, coisas assim. Por exemplo, eles abandonaram a bebida. Quando
eles abandonaram a bebida na França, pensaram que os Sahaja Yogis eram loucos, porque como você pode viver sem beber? E
agora os franceses estão se dedicando muito à Sahaja Yoga. Imaginem, os franceses são muito mais do que estão aqui. E eles
estão poupando dinheiro, porque não estão desperdiçando... em nada: sem drogas, sem fumo, sem bebida.
Mas não dizemos: "Não faça isto! ", porque senão metade de vocês irá embora, mas isso simplesmente lhes acontece. Por
exemplo, se há luz, você consegue ver tudo claramente, seja o que for destrutivo, você simplesmente não o faz. Mas o que quer
que seja construtivo, nós aceitamos e pomos em prática. Tamanho amor e tamanha afeição. Por exemplo, estas pessoas que
estavam cantando, elas são de todas as partes do mundo, elas não são somente britânicos. Especialmente para os britânicos, é
muito difícil... aprender a língua indiana, é impossível. E olhem para eles, o modo como eles estão cantando. E não só isso, mas
estão cantando música clássica indiana, que é uma coisa muito difícil. Eu não os ensinei.
É surpreendente, o modo como as coisas acontecem. Eu conheço muitos artistas que conseguiram... fama mundial com a
Sahaja Yoga. Mas nós temos uma Academia... e muitos garotos estrangeiros foram para lá e estudaram música indiana. Eu
fiquei impressionada, em três meses, eles estavam cantando raga Malkaus... com todas as elaborações. Impossível! Como eles
conseguem fazer tudo aquilo? Também há um garoto que Eu conheço, ele mal tinha 14 anos de idade quando veio a Mim, e em
um ano, ele se tornou um grande violinista, ele toca Morzart sem ver nenhuma partitura, nada. Como pode ser isso? Ele não era
assim. E ele escreve poesias tão belas.
Você não consegue acreditar nisso. Eu lhe perguntei: "Quando você começou?" "Depois de vê-La, Mãe, Eu não sei por que Eu
estou escrevendo". Eu tenho visto pessoas que são cientistas se tornarem poetas. Não consigo entender, o modo como as suas
– ou Eu devo dizer – suas qualidades adormecidas simplesmente se revelam. Você não corre atrás de sucesso, você não corre
atrás de competição, mas automaticamente isso acontece. Sobre isso, você não tem de se preocupar. "Eu sou velho, como isso
pode acontecer? ", nada disso. Em qualquer idade isso pode lhe acontecer.
A qualquer momento isso pode lhe acontecer. Portanto não duvide de si mesmo também. Então você se torna uma pessoa
muito doce e amorosa, muito sensata e digna. Você não insulta os outros, não perturba os outros, mas você ajuda, você
participa das dificuldades dos outros. De repente você descobre que você se tornou parte integrante... de um grande coletivo
que está trabalhando no mundo inteiro. É surpreendente, como vocês têm irmãos e irmãs em todo o mundo... e aonde quer que
você vá, eles darão a suas vidas por você. Você já viu família assim em algum lugar? Belas pessoas. Portanto, Eu tenho de lhes
fazer um pedido. Hoje, é claro, Eu tentarei lhes dar a Realização do Si, se possível, isso irá dar certo.

Mas vocês devem respeitar, vocês devem respeitar e vocês devem crescer. Todos os santos têm falado sobre isso na Índia.
Agora, nós temos aqui muitas pessoas de, digamos, Punjab, os Sikhs estão lá. E todos esses livros foram descritos pela Sahaja.
Guru Nanaka, Ele próprio disse: "Sahaja samadhi laago ". Ele usou essa palavra, todos eles usaram essa palavra. Mas os
indianos que estão aqui, Eu não sei, eles são... eles dizem: "Não conseguimos digerir a Sahaja Yoga." Eles só conseguem digerir
libras, Eu acho. Surpreendente. É surpreendente, o modo como esse materialismo tem se apoderado.
Mas ele dá felicidade a alguém? Ele dá alegria? Ele dá amizade? Cheio de ciúmes, competição, toda a insensatez está
acontecendo. Você supera tudo isso simplesmente assim, você regozija, tudo. Se alguém tem uma boa mobília, tudo bem, este
é um tapete muito bom, tudo bem, então o que você faz? Você olha para ele, você regozija. Você regozija tudo que é criado
belamente. Você não pensa sobre isso, você não reage. A reação é que há alegria.
"Que lindo!" Você não pensa sobre quem o fez, o quanto irá custar, nada disso. Você fica sem pensamentos. E a consciência
sem pensamentos não é nada mais do que ser... um tamanho sentimento torrencial de alegria. A alegria que não é felicidade ou
infelicidade, mas é única. Você não consegue descrevê-la em palavras, mas você pode realmente senti-la dentro de você
mesmo, essa alegria de ser o Si. E este é o momento que chegou para você obter isso. Você também está aqui para isso... e
este é o momento especial em que isso irá acontecer. Agora, você também sente uma consciência coletiva, de tal maneira que
você consegue sentir os chakras na... ponta de seus dedos, sentir os centros de outras pessoas, e quem é o outro? Em seus
centros, você consegue sentir os seus problemas, da mesma maneira você consegue ver os problemas dos outros.
Se você pode curar os seus próprios centros, você pode facilmente curar os centros dos outros. Sem nenhum dinheiro, sem
nenhum estardalhaço, sem nada disso. É muito, muito simples, está tudo formado dentro de você. Isso está formado dentro de
você... e este poder intrínseco começa a trabalhar. Você não tem de fazer nada. Está tudo lá, por exemplo, você vê muitas luzes
aqui: você liga e tem todas as luzes. Mas você sabe como ligar, está tudo construído. Novamente Eu digo, vocês não têm de
ficar de cabeça para baixo, vocês não têm de quebrar seus pescoços, nada disso. Do jeito que vocês são, vocês são
maravilhosos. E esta é a sua própria Mãe individual.
Ela é sua. Ela não tem nenhum outro filho, e Ela sabe tudo sobre você. Do mesmo modo que você tem na fita, Ela conhece o seu
passado, Ela conhece suas aspirações, Ela o conhece muito bem... e Ela é Aquela que lhe dará o segundo nascimento. Ela é a
sua Mãe. Ela ama você. Agora, existem livros dizendo que se você tem a Kundalini, Ela o perturba, são os livros modernos. Bem,
eles dizem que "queima você". Ela é sua Mãe. Vocês ouviram dizer - quero dizer, talvez nestes tempos modernos, tudo é
possível, mas pode uma mãe queimar seu próprio filho? Ela tem esperado por eras para lhe dar a Realização.
Por eras, Ela está dentro de você... e agora você não Lhe dá uma chance de lhe dar um segundo nascimento? Como pode ser
isso? Você entenderá que... todas essas grandes Encarnações que vieram a esta Terra ajudaram a construir isso. Todas Elas
estão lá dentro de você, nestes centros, que você descobrirá. E todos essas lutas acontecendo estupidamente em nome de
Deus... ou qualquer coisa, é insensatez, porque todos eles são um. Nós estamos apenas lutando. Assim, todos os seus
problemas globais, todos os seus problemas de guerras, todos os seus problemas familiares... e a palavra "problemas"
desaparecem. Isso acontece. Isso deve acontecer, porque vocês são especialmente abençoados e vocês são o Espírito. Essa
coletividade lhes dá o sentimento de unidade com os outros.
Não surge do ciúmes, não surge da ganância, não surge de nenhum amor carnal ou nada disso, mas é simplesmente o puro
amor, o puro amor... o qual vocês não experienciaram. Todas as perversões são abandonadas. Mas você não se torna um tipo
de pessoa anormal na rua, andando com os seus olhos fechados, não. Você se torna uma pessoa iluminada, totalmente normal.
Você se veste externamente de uma maneira normal, você pode viver com a sua vida. Mas então você compreende o que é a
sua dignidade, a sua decência e tudo mais. Não há nenhuma exibição externa da sua conquista, mas você sabe dentro de si
mesmo. Você também sabe quem é uma Alma Realizada... e depois vocês se encontram. Existe uma tamanha conexão.
Sempre existiu, mas agora ela se tornou óbvia, evidente... e você pode fazer isso dar certo.
A coisa mais importante é que seu cérebro se abra assim, como um lótus. Ele se abre. Todos os problemas do cérebro

desaparecem. Quantas doenças existem do cérebro, Eu quis saber, existe um livro grande, Eu disse: "Meu Deus," "mais do que
as pétalas que temos no cérebro". E isso pode acontecer com qualquer pessoa nos tempos modernos. É muito comum, está
esperando na sua porta. Tudo isso pode ser resolvido, sem dúvida, você pode ser salvo, você pode ser protegido. E toda hora
você sentirá isto: você está protegido, existe alguém para protegê-lo, para encorajá-lo, para cuidar. Quem é esse? É Param
Chaitanya.
É isto, eles O chamam de Ruh, eles O chamam de Poder Onipresente do Amor Divino, eles também O chamam de Brisa Fresca
do Espírito Santo, já que você sente a brisa fresca na ponta de seus dedos. Está tudo escrito lá em todos os livros, mas
simbolicamente, então as pessoas não entendem. Uma vez que isso aconteça, então você estárá em um outro mundo. Tantos
milagres, tanta ajuda... e tanta proteção. É uma coisa onde você sente que... você nunca pode ser afogado no oceano... deste
mundo louco, porque agora você está no oceano de alegria. Você está regozijando e isso é o que você tem de ter. Mas você
deve crescer, todos vocês devem crescer. Eu vou ficar aqui por mais um dia somente... para ir ao encontro do continuação.
Também se vocês tiverem quaisquer reclamações, é melhor trazê-las. Mas não há nada para se reclamar na verdade, vocês
devem reclamar contra si mesmos.
Ou você é preguiçoso, ou você é muito entusiasmado... ou você está enfeitiçado por alguma tipo de guru insensato... ou alguma
coisa existe. Simplesmente não tente criticar outros, mas veja por você mesmo, faça introspecção: "Por que isso?" "Por que eu
não consigo fazer isto?" Tudo isso pode funcionar, Eu lhes garanto. Eu lhes garanto, vocês devem compreender... essa Minha
vinda à Inglaterra, viver aqui por vários anos. Eu não vim por causa da Sahaja Yoga. Eu vim porque o Meu marido conseguiu um
emprego aqui. E então, vendo as pessoas na Inglaterra, Eu pensei, eles realmente podem alcançar muito. Que Deus abençoe
vocês todos. Derek está Me perguntando: "É melhor dar-lhes a Realização".
Eu sei, eles estão prontos para recebê-la, mas eles têm de crescer, esse é o ponto, Eu estou dizendo a ele. Ele se sente um
pouco desamparado e... ele não sabe qual é o problema com eles. Eu lhe disse: "Deixe crescer uma barba, bigodes". Talvez seja
uma ideia melhor. Talvez eles estejam acostumados a coisas assim. Não é nada externo. É a beleza interna que nós temos de
conhecer. Agora, é muito simples. Se isso não chocá-los, Eu lhes direi que há duas, três condições. A primeira é vocês têm de
tirar seus sapatos, se isso não chocar.
Porque esta Mãe Terra nos ajuda muito, Ela absorve todos os nossos problemas. Tudo bem. Agora, a segunda condição é – que
também não é muito absurda – é por favor não se sintam culpados em relação a nada. É uma moda: "Eu sou muito culpado".
"Por que você é culpado?" "Não, eu tenho de confessar," "eu sou muito culpado" "Em relação a quê?" "Outro dia eu estava
comendo..." "e estava segurando a faca na mão direita", acabou-se. Essas normas, foram os seres humanos que criaram...
esses tipos de coisas estúpidas pelas quais vocês devem... se sentir culpados. E neste centro aqui, no lado esquerdo, você tem
espondilite, e também angina, é um fato. Portanto, não se sintam culpados.
Do que vocês são culpados? Se você fosse culpado, você estaria na prisão, não aqui. Então, por favor, primeiramente, perdoe a
si mesmo completamente. Você não é culpado, Eu lhe garanto. Há uma nova evolução na mente das pessoas de que... elas
devem se sentir culpadas – acabou-se. Se você é culpado, quando isso acontece, você deveria ter feito algo sobre isso, esqueça
isso. Por que você fica carregando esse fardo... em seu Vishuddhi Esquerdo, aqui? Essa é a segunda condição. E a terceira
condição – Eu acho que é também muito simples – é perdoar a si mesmo, como Eu disse, e perdoar os outros. Você diz: "Mãe,
não conseguimos," "simplesmente não conseguimos, é muito difícil".
Mas tente entender a lógica: quer você perdoe ou não, o que você faz? Nada, é exatamente a mesma coisa. Mas digamos, se
você não perdoa, então o que acontece... é que você faz o jogo de pessoas erradas, você se tortura. Portanto, apenas diga em
seu coração: "Mãe," "eu perdoo a mim mesmo completamente," "eu perdoo os outros completamente", quer eles estejam em
sua mente ou não, apenas diga isso... e este centro se abrirá imediatamente. Tudo isso Me ajudará muito. Essas três coisas são
muito importantes... e Eu sei que vocês podem ter a sua Realização muito rapidamente. Então, coloquem suas mãos assim em
Minha direção, deste jeito, bem simples, como se estivessem pedindo... a sua Realização do Si, deste jeito. Não precisa ficar
mais alto, apenas o que for confortável. As pessoas não conseguem acreditar que sentado no auditório, como podemos ter a
Realização? Mas vocês merecem isso.

Vocês obtêm isso, porque este é o momento, e porque vocês são buscadores. Não duvidem de si mesmos, por favor. Coloquem
suas mãos deste jeito. Agora, vocês podem fechar seus olhos, se quiserem. Se não quiserem fechar, não fechem seus olhos.
Porque não há nenhum hipnotismo acontecendo, pelo menos, Eu fecho Meus olhos. Agora, coloque a mão direita em Minha
direção... e coloque a mão esquerda no topo da área óssea da fontanela. Agora, você sentirá uma brisa fresca ou quente...
saindo da área óssea da fontanela, que foi a moleira em sua infância. Não coloque sua mão no topo dele, você deve colocá-la
longe de você, e você pode mover a mão para ver por você mesmo. Não diga que você sentiu isso a menos e até... que você
tenha sentido isso.
Você não deve se enganar, tudo bem. Agora, por favor, coloque sua mão esquerda em Minha direção... e coloque sua mão
direita no topo de sua cabeça. Você pode abaixar sua cabeça, é melhor se você abaixar sua cabeça, e com a mão direita,
observe. Mais uma vez, por favor, coloque sua mão direita em Minha direção, e novamente com a mão esquerda, veja por você
mesmo... se há uma brisa fresca ou quente saindo. Agora, não duvide disso: se está saindo, está lá. Pode ser quente, ela
esfriará. Pode subir pelos lados e veja por você mesmo. Agora, abra seus olhos... e coloque ambas as mãos em Minha direção
deste jeito. Agora, olhe para Mim sem pensar, sem pensar, apenas tente, você consegue fazer isso. Ah?
Agora, levante ambas as mãos em direção ao céu deste jeito, empurre sua cabeça para trás. E faça qualquer uma destas três
perguntas três vezes, qualquer uma delas. A primeira: "Mãe, esta é a Brisa Fresca do Espírito Santo? ", primeira pergunta é: "Esta
é a Brisa Fresca do Espírito Santo?" Segunda pergunta: "Mãe, este é o Poder Onipresente do Amor Divino?" Terceira pergunta é:
"Mãe, este é o ruh, ou o Param Chaitanya?" Faça qualquer uma dessas perguntas três vezes em seu coração. Agora, novamente
abaixe suas mãos, isso é tudo. Agora, coloque suas mãos desta maneira em Minha direção, exatamente desta maneira. Todos
aqueles que sentiram... a brisa fresca ou quente nas palmas... ou em seus dedos ou na área óssea da fontanela, por favor
levantem ambas as mãos.
Olhem para isso. Vocês estão provando o que Eu disse. Simplesmente olhem para isso. Vocês obtiveram isso, agora isso é uma
responsabilidade de crescer. Que Deus os abençoe. Tanta alegria, tanta felicidade. Eu lhes desejo a melhor sorte... e também
lhes desejo um entendimento... muito, muito profundo do seu ser.
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Guru Puja, 12 de julho de 1998 Cabella Ligure, Itália
Hoje, nós nos reunimos aqui para fazer o Guru Puja.
A palavra “guru” vem de... “aquele que é magnético,” “a pessoa que é magnética,” aquele que atrai a atenção dos buscadores... é
o guru. Também significa... o “peso”, ou você pode dizer, uma pessoa que é muito firme. que é muito profunda, que tem o
conhecimento, e que pode atuar como a Mãe Terra. Pelo poder do magnetismo na Mãe Terra, também é chamado de
“magnético”, mas em Sânscrito é "Gurutwa karshan", significa “a atração do peso da Mãe Terra.” Mas na verdade, ele é... um
poder da Mãe Terra que faz com que fiquemos em pé... apropriadamente em nossas pernas quando Ela está rodando... com
uma velocidade muito grande, caso contrário, todos nós teríamos sido jogados para fora. Com essa velocidade que Ela está se
movendo, nós ainda ficamos presos ou ficamos unificados em nosso equilíbrio, isso acontece somente porque Ela tem
gravidade. Essa gravidade tem de existir em um guru. Gravidade significa... um tipo de compreensão séria de si mesmo... e das
próprias responsabilidades. Assim, um guru tem de ser muito firme. Nestes tempos modernos, as pessoas são muito
inconstantes, o tempo todo agitadas, o tempo todo ficando perturbadas. Com pequenas coisas acontecendo aqui e ali, elas
ficam perturbadas.
Elas encontram pessoas que não são de nenhuma qualidade, então elas ficam perturbadas. Essas qualidades perturbadoras...
vêm da deficiência em nossa gravidade. Uma pessoa que tem gravidade não fica deprimida, nem fica agitada, nem fica
excessivamente entusiasmada, nem é muito triste ou infeliz. Então ela fica no centro, ela fica no centro de seu ser. Mas, como
nos tornamos o guru? Isso é muito importante para os Sahaja Yogis entenderem. Muitos acharam que eles eram gurus, eles
tentaram se comportar de uma maneira estranha, e perderam a posição deles de guru. A coisa mais importante para os Sahaja
Yogis... é que é importante que eles façam introspecção, eles devem observar a si mesmos. Se uma pessoa anda de um lado
para o outro... mudando porque uma moda surgiu, porque as pessoas a reprimiram, ou lhes foi pedido... para agradar somente
pessoas de valores medíocres, se uma pessoa muda, então ela não pode ser um guru. A pessoa tem de se posicionar...
apropriadamente nos valores da Sahaja Yoga.
Sem introspecção, você não saberá, você nunca se lembrará do que você fez de errado, nem pensará no que você tem de fazer
certo. Mas isso somente é possível, se você continuar se aprimorando. A coisa mais importante é: todos os grandes santos
louvaram o guru deles. Por exemplo, nós temos um grande santo, Gyaneshwara, na Índia. Ele escreveu um capítulo completo
sobre o guru. Em inglês, eles traduziram como “mentor”, guru é o mentor, e o que Ele fez foi uma coisa grandiosa. Ele diz que
você não deve desafiar o guru, senão você nunca poderá se tornar um guru, no nome, você pode ser, mas você não é. Em
segundo lugar, você nunca pode se comportar mal. você nunca pode ser rude, arrogante, e você não pode mostrar sua raiva
para um guru. Se for assim, isso significa que você não é um guru, você ainda está em um nível muito baixo de personalidade.
Está muito claramento dito... que se você tentar falar contra outros gurus, que são gurus verdadeiros, que são de um calibre
muito alto, então você não é um guru.
Mas Eu diria que todos vocês agora obtiveram vibrações, todos vocês obtiveram a consciência vibratória. Quando você tem a
consciência vibratória, você é capaz de saber sobre todo mundo. Agora, você não precisa falar... sobre a sua própria
compreensão de uma pessoa, mas tente encarar essa pessoa diretamente, e falar para essa pessoa: “Este é o problema”, e lhe
pedir para mudar. Mas na Sahaja Yoga, nós temos algo mais do que os outros gurus tinham. Outros gurus eram muito, muito
severos. Eles costumavam carregar um cajado em suas mãos, um grande cajado, o qual eles usavam para caminhar e para
bater em seus discípulos. Eles batiam em seus discípulos de uma maneira tão perversa... que os discípulos ficavam
literalmente com medo do guru. Eu lhes darei um exemplo de um guru com quem Eu Me encontrei. Um sujeito que estava lá na
Índia... foi a uma das senhoras que era uma Sahaja Yogini, e ele disse: “Meu guru me avisou...” “que a Adi Shakti virá e ficará
com você. Isso é verdade?” Ela disse: “Sim, Ela vai ficar comigo.

E daí?” Ele disse: “Meu guru falou comigo: Vá e peça para Ela,” “se Ela poderia vir ao nosso ashram.” Ela disse: “Perguntarei a
Mataji, eu não sei.” Esse sujeito veio ao programa e ele Me viu, uma dona de casa. Ele disse: “Ela não pode ser esse Guru.” Mas
quando Eu entrei, ele viu, e quando Eu dei a Realização do Si, que a Kundalini de todo mundo foi despertada, ele ficou muito
surpreso e ele se prostou diante de Mim. Agora, o guru dele estava morando em Amarnath, é um lugar religioso muito famoso
nos Himalaias. E esse sujeito morou em um lugar chamado Ambarnath. Então ele Me perguntou: “Mãe, a Senhora viria ao meu
ashram?” Eu disse: “Por que não?” Porque esses gurus na antiguidade... nunca deixavam o lugar deles, eles chamam de “takia”,
significa “o travesseiro”, eles nunca deixavam a takia deles. Eu disse: “Tudo bem, Eu não Me importo, Eu irei com você...” “ao
seu ashram.” Então ele ficou simplesmente quieto o tempo todo. Então Eu fui lá, esse guru caiu aos Meus Pés, e ele era muito,
muito respeitoso, e depois nós voltamos para casa. Então esse sujeito começou a falar Comigo: “Se a Senhora não falar para
meu guru,” “eu gostaria de Lhe dizer que eu tenho um Agnya muito ruim.” “A Senhora pode curar, Mãe?” Eu disse: “Por que não?
Eu curarei.” Então Eu voltei a esse guru novamente, e Eu disse: “Por que você não curou o Agnya dele?” Ele disse: “Por quê? Por
que eu deveria curar?
Quem curou meu Agnya?” “Eu mesmo me trabalhei, eu tive de fazer introspecção, descobrir,” “e curei o meu próprio Agnya, e por
que eu deveria curar o Agnya dele?” “Deixe-o se esforçar, deixe-o trabalhar, deixe-o alcançar isso.” “Senão ele será um homem
mimado.” Eu fiquei muito surpresa. E ele disse: “A Senhora faz isso porque a Senhora é uma Mãe. A Senhora é somente amor,”
“e é por isso que a Senhora está fazendo tudo isso pelos outros.” “Mas eu não! Nenhum guru abrirá o Agnya de seus discípulos.”
Eu disse: “Então por que você é um guru?” Ele disse: “Porque nós temos de guiá-los.” “E se eles tiverem o Agnya deles cortado
seriamente,” “se a atenção deles não estiver bem, eu não estou preocupado com isso.” “É dever deles fazer introspecção e
descobrir,” “e subir a escada que eu coloquei diante deles.” “Assim, eu sou um guru, eu só posso lhes dar a escada para
subirem.” “São eles que devem trabalhar muito arduamente,” “são eles que devem fazer introspecção,” “são eles que devem se
corrigir.” “Por que eu deveria ajudá-los a tal ponto...” “de abrir o Agnya deles?” Eu disse: “Tudo bem, permita-Me abrir o Agnya
dele,” “se você não se importa.” Ele disse: “A Senhora é uma Mãe, faça o que a Senhora quiser,” “não tenho nada a dizer. Se a
Senhora que fazer isso,” “a Senhora irá mimá-lo, a Senhora irá mimá-lo.” “Deixe-o fazer isso por conta própria,” “senão a Senhora
estará estragando-o com mimos.” Eu disse: “Do mesmo jeito que você também está estragando,” “pois você não abre o Agnya
de ninguém, não é?” Mas seja qual for a posição que Eu alcancei é uma posição permanente. Então Eu abri o Agnya dele. Depois
esse sujeito, de sua maneira, Me contou que... o guru dele voltou “e me pendurou em um poço.” “E ele o tempo todo abaixava a
corda,” “então eu entrava na água. Ele fez isso dez vezes.” Mas Eu disse: “Por que ele fez uma coisa tão cruel?” Ele disse:
“Porque ele me pegou fumando um cigarro.” Meu Deus! Então Eu perguntei ao guru dele, Eu disse: “Por que você faz coisas tão
horríveis com seus discípulos?” Ele disse: “De outra forma, se você não faz assim,” “eles nunca se elevarão, eles nunca
crescerão.” “Você continua perdoando-os e quanto mais você perdoa,” “pior eles se tornam, e não mostrarão nenhuma
ascensão, de forma alguma.” “Então você tem de ser muito severo com eles.” “Por favor não os mime o tempo todo.” Eu estava
realmente surpresa. Como ele podia falar assim?
“Veja”, ele disse, “Mãe, se a Senhora lhes der tudo de graça,” “lhes der tudo tão fácilmente,” “eles nunca irão valorizar o
autorrespeito deles,” “eles nunca irão valorizar a Realização do Si.” Eu disse: “Não é assim. Você tem de lhes dar uma chance.”
“Você tem de permitir que eles se elevem,” “e permitir que eles se tornem algo.” “Como a Mãe Terra, o que Ela faz?” “Ela germina
as sementes, depois as árvores crescem.” “Depois disso Ela lhes dá os frutos,” “e Ela Se certifica de que os frutos fiquem
maduros, "tudo Ela de fato faz.” Mas ele disse: “Mas eles não são árvores, eles são seres humanos,” “e eles têm liberdade para
se tornarem demônios também.” Eu disse: “Tudo bem, se há demônios, Eu posso lidar com eles.” “Apenas veja como Eu posso
lidar com eles. E se eles são demônios,” “eles se manterão demônios, você não pode mudá-los.” Então ele argumentou Comigo,
e quando ele encontrou os Sahaja Yogis, ele lhes perguntou: “Quantos de vocês desejam dar a vida por Shri Mataji?” “Vocês
sabem o que Ela lhes deu?” Eles disseram: “Sim, sabemos.” Então eles vieram a Mim e falaram: “Mãe,” “ele quis que déssemos a
vida pela Senhora.” Eu disse: “Não há nenhuma necessidade, isso não é necessário,” “porque talvez ele costumava perguntar
isso aos seus discípulos.” E então Eu encontrei muitos como ele que eram gurus muito severos, era necessária completa
obediência; completa humildade, era necessária a completa entrega. Uma palavra contra o guru não era tolerada, mas você não
podia nem mesmo responder, você não podia mostrar nenhuma irritação para um guru. Agora, Eu encontrei pessoas que são
assim às vezes, então Eu parei de falar com elas, pronto. Se elas querem melhorar, elas podem melhorar. Elas não querem
melhorar; você não pode forçá-las a melhorar. Mas de acordo com esses gurus, deve haver um grande medo na mente dos

discípulos, eles devem ficar muito amedrontados, eles devem se comportar. Agora, nós esperamos muito do guru, que ele seja
seu pai, mãe, ele é um amigo, é tudo para você. Ele é uma pessoa pura que só quer a ascensão de vocês.
Ele quer cuidar de vocês, ele quer guiá-los, quer protegê-los, e levá-los para a vida de espiritualidade; e essa é a forma como um
guru tem de trabalhar. Mas o que é esperado dos discípulos é ainda muito pior. O discípulo tem de ser uma pessoa totalmente
pura; ele deve ter um puro desejo de se tornar uma pessoa espiritual. Se ele não tem esse puro desejo, ele tem alguns outros
desejos então, totalmente inúteis. Como algumas pessoas que vêm para a Sahaja Yoga, Eu tenho visto isso, elas querem ficar
famosas, elas se tornam grandes mestres de tudo, elas querem dominar tudo. Isso não é, isso não é importante. Há algumas
pessoas que tentam ganhar dinheiro na Sahaja Yoga, uma forma de ganhar dinheiro. Isso também é totalmente errado; e não
somente isso, mas é de um nível muito baixo... você querer ganhar dinheiro com a Sahaja Yoga. Depois há pessoas que só vem
aqui para fazer política. Elas continuam dizendo coisas aqui e ali.
Todas essas coisas não lhe darão nenhuma ascensão, seja qual for. Vocês vieram para cá somente para alcançar uma... grande
vida de espiritualidade, tornando-se um guru. Agora, também, esse negócio de política acontece bastante, pessoas tentam
desfrutar a posição de um líder, então elas tentam manter essa posição de um modo muito especial. Não há nenhuma
necessidade. Se você é um líder porque você é um grande mestre, você se manterá. Ninguém pode desafiá-lo, ninguém pode
destroná-lo, e a pessoa não deve ficar perturbada... com nenhum desses medos. A Sahaja Yoga é uma yoga na qual o medo não
desempenha nenhum papel, para você, não há nenhum medo. A única coisa para sua ascensão é que é necessário... que você
faça introspecção. Tente descobrir, o que você tem feito? Você é uma pessoa totalmente humilde?
Você faz tudo que lhe é falado? Vamos supor que Eu fale para alguém simplesmente ir, digamos, para algum lugar, talvez ele
não vá. Ele virá e Me dirá: “Mãe, a Senhora sabe, isso aconteceu, aquilo aconteceu”, alguma desculpa, ele talvez não vá. Mas
isso não é ser bom. Se lhe foi falado para ir para aquele lugar, deve haver algum propósito e você tem de ir. Você tem de
obedecer. Se você não é obediente, então você não pode se tornar um guru, porque se você não consegue obedecer, como os
outros podem obedecê-lo? Essa obediência não é para nenhum ganho pessoal do guru, de forma alguma, mas é somente para o
seu ganho, para sua educação, para sua ascensão. Portanto, se esse modo de ver for assimilado, então o que acontece... é que
você começa a adquirir todas as qualidades de um guru. Primeiramente, um guru não pode ser um homem nervoso, é a coisa
mais importante.
“Eu quero esta casa, eu quero esta coisa;” “eu não consigo gostar disso, eu não consigo gostar daquilo.” Se uma pessoa não
sabe... como ficar desapegada de todos esses hábitos, ela não pode ser um guru. Como ela pode ascender? É claro, você tem
de tentar... de modo que você se livre de todos esse hábitos. Esses são hábitos estranhos que os tornam infelizes, não tornam
os outros infelizes do mesmo modo que os tornam infelizes. Nenhum hábito deve grudar em um guru. O mais importante é que
ele tem de estar além do tempo. Ele não deve se preocupar com o tempo. Muitas vezes Eu tenho observado as pessoas, se elas
têm de ir para um aeroporto, por exemplo, algo entra no corpo delas, elas se tornam apressadas de repente, todo mundo.
Mesmo se Eu tiver de ir, Eu estiver indo, então todas elas ficarão apressadas, todo mundo começa a correr desordenadamente.
Por quê?
Eu estou indo, vocês não estão indo, mas isso acontece. Desse jeito, se você fala com alguém que você tem de ir a uma festa
ou... a alguma congratulação, as pessoas começam a pular pra lá e pra cá, e essa é uma doença bem recente, não acontecia
antes. Então eles começam a ver que estamos atrasados, e ficam aborrecidos. Mas se você continua se preocupando assim,
você não vai além do tempo. E quando você vai além do tempo, você controla o tempo, o tempo está com você o tempo todo.
Toda vez que você vai, isso acontece. Eu darei um exemplo disso. Nós tínhamos uma garotinha em Cabella que caiu... e ela
quebrou sua mão, muito seriamente. Eu estava a ponto de partir para os Estados Unidos, Eu estava... na verdade, Eu tinha saído
de Meu quarto. Quando Eu vi a criança, Eu disse: “Tudo bem, não importa.
Eu curarei esta criança primeiro.” Eles disseram: “Não, Mãe, mas e o seu avião?” Eu disse: “Está tudo bem, esqueçam isso.”
Então Eu peguei a criança, tratei dela, e ela ficou bem. E depois, Eu acho, de meia hora, Eu saí, saí para o aeroporto. E vocês
ficarão surpresos ao ouvir... que aquele avião estava com defeito, o que estava indo para Nova York. Então havia esse avião que
estava com defeito. Então eles disseram: “Tudo bem, a Senhora pode ir em outro avião que vai para Washington...” “com a

mesma passagem.” Eu disse: “Muito boa ideia," "dê-Me essa passagem", e Eu fui naquele avião. De forma que Eu cheguei em
Washington, que é um aeroporto muito, muito bom para se chegar, porque não há nenhum problema de alfândega, não há
multidão, nada disso. Todas as pessoas vão para Nova York, Eu não sei porquê. Elas deveriam ir para Washington, é
surpreendente. Eu descobri por Mim mesma, que Eu desejei não ter ido... naquele avião horrível para Nova York. Desse jeito,
tudo dá certo.
E o momento chega, o que é bom para vocês. São tantas experiências Minhas que Eu posso lhes contar, de que preocupar-se
com o tempo por si só é uma dor de cabeça. Se você deixa isso para o Poder Divino e acredita Nele, então tudo trabalha para o
seu bem. E se não for, você deve saber que é o seu destino, você deve aceitar, você deve aprender a aceitar. Porque seja o que
for que você mesmo estabeleceu... como algo muito grandioso, não é. Assim, qual é a coisa mais grandiosa que você tem de
alcançar? O seu desapego. Então você se torna gunateet, quer dizer, como vocês sabem, nós temos três gunas dentro de nós.
Uma é a que eles chamam de sattwa guna, é a melhor. Mas há duas outras gunas que são, como vocês sabem, o canal
esquerdo e o canal direito. Ou você é uma pessoa de canal direito ou uma pessoa de canal esquerdo.
Estas duas gunas dentro de nós não têm nenhuma importância. Vamos supor que você seja uma pessoa de canal direito, então
o que lhe acontece? Você se torna hiperativo. A hiperatividade lhes causa fatiga, lhes causa todos os tipos de doenças que
vocês têm visto, e você tem de curar o canal direito. Um sujeito assim é extremamente apressado, ele não consegue sentar-se
em um lugar por dois minutos, o tempo todo pulando, e ele cria problemas para ele mesmo e para sua família. Então a pessoa
que é canal esquerdo, a qual chamamos de tamo guna, a pessoa de canal direito é rajo guna, e a de canal esquerdo... é aquela
que é tamo guna, “tamo” significa “escuridão”, um homem assim tem medo da escuridão, escuridão, ele tem medo de tudo. Mas
ele se torna uma pessoa que faz muita intriga, muito desonesta. Ele sempre tenta incomodar as pessoas de uma maneira muito
desonesta, não abertamente, enquanto o homem de canal direito é abertamente um Hitler. Mas este segundo, o que é chamado
de tamo guni, é o que tenta incomodar muito os outros. O rajo guni tem sua opinião própria sobre tudo.
Quando ele está dizendo muito sua própria opinião, ele continua forçando-a sobre as outras pessoas. Mas se você observar a
vida dele, ele está na completa penúria. Ele não consegue continuar com as pessoas, não consegue falar com as pessoas, e há
uma lacuna muito grande entre ele próprio, seu Espírito e seu ser. O segundo tipo, os tamo gunis, são aqueles... que acabam
tendo todos os tipos de doenças. Mesmo as pessoas de canal direito têm muitas doenças. Mas as de canal esquerdo contraem
doenças psicossomáticas. As doenças psicosomáticas são muito perigosas... e não são curáveis pelos médicos humanos.
Então você tem de adotar a Sahaja Yoga. Mas novamente você vai para o canal direito ou para o canal esquerdo, novamente do
direito para o esquerdo. Essa não é uma atitude muito boa, Eu acho, em relação à vida de modo que você fica preso... por uma
dessas gunas, ou você fica o tempo todo como um pêndulo... Movendo-se da esquerda para a direita, da direita para a
esquerda.
Portanto, você tem de ser uma pessoa firme. Para isso, todos vocês têm de meditar. Eu reconheço imediatamente uma pessoa
que medita, e reconheço quem não medita. Você mesmo reconhecerá uma pessoa que medita. É uma questão de dez, quinze
minutos, mas isso você deve fazer toda noite e toda manhã, cerca de cinco minutos de meditação, então você desenvolve seu
equilíbrio, você desenvolve sua tenacidade, você desenvolve seu próprio corpo... de tal maneira que ele pode suportar muita
insensatez, ele pode suportar muitas coisas. Não lhe restam desejos, qual comida você deve comer, quando você deve comer, a
quem você deve agradar, nada desse tipo. Você mesmo se torna uma pessoa tão doce... que todo mundo fica satisfeito e
compreende que... as pessoas têm de ser como você. As pessoas o observam e você se torna como um modelo. As pessoas
começam a segui-lo; isso significa que você se tornou um guru. Dessa maneira, você se livra desses dois hábitos que você tem,
de canal esquerdo e direito.
Agora, os sattwa gunis são as pessoas... que acreditam na retidão, mas quando eles são corretos, eles têm desprezo pelos
outros que não são corretos. Eles continuam dizendo coisas para essas pessoas, então eles podem desenvolver um tipo de
temperamento, então eles se tornam distantes. Eles podem ir para os Himalaias, sentam-se lá e não se encontram com
ninguém; fogem da sociedade, fogem de todos os seus parentes, de todo mundo, e simplesmente se estabelecem como um
grande guru em algum lugar. Esse tipo também de uma outra geração existe, que é inútil. Eu encontrei alguns deles quando Eu
estava em Hardwar. E Eu lhes disse: “O que vocês estão fazendo aqui nos Himalaias?” Eles disseram: “Nós não queremos

encarar os seres humanos.” “Eles são pessoas inúteis, eles são imprestáveis.” “Você faz qualquer coisa para eles, eles
continuam perturbando você.” “Não queremos estar lá.” Então Eu disse: “Por que você se tornou um guru?” “Se você não
consegue lidar com eles, se você não consegue...” “livrar-se dos problemas que eles estão lhe dando...” “e livrar-se de todas
essas coisas, e permanecer em sua paz,” “então de que adianta se tornar isso?” Ele disse: “Nós tivemos bastante disso.” Alguns
deles tinham mais de 100 anos de idade e tudo mais, mas Eu disse: “De que adianta? Sua vida é inútil,” “você está ficando aqui
sozinho em algum lugar nas florestas.” Ele disse: “Os tigres, as cobras, todos eles nos conhecem,” “que nós somos grandiosos,
eles não nos perturbam.” “Mas esses seres humanos ficam perturbando.” “Se nós descermos, eles nos perturbarão e nos
torturarão.” “Nós não gostamos de ir lá, porque eles são muito ambiciosos,” “ou eles são muito negativos. Algo está errado com
os seres humanos,” “nenhum deles alcançou um estado perfeito.” De modo que com tudo isso, Eu fiquei surpresa ao ver... como
eles não desejavam de forma alguma descer e ficar conosco, e ser parte integrante de nós. Então eles disseram: “Tudo bem,
Mãe, a Senhora veio, a Senhora é uma Mãe,” “A Senhora consegue tolerar tudo isso e pode trabalhar isso, mas eu não.” “Nós
estamos fora disso, não queremos voltar.” Eles têm muitos poderes. Eles podem controlar a natureza, podem fazer muitas
coisas.
Mas eles disseram: “É mais fácil controlar até mesmo uma cobra..." "do que controlar um ser humano.” “Hoje talvez eles se
comportem de uma determinada maneira,” “de repente eles se tornarão horríveis.” “Você não conhece esses seres humanos, o
quanto eles são incertos,” “que quantidade incerta eles são.” Eu disse: “Há uma forma de corrigi-los.” “Primeiro lhes dê a
Realização. Na luz do Espírito deles,” “eles podem ver como eles estão fazendo coisas erradas.” “99% das pessoas saberão o
que está errado com elas,” “onde elas não estão percebendo o sentido exato.” “Elas começarão a ver por si mesmas.” “O
Espírito é como um espelho, onde você vê a si mesmo claramente,” “e você começa a mudar a si mesmo.” “Na verdade, não há
nenhuma introspecção necessária depois,” “quando você tem o seu Espírito despertado. Você pode se observar,” “você pode
ver por você mesmo claramente,” “assim que você se torna um Sahaja Yogi desenvolvido ou evoluído.” E esse é um ponto que a
pessoa deve ver. Se isso lhe aconteceu, se você consegue ver algo errado em você, se você consegue descobrir quais tipos de
defeitos você tem, se você consegue se desapegar desses defeitos, e se você consegue entender... que todos esses apegos e
defeitos e hábitos estão... puxando você para baixo, somente então você consegue abandoná-los. Mas isso só acontece
quando você tem... esse espelho de seu Espírito brilhando. Quando essa luz chega em você, você vê por você mesmo... o que
está errado com você, qual é o caminho errado que você está pegando. Da noite para o dia, vocês têm visto pessoas
abandonarem muitas coisas. Elas abandonam muitas coisas grosseiras, mais ainda assim há muitas, Eu devo dizer, coisas
sutis que ficam grudadas nelas. A primeira coisa que lhe acontece é que você começa a perceber... o que está errado com seu
próprio povo de sua própria nação. Eu fico impressionada, quando os ingleses tiveram a Realização, eles começaram a Me falar
sobre os ingleses.
Quando os italianos tiveram a Realização, eles começaram a Me falar sobre os italianos. Se você fala com os italianos: “Veja,
esse sujeito italiano fez isso desse jeito”, ele diz: “Os italianos, Mãe, afinal o que eles farão?” “Eles são exatamente assim.” Ele
próprio é um italiano, mas imediatamente ele dirá. O mesmo com os russos, Eu tenho visto, é surpreendente que eles comecem
a lhe falar... sobre o que está errado com os russos ou com os ucranianos, todos eles são muito semelhantes. Mesmo os
indianos, eles dirão: “Afinal ele é indiano. Você conhece o povo indiano, como eles são,” “Mãe, eles estão fazendo assim.” Eu
fiquei muito surpresa ao ver que... eles próprios sendo indianos, como eles imediatamente ficam falando para Mim sobre os
indianos? E muitas coisas Eu vim saber sobre esses países... através do – na verdade, somente através dos Sahaja Yogis.
Quando os Sahaja Yogis Me falam, Eu fico surpresa ao ver... que eles não estão identificados com o país deles, eles não estão
identificados com ninguém, mesmo com sua própria família, eles não estão identificados. Se eles percebem algo errado, eles
Me contarão: “Mãe, meu pai é assim, minha mãe é assim.” É deste modo que você fica desapegado, quando você começa a ver
e não se identificar. Se você não está identificado com todas essas coisas, então você se torna uma pessoa livre, você tem a
liberdade. Você se torna uma pessoa que não está apegada a ninguém, porque ele é o seu pai ou ela é sua mãe, ou uma irmã ou
qualquer pessoa.
Esse apego é um apego muito perigoso também. Com o apego à família, nós temos perdido muitos Sahaja Yogis. Porque a
família deles era estranha, eles se perderam, eles não conseguiram se livrar disso. Não falamos para você se desapegar da
família ou se livrar dela, mas de uma forma sutil, você deve entender do que eles são capazes, e o que eles estão fazendo.
Todas essas compreensões sutis... sobre todo mundo não lhe dá também nenhum direito de criticá-los. Você deve ver por você

mesmo o que está errado com você. Você conhece todas essas sutilezas, você critica: “Tal pessoa é assim, tal pessoa é assim”,
mas você também tem os mesmos problemas com você. É por isso que você somente fica desapegado, possivelmente... por
meio dessa introspecção através do espelho de seu Espírito. Assim a vida espiritual é muito mais importante para uma
pessoa... do que qualquer outra coisa nesta Terra, porque uma pessoa assim tem estado buscando, ela tem estado buscando a
verdade, ela tem estado buscando a realidade. E uma vez que você conheça a realidade, você não quer apegar-se... a algo que
não seja a realidade.
Você quer ser uma pessoa que está acima de todas essas coisas, que pode ver todas essas coisas. E é desse modo que você
pode salvar os outros... que estão se afogando no oceano de escuridão, no oceano de identificação errada, somente quando
você está acima dessas coisas. Mas na maioria dos casos o que acontece é isto: você está identificado, você está identificado.
“Como posso fazer isso? Como eu posso falar?” Os países onde a Sahaja Yoga se expandiu bem, é onde houve pessoas que
não estão identificadas com esses países, e acham que elas têm de ajudar... todos esses compatriotas a se elevarem, a se
juntarem a eles. Para isso, uma enorme paciência e amor são necessários. Como vocês sabem, este poder cósmico, como eles
o chamam, o qual eles dizem que Eu sou a Fonte, na verdade, ele é o Poder do Amor, do Amor Divino, do Puro Amor. E um amor
assim não exige nada, não quer nada, mas ele atua, ele trabalha. Por exemplo, se você ama alguém, você não gostaria de fazer...
algo para desagradar essa pessoa. É claro, há alguns Sahaja Yogis... que fazem coisas que Eu realmente não gosto, mas Eu
nunca mostro, Eu simplesmente fico quieta.
Mas normalmente, se uma pessoa tem amor por alguém, ela não faria nada para desagradar... ou perturbar essa pessoa, ou de
algum modo ferir. Sem esse desenvolvimento dentro de você, você não pode se tornar coletivo. Na coletividade, o que acontece
é que você sente pena dos outros, você compreende os outros. Você pode não se mostrar, mas você de fato, dentro de você
mesmo, você sabe. Vamos supor que alguém fez muitas coisas estranhas com você, não importa. Mas gradualmente, você verá
que ela irá mudar, gradualmente ela se tornará melhor, porque ela perceberá que... seja o que for que ela tem feito não foi uma
coisa correta de se fazer. Ela não somente se sentirá culpada, essa não é a forma, mas ela dirá: “Eu devo corrigir. Por que eu fiz
desse jeito? Não deveria ter feito.” Gradualmente ela melhorará, mas para isso, você deve ter... um grande sentimento de
perdão, um grande senso de compreensão. Sob as circunstâncias, as pessoas também se comportam mal.
Porque elas não tiveram nenhuma educação de como estar bem, de como ser humilde, elas se comportam mal. Porque talvez
na cultura delas, não exista nada além de raiva, e a arrogância seja considerada como algo grandioso, elas também se
comportam mal. Às vezes elas veem dessas famílias... onde somente a arrogância é ensinada, então você não consegue evitar
isso. Pessoas assim devem ser perdoadas novamente e novamente, e ver que elas mudam. Porque Eu tenho fé que todos os
seres humanos... podem ser transformados em belas flores de fragrância, todos os seres humanos. Mas Eu sei que há alguns
dificeis. Por quê? Porque eles não querem. Se eles não querem, se eles não têm o puro desejo, vocês não podem forçá-lo neles.
Então esqueça isso, eles são pessoas dificeis, esqueça-os.
Mas aqueles que querem, aqueles que têm um grande desejo, que é sem dúvida, o puro desejo, não por dinheiro, não por
posição, não por nada mais, mas para alcançar um grande estado de espiritualidade, pessoas assim devem ser ajudadas a todo
custo. Eu sei que alguns deles foram a gurus muito errados e eles sofreram; eles têm um Agnya ruim, eles têm todos os tipos de
coisas. Não importa, vocês devem tentar ajudá-los. Se eles puderem ouvi-los, se eles puderem compreender... o que vocês
estão lhes dizendo, Eu tenho certeza de que isso dará certo. Isso deu muito certo, como vocês podem ver agora... nos países
estrangeiros onde Eu era apenas uma indiana, o modo como as pessoas assimilaram isso, o modo como Me compreenderam, e
o modo como eles se tornaram Sahaja Yogis... de valor e nível tão grandioso. Nós nunca tivemos tantos santos no passado,
nunca. Somente nasceria um santo e ele seria torturado. Não havia muitos para ajudar uns aos outros... e para proteger uns aos
outros. Assim, a coletividade deve ser aprendida muito bem: como ser coletivo; como ser bom uns com os outros, porque mais
tarde, quando você se tornar o guru, quando você tiver de guiar as pessoas, você saberá quais são os problemas da
coletividade. Você também saberá como superá-los, como tornar a coletividade perfeita.
E uma vez que você aprenda isso, você ficará surpreso ao ver... que você dominou a fundo a arte de ser um guru. Eu gostaria de
ver muitos de vocês se tornando um guru verdadeiro, mestres verdadeiros, não somente em seus trabalhos, em seus talentos,
mas em sua própria vida. As pessoas devem dizer que tal e tal pessoa é um guru verdadeiro. Para isso, como Eu disse, você

deve aprender a obediência, a completa obediência. Não deve questionar o guru. Seja o que for que Eu lhes fale, vocês devem
fazer, embora na Sahaja Yoga Eu não diga isso. Hoje é a primeira vez que Eu estou dizendo isso, porque Eu percebo que muitos
de vocês... falham um pouco para se tornarem perfeitos. Vocês não têm de sacrificar nada, Eu lhes disse, vocês não têm de
abandonar nada. Vocês não têm de abandonar suas famílias ou qualquer coisa, e fazer coisas esquisitas só para mostrar que
você é perfeito. Mas é algo, um estado dentro de você... que tem de se estabeceler, onde você se torna extremamente humilde.
obediente, e você estará brilhando com essa luz, Eu tenho certeza. Uma vez que você entenda a importância, então... você se
dedicará para se tornar... uma personalidade de uma qualidade verdadeira. É muito dífícil, como as pessoas dizem, mas Eu acho
a coisa mais fácil ser, porque essa é a forma mais confortável de viver na vida, não adianta lutar, não adianta discutir, ninguém
tentando se mostrar e tudo mais. O cuidado de cada um, a sugestão de cuidar é muito mais satisfatório para os outros. Um
pequeno cuidado aqui e ali, as pessoas gostam disso. E isso somente vem de uma alma muito nobre... que se preocupa com
pequenas, pequenas coisas, com tudo que os outros precisam. Não é para o seu próprio progresso, não é para sua própria
líderança, seja o que você que você chame, ou para suas próprias posições, então você está falhando, mas é para sua própria
ascensão, para sua vida mais elevada que você abandona... todas essas ideias de líderança e isso e aquilo. É absurda a forma
como às vezes Eu percebo que alguns Sahaja Yogis estão tão ansiosos para se afirmarem como líderes, isso não é correto.
Muitas vezes Eu lhes expliquei... que o seu próprio desenvolvimento, sua própria correção, sua própria posição na Sahaja Yoga
dirá o que você é. Seja o que for que os outros digam, não importa. O que você diz sobre si mesmo... honestamente,
sinceramente, é a realidade, e você deve se encarar o tempo todo.
Eu diria, especialmente para as mulheres, que Eu sou uma mulher e tenho... trabalhado muito arduamente todos esses anos, e
como uma mulher, Eu devo lhes dizer que todas as mulheres devem tentar, porque ela sempre dizem: “Nós somos as shaktis”,
mas na vida delas, Eu não vejo que há algum trabalho feito como shaktis, somente um tipo de dependência delas o tempo todo
na Sahaja Yoga. Elas têm de se sustentar em sua própria liberdade, elas têm de ser independentes, e elas devem ter ideias
corretas sobre tudo, Eu tenho certeza que se as mulheres se elevarem dessa maneira, a Sahaja Yoga se expandirá muito. Os
homens estão trabalhando muito mais para a Sahaja Yoga do que as mulheres. Eu posso entender... porque elas têm famílias,
elas têm filhos, essas coisas. Mas a coisa mais importante é que... uma vez que você se dedique a ser ativa na Sahaja Yoga,
então seus filhos também se elevarão bem, a família também é cuidada. Afinal, existe este Poder Divino que cuida de todos
vocês. Você deve acreditar que este Puro Poder Divino pensa, compreende, Ele organiza, acima de tudo, Ele ama vocês. Tem de
ser entendido que este Poder Divino... é seu agora e que você está no reino deste Poder Divino, onde você não terá nenhum
problema, seja qual for. Se você deixar as coisas para o Poder Divino, tudo dará certo. Como vocês sabem sobre esse cientista
que informou-se sobre Mim.
Eu tenho apenas de dizer que ele Me perguntou: “Como é que tantos corações estão formados aqui?” Eu disse: “São as pessoas
que estão cantando a música...” “Sentada no Coração do Universo”. “Então muitos corações surgiram.” Mas Ele disse: “Ainda
assim, este Poder ouve?” Eu disse: “Não, é somente Eu, Eu posso ouvir.” “Eu estava ouvindo a música, e então o Poder organiza
tudo.” É algo para ser compreendido muito bem... que este poder dentro de vocês, que vocês têm, entende, e entende vocês
também. É uma forma de poder que é o seu próprio poder, mas você não pode controlá-lo. Ele sabe sobre você. Seja onde for
que você esteja falhando, quando você está agindo errado, o mesmo poder que o protege... e o ama como uma mãe, o corrigirá
e o trará para o caminho correto. Eu acho que agora um novo século está começando... e muitas coisas têm de acontecer, e
todos vocês devem decidir que vocês farão isso ou aquilo. Seja qual for sua compreensão é sobre expandir a Sahaja Yoga,
vocês devem tentar, todos vocês devem colocar sua mente nisso. Se as mulheres não podem sair, elas podem descrever algo,
elas podem escrever sobre a ascensão espiritual delas... ou sobre quais forem as experiência delas. Assim, em todo caso, todos
aqueles que conseguiram também... fotos milagrosas, eles devem enviá-las para cá. É muito importante, porque esse senhor
está vindo aqui em setembro, e ele irá analisar todas elas.
Assim, seria muito bom de vocês, se você puderem enviar isso. Também escrevam sobre suas diferentes experiências... que
tiveram na Sahaja Yoga, isso também seria uma boa ideia. Ele Me disse que gostaria de publicar um livro assim, e agora chegou
o momento para nós publicarmos... nossos milagres que aconteceram. Todos vocês tiveram alguma experiência milagrosa.
Assim, Eu tenho de lhes pedir para enviarem assim que for possível, escrevam bem em inglês ou hindi ou marathi, porque Eu
não entendo outros idiomas. E por favor, não Me enviem em outros idiomas, nós teremos de designar alguém para traduzir em

14 idiomas, é uma coisa dífícil. Então Eu pediria para enviar isso. Tenho certeza de que com a palestra de hoje, vocês
novamente a lerão... do começo ao fim e a compreenderão, e farão isso dar certo. Que Deus os abençoe.
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Shri Krishna Puja Cabella, Itália, 16.08.1998. Hoje nós teremos o Shri Krishna Puja. Uma coisa muito importante sobre o poder
de Shri Krishna… é que lhe dá um estado de testemunha. Isso é muito importante também porque nesses dias de Kali Yuga… e
de completa confusão do sistema de valores, todos os tipos de tumultos… criam uma condição muito complexa para viver. O
estado de testemunha… somente é possível através da meditação. Você alcança o estado de consciência sem pensamentos.
Estão combinados juntos. Agora, o estado de testemunha é um estado tal onde… você simplesmente não reage. Se você reage,
então o problema começa. É uma coisa muito simples de entender: nós reagimos através de nosso ego ou através de nosso
condicionamento. Do contrário, não há nenhuma forma de reagir. Qualquer coisa. Agora, por exemplo, há um belo tapete aqui.
Assim que Eu olho para ele, se Eu usar Meu ego, Eu começarei a pensar: “Agora, onde eles o conseguiram?" “Quanto eles
pagaram?" Essa é a primeira reação. Depois você pode até mesmo ir mais longe com isso. A raiva pode entrar em ação: “Por
que eles trouxeram um tapete tão bom?" “Qual era a necessidade de colocá-lo aqui?" Seguem desse jeito, um após o outro.
Agora, em Meu condicionamento, se Eu vejo essas coisas, Eu diria: “Esta cor não é adequada para o Krishna Puja". “Eles
deveriam ter uma outra cor para este Krishna Puja." Então esse tipo de coisa continua de para outro para outro. Mas isso
significa que esse condicionamento está construído dentro de você. Todos os nossos problemas de nosso condicionamento
são realmente horríveis. Por exemplo, o racismo. Nós temos racismo, na América é muito mais, você pode sentir isso, embora
eles não digam. Mas se você vai, digamos, da Itália, você sente isso. Se você vai da Índia também, você pode sentir isso. Agora,
por que esse racismo existe? Qual é a razão? Por que reagimos a esse tipo de… ódio horrível por outra comunidade ou outra
cor… que é somente superficial? Agora, com racionalidade, talvez você seja capaz de explicar: “Oh Deus, estas pessoas, elas
são completamente inúteis", ou “Elas vieram para o nosso país…" “e estão apenas nos incomodando". Todos esses
condicionamentos existem. Mas se você observar quando eles falam de imigrantes. os americanos devem saber que eles são
imigrantes, todos eles. A América nunca foi a país deles. E eles colocaram para fora todos os outros índios peles-vermelhas,
tomaram suas terras e muito tranquilamente eles são os donos da América. Mas a reação é: “Aqueles que não são de
compleição branca," “todos eles devem ser condenados, torturados." Agora, se eles são por natureza violentos, então também
esse condicionamento de violência entra em ação. Então eles começam matando uns aos outros. Eles mataram
impiedosamente muitas pessoas… achando que eles têm o direito de entrar em qualquer país… e matar tudo mundo e tomar a
terra que não é deles. Na verdade, a terra em si não pertence a ninguém, mas ninguém tem o direito de ir e ocupá-la… e colocar
para fora as pessoas que não pertencem a esse país. Ontem foi do dia da independência da Índia. E Eu vi a bandeira sendo
hasteada, nossa bandeira nacional, e a bandeira britânica descendo. Tudo isso aconteceu depois de muita luta, muito
sofrimento do povo. Porque eles vieram à Índia, desembarcaram tranquilamente lá… e se tornaram os governantes. Então isso é
também um tipo de condicionamento… que entra em ação de forma coletiva, em que você entra no pais de qualquer um, coloca
para fora as pessoas de lá ou meio que ocupam esse lugar… e se tornam os mestres. Isso é como ir na casa de alguém, que
pertença a alguém… e colocar para fora as pessoas que estão dentro… e tranquilamente se estabelecer lá como os donos e os
governantes. Porque eles têm inteligência melhor, talvez, mais astúcia neles. Com essa astúcia, se os brancos acham que eles
podem governar… os negros, não é neste ponto que você pode desenvolver o estado de testemunha. Você pode tirar o bebê?
Por que ela está chorando? Deve ser sede? Tudo bem. Portanto esse tipo de condicionamento é como uma praga… e se move
de um país para outro país, onde algumas pessoas acham que elas são superiores… e fazem com que as pessoas pareçam
inferiores. E existem as pessoas também… que aceitam esse tipo de situação, aceitam esse tipo de posição… onde elas supõem
serem iguais. Eu diria, peguem o exemplo da América, porque isso tem sido celebrado pelos americanos, e porque Krishna é o
Governante, Krishna é o Governante da América. Ele próprio era uma pessoa de pele escura, Ele próprio estava no lado dos
negros. E no mesmo país onde Ele governa, uma outra grande coisa é que… eles não percebem que se todos os negros, todos
os asiáticos saírem desse país agora, Eu não sei o que acontecerá a eles. Todo os esportes deles são conduzidos por negros.
Se você quiser ver qualquer esporte americano, 99% são negros. Depois, se você quiser também ver a música, porque esses
negros, embora eles tenham a cor preta, que está tudo bem, assim como vocês têm a cor branca, eles têm a cor preta, mas eles
têm uma voz que os brancos não têm. Eles conseguem cantar tão bem… que nenhum branco pode competir com eles. Justiça
seja feita à cor. Agora, se você retirar os asiáticos, todos os médicos, todas as enfermeiras, todos os arquitetos, todos os
contadores, todos eles desaparecerão. Agora, o que restará? Vocês têm de entender que… a cor não tem nada a ver, não tem
nada a ver com sua inteligência, com seu sistema de valores, com seu Espírito. Nós estamos aqui para alcançar nossa

espiritualidade. O Espírito não entende cor, porque isso é tão superficial… e é tão cruel condenar alguém por causa da cor. O
mesmo agora está acontecendo como reação. Toda ação tem uma reação. Então o que acontece é que você percebe que os
negros estão reagindo. Eles estão reagindo e a reação deles pode ser muito perigosa. Todo dia Eu leio que as reações estão
surgindo de forma tão grave, não na América, mas por toda parte, eles agora estão pensando… que eles devem se rebelar e se
opor a essa dominação. Mas em seu próprio país onde eles têm pessoas… de diferentes cores, pequena variação, Eu acho.
Todos eles são negros, mas com pequena variação talvez. Então eles formam grupos… e eles começam a cortar as gargantas
uns dos outros. Eu tenho visto na televisão como impiedosamente eles matam. Eu não sei qual é a diferença de cor, mas de
algum modo, eles formaram grupos… e esse grupo irá e matará aquele grupo, e aquele grupo virá e matará. Não é como
Kauravas e Pandavas. Não são dois tipos de pessoas completamente opostas. Não é que o negativo e o positivo estão lá, não é.
Todos eles são negativos quer sejam brancos ou negros. E eles começam a discutir e brigar uns com os outros. Agora, essa
violência está crescendo muito. Eu acho que a violência é a única arma que eles usam agora… para se expressarem. Vocês
veem aqui, algum coisa acontece, então em algum lugar lá, você descobre que eles explodem bombas… e matam muitas
pessoas inocentes. É muito, muito pecaminoso agir assim. Mesmo a menor violência é pecaminosa, e esse tipo de violência
aos olhos de Shri Krisnha… deve ser sem dúvida punidas muito seriamente. Agora, isso surge através do ego. Você acham que
porque pertencem a um clã, vocês podem matar um outro clã, ou algo assim. Uma ideia estranha na mente humana entra em
ação… e vocês decidem que vocês têm o direito de matar uma outra pessoa. Alguém pode dizer que isso vem do ódio, mas o
ódio é uma consequência do ego. Quando o ego começa a agir, ele coleta todas essas coisas como o ódio, também a
possessividade, raiva, violência. Todas essas coisas começam a surgir a partir do ego, que na verdade cega a pessoa. Você se
torna cego ao fato… de que não há nenhuma necessidade de ter violência, nenhuma necessidade de odiar alguém, nenhuma
necessidade de matar alguém, por causa desse ego que está lá. Agora, alguém pode dizer: “Mãe, como esse ego se constrói?" É
claro, na maioria das vezes é devido às reações. Também é devido ao condicionamento. Se é falado à criança desde a infância:
“Você deve odiar essas pessoas, elas devem ser odiadas." “Elas são pessoas erradas, elas são pessoas más." Elas
simplesmente começam a fazer isso. Quando elas crescem, elas começam a mostrar que… o ódio é agora como um cactus,
crescendo muito e está matando os outros. Não há nenhuma justificativa… para esse tipo de comportamento pelos seres
humanos. Se eles são seres humanos, eles têm de ter qualidades humanas. E isso é o que só é possível… se você aprender
como apenas testemunhar e não reagir. Por exemplo, você vê dois galos brigando. Você gosta disso. Os dois galos estão
brigando, as pessoas estão gostando. Um galo morre, elas ficam muito felizes, como se o que morreu tivesse matado os pais
dele ou feito algo assim. Muito surpreendente. Agora, na Espanha, mesmo agora… há essas touradas acontecendo todo ano.
Seis touradas todo ano… e a arena contém mais de dez vezes o número de pessoas que temos aqui. E está sempre cheia. E
agora, as mulheres aderiram às touradas. Agora, se o touro não é morto, eles deixam os touros… irem para a rua e matar
pessoas. Esse tipo de diversão violenta… ainda está perdurando nas mentes das pessoas. É tão triste ver pessoas que estão
agora falando de humanidade, falando de paz, falando de alegria, ainda estão desfrutando esses atos violentos. Ou eles estão
fazendo ou eles querem assistir. Então depois você vai a esses filmes e coisas assim.. que têm sido criados, de uma violência
horrível… e as pessoas gostam disso, gostam de filmes assim e esses filmes são criados novamente. Agora, se você realmente
fica em estado de testemunha, se você está em um estado de testemunha, então o que acontecerá? Se você assiste qualquer
coisa assim que está acontecendo, isso diminuirá. Se você está em estado de testemunha e nesse nível, então nenhum
acidente acontecerá no seu alcance. Mesmo se houver um acidente, então você pode salvar a pessoa, você pode ajudar a
pessoa muito ativamente. Isso é em uma escala muito pequena. Mas mesmo em uma escala muito grande, você pode fazer
algo maravilhoso. Eu Me lembro, Eu não era muito idosa naquela época, mas nós estávamos morando em uma casa muito
próxima ao Secretariado, onde eles tiveram uma greve. E eles estavam pedindo a separação do Maharashtra ou algo assim.
Então a policia estava lá… e por ordem do ministro chefe, eles estavam atirando em todo mundo que estava vindo. Em qualquer
um que passasse através daquela estrada, eles estavam atirando. Eles estavam desfrutando um jogo de tiros, todos eles. Eu vi
tudo aquilo e simplesmente não pude suportar. Eu simplesmente fui, fui e pedi à polícia que parasse aquilo. Eles pararam.
Vocês ficariam impressionados, eles pararam. Então Eu levei aquelas pessoas que estavam feridas para Minha casa, tirei as
balas delas e tudo mais, chamei a ambulância… e as salvei. Mas para isso, uma coisa estava presente: Eu estava em um estado
de testemunha, então você se torna sem medo. Não há nenhum medo de forma alguma, uma vez que você aprenda… como ter
o estado de testemunha. Porque quando você não está testemunhando, você fica perturbado, você fica aborrecido, você fica
exaltado. Você talvez se junte também a esse tipo errado de pessoas. Mas se você está no estado de testemunha, isso por si
só, é um poder. E esse estado de testemunha os ajuda a vencer… tantas dificuldades de outras pessoas. Há uma história
chinesa sobre um santo. Então um rei trouxe seu galo para ele e disse: “Treine meu galo de tal forma que ele vença." Ele disse:

“Tudo bem." Então ele manteve o galo com o rei por um mês. E quando o show começou, diferentes galos vieram de diferentes
lugares… e todos eles começaram a brigar. Esse galo apenas ficou em pé e ficou assistindo, só assistindo. E os outros galos
tomaram um grande susto. Eles não conseguiam entender: “Como esse sujeito não está perturbado." “Ele só fica assistindo,
está em pé, não está fazendo nada." Então todos eles desapareceram da arena… e ele foi declarado o vitorioso. Assim, essa é a
melhor maneira de trazer a não violência. Em lugares violentos, você vai e fica em pé firme lá, enfrentando todas as coisas que
estão acontecendo. E esse estado de testemunha atua, atua e cessa esse tipo de violência que está acontecendo. Mas o estado
de testemunha não é um estado mental. É um estado de ascensão espiritual onde você se torna uma testemunha. A melhor
forma de praticar o estado de testemunha é não criticar ninguém. Não criticar. Eu tenho visto pessoas que ficam o tempo todo
criticando os outros. Eles não conseguem criticar a si mesmos, então eles começam a criticar os outros a tal ponto… que eles
nem mesmo veem o que está errado com eles. Eles nem mesmo dizem que erros eles fizeram aos outros, porque eles acham
que têm o direito de criticar os outros. E eles desfrutam esse criticismo muito bem. Na verdade, não há nada para ser criticado.
Apenas observe e veja por você mesmo. Tudo isso é seu direito. Você não tem direito de criticar ninguém ou qualquer coisa.
Mas algumas pessoas acham que se você não criticar, então isso continuará assim e nunca irá cessar. Não é isso. Uma vez que
você observe a coisa, você mesmo, apenas observa, sua própria atenção fica iluminada agora, com essa atenção iluminada,
você pode apenas observar… e cessar a insensatez que existe. Mas nós estamos sempre conscientes de que somos
importantes… e nós temos de fazer isso e temos de fazer aquilo. Sob essas circunstâncias, o que acontece é que… você se
torna um outro problema. Porque o que você pode fazer? Você não pode fazer nada. Mas o que você pode fazer é observar.
Observando e apenas vendo as coisas como elas são, você realmente pode desenvolver um estado muito diferente de ser.
Primeiramente, todas essas pessoas que são apenas testemunhas, o que lhes acontece é muito interessante, a perda de
memoria delas é muito menor, porque seja o que for que elas veem se torna como um quadro para elas, como um, podemos
dizer, elas podem lhes dizer até mesmo a cor, o desdobramento, tudo. Seja o que for que elas vejam fica muito na mente delas,
como uma foto, e elas podem lhes dizer exatamente o que elas viram. E sua memória não é perdida. Enquanto se você reage a
tudo, sua memória se torna horrível. As pessoas estão muito habituadas com a reação. Por exemplo, Eu conheço um senhor, ele
tinha um hábito de reagir… e Eu estava indo com ele no carro. Então ele estava lendo cada propaganda, cada nome de cada loja,
cada pessoa, tudo, ele ficava apenas dizendo quem é aquele, o que é aquilo, isso, aquilo. Eu fiquei Me perguntando: “Olhem para
esse senhor," “ele está falando muito. O que lhe acontecerá?" Mas no final, Eu descobri que todas as pessoas assim… que ficam
o tempo todo reagindo… se tornam – na verdade elas têm, Eu acho, decadência senil… ou talvez elas se tornem desmemoriadas,
muito desmemoriadas. Mas essa não é a única perda que nós temos. Com esse tipo de pessoas, quando elas são formadas…
dentro de um coletivo, elas podem ser pessoas muito perigosas. Porque com esse tipo de natureza, elas têm de fazer alguma
coisa. Elas têm de fazer alguma coisa porque afinal… elas estão juntas para um propósito… ou podemos dizer, para algumas
reações… que todas elas desenvolveram. Em pequenas coisas, em grandes coisas, você perceberá que as pessoas fazem isso.
E algumas pessoas que são muito, muito desenvolvidas nesse tipo de comportamento… podem reunir muitas pessoas e causar
muito prejuízo aos outros. Eu pegaria a figura de Hitler. Por nove anos, esse sujeito ficou observando… quais erros os judeus
estavam cometendo. Ele não olhava o que os alemães estavam fazendo, quais erros eles estavam cometendo à sociedade. E
nessa época, a sociedade também era muito ruim, porque eles estavam tendo todos os tipos de licenciosidade. Agora, ele ficou
anotando: “Esses judeus são assim, eles fazem isso, eles tomam dinheiro," “eles estão emprestando dinheiro." Todos os tipos
de coisas, ele meteu em sua cabeça. Como resultado disso, ele desenvolveu uma reação nele: “Nós devemos de um modo ou
de outro nos certificar que essas pessoas…" “vão embora da Alemanha." Mas então ele pensou: “Mesmo se eles forem embora
da Alemanha," “eles prosperarão novamente. Então por que não matá-los?" A tal extensão que você nem mesmo consegue ver
esses filmes. Você não consegue ver nada dessa natureza que Hitler fez. Mas ele o fez. E as pessoas que o seguiram também
fizeram isso, sem sentir nenhuma dificuldade como se isso fosse uma questão… de grande prazer ou alegria ou talvez fosse um
dever. Como eles puderam se sentir compelidos pelo dever de fazer uma coisa tão horrível… como matar milhares e milhares de
judeus? O que os judeus lhes fizeram? Eles poderiam ter corrigido isso. Mas por que eles foram condescendentes com tamanha
violência… e quiseram liquidar todos os judeus do mundo? Isso pode ser muito, muito perigoso, porque uma vez que você
comece a perder seu estado de testemunha, você pode cair na coletividade negativa. E desse modo, a coletividade negativa
atua, atua de uma maneira tão ruim que todos os conflitos do mundo, todos os problemas do mundo, talvez, estão relacionados
com isso. Portanto, como Sahaja Yogis, o que devemos fazer? Nós não devemos reagir. Nós não devemos reagir. Se você vir
algo errado, tudo bem, medite sobre isso. Medite. Se você percebe qualquer coisa errada acontecendo, tudo bem, medite sobre
isso. Se alguém é rude com você, nesse momento não reaja. Depois, quando esse indivíduo ficar mais calmo, fale com ele. Ou
fale com ela. Porque nesse momento, quando ele está tão instável ou ela está instável, se você falar, nada acontecerá.

Gradualmente, Eu não digo sempre, você pode persuadir pessoas assim. Mas gradualmente, talvez você seja capaz… de
fazê-los compreender que é errado, é errado fazer as coisas que eles têm feito. De certo modo, a reação a qualquer coisa… que
é estúpida também pode ser muito autodestrutiva. Por exemplo, algumas pessoas têm reações bem enraizadas, como vocês
viram esse comportamento do Sr.Clinton. Você não consegue entender um homem de sua estatura, do seu nível, ter reações
assim. Mas deve ser desde sua infância ou Eu não sei como ele desenvolveu isso. Agora ele está em apuros. Muito vergonhoso,
Isso também, Eu acho, talvez, vem de uma condescendência muito grande com as reações. Por que você deveria reagir? A uma
mulher, Eu não consigo entender, ou a um homem. E esse é um dos maiores problemas da cultura de hoje, especialmente em
todos os países desenvolvidos, o tempo todo os homens estão olhando para as mulheres, as mulheres estão olhando para os
homens. Para quê? Talvez eles olhem para as mulheres porque eles querem ver… quantas mulheres estão olhando para eles. Ou
elas olham para os homens… talvez para verem quantos homens estão olhando para elas. Por quê? Por que isso está
acontecendo? Porque eles têm um complexo de inferioridade neles… ou eles querem atrair a atenção de todo mundo. Coisas
horríveis são feitas hoje em dia… para atrair a atenção dos outros, para conseguir a empatia dos outros. Se vocês virem o nível
de sua consciência, aonde ela vai, você ficará surpreso. Por exemplo, eles dizem que uma mulher matou seus oito filhos…
apenas para conseguir a empatia dos outros. Pensem nas coisas tão horríveis que as pessoas estão fazendo. Agora, se você
quer que os outros tenham reação, você faz isso. Eles querem que os outros os vejam ou reajam para, Eu não sei, para lhes dar
importância, você pode dizer. Mas, de que adianta uma importância tão vazia? Mas as pessoas estão buscando isso. E é uma
doença muito comum na vida moderna. O tempo todo: como você deve aparentar, como você deve se mostrar, como você deve
andar. Tudo é tão estúpido… e desperdício de energia. Deus criou os seres humanos muito, muito diferentes. Nenhum deles são
cópias, nenhum deles. Mesmo na natureza, você nota as folhas das árvores, elas são tão únicas, você não consegue
compará-las com uma outra. Assim, é desse modo que os seres humanos são criados, diferentemente. Eles são criados assim.
Temos de aceitar. Seja o que for que você seja, está tudo bem. Por que você quer se parecer com outra pessoa? Esse tipo de
reação é extremamente estúpida, Eu acho, em que nós estamos estragando nossa energia e vida… por algo totalmente sem
valor. Agora, vocês sendo Sahaja Yogis, seu valor é grande. Vocês vieram para cá para emancipar os seres humanos… dessas
ideias ridículas e modos tolos. O modo como as pessoas estão se comportando, Eu não sei a quem culpar, mas de repente,
nossa atenção se tornou muito diversificada. Nossas reações se tornaram muito, muito estranhas. Não se sabe por que as
pessoas reagem desse jeito… e então por que nos preocupamos com a que as pessoas reagem? Todas essas coisas não
existem somente no nível individual, mas também em um nível coletivo. Como resultado, novos tipos de sistema de valores têm
sido criados. Agora, para uma mãe, digamos por exemplo, elas se vangloriará de quantos homens estão correndo atrás dela. Ou
ela pensará que ela é uma grande atriz, Eu não sei o que elas pensam de si mesmas. E o modo como elas falam de si mesmas é
algo surpreendente. Se ela é uma mãe, ela tem de ser uma boa mãe… e ela tem de parecer uma mãe, mas elas estão tão
fascinadas… ou elas estão tão fixadas no princípio de que… elas têm de ser extremamente atraentes, elas têm de ser as rainhas
ou Eu não sei o quê, que posição elas querem ter. O mesmo com os homens. Se você tem algo dentro de você, se há alguma
qualidade dentro de você, há qualquer coisa que possa qualificá-lo como um grande homem, isso será mostrado. Você não tem
de anunciar. Você não tem de paparicar isso, nada disso. Isso será mostrado. Assim, se você tiver essa indiferença em relação
a opinião pública, Eu acho que você pode alcançar muito. A maioria das frustrações desaparecerão. Na Sahaja Yoga também,
Eu tenho visto pessoas que querem se exibir muito. Eu sei quem faz isso. Mas eles deveriam saber. Uma vez que você não reaja
ao externo, você começa a reagir ao interno… e a introspecção começará apropriadamente. Quando você se observar, você
ficará impressionado ao ver o quanto você é admirável; o quanto você é feliz. Agora, se você vai além disso um pouco mais,
então você não pensa sobre essas coisas, você apenas se torna sem pensamentos… e apenas se coloca como uma pessoa que
é respeitada, cuja companhia é desejada, que é amada e que é cuidada. Portanto não devemos nos preocupar em relação ao
que as pessoas reagem, o que elas dizem sobre você, o que elas pensam sobre você. Você deveria apenas fazer introspecção e
ver por você mesmo. Depois de algum tempo, você não precisará nem mesmo de introspecção. É um tipo de estado sobre o
qual Eu estou falando, onde Shri Krishna disse a Arjuna: “Eu não lutarei," “então entre Mim e o exército," “Meu exército, você tem
de escolher." Então Kaurava disse: “Não, nós aceitaremos Seu exército." “Dê-nos Seu exército e fortaleceremos o nosso
exército." Mas Arjuna disse: “Eu não quero o exército, Eu quero o Senhor." “O Senhor não quer lutar, tudo bem." Porque embora
Ele esteja lá em um estado de testemunha somente, Ele não ficará lutando, mas Seu Poder agirá. Ele não tem de lutar, Ele não
tem de fazer nada. Mas Seu próprio Poder que externamente é silencioso, agirá. E é dessa forma que ganharemos a guerra.
Assim, esse poder de testemunhar, todos vocês devem desenvolver. Tentem desenvolvê-lo, de modo que quando você estiver
reagindo, pare a reação. Pare a reação sobre tudo. Você ficará surpreso. Você se descobrirá… como uma pessoa muito, muito
poderosa, no sentido de que você não terá nenhuma ambição, você não terá nenhum desejo, você não terá nenhuma predileção

especial ou qualquer coisa assim. Mas você apenas fica testemunhando o drama. É muito interessante testemunhar também.
Porque depois você compreende o humor por trás de tudo. Você compreende a estupidez por trás de tudo. Você compreende
também como as pessoas têm sido tão violentas… e você apenas rirá disso. Você não fica aborrecido, exaltado, nada. Apenas ri
disso. Depois de algum tempo, você ficará surpreso, seu estado de testemunha aumentará. E quando no coletivo, todos vocês
têm esse estado de testemunha, vocês podem fazer maravilhas sem fazer nada, sem dizer nada, sem agir. Somente a sua
presença, por si só, pode realizar isso. Eu não digo que isso terá efeito em todo mundo. Não, Eu não posso dizer. Mas na
maioria das pessoas, qualquer pessoa que está nesse estado, ela é aquela que traz paz, traz alegria. Eu lhes contarei uma
história de um Sahaja Yogi… que estava indo a uma outra ilha, ele estava vivendo em uma ilha, para o trabalho da Sahaja Yoga. E
ele percebeu que o céu inteiro estava coberto… com nuvens muito negras, nuvens trovejantes. Então ele apenas olhou para elas
deste jeito… e disse: “Esperem até eu retornar." “Eu estou indo fazer o trabalho da Mãe." Ele foi à outra ilha, ele fez o programa,
tudo aconteceu… e quando ele retornou, ele quis dormir e de repente, começou a chover e trovejar. Até mesmo a natureza
compreende. A natureza compreende que você está nesse grande estado de testemunha. Mas se você é muito ambicioso,
mesmo na Sahaja Yoga, Eu soube de pessoas que são muito ambiciosas. Elas querem se tornar líderes, Eu não sei o que mais.
Na verdade, é tudo um mito. Todas as coisas míticas, eles querem obter… e preocupam suas cabeças sobre coisas míticas.
Uma vez que você aprenda a testemunhar, você conhecerá o mito. Você conhecerá o absurdo. Você conhecerá a maya.
Portanto para superar os problemas de personalidade, a melhor coisa é testemunhar. Pratique o estado de testemunha. Tudo.
Antes de falar, pratique o estado de testemunha. Antes de fazer qualquer comentário, apenas comece a testemunhar. É uma
atitude muito gratificante. Na vida de Shri Krishna, o maior Poder é que Ele era… uma personalidade que testemunha. Sem fazer
nada, sem pegar uma espada em Suas mãos, sem falar sobre luta, Ele foi Aquele que ajudou os Pandavas a vencer a guerra.
Não somente isso, mas através de Seu Gita, Ele tentou nos dizer… o que nós temos de fazer para vencer a guerra contra o mal.
O Gita inteiro é o estado de testemunha que Ele descreveu. Se você lê-lo, o Gita agora, a partir deste ângulo, você ficará surpreso
ao perceber que em toda parte, Ele é como uma testemunha, descrevendo tudo, tudo que Ele vê. E Ele lhe dirá como esse estado
de testemunha O ajudou… a compreender também os seres humanos. Ele é um homem que era, deveríamos dizer, não era um
grande homem de negócios. Porque primeiro Ele lhes falou como se tornar sthita prAgnya. Sthita prAgnya é aquele que está no
estado de testemunha. Se você observar todos esses versos sobre sthita prAgnya, não é nada além de uma pessoa que está em
estado de testemunha, o modo como ele vive, como ele é feliz, como ele olha as coisas. É interessante, muito interessante.
Primeiro Ele descreve isso, não é como comerciantes que descreverão primeiro a coisa ruim, mas Ele começa com o melhor,
Depois Ele desce para outras coisas e lhes diz… quaisquer que sejam os três aspectos. Primeiro, Ele fala sobre karma (ação)… e
muitas pessoas ficam grudadas nesse ponto: “Sejam quais forem os karmas que estejamos fazendo," “nós obteremos punyas a
partir disso." Ele não, Ele não disse isso. Se você O conhece, então você sabe que Ele nunca quis dizer isso. O que Ele diz é:
“Sejam quais forem os karmas que você tenha de fazer," “você pode fazê-lo, mas deixe os resultados para o Poder Divino." Os
resultados são provenientes do Poder Divino. Agora, talvez algumas pessoas achem que… elas ganharam dinheiro porque elas
fizeram bons karmas… e começam a fazer todos os karmas ruins com esse dinheiro. Ele não disse isso. Ele disse: “Deixe os
resultados para o Poder Divino." Porque o Poder Divino sabe melhor o que é para você. E assim, se você acha que fez algo bom,
você serviu em algum lugar o pobre, você fez algo realmente bom para as mulheres, ou qualquer coisa, o resultado disso,
deixe-o aos Pés do Poder Divino. Significa que você não desenvolve um ego… para tudo que você fez. Ele escreveu muito bem
isso, mas para entendê-Lo, a pessoa deve ter novamente o estado de testemunha para ver… o que Ele escreveu sobre o karma.
Depois Ele escreveu sobre gnyana. Gnyana significa “onde você sabe". Mas isso não significa que você fique lendo livros, nunca.
Gnyana significa “saber o que você é". Significa que você tem de ser um Sahaja Yogi, através do qual você sabe muitas coisas
por meio das vibrações. Gnyana não significa leitura de livros. Lendo livros, você se torna mais ignorante. Então gnyana
significa que você deve conhecer seu Si. Se você não conhece seu Si, você não sabe nada. Então diz respeito a isto: você deve
ter a sua Realização do Si. Você deve conhecer o seu Si. É a segunda coisa que Ele disse. Por último, Ele falou sobre bhakti.
Bhakti é devoção. Esse também é um outro truque de Shri Krishna, a forma como Ele descreveu bhakti. Agora, você encontra
pessoas na rua, “Hare Rama, hare Krishna", cantando. Em uma palavra, Ele concluiu, Ele diz: “Você deve fazer ananya bhakti".
Ananya significa “quando não há o outro". Significa: “Quando você submerge a si mesmo no Divino," “você é um com o Divino,
então você deve fazer bhakti," “senão Eu não aceito". Ele diz: “Se você Me dá algumas folhas…" “ou alguns frutos ou algumas
flores, Eu aceitarei," “Eu aceitarei". Mas para Ele, a verdadeira bhakti somente é possível… quando você se torna um com o
Divino. Do contrário, é apenas um show. Então a terceira parte da bhakti também vem depois da Realização do Si. Agora, na
bhakti, não há nenhum “qual é o valor"… e “quanto você pagou por isso" e “como você comprou isso". Isso não é importante.
Para isso, um grande exemplo é de Shri Rama… quando Ele entrou nas florestas. Havia uma senhora idosa da classe shidul,

significa que ela era uma das bhilni, como eles chamam, essas pessoas vivem nas florestas. Então ela trouxe algumas frutas… e
ofereceu para Shri Rama. E ela disse: “Eu provei todas elas e elas não estão azedas." “Eu provei todas elas." Agora, depois de
provar algo na Índia, as pessoas dizem que… isso não deve ser comido. Nós não podemos provar algo e dar para alguma outra
pessoa. Isso não é feito de acordo com a cultura indiana. Mas Shri Rama aceitou aquilo. Ele aceitou aquilo. Ele disse: “Que belas
frutas." “Eu nunca comi uma fruta assim." Então Lakshmana ficou muito zangado. Ele disse: “Mulher estúpida, você comeu
estas frutas…" “e isso é o que você está dando a Shri Rama." “Por que você faz isso?" Então Sita estava observando. Então Ela
Lhe pediu: “Por que Você não Me dá algumas destas frutas?" Ele deu. Ela disse: “Meu Deus, que frutas ótimas são estas." “Eu
nunca comi frutas tão boas." Então depois Lakshmana também, Sua raiva reduziu e Ele disse: “Você pode Me dar algumas?" Ela
disse: “Por quê?" “Você estava tão zangado, por que Eu deveria Lhe dar?" Então no final, Ela Lhe deu aquela fruta. Assim, o que
Ele viu naquelas frutas era o amor, o amor daquela mulher idosa que vivia na floresta, o amor dela que era importante. Então
quando você quer dar algo também, é o seu amor que é importante. Agora, o quanto você pagou, qual valor você gastou, nada
disso, é o amor com o qual você faz isso. E esse amor deve ser evidente. Se coisas assim podem acontecer, mesmo com Shri
Krishna, a mesma coisa aconteceu. Ele foi para… Eles chamavam de Hastinapur naquela época onde… esses Kauravas estavam
morando. E o rei era Duryodhana. E ele Lhe pediu: “Venha e fique e coma conosco." Ele disse: “Não, não, Eu não poderei vir." Ele
foi se encontrar com uma outra pessoa, Vidura, que era filho de uma empregada doméstica. Vidura. Porque Vidura era uma
alma realizada. Ele era uma alma realizada. Então Ele foi e comeu em sua casa, onde ele tinha cozinhado uma comida muito
simples. Porque ele era uma alma realizada, para Ele, ele era a melhor pessoa para comer junto. Assim, seu sistema de valores
deve estar baseado em coisas como o amor. Onde você pode obter amor, você deve estar unido a essa pessoa. Onde você tem
uma alma realizada, você deve estar unido a eles… e não a pessoas mundanas que acham que não há limites para elas… e
acham que elas são importantes. Elas talvez sejam. Mas para vocês, como Sahaja Yogis, é o amor das pessoas que deve ser
respeitado, deve ser compreendido e ser sentido. Mas se você não tem nenhum estado de testemunha, então você verá: quanto
dinheiro esse homem ganhou, quantos carros ele tem, quais roupas ele está usando. Todas essas considerações estarão lá.
Mas em um estado de testemunha, você compreenderá que… você receberá vibrações dessa pessoa. Você compreenderá que
essa pessoa é espiritual. E é desse modo que você grudará numa pessoa assim. Você não irá atrás de coisas superficiais, mas
sim de personalidades genuínas que existem. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigada.
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Shri Ganesha Puja, Cabella, Itália, 05.09.1998 Hoje, nós iremos venerar Shri Ganesha. Eu acho que lhes falei muito sobre Ele e
Sua natureza. Mas mesmo assim, muitos de nós ainda não compreenderam… quais são os poderes Dele e o que Ele quer. A
coisa principal é: respeitar Shri Ganesha é compreender a importância da castidade. A castidade não é somente para as
mulheres, é mais para os homens observarem. Se você tiver autorrespeito, no sentido real da palavra, você adotará a castidade
sem nenhuma dificuldade. Mas se você não tem nenhum autorrespeito, então você correrá atrás de algo que é muito baixo, de
uma qualidade muito degradante. Portanto, é muito importante que a castidade seja respeitada, seja compreendida e seja
absorvida. Esse hábito de não observar o protocolo adequado da castidade… desenvolve-se a partir da infância. E temos de
tomar muito cuidado… quando estamos num estado de Ganesha, nós não devemos adotar coisas tão horríveis. Não sei de onde
as pessoas têm ideias. Como vocês veem hoje no mundo todo, há uma crise de castidade. Especialmente no Ocidente, ouvimos
falar… de inúmeros casos de abuso de criança. Em um templo de Deus, não se deveria nem mesmo mencionar… o nome dessa
doença sórdida que se apoderou das pessoas. Mas na Índia, nunca ouvimos falar disso, não conhecemos isso. É claro que
alguns homens são pessoas muito, muito decadentes… e não conseguem evitar isso, a não ser e até que… sejam colocados na
prisão. Mas, para um Sahaja Yogi é muito importante… cuidar da nossa castidade. Como Eu lhes disse ontem, não é
necessário… encontrar uma garota ou um rapaz para você mesmo. Isso também é contra as regras da castidade. Não estou
dizendo que vocês devem deixar que seus pais decidam, mas deixem que a Sahaja Yoga decida, porque vocês são Sahaja
Yogis. Vocês nasceram à imagem de Ganesha, que ao final tornou-se Cristo. Portanto qual deve ser sua atitude em relação à
castidade… é muito importante. A coisa mais importante é: se nós arruinarmos o nosso nível de castidade, então a Sahaja Yoga
fica muito, muito difícil… e ela não lhe dá essa bênção que você deveria ter. Vocês viram ontem as pessoas da Romênia e
também da Ucrânia. Elas estavam cantando tão belamente. Uma das razões disso é que basicamente… elas são pessoas muito,
muito humildes. Elas se tornaram humildes, tanto que elas abriram mão de idéias insensatas sobre a vida sexual. Assim, a
humildade lhe ensinará… que você não está tendo autorrespeito. No islamismo, eles enfatizaram a enorme importância da
castidade, muito. E isso chegou a tal ponto que Maomé disse: "Você pode ter cinco ou quatro esposas," "mas vocês não podem
ter mulheres que são prostitutas." Uma vez que essa castidade comece a nos deixar, nós não nos importamos com nada que
exista sob o sol. Nós vimos o resultado disso acontecendo em muitas pessoas… que estão em posições muito elevadas. E
essas pessoas que ocupam posições elevadas acham que… elas são importantes e que podem sobrepujar o vínculo com Jesus
Cristo, que podem fazer o que quiseremm continuar se comportando mal… com as mulheres que ocupam posições abaixo
delas. Eles talvez façam isso secretamente, talvez façam de qualquer forma, mas Ganesha observa isso e Ele os pune pelo que
eles estão fazendo. É algo terrível entrar nesses tipos de aventuras… que não são a esfera de ações dos Sahaja Yogis. Os
Sahaja Yogis têm de, antes de tudo, firmar seus ólhos, porque isso diz respeito ao poder de Jesus Cristo. Mas, Eu tenho visto
que em todos as nações cristãos, as pessoas têm olhos que vagueiam. É muito surpreendente. Quando Cristo é o líder deles,
eles O veneram, vão à igreja, cantam louvores a Ele, e eles têm olhos que vagueiam em toda direção. Esses olhos que vagueiam
não podem representar a castidade de Cristo. Agora, o segundo ponto é: o poder de Ganesha… só pode ser manifestado se você
for sábio, porque Ele é o doador da sabedoria. Agora, as pessoas não compreendem o que é essa sabedoria, esse é o grande
problema. A assim chamada inteligência não é sabedoria. Ela pode torná-lo muito ardiloso, muito agressivo… e, às vezes, uma
pessoa muito sutil que pode ficar enganando as pessoas, contando mentiras, fazendo todos os tipos de coisas… e acreditando
neles mesmos, que eles são muito bem-sucedidos. O sucesso nunca é o critério de um Sahaja Yogi. O sucesso na Sahaja Yoga
significa uma entrega muito sutil… de si mesmo à Sahaja Yoga. Isso raramente deve ser encontrado, a menos e até que vocês
meditem todos os dias. É muito importante que vocês meditem. Aqueles que não meditam ficarão perdidos para a Sahaja Yoga,
porque a sabedoria só pode crescer através da sua inspiração interior. Você pode ter essa inspiração interior… somente se o
poder de Shri Ganesha se manifestar. Ele é o doador de sua sabedoria. O que você faz na sabedoria é encontrar soluções.
Soluções que são pacíficas, que satisfazem e que são tranquilizantes. Ele é Aquele que os repreende também. Como ontem, Me
disseram que houve um vendaval e… muitas pessoas tiveram de sofrer um pouco por causa do vento… que chegou e derrubou
as suas tendas. Não há nenhuma necessidade de ter tendas neste clima. qual é a necessidade? Eu não entendo. Mas, eles não
conseguem viver sem uma tenda. Eu posso dormir ao ar livre muito tranquilamente e também na rua. Então não há nenhuma
necessidade de exasperar-se com todas essas coisas, trazer todos as coisas da casa para cá, não há nenhuma necessidade.
Nós não devemos temer o desconforto. Se você quere ter uma vida muito confortável… e não pode sofrer nenhum desconforto,

você é inútil para a Sahaja Yoga. Antigamente, as pessoas costumavam ir para o Himalaia, ficavam sobre uma perna só, oravam
para Deus, e eles não davam a Realização, eles não conseguiam ter a Realização. Enquanto todos vocês obtiveram a Realização
do Si. Assim, a pessoa não deve transformar alguém num tipo de lorde. Não é necessário preocupar-se com o conforto. Eu
posso viver com conforto e Eu posso viver em qualquer lugar, nesta idade também. Portanto, o que você deve fazer não é
praticar o ascetismo, mas sim tornar-se um asceta. Praticar significa problema. Mas se você apena se torna um asceta a partir
de seu interior, então você não se importa com essas coisas pequeninas aqui e ali. Mas o nosso estilo ainda é moldado pelo
mundo exterior. Nós não obtivemos o nosso próprio mundo, então nós ficamos seguindo a moda. E uma vez que você comece
a seguir a moda, a sabedoria desaparece. Eu nunca digo a alguém: "Não adote essa ou aquela moda"… ou qualquer coisa. A sua
sabedoria que lhe ensinará. A sabedoria lhs ensinará como regular a si mesmo, porque você veio para cá para ascender, para
alcançar um lugar muito especial… no reino da espiritualidade. Eu devo enfatizar novamente o poder da sabedoria. Antes de
fazer qualquer coisa, você deve apenas recorrer… à sua sabedoria e descobrir se é sábio ser desse jeito. Com essa prática, você
reduzirá sua raiva, sem dúvida. Você reduzirá sua luxúria, reduzirá muito a sua culpa. Porque uma vez que você comece a
compreender… que não há nenhuma sabedoria em se sentir culpado, a sua culpa desaparecerá. Também a pior coisa é que…
nós temos um grande desejo de ter isso, ter aquilo, sermos condescendentes com todos os tipos de ganância. Essa ganância é
eliminada assim que você compreende sabiamente… que não há nenhuma necessidade disso. Senão o tempo todo você ficará
pensando em você mesmo, em sua saúde, em seus filhos, em sua casa, em tudo que supõe-se que seja seu. Mas a morte prova
que nada lhe pertence. Você veio sozinho e tem de partir sozinho. Essa é a sabedoria que precisa ser assimilada. Você não
pode praticá-la, você não pode forçá-la, mas ela deve ser assimilada através de sua espiritualidade. Então a coisa mais
grandiosa que acontece é essa alegria. A alegria da dança de Shri Ganesha. Você O vê dançando como uma criança, como Ele
se sente feliz e você também sente. Da mesma forma, uma criancinha nasce dentro de você… e você começa a se comportar
como uma criancinha. Normalmente, ela não tem nenhum sentimento de luxúria, de cobiça, de nada. Ela sabe compartilhar.
Essa é a situação em que dizemos que você se torna um Gana. O exército de Shri Ganesha. Eles são os Ganas e eles são muito
poderosos… e executam todo o trabalho do mundo. Eles vivem neste mundo, mas toda a fonte de energia deles vem do Divino.
Assim, Shri Ganesha é Omkara. Ele é a primeira divindade criada pela Deusa por causa de Sua auspiciosidade. Assim, primeiro a
auspiciosidade foi criada para o nosso bem. Nós somos auspiciosos por causa de Shri Ganesha. Algumas pessoas, se elas
estão em casa, elas criam problemas. Elas estão sempre criando problemas a partir do nada. Elas não são pessoas
auspiciosas. Aqueles que são pacificadores, aqueles que são amorosos são os abençoados por Shri Ganesha. Qual é a
sabedoria em brigar? Você deve descobrir: qual é a sabedoria em brigar? Por que estamos brigando? Por quais coisas? Por
pequeninas coisas? Coisas que você mesmo pode corrigir? Por que você deveria brigar? Se você tiver uma natureza agressiva,
significa que Shri Ganesha está contra você, seu Ganesha está dormindo. Esse poder não está em você. Não há nenhuma
sabedoria nisso. Neste mundo, todas essas grandes personalidades têm sido respeitadas, por séculos elas têm sido muito,
muito sábias. Não eram irascíveis, não eram pessoas que ficavam discutindo, não eram pessoas que tinham a luxúria como
objetivo de suas vidas. Pessoas assim nunca serão lembradas pelos descendentes. Mas isso não é tão importante quanto
vocês, como Sahaja Yogis, são muito importantes. Vocês estão aqui nesta Terra para emancipar toda a humanidade. Assim, o
que deve ser o objetivo de sua vida… é aprofundar-se na sua espiritualidade. Esse objetivo de aprofundar na espiritualidade, Eu
acho que todos sabem, vocês veem, mas vocês não põem em prática. Eu lhes disse da última vez que sua atenção deve ser
para o interior, não para o exterior e vocês não devem reagir. Todos esses procedimentos os ajudam a serem sábios, a serem
sensatos. Mas essa pessoa sensata que é sensata apenas no que se refere… ao seu próprio conforto, ao dinheiro ou à sua
saúde, tudo em torno de si mesmo, não é uma pessoa sábia, ela não é sábia. Se você observar uma criança pequena, que é
educada adequadamente, é claro, ela sempre se preocupará com as outras pessoas, ela descobrirá o que os outros necessitam,
o que pode fazê-los felizes. Ela tentará agradar aos outros com todos os métodos simples, mas não para ganhar algum favor ou
para se exibir que é muito generosa, mas no sentido real da palavra, isso dá a ela a alegria. Isso é a coletividade. Hoje, Eu lhes
falarei algo mais sobre essa natureza coletiva… que chega a vocês através dos esforços de Shri Ganesha… ou podemos dizer,
Seus poderes. Alguém Me disse que Einstein já criou uma história assim: ele descobriu que se todos vocês ficarem frios, isto é,
sob as bênçãos de Shri Ganesha, então todos nós nos tornaremos unificados. Essa é sua teoria, mas nós também temos aqui
Phil Ward… que estabeleceu que quando você esfria o gás hélio, ou eles chamam de moléculas ou vocês podem chamar de
átomos, eles começam a se mover de forma coletiva. Caso contrário, eles atingem uns aos outros, colidem uns com os outros,
correndo em todas as direções. Da mesma forma, quando temos as bênçãos de Shri Ganesha dentro de nós, no sentido real da
palavra, com nossa sabedoria, então o que acontece é que nos tornamos… Sahaja Yogis muito evoluídos. "Sahaja Yogis
evoluídos" significa que eles se tornaram unificados. "Unificados" significa o quê? "Unificado" significa que todos eles vivem uns

para os outros. Eles regozijam uns aos outros, eles observam o conforto uns aos outros. Por exemplo, as pessoas que são
muito ricas, as pessoas que são muito pobres, as pessoas que são doentes, as pessoas que são saudáveis, todas elas se
combinam com um só ser. Em Sânscrito, isso é chamado de Ekakharita. Elas se tornam unificadas… e essa unificação é
mostrada nas suas celebrações. Quando vocês vêm para cá, tentam ajudar uns aos outros, o tempo todo, Eu tenho visto,
ninguém mede esforços para ajudar os outros. Eu tenho visto pessoas desfrutando umas às outras. Elas não querem ferir
ninguém. Pelo contrário, elas querem ser… prestativas e sensatas umas com as outras. A maioria dos seus líderes, foram
escolhidos os que são muito sábios, que evitam problemas, que não entram em pânico, a maioria deles, Eu devo dizer. E quando
até mesmo vocês tentam destruir a Sahaja Yoga, eles sabem que vocês estão fazendo isso. Assim, para descobrir essa
Ekakharita, você tem de se aprofundar em si mesmo, através do qual vocês sentirão que estão todos unificados, quer estejam
aqui ou estejam no Japão… ou nos Estados Unidos, em qualquer lugar, todos vocês pensam da mesma maneira, todos vocês…
ajudam a mesma causa e tentam ser do mesmo estilo. Eu tenho visto pessoas, quando elas vêm para os Pujas, tantas delas,
como elas desrutam a companhia umas das outras, como elas tentam ajudar umas às outras. Alguém que esteja, digamos, na
Rússia… ou, digamos, na Bulgária ou em qualquer outro lugar, ele Me escreverá sobre o problema que ele tem, algo assim.
Então, alguém dos EUA, sem Eu falar, sem Eu informar, sem nenhuma informação, imediatamente escreve para Mim: "Mãe, tal
pessoa e tal pessoa está lá na Rússia." "A Senhora poderia mandar essa pessoa para os EUA?" Na maioria das vezes, isso
acontece desse jeito. Eu não falo com eles. Eu nunca lhes peço. Mesmo se Eu perguntar, de repente, haverá respostas vindas de
muitas pessoas de muitos países. "Mãe, esse é o problema? Tudo bem, nós iremos e faremos isso." Para isso, Eu devo dizer, os
austríacos são pessoas muito sensíveis… a esse respeito, a essa Ekakharita. Eles foram a Jerusalém, para ajudar as pessoas e
dar-lhes a Realização. Eu queria ir à Jerusalém, mas essas coisas de bombas… talvez não Me permitam ir. Mas as pessoas de
Jerusalém, Eu as acho, Eu percebo que elas são muito mais coletivas. porque elas foram para o Egito. Eu disse: "Por que vocês
vieram ao Egito?" "Queremos fazer amizade com os muçulmanos do Egito". Imaginem só. Fiquei surpresa com isso. Como é
que elas puderam ir ao Egito? "Apenas para fazer amigos," "eles são muçulmanos e queremos fazer amizade com eles". Assim,
fazer amizades sem segundas intenções, sem nenhum ganho é um dos sinais de sua Ekakharita. Vocês não somente estão
satisfeitos com os outros Sahaja Yogis, mas vocês querem trazer outros Sahaja Yogis. Muitos têm feito isso. Isso é algo que
nutre muito. Agora, como foram iluminados, vocês conseguem uma outra pessoa que é iluminda. Isso é algo que dá muita
alegria. Se vocês dá a Realização para uma pessoa, você se sente muito feliz. Muitos escrevem para Mim: "Mãe, agora nós
conseguimos 20 pessoas, 30 pessoas". E eles ficam muito felizes com isso: "Conseguimos muitos Sahaja Yogis". Mas ao fazer
isso, a pessoa não deve desenvolver o ego, então novamente nós iremos contra Shri Ganesha, porque Cristo, Ele não gosta
disso. Ele não gosta de pessoas egoístas e Ele é Shri Ganesha. Portanto, Ele não gosta dessas pessoas… que a partir de seu ego
querem criar uma organização própria… e tentam dominar os outros. Eles não gostam desse tipo de pessoas. Ambos são o
mesmo, há uma completa Ekakharita entre Eles. Da mesma forma, nós também desenvolvemos… essa qualidade especial de
Ekakharita. Nós esquecemos das assim chamadas religiões que temos. Vejam agora como eles estão brigando. Todos as
religiões que estão lá fora estão lutando entre elas. Eles são desonestos, eles estão fazendo todas os tipos de coisas erradas.
Vocês sabem disso muito bem. Todos os dias, está nos jornais, vocês têm notícias sobre os erros que eles estão cometendo.
Eles têm um pouco de sucesso, mas não por muito tempo, porque eles serão expostos. Esse é o tempo de exposição… em que
eles irão perder essa grande fé na qual eles têm estado trabalhando. Tudo isso simplesmente terá de desaparecer, essas falsas
idéias sobre superioridade de qualquer religião. Como uma religião pode ser superior à outra… que é criada pelo esforço da
auspiciosidade de Shri Ganesha? Não é auspicioso de forma alguma você lutar contra uma outra religião… ou lutar contra outro
credo… ou dizer: "Essa é uma raça inferior" ou "nós somos uma raça superior." Eles abandonam todas essas falsas idéias. Isso
não persiste mais, porque todas essas idéias criaram problemas. Por exemplo, nos EUA, primeiro eles odiavam os negros.
Agora, os negros estão odiando os brancos. É um grande tumulto acontecendo. Então nós temos, também na Índia, nós
tínhamos pessoas que eram consideradas párias. Elas foram torturadas, importunadas e as pessoas fizeram… muitas coisas
erradas que nunca deveriam ter feito. Não está escrito nos Shastras (Escrituras Sagradas). Por causa disso, agora eles estão
agindo contra… os chamados "tocáveis", colocando-os em seus devidos lugares. Assim, isso leva ao conflito. Shri Ganesha é
Aquele que quando Ele lhe dá a sabedoria, você compreende que ninguém é superior à outra pessoa. Todos vocês são feitos
por Deus… e tudo que é feito por Deus é auspicioso e belo. Uma vez que você comece a compreender isso, essa Ekakharita se
expande para fora também. Ele se expande para outras pessoas. Não é somente por causa de uma compreensão social… e de
uma elevação social que você tenta ser bom com os outros, não. Isso vem de dentro, internamente você faz isso. Essa
Ekakharita deve primeiro ser colocada em prática na família. Isso é muito importante. A família que é perturbada o tempo todo…
não pode criar filhos que estejam no estado de Ekakharita. É por isso que sempre lhes digam para que não briguem. Se eles

estiverem brigando na família, não poderão ser Sahaja Yogis. Se há brigas, é melhor sair de tal família. Assim, nós também
temos autorizado o divórcio. Qualquer homem que estiver flertando com outras mulheres… ou fazendo coisas erradas, nós
temos lhe pedido que saia da Sahaja Yoga. A razão é que uma maçã podre pode estragar muitas maçãs. Tais homens ou tais
mulheres devem ser mantidos fora da Sahaja Yoga completamente, de modo que haja uma relacionamento familiar melhor, o
que é muito importante para a Sahaja Yoga. Os seus relacionamentos familiares devem ser absolutamente perfeitos. Não
consigo entender. Se você não consegue desfrutar a companhia de sua esposa, então o que você irá desfrutar neste mundo? Se
você não consegue desfrutar a felicidade de sua vida familiar, então você não pode desfrutar mais nada. Esse relacionamento
muito próximo entre o marido e a esposa… é posto de lado, somente por causa de um problema com Shri Ganesha. Se Shri
Ganesha estivesse bem, então haveria uma perfeita união, uma perfeita compreensão entre o marido e a esposa. Mas, se faltar
isso, significa que há, definitivamente, algo de errado com Shri Ganesha. Tentem corrigir o seu próprio Shri Ganesha… ao invés
de observarem os outros. Vocês têm de meditar e meditar sobre Shri Ganesha. Sentem-se no chão e meditem. Quando
evitamos a Mãe Terra e não A tocamos, nós não A respeitamos, de um certo modo, nós não respeitamos Shri Ganesha. Ele foi
gerado a partir da Mãe Terra e Ele controla a Mãe Terra. Ele controla todos os cinco elementos. Não apenas isso, mas Ele
controla vocês. "Eu gostei do filme de ontem, onde eles mostraram um Ganesha… caminhando com outra pessoa… a quem
estava dizendo: "Não faça isso e não faça aquilo". É um filme muito, muito belo, porque sugere que… Ganesha está sempre
presene para lhes dizer: "Não façam isso". Mas, se vocês fizerem essas coisas, então desenvolvem todos os tipos de doenças
horríveis, todos os tipos de semnblantes horríveis, todos os tipos de problemas familiares, também podem desenvolver
problemas nacionais. Assim, é muito importante compreender que… esse sentimento de, Eu diria, um caráter muito não
auspicioso deve ser evitado. Não posso compreender como as pessoas se sentem tão mal… em relação a crianças pequenas,
algumas com dois anos, algumas com cinco anos. Se você vê uma criança, mesmo uma fotografia dela, você sente amor por
ela, tem vontade de beijá-la. Se as crianças não são respeitadas, como vocês podem entender o valor de Shri Ganesha? Vejam
como elas são doces, como se comportam docemente. E elas entendem. Elas os entendem, elas Me entendem. Eu sei que
mesmo as crianças pequenas, as muito pequenas, até mesmo as recém-nascidas Me entendem. Portanto isso é inato dentro
delas, é incorporado nelas, Um tipo de sentimento de compreensão do amor. Compreender o amor também é muito difícil para
pessoas egoístas, porque elas amam a si mesmas, não amam ninguém mais. Ou se elas amam alguém é por luxúria ou talvez
por ganância, talvez algum tipo de associação. Mas o amor pelo amor somente é possível… se Shri Ganesha de vocês estiver
puro e preservado. Nós chegamos muito longe e temos Sahaja Yogis no mundo todo. É claro que Eu tenho trabalhado
arduamente, Eu devo dizer, mas vocês Me deram muito apoio. Eu sou muito grata a vocês. Não seria possível, especialmente no
mundo ocidental, onde não há nenhuma consideração pelo Princípio de Ganesha, que vocês pudessem se sair tão bem… e
aceitar a Sahaja Yoga como uma vida para vocês mesmos. "A coisa mais importante na Sahaja Yoga é… venerar Shri Ganesha
dentro de vocês… e venerar a qualidade de Shri Ganesha dentro de vocês. Dá muita tranquilidade, dá muita paz, é muito seguro,
um poder que gera segurança. Se o seu Ganesha estiver bem, ninguém pode tocá-lo. Ninguém pode destruí-lo. Ninguém
consegue perturbá-lo. Porque, Ele é o doador da paz. A paz mundial está tumultuada porque não temos venerado Shri Ganesha.
Eu tenho visto pessoas que ocupam posições muito elevadas, no comando militar, no comando disso e daquilo, mas não no
comando de si mesmas. O Ganesha delas está completamente arruinado e acabado. Todas essas pessoas são líderes das
nações… e o povo tenta segui-los à maneira deles. Embora eles façam certas coisas em segredo, isso não importa, as pessoas
sabem disso. Porque se estão perdendo em auspiciosidade, então o mundo inteiro fica sabendo de algum modo. Tudo será
exposto, porque a Satya Yuga chegou. Nessa nova Yuga, há a luz da verdade dentro de nós… e essa verdade pode expor tudo
que é insensato que temos feito. A verdade é a qualidade de Shri Ganesha. Ele é Aquele que está nos dando a verdade. Em
nosso cérebro, a verdade vem até nós através de Jesus Cristo. Jesus Cristo trabalhou tanto. Ele fez tanto, mas vejam a
condição das pessoas que deveriam estar seguindo-O. Vejam como eles estão se comportando. Vamos menos mostrar que: se
estão seguindo Ganesha e Jesus Cristo, vocês são a imagem… daquela personalidade que é algo tão espiritual. A vida espiritual
é a doadora de felicidade. Vocês não conseguem ter felicidade em nada mais, a não ser na espiritualidade. Vocês podem obter
alguma satisfação, vocês podem arranjar algum ego, vocês podem achar que são importantes. Mas, a única maneira de
alcançar a paz interior e a felicidade… é através da manifestação de Shri Ganesha em todos os chakras. Ele se manifesta em
todos os chakras… quando vocês estão no estado adequado desses chakras, vocês alcançam a felicidade… r essa felicidade
vem a vocês através de Shri Ganesha. Atualmente, as pessoas estão escrevendo livros horríveis, coisas horríveis. Também há
alguns que estão tentando escrever… coisas muito doces sobre o Princípio de Shri Ganesha de compreensão, princípio de Sua
auspiciosidade. De forma muito doce, Eu tenho visto que algumas pessoas… escreveram histórias muito doces sobre Ele. Não
são somente histórias de amor. Até um ponto, tudo bem, eles criaram muitas histórias de amor, histórias de amor, histórias de

amor. Agora, algo além disso as pessoas têm de conhecer. E além disso está este Princípio de Ganesha, o qual é de completa
paz, de felicidade plena e de compreensão do amor. O valor do amor puro, valor de dar e também o de receber algo. Qualquer
um que lhes dá o amor puro deveria ser compreendido… da forma correta. Eu soube que, ontem, Shri Ganesha ficou um pouco
enfurecido. Eu não sei porque Ele estava assim. Mas, deve ser compreendido que… deve haver algumas pessoas entre nós que
não seguem… o Princípio de Ganesha e por isso que ocorreram esses problemas. Assim, com um coração sincero e uma mente
sincera, se vocês pedirem as bênçãos de Shri Ganesha, Ele estará sempre pronto a lhes dar. Mas, se não derem ouvidos a Ele…
e se destruírem a sua castidade de qualquer maneira, Ele os punirá. Ele não os poupará. Ele não tem a idéia de poupar alguém.
Somente no nível de Cristo, Ele pensou em perdoar, em perdoá-los. Mas, perdoar não significa que… qualquer pecado possa ser
perdoado. Não. Trata-se de um tipo de poder controlador. Cristo disse que vocês serão perdoados. Mas Shri Ganesha, em um
determinado ponto, quando vê que as pessoas estão perdoando, Ele tenta punir. Esse é um ponto limítrofe no qual Ele acha que
não é adequado… perdoar a essa ou àquela pessoa. Assim, para Cristo está bem perdoar, mas para Shri Ganesha, Ele tem de
expor e punir a pessoa. Assim, de certo modo, vocês têm de saber que Cristo é grandioso… porque Ele nos dá o poder de
perdoar e que Shri Ganesha… é muito poderoso porque Ele impõe limita nosso perdão. Cristo pode perdoar qualquer um. Ele
pode dizer: "Eu gostaria de perdoar". Mas não sabemos se Shri Ganesha permitirá até esse ponto. E Cristo aceita isso, porque
Eles são o mesmo. Eles são como as duas faces de uma mesma moeda. Assim, nós não podemos depender excessivamente…
do poder de perdoar de Cristo, porque há a presença de Shri Ganesha que está sentado lá… e Ele tem em Suas mãos, como
vocês têm visto, uma arma muito poderosa. Ele é Aquele que é somente a paz, que é o frescor, que lhes dá o frescor após a
Realização. Vocês obtêm a brisa fresca por causa de Shri Ganesha. Porque é o Brahma Chaitanya, sem dúvida, mas Aquele que
o emite é Shri Ganesha. Ele os acalma. Ele faz com que você se torne uma pessoa completamente satisfeita… r uma pessoa que
tem uma completa calma. Com essa calma, todos vocês se tornam unificados. Essa Ekakharita é estabelecida, a unificação é
estabelecida. Seja qual for o país onde você esteja vivendo, seja qual for o país do qual você se orgulhe, você verá as coisas
ruins dele e tentará melhorá-lo. Vocês não estarão identificados com as coisas ruins. Essa é a grande característica da Satya
Yuga, ela expõe e você não apóia algo que é errado, que têm sido feito como uma agressão, vocês não concordam com isso. E
uma vez que não aceitem isso, então vocês começam a se tornar… um só ser com as pessoas que estão unificadas a vocês. E
todos eles acreditam na mesma coisa, as suas idéias são as mesmas, os seus pensamentos são os mesmos, a sua alegria é a
mesma… e desfrutam muito umas às outras. Elas se tornam unificacados… e essa unificação tem de ser estabelecida
plenamente na Sahaja Yoga. Algumas pessoas que estão somente interessadas em ganhar dinheiro, que estão interessadas em
ter um bom público… ou algo que seja de um nível muito baixo, não podem. Aqueles que estão na Sahaja Yoga para encontrar
esposas… para si mesmos ou maridos para si mesmas, não podem. Essa espiritualidade cresce com a humildade. A humildade
de Shri Ganesha é contada nesta história. Certa vez, quando Sua Mãe Lhe disse: "Àquele que der três voltas em torno da Terra,"
"Eu darei um presente". Então, Shri Ganesha pensou: "Quem é maior do que a Minha Mãe? Não esta Terra". Ele tinha um
pequeno camundongo no qual costumava viajar. Isso mostra que Ele era muito humilde. Ele podia viajar em um rato… sem
pressioná-lo. E enquanto Seu irmão Kartikeya tinha um pavão com o qual podia voar. Então, Ele sabia que não podia dar a volta
ao mundo antes do Seu irmão. Assim, Ele deu três voltas ao redor de Sua Mãe e ganhou o presente. Isso mostra uma coisa: a
velocidade não é um maneira de ter sucesso. Vocês precisam reduzir a velocidade. Além disso, vocês têm de compreender o
que é mais importante, assim como Shri Ganesha entendeu que o mais importante é… amar a Sua Mãe, respeitar a Sua Mãe… e
reconhecer que Ela é a mais elevada, Ela é a mais grandiosa. E é desse odo que Ele tem se expressado dentro de nós. Uma vez
que isso aconteça, a sua espiritualidade cresce. Espero que vocês trabalharão dessa maneira agora Shri Ganesha…e e que
comecem a Ekakharita. Eu não gosto de pessoas escrevendo cartas… contra seus líderes, contra esse homem, contra aquele
homem. Isso não é bom, não é necessário. Vocês podem simplesmente perdoar e… manter-se unificados uns aos outros.
Tentem trazer mais e mais pessoas. Vocês não podem separar ninguém… e dizer que eles estão condenados, que são inúteis.
Tentem conquistá-los com o seu perdão, com o seu senso de castidade, as coisas melhorarão. Vocês devem perdoá-los. Assim,
esses extremos também devem ser abandonados, isso talvez venha de um tipo de sentimento de insegurança. É Shri Ganesha!
Se eles não são um tipo de pessoas erradas, Ele os expulsa. Não tenham medo deles e não se perturbem com eles. Tentem ser
unos… e tentem ser mais agradáveis às pessoas, mantendo-as com vocês. Tentem lidar com elas e cuidem delas. Espero que
todos meditem a partir de agora… para desenvolver as suas qualidades de Ganesha e desenvolver esse poder da castidade e
também da paz e da segurança. Que Deus os abençoe.
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Navaratri Puja Cabella, Itália, 27.09.1998 Vocês não podem imaginar como uma Mãe que tem tantos filhos belos, os vê em
tamanho estado de alegria… com suas famílias, seus filhos, tranquilamente sentados. É muito gratificante ver todos vocês com
tanta alegria… e em completa união com o Divino. Temos de nos tornar conscientes somente de uma coisa: embora vocês
sejam muitos, ainda assim, comparado à população deste mundo, somos muito poucos que realmente conhecem… o
conhecimento verdadeiro, o conhecimento realista. Vocês são as pessoas com muito conhecimento, sem dúvida, mas também
com o conhecimento que não está… sendo adornado com a verdade ou… que não é o conhecimento verdadeiro, não tem
nenhum sentido. Tudo isso desaparece no ar rarefeito porque é artifical. Através do despertar de sua Kundalini, todos vocês
alcançaram… esse estado onde nós podemos dizer que vocês sabem, vocês sabem qual é o verdadeiro conhecimento, mas
pensem nas pessoas que não sabem o que é o conhecimento. Peguemos por exemplo, digamos que… nosso conhecimento não
seja nada além do amor, mas devemos entender o discernimento. O conhecimento que é amor dentro de você… está apenas
emitindo de seu Ser. Você não tem de afirmar, você não tem de pensar, você não tem de ler algum tipo de poesia… ou entrar em
um estado romântico, é apenas o puro amor que emite e isso é o conhecimento também. Como você tem de relacionar isso é
desta maneira: o conhecimento que você tem sobre si mesmo é evidente, é totalmente expresso nas pontas de seus dedos, e o
conhecimento sobre os outros. Você sabe sobre os outros e sobre si mesmo. Esse é o maior conhecimento sutil que você tem.
Ninguém conhece desse jeito. Além de vocês, ninguém sabe de si mesmo ou dos outros. Portanto esse conhecimento que veio
a você, que é extremamente sutil, extremamente discreto, totalmente secreto, se você sabe sobre alguém, você sabe. Os outros
não sabem que você sabe sobre eles, e assim, esse conhecimento que você obteve não é nada além de amor. É muito difícil
fazer com que o conhecimento e o amor fiquem juntos, porque nossa ideia de conhecimento é muito diferente, é o que nós
lemos dos livros. Como você pode amar a partir dos livros? O que o amor significa? Nossos apegos… a nós, na ignorância, nós
ficamos apegados… às pessoas, aos filhos, à família, à coisas. Mas ficando apegado, fica provado que nós não temos o
conhecimento. Se você tem o conhecimento, então todos os apegos… deveriam simplesmente desaparecer e você deveria se
tornar… uma personalidade global, uma gota no oceano. Por exemplo, nós somos apegados a muitas coisas, como por
exemplo, somos apegados à nossa família. Algo acontece na família, ficamos muito perturbados, não conseguimos suportar
isso. Se qualquer coisa acontece a nossos filhos, nos sentimos horríveis, é como se o mundo inteiro estivesse caindo sobre
você. Então a partir da família, você vai adiante. Você é apegado aos seus amigos, aos seus vizinhos, você também é apegado
ao seu país. Apego ao país também não é conhecimento. Uma vez que você seja uma alma realizada, você simplesmente
começa a ver seu país claramente, o que tem de errado nele, qual ignorância ele tem, em qual escuridão ele existe, e de qual
forma ele está discutindo, brigando por direitos e coisas assim. Mas com o conhecimento que você tem dentro de si mesmo,
você vê tão claramente qual é o problema com seu país, então você tenta melhorá-lo através de seu amor, significa que o poder
de seu conhecimento é o amor. Se você tem todo o conhecimento dentro de você, e se você só fica sentado em casa… e
meditando, isso não tem nenhum sentido. O que você tem de fazer é ir de um lugar ao outro, falar com as pessoas, você tem de
se encontrar com outras pessoas, falar com seus amigos, com sua família… e outros parentes sobre o seu conhecimento. Se
você não pode fazer isso, então o seu conhecimento não é com amor. Há uma tamanha conexão entre os dois. Você sente
vontade de falar com todo mundo que você teve a Realização. Você sente vontade de falar com todo mundo que você é uma
alma realizada, mas nisso, você sente que está expressando seu ego. Tudo bem, mas através de outras maneiras, de alguns
outros métodos, você pode expressar para eles que você tem o conhecimento verdadeiro. Quando você tem o falso
conhecimento, você pode ter ego. Você pode pensar: "Eu sei muito, eu sei sobre isto," "eu conheço as cores dos tapetes, todos
os tons, tudo." Se você souber qualquer coisa estúpida, você acha que é muito grandioso. Esse é o sinal da estupidez em sua
cabeça também, que você acha que é muito importante saber. Agora, nós descobrimos que através de todos os tipos de…
aquisições de conhecimento neste mundo inteiro, o que nós alcançamos? Nada. Há guerras acontecendo. Há todos os tipos de
destruição entrando em ação. Eu vi na televisão esse George. É um furacão que está indo de um lugar ao outro e está matando
muitas pessoas, está destruindo muitas pessoas… sem compreenderem o que ele está fazendo, mas ele está lá e está atuando
muito bem. Assim, ele não entende? Ou ele entende… e está fazendo algo apenas para corrigir as pessoas? Sobre isso também,
nós devemos ter uma ideia completa. Como ontem, quando cheguei aqui, estava chovendo pesadamente, e então Eu sentei e de
repente ela parou, parou até que o programa todo terminasse. Até que Eu falasse, ela não estava caindo, mas de repente,
quando vocês começaram a bater palmas, ela também começou a "bater palmas", isso é o que aconteceu. Portanto, até mesmo

a natureza… sabe quem é você, mas você deve conhecer a natureza, esse é o ponto. A natureza atuará de acordo com qual nível
de espiritualidade você está. Surpreendentemente Eu sempre senti… que não pode haver níveis de espiritualidade. Eu senti que
uma vez que você tenha a Realização, você está lá, mas mais tarde Eu descobri que Eu estava errada, não é assim. Mesmo
depois de obter a Realização, Eu percebi… que as pessoas tinham muitas obstruções em progressão. Havia muitas tentações
que os estavam mantendo para baixo. Então alguém tinha de trabalhar em diferentes chakras, diferentes nadis, de um modo ou
de outro tornar vocês perfeitos, porque somente a perfeição interior lhes dará… a autoridade para usar esse conhecimento.
Existem, como Eu lhes disse, duas formas de fazer isso. Outro dia Eu lhes falei que vocês não devem reagir. É uma natureza
humana reagir. É totalmente humano, mas se você tem de se tornar super-humano, você não deve reagir. Não reagindo, vocês
crescerá, definitivamente você crescerá, mas se você reage, então você não pode crescer, porque você está trabalhando sob a
pressão de outra coisa… que não é você mesmo. Agora vamos supor, como Eu disse, Eu vejo estes tapetes, Eu sei a cor e isso e
aquilo, e Eu reajo a isso, acabou-se. Eu não terei nenhum senso de julgamento se Eu reagir, mas se não reajo, então saberei se
esses tapetes têm vibrações ou não. Eles estão emitindo vibrações ou não? Agora, o que são essas vibrações? Isso é o amor.
Portanto a comunicação é deste jeito: se você tem a luz, você pode ver as coisas. Então quando você vê as coisas, a luz está lá,
e a luz lhe dá a percepção, lhe dá a visão para ver as coisas. Da mesma maneira, quando você está iluminado, o que acontece é
que essas vibrações começam a fluir, exatamente como a luz, e nessa luz, você pode ver coisas que são boas e que são ruins.
Mas às vezes você coloca os mesmos parâmetros… como os seres humanos fazem. É como você ir a uma casa, uma casa
muito agradável, uma casa muito boa. Todas essas coisas o tornam muito feliz, mas na verdade, e quanto a essa casa? Ela tem
vibrações boas ou tem vibrações ruins? Vale pena viver lá ou não? Como outro dia, eles Me disseram que eles podiam…
conseguir um lugar muito bom em Milão, um pouco além de Milão, para alugar, muito barato. Eu disse: "Por que é tão barato?"
Imediatamente Eu senti as vibrações do lugar. Eu disse: "Vocês foram e sentiram as vibrações daquele lugar?" Eles foram e
viram, estava tudo queimando. Então eles descobriram que houve uma Cientologia lá por vários anos. Eu disse: "Esse não é o
lugar onde vocês podem viver." "Vocês têm de ter um lugar muito puro." "Mesmo uma cabana de um homem pobre seria
melhor…" "do que esse assim chamado lugar confortável." Portanto temos de usar as vibrações o tempo todo… para
compreender tudo que você está fazendo. Isso também pode estar os enganando. Algumas pessoas sentem as vibrações… e
elas falam Comigo: "Mãe, eu senti as vibrações…" "e senti que devo me casar com esse homem." Eu disse: "Você de fato sentiu
as vibrações?" "Sim." "Sim, eu senti, muito, e eu devo me casar com esse homem." E quando Eu vejo o homem, Eu vejo o bhoot
nele. Eu disse: "Meu Deus, que tipo de vibrações…" "essa mulher sentiu em relação a ele?" Portanto, em seu julgamento o que
existe? Não há nenhum puro conhecimento. Então vejam como, como estão conectadas… as vibrações que são o amor. E
também a outra coisa que você tem de ter é o conhecimento, o puro conhecimento, o conhecimento verdadeiro. Nós podemos
dizer que o puro conhecimento… e o conhecimento verdadeiro são como a energia, como a eletricidade. E o modo como você o
sente, o modo como você o entende, ele existe, isso é o amor. As pessoas não entendem também o que é o amor. Eles ficam
loucos atrás de alguém e dizem: "Mãe, eu acho que estou apaixonado por essa pessoa." E depois de cinco dias, eles virão e
dirão: "Mãe, não, não tenho nada a ver com essa pessoa." Por quê? Porque você não tem o puro conhecimento. Você não sente
o puro conhecimento… nessa pessoa através de suas vibrações. Agora vejam como isso está conectado. Por exemplo, nós
podemos falar sobre o sol e a luz solar, qual é a diferença entre os dois? O sol está lá. Quando o sul surge, há luz solar. Então
qual é a diferença? Ou podemos falar sobre a lua e o luar, qual é a diferença? Não há nenhuma diferença entre essas duas
coisas, um é a lua e a outra é a luz. Assim, todas essas coisas são muito, muito confusas, nós não entendemos como estamos
confusos sobre isso, e não entendemos como nossas vibrações podem nos enganar. Porque as vibrações estão lá, tudo bem,
mas às vezes mesmo que elas estejam ausentes, apenas para se justificar, você dirá: "Nós temos vibrações e sentimos que
isso é muito bom, excelente", e mais tarde você descobrirá que não é assim. Então mesmo agora quando vocês são almas
realizadas, nós devemos saber o que nos está cercando, que está em nossa volta, o que é isso que nos faz sentir: "Está tudo
bem, isso é bom, nós devemos tê-lo." Uma vez que comecemos a compreender que… as vibrações do puro conhecimento… são
de uma natureza muito diferente, então você não ficará apegado a essa pessoa, você não ficará apegado a essa família, não
ficará apegado a esse país, a nada. Mas o que você sente são as vibrações puras chegando em você. Esse é o ponto que é
muito confuso quando você diz: "Minhas vibrações estão boas, eu gosto dessas vibrações", enquanto você pula no oceano de
imundície. Muitas pessoas Me perguntaram: "Mãe," "por que é que às vezes cometemos erros?" Você não comete erros, é a sua
ignorância, que é escuridão, e é por isso que toda vez que você mergulha nisso, você tem problemas. Assim, é para entender
que nosso conhecimento… tem de ser completamente limpo. Como em nossa casa, vamos supor que temos uma lâmpada que
está suja, você não pode ter luz. Da mesma maneira, se seu coração não está limpo, especialmente nosso coração, se ele não
está limpo, então nós começamos a fazer coisas acreditando que é correto, e através disso, nós nos ferimos ou ferimos os

outros. É um erro muito, muito comum na natureza humana, identificar coisas erradas como corretas… e apenas fazer a si
mesmos parecer grandioso, uma coisa tão divina. Como Eu lhes disse, agora há pessoas que querem, digamos, dividir o país,
por motivos simples, eles querem dividir. Agora eles querem dividir isso, porque eles querem ter importância. As poucas
pessoas que querem importância incitarão os outros, lhes dizem: "Tudo bem, nós devemos ter liberdade." "Se nós tivermos
liberdade, teremos esse país para nós mesmos…’ "então poderemos nos desenvolver." Ou uma parte do país que é mais rica,
que está em melhor situação, eles pensarão: "Está tudo bem, nós teremos…" "todo o dinheiro para nós, teremos tudo para nós. ",
então eles dividem. Eles podem dividir em nome da religião, em nome da prosperidade, em seja o que for. Mas se você divide o
país, na verdade, você está enfrentando um grande problema, porque vocês têm visto que onde quer que as pessoas dividam,
elas caem em um tipo de escuridão, em um calabouço escuro de onde elas não conseguem sair. São apenas poucas pessoas
cujo ego é que… elas querem ter alguma terra como delas próprias, mas elas morrem, não somente morrem, algumas delas são
assassinadas, e desse modo, toda esta ideia: "Nós teremos a posse da terra" vai embora. Assim, da mesma maneira, nós
podemos ver em coisas menores também. Em coisas menores também, nós estamos muito identificados: "Se eu tenho isso,
então tudo ficará bem." Você não consegue entende como as pessoas simplesmente pulam… nas coisas e dizem: "Oh Mãe, isto
é nosso," "isso é nosso, nós devemos fazer isto por nós", abertamente. Eles não acham que é errado dizer: "Este é meu país, eu
devo fazer pelo meu país." E um outro diz: "Este é meu país, eu devo fazer pelo meu país." Enquanto existir este "meu" e "eu",
significa que não há nenhum conhecimento. O conhecimento, como Eu lhes disse, o puro conhecimento… é esse que lhes dá
uma luz pura. A luz pura significa vibrações puras. Agora, as vibrações podem ser enganadoras, como Eu lhes disse, ou
poderiam ser a quantidade de vibrações, que podem ser menos ou mais. Mas há uma outra forma de ver que é ver por si
mesmo, por que você quer fazer uma determinada coisa? O mental você também pode usar parâmetro da compreensão mental.
"Por que eu quero fazer isto? Qual é o ganho para todas as pessoas?" Se você começa a pensar a partir deste ângulo: "Qual é o
ganho para os outros? O que eles ganharão com isso?" "Por que eu deveria fazer isso? ", você ficará impressionado. Você terá a
imagem verdadeira do que você está fazendo. Portanto você deve se manter o tempo todo… em um estado onde você
testemunha a si mesmo. Você vê a si mesmo: "Por que estou fazendo isto? Qual é o propósito?" Algumas vezes isso poderia ser
algum condicionamento, poderia ser alguma coisa psicológica, poderia ser qualquer coisa. Mas se você começa a observar…
cuidadosamente: "Por que estou fazendo isto? ", você ficará surpreso ao ver que suas vibrações por si só… começarão a lhe
dizer nas pontas de seus dedos. Mas às vezes as vibrações ficam vindo tão superficialmente: "Ah, eu tive as vibrações, eu sou
isso, sou aquilo." Por essa razão, Eu estou dizendo repetidas vezes, embora vocês sejam Minha família tão boa… e todos nós
somos muito abençoados… e nós temos tanto conhecimento conosco, nós devemos ser muito sábios. Se não há nenhuma
sabedoria, se não há nenhum sabedoria, nós nunca poderemos entender o que estamos fazendo. Agora, para desenvolver essa
sabedoria, o que você tem de fazer? Todas as vezes, se Eu digo qualquer coisa, eles virão também: "Mãe, como obtemos
sabedoria? Qual é a forma de obter a sabedoria?" Você já tem sabedoria dentro de você, Shri Ganesha já está lá, que lhe dá
sabedoria. Mas você deve se dedicar a Shri Ganesha. Nesse ponto, percebo que as pessoas se tornam muito dependentes… a
Shri Ganesha que elas perdem a identidade Dele completamente, elas se tornam muito escravizadas em relação a coisa toda… e
apenas acreditam que: "Oh, eles são muito espirituais, eles são muito grandiosos." Toda essas ideias falsas são inúteis. De fato
seu Ganesha lhe deu sabedoria. Agora, apenas enumere: quantas coisas sábias você fez até agora? Onde você tomou uma
decisão muito sábia? Você tem sido sábio ao fazer algo? Ou você só tem estado fazendo isso porque está identificado… com
um determinado tipo de vida ou determinado tipo de resposta? Assim, a sabedoria é algo que lhe dá, antes de tudo, a completa
paz. Se sua sabedoria está desenvolvida, então você se torna muito tranquilo. Porque seja o que for que as pessoas digam, seja
o que for que elas façam, seja qual for a agressão que elas façam, seja o que for, você está tranquilo. E você vê a estupidez da
outra pessoa, dos outros países, e você compreende por que eles estão fazendo isso. Essa sabedoria é uma coisa tão
importante no ser humano, porque os animais não têm tanta sabedoria como nós temos. Às vezes, é claro, às vezes nós temos
até menos do que os animais. Mas ainda assim, pela experiência, nós temos de aprender que nós temos cometido erros.
Tantos erros nós temos cometido até agora. Agora, nós vamos cometer mais erros ou vamos ser sábios? A sabedoria não é
visível externamente. Você não pode dizer que alguém é sábio olhando para essa pessoa, mas nas vibrações, você saberá que
essa pessoa é extremamente sábia. Ele pode falar, ele pode não falar. Se ele fala, ele falará sobre algo tão profundo, tão sábio e
tão bom, sem ferir você. Esse tipo de temperamento, se você desenvolver, é para se tornar sábio em cada questão. Por
exemplo, alguns são muito apegados aos seus filhos, tão apegados que eles esquecem que eles são partes integrantes… dessa
Força Divina, e eles simplesmente começam a fazer todos os tipos de coisas. Outra dia, Eu Me encontrei com uma mulher cujo
filho estava muito doente, e ela o levou ao hospital e os médicos deram a ele… todos os tipos de remédios, e ele ficou pior ainda.
Então ela Me telefonou: "Mãe, eu não sei o que aconteceu," "eu fui ao médico e ele lhe deu esse e aquele tratamento," "e o

menino ficou doente." "Mas por que você não Me perguntou antes?" "Por que você foi ao hospital primeiro?" Falta de sabedoria.
"Eu estou lá, por que você não perguntou?" Nós tivemos uma caso aqui em Cabella. Havia uma criança que caiu e quebrou o
braço. Agora, mãe não mostrou nenhuma sabedoria. Ela levou a criança ao hospital e o médico disse: "Amanhã nós vamos
operá-la e colocar um braço artificial dentro." Mas o pai era sensato. Ele disse: "Tudo amanhã, não é?" "Hoje eu levarei a criança
para casa." Ele trouxe a criança para Mim à noite, por volta das 3:00hs. Eu disse: "Tudo bem." Eu corrigi aquilo. No dia seguinte,
quando ele a levou para o hospital, o médico disse: "Mas agora não há nenhuma necessidade de operar," "porque seu braço está
bem." Vejam a diferença? Um é preocupado, imediatamente eles irão ao médico, ao invés de Me consultar, Me perguntar. Eles
são Sahaja Yogis, mas eles irão e perguntarão ao médico para fazer uma coisa ou outra. Quando os médicos comecem a fazer
algo, então eles virão a Mim. Há muitos milagres que devem ter acontecido… sobre a Sahaja Yoga, Eu devo dizer, e nisso, vocês
devem ver que a sabedoria os ajuda. É claro, Minha atenção está presente sempre, sem dúvida, mas ainda assim, vocês não
devem… tomar como certo, vocês têm de perguntar. Um dia Eu só estava sentada, Eu apenas pensei… que Eu deveria telefonar
para alguém no ashram de Nova York. Eu nunca telefonei para lá. Então Eu descobri o telefone, nós telefonamos e perguntamos
se… Eu disse: "A criança está bem?" Então o líder de lá ficou surpreso, porque o menino tinha caído na água… e ficou na água
por muito tempo, e ele estava todo cheio de água, até mesmo seu cérebro estava… cheio de água. Como sempre, havia alguns
médicos que disseram… que ele não podia sobreviver e mesmo se ele sobrevivesse, seu cérebro tem tanta água que ele não
pode ficar normal. Então Eu apenas disse: "Não se preocupem." Eu não sabia, ninguém Me contou. "Não se preocupem, o
menino ficará completamente bem." Então eles ficaram surpresos, como Eu falei assim. Primeiramente, como Eu sabia… que o
menino tinha caído? Que havia um menino assim? E então eles não sabiam como Eu disse que ele ficaria bem, e ele ficou bem,
ele está perfeitamente bem. Então eles ficaram surpresos por Eu saber sobre aquilo: "Como é que a Mãe sabe que havia um
menino que está tão doente?" Aqui Eu direi que é puro conhecimento. Minha atenção está sempre em volta de vocês, sempre
lidando com vocês. E como Eu sei é isto: Minha atenção é global, então qualquer coisa que lhes acontece, qualquer
aborrecimento… que aconteça, qualquer, Eu devo saber, desvio que aconteça, Minha atenção está lá. E imediatamente Eu sei
que há algo errado em algum lugar, e Eu não sei como Minha atenção vai a determinados lugares, que torna isso… uma vida
melhor, ela ajuda as pessoas em necessidade. Eu não faço nada em relação a essa atenção, mas essa atenção é a sabedoria, a
sabedoria que se espalha por toda parte. Com essa sabedoria, você sabe o que está errado com a outra pessoa… ou qualquer
outra organização que esteja na Sahaja Yoga. Tudo você vai saber. Se você quiser saber que é diferente, você simplesmente
sabe. Como você se propagar por todo lugar. Por exemplo, se você tem de telefonar, então você tem de usar o telefone, mas
para Mim, Eu não tenho de usar o telefone, Eu simplesmente sei. Assim, isso veio de uma pura sabedoria inocente. A sabedoria
inocente é exatamente como uma criança, ela está em todo lugar e ela comunica… e ela fala qual é a questão, qual é o
problema. Muitas pessoas têm sido curadas com a Sahaja Yoga, muitas têm sido curadas. Agora, se eles puderem dizer: "Mãe,
como nos curamos?" "O que a Senhora fez? A Senhora viu nossos chakras?" "A Senhora descobriu o que estava errado
conosco?" Não, não descobri, não descobri, mas Eu deixei isso, em Minha sabedoria, Eu deixei para Paramchaitanya fazer o
trabalho. Este é o ponto principal: você pode deixar tudo, em sua sabedoria, para o Paramchaitanya? Se você não pode, então
você ainda não sentiu… o conhecimento verdadeiro dentro de você. Esse é o nível que algumas pessoas estão. Eu não estou
agora tão certa se os que obtiveram a Realização… estão todos tão preenchidos com o conhecimento puro. Alguns deles estão,
mas não todos eles. Com a experiência, eles aprendem. Encontrando-se com pessoas, eles aprendem. Mas como a sabedoria, a
sabedoria pura é difícil para eles, porque eles não confiam inteiramente no Paramchaitanya. Tudo acontece, somente o
Paramchaitanya sabe, Ele entende, Ele organiza, Ele ama, Ele faz tudo. Ele é a energia. Ele faz tudo. E como Ele administra, como
chamamos, as coincidências são realmente organizadas pelo Paramchaitanya. Como Eu lhes disse ontem, a forma que a chuva
estava, a chuva veio e foi embora. Ela tem sabedoria. De forma inata, ela sabe que Eu estou sentada aqui, que o programa vai
começar. Ela para. As flores Me conhecem. Vocês não sabem, quando temos flores, elas são deste tamanho, Eu não faço nada
com elas, elas começam a crescer, crescer deste jeito, elas abrem deste jeito. Agora, alguém diria: "Mãe, como elas sabem?"
Porque elas são naturais, nós somos inaturais. Nós aceitamos tantas artificialidades como parte integrante da vida. Todos os
tipos de cortesias, isso, aquilo, tudo isso não é necessário. Todas essas práticas estúpidas… que adotamos às vezes nos
mantêm longe… do puro conhecimento. E quando não há nenhum puro conhecimento, nós não sabemos nada, o que está
acontecendo. Apenas ficamos com medo de pequenas coisas, aborrecidos por algo. É algo muito surpreendente ver Sahaja
Yogis ficando aborrecidos. Entre centenas de pessoas, vamos supor, se há um problema, então se você é um Sahaja Yogi, você
só tem de testemunhar e observar. Se você não consegue fazer isso, então você não é um Sahaja Yogi. Mas isso não é como
praticar, como eles dizem, se você tem de receber as bênçãos de Shiva, você deve dizer 108 vezes o Seu nome. Essa não é a
forma, Ele não gosta disso. Ninguém gosta desse tipo de murmúrio. Se alguém vem e recita seu nome o tempo todo… próximo à

sua porta, você o jogará para fora. Portanto, essa não é a forma, essa é uma ideia errada… de que você fica recitando o nome de
alguém… e essa Divindade o ajudará. Antes de tudo, você tem de se tornar sábio o suficiente… para compreender que você é
uma parte integrante do Paramchaitanya. Tudo será trabalhado por isso, e Ele trabalha tão belamente. É claro, algumas pessoas
tem momentos difíceis, Eu não digo que elas não têm. Mas isso não é difícil, porque se você é um com o Paramchaitanya… e
você sabe que Ele está fazendo o trabalho, você não fica sentindo… essa dificuldade ou doença ou qualquer coisa. Todas as
pessoas que escrevem para Mim sobre seus problemas, Eu não sei o que dizer. Poderia só dizer: "Você acredita no
Paramchaitanya?" Tudo bem. Ele sabe. Ele sabe o que deve ser feito. Ele sabe o que deve ser corrigido. Ele sabe o que deve ser
dito. Ele pode criar poesia, Ele pode criar música, Ele pode criar tudo, mas você deixa tudo para o Paramchaitanya? Este é o
segundo ponto na sabedoria: você tem sabedoria para deixar tudo para Paramchaitanya? Depois experienciar também. Por
exemplo, havia uma mulher que estava indo de carro… e ela percebeu que os freios de seu carro não estavam funcionando, e ela
não sabia o que fazer. Agora, se não existe mais freios, como ela vai lidar com isso? Isso foi na Alemanha, e todos os carros
estavam se movendo muito rápido… e ela não sabia o que fazer. Então ela colocou sua cabeça… no volante e disse: "Eu deixo
isso para o Paramchaitanya." Ela disse, ela deixou isso para Mim. Tudo bem, é a mesma coisa. Então dizendo isso, o que
aconteceu? Ela disse: "Mãe, eu não sei," "quando elevei minha cabeça, eu percebi que o carro foi levado…" "para um lado da pista
e ninguém estava lá." "Todos os carros estavam passando," "mas de um modo ou de outro, aquele carro foi levado para lá…"
"muito tranquilamente por alguma força." Portanto a sabedoria está na compreensão… do trabalho do Paramchaitanya: como
Ele o guia, como Ele o ajuda, como Ele preserva você, como, dependendo do Paramchaitanya, você pode continuar vivendo
muito alegremente. Eu acho que na Sahaja Yoga nós perdemos muito poucos Sahaja Yogis. Eles vivem por muito tempo, eles
não morrem, e se você perguntar sobre suas experiências, é muito impressionante como dá certo. Se eles não querem viver
também, eles podem morrer, mas se eles querem viver, o Paramchaitanya assume o controle.. e você pode viver muito tempo.
Mas viver muito tempo não significa que você fique se preocupando… em relação ao que você fará com seu dinheiro, como
você viverá, qual será a fonte. Todas essas coisas insensatas, preocupações, vêm a você, tudo bem, então o Paramchaitanya
diz: "Tudo bem, continue se preocupando." "Se você continua se preocupando, tudo bem continue se preocupando," "não
importa." O que acontecerá? Seja o que for que tiver de acontecer, acontecerá. Mas Paramchaitany pode interferir, no caso de
você deixar isso para o Paramchaitanya. É dito muitas vezes: "Deixe isso para Deus, deixe isso para Deus", mas "Deus" significa
– Eu não sei o que eles querem dizer com "Deus". Deus significa Paramchaitanya, Deus significa a Força Divina viva que está
trabalhando tudo. Assim, a outra forma de olhar para isso… é a sabedoria que nós devemos compreender, que cada partícula
deste mundo é criada pelo Divino, pela Força Divina. E essa partícula e tudo está completamente sob… a orientação e
supervisão de Paramchaitanya. Nada pode se mover a menos e até que Paramchaitanya trabalhe neles. É algo tão conectado,
está tão presente globalmente… que as pessoas não se dão conta… do que elas estão fazendo, do que elas deveriam ter feito.
Em várias escalas, você percebe algo acontecendo. Por exemplo, supondo que algo esteja acontecendo agora dos EUA. Apenas
tente descobrir o que os EUA fizeram a outros países, imediatamente você terá a resposta. Então também Ele assume… cuidado
total das pessoas que acreditam no Paramchaitanya, quem entrega tudo nas mãos de Paramchaitanya. Nós entregamos coisas
à polícia, entregaremos aos médicos, entregamos a alguns civis, civil, o que vocês chamam, os engenheiros… para fazer
algumas coisas. Mas eles podem cometer erros, eles podem criar problemas. Mas deixe isso para Paramchaitanya. É algo tão
extraordinário, em Minha vida, Eu tenho visto que o tempo todo Ele trabalha para Mim. Eu estava construindo uma casa em
Puna… e nós tínhamos de colocar uma laje, uma laje muito, muito grande, era necessário cerca de 300 sacos de cimento para
isso. Então Eu consegui o cimento e as pessoas, mas eles disseram: "A Senhora deve começar de manhã cedo…" "e pode
terminar na manhã seguinte, 24 horas." Eu disse: "Tudo bem." Então por volta das 5:00hs, Eu disse: "Vamos, o trabalho está
acabado." Eles disseram: "Como a Senhora sabe?" Eu disse: "Eu sei, vamos e vejam." Imaginem, o que ia terminar, depois de 12
horas, já estava terminado… e todos os trabalhadores estavam andando em volta. E todos disseram: "Mãe, isso é um milagre."
"Como pode uma laje tão grande ser colocada em um tempo tão curto?" Eu disse, vejam, para fazê-los entenderem, Eu disse:
"Deve ser Hanumana que fez este trabalho." Mas todas essas pessoas, todas essas Divindades são parte integrante… desse
Paramchaitanya. Agora vocês estão venerando a Mãe. Venerar a Mãe é a coisa mais grandiosa, porque… todas essas
Divindades e todo mundo são Seus filhos, sob Seu comando, sob Seu desejo. Assim, venerar a Mãe é como a história sobre…
Ganesha, como vocês sabem, em que a Mãe disse: "A Aquele que der a volta na Mãe Terra três vezes," "Eu Lhe darei um
presente." Então Shri Ganesha pensou em Sua sabedoria: "Quem é maior que Minha Mãe? Ninguém." Porque Ele sabia que Ele
não podia competir com Seu Irmão, que tinha um pavão como veículo. Então Ele disse: "Como Eu vou dar a volta e vencê-Lo?"
"Então é melhor usar a sabedoria." "Minha Mãe é maior do que qualquer outra coisa." Então Ele deu volta em Sua Mãe três vezes
e ganhou o prêmio, e o outro Irmão ainda estava seguindo adiante. Quando Ele voltou, Ele percebeu que já tinha perdido o

presente. Assim, repetidas vezes, Eu direi que é a sabedoria que o ajuda, a sabedoria de deixar tudo para Paramchaitanya. E isso
é algo… que para um indivíduo moderno é muito difícil de entender. Ele não consegue calcular dois mais dois. Ele está tão mal,
por causa desses computadores e coisas assim, ele é totalmente incompetente… no que qualquer cálculo matemático é
necessário. Agora, Eu sou, Eu devo dizer, Eu não sei como lidar com um computador ou calculadora, mas se você Me perguntar
assim: "Mãe, quanto será isso?" Eu direi "tanto", e será isso. Será isso. Mas Eu tenho tanta certeza disso, não pode ser nenhuma
outra coisa, mas isso, e funciona dessa maneira. Às vezes, é claro, se Eu quero dizer alguma coisa errada… apenas para enganar
a pessoa, então Eu talvez diga algo, mas normalmente Eu sei que isso é isso. Mas Eu sei não da forma como nós sabemos, Eu
simplesmente sei, isso é o que é, simplesmente sei. Eu não estou dizendo: "Desenvolva seu conhecimento a esse ponto…" "de
modo que você consiga fazer isso", mas desenvolva sua sabedoria. Se você começar a usar sua sabedoria, isso sempre
ajudará. Em qualquer coisa que você faça, pense na sabedoria. Meu conselho para vocês é… que como sua Mãe ama o mundo
inteiro, ama todos vocês… e cuida daqueles que ainda não tiveram a Realização, vocês devem também se empenhar… em
formar mais pessoas para a Sahaja Yoga. Mas nisso, se você começar a se comportar de uma forma… em que fica dizendo o
tempo todo: "Você está bloqueando isso," "você é um bhoot, você é isso, você é aquilo." Eu nunca disso isso a ninguém, então
você não deveria dizer assim. Isso não é amor, isso não é compreensão. A compreensão é: você era exatamente o mesmo que
a pessoa era… e agora você tem muito conhecimento, então você deve usar o seu conhecimento… para corrigir essa pessoa,
não para humilhá-la. E essa correção não é verbal também, é só através de suas vibrações que você pode corrigir a outra
pessoa. A maior parte da Sahaja Yoga funciona, às vezes Eu vi que ela para… porque somos muito metódicos, nos tornamos
como grandes professores, começamos a contar-lhes histórias e então eles ficam fartos de vocês. Então quando você está
lidando com outras pessoas, como Eu disse, nós temos de espalhar o conhecimento, é muito importante, não podemos
mantê-lo para nós mesmos. Mas isso não é por ambição, por liderança, por qualquer tipo de reconhecimento, mas é apenas o
uso de nossa sabedoria, o uso de nosso conhecimento… de que queremos ajudar os outros a partir do amor. Não por causa de
reconhecimento, nem por nenhum cargo, nada. Nós só queremos fazer isso porque os amamos. E tenho certeza que isso
trabalhará muito efetivamente. E a pessoa que será ajudada ou as pessoas que serão ajudadas… simplesmente ficarão ligadas
a vocês, porque elas descobrem o conhecimento verdadeiro. Mas vamos supor que alguém chegue em você e diga: "Eu tenho o
conhecimento verdadeiro." Você diz: "Você deve estar sabendo," "mas eu tenho de saber o que você sabe." Então você lhe faz
uma pergunta, ele lhe dará uma grande palestra. Você deve dizer: "Não, não é isso." Apenas sorria, diga: "Não é isso." É isto: o
conhecimento verdadeiro é uma parte integrante de seu ser. Ele está simplesmente dentro de você. Não é algum tipo de coisa
concreta que você leu ou entendeu, mas ele simplesmente se tornou uma luz dentro de você, e essa luz está lá. Ela não tem
nenhum… Não há nenhuma necessidade para você ser muito bem instruído, ou ser muito inteligente ou ser muito elevado, não é
necessário. É como o seu coração é puro. Ele reside no seu coração. Imaginem, todos os outros conhecimentos residem no
cérebro, enquanto o puro conhecimento reside no coração. Muito surpreendente. Mas também não sabemos que na verdade…
nosso coração governa a cabeça. Há sete auras em volta do coração que controlam o cérebro… de tal maneira que nós agimos
nas mãos do Paramchaitanya. A menos e até que seu coração seja puro, a menos e até que em seu coração você tenha uma
bela imagem… de uma pessoa que é muito, muito pura, você não pode, você não pode fazer nada mentalmente. E do coração,
se você tem de fazer, seu coração tem de ser… muito puro e extremamente sábio. Este é o ponto que temos de pular dentro: seu
coração, ele é sábio? Por exemplo, ficar apegado demais a alguém, muito identificado com isso mostra que seu coração não
está puro. Ele tem muitos laços. Abra seu coração, completamente. E é por isso que eles dizem que a Deusa reside no Coração,
no Coração Central. Ela reside no Coração Central porque Ela é tão equilibrada. Ela reside no Coração Central como Shakti, e Ela
lhe dá tudo que você quer. Dentro de você, Ela está estabelecida como muitas coisas. Você conhece os Shlokas que dizem
que… Ela está estabelecida dentro de nós como conhecimento, Ela está estabelecida dentro de nós como memória, Ela está
estabelecida dentro de nós como sono, Ela também está estabelecida dentro de nós como ilusão, bhranti. Ele é Aquela que nós
coloca em ilusões, porque nós ainda não estamos completamente aperfeiçoados. Nós temos de nos tornar paripakwa, significa
totalmente, totalmente maduros. Até que sejamos maduros, essa Mãe os coloca em ilusões… e brinca de modo que você
aprenda a ser sábio. Então devemos entender que Ela fica brincando com você. E você deveria tentar ter muito cuidado… e não
ficar caindo em Sua maya, porque se Ela o coloca na maya, você dará voltas e mais voltas e não chegará a lugar nenhum. Assim
esse poder de bhranti é também muito importante, essa ilusão, você pode chamar isso, ou então você pode chamar isso… de
uma coisa através da qual Ela cria um drama, no qual você se torna como um homem estúpido sendo desmascarado. Assim,
essa estupidez e tudo mais… pode ser removida por esse bhranti que Ela cria. E esse poder de bhranti existe… por causa dos
seres humanos, em consequência do que eles são, porque eles não entenderão algo direto, então isso tem de dar voltas e voltas
até que eles alcancem o ponto… para entender que isso era o jogo da Mãe… que os trouxe a essa praia de sabedoria. Assim,

para nós, é importante ver que… muito foi feito para nós pelo Paramchaitanya, a Mãe feito muiito por nós. Agora, o que nós
mesmos vamos fazer… para obter todos esses poderes que Ela nos deu, para sermos completamente iluminados e
desenvolvidos? O que fizemos até agora? Nada para ser feito em si, mas é para desenvolver um tipo de profunda devoção,
entendimento profundo… e essa profundidade é possível, totalmente possível, porque agora você está em seu caminho para
essa perfeição. Assim, hoje em Cabella é o último Puja, e Eu quero lhes dizer como uma Mãe… que todos vocês devem
depender de Paramchaitanya. Isto é muito importante: depender de Paramchaitanya. Também há um hábito de muitas
pessoas… de colocar a culpa nos outros, como por exemplo: "Eu me bloqueei com essa pessoa e me bloqueei com aquela
pessoa." Você fica bloqueado por você mesmo somente. Todas essas ideias não inúteis. Encare-se, descubra sobre si mesmo,
e você tem de se aperfeiçoar. Isso é muito importante, porque nessa conjuntura da época, as pessoas acham que algo
grandioso vai acontecer. Eu não sei. Dois mil anos, de acordo com eles, seria algo grandioso, mas Eu não sei, porque é tudo
feito pelo homem, todos esses 2.000 anos e 3.000 anos são feitos pelo homem. Mas Eu mesma sinto isso como previsto por
muitos, que possivelmente, por causa da sua compreensão e de sua sabedoria, Eu tenho certeza que algo grande talvez
aconteça neste mundo, e as coisas sejam trazidas para um nível adequado… de compreensão da espiritualidade. Porque esse é
o Juízo Final, e nesse Juízo Final, vocês têm de interpretar um papel vital, o qual Eu tenho certeza que vocês conseguem fazê-lo,
se vocês decidirem alcançar algo para o futuro. Que Deus os abençoe.
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Diwali Puja, Novi Ligure, Italy, October 25th, 1998
Eu realmente estou muito feliz hoje... por ver todos vocês aqui... para celebrar o Diwali Puja.
Éramos para estar em Portugal, mas isso não aconteceu, então nós estamos aqui. O Diwali Puja é um puja bem pequeno... mas
extremamente significativo. Primeiramente no Diwali, no primeiro dia, eles compram alguma coisa... para a família. Vocês
podem - talvez algum utensílio de cozinha, pode ser uma joia para a esposa... ou alguma coisa assim. Porque este é o dia da
dona de casa. E este dia deve ser celebrado... como o dia da dona de casa, Eu diria, uma homenagem a ela. Como resultado,
vocês sabem que na Índia mesmo agora... as donas de casa são muito respeitadas. Na verdade, elas são respeitadas por toda
parte. Vocês ficarão surpresos ao ver que mesmo... no protocolo das recepções do governo em qualquer lugar... a esposa é
muito importante. E onde ela fica sentada, qual é a posição dela é muito importante.
Mesmo hoje, nos países mais modernos e avançados também, eles têm um respeito especial pela dona de casa. A dona de
casa pode não ser instruída, ela pode ser uma mulher muito simples, ela pode não ser muito moderna. Houve uma experiência
Comigo: em Londres, nós tivemos um programa... onde todos nós fomos convidados, e a esposa do chefe da delegação...
estava ausente. Então eles Me perguntaram: "Onde ela está?" "Porque há um assento para ela, ela não tem de sentar lá." Eu
disse: "Eu não sei, Eu não a vi." "Ela deve estar em algum lugar por aqui." Então pouco antes de começar, Eu fui ao toilete... e
fiquei surpresa, ela estava sentada lá na sala de espera. Eu disse: "O que você está fazendo aqui?" "Todos eles estão esperando
por você lá fora."
Então ela disse: "Eles me pediram para sentar aqui." Então Eu sai e lhes disse: "Agora ela está sentada lá. Por que," "por que
vocês não a chamam para sentar no lugar dela?" "Ela é a esposa?" Eu disse: "Sim, é claro, ela é a esposa." "Nós pensamos que
ela fosse alguma secretária." Eu disse: "O que os fez pensar assim?" Essa senhora tinha ideias muito modernas, usando um
vestido brilhante muito moderno e tudo mais... e todo mundo pensou: "Esta senhora deve ser no máximo a secretária." Então
eles a fizeram se sentar na sala de espera. Assim, é esperado que uma dona de casa... esteja vestida decentemente, vestida
honradamente... e não vestida como uma secretária... ou alguém que apenas está no escritório.
Porque ela é considerada como a mais elevada, quer você goste disso ou não. Mas ela tinha feito permanente no cabelo... e
tinha ido a um lugar muito caro para comprar... todos os ornamentos e tudo mais. E a pobre coitada, quando ela chegou, eles a
colocaram na sala de espera próxima ao banheiro. Isso é o que acontece. Assim, quanto à dona de casa, ela é a dignidade da
casa. Não somente isso, mas ela é responsável... pela cultura inteira daquele país, a cultura inteira daquele país. Elas
representam a cultura. Por exemplo, atualmente na Índia, eles começaram... a mostrar nos filmes todos os tipos de roupas
muito estranhas. Mas Eu não vi nenhuma dona de casa vestindo aquilo. Eu não vi ninguém.
Isso não está na realidade, está somente no filme, porque a sociedade é muito forte... e pressupõe-se que a dona de casa seja
uma pessoa decente. Ela tem de ser decente, ela tem de ser muito digna... e ela tem de se comportar de uma maneira digna. Ao
contrário, Eu diria, nós tivemos um primeiro ministro chamado Lal Bahadur Shastri. A esposa dele era completamente sem
instrução... porque Shastriji foi para prisão... e ela não pôde estudar, uma mulher muito simples, comum. E ela foi à França.
Naquela época, tinha o Sr. De Gaulle, ele era o presidente. E a esposa dele era uma outra mulher muito simples. Então Shastriji
falou-lhe: Você não deve chorar quando você estiver deixando a Sra. De Gaulle, agora vocês se tornaram grandes amigas. Só
Deus sabe, ela não falava francês... e a Sra.
De Gaulle não sabia hindi, mas de um modo ou de outro ambas se tornaram grandes amigas, no nível de donas de casa. E
quando ele a avisou para não chorar, o que aconteceu é que elas começaram a chorar... quando tiveram de partir. Então
Shastriji disse: "Eu lhe disse para não chorar." Ela disse: "É ela, essa senhora francesa começou a chorar." O que posso fazer? Eu
tive de chorar com ela. Então vejam, é um tipo de grande... coletividade de donas de casa... que tem de funcionar. Elas têm

problemas comuns, elas têm de se defrontar com seus filhos, elas têm de cuidar dos afazeres domésticos, de tudo. Quero dizer,
há tantos problemas comuns... com as donas de casa. E a dona de casa também... conhece todas as pequeninas coisas.
Vejam, os homens, pelo menos na Índia, não sabem muito... porque eles vivem no ar, Eu acho. Assim, as mulheres têm mais
bom senso... nesse aspecto, por pequeninas coisas, elas estão muito conscientes. Isso é muito interessante algumas vezes, os
homens cometem erros... muito engraçados. Porque eles não lidam com a vida diária, com todos os problemas da vida diária.
Por um lado, a mulher, a dona de casa, tem de lidar com a vida diária. Por outro lado, ela tem de cuidar da sua família, de seus
filhos. Também, pobre coitada, ela é responsável... pela sociedade. Ela tem de manter a sociedade. Em um país onde as
mulheres são sensatas... e maduras, vocês ficarão surpresos ao ver que as pessoas se tornam... famílias extremamente boas,
boas sociedades e boas crianças. É por isso que Eu devo dizer, a Índia é um país muito bom de uma sociedade muito boa.
Isso surge das donas de casa, das Gruha Lakshmis da casa, quem tem feito todo o trabalho que é importante... no que se refere
à cultura. Esse tipo de coisa é muito importante na Índia... e com isso, o que você percebe... é que as pessoas respeitam,
respeitam as donas de casa. Portanto, respeitar a dona de casa... é a coisa mais importante em nossa cultura Sahaja. Mas isso
não significa que... as mulheres devem tentar dominar e perturbar... e brigar com os maridos. Mas significa uma posição muito
importante... na sociedade, de uma dona de casa. Ela é tratada como uma, como uma devi somente. Mas ela também tem de
ser uma devi. Se você a trata como um capacho, então os filhos nunca a respeitarão. Se você não presta o devido respeito a ela,
os filhos não respeitarão a mãe... e não haverá nenhuma influência... da mãe nos filhos. Como resultado, as crianças se tornam
desobedientes, e nas sociedades ou nos países... onde a mãe não é respeitada, você perceberá que as crianças se tornam
extremamente dominadoras, geniosas e horrivelmente não coletivas.
Assim, é muito importante que neste dia, que chamamos de Dhanteras, o décimo terceiro dia, você compre algo para sua
esposa, e você tem de dar a ela algo como presente. Você deve pelo menos comprar um pequeno pote... ou algo que possa ser
usado na cozinha... para mostrar seu respeito por ela. Nas famílias onde a mãe não é respeitada, os filhos se tornam
extremamente problemáticos... e a família inteira deles também sofre, seja onde for que eles estejam casados, seja o que for
que aconteça a eles. Os homens tem de compreender, é erro deles... que eles nunca tenham respeitado suas esposas como
deveriam. Na presença dos filhos, se eles gritam; na presença dos filhos, se eles não mostram nenhum respeito, os filhos nunca
poderão respeitar a mãe. É algo, uma coisa criminosa fazer isso... às mulheres que estão na casa... fazendo todo o trabalho
para vocês, cuidando de vocês, de sua família, não exigindo nada. Se você só quiser entender... como elas podem ser
problemáticas, observe-as na política. Quando elas entram na política, elas colocam... todos os homens de pernas para o ar. E
uma única mulher pode colocar todos eles nos seus lugares. Porque o campo delas é a casa delas, a família delas.
Se elas não são respeitadas na família, elas saem da família... e se comportam de uma tal maneira que você não consegue
imaginar. Apesar dela ter de suportar muito, ela ter de sofrer muito, mas na família, ela deve ser respeitada. Esse é um recado
muito, muito importante da Gruha Lakshmi. Depois, o segundo dia é o dia em que... esse horrível rakshasa chamado Narakasura
foi morto. Sempre, toda aniquilação é feita com o poder da Shakti. Esse Narakasura foi o sujeito que tinha torturado muitas
pessoas... e tinha feito muitas coisas astuciosas. Ele era um homem muito traiçoeiro, astucioso... e era impossível matá-lo. Mas
depois, de uma forma ou de outra, com o advento de um poder especial, esse Narakasura foi morto. Isso aconteceu em um
outro dia, o quarto dia, quando Narakasura foi morto. Eles dizem que quando ele foi morto, a porta do inferno foi fechada.
Então as pessoas devem tomar banho de manhã cedo. Mas Eu sou da opinião... que nesse dia, se a porta estiver aberta, é
melhor não tomar banho. Fiquem em suas camas... até que esse sujeito seja colocado completamente no narak. Vocês não
devem se incomodar com ele. "Naraka" significa inferno. E eles o retiraram do inferno e o mataram. O último é o melhor, quando
eles tiveram o encontro de Shri Rama... e Seu irmão Bharat. Shri Rama foi para prisão, obedecendo Seu pai. E por 14 anos, Ele
ficou - não em uma prisão, mas em uma, podemos dizer, Ele foi em uma floresta... como um - era um tipo de prisão, porque... Ele
estava vivendo em palácios e Ele foi enviado a uma... floresta por Seu pai... e a nora dele foi também, quero dizer, Sua própria
esposa. E também o irmão, Eles passaram juntos... por grandes sofrimentos.
E vocês conhecem toda a história do Ramayana. A criança... que viveu em palácios... tinha de ir para a floresta... e viver em
condições terríveis, quando Ele devia ser o Rei. Isso foi demais. Mas Sita foi com Ele... e Ela O apoiou... e por fim, aconteceu

que... Ravana veio e levou Sita. Mas Shri Rama lutou contra Ravana, o matou e trouxe de volta Sua esposa. Mas quando Eles
voltaram... para a capital em Ayodhya, havia uma grande festa... e Bharat, Seu irmão, Ele era muito apegado ao Seu irmão... e Ele
governou aquele país... com a paduka - dizem que é um tipo de chappals (sandálias) de sândalo... que eles usam - de Seu irmão.
Ele as colocou no trono e governou. Assim, é desse modo que o Bharat milan, o encontro de Bharat com Shri Rama... é
celebrado, e aquela foi a época na qual Ele também foi coroado... como Rei. Então, isso foi há muito tempo atrás, há milhares de
anos atrás... isso aconteceu. Essa festa é muito significativa... em que o rei correto recebe o Seu próprio trono... e governa.
E todas as injustiças... e todos os tipos de atrocidades que Ele passou... têm de ser completamente eliminados de Sua vida. E é
por isso que o Diwali é importante. Assim, no último dia, eles veneram a Deusa Lakhsmi. Porque são as bênçãos Dela... que
fizeram acontecer todos esses belos encontros. E é por isso que eles A veneram, Lakshmi em si. Mas há nove tipos de
Lakshmis dentro de nós, Eu acho que lhes falei algumas vezes antes. Agora, neste Puja a Lakshmi, vocês veneram a própria
Lakshmi. Isso não significa dinheiro, de forma alguma. Venerar o dinheiro é errado. Mas o que isso significa é que... Lakshmi é o
dinheiro que está dentro de nós, ou seja qual for a prosperidade adquirida com isso, deve ser gasta muito cuidadosamente,
porque Ela é muito inconstante... e o dinheiro pode escapar para fora.
Pelo contrário, você não deve ser mesquinho de forma alguma. Lakshmi não fica feliz com as pessoas mesquinhas. Mas se
você quer gastar, você deve gastar da forma correta, senão o dinheiro é gasto da forma errada. Agora, quando a Lakshmi foi
criada - vocês devem saber... que Ela veio do mar turbulento. Ela tinha quatro mãos, uma mão era para doar. Ela é generosa, Ela
doa. Ela doa deste jeito, e com outra mão, Ela abençoa. Estas são as duas mãos Dela. Uma é para doar e para abençoar a
pessoa. Isto é muito importante: quando você dá algo a alguém, esqueça isso, e você abençoa essa pessoa.
Não somente você dá dinheiro, mas você também abençoa essa pessoa. As outras duas mãos... têm duas flores de lótus rosa.
Rosa é a cor do amor. E uma pessoa que tem dinheiro... deve ter uma casa... que é cheia de amor. Qualquer visitante que venha
na casa... deve ser respeitado. Ele deve ser tratado exatamente como Deus. Na Índia, vocês notaram como... eles pensam dos
estrangeiros, "estrangeiros" significa "Deus" para eles. Aqui, "estrangeiro" é uma palavra ruim, mas na Índia é muito respeitável.
Se você for um estrangeiro, significa que você é Deus. Como eles cuidaram de vocês na Índia, vocês sabem disso.
Esta é a razão, esta é a cultura básica da Índia: qualquer um que seja uma visita, ele pode ser qualquer coisa, se ele é uma visita,
então ele deve ser tratado como Deus. Em outros países é exatamente o contrário, vocês sabem. Se você é um estrangeiro,
então as pessoas acham que não é nem mesmo... apropriado falar com essa pessoa. Eu não sei como a mentalidade é assim.
Mas não na Sahaja Yoga. Os Sahaja Yogis não são assim. Eles tratam as visitas muito bem, Eu ouvi falar. Eles cuidam uns dos
outros... e eles são belamente coletivos. Assim, este é que é o significado do lótus: uma casa cheia de amor. Como um besouro
que tem até mesmo espinhos, quando ele chega no lótus, o lótus se abre... e o besouro entra... e dorme de forma muito
agradável e confortável.
Mesmo o besouro, não é perturbado. É desse modo que a pessoa deve tratar os outros, se você tem dinheiro. Mas aqui, o que
Eu percebo... no mundo agora, é que se você tem dinheiro, você próprio se torna como um besouro. Eles são tão cheio de
espinhos e de ideias horríveis, tão ofensivos, e acham que não há limites para vocês mesmos. É simplesmente surpreendente...
que esse dinheiro que deveria lhes dar... a forma da Lakshmi, Lakshmi Swarupa - eles se tornam como demônios. E o modo
como eles tratam as outras pessoas é ainda pior do que isso. Assim, esses são os significados da forma da Deusa. Mas o
melhor é que Ela simplesmente está em pé sobre o lótus. Isso significa nenhuma pressão sobre ninguém. Ela existe por conta
própria, nenhuma pressão.
Ela não impõe nenhuma pressão em ninguém, Ela simplesmente fica em pé por conta própria... e todo o Seu peso e todo o Seu
equilíbrio sobre Sua própria dignidade. É dessa forma que uma Lakshmi deve ser. E é deste modo: se isso acontecer... nos
países onde as pessoas estão tendo agora crise financeira... e todos os tipos de crises, as coisas melhorarão. As pessoas
desfrutarão. Elas não desfrutam o dinheiro delas, nada. Elas não desfrutam. Isso é apenas agressividade... e também ideias
estranhas... de ter alguma coisa, coisas muito caras... e o que vocês chamam de estilitas. Agora, Eu acho que esses estilistas
são anti-Lakshmi, eles se tornaram isso. Porque eles estão arrancando todo o dinheiro de vocês habilmente... e todo o dinheiro
de vocês é desperdiçado. Se não é assim, então as pessoas começam... a conquistar mulheres ou a beber, esses hábitos

imprestáveis.
Eles não fazem nada que possamos realmente chamar... de bênção da Lakshmi. Assim, a pessoa tem de se lembrar... que
quando você quer dar algo a alguém, faça isso de todo o coração. Um coração tão cheio é que... forma esse Lakshmi Prasada.
Vejam, isso deve acontecer, senão de que adianta dar presentes para alguém? Vejam, elas são pessoas muito estranhas, que
dão presentes a partir de uma perspectiva muito estreita. Mas elas tentam dar presentes. Como no Japão, se você for lá, eles
lhe darão um presente enorme. Você vai abrindo e abrindo e abrindo e abrindo... até você chegar num ponto que encontrará
uma caixa de fósforos. Na caixa de fósforos, dentro da caixa de fósforos, você terá duas, você pode dizer, duas coisas
parecidas com bonecas feitas de... pequeninos palitos de fósforos. Você começa a olhar para eles: "O que é isto?
Por que um esquema tão grande?" E é surpreendente. Mas eles são pessoas muito simples também, muito simples. Quando
nós fomos lá, eles nos disseram... que onde quer que fôssemos, mesmo em uma loja, quando estivesse chovendo, eles nos
dariam um presente. Eu disse: "O que é isto?" "Por que eles estão nos dando um presente assim?" Então a senhora que estava
traduzindo disse: "Eles acham que a Senhora é de uma família real." Eu disse: "O que os faz achar que somos de uma família
real?" "Porque a Senhora não vai ao cabeleireiro." Eu disse: "Verdade?"
"Sim. No Japão, as pessoas da família real..." "nunca vão a um cabeleireiro." Eu disse: "Eu não sabia disso, que eles não vão ao
cabeleireiro." "É por isso que eles acham que a Senhora é da família real." Imaginem só, que ideias as pessoas tem a respeito...
do penteado e tudo mais. Mas na Índia ou nesses lugares, uma mulher deve estar com seu cabelo penteado adequadamente.
Ela não deve parecer com uma hippie andando por aí. Porque nós temos muitas pessoas que... ainda acreditam em um tipo de
movimento hippie... e elas usam o cabelo delas daquele jeito. Agora, a mulher desempenha um papel... muito importante na
sociedade, como Eu lhes disse. Seja qual for o modo que ela se vista, seja onde for que ela vá, e também as crianças assimilam
muito mais... da mãe do que do pai.
Algumas vezes poderia ser muito mais do pai também. Mas na verdade, todas as coisas refinadas... são assimiladas da mãe.
Portanto, é mais para as mulheres... entenderem o modo como elas se vestem, o modo como elas vivem. Hoje em dia - Eu fui a
Londres... e perguntei a uma Sahaja Yogini indiana: "Qual é a moda agora?" Então ela disse: "Jipreya", em Marathi. "Jipreya"
significa você colocar seu cabelo deste jeito. Vejam, na Índia, se tivermos o cabelo deste jeito, a mãe dirá: "Tire agora suas
jipreyas." Porque se você colocar seu cabelo assim, seus olhos podem ficar vesgos. Mas esta é a moda: colocar seu cabelo
deste jeito, vejam, muito, às vezes sobre os olhos também. Então, essa é uma moda jipreya.
E isso agora é muito comum, Eu notei... todas as mulheres dignas também, exceto pela Sra. Thatcher, todo mundo usa esse tipo
de coisa. Eu não sei como a Sra. Thatcher escapou disso. Mas qualquer um que faz qualquer coisa assim, não deveria ser
seguido pelas mulheres. É muita submissão. Porque está na moda, é por isso que elas o fazem. Essa é a moda, então elas o
fazem. É totalmente estúpido fazer isso... e fazer o jogo dessas pessoas que criam modas. Porque vocês são independentes.
Vocês devem se posicionar em seu próprio caráter. Vocês devem se posicionar em sua própria compreensão das coisas. Ao
invés de arruinar o rosto de vocês, vocês deveriam tentar melhorá-los... por meio de sua dignidade, por meio de sua...
compreensão. Agora, isso é mais para as mulheres, sinto dizer isso, o Puja a Lakshmi é mais para as mulheres, sobre o que elas
têm de entender, o que elas têm de ser, como elas devem ser. Eu sempre lhes disse... que é necessário uma mulher ser digna,
muito mais do que o homem. O homem pode ser estúpido, não importa, não importa tanto. Mas as mulheres têm de ser dignas
e sensatas. E os homens, de qualquer forma, não sabem muito, como vocês sabem disso muito bem. Coitados, eles são... Eles
são educados somente nas universidades. Mas no que se refere ao lado prático, eles não sabem nada.
Assim, a pessoa não deve se sentir mal em relação a isso. Quero dizer, é muito divertido... ver o modo como os homens
cometem erros e... depois eles seguem dizendo: "Não, não, eu sei disso, eu sei disso", e eles não sabem nada. Mas o homem
nunca dirá: "Eu não sei." Esse é o caráter dele. Tudo bem. Você deve saber que ele não quis dizer isso, porque ele realmente não
sabe nada. Na arte também. Eu não acho que os homens sabem muito sobre arte, e também um lado deles que está faltando é
a estética. Coitados, eles fazem um tipo de roupa... e vestem por toda parte. Eles farão só um tipo de roupa, e farão aquilo e
vestirão por toda parte.

Eles não têm nenhuma demanda. Mas as mulheres são artísticas. E se nossas mulheres indianas desistirem de vestir saris... e
adotarem jeans, aonde as pessoas das vilas irão? Porque elas vivem com seus saris que elas fazem... durante as férias e coisas
assim. Assim, na Índia, não é possível introduzir... todas essas roupas. Talvez na escola, mas mais tarde, todas elas...
abandonarão isso, porque elas gostam de saris. Portanto os saris ainda estão em uso... e estarão em uso porque é tão artístico,
é tão lindo. Um sari não se parece com outro sari. Assim, a noção de beleza e a noção de arte... existem muito mais nas
mulheres, não nos homens. E assim, deve-se observar que... se os homens não sabem, não importa.
Mas tornem suas casas absolutamente artísticas. Tornem-nas confortáveis assim como o lótus, como Eu disse, deve ser
assim. Mas algumas mulheres... podem ser muito parecidas com um Hitler, na casa, muito ditatoriais. "Isto deve ser assim,
aquilo deve ser assim", tornando a vida dos homens totalmente infeliz. Eu soube de um indivíduo... que costumava carregar um
jornal na casa dele. Então Eu disse: "Por que você carrega o jornal o tempo todo?" Ele disse: "Toda vez que eu sento," "coloco o
jornal primeiro e depois sento." "Por quê?" "Porque se estragar um pouquinho," "minha esposa gritará comigo." Eu disse: "Por
quê?"
"Porque ela não gosta que nada seja estragado." "Assim, ela é muito meticulosa." "Eu carrego um jornal sempre comigo," "onde
quer que eu sente, coloco o jornal." Eu disse: "Isso é exagerado." Ele disse: "A Senhora também terá de fazer isso, eu Lhe digo."
Tão meticulosa em relação a casa inteira... que é impossível viver naquela casa. É ainda pior que um hospital. Assim, algumas
mulheres podem ser muito meticulosas... em relação a isso e muito sistemáticas, podem ser. Mas normalmente, as mulheres
devem ser muito amorosas... e extremamente hospitaleiras, e também ser amigáveis com todos os membros da família, com
tudo mundo. Isso é muito importante, pois Eu tenho uma família muito grande.
Nós temos uma família muito grande, muitos irmãos e irmãs... e todo mundo, um melhor que o outro. É extraordinário que...
todo mundo tenha um diferente tipo de perfume, Eu acho, ou um tipo de fragrância... que mostra uma personalidade individual
neles. Apesar disso, todos eles são tão agradáveis e tão bons, tão hospitaleiros e tão divertidos, é extraordinário como as
pessoas vivem juntas. Especialmente na Rússia, Eu notei que... as mulheres são muito adaptáveis e cheias de humor. E elas
ficavam caçoando de tudo... e desfrutando a vida. Surpreendente, nós tínhamos levado presentes para eles. Mas tínhamos
levado para cerca de duas mil pessoas, mas havia 16 mil pessoas. Então como poderíamos dar aqueles presentes? Então as
mulheres tiraram seus colares... e disseram: "Tudo bem, daremos isto aos homens, tudo bem." "Nós lhes daremos nossos
tapa-ouvidos, tudo bem", e elas ficaram zombando dos homens, que estavam se sentindo mal, pois eles poderiam não ganhar
nada.
Tanta alegria, tanta compreensão. Porque eles não são tão orientados para o dinheiro, Eu acho, e eles são muito voltados para o
espiritual. Portanto, uma mulher espiritual não se incomodará com outras... coisas desse jeito e manterá sua própria
dignidade... e mostrará através de cada gesto seu... que ela é espiritual. Isso é algo tão doce. Como Eu estava lhes contando,
por um lado... às vezes você se sente... um pouco diferente, por exemplo, Eu disse aquilo sobre o Japão. Mas no mesmo Japão,
quando Eu estive lá, Eu gostei muito dos azulejos deles. Então eles estavam construindo alguma coisa, Eu gostei do desenho
dos azulejos deles. Então Eu disse: "Eu posso levar um daqui?" "Não, não, não há problema. Nós o enviaremos para o Seu navio."
E uma grande carga desses azulejos... chegou no navio. E o capitão Me perguntou: "Agora, o que devemos fazer?" Eu disse:
"Como você conseguiu isto?" Ele disse: "Eles trouxeram para a Senhora." Todos os tipos de variedades daqueles azulejos, vocês
podem imaginar? Assim, por um lado, é a forma de expressão, por outro lado é diferente. Portanto, a pessoa deve compreender
também. Quando alguém lhe dá algo, você deve compreender... qual é o significado daquilo, e não se sentir mal em relação a
isso. O significado daquilo poderia ser maravilhoso, você talvez não compreenda. Então é melhor perguntar, por que eles lhe
deram aquelas coisas.
Isto é o que chamamos de auspiciosidade, uma das grandes qualidades da Lakshmi... é que deve ser auspicioso. Seja o que for
que você dê deve ser auspicioso. Por exemplo, algumas vezes... Eu tenho visto criancinhas que por travessura... trarão um
lagarto e tentarão lhe dar. Quero dizer, é muito não auspicioso fazer isso. Mas não foi falado para elas que não é auspicioso.

Então elas ficam fazendo desse jeito. Deve ser falado para elas que não é auspicioso, que isso não agradará a Deusa. Portanto,
isto tem de ser compreendido muito bem: vocês não devem tentar insultar... a Lakshmi dando algo que é errado. Se você não
sabe, você deve descobrir... e fazê-lo adequadamente. Dessa maneira, essa é a característica do Diwali.
Mas a maior mensagem disso... é que o reino foi dado a Shri Rama. Shri Rama foi a corporificação da justiça... e da lealdade. E
isso Lhe foi dado. Da mesma maneira, nós temos de sentir... que nossa expressão de gratidão, nossa expressão de amor deve
ser tal que deve ser... dada a uma pessoa que seja um símbolo... dessa grandiosidade como Shri Rama. É uma coisa muito,
muito sutil que a pessoa deve tentar compreender. Se você não quer dar, você não deve dar. Mas se você quer dar, então você
deve dar algo... que seja digno da pessoa a quem você está dando. Essa é uma das lições que você deve ter... sobre a índole de
Shri Rama. Quando Ele entrou na vila, Ele notou que havia uma senhora idosa, e essa senhora idosa praticamente não tinha
dentes. E ela era uma aborígene... e ela Lhe deu algumas ... o que chamamos de "ber", é algo como... um tipo de fruta, pequenas
frutas.
E ela disse: "Veja, eu provei todas elas..." "e todas elas estão muito doces." "Porque o Senhor não deve comer algo que não seja
doce," "então eu as provei com meu dente," "eu pus meu dente nelas e as provei." "Por favor, coma-as." Imediatamente Ele pegou
aquilo. Mas Seu irmão Lakshmana ficou muito zangado, pois é muito não auspicioso na Índia, você colocar algo na boca... e
depois querer dar para alguém, é algo utishta, não deve ser feito. Mas Shri Rama disse: "Eu nunca comi frutas tão maravilhosas."
"Elas são as frutas mais maravilhosas que Eu comi." Então Sua esposa disse: "Também Me dê algumas. Afinal, Eu sou Sua
metade," "Você deve Me dar." Então Shri Rama Lhe deu algumas.
Ela disse: "Uau, que coisa, é maravilhoso." Ela comeu aquilo e então Lakshmana disse: "Dê-Me também, cunhada." Ela disse:
"Agora mesmo Você estava dizendo..." "todos os tipos de coisas contra esta senhora." "Por que Você quer comer isto?" Ele
disse: "Por favor Me perdoe e Me dê." Assim, isso mostra... que Shri Rama podia ver o amor dela, as vibrações dela naquelas
frutas... que ela tinha oferecido. E Ele conseguia apreciar... a tal ponto que Ele deu para Sua esposa... e a esposa também se
juntou a Ele. Isto é o que acontece: seja o que for que você faça, faça-o com amor. Se você o fizer com amor, você será capaz
de tornar isso auspicioso. Mas se não há nenhum amor, você está fazendo... apenas para algum propósito, então é inútil.
Portanto, isso é que deve estar presente para ser dado, dar para... a pessoa como Shri Rama, e para uma encarnação tão
grandiosa. Ela só pensou no amor dela... e deu aquilo para Ele. Da mesma maneira, você tem de ser muito simples, sincero, e
então você saberá o que é o melhor a ser feito. Assim hoje é - na verdade, o Diwali acabou... e Eu quero desejar-lhes novamente
e novamente um feliz Diwali... e um ano novo muito próspero. Que Deus abençoe todos vocês. A mesma Lakshmi torna-se
Mahalakshmi. Isto é, quando você compreende... o valor do dinheiro... e quando você está saturado... e farto, a partir de dentro,
você fica desapegado, então uma nova forma de Lakshmi se apresenta, que é Mahalakshmi. Esse é o poder que o leva mais e
mais alto, que é o despertar espiritual. Vocês têm visto em todos os países que são muito ricos... que este desejo começou:
eles devem procurar a verdade, eles devem descobrir a verdade, e é desse modo que todos vocês estão aqui. Isso significa que
o Poder de Mahalakshmi começou a atuar em vocês, pois vocês estavam buscando a verdade.
E enquanto buscavam a verdade, vocês vieram para a Sahaja Yoga. Portanto, esta Mahalakshmi... é muito importante para
vocês também. E vocês conhecem Kolhapur, há um templo desta Mahalakshmi... que surgiu da Mãe Terra. Mas eles próprios
não sabiam por que neste templo... eles cantavam "Jogawa", que dizia: Oh Ambe, desperte. Ambe é a Kundalini. Então por que
eles cantavam isso no tempo de Mahalakshmi? Vocês conseguem entender... por que razão naquele templo eles começaram a
cantar... a música "Jogawa", através da qual se eleva a Kundalini.
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A Expressão dos Elementos Sutis 16/12/1998 Eu estava falando com eles que o estilo do conhecimento indiano... é muito
diferente da mente ocidental. No Ocidente, se você diz alguma coisa, então eles querem ter uma prova experimental. Eles irão
até os cientistas... ou a outras pessoas equipadas com conhecimento, para saber se o que é dito nesses livros é verdade ou
não. Eles julgariam até mesmo Cristo, eles julgariam até mesmo Moisés. Eles julgarão todas as pessoas... como se eles fossem
as pessoas mais inteligentes e mais capazes. E eles escreverão livros e mais livros contra Eles, revelando como se Eles
fossem... – essas pessoas que disseram alguma coisa – tivessem dito da cabeça delas ou algo assim. Isso não é nunca aceito,
normalmente. E se é aceito, eles tornam-se totalmente fanáticos. Agora, de acordo com o estilo de entendimento indiano, antes
de tudo, se um grande rishi ou um grande muni... ou um grande, você pode chamar de santo, disse alguma coisa, então ele disse
isso, enquanto você apenas tem de ouvir aquilo, porque você não está no mesmo nível deles. Seja o que for que ele tenha dito, é
sua própria experiência, é seu próprio conhecimento. E você não tem o direito de julgá-lo ou dizer que isso não é verdade, aquilo
não é verdade. Você aceita isso. E uma vez que você obtenha sua Realização do Si, está escrito claramente: após a Realização
do Si, você tem de crescer, tornar-se um ser perfeito, e então você pode ver por si mesmo que o que ele disse... ou o que eles
disseram é a verdade. Assim o enfoque é diferente. De certo modo, se você começa a examinar em detalhes, através disso,
através daquilo, você não pode chegar a lugar nenhum e, além disso, seu crescimento fica atrofiado. Então, o que você tem de
fazer é recorrer a esse conhecimento, acreditando no que Eles disseram. Seja o que for que Cristo disse, você tem de acreditar.
Seja o que for que Maomé disse, você tem de acreditar, Seja o que for que Guru Nanak disse, você tem de acreditar. Seja o que
for que Gnyanadeva disse, você tem de acreditar. Lao Tsé, você tem de acreditar. Desse modo, porque você não é daquele nível
espiritual. Então, aceite isso. Agora, não tente analisar isso. Você tenta analisar tudo e, nessa análise, você se perde. Assim,
uma vez que você seja uma alma realizada daquele nível... e você cresça e se transforme na sua plenitude, o que nós
chamamos sampurna, somente então você saberá... se o que quer que eles tenham dito é verdade ou não e, em seguida você
pode descobrir. É muito fácil, então, saber se o que quer que seja dito é verdade ou não. Agora para os Sahaja Yogis, é muito
fácil descobrir se alguma coisa é real ou irreal, é verdade ou inverdade, é amor ou ódio. Somente através das vibrações, você
pode saber. Mas indo além disso, Eu estou dizendo. Além disso, temos de saber o que são essas vibrações, e do que elas são
feitas. Qual é a força sutil que está por trás dessas vibrações? Nós a chamamos Paramchaitanya. Tudo bem, Paramchaitanya, e
daí? O que acontece a você quando você alcança o Paramchaitanya, é algo para ser entendido, as sutilezas. Como Eu disse, nós
somos feitos de cinco elementos, certo? Então, quando você obtém o seu despertar, quando a Kundalini atinge o Sahasrara... e
abre a área óssea da fontanela, você se torna unificado com o Poder Divino, então o próprio Poder Divino começa a fluir através
de você. A conexão é estabelecida. Agora, quando Ela começa a fluir através de você, esta Shakti começa a fluir através de
você, então o que acontece? Nós devemos entender a parte sutil. A parte sutil é assim: esses cinco elementos dos quais nós
somos feitos, essas vibrações começam gradualmente... a forçar a entrada na forma sutil da qual eles são feitos. Então a
primeira coisa que tal pessoa tem é a mudança, veja, como é dito: "A palavra é Deus." É dito também na Bíblia: " A palavra é
Deus.". Agora, o que é essa Palavra? A Palavra é um silencioso, nós podemos dizer..., um mandamento silencioso, nós podemos
chamá-la assim. Mas, dessa Palavra, de acordo com a filosofia indiana, surge uma outra coisa que nós chamamos de bindu. Ou
podemos dizer que a Palavra se torna naad, é um som. E depois, ele se torna o bindu, significa, como vocês o chamam, um
ponto pequeno, vocês podem dizer. E então deste ponto, todos esses cinco elementos começam a surgir um após o outro. O
primeiro elemento que surge é a luz. Tej, a luz. É o primeiro elemento que surge. Assim, a essência do primeiro elemento é luz.
Nós a chamamos tej, tejas. É escrito em Sânscrito, é claro, mas nós devemos entender como a luz permeia tanto a Sahaja Yoga,
e você vê a luz por toda parte, em todo lugar. Então o primeiro elemento que é luz, e você pode dizer em inglês, que o aspecto
sutil da luz é..., podemos dizer, a iluminação, nós podemos dizer. Mas a iluminação tem outro sentido, então nós podemos dizer
que é tej, tej. Por exemplo, uma pessoa que obtém a Realização... tem uma face que é muito radiante, então nós podemos dizer
'a radiância', 'o brilho'. Essa radiância é a sutileza da luz. Então a radiância começa a ficar visível na sua face. A radiância
começa a se expressar, e com essa radiância as pessoas ficam impressionadas... e elas começam a pensar alguma coisa
especial a respeito... dessa personalidade que tem radiância. Agora, vocês viram Minhas fotografias também, de onde quer que
elas sejam, muitas vezes vocês vêem muita luz em volta. Mas isso não é nada mais do que a luz em Mim... que está emitindo
radiância, por que a luz se torna mais sutil. Quando a luz se torna mais sutil em Mim... – luz, a luz é um dos elementos – quando
ela se torna mais sutil, então ela emite radiância. E assim, esse é o crescimento sutil que ocorre dentro de você. Suas faces

também começam a brilhar. Elas também têm radiância... e elas também têm um tipo diferente de compleição, Eu diria. Essa
radiância deve ser entendida, é aspecto sutil da luz da qual nós somos feitos – luz, na forma densa. Então, depois disso, da luz,
vem a segunda coisa, a qual nós chamamos de vayu em Sânscrito, significando o ar. Assim, o ar que nós temos, que é
grosseiro, o ar, o que é sutil no ar é a brisa fresca que vocês obtêm. A brisa fresca é o aspecto sutil deste ar. Assim, o aspecto
sutil daquilo que vocês entendem como brisa fresca é o que nós chamamos de vibrações, o aspecto sutil disso é o ar, o qual é
parte integrante da nossa estrutura. Então essa brisa fresca é a segunda coisa... de modo que vocês começam a ficar cada vez
mais sutis. Quando o seu crescimento ocorre, todas essas coisas sutis começam a se expressar. Não é somente que você
obtém vibrações, mas você obtém a brisa fresca. E isto é o aspecto sutil do ar que o formou. Depois vem a água. Nós também
somos feitos de água. O que é o aspecto sutil da água... Às vezes a língua inglesa fica um pouco limitada de expressões, mas
eles o chamam... Quero dizer, aquilo que faz a pele..., a pele dura ficar macia. A pele fica macia. Esse é outro sinal de uma alma
realizada, que ela... Há alguns cremes que as pessoas usam para amaciar a pele. Mas a água em nós, nos dá aquele brilho,
aquela nutrição que torna nossa pele muito macia. E essa maciez da pele fica muito visível. Isso é o mínimo do mínimo, Eu diria.
Mas então, a pessoa que é uma alma realizada... torna-se uma pessoa muito suave, muito delicada. Quando ela fala com
alguém, na sua voz há ternura, ou Eu diria, há... jise kehte hein apne yahan pani, Hindi mein kehte hein pani hona. Há esse fluxo, o
fluxo líquido e o frescor da água. Então esse é outro aspecto sutil... que deve ser expresso em seu comportamento, na sua pele,
na sua forma de lidar com os outros, de modo que você deve ser como a água, que se move, que é refrescante, que acalma, que
purifica. Então isso também se torna uma parte integrante do seu ser, uma vez que você se torna uma alma realizada. Com a
água, você também tem uma outra coisa, nós chamamos de agni, significa fogo. Então você tem fogo também, mas é um fogo
muito silencioso. Ele não queima ninguém, mas ele queima todas as coisas erradas dentro de você. Sejam quais forem as
coisas erradas que você tenha, ele queima. E ele queima as coisas erradas nas outras pessoas também. Por exemplo, uma
pessoa vem com muita raiva em sua direção. O que acontece é que essa raiva se esfria com o fogo que está lá. Além disso,
uma alma realizada não pode se queimar, o fogo não pode queimar. O incêndio não pode atingi-la. É muito importante entender.
Também, se você está fazendo alguma coisa errada, ele pode queimá-lo. Mas se você é um bom Sahaja Yogi e, Eu diria, um
Sahaja Yogi perfeito, o fogo nunca irá queimá-lo. Nós temos o exemplo de Sitaji, que foi para dentro do fogo pariksha, nada A
queimou. Então isto é o que temos de entender: uma vez que vocês obtenham as sutilezas do fogo, então o fogo e a água,
ambos se tornam meio que divinos. Por exemplo, a água que você toca, a água que você bebe, qualquer água na qual você
coloque sua mão, a água fica vibrada. Significa o quê? A sutileza da água surge nela. O frescor, o poder de cura também surgem
naquela água. Assim, quando ela se torna mais sutil, todos esses poderes começam a aparecer, os quais você pode ver por si
mesmo, você não tem de fazer experiências. Então o último elemento é a Mãe Terra. É o mais importante esta Mãe Terra. Há
uma fotografia, vocês podem ver, que foi feita na Rússia, na Minha dacha (casa de verão), onde a Kundalini está na Mãe Terra,
elas mostraram claramente. Está lá. E é a Mãe Terra que mostra isso. Por exemplo, Eu tenho observado as flores, se vocês as
mantêm em Meu quarto, elas florescem. Elas podem ficar muito grandes desse jeito. As pessoas nunca viram flores tão
grandes. Às vezes elas vêem. Eu não estou fazendo nada, Eu estou apenas sentada, e o que acontece com as flores? Agora
vocês vêem que esse princípio da Mãe Terra funciona. O aspecto sutil da Mãe Terra funciona. Ela é uma mãe e lhes dá toda a
nutrição... e faz vocês crescerem saudáveis. E é desse modo que essa sutileza da Mãe Terra atua. A Mãe Terra é Aquela que
gera todas estas flores... e todas estas árvores e tudo isso, mas Ela também desempenha um grande papel em nós. Não é
simplesmente que a Mãe Terra exista sem a nossa conexão. E nós não respeitamos a Mãe Terra. Nós A poluímos, nós temos
feito todo tipo de coisas; nós retiramos as árvores e nós fizemos uma bagunça Nela, mas Ela é nossa Mãe. E muitos aspectos
sutis desta Mãe Terra surgem em nós. Um deles é a gravidade. A pessoa fica muito atraente, não no sentido físico, mas no
sentido espiritual. Tal pessoa atrai as outras. Elas se sentem atraídas. E elas sentem de há algo especial com relação a essa
pessoa. Essa é uma das qualidades da Mãe Terra. Se Ela não nos mantivesse atraídos, nós teríamos caído com Seu
movimento. E outras qualidades da Mãe Terra... também começam a se manifestar dentro de nós. E nós nos tornamos muito,
Eu diria, extremamente tolerantes, pessoas pacientes, tolerantes e pacientes. Extremamente tolerantes e pacientes. Mas se
você não é tolerante, se você é irascível e tudo mais, este princípio da Mãe Terra não se expressou. Veja a Mãe Terra, o quanto
Ela tolera a nossa insensatez; quantas coisas erradas nós fazemos contra Ela, mas mesmo assim Ela tolera. A qualidade de Shri
Ganesha, antes de mais nada, é tolerar. Até um certo ponto, Ele tolera. Do mesmo modo, nós também nos tornamos
extremamente tolerantes, pacientes e misericordiosos. Isso é o mínimo do mínimo que deveria acontecer... a todos os Sahaja
Yogis que têm vibrações. Porque agora, Eu lhes falei sobre todas as coisas... que são expressas nas suas vibrações. É uma
coisa para ser entendida, que o que vocês se tornaram agora é algo muito grandioso. Não aconteceu aos outros. Não
aconteceu a ninguém que não tem sido um Sahaja Yogi. Vejam as pessoas que vão à igreja ou às mesquitas ou aos templos,

observem suas faces. Olhem para elas, como elas se parecem. Elas não obtiveram nada dos templos, não obtiveram nada da
mesquita, elas não obtiveram nada de qualquer um desses lugares... onde elas vão para venerar. Assim, isso é artificial, isso se
tornou algo, Eu diria, sem qualquer conexão com a realidade. Somente após a Realização, vocês estão conectados com a
realidade. E vocês podem ter o entendimento... de todas essas sutilezas trabalhando através de vocês. Por que Eu estou lhes
falando isso? Porque Eu quero que vocês conheçam e reconheçam a si mesmos, que compreendam o que vocês são, o que
vocês obtiveram. Uma vez que você se reconhece e compreende a si mesmo, você pode fazer muito. Antes de mais nada, dizer:
"Eu sou um Sahaja Yogi", isso deveria ser dito com muita autoconfiança. E como uma pessoa autoconfiante, você deve
descobrir: "O que eu tenho feito como Sahaja Yogi?" "O que eu posso fazer como Sahaja Yogi?" Alguns Sahaja Yogis têm feito
milagres. Eles têm feito muitos trabalhos da Sahaja Yoga, enquanto alguns Sahaja Yogis ainda estão escrevendo para Mim:
"Meu marido está brigando comigo, meu filho é assim," "minha mãe é assim." O tempo todo cartas e mais cartas chegam a
Mim. Você é um Sahaja Yogi. Agora, simplesmente observe suas sutilezas, trabalhe isso. Eles pensam que Eu estou aqui para
resolver seus problemas, seus problemas de família e seus empregos e essas coisas. Eu não estou aqui para isso. Eu estou
aqui para dar a Realização do Si. E a compreensão de que seja o que for que você obteve, você deve aceitar como um desafio.
Assuma isso como um desafio e você ficará impressionado ao ver... como você será ajudado e como você alcançará os
resultados. "Sahaja" não significa somente que você obtém a Realização... espontânea, também significa que você adquire
espontaneidade, toda a natureza adquire espontaneidade. Todos aqueles aspectos sutis que Eu lhes falei, todos eles ficam
espontâneos e eles atuam. É claro que existem anjos e existem ganas que estão ajudando vocês. Mas vocês não precisam
preocupar-se com eles agora. O principal é que vocês têm de compreender o que vocês são, o que vocês obtiveram e o quanto
vocês têm encarado isso, alcançado isso e como isso tem funcionado. Eu tenho visto, toda vez que Eu tenho um pequeno
problema, imediatamente, isso atua. Isso atua em tantas regiões e com tantas pessoas, que Eu nunca esperava. Simplesmente
entra em ação. Tudo se resolve. Mas o que quer que aconteça é para o seu bem, é para o seu crescimento, para sua
compreensão de que você é um Sahaja Yogi. Você entrou no Reino de Deus. Mas isso você tem de desenvolver. A introspecção
também pode lhe dizer: "Você está trabalhando todas essas coisas ou não?" Se você fizer introspecção, você ficará surpreso ao
ver: "Sim, você tem esses poderes e pode fazer milagres." Assim, Eu abençoo todos vocês. Por favor desenvolvam esses
aspectos sutis em vocês, eles já estão lá. Vocês não têm de fazer nada, apenas compreender e situar-se. Muito obrigada.
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Puja de Natal, Torne-se em consciência sem pensamentos India, Ganapatipule 25-12-1998 Primeiro Eu vou falar em inglês e
depois em hindi. Neste dia, há muito tempo atrás, Cristo nasceu. Todos vocês conhecem a história do Seu nascimento… e de
todos os sofrimentos que Ele teve de passar. Ele é Aquele que nos deu um modelo de Sahaja Yoga, Ele não viveu de maneira
alguma para si mesmo. Mas Ele viveu para os outros, trabalhando o Agnya Chakra. Você pode ser divino, você pode ser muito
poderoso, mas este mundo é tão cruel… que eles não compreendem a espiritualidade. Eles não compreendem a grandeza
espiritual. Não somente isso, mas há muitos fatores que atacam a espiritualidade. Eles sempre fizeram isso. Todo santo sofreu
muito. Mas Eu acho que Cristo foi o que mais sofreu. Como vocês sabem Ele era… dotado de todos os poderes de Shri Ganesha,
visto que Ele é a reencarnação de Shri Ganesha. O primeiro deles era a inocência Dele. Ele era a Criança Eterna, nós devemos
dizer. Ele não conseguia compreender as crueldades… e a hipocrisia deste mundo estúpido. Ainda assim, mesmo que você
entenda, o que você pode fazer sobre isso? Mas, com grande coragem, Ele nasceu em um país onde… as pessoas não tinham
nenhuma ideia de espiritualidade. Eu li um livro sobre Ele, dizendo que Ele veio para Caxemira… onde Ele se encontrou com um
de Meus antepassados, Shalivahana. Isso é muito interessante porque está tudo em Sânscrito… e o escritor talvez não
soubesse Sânscrito, então ele transmitiu tudo em Sânscrito, que não é muito adequado, Eu tenho certeza, para os ocidentais.
Graças a Deus, ele não sabia Sânscrito, senão teria sido muito perigoso. Está escrito que ele perguntou a Cristo: "Por que Você
veio à Índia?" Então Ele disse: "Este é Meu país," "é por isso que Eu vim aqui," "onde as pessoas respeitam a espiritualidade."
"Mas Eu vivo entre pessoas…" "que não compreendem a espiritualidade de forma alguma." Sua conversa com Ele foi muito,
muito interessante, porque Shalivahana disse: "Há uma razão a mais para Você voltar…" "para o Seu país e ensinar-lhes Nirmala
Tattwam", este é o princípio da purificação. Ele voltou. Três anos e meio depois, Ele foi crucificado. Eu pessoalmente acho que a
grande diferença entre… a execução ocidental e a indiana é que… no Ocidente matar é uma profissão muito importante. Com o
menor pretexto, eles matam pessoas. Qualquer um que fosse um santo era morto ou eles o chamavam de louco. É a melhor
maneira de evitar a espiritualidade. Enquanto na Índia, se um santo diz qualquer coisa, então ele não é contestado, nunca. Mas
eles acreditam nisso. Porque ele é um santo, ele é uma personalidade muito mais elevada do que nós. Embora houvesse muitas
pessoas más ao redor, e elas os torturaram. Mas, de modo geral, o público, as pessoas os respeitavam. Se há falsos gurus,
normalmente eles não ficam neste país… porque eles sabem que serão desmascarados. Também, eles são tão orientados ao
dinheiro… que eles vão para a América ou para alguns países estrangeiros… e se estabelecem lá para ganhar dinheiro. Esse é
um dos sinais que a pessoa deve observar. Essa talvez seja uma das razões pelas quais Cristo nasceu… em uma família muito,
muito comum. Ele não tinha uma cama apropriada para dormir, como uma criança também. Está tudo descrito, onde Ele
dormia, como Sua Mãe e Seu pai viviam em um lugar… onde havia vacas e bezerros. Isso era para mostrar que… a
espiritualidade não precisa de nenhum luxo, não precisa de nenhuma pompa e exibição. É um poder interior. É um brilho e a luz
interior que se mostra automaticamente. Você não tem de fazer nada para exibi-la. Uma pessoa assim não tem nenhum senso
de dinheiro… e de outras coisas como as posses. Ele ficava preocupado com as pessoas que estavam sofrendo… fisicamente,
até mesmo os leprosos, e Ele tentou curá-los. Ele tentou ajudar muitas pessoas que estavam doentes fisicamente, porque
naquela época não havia nenhum hospital, nenhum médico. Então Sua atenção foi atraída para as pessoas… que estavam
sofrendo fisicamente. Também mentalmente, Ele tentou prepará-las. Há tantos sermões lindos na montanha. De certo modo
naquela época, as pessoas não eram tão materialistas, então elas O ouviam, você não pode dizer quantos O entenderam. É
muito importante: se você não é uma alma realizada, então é difícil entender a espiritualidade. Aquele que está falando sobre
espiritualidade… e aquele que está ouvindo, ambos têm de ter no mínimo a Realização. Assim, a partir de Sua bela vida que Eu
vi, nós temos de aprender que, a menos e até que sejamos almas realizadas, nós estaremos torturando o Espírito de Cristo. Nós
temos visto que isso está acontecendo… com todos aqueles que falam de Cristo. Ele disse isto muito claramente: "Vocês
ficarão Me chamando: 'Cristo, Cristo'," "Eu não os reconhecerei". Ele disse isso muito claramente. Eu não sei por que eles não
removeram isso da Bíblia. Isso significa que aqueles que irão falar e pregar… e se vestir para mostrar que eles são espirituais
em nome de Cristo, Ele não os reconhecerá. É simples assim. E nesta época agora, quando acontece o Juízo Final, Ele irá julgar
o mundo inteiro com base na espiritualidade, que significa as vibrações. O julgamento Dele já iniciou. Eu tenho visto isso. Vocês
podem ver em muitos países… que as coisas estão simplesmente desaparecendo. Todo o ego deles, toda a agressividade
deles, todas as crueldades deles estão sendo desafiadas. E aqueles que cometeram erros na guerra também são repreendidos.
Assim, na história também, aqueles que cometeram erros a qualquer comunidade, a qualquer povo, todos eles serão

repreendidos. Eles não tinham direito… de serem agressivos com as pessoas e torturá-las. Isso é que é o Princípio de Shri
Ganesha… atuando através da Sahaja Yoga. Cristo não disse isso, mas Ele de fato disse: "Haverá o Juízo Final." Por um lado, Ele
era muito gentil e compassivo, por outro lado, Ele foi realmente Shri Ganesha, porque Ele pegou um açoite para bater nas
pessoas… que estavam vendendo coisas no templo. Vocês não podem ter negócios em nome da religião. Que coisa grandiosa
para ser compreendida. Mas os cristãos não seguiram isso, eles não seguiram. Eu não sei para onde eles foram. Do mesmo
modo, nós tivemos Mahatma Gandhi… que falou de espiritualidade e nada mais, adhyatma o tempo todo. Mas seus sucessores
que vieram… o colocaram em algum lugar com a espiritualidade dele… e começaram um mundo novo, novas ideias e um novo
estilo de vida. Aqueles que deveriam ser seus seguidores… agora estão querendo ter muitos bares… e também todos os tipos de
coisas, vocês podem imaginar? Este congresso foi fundado por Mahatma Gandhi, e os encarregados pelo Congresso estão
fazendo tudo isso. Onde eles irão liderar? A beleza deste país, o tesouro deste país é a espiritualidade. Ao invés de adotar a
espiritualidade, aonde eles estão indo? Eles podem não ser cristãos, mas eles respeitam Cristo, eles respeitam a Bíblia. Eu devo
lhes dizer, é um fato, as pessoas não sabem. Eles não são cristãos no sentido de que eles não são batizados, mas eles
respeitam… porque eles entendem que havia muita espiritualidade em relação a Cristo. Ele era a personificação da
espiritualidade. Esta é a beleza dos indianos: se alguém é um hindu ou muçulmano, não faz nenhuma diferença. Havia muitos
muçulmanos que eram santos e Sufis na Índia, todos eles são respeitados por todos, quer eles sejam muçulmanos ou hindus.
Assim, em relação a Cristo, ninguém tem qualquer objeção de forma alguma. Pelo contrário, vocês viram ontem como todos
eles estavam felizes com isso, porque eles são almas realizadas. Mas mesmo se eles não forem, neste país, Cristo é muito
respeitado. Eles não conseguem entender, como eles podem inspecionar a vida de Cristo? Como eles podem julgá-Lo? E como
eles podem fazer filmes vulgares sobre Ele? Isso eles não podem suportar, porque o respeito que eles têm pela espiritualidade…
existe muito mais do que existe no exterior. Porque em nome de Cristo, as pessoas têm cometido muitos erros, tantas mortes
têm sido causadas. Todos os tipos de coisas erradas têm sido aceitas. Com tudo isso, a pessoa não entende como eles têm
julgado Cristo. Por exemplo, pelo que Eu sei na Inglaterra, Eu vi, Eu fiquei chocada: se alguém morre, eles bebem; se alguém
nasce, eles bebem. A bebida é a única maneira pela qual eles têm relacionamentos. "Como vocês podem beber? ", Eu lhes
perguntei. Eles disseram: "Por quê? Cristo criou o vinho". Eu disse: "Quando?" "Em um casamento." Eu disse: "Em um
casamento? Aquilo não era vinho," "aquilo era apenas suco das uvas que eles cultivavam lá." Nós chamamos isso de drakshas
na nossa língua. Como pode ser vinho? Ele primeiro tem de ser fermentado, ele tem de apodrecer, como pode ser? Portanto este
é o maior "dharma": beber. Mas na Índia, nós sabemos, apesar de ninguém ter dito nada contra a bebida, mas nós sabemos que
beber é algo pecaminoso. Você vê isso todos os dias, todo mundo sabe que se você bebe, você fica completamente fora de si.
Não há nada para ser dito numa plataforma religiosa, mas todo mundo sabe o que é beber. Não que as pessoas no exterior não
saibam, elas também sabem. Mas de alguma forma, isso se tornou uma moda. Mesmo em nosso país, isso agora tem sido
introduzido, Eu não sei como, depois da independência, as pessoas começaram a beber. Em todas as festas, eles bebem,
também em nome de Cristo no Natal. É um tamanho insulto à Sua bela vida santa. Assim, quando Eles vieram a esta Terra,
talvez todos os poderes Deles de santidade tenham sido destruídos. A coisa muito boa sobre os indianos é que pelo menos eles
respeitam, eles respeitam um lugar sagrado. Isto é algo bom em relação a eles. E eles sabem o que é santidade. Agora, é claro,
eles estão se tornando muito… modernos e americanizados. Mas ainda assim, eles sabem o que é errado, o que não deveria ser
feito. Com a Sahaja Yoga, agora Eu estou muito feliz em dizer… que os Sahaja Yogis estrangeiros também se tornaram muito
belos. Eu estou surpresa, porque na cultura deles não há nenhuma espiritualidade. Mas Eu não sei como eles largaram toda
aquela insensatez… e desabrocharam como flores de lótus, belamente, com uma belíssima fragrância de espiritualidade. Isto é
algo - é um milagre. Todo mundo diz: "Mãe, nós não conseguimos acreditar nisso," "como pôde acontecer? Como a Senhora
conseguiu fazer isso?" Eu diria que é a bênção de Cristo. Eles viram como as pessoas estão trabalhando em nome de Cristo… de
uma maneira muito degradada, e eles desenvolveram um tipo de consciência de que definitivamente… há algo errado com isso,
isso não é Cristo. Essa não é a vida santa Dele que eles estão retratando. É alguma outra coisa. E é desse modo que Eu acho
que no Ocidente há um ímpeto maior, uma força maior de ascensão. Ontem alguém veio e Me disse: "Mãe, não há nenhuma
meditação coletiva". Eu fiquei muito feliz ao ouvir essa reclamação. O que é mais importante é a meditação na Sahaja Yoga, não
há dúvidas sobre isso. Mas os estrangeiros meditam muito mais do que os Indianos, é surpreendente. E os homens e mulheres
estrangeiros são altamente equipados, Eu devo dizer, no que se refere à espiritualidade. Especialmente os russos, Eu fiquei
surpresa que na América, eles Me disseram: "Mãe, estes americanos não são Sahaja Yogis." Eu disse: "Por quê?" "Eles não têm
esse respeito pela Senhora, eles não meditam." "Aqueles que não meditam não são Sahaja Yogis." Eu disse: "Eu concordo". E
eles fizeram todos eles, todos os americanos meditarem. Eu não sei por que as pessoas do Bloco Leste, búlgaros e russos… e
todos aqueles romenos, como eles adotaram tanto a Sahaja Yoga. É claro, eles tiveram a maldição do comunismo sobre eles.

Talvez eles tenham sentido que perderam algo na vida… e eles foram fundo dentro de si mesmos, e é desse modo que eles
alcançaram isso. Mas Eu tenho de dizer aos indianos que eles têm de meditar. Os indianos têm uma ou duas características
muito ruins, e esta é uma delas: formar grupos. Por exemplo, se eles são brâmanes, eles se sentarão juntos; se eles são
kayasthas, eles se sentarão juntos; se eles são bhaniyas, eles se sentarão juntos. Se não for assim, então por um outro nome,
eles se agruparão. Essa é a pior maldição do Meu país, porque uma vez que vocês comecem a se agrupar, vocês nunca podem
ver o que é bom nos outros… e vocês nunca podem ver o que é ruim em vocês mesmos. Essa formação de grupos pode trazer
muitos problemas neste país. Na época de Cristo, eles tinham tipos muito diferentes de pessoas. Ou eles estavam interessados
na espiritualidade ou não. Agora nós temos pessoas aqui que estão interessadas na espiritualidade, mas eles ainda estão com
uma perna dentro da água. Onde os problemas de antigas gerações ainda existem. E essa e a ruína do nosso país. Nós não
conseguimos nos unir; nós não conseguimos ser amigos uns dos outros. É claro, não na Sahaja Yoga, Eu devo dizer, isso tem
sido resolvido muito bem. Mas se vocês observarem, mesmo na época de Cristo, Ele tinha problemas com Seus discípulos.
Especialmente algo aconteceu com Pedro. E Ele é Aquele que diz: "Um Satã irá encontrar-se com você." Porque Eu acho que as
pessoas caem no grupo das forças satânicas. E Ele disse que Ele removeu os demônios satânicos… de muitas pessoas e os
colocou nos porcos. Isso é verdade. Há uma força satânica que está trabalhando muito fortemente. Quanto mais nós
desenvolvemos a segurança da espiritualidade, mais eles se desenvolverão. A força satânica está numa forma diferente no
Ocidente… e numa forma diferente no Oriente. Mas Eu gostaria de dizer a eles para tomarem cuidado… com o modo de
descobrir as forças satânicas no Ocidente. Vocês podem não ser afetados por isso… porque vocês são almas realizadas, mas
vocês terão de combater isso. Vocês terão de combater isso. Por exemplo, o racismo. O racismo ainda é muito poderoso, muito,
muito poderoso. E vocês têm de combater o racismo através do casamento de pessoas… que pertencem a outras raças. Mas
ainda assim, Eu acho difícil casar… uma pessoa negra com uma pessoa branca. É uma situação impossível. Se Eu tentar isso,
Eu não sei o que acontecerá. Uma vez nós tivemos um casamento assim, Eu devo lhes dizer. E uma mulher branca, uma
francesa, casou-se com um homem negro. Ao invés da francesa dominar, esse homem negro dominou. Então, Eu fiquei
bastante surpresa, como podia ser isso? Então, a razão era, Eu acho, que ele estava se vingando, talvez algo temporário. Assim,
em primeiro lugar, um enorme amor e afeição têm de crescer entre as pessoas. Esta cor da pele é tão superficial. Não tem nada
a ver com o amor interior, nada. É tão superficial. Graças a Deus em nosso país, você pode ter uma esposa que seja bem escura,
um marido que seja bem claro, ou vice-versa. Mas eles nunca olham para isso daquele ângulo. Eu não acho que isso exista
neste país. Mas nós temos um outro tipo, é apenas um típico problema humano, que é o ser humano discriminar através do ego,
Eu devo dizer, Cristo tentou lutar contra o ego de vocês. Ele nasceu em uma família muito humilde… e Ele não era um homem de
pele branca, não. Na linguagem de vocês, Ele era moreno, mas na linguagem indiana, Ele era negro. Mas quando se trata de
espiritualidade, você só vê a pessoa iluminada. Você não vê que cor de pele eles têm. Isso é muito, muito superficial. Mas esse
é um dos inimigos da vida Ocidental, Eu acho, que deve ser vencido. Materialismo é um outro inimigo. Mas o pior de todos, que
é contra Cristo, é a imoralidade. A imoralidade é muito aceita no Ocidente. Todos os tipos de comportamento imoral são
aceitos. Como por exemplo, eles dizem que todas essas pessoas imorais dizem: "Vote em alguém" , e ele se torna presidente
dos Estados Unidos. Então tudo bem, não importa, todos os tipos de imoralidade são permitidos. Mas isso é totalmente contra
Cristo. Totalmente. As pessoas não entendem que a imoralidade as levará… a um reino que Eu não sei do que chamar, porque
ele é ainda pior do que o reino animal. E eles são tão imorais, eles dão ouvidos a pessoas como Freud, como se eles não
tivessem nenhuma inteligência, eles não tem nenhum Espírito para reparar em um homem assim. Somente depois da Sahaja
Yoga, você pode ter o modelo de vida de Cristo. Qualquer que seja o passado está terminado e acabado. Hoje, agora, vocês são
almas realizadas… e a moralidade é a força de vocês. Esqueçam o passado, e Eu tenho certeza que vocês podem conseguir…
muito mais pessoas para virem para dentro da filosofia da Sahaja Yoga, se vocês levarem uma vida muito, muito moral. Ao
mesmo tempo, um outro inimigo muito ruim que temos é a nossa raiva. Assim, eles são muito orgulhosos, eles dirão: "Eu vou
ficar com raiva agora. Você sabe, estou com muita raiva." Eles não têm vergonha disso… e continuam dizendo isto: "estou com
muita raiva", como se não fosse errado dizer: "estou com muita raiva." Agora, eles dizem: "Odeio você." Quero dizer, imagine, em
qualquer idioma indiano, se eles usam essa palavra, significaria: "estou cometendo pecado". Assim, toda essa agressividade
vem da raiva. Se alguém tem de ficar com raiva, ele deveria ficar com raiva de si mesmo. O melhor é, para se livrar da raiva, você
pode puxar seus cabelos, você pode se morder, você pode usar seu travesseiro para bater em si mesmo. Essa pode ser a
melhor maneira para retirar sua raiva. Mas veja, para que você está com raiva? Às vezes é totalmente inútil. Às vezes não tem
nenhum sentido. Às vezes é totalmente louco, estúpido. Mas contanto que você pare de dizer: "Eu estou com muita raiva", está
certo. Esse é o momento em que vocês devem saber… que vocês estão caindo completamente. Assim, Cristo não falou de
todas as coisas sutis. Eu tenho lhes falado, porque isso foi deixado para Mim. Sem a Realização, como você pode falar sobre

coisas mais sutis? Você não pode. Da última vez, Eu lhes falei sobre as vibrações: o que é isso, o que isso representa… e como
você obtém a energia sutil que chamamos de tanmatra, de nossa luz, tejas, da água, jala, e prithvi, agni. Mas, Eu não lhes falei de
uma, de uma muito especial… que, na língua Inglesa, vocês a chamam de éter. Mas o éter é a energia que é controlada por uma
outra tanmatra, nós a chamamos de akash. Isso existe especialmente hoje, porque foi Cristo quem sacrificou Sua vida… para
abrir o nosso Agnya Chakra, de tal maneira que nós alcançamos esse estado de akash. Sem Ele, isso não teria sido possível.
Nós podemos ter comunicações em geral. Por exemplo, nós podemos falar com as pessoas, podemos dizer coisas, também
podemos usar os dedos para nós expressar, nossas mãos para comunicar. Mas, para comunicar, transmitir vibrações, você tem
de ter vibrações. Caso contrário, você não pode sentir uma outra pessoa. Mas se você está no nível do Agnya, significa que você
é mental, totalmente mental, então suas vibrações também estão diminuindo, no sentido de que você não sabe o que elas
realmente estão dizendo. Você não consegue julgar suas vibrações, porque essas vibrações são mentais. Eles dirão: "Mãe, nós
perguntamos às vibrações". Eu disse: "Verdade?" Se vocês não têm nenhuma vibração, como vocês podem perguntar às
vibrações? É uma coisa muito comum. "Nós perguntamos à vibração; nós descobrimos a partir das vibrações." Isso não é
possível, porque você é apenas mental. Agora, o que Cristo fez foi colocá-los longe do nível mental. Isso é o mais difícil. Ao
passo que Eu fico surpresa ao ver que aqueles que seguem… o Cristianismo têm a pior condição mental. O mental deles está
totalmente presente. como, Eu não sei do que chamar, como o nevoeiro de Delhi… que você não consegue atravessar. Isso é o
que foi rompido, atravessado, foi Cristo que o fez. O quanto nós devemos ser gratos a Ele, pois Ele removeu o maior obstáculo
na ascensão humana, e esse obstáculo foi romper este Agnya, este ser mental dentro de nós. Nós lemos como loucos, nós
ouvimos as pessoas como loucos, nós gostamos daqueles que alimentam o nosso ser mental. Eles são tão mentais, tão
argumentadores, acham que não há limite para a inteligência deles, que você tem apenas de dizer: "Tudo bem, namaskar." Você
não consegue lutar contra a atitude mental deles. É por isso que Cristo… deve ser venerado por pessoas que são muito mentais.
E essa insensatez mental… tem dado um enorme sentimento de superioridade às pessoas. "Seja o que for que façamos, o que
há de errado? O que há de errado?" Eles não podem se corrigir, porque a menos e até que você cruze esse limite do ser mental,
você não pode ver a si mesmo. Você não pode fazer introspecção, você não consegue se observar. Você observará os outros:
"Estes Sahaja Yogis são assim,"’ "a Sahaja Yoga é assim", todos os tipos de coisas. Mas você não consegue se observar, porque
a coisa toda é mental. Essa atitude mental deve ser completamente refreada… através da ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas Ele é também mental, em seus cérebros, Cristo é também mental, agora o que fazer? Aquele que rompeu a atitude mental é
também mental. Você O transformou em mental, como uma estátua de pedra. Assim, primeiramente, nós temos de dizer a nós
mesmos: "Agora não pense, não pense, não pense, não pense", quatro vezes. E depois você pode se elevar acima disso. E isso é
muito importante. Na meditação, você tem de ir além da mente. E agradeça a Cristo por Ele estar sentado no Agnya… para
acabar com essa insensatez do ser mental. Eu acho que as pessoas deveriam parar de ler também, talvez, talvez. Mesmo a
Minha palestra se torna mental, o que fazer? Quero dizer, tudo que entra na cabeças deles se torna mental… de uma forma ou de
outra. E depois eles Me perguntam: "Mãe, a Senhora disse desta forma, o que fiz…" Eu disse: "Eu falei isso para fazê-lo ficar sem
pensamentos." "Só para aturdi-lo, " "Eu não disse isso para se sentar e analisar e concluir, não, não." "Eu disse isso para que
você ficasse completamente chocado e aturdido." Portanto, a melhor coisa para todos vocês é ficar sem pensamentos. Essa é
a bênção de Cristo, foi isso que Ele trabalhou para vocês. E Eu tenho certeza se você colocar isto em prática: então não preste
atenção nos outros, não reaja, simplesmente não reaja. Tudo que eles virem, eles reagirão. Qual é a necessidade? De que
adianta? O que você irá fazer com essa reação? Essa reação cria somente ondas de pensamentos em sua mente, Eu tenho lhes
dito centenas de vezes. E agora você tem de se tornar… totalmente sem pensamentos após este Puja. Se isso acontecer, Eu
acho que alcançamos muito. Essa é a maior bênção que Cristo lhes deu, a qual vocês realmente deveriam desfrutar. Somente
então esse Akasha Tattwa em vocês irá atuar. E como ele atua? Através da sua atenção. Isso funciona Comigo, como vocês
sabem. Com Minha atenção, Eu realizo muitas coisas. Como? Simplesmente Minha atenção torna-se sem pensamentos,
apenas sem pensamentos. Ela vai, onde quer que ela vá, ela atua. Mas se vocês colocarem sua atenção… nos pensamentos o
tempo todo, para pensar, então ela não fará o trabalho que ela deveria fazer. A atenção atua maravilhosamente… se você está
sem pensamentos, caso contrário ela não atua. Portanto ela tem de se elevar a partir do seu próprio SI. Depois a partir dos
outros para o nível mais elevado da humanidade, onde vocês estão em comunicação com o céu, que podemos chamar de
tanmatra, ou o essencial, ou a essência do éter. Com o éter, vocês podem ter a televisão, vocês podem ter o telefone. É um
milagre também. Mas com este tanmatra, sentado aqui, você pode fazer o trabalho. Ela trabalha. A atenção simplesmente
trabalha. Eu sei disso. Vocês também sabem muito bem. Você não tem de Me pedir para colocar a atenção; você simplesmente
coloca a atenção e isso dará certo. É uma coisa muito importante que vocês obtiveram. Eu acho que é a primeira coisa, uma vez
que vocês a tenham, não há nenhum problema. Mas nós começamos manifestando a partir do elemento Terra. Depois a partir

do elemento Agni; em seguida a partir do elemento Jala, e depois chegamos a Tejas, onde o rosto começa a brilhar. Mas por
último, nós obtemos essa consciência sem pensamentos… através da qual nossa atenção fica totalmente livre… para fazer
algum trabalho especial. Mas se vocês ficam o tempo todo pensando, então a coitada dessa atenção fica tão ocupada, tão
ocupada. Vocês não têm de Me pedir também: "Mãe, por favor, coloque a atenção." Vocês podem colocar a atenção, e vocês
podem realizar isso. Nessa atenção, vocês não sentem o que obtiveram, o que vocês estão mantendo, o que estão vestindo, o
que os outros estão fazendo, não, nada disso. Você é um consigo mesmo. E é uma vida cheia de humor. Tanto humor. Tanta
alegria. Tanta felicidade… que você não se importa com nada… que as pessoas normalmente se importam. Então, do jeito que
está agora, a Sahaja Yoga tem trabalhado em muitos países. Eu estou muito orgulhosa de vocês, muito orgulhosa. E agora ela
também está indo para os países africanos, é uma satisfação muito grande para Mim. E todos vocês podem fazer isso; todos
vocês podem realizar isso. Só uma coisa, tornem-se conscientes sem pensamentos, como a bênção de Cristo. Se isso
funcionar, vocês estarão deleitando-se totalmente. Que Deus os abençoe.
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Véspera do Puja de Aniversário, Delhi, Índia, 20.03.1990 Tudo isso sendo dito no Meu aniversário… realmente Me deixa
envergonhada, porque tudo já está sendo programado, o tempo estava esgotado. Isso tinha de acontecer dessa forma. E
chegou o momento agora que… este mundo inteiro tem de assimilar a compreensão global. Os seres humanos, Eu fiquei
surpresa ao ver… como eles são ansiosos nesses tempos difíceis para alcançar a verdade, porque é muito difícil manter a
verdade quando há mentira o tempo todo. E a maneira como as pessoas o perseguem quando você fala a verdade… também é
uma tarefa muito perigosa combatê-los, aqueles que estão apenas sempre recorrendo a crueldades, à mentira, à agressividade.
Todos esses são elementos autodestrutivos. Também nós temos outros elementos autodestrutivos dentro de nós, como beber,
fumar, podemos dizer também outras coisas, como o uso de drogas. Mas as pessoas fazem isso. Elas simplesmente fazem
isso. Não que elas não saibam, mas elas simplesmente fazem isso por causa da influência da época. E isso é o que é a Kali
Yuga, onde nos destruímos e tentamos destruir os outros, e temos uma espécie de tentação estranha por isso, não somente
isso, nós também gostamos de tudo isso. Nós gostamos de toda essa crueldade, toda essa agressão. Agora, quando nós
dizemos que a Kali Yuga acabou, nós devemos saber… algo sobre a Kali Yuga. Kali era uma das Divindades que deveria trazer a
Kali Yuga… e todos os problemas da Kali Yuga. Primeiramente, Ela cria ilusões, "bhranti". Ela cria ilusões. As pessoas não
entenderão… quem é uma pessoa verdadeira, quem é uma pessoa falsa. Assim, nós temos muitos falsos gurus, como vocês
sabem. Nós temos muitos falsos propagandistas. Nós temos muitas pessoas que se vangloriam, mas não há nada nelas. Este é
um tipo de "bhranti" que a Kali Yuga cria. Uma vez que isso aconteceu, Nala e Damayanti também… estavam apaixonados um
pelo outro, eles eram marido e mulher. E Damayanti foi separada de Nala por essa criatura horrível chamada Kali. Esse sujeito,
Kali, tem feito esse tipo de trabalho, que é criar problemas na mente das pessoas, perturbando famílias, perturbando nações,
perturbando todos os bons desejos e os bons sentimentos entre os seres humanos. Então, uma vez que este senhor, aquele que
chamamos de Kali, foi capturado… por Nala, Nala, aquele que o odiava. E Nala disse: "Por que você não me permite matá-lo?"
"Você deveria ser morto porque você é uma pessoa tão horrível," "você cria tamanho bhranti, você cria tamanhos problemas
para as pessoas." Ele disse: "Se você quer me matar, você pode me matar," "mas primeiro ouça a minha importância, meu
mahatmya." "Qual é o seu mahatmaya? Qual é a sua importância?" Ele disse: "Minha importância é que quando eu vier a esta
Terra," "quando eu governar nesta Terra, eu sei que haverá bhranti," "haverá caos, haverá problemas," "mas as pessoas ficarão
tão fartas disso que elas buscarão a verdade." "E essas pessoas hoje que estão indo às montanhas e vales…" "para descobrir a
verdade, estarão lá…" "como seres humanos comuns, como chefes de família." "E eles encontrarão a verdade," "definitivamente
encontrarão a verdade." Isso já foi previsto pelo próprio Kali. Então, como vocês veem, há muito caos, há muitos problemas, e
quando você observa as pessoas, você não consegue entender… como essas pessoas que são instruídas, inteligentes, que
deveriam estar no comando dos negócios, podem andar por aí com ideias erradas, com coisas erradas. O problema é essa Kali
Yuga. Isso cria essa situação estranha em nossas vidas. Em primeiro lugar, ela cria uma situação em que um indivíduo começa
a pensar… que ele é muito inseguro e precisa adotar alguma maneira de se proteger. E então para onde ele vai é o lugar onde ele
será destruído, antes mesmo de saber que ele será destruído. O segundo ponto é que nós temos um grande sentimento de
inveja. Esse sentimento de inveja é ainda mais acentuado por esta Kali Yuga. Nós sentimos inveja de tudo, o que mostra nosso
complexo de inferioridade ou não sei o que é isso. Mas nós começamos a sentir inveja e por inveja começamos… a odiar as
pessoas sem nenhuma razão. Muitos países têm esse problema. No topo, estão os políticos, eles são condescendentes com
esse tipo de ódio por outras pessoas, sem entender qual é a conquista da outra pessoa, como ela alcançou, e "Por que eu
deveria ter inveja?". Então nós temos outra coisa além disso que é, que é a pior coisa, como Krishna disse, é a raiva. As pessoas
irascíveis não podem ver a verdade, porque à menor provocação, elas se tornam irascíveis… e começam a bater nos outros e
espancar os outros… ou dizer coisas horríveis que não deveriam ser ditas. Agora, este é outro critério para cada Sahaja Yogi
saber: até que ponto ele está fora desse sentimento de "krodha", que é a raiva. Ficar com raiva mostra que você não tem
nenhuma paz interiormente… e que você fica com raiva para apenas atacar outra pessoa, o que não é necessário. Mesmo
ficando em silêncio, você pode ser muito efetivo. Há uma história sobre o povo chinês que… na China havia uma luta
acontecendo entre algumas pessoas, e eles disseram: "Vamos deixar os galos lutarem por nós". Então eles tiveram uma briga
de galos. Então um sujeito levou um galo para um zen e ele disse: "O que eu devo fazer se este galo tiver lutar?" E ele disse:
"Muito simples, ensine o galo a ficar totalmente quieto." Ele disse: "Eu não posso fazer isso." Ele disse: "Tudo bem, dê-me o
galo". E ele ensinou o galo a ficar quieto, seja o que for que estivesse acontecendo, quem quer que seja que o estivesse

atacando. Quando ele entrou na arena, muitos galos começaram a atacá-lo, e ele ficou apenas em pé silenciosamente,
observando todos. Isso resolveu a coisa porque todos fugiram e eles pensaram: "Ele é tão poderoso, ele não está dizendo
nada." Então não atacando, não reagindo é que alcançamos algo. Na verdade, a reação é uma inimiga muito grande dos seres
humanos, nós reagimos a tudo, não devemos reagir, devemos apenas ficar em silêncio. E então este poder, sobre qual Eu lhes
falo, é o poder do Paramchaitanya, atua. Se você quiser reagir, tudo bem, Ele diz: "Vá em frente". Mas se você deixar isso e
apenas ficar quieto, em silêncio, Ele atua, Ele atua tão bem. Ele pode atuar sentado aqui, pode atuar em algum outro lugar. É um
poder imenso, é um poder tão eficaz, é um poder tão compreensivo e conhecedor, e acima de tudo, Ele ama, ama vocês. Assim,
quando esse poder passa a existir, de certa forma, Eu diria que Ele sempre existiu, mas quando é efetivo, na Krita Yuga, Ele é
efetivo. Através disso, vocês ficarão impressionados ao ver… como as coisas acontecem. Todos Me dizem: "Mãe, este milagre
aconteceu," "aquele milagre aconteceu." Então, Eu sei que não é milagre, é o Paramchaitanya… que está fazendo todo o trabalho,
todas as coisas belas, que está tentando ajudá-los e tentando revelar Seu amor. Isso é algo que nós não podemos ver, algo que
não podemos conceber com esta mente. Mas é além da mente que isso funciona. Eu fiquei surpresa, especialmente na Rússia,
Eu tive de estar diante dos cientistas. Então os cientistas eram tão, tão equipados, tão profundos… e eles entenderam tão bem,
mesmo em um lugar, vocês podem chamar de um lugar de grande aprendizagem, uma das universidades mais antigas, a
Universidade de São Petersburgo. Lá também Eu não sei o que fez com que eles Me dessem… o maior prêmio. Pelo quê? Eu não
sabia. Mas eles disseram: "A Senhora é ainda mais elevada do que a ciência." Então isso chamaram de ciência cognitiva, eles
deram um nome de ciência cognitiva. "Então Mãe, todo o Seu conhecimento é de ciência cognitiva." A única coisa é que se Eu
lhes digo algo, então vocês podem verificar. Os cientistas podem verificar. Todo mundo pode descobrir se é assim ou não. Mas
se vocês colocarem esse teste a todos esses falsos gurus, vocês verão que eles não têm nenhuma base científica. Eles não têm
como lhes dar nenhuma explicação… em relação a por que isso está acontecendo e o que está acontecendo. Eu tive de
enfrentar todos eles no mundo inteiro. E Eu fiquei surpresa ao ver que os cientistas Me reconheceram. E eles disseram: "Mãe,
isso é ciência cognitiva" e desse jeito, eles Me deram, em todos os lugares, eles Me deram prêmios e coisas assim. Eu nunca
soube o que é ciência cognitiva. Mas esse é o conhecimento que vocês obtêm além de sua mente. Com sua mente, vocês
obtêm é algo tendencioso, talvez cheio de inveja, talvez cheio de raiva. Mas além da mente, vocês até mesmo obtêm esse
conhecimento que é absoluto. Ninguém pode contestá-lo, é o conhecimento absoluto. Por exemplo, Eu lhes direi uma coisa e se
vocês virem este modelo… do lado direito para o lado esquerdo, lá parecerá com uma suástica. Eu fiz um modelo para eles, para
mostrar-lhes. E se vocês o virem do lado esquerdo para o lado direito, será o AUM escrito. E se vocês virem de baixo para cima,
é uma cruz, isso significa que Shri Ganesha, que está no Mooladhara, se encarna como Cristo. Então eles fizeram uma figura,
fizeram um modelo, os cientistas, e eles descobriram que o que Eu disse é verdade… e esse modelo realmente pode ser
mostrado. Quero dizer, um deles é assim, tudo que vocês sabem, tudo o que vocês dizem… deve ser verificado até mesmo pelos
cientistas. Eu não descarto a ciência. A ciência é amoral, não importa o que vocês digam. Mas uma vez que eles venham para a
Sahaja Yoga, esses cientistas, eles simplesmente se transformam. Mas os cientistas em outros países, Eu não sei sobre nosso
país, em outros países, eles alcançaram tal estado, tal estado… que eles querem saber o que está além. Todos eles vêm à Índia,
por quê? Por que eles não vão para o Japão? Por que eles não vão para a China? Por que eles não vão para a América? Para
encontrar a verdade, eles vêm para a Índia. Então na Índia, essa ciência cognitiva existia há muito tempo, da qual nós não
estamos cientes. Por exemplo, Eu devo dizer, os indianos de repente se tornaram muito ocidentalizados, após a independência,
de alguma forma, todas as ideias de Gandhiji… e tudo mais foram colocadas de lado. Então, nós não sabíamos o que era tão
grandioso em nosso país. Um "sampada" tão grandioso, um poder tão grandioso existia neste país… e eles sabiam tantas
coisas, tantas coisas sobre algumas coisas que a ciência não sabe. Agora, cabe à ciência descobrir… se o que quer que eles
tenham dito é verdade ou não. Eu tenho visto isso, é muito simples, se você realmente conhece a verdade e diz a um cientista,
ele irá atrás disso e resolverá. Não é um único exemplo, pode haver centenas que Eu posso lhes dar, onde Eu lhes disse algo,
eles disseram: "Tudo bem." "Verifiquem, descubram pelos seus métodos científicos." E eles descobriram, eles descobriram. Há
tantas maneiras que vocês têm na ciência de descobrir isso. Mas eles não sabem o que procurar. Eles estão apenas
continuando neste, naquele. Eles estão indo à lua, eles estão indo para essa coisa. Esse não é o caminho. Primeiro descubra o
que você tem de encontrar… e depois veja se isso está lá ou não. Eu fiquei surpresa, no Ocidente, embora os chamemos de…
muito avançados e todas essas coisas, mas no que diz respeito à espiritualidade, eles não estão em lugar nenhum. A faculdade
da ciência cognitiva deles é muito pobre em comparação a nós. Mas a nossa também é zero, porque nós todos nos tornamos
ocidentalizados agora. Todas as nossas ideias são ocidentalizadas e recebemos todo o conhecimento de fora. E mesmo
aqueles que querem fazer algo sobre a cultura indiana… e tudo mais, eles são tão pequenos, são tão incapazes de dizer-lhes o
que ela é. Não tem nada a ver com uma ideia fundamentalista, nada desse tipo. Mas é um fato, é a verdade, é a realidade, que

eles não conhecem a si mesmos. Eles apenas querem proclamar… o Bhartiya Sanskriti, a cultura indiana, mas não há nada
assim. Porque a menos e até que você seja uma alma realizada… e tenha alcançado esse estado, até então você não sabe nada
sobre os mistérios de Paramchaitanya. Portanto, para todo indiano é muito importante adotar a Sahaja Yoga. Também para
todas as pessoas no mundo inteiro. Em todos os lugares, como ela lhes disse sobre a Rússia, a condição é muito ruim, mas
ainda assim Eu devo dizer que os Sahaja Yogis são muito felizes lá. Quando Eu estive lá uma vez, houve esse golpe e todo
mundo estava preocupado… e nós vimos muitos tanques passando, essas coisas e tudo mais. Então Eu perguntei a aqueles
Sahaja Yogis russos, eles são mais do que cem mil, Eu acho, muito mais do que cem mil, Eu não sei quantos eles são. Então Eu
lhes perguntei: "Vocês não estão preocupados? O que está acontecendo em seu país?" Ele disse: "Mãe, nós não estamos". Eu
disse: "Por quê?" "Porque estamos no reino de Deus, por que deveríamos nos preocupar com a Rússia?" Isso também é um
temperamento que muda e a pessoa não conta mentiras, mas ela realmente se sente assim e é desse modo que… ela se livra de
todas essas ideias insensatas de religião, casta, nação, isso, aquilo. Isso separa os seres humanos dos seres humanos. Mas
artificialmente vocês não conseguem unir as religiões. Muitas pessoas começam a falar: "Não, não, não deveríamos ter…"
"todas essas coisas diferentes, deveríamos ter uma só." Você não pode, você não pode ter, porque por temperamento os seres
humanos não são assim, Nós tivemos uma pequena discussão lá na Itália com outros grupos religiosos, e eles disseram: "Nós
não queremos uma única religião," "uma religião global, nós não queremos." Eu disse: "Por quê? Porque vocês querem lutar, é
por isso?" "Por que vocês não querem uma única religião?" "A única religião é que vocês são um ser humano," "e vocês são um
ser humano maravilhoso," "e vocês podem ser um só com o Divino." "Essa é a sua religião que é prometida e tem de dar certo."
Mas eles não aceitavam. Mas as pessoas estão mudando. Elas estão se transformando tão rápido… que Eu fico surpresa ao ver
que em um país como a Turquia, nós temos dois mil Sahaja Yogis. E eles estão convertendo muitos. Então todas essas idéias
estranhas, todos esses sacerdotes, mulas e todos aqueles que foram criados estão decaindo. E o que está surgindo? Mesmo
nós temos muitas dessas pessoas na Índia, panditas e shastras e isso e aquilo, eles não sabem nada, Eu diria, porque a menos
e até que eles sintam o Paramchaitanya, toda a fala deles é infundada. Assim, todos esses problemas que são criados pelo
conflito, pela agressividade, exibicionismo ou o que quer que vocês chamem, podem ser corrigidos com a Sahaja Yoga, porque
sua atenção vai além da mente. Você vai além da mente. Este Agnya Chakra se abre e você vai além da mente… e então você é
um só com este Poder Divino. Uma vez que você seja um só com o Poder Divino, como ele trabalha para você em pequenas,
pequenas formas. Quero dizer, todos vocês têm a experiência, todos vocês são Sahaja Yogis, então Eu não preciso lhes dizer,
mas todos podem contar muitos exemplos, pelos quais eles sabem que foi Paramchaitanya que trabalhou isso. Assim, a
primeira e mais importante coisa de todo buscador da verdade, que é uma pessoa verdadeira, é primeiro obter a Realização do
Si. Essa é a essência da espiritualidade, no mundo inteiro. Mesmo se você ler a Bíblia, se você ler o Alcorão. Ninguém os leu,
essa é a melhor parte. E eles estão tentando dizer coisas que são muito indecorosas, que não estão lá e eles estão lutando por
isso. Com todas essas coisas, eles nos ajudaram muito a mostrar… que a essência de todas essas religiões é uma só e a partir
dessa vontade, um dia as pessoas se dedicarão à Realização do Si. Uma vez que elas se dediquem a Realização do Si, então
elas têm de crescer. Uma vez que elas tenham crescido nisso, elas podem ver. Todos vocês sabem, todos vocês são Sahaja
Yogis sentados aqui, vocês sabem o quanto vocês ganharam e o quanto vocês alcançaram. Então dar a Mim o crédito, Eu não
sei, isso não é realmente verdade, porque nós tivemos grandes santos em alguns países, grandes santos neste país, em cada
país, vocês sabem que tivemos sufis em muitos países. Todos eles tentaram dizer: "Receba a sua Realização do Si. Conhece a ti
mesmo." Todos eles disseram a mesma coisa: "Conhece a ti mesmo". Mas ninguém está fazendo isso, esse é um ponto
diferente. Mas, na verdade, todos aqueles que eram almas realizadas, quer eles fossem… de uma religião muçulmana ou de
uma religião hindu ou de uma religião cristã, de qualquer religião em qualquer país, se eles eram almas realizadas, eles
disseram o mesmo, porque a verdade é a mesma. Eles disseram a mesma coisa: "Primeiro conhece a ti mesmo…" "e então você
conhecerá a verdade." Assim, esta é a essência da nossa vida: nós temos de conhecer a nós mesmos. Uma vez que
conheçamos a nós mesmos, vocês estão além de tudo, porque o que acontece é que vocês se tornam como um oceano, se
tornam isso, como uma gota se transforma no oceano. Como ela desaparece. Da mesma forma, isso acontecerá. E uma vez
que isso aconteça, você ficará surpreso ao ver… que você é realmente um só com todos. Quem é o outro? Você é um só com
todos, é desse modo que nós descobrimos na Sahaja Yoga. Muitas pessoas dizem: "É um grande carisma," "essa coisa é
grande". Nada desse tipo. Você tem sua própria Kundalini, você tem a própria possibilidade de se tornar realizado. Agora, essa é
a bênção da Kali Yuga. Na Kali Yuga, isso ia acontecer e isso é o que está acontecendo. É por isso que milhares de vocês estão
obtendo a Realização. Antes apenas um recebia de uma única pessoa, e aqueles gurus também eram muito rígidos, eles não a
dariam a uma pessoa comum. Eles os repreendiam e os julgavam primeiro. E depois eles dariam a Realização. Mas na Sahaja
Yoga, nós não fazemos nada. Vocês apenas têm de entrar na Sahaja Yoga, só isso. Agora, na realidade, Eu estou surpresa ao

ver… como os intelectuais e isso e aquilo tentam encontrar falhas, sem saber que eles não sabem nada. Eles têm de se tornar
pessoas realizadas. Depois o que quer que eles façam, isso será definitivamente muito construtivo, muito útil, e doador de paz e
harmonia para toda a sociedade. Mas antes de tudo, isso tem de estar dentro de você. Se isso não está dentro de você, como
você pode dá-lo aos outros? Eu tenho observado como a Sahaja Yoga tem crescido a partir de uma única pessoa… a todos
esses, muitos deles. E nós temos muitos outros, em outros países também. Tudo isso tem mostrado que chegou o momento
para o mundo inteiro mudar. E essa transformação é a coisa mais importante, a qual devemos almejar. Esqueçam tudo,
esqueçam a política, a economia, isso, aquilo, mas obtenham a transformação. Uma vez que estejam transformados, vocês
sabem como fazer a coisa certa, como fazer as coisas. Isso ajudará vocês e a sociedade. Tudo isso vocês já viram em sua vida
e o que quer que aconteceu, não é somente Meu esforço, mas tem havido muitos que têm feito isso. Se vocês podem dizer
qualquer coisa sobre Mim, é que Eu descobri… uma maneira pela qual a Realização em massa pode ser dada. Muitas pessoas
podem obtê-la. Porque qualquer descoberta, supondo que haja eletricidade e se ela não puder ser usada em massa, ela é inútil.
Assim, esta é a única coisa que Eu fui capaz de alcançar em Minha vida: a Realização em massa pode ser dada. E isso
aconteceu, como vocês sabem muito bem, é muito simples. E uma vez que uma pessoa obtenha a Realização, ela pode ir e dar
a Realização aos outros. Agora, primeiro, eles estavam Me dizendo: "Mãe, nós estamos trabalhando em 70 países". Agora eles
estão Me dizendo: "Nós estamos em 80 países". "Como?" "Alguém foi lá e fez isso naquele país. Ele foi lá e fez isso em outro
país." Então, imaginem o quão simples isso se tornou. Como é simples para Mim. Nessa idade, Eu não posso ir a 70, 80 países,
mas passou ali, foi para lá, as bênçãos do Divino têm sido dadas. Então, enquanto vocês estão aqui, vocês devem saber que
somente aqui nós tivemos Nizzamuddin Aulia. Agora, Nizzamuddin estava aqui e nós tínhamos aqui Damdam Sahib. Todos
esses foram grandes santos. E eles falaram de amor, eles falaram de compreensão, mas o discurso se torna discurso para eles
porque os outros que estão ouvindo… não têm nenhuma compreensão disso. Assim, nós somos os receptores das bênçãos
deles, de suas belezas… e de sua grandeza, isso acontece somente quando somos Sahaja Yogis… ou somos almas realizadas.
Assim, Eu abençoo todos vocês com todo Meu coração e com toda Minha alma, e Eu tenho tentado trabalhar de uma forma…
que Eu fiquei surpresa, na América, ela está se espalhando tão rápido, por outro lado, todos os falsos gurus foram para a
América. Mas agora é algo grandioso que está acontecendo de repente, então Eu disse a eles que Eu viria e ficaria na América…
por cerca de dois meses pelo menos, para satisfação deles. Agora, ficar em qualquer lugar não é tão importante. O que é
importante é que as pessoas entendam, elas devem se tornar humildes… e deveriam saber: "Não, nós ainda temos de conhecer
a verdade". Uma vez que essa humildade surja, isso dará certo. Dará certo em qualquer pessoa, em qualquer um, seja qual for a
casta, religião, raça, não faz nenhuma diferença. Então, que Deus os abençoe novamente e novamente, e Eu os abençoo de
coração. Muito obrigada por essas felicitações. Obrigada.
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Puja de Aniversário, Nova Delhi, Índia, 21.03.1999 Depois de ver este amor, Meu coração está preenchido.E Eu estou achando...
que o amor é um poder tão grande através do qual muitas pessoas são atraídas. e se tornam felizes. Essa é uma coisa tão
surpreendente. Nesta Kaly Yuga, ningúem viu essa grandeza do amor. Eu acho que após ver isso, todos vocês deveriam
aprender a aumentar o seu amor. E isso é muito fácil. E vocês podem fazer isso dessa maneira. meditando de manhã e à noite.
E o maus pensamentos em sua mente, que causam inveja e raiva, e você fica com raiva através dessas coisas pequenas. todos
os pensamentos assim acabarão. E depois disso, o que resta... é Nirmal prem. Com esse amor, você pode dar ao mundo inteiro
uma nova vida. Eu havia dito em Hindi, que o amor, você pode ver o amor de uma pessoa manifestado em... tantos olhos aqui e
quando Eu vi o entusiasmo, também o Meu coração ficou repleto com grande amor, o Amor Maior. Assim, pode-se ver o quão
poderoso é esse amor. Todos os tipos de sentimentos ruins, pensamentos negativos... e também de elementos autodestrutivos
podem ser... corrigidos e controlados de forma muito simples na Sahaja Yoga, se vocês meditarem com o coração sincero,
duas vezes, pela manhã e à noite. Nesse momento, vocês não devem olhar seus relógios, é claro, mas desfrutem, desfrutem a
sua meditação. Isso lhes dará uma tamanha força para amar os outros, para perdoar os outros, ao invés de sentir-se mal por
pequenas, pequenas coisas, sentir-se irritado porque acham que o seu autorrespeito foi desafiado, ou então algumas vezes, nós
nos tornamos agressivos em relação a algumas pessoas, muito agressivos por nenhuma culpa delas. A melhor coisa é ver as
vibrações da outra pessoa. Se as vibrações estão ruins, não adianta brigar. Isso irá criar mais confusões. Uma pessoa que tem
vibrações muito ruins, você não pode brigar com ela, você não consegue controlar essa pessoa. Ou uma pessoa que se dá
muita importância, você não deve tentar acalmá-la ou tentar negociar com ela... ou algumas vezes, as pessoas tentam mimar a
vaidade dela. Fazendo isso, você a está estragando mais. Assim, a melhor coisa é mostrar... o seu amor de uma maneira muito
doce e diferente. Vou lhes dar um exemplo que já dei muitas vezes. Eu fui ver este Gagan Giri Maharaj, que estava vivendo em
uma montanha muito alta. E não havia forma de ir de carro ou qualquer outro meio e tive de andar. Então todos disseram: "Mãe,
afinal por que a Senhora deve ir lá?" Eu disse: "Percebam as vibrações". "Vibrações boas estão vindo, tudo bem?" "É por isso que
Eu estou indo." Mas ele falou a muitas pessoas sobre Mim e ele disse: "A Adi Shakti nasceu em Bombaim, por que vocês vêm a
mim?" Eles nos contaram isso. Então Eu disse: "Eu devo ver este homem." E é desse modo que Eu vim ao lugar onde ele mora
para encontrá-lo. Agora, era esperado que ele controlasse a chuva. Ele podia controlar a chuva. Assim, ele estava sentado em
uma pedra e estava movendo... a cabeça com grande agitação quando Eu cheguei lá. E estava chovendo tão intensamente que
quando Eu fui até o seu lugar, Eu estava completamente encharcada. Então Eu entrei dentro da caverna onde ele costumava
viver... e ele se voltou com muita raiva para a chuva. Então ele disse: "Mãe, por que a Senhora não permitiu que eu controlasse a
chuva?" Eu disse: "Eu não fiz isso." "Não, a Senhora fez, porque eu sempre posso controlar a chuva..." "a Senhora veio por todo o
caminho com o meu convite..." "e esta chuva não devia ter se comportado mal." Eu disse: "Não, não, ela não se comportou mal."
"Então o que aconteceu?" Ele estava muito nervoso, vocês sabem. Eu disse: "Acalme-se." "Eu contarei o que aconteceu." "Veja,
você comprou um sari para Mim e você é um sanyasi." "E Eu não posso aceitar um sari de um sanyasi," "então a chuva tornou
isso conveniente." "Agora, está tudo encharcado, então Eu terei de aceitar o seu sari." Imediatamente, ele sentiu um amor
enorme por Mim, começou a chorar e se prostrou aos Meus pés. E então ele disse: "Mãe, agora eu sei o que é a grandeza do
amor," "como isso tira você das coisas mundanas e..." "do comportamento seco, áspero e leva você a um lugar" "onde você
pode desfrutar das chuvas do amor." Essa é uma das histórias que Eu tenho lhes contado. Mas a principal coisa atrás de todo o
episódio é esta: vocês devem experimentar o seu amor, os seus truques de puro amor, puro amor, e ele atua. E vocês devem
aprender, gradualmente vocês aprenderão como experimentar. Vocês não devem desistir. Algumas pessoas são muito difíceis,
Eu concordo. Muito, muito difíceis. Mas pelo menos tentem com pessoas... que não são tão difíceis e vocês ficarão
impressionados ao ver... que terão uma boa companhia e muitos amigos e amizades... como nós temos aqui, agora na Sahaja
Yoga. A primeira vez que Eu vim para Delhi, Eu tomei um susto com este... lugar porque, havia muito poucos Sahaja Yogis e eles
trouxeram - Eu não sei por que eles quiseram fazer o Meu Puja, pode ser que as pessoas de Bombaim tenham dito alguma coisa
para eles. E eles trouxeram kumkum e todas as coisas... em uma pequena garrafa plástica, em algum lugar. Eu realmente Me
contrai com a ignorância deles. Eu disse: "Agora, o que fazer? O que irá acontecer?" Mas hoje, vejam, a mesma Delhi se tornou
tão grandiosa... e tão bela e tão entusiasmada. Eu os vi com as suas bandeiras... e Eu não sabia que haveria uma procissão de
bandeiras aqui, embora nós tivéssemos uma ou duas, Eu acho, em Cabella. Mas como eles estavam desfrutando uns aos
outros é realmente notável. Se você consegue desfrutar o amor, você não desfrutá mais nada, mas somente o amor por outras

pessoas e não por você mesmo. Pelo contrário, você verá que seu corpo, sua mente, seus pensamentos, tudo está direcionado
para criar amor... pelos outros e não por você mesmo. Toda a atitude muda. Como por exemplo, na escuridão você não
consegue ver nada, mas ainda que haja uma pequena luz, ela se espalha por toda parte. Ninguém fala para a luz: "Você tem de
espalhar a luz por toda a parte", mas ela o faz. Da mesma maneira, todos vocês são pessoas iluminadas. Todos vocês estão
iluminados com o amor e a luz desse amor... se espalha automaticamente, espontaneamente, Sahaja. Eu também fiquei muito
encantada com o modo como... a nossa Yuva Shakti estava dançando e desfrutando. Eu acho que isso é uma grande bênção
porque nestes dias, as nossas crianças, os nossos jovens estão se desviando do caminho. Eles não estão tão mal como em
outros países, mas uma grande tendência está acontecendo para mimá-los... e fazer deles uma personalidade muito
ocidentalizada, estragada. Mas agora, Eu vi tantos deles dançando juntos, esquecendo suas castas, credos, tudo, e desfrutando
a companhia uns dos outros. Isto é algo que tem que acontecer neste país e em todos os países, que todos nós devemos sentir
a unidade... e desfrutar a união com cada um. Se nós não desfrutamos, nós somos como gotas fora do oceano... que pode
secar a qualquer momento, mas se você é parte integrante desse oceano, então o que acontece é que a cada movimento do
oceano, você o carrega com você e... você é totalmente parte integrante desse oceano, porque você não tem uma identidade
separada. Todas essas coisas que criaram uma identidade separada em... nossa sociedade ou em nossa cultura... ou em nosso
comportamento, em vidas pessoais, tudo deve ser completamente contido. E isso irá resolver muitos problemas... desde a vida
familiar até a vida nacional, até a vida internacional. Assim, nós devemos conter todos esses sentimentos de separação, que
vocês devem ter uma casa separada, um estado separado, uma nação separada. Gradualmente, todas as nações se tornarão
uma, tenho certeza disso, porque grandes momentos estão chegando e muitas pessoas... que estão na direção dos negócios
irão aderir à Sahaja Yoga. Uma vez que eles tenham aderido à Sahaja Yoga, então as coisas serão muito diferentes. Hoje, isso
não está com eles. A Sahaja Yoga não está com eles. Eles não têm nenhum conhecimento do nosso... grande movimento do
amor. Assim, eles querem ter a separação de tudo. Eles não sabem que amanhã, eles serão estorricados com o calor em volta
ou, talvez, eles serão arrastados pela chuva ou, talvez, a Mãe Terra pode tragá-los. Assim, todos nós devemos estar juntos,
quaisquer que possam ser as diferenças. Nós nascemos em diferentes famílias, afinal de contas, todos não podem nascer em
uma única família. Mas agora vocês pertencem a família Sahaja Yoga... e esta família Sahaja Yoga é uma só. Ela não acredita
na existência separada... ou particularidades separadas. Eles todos são um com cada um dos outros e... não nos importamos
com quais tipos de diferenças que são externas. Eu estava realmente muito emocionada porque agora... o ano novo está
chegando com um novo desafio para todos nós, o qual nós temos que aceitar que a Kali Yuga terminou... e nós temos que
estabelecer a Satya Yuga, pela qual todos vocês, de todos os países, devem pensar como podem fazer isso, em seu país, em
outros países, quais são os problemas em outro país. Ponham a sua atenção no exterior, não no interior, dessa forma em que
vocês diriam: "Eu preciso disso, preciso daquilo." Nós devemos saber o que as outras pessoas precisam, qual é a necessidade
delas. O que as pessoas em nossa sociedade, em nossa nação, em nosso mundo precisam. É melhor anotar o que elas
precisam. É melhor, isso irá funcionar, pode ser, isso pode ser corrigido. É muito importante para os Sahaja Yogis sentarem-se...
e anotarem o que o mundo precisa e o que é para ser feito. Será uma boa idéia para todos vocês realmente almejarem... por
este tipo de sociedade homogênea que nós temos hoje aqui. Chegará o dia em que vocês ficarão surpresos, que nós seremos
aqueles que guiarão e liderarão... o resto das pessoas com o nosso amor, atenção e cuidado. Assim, é um momento muito
importante e neste momento, nos devemos todos pensar nessas linhas de ações. Muito obrigada. Que Deus os abençoe.
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Shri Hanumana Puja Puna, Índia, 31.03.1999 Hoje nós estamos celebrando o Jayanti (Aniversário) de Hanumanji. O que nós
devemos dizer sobre Hanumanji? Ele era tão poderoso e sábio. Ele era igualmente devotado e dedicado. Geralmente um homem
tão poderoso se torna canal direito. Ele se considera tão digno que… ele não dá importância a ninguém em comparação a ele.
Mas Hanumanji é uma Divindade especial. Uma Divindade especial cheia de qualidades, na mesma medida que Ele era forte, na
mesma medida que Ele era poderoso, na mesma medida era Sua devoção. Uma personificação da força equilibrada. Ele tinha
tanto poder quanto tinha de devoção. Como Ele manteve esse equilíbrio? E foi firme nisso, vale a pena entender. Na Sahaja
Yoga, quando nós somos iluminados… e obtemos muitos poderes na Sahaja Yoga, simultaneamente, nós obtemos equilíbrio.
Nós amamos os outros. Com amor e com a ajuda do Poder do Amor, nós ficamos ocupados em nosso trabalho e continuamos
fazendo nosso trabalho. Dessa forma, Shri Hanumanji era muito poderoso. Ele tinha poderes Divinos. Ele tinha poderes
especiais (Navadha)… que são chamados de garima, laghuma. Ele poderia se tornar tão grande quanto Ele quisesse ser… ou tão
minúsculo quanto Ele quisesse ser… e tão pequeno quanto um átomo. Todos esses poderes, Ele obteve através de Sua
devoção. Isso significa que devoção e poder são ambos a mesma coisa. Aquele que tem poder e não tem devoção torna-se um
rakshasa. E aquele que tem devoção, mas não tem poder, fica louco. Entre ambos, aquele que está no canal central… atinge
esse estado que você pode chamar de poder ou devoção. Cada parte do corpo Dele é feita disso. Por causa dessa característica
especial Dele, hoje veneramos Bajrang Bali… em nossa pátria assim como nos países estrangeiros. Eu fico tão surpresa ao ver…
que os meninos, as crianças de países estrangeiros, quando eles desenham qualquer imagem, primeiramente, eles desenham a
imagem de Hanumanji. Em seguida, a qualidade especial Dele… era que Ele era metade homem e metade macaco. Significa que
era uma combinação perfeita de animal e ser humano. Então, dentro de nós, seja o que for que perdemos em nossa evolução, o
elemento de amor e apego era o que o ser humano… levou com Ele. Por exemplo, você percebe que no caminho cativante do
guru é acreditado… que os discípulos do guru são considerados como criados. É por isso que eles tomam em consideração os
cachorros. Um cachorro tem esta qualidade: como discípulo de um guru é totalmente dedicado… e não tem nenhum outro
mestre, exceto seu guru… e não tem nenhum outro pensamento. Ele sempre sacrifica sua vida por seu mestre. Da mesma
forma, deve ser entendido que… uma criatura que foi criada, na evolução, quando ela entra em contato com um ser humano, o
que ela aprende é a total devoção. Significa que a devoção é inata dentro de nós. A semente da devoção está de antemão
completamente semeada dentro de nós. Quando nós não estávamos neste estado, não estávamos no estado humano, o
surgimento da devoção era maior naquela época. A devoção colocou as raízes dela profundamente em nós. Pegue um exemplo
de qualquer animal. Você recebe um pouco de amor dele, dá-lhe um pouco de amor, um pouco de afeição para ele, ele fica tão
próximo a você, dá seu afeto a você… e dessa forma ama você. Você deve ter ouvido falar sobre um cavalo também que quando
um cavaleiro cai… ou está prestes a morrer, ele se mantém leal a ele. Da mesma forma é dito sobre os elefantes. A
determinação dos elefantes também é fantástica. Eles nunca colocam seu mestre em dificuldades… e se um leão ou qualquer
outro animal ataca seu mestre, o elefante morrerá enquanto estiver lutando, mas ele não permitirá que seu mestre seja tocado.
Essa relação de um mestre e animais superiores e de alta qualidade, essa relação é estabelecida dentro de nós de antemão. E
junto com esse relacionamento, nós obtemos esse poder também. Por exemplo, Eu lhes disse que… o elefante morrerá
enquanto continua lutando no campo de batalha. O elefante tem esse poder de lutar também, por causa de seu amor e devoção.
Nós dizemos que a Sahaja Yoga é o trabalho do amor e o Amor Divino é verdadeiro. Mas enquanto se faz esse trabalho, esse
poder também está inerente nele. Nós podemos ou não saber disso, nós podemos ou não ter algum conhecimento disso, mas
isso também está inerente nele e esse é o Poder Divino. Um homem se curvando diante de alguém, para respeitar alguém, para
considerar alguém importante, todas essas coisas são indicações disso. Mas quando ele respeita seu mestre, então dentro
dele… existe essa importância para com seu mestre, mas junto com isso está o seu poder também. Então, devoção e poder não
são duas coisas diferentes. Eles são exatamente um só e o mesmo. Nós diremos que se há poder na mão direita, há devoção na
mão esquerda. Essa fusão de poder e devoção foi descrita belamente em Shri Hanumanji. Por um lado, Ele foi queimar a cidade
de Lanka de Ravana… e somente lá Ele prostrou-se diante de Sitaji. E quando Sitaji disse: ''Não, Você é Meu Filho, Eu não irei a
pedido de Meu Filho." "Meu marido terá de vir e terá de destruir esse homem." "Quando Ele destruí-lo, então Eu irei com Ele."
Hanumanji disse: "Tudo bem!" Ele poderia somente tê-La pego assim. Ele tinha esses poderes. Mas Ele disse: "Se a Mãe está
dizendo isso, tudo bem." E depois disso, uma guerra tão grande eclodiu. Havia uma necessidade para isso. Agora, havia
qualidades especiais de Shri Rama. Extremamente poderoso. E o objetivo Dele nunca se desviaria. Vocês devem ter ouvido o

que Ele fez no Sita Swayamvar. Mas o mesmo Shri Rama, quando foi o caso de Ravana, Ele não desistiu. Ele o matou. Tulsidas ji
fez uma bela descrição dessa cena. Então Shri Rama estava repetidamente acertando as flechas… nas dez cabeças de Ravana.
As cabeças caiam uma a uma, mas voltavam novamente, caiam e voltavam novamente. Então Lakshmana disse: "O que Você
está fazendo?" "Atire uma flecha no coração dele," "no momento em que Você acertar uma flecha no coração dele,"
"instantaneamente ele morrerá, caso contrário, como ele pode morrer?" "Ele não pode morrer." A flecha deveria atingir o coração
dele. Há uma bela descrição de Shri Rama lá. Ele era uma pessoa tímida, muito tímida. Shri Rama, embora Ele fosse tão
poderoso, tão intenso, embora Ele fosse uma pessoa tão nobre, Ele disse: "Veja, o problema é que…" "no coração de Ravana
reside Minha Sita." "Então, Eu não o atingirei em seu coração." "Mas quando sua cabeça for cortada repetidamente," "sua
atenção certamente moverá para sua cabeça." "Nesse momento, Eu o matarei com uma flecha." Por outro lado, para Ele, era
dito… que Ele mataria uma pessoa apenas com uma flecha. Mas agora vejam como o assunto é delicado. Simplesmente, é o
amor de um marido por sua esposa. Mesmo sendo um oceano de poder, quanto amor Ele tinha. Há muitos exemplos de
Hanumanji… em que Hanumanji provou que Ele é o Oceano de Amor… e ao mesmo tempo, Ele é Aquele que tem astúcia, Aquele
que perturba os outros, Aquele que destrói os outros, Ele não hesita de forma alguma em matar Ravana. Como todo esse fato é
sobre a devoção de Hanumana, o mesmo vale a pena notar sobre seu poder de força. Ele sabia que Ravana tinha medo somente
do fogo. Então, Ele foi para Lanka e ateou fogo nela. Este era o Seu poder, de modo que Ele colocou a cidade de Lanka em
chamas. E naquele incêndio, Ele não matou ninguém, Ele não queimou ninguém. Ravana também não se queimou, ninguém se
queimou, mas ele ficou com medo. As pessoas ficaram assustadas com o crime que Ravana estava cometendo. As pessoas
tinham dado total consentimento sobre os tipos de ações… que Ravana estava fazendo. Elas diziam: "Ele é Ravana, é a vontade
dele." "Seja o que for que ele queira fazer, deixe-o fazer. Quem somos nós para questioná-lo?" "Ravana é, afinal de contas,
Ravana." Mas vale a pena notar que quando Lanka estava em chamas, quando Lanka foi completamente incinerada, as pessoas
entenderam: "Aquela era uma situação perigosa," "porque Lanka foi incendiada e nós também poderíamos ser queimados." A
qualidade do fogo é que ele vai para cima, não vai para baixo. Todo mundo estava olhando para cima, que a cidade estava
queimando. Toda a cidade de Lanka foi queimada, mas ninguém foi queimado. Ele fez isso para assustá-los, para fazê-los
entender que Ravana estava cometendo um grande pecado. Quanta compreensão e o quanto equilibrado era Bajrang Bali…
deveria ser notado. O mesmo nós encontramos na história. Todos aqueles que eram muito poderosos tinham imenso amor. Se
você observar um exemplo, há um exemplo de Shivaji Maharaj. Ele era tão poderoso quanto se comportava bem, muito
disciplinado e muito bem equilibrado. Quando você obtém esse equilíbrio, então você é um Sahaja Yogi. Se você obtiver o poder,
não significa… que você em seu amor e em suas relações você de alguma forma abandone. Mas você é poderoso e a beleza
disso é que… aqueles que são párias, pobres e infelizes, aqueles que são vítimas, aqueles que estão enfrentando o desastre
estão seguros. E aqueles que os estão incomodando, aqueles que estão destruindo, aqueles que estão perturbando, que
criaram problemas para o povo, para essas pessoas, não há necessidade de fazer nada. Vocês podem corrigi-las apenas com a
ajuda dos bandhans. Os poderes que vocês receberam dentro de seu ser… devem ser usados para esse mesmo propósito, de
modo que o mal seja destruído. Mas em seu poder, não há a espada ou a maça na sua mão como Hanumanji. A maça não está
externamente, mas ela está dentro. Você assiste suas experiências, de modo que aquele que incomoda ou perturba, ele é
atacado por uma maça, você pode ou não pegar uma maça em sua mão. Dessa forma, você mesmo está seguro por definição,
sua segurança é garantida, mas junto com isso, os outros Sahaja Yogis também estão seguros. Agora, nisso, Shri Bajrangbali
tem um grande papel a desempenhar. Você não sabe que Ele está em pé na sua frente, bem como em suas costas. A natureza
Dele é exatamente como das crianças. Muito puro e muito simples, mas com tamanha sabedoria, e Ele conhece todos os tipos
de virtudes. Significa que em conjunto com o poder Dele, Ele tem muito discernimento absoluto, muito sábio. A sabedoria da
época atual é inútil, mas a sabedoria que vai esmiuçar e entender tudo com amor, uma forma especial dessa sabedoria, era Shri
Ganesha e Shri Hanumana. A especialidade de ambos é que… Hanumanji é uma Divindade muito forte, muito rápida… e Shri
Ganesha é muito calmo. Mas ambos são grandes destruidores em tempos de necessidade. Para os Sahaja Yogis, não há
necessidade de destruição. Não há necessidade de destruir ninguém. Você só pensa… que ambos estão com você em cada
momento. Sempre que alguém o perturba, na realidade, seus protetores estão ao seu lado. Muitas vezes, você deve ter notado…
que ministros ou qualquer um que visite um lugar, a segurança os escolta. A segurança dos Sahaja Yogis sempre os escolta. A
outra segurança com eles é essa dos Ganas. Agora, o trabalho Deles é muito diversificado, variados e um pouco de trabalho
atua também. E somente estes… transmitem uma mensagem sobre você para Shri Ganesha, que é Ganapati, sobre o que está
acontecendo, que mal está acontecendo e onde, de onde você está sendo atacado e de onde você está sendo perturbado. Você
pode nem mesmo estar sabendo. Alguém pode querer atacá-lo de uma forma desconhecida, mesmo assim, ambas as
Divindades estão ao seu lado… e quando Ganapati diz algo, Shri Hanumana se prepara. Os Sahaja Yogis não precisam ter medo

de nada. Não há nenhuma necessidade ter medo de nada. Nesse momento, Eu vou lhes contar uma história. É tão incrível.
Vocês devem ter ouvido que na América explodiram muitas bombas… em todos os lugares, achando que terroristas fizeram
alguns procedimentos. A história que vou lhes contar é sobre um lugar na África. Havia alguns Sahaja Yogis e uma bomba
explodiu lá. Por causa dessa explosão da bomba, todas as pessoas morreram… e os Sahaja Yogis ficaram ilesos. Eles ficaram
tão surpresos. Nem mesmo a poeira os tocou. Eles nunca tinham vindo a Cabella. Nunca pensaram que viriam a Cabella. Mas
quando aquilo aconteceu, eles vieram a Cabella. E depois de vir, disseram: ''Mãe, não sabemos quem nos salvou," "quem nos
protegeu.'' Mas todos os Sahaja Yogis foram salvos e o resto das pessoas morreram. Agora, isso é um fato, é verdade. E a razão
disso é que vocês agora reconheceram Deus. Vocês iluminaram sua alma na Sahaja Marga. Com essa nova transformação,
você se tornou um grande devoto e um ser humano poderoso. Agora, não é possível, de forma alguma, alguém tocá-lo. Eu
posso lhes dar centenas de exemplos assim, que quando você recebe a sua Realização na Sahaja, ninguém pode tocá-lo.
Anteriormente também havia santos. Todos eles foram torturados, sacrificados, tudo aconteceu. Mas apesar de serem
sacrificados ou torturados, eles não desistiram, e não somente isso, eles eram sempre protegidos. E eles falavam sobre essas
coisas que faziam as pessoas ficarem muito furiosas. Elas pensavam: "O que eles estão falando é…" "contra reis, contra
imperadores e contra todos." Eles falavam sobre essas coisas que assustavam as pessoas, mas por causa dos poderes de
Hanumanji, ninguém podia tocá-los. Ninguém os atingia. Há uma bela história sobre Khwaja Nizzamudin Saheb. Seu rei lhe
disse para se curvar diante dele. Ele não se curvou. Ele disse: "Não, eu não vou me curvar diante de você. Quem é você?" O rei
ficou muito furioso. Ele disse: "Se dentro de três dias…" "você não vier e curvar-se diante de mim, eu cortarei seu pescoço." Ele
disse: "Tudo bem, corte-o. Eu não me curvarei," "porque você não é um grande santo para eu me curvar diante de você." Então
ele veio e criou uma grande comoção, pois depois de três dias, o pescoço desse homem deveria ser cortado. No dia que seu
pescoço ia ser cortado, naquela noite, o pescoço daquele rei foi cortado, ninguém sabe como. Se isso não estivesse na história,
aqueles que eram grandes santos, aqueles que eram grandes seguidores do dharma, não existiriam mais. Porque os meios dos
rakshasas são muito poderosos e violentos, e são tão abrangentes que certamente teriam colocado um fim a eles. Mas atrás
dos santos está Deus. E Deus é em um lado Hanumana e em outro lado, Ganesha. Ele é feito desses dois poderes juntos. Ele é
um protetor, Ele cuida. Há uma história de Rana Pratap de Mewar, que quando ele foi lutar em uma guerra, seus soldados
pensaram que ele ia ser derrotado. Então, eles lhe disseram: ''Volte," "porque nós queremos que sua vida seja salva pelo bem de
Mewar." Ele não escutou. Ele disse: "É melhor todos vocês voltarem." "Eu ficarei a postos assim, porque os Ganas estão ao meu
lado." Ele também era um Sahaja Yogi. "Se vocês quiserem ir, vão." "Eu ficarei aqui assim, somente porque os Ganas estão
comigo." Apenas entenda que você tem todo tipo de proteção em sua frente e atrás. Mas, simplesmente por obter essa
proteção, o que um homem deveria ser? O que um Sahaja Yogi deveria ser? Uma pessoa muito séria e determinada e sem medo
de ninguém. Ele não foge de ninguém. Ele não abandona o lugar… e contra aqueles que são pessoas más em frente dele, ele não
precisa fazer nada. Esse período acabou. Agora você apenas se mantém um lugar e a outra pessoa fugirá. Ela não saberá o que
aconteceu. Os Sahaja Yogis escrevem e enviam muitas dessas experiências, que aconteceu desse e daquele jeito. Por outro
lado, na presença desses estrangeiros, não é tão fácil expandir a Sahaja Yoga. E desde que a Sahaja Yoga começou a se
expandir entre muçulmanos também, você pode entender que esse Poder Divino, que é o Poder do Amor, quanta força ele tem
dentro dele… e quantas tarefas podem ser feitas com a ajuda dele. Mas isso não significa que… você faça qualquer provocação
em nome de Hanumanji. Não significa isso de forma alguma. Por exemplo, hoje em dia, existem essas organizações que usam
o nome de Hanumanji, usam o nome de Ganesh ji ou de Mahadevji e criam essas organizações. Não há necessidade de criar
nenhuma organização. Você mesmo é uma organização. Ninguém pode tocá-lo… nem pode destruí-lo. Primeiro, é uma questão
de entender o próprio Si, o que tem sido dito em todas as escrituras, que Atmasakhshatkar significa conhecer a si mesmo. O
que significa conhecer a si mesmo? Conhecer significa saber quem está na sua frente e quem está atrás de você. Quem é o seu
protetor? E o amor e carinho que você tem pelas pessoas… e aqueles que sempre pensam em como agradar os outros. Por
exemplo: "Eu farei o mundo inteiro feliz." "Encherei o coração de todos com alegria." Esse pensamento que vem em sua mente,
você deve entender que não há ninguém que possa feri-lo. Tenha coragem. Ninguém o destruirá. E para isso, você não tem de
fazer nada. Para isso, você não precisa possuir nenhuma espada, não há necessidade de ter uma maça. Eles já estão lá. Eles já
vieram, bem preparados. E Eles estão estabelecidos em você. Você não precisa se tornar forte, você já é assim. Há uma história
chinesa, muito interessante. No país deles, as lutas de galos são organizadas. Quando a luta de galos começou, aconteceu
que… de alguma forma um rei sentiu que ele deveria ir a um santo, deixar os galos aprenderem com o santo como lutar com o
mundo. Porque esse santo não luta com ninguém nem ninguém toca nele. As pessoas fogem dele e o saúdam. Então, o que há
de tão especial nele… para que ele esteja vivendo neste mundo perverso assim? O santo disse ao rei: "Tudo bem, deixe o galo
aqui." Então, ele voltou, deixando um galo com ele. Ele pegou de volta aquele galo depois de um mês… e colocou-o onde a luta

de galo estava acontecendo. Havia muitos galos. Ele o colocou no pátio. Mas esse grande galo manteve-se pé. Agora, todos os
galos estavam lutando entre si. Um após o outro, eles saíram. Somente este galo manteve-se em pé. Todos começaram a ficar
com medo dele e ele não ficou reagindo de forma alguma. "Ele é algo especial?" E no final, esse galo foi salvo, o que continuou
em pé dignamente. Assim, quando nós estamos fazendo o puja de Hanuman Ji aqui hoje, nós devemos pensar que Hanumanji
se estabeleceu na realidade dentro de nós. Ele está do nosso canal direito. Isso significa que Ele está atuando em nosso Pingala
Nadi. Ele atua em nosso Pingala Nadi e cria entusiasmo em nós… e isso cria um calor em nosso corpo. Mas o caminho Dele é
tal que junto com o calor, você sente devoção dentro de você. Então, o calor que surge, o entusiasmo que Ele cria, isso trabalha
dentro de nós no nosso canal direito… e quando nós não absorvemos o poder equilibrado de Hanumanji, nós contraímos muitas
doenças. Por exemplo, o problema do fígado, a asma… e quando seu calor vai para baixo, Hanumanji controla esse calor. Mas
quando o calor não é controlado, essas doenças atacam, as quais são incuráveis. Isso pode causar câncer de sangue e pode
haver problemas intestinais, o que significa que todos os problemas no mundo inteiro são… causados apenas pelo colapso do
fígado, e o fígado fica arruinado porque nós não seguimos Hanumanji. Não há necessidade de ficar com raiva. Mas ficar com
raiva e começar a bater, batendo nessa e naquela pessoa para criar pânico, esse não é o poder de Hanumanji. Está fora de
questão ficar com raiva. Está fora de questão ficar com raiva de alguém. Não há necessidade de forma alguma, se você
respeita Hanumanji. Ele não fica com raiva de ninguém. Mas um ser humano fica com raiva de tudo. Ele tem ego. Hanumanji
não tinha ego de forma alguma. Uma pessoa de canal direito é muito egoísta. Um ser humano tem muito ego. Eu fico
preocupada quando Eu vejo que eles foram egoístas. Esse ego não tem nenhum sentido. O que significa "eu"? Até um ser
humano comum se torna egoísta. E muitos reis e imperadores também são egoístas. A razão disso é que dentro do ser deles há
um tamanho condicionamento… que eles não reconhecem Hanumanji. Assim que você reconhece Hanuman Ji, você reconhece
Shri Rama. Agora, se você é canal direito, você não deveria ter asma, porque Shri Rama está estabelecido, de acordo com
Sahaja Yoga, em nosso Coração Direito. Porque você não reconhece Hanumanji, seu comportamento e seu equilíbrio não são
como o Dele, é por isso que você tem asma também. O lugar de Shivaji é em seu coração, há também a mesma confusão… e
você pode ter um ataque cardíaco ou você pode ter algumas outras doenças. Depois de vir para a Sahaja Yoga, você deve
entender que… Hanumanji é um ideal na sua frente. Ganeshji já está lá, Ele é a Encarnação da inocência. exatamente como as
crianças pequenas, muito inocente, mas muito sábio. E um equilíbrio perfeito da felicidade cheia de amor de Hanumanji… e
junto com essa experiência do Poder Divino. Mantendo isso em mente, o caráter ou a vida de um Sahaja Yogi deve ser tal… que
ele deve ser equilibrado. Mesmo quando você estiver com raiva, apenas observe o silêncio. Eu sinto que Eu nunca fico com
raiva. Ou talvez Eu fique zangada, mas Eu não estou consciente disso. E o problema é resolvido sem ficar com raiva. "Sim", Eu
posso dizer, "o que você está fazendo?" Não muito além disso. As pessoas insultam e usam todas as palavras de baixo calão,
mas quando isso ultrapassa os limites… e quando esse hábito de ficar com raiva ultrapassa os limites e o homem, ele fica
sentado com raiva, sentado lá em um humor muito irritado, ele fica mostrando sua raiva. Quando as pessoas são assim, um
problema sério surge, elas contraem uma doença séria chamada Alzheimer. Alzheimer é causado pela raiva. Essa raiva que
temos desnecessariamente. Agora tente entender, seu filho levou um tapa de alguém. E você fica com raiva. Não se ganha nada
ficando com raiva. Pelo contrário, você deveria pensar: "E se for erro do nosso filho?" Ou "Nós estamos estragando esse garoto
desnecessariamente…" "sob a coberta do nosso amor?" Ele nunca terá um equilíbrio dessa maneira. Alzheimer é uma doença
muito séria. A pessoa fica louca, nem sequer morre nem permite que ninguém morra, insulta, fica gritando. Ela fica tão
bloqueada no lado esquerdo em seu cérebro… que sua personalidade se torna muito estranha. Seu tratamento é na Sahaja
Yoga, mas é muito difícil, porque eles ficam insultando. Se eles insultarem a pessoa que irá corrigi-los, quem aceitará isso? Se
alguém é médico, se ele for insultado, ele dirá: "Deixe-o ir para o inferno." "O que eu tenho a ver com ele?" Isto é o que acontece
com eles, eles não querem: "Mãe, nós não os corrigiremos, largue-os." "Seja qual for a forma que eles queiram viver, deixe-os
viver." Agora, os próximos maiores inimigos de Hanumanji são os bêbados. Aqueles que bebem são queimados como Lanka.
Por exemplo, aqueles que bebem, ninguém falará com eles nem fará qualquer outra coisa. Ele reunirá mais dez bêbados e
beberá. E agora, quando todos eles estão bebendo, eles não têm nada para comer nem para beber em suas casas. Eles ficam
bebendo exatamente como loucos. Aqueles que respeitam Hanumanji, não podem beber, não podem beber porque, por um
lado, você O respeita… e, por outro lado, faz o oposto, isso não é possível. Hoje em dia, Eu acho que beber está em crescimento.
E Eu fico tão surpresa, havia um oficial superior, uma vez nós fomos para sua casa, porque ambos eram amigos do Meu marido.
E ambos, marido e esposa bebiam. Estava muito frio. Eles Me disseram: "Fiquem aqui durante a noite." Eu disse: "Tudo bem, nós
ficaremos." Na casa inteira, havia apenas um cobertor. Eu disse: "Oh! Meu Deus!" Apenas um cobertor na casa de um oficial
superior. Eu disse: "Não importa para Mim, Eu vou dormir." Agora, eles ficaram preocupados, como conseguir para o meu
marido um cobertor. Eu disse: "Não se preocupem, Eu arrumarei isso." Eles tinham um problema tão grande sobre si mesmos e

a filha deles, mas eles não estavam dispostos a concordar que a filha deles tinha algum problema. Assim que eles bebem, eles
começarão a falar: "Nossa filha é a melhor de todas, não digam nada." Aquela garota estava em completa devastação, porque
eles estavam sob a influência da intoxicação. Quando intoxicados, eles não estavam em seu juízo. Aquela garota ficou
completamente devastada. Finalmente ela veio até Mim agora, chorando. Ela estava totalmente devastada. Então é assim que
essa intoxicação por causa da bebida… aumenta a intoxicação ainda mais… e nisso, a coisa mais intoxicante é um homem que é
desprovido de amor. Ele não ama ninguém. É por isso que todos, em todas as religiões, proibiram a bebida. Mas, por exemplo,
como é o caso da religião cristã, todo mundo dá um jeito nisso de alguma forma. Dizem que é assim no dharam hindu, com os
cristãos e muçulmanos também. Então eles disseram que quando Cristo foi comparecer a um casamento, nesse casamento, a
bebida alcoólica foi feita. Totalmente falso. "É por isso que bebemos." Eu fiquei surpresa ao ver que na Inglaterra se alguém
morre, eles bebem; se alguém morre, mesmo assim eles bebem. Se alguém nasce, mesmo assim eles bebem. O que isso
significa? Eu não consigo entender. É o hábito com o qual eles se acostumaram e a bebida tornou-se uma cultura. Eles têm de
escrever livros sobre bebidas que devem ser ingeridas, em que ocasião: "Esta não, aquela", e que tipo de copo deve ser usado.
Agora a condição desses bêbados que Eu tenho visto, Eu acho que eles são meio seres humanos e meio loucos, sem dúvida.
Eles são loucos! Mas isso está se tornando santificado lá. É o mais elevado na França, tornou-se a cultura da França. Nós não
temos de aprender nada deles. Agora, o que eles falam sobre bebidas; Cristo, quando Ele foi lá naquela época, naquele lugar, Eu
li isso em hebreu, que as pessoas costumavam beber o suco de draksha, significa, eles costumavam tomar suco de uva. Então
Ele colocou Sua mão na água e fez suco de uvas com a água. Esse suco se torna uma bebida sem apodrecer? Uma bebida pode
ser feita em dois minutos na Sahaja? Até que você apodreça muito a bebida, quanto mais ela está podre, mais ela é cara. Se tem
sido apodrecida nos últimos 50 anos, ela é muito melhor. E se ela tiver 100 anos, é rara. Essas noções sobre bebidas foram
criadas pelos bêbados, pelos escritores bêbados e narradores bêbados. Com as palestras dos bêbados, não sei quantas
pessoas se tornam tolas. Mas Eu não vi nenhuma estátua erguida de um bêbado em nenhum país. Então, todas essas
pessoas… não são apenas contra Shri Hanumana, mas elas O atacam. Então Ele também mostra Seu poder, causando tanto
calor no estômago. Em seguida, causa câncer e todas as doenças. "Beba cada vez mais!" Beber e servir bebidas aos outros é o
costume de beber que começou. Eu fico temerosa com isso. Hanumanji cuida disso. Não sei o que Ele fará. Que desastre Ele
pode causar, é imprevisível. Eu receio que um dia Ele possa colocar todos os bêbados no mar, porque Ele tem misericórdia,
devoção e tudo mais, mas aqueles que estão contra Ele, Ele não os defende. Por exemplo, Shri Ganesha, se alguém tem um mau
caráter, se alguém age mal, é atacado no Muladhara Chakra. Mas o caso Dele é diferente. Quando Ele vê que alguém está
brincando com sua própria consciência… bebendo, a consciência é perdida, então Ele o persegue. Haverá conflitos, discussões
e brigas nas casas… e você verá que haverá brigas nas estradas se você… (inaudível) Dois bêbados estarão batendo um no
outro… e depois isso se espalhará ainda mais. Portanto os Sahaja Yogis não devem visitar a casa de nenhum bêbado, esse é um
lugar profano, nem devem manter nenhuma ligação com qualquer bêbado. Isso é também fatal para os Sahaja Yogis, porque
por um lado você respeita Hanumanji… e por outro lado, se une aos bêbados. Especialmente em Puna, Eu não sei quantos tipos
de Hanumanjis vieram aqui, as pessoas que vivem em Puna devem estar muito alertas. Uma vez um grupo de hanumanjis veio e
Me pediram para dar uma palestra. Eu disse: "Eu não virei". Eles perguntaram: "Por que, Mãe?" Eu lhes disse que depois de
tomar uma bebida, vocês cantam músicas tolas de filmes. Vocês sabem quem é esse Maruti? Quando Ele estrangular as
gargantas de todos vocês, somente então vocês saberão. Eu ouvi falar de programas Ganpati que eles não permitem que
ninguém beba. Eles afastam aqueles que bebem. Apenas pensem, vejam a coragem deles. Na frente de Hanumanji, eles fazem
todo esse negócio… na frente de Hanumanji! Que coragem! E isso, fazendo tudo, as pessoas pensam que ganham dinheiro.
Aqueles que lidam com isso e aqueles que bebem são seus clientes, todos de alguma forma são totalmente… inúteis, falidos,
não têm um único centavo. Nós diremos: o que há demais em beber? Porque é o caso de Shri Hanumanji. Qual é a razão pela
qual você está indo contra Hanumanji? O poder Dele flui pelo canal direito de vocês. Usem isso com equilíbrio, em vez de
perturbar seu fígado, estragar isso e estragar aquilo. Ele definitivamente ficará aborrecido. Isso significa que é o trabalho de
Hanumanji no sutil. As pessoas não entendem isso na realidade. Na realidade isso é de tal forma que se você diz algo contra a
bebida, as pessoas correrão para matá-lo. Se você não bebe, eles dirão que você é um tolo, pois você não bebe. "Oh, atrás dele
está de pé um grande Hanumanji." "Se você atacá-lo mesmo uma vez, você estará morto, perderá sua vida." Eu acho que se as
pessoas começarem a atacar de antemão… Como as pessoas falam essas bobagens? Eles repetirão a mesma coisa
novamente e novamente. Eles são quase totalmente loucos, todos eles estão juntos, há uma festa e todos eles são loucos.
Pode ser um casamento ou uma procissão de casamento, em todos os lugares, isso é predominante. Agora, a pessoa que
trabalha, aquele que pensa no futuro, aquele que é pensativo, mas é desprovido de amor em relação a todos, não tem
sentimento de amor, ele também está em apuros. Porque para o devoto de Rama, há moradia de Hanumanji. Se você é um

grande trabalhador, você é uma pessoa rica, uma pessoa gentil, mas você não tem amor por ninguém, isso não funcionará.
Você tem de amar todo mundo. E é por isso que Cristo disse: "Perdoe a todos". Quem é você para não perdoar? Você mesmo
não é Hanumanji. Sim, Hanumanji está com você e Ele é um ideal para você, Ele, com base em Sua devoção, alcançou essa alta
posição. Onde quer que haja calor, o cérebro das pessoas fica perturbado… e o vínculo do amor fica interrompido. Todo mundo
deve saudar o grande devoto Hanumana, Shri Bajrangbali, e devemos entender que sejam quais forem os poderes que obtemos
da Sahaja Yoga, devemos manter o equilíbrio. O amor é uma coisa tal… que você pode conquistar grandes personalidades com
o vínculo do amor. Eu continuo fazendo o mesmo, porque Eu tenho de enfrentar pessoas estranhas. Agora, lide com eles com
um truque de amor de modo que eles fiquem bem. Uma vez fui a um lugar. Havia um santo famoso, mas muito irascível; Todos
eles são muito irascíveis. Então subi e fui lá. Ele estava balançando o pescoço com raiva. Porque ele era egoísta, ele podia
controlar a chuva. E conforme Eu subia e chegava lá, Eu fiquei encharcada, completamente molhada com a chuva. Agora, ele
estava sentado com grande raiva. Sentei-Me na caverna dele. Ele veio e sentou-se. Ele estava muito zangado. Eu perguntei:
"Qual é o problema se Eu me molhei?" Ele disse: "A Senhora não parou a chuva para tirar meu ego." "Porque eu posso pará-la. Eu
tinha esse ego." "Não há nada assim." Eu disse: "Você é um santo e comprou um sari para Mim." "Eu não posso aceitar nada de
um santo." "E você não pode Me dar nada." "Então Eu pensei que era melhor ficar molhada e Eu vou ter de aceitar o sari." Por
causa disso, lágrimas saíram de seus olhos e ele caiu aos Meus Pés. Eu disse: "O que Eu deveria ter feito? Eu só tinha de Me
molhar." "Caso contrário, Eu também não teria aceitado." Eu disse: "É melhor ficar um pouco molhada, então vou ter de aceitar o
sari." Então ele disse: "É assim?" Eu disse: "Você comprou um sari cor de pêssego para Mim." "e nauvar (de oito metros), com
isso, você fez uma coisa boa," "porque minha saia também ficou molhada, então Eu posso usar este nauvar." "Ele ficou muito
feliz." Então, o amor é uma tal coisa… que traz para a realidade até mesmo grandes pessoas fumegando de raiva. Há tantos
exemplos disso anteriores. Quando eles dizem: " Basu (sente-se)", a noite inteira vai passar assim. E mesmo agora todos os
dias isso acontece assim. Fale com amor. O que importa isso? Se você amar os outros, as boas qualidades deles serão
transmitidas a você… e se você odeia alguém, as más qualidades deles serão transmitidas a você. É tudo dar e receber. "Essa
pessoa é assim, aquela pessoa é assim", quem quer que seja que você vê não está certo. É um costume em tantas pessoas. É a
cultura delas, que se alguém vem em sua casa, fica, tem as refeições e a diversão e tudo acabou. Assim que ele sai, seguem
comentários de que ele é um homem tão mau. Em seguida, vêm e sentam-se, especialmente entre as mulheres, isso é muito
predominante. Alguém vem e se senta: "Você é muito bom, muito bom e agora você pode ir." "Sim, ele é assim!" Esse amor
exterior não vai funcionar. Se você banhar com amor artificial, a pessoa não entende. Você tem o poder de amar de coração
quando você é um Sahaja Yogi. E quando você absorver isso, quando a árvore do amor florescer por ela mesma, você dará
alegria aos outros e você também desfrutará a fragrância dela. Com exceção do oceano do amor, você não gostará de mais
nada. Então, o que você tem de aprender com Bajrangbali é… a devoção Dele e esse poder que Ele lhe deu, que ninguém pode
tocar você se sua devoção é pura. Ninguém pode tocar você. Há milhares desses exemplos na Sahaja Yoga. As pessoas
chamam de milagres, mas Eu digo que é a bênção de Shri Hanumanji. Então, agora Eu dou Minhas bênçãos e amor a todos
vocês. Primeiro amar a si mesmo e depois aos outros. Isso não significa: "Meu filho, meu este." Não! Não! Não! Significa amor
altruísta. Amor que não espera retorno, que não tem relacionamento, é ilimitado. Um poder de amor assim chegou em você,
use-o. Muitas bênçãos. Anant Aashirvad (Bênçãos Ilimitadas).
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Hoje, todos nós estamos aqui reunidos na Turquia, em Istambul, para celebrar a Ressurreição de Cristo e com isso também, a
celebração da ressurreição de vocês.
A Ressurreição de Cristo foi uma grande mensagem para nós. Ele superou a morte e saiu daquele corpo morto com um outro
corpo que era um corpo vivo. O corpo era o mesmo, mas um era um corpo morto e o outro era um corpo que estava vivo. Isso
não é somente simbólico, isso na verdade aconteceu internamente. Afinal, Ele era uma criança divina, Ele era uma pessoa
divina. Na verdade, isso aconteceu internamente, não é só uma coisa simbólica que Ele morreu e foi ressuscitado em uma outra
pessoa ou, você pode dizer, em uma pessoa viva. Para Ele, o que é a morte? Para os seres eternos, não há mortes. não há morte
para um ser que é eterno. Ele pode parecer, temporariamente, como se estivesse morto, mas ele nunca pode morrer.
Cristo era assim, uma encarnação muito, muito especial que veio a esta Terra para renascer a partir da morte. Agora, nós
também estamos, quando ainda não somos almas realizadas, quando ainda não somos iluminados, nós também estamos
mortos no sentido de que nossa consciência é muito, muito, Eu diria, é totalmente obtusa e morta. Podemos ver as flores,
podemos ver os rostos, podemos ver os edifícios, podemos ver as cidades, podemos ver todas essas coisas. Vemos todas
essas coisas e sentimos que estamos muito conscientes, o que não somos. A verdadeira consciência surge em nós quando
cruzamos os limites de nossa mente, vamos além da mente, e isso só é possível por causa da Ressurreição de Cristo. Ele
ressuscitou por Si Mesmo porque Ele era uma pessoa divina. Mas nós também somos ressuscitados porque somos
abençoados pela Divindade. Agora, esta nossa mente, que está em algum ponto no meio, é controlada por Shri Jesus Cristo. Ele
controla através do Agnya de vocês, ambos os lados. Ele controla seus condicionamentos e controla seu ego e traz um
equilíbrio em vocês.
Mas quando este Agnya Chakra começa a borrifar todos os tipos de ideias, algumas vezes reagindo, algumas vezes aceitando
os condicionamentos ele é um escravo, não é uma coisa livre, porque ele está atuando sob a influência de seu ego ou de seu
superego, pois isso é a morte de nossa consciência. Nós não podemos, não podemos compreender algo além. Não
conseguimos aceitar que há uma vida além disso. Isto é Nós temos visto agora que todos nós estávamos em uma condição na
qual estávamos sem vida. Estávamos nos sentindo mal, nos sentindo ansiosos, estávamos lutando e estávamos pensando: "Há
algo errado com nossa vida atual." "Há algo que definitivamente nos torna escravos," "através do qual nós somos escravizados."
Isso nós percebemos, sem dúvida, e começamos a buscar a Verdade. Nós começamos a buscar a Verdade de tantas maneiras,
Eu sei que muitos também se desencaminharam, e eles perderam o equilíbrio e caíram em completo declínio. Mas muitos de
vocês têm sido salvos, têm sido salvos pelo grande exemplo da Ressurreição de Cristo. Ele teve de enfrentar isso, Ele teve de
fazê-lo e realizá-lo.
Sem Ele, nosso Agnya não seria tão flexível. Na realidade, os seres humanos nos tempos antigos eram muito condicionados. E
quando eles se tornaram modernos, eles ficaram cheios de ego, nada entre esses dois extremos. Com essas duas influências,
nós estamos aprisionados, somos pessoas totalmente mortas. Não temos nenhuma sensibilidade a nada. Eu tenho visto agora,
mesmo hoje, você pode ver as coisas que estão acontecendo por todo lado, as pessoas estão muito ansiosas para matar umas
às outras. Seres humanos querem matar seres humanos, você pode imaginar? Uma coisa tão estúpida em que devemos matar
nossos parentes e amigos. Então há crianças que estão matando, pais que estão matando, nenhum relacionamento é aceito.
Esse é o sinal de uma pessoa cuja consciência está completamente morta.
Em nossa consciência, pelo menos nós devemos ter sentimentos de compaixão e amor. Mas isso está perdido, não existe, não
temos isso. O mundo inteiro está em chamas, quando você lê sobre todas as guerras que estão acontecendo, a forma como
eles estão matando crianças, a forma como eles estão destruindo seres humanos. É uma atitude errada que com o
discernimento dos seres humanos, as coisas melhorarão. É um conceito muito, muito errado de que os destruindo, a pessoa

pode alcançar algo. Nosso trabalho na Sahaja Yoga está atuando bem, Eu devo dizer, mas ela tem de por fim a essa atitude
horrível dos seres humanos de destruir. Então vocês talvez perguntem: "O que fazer, Mãe?" "O que fazer para parar essa
destruição?" A resposta está na vida de Cristo. Deem a ressurreição às pessoas, lhes deem a ressurreição, as iluminem,
tragam-nas a um estado onde elas compreendam o que é certo e o que é errado.
Deixem-nas sentirem, deixem-nas sentirem a compaixão e o amor que está dentro de vocês. Quando isso começa, essa terceira
força dentro de nós começa a atuar, o nosso ego também reduz, nossos condicionamentos também reduzem. Por exemplo, se
vocês pensam: "Nós somos muçulmanos," "nós temos o direito de matar os outros"; se vocês pensam: "Nós somos judeus,
temos o direito de matar os outros." Todas essas diferenciações e.. esse tipo de discriminação que temos é tão estúpida,
porque vocês são seres humanos, eles são seres humanos. Vocês estão matando seres humanos. Não que eles tenham
cometido algum pecado ou tenham feito algo errado, exceto que em sua insensatez, eles acreditam que eles são isso e são
aquilo. Vocês não são. Vocês são só seres humanos. Em cada ser humano, como vocês sabem muito bem, existe a Kundalini.
Não há nenhuma discriminação, todos têm, quer você seja um muçulmano, um judeu, um hindu, um cristão, sikh, parsi, qualquer
um, você pode chamar de qualquer nome.
Agora, apenas observe como aceitamos uma certa denominação para nós mesmos. Você nasceu, digamos, em uma família
cristã ou você nasceu em uma família hindu, imediatamente você começa a pensar que você está lá para defender todas as
bandeiras dessa religião não qual você nasceu. Você nasceu nessa religião sem o seu conhecimento, sem sua permissão, sem
nenhuma compreensão. Então como você pode pertencer a essa religião? Você tem a Kundalini, todos os outros têm a
Kundalini. Então você só pertence à religião da humanidade, onde todo ser humano tem a Kundalini. Portanto, vocês não são
nada além do que seres humanos. Todas essas falsas ideias de que: "Nós somos hindus, nós somos muçulmanos, nós somos
cristãos", é tudo criado pelo homem. O homem pode criar qualquer coisa, e os seres humanos não têm nenhuma inteligência
para entender que é tudo criação do homem, Por exemplo, nos EUA, eles criam associações e grandes organizações e tudo
mais, baseadas na falsidade absoluta, absolutas ideias erradas, absoluta destrutividade, mas eles formam isso, eles formam
seus grupos, eles têm isso, têm e eles estão prosperando. Mas isso tem uma repercussão, eles não sabem.
Se você começa a fazer essas coisas falsas contra os seres humanos, que foram criados por Deus e ninguém pode destruí-los,
então há repercussões. Muitos, muitos países que foram uma vez dominadores, que eram conhecidos como grandes coisas,
decaíram. E todos esses países que agora acham que são muito ricos e tudo mais terão de decair. Todos eles têm de decair, é
apenas um resultado final dessa estupidez de acreditar que você é mais elevado do que os outros, que você pode matar os
outros. Então, um método não violento começou que é um outro absurdo, Eu acho, porque então eles começaram a salvar
mosquitos e também besouros, enquanto mosquitos e besouros são, vocês devem saber, são os maiores sanguessugas. Eles
vivem só com o sangue humano. Tais coisas, de que adianta salvá-los? Assim, os seres humanos adotam algo que é absurdo,
estúpido, tolo. Eu não sei qual é a razão. O modo que eles aceitam coisas é totalmente inacreditável.
Eu acho que é um tipo de mentalidade escravizadora que não lhes dá liberdade para pensar sobre o que é certo, o que é errado.
Para isso, nós temos Cristo. Nós temos Cristo, uma pessoa que era totalmente livre, livre de todos os tipos de preconceitos, de
todos os tipos de tentações, de todos os tipos de insensatez que os seres humanos seguem. Mas alguém pode dizer: "Mãe,
afinal, Ele era divino." Ele era divino e agora vocês foram tornados divinos também. Então, como nós podemos nos unir para
fazer um esforço total? Um esforço total para dizer às pessoas: "O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo
isso?" "Qual é a necessidade de fazer essas coisas?" De um lado é, nós podemos dizer, uma destruição em massa através da
estupidez, outro lado é sua própria autodestruição.
Adotar o hábito de beber, adotar outras coisas autodestrutivas que são imorais, isso está disponível muito facilmente, e as
pessoas gostam muito disso. E elas não gostam quando você fala: "Isto é destrutivo." Assim, ou nós destruímos os outros ou
nos destruímos. Cristo foi destruído pelos outros e Ele ressuscitou por Si mesmo. Assim, nós estamos também na mesma
posição agora. Eu sei que muitas vezes a Sahaja Yoga foi contestada. Agora está muito melhor, não tão ruim. Ela foi contestada
e houve muitos problemas. Mas agora isso está se acalmando, porque essa é a Verdade, essa é a Realidade, isso é o que é
Divindade. Portanto, você não deve ficar com medo.

Todas essas ideias estranhas sobre a Sahaja Yoga também se extinguirão. Isso é uma ressurreição, não somente de vocês,
mas também de suas ideologias. Agora, as ideologias mudam, nossa consciência deve ser ilumidada. Nós devemos ter luz em
nossa consciência. Isto surgiu repentinamente às pessoas através da Sahaja Yoga: "Se você não tem a luz, como você pode ir
adiante no caminho correto?" Não é fácil descrever a vida de Cristo, como Ele passou por aquilo. Ele morreu tão jovem e foi
brutalmente morto. Mas apesar de tudo aquilo, Ele ressuscitou a Si mesmo. Ele saiu de tudo aquilo, saiu daquela provação.
Então para nós também, quando estamos com problemas na Sahaja Yoga, nós devemos saber que temos o poder de nos dar a
ressurreição.
Ninguém pode nos destruir. Ninguém pode acabar conosco, porque nós temos o poder de nos dar a ressurreição. Esse poder
especial que temos de ter a ressurreição, você deve o tempo todo compreender e senti-lo e meditar sobre isso. Eu ouço das
pessoas de cada país: "O governo está agindo desse jeito," "o governo está agindo deste jeito", ou eles estão tendo algum
problema, eles chamam vocês de "seita", eles chamam vocês disso e daquilo. Tudo bem, não importa. Seu dever é acreditar que
você está seguindo os passos de Cristo. E ninguém pode destruir isso. Esta é a mensagem da vida de Cristo: a vida divina não
pode ser destruída. Quando este corpo não pode ser destruído, então como você pode destruir a luz divina Nele? Assim, muitos
Sahaja Yogis estão aqui, que estão há muito tempo na Sahaja Yoga, e eles tiveram problemas, e eles passaram por muitos
problemas, Eu concordo.
Mas todas essas coisas diminuíram. E agora vocês estão em uma posição de ressurreição que depois de algum tempo vocês
ficarão impressionados, a Sahaja Yoga ocupará o mundo inteiro. No mundo inteiro, as pessoas adotarão a Sahaja Yoga e
teremos tantos Sahaja Yogis pelo mundo inteiro que toda essa minoria de pessoas estúpidas desaparecerá. Para isso, o que
vocês têm de fazer? Às vezes, as pessoas Me perguntam: "O que temos de fazer?" Vocês também devem ter lido na Bíblia que
Cristo orou e Ele ficou orando. Da mesma maneira, nós podemos dizer, nós temos de meditar. Através da meditação, nós
cresceremos em nossa consciência, em nossa nova personalidade, em nossa personalidade fortalecida. A meditação é a única
forma pela qual nós podemos crescer, e então ninguém pode destruir vocês, porque todos vocês são protegidos pelo Amor
Divino. Você não tem de se preocupar com relação a quem o destruirá, a aquilo que acontecerá.
É claro, no começo, há uma pequena agitação, as pessoas se sentem um pouco mal com isso, tudo bem. Mas na verdade,
ninguém pode destruir você. Tenha essa fé em você. Cristo não tinha nenhuma organização, Ele não tinha nenhuma Adi Shakti
para apoiá-Lo, de maneira alguma. Mas somente através de Sua personalidade divina, Ele deu um jeito de se livrar de todos os
problemas, de todas as torturas, de todas as atrocidades sobre Ele. Então agora, você tem uma vantagem melhor, porque você
está iluminado. Primeiramente, Ele era uma pessoa divina e Ele pôde passar por tudo aquilo. Você não tem de passar. Ninguém
irá torturá-lo, ninguém o prenderá, ninguém o crucificará. Ninguém o fará, isso não é possível.
Mas mentalmente, se você fica aflito, às vezes você fica aflito, Eu sei, em alguns países as pessoas ficam aflitas, porque elas
acham que são oprimidas porque estão na Sahaja Yoga. Eu lhes garanto, ninguém pode fazer isso. Vocês devem saber que
estão protegidos o tempo todo. Cristo está presente como seu irmão mais velho, Eu sempre disse isso. Mas você também tem
sua Mãe, e você tem todos os Ganas e todos os Anjos em sua volta. Quando Eu vejo isto, Eu apenas penso: "Olhem para isto,"
"em todo país, eles mostraram que os Anjos e os Ganas estão lá." Vocês têm formas tão puras de proteção. Portanto, não há
nada para se preocupar com sua destruição ou com seus impedimentos, ou seja do que for que vocês chamem isso, um tipo de
forças destrutivas atuando em vocês. A partir da vida de Cristo, vocês têm de saber que ninguém pode destruir uma alma
realizada nestes tempos modernos. Na realidade, eles nunca destruíram.
Nós tivemos muitos santos que foram mortos, que foram torturados, mas vejam, eles ainda existem como poesias, como
poemas, também como as bênçãos deles em todo lugar, eles não estão mortos. Eles não estão mortos, embora pareça que eles
estejam mortos, mas até mesmo citar seus nomes e até mesmo chamá-los, eles surtem efeito. Eles estão presente no Espírito
deles e eles ajudam. Assegurados pela vida de Cristo, pela Ressurreição Dele, nós somos pessoas que tiveram a ressurreição. É
claro, nosso corpo também mudou. Depois da ressurreição, você sabe que seus chakras realizam toda a cura e todas as
bênçãos. Nossa atitude, nossa atitude mental também muda, e também seu ego diminui. Não somente isso, nossos
condicionamentos também vão embora. Especialmente, Eu fiquei muito feliz que essas pessoas que nascem em uma

determinada religião imediatamente veem o que está errado com essa religião, como se eles mudassem de opinião e vissem a
imagem de sua sociedade e soubessem o que está errado com eles. E quando eles começam a meditar nessas correções, isso
atua, as sociedades estão melhorando.
As assim chamadas ideias religiosas estão caindo nas próprias armadilhas, e todas elas cairão porque elas são falsas. Não é
religião verdadeira. A religião está dentro de nós mesmos e essa religião pura é a que é uma religião global. A solução surge
assim: vamos supor que você tenha guerras, guerras em nome da religião, em nome de Deus, especialmente, e em nome das
religiões, eles têm guerras. Então agora, o que acontece? Todas essas guerras que acontecem não podem destruir a Realidade,
não podem destruir a Verdade. Essa é uma outra mensagem da Ressurreição de Cristo. Você não pode. Você pode achar que
hoje você destruiu essas pessoas, mas elas estão lá. Todos os santos, todas as pessoas grandiosas que tiveram a ressurreição
na vida estão o tempo todo lá.
A proteção delas está presente, a orientação delas está presente, você pode vê-las, de certo modo, elas estão presentes.
Portanto, não se deve ter nenhum medo. O medo da morte tem de acabar. Muitos deles disseram a mesma coisa: "O que é a
morte afinal de contas?" A própria morte morre quando você tem a ressurreição. Portanto, não se deve ficar com medo da
morte. Agora, quantos de vocês tinham medo da morte antes de sua ressurreição, mas agora não? Você não está preocupado
em relação a quando a morte chega, o que acontece, ou de que forma você vai ser, como dizem, destruído. Você sabe que não
pode ser destruído. No fundo de seus corações, todos vocês sabem disto muito bem: você não pode ser destruído.
O medo de nossa destruição vai embora, sem dúvida. Mas há uma coisa: a compaixão. Quando você vê todas essas coisas
ruins que estão acontecendo e as pessoas sendo torturadas, sua mente fica não consegue aceitar isso com indiferença.
Começa a responder a isso e sente a dor dos outros, enormemente. Mas como resultado disso, seu poder do desejo, seu
pensamento nessas linhas, até mesmo suas lágrimas são poderosas, e elas podem trazer consolo a essas pessoas que estão
sofrendo desnecessariamente. Você tem de ter a experiência disso. Somente tendo um sentimento de compaixão e amor, as
coisas melhorarão. Agora, na realidade, nós meditamos. Mas nós podemos meditar também com tamanha compaixão e
tamanho amor que suas lágrimas podem também ter um efeito nessas pessoas que são tão cruéis e estúpidas e que ficam
matando uns aos outros. Mas é importante para você saber que agora você não é um indivíduo, mas você se tornou uma
personalidade global, uma personalidade global.
Você não é um indivíduo, você é uma personalidade global, e sentado aqui, você está resolvendo todos os problemas globais.
Você não é uma pessoa pequena agora, que só está preocupada com seus próprios filhos, com sua família, com isso e aquilo,
não! Essa sua mente se expandiu, se expandiu deste jeito: ela atua automaticamente em todos os problemas do mundo. Para
uma mulher, Eu leio jornais, especialmente as mulheres raramente leem jornais, elas acham que é estupidez ler esses jornais.
Mas Eu leio, Eu leio e leio aqueles onde Minha atenção está. Eu tenho que visto que isso funciona. Mas todos vocês juntos, se
vocês compreenderem que é responsabilidade de vocês corrigir todas as forças destrutivas, corrigi-las, nós só teremos de
meditar coletivamente nos pontos onde vocês percebam que há um grande problema. Agora, o problema é principalmente por
causa das religiões, principalmente. Agora, se todos eles puderem saltar para dentro da nova religião, a religião global, todos
eles serão um. Eles não poderão lutar porque há uma única religião.
Mas eles não querem ter uma única religião, porque eles querem lutar. Eles são galos de briga. Mas se eles vierem para a
Sahaja, se eles se tornarem iluminados, então eles só desfrutarão o amor de uns pelos os outros e não ficarão matando uns aos
outros, a destruição dos outros. E isso é o que temos de aprender da vida de Cristo, que era sozinho, que era só. Ele não tinha
um coletivo assim atrás Dele. Mas o quanto Ele era poderoso, Ele lutou contra a morte e saiu disso tão claramente no estágio
do Agnya. Sem Ele, nós não poderíamos ter feito a Sahaja Yoga dar certo. A Kundalini não teria passado a menos e até que Ele
tivesse sacrificado Sua vida. E Ele prontamente sacrificou, Ele aceitou a tarefa de sacrificar Sua vida e depois ressuscitou. Ele
passou, Eu devo dizer, por um canal muito constrito do Agnya para corrigir vocês, dizendo: "Perdoem a todos".
Se perdoar foi uma coisa tão poderosa que você pode até mesmo lutar contra a morte, então por que não perdoar? Muitas
pessoas dizem: "Mãe, nós não conseguimos perdoar." E Eu disse centenas de vezes: "O que você está fazendo se não perdoar?"
Assim, a mensagem da vida de Cristo é que Ele perdoou, perdoou todas as pessoas que O perturbaram. Ele até mesmo disse:

"Oh Deus, por favor perdoe-os," "porque eles não sabem o que estão fazendo." Na cruz, Ele disse essas coisas. Quando Ele era
torturado, insultado, Ele estava dizendo: "Deus, perdoe-os," "tenha pena, tenha compaixão por eles," "porque eles não sabem o
que estão fazendo." Eles estão matando o Filho de Deus, e o que lhes acontecerá? Aonde eles irão? Qual será a situação deles?
Essa é uma grande mensagem para nós, mesmo na cruz, Ele disse: "Perdoe," "Oh Deus, oh Pai, perdoe-os." Da mesma maneira,
nós também temos de perdoar as pessoas. Isto é muito importante vindo da vida de Cristo: nós temos de perdoar. Seu perdão
foi de grande importância. Para o mundo compreender, você deve perdoar. Se aprendermos a perdoar, você ficará surpreso,
metade das guerras deste mundo acabarão. Agora, algo aconteceu há milhares de anos atrás, as pessoas ainda estão brigando,
eles ainda estão brigando, pensando: "Essas coisas aconteceram há muitos anos atrás," "então eles são nossos inimigos." Se
Ele pode realmente perdoar essas pessoas, seja o que for que aconteceu mesmo antes de nascermos, por que deveríamos
formar um grupo de pessoas assim? Por quê? Porque há algo chamado ódio nos seres humanos.
Eles odiaram, odiaram por isso, odiaram por aquilo, mesmo em pequenas coisas, eles dirão: "Não gosto disso, eu gosto
daquilo." Isso é muito comum, especialmente hoje em dia. Quando éramos jovens, não era admitido dizermos tal coisa: "Eu não
gosto disso, eu gosto daquilo", não era admitido nós dizermos. Mas agora, foi dada liberdade a eles para falaram assim: "Eu não
gosto disso, eu não gosto daquilo," "eu não gosto daquilo, eu não gosto dessa pessoa." Quem é você? O que você pensa de si
mesmo para julgar os outros? Você não sabe como apreciar, você não sabe como desfrutar e o que você só continua é: "Eu não
gosto disso." E supondo que você goste, o que você fará? Quer você goste ou não é exatamente a mesma coisa. Mas apenas
para exibir o ego deles, nós dizemos: "Eu não gosto dessa maneira, eu não gosto."
Porque não há nenhum amor. Se há amor, então você consegue desfrutar tudo. Nós nunca diremos: "Eu não gosto disso, eu
gosto daquilo." Você definitivamente desfrutará se você realmente disser: "Eu desfruto, eu desfruto todo." Você está se
fechando ao dizer: "Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto." Como se você fosse um grande entendedor, ou
uma pessoa, ou um juiz, para dizer isso. É notável que no ocidente isso seja ainda mais proeminente, eles dirão: "Eu não gosto
disso, eu não gosto." É claro, no oriente, Eu diria, na Índia, se alguém fala assim, as pessoas dirão: "Ele só está tentando se
exibir." Na frente da pessoa. Mas se exibir não é considerado falta de educação, não é considerado falta de educação no
ocidente.
Sentir vergonha de qualquer coisa é considerado falta de educação, mas se gabar de algo, ninguém acha que é uma coisa ruim.
Cristo se vangloriou de alguma coisa? Nunca. Ele nunca se vangloriou de nada, mas quando Ele viu que as pessoas estavam
vendendo coisas nos lugares sagrados, o que Ele fez? Ele começou a bater neles com um açoite, porque aquilo era errado,
totalmente errado, contra a santidade do lugar. Mas Ele não disse: "Eu não gosto disso." Não. Ele apenas mostrou Sua completa
desaprovação com o sistema inteiro de vender coisas no templo ou em um lugar sagrado. As pessoas vão lá para venerar. Elas
precisam de uma mente que seja desprovida de orientação ao dinheiro.
Não deve haver nenhuma orientação ao dinheiro quando você está meditando. Esse é o maior problema de hoje. Tudo é
orientação ao dinheiro. Você gosta de um carro que é muito caro, então você quer tê-lo. De qualquer maneira, você irá adquirir
esse carro e se sentar lá. Você pode ser um ladrão, mas você comprou um carro caro para se exibir, talvez porque você é um
ladrão, é por isso que você quer esconder sua personalidade. Portanto não há nenhuma vida verdadeira, é tudo apenas para se
exibir e achar que não há limite para você mesmo. Mas quando a morte bater na sua porta, o que você fará? Nessa hora, você
ficará tremendo com todos as suas assim chamadas conquistas e seu assim chamado exibicionismo. Você simplesmente
tremerá diante da morte.
Mas um Sahaja Yogi não! Ele gostará, se a morte tiver de vir, ela tem de vir. Ele não tremerá achando que a morte é algo
perigoso, mas é um lugar onde ele pode ir e descansar. Ele não se importará, ele não se importará com nada, porque ele está
acima disso, ele está acima da destruição, então ele não se importará com nada, seja o que for que surja em seu caminho. E ele
se entregará a isso facilmente. Nós temos Kabir. Kabir escreveu muitos poemas, a maioria sobre a morte. Ele disse: "Quando a
morte veio, eu não disse uma única palavra," "eu não lutei, mas o que fiz" "foi colocar um lençol sobre mim e fui dormir." Como
docemente ele descreveu a morte algumas vezes, e Kabir então Me faz lembrar de Cristo. Como docemente Cristo também
passou por todas aquelas coisas, e quando Ele morreu, todos os elementos tremeram.

Ele era o Mestre dos Elementos. Eles tremeram, houve um terremoto e todos os tipos de coisas aconteceram. Eles sentiram Sua
morte, não Ele. Eles sentiram que uma divindade tão grandiosa que é a essência da existência foi morta daquele jeito. Eles
também não sabiam que Ele iria voltar a viver. Eles também não estavam conscientes disso, mas Ele o fez. Ele de fato saiu
dessa situação mortal, com a qual todo mundo ficou chocado. Sua morte, por si só, nos dá força, pois não temos nenhuma
morte, nós ressuscitamos e a ressurreição está conosco. Mas nós temos de estabelecer, nós temos de estabelecer nossa
Sahaja Yoga, nossa meditação. Isso é muito importante.
Outro dia Eu Me encontrei com uma mulher. Ela falou de um milagre em sua vida, como ela foi salva. Ela estava prestes a
morrer, ela passou por um acidente. Mas o modo como ela foi salva, enquanto seu marido, ele sucumbe a todos os tipos de
coisas. Então Eu disse: "O que você quer dizer? Como isso aconteceu?" Ela disse: "Mãe, isso não é nada além de Shraddha."
Shraddha é dedicação, entrega. "Entrega, porque eu estou entregue." Mas Eu disse: "Como?"
"Isso eu não sei, eu apenas estou entregue." "Eu me sinto tão confortável, tão cheia de vida" "e tão ausente de medo quando eu
sei que estou entregue," "completamente entregue ao meu Espírito." E isto é o que temos de aprender quando meditamos: nós
temos de nos entregar. Maomé chamou isso de "Islã". Islã significa "entrega", embora eles não se entreguem, senão você veria
mas o que é isto? Você deve se entregar à sua natureza global, à sua natureza mais elevada. Você não deve morrer. Você não
deve desaparecer nesse tumulto mundano e nas coisas mundadas. É um exemplo que dá muita força o de Cristo. E Ele está
conosco, Ele sempre nos guiará, Ele cuidará de nós, não somente isso, mas Ele nos dará força.
Ele destruirá todos aqueles que forem contra a vida eterna. Ele destruirá as coisas insensatas. E vocês estão vendo agora como
na Kali Yuga, todas essas instituições que falam de religião e lutas estão sendo destruídas. Automaticamente, nós não fizemos
nada. Por conta deles mesmos, pelas suas proprias ações, eles estão acabando, porque não há nenhuma realidade, não há
nenhum Espírito nisso, e sem o Espírito, o que resta é somente um cadáver. A compreensão toda deve ser para os Sahaja Yogis:
nós temos de ser orientados ao Espírito, não orientados ao dinheiro, orientados ao corpo, orientados à emoção, mas sim
orientados ao Espírito, que é uma coisa que dá alegria. E você ficará surpreso ao ver que com essa orientação, você será a
pessoa mais feliz, mais amorosa, mais bela pessoa. Imeditamente, as pessoas saberão que em volta há algo especial sobre
esse homem, um brilho sobre essa mulher, algum tipo de brilho que ela ou ele são muito diferentes de nós. Isso será
reconhecido num piscar de olhos. Agora, na época de Cristo, muitas poucas pessoas puderam reconhecer, porque elas não
eram iluminadas, porque elas estavam muito abaixo do nível dos seres humanos, Eu diria.
Mas vocês não estão. Vocês estão muito conscientes, vocês nasceram nos tempos modernos, e nesta época, quando
pensamos em Cristo, nós devemos saber que vida era aquela, que grande personalidade era aquela, pois Ele se submeteu a
esse tipo de tortura. Ele poderia ter destruído todos eles num piscar de olhos. Ele era tão poderoso, uma personalidade tão
poderosa, mas Ele não o fez. Ele os perdoou. Ele transmitiu a mensagem do perdão, a maior força que pode trabalhar. Agora
também, você deve se entregar a essa ideia de perdão e realmente tente perdoar. Você ficará surpreso, você se sentirá muito
mais tranquilo, muito feliz, e a pessoa que torturou você mudará de ideia, O que temos de fazer agora é transformar as pessoas.
Esse é o nosso trabalho. Nós temos de transformá-los.
Nós estamos transformados. Nós estamos no ponto, podemos chamar isso, nós estamos ressuscitados. Nós temos de
ressuscitar o mundo inteiro, esse é o nosso trabalho, de modo que todas essas lutas, todas essas discussões, todas essas
falsidades simplesmente acabarão. Para nós, Cristo é nosso líder, que fez isso por nós. Ele veio como um ser humano comum,
viveu como um ser humano comum, com todos esses poderes dentro Dele, Ele nunca os usou para destruir. Da mesma
maneira, nós podemos também com amor e afeto, nós podemos realmente emergir de nossa morte, emergir de nossos receios,
emergir de nossa natureza destrutiva. Essa natureza destrutiva é a coisa mais perigosa para a Sahaja Yoga. Esta é a única
esperança que temos: os Sahaja Yogis têm a ressurreição. A única coisa que eu sei é que se tivermos muitos Sahaja Yogis, este
mundo mudará. Este mundo tem de mudar.
Mas seu progresso deve continuar, você deve progredir cada vez mais, você não deve regredir. Com pequenas coisas aqui e ali,

não se preocupe. Você tem uma responsabilidade muito grande, e essa responsabilidade é transformar os seres humanos.
Esse é o seu dever. Quantos você transformou? Quantos você mudou? Está tudo bem para homens ou mulheres. Você tem de
mudar as pessoas, esse é o seu trabalho, e este é o poder que você obteve de Cristo: você tem de mudá-los, você tem de
transformá-los em um novo mundo de felicidade e alegria, que chamamos de Sahaj Nirmal Dharma. Se isso der certo, se isso
realmente der certo, pense no mundo, o quanto ele se tornará belo para nós. É o dever de cada Sahaja Yogi entrar nesse tipo de
nova aventura e tentar descobrir quantas pessoas ele pode converter e quantas pessoas ele pode convencer.
Espero que na próxima vez nós tenhamos o dobro do número de pessoas que estão aqui, de todos esses oito países que estão
recepcionando agora. Todo o Meu Amor a todos vocês. Dias grandiosos está nos esperando. Nós temos de entender agora
somente nossa responsabilidade. A coisa principal é quantas pessoas nós convertemos, a quantas pessoas demos a
ressurreição. Esse é o registro, não o quê, quantos pujas você compareceu e tudo isso. Isso não é tão importante. Pujas são só
para lhes dar força e lhes dar poder, mas eles não são o seu trabalho. Esse não é o seu trabalho. Para o seu trabalho, você pode
receber dos pujas toda a força que você necessita.
Mas se você não usa esse poder, então de que adianta? Portanto agora, Eu deixo isto para você se lembrar: você teve a
ressurreição e você tem de dar a ressurreição aos outros. É um trabalho muito, muito importante nesse momento de completo
tumulto e destruição. Que Deus os abençoe.
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A música trará glória para a Sahaja Yoga 08-05-1999 Às vezes faltam palavras para expressar… os sentimentos de grande
gratidão por todos vocês, por colocarem esse esforço coletivo… e um trabalho concentrado tão belo como uma verdadeira obra
de arte. Eu assisti "A Flauta Mágica" há muito tempo atrás, quando Eu estava em Berlim, e naquela época, é claro, Eu não
entendi o alemão, mais Eu fiquei completamente absorta pelo ritmo, a música, a sintonia e tudo. Assim, na verdade, a forma
como vocês trouxeram… essa obra de arte muito, muito bela à vida, Eu Me senti muito grata a vocês, pois todos vocês são
Sahaja Yogis, e os Sahaja Yogis representarem esse tipo… de obra de arte magnífica, maravilhosa, Eu não sei a quem agradecer
realmente. Porque agora Eu posso ver nosso futuro, nós estaremos indo pelo mundo inteiro levando essa música. E talvez não
seja esta, talvez seja uma outra, mas todos vocês são um grupo tão maravilhoso, que vocês podem realmente superar todos os
outros… que estão fazendo todas essas óperas por toda parte. Na verdade, Eu diria que em Londres é muito fácil conseguir esse
salão… que é na maioria das vezes usado para óperas, o Royal Albert Hall. Então nós podemos reservá-lo para vocês… e nós
teremos tudo feito. Quero dizer, Eu nunca poderia imaginar que vocês eram esses mestres, Eu não diria profissionais, mas
realmente mestres. E o modo como todos vocês estão concentrados. Este é o ponto principal da peça coletiva: deve haver
concentração completa. Eu apenas quis testá-los, então Eu disse: "Cantem também Binati Suniye." Mas apesar disso, vocês
voltaram ao seu normal… e vocês estavam fazendo tudo tão bem, mesmo depois disso, Eu não sei como parabenizá-los… e
todos vocês que se dedicaram a isso, trabalharam juntos… em tanta harmonia e com tanta clareza. Eu devo dizer, Eu diria que
isso foi até mesmo muito melhor… do que a que Eu assisti, muito melhor. Porque Eu não consegui nem mesmo entender a
língua, afora isso, aquilo foi um pouco, Eu senti que eles estavam um pouco… confusos comparativamente, enquanto vocês
foram precisos, totalmente, pudemos ver o que vocês estavam fazendo, e o que vocês estavam representando, e o que vocês
estavam proporcionando. Agora Eu vejo o futuro de vocês, o futuro da Sahaja Yoga. Através de vocês, a glória da Sahaja Yoga
se espalhará. Mas quando nós tivermos o programa, nós teremos… todas as roupas formais e todas as formalidades, e Eu
tenho certeza – Eu os abençoe do Meu Coração – que teremos a peça inteira dessa peça específica de Mozart, inteira. E nós
faremos isso muito bem, Eu sei, e as pessoas saberão o que a Sahaja Yoga pode fazer… para sua coletividade, através da qual
vocês podem alcançar, porque essa coletividade, vocês não podem ter em qualquer outra forma de performance. Tem de ser
todos vocês, os atores, cantores, então os diálogos e tudo tem de estar em harmonia. Em Maharashtra, em marathi, nós temos
peças desse tipo, que podem ser chamadas de óperas, mas além disso, há muitos, o que vocês podem chamar, diálogos que
não estão em sintonia ou na forma de música. Então também eles falam e lhes dizem algo no meio. Mas eles são também
muito agradáveis… e eles estão pensando em ter ópera no Maharashtra. Mas agora, quando eles os assistirem, então Eu acho
que abandonarão a ideia, eles não conseguem sair-se tão bem, Eu tenho certeza. De qualquer forma, a Áustria é um lugar, é a,
Eu acho que é a origem, é a difusão, é o completo céu da música clássica ocidental, não há dúvida sobre isso. E todos vocês
estão realmente fundamentados nisso. O modo como vocês interpretaram e o modo como vocês cantaram… é notável, isso
tocou Meu Coração. Eu desejo que vocês tenham os 75 minutos de programa completos, mas o problema é que supondo que…
vocês tenham um dia para isso, então tudo bem. Não, na realidade, nós temos somente dois dias, nesses dois dias, isso não
pode ser plenamente expresso. Mas nós arranjaremos um programa, nós definitivamente arranjaremos um programa… no,
digamos, Albert Hall, Eu acho, é fácil conseguir. Nós o conseguimos toda vez, novamente o conseguiremos dessa vez. E Eu
tenho certeza que eles ficarão muito impressionados, porque eles não sabem qual música vocês têm em seu país… e quantas
pessoas sabem e o quanto eles podem cantar tão bem. É algo muito raro, você não entende, Eu sinto isso porque, Eu devo dizer,
Eu não estou muito acostumada com óperas, e sejam quais forem as óperas que Eu assisti, esta é milhares de vezes melhor do
que elas. Então Eu estou realmente impressionada com sua façanha. Eu não sei se é a Sahaja Yoga que os ajudou, mas esse
coletivo, canto coletivo, é a coisa mais grandiosa. O coletivo em sintonia com todos os outros músicos, isso é realmente muito,
muito grandioso e essa harmonia, essa unidade, se é através da Sahaja Yoga, Eu fico muito feliz com isso. Todos estamos
muitíssimo satisfeitos e Eu posso ver o futuro de vocês, será um grande futuro para todos vocês. Nós não devemos ter muito
aborrecimento… sobre como faremos isso ou como trabalharemos isso, isso dará certo. O desejo de vocês é mais forte do que
o desejo de qualquer outro artista. Então apenas desejem, tudo dará certo e nós mostraremos para eles… como a Sahaja Yoga
pode criar música tão bela. Então muito obrigada e Eu agradeço por todos os outros… pelo modo como vocês nos entretiveram
com essa bela música… e esperanças tão grandes de futuras expressões de sua arte. Que Deus os abençoe. As pessoas da
Eslováquia são também outros gênios maravilhosos. Ontem nós assistimos a peça deles… e hoje novamente nós assistimos,

Eu fiquei impressionada, completamente. É a Sahaja Yoga que os tornou tão bons em arte? A criatividade foi tão maravilhosa…
e a peça deles, o drama foi tão belo. Tão belamente interpretado. Ontem também, hoje também, eles são grandes dramaturgos,
Eu não sabia, como eles puderam ser tão confiantes de sua atuação e tudo mais? É realmente notável. Quando Eu era jovem, Eu
atuava também em peças… e Eu ganhava o primeiro prêmio na maioria das vezes. Talvez Eu Me disfarçava bem como alguma
outra coisa, mas a arte, a arte de atuar era tão grandiosa mesmo com eles, Eu ficava surpresa ao ver como eles podiam atuar
livremente tão bem. Novamente Eu diria se é a Sahaja Yoga, prossigam, prossigam com a Sahaja Yoga. E Eu tenho certeza que
essa criatividade, as bênçãos de Saraswati estarão sobre vocês… e nós teremos até mesmo peças maiores… e devemos dizer,
exposições maiores… em algum lugar, talvez mais tarde, nós podemos ter isso na Índia ou ter nos EUA, em qualquer lugar.
Assim, Eu vejo tudo isso diante Mim… e vocês serão artistas famosos, todos vocês. Mesmo as pessoas da Eslováquia têm…
grande talento, Eu devo dizer. Um talento tão grande. Esse talento é uma dádiva especial de Deus, sem dúvida. Mas para
combinar isso, para expressar isso, realizar isso de uma forma tão coletiva, é algo muito diferente… e muito belo, e isso
realmente… Me fez sentir muito confiante em relação a vocês, que um dia, através de vocês, a Sahaja Yoga se espalhará pelo
mundo inteiro, e as pessoas começarão a conhecer… essa orquestra sahaja e os artistas sahaja. É realmente grandioso, muito
grandioso, e Eu os abençoo do Meu Coração por isso. Então nós tivemos outros programas, como a dança Kathak, e Eu
também fiquei impressionada ao ver como uma alemã… pode dançar tão bem esse Kathak. Não é fácil, é muito difícil. E o senso
rítmico e toda a expressão… e tudo, ela estava fazendo isso tão delicadamente, Eu fiquei surpresa. Eu nunca imaginei que as
alemãs poderiam ser delicadas assim, mas realmente, elas são tão delicadas e expressando tão belamente… todas as
delicadezas de uma dama em sua dança. Eu não quero tomar o seu tempo descrevendo todos eles, mas um após o outro, cada
programa foi maravilhoso. E o modo como vocês estão agora retratando esses grandes músicos… é algo digno de muito
crédito. Porque o mundo os esqueceu. Eles querem música pop, música ordinária, música vulgar, mas uma vez que vocês
comecem a estabelecer isso, as vibrações fluirão e as pessoas se darão conta… de como grandiosa essa música era e foi
perdida. Assim, essa tendência que está no mundo inteiro… de se tornar vulgar e se tornar algo muito, muito superficial… será
contida pela própria dedicação de vocês e pela suas próprias expressões, que definitivamente fará as vibrações fluírem para a
plateia, e eles desfrutarão isso muito. Porque vocês são agora pessoas divinas, então a interpretação de vocês é muito
diferente… dos outros, pelos menos Eu senti dessa maneira. Eu senti, Me deu uma alegria tão grande, uma alegria tão grande…
que Eu não tive de todas as outra óperas que Eu assisti, e de um modo ou de outro, Eu não consegui entender, a forma como…
eles eram muito confusos, Eu senti não tão bem organizados como vocês são. Assim, Minhas bênçãos novamente e
novamente para todos vocês, e o modo como esse programa foi organizado… por esses países, Eu estou grata a eles, aos seus
líderes e a todos eles que fizeram um trabalho tão maravilhoso. Muitas pessoas vieram também de outros países para cá, e elas
deveriam também ter uma aula e tentar desenvolver esse estilo… de combinar música e expressar seus grandes, grandes
artistas que têm suas próprias composições. Eu estou tentando conseguir um de nossos… estilos de ópera indiano aqui, mas é
muito difícil conseguir tantas pessoas. Mas vocês desfrutariam isso, realmente. Então vamos ver se Eu consigo arranjar algum
dia… um grupo de pessoas que virão… e lhes proporcionarão um tipo de ópera como as que vocês têm. Muito obrigada.
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Hoje nós nos reunimos aqui para fazer o Puja do Sahasrara. Sahasrara, a palavra "Sahastr" em Sânscrito significa "mil", e há mil
pétalas em nosso cérebro que foram iluminadas. É claro, os médicos estão discutindo nessa questão, mas esqueça-os. Agora,
essas pétalas estão prontas para a nossa iluminação... e elas são na verdade os nervos, mil nervos que estão lá para a
iluminação do cérebro. Então quando a Kundalini se eleva, Ela ilumina... esses mil nervos que... ficam como, como podem ver
aqui, a forma destas chamas, como uma pétala, e é por isso que ele é chamado de Sahasrara, o centro do Sahasrara. Nos seres
humanos, ele é um centro muito importante, porque este é o único centro através do qual nós pensamos... e tentamos parar
tudo que não gostamos. Este é o centro que reage, reage de tal maneira que sem nenhum discernimento, nós começamos a
dizer "não" a isso e "não" a aquilo, em pequenas coisas também, por exemplo, alguém pode dizer: "Eu não gosto deste tapete,
não gosto desta casa," "não gosto disto". Esse tipo de linguagem por si só mostra: quem é você? Primeiro descubra. Mas você
não pode se tornar o seu Si a menos e até... que este Sahasrara, este cérebro, esteja aberto... e a Kundalini se torne unificada
com o Paramchaitanya. Antes disso, você está em completa ignorância em relação... ao que é bom e ao que é ruim.
Qualquer coisa que você ache que para este cérebro é bom, você o faz. Mas tudo que é realmente bom, você não sabe, porque
você não conhece a realidade. Agora, nós temos de entender a consciência que nós temos. Consciência de estar vivo,
consciência de tantas coisas que nós temos, e o assim chamado conhecimento que temos sobre tudo. Toda essa consciência
está armazenada próxima ao fígado, para sua informação, por este diafragma. Mas depois, essa consciência começa a se
elevar cada vez mais alto, então você se torna consciente. No processo evolutivo, você se torna consciente, consciente das
coisas. Sem passar através de seu cérebro, você simplesmente se torna consciente. E como? Não pelo pensamento, não pela
compreensão ou visão, mas você se torna consciente, porque seu cérebro começou agora a trabalhar de uma forma... que é
muito, muito sensível.
Assim, você simplesmente se torna consciente de algum tipo de medo, ou talvez algum tipo de bondade ou qualquer coisa. Mas
isso vai ainda mais longe. O crescimento da consciência que se torna alerta vai mais além, onde você começa a gostar ou a não
gostar de uma pessoa... mas ainda não é nada definitivo e certo. Você não gosta de uma pessoa, porque ela tem um
determinado tipo de rosto, talvez os olhos ou qualquer coisa assim, ou talvez porque você conheceu alguém que tem sido muito
bom, então você começa a transferir essa imagem para os outros. Com essas imagens transferidas, você pode odiar ou amar
alguém. Então você começa a dizer: "Eu odeio isso, odeio aquilo", que na verdade não tem nenhum significado substancial.
Você odeia porque talvez tal e tal pessoa se parece com alguém. Agora, você vai mais longe com isso, então você vê que... tal e
tal pessoa - agora não estou falando... sobre coisas, mas sobre pessoas - "tal e tal pessoa me prejudicou." Algo inegável. Então
você começa a sentir que... você deve odiar essa pessoa.
Agora, você começa a odiar essa pessoa e com esse ódio, você desenvolve novas habilidades de ferir essa pessoa. Então você
começa a pensar em como destruir essa pessoa. Como tornar a vida dela infeliz. Então você talvez bata nessa pessoa, talvez
você grite com ela, talvez você tente matar essa pessoa, você pode fazer qualquer coisa. Assim, agora, a consciência está indo
para outra direção, que é a escuridão, que não é a luz. Porque na luz, você não fará tal coisa. Na luz, você vê todo mundo, todos
que estão sentados, você sabe a que distância você está, onde você está sentado. Se você quiser sair, você sabe como ir
embora. Mas quando você está na escuridão, você simplesmente não entende, e você continua se comportando de uma
maneira... que não pode ser explicada também, exceto porque você é um ser humano. Os animais não agem assim.
Os animais têm limitações. Os animais, se eles perceberem algo errado, algo totalmente prejudicial a eles, então eles atacarão
ou fugirão, mas eles não carregarão um tipo de ódio ou qualquer coisa assim. Mas eles podem mostrar a sensação de medo,
poderia ser de algum tipo de mal feito a eles. Mas os seres humanos não são assim, os seres humanos não têm nenhuma razão
específica... para odiar alguém. Mas por que isso acontece? Porque eles estão envolvidos com o ego deles. A pessoa egoísta
acha que... ela tem o direito de fazer o que quiser, que ela pode matar alguém, pode bombardear qualquer um, pode fazer tudo

que ela quiser. Mas uma pessoa que não fica fazendo isso é o oposto, ela fica amedrontada, ela fica com medo de alguém.
Agora, a consciência se move. Essa é uma consciência mais sutil, porque se você está com medo de alguém, você não gostaria
de ir à casa dele, você o evitará na rua, todas as coisas, você pode fazer.
Assim, todo esse tipo de conhecimento sobre outros seres humanos também... se acumula em sua mente. Então isso começa
a atuar em um nível coletivo, porque você pensa: "Este grupo é muito mau; eles são bons;" "estes são maus; eles são
excelentes", isso atua dessa forma. Em sua própria mente, você acha que alguém tem um grupo... e o outro grupo é melhor ou
aquele grupo é melhor. E coletivamente, então você começa a trabalhar... todo o seu temperamento, sua consciência. Por
exemplo, uma vez as pessoas decidiram que elas - por exemplo, que as pessoas negras deveriam ser aniquiladas, então todos
os brancos podem se unir. Ou como na época de Hitler, ele decidiu que todos os outros seres humanos, exceto os alemães,
eram inúteis. Então ele reuniu pessoas em volta de seus pensamentos e ideias, e essa consciência coletiva simplesmente
surgiu. Eu não sei como, mas ela entra nas mentes dos homens. Eles nunca desafiam isso, eles nunca perguntam se é correto
ou não. Então isso cresce cada vez mais... e depois se torna como algo nacional, você pode dizer, uma consciência desse tipo
de sentimento.
Mas quer seja correto ou não, não é compreendido, não é conhecido. Assim, o que é importante é que você deve conhecer a
Realidade. Você deve saber exatamente o que é certo e o que é errado. Para isso, como eu lhes disse, há... esse grande poder
da Kundalini dentro de vocês. Ela é Aquela que passa através de todos estes centros, os ilumina antes de tudo, então sua
consciência é iluminada. E quando Ela passa através do Sahasrara, Ela o une a este Poder Onipresente, que é o Conhecimento,
que é o Amor, que é a Verdade. Então, após isso, você imediatamente sabe. Algumas pessoas não sabem imediatamente, mas
algumas sabem... que seja o que for que tenhamos pensado até agora, de nos separar dos outros, achando que eles não estão
bem, que eles estão errados ou seja o que for, isso desaparece, isso desaparece completamente. Então você percebe que sua
própria consciência, a consciência é dominada por muitas outras circunstâncias, por exemplo, onde você nasceu, o que seus
pais lhe ensinaram, quais experiências você teve, e então você percebe que está tudo errado porque não é a Realidade. Sejam
quais forem os sentimentos que você tenha, sejam quais forem as ideias que você tenha sobre uma outra pessoa... ou sobre
uma outra nação, todos eles não estão corretos, porque agora o seu Sahasrara está despertado, ele está conectado agora com
o Poder Onipresente.
Então isso começa a fluir dentro de você. Esta, Eu devo dizer, consciência iluminada... começa a fluir para baixo dentro de seu
ser, em seu cérebro e depois em seus nervos, você pode sentir essa consciência. Agora, quando você quer saber sobre algo, se
é correto ou errado, absolutamente certo ou errado, não é uma questão de ser relativo. Você só tem de colocar suas mãos em
direção a essa pessoa... ou em direção a coisa ou seja o que for, imediatamente com essas vibrações, você saberá. Assim, o
que são essas vibrações? São este Paramchaitanya, nós O chamamos de Brahmachaitanya, que começa a fluir através das
pontas de seus dedos. Agora, você começa a sentir quais chakras estão bloqueados, se eles estão corretos ou errados, e seu
discernimento melhora imensamente. O cérebro, que estava colocando você em ilusões... e em um tipo errado de vida,
imediatamente se corrige. Por exemplo, Eu estou andando em um lugar com Meus olhos fechados, e há uma grande vala, Eu
não consigo vê-la, só estou andando... e de repente, Eu abro Meus olhos e vejo a vala, imediatamente Eu sei que está errado e
desisto e saio. Da mesma maneira, isto lhe acontece... quando seu Sahasrara está iluminado: seja o que for que você acumulou,
conhecimento, seja o que for que você ache que estava certo, sejam quais forem seus sonhos e seus objetivos na vida, todas
essas aspirações, eles se dissiparão.
Então você adota a realidade e começa a ver a realidade de tudo. A menos e até que você veja essa realidade, você ficará indo
com outra multidão. "Essas pessoas estão dizendo isso e aquilo, vamos fazer", "elas estão dizendo isso e aquilo, vamos fazer".
Mas você não consegue ver se é correto ou não, se é bom para você ou não, ou se vai ajudá-lo. Esse tipo de coisa é tão comum
no mundo inteiro, é por isso que há tantos problemas. Porque eles não conhecem a realidade. Uma vez que você conheça a
realidade, a maioria dos problemas podem ser eliminados, porque este cérebro está criando problemas. Primeiramente ele
comete todos os tipos de atrocidades, violência, tudo. Depois ele também se justifica... e então ele faz coisas ainda mais piores.
Tudo isso, eles costumavam chamar de pecado, mas agora, na Sahaja Yoga, isso acabou.
Seja com que for que seu cérebro esteja contaminado, está agora purificado, ele obteve o conhecimento e através do

conhecimento, você pode distinguir o que é certo e o que é errado. Até esse ponto está bem, mas depois você deve ter a total
compreensão... de que tudo que é correto é correto e tudo que é errado é errado, e não devemos fazer nada que seja errado,
sempre fazer o correto. Você tem de decidir nesse ponto. Agora, nós temos de fazer somente o correto, nunca o errado. Quando
isso vem em sua mente, então o que começa é sua determinação, o que chamamos de devoção, dedicação, entrega. Com isso,
você abandona... todas suas ideias falsas e o seu falso orgulho, todas as outras coisas que você tem feito até agora, e
imediatamente você se torna uma pessoa diferente, uma bela pessoa. Agora, a terceira coisa que lhe acontece, que nunca lhe
aconteceu antes, você sente: "A menos e até que eu dê o mesmo estado às outras pessoas," "isso não ficará bem," "não ficará
bem para eu falar com eles." Então você começa a falar com seus irmãos e irmãs, depois você começa a falar com outras
pessoas, depois começa a falar com toda a nação, você pode falar sobre a Sahaja Yoga. "Eu ganhei tanto, consegui essas
coisas," Então por que você não fez isso? Mas esperar isso através de conversa, discussão, argumentos, sermões, eles nunca
adotarão isso, porque o cérebro deles, como Eu lhes disse, é simplesmente o mesmo, ainda cheio de ignorância.
Então o que você tem de fazer é elevar a Kundalini deles. Uma vez que você eleve a Kundalini deles e o cérebro deles se abra,
então eles estão na mesma linha que você. Eles não têm de se preocupar em relação... ao que é bom e ao que é ruim, eles
conhecem a si mesmos. Agora, isso é o que é muito importante. Corrigir este mundo é muito importante. Todos vocês devem
saber o que é correto e o que é errado, e vocês têm um veículo do Paramchaitanya para saber... o que é errado e o que é correto.
Agora, essa força começa a se mover... e como vocês veem, há muitas pessoas hoje com o Sahasrara aberto. Assim, a abertura
do Sahasrara foi a parte mais importante... do processo evolutivo. Todos os processos evolutivos trouxeram os seres humanos
a que nível? Nós tivemos guerras, há todos os tipos de programas estúpidos através dos quais... nós realmente arruinamos
muitos países, muitos povos.
Agora, quando você é um com este Poder Onipresente, é um poder puro, é um poder nirmal, um poder totalmente puro... que lhe
dá um senso completo e uma compreensão completa... em relação a como você deve se mover, como você deve viver e o que
você deve ter. Isso é o que é a Realização do Si, eles dizem. Mas Eu diria que a Realização do Si está muito mais além disso.
Mesmo que seu cérebro seja enriquecido pelo conhecimento, pelo conhecimento verdadeiro, ainda há outras coisas que você
deve ter, e a coisa mais importante é que... você tem de estar completamente consciente, novamente Eu digo a palavra
"consciente", de onde você se coloca neste grande plano... de transformação global do mundo. Qual é a sua posição? O que
você deve fazer para essa transformação global? Qual é a sua posição? Onde você se coloca? Qual é o trabalho que você deve
fazer? Agora você obteve esta compulsão em você: "Eu tenho de fazer algo".
Quando essa compulsão começa a atuar em você, que não é apavorante, que não é perturbadora, mas muito pacífica e cheia de
alegria, que diz: "Eu tenho de me certificar de que os outros também se conheçam". Assim, conhecer a si mesmo é antes de
tudo... você conhecer seus próprios chakras. Há muitas pessoas que obtêm a Realização muito rapidamente, Eu sei, mas elas
não se estabilizam com seus chakras. Elas têm de tratar seus chakras, por que você tem problemas em seus chakras? Elas
saberão que elas têm problemas, mas ainda continuam sem prestar atenção... ou sem cuidar disso. Para elas, isso é um tipo...
de coisa sem importância, você pode dizer, "Estes problemas estão em mim, não importa," "mas o que importa contanto que eu
esteja praticando a Sahaja Yoga?" Isso não é somente para os outros, mas para você também. É importante que você tenha
seus chakras corrigidos. É a coisa mais importante para você, e então você terá o autoconhecimento, no sentido de que você
saberá qual é o defeito, onde está o defeito, "O que estou fazendo de errado? O que devo fazer?"
E então, quando você corrigir isso, quando você corrigir esses centros, então sua consciência, Eu diria, será realmente
totalmente iluminada em relação ao mundo todo. É uma coisa enorme, é enorme, porque se você tem de transformar... este
mundo insano em algo muito são... e se você tem de lhes dar a Realização do Si, imaginem a tarefa, o quanto ela é grande. De
quantas pessoas nós precisamos para fazer isso? Mas se sua força de vontade é forte em relação a isso e você vê, você se
sente compelido a fazer isso. Mas normalmente somos compelidos... porque temos de administrar nossas casas, temos de
ganhar dinheiro, temos de fazer isso, temos de fazer aquilo. Isso vocês conseguem fazer. Mas o principal objetivo de sua vida é
transformar as pessoas... e trabalhar essa transformação para a paz global. Eu não sei se foi profetizado ou não... que uma
transformação completa acontecerá, mas eles falaram sobre transformação. Eu não conheço essa parte e Eu simplesmente
não Me preocupo... em relação a quantas pessoas estão sendo transformadas. Mas depois da transformação, você deve se
estabilizar.

Antes de tudo, você deve observar se você é uma pessoa pacífica. Se há paz em seu coração. Se você não tem nenhuma paz
em seu coração, então você não é um Sahaja Yogi. Se vocês ficam irritados e... começam a gritar com as pessoas e tudo mais,
isso significa que vocês não são Sahaja Yogis. Você tem de ter um temperamento muito, muito pacífico, isso é muito
importante. Agora, com essa paz, o que deve existir é a pura compaixão. O que você está fazendo não é para seu benefício, mas
é porque você está compelido... por essa força de fazer o bem aos outros, de transformá-los. Esse é o maior bem que você
pode fazer aos outros, de modo que os cérebros deles sejam corrigidos, eles se livram de suas doenças, se livram de seus
problemas, está tudo lá. Mas... a coisa mais importante que acontece... é que eles obtêm o poder de transformar os outros.
Quando você tem esse poder de transformar os outros, você não deve desperdiçá-lo.
Você não deve usá-lo para si mesmo, isso significa que o crescimento não está completo. Você deve falar sobre isso. Você
deve falar sobre isso e deve fazer isso dar certo. Onde quer que seja possível, você tem de fazer isso dar certo. Essa é a forma
com a qual nós podemos espalhar as pessoas em um nível global, quem pode obter a completa transformação. Todos os
nossos problemas, quer seja na Índia ou em qualquer lugar, acontece por causa dos seres humanos, porque eles não foram
iluminados. Se você for iluminado, você não terá nenhum problema... de discussão ou briga e tudo mais. Se você for iluminado,
então você pensará nos outros. Nos outros, como se eles fossem seus próprios parentes, se preocupará com eles. Você não
pensará em si mesmo nunca mais.
Se você for iluminado, então... está fora de questão qualquer violência em sua cabeça. Hoje em dia, em nome da religião, em
nome de tudo, há tanta violência. Essa violência pode ser facilmente corrigida, se todos eles se tornarem Sahaja Yogis. Pense
se todas as pessoas se tornarem Sahaja Yogis, como eles discutirão? Pelo o quê? Assim, essas religiões existem, mas acima de
todas essas religiões está a religião da Sahaja Yoga, onde vocês se tornam unificados... e então todas essas discussões de
religiões desaparecerão. Esse não é o único problema que temos como seres humanos, nós temos alguns outros problemas
também muito sérios. Isto é, nós temos um forte desejo, somos muito gananciosos, não conseguimos nos ajustar a nenhuma
outra circunstância, queremos viver em completo conforto e isso e aquilo. Mas depois disso, você consegue dormir em
qualquer lugar, pode comer em qualquer lugar, pode não comer, você se torna uma pessoa que está acima de todas essas
necessidades, de todas essas demandas, totalmente. Então você não se preocupa, não se preocupa.
Essa preocupação é para quê? Vamos supor que Eu Me perca em algum lugar... e o carro está indo por um caminho errado, tudo
bem, Eu tenho de ir por este caminho, é por isso que estou indo assim. O que há para se sentir aborrecido? Muitas coisas,
pequenas, grandes acontecem em sua vida... pelas quais você fica aborrecido. Mas agora, com essa bênção do Sahasrara, você
ficará surpreso ao ver que existe a ajuda do Paramchaitanya, e isso significa uma enorme ajuda, porque Ele atua globalmente,
Ele atua individualmente, Ele atua em comunidades, Ele atua em nações, porque há o Divino, o que vocês chamam de Divino, há
um jogo divino acontecendo, e esse jogo divino executa enormes coisas belas, através das quais as pessoas começam a se
corrigir. Assim, você nunca deve ficar nervoso, você nunca deve ficar aborrecido, porque você tem o Poder Divino dentro de
você e ele corrigirá. Ele pode corrigir qualquer um. Recentemente nós tivemos o caso de um rapaz... que foi atropelado por um
caminhão e... eles disseram que seus pulmões foram esmagados. Agora, se os pulmões são esmagados, ninguém ouviu falar...
que eles ficam normais. Não somente o rapaz ficou normal, mas ele começou a respirar normalmente e agora ele está bem.
Todo esse trabalho é feito pelo Paramchaitanya. Você não tem de fazer nada, qualquer problema que surja diante de você,
antes que ele realmente o atinja, ele é resolvido pelo Paramchaitanya. Mas você deve ter fé completa em si mesmo e no
Paramchaitanya... e acreditar que você é uma alma realizada. Ninguém pode feri-lo. Se eles tentarem feri-lo, por um momento,
tudo bem, talvez você sofra, mas também você não sente os sofrimentos e se livra disso. Uma tamanha segurança, uma
tamanha orientação apropriada está presente. Também você está salvo de todos os tipos de ataques... e de todos os tipos de
equívocos que você comete. É tudo um enorme, Eu diria, computador de conhecimento. Ele sabe. Ele sabe... o que você está
fazendo e o que você não deveria fazer; aonde você está indo e o qual não deveria ser o seu caminho.
Ele sabe tudo, sabe tudo sobre você. Então depois você tem de se tornar consciente disso. Agora, esse é o estágio onde Eu diria
que... vocês têm de estar conscientes de que vocês são almas realizadas, vocês são diferentes, são únicos, vocês são almas

realizadas. Vocês não são pessoas comuns... e vocês estão protegidos por este Paramchaitanya. Nada pode mudar você. Nada
pode perturbar você. Nada pode sobrepujá-lo. Porque você não está também consciente deste Paramchaitanya, é por isso você
fica um pouco preocupado, e as pessoas Me escrevem: "Mãe, meu..." "É algo errado com minha filha" ou algo assim. Tudo pode
ser corrigido pelo Paramchaitanya. Se você souber como deixar isso para Ele, se você compreender como você é unificado com
esse Paramchaitanya, você é uma parte integrante Dele, e esse Paramchaitanya está cuidando de você.
Você não tem um esforço muito consciente, não há nenhuma necessidade de se ter um esforço muito consciente. Aceite a vida
como ela é. Na realidade, seja qual for a vida, aceite-a, não retalie, não fique com raiva, não fique aborrecido, apenas aceite... e
você desfrutará a mesma vida que estava irritando você. Você verá a parte divertida disso... e será tão bela a forma como você
verá que... você superará todos os seus problemas. Você superará todos os seus inimigos... e você terá um tipo de existência
muito bela e fresca,. Então agora, como todos vocês são Sahaja Yogis, é uma posição muito grandiosa. Com isso, se você se
tornar humilde, se você se tornar humilde, então você ficará surpreso ao ver que... você está totalmente em contato com este
Paramchaitanya. Não somente isso, você se tornou o Paramchaitanya. Com este Paramchaitanya, você pode fazer qualquer
coisa. Eu não preciso lhe falar o que você pode fazer, porque alguns de vocês talvez não acreditem nisso. Mas essa é Minha
própria experiência, se você é o Paramchaitanya, se você sabe que é o Paramchaitanya, então isso mantém sua dignidade,
mantém sua posição, mantém sua palavra e cuida de você.
E seja o que for simplesmente dito ou desejado, você simplesmente o obtém. Seus desejos também mudam, seus desejos não
são por coisas estúpidas, mas por algo que é muito nobre. Por exemplo, você quer transformar as pessoas, você quer fazer o
trabalho da Sahaja Yoga. Todos esses desejos são realizados completamente, podem ser... quando você quer fazer isso, você
gosta e pensa nisso. É algo, mesmo vendo algo, se você vir algo e ficar atordoado com isso, imediatamente o Paramchaitanya
assumirá o controle... e você não terá nenhum problema, nenhum problema. Porque a forma como reagimos a todas essas
dificuldades... e assim chamadas desavenças na vida se tornam um jogo, apenas um jogo. Você fica surpreso, você olhou para
isso e acabou-se. Olhou para aquilo e acabou-se. É deste modo que é: a luz, se ela entra na escuridão... e acaba com a
escuridão, a escuridão está eliminada e nossos problemas estão eliminados também. Assim, isso é o que nossa consciência
tem de se tornar.
A consciência tem de se tornar o Paramchaitanya. Então você obtém todas as ideias, tudo que é Divino. Mas não somente isso,
mas também a ajuda do Divino, todas as soluções do Divino. É algo impressionante e tudo se acalma, tudo se estabiliza, e você
fica impressionado vendo tudo isso, que você é o centro que está fazendo todas essas coisas. Você não está consciente de que
você está fazendo, e você está fazendo. Essa parte relativa ao ego é perdida, mas você vê que tudo está acontecendo a sua
volta... e então você fica impressionado ao ver como isso está acontecendo. O estilo de vida inteiro muda, toda a compreensão
muda, e você se torna uma grande fonte de felicidade, alegria e conhecimento para os outros. Você não tem de estudar nada.
Você não tem de saber muito, mas você saberá sobre tudo, o que é certo e o que é errado. E somente então você pode falar as
coisas com total autoridade: "Isto não é correto."
Por exemplo hoje, nós tivemos uma discussão nesse ponto... sobre a posição econômica e a economia dos tempos modernos.
Eu disse que está tudo errado, porque é autodestrutivo. Ela destrói as nações, se não a sua nação, outras nações. Então ela
também destrói sua vida familiar, ela destrói seu sistema de valores. Ela o destrói completamente. Então que tipo de economia
é essa? É apenas um show, é exatamente como um, você pode dizer, um balão. Ela pode estourar a qualquer momento. Eu
tenho observado as pessoas que são muito, muito ricas, acham que não há limites para elas mesmas, se tornarem falidas, e o
muito falido se torna rico. Assim, isso é um tipo de tumulto no qual... eles estão pulando de uma praia para outra praia.
Mas vocês não estão. Vocês assistem esse drama. Você observa todo esse drama, e com sua paz, você pode ver tudo muito
calmamente. Não é difícil para vocês criarem mais pessoas assim. Não é difícil transformar este mundo. Chegou o momento, o
momento exato. Por exemplo, quando a época apropriada surge, a época de florescimento surge, muitas flores se tornam
frutos. Assim, dessa forma, todos vocês se transformaram. É para vocês criarem sementes para espalhar a Sahaja Yoga. Vocês
estão agora neste nível de consciência... onde o Paramchaitanya está com você, totalmente parte integrante de você,
totalmente com você para lhe dar toda a ajuda necessária, todo o prestígio necessário e também a personalidade.

Que Deus abençoe todos vocês.
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Shri Adi Shakti Puja, Canajoharie, EUA, 20.06.1999
É um prazer tão grande ver todos vocês reunidos aqui, e este é um lugar tão longínquo, distante da multidão enlouquecedora. É
um lugar tão belo e que tem vibrações. Eles não conseguem ouvir. Agora vocês conseguem Me ouvir? Tudo bem. Está tudo bem
agora. Eu escolhi este lugar de repente a partir de um jornal bem grosso, um jornal americano. As vibrações estavam
simplesmente "disparando"... e Eu disse: "O que é isto? Está vindo de onde?" E havia um pequeno anúncio, e Eu disse: "Este é o
lugar aonde temos de ir." Este lugar tem muitas vibrações, mesmo no anúncio.
Assim, você pode imaginar como a orientação surge. Ela surge das vibrações... e é desse modo que Eu estava aqui... e este
lugar foi escolhido pela Força Divina. Isso aconteceu em apenas um dia. Uma coisa tão milagrosa acontecer em um dia. Estava
levando muito tempo para eles até mesmo conseguirem isso, e de repente Eu lhes disse: "É melhor adquiri-lo." Tudo deu certo, e
estamos aqui agora na mais bela atmosfera. É claro, vocês sabem que os índios peles vermelhas foram expulsos... e eles
vieram para cá para se esconderem. Eles estavam se escondendo neste lugar, para que eles não fossem esmagados e
destruídos para sempre. Essa era acabou agora, essa era de dominação, de entrar na terra de uma outra pessoa e ocupá-la, e
considerar isso ser um grande sonho. Tudo isso acabou agora, a compreensão humana... foi muito mais longe, e eles entendem
que isso é pecaminoso, isso é errado, que seja o que for que fizemos foi errado.
Mas essas pessoas estão mortas. E os filhos e netos dos filhos... dessas pessoas que eram filhos de Deus pensavam: "Não
gostamos de tudo isso", porque você não tem nenhum direito... de tomar a terra de alguém dessa forma... e ocupá-la como se
fosse sua. É claro, a terra não pertence a ninguém, mas ainda assim, seja onde for que você nasceu, essa é sua terra, e esta
terra tem de ser mantida com aqueles que nasceram aqui, que são donos dela. Mas esse tipo de agressão tem acontecido por
eras. Agora o momento chegou para acabar com isso, de uma vez por todas, abandonar esse tipo de aventura, que é entrar na
terra de alguém ou na casa de alguém... e ocupá-la. Mas há um outro tipo de agressão que Eu vejo agora, é que... eles entram na
mente das pessoas agora, através da fala deles, através de todos os tipos de atitude agressiva, e a mente, a própria mente se
torna uma escrava. A época atual é assim, Eu acho, onde as pessoas não têm nenhuma liberdade... para pensar o que é certo, o
que é errado, e também adotar as coisas corretas. Eles têm de aceitar tudo que está acontecendo em volta, tudo que é imoral,
tudo que é destrutivo. A pessoa tem de aceitar porque ainda, Eu acho, ainda não temos número suficiente de Sahaja Yogis... que
possam se opor a todas essas aventuras dos tempos modernos. Nós temos um outro tipo onde percebemos... esse falsos
gurus que agridem, especialmente na América.
A América foi realmente amaldiçoada dessa maneira, porque ela tinha dinheiro. Então todos os tipos de patifes do mundo
vieram para cá, imaginem só. Ter dinheiro por si só não é uma bênção. Todos eles vieram para cá e saquearam as pessoas
ricas... e ganharam muito dinheiro para eles mesmos. Esse tipo de exploração é muito perigosa, muito mais porque a mente fica
arruinada. Eu tenho visto muitas pessoas ficarem arruinadas, especialmente muitos buscadores foram arruinados
completamente. Espero que eles nasçam novamente e tenham a Realização do Si. A busca existe, sem dúvida, mas todos os
tipos de obstáculos surgiram, todos os tipos de tentação estão presentes. E assim, apesar de toda essa busca, essa busca
fervorosa, essa busca honesta, eles caíram em armadilhas, o que Eu não consigo explicar é por que isso deveria acontecer, mas
aconteceu, a pessoa tem de observar isso. É um – faz com que você fique muito triste, infeliz.
Mas ainda há muitos, há vocês, salvos agora. E neste Juizo Final, vocês se elevaram daquele nível para este novo nível, onde Eu
tenho certeza de que vocês serão capazes de salvar muitos mais. Cada pessoa pode salvar pelo menos 1.000 pessoas. E
muitos de vocês, se tentarem isso, isso seria muito, muito grandioso, a mais extraordinária emancipação deste mundo, o qual
todos nós devemos salvar. Assim, a pessoa deve saber primeiro, o primeiro dever de cada Sahaja Yogi agora é salvar os outros,
falar sobre a Sahaja Yoga, fazer a Sahaja Yoga dar certo em diferentes lugares. Por exemplo agora, Eu fiquei surpresa ao ver
que... eles estão trabalhando em crianças que foram abusadas. Eles também estão na Índia, estamos trabalhando em vários
lugares como prisões, exércitos. Portanto, vocês podem entrar em todos os tipos de atividades, vocês podem entrar em todos

os tipos... de lugares agressivos e salvar pessoas. Mas o pior de tudo, Eu acho, é a inocência estar sob ataque... nesses países
ocidentais, especialmente na América. A inocência está sob ataque... e isso é algo muito perigoso, porque as crianças adquirem
essa... mutação em uma idade muito jovem, e o que lhes acontecerá?
Portanto, nós temos de pensar em todas essas crianças inocentes, o que podemos fazer por elas, como podemos salvá-las,
como podemos trabalhar isso. A preocupação tem de ir agora de você mesmo para os outros. Você obteve sua Realização, tudo
bem. Você se corrigiu, você está se aperfeiçoando totalmente, todo isso está presente, mas agora, o que deve ser feito? Para
que essa luz iluminou aqui? É para os outros. Assim, agora, os Sahaja Yogis têm de viver para os outros, e não para eles
mesmos. Eles terão toda a energia, eles terão todo o apoio... e eles terão todas as bênçãos. Assim, nós temos de viver para os
outros. E como nós vivemos para os outros?
É muito simples, é para ter preocupação, preocupação em relação a tudo. Você tem de se preocupar com a Mãe Terra, se
preocupar com seus vizinhos, se preocupar com... as pessoas que estão sofrendo no mundo inteiro. Se você ler o jornal, você
ficará surpreso ao ver como... as coisas estão acontecendo, como as pessoas estão sofrendo. Nós temos de entender
fundamentalmente... que a menos e até que essa transformação aconteça, nós não poderemos mudar este mundo. E todos
vocês podem transformar os outros. Portanto é seu dever, é seu trabalho transformar as outras pessoas... e lhes dizer o que é o
Amor Divino. O amor é a única forma agora com a qual nós podemos fazer dar certo. É algo como... uma enorme quantidade de
óleo que deveria entrar... nessa escuridão de agressão, e que deveria clarear muitos lugares, muitos corações, muitas pessoas.
É um... oceano, devemos dizer, oceano de grandiosidade. O Amor Divino é tão grande e tão poderoso, ao mesmo tempo tão
gentil... que você pode ver na natureza, como, como as árvores crescem: cada folha recebe os raios do sol, cada árvore tem sua
própria posição.
Nós temos de aprender muito a partir da natureza, porque a natureza é unida por esse amor. A natureza não tem nenhuma
agressividade. Ela está simplesmente sob o completo controle do Amor Divino. Com essa compreensão, você também deve
saber... que quando você está tendo contato com Sahaja Yogis, qual deveria ser sua atitude? Como você deveria agir? Como
deveria falar com eles? Como você deveria compreendê-los? Como você deveria expressar seu amor? Isso é bastante possível
agora, não é difícil. Você não deve ficar com medo, não deve se sentir constrangido.
Mas de uma maneira doce, você pode conversar com eles, você pode se comunicar com eles, pode falar com eles, porque esse
era o momento, isso devia acontecer, esse é o motivo pelo qual a Adi Shakti teve de vir. Sem Ela, isso não teria sido possível.
Todas as outras encarnações vieram, mas em primeiro lugar, Elas eram somente de um chakra, uma outra coisa era que Eles
tinham de se estabelecer... com outras pessoas, com as pessoas em volta. Eles de fato tentaram e trabalharam isso, mas isso
realmente não funcionou no sentido verdadeiro da palavra. Então a Adi Shakti teve de vir, Aquela que tem todos Eles com Ela.
Todos Eles estão conosco... o tempo todo querendo ajudá-los... a fazer tudo que vocês querem alcançar. Isso está presente
com - essas vibrações divinas estão com vocês... para todo o tipo de trabalho bom que vocês queiram fazer, qualquer tipo de
trabalho Sahaja que vocês queiram fazer, essas vibrações certamente estarão presentes para guiá-los, para ajudá-los, para
apoiá-los e para amá-los. Vocês ficarão supresos ao ver como as pessoas, uma vez que elas comecem a trabalhar para a
Sahaja Yoga, como elas são abençoadas em cada ângulo. Assim, vocês têm de decidir em suas mentes: todos os seus sonhos
têm de se tornar realidade. Assim, a única coisa que você tem de fazer é somente saber que... o seu propósito de vida é
expandir a Sahaja Yoga.
Mesmo agora, muitos Sahaja Yogis escrevem para Mim: "Mãe, isso está acontecendo comigo, aquilo está acontecendo," "meu
pai é assim, minha mãe é assim", mas muito poucos. Isso praticamente acabou agora. Eles costumavam escrever, devo dizer,
todas essas cartas. Mas agora, Eu acho que todos eles estão sendo aperfeiçoados, Eu não sei o que tem acontecido. É uma
época única onde há luz em todo lugar, a natureza está totalmente com vocês. Vocês podem ver como a natureza atua, como
ela está tentando ajudá-los e apoiá-los, e como ela quer realizar tudo para vocês. É para ser simplesmente compreendido e
sentido... que você é algo muito especial... e que você tem toda a ajuda, cada um de vocês. Não é uma pessoa, duas pessoas,
não é dez pessoas, é o lote todo, é como se o oceano inteiro estivesse lá para ajudá-lo, Ajudá-lo a nadar para salvar muitos.
Vocês não viram um oceano assim... onde há tanta profundidade, e todas as ondas tentam salvá-los, fazê-los flutuar no reino da
alegria. Tudo isso lhe aconteceu porque há um propósito.

Não é somente porque você fez poorva punyas e tudo mais. Muitas pessoas dizem que é por causa da vida passada que
obtivemos isso. Isso é verdade. A causa pode ser essa, mas o resultado é que agora você é capaz... de dar a Realização às
pessoas, e isso é o que você tem de fazer. Você veio por todo o caminho até aqui nessa imensidão. Somente dessa imensidão,
você se elevará e abençoará todas as pessoas do mundo. Especialmente a América deve ser abençoada novamente e
novamente, porque ela é o Virata, ela é a terra de Shri Krishna, porque as pessoas sempre tentarão segui-los, copiá-los. As
coisas melhorarão... se você obtiver as, podemos dizer, as bênçãos... de vários lótus que você tem dentro de você, sem dúvida.
Mas e quanto a você fazer algo? E quanto a você fazer algo em relação a isso?
E isso é o que é muito importante. Agora, a única coisa que você tem de fazer em relação a si mesmo... é descobrir sobre suas
próprias atividades, quais atividades você tem feito. Você tem de descobrir o que você tem feito, e o que você pode fazer.
Quando você meditar, pense sobre si mesmo: o quanto você tem crescido? O quanto você tem feito? O quanto você tem dado
aos outros? Seja o que for que você obteve, a menos e até que você o distribua, isso não crescerá. Essa é a lei fundamental e ela
atua. Eu tenho visto pessoas que são almas realizadas, que são muito boas, que sabem tudo sobre a Sahaja Yoga, mas ainda
não são muito confiantes, Eu devo dizer, ou muito profundas. Tudo isso só é possível... se você se dedicar vivamente a criar
novos Sahaja Yogis, e ter mais Sahaja Yogis, não por popularidade, mas para o bem deles e para o bem do todo.
Me perguntaram se Eu deveria vir e ficar na América, desse modo a América irá melhorar muito. Assim, estou aqui agora. Eu vim
para cá, Eu fiquei aqui, e Eu estou definitivamente colocando toda a Minha atenção, porque este é um chakra muito importante,
muito, muito importante, que é a América. E este país muito importante... está fazendo, às vezes, coisas muito estúpidas. Eu
não diria para você entrar na política, não. Não diria para você entrar em alguma oposição e formar um grupo, não. Mas você
também sabe que você tem poderes. Mesmo o seu pensamento, seu desejo têm poderes. Tente experimentar isso. Uma vez
que você experimente, você descobrirá … que é somente a atenção que você coloca nessas coisas, que fará isso dar certo,
tenho certeza de que dará certo.
É um país que pode definitivamente ajudar... a emancipação de todos os seres humanos. Mas ao contrário, ele está indo para o
lado contrário. A cultura americana, Eu não entendo de forma alguma... o que é a cultura americana. É algo assim: eles dizem
algo e fazem outra coisa. Eles não têm nenhum sistema de valores apropriado... que seja aceito por todos, que foi construído
tradicionalmente durante muito tempo. O sistema de valores é tão complicado, tão distorcido que... somente um Sahaja Yogi
através de sua nobreza, de sua grandeza... pode descomplicar essas pessoas. As pessoas têm ideias estranhas... e essas
ideias estranhas não devem detê-lo, não devem impedi-lo, é para você saber que elas são estúpidas, são destrutivas e elas
destruirão todas as, todas as boas qualidades. Vocês devem saber que a responsabilidade dos americanos... é muito maior do
que a responsabilidade... de quaisquer outros Sahaja Yogis, porque eles são aceitos e considerados... como as pessoas mais
competentes, como as pessoas mais efetivas pelo Poder Divino. O Poder Divino pensa que agora todos vocês podem ir em
frente, vocês podem fazer muito, e vamos ver. Por exemplo, nós temos a energia e o maquinário, mas se o maquinário não
trabalhar, de que adianta ter a energia?
Ele é inútil. Assim, o maquinário tem de trabalhar, e está trabalhando, está expandindo, mas nós temos de dobrar nossos
esforços. Eu estava pensando em fazer algum tipo de trabalho social aqui, de modo que isso seria capturado pelos olhos de
muitas pessoas. Em um nível mais sutil, nós temos trabalhado, mas agora nós temos de trabalhar isso na superfície. No nível
mais sutil, nós estamos presentes, nós alcançamos e podemos alcançar muito mais. Mas nós devemos vir a público e pensar:
"O que podemos fazer na superfície..." "de modo que as pessoas possam ver o que é a Sahaja Yoga," "e o que ela pode fazer
para as pessoas." É o seu comportamento pessoal, seu comportamento coletivo, seu comportamente nacional, tudo isso vai
mudar... o ambiente que é considerado ser superficial, de modo que também se torne mais sutil. Eu tenho dito isso em muitos
lugares, mas neste Puja, Eu acho que é importante dizer... que se você está realmente diante da Adi Shakti, então você deve
sabe que seus poderes são ilimitados. Você só tem de expressar esses poderes. Ele não é um poder estático.
Há um movimente nele, e há um tipo correto de movimento. Ele sabe onde entrar, como trabalhar isso. Agora, olhem para este
lugar. Vocês conseguem Me imaginar pensando sobre um lugar assim? Mas Eu tinha apenas em mente, é claro, devo dizer, que

nós deveríamos ter algum lugar aqui porque... os Sahaja Yogis americanos não tinham... nenhum lugar para se encontrar, só
isso. E vejam como Eu obtive isso. Mas o desejo de fazer tudo isso... deve existir dentro do nível mais sutil de vocês, e então ele
atua. Atua, é como mágica, Eu lhes digo. Agora, tanha fé em si mesmo e decida sobre isso. Eu estou tão feliz... que isso tenha
sido alcançado com tanta facilidade, inacreditável!
Com tanta facilidade, sem dúvida, nada grandioso foi feito. A forma como conseguimos isso foi tão simples. Exatamente como
um Sahaja Yogi, o sujeito que devia nos vender veio tão animado, e ele a vendeu para nós, acabou-se. Não tivemos de fazer
nada para convencê-lo... ou falar com ele ou reduzir o preço, nada disso. E ele a vendeu para nós. Da mesma maneira, seja o que
for que você deseje no nível mais sutil, isso se torna uma força espetacular que se move por si mesma, que sabe aonde ir, como
entrar em cada área, e fazer a coisa acontecer. É algo que todos nós devemos experienciar... e realizar isso com total confiança.
É o amor que nós temos, a preocupação zelosa que nós temos. Esse é o poder que nos deu a Realização do Si, e esse é o poder
que tem nos dado... esse enriquecimento de conquistas. Tenho certeza de que todos vocês que estão aqui... perceberão como
isso foi feito, quero dizer, é tão rápido.
Essa é uma das coisas que simplesmente deveria lhes mostrar... o que nós somos capazes de fazer, o que somos capazes de
alcançar. E quando você pensa em tantas pessoas que estão perdidas... na maya da ignorância, nós deveríamos realmente
sentir a partir de dentro a preocupação... e este forte desejo: "Como eu posso ajudar essas pessoas?" E vocês ficarão surpresos
ao ver que uma vez que você pense assim, como este Poder Divino, esta Energia, entrará em ação. Esqueça as coisas
insignificantes e os problemas insignificantes, eles não são nada. Vocês têm uma coisa tão poderosa atrás de vocês. É verdade
que todo este universo foi criado, tudo foi criado e depois vocês foram criados, e tudo isso foi feito. Mas a coisa mais magnífica
que este Poder fez... foi criar Sahaja Yogis. Essa é a coisa mais magnífica. Aqueles que têm conhecimento, aqueles que têm o
puro conhecimento... e aqueles que têm o Amor Divino no coração, que personalidade fabulosa eles são. Apenas pensem nisso,
e vocês terão todas as oportunidades para expressar esse amor.
Que Deus os abençoe.
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Desde que nós viemos para Cabella, se completaram 10 anos. Assim, vocês podem imaginar como nesses 10 anos nós temos
sido capazes de progredir na Sahaja Yoga. Agora, hoje nós vamos ter um Guru Puja. Como Eu disse, todos vocês são gurus e
vocês querem Me venerar como seu Guru, tudo bem. Mas a coisa principal que você deve entender é que você se tornou guru,
sem dúvida, porque você tem o conhecimento, você tem o conhecimento absoluto. E assim, nós podemos dizer que vocês se
tornaram gurus, sem dúvida. Mas você tem de entender que você alcançou um estado onde você pode elevar a Kundalini, você
pode dar a Realização aos outros. Você também sabe qual é o conhecimento absoluto. Estar ciente do conhecimento absoluto
é muito importante, e assimilá-lo é ainda mais importante. Embora estejamos cientes do conhecimento absoluto, nós não
conseguimos assimilá-lo tão bem. Isso significa que não conseguimos nos aprofundar nele.
Qual é a razão para isso? Nós temos de nos dar conta que todos nós viemos da herança que era o reino animal. Vocês
evoluíram do reino animal. Assim, há muitas coisas da herança animal que persistem em nós: a agressividade, a dominação, a
irritação, o medo, apropriação de coisas. Todas essas são nossas heranças, e elas estão persistindo dentro de nós. Nós
queremos nos apropriar das coisas dos outros, não vocês, é claro que não, mas as pessoas que ainda não estão na Sahaja
Yoga. Eles primeiro se apropriavam de terras, depois começaram a se apropriar de pessoas, tornando-as escravas. Depois eles
não estavam satisfeitos com isso, então estavam se apoderando de reinos, de joias e de todas essas coisas. Assim, apenas
para se apoderar. Eles não têm nenhum direito legal, ainda assim eles se apoderavam.
Isso parece, parece muito estranho, parece muito desumano, mas existe por causa de nossa herança. Agora, há tantas outras
coisas, como inveja. Entre os animais, há muito pouco disso, eles não têm tanta inveja como nós temos, ao passo que nós
herdamos essa inveja através de nossas próprias reações e pensamentos. As pessoas têm inveja e elas querem depreciar os
outros. Se elas não conseguem alcançar nenhum nível elevado, elas querem abaixar o nível dos outros. Esse tipo de inveja,
quando ela se apodera dos seres humanos, eles acham que tudo que for feito em nome da inveja está bem. Eles se tornam
muito conscientes de que: "Nós somos mais inferiores do que outra pessoa." "Falta em nós mais talentos do que em outra
pessoa", e eles tentam dominar essa pessoa, por causa da força da inveja atrás deles. Agora o problema é: embora sermos
seres humanos, nós herdamos muitas características animais, por exemplo, somos ferozes, ficamos com raiva e ficamos
aborrecidos, assim como os animais fazem. Mas adicional a isso, os seres humanos podem reagir por causa de seus
pensamentos.
Eles pensam. Eles podem pensar e através do pensamento, todas essas propriedades herdadas se tornam pervertidas. Por
exemplo, um sujeito quer humilhar uma outra pessoa. Então ele não se comporta como um animal de uma forma direta, mas
eles achará um esquema, um método, ele pensará bem em como fazer isso. O principal problema com os seres humanos é que
eles ainda têm herdado o temperamento muito violento. Esse temperamento violento tem de ser controlado, tem de ser
observado. Quando você vê algo que você não gosta, que é contra sua vontade, pode ser algo assim, imediatamente você se
enfurece. Agora há pouco Eu vi, em vez de colocar cânfora, eles tinham colocado açúcar cristal. Eles estavam usando a caixa de
fósforo para o açúcar cristal, eles estavam usando um fósforo nele, um palito de fósforo. Aquilo não pegava fogo.
Eles tentaram e tentaram, não pegava fogo. Então Eu disse: "Deixe-Me ver o que é isto." Então aquilo era açúcar cristal. Se fosse
cânfora, então simplesmente acenderia. Assim, a qualidade de uma pessoa é conhecida da mesma maneira. Se com a menor
provocação, a pessoa fica com raiva e fica aborrecida, então sua qualidade não é muito boa como um guru. Como um guru, nós
não devemos nos enfurecer, não devemos ficar com raiva, não devemos tentar oprimir os outros. "Mas então, o que podemos
fazer? ", as pessoas perguntarão. Nós temos um outro método que chamamos de amor.
Amor. Ao invés de ficar com raiva, se você mostrar amor e compaixão pela pessoa, então o que acontece é que isso não lhe
causa nenhuma raiva, e a outra pessoa, você não a faz ficar com raiva também. Raiva gera raiva. Se você ficar com raiva de

alguém, essa pessoa talvez não revide, porque ela está com medo de você, talvez seja isso, mas em seu coração, ela manterá
uma vingança em sua mente: "Um dia vou mostrar para ele. Por que ele deveria ficar com raiva de mim?" Assim, na Sahaja Yoga,
por favor se lembre que o amor é a única forma com a qual podemos resolver o problema. Agora, se algo dá errado, digamos, no
ashram, se você fica com raiva dessa pessoa, o que acontecerá? Essa pessoa guardará um rancor contra você, talvez. Se ele é
um bom Sahaja Yogi, talvez ele perceba que aquilo foi uma coisa errada de se fazer. Mas se ele é um mau Sahaja Yogi, ainda
não totalmente equipado para compreender, então o que ele fará?
Ele simplesmente sentirá: "Este homem me insultou." "Ele deliberadamente me humilhou e tudo mais," "eu devo tentar me
vingar." Entre os animais essa atividade é muito limitada. Eu não acho que eles acreditem na vingança, exceto alguns animais.
Eles dizem que se você ferir uma cobra, ela sairá de seu repouso, ela virá atrás você, isso é o que é dito. E isso é algo como uma
característica da cobra. Mas conforme passamos por todas essas diferentes categorias, talvez tenhamos algumas das
características de alguns desses animais dentro de nós, talvez sejamos até mesmo cobras em alguma lugar. Se a cobra está
dentro de nós, então qualquer um que o ofenda, você se lembrará disto por toda sua vida: "Ele me ofendeu," "então eu o
corrigirei um dia, eu me vingarei." Se houver uma cobra dentro de nós. Mas, agora, se houver um tigre dentro de você, então
você se tornará muito feroz, com a menor coisa, você ficará com raiva, perderá a calma.
Agora, esta não é uma situação muito boa: nós ainda estamos no nível dos animais e nossa herança ainda está atuando em
nós. Portanto, nós temos de vigiar. Nós temos de ser bons gurus e para um bom guru, você tem de ter um temperamento muito
pacífico, compassivo, amoroso. Afinal, temos de entender que as pessoas têm essa herança e algumas pessoas têm mais, ou
algumas pessoas têm isso ou algumas pessoas têm aquilo. Para isso, se você fica com raiva dessa pessoa, isso não irá
ajudá-la ou ajudar você. Mas se você é amoroso e compassivo e você explica à pessoa qual é o problema e o que você quer
fazer, Eu lhe digo que ela melhorará, a pessoa definitivamente melhorará e sentirá seu amor. É claro, às vezes, às vezes é
necessário também perdoar uma pessoa assim. Um sujeito assim deve ser perdoado, totalmente. Nisso, não significa que se
ele cometeu erros, todos os tipos de erros, você o perdoa e ele continua com as mesmas coisas, não significa isso. "Perdoar"
significa "esquecer".
Tal e tal pessoa tem se comportado mal, então apenas esqueça, esqueça isso completamente, esqueça isso. Para um guru,
isso é importante, para um guru Sahaja Yogi. Eu devo dizer que os outros gurus não eram assim, eles eram totalmente, Eu diria,
extremamente irascíveis, e eles costumavam perder a calma com as pessoas. Uma vez Eu Me encontrei com um guru e ele Me
disse: "Mãe, a Senhora é muito gentil com eles." "E com essa gentileza, a Senhora não consegue formar boas pessoas." "Eu tive
o bastante disso", ele disse, "Eu formei duas pessoas como gurus," "e uma delas se perdeu no dinheiro." "Tudo bem, o que
aconteceu com a segunda pessoa?" "E a segunda pessoa se perdeu nas mulheres." Então Eu disse: "Agora, tudo bem." "Se eles
estão perdidos, eles estão perdidos," "mas se você pode revivê-los com seu amor, afeição e gentileza," "é melhor cuidar deles."
Assim, a pessoa que se perdeu Eu acho que se você abrir esta porta, as pessoas sentadas do lado de fora também podem Me
ouvir. Quem são os que estão sentados do lado de fora? Abra-a completamente. É claro. Depois, eles podem se mover para este
lado. Agora está melhor. Assim, como um guru, você deve concluir que eles ainda continuam com a herança deles. Mas o
segundo problema é muito pior, porque os seres humanos podem pensar. É claro, os animais também pensam, mas é sempre
um condicionamento. De acordo com seja qual for o condicionamento que tenham, eles se comportam.
Mas eles não têm ego desse tipo que os seres humanos desenvolveram. Assim, os gurus também desenvolvem um ego muito
ruim. O primeiro ego é, em outros gurus que tenho visto, eles Me falaram: "Nós fizemos tanto," "nós trabalhamos duro para
alcançar esse estado," "e por que nós deveríamos dar a Realização aos outros?" Ou se eles tiveram a Realização, então: "O que
eles fizeram? Por que eles deveriam ter a Realização?" Isso se torna uma comparação entre o estado deles e o modo como eles
o alcançaram, e o modo como os outros têm de alcançá-lo. Então eles fazem todos os tipos de diferentes torturas, manobras
perturbadoras. Por exemplo, eles podem fazer com que o discípulo fique de cabeça para baixo, abandone sua família, faça isso,
faça aquilo. Eles baterão neles, eles podem bater também. Eles farão com que ele fique na água por um tempo longo.
farão com que ele fique em pé em um único pé. Eles punem desse jeito, e o pior pode acontecer, eles podem bater com paus ou
com pedras. Eles são assim. Eles não querem falar, eles não querem entender o que a outra pessoa tem a dizer, ou os que são

buscadores, como eles devem ser tratados. Toda essa raiva e todas essas coisas podem ter sido corretas anteriormente, mas
depois do advento da Sahaja Yoga, você deve saber que isso não é necessário. Não é necessário de forma alguma dar qualquer
punição física a seus discípulos. Agora, também a punição mental ao seu discípulo não deve ser dada. Por exemplo, as pessoas
começam a dizer todos os tipos de coisas aos seus discípulos. Por exemplo, eles – estou dizendo – por exemplo há um líder, e
o líder descobre algo errado no discípulo, então ele continua dizendo: "Agora, você é assim," "seu pai era assim, seu avô era
assim," "seu bisavô era assim, e você também é assim." Ou algum tipo de coisa que o ferirá.
Ao ferir uma pessoa, você não vai ajudar. Vamos supor que enquanto você está andando você é ferido, você não consegue
andar. Na sua ascensão espiritual também, se você é ferido, você não consegue ir em frente. Portanto, não ferir as pessoas é
muito importante. Uma vez que você continue ferindo os outros, então você não é um bom guru, você não é aquele que está
realmente sendo gentil e compreensivo com o discípulo. Na Sahaja Yoga, isso é uma coisa diferente totalmente, porque todos
vocês alcançaram a Sahaja Yoga sem fazer nenhum tipo de penitência, nenhum tipo de consciência culposa, confissões,
qualquer coisa assim. Nada disso. Do jeito que você é, você obteve sua Realização. Ninguém teve de ficar de cabeça para baixo,
abandonar seus maridos, esposas, suas famílias, isso, nada desse tipo. Do jeito que você é, seja qual for a roupa que você
esteja usando, sejam quais forem as condições que você esteja, é lhe dada a Realização.
isso é um fato. Você não tem de pagar por ela, você não tem de se esforçar, você não tem de fazer nada. Simplesmente você a
obtém sentado onde quer que você esteja. Depois disso, esse tipo de acontecimento deve lhe provar que você tem um poder do
amor, da compaixão. A partir do seu amor, foi lhe dada a Realização. Nós nunca nos damos conta disso. Vamos supor que você
esteja ansioso para dar a Realização às pessoas, nós queremos ir nos vilarejos, trabalhar lá e lhes dar a Realização. Por quê?
Por que fazemos isso? Não é por fama, nem por recompensa ou qualquer coisa assim, mas apenas a partir do amor que está
dentro do seu coração que você sente: "Por que eu estou desfrutando tudo?"
"Por que os outros não estão desfrutando?" E então você não poupa esforços para ajudar as pessoas a terem a Realização.
Agora você se tornou um ser humano melhor e você sente interesse. Os outros estão ficando arruinados, eles estão indo pelo
caminho errado, estão fazendo coisas erradas e isso faz você se sentir muito, muito angustiado, e você quer ajudá-los. E uma
vez que você tenha essa compreensão, então você saberá como lidar com a pessoa com a qual você tem de se comportar
como um guru. Na maioria das vezes, não é necessário dizer qualquer coisa áspera para essa pessoa. No máximo, você pode
dizer os erros que eles têm cometido, mas isso também de uma forma tão suave que a pessoa não tem nenhum choque com
isso. Toda essa coisa de apegos também. Agora, alguém tem muito apego a, digamos, à família, à esposa, aos filhos ou a
alguém. E uma vez que eles venham para a Sahaja Yoga, eles ainda têm a mesma quantidade de apego.
Tudo bem, não importa. Mas até que ponto eles irão com esse apego? Até quando eles continuarão com isso é o ponto. Você
deve ser desapegado. Se Eu falo, você não consegue ser, isso é um estado. Quando você é desapegado, isso é um estado da
mente. Mas quando se trata de fazer algo por eles, você fará o máximo para ajudá-los. Mas você não é uma pessoa apegada.
Agora, qual é a descrição de um sujeito apegado? O sujeito apegado está sempre preocupado com outra pessoa, fica pensando
em outra pessoa, não consegue pensar na Sahaja Yoga, só pensa nas pessoas com quem ele está apegado.
Então ele é muito sensível, você não pode dizer nada para o irmão dele, irmã ou qualquer um, senão ele dá um pulo. O apego
também é com o nome que ele tem. Vamos supor que ele alcançou um certo nome, supondo, ou alguma posição importante,
então o que ele faz? Você não pode desafiá-lo de forma alguma, você não pode, seja o que for que você fale, você pode
desafiá-lo, porque ele está muito identificado com isso. Ele acha que ele é uma pessoa importante que alcançou muitas
posições na vida. Ele é tão apegado que ele também quer que o guru preste homenagem a esse apego. Agora, qual é a forma
com a qual você pode resolver esse problema? Vamos supor que alguém é muito apegado à sua esposa, digamos por exemplo,
então você não deve discutir ou argumentar com essa pessoa, de forma alguma, porque ele ainda está se elevando lentamente,
lentamente até esse estágio. Uma pessoa assim não é absolutamente um Sahaja Yogi perfeito. Então o que você tem de fazer?
Se ele é apegado à esposa dele, deixe assim. Mas o Divino trabalhará isso, e ele perceberá que o que ele tem pensado, feito ou
tomado decisões está tudo errado. E uma vez que ele mesmo descubra isso, então ele ficará desapegado. Mas se você
continua lhe falando qualquer coisa e tenta argumentar, isso nunca dará certo. Assim, você deve entender que como seres

humanos, seja o que for que fomos, também como Sahaja Yogis, nós temos problemas. E eles devem ser lentamente,
lentamente devem ser dissolvidos, não através de argumentos, não por dizer coisas, mas através do amor e da compaixão. Se
você tem amor por uma pessoa, você ficará supreso ao ver que 99% das pessoas valorizam o amor. Essa é a terceira qualidade
dos seres humanos, Eu devo dizer. A primeira é sua herança, a segunda é que ele pensa, e a terceira é que ele valoriza o amor.
Qualquer um que ame, a outra pessoa valoriza esse amor, porque ela pensa: "Essa determinada pessoa está me amando, não a
minha riqueza," "nao a minha beleza, não a minha condição, mas ela está me amando."
E essa ideia de amor, isso é algo que o tornará completamente desapegado daquela pessoa facilmente, como? Agora, isto
parece muito estranho: se você gosta de alguém, se você ama alguém e então você deveria ficar desapegado. Isso só é possível
na Sahaja Yoga. Na Sahaja Yoga, seu estado da mente é tal que você é completamente desapegado e completamente apegado.
Como? Por exemplo, agora, por exemplo, Eu tenho Minha filha, então Eu sou desapegada, Eu nunca telefone para ela, Eu nunca
Me preocupo com ela, porque na Sahaja Yoga, você sabe como essa pessoa está. Se as vibrações estão bem, por que você
deveria telefonar? Por que você deveria falar com ela? Por que deveria perguntar qualquer coisa? Não há nenhuma necessidade.
Somente pelas vibrações, você saberá como a pessoa está. E então irá parecer que você está totalmente desapegado. Mas
quando você perceber que as vibrações estão mostrando ou estão indicando algo sério em relação a essa pessoa, o que você
fará? Você colocará total atenção nisso. Atenção total. Você coloca a atenção, mas não o apego. Assim, o apego não resolve o
problema. O que resolve o problema é a atenção. Mas quando você não é desapegado, então sua atenção é uma atenção
apegada. É uma atenção que não está disponível a todos, uma atenção que fica grudada, totalmente grudada nessa pessoa
com a qual você está identificado.
Tente entender. Assim, ficar identificado com alguém não é, na verdade, o que podemos dizer, estar prestando atenção nessa
pessoa. E depois sua atenção atuará. Se você é desse nível, onde quer que você coloque a atenção a essa determinada pessoa
que precisa de sua atenção, ela atuará. Mas se você fica o tempo todo desperdiçando sua atenção numa pessoa porque você é
apegado a essa pessoa, sua atenção ficará cansada, ela não atuará. É um grande, Eu devo dizer, paradoxo, se você está
apegado a alguém, então sua atenção não atuará. E se você não está apegado a essa pessoa, você faz tudo. Agora você tem de
dar uma palestra, "Tudo bem, estou dando uma palestra, depois tenho de cozinhar," "eu cozinharei, isso, aquilo, aquilo e aquilo."
Mas, se você fica o tempo todo pensando nessa pessoa, o tempo todo você quer ter conexão com essa pessoa, isso não é
necessário. Essa pessoa está bem.
O que há para ficar tão preocupado com essa pessoa? Afinal, você tem de praticar a Sahaja Yoga, tem de fazer muitas coisas,
você tem de elevar a Kundalini de muitos. Agora, você está ficando apegado a uma pessoa em algum lugar, isso não é uma
coisa muito boa. Através desse tipo de apego, sua atenção também se torna inútil, totalmente inútil. Então deixe a atenção ser
livre. A atenção não deve estar amarrada pelos seus apegos. A atenção deve ser completamente livre, então ela atua
automaticamente, automaticamente, e você ficará impressionado ao ver que mesmo se você não prestar atenção, a atenção
atuará nisso. É uma coisa tão grande ter essa atenção espiritual, que não é nada além de amor. Ela simplesmente atuará. Você
ficará impressionado ao ver como ela atua.
É um outro mundo sobre o qual estou falando, não este mundo mundano, mas algo mais elevado, onde sua atenção atua, e atua
tão belamente que você fica impressionado ao ver como ela atuou. Mas você não deve restringi-la por seus apegos. Se ela
estiver presa, você pode ter uma esfera de ação muito limitada a somente às pessoas que estão apegadas a você, ou você fica
apegado a essas pessoas. É por isso que a identificação não é a forma como um guru deve trabalhar isso. Agora, há dez
discípulos e um guru, e o guru gosta somente de um. Ele acha que ele é o melhor, e ele deve ser encorajado e deve lhe ser dada
toda a ajuda possível. Mas isso não vai ajudar. Mas ao contrário, ele deveria dizer: "Este já é um bom sujeito." "Ele já se elevou
muito alto, ele foi muito fundo." Então preste atenção naqueles que não são tão bons e lhes fale: "Vocês têm de se elevar", de
uma forma muito doce.
Você tem de falar a essas outras pessoas que ainda não estão lá ou que ainda estão lutando. Você tem de entendê-las. Você
tem de observar: "O que eles estão fazendo?" "Por que eles não estão melhorando ou se elevando em sua atenção?" "Qual é o
problema? Por que o Divino não está fluindo através deles?" E você descobrirá que a razão para que as pessoas não tenham

boa atenção, é porque a atenção está focada em alguém o tempo todo. Eles acham que isso é responsabilidade deles, que isso
deve estar focado. Isso é apenas dar uma - isso é uma explicação, é apenas uma explicação dizer: "Naturalmente eu tenho de
estar preocupado com isso," "e preocupado com aquilo." É apenas uma explicação.
Mas se você realmente não fixa sua atenção.. somente em uma pessoa ou em dez pessoas, então sua atenção cuida do mundo
inteiro. Ela recebe toda a informação, e também ela dá toda a informação sobre o que deve ser feito para corrigir a situação.
Assim, você tem de se elevar a esse estado onde você não fica zangado, preocupado, aborrecido, não, de forma alguma. O que
lhe acontece é que você vê uma situação e você não fica envolvido nela. Você vê a situação e está longe dela. Então você pode
resolver melhor esse problema. Mas se você é parte integrante desse problema, então você não pode resolvê-lo. É assim, Eu
estava dizendo que aqueles que estão lutando, por exemplo, não podem resolver o problema, mas uma pessoa que não está
lutando pode resolver o problema. Então isto é uma coisa muito simples de entender: se você está identificado, se você está
envolvido com uma única pessoa ou com um tipo de coisa, então você está perdido. Portanto nossa atenção tem de estar
sempre livre e pode ser aplicada amplamente, onde for necessário.
Esse é o estado que a pessoa tem de alcançar. Se você alcança esse estado da mente, não é Eu ficar dizendo que você pode
fazer qualquer coisa sobre isso, é apenas um estado da mente. Agora, como fazemos isso? Somente através da introspecção.
Através da introspecção, você compreenderá que você precisa de ajuda para resolver seus problemas. Primeiramente, o
problema é como encarar a si mesmo, porque você é um pouco tímido ou talvez nervoso sobre isso. Quando chegar a hora,
você ficará surpreso ao ver que esse nervosismo não tem nenhum sentido, de forma alguma. Quando você tenta ser deliberado
sobre isso, então isso não dará certo; mas se você é Sahaja, isso dará certo. Assim, nós chegamos ao segundo ponto, além da
atenção, nós devemos deixar tudo nas mãos do Paramchaitanya. Deixe o Paramchaitanya resolver o problema.
"Este é o problema? Deixem o Paramchaitanya resolver o problema." "Nós não estamos preocupados." Então um desapego
entra em ação. Você dá a coisa toda para o Paramchaitanya resolver, então você não está dentro do problema, você está longe
dele. Existem coisas muito, muito simples, se você compreende que nós sofremos porque todo mundo se sente responsável
por nós. Todos acham que são responsáveis, que eles têm de cuidar dessa responsabilidade por nós, alguém diz: "Ele tem de
cuidar dessa responsabilidade." Todas essas coisas estão os preocupando, e essa é a razão pela qual hoje nós temos uma
sociedade muito complexa. Eles estão sofrendo de todos os tipos de doenças somente pensando que são responsáveis.
Através desse pensamento, o tempo todo pensando sobre uma única pessoa, pensando sobre um problema, você não chega a
lugar nenhum.
Nesse momento, o que você tem de fazer é deixar isso para o Paramchaitanya. Se isso for para o Paramchaitanya, Ele cuidará,
Ele resolverá o problema. Agora, Eu lhes contarei uma coisa, uma experiência. Nessa época, Eu estava na América. Eu quis fazer
uma puja lá. Então Eu disse: "Tudo bem, deixe-os virem para o puja." "É bom se eles quiserem vir." Então eles Me disseram:
"Mãe, nós queremos trazer presentes para a Senhora para o puja." "Então como podemos trazer os presentes?" Eu disse: "É
muito simples.
Não tragam!" Mas eles não deram ouvidos a isso. Eles disseram: "Nós teremos de trazer," "e a alfândega nos perturbará e fará
isso e fará aquilo." Assim, havia um único prédio em frente, havia um outro prédio onde eles estavam tendo uma liquidação. Eu
disse: "Isso é algo bom. Podemos dar uma olhada nisso." Então Eu entrei e achei coisas tão baratas, inacreditável, muitas,
muitas coisas caras a preços muito baixos. Eu fiquei surpresa ao ver como aquilo estava lá. Então Eu lhes disse: "Eu posso
comprar todas estas coisas. Eu lhes pagarei," "mas tragam todas estas coisas para Canajoharie."
Eles concordaram: "Tudo bem, traremos isto para Canajoharie." E eles trouxeram todas as coisas bem empacotadas e as deram
para os Sahaja Yogis. Não tivemos nenhum problema com alfândega ou qualquer coisa assim, Eu os paguei lá. O modo como
as coisas podem ser melhoradas compreendendo que a coisa mais importante é amar. Mas o amor é a verdade e a verdade é o
amor. Se você tem amor por alguém, amor genuíno, então qualquer coisa que você quiser fazer por essa pessoa será
totalmente óbvio, porque será verdadeiro. Qualquer coisa que você disser a essa pessoa será totalmente óbvio; claro e óbvio,
porque é totalmente verdadeiro. Então quando você está lidando com alguém também, você deve ser extremamente verdadeiro.
É claro, você não precisa dizer coisas que ferirão a pessoa, mas você deve usar esses meios e métodos que de forma alguma

ferirão a outra pessoa, que terão um efeito nessa pessoa. Esse tipo de gurus nós precisamos agora muito na Sahaja Yoga,
porque a Sahaja Yoga se espalhou muito.
Assim, antes de tudo, nosso temperamento tem de ser trazido para a forma adequada. Um guru não tem o direito, quero dizer,
um guru Sahaja Yogi não tem o direito de perder a calma de forma alguma, em qualquer ponto, seja qual for. Se eles realmente
conseguirem fazer esse tanto, isso salvará nosso, quero dizer, tanta preocupação, tantos problemas, tanta bagunça nós
criamos. Tudo isso pode ser resolvido muito facilmente. Mas primeiro nós devemos ter o puro amor em nosso coração, não o
amor proveniente de algum ganho ou de algum tipo de recompensa, mas se tivermos o puro amor, então nós poderemos
realizar isso muito facilmente, qualquer coisa que você queira fazer. Isso é algo muito longo que pode continuar para sempre.
Porque, afinal, os gurus têm de saber quais são os deveres deles e porque eles são gurus, isso é muito importante, é uma
posição muito importante eles serem gurus. E eles devem usar essa posição para exibir uma enorme compreensão com seus
discípulos, e também o propósito dos gurus deve ser claro e óbvio. As pessoas não devem duvidar dele, não devem pensar: "Por
que ele está fazendo tais e tais coisas?" Não deve ser um mistério, deve ser totalmente claro e óbvio.
Eu estou lhes falando todas essas coisas hoje porque nós completamos dez, nossos dez anos de estada em Cabella. Cabella
tem sido extremamente gentil Comigo. Eles trouxeram muitas pessoas para a Sahaja Yoga, Eu lhes digo, muitas pessoas. É um
lugar implausível, todo mundo o descartou e disseram: "Onde a Senhora vai viver?" e tudo isso. Mas somente aqui isso deu
certo, e foi aceito como uma indicação muito boa de que a Sahaja Yoga faz coisas milagrosas, milagrosas. Mas a coisa mais
importante é: você deve conhecer as vibrações. Se você não sabe sobre as vibrações, então você não pode fazer isso. Por
exemplo, quando Eu vim pela primeira vez a Cabella, todos Me disseram: "Mãe, é um lugar muito solitário, há máfias em volta."
"Há somente seis, sete casas lá.
Aonde a Senhora vai? O que é isto?" Todos eles Me avisaram. Então Eu cheguei aqui e imediatamente Eu falei com o prefeito:
"Eu vou camprá-la, e amanhã Eu lhe pagarei." Ele ficou surpreso: "Como posso fazer isso?" Eu disse: "Não se preocupe. Está
perfeitamente bem." Estava perfeito nas vibrações. Nas vibrações, Eu decidi que este é um lugar maravilhoso. E as vibrações
Me ajudaram muito naquela época, embora todos Me desencorajarem e todos Me deram um imagem muito grande, uma
imagem horrível.
Mas ainda assim, onde está a máfia agora? Acabada, liquidada. Agora, para saber sobre uma coisa, você tem de meditar e
melhorar sua visão, que deve ser clara e óbvia. Ela não deve ser algo como uma visão que está refletindo suas próprias ideias
sobre uma determinada coisa, mas ela deve ser uma visão que deve ser clara e óbvia. Com a Sahaja Yoga, nós temos de saber
que a proteção da Deusa está em cima de você. Nada pode dar errado com você, nada lhe acontecerá, tudo dará certo. Eu tenho
certeza que você mesmo terá essa experiência. Vejam, falando sobre a Sahaja Yoga desse jeito, você simplesmente fica
meditativo, você simplesmente fica meditativo e você sente que um dia todos vocês devem se tornar assim: apenas
meditativos. E esse temperamento meditativo ou seja qual for o estado, emite vibrações. Ele emite e cria o caminho para você,
para seu trabalho, para sua vida, para tudo.
Você não tem de lutar com ninguém, você não tem de brigar com ninguém, você não tem de argumentar com ninguém. Apenas
tente meditar e alcançar o estado que Eu estou lhe descrevendo, onde você fica completamente cercado por amor e afeição.
Que Deus abençoe todos vocês. Há uma coisa que é muito importante entender: vocês não devem ir aos extremos de tudo, o
que é também uma característica humana. Por exemplo, se eles são racionais, eles vão racionalizando tudo: "Eu não posso
fazer isto, não posso fazer aquilo." Algo assim que continua sem parar. A segunda parte disso é que eles se tornam muito
emocionais, e se tornam tão emocionais que eles começam a fazer coisas erradas em nome da emotividade. Você tem de
superar essas duas coisas. Se você não superar isso, de que adianta? De que adianta chamar a si mesmo de Sahaja Yogi?
É o mínimo do mínimo, isso você deve fazer. Ir aos extremos deve ser evitado. Vigie a si mesmo. Se você está indo a extremos,
nada dará certo, você pode desenvolver um câncer, você pode desenvolver doenças horríveis em um lado. E no outro lado, você
pode se tornar uma pessoa muito racional, e nenhuma Sahaja Yoga entrará em sua cabeça. Portanto você tem de manter o
equilíbrio o tempo todo. E com esse equilíbrio – por exemplo, alguém é uma Sahaja Yogini e ela tem feito algo muito errado,
então você não deveria se tornar emocionalmente apegado: "Oh Mãe, o que é isto? E nós devemos perdoá-la." Não. Diga para

ela: "Você deve melhorar suas vibrações," "e você deve chegar a um equilíbrio."
"E uma vez que você esteja em equilíbrio," "então considerarei o seu caso." "Depois eu direi se isso é assim ou não." Mas se ela
não tem nenhum equilíbrio, ela entra na racionalidade, ela entra em algo emocional, e esse negócio emocional pode levar você a
qualquer coisa insensata, porque é um caso psicológico. E a pessoa pode entrar em coisas muito, muito erradas que eles estão
fazendo, a partir dessa coisa emocional, como até mesmo cantar músicas que são neuróticas ou qualquer coisa assim. Toda
essa coisa emocional pode levá-lo a qualquer lugar. Então ser motivo não é necessário. Você deve amar. E o canal esquerdo é o
que vocês podem chamar de um outro extremo. Um lado é esse emocional, o outro é o racional. Na racionalidade, você pode
começar a justificar qualquer coisa, como Hitler fez.
Ele disse: "Não, isso estava certo, eu estava fazendo o correto." Ele assimilou algo dentro de sua cabeça e agora "isto está
certo". Isso é racionalidade. Assim, ambas as coisas devem ser adequadamente balanceadas, e você deve se certificar de que
seja o que for que você esteja fazendo está lhe dando um resultado apropriado. Assim, muito obrigada novamente e
novamente. Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe.
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Esta noite, nós iremos venerar Shri Krishna como Virata. Primeiramente, é importante

compreender… a Encarnação de Shri Krishna. A palavra "Krishna" vem da palavra "Krishi", "Krishi" significa agricultura. Ele
semeou as sementes da espiritualidade. E para isso, antes de mais nada, Ele teve de pensar: "Onde nós estamos no que diz
respeito à espiritualidade?" "Como está o terreno?" Assim, o que aconteceu na época de Shri Rama, foi que Ele criou muitas
maryadas e com essas maryadas, mentalmente, as pessoas começaram a pensar: "Eu não devo fazer aquilo, eu não devo fazer
isso". Era apenas ligação mental, não era espontâneo, não era sahaja. Como resultado, as pessoas se tornaram extremamente
sérias. Elas não falavam muito e não sorriam, elas não desfrutavam nada. Então, Shri Krishna decidiu: "Antes de tudo," "nós
devemos removê-los desse condicionamento." "E esse condicionamento tem de ser removido…" "de tal maneira que eles se
divirtam." Então, Ele descobriu que havia três soluções… no que se refere a alcançar o objetivo. Assim, a primeira, como Ele diz,
é tornar-se uma alma realizada, Sthita Pragnya. Ir além de todas as tentações, ir além de todo ego, ir além de todos os tipos de
condicionamentos… e tornar-se um Sthita Pragnya.. Sthita Pragnya é quando a pessoa não se sente… como as pessoas
comuns, atraída pelas coisas, mas é totalmente desapegada. E essa pessoa desapegada… não se entrega a nenhum tipo de
ressentimento, de ciúme, todas essas coisas. Ele disse isso. Mas como alcançar isso, Ele nunca disse. E a segunda coisa que
Ele descreveu é… que vocês devem trabalhar. Vocês têm de trabalhar. Afinal, vocês adquiriram todas as tendências humanas,
uma é trabalhar. Mas o fruto do trabalho, vocês o deixam aos Pés de Lótus de Deus… ou vocês podem chamar, Poder Divino.
Esse é outro de Seus truques, porque Ele percebeu… como os seres humanos eram pervertidos e como eles tinham ego. Se
você lhes diz algo, como eles interpretarão mal aquilo. Assim, Ele adotou o oposto: "Diga-lhes algo absurdo." Agora, seja qual for
o trabalho que façam, o seu ego fica intacto. E com esse ego, vocês nunca conseguem entregar isso aos Pés de Lótus do
Divino. Então é impossível. Assim, Ele criou uma situação impossível em que, após algum tempo, as pessoas perceberão que
isso não pode… ser feito e elas desistirão dessa idéia de… deixar tudo aos Pés de Lótus do Divino. Foi assim que Ele preparou o
terreno. A segunda coisa que Ele disse: "Pushpham phalam toyum." "Flores, frutas e água," "o que quer que Me ofereçam, Eu
aceitarei. Eu aceitarei." "Mas quando vocês fizerem isso," "quando fizerem isso, vocês devem ter ananya bhakti." Ananya
significa… uma bhakti (devoção) completamente dedicada, inabalável. Quando não existe o outro. Isso só é possível após a
Realização. Somente depois da Realização, vocês podem colocar… os frutos do seu trabalho aos Pés de Lótus do Divino. E
somente após a Realização do Si, vocês podem ter ananya bhakti, que significa a devoção que é única, singular. Ele colocou
essas condições absurdas para os seres humanos, porque eles eram muito complicados. Muitas pessoas Me dizem: "Mãe,
estamos praticando ananya bhakti". "Como?" "Porque nós estamos cantando nas ruas," "estamos recitando o nome de Deus o
tempo todo." "Estamos indo para Pandharipur em farrapos e durante um mês," "caminhamos cantando, cantando, cantando."
Esses tipos de idéias absurdas sobre bhakti, Ele nunca deu. Mas essa foi a maneira pela qual Ele quis neutralizar… os absurdos
dos seres humanos, que eles pensavam que era bhakti, que não é. Ananya bhakti só é possível quando você é uma alma
realizada, quando você está conectado com o Divino, quando não existe o outro. Foi assim que Ele tentou atacar em três
direções, Eu diria, sobre os seres humanos, de um certo modo, sobre sua estupidez. Porque Ele pensou: "Se Eu lhes disser
diretamente façam isso." "ou façam aquilo," então eles dirão… 'É claro, nós o fizemos e ainda assim nunca alcançamos isso'. Na
Índia, há um grande culto, podemos chamar assim. As pessoas vão a Pandharipur. Durante um mês, elas caminham
esfarrapadas, cantando músicas e, no caminho, elas seguem comendo em diferentes locais. Segundo elas, isso é ananya
bhakti, e elas não alcançaram nada. Elas têm ficado muito doentes e muito cansadas… e têm uma velhice muito ruim. Mas
quem consegue falar com elas? Todas elas estão perdidas nisso. Assim, essa é uma maneira pela qual alguém poderia
enfrentar… os seres humanos para mostrar a estupidez deles. E muitas pessoas Me perguntam, como Eu lhes disse: "Como
pode ser que nós praticamos tanto a bhakti" "a Shri Krishna e não temos alcançado nada?" Assim, Ele é Aquele que preparou a
terra para a semeadura. Nós podemos dizer que Ele é Aquele… que foi como um grande agricultor. Assim, seu nome era Krishi Krishna. Há tantas coisas que Eu tenho lhes dito sobre Ele: como Seu nome surgiu como Krishna, depois como Ele foi chamado.
Sobre Radha, quem era Radha, quem era Krishna e todas essas coisas. Mas, quando Ele falou dessas coisas, também Ele disse
que você deve se tornar Sthita Pragnya. Isso é o que eles chamam de Gnyana Yoga. Gnyana significa conhecimento. Portanto,
vocês devem adquirir um conhecimento absoluto. Ele não disse como. Isto vocês sabem, o que é o conhecimento absoluto, o
qual podem sentir nas pontas de seus dedos na Sahaja Yoga. Outra coisa é que Sua especialidade era criar discernimento em
vocês. Ele pensou que ao fazer todas essas coisas de uma maneira estúpida, eles poderiam desenvolver o discernimento para

saber: "Esta não é a maneira pela qual vocês podem alcançar alguma coisa," "vocês têm de obter a Realização do Si." O
discernimento era muito importante… Nesta conjuntura, quando nós estamos enfrentando… um tipo de desafio deste novo
milênio, em que o mundo inteiro será destruído… e todas essas coisas que as pessoas estão dizendo, é realmente muito
importante saber, através do discernimento, o que é bom e o que é ruim. Alguém pode dizer que algo é muito bom, que algo é
muito ruim. Mas o Discernimento Divino é muito, muito diferente. Muito diferente e atua por si mesmo. Uma vez que vocês
estejam no reino do Discernimento Divino, vocês não podem cometer erros, mesmo que vocês queiram fazer isso. Eu lhes darei
Meu exemplo. Nós fomos comprar uma casa… e o rapaz era como um mendigo. Ele disse: "Nós não temos nada, não temos
nenhuma comida." "Eles tomaram todas as nossas coisas…" "e nós estamos morrendo de fome". Quando eles disseram aquilo,
quando ele disse isto: "Nós estamos morrendo de fome, não temos nada", então Eu senti pena dele e disse: "Está bem, aumente
o preço". Primeiro, nós aumentamos o preço. Ainda assim, ele ficou dizendo: "Não, não, ofereçam mais." Ainda assim
aumentamos o preço. Eu disse ao Meu marido: "Aumente o preço." . Embora relutantemente, ele aumentou o preço. Pela
terceira vez, novamente nós aumentamos o preço. Então ele disse: "Não, nós precisaremos de um pouco mais do que isso, um
pouco mais." Imediatamente este discernimento funcionou e Eu disse: "Essas pessoas são hipócritas." Eu simplesmente os
deixei… e sentei-Me no carro, no momento certo. Aquela não era uma proposta tão boa, nem nada. Mas Eu pude ver que Eu
estava comprando aquilo por causa… da Minha piedade, vocês podem chamar isso de compaixão. Mas acima da compaixão
estava este discernimento, que disse: "Nada feito. É melhor sair disso". Assim, este Discernimento Divino é algo muito, muito
importante, o qual nós deveríamos ver como ele atua… e deveríamos ficar satisfeitos com ele. Não se sentirem mal por terem
perdido uma oportunidade… ou algo assim, mas vocês devem sentir-se muito contentes… de que isso tenha ocorrido… e que seu
discernimento divino tenha cuidado disso. Então, algumas vezes parece que, neste discernimento divino, vocês talvez façam
algo errado, que vocês tenham feito algo errado. Mas se é divino, no final das contas, mostrará ser muito bom. Eu lhes dei um
exemplo muito básico, mas isso também é muito verdadeiro… quando vocês praticam a Sahaja Yoga. O discernimento do
Discernimento Divino é extremamente importante… que ele desempenhe um papel muito grande em nossas vidas. Porque esse
Discernimento Divino nos dá a verdadeira alegria… do nosso ser, do nosso Si, da Sahaja Yoga. Então, para Ele, o terceiro ponto
foi tornar as pessoas alegres e felizes. Mas, com todas essas maryadas de Shri Rama, Ele não sabia como fazer isso. Então,
para dar alegria às pessoas Ele disse: "Tudo bem, vamos dançar, vamos cantar," "vamos nos divertir com Holi" (festival de
cores)", todos os tipos de coisas. E com isso, Ele realmente eu origem… a muitas coisas que não eram tão sérias. Podem
parecer frívolas, mas naquilo havia alegria manifestando. Tudo isso, Ele fez… para dar-lhes uma completa idéia quanto a um
Sahaja Yogi ou, vocês podem dizer, a uma Alma Realizada, de qual deve ser a atitude em relação a tudo. Mas, não é que vocês
tenham que fazer isso, mas simplesmente funciona, é desse modo que, no estado de Sahaja, vocês desfrutam tudo. Alegria. E
esta é que era a idéia Dele: criar um sentimento de alegria entre as pessoas. Muitas pessoas… Há muitos críticos que têm
criticado essa parte da Sua vida. Segundo eles, a religião significa… que as pessoas devem se tornar simplesmente velhas. Com
a idade de 20 anos, vocês devem tornar-se como um velho de 80 anos, algo assim. Ideias estranhas de conquista religiosa. Mas
Ele falou de alegria e Ele nunca falou de renúncia. Ele nunca disse: "Abandonem suas famílias," "abandonem seus filhos,
abandonem tudo", nunca, nunca. Ele disse: "Vocês devem desfrutar, desfrutar com desapego." Para as pessoas, é muito difícil
entender… como isso pode acontecer sem apego. Com apego, você nunca pode desfrutar. Se você está apegads a algo, você
não pode desfrutar nada plenamente. Como, por exemplo, vamos supor que você esteja apegado ao seu filho. Uma coisa muito
simples: você está apegado ao seu filho. Você está apegado ao seu filho, então você ficará preocupado… com coisas que não
deveriam acontecer, que também não darão alegria ao seu filho. Você não permitirá que seu filho, digamos, saia ou converse
com as pessoas, seja o que for. Você colocará todos os tipos de restrições. Mas se você tiver realmente o Discernimento Divino,
então você saberá com quem ele deve conversar, aonde ele deve ir, com o que ele deve se divertir e você verá que ele aprecia a
vida. Qualquer apego a qualquer coisa… não lhe dá uma visão plena dessa pessoa, dessa coisa. Se você estiver desapegado,
então poderá observar isso, digamos, de cima, acima da pessoa, acima da situação. Se você está desapegado, você fica em
consciência sem pensamentos também. Como Eu disse agora, vejam os tapetes que estão ali. Eles são tapetes muito, muito
bonitos. Agora, se eles estão aqui, se eles são Meus, Eu ficarei preocupada. Eu ficarei preocupada o tempo todo porque Eu
estou apegada: "esses tapetes não devem ser estragados, algo dará errado". Mas se Eu não estiver apegada, Eu olho para esses
tapetes e o que é que Eu vejo? A alegria, a alegria que é colocado pelo artista que os fez. E essa alegria realmente tenta se
refletir em Mim também. Essa alegria vem a Mim. Assim, ter algo, apego a algo, então haverá… alegria, Eu devo dizer, haverá
felicidade, mas não alegria. Porque, o alegria é um sentimento único, a felicidade é dual: felicidade e infelicidade. Portanto,
mesmo se Eu tentar desfrutar alguma coisa, pensarei: "Oh, ainda assim, isso, esse ponto, isso, aquilo." Mas a alegria permeia
tudo, ela não tem limites. E você simplesmente se dissolve, você se dissolve no oceano de alegria. Esta era a idéia de Shri

Krishna: "Acabem com essas maryadas". Hoje em dia, vemos que as maryadas… relativas a muitas coisas são realmente
inúteis. Por exemplo, vocês descobriram as maryadas da religião. Vejam, quando eles vivem nas maryadas, então o que
acontece? Eles meio que pavimentam isso… ou eles têm todos os tipos de germinações dentro, assim como o reservatório de
água que está completamente limitado, que não está fluindo como um rio. Assim, desse modo, vejam, isso se transforma num
tipo de… mente fechada com essas maryadas. E quando vocês têm estas maryadas, vocês começam a pensar: "Eu deveria
fazer isso ou não, eu irei desfrutar isso ou não". Com estas maryadas somente, vocês matarão o regozijo. Agora, nós temos
outras maryadas relativas a digamos, nós temos relativas ao país…, como Eu disse, relativas à religião. Agora, muitas pessoas
adorariam vir para a Sahaja Yoga, mas porque elas têm maryadas de coisas tolas de sua religião, elas não conseguem vir. Elas
pensam: "Esta é a nossa religião", embora elas não compreendam. A falsidade se transforma nas maryadas… e eles não
entendem que o que é a maryada, na verdade, é criada pela religião também. Vejam agora o que está acontecendo no Islã. Com
estas maryadas, eles querem ter outro país, essa coisa, aquela coisa. Em outra religião, a Cristã, a mesma coisa acontece.
Também na religião Hindu. Todas estas maryadas estão, na verdade, estagnando-os completamente e eles estão ficando
esmagados nisso. Não há nenhum discernimento. Porque disseram isso, eles o fazem. Eles estão tão cegos em relação a isso…
que eles não conseguem ver o que é certo e o que é errado. Mas após a Sahaja, vocês podem ver, vocês podem rir deles e vocês
podem ver. Então nós temos as maryadas sociais. As maryadas sociais existem, as quais, algumas vezes, quando
abandonadas, podem tornar-se horríveis também. Como no Ocidente agora, as mulheres pensam que quanto menos roupas
elas usam, mais bonitas elas estão. Essa é uma coisa nova que elas começaram. Agora, isso é absurdo. Vocês devem observar
que o discernimento… por trás é muito simples: nós fomos animais… e agora nós não queremos ter nenhuma roupa porque nós
éramos animais. É a herança animal que se… É por isso que muitas mulheres não querem usar roupas apropriadas. É
simplesmente um comportamento animalesco. Assim a maryada de… As pessoas também podem abandonar as boas
maryadas… dizendo: "Nós não queremos nenhuma maryada." "Somos livres, podemos fazer tudo que quisermos." Mas nessa
liberdade, o que vocês alcançam? O seu instinto animal atua nessa liberdade… e você pensa que é uma pessoa muito livre. Além
disso, nós temos as maryadas do nosso país. Deus não criou, de maneira alguma, países diferentes. Nem é verdade que há
países diferentes, mas a variedade existe. A variedade de pessoas, a variedade de lugares existe. Essa variedade deve ser aceita
como algo muito artístico… e não se deve ficar arruinado e confuso com essas idéias de que: "Nós somos americanos, nós
somos indianos," "nós somos isso e nós somos aquilo". Vocês não são. Agora vocês podem entender, depois da Sahaja Yoga,
que todos vocês são Sahaja Yogis… e vocês não pertencem a nenhum país específico. O país pode pertencer a vocês, mas
vocês não pertencem ao país. Quero dizer, o trabalho hoje é compreender que… se vocês realmente querem cuidar de todos
esses países e tudo mais, então vocês devem fazer algum trabalho. Um trabalho da Sahaja Yoga, de modo que as pessoas se
livrem… dessas idéias tolas de lutar por território, por isso, por aquilo. No mundo todo, isto está acontecendo: "Nós queremos
essa terra, nós queremos aquela terra." A terra pertence a Deus, não aos seres humanos. E de que adianta brigar por terra? Eu
não compreendo. Mas essa confusão existe e essa ilusão existe. E as pessoas trabalham nessa confusão e ilusão a tal ponto…
que elas arruínam as suas vidas, as vidas dos seus filhos. Tantas pessoas estão perdidas, tantas pessoas estão no hospício, Eu
diria, porque elas acabam numa espécie de campo de refugiados. Elas têm uma casa boa, estão vivendo bem lá. Depois, você
se torna um refugiado. Por quê? Porque eles acreditam que podem ter sua própria terra, que eles podem ter seu próprio lugar e
que eles deveriam viver lá. Essa idéia surge, Eu acho, de alguns líderes estúpidos… que querem ter essas terras para eles
próprios… e é desse modo que as pessoas lutam por terra. Não há nenhuma necessidade de lutar por terra… ou lutar pelo seu
país ou lutar por isso ou lutar por aquilo. Mas a situação é tal que a menos e até que vocês lutem, vocês não poderão alcançar a
verdade. E é por isso, se vocês se lembram, que Shri Krishna disse a Arjuna: "Lute. Lute. Você tem de lutar, esse é o seu
trabalho." "Você tem de lutar contra essas pessoas," "porque elas são as pessoas que não vivem com Dharma." "Elas são
adharmis, portanto você tem de lutar." E é desse modo que a sua luta foi tão justificada, porque depois de lutar na guerra, eles
tiveram de volta o que eles mereciam. Eles foram enganados. E isto é o que Shri Krishna disse: "Você não deve de forma
alguma…" "tornar-se um escravo destas pessoas, mas revide." Assim, a luta também é justificada no Discernimento Divino. É
novamente o Discernimento Divino no qual você tem de lutar, porque você não quer ser um escravo. Se você for um escravo,
você é inútil. Então, por isso, você pode lutar. Mas quando as pessoas… começam a lutar pela separação de um território, não é
correto. Ao contrário, não se deve nunca pensar em separação… do território principal. Isso cria muitos problemas. Mas agora
nós acreditamos na religião global. Nós acreditamos no território global. Nós não temos de pedir nada. Em qualquer lugar que
você vá, você é um cidadão daquele lugar. Qualquer um que queira ir à Rússia, em qualquer momento, todos os russos estarão
com vocês. Se vocês forem aos Estados Unidos, eles estarão com vocês. É desse modo, porque todas essas são idéias dos
seres humanos. E se os seres humanos se transformarem, não haverá nenhum problema de guerra, nem território a ser

anexado. Este era o Discernimento Divino de Shri Krishna, o qual é incutido em nós. Como vocês sabem, isso é parte integrante
do Vishuddhi Chakra, onde Shri Krishna reside. Mas quando Ele se eleva ao seu Sahasrara, quando Ele se eleva a este nível,
então Ele se torna o Virata. Assim, o Chakra do Virata está localizado na cabeça, aqui, acima do Agnya. E este Virata é a forma
de Shri Krishna… que se elevou acima do Agnya. Quando você se eleva acima do Agnya, você se torna uma parte integrante do
território do Virata, podemos dizer. Porque, a menos e até que você esteja acima do seu ego, você ainda está envolvido consigo
mesmo… e com idéias erradas das maryadas. Mas quando você se eleva acima disso e você se torna o Virata, o Grande, então
você está no território do Virata. E os poderes do Virata são enormes, como foi visto por Arjuna – a forma do Virata. O poder do
Virata se torna tão grande que ele atua globalmente. Ele atua de tal maneira que você se senta aqui… e ele pode atuar em
qualquer lugar. Vocês têm visto que agora muitas vezes as pessoas dizem: "Mãe, é um milagre." "Minha mãe estava doente e
ela não estava aqui… "e eu simplesmente orei e ela ficou bem." Tudo isso é o poder do Virata. O poder do Virata é que Ele pode
penetrar… no lado sutil dos seres humanos de tal maneira… que nós estamos conectados a tudo, nós não estamos separados. E
cada gota está conectada com o oceano. Nós estamos conectados com o universo inteiro. E quando, Eu diria, você se torna um
cidadão do Virata, então todas as coisas com as quais você está conectado… também recebem suas vibrações, suas idéias,
suas aspirações. Todas as coisas passam através disso. E Ele atua, Ele atua. Vocês têm visto como muitos milagres… têm
acontecido em suas vidas. É o Virata Shakti que atua. Agora, para isso nós temos de saber como venerar o Virata. Antes de
tudo, vocês têm de se elevar acima do seu ego, isso é muito importante. Senão, como vocês podem venerar? Há o seu ego se
colocando no meio… e como você pode se elevar ao ponto do Virata? Vocês têm de passar pelo ego. Uma vez que você esteja
acima do seu ego, você entra no Reino do Virata. Lá o Rei é o Virata e você é o súdito… que é completamente cuidado pelo
Virata Shakti, pelo Poder do Virata. Mas, nesse estágio, você se torna realmente… uma personalidade universal, de certo modo,
porque sejam quais forem nossos problemas, universalmente… Agora, não necessariamente eles deveriam ficar ligados a
você… ou conectados a você. Vamos supor que uma pessoa seja desse nível. Agora, talvez haja uma guerra em algum outro
país, isso pode acabar. Alguém que está sendo oprimido pode conquistar apoio. Em qualquer lugar para onde a sua compaixão
se mova, ela atua. Toda vez que a sua atenção se mover, ela irá atuar. E às vezes, vocês ficam surpresos ao ver como isso atua.
"Mãe, como essas coisas atuam? Como essas coincidências," "como essas coincidências têm acontecido?" A única coisa é que
vocês atravessaram este estado… do seu ego e entraram no estado do Virata, o qual é uma coisa muito importante a ser feita:
entrar na área do Virata. Então vocês não pensam: "Este é seu país, isto pertence a você, aquilo pertence a você." Esse negócio
de "pertencer" acaba. Então vocês pertencem ao Virata. E Ele usa vocês para Seus próprios propósitos, no sentido de que
quando todo o seu pensamento é diferente, torna-se um pensamento global, então Ele atua. E então Seus poderes são
multiplicados. E o poder de Krishna é que Ele usa uma concha para chamar as pessoas. Eu tenho dado conchas a todos os
líderes. Assim, nós temos agora que anunciar e chamar as pessoas. Mas no nível do Virata, vocês não têm de fazer tudo isso.
No nível do Virata, simplesmente as pessoas vêem e elas saberão. Elas simplesmente observarão vocês e saberão. Elas
simplesmente pensarão que vocês são seres humanos… e vocês são tão gentis, tão bons, exatamente como pedras preciosas
brilhando todo o tempo. Então, elas ficarão impressionadas. Isso vem através da bênção do Virata. Quando você se torna isso,
então você esquece todas as outras coisas, como ter cargos importantes ou qualquer coisa, que você vem de uma família
muito rica ou aquilo. Todas essas coisas insensatas que não são realmente verdadeiras. E todas essas coisas, nas quais você
quer viver, não existem mais. As pessoas gostam de ostentar a sua riqueza, alguma pessoas gostam de… talvez… muito de
demonstrar o que elas pensam que são. Mas no caso de uma pessoa que se eleva acima do seu ego… e ela é uma parte
integrante deste Virata Shakti, ela entra no reino do Virata, ela sabe que ela é muito pequena. Ela é muito pequena comparada
ao Virata… e ela simplesmente se dissolve nesta shakti. E isto deve nos acontecer: nós devemos ser humildes. Nós devemos
ser humildes e saber que os nossos poderes, quaisquer que nós tenhamos, se eles nos derem ego, nós devemos nos livrar
disso. Nós não devemos ter esse ego… Nós devemos nos livrar disso e… nós devemos realmente alcançar este estado… no qual
vocês podem ser chamados de cidadãos do Poder do Virata. Que Deus abençoe todos vocês.
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Hoje, nós estamos reunidos aqui para venerar Shri Ganesha. Todos vocês sabem que poderosa Divindade Ele é. Seu poder vem
de Sua inocência. Quando vemos crianças pequenas, somos automaticamente... compelidos em direção a elas... e também
queremos amá-las, beijá-las e estar com elas. E elas são muito inocentes, extremamente inocentes, e quando veneramos Shri
Ganesha, nós temos de saber se temos sido realmente inocentes ou não. Hoje em dia as pessoas se tornaram extremamente
astuciosas, e elas não se importam com nenhum grau de astúcia. Elas fazem todos os tipos de jogos astuciosos com os
outros... que são inocentes e simples. Elas podem sempre se justificar, que seja o que for que elas estejam fazendo... é a coisa
certa nesses tempos modernos, quando todo mundo é tão astucioso. Essa astúcia pode levá-lo ao outro extremo do canal
direito, que é muito punível, no sentido de que... algumas pessoas desenvolvem todos os tipos de problemas... que são físicos,
você pode dizer. Por exemplo, suas mãos podem ficar paralizadas... ou sua perna pode ficar paralisada. Eles também podem ter
outros problemas... com o tratamento deles do fígado e tudo mais. Tudo isso surge.
Então para puni-los, uma doença de natureza psicossomática pode se instalar. Nesse momento, quando você tem esses
problemas, todas essas pessoas que sofrem de canal direito... devem venerar Shri Ganesha. Por exemplo, hoje em dia a vida é
muito ocupada para todos vocês. Vocês estão extremamente ocupados com seu trabalho... e vocês estão fazendo trabalho
extra, Eu devo dizer, mais do que o normal. Mas vocês acham que estão fazendo um trabalho muito grande para Deus. Como
resultado, Shri Ganesha é negligenciado... e um homem assim pode se tornar... ou muito seco ou muito autocondescendente.
Uma das duas coisas pode aparecer... e ele não sabe para onde ele está indo. A única coisa que os mantêm no centro na Sahaja
Yoga... é o Puja a Shri Ganesha, a veneração a Shri Ganesha... através da qual vocês sempre podem ficar no centro. Todas
essas doenças de canal direito... podem ser curadas pelo Puja a Shri Ganesha. Agora, há várias formas das pessoas venerarem
Shri Ganesha, mas há só uma forma simples: lembrar-se Dele... e sentar-se diante de Sua fotografia e receber Suas vibrações.
Essa é a melhor forma com a qual você pode se equilibrar. Há tantas preocupações, há tantas lutas que vocês têm. Tudo isso
pode ser neutralizado por Shri Ganesha. Embora inocente, Ele é extremamente inteligente... e quando Ele vem para ajudá-lo,
você fica surpreso. O modo como Ele realiza isso e como Ele remove todos os obstáculos... e todas as preocupações de você.
Portanto, essa é a mais importante Divindade que temos, embora seja uma Divindade muito simples. Este Muladhara Chakra é
muito, muito complicado. Ele é um dos chakras mais complicados, Eu acho, porque ele tem muitas ondas, ele tem muitos
compartimentos. Nós podemos dizer que estão o tempo todo vibrando e oscilando. Então para estabilizar isso, você deve tentar
ser totalmente dedicado a Shri Ganesha.
Shri Ganesha, como Eu lhes disse, encarnou como Jesus Cristo, e Jesus foi também uma pessoa muito inocente. Se Ele não
fosse inocente, Ele não teria sido crucificado, mas Ele não era um sujeito astucioso para ver a astúcia dos outros. Seu próprio
discípulo O enganou e apesar de Ele saber quem era, Ele nunca disse quem era. Se você observar Sua vida, ela é cheia de beleza
inocente, é uma personalidade tão sem malícia, uma personalidade tão boa... e onde quer que Ele visse qualquer coisa errada
sendo feita, Ele fazia o máximo para lutar contra aquilo. Shri Ganesha é igual. As bênçãos de Shri Ganesha são muito
importantes para todas as pessoas... que são especialmente propensas a algum tipo de obstáculo... ou "sankata", como eles
chamam. Ele é chamado de Sankata Vimochan, Aquele que retira você de todos os obstáculos da vida. Muitos de vocês
experienciaram como Ele os tem ajudado... em diferentes problemas e obstáculos e também... em diferentes tipos de
momentos muito, muito difíceis. É Seu estilo lidar com as coisas muito bem, porque Ele é Ganapati. Ganapati significa Aquele
que é o Senhor dos Ganas.
Como Eu lhes disse, os Ganas existem dentro de nós. Muito bem estabelecidos como... esses corpos, corpos minúsculos que
informam, se há algum problema, eles informam ao cérebro que existe um problema... e o osso esterno é a residência... ou
vocês podem chamar, o trono da Deusa Durga. Então toda vez que há um problema, que nos encontramos com algum
problema, o osso esterno começa a vibrar... e esses corpos, que são os Ganas, pegam a informação. Eles são chamados de

anticorpos na terminologia médica. Então esses Ganas atacam, eles podem mirar também. Eles sabem como mirar as doenças
e atacá-las. alguém pode pensar que somente as pessoas que estão sofrendo... sob ponto de vista médico são ajudadas pelos
Ganas, não é verdade. Também as pessoas que estão mentalmente perturbadas, que estão sofrendo mentalmente são também
ajudadas pelos Ganas. Esses Ganas são muito bons em mirar os problemas delas... que às vezes ficamos surpresos ao ver
como as coisas dão certo. Por exemplo, digamos que algo aconteça a alguém, a alguma criança, em algum lugar.
Agora, os pais dela começam a suplicar para a Mãe... e a Mãe é Durga, digamos, então o que acontece... é que eles
imediatamente correm para aquele lugar... e milagrosamente eles curam o menino, milagrosamente, eles dizem. Muitas coisas
milagrosas que aconteceram em sua vida, você não consegue explicar, mas todas elas são devidas... a esses Ganas de
Ganapati. Eles são também pequenos como Ele... e eles são muito ativos e muito alertas. Eles nunca dormem. Em qualquer
hora que haja algum problema, esses Ganas irão... e atacarão o problema e descobrirão a solução para Ele. É algo inacreditável
o modo como eles agem e como eles informam. Eu posso lhes dar muitos exemplos de coisas que aconteceram desse jeito.
Por exemplo, havia um menino que se afogou... em um de nossos ashrams nos EUA, na piscina. Todos eles pularam na piscina,
Eu não gosto muito da ideia de ter piscina porque havia crianças lá. Então um menino caiu na piscina... e ficou dentro por cerca
de 15 a 20 minutos.
Ninguém sabia que ele estava lá. Então eles tentaram encontrar o corpo do menino... e descobriram que ele não estava lá. Onde
ele foi? Então eles descobriram que ele estava naquela piscina. Depois disso, eles ficaram tão apavorados e eles disseram: "Nós
apenas oramos para a Senhora, Mãe, para salvar aquele menino." Surpreendentemente, Eu nunca telefono para nenhum ashram,
Eu não sabia nem mesmo o endereço. Mas Eu pedi para telefonar para aquele número... por Minha conta. Eu não sei o telefone
de ninguém... e quando Eu telefonei, um dos líderes veio de lá... e Eu lhe falei: "Eu sei que o menino caiu na água e ele será
salvo." Ninguém tinha Me contado ainda. "Não se preocupem, ele ficará perfeitamente bem."
Então eles levaram para fora o menino e ele foi tratado... pelos médicos também, mas também com vibrações... e hoje o
menino está perfeitamente bem, enquanto os médicos disseram: "Ele nunca poderá sobreviver." "Se houver uma chance de
sobrevivência," "ele ficará como um cadáver, em coma o tempo todo." Esse menino, Eu Me encontrei com ele dessa vez quando
Eu fui aos EUA. Assim, desse modo, muitas coisas acontecem... e as pessoas Me falam: "Mãe, é o Seu kripa," "foi por Suas
bênçãos que isso aconteceu." De certo modo, é muito distante, Eu devo dizer, mas graças a Shri Ganesha. Agora, uma outra
qualidade de Shri Ganesha é que... ele é extremamente obediente à Mãe. Ele não reconhece nem mesmo Shiva, Vishnu,
ninguém. Para Ele, Sua Mãe é tudo. Então Ele pode lutar com Seu Pai, Shiva, Ele pode lutar com qualquer um, porque para Ele é...
a completa obediência e totalmente rápido, Tatpar, Ele simplesmente rapidamente entende... qual é o desejo da Mãe e Ele o
realiza. Seu estilo é também muito inocente, simples e infantil, mas Seu trabalho é fabuloso.
Esses Ganas são também pessoas muito inocentes, muito inocentes, mas quando é falado que você tem de atender a um
determinado problema, eles são extremamente ágeis e são muito rápidos. Uma outra coisa interior é que Ele respeita as
pessoas que são castas, que têm a castidade como a coisa mais importante na sua vida. A castidade é muito venerada por Ele,
não é somente nas mulheres, mas também nos homens, Ele espera que a castidade esteja presente. Depois de obter a
Realização, vocês devem ser pessoas totalmente castas, vocês não devem ter seus olhos se revirando para todo lugar... e meio
o que vocês podem chamar de um método muito ruim... de se comunicar com mulheres jovens e homens jovens... e estragando
sua castidade. Até mesmo seus olhos devem estar puros, mesmo os seus pensamentos devem estar purificados. Para isso,
você deve fazer introspecção e ver por você mesmo... quais erros você cometeu e qual tipo de comportamento não casto você
tem. Você tem de se corrigir e pedir para Shri Ganesha perdoá-lo. Se você pedir perdão, Ele pode perdoar qualquer coisa. Ele é
tão inocente e belo que Ele o perdoa, mas isso é uma coisa muito importante. Toda a nossa moralidade depende de nossa
noção de castidade.
Nós devemos ser muito castos. Muitas religiões surgiram e eles falaram sobre castidade. Mas as religiões se tornaram tão
inúteis agora, se tornaram sem nenhuma base, sem nenhum cumprimento adequado do que está escrito para eles. Eles de fato
mataram todos os tipos de coisas e chamam a si mesmos... de hindus, muçulmanos, cristãos, todos os tipos de religiões. Na
verdade, as religiões falharam completamente... e é por isso que Shri Ganesha os persegue. Uma outra coisa sobre Shri
Ganesha... é que Ele é criado a partir da Mãe Terra. Ele é totalmente criado a partir da Mãe Terra. Então se Ele não gosta de

algumas pessoas de algum país... que estão fazendo magia negra ou que estão praticando o fundamentalismo... e onde as
pessoas estão tendo também moralidade muito ruim, Ele cria problemas para eles. O que acontece é que... Ele fala para a Mãe
Terra criar os terremotos. Os terremotos acontecem em lugares onde... não há nenhum respeito pela castidade, também onde
há fundamentalistas... e também onde há pessoas que estão venerando a magia negra.
Esse tipo de pessoas são atacadas por Ele através de Sua Mãe. Assim, a Mãe Terra também entende. Agora, nós temos muitos
terremotos, um na Turquia, um em Taiwan, mas nem um único Sahaja Yogi morreu. Portanto, Ele os protege. Ele tem
discernimento e somente essas pessoas que são daquele tipo, Ele tenta destruir e Ele destruiu muitos assim mesmo antes. Ele
também tem os poderes da Mãe Terra, Ele é magnético, Ele atrai pessoas em direção a Ele, as pessoas se afeiçoam a Ele muito
facilmente... assim como nos afeiçoamos às crianças muito facilmente. Assim, esse é o poder magnético que Ele tem dentro de
Si mesmo. Agora, vocês ficarão surpresos, esse ímã existe também nos pássaros, também em muitos animais, mas
especialmente nos pássaros. É desse modo que eles podem seguir a direção para onde eles têm de ir. Eles estão voando,
digamos, desde a Sibéria até a Austrália.
Como eles voam? E novamente eles retornam para o mesmo lugar. Isso também existe nos peixes. Os peixes também são
encontrados, digamos, nas águas que estão vindo de algumas montanhas, então eles vão para as planícies por algum tempo e
novamente, só Deus sabe como, eles retornam para seu próprio lugar. Assim, retornar para o mesmo lugar só é possível... se há
uma forma de conhecer a direção. Mas eles sabem a direção, eles têm um senso de direção, eles também estão restritos às
suas próprias qualidades. Por exemplo, uma cobra será uma cobra, um cachorro será um cachorro e um leão será um leão. Mas
os seres humanos talvez tenham todos os animais dentro deles. Então eles podem ser qualquer coisa, você não consegue dizer,
e são muito astuciosos para admitir que eles podem ser qualquer coisa. E uma vez que se tornem qualquer coisa assim, vocês
ficam surpreso ao ver como essas pessoas podem ser... de um nível tão baixo quando eles são seres humanos.
Mas isso é assim porque Ganesha não tem sido respeitado em suas vidas. Então eles podem ir a qualquer nível, qualquer lugar.
Um outro exemplo que lhes darei é um terremoto muito grande... que tivemos na Índia, em Latur. Em Latur, era o décimo-quarto
dia de Shri Ganesha, onde eles levam Shri Ganesha e o colocam no mar... ou na água de um rio. Então lá, em Latur, aquelas
pessoas têm uma bela estátua de Shri Ganesha. Eles dançam diante da estátua... e agora eles começaram a tocar música
muito obscena, muito ruim, música muito, muito ruim... de alguns filmes muito estranhos ou de algo assim. Aquilo é tão ruim
que você simplesmente não consegue suportar. Muito ruim e isso aborrece Shri Ganesha. Então daquele jeito, eles estavam
fazendo a uma estátua... que eles tinham e estavam dançando diante dela. Mas quando eles colocaram a estátua na água, eles
retornaram para casa, eles ficaram bêbados e quando ficam bêbados, eles começam a dançar... com aquela bebida e dizendo
"Jai Ganesha, Jai Ganesha".
Nesse momento, a terra se movimentou... e o terremoto levou todos eles para dentro da Terra. Todos eles desapareceram na
Terra. Além disse, havia muitos outros também que estavam fazendo... esse tipo de coisa foram levados para dentro da Mãe
Terra. E nosso ashram estava lá, um tipo de centro, e em volta do centro havia uma terra muito bela, mas Ele não tocou naquela
terra. Em volta tem cerca de pelo menos... uma distância muito longa, uma grande fenda surgiu... e havia uma abertura na Mãe
Terra por todos os lados do centro, e ninguém foi ferido. Todos eles estavam em casa, eles ficaram bem. Mas isto aconteceu,
nosso ashram não foi tocado de forma alguma... e é desse modo que eles salvaram o ashram, e nem um único Sahaja Yogi
morreu. É realmente notável como a proteção é dada... por Shri Ganesha e Seus Ganas. Portanto, nós temos de respeitar Seus
Ganas, é muito importante certificar-se de que... todos eles estão em volta, dentro de nós, eles estão atuando dentro de nós,
Eles nos observam, que tipo de pessoa você é, e no caso de vocês tentarem desalojar Shri Ganesha... através do mal
comportamento de vocês, eles tentaram se certificar de que você novamente volte ao normal. Eles lhes dão uma chance muitas
vezes.
Mas se até mesmo depois vocês continuam com sua astúcia... e ideias sobre seu ego, vocês são seriamente feridos por Ele e
isso é a maior, Eu devo dizer, calamidade para vocês. Portanto, vocês devem venerar Shri Ganesha, mas Eu sempre digo: não
venerem cada Shri Ganesha... que está sendo criado por aqueles, podemos dizer, artesãos, porque só Deus sabe que tipo de
artesãos eles são. Por dinheiro, talvez eles estejam fazendo Ganesha... e eles podem não ter nenhuma noção de castidade.
Pessoas assim fazem esses Ganeshas e depois vocês veneram esses Ganeshas, então não somos de forma alguma ajudados

por isso. É por isso que o Profeta Maomé disse: "Não façam nenhuma veneração a nenhum ídolo", porque esses ídolos foram
criados por seres humanos... que não estão autorizados para fazer isso. Eles não são swayambhus. Eles não são criados pela
Mãe Terra, mas são copiados pelas pessoas... que só estão querendo ganhar dinheiro com eles. Assim, é desse modo que
qualquer ídolo que você consiga, digamos, de lojas não precisam ser venerados, não é para ser venerado, nenhum ídolo, seja
qual for. Então seja o que for que não esteja lá, nós não devemos venerar, porque isso é feito por alguém... que tem vibrações
muito ruins, que é um trapaceiro, que é muito astucioso e acha que não há limite para si mesmo. Se você comprar um Shri
Ganesha de uma pessoa assim, isso irá prejudicá-lo, não vai ajudá-lo.
Você pode ter isso para decoração na casa, mas não para venerar. Não há nenhuma fotografia do verdadeiro Shri Ganesha,
nenhuma fotografia. Há oito Shri Ganeshas que saíram da Mãe Terra. Eu os vi. Mas nesses lugares, os pujaris, as pessoas que
são os sacerdotes são horríveis, pessoas horríveis. Eu fui a um deles e ele disse: "Eu estou tendo asma," "eu estou tendo
paralisia," "como pode ser isso? Eu estou venerando Shri Ganesha," "meus antepassados veneraram Shri Ganesha..." "e como
Ele está fazendo isso a nós?" Eu disse: "Só faça introspecção: que tipo de vida você leva?" "O que você faz? Você realmente
merece ser pujari de Shri Ganesha?"
E então ele compreendeu isso. Eu disse: "Eu o curarei agora, tudo bem," "mas depois, certifique-se de que você se torne uma
pessoa inocente." "Tente levar uma vida inocente, não enganando os outros..." "e sendo muito astucioso e esperto." Os
problemas causados por Shri Ganesha são realmente, não consigo nem mesmo enumerá-los, o tanto que isso pode... atrapalhar
ou o quanto isso pode lhe causar doença, o quanto que isso pode levá-lo para mais próximo de sua morte. Ele é tão poderoso,
porque toda a Sua energia é... para o trabalho divino de Sua Mãe, toda a Sua energia. Ele não faz nada, Ele não quer nada. Toda
a Sua energia só é para isso e Ele fica pedindo o que for simples, o que vocês podem chamar de "modaka", um tipo de coisa...
que eles fazem do coco. Isso é o que Ele come. Seu corpo é tão sutil é tão e tão, tão poderoso... que Ele pode mover montanhas
após montanhas. Com Sua simplicidade, com Sua doçura e com Sua inocência, Ele pode realmente mudar as pessoas.
As pessoas que são muito severas, muito rudes podem ser mudadas. Seu símbolo, como nós vimos, é uma suástica da direção
correta. Mas se ela está ao contrário, a suástica, então isso pode destruir. Quando ela foi usada por Hitler no começo, ela estava
na forma correta e ele teve sucesso. Mas depois o que aconteceu foi que eles tinham estêncil... e eles começaram a usá-lo do
outro lado. Então ela ficou voltada para o lado esquerdo, eles começaram... a fazê-la ao contrário e então todos eles foram
destruídos. Como é poderosa a suástica de Shri Ganesha, você pode dizer. Nós também provamos agora... que se você olhar a
suástica da esquerda para direita, ela é na verdade do átomo de carbono. O átomo de carbono tem a suástica e... todo esse
chakra é feito de átomos de carbono, todos colocados em série. Agora, se você olhá-la a partir do lado esquerdo, você provou
isso agora.
Olhe-a da esquerda para a direita, o que você vê é o Omkara. Se você vê-la da direita para a esquerda, você vê a suástica, e se
você vê debaixo para cima, então ela parece com uma cruz. Assim, isso prova que Shri Ganesha encarnou como Cristo... e Ele é
Aquele que é venerado no mundo inteiro. Isso já está escrito no Devi Mahatmyam, se você lê-lo, está tudo claramente escrito
sobre Ele, como Ele se tornou um ovo... e a metade do ovo se tornou Cristo... e a outra metade do ovo era Shri Ganesha. Todas
essas coisas estão lá, mas não conseguimos entender isso, porque somos confusos. Não queremos ver isso em um sentido
apropriado, que isso já está escrito lá. Assim, aqueles que veneram Cristo, também veneram Shri Ganesha, e seja o que for que
você diga a Cristo, você o está dizendo para Shri Ganesha. Eles não são dois, Eles são um só... e totalmente, totalmente
unificados um com o outro. Todas as coisas que Eu lhes falei sobre Cristo, você pode tentar descobrir e você o provará. Por
exemplo, Cristo tinha estes dois dedos assim, isso significa que um dedo é para Vishnu, como dizemos, Shri Krishna, e este aqui
que é de Visnhu, significa que este é o Seu Pai.
Significa que Seu Pai era Vishnu ou Shri Krishna. Muita claramente Ele fazia isso, por que Ele não usava outros dedos? Por que
Ele só usava estes dois dedos? Apontando em direção ao Seu Pai, que era Shri Vishnu e Shri Krishna. É fácil entender o que Eu
estou dizendo, se você observar as vibrações de Shri Ganesha. Se você observar Suas vibrações e pensar Nele, você ficará
surpreso, você ficará impressionado ao ver que seu Agnya Chakra se abrirá, você ficará em consciência sem pensamentos,
porque Ele é Jesus... e Ele está no Agnya. Então todo ele se abre... e todas as ideias estúpidas sobre arruinar o Agnya, isso e
aquilo, é tudo neutralizado porque você vê por você mesmo... que somente o nome de Shri Ganesha pode abrir seu Agnya. A

astúcia que vem do Agnya é totalmente liquidada. Você não é mais astucioso. Quando você vê essa inocência em sua testa,
você fica impressionado consigo mesmo... e todas essas ideias simplesmente desaparecem.
Você não consegue pensar em algo... muito astucioso e prejudicial aos outros. Você fica completamente mudado quando o
Agnya é totalmente aberto. Esta é uma bênção muito grande para nós: todos nós temos... este Muladhara Chakra agora
colocado na condição adequada. Quando você senta no chão, isso também ajuda mais, porque a Mãe de Shri Ganesha... e esta
Prithvi, é esta Terra, a Mãe Terra, e é por isso que devemos cuidar da Mãe Terra. Nós não cuidamos da Mãe Terra. Nós não
entendemos o valor da Mãe Terra. Na verdade, na cultura indiana, é assim: quando você está se levantando de manhã, você
deve dizer Namaskar para a Mãe Terra, porque dizendo: "Eu me inclino a Senhora, oh Mãe Terra," "porque eu estou tocando na
Senhora com meus pés." Tamanho respeito você deve ter pela Mãe Terra, então você não A explorará, você não terá os
problemas de hoje de poluição e isso e aquilo. Tudo isso surge de nossa ignorância... de que a Mãe Terra é a Mãe de Shri
Ganesha, que é o chakra que temos como Muladhara. Se você entender isso, você será capaz de entender... o que deve ser
feito.
Nós devemos cuidar da Mãe Terra, nós podemos glorificá-la, podemos ornamentá-la, podemos fazer todos os tipos de coisas,
mas o modo como estamos explorando a Mãe Terra é uma ideia errada, é muito errado porque isso está nos prejudicando com
a poluição. Cortar as árvores, cortar tudo que a Mãe tem produzido... e apenas usar isso por dinheiro é uma coisa muito errada.
Devemos pensar sobre isso e quando você também cortar uma árvore, você deve colocar uma outra lá. Essa é a beleza da Mãe
Terra, toda a vegetaçãp, tudo é a beleza da Mãe Terra. Muitas pessoas não têm nenhum interesse em jardinagem... ou na
natureza, nenhum interesse. Eu não sei como eles vivem, mas vivem... sem nenhum interesse em jardinagem ou na natureza. A
natureza é tão bela, apenas olhe para a natureza, ela nunca está cheirando mal, nunca está suja, cada folha é tão organizada de
forma que ela receba os raios do sol. Não há nenhuma discussão sobre isso. Eles são tão bem organizados, tudo é tão belo... e
Ela nunca é destruída também por nenhum animal. Vocês ficarão surpresos, os animais também não destroem, no máximo eles
podem comer alguma grama ou algo assim, mas normalmente os animais não destroem nenhuma árvore, não destroem nada...
como nós destruímos a Mãe Terra para nosso próprio uso.
Seja qual for o apelo para isso, nós devemos entender que temos de respeitar a Mãe Terra. A Mãe Terra é a Mãe de Shri
Ganesha, que é nosso, você pode dizer, o Sahaja Yogi mais velho. Ele nunca teve de dedicar-se à Yoga, mas Ele está em Yoga o
tempo todo. Ele é o maior Yogi que temos... e o modo como Ele fica fazendo coisas corretas o tempo todo. Ele nunca faz nada
errado, nunca e Ele é tão capaz... de obter a posição de qualquer grande Divindade que for possível, Eu diria que Ele é a maior
Divindade que temos... e nós realmente devemos venerá-Lo. Através Dele, todas as Divindades são veneradas... e se tornam
felizes e alegres. Assim, o assunto de hoje foi que Eu estava apenas pensando que... atualmente, nos tempos modernos, como
nos tornamos despudorados, como tentamos perturbar nossa castidade, por um tipo de honra. Se tivermos alguma honra,
vocês terão castidade, mas você fica se desonrando... e pensa que você tem sido muito, muito esperto e moderno...
tornando-se tão pecaminoso. Todo esse ato pecaminoso que está acontecendo nesses tempos modernos... é totalmente
errado e devemos abominar isso completamente. Você não deve de forma alguma chegar perto, porque está tudo errado... e é
desse modo que Shri Ganesha fica zangado.
A decência é muito importante na compreensão... de que nossa base importante é a nossa castidade. Na Índia, 32.000
mulheres se queimaram... para salvar a castidade delas. Eu venho da mesma família... e você pode imaginar a coragem que
elas deviam ter, que fé elas deviam ter na castidade delas: "Se perdermos nossa castidade, de que adianta nossa vida?" Então
elas cuidaram da castidade delas e fizeram tanto sacrifício... para mostrar que a castidade é a coisa mais importante, todos nós
deveríamos ter. Isso não é somente para as mulheres, mas também para os homens, muito mais para os homens. Shri Ganesha
é muito importante, porque os homens podem desenvolver muitas doenças... se eles não respeitarem Shri Ganesha. Nossa
saúde seria a melhor se cuidarmos de Shri Ganesha, porque Ele está o tempo todo reparando nosso corpo. Ele está o tempo
todo cuidando, nos protegendo... e nosso Shri Ganesha está no Muladhara. Ele é Aquele que está cuidando de nossa Kundalini,
Ele está protegendo nossa Kundalini. Se qualquer coisa nos acontece, a Kundalini se eleva, mas Aquele que dá suporte a Ela e A
mantém em cima, despertada e fixa é Shri Ganesha.
Ele realiza isso. Ele é Aquele que é o protetor de nossa Kundalini, que é também a base de sua Realização do Si. Assim, o quanto

é importante Shri Ganesha, você deve saber, e você deve descobrir sobre si mesmo, fazer introspecção: nós somos realmente
dedicados a Shri Ganesha? Se somos, o que estamos fazendo em relação a isso? Então você desenvolverá uma verdadeira...
aversão a todas essas coisas imundas. Você não gostará delas, não gostará de pessoas assim. É desse modo que um Sahaja
Yogi deveria realizar isso. As crianças são os melhores, como sabemos. As crianças são tão doces e tão gentis, são tão
amorosas, tão belas. Da mesma maneira, nós devemos saber que Shri Ganesha está presente.
Ele é Aquele que é realmente inocente, mas extremamente, extremamente protetor de você, muito protetor com Sua inocência.
Então nós devemos também tentar tratar com carinho nossa inocência... e não se sentir ferido porque às vezes pessoas assim
são enganadas, dominadas, tudo acontece, não importa. Todos os que dominam pessoas inocentes sofrerão. Como há no
mundo inteiro um grande tumulto em relação a isso, as pessoas estão falando sobre isso, que não deve haver dominação de
pessoas simples, inocentes. Isso tem acontecido, mas tudo isso tem de ser mudado, tem de ser trazido para algum final, senão
as pessoas não podem viver, como em todo lugar, eles foram e oprimiram muitas pessoas. Na América, Eu fiquei surpresa ao
ver que... havia muitos índios pele vermelha, que eram chamados de índios americanos. Todos eles foram oprimidos, tão
oprimidos que tiveram de fugir... para diferentes lugares e depois Eu fui para aquele lugar, Canajoharie. Eu percebi que as
vibrações eram tão boas. Isso significa que eles eram pessoas muito inocentes, simples... e os americanos naquela época que
foram lá... tentaram eliminá-los completamente. Então eles foram e se esconderam em lugares como Canajoharie, mas
Canajoharie tem vibrações tão fabulosas... que Eu disse: "Olhem para isto."
Muitos anos se passaram, ainda há pessoas que vivem lá ou trabalham por lá e estão desfrutando totalmente esse lugar onde
índios pele vermelha, aqueles que eram índios, nós os chamamos de índios americanos. Mas eles são tão simples e inocentes,
e eles eram tão, Eu acho, pessoas tão espirituais, porque eles veneravam a Mãe. O tempo todo eles veneravam a Mãe. Eu tenho
visto isso até mesmo que em outros países isso aconteceu, mas Eu fiquei feliz em ver que na Austrália, eles são laicos. Eles têm
muitos Maoris e todas aquelas pessoas, e eles encorajam todos eles, e é tão surpreendente que eles tenham tanto talento... e
eles os estão trazendo para essa posição para mostrar que... eles são iguais em seus direitos, direitos políticos na Austrália. É
uma iniciativa muito boa. Agora, este Ganesha apareceu na Austrália como Uluru, é uma montanha muito grande que parece
com Shri Ganesha. Ela tem também uma tromba muito grande, descendo. As vibrações provarão que é Shri Ganesha vindo da
Mãe Terra. Ele apareceu em muitos lugares, Shri Ganesha, não somente lá.
Mas lá, Eu senti que é realmente a fonte, a fonte das vibrações. Isso é o que é. E na Austrália, graças a Ele, somente por causa
Dele, a Sahaja Yoga tem atuado tão bem... e tão facilmente, e o governo também nunca nos perturbou... ou não houve nenhum
problema com eles. Eu não sei o que é isso que os está ajudando, mas talvez seja Shri Ganesha como Uluru... que está
protegendo a Sahaja Yoga lá e está crescendo tanto. Da mesma maneira, em todo lugar, onde quer que você esteja, Shri
Ganesha deve ser venerado... e você será ajudado inteiramente, milagrosamente. Você será ajudado, milagrosamente, mas
primeiro faça algo em relação a nossa castidade que é Shri Ganesha. Que Deus os abençoe.
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Navaratri Puja. Cabella Ligure, Itália, 17.10.1999 Hoje à noite, nós nos reunimos aqui para fazer o Puja a Devi, que é Mahakali,
podemos chamá-La, ou… Durga. Ela assumiu muitos tipos de formas para matar as forças negativas… que estavam tentando
perturbar ou obstruir, ou até mesmo para desenvolver as pessoas que eram gentis e boas. As formas Dela são de diferentes
tipos, nós sabemos que Ela destruiu muitos rakshasas, Ela destruiu muitos malfeitores. Nós também não sabemos que nas
guerras mundiais que tivemos, Ela estava lá para proteger o tipo correto de pessoas. E é desse modo que todas elas
sobreviveram ao plano maléfico, ao plano ilícito de pessoas muito cruéis e más. As pessoas más têm uma capacidade de
odiar… e expressar o ódio delas de todas as formas possíveis. Elas realmente nascem más e há também as que se tornam más.
Quando elas nascem más você consegue identificá-las, pois o estilo todo delas é muito agressivo… e muito vingativo em
relação às coisas. Mas o ódio não tem limites, nenhum limite de forma alguma, porque se eles odeiam, se eles odeiam alguém,
então apenas para justificar aquele ódio, eles dirão todos os tipos de coisas, apenas para justificar. Mas algumas vezes, eles
não querem nem mesmo justificar. Eles simplesmente sentem que odeiam… e é um direito fundamental que eles adquiriram de
odiar. Mas essas forças se juntam algumas vezes… para formar uma personalidade gigante do mal, que tenta torturar os seres
humanos e perturbá-los. Eles podem assumir qualquer nome, eles podem chamar a si mesmos de qualquer coisa, mas eles são
absolutamente 100% maus… e por pessoas assim, não há nenhuma piedade ou compaixão de Deus Todo-Poderoso. Essas
pessoas devem ser destruídas. E este é o trabalho da Deusa: destruí-las, Aquela que é uma Mãe cheia de compaixão e amor. É
um trabalho muito contraditório que a Deusa tem de fazer: matar essas pessoas, porque para o interesse mais amplo, é
importante que essas pessoas más sejam destruídas completamente. Mas eles não são. Eles, por exemplo, eles vão para a
prisão por algum tempo desse jeito, eles vão para o inferno por algum tempo, sofrem… e novamente retornam muito mais
fortes, e então novamente tentam perturbar as pessoas boas santas. Eles são de um estilo comum que estão pelo mundo
inteiro. Eles podem vir na forma de um homem muito bom, de um homem muito gentil ou de um homem que sabe muito sobre
Deus, ou ele pode - eles também podem dizer que podem dar-lhe a Realização. Eles são capazes de todos os tipos de mentiras,
porque eles têm este poder do mal, o poder de fazer o mal. Então eles adotam todos os tipos de falsidades e eles proclamam:
"nós somos isto e somos aquilo, e podemos lhes dar isto ou aquilo." Na verdade, eles vieram a este mundo para destruir as
pessoas. Nós temos tido muitas dessas pessoas falsas, e muitas pessoas estúpidas as seguiram. Eles nunca falaram uns
contra os outros. Cristo disse: "O demônio não falará contra sua própria casa", como se eles estivessem em uma única casa, e
eles vivem em uma única casa e não podem falar, não podem falar de alguma coisa… que possa perturbar a coletividade deles
ou a fraternidade deles. A fraternidade deles é tão grande que onde quer que eles estejam, eles sabem que estão juntos.
Imaginem só, todas as pessoas más se juntam e se comportam dessa maneira, é surpreendente. Dessa maneira, eles são muito
coletivos. Vamos supor que alguém tenha tomado uma determinada… parte de terra, então ele domina lá. Um outro ocupa de
uma outra forma; o terceiro ocupa. Não há nenhuma competição. O esforço final é de uma forma ou de outra… para destruir
toda a criação de Deus, todas as pessoas boas do mundo que por fim… obterão a Realização do Si e que terão o conhecimento
da realidade. Esse tipo de atmosfera é o pior tipo durante a Kali Yuga, e há muitos estúpidos, pessoas estúpidas que podem ser
simples, que podem ser de boa índole, mas elas são arrastadas pelas ações más daquelas pessoas, enquanto as pessoas boas
algumas vezes também seguem o mesmo. Elas também tentam segui-las. É surpreendente, por que as pessoas boas não
entendem o que é bom e o que é ruim? Mas esse discernimento também falta em muitas pessoas boas, e é por isso que elas
adotam coisas erradas. E depois, elas continuam justificando o tempo todo, seja o que for que elas estejam fazendo é a coisa
correta, é a melhor coisa, elas têm a prova disso. Agora, como vocês sabem, tem havido muitos deles nesta Kali Yuga, e muitos
deles desapareceram agora desta Terra… e agora eles não podem nos perturbar. Mas ainda há mais alguns que são expostos.
As pessoas os têm exposto tanto… que ninguém pode expor alguém sem nenhuma prova. Mas eles têm tanta coragem e são
tão cheios de confiança… que eles podem fazer o que quiserem, e ninguém tentará expô-los, pois eles certamente destruirão
essa pessoa. Eles estão fazendo poucas coisas. Em primeiro lugar, eles colocam ideias erradas na cabeça de vocês. Eles
dizem: "Nós somos pessoas importantes, somos isso, somos aquilo.’’ "Deus nos enviou." Eles falarão todos os tipos de coisas.
Mas não há nenhuma prova disso. E os seres humanos nunca pedem uma prova quanto a: "Como vocês dizem isso? Qual é a
prova?" Assim, a solução é a Sahaja Yoga. Na Sahaja Yoga, você tem a experiência, você tem a prova… e então você cresce
nisso. Imediatamente você não pode se tornar um grande Sahaja Yogi, isso é um fato, você tem de amadurecer. Isso leva algum
tempo para algumas pessoas. Isso leva mais algum tempo para algumas pessoas, não importa. Mas você de fato amadurece.

Nesse meio tempo, se você tentar ir a essas pessoas erradas, então não há nenhuma possibilidade. Não há nenhuma forma de
erguê-lo novamente. Especialmente aquelas pessoas que se elevaram muito alto na Sahaja Yoga, Eu acho. Se elas caem, elas
caem para tão baixo. Então até mesmo um Sahaja Yogi comum poderia dizer: "Mãe, olhe para ele, aonde ele foi?" Assim, com
todas essas coisas acontecendo, o nosso trabalho é venerar Mahakali dentro de nós, porque o que Ela faz, talvez não estejamos
muito conscientes disso. A coisa principal que Ela faz é nos proteger. Onde quer que você possa estar, o que quer que você
possa estar fazendo, seja qual for o perigo em que você possa estar, por mais que você possa ser colocado em perigo na vida,
Ela o protege. A primeira coisa: Ela o protege. Todas as pessoas que escrevem para Mim… contam como elas foram protegidas,
como elas foram curadas, como elas foram ajudadas, é isto: elas devem saber que tudo isso tem acontecido… por causa do
Poder de Mahakali dentro de vocês. Ela existe dentro de vocês. Quando vocês estão venerando Mahakali, estão venerando a
Mahakali dentro de vocês. Com o devido respeito, vocês devem saber que Mahakali é uma personalidade muito sensível. Ela é
muito sensível. Se você tentar fazer mal a qualquer pessoa, Ela o guiará. Ela lhe dirá de muitas maneiras: "Isso que você está
fazendo é errado." "Por que você está fazendo mal a uma pessoa?" Mas se você não se arrepende e volta ao normal, Ela desiste
de você. Uma vez que Mahakali desista de você, você fica agora exposto… e fica sujeito a todos os tipos de coisas diabólicas.
Eu diria… Qual é o problema com o bebê? Assim, quando você A venera, o que você quer? Você quer que Ela o proteja. Em seu
discernimento, em seu erro, você pode fazer alguma coisa errada, pode fazer algo que não é bom para você, que poderia ser
muito perigoso para você. Mas Ela é a pessoa que o guia em como evitar todos os perigos. Agora, Ela protege sua vida, Ela
protege seu corpo, Ela protege todos os órgãos de seu corpo. Ela é Aquela que lhe dá toda a segurança da vida. No reino Dela,
você se sente completamente seguro. Você nunca fica com medo de nada. Porque você deixou o reino Dela, você saiu dele, é
por isso, essa é a razão pela qual você está com medo. Mas se você está sob a bela orientação Dela e sob Suas bênçãos, você
nunca sentirá medo de fazer qualquer coisa. Você nunca fará nada errado também. Assim que você tentar cometer erros, Ela
segurará sua mão. Ela é realmente a pessoa que guia. Ela é Aquela que na verdade nos concede a nossa existência. Sem Ela,
nós não podemos existir, porque Ela é Aquela que é o Poder de Shri Shiva. Ela nos dá muitas coisas. Por exemplo, Ela nos dá o
relaxamento, o sono. Ela lhes dá a Verdade. Ela lhes diz o que é verdadeiro e o que não é. Algumas vezes, as pessoas que
sempre estão muito no ego… tentam acreditar que: "O que eu penso é a verdade." Então, Ela é Aquela que mostra isso criando
uma maya, um tipo de confusão, de maneira que você começa a pensar: "O que é isto?" Então Ela é chamada também de
"Aquela que nos causa bhranti", significa "ilusões". Ela os coloca nas ilusões também, Ela os testa, os coloca nas ilusões, e
depois Ela por fim os retira das ilusões. Ela é Aquela que os relaxa, porque Ela assume todas as responsabilidades de vocês, Ela
assume todos os seus problemas. Ela é Aquela que resolve todos os problemas. Somos nós que esquecemos de deixar todos
os problemas para Ela. Se você simplesmente deixar os problemas para Ela, todos os seus problemas são resolvidos. Não
somente isso, mas você realmente se sente abençoado. Não é somente físico, também é mental, pois Ela torna sua mente
totalmente livre de preocupações. Ela não se preocupa e Ela não quer que você se preocupe. Se você se preocupar, então Ela
tenta mostrar que com sua preocupação, você A está negando, você não A está aceitando. A preocupação é algo muito comum
e as pessoas ficam… com grande orgulho ao dizer: "Oh, eu estava preocupado." Como você pode ficar preocupado quando sua
Mãe é Sakshat Mahakali? Ela pode matar todos os demônios, Ela pode aniquilar todos eles, Ela sabe como lidar com as coisas.
E quando você é como uma criança diante Dela, como você pode se preocupar com isso? Portanto, suas preocupações
acabaram. Ela se preocupa com você, você não deve se preocupar consigo mesmo. Esse é o ponto principal. A segurança Dela
é tão grande, Ela própria é tão segura… que Ela lhe dá toda a segurança que você precisa. Você pode agarrar-se aos Pés Dela,
você pode agarrar-se à imagem Dela ou a qualquer coisa assim. Você pode até mesmo rezar para Ela. Muitas pessoas estão
sendo curadas somente rezando para Ela, porque Ela cura você. Ela pode curar suas doenças que são doenças muito
complicadas, Ela pode curar. Agora, o que Ela gosta? Mahakali gosta de luz. Ela é venerada à noite porque nós podemos
acender as luzes. Ela gosta de pessoa iluminada, Ela também gosta da luz, Ela gosta do sol, Ela gosta de alguma coisa que
ficará… completamente iluminada e mais brilhante. Você deve ter ouvido falar de pessoas que são chamadas não sei do quê,
mas especialmente no ocidente, elas os usam, elas têm dentes grandes e elas – e elas são as pessoas, elas - imaginem só –
elas não podem viver sob o sol. Assim que o sol nasce, elas só querem ir embora e dormir, enquanto que elas não podem ver o
sol, porque não conseguem suportar a luz. Agora, o que aconteceu aqui é que Mahalakshmi deixou-as, Mahakali deixou-as. E
quando Mahakali partiu, então elas ficaram com medo. E pessoas assim são atacadas por essas pessoas que sabem… que elas
estão com medo. O próprio sol é muito importante… para trabalhar esse aspecto de Mahakali. Mas do jeito que está,
especialmente no ocidente, nós somos trabalhadores muito esforçados… e muito orientados para o sol e veneramos o sol. Tudo
isto nós fazemos: veneramos o sol e também vamos muito para o canal direito. Então é Ela que nos dá o equilíbrio. Ela é Aquela
que nos dá o equilíbrio… nos relaxando completamente e nos protegendo. Algumas vezes nós somos competitivos e ficamos

realmente preocupados, e queremos fazer algo que não podemos fazer. Então nós ficamos aborrecidos e não sabemos o que
fazer. Então é Ela que nos traz o sono. Assim, quando dormimos, Ela cuida de nós, Ela nos acalma e leva embora nossos
problemas. Ela está fazendo muitas coisas. Mas o que estamos fazendo por Ela? Isso nós devemos observar. A coisa principal
é que nós mesmos A estamos venerando. Ela gosta que Seus filhos A venerem, pois nesse nível, Ela pode ficar unificada com
eles. Ela pode lhes dar Sua compaixão, amor e proteção contra todo o mal. Mas isto tem de ser compreendido: aqueles que
ainda não estão estabelecidos, aqueles que ainda não estão totalmente fazendo parte… dessa terra de segurança de Mahakali,
podem ser atacados, e eles, uma vez que deixem essa área, eles podem ser seriamente feridos, mortos, qualquer coisa pode
acontecer. Assim nós estamos vivendo nesta Kali Yuga em uma época muito perigosa, onde qualquer coisa pode acontecer,
então temos de tomar muito cuidado. Nós temos de vigiar nossa mente para ver como ela trabalha. O que ela o ensina? O que
ela lhe fala? Tente entender: qual é o plano dessa pessoa má, de tal maneira que você está fazendo o jogo dela? Como você
pode fazer o jogo dela? E como você pode cometer seja qual for o erro… que ela quer que você cometa? Em segundo lugar,
contra Ela está o ego. O maior problema de hoje é o ego, o ego que mostra: "Não, não, eu posso fazer isto." O ego diz: "Eu
realizarei isto." O ego diz: "Isto será feito." Mas os seres humanos rendem-se ao ego. É uma grande satisfação para eles que o
ego deles seja tão forte, e eles não querem escutar as forças de Mahakali. Ele quer… Ele me quer. As crianças são assim. Elas
não podem deixar você por um momento. Vocês têm de ser como crianças. Realmente, esta é a melhor maneira: ser inocente
como crianças. Ela ama as pessoas inocentes. Ela própria é a inocência. Ela ama as pessoas inocentes, e Ela cuida de você
muito mais porque você é inocente, você não é astucioso, você não fica… tentando muito tirar proveito do seu ego sobre os
outros. Se você é inocente, Ela o ajudará, Ela definitivamente o ajudará. Mas este ego tem de ser colocado sob controle, porque
ele é o pior inimigo que Ela tem. Ela não gosta do ego de vocês. Ela quer que vocês sejam sem ego, sejam inocentes. Como
vocês sabem, primeiro Ela veio e criou Shri Ganesha. É por isso que nós veneramos Shri Ganesha. Nós temos de ser inocentes,
significa que não estamos planejando fazer algo ruim ou bom… ou qualquer coisa, mas nós somos sem nenhuma intenção, nós
somos apenas – é eterna, é uma atividade eterna. Você simplesmente não se preocupa com o que você vai fazer, o que você
não vai fazer, o que você deve fazer, nada desse tipo. Você está simplesmente vivendo em sua completa inocência… e se
divertindo e fazendo os outros se alegrarem. Se há uma única criança na casa, ela pode fazer cem pessoas dançarem, é desse
jeito, porque essas crianças têm o poder da inocência, e isso é o que Ela respeita. Nós às vezes percebemos como as pessoas
são trapaceiras; como elas nos enganam; como elas fazem todos os tipos de, Eu devo dizer, agressividade; às vezes como elas
tentam também contar mentiras. Todos os tipos de coisas, elas farão e elas esperam muito de você também. Mas tudo isso
está acontecendo, aconteceu. Você não deve se preocupar com essas coisas. Você deve se manter em sua inocência e você
ficará surpreso, você será completamente protegido. Como? Porque Mahakali se manterá em volta de você. Ela cuidará de você
se você for inocente. A pessoa inocente não fica com raiva. O que há para ficar com raiva? A inocência, Eu devo dizer, tem sua
própria força, poder. Ela é extremamente poderosa. Mesmo um homem cruel, se ele vê uma criança, ele fica um pouco
consciente disto: "Há uma criança." O mundo inteiro é consciente de que as crianças não devem ser… de forma alguma
torturadas ou molestadas. Por quê? Porque as crianças são tão inocentes. Assim, a qualidade da inocência irá realmente
ajudá-lo muito, porque Ela aprecia sua qualidade de inocência. Depois uma outra coisa que Ela ama em você é sua compaixão, a
compaixão um pelo outro, o amor um pelo outro, também o cuidado com os outros. Isso é algo que Ela adora. Se você é um
Sahaja Yogi, se você é uma alma realizada, Ela está sempre com você. Mas Ela diz: "O que você está fazendo com sua
compaixão?" "A quantas pessoas você está dando a Realização?" "Quantas pessoas você está curando?" "Quantas pessoas
você está ajudando?" Ela está muito consciente de tudo que você esteja fazendo. Eu devo dizer: é um enorme poder de
Mahakali… que Ela saiba tudo sobre você. Tudo, Ela conhece sua mente, Ela conhece seu coração, Ela sabe sobre sua saúde, Ela
sabe tudo. Na verdade, Ela é a Mãe… que de todas as formas cuida da criança pequena. Dessa maneira, Ela sabe que essa
criança não faz nada, ela é muito inocente. Como por exemplo, quando você é muito pequeno, sua mãe cuida de você, da
mesma maneira, Mahakali cuida de você. Depois o Poder de Mahasaraswati entra em ação e Ela o educa, Ela lhe dá outras
ideias de conhecimento, isso, aquilo. Mas cuidar da criança em você, cuidar de sua inocência e de sua compaixão, é tudo feito
por este Poder de Mahakali. Portanto, Ela é extremamente sensível em relação aos filhos Dela. Ninguém ousa tocar nos filhos
Dela. Para Ela, todo mundo é como uma criança. Especialmente aqueles que são almas realizadas, Ela pensa que são Seus
filhos, e de maneira alguma, eles devem ser feridos. Nada deve acontecer a eles. Ela está sempre os seguindo. Alguém pode
dizer: "Se Ela é uma pessoa, como Ela os segue?" Porque Ela é onipresente, Ela está presente em todo lugar. Em todo lugar de
sua vida, Ela está presente. Especialmente com os Sahaja Yogis, Ela os segue para cima e para baixo, em todo lugar, seja o que
for que você esteja fazendo. Você está em um acidente, Ela está lá para salvá-lo. Ela é como um anjo atrás de você, e nada pode
lhe acontecer, se você realmente A venerar de todo coração, não para algum ganho, não para alguma conquista, para por Suas

bênçãos. As bênçãos Dela são muito grandiosas… e elas realmente têm enriquecido os seres humanos. Elas têm enriquecido
esta Terra. Elas têm enriquecido tudo por causa das bênçãos de Mahakali. É claro, depois vem Mahalakshmi. A característica
Dela é que no Princípio de Mahalakshmi, você se torna um tanto desapegado. Você começa a considerar: "O que é este mundo
afinal?" E um tipo de sentimento de desapego surge em você, e você começa a pensar que deve haver algo melhor, deve haver
uma verdade além. Especialmente as pessoas que têm sido torturadas… por pessoas más sempre pensam assim, que deve
haver alguém que nos erguerá disso. Aqui surge o Princípio de Mahalakshmi em você, que é o princípio da Deusa da Ascensão.
Ela coloca ideias em sua cabeça: "O que acontece em seguida?" "O que temos de fazer?" "Afinal de contas, é esta a finalidade de
nossa vida?" "Qual é o propósito desta vida? Por que viemos a esta Terra?" "O que há de tão especial em viver nesta Terra?"
Todas essas perguntas fundamentais começam a surgir, e então a pessoa simplesmente começa a busca. Nisso, nós também
temos de entender… que o Princípio de Mahalakshmi é muito, muito, muito diferente… do que as pessoas entendem. Elas acham
que se elas estão buscando, isso deve ser inteligível, deve ser através da mente delas ou poderia ser racional, tudo isso, ou
científico. É desse modo que elas se movem buscando a verdade. Isso não é possível. O Princípio de Mahalakshmi é assim:
você deve ter o desejo fervoroso de saber… a verdade e a verdade e a verdade, e nada mais. Quando você pensa assim, então
não se sentirá atraído por outras coisas. Muitas pessoas tomam drogas… pensando que fazendo isso elas alcançarão a
Realização do Si. É uma ideia errada. Como você pode ao fugir de sua consciência alcançar isso? Esta consciência é a coisa
mais importante. Se você pode entrar no reino da consciência, então você tem de entender que a consciência básica… não deve
ser perdida. Mesmo que sua consciência básica fique perdida através da bebida… ou das drogas ou de todas essas coisas que
as pessoas fazem, elas acham que estão buscando, é por isso que estão fazendo isso. Então algumas vezes elas usam a
desculpa da busca… para fazer coisas erradas. É como uma vingança contra si mesmo, Eu acho, você quer vingar-se de si
mesmo achando que está agora buscando. Não é a busca verdadeira. Numa busca verdadeira, a pessoa tem de apenas
meditar… e deve descobrir qual é o caminho correto, mas isso também não acontece lendo alguns livros… ou ouvindo alguns
falsos gurus. Na verdade, o despertar da Kundalini é o único caminho… pelo qual uma pessoa pode conhecer a realidade. Não
há outra saída. Mas ninguém lhes diz que é o despertar da Kundalini. Eles lhe dirão: "Nós iremos a este lugar, depois para aquele
lugar," "depois mudar para aquele lugar. Depois isto tem de ser feito." E por fim de onde você vem? De onde você começou.
Exatamente assim, movendo-se de uma lugar para outro; movendo-se de um falso para um outro falso, para um outro falso,
para a falsidade. No final, muitos buscadores se perderam. Muitos se perderam por causa desse pensamento que um certo tipo
de – é muito preciosa, a busca é muito preciosa, porque você pode pagar muito dinheiro ao guru, quero dizer, você pode
comprar o guru, e portanto todas as pessoas ricas podem se tornar iluminadas, significa isso. Mas Eu não acho que o
percentual de pessoas boas… são somente de ricos. As pessoas que são boas são boas, quer elas sejam ricas ou não, isso não
é o ponto principal. Mas as pessoas assim tentam se reunir em volta de uma pessoa… porque Eu acho que há um ego sutil do
dinheiro delas: Nós podemos nos dar ao luxo de comprar isso, comprar aquilo. Uma vez Eu estava nos Estados Unidos e havia
uma senhora que veio Me ver, ela não sabia que Eu era uma personalidade espiritual. Então ela disse: "Agora," "há um guru
muito bom que veio para os Estados Unidos." Eu disse: "Verdade? O que ele faz?" Ela disse: "Há uma liquidação." Eu disse:
"Verdade?" "Você pode pagar para ele metade do valor," "ele pode lhe dar as bênçãos dele., tudo bem." Então na semana
seguinte ela disse: "Agora a liquidação chegou…" "a 1/4 do valor. Se você pagar 1/4 do valor," "então ele lhe dará o
conhecimento completo." Eu disse: "Como ele pode estabelecer isso apropriadamente?" "isso não é proporcional." Eu disse:
"Mesmo que você esteja dando a metade," "ele estava lhe dando a metade e quando você está dando 1/4," "ele está dando
integral." "Esse é o negócio", ela disse, "ele é magnânimo, entende? Esse é o ponto." Eu disse: "Todas essas pessoas que acham
que podem comprar…" "a verdade, elas não conseguem alcançá-la." "Você não pode comprá-la." "Você não pode pagar pelo
despertar da sua Kundalini, de forma alguma." "Nem você deveria receber qualquer pagamento por isso." "A Realização do Si é
sem dúvida a Graça Divina," "e você não pode receber dinheiro por isso." Você não pode vender isso, não é tão barato para ser
vendido. Se você compreende isso, então o Poder de Mahalakshmi atua, e o Poder de Mahalakshmi realmente se destina a
pessoas… que são buscadores genuínos, que estão de fato genuinamente buscando. Ele atua e trabalha tão bem… que eles
alcançam um tipo de Realização muito, muito espontânea. Essa Realização espontânea, todos vocês a obtiveram. Vocês não
têm de ir aos Himalaias, vocês não têm de fazer nada assim. Todas essas coisas acabaram, vocês fizeram isso. Em suas vidas
anteriores, vocês devem ter feito isso. Agora vocês não têm de fazer nada. Vocês podem ter a Realização, vocês estão obtendo
isso simplesmente se sentando aqui. Seja onde for que vocês estejam no mundo inteiro, vocês podem tê-la, e ela está se
espalhando muito rápido. Agora, é também o dever dos Sahaja Yogis difundir a Sahaja Yoga. Agora, isto deve ser
compreendido: Mahalakshmi e Mahakali, ambas andam juntas. Quando Mahakali os abençoa e Ela está com vocês… e vocês
estão no reino Dela, Mahalakshmi se apresenta… e Ela definitivamente os ajuda a alcançar a sua Realização, e também a

resolver seus problemas, ajudá-los, quero dizer, o lado financeiro disso, você pode chamar, ou de qualquer forma, Ela também
resolve outros problemas. O problema maior Ela resolve: o grande desejo de vocês… de alcançarem a Realização do Si é
concedido. Então não há nenhuma competição entre Elas. Todos esses três poderes trabalham juntos… e o que quer que seja
necessário, Elas o realizam. Mas é Mahakali que guia aonde e qual ajuda tem de chegar, e é por isso que o poder de Mahakali é
muito respeitado. Nas atuais circunstâncias, Ela tem matado muitos demônios e muitos rakshasas, e ainda há mais, alguns
deles estão vivos. Mas Eu tenho certeza que todos eles serão mortos. Não haverá nunca mais nenhum desses demônios
horríveis vivendo. Mas ainda assim, nós temos de ser muito cautelosos e alertas… e tentar descobrir o que está errado com
essas pessoas, o que elas estão fazendo e o que elas estão tentando propagar. Vocês devem amadurecer de tal maneira… que
vocês devem saber tudo sobre todos esses malfeitores. Vocês devem descobrir o que essas pessoas falsas estão fazendo.
Vejam, isso é realmente fácil porque vocês são iluminados, e com a atenção iluminada de vocês, vocês podem definitivamente
descobrir o que está errado… com qual organização, com qual homem diabólico, malfeitor. A melhor forma será meditar. Não
ser agressivo de forma alguma, mas apenas meditar e pedir a Mahakali: "Destrua, destrua-o por ele estar destruindo o mundo."
"Por favor destrua." Esse é o trabalho Dela e Ela adoraria fazer, mas alguém tem de Lhe dizer, e pedir-Lhe. Isso é muito bom,
porque há tantos que a menos e até que vocês apontem, Ela talvez não seja capaz de colocar a atenção Dela neles,
possivelmente. Assim, o melhor é sempre Lhe pedir para ajudá-los, no nível individual, no nível nacional, talvez no nível coletivo
ou talvez no nível global. É assim que Ela existe em todo lugar, Ela está globalmente disponível. Em qualquer lugar, você pode
ser de qualquer cor, qualquer raça, qualquer nação, qualquer coisa, mas Ela existe dentro de você o tempo todo, e venerá-La e
despertá-La é a única obrigação que você tem de cumprir. Se Ela estiver despertada dentro de você, você será uma pessoa
humilde. Você verá quais erros você tem cometido… e se sentirá mal em relação a isso. Você não sentirá culpa, mas você se
sentirá mal: "Eu nunca farei uma coisa assim." "cometi um grande erro." E depois você tentará corrigir isso. Tudo isso funciona
muito bem quando você é puro em seu coração. O seu coração deve ser puro. Se seu coração não é puro, s e você está
praticando a Sahaja Yoga… para ter algum tipo de competição com os outros… ou para ter algum tipo de conquista material, ela
não funcionará. Você tem de praticá-la de uma maneira que seja uma ação inocente, de modo que você esteja venerando sua
Mãe… como uma pequena criança venera e ama sua mãe. É um relacionamento muito simples, o qual todos nós sentimos,
como devemos amar nossa mãe… e como devemos ficar sob sua orientação e sob sua proteção. Isso é algo muito simples que
você conheceu em sua infância, e essa infância tem de voltar em você, se você realmente venerar a Mãe. Que Deus os abençoe.
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Puja de Natal Ganapatipule, Índia, 25.12.1999 Hoje nós vamos celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Ele veio a esta Terra de
uma forma muito especial, pois Ele nasceu de uma Virgem. E nós podemos entender, como vocês sabem, como Shri Ganesha
também nasceu da mesma maneira… e como Jesus é uma Encarnação de Shri Ganesha, Ele tinha todos os poderes Dele
quando nasceu, Ele não teve de trazer nenhuma arma externa… para mostrar quais poderes Ele tinha. Mas Ele tinha todos os
poderes com Ele, mas ainda assim, Ele tentou mostrar tolerância e compreensão, porque naquela época, as pessoas com quem
Ele tinha de lidar… eram totalmente ignorantes em relação à espiritualidade. Eles eram na verdade judeus… e eles foram
instruídos por Moisés, Abraão, por todas essas pessoas. Mas eles tinham perdido suas amarras e não sabiam o que buscar,
como buscar, e eles não eram buscadores. Eles estavam muito satisfeitos… com todo o ritualismo judeu que eles tinham, como
também em outras religiões, nós fazemos o mesmo. Não havia nenhuma busca, de forma alguma, por nada grandioso. E então
Ele teve uma vida muito difícil, uma vida extremamente difícil. Quando Ele nasceu, houve um sinal… de uma estrela que três
homens viram e a seguiram… e chegaram naquele lugar onde eles notaram que… Ele havia nascido em uma manjedoura, o lugar
muito simples, o lugar mais simples possível para nascer. Ele nasceu durante todas as grandes dificuldades, mas foi mostrado
claramente… através de uma estrela que Ele era alguém grandioso. Outro dia alguém estava Me perguntando: "Como a Senhora
achou Ganapatipule?" Na verdade, Eu não sei, e em Maharashtra, este não é um lugar muito conhecido. Eles vão para
Ashtavinayakas, mas não para este Mahaganapati. Eles não tinham nenhuma ideia. Mas Eu estava retornando de Ratnagiri… e
Eu vi realmente uma estrela muito grande em cima deste templo. Mas ninguém conseguia vê-la, esse era o problema. Naquela
época, nenhum Sahaja Yogi conseguiu vê-la. Então Eu lhes disse: "Vamos seguir esta estrela." Ela era uma estrela muito, muito
grande, excepcionalmente grande, não como uma estrela, mas uma estrela bem grande, muito incomum. Mas eles não
conseguiam vê-la. Outras pessoas que estavam Comigo, elas disseram: "Não conseguimos vê-la." Eu disse: "Não importa."
Então Eu lhes disse para voltarem, voltarem deste Hadkamba, como eles chamam, e "vamos nesta outra estrada." E nós apenas
a seguimos. Eles, é claro, Me ouviram e não questionaram. E nós ficamos viajando, viajando, estávamos muito atrasados, mais
ainda assim, Eu disse: "Não importa, está tudo bem, vamos." E no momento em que chegamos a Ganapatipule, estava
amanhecendo, um belo amanhecer, Eu não consigo esquecer aquilo. E naquele amanhecer, nós vimos um lugar tão belo aqui,
onde nós estamos agora. E Eu disse: "Este é o lugar onde temos de ficar," "onde temos de ter todos os Sahaja Yogis." É claro,
vocês sabem que Rabindranath Tagore já tinha descrito este lugar: As pessoas virão para cá de todos os lugares do mundo… e
nas margens de Bharat, isso será feito. Tudo isso está profetizado, já tinha sido feito, mas como milagrosamente Eu descobri
este lugar, é surpreendente… como aqueles três grandes homens descobriram Cristo. E o lugar era realmente abençoado… e
estava muito belamente vibrado. Eu fiquei aqui por dois dias e decidi… que este é o lugar que temos de adquirir. Por fim, nós
adquirimos esta terra e todas estas coisas aqui. Tantas coisas, Cristo disse. Na cruz, Ele disse: "Contemplem a Mãe."
"Contemplar" é uma palavra muito boa, significando "aguardar ansiosamente, observar a Mãe". Na época de Sua morte também,
Ele disse isso. E todas essas pessoas só estão tentando criar violência, tortura, todos os tipos de coisas que não podem ser
divinas. Então temos de entender que você não pode difundir nenhuma religião… com violência, com força, você não pode.
Somente com amor e compaixão. Você pode difundir a Sahaja Yoga somente através do amor e compaixão. E essa compaixão
não é uma coisa mental em que achamos… que somos melhores do que os outros, então devemos mudá-los. Não. Ela mais
amor e compaixão. Você sente que nós podemos realmente dar a ressurreição às pessoas, não tentando mudar qualquer coisa,
mas dar a ressurreição… do jeito que eles são, nós lhes daremos a ressurreição. Este é o nosso trabalho: dar a ressurreição às
pessoas… e lhes dar a verdade. Há muitas, muitas pessoas no mundo todo, e vocês viram agora que nós estamos trabalhando
em 86 países. Em um lugar como Benim, nós conseguimos 700 Sahaja Yogis, quero dizer, 7.000 Sahaja Yogis que eram
muçulmanos. E Eu lhes perguntei: "Como vocês vieram para a Sahaja?" Ele disse: "É óbvio." Eu disse: "Por quê?" Eu disse:
"Primeiramente, por que vocês se tornaram cristãos?" Ele disse: "Não, não nos tornamos, nós apenas nos tornamos
muçulmanos." "Mas por quê?" "Por que os franceses que estavam governando lá," "eram pessoas extremamente imorais, muito
imorais." "E nós pensamos: ‘De que adianta seguir a religião deles,’" "‘que bebem o tempo todo e fazem todos os tipos de
obscenidade,’" "‘então como ficaremos em melhor condição?’ Então fomos para o Islã." Mas eles estão agora na Sahaja Yoga,
porque seja o que for, eles têm discernimento, eles são buscadores e eles têm discernimento. Imaginem, todos eles são, nós
podemos chamá-los… de pessoas de origem negra. Eles têm uma mente tão iluminada, Eu fiquei impressionada. Eles fizeram
poemas para Mim, fizeram muitas coisas sobre Mim, e 7.000 deles se transformaram, e eles disseram que um dia o país inteiro

se tornará Sahaja Yogis. Na Turquia, há o Islã, assim chamado. Mas havia o líder deles, Atatürk Kemal Pasha, que era uma alma
iluminada e lhes falou… que tudo isso é insensatez, esse sistema purdah, isso, aquilo, a opressão das mulheres, tudo é
insensatez. E ele realmente os tornou mais livres. Eles são pessoas extremamente criativas, e imaginem, há 2.000 Sahaja Yogis
na Turquia. Quando houve aquele terremoto, vocês ficarão surpresos ao saber que… nenhum Sahaja Yogi foi morto, nem a casa
de ninguém foi destruída. Em nosso país também, nós temos quatro, quatro estados… onde todos eles foram convertidos para
o Catolicismo. Agora, Eu falei com eles e eles disseram: "Não, essas pessoas…" "só nos falam como se vestir bem, ir para a
igreja," "cantar hinos e voltar para casa." Eu fiquei surpresa, eles estão melhor vestidos, sem dúvida, do que outras pessoas, mas
como eles puderam aceitar uma coisa assim? Porque eles são aborígenes, eles são pessoas que ainda não se abriram… para a
luz dos tempos modernos ou qualquer coisa assim. E então, depois disso, depois disso, eles estavam tentando fazer algo novo
em Orissa. Em Orissa, já havia de 35 a 40 pessoas que eram católicas. E Eu pedi a alguns Sahaja Yogis da Austrália… para irem
e fazerem lá um trabalho da Sahaja Yoga. E eles estabeleceram nove centros lá. Nove centros da Sahaja Yoga foram
estabelecidos. Mas a melhor parte disso foi quando houve uma enorme destruição… por um furacão que veio, todos os Sahaja
Yogis que aceitaram a Sahaja Yoga recentemente… estão todos salvos. Todas as casas deles estão salvas. Assim, agora, o que
vai vir é o Juízo Final. Nisso, todas as pessoas que ainda estão tentando o fundamentalismo, que são fundamentalistas, elas
serão destruídas, Eu acho, porque o modo como elas são destruídas em todos esses países, Eu simplesmente não entendo o
que está acontecendo… e por que essas pessoas estão sendo destruídas, suas famílias destruídas, suas casas destruídas. É
Kalki, Eu acho, que está atuando… e realizando isso em todos esses lugares de uma maneira tão severa. Essas pessoas que
fazem magia negra e tudo mais, elas foram destruídas também. É muito surpreendente que em Orissa nenhum Sahaja Yogi foi
ferido. É uma grande proteção do Divino sobre os Sahaja Yogis, que estava para acontecer, foi falado há muito tempo atrás que
isso ia acontecer. Mas as pessoas se perderam no ritualismo, no sacerdócio… e é todos os tipos de conversas. Falando, você
não pode obter uma experiência espiritual, lendo, você não pode ter nenhuma experiência espiritual. Guru Nanaka disse isso,
Kabira disse isso, até mesmo Adi Shankaracharya disse que isso é Shabda Jalam, é a rede de palavras. "Oh Mãe, tire-me disso."
Todas essas pessoas que conheciam a verdade disseram a mesma coisa, eles repetiram a mesma coisa, se você ler sobre suas
vidas, você ficará surpreso. Até mesmo os Sufis, que eram muçulmanos, escreveram a mesma coisa por toda parte. É
surpreendente, como pode os Sufis vivendo na Turquia… ou vivendo em – eles estavam até mesmo no Paquistão, agora é
Paquistão, naquela época era Índia, todos eles escreveram a mesma coisa, alguns grandes poetas, mesmo da Inglaterra,
escreveram a mesma coisa, que verdade é verdade e verdade é amor. Isso é o que Cristo queria estabelecer, mas Ele nasceu
numa situação muito, muito difícil. E as pessoas que assumiram o poder, como padres e a igreja e tudo mais, tiraram vantagem
total disso… e realmente oprimiram todas as pessoas. Não há nenhuma opressão na Sahaja Yoga. É através de seu livre arbítrio
que você entra. E você tem de descobrir a verdade. a verdade sobre si mesmo, você deve conhecer a si mesmo. O tempo todo
Cristo disse: "Conhece-te a ti mesmo". E eles não tentaram isto de forma alguma em nenhum lugar: "Conhece-te a ti mesmo",
porque eles não conhecem a si mesmos. Nós temos essa situação em toda religião. Todos eles vieram para lutar contra isso,
para nos dizer qual é o caminho certo, o que seguir. O que Cristo fez foi uma coisa muito extraordinária, Ele disse aos judeus
que Ele é a Luz, Ele é o Caminho. Mas Ele não disse que Ele era a meta, claramente, porque Ele sabia que alguém tinha de vir, e
Ele disse: "O Espírito Santo virá," "e Ela terá três atributos," como vocês sabem, "Ela será a Confortadora," "Ela será a Conselheira
e Ela será a Redentora." Ele não usou "Ela" ou "Ele", mas em hebreu se diz "isso". Então as pessoas desvirtuaram a Bíblia a tal
ponto… que na Inglaterra, um rei queria… divorciar de sua esposa, então ele autorizou isso na Bíblia. Como pode um sujeito tão
adhármico… autorizar isso em um livro tão sagrado como a Bíblia? Por causa do poder, com o poder, ele quis controlar, quis
controlar tudo que fosse realidade. Esse é um poder cego. Mas se você tem o poder verdadeiro, então você sabe o que
respeitar, o que não respeitar. Qual caminho seguir, qual caminho não seguir. Porque você tem uma visão, você tem… uma
compreensão muito clara da coisa toda. Qual estrada você tem de seguir, aonde você tem de ir… e qual é a coisa correta.
Graças a Deus que através dessa Kali Yuga, por causa de todos os tipos de coisas horríveis, como também entre os hindus,
rituais muito, muito estranhos que eles têm, de modo que as pessoas têm visto através disso que isso não é o fim. Você tem de
buscar, você tem de buscar. Mas a única coisa que é muito importante é que todos eles disseram… que você tem de buscar,
você tem de descobrir o seu Si, que está muito claramente escrito em algumas das escrituras indianas. Em algumas delas, Eu
diria, não em todas elas. Em algumas delas, está escrito que você deve buscar o seu Si, especialmente os santos que vieram
nesta Terra na Índia, eles tentaram dizer o tempo todo que você deve buscar, você deve descobrir a verdade, porque eles
conheciam a verdade… e eles queriam que os outros encontrassem a verdade. Então em cada religião tem havido pessoas
iluminadas. Entre os budistas também, existiu Viditama, Lao-Tsé e muitos outros que falaram sobre a busca, a busca da
verdade. Cristo disse isso muito claramente, muito, muito claramente, e em Seu aniversário, Eu Me sinto muito feliz que muitos

de vocês… já descobriram a verdade e vocês conhecem… o caminho do amor e da compaixão e da humildade. Na realidade, nós
sabemos onde Cristo reside dentro de nós, e como respeitar Cristo, e como venerar. Com este Agnya Chakra, você pode
distinguir um indivíduo… se ele é um buscador ou se ele é um cristão arrogante, dominador. Você não pode fazer isso, se você é
um cristão, você não pode ser assim. Se você é assim, então você não é um cristão. Olhem para Cristo, como Ele era humilde.
Ele poderia ter eliminado-os, Ele tinha tamanhos poderes, todos eles, mas Ele Se deixou crucificar. O motivo era que o Agnya
Chakra devia ser aberto. Devia ser transposto e então Ele aceitou. Como Eu lhes disse, Ele tinha todos os poderes de Shri
Ganesha, que são os poderes mais destrutivos. Todos esses poderes vêm da Mãe Terra, e a Mãe Terra pode tremer o mundo
inteiro. Mas Ele foi Aquele que veio como Mahavishnu, como descrito no Devi Mahatmya. Que pessoa Ele era e o que Ele fez,
todo o Seu trabalho está belamente descrito em Mahavishnu. Agora, Eu lhes diria isto: se Cristo nasceu e Ele veio a esta Terra, é
uma ocasião muito, muito importante. Ele deu Sua vida por nós, Ele fez tudo. E o modo como nós O estamos seguindo é através
do perdão. Você tem de perdoar os outros, perdoe a si mesmo e perdoe os outros. É muito importante se você quer abrir este
Agnya Chakra, onde reside nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não consegue perdoar os outros… e não consegue se perdoar,
então este Agnya não se abrirá. E a melhor parte disso, em todos os países cristãos, Eu tenho visto, onde eles são chamados de
cristãos, todos eles têm um Agnya muito ruim. Se eles estão realmente seguindo Cristo, por que deveria haver um bloqueio no
Agnya Chakra? E eles são pessoas extremamente arrogantes, dominadoras. Eles não podem ser os discípulos de Cristo. Ele era
tão humilde, Ele era tão unificado com Deus Todo-Poderoso… que Ele aceitou a Sua crucificação. Seu nascimento, por si só, é
um milagre muito grandioso, e Seu trabalho é ainda mais grandioso. Nós temos de persuadir todos os cristãos… e lhes dizer
qual é o verdadeiro Cristianismo, qual é a realidade e o que eles deveriam adotar, e como eles deveriam justificar eles serem
seguidores de Cristo. É um negócio organizacional muito grande e… é um grande, quero dizer, um negócio político, todos os
tipos de coisas estão acontecendo. E todas as coisas ruins que eles têm, digamos, da religião hindu, eles mantêm. Então de que
adianta a conversão também? Então, a partir da vida Dele, nós temos de aprender que Ele nasceu… em uma situação tal que
ninguém teria… ousado nascer daquele jeito. Tanta escuridão e ignorância, tanta crueldade, Ele ter nascido naquela época é
extremamente notável. Uma personalidade tão corajosa, valente. Nos dias de hoje, eles fizeram Cristo parecer um tuberculoso,
apenas para mendigar, porque eles são mendigos. O tempo todo eles ficam mendigando. Eu estava em Mumbai há pouco
tempo, algumas menininhas… e menininhos estavam cantando… e eles vieram e disseram: "Dê-nos algum dinheiro." Eu disse: "O
que vocês estão fazendo?" "Estamos cantando hinos de natal." "Então cantem. Por que vocês necessitam de dinheiro?" "Nós
precisamos de dinheiro, não temos nenhuma comida." Imaginem. Então por que eles cantam músicas de Cristo? Todos os tipos
de mendicância é feita. Cristo, Ele mendigou alguma coisa? Ele quis criar mendigos nesta Terra? Ele morreu, viveu com
autorrespeito. Todas as qualidades Dele nunca são estudadas… e as pessoas adotam algo que é muito mundano, às vezes
totalmente degradante, degradante. Ele veio para nos dar uma vida muito dhármica, muito, Eu não diria, muito religiosa, porque
isso tem um significado diferente, mas Eu diria uma vida muito devota e bela. Ele é o modelo, Ele é o modelo que temos de
seguir. Depois da Sahaja Yoga, você percebe o que é errado, o que é bom. A menos e até que você se torne um Sahaja Yogi, é
difícil ter esse discernimento. É desse modo que muitas pessoas estão perdidas em nome de Cristo, perdidas nas forças
destrutivas do ser delas. Na realidade, nós chamamos todas essas forças de seis… inimigos que temos. Assim, hoje, quando
lembramos da vida Dele, de Seu nascimento, de Seu trabalho, de Sua grandeza, de Seu sacrifício, nós temos de saber que nós
temos de seguir Sua vida. Ele é nosso modelo, nós temos de suportar muitas coisas, nós temos de ser tolerantes, nós não
podemos ser agressivos, nós não podemos ser ameaças à liberdade dos outros. Eu sei que há alguns que são pessoas
satânicas, mas não devemos ser uma ameaça a elas. Nossa verdade lutará. Essa é uma coisa muito, muito simples que temos
de fazer. Na Sahaja Yoga, Eu tenho visto que as pessoas adotaram mais… uma vida muito moral e um comportamento moral, e
uma cultura inteira também. A cultura da Sahaja Yoga é uma cultura muito moral, uma cultura muito amorosa, uma cultura
muito compassiva. E Eu tenho certeza que Cristo dentro de vocês… ficará feliz ao vê-los dessa maneira. Que Deus os abençoe.
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Primeiro Eu vou falar em inglês, porque nós temos muitas pessoas de países estrangeiros, e especialmente de Madras... e
também de Kerala, Hyderabad e Bangalore.
Todas essas pessoas vieram aqui, e Eu não sei quais outras pessoas estão aqui, que vieram do sul... e que ainda não entendem
hindi. Este Shivaratri tem um significado especial, Eu acho, porque... há muito - se você ler qualquer jornal de manhã, há notícias
tão horríveis... sobre pessoas que estão tentando criar... todos os tipos de violência, corrupção... e comportamento imoral. Você
fica supresa ao ver como atualmente está tão cheio de... todas essas criminalidades acontecendo em nossa volta. Esse é o
momento, se vier, para... a "Taandav nrtya" (dança cósmica) de Shri Shiva. De qualquer forma, a pessoa sente que as coisas não
podem melhorar. É a Sua ira, se ela começa, lançando a ira nas pessoas desse caráter e desse tipo, Eu não sei como alguém
pode ser salvo de Sua ira. Ele é um Deus que é cheio de amor, cheio de enorme compaixão, mas também há o outro extremo de
caráter muito destruidor, Ele pode destruir o mundo inteiro. Ele pode eliminar todas as criaturas que foram criadas, se Ele ficar
com raiva. Todos vocês devem conhecer a história... de como Ele entrou em êxtase. Havia um demônio que tinha tomado a
forma de uma criança.
E uma mãe não consegue matar o filho, ela não consegue. E Ela achou... que Ela não seria capaz de salvar o mundo da ira... ou
da raiva de Shiva, se Ele visse o mundo inteiro destruído por esse demônio. Então Ela retrocedeu em Seu ato... de sacrificar a
criança ou matar a criança, e foi Shiva que assumiu o controle. E Ele apenas ficou em pé atrás da criança e a matou. Aquela
criança era um demônio. E assim, Ele salvou o mundo... da destruição desse horrível rakshasa. E depois Ele dançou com alegria.
Isso é o que eles chamam de uma alegria cósmica. Muitas pessoas não compreendem porque... Ele está em pé em cima de
uma pequena criança, mas a razão foi essa. Assim, mesmo hoje as pessoas podem se camuflar... como criancinhas, como
pessoas muito inocentes, como gurus muito santos, Shiva pode destruir todos eles.
Essa destruição já começou... e está acontecendo com velocidade total, Eu acho, por toda parte, através de muitas coisas que
estão acontecendo: nós temos tido furacões, tempestades, terremotos, muitos acidentes, e muitas coisas destrutivas estão
acontecendo, as quais são as consequências da Encarnação de Kalki. Mas, ao mesmo tempo, há um outro trabalho
acontecendo da mesma Encarnação: é a ressurreição das pessoas. Pessoas assim nunca podem ser feridas, nada pode lhes
acontecer. Elas sempre serão salvas. Tudo será salvo para elas, porque elas estão sob a proteção de sua Mãe. Agora, o
problema é... como nós, os Sahaja Yogis, podemos lidar com essas pessoas... e se certificar de que elas saiam de circulação da
evolução? A única solução é elevar a Kundalini. Se você elevar a Kundalini dos seres humanos, que até mesmo são muito maus
e casos perdidos, ou eles serão destruídos ou eles serão salvos... e se tornarão pessoas boas. Eles pararão com todas essas
coisas horríveis que eles estão pensando... e planejando em suas cabeças, e eles se tornarão realmente pessoas muito, muito
boas. Isso pode falhar em alguns casos, Eu não diria... que a Sahaja Yoga terá sucesso em todos os casos.
Mas se os Sahaja Yogis meditarem... e se mantiverem em completa paz... e também completamente entregues, nada pode
acontecer a eles. Eles estão sempre protegidos e todos vocês têm experiência... dessa proteção. Mas primeiro você deve ter fé
em si mesmo... e completa entrega à Sahaja Yoga. Nós somos tantos Sahaja Yogis sentados aqui, a maioria do norte, sul, leste
e oeste da Índia, e também de outros países. Cada país está hoje sob o, Eu diria, sob o controle dessas forças negativas. O que
nós temos de fazer é tornar as pessoas positivas... através do despertar da Kundalini. Isso todos vocês podem fazer. Isso vocês
podem alcançar. Para isso, você não tem de fazer algo especial. Na vida diária, você pode alcançar isso e você deve fazê-lo.
Esta é única coisa que é necessária hoje: transformar as pessoas e todos vocês podem fazê-lo, todos vocês podem fazê-lo de
uma forma muito sincera e boa. Você não tem de perder a calma, pular nas pessoas, ficar zangado com pessoas rudes, mas
com atitude pacífica, você deve alcançar isso, de modo que esse temperamento furioso de Shiva, como eles dizem, o terceiro
olho de Shiva não abra. Isso é algo horrível. Todos nós podemos fazer isso de uma forma muito construtiva, de uma forma

extremamente construtiva. Assim, o que devemos fazer é, antes de tudo, estabelecer nosso próprio Princípio de Shiva, é o
princípio da alegria, o princípio do amor... e o princípio da verdade, Eu devo dizer. Há grandes problemas também, porque as
pessoas não têm ideia... com relação ao temperamento global de Shiva. Por exemplo, Eu ouvi pessoas discutindo e brigando
sobre... o Princípio de Shiva e o Princípio de Vishnu. Agora, Vishnu está lá, Seu poder está lá... para você se elevar até esse
Princípio de Shiva. Ambos não são diferentes, um é complementar ao outro. Mas se você continua brigando mesmo nesse
ponto, Eu não consigo entender.
Você não pode agradar Shiva sem Vishnu. E se você não consegue permanecer leal ao Princípio de Shiva, se você não
compreendeu o Princípio de Vishnu - a Kundalini se eleva através do Sushumna Nadi. Ela é o Princípio, Ela é o Tattwa de Shiva. E
Ela se eleva através do canal... que é feito por Vishnu a partir do processo evolutivo. Então como você pode subtrair um Deles?
Um é o caminho, o outro é a meta. Assim, Eu espero que compreendam o quanto isso é importante, seus chakras devem ser
corrigidos, seu caminho deve estar bem, seu Sushumna deve estar limpo, porque nós somos "madhyamargis", nós temos de ir
pelo centro, pelo canal central e temos de ter equilíbrio, não ir para o canal esquerdo e nem ir para o direito. Nós devemos
manter esse equilíbrio... e continuar se movendo até você alcançar... seu "talu bhaag" (Brahmarandhra), onde Sadashiva está
sentado. Você pode experienciar isso, você pode ver por você mesmo. Seja o que for que estou dizendo, você sabe muito bem.
A única coisa é que quando Eu estou lhes falando, vocês podem verificar. A Sahaja Yoga pode ser verificada muito facilmente, e
você sabe que agora você conhece somente a verdade. A verdade que é absoluta. Isso é também o princípio que começa a
mostrar resultados... quando esses dois poderes se encontram. É muito supreendente que quando esses dois poderes se
encontram... ou quando você alcança o Princípio de Shiva através do Princípio de Visnhu, então você se dá conta... de que esses
dois poderes são tão complementares... e tão relacionados um com o outro. Não há nenhuma diferença, de certa forma, entre
esses dois poderes. E então, mantenha o seu... caminho, o madhyamarga (canal central) limpo... e permita que a Kundalini
passe através dele. Quando a Kundalini passar através dele, você ficará supreso ao ver que a mesma Kundalini... está passando
através do caminho de Vishnu... e chegando aos Pés de Lótus de Shiva.
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Eu estou tão cheia de alegria... e Meu coração está tão cheio de gratidão por todos os Sahaja Yogis... que foram capazes de
criar este belo lugar.
Eu não consigo imaginar o quanto eles devem ter trabalhado duro... em um lugar assim para criar uma área tão bela, um lugar
tão bem-aventurado. Como as pessoas na Sahaja Yoga trabalham juntas... com grande respeito e amor uns pelos outros, e
criam algo que é inacreditável. Aqui era apenas um lugar descampado, e vocês trouxeram tanta vida e luz para este lugar. Vocês
queriam celebrar Meu aniversário. Eu não sei o que há de tão significativo nisso. Mas o modo como vocês realmente...
mostraram sua compreensão e respeito, Eu simplesmente fico encantada. Eu não consigo entender... o que Eu fiz por vocês,
para vocês fazerem tanto pela Sahaja Yoga. Na realidade, hoje é também um dia muito auspicioso, o qual chamamos de "Holi".
Eles brincam com Holi neste dia... e mostram o amor deles e a unidade entre eles. Este é o momento em que nós temos de...
realmente entender o valor do amor, do respeito pelos outros, porque até agora, nós temos baseado todas as nossas teorias... e
todas as nossas ideias... no princípio de que os seres humanos não podem amar uns aos outros, que eles estão sempre
tentando dominar os outros... ou odiar os outros ou tomar coisas dos outros.
Uma ideia tão errada nós tivemos todo esse tempo, e é por isso que todas as organizações que foram criadas... para obstruir
isso também ficaram contaminadas com isso. A única maneira pela qual a pessoa pode realmente compreender... o que nós
somos é conhecendo a si mesma. Quando você conhece a si mesmo, você fica surpreso ao ver que... a coisa mais importante
para você é amar e ser amado. Você desfruta muito esse amor coletivo... quando você supera completamente o seu ser mais
baixo. Na Sahaja Yoga, isso é tão simples. Funciona de uma maneira muito simples. É muito sahaja, mas... tornar-se isso é
muito importante, e Eu estou muito feliz de ver muitos de vocês do mundo inteiro, de Delhi e também de toda a Índia,
regozijando esse amor e a compreensão entre vocês. Eu nunca esperei que em Minha vida... Eu seria capaz de ver todo esse
belo mundo de amor, confiança e paz. Mas hoje realmente Eu devo dizer... que isso mostra o que nós somos capazes de fazer.
Nós seres humanos, somos chamados de muito egoístas, egocêntricos e somente preocupados conosco, isso é o que é dito.
Mas é surpreendente que com a Realização do Si, com o autoconhecimento, conhecendo a si mesmo, você compreende o
quanto você é rico interiormente, o quanto você é grandioso interiormente e o quanto você é capaz. Essa compreensão chega a
você, e então isso é expressado de uma maneira tão bela. A Sahaja Yoga levou tempo para crescer, vagarosamente e
vagarosamente, e todos vocês também cresceram vagarosamente e vagarosamente. Mas hoje Eu devo dizer que isso alcançou
tamanha altura... que é difícil as pessoas escaparem disso. Quando você conhece a si mesmo, quando você sabe o que é a
realidade... e o que é a verdade absoluta, você simplesmente se dissolve dentro desse conhecimento. É claro, vocês não são
profundos conhecedores... da forma que as pessoas são, vocês são profundos conhecedores no verdadeiro sentido da palavra,
porque vocês compreendem que o que está dentro de vocês... é um grande poder do amor. Há um grande poder de
compreensão. Há um grande poder de compreensão, um grande poder de unidade, de coletividade. Essa coletividade faz
milagres... e dá tanta alegria que todos nós somos um só, não temos nenhum inimigo, não temos nenhum problema. Todos nós
juntos somos um só.
Continua caindo, esse é o problema. Está melhor. Está muito alto. Está bom. Essa alegria que foi expressada por vocês... é
como as ondas que chegam nas praias... tocam as praias e retornam, criando belos padrões. E Eu vejo isso acontecendo agora,
que esses belos padrões estão se mostrando em sua própria vida, no seu estilo de vida, em seu comportamento. Há um tipo
muito especial de raça humana... que está sentada diante de Mim. Eu estou tão... grata a vocês, totalmente, por vocês adotarem
esse conhecimento simples de si mesmos... desfrutá-lo uns com os outros. É algo notável que vocês conheçam a si mesmos,
somente seres humanos podem fazer isso. Poder haver um diamante, muito caro, mas ele não conhece o próprio valor.
Pode haver um cachorro ou um animal que deve ser algo incomparável, mas ele não sabe o que ele é. A mesma coisa acontece

com os seres humanos... até que eles obtenham a Realização do Si, e depois da Realização, eles de repente se tornam
conscientes... do que eles são. E depois de repente eles se tornam muito humildes, se tornam muito amorosos. Agora, vamos
supor que alguém saiba que ele é um rei, ou ele descobre que ele é um grande músico... ou primeiro ministro ou algo assim, ele
se sente muito altivo e acha que não há limite para ele mesmo. Mas através desse conhecimento que você tem, você se torna
unificado com o resto dos Sahaja Yogis... e regozija isso. É notável o modo como isso funciona, de modo que vocês regozijam
muito uns aos outros, e para fazer alguma coisa para esse trabalho coletivo, você pode se dedicar a ele. Agora, Minha
experiência de 77 anos de idade, como vocês podem dizer, tem sido realmente marcada com todos os tipos de incidentes,
todos os tipos de pessoas, todos os tipos de incidentes. E é uma visão boa ver diante de seus olhos... que apesar de tudo isso,
muitos belos lótus brotaram... e eles são tão perfumados, tão belos, tão coloridos, tão cativantes. Tudo isso porque nós temos
um sistema de valores inato, porque temos inato dentro de nós... um grande senso de amor e compaixão. Essa compaixão tem
de ser realmente... compreendida e desfrutada, e pulem no oceano de compaixão.
Tão belo, e vocês ficarão surpresos ao ver que automaticamente vocês nadarão, automaticamente vocês encontrarão outras
pessoas também... no mesmo oceano, e sem nenhum problema, sem nenhum distúrbio, todos regozijando a alegria desse
amor, dessa compaixão, desse Amor Divino. Eu devo realmente parabenizar as pessoas de Delhi... por progredirem tão bem...
com esta bela organização e este belo pendal (tenda grande), e todas estas acomodações que eles fizeram do lado de fora...
para sua estadia. Quero dizer, realmente isso é algo - Eu não fiz nada para isso, nada, Eu devo dizer. O modo como essas
pessoas têm trabalhado juntas, não houve nenhuma discussão, briga, fofoca, nada desse tipo. É surpreendente que uma coisa
tão bela tenha sido criada por eles, mostra a maturidade deles na Sahaja Yoga. Eu devo parabenizá-los novamente e
novamente... por fazer esse grandioso trabalho num tempo tão curto. [Trecho final da palestra em Hind]
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Palestras para noivas e noivos, Delhi, Índia, 23.03.2000 Eu estou muito feliz de ver todos vocês aqui, e vocês devem saber que
vocês estão… indo para uma vida um pouco diferente, pois vocês estão se casando na Sahaja Yoga. Há uma diferença entre…
os outros casamentos e o casamento Sahaja Yoga, no qual nós compreendemos que o casamente tem de ser, como eles
chamam, um yagnya especial, significa um tipo especial de aliança sagrada… na qual você tem de levar uma vida muito Sahaja
com sua esposa… e compreendê-la, ela é também Sahaja Yogini. Então você deve respeitá-la e deve amá-la, e ela deve
realmente entender… que você é um marido gentil, amoroso, cuidadoso. Você deve mostrar toda a preocupação com ela,
porque ela é uma Sahaja Yogini. Ela não é uma mulher comum, e com esse respeito, Eu tenho certeza… que você será capaz de
levar uma vida de casado Sahaja muito bela. Na realidade, na Sahaja Yoga, como vocês sabem, nós não criticamos uns aos
outros. Nós vemos os pontos bons de uma outra pessoa… e nós temos uma grande capacidade de perdoar. Assim, perdoar não
é tolerar ou sofrer, mas você perdoa porque você é muito nobre, você é um Sahaja Yogi. Então não tente achar defeitos na
esposa o tempo todo. Também você não deve lhe dar o tempo todo… ordens, "faça isso, faça aquilo", mas una-se a ela. Porque
na Sahaja Yoga, nós não acreditamos… em direitos individuais tais como dominar uma outra pessoa. Portanto o que você deve
ver é a necessidade de ajudá-la, de compreendê-la e compartilhar todos os problemas. Não colocar problemas para ela, mas
dar-lhe toda a ajuda que é necessária. Ela é sua companheira, ela não é sua escrava. Ela não é sua empregada, nem você é meio
que, Eu devo dizer, uma patrão dela. Então todas essas características não devem ser vistas… em um Sahaja Yogi, e a
compreensão é a melhor parte. Tente compreender o lado dela também. Às vezes elas estão vindo de um outro país… e são de
uma cultura diferente. Então tente compreender. É desse modo que você compreenderá… qual é a cultura do país de onde ela
vem. Também é bom para as crianças que você sempre respeite, sempre respeite sua esposa. Você não deve ter algum tipo de
ideal em relação a sua esposa. E esqueça todos os outros condicionamentos que você tinha… ou que você tem visto na
sociedade. Vocês são pessoas muito diferentes. Vocês são, sem dúvida, pessoas escolhidas… para um trabalho muito especial
da Sahaja Yoga. Então, uma vez que vocês comecem a entender esse ponto, que vocês estão aqui… para se casarem com
moças que são Sahaja Yoginis… e que cuidarão de vocês, Eu também falarei com elas o que elas têm de fazer. Mas Eu lhes
pediria que não tenham a dominação de um homem… ou pensar que você são… o chefe da família para incomodar a esposa.
Compartilhe com ela. Por favor, compreenda isso… e uma vez que você comece a fazer isso, você desfrutará… ajudá-la e
compreendê-la. Eu espero que seus casamentos sejam muito, muito bem-sucedidos… e que vocês tenham filhos muito doces e
belos… que nasçam como almas realizadas. Eu tenho certeza que vocês terão uma vida muito feliz à frente de vocês. Então
busquem isso, busquem uma vida feliz fazendo sua esposa feliz. fazendo todo mundo feliz… e cuidando de tudo de uma
maneira sahaja. Que Deus abençoe todos vocês. Sinto muito por vocês terem de esperar. Palestra para as noivas É muito bom
ver todas vocês tão belamente vestidas… e tão bonitas. Eu quero lhes falar uma coisa: vocês estão casando na Sahaja Yoga
com Sahaja Yogis. Sempre se lembrem desse ponto. Na realidade, nós vemos que há muitos casamentos se desfazendo… e
todos os tipos de coisas acontecendo na Sahaja Yoga. Também nós temos às vezes 1%. Somente 1%. Por quê? Porque eles
compreendem a responsabilidade… como Sahaja Yogis. Então Eu quero que todas vocês se lembrem… que vocês estão se
casando com um Sahaja Yogi, e vocês devem sempre se lembrar desse fato. Vocês devem respeitá-lo, vocês devem tomar
conta dele e cuidar dele. Às vezes ele pode perder um pouco o seu equilíbrio . É você quem tem de trazê-lo de volta ao
equilíbrio… com maneiras muito gentis. É o dever de vocês preservar a sociedade de Sahaja Yogis. As pessoas virão a sua casa.
Se eles são Sahaja Yogis, suas esposas, seus filhos, vocês devem cuidar deles, porque vocês são responsáveis pela sociedade
da Sahaja Yoga. Você pode estar ganhando muito, pode estar muito bem equipada, deve ser assim, mas você deve sempre ser
humilde… e compreender que… você tem de apoiar todo o trabalho da Sahaja Yoga… através de seu casamento. Essa é uma
responsabilidade muito grande. No caso de vocês, é a preservação da sociedade… que é das pessoas da Sahaja Yoga, os filhos
deles. Portanto você tem de amar todos eles. Você deve cuidar de todos eles. Nunca pense: esta é sua própria casa e você é a
rainha da casa. Mas você é a mãe, você é a irmã, você é a relação completa dessas pessoas que são Sahaja Yogis. Então
quando eles vierem a sua casa, você deve mostrar todo respeito e consideração. Nunca se queixe deles para seu marido, ele
não gostará disso. E também, você deve lembrar que sua paciência… e seu amor e sua orientação… definitivamente ajudarão a
construir sua vida de casada. Se você quer ser feliz, você deve saber… como fazer os outros felizes também. Se você não sabe
como fazer os outros felizes, você nunca pode ser feliz. Portanto você nunca deve pensar sobre sua próprias demandas, suas
próprias necessidades, sua próprias, você pode dizer, ideias ou qualquer coisa. Seja o que for que esteja lá, vocês devem

fazê-lo… de uma maneira muito gentil, porque vocês são as mulheres, vocês são as damas. Então seu estilo deve ser gentil, não
deve gritar, você não deve ficar zangada, você não deve tratar ninguém rispidamente. Eu imediatamente saberei quem é uma
anfitriã rude. As pessoas Me contarão: "Mãe, ela é uma mulher estranha," "ela não sabe como se comportar." Então, Eu não
quero ouvir isso. Eu quero ouvir que vocês são esposas muito doces, gentis, sábias, que cuidarão do marido, que cuidarão da
família de Sahaja Yogis. Esse é o seu trabalho. Não há nada para se sentir rebaixada… ou inferior. Isso é o que vocês têm de
fazer na Sahaja Yoga. É por isso que vocês são tão importantes. Vocês não sabem que o papel da mulher é tão importante, tão
importante que ela pode transformar a família inteira… em um belo jardim. É sua própria doçura, sua própria mente criativa do
amor… que podem realizar isso. Devem descobrir a arte do amor… e realize isso em alguém que está perturbado… ou que esta
infeliz ou que está aflito. Você pode fazer isso. Você deve saber como tranquilizar essa pessoa e como impressionar. A primeira
qualidade que você deve ter é a generosidade de caráter. Você não deve se importar em abandonar qualquer coisa… para
alguém, se eles quiserem. Você desfrutará sua generosidade agora… e nisso, você deve ser generosa quando você perdoa os
outros. O perdão é muito importante… e então você nunca sentirá o peso de sua vida de casada. Perdoe. Você também tem de
se perdoar, não se sentir culpada, não se sentir culpada de forma alguma por nada, porque afinal vocês também são Sahaja
Yogis, e se você fez qualquer coisa errada, está tudo bem, não importa. Mas você deve ter a doçura, a doçura de uma esposa…
que emtirá amor e paz aos outros. Você não deve ser a fonte de algum tipo de… personalidade dominadora ou de uma pessoa
que é agressiva, de forma alguma. Pelo contrário, você é aquela que pode suportar… muitas coisas e rir de toda coisa insensata
que você vir. Nada é tão sério para combater, mas sim rir de tudo aquilo… e divertir-se com todo mundo. Isso é o que você tem
de ser, sempre sorrindo e feliz. Vocês ficarão surpresas, vocês podem proporcionar belos casamentos… para vocês mesmas,
para seu marido e para toda a Sahaja Yoga. Assim, Eu também tenho certeza… que se vocês fizerem um casamento bem
sucedido, vocês terão filhos muito, muito bons… que nascerão realizados. Então vocês devem ser boas mães. Mães que podem
realmente fazer o bem aos filhos… e às outras crianças também. Tudo isso está reservado para vocês no futuro. Eu sei que
todas vocês estão desfrutando muito sua vida futura… e a tornem tão bela que todo mundo deve falar: "Olhem estas Sahaja
Yoginis," "como elas tornaram suas vidas felizes." É uma coisa muito, muito importante… que nós prestemos atenção em
nossos próprios erros, ao invés de prestar atenção nos erros dos outros, e tentem corrigi-los. Eles próprios são capazes de
cuidar deles mesmos. Vocês somente devem cuidar deles… e também devem de todas as formas ser muito gentis e amáveis.
Eu tenho certeza que todas vocês podem formar… famílias muito, muito boas, que atualmente não estão disponíveis. Você não
vê pessoas que são felizes na família. Assim, nenhuma queixa sobre os maridos, nenhuma queixa sobre ninguém aos seus
maridos, mas torne-se tão gentil… de modo que todo mundo queira sua orientação, seu amor… e eles virão a você, tenho certeza
que isso vocês podem realizar. Há muitas Sahaja Yoginis que trouxeram boa reputação… para Mim e elas fizeram um trabalho
muito bom. Eu espero o mesmo de vocês. Que Deus as abençoe. Essa cerimônia é chamada de Gauri Puja, significa que vocês
ainda são Gauris. Vocês são as Gauris e as virgens, e vocês têm de venerar a Mãe… para sua vida futura como mulheres
casadas.
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Gudi Padwa Noida, Delhi, Índia, 05.03.2000 Na Índia, dois Navaratris da Devi são celebrados. Chaitra Navaratri, o qual no dia de
hoje é chamado de Shailaputri. Shailaputri significa quando Ela nasceu primeiro em Shivalaya. Então, Ela é chamada de
Shailaputri… e há muitos outros nomes Dela. Mas o significado de Shailaputri é que… Seu primeiro nascimento ocorreu na forma
de Shailaputri. Então, naquele clima frio dos Himalayas, o nascimento de Maria ocorreu… e o que Ela tinha de alcançar estava
limitado a essa forma de Shailaputri. Mas a história mais adiante, vocês já sabem que… Dakhsa organizou um Havan. Ele não
convidou Shivaji para aquele Havan. Ela era a esposa de Shivaji. Então a Devi, Ela é chamada de Sati. Ela ofereceu Seu Ahuti em
Havankund (sacrificou-se no fogo). Shivaji veio e pegou o corpo Dela e partiu. Partes do corpo Dela caíram em vários lugares… e
nesses lugares, nós acreditamos que está o poder da Devi… como é em Vindyachal. Está em toda parte. O poder Dela atua lá… e
esse poder purificava tudo, ele era tão destruidor, porque os sete poderes que vieram junto não são destruidores. Depois disso,
o poder destruidor que surgiu foi do canal direito. Por exemplo, no lado direito estão Savitri, Gayatri. Mas o efeito do poder
destruidor foi que… uma direção foi para a esquerda e a outra para a direita… e o poder destruidor foi para o centro. Nisso você
vê que a Devi tem muitas formas. Há o Chakra do Coração, por exemplo, Durga e muitas outras formas… com a ajuda das quais
Ela protege. Ela está estabelecida no coração. Ela reside em nosso coração. Então, um poder do Chakra do Coração já está lá…
de modo que se alguém o perturba ou o ataca… ou o coloca em confusão, a Shakti em seu coração o protegerá… e destruirá
aquele que o perturba. A maior das Shaktis está lá, a Sua eficácia está lá por causa da presença da Kundalini. Quando a
Kundalini vem ao Chakra do Coração, devido a Kundalini ser Jagdamba, Ela é Amba, quando Ela chega lá, é esse poder que se
multiplica mais. Então quando um ser humano aceita a Sahaja Yoga… e com a ajuda do despertar da Kundalini, esse poder se
instala no coração dele, ele cuida de você apropriadamente e o protege completamente. Ninguém pode feri-lo. Mas você deve
colocá-La em seu coração. Você deve colocar a Mãe em seu coração. Esse é o poder da Mãe, o poder da Maternidade. E o
poder da Maternidade é tal que ele sempre protege os filhos Dela. Sempre protege. É por isso que toda vez que somos
perturbados, na terminologia médica é dito que… o osso aqui começa a vibrar e por causa disso, os anticorpos espalhados por
toda parte, chamados de Ganas em nossa língua, esses Ganas recebem a mensagem e eles se preparam instantaneamente. Ela
é a Maharagini, a Rainha dos Ganas também… e eles agem sob Seu comando. E entre Eles, por exemplo, Ganesha e a Devi, a
questão de discussão não surge nunca. Não há nenhuma questão de desconforto entre Eles. Ambos os poderes estão em
unicidade com a Mãe Deles. Ganesha é o Filho Dela e Ela é a Mãe Dele. Aqueles que reconhecem Ganeshji… e aqueles que O
estabeleceram internamente, especialmente na Sahaja, Ela cuida deles exatamente como Seus filhos. A cada passo e em cada
lugar, Ela cuida deles, porque Ela é a Mãe e você é Ganesha. Mas seu Ganesha deve ser Nirmal (puro). Se há algo errado com
seu Ganesha, Ela os corrige. Dessa forma, Ela realiza vários tipos de atividades. Mas o significado de hoje é que… é dito que
quando Ela primeiramente nasceu como Shailaputri, isso aconteceria na Satyuga, mas antes disso, quando a Adi Shakti
encarnou no universo, Ela nasceu na forma de uma vaca. E de uma maneira, nós dizemos que há uma moradia de
Paramchaitanya, lá Ela encarnou… na forma de uma vaca. A questão é que lá, em primeiro lugar, Gokul foi estabelecido… e
existe essa vaca. Tudo foi criado primeiramente… e Seu reflexo está dentro de nós. Por exemplo, Sadashiva foi refletido como
Shri Shiva. Reflexos de Todos surgiram… e dessa maneira veio o reflexo da Devi também. Então, quando a encarnação da Devi
ocorreu, quando Ela nasceu primeiro na forma de um ser humano, Ela está refletida como Shailaputri. Então hoje é um dia muito
importante. Mas nessa situação sobre a qual Eu estou lhes falando, que vocês dizem que é o arranjo do Paramchaitanya, vocês
podem chamar de céu ou seja o que for que vocês possam dizer, lá Ela nasceu como a Adi Shakti. Ela estava na forma de uma
vaca. É por isso que nós não matamos uma vaca, porque ela é a mãe. Há muita diferença entre uma vaca indiana e uma vaca
estrangeira. Elas parecem totalmente diferentes. Eu Me lembro de quando Minhas netas eram pequenas… e costumavam Me
perguntar: "Vovó, por que os búfalos daqui são brancos?" Não há diferença entre a expressão das vacas e dos búfalos. Ambos
são iguais. Agora, aquela não era a época da Adi Shakti nascer, porque antes, como vocês sabem, era Dwapar Treta Yuga. Ela
tinha de vir somente na Kali Yuga, porque Ela tinha de vir com todos os chakras e todas as Deusas. Com todas as Shaktis, Ela
tinha de vir na Kali Yuga, caso contrário, esse trabalho não poderia ter sido feito. Foi como Ghor Kali Yuga (a era mais intensa e
assustadora.) Nesta Ghor Kali Yuga, foi difícil fazer o trabalho… e tinha de ser na Mahamaya Swarupa, porque na Ghor Kali Yuga,
se alguém soubesse que Ela era a Adi Shakti, eles correriam para matá-La. Então, Ela veio como Mahamaya. O swarupa anterior
não era como a Mahamaya swarupa. Ela foi em Sua forma original, o esplendor total. Porque naqueles dias, não havia uma
coisa assim… que qualquer um poderia matar a Devi. Essa época era diferente, como dizem, e também o Seu local de

nascimento ocorreu no colo dos Himalaias… e depois disso, Seu casamento com Shri Shiva, que era o Todo-Poderoso.
Frequentemente as pessoas têm esta dúvida: este é um Navaratri e há outro Navaratri, e para Devi, eles dizem: um é Mahakali e
o outro é Mahasaraswati. Todos Elas estão presentes, mas todas Elas são parte integrante da Adi Shakti… e agora a
manifestação que ocorreu… também aconteceu em um momento em que este trabalho tinha de ser feito. Por exemplo, a
existência de Shakambari Devi em Meerut, a manifestação de Shakambari Devi ocorreu. Ela tinha o poder de aumentar a
produção agrícola. Quando nós também estávamos em Meerut, nós cultivamos muitas coisas, berinjelas tão grandes que não
podiam ser carregadas, tomates tão grandes e pepinos tão longos e grossos. As pessoas não conseguiam entender naquela
época como aquilo aconteceu. Nós ganhamos cinco ou seis prêmios. É o poder de Shakambari Devi. Então, em um lugar, seja
qual for o poder da Devi que exista, seja qual for a Shakti que esteja presente, faz o trabalho máximo. Todo mundo ficava
confuso com aquilo. Mas a Shakti tem formas diferentes. E seja o que for e seja quando for que Ela precise, Ela usa. Não é
assim: esta é a Durga e quem é esta Chamunda? Não é assim. Ela é todas as formas juntas e todas as Suas formas são
necessárias. Porque os Devatas individuais trabalham assim. A Devi é a Shakti swarupa… e sem a Devi, nenhuma Encarnação
pode fazer qualquer trabalho. Pode ser um Guru ou uma Encarnação como Rama ou Krishna ou Cristo. Por trás de todos Eles
está a Shakti da Devi. É por isso que em nosso país a Mãe é respeitada por todos. Os indianos são na verdade os veneradores
da Shakti. Como tal, eles discutem entre si, mas na realidade ,todo mundo é o venerador da Shakti. Aqueles que veneram Vishnu
também veneram a Shakti, aqueles que são os veneradores de Shiva… também veneram a Shakti, porque ninguém pode dividir a
Mãe. Há uma instituição tão grande da Mãe em nosso país. E nós devemos respeitá-La. Mãe e filhos, ambos devem respeitar
um ao outro. Até agora, as mulheres em nosso país não são tão mimadas. Mas elas não entendem que para ser uma mãe, quais
qualidades elas devem ter para enriquecerem a si mesmas, de modo que elas tenham bons filhos. Hoje em dia, porque as
mulheres estão se envolvendo em outros assuntos, elas não geram crianças, porque: "Por que essas mulheres deveriam ter
filhos?" E em outros países onde as mães não são boas, lá as crianças não nascem. Na Alemanha, o crescimento populacional
é negativo. Nos EUA é negativo. Todos os brancos são menos. Por que é assim em todos esses lugares? A razão é que não há
nenhuma qualidade de maternidade. Agora, aos poucos, eles têm entendido tudo isso. Onde não há qualidades de maternidade,
as crianças nascem, mas elas nascem nesses lugares onde elas recebem amor e são cuidadas. Junto com isso, Eu acho que os
maridos indianos… devem saber como respeitar e amar suas esposas. Isso é muito importante, porque é possível que depois de
algum tempo, pessoas em todo o mundo talvez reconheçam vir à Índia… como seu objetivo supremo, elas querem entender
tudo. Mas o estado das mulheres aqui, especialmente no norte da Índia, é muito triste. Respeitar as mulheres é considerado um
grande pecado. Espancá-las e exigir dote é uma prática comum. Em muitos aspectos, o homem quer mostrar sua superioridade
a uma mulher. Ele não é. Um homem é superior em sua própria capacidade, mas ele não tem a força de uma mulher. Ele não
tem o poder de gerar um filho. Aqueles que não respeitam as mulheres, esses países também são levados à destruição. E
aqueles que não respeitam a Mãe também são levados à destruição, porque a Shakti deles fica exausta. Não deveria acontecer
que eles corram atrás de mulheres, nenhuma dominação das mulheres. Nós somos iguais, mas não similares. Eles são
diferentes, a constituição deles é diferente. O que Eu tenho observado no norte da Índia não é satisfatório. Elas não são
respeitadas de forma alguma. Há alguém em casa, Eu mesma observei que não se têm nenhum respeito às mulheres. Ela é
perturbada em todos os aspectos. Então nós devemos pensar e fazer esforço para mudar tudo isso… e esse é um outro trabalho
de criação. Isso não é trabalho de alguém de destruição, mas sim de criação. Se esse trabalho de criação for executado, então
em nossa Bharat Bhoomi (Índia), que é Shasya Shyamla (Próspera), não haverá necessidade de fazer quaisquer leis para isso.
Nós devemos entender interiormente que uma mulher está na forma da Devi. Se ela é de mau caráter é uma situação diferente.
Uma mulher é uma deusa, e respeitá-la, tomar conta dela… e ajudá-la em todos os aspectos… é o dever de todo homem. Mas
isso nunca acontece. O homem sempre reprime a mulher em todos os casos. O homem tem mais intelecto, mas a mulher tem
coração. Portanto um esforço deve ser feito para respeitar a mulher. Uma mulher também deve entender que… enquanto ela for
Devi Swarupa, está tudo bem. Mas se ela se torna diferente, por que ela deveria ser respeitada? Ela também deve ter essa
qualidade. Se uma mulher não tem bondade, deixe essa mulher, divorcie dela. Mas aquela que tem, trate-a gentilmente.
Geralmente acontece isto: essas mulheres que são dinâmicas e arrogantes são veneradas… e aquelas que são boas são
negligenciadas. Então, de acordo com a cultura Sahaja, nós devemos nos tornar um bom marido e uma boa esposa, e deve
haver um grande amor e compreensão entre os dois. Somente então, a Sahaja Yoga pode realmente expandir, caso contrário,
ela não pode. Dessa forma, há muitas descrições da Devi em nossos 'Shastras'. Estão todas absolutamente corretas. Não há
erros nisso. Mas para entendê-las e entender o significado delas em profundidade, você terá de fazer isso através da Sahaja
Yoga. Você saberá isso baseado nas vibrações. Nisso, você notará as discriminações… de que cada poder tem vibrações
individuais. É muito sutil. À medida que você progride, você entenderá isso melhor. Não significa que você somente fique

envolvido nisso. Significa que se você aumentar seu poder com a ajuda da meditação… e trouxer a si mesmo a esse nível, você
mesmo entenderá… que apenas ao ver uma pessoa, você será capaz de entender o estado dela. Você saberá isso
imediatamente, porque nós somos Gyan Margis (conhecedores da verdade), e esse conhecimento está agora em nossos
nervos. Nós saberemos sobre tudo isso. Para isso é muito importante meditar. Não há outra maneira, de modo que você faz
puja e bhajan e tudo mais. Você deve meditar e junto com isso, você deve fazer introspecção. "Por que eu estou fazendo assim?
Por que eu tenho de fazer desse jeito?" A atenção deve estar em si mesmo… e não falar aos outros: "Por que ele está meditando
assim?" Porque isso não irá beneficiar você de forma alguma. Você tem de se corrigir e você pode corrigir os outros também.
Faça introspecção: "O que eu estou fazendo?" "Por que eu estou pensando assim?" "Por que esses pensamentos vêm à minha
mente?" Preste atenção em si mesmo e tenha atenção amorosa em relação aos outros: "Eu estou sentado no trem…" "e eu
tenho amor por todos em meu ser interior?" "Eu olho para todos com amor?" "Eu perdoo a todos?" Dessa forma, há duas coisas.
Uma é a meditação e a outra é a experiência do Si. Essas duas coisas são responsáveis pelo progresso do homem. Uma delas é
a meditação, isso é absolutamente correto. Através da meditação, você recebe vibrações dentro de si mesmo… e com sua
experiência, com introspecção também, você tira os obstáculos que estão dentro do seu ser. Por exemplo, pegue o caso do
fluxo de um córrego. Há tantas pedras e outras coisas no meio. Então o fluxo não pode ser suave. Você descobre as pedras e as
joga fora, o fluxo da Kundalini será absolutamente poderoso… e você mesmo o sentirá, você o experimentará. Todos vocês
serão puros, agora não há nada. Vocês serão totalmente puros. Essa coisa deve vir de dentro. Digo, de certa forma, você medita,
Eu sei, mas você deve fazer introspecção. Você deve pensar sobre si mesmo. Não há necessidade de criticar a si mesmo, mas
você tem de estar no estado de testemunha. E a segunda coisa é: "O quanto eu amo? ", "O quanto eu sou puro? ", "Até que ponto
eu estou distante do ego?". Se você começar a observá-lo, ele desaparecerá lentamente. Por exemplo, se há um sujeito
perverso. Ele entra em sua casa, ele fugirá simplesmente quando você olhar para ele. Da mesma forma, todos esses intrusos
fugirão. Todos fugirão se você fizer introspecção. Se você disser: "Eu sou perfeito," "eu estou perfeitamente bem, eu continuarei
assim", então há uma necessidade de fazer essa limpeza. Há uma necessidade de obter essa nirmalta, essa pureza dentro de
nosso ser. E a Kundalini já está fazendo o trabalho Dela, somente isso o liberará. Ninguém pode dizer que nós podemos nos
liberar. Mas essa coisa acabará assim que você olhar para ela. Quando eles chegam, algumas pessoas têm um pouco de
ganância. Por exemplo, a ganância de obter poder, eles ficam correndo, correndo e correndo atrás dele. Eles conseguem esse
poder, mesmo assim eles não param. Quando eles conseguem esse poder também, ainda assim eles ficam correndo atrás dele.
Não há fim para isso. Então você mesmo entende isto: "Eu estou correndo exatamente como os loucos à procura deste poder."
É tudo inútil. Sente-se em paz. Seja o que for que você obtenha, desfrute. Você fica apenas correndo, nem mesmo desfrutando o
que você obteve. Você não fica desfrutando nem mesmo isso… e depois fica correndo apenas para agarrar uma outra coisa.
Quando você obtiver esse estado, que Eu chamo de estado sahaja, no estado sahaja, todos os Meus poderes estão aos seus
pés, eles o orientarão, o guiarão e o abençoarão. Você conseguirá tudo isso, mas você deve obter o estado sahaja. "Nesse
estado, eu vou fazer assim," "Eu devo fazer isso, tenho de fazer isso, tenho de fazer aquilo." Quando você se sente assim, de
acordo Comigo, isso não é o estado sahaja ainda. E quando o estado sahaja surge, assim como um bebê é cuidado em um
berço, ele permanece lá na forma do Poder da Mãe. E a descrição de qualquer que seja o número de poderes está presente,
todos esses poderes em cada momento… e em todas as formas estão disponíveis, conforme a necessidade. Cada poder tem
alguma especialidade tão específica. E é por isso que veneramos a Shakti e A respeitamos. Todos nós respeitamos a Shakti
mais do que uma Encarnação. A razão é que… é apenas a Shakti que pode nos guiar para reconhecer uma Encarnação. É
somente Ela, é por causa da percepção Dela… que podemos reconhecer uma Encarnação, caso contrário, não podemos. E
depois o seu Guru. É somente a Shakti que é sua Mãe… e apenas a Shakti é o seu (…). E em segundo lugar, não há necessidade
de reconhecer mais ninguém. Uma vez que vocês reconheçam a Shakti, a Shakti cuidará de todos, fará todo mundo entender. E
vocês observaram na Sahaja… que todos vocês Me reconhecem, tudo bem, mas Eu faço vocês reconhecerem as outras
pessoas. "Respeitem estes, respeitem aqueles, respeitem todos." Mas se vocês não tivessem Me reconhecido, não teriam
reconhecido nenhuma outra Encarnação. Peguem o caso de Cristo. Ele já disse: "Nós lhes enviaremos uma grande Encarnação,"
"a Adi Shakti virá, o Espírito Santo virá." Finalmente Ele tinha terminado Seu trabalho. O Profeta Maomé também disse isso. Por
que todo mundo disse que a transformação do mundo irá acontecer? Ele previu sobre o futuro. Isso significa em linguagem
simples… que a previsão que Ele fez, Ele a fez, porque Ele sabia que a época não era apropriado ainda… para levá-los à plenitude,
e para essa plenitude, uma situação assim está prestes a surgir. Ao dizer isso, que uma situação assim irá acontecer, de modo
que definitivamente algumas dessas pessoas virão… e para isso mantenham apenas sua atenção pura, seu caráter puro e orem
a Deus. Eles falaram sobre isso, mas ninguém deu vibrações coletivas. Muito poucas pessoas obtiveram a consciência. Como
resultado, vocês foram capazes de obtê-la. Vocês devem fazer um progresso intenso nesse campo. Só duas coisas têm de ser

feitas. Uma é meditar e a outra é fazer introspecção, e a terceira coisa é que você desenvolverá senso estético, você observará a
beleza de todos, você observará a bondade da pessoa. Por mais errado que uma pessoa possa tratá-lo, você entenderá que ela
tinha definitivamente essa característica. Isso tinha de ser entendido. Sua atenção se deslocará do mal para a bondade… e
quando ela estiver na bondade, você adotará a bondade. Mas se você prestar atenção ao mal, como você pode adotar a
bondade? Então, nessa situação, como Eu disse, faça você mesmo introspecção. Você não sabe quanta alegria isso lhe dará. Se
você é belo interiormente, você se sentirá feliz por conta própria. Se vocês observarem isso nos outros, todos vocês serão os
mais felizes. Então, vamos prestar atenção somente na beleza. Nós devemos prestar atenção na bondade de um homem… e
então você ficará surpreso ao ver que cada pessoa tem uma boa qualidade, mas ninguém consegue desfrutá-la. Pegue o caso
de uma flor. Ela tem perfume, mas se você não tem um nariz, como você pode cheirar o perfume? É assim dentro do seu ser,
deve haver uma compreensão… a esse amor, a essa gravidade, a essa grandeza e você absorve isso. A pessoa não pode dar a si
mesma tanta alegria quanto você pode dar. Você pode entender o que está escondido nela. Você pode reconhecer o verdadeiro
valor dentro do ser da pessoa… e pode experimentar sua alegria. Assim, a capacidade de sentir alegria vinda dos outros… é o
trabalho somente da Shakti. A Shakti dá alegria. Ela é a doadora da alegria e quando você começar a sentir essa alegria, então
você verá, você entenderá: "Agora eu me tornei Sahaja". Portanto esse é o estado Sahaja. Sua atenção não irá de forma alguma
para as coisas erradas. De que adianta? Porque vocês não têm de matar ninguém, vocês não têm de destruir ninguém. Esse é o
trabalho da Devi, vocês não têm de fazer isso. A alegria está escondida em diferentes lugares do mundo inteiro, fazer uma
avaliação disso está em seu destino, consumir o fruto disso. Então, hoje, porque Eu lhes disse que… é o primeiro dia de
Shailaputri, Shailaputri também significa o olhar atento Dela, porque Ela nasceu nos Himalaias. O Himalaia é a mais alta de
todas as montanhas… e a partir de lá para ficar de olho no mundo inteiro, antes de tudo, o nascimento de Shailaputri ocorreu. Ela
viu tudo que existe no mundo. Olhem as crianças pequenas também. Elas observam todo mundo: "Quem é este? Quem é
aquele?" Dessa maneira é o trabalho de Shailaputri. Há mais alguns nomes como Shailaja etc. Mas o que é reconhecido em
nossas escrituras é isto: Navaratri no mês de Chaitra… em que a primeira Encarnação da Devi é a de Shailaputri. Em muitos
lugares, o Navaratri de Chaitra é muito reconhecido. Por exemplo, em Bihar, Chath é observado no dia de Shashti. Chath é
observado lá no dia de Shashti (Sexto Dia). Isso é a partir desses dias somente (Navaratri). Em outros lugares, Gayatri, e em
algum lugar alguma outra coisa. Pessoas muito canal direito não devem recitar o Gayatri Mantra, os poderes de canal direito. É
melhor para elas recitarem mantras do canal esquerdo. Elas são muito canal direito. Aqueles que são canal esquerdo devem
recitar mantras do canal direito. Dessa forma, vocês obtêm o equilíbrio. Eu quero dizer que é o momento de ficar encharcado de
alegria. É um momento muito importante. Meu nascimento também aconteceu nessa época. A coisa grandiosa é que depois do
Meu nascimento, Navroz começa apenas a partir desta data. (Navroz marca o Ano Novo para os parsis) E depois do Meu
nascimento, o Navaratri começa. Isso tem combinações grandiosas. Assim, o Navaratri só é depois de 21 de março, não antes
disso. Dessa forma, este Chaitra (Navaratri) é grandioso. Em nosso país, há até mesmo músicas sobre Chaity. Há um estilo
especial de cantar Chaityi, canções chaity. O que acontece é que os santos, os poetas e muitos cantores anteriores, quando eles
receberam as bênçãos de Chaitra, isso foi bifurcado em melodias e começou na forma de música. A alegria do Chaitra é muito
respeitada nos vilarejos. Você ouve as músicas daquela época, parece essa grande alegria, entusiasmo de nosso ser interior… e
uma grande mistura de amor e alegria. E de onde essas mulheres dos vilarejos conseguiam obter isso? Como as pessoas dos
vilarejos obtiveram isso? Elas escrevem poemas tão belos. De onde veio isso? A razão simples é que elas eram pessoas
simples. (ininteligível) Elas conseguiram isso e elas o obtiveram. Elas tinham a capacidade de receber isso. Nós nos tornamos
separatistas e nos tornamos de canal direito. O estado Sahaja deve ser obtido. A alegria do estado Sahaja, eles não devem ter
sentido tanta alegria como vocês sentirão. Quando vocês ouvirem as músicas de Chaity, você sentirão grande alegria. Eles não
sentirão tanta alegria. Pode ser que eles talvez não tenham esse poder de avaliação. Mas vocês podem ouvir isso alegremente.
Então isso é algo especial, mas o mais especial é que quando Vikramaditya começou seu Isvisan (era), ele aceitou essa Tritya
como o ponto de partida. Significa que o primeiro dia do calendário se chama Akhshay Tritiya. A partir de Akhshay Tritiya
somente, eles começaram o calendário deles. Dessa forma, Shalivahana fez o calendário assim somente. Afinal, por que eles
fizeram assim? As datas dos dois eram as mesmas. É uma questão de uma grande surpresa, porque era o reino de
Vikramaditya, os Shalivahanas o atacaram, o derrotaram. Ele era neto de Shalivahana e o derrotou… e depois disso, ele fez o
Shaka de Shalivahana (calendário). E o calendário de Shalivahana… também tem a primeira data como Akhshay Tritiya. e a
primeira data deles é também Akhshay Tritiya. É muito surpreendente. E o Hijri muçulmano também é o mesmo. A primeira data
deles é a mesma. Todos reconheceram esta como a primeira data. Os parsis também a chamam de Navroz. Qual é a razão? A
razão é que eles foram inspirados pela mesma Shakti. Eles consideraram essa data como a data importante… e então seja qual
for o trabalho que você faça nessa data, você terá sucesso. Especialmente, se as pessoas têm de fazer algum trabalho especial,

elas o fazem nesse dia, porque é considerado o dia mais auspicioso. Assim, é uma questão de grande prazer todos vocês virem
para cá… e nós ficarmos sabendo muito sobre isso. Então hoje, nós devemos tomar uma decisão dentro de nós mesmos: "Nós
vamos meditar diariamente e junto com isso, fazer introspecção." Quando nós pensarmos, pensaremos sobre nós mesmos, não
sobre os outros. E então como devemos passar nossa vida com doçura… ao falar, ao lidar com alguém? Como podemos nos
expressar docemente? Tudo isso deve ser aprendido. Nós não devemos ferir ninguém. Pelo contrário, diga o que quiser dizer.
Às vezes, você tem de dizer corajosamente, mas na maioria das vezes, quando você diz algo para outra pessoa, ela deve
sempre sentir que tudo isso é dito com amor. Portanto você deve dizer somente com esse amor. Então como expressar isso?
Para Mim, diariamente há uma pergunta: "A pessoa está vindo e o que lhe dizer?" "Como fazer cada um deles entender?" Mas
esse poder do amor, quando vemos ao nosso redor, nós ficamos em regozijo. Nós vemos isso na Terra, vemos isso no respeito,
o amor fluindo por toda parte, nós entendemos esse amor. É com reciprocidade mútua do amor… e depois disso, com esse
amor somente, fale com todo mundo. Os Sahaja Yogis não devem ficar zangados com ninguém, deixem isso para Mim. Vocês
devem falar pacificamente com todos. Deve haver retidão em sua fala, deve transparecer que vocês são muito corretos, não
deve haver nenhum ódio e raiva dentro de vocês. Então as pessoas entenderão. Isso é necessário. Agora que você obteve sua
Realização, tudo acabou. Agora, para o futuro, Eu lhes falarei sobre a personalidade que vocês precisam ter. Eu espero que
vocês sigam isso… e façam introspecção em seu ser interior com amor façam introspecção também com amor, não com ódio,
mas com amor, e então vocês compreenderão: "Por que eu estou fazendo isso?" Larguem isso. Dessa forma, a retidão
prevalece em um indivíduo. Alguns são muito corretos. Dessa forma, a Sahaja Yoga será bela… e Meu sonho de que no mundo
inteiro… haverá muitos Sahaja Yogis, de modo que o mundo inteiro mudará irá se realizar. Bênçãos eternas.
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Puja de Páscoa Istambul, Turquia, 23.04.2000 Hoje nós estamos celebrando… o grande evento da Ressurreição de Cristo. No
mesmo padrão é a ressurreição de vocês, vocês se elevaram à nova vida do Amor Divino. Todos vocês tinham o
conhecimento… de que há algo mais elevado que tem de acontecer, que vocês têm de nascer novamente. Mas ninguém sabia
como isso funciona. Nunca lhes foi falado sobre o lado sutil de seu ser. Os santos somente falaram sobre como vocês devem
se comportar. Eles somente disseram como vocês devem tentar manter… uma vida muito pura, uma vida sincera, mas eles não
lhes falaram como irá funcionar. É claro, as pessoas na Índia sabiam sobre isso, muito poucas, muito, muito poucas. Mas agora,
isso é um conhecimento mundial através de vocês. Agora, enquanto a sua Kundalini se eleva, Ela é sua Mãe, Ela é sua Mãe
individual… e Ela lhe concede o segundo nascimento. É desse modo que você fica conectado ao Paraíso Divino. Se tudo isso é
falado sem a Realização, não tem nenhum sentido, mas são dadas grandes ideias às pessoas sobre isso… e também foi
prometido… que um dia a ressurreição de vocês virá. Esse é o acontecimento mais importante para vocês. Esse é o evento mais
importante de sua vida… e devemos considerar isto muito afortunado: vocês terem sido capazes de alcançar isso. Tudo isso é
porque também vocês desejaram. Em muitas das suas vidas, vocês estiveram desejando… o Paraíso Celestial. As pessoas têm
ido em montanhas e vales… buscando, fazendo todos os tipos de coisas. Isso já foi feito por vocês. Vocês não têm de
abandonar nada, não há nenhuma necessidade de abandonar nada. É uma ideia errada, Eu devo dizer, é uma ideia imprópria
atualmente. Esse é o momento em que você tem de ter sua ressurreição sahaja, ressurreição espontânea. Você não tem de
fazer nada em relação a isso. É simplesmente tão simples assim, tem dado certo tão bem. Eu estava realmente muito feliz… ao
ver que muitas pessoas, especialmente os muçulmanos, com os quais Eu tenho estado muito preocupada, como vocês podem
salvar essas pessoas? Elas estão tão perdidas na bagunça de pensamentos errados. A pessoa tem de entender que… esse
Alcorão foi escrito 40 anos após a morte do Profeta Maomé. Então, talvez, haja algumas palavras que estão sendo…
simplesmente mudadas, talvez, e o significado pode ser um pouco… ambíguo. Também havia um outro livro chamado Sunna…
que surgiu por volta da mesma época… e foi manejado por uma pessoa que não era uma alma tão grandiosa, Eu devo dizer,
porque ele não era uma alma realizada. Eu não consigo entender… como vocês podem religiosamente entender a poesia… e na
poesia, seja o que for que seja escrito, como vocês podem enterpretá-la corretamente? Essa é a razão pela qual - Eu, Eu também
sou uma poetisa. Eu poderia ter escrito uma poesia sobre isso, mas Eu disse "não". A poesia pode confundir, pode ser
deturpada… e também as pessoas podem fazer mal uso dela, esse é o problema com a poesia. Na Índia, nós tivemos o mesmo
problema. Por exemplo, Kabira escreveu poesias tão belas… e a forma como eles interpretaram foi tão insensata… e tão
diferente do espírito das canções de Kabira. Eles podem deturpar as palavras sobre tudo, de acordo com suas próprias
necessidades, Eu constatei… se Eu escrevesse poesia sobre a Divindade. Isso é exatamente o que aconteceu. Em todas as
religiões, Eu tenho observado, quando se trata de poesia, as pessoas podem deturpá-la. Também como na Bíblia. Foi tão
aceito… que Paulo era quem ia organizar… a publicação sobre Cristo. E ele não quis escrever também sobre a Ressurreição, ele
não quis escrever sobre a Imaculada Concepção. Todas essas coisas estavam em sua mente… e então Tomé teve de fugir para
a Índia… e João se recusou a escrever qualquer coisa, porque todas as pessoas assim assumem o comando. Eles ficam no
comando, eles acham que são responsáveis por isso, enquanto eles não são de forma alguma capazes, eles não têm o direito
de fazer isso. Como resultado disso, o Cristianismo tomou uma atitude muito errada… em relação ao crescimento interno dos
seres humanos. Vocês veem o resultado disso. Hoje, quando você vê o que está acontecendo… com a Igreja Católica, você fica
impressionado. Como pode uma organização assim ser uma organização religiosa… onde todos os tipos de coisas insensatas
estão acontecendo? Eu também nasci numa família cristã… e Eu fiquei chocada com a forma como eles interpretaram a vida de
Cristo… e a forma como eles falavam sobre isso com grande autoridade. Livros e mais livros foram escritos, eles dão grandes
sermões. Eu achei que não há nenhuma verdade naquilo que eles estão falando. Mesmo o Meu pai sentiu da mesma maneira,
porque todos aqueles livros vieram muito depois, os autores daqueles livros. Em segundo lugar, aqueles que tentaram escrever
sobre isso… não eram autorizados a fazer aquilo, eles não eram pessoas espirituais. Todos eles queriam ter poder, eles queriam
ter poder na religião. O poder na religião está dentro e deve ser despertado. Eu devo dizer, graças ao Sufismo deste país e de
outros países, que as pessoas ainda pensam que há algo além… de todas essas palavras e palestras e livros. Isso é algo, uma
tamanha bênção que nós temos… que em cada país, nós tivemos alguém… que falou sobre a realidade, sobre a verdade, embora
eles fossem condenados, fossem torturados… e muitos deles foram mortos. Isso está acontecendo mesmo hoje, Eu acho que
as pessoas não querem prestar atenção… à realidade, à verdade. Mas Eu fiquei tão feliz ontem, realmente muito feliz… ao ver

que mesmo as pessoas que eram muçulmanas, que eram islâmicas, estão agora se unindo, compreendendo que… eles têm
uma vida mais elevada do que esses rituais diários. Toda essa vida ritualista que eles têm levado, a forma, a forma como eles
têm trabalhado tão duramente, esses 40 dias de jejum, indo para Haj, fazendo todos os tipos de coisas. Mas não havia nenhuma
unidade entre eles mesmos. Mesmo entre eles, não havia nenhuma unidade… e em alguns lugares, Eu fiquei surpresa ao ver…
que eles estavam matando uns aos outros. Como pode ser isso? Porque essas assim chamadas práticas não os tornaram
coletivos. Eles não eram coletivos. Todos eles eram identidades separadas, seitas separadas guiadas por pessoas totalmente
ignorantes. Assim, nós temos de realmente celebrar a unidade dessas pessoas, a natureza coletiva dessas pessoas, que tinham
se perdido da verdade. Eles não tinham nenhuma ideia com relação ao que a verdade é, mas ainda assim, um buscador nunca
pode encontrar consolo com o que for que exista. Ele fica buscando, ele fica buscando e buscando… até que ele encontre a
verdade. Mas também há muitos buscadores que perdem o caminho deles. Na busca, eles se perdem. É muito difícil
convencê-los: "Vocês perderam o seu caminho." Mas eles devem observar a partir de suas próprias vidas. Eles devem observar
a partir de suas próprias conquistas. O que eles alcançaram? Eles tiveram alguma experiência? Para ser convencido do que
você obteve, você deve tentar verificar isso. Você pode verificar nas pessoas, você pode verificar em você mesmo. Seja o que
for que você seja, você sabe nas pontas de seus dedos, como eles dizem. Agora, está dito no Alcorão… que no momento de seu
Kiyama, significa tempo da ressurreição - Há duas coisas: Qayamat e Kiyama, duas coisas. Também muitas pessoas não
entendem a diferença. Uma é quando o tempo da ressurreição acontece… e a outra é quando a sua destruição acontece. Para a
ressurreição dos seres humanos, é um Kiyama, no qual é dito que suas mãos falarão, que você deve sentir as vibrações na
ponta de seus dedos. Eu diria que aqueles que são realmente muçulmanos, que estão entregues e aqueles que foram
selecionados… para serem pessoas mais elevadas pertencentes ao Reino de Deus… devem ter mãos que podem falar. Do
contrário, eles não são muçulmanos, Eu não os chamaria de muçulmanos. Eles podem ser seres humanos, mas não
muçulmanos. Assim, isto é compulsório para cada muçulmano: ele acha que é muçulmano, ele deveria ter… vibrações em suas
mãos. Ele deveria sentir as vibrações. Suas mãos devem falar no tempo da ressurreição… que é o Kiyama, Kiyama não Qayamat.
Essas duas palavras são confundidas nas mentes das pessoas. Assim, essas pessoas que podem verificar… elas mesmas
sobre suas conquistas, através das vibrações em suas mãos… e também sobre os outros através das pontas de seus dedos…
são os muçulmanos, de acordo com o Alcorão. Mas ninguém falou para eles isso, eles não sabem. Para eles, está tudo bem se
você for para Mecca… e voltar de lá, você se torna um Haji, acabou-se. Há uma outra pergunta que deveríamos fazer, que é
muito importante: por que o Profeta Maomé que foi tão contra… a veneração de pedras, claramente, por que Ele pediu às
pessoas para andar em volta… daquela pedra preta quadrada? Qual foi o propósito daquilo? Por que essa pedra era tão
importante? Se você fizer essa pergunta a qualquer assim chamado muçulmano, ele dirá que essa foi a ordem. Mas você pode
fazer a pergunta, afinal, por quê? Aquilo também é somente uma pedra, então por que Profeta Maomé pediu… para você dar
voltas naquela pedra? Muitas estátuas estavam lá feitas de pedra… e as pessoas começaram a venerar todos os tipos de
estátuas, como eles fazem na Índia também. Mas aquela pedra era um swayambhu… e está mencionado nas escrituras
indianas… que existe Meccashwar Shiva. Nós temos Shivas em toda parte na Índia. Há 12 Jyotirlingas. Agora, se Eu lhes falar,
vocês não precisam acreditar em Mim, mas vocês podem ir e verificar com suas vibrações se é um Shiva ou não. O mesmo com
aquela pedra preta. Então Profeta Maomé descobriu que… aquilo é um Meccashwar Shiva e portanto as pessoas têm de ir em
volta… para alcançar as bênçãos de Shiva. Mas isso se tornou um ritual. A coisa toda se tornou um ritual… e ninguém conseguiu
ir além desse ritual. A mesma coisa com o Cristianismo. Hoje é um dia que eles ficam alardeando sobre arrependimento… e
sobre se sentir culpado em relação ao que eles fizeram. Mas por que eles fizeram isso? Presume-se que eles sejam
encarregados da bondade, das virtudes. Então por que eles fizeram isso? Por que eles fizeram coisas erradas? E agora ficam
pedindo perdão a Deus. Porque eles não eram almas realizadas, eles não eram Sahaja Yogis. Se os Sahaja Yogis tentam fazer
algo errado, então eles sabem na ponta de seus dedos que estão cometendo erros… ou podemos lhes pedir para que saiam da
Sahaja Yoga. Mas isso parece ser a pior punição para os Sahaja Yogis. Se Eu lhes digo para saírem da Sahaja Yoga, eles não
gostam disso. Por quê? Porque eles sentem: "Nós estamos separados da realidade." Todas as bênçãos da realidade ficam
perdidas para eles, eles pensam dessa maneira. A punição não é nada, porque nós só lhes pedimos para saírem da Sahaja
Yoga. Avaliando, isso não é nada. Mas a Sahaja Yoga é a completa liberdade, Sahaja Yoga é a completa bênção, Sahaja Yoga é
a completa paz e alegria. Supreendentemente, se vocês lerem o Alcorão, vocês ficarão impressionados o ver que o Profeta
Maomé quis trazer paz, mas não é assim. Eu Me encontrei com um homem de Caxemira. Ele disse: "Onde está a paz?" Todos
eles estão brigando e brigando. Nós queremos paz. Mas surpreendentemente ele disse que na Índia, você só encontra paz. Mas
Caxemira é um lugar louco… onde todo mundo é provocado o tempo todo… e tudo é atacado sob o nome do próprio Islã. Então
Eu disse: "Isso não é Islã. Islã significa entrega." E ele disse: "Se você se entregar, eles matarão você." Não temos nenhuma

proteção. É muito surpreendente, muito, muito surpreedente, como agora os próprios muçulmanos estão percebendo… que isso
não pode ser vida divina. Isso não pode ser vida divina, porque na vida divina, as pessoas são… exatamente iguais umas com as
outras. Nós tivemos Sufis no mundo inteiro. Eu os li. Eu li os Sufis da Turquia… e também de outros lugares. Mesmo na Índia,
nós tínhamos Sufis, embora eles não se chamem de Sufis. Sufi significa, Eu não sei, seja o que for que vocês possam pensar
sobre isso, mas de acordo com a compreensão indiana, Sufi significa "saaf" e "saaf" significa "limpo", significa "puro". Aqueles
que são pessoas puras são Sufis. Na pureza, eles não veem nada além da Graça Divina, o Amor Divino, a Paz Divina. Eles
falaram somente de paz, eles não podiam falar de guerra. Qualquer um que fale de guerra não pode ser uma pessoa… que
obteve qualquer direito de fazer isso. Guerra é totalmente loucura. Mesmo os animais não lutarão desse jeito. Nós somos ainda
piores do que os animais… quando pensamos em guerra e matamos uns aos outros. Isso não deve ser feito e tem de ser
cessado completamente. Ninguém tem o direito de matar alguém, a menos e até que ele seja atacado. Assim, o que nós
ouvimos sobre nossa ressurreição é isto: nós estamos acima de muitas coisas, nós perdemos todas essas qualidades
destrutivas. Em Sânscrito, eles dizem que nós temos seis inimigos: kaam, krodh, mada, matsar, lobh, moha. "Kaam" significa
"perversão sexual"; "krodh" significa "raiva"; "moha" significa "atração"; "mada" significa "orgulho"; "matsar" significa "inveja".
Todas essas seis coisas, o sexto é a ganância, todas essas seis coisas que tínhamos em nossa mente… por causa da
ignorância, por causa de nossa criação, por causa de nossa leitura, seja o que for, seja o que for que tínhamos desenvolvido,
que estávamos tendo, simplesmente desaparece. Quando a Kundalini se eleva e você se torna unificado com o Divino, então
você está em solo firme. Você percebe que você descobriu a verdade… e você não consegue mais desfrutar todos esses
hábitos destrutivos. Eles simplesmente desaparecem. Então você entra em um novo reino de construção divina dentro de você.
Essa é a verdadeira ressurreição dos seres humanos. Agora, você sabe que certas coisas sutis ainda permanecem, apesar do
fato das pessoas tentarem destruir os livros, estragar o significado das coisas. Apesar disso, as coisas sutis permanecem lá.
Por exemplo, nós oferecemos ovos durante a Páscoa. Qual é o significado da oferenda de ovos? Por que deveríamos oferecer
um ovo? Antes de tudo, nós oferecemos ovo… porque um ovo pode entrar em uma transformação. Ele pode se tornar um
pintinho, ele pode nascer novamente. O ovo tem a capacidade de nascer novamente. Então quando você ganha esse ovo como
um símbolo da Páscoa, significa que você pode se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa melhorada e uma grande pessoa
espiritual. Você pode se tornar, significa isso. Por que nós damos ovos? As pessoas não sabem. Perguntei a muitas pessoas,
perguntei até mesmo a alguns padres… que acham que eles são grandes autoridades do Cristianismo. Eles não sabem por que
eles dão ovos. Em segundo lugar, se você ler a história… sobre o nascimento de Shri Ganesha… e então você prosseguir, você
ficará surpreso, está escrito que isso foi chamado de Brahmand, significa "o ovo de Brahma". Esse ovo surgiu… e metade dele
se tornou Mahavishu, significa o Cristo, e metade dele permaneceu como Shri Ganesha. E então é dito que quando Mahavishnu
surgiu, Ele começou a chamar pelo Seu Pai. Apenas pense nisso, Ele ficou procurando pelo Seu Pai. Agora, se você observar
Cristo, Ele sempre usa estes dois dedos. Nenhuma outra Encarnação usou estes dois dedos. Isso significa, você sabem, este é
o Vishuddhi e este é o Nabhi. Isso significa que Ele está falando de Seu Pai que era o Rei do Nabhi. Quem é Esse? Vocês sabem
disto muito bem: Vishnu. E Ele encarnou como Shri Krishna. Assim, o que Ele está indicando é isto: "Eles são Meu Pai." Como
claramente Ele faz isso. Por que não há alguns outros Mudras, outro estilo de colocar os dedos? Mas Ele sempre colocou estes
dois dedos, significando que "Meu Pai é Aquele que foi Vishnu…" "e que foi Shri Krishna". E então nas vidas de Shri Krishna, eles
dizem: "Mahavishnu será Seu Filho." Todas essas coisas não são associadas… da forma como estou lhes dizendo, estão
separadas, mas se você tem… a compreensão adequada, você pode compreender a conexão entre os Dois, que Cristo era o
Filho de Shri Vishnu e de Shri Krishna, e foi abençoado: "Você será o suporte do universo inteiro." O suporte, o adhar do universo
inteiro, Ele disse isso claramente. É dito que: "Você estará suportando o universo inteiro." Agora, uma metade é Shri Ganesha,
que é o suporte de uma certa forma; Ele dá suporte à Kundalini, Ele cuida da Kundalini, Ele cuida da castidade da Mãe. E a outra
metade que é expressada é Jesus Cristo, que é o suporte do universo inteiro. Então naturalmente, Ele tem de ser a base moral,
como Ele é parte integrante de Shri Ganesha, Ele é a base moral dos seres humanos. Somente na base moral, você terá suporte,
não em todas as outras coisas insensatas que eles têm, mas uma base moral, e é o que está faltando nas vidas do
Cristianismo. Tudo é permitido, muito surpreendente. Você pode fazer o que você quiser… enquanto você não se divorcie na
Igreja Católica. E também em outra igreja… que você pode chamar de Igrejas não Católicas, há muitas. Mesmo se você estiver
casado, você pode fazer o que você quiser. Mesmo no Vaticano, Me contaram, há todos esses problemas. Como pode ser isso…
se vocês são as pessoas que acham que são batizadas? Há uma grande celebração de batismo por esses padres. Então onde
está o Sahasrara e onde está a Kundalini, e como você tem seu segundo nascimento? Não há nenhum segundo nascimento,
apenas algum padre… coloca a mão dele em sua cabeça. Na verdade, isso cria um problema para as almas realizadas, colocar a
mão de padres que não são almas realizadas… e isso cria um problema para as crianças. Eu tenho visto muitas crianças, elas

começam a chorar alto… quando elas estão sendo "abençoadas" por esses padres, porque elas são almas realizadas e os
padres não são. É muito interessante. Mas eles dizem: "Afinal," "são os padres que são ruins, mas não Cristo." Mas como eles
estão relacionados um com outro? Cristo apoiou a moralidade. E sobre Ele também, nestes tempos modernos, eles ficam
dizendo todos os tipos de coisas imundas. Eles não conseguem compreender um caráter que é moral. A esse nível, nós
chegamos. Moralidade está fora de questão. Você faz tudo que você quiser. Contando que você vá à igreja… e confesse, você
está bem. Esses são os absurdos das religiões modernas. Cada religião tem problemas… e o pior, Eu acho, é: quando você tem
o suporte do mundo como seu líder, como você pode permitir as pessoas terem uma vida tão imoral? Como você pode tolerar a
imoralidade… quando você segue o exemplo de Cristo? Está fora de questão. Ele é a corporificação da moralidade. Ele é Shri
Ganesha, e como você pode permitir que as pessoas venham às igrejas, aos templos e permiti-las terem uma vida imoral? Qual
é o meio de se purificar das faltas cometidas para tais pessoas? A base da vida de Cristo, todo o Ser de Cristo é a moralidade,
para estabelecer a pureza. Agora, foi Shri Ganesha quem foi criado primeiro… pela Adi Shakti, porque Ela quis a pureza em toda
parte. Ela quis que os seres humanos desfrutassem a pureza deles… e a personalidade deles que estava emitindo luz aos
outros. Se há impureza, digamos por exemplo, em um vidro… e se você usa esse vidro na luz, como a luz pode passar? A vida
impura não pode, não pode conceder luz aos outros, e não pode mostrar sua luz interior também. Ambas as coisas são
absolutamente verdades sobre impurezas. Mas as pessoas dizem: "Nós temos de aceitar…" "porque se você tem de ter mais
pessoas para sua religião," "você deve aceitar muitas coisas," "e uma delas é a impureza." E apenas pensem nisso. Agora, no
Agnya, onde Cristo reside, se seus olhos são impuros, cheios de luxúria e ganância, então você é contra Cristo, você é um
anti-Cristo. Se seus olhos são limpos e puros, somente então você pode desfrutar o amor de Deus, do contrário você não pode.
E também o amor de um outro Sahaja Yogi ou Yogini, você só pode desfrutar na plenitude se seus olhos forem puros. Imaginem
só. Mas se vocês têm olhos que vagueiam e todos os tipos de coisas, Eu não sei como vocês podem se chamar de cristãos?
Vocês não podem. Seja qual for o certificado que você possa carregar, mas você não é, porque aqueles que estão seguindo
Cristo… têm de ter totalmente uma vida moral. Esta é uma compulsão do ser interior em você: você desfruta a sua moralidade…
e você desfruta acima de tudo seus olhos puros. Isto é o que Eu percebi sobre a vida ocidental: os olhos não são puros. Eles irão
à igreja e seus olhos ficarão se movendo para lá e para cá. Como pode ser isso? Como você pode fazer isso? Se você acha que
Cristo é Aquele que ressuscitou… e você deve ter a ressurreição, antes de tudo, certifique-se de que você tenha puro amor em
seus olhos. Agora, o puro amor não é relativo, não pode ser contaminado, não pode ter luxúria e ganância neles. Essas duas
coisas têm de desaparecer de sua mente completamente. Estes são os dias das pessoas terem ganância, elas têm muita
ganância. Eu simplesmente não sei quais tipos de coisas elas têm, porque… Eu estudei tanto a imoralidade do seres humanos.
Seja o que for que Eu veja são pessoas belas como vocês. Mas quando Eu tento entender a assim chamada cultura ocidental,
Eu fico surpresa ao ver que mesmo se eles quiserem fazer… uma biografia de alguém, como "A vida de Shakespeare", Eu
percebi, que de acordo Comigo, ele era Avadhoota, significa uma pessoa que foi além… de todos os hábitos humanos
destrutivos. Avadhoot é um yogi de qualidade muito elevada, e eles o mostram como um homem estúpido, correndo atrás de
uma mulher. Eles não conseguem conceber que haja seres humanos… que possam ser moralmente perfeitos, que terão senso
moral. Eles não conseguem conceber, porque aqueles que fazem esse tipo de coisa não são almas realizadas. Eles não são
Sahaja Yogis. Portanto a concepção sobre moralidade não entra na cabeça deles. Eles pensam: "Como nós somos assim, os
outros são." Na verdade, na maioria dos casos, eles fazem isso para se justificarem. Tão feia e tão horrível… é a descrição do
caráter de pessoas tão grandiosas… que falam coisas tão grandiosas, mostra que os seres humanos… estão realmente
degradados em seu sistema de valores. Eles não conseguem conceber alguém… que seja uma personalidade ideal. Eles acham
que falando assim, eles estão falando de algo… além da realidade. Eles não conhecem a realidade. O acontecimento de ontem
sobre os Sufis, Eu fiquei muito impressionada… quando eles falaram sobre os quatro estágios que você tem. E a partir disso, o
Haakikat, significa a realidade, você tem de entrar na realidade. Realidade é o quê? Não é uma percepção. Não é ver algo, mas
ser algo. Se você começa a ver, você talvez veja algo… branco, vermelho, amarelo, mas você não é isso. Quando você é, você é a
realidade, então você emite realidade, você vê a realidade, você desfruta a realidade, você vive na realidade. Essa é a vida
verdadeira e você não é condescendente com algo… que é irreal, imaginário ou abaixo da dignidade. Não, você não faz isso.
Você é a realidade, é o Haakikat, como eles dizem. Você é a realidade… e você está emitindo a realidade em seu
comportamento, em suas falas, em suas vidas, em tudo. Tudo isso traz à tona a maior força da espiritualidade. Tudo que for
falso, tudo que for errado, tudo que for destrutivo… correrão de um homem que se sustenta na realidade, é automático. É
totalmente parte integrante da mesma personalidade… que presume-se ser uma alma realizada. Assim, a ressurreição
aconteceu, sem dúvida, tudo bem. Suas mãos estão falando, tudo bem. Eu não quero lhes dar nenhum comando… ou algum tipo
de estrada fixa que você tem de seguir. Agora você é livre, porque você tem a luz. Quando você tem a luz, por que Eu deveria lhe

falar que caminho seguir? Você mesmo sabe que você tem a luz, então você segue a si mesmo de uma forma que é um
caminho iluminado, com sua própria luz. Não é que alguém tenha de lhe dizer: "Não faça isso, não faça", nada desse tipo. Você
só quer fazer isto: se algo for errado, você não fará; se você está fazendo isso, então saiba que você ainda tem de se elevar
acima de toda essa coisa. Vocês são os Nabhis que estão descritos no Alcorão. Vocês são os que vão dar a ressurreição ao
mundo inteiro. Vocês são os que vão ajudar… as pessoas oprimidas na sujeira da imoralidade. A vida de vocês deve mostrar.
Observem essas poucas pessoas que eram Sufis, que eram pessoas muito puras, o modo como elas foram capazes de
canalizar… as outras pessoas para uma vida melhor. Isso é o que você é. Você tem de canalizar a vida deles, esse é o seu
trabalho. Não pense sobre o que está acontecendo, como as pessoas são estúpidas, imorais, esqueça isso. O que você tem de
saber é o que você é. Você tem de estar consciente de você mesmo e de sua responsabilidade… como sendo o mais puro do
puro. Como Meu nome indica, vocês são Meus filhos, e isso designa os filhos de Nirmala, significa pureza. A pureza é a base de
sua existência. Você tem de tentar ver onde você se aprofundou mais, em qual parte. Não há nenhum erro em apreciar a arte,
apreciar tudo que é belo, apreciar tudo que é criado a partir das belas mentes, mas não deve haver nenhuma luxúria e ganância
nessa apreciação. A pura apreciação, pureza é a mensagem, e uma vez que você tenha a pureza dentro de você mesmo, você
amará a si mesmo. Assim como Eu os amo, vocês se amarão também. E então, vocês compreenderão esta palavra "amor", que
surge da pureza. O florescimento de sua pureza, a fragrância de sua pureza, vocês desfrutam o tempo todo e o amor que vocês
têm flui, flui em direção a todos que devem ser amados, que têm de ser cuidados. Não se preocupem com as pessoas que são
destrutivas. Essa é a única palava que posso usar, porque há… muitas coisas que alguém pode dizer a respeito. Deixem-nos
serem destrutivos, porque eles estão se destruindo. Por que deveríamos nos preocupar com eles? Eles acham que estão
destruindo os outros, eles não estão, eles estão se destruindo. Então esqueçam isso, apenas esqueçam. Pense em si mesmo
sendo responsável… pela construção do mundo inteiro, não é somente algumas pessoas. Vocês são muito inteligentes,
instruídos e compreensivos. Vocês não são como os discípulos de Cristo que não eram instruídos, que não compreendiam
tanto e que de fato tiveram a Realização, mas não eram do seu nível. Seja o que for que eles puderam fazer alcançou um
ponto… onde esse tipo de desordem do Cristianismo surgiu, mas vocês não podem criar esse tipo. Vocês criarão uma nova
religião vibrante que é global. Eu estava muito feliz ao ver que… agora nós temos pessoas do mundo inteiro. É um movimento
global por toda parte. Não tem nada a ver com as ideias limitadas… das assim chamadas religiões. Eles arruinaram cada
religião. O Islamismo está arruinado, o Cristinismo está arruinado, o Hinduísmo está arruinado, e o Budismo é o pior. No
Budismo, você abandona tudo, todos os seus pertences, todas as suas propriedades, você dá para o guru, imaginem. E o guru é
um sujeito horrível tão ganancioso. Como ele pode dar a ressurreição? Ele próprio é um sujeito ganancioso, desencaminhando
os outros, apenas levando embora tudo. Então a mesma coisa em relação ao Cristianismo, onde todos vocês se tornam freiras,
vocês se tornam padres, vocês se tornam irmãos e Eu não sei, todo tipo de insensatez. Mas não há nenhuma mudança
interiormente. Alguém veio a Mim e Eu disse: "Por que você se tornou um padre?" Ele disse: "Porque eu estava desempregado,"
eu não tinha nenhum emprego." "Baba? "Então eu peguei o emprego de padre." Vocês podem imaginar? Ele não conseguia se
encaixar em nenhum emprego, então no mínimo do mínimo, ele pegou esse emprego. "Então o que você fez?" "Eles Me
disseram o que eu tenho de pregar," "e primeiro eu tive de praticar e lembrar daquilo de cor," "e depois eu não sei, comecei a
falar isso, a falar aquilo." Eu disse que ele deve ser um homem muito possuído. Ele não tinha nenhuma mente própria, ele não
sabia o que ele estava falando. Ele pegava uma única frase da Bíblia… e ficava falando, aborrecendo todo mundo. Eu fique
surpresa ao ver que… em 15 minutos, as pessoas queriam sair da igreja. Assim que o sermão acabava, eles corriam para fora e
respiravam: "Graças a Deus." É isso o que a religião lhe dá? É isso que deveria lhe acontecer? Não, não é isso. O que lhe
acontece é que você se deleita, você desfruta a coletividade, você desfruta a bondade, a moralidade. A coisa toda é como o
néctar da vida. Então isso muda o quadro inteiro. O ritualismo é tanto. Na religião hindu há muito ritualismo. Você se senta à
direita ou se senta à esquerda, você faz isso nesse momento, quero dizer, muito disso. Quando sua irmã morre, quantos dias
você deve passar fome? Se seu marido morre, então quantos dias? O morto está morto, acabou-se, o corpo está acabado agora.
Então você jejua por muitos dias, isso é muito errado, porque se você fica jejuando, o bhoot pode entrar em você. Mas ainda
assim, o que Eu diria é que todos esses ritualismos… e tudo isso são criados pelos seres humanos… que ficavam clamando
serem algo importante. Eles não são, de forma alguma, eles são as pessoas responsáveis pela moralidade, responsáveis pela
vida mais elevada. Eles levam uma vida mundana tão inútil. Eu fui a um templo de Shri Ganesha, que é considerado ser
Swayambhu, um dos oito templos, ele é um deles. E Eu fique surpresa. O homem que ficava venerando… era considerado ser o
sacerdote, ele estava sofrendo de paralisia… e seu irmão morreu de paralisia, agora seu filho também estava paralítico. Ele
disse: "O que Ganesha está nos fazendo, Mãe?" Eu disse: "O que você está fazendo a Ganesha?" "Quanto dinheiro você ganha
com isso?" Ele disse: "Bastante." "E depois o que você faz com esse dinheiro?" "Você faz alguma coisa para a sociedade?" "Você

tenta melhorar a vida deles? Você tem alguma atenção…" "na sociedade ou só fica cuidando de si mesmo?" Como resultado, ele
contraiu paralisia, seu irmão contraiu paralisia, o filho contraiu paralisia. E ele ficava culpando Ganesha por isso. Ele disse: "É
um Ganesha verdadeiro?" "Sim, é, mas você não é." "Você não merece." Eu o repreendi na sua frente. Ele disse: "Tudo bem, a
Senhora pode dizer o que quiser," "mas me cure." Eu disse: "Primeiro prometa…" "que todo dinheiro que você ganhe deste
templo," "você o gastará para a melhoria das pessoas." Mas como eles podem? Eles não são almas realizadas. Eu vejo tantos
sacerdotes… andando por aí com todas essas roupas estranhas. O quê? Esses são como cadáveres… andando por aí com todos
os tipos de vibrações ruins. Eu não consigo entender. E as outras pessoas são muito simples, elas dizem: "Oh Meu Deus, vejam,
agora ele é um sacerdote." Então eles devem respeitar. Mas eles não veem isso, eles não averiguam qual é o valor espiritual…
daquela pessoa que se chama de sacerdote. Esse é o trabalho de vocês. Vocês não têm de lutar contra eles. Vocês não têm de
denunciá-los. Vocês não têm de expô-los. Não há nenhuma necessidade, mas compreendam que vocês são diferentes. Vocês
têm o direito. Vocês são a autoridade… e então com essa autoridade e confiança, vocês têm de ir por aí e salvar as pessoas.
Vocês são almas realizadas. Vocês obtiveram sua ressurreição. Vocês são yogis, Eu concordo, mas qual é o seu trabalho? Por
quê? Por que isso aconteceu? Por que essa luz surgiu em vocês? É para pegar os cegos… em suas mãos e levá-los em direção à
luz. É para isso que é a ressurreição de vocês. Ela não é somente para sua busca, mas também é a Graça do Divino, para vocês
tornarem o mundo inteiro divino, tanto quanto possível. A quantas pessoas você deu a Realização? Com quantas pessoas você
falou? Eu lhes digo, Eu fiquei surpresa. Uma vez Eu estava viajando de avião… e havia uma mulher viajando Comigo, e ela
começou a falar para Mim sobre o culto dela, sobre sua insensatez. Eu disse: "Olhem para isto." Sem nenhuma vergonha, ela
estava falando. Ouvindo-a Eu disse: "Os Sahaja Yogis não falarão," "eles não falarão sobre a Sahaja Yoga." Cada pessoa que é
um Sahaja Yogi tem de falar sobre a Sahaja Yoga, talvez não com o tipo errado, mas sim com o tipo correto de pessoas. Essa é
a coisa que você tem de fazer. É por isso que você é iluminado. Você não é iluminado para ser colocado em algum lugar na
floresta… ou para ficar perdido para o mundo inteiro. Você é iluminado, você tem a ressurreição… para iluminar outras pessoas.
É para isso que você existe… e você pode fazê-lo. Muitos têm feito isso. Muitos de vocês têm feito isso, e Eu diria que todos
vocês, quer você seja um homem ou uma mulher, vocês têm de fazer isso. E este é o pedido de sua Mãe: façam uso de sua
Realização. E a atenção deve estar somente na Realização. A quantas pessoas você vai dar a Realização? Quantas pessoas
você vai salvar? É um trabalho muito simples para você. Você só tem de elevar a Kundalini, você pode. Você deve ver como só
com sua mão, você pode elevar… a Kundalini dos outros e dar-lhes a ressurreição. Você não tem de fazer nada. A vida não é tão
difícil para você. Seu trabalho é a coisa mais fácil, é só elevar sua mão. Na mão, na sua mão, você tem o poder, apenas eleve
sua mão e dê-lhes a Realização, ao invés de se sentir inseguro. É por isso que Eu disse que todos vocês têm a ressurreição,
todos vocês são almas realizadas, e vocês têm de criar o Paraíso Divino nesta Terra. Que Deus os abençoe.
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Sahasrara Puja, Cabella, Itália, 07.05.2000 Há trinta anos atrás, há trinta anos atrás quando o Sahasrara foi aberto, Eu encontrei
escuridão por toda parte. As pessoas eram tão ignorantes, elas não tinham nenhuma consciência... sobre o que elas tinham de
encontrar. É claro, Eu descobri que elas queriam achar alguma coisa que era desconhecida, mas elas não sabiam o que era
desconhecido, o que elas tinham de encontrar. E elas eram pessoas extremamente ignorantes a respeito delas mesmas... e do
ambiente em volta delas, e do objetivo de suas vidas. Eu não sabia como começar o assunto com elas. Quando o Sahasrara foi
aberto, Eu pensei em tentar a Realização do Si somente com uma senhora. Ela era uma senhora idosa, e havia uma outra
senhora que também começou a vir. Essa senhora idosa teve a Realização, e então a outra mulher, que era muito mais nova, ela
Me disse que tinha convulsões... e que estava possuída. "Oh, Meu Deus!" Eu disse: "Como lhe darei a Realização?" Mas de algum
modo, ela curou-se muito rápido, e ela também obteve a Realização. É um conhecimento bem desconhecido. Também os seres
humanos em seu ego... não querem aceitar que eles ainda não são completos, que eles têm de ter a Realização. Também, o
estilo de vida deles era tal que... eles não tinham tempo para eles mesmos. Eu achei muito difícil... convencer as pessoas de
que devem ter a Realização do Si, porque elas achavam que isso é algo imaginário, que é muito improvável. E elas acreditavam
somente em gurus que diziam: "Tudo bem, façam muitos rituais; karma kand, só isso." E as pessoas ficavam fazendo todos os
tipos de rituais... com a orientação de seus gurus, sem saber que você tem de primeiro conhecer seu Si, o que foi dito por todas
as grandes encarnações, todos os santos, claramente. Não é que fosse somente Minha ideia... que as pessoas deviam ter a
Realização do Si, mas essa era a ideia de todas aquelas pessoas. Eles disseram um após o outro por séculos: "Busquem o seu
Si." Mesmo Cristo disse: "Conheçam o vosso Si", o Profeta Maomé disse o mesmo, Nanak Sahib disse o mesmo, mas ninguém
tentou saber que aqueles rituais não são o fim da vida, que eles não servirão para o propósito... e que você tem de ter a
Realização. Assim, somente aquelas duas senhoras tiveram a Realização. E com isso, Eu pensei: "Vamos para praia", e cerca de
30 pessoas vieram Comigo. E elas estavam falando de um modo muito estranho... sobre como elas poderiam ter a Realização
do Si, dizendo que elas não merecem isso, elas não têm sido pessoas muito boas, todos os tipos de coisas, condenando a si
mesmas. E naquele grupo, Eu consegui cerca de 12 pessoas ao todo, incluindo aquelas duas senhoras, que tiveram a
Realização. Esse é um sinal que... o movimento de conhecer a si mesmo é muito, muito lento, e as pessoas não compreendem
por que devem conhecer a si mesmas. Eu fiquei muito desapontada, porque ninguém Me compreendeu. Mas um dia aconteceu
que em um dos programas uma mulher apareceu. Ela estava possuída e começou a falar em Sânscrito, ela era apenas uma
empregada doméstica, e todo mundo ficou surpreso. E ela disse: "Vocês não sabem quem Ela é." E então, ela começou a Me
descrever... a partir do Saundarya Lahari. Eu fiquei Me perguntando: "Qual é o problema com esta mulher", ela falava como um
homem, a voz dela era como a de um homem. As pessoas podem acreditar nisso ou não, mas ela estava muito possuída, e
então eles perguntaram, começaram a fazer perguntas para ela. E então eles vieram e Me perguntaram: "Mãe, o que ela está
dizendo é verdade?" Eu disse: "Vocês devem descobrir por vocês mesmos", porque naqueles dias, as pessoas eram tais... que
se você lhes falasse qualquer coisa assim, elas virariam seus rostos. Somente o tipo de falsos gurus diziam: "Tudo bem,
deem-me cinco rupias." Eles ficarão muito felizes de que vocês possam comprar o guru. Agora vocês não têm de se incomodar
com nada. Vocês não têm de fazer nada. Então com isso, gradualmente começou a dar certo. E Eu Me lembro que aquelas
pessoas que tiveram a Realização... Me pediram: "Mãe, a Senhora nos autoriza a fazer o Durga Puja?" O Durga Puja era
considerado muito difícil, e os brâmanes normalmente não estavam prontos para fazê-lo, porque eles não eram almas
realizadas, então eles entram – eles costumavam ter convulsões... e ter todos os tipos de problemas. Então eles chamaram os
brâmanes, sete deles, e lhes disseram: "Simplesmente não se preocupem," "nada lhes acontecerá porque agora vocês estão
diante da realidade," "não é algum tipo de Murti Puja ou qualquer coisa assim," "é um ser humano." Eles estavam muito
assustados, eles vieram. Mas alguma coisa lhes aconteceu, com grande confiança, eles começaram todos os mantras, tudo, e
as vibrações começaram a fluir por toda parte. Mesmo – nós estávamos muito próximos do mar, Eu percebi que o mar estava
rugindo. Mas as pessoas não compreenderam, exceto aquelas sete pessoas que disseram: "Nada nos aconteceu, nós fizemos
tudo tão bem." Eu acho que esse foi o primeiro milagre da Sahaja Yoga. O problema com a mente humana neste nível ou nesta
época... é que eles têm muita presunção, e eles acham que não há limite para eles mesmos. Então eles já pensam: "Nós somos
fantásticos," "o que há para saber sobre nós mesmos?" "Nós nos conhecemos muito bem." Assim o poder básico da busca é a
humildade. Se você acha que sabe tudo, você não pode tornar-se humilde, e você não pode buscar. Mesmo se você buscar, eles
não querem seguir o caminho de ninguém, eles dizem: "Nós temos o nosso próprio caminho, seguiremos o nosso próprio

caminho." "Nós faremos tudo que quisermos." E desse jeito, Eu enfrentei muitas pessoas em diferentes países... que apenas
vinham ouvir Minha palestra, só isso, mas elas não recebiam a Realização. E algumas delas de fato tiveram a Realização,
realmente. Elas a obtiveram, mas a perderam. De algum modo, essa é uma história tão estranha para Mim, pois Eu estou
dando-lhes a Realização, não estou recebendo nenhum dinheiro por isso, nada, Eu costumava viajar por Minha conta. Mas
apesar disso, por que é que as pessoas... não compreendem o valor da Realização do Si? Então, um senhor que teve a
Realização no primeiro grupo... Me disse: "Esta é hoje uma sociedade de consumo," "como eles a chamam, o quer que que seja,"
"a menos e até que a Senhora receba dinheiro deles," "eles nunca irão valorizar isso." "Deixe que eles achem que temos de pagar
por nossa Realização." "Então, só no portão, a Senhora deve manter alguém para receber dinheiro," "senão eles não adotarão
isso." Eu disse: "Mas, você não pode vender isso, é falsidade." "Você não pode vender a Realização do Si às pessoas." Ele disse:
"Então a Senhora não terá sucesso." Com outros gurus, está é a coisa principal: eles simplesmente aceitam dinheiro... e quando
eles falam com as pessoas, elas trazem muito dinheiro, fazem muito isso, há taxas. E é desse modo somente que o ego fica
satisfeito... e as pessoas entregam-se a pessoas falsas. Essa falsidade, elas podem compreender mais tarde, porque elas
sofrem muito... com todos os tipos de problemas físicos, mentais, mas nesse meio tempo, elas são casos perdidos. Agora, este
Sahasrara não tem sido descrito em nenhum dos livros, embora eles tenham falado sobre ele. Em nossos livros antigos na Índia
também, eles falaram sobre o Sahasrara, mas ninguém o descreveu, exceto que ele tem mil pétalas. Pelo menos, se eles
tivessem mencionado alguma coisa... sobre isso, teria sido mais fácil para Mim mostrar: "Vejam, isto está escrito no livro",
porque as pessoas são assim, tem de estar escrito em algum livro, e só assim elas aceitam. É uma situação muito difícil.
Porque ninguém deu a Realização coletiva, então ninguém escreveu a tal ponto, exceto por uma ou duas pessoas que
escreveram claramente... sobre a Kundalini. Mas Eu não diria que era tão claro, porque era tudo em poesia, então as pessoas
cantavam as músicas, mas elas não compreendiam. Mas Eu fiquei pensando: "Como essas pessoas que estavam perdidas..."
"aqui e ali, em algum tipo de busca, o que acontecerá com elas?" "E como Eu serei capaz de lhes dar a Realização do Si?" As
experiências eram tão horríveis. Mas não importa. Eu continuei e continuei e continuei. E Eu realizei isso. É claro, nós
encontramos algumas pessoas que também eram muito... cruéis e repulsivas, que Me incomodaram e incomodaram os Sahaja
Yogis. Todas essas coisas deveriam ter realmente refreado Meu entusiasmo, mas pelo contrário, Eu comecei a pensar: "Por
quê? Por que as pessoas são assim?" Então Eu compreendi uma coisa: nós não podemos fazer com que o mundo inteiro...
tenha a Realização do Si. Este é o Juízo Final. Nesta época, as pessoas têm de decidir qual é a coisa mais importante. Elas têm
de conhecer a si mesmas... e compreender o que elas obtiveram. Não é apenas tendo um grande número que nos ajudaria, mas
realmente Sahaja Yogis sólidos. Então Eu descobri que houve pessoas... que se curaram de muitas doenças, mas a maioria
delas se perderam. Algumas delas que eram viciadas em drogas abandonaram o vício. Elas abandonaram a bebida, elas
abandonaram o fumo. Eu nunca disse uma palavra, "abandone isto ou abandone aquilo". Eu sabia que uma vez que a Kundalini
se eleva, as pessoas automaticamente abandonam. E isso aconteceu. E é desse modo que as pessoas se tornaram tão puras,
tão belas e começaram a desfrutar a vida delas. Mas ninguém acreditava nelas. Quando elas foram de um lugar para o outro e
falaram com as pessoas, elas disseram: "Oh, você ficou louco." Elas não podiam acreditar em como elas tinham parado de
beber, como elas não estavam fumando: "Nós queremos beber e o que é isto?" Então Eu achei que a identificação dessas
pessoas era, na maioria dos casos, com um tipo muito desregrado de divertimento. Elas gostavam de coisas muito
desregradas... que não tinham nada a ver com o Espírito. Gradualmente, é claro, começou a dar certo. Mas ainda assim, Eu devo
dizer... que nós não podemos esperar nesta Kali Yuga... ter bilhões e bilhões de pessoas na Sahaja Yoga, embora esse seja o
Meu desejo, seja o desejo de vocês... e vocês querem que eles tenham a Realização do Si, pela qual tantas coisas boas podem
acontecer. Primeiramente, seu ser físico melhora. Muitas pessoas têm sido curadas. Cristo curou somente 21 pessoas, mas Eu
não sei quantos milhares se curaram com a Sahaja Yoga. Também há um outro problema muito grande com os seres humanos,
eles leem todos os tipos de livros... e eles não tem nenhuma ideia bem definida... quanto ao que eles devem encontrar, qual é a
busca deles, é um problema muito grande. E seja o que for que estiver em um livro, eles tentarão seguir. Eles são como um tipo
de pessoas mutáveis, eles mudam de um para o outro. E então o progresso na Sahaja Yoga é muito mais difícil, muito difícil,
porque se você está seguindo em um caminho... e você começa a mudar de um para o outro, você pode retroceder. Mas nisso,
eles acham que é a liberdade deles. Na verdade, sem a Realização, você não tem sua liberdade em nada. A liberdade é aquela
na qual você sabe o que você é, você sabe do que você é capaz. Na liberdade, você é aquele que deve receber todas as
bênçãos. Se essas bênçãos não estão presentes, então vocês não são livres, há algo errado em algum lugar em toda sua
própria vida, porque uma vez que vocês tenham a Realização, vocês se tornam pessoas totalmente livres. "Livre" significa que o
seu próprio Espírito o guia. O Espírito, como vocês sabem, é o reflexo do Divino, de Deus Todo-Poderoso. Se todos têm o
mesmo reflexo e está despertado, então isso atua na consciência, como se eles soubessem o que é certo e o que é errado, o

que é construtivo e o que é destrutivo. Não é um tipo de falsa satisfação que você tem, mas na realidade você – você sente a
realidade, e isso é o que tem de acontecer. A primeira coisa na Sahaja Yoga é que você tem a experiência, a experiência de
sentir o "spanda", a brisa fresca nas pontas de seus dedos. Sem ter a experiência, você não deve acreditar em nada. Isso
significa que uma nova dimensão chegou agora em seus nervos, em que você pode sentir o sistema que era desconhecido para
você. O sistema nervoso simpático estava lá, mas você nunca soube como ele está funcionando, o conhecimento sobre seu Si
era tão pobre. Mas depois da Realização, de repente, a coisa toda ficou iluminada. De repente, você começou a sentir isso, a
novidade entre os outros. Ainda algumas vezes você tem de lutar contra seu ego, você tem de superar sua ignorância das
coisas, porque a Realização lhes dá o conhecimento absoluto, o conhecimento absoluto, ele não pode ser desafiado. Ele é
único, como "ekameva satya". E quando você obtém esse conhecimento, então você também pode compará-lo, você pode
descobrir se é correto ou não. Isso é algo que aconteceu a todos vocês, e vocês já obtiveram essas vibrações... com as quais
vocês podem sentir isso. Por exemplo, pode haver algumas almas insatisfeitas com a Sahaja Yoga. Mas você pode descobrir
pelas vibrações quem são essas pessoas, o que elas estão fazendo. Pelas vibrações, vocês podem distinguir se essas
pessoas... alcançaram aquele estado de realidade ou não. Vocês podem distinguir se essas pessoas que estão... tentando se
opor a vocês ou tentando lhes dizer outra coisa, até que ponto elas foram, nas pontas de seus dedos, vocês sabem. Isso é o que
é Kiyama, sobre o qual Profeta Maomé falou. Outro dia, Eu devo contar-lhes uma experiência. Havia um sujeito que veio da
televisão, e era famoso como um astro. E ele começou a Me fazer perguntas muito estranhas... que não tinham nenhuma
relevância. Seu nome era Abbaso. Eu disse: "Abbas miyan," "você está desperdiçando seu tempo e Meu tempo." "Você irá tratar
de perguntas corretas?" Então ele disse: "Eu sou contra todo fundamentalismo." "Mas Eu não sou fundamentalista." "Como você
sabe se Eu sou isso ou não?" Então ele disse: "Eu estou tentando descobrir." "Tudo bem", Eu disse, "coloque suas mãos em
Minha direção." Agora, o Profeta Maomé disse: "No tempo de Kiyama, suas mãos falarão." E vocês ficarão surpresos,
imediatamente ele começou a sentir a brisa fresca em suas mãos, e ele disse: "O que está acontecendo comigo?" Eu disse: "É
isso o que acontece." "Não adianta argumentar, não adianta falar sobre isso," "não adianta perguntar," "apenas perceba por si
mesmo a experiência disso." Ele simplesmente ficou muito impressionado, e depois disso, o que quer que ele tenha conversado
Comigo, ele nunca publicou. Assim, o que Eu estou dizendo é que se as pessoas alcançarem... a verdade e elas souberem que
esta é a verdade, nada pode mudá-las, se elas alcançaram a verdade, Eu estou dizendo. Você pode ver na vida de todas as
grandes pessoas... que elas acham que essa é a verdade, não apenas por ler ou por acreditar, mas como uma experiência. No
sistema nervoso central delas, elas podem sentir a verdade, então é impossível mudá-las. Como vocês podem ver, uma
semente torna-se uma árvore, então você não pode transformar a árvore numa semente. Uma semente é uma semente. Mas
quando a semente se transforma em árvore, então você não pode torná-la novamente a semente. Ela pode criar mais sementes,
isso é diferente. Assim, do mesmo modo, uma vez que você obtenha sua Realização... e que você se torne unificado com o
Divino, então é impossível você decair, a menos e até que você próprio queira decair. É muito, muito extraordinário como você
adquire essa qualidade, como você adquire essa habilidade e essa capacidade, e depois disso, você não a perde. É claro,
primeiro você deve crescer, e para isso, você tem de meditar. Mas essa meditação, uma vez que você a faça, o ser inteiro fica
tão iluminado e tão belo que você não quer mudá-lo. Você quer ficar lá e desfrutar isso para sempre. Mas, é claro, você quer dar
isso aos outros, porque você está desfrutando tanto. Por exemplo na rua, você encontra alguém morrendo de fome e você está
muito satisfeito, e você sente vontade de dar comida para aquela pessoa. Da mesma maneira, você vê neste mundo que as
pessoas estão loucamente buscando, correndo para cima e para baixo, fazendo todos os tipos de coisas – eles querem falar
com eles. Eles podem acreditar ou não. Eles podem tentar, meio que, negar você totalmente, desafiá-lo, também aviltá-lo. Eles
podem fazer qualquer coisa. Mas você sabe em definitivo que você está no caminho correto, você está no estado da mente
correto, que é um estado sahaja. Em Sânscrito, isso é chamado de "sahajaavastha". Sahajaavastha. Em "sahajaavastha", você
não reage, você não reage. Você apenas observa e aprecia. Agora vejam, Eu vim, Eu vi esta beleza, uma ideia assim do
Sahasrara. Todos os chakras, eles atravessaram, foram lá para cima, e de lá para baixo, uma expressão muito boa. Mas
qualquer outra pessoa diria: "Esta combinação de cor não era boa." "Por que eles usaram isto?" "Por que eles não usaram
alguma outra coisa? ", desse jeito, encontrando falhas nos outros. E esse ato de encontrar falhas, na verdade, vem de seu
cérebro que ainda não está iluminado. Você não pode desfrutar nada, porque você reage, o tempo todo você continua reagindo.
Se alguém diz algo bom, ainda assim você está reagindo. Se algum disse algo ruim, é claro, você reage, sem dúvida. Assim, é
para nós compreendermos que não estamos livres para reagir, nós não somos vulgares assim para reagir, nós estamos em um
pedestal muito elevado. O nosso trabalho é desfrutar, desfrutar tudo, e essa alegria é a bênção do Divino. Você pode desfrutar
até mesmo o tumulto, a tortura, tudo você pode desfrutar se você ver o ponto... que nada pode acontecer ao seu Espírito, o qual
é a verdadeira luz. Seja o que for que você possa sofrer, seja o que for que você ache que o está perturbando, na verdade, essa

luz silenciosa do Espírito o torna totalmente, perfeitamente feliz. E você dá alegria aos outros. Você não projeta isso, você não
planeja como dar alegria, mas você apenas automaticamente dá alegria. E esse ato de dar alegria é também sem esforço, sahaj,
porque você está no estado sahaja. No estado sahaja, você apenas vê as coisas. É um drama, você o sente, são estilos
diferentes, tipos diferentes, e você apenas vê e observa, e alcança a alegria disso. Não é importante dizer: "Eu gosto disto, eu
gosto daquilo", não. Esse "eu" que gosta não é nada além do ego, e o mantém fora da alegria, que é a realidade, que é real. Tudo
neste mundo que você acha que é problemático, se você ver por outro ângulo, por um sahaja sthiti, você não sentirá os
problemas. Mas essa vida mais elevada deve estar presente, esse padrão mais elevado deve estar incorporado dentro de você.
Outro dia, Eu tive uma reunião com burocratas e Eu lhes disse: "Eu sei que todo pagamento é menor," "vocês talvez achem que
os outros ganham muito mais," "que eles estão tendo muito mais recursos." "Mas há um modo que você pode realmente
desfrutarar o seu trabalho:" "se você tiver patriotismo, desh bhakti." Se você tiver patriotismo pelo seu país, nenhuma
quantidade de sacrifício o satisfará, você quer dar tudo. E você pode passar por todos os tipos das assim chamadas...
privações e estados depressivos, sem sequer sentir nada a respeito disso. E ao mesmo tempo, seus sentimentos tornam-se
muito profundos. Por exemplo, você está viajando e de repente, você encontra alguém que está doente. Você pode sentir isso
em suas vibrações, que aquela pessoa está doente, e imediatamente sua compaixão e seu amor fluem para aquela pessoa.
Você tenta ajudar aquela pessoa, se possível, você tentará até mesmo curar aquela pessoa. Exatamente assim, o seu, veja, todo
o seu ser torna-se como um oceano que absorve todos os rios... e todos os tipos de coisas aquosas, seja o que for, dentro do
seu abdômen, Eu devo dizer. Ele simplesmente acolhe tudo que está lá. Isso não fere, não o perturba. Ele é como uma pessoa
poderosa com seu amor. Ele não mostra o seu poder, ele não se importa com sua vaidade. Se alguém tenta insultá-lo, tudo bem.
Qual é o insulto disso? E essas pessoas que alcançaram esse "sahajaavastha"... são os maiores criadores da arte, da música,
dos grandes pensamentos, e é por isso que essas coisas duram. Tantas pessoas escrevem, mas isso se extingue. Tantas
pessoas criam, mas ninguém se importa. Mas aqueles que são almas realizadas, seja o que for que eles criem é de natureza
eterna, porque eles estão agora no oceano de eternidade. Eles estão no oceano de pureza, onde não há nenhuma ideia de ferir
ou incomodar alguém. Tamanha proteção existe para eles. Eles não podem ser prejudicados, porque, afinal de contas, vocês
entraram no Reino de Deus, então quem ousaria prejudicá-los ou incomodá-los? Uma prosperidade tão grande, Eu tenho visto
entre Sahaja Yogis... e tamanha generosidade que eles têm, e tamanha compreensão das coisas. Eu não tenho de dar sermões:
"Não façam isto e não façam aquilo", não, não, não mais. E aqueles que ainda não estão maduros na Sahaja Yoga... devem
tentar amadurecer. E com aqueles que não estão maduros e estão perturbando, não se preocupem com eles, o que eles podem
– vocês devem ter pena, vocês devem realmente ter pena dessas pessoas que são tão imaturas. Hoje é algo grandioso, Eu
sinto, porque por 30 anos... Eu tenho corrido para cima e para baixo em tudo lugar, e Eu tenho sido capaz de reunir muitas
pessoas. Há tantos Sahaja Yogis, e também pelo mundo inteiro, esta é apenas uma pequena parte disso. Assim, isso é algo que
devia acontecer, já tem sido descrito, tem sido profetizado pelas pessoas que tais e tais coisas irão acontecer, de modo que
muitas pessoas receberão a Realização do Si. Era inacreditável, é claro, mas agora vocês veem quão doce... é o sentimento de
que nós todos somos um. Não há nenhuma discussão, não há briga, nenhuma ideia ruim, e ninguém gosta de coisas vulgares,
eles querem ter algo que seja aprazível... e tenha qualidade de compreensão. Eu tenho visto pessoas tornando-se poetas,
escrevendo belas poesias; Eu tenho visto pessoas tornando-se oradores; também Eu tenho visto pessoas tornando-se... muito
bons organizadores. Mas uma coisa que é muito importante é a humildade. Eu disse no começo e novamente Eu diria, o que
atrairá as pessoas é sua humildade. Você deve ser uma pessoa humilde, não ache que você é alguém especial, ou não ache que
você é algum tipo de, Eu diria, pessoa convencida. Uma vez que você ache que é importante, então você não é parte integrante
do todo. Se Minha mão começa a pensar: "Eu sou importante", isso é estúpido. Como uma mão pode ser importante? Todas as
mãos são necessárias, tudo é necessário, as pernas são necessárias. Como pode uma parte ser tão importante? Se você
começar a pensar assim em qualquer lugar... em sua jornada da Sahaja Yoga, então Eu devo dizer que você não está em
"sahajaavastha". Assim, Meu próprio esforço foi... levá-los para dentro dessa bela arena da Sahaja, onde vocês serão
absolutamente um consigo mesmos, um com a natureza, um com todas as pessoas que estão em sua volta, com seu próprio
país e com os países. Em todo lugar, toda a atmosfera, como eles dizem, todo Brahamaand torna-se parte integrante de vocês...
e vocês não estão separados disso. Então os, podemos dizer, os ecos, eles chamam de "ninaad", os ecos do seu ser, da sua vida
podem ser facilmente vistos, não em avanços materiais ou em qualquer outro tipo de coisa, mas na área espiritual, que é a mais
elevada. Ou em qualquer lugar, em todo país tem havido pessoas dessa qualidade, e até hoje, todas elas são lembradas. Do
mesmo modo, todos vocês estarão representando... um conhecimento muito grande sobre a realidade. Em sua vida, em sua
criação ou em seu trabalho, de todos as maneiras, vocês podem fazer isso. A única coisa que agora nós temos de fazer é
decidir: a quantas pessoas nós iremos dar a Realização? O que nós podemos fazer para a Realização? O que nós devemos

fazer? Essa é a única coisa, se você continuar com sua completa emancipação, será feita. Vocês ficarão surpresos, é como
escalar uma grande, vocês podem dizer, montanha. Mas quando você alcançou o topo, você pode ver tudo muito bem, e você se
sente tão satisfeito por estar no topo. Assim, essa parte da escalada, mesmo alguns de vocês têm de fazê-la, tudo bem, não há
problema, você pode fazer isso. Você deve ter respeito por si mesmo, amar a si mesmo e compreender que você tem de
alcançar o topo, o topo da montanha. E uma vez que você tenha alcançado o topo da montanha, você saberá que você está lá. E
então, você começará a despejar todo o seu amor, afeto e tudo que flui descendo a montanha. E essa é que é a vida para você, é
o melhor tipo de vida. Esqueça todas as outras pessoas, políticos e outras pessoas... que supõe-se que sejam importantes,
esqueça-as. Você é muito mais elevado do que elas, porque você já está esculpido como um diamante, com o estilo de vida
sahaj, que causa muita satisfação... e também que é absolutamente muito doador de paz. Ele lhe dá alegria, ele lhe dá paz, ele
lhe dá habilidades, ele lhe dá tantas coisas que você não consegue enumerar. É como as mil pétalas do seu Sahasrara que
estão iluminadas, só Deus sabe o que você pode ter com isso. Essa é uma área tão fabulosa dentro da qual você está, as mil
pétalas. E de lá, as pessoas ganharam todo o conhecimento sobre a ciência, o conhecimento sobre todas as grandes
descobertas é de lá. Assim, isto é o que a pessoa tem de compreender: a sua própria estima. A autoestima é diferente de
autoimportância. Você deve ter autoestima. Com isso, você se tornará humilde, você se tornará muito amoroso, porque você é
capaz de amar, e isso não é forçado em você. Eu concordo que as nuvens se elevam do oceano... e depois elas proporcionam a
chuva e tudo mais. Mas é no ciclo da vida que elas estão fazendo isso, elas não estão conscientes disso. Elas não pensam que
estão fazendo algo importante, porque elas estão no ciclo. Vocês estão fora do ciclo e ainda assim, vocês estão fazendo o
trabalho... sem nenhum sentimento de autoimportância. Vocês estão fazendo porque vocês têm de fazê-lo, um outro ciclo, não
o ciclo natural, mas um outro ciclo de consciência onde... vocês estão conscientes em relação ao que vocês estão fazendo, ao
mesmo tempo, vocês são muito humildes, vocês são muito amorosos, vocês são muito gentis. Vocês não gritam, vocês não
batem em ninguém, vocês não dizem nada áspero para ninguém, e vocês podem lidar com a pessoa mais difícil. Se alguém
tenta ser estranho, vocês podem sempre elevar a Kundalini... e ficarem satisfeitos com isso. Se vocês secretamente elevarem a
Kundalini, a outra pessoa está acabada. Se vocês não conseguirem elevá-La, então esqueçam isso, esqueçam isso, ela é uma
pessoa difícil, vocês sabem, é uma pedra. Agora, o que vocês podem fazer na pedra? Vocês não podem fazê-la fluir. O amor e a
dignidade, todas essas qualidades, não são possíveis vir de uma pessoa com coração de pedra. Então, esqueçam isso, esse
não é o seu trabalho, esse não é o seu trabalho de forma alguma. Então Eu pediria, antes de mais nada, que vejamos o quanto
nós somos humildes. Nós temos de ser muito humildes, e esse é o seu ornamento, essa é sua beleza. Então você tem o seu
amor que é puro, sem nenhuma luxúria ou ganância. Você ama os outros somente porque você está no amor. E depois, em
segundo lugar, você é abençoado com paz. Você está absolutamente em paz consigo mesmo... e você ficará impressionado:
com a paz, a sabedoria virá a você. Você será considerado como o homem mais sábio, como a mulher mais sábia, porque você
está em paz consigo mesmo. Somente na paz, você pode descobrir a verdade, você pode descobrir toda solução que quiser.
Você se torna uma pessoa muito, muito sábia e sensata, extraordinariamente notável em comparação aos outros. Você não é
como as pessoas comuns em geral. Então você tem alegria. Alegria é algo que Eu não consigo expressar em palavras, mas
mesmo assim, alegria, como Eu lhes disse muitas vezes, é única. Não é infelicidade ou felicidade, é apenas alegria. Você
simplesmente desfruta. Você desfruta tudo, cada companhia, cada incidente, cada cena, cada acontecimento em sua vida, você
sabe como desfrutar. Veja, somente a alegria tem uma grande capacidade. Uma vez, Eu Me lembro, Eu tinha ido com Meu
genro... e com Minha filha ver um lugar histórico... e tivemos que subir muito. Nós subimos por cerca de três horas, então,
naturalmente, todos nós ficamos cansados, e havia um pequeno lugar para descanso feito de mármore, então nós dissemos:
"Vamos descansar aqui." Então quando Eu parei para descansar, eles estavam falando muito: "Por que nós viemos aqui," "dentre
todas as possibilidades?" Eles estavam resmungando de tudo aquilo. Então de repente – sabem, este é o momento de alegria –
de repente, Eu vi as esculturas de elefantes. Então Eu disse: "Vocês podem ver estes elefantes?" "A cauda de cada um é feita de
forma diferente." Eles disseram: "Mãe, como a Senhora pôde ver as caudas dos elefantes?" "Nós estamos tão cansados." Eu
disse: "Vejam também, apenas vejam isto." Porque essa alegria, o que ela desloca, ela desloca sua mente da insensatez. Você
simplesmente diz que é tudo insensatez, você apenas desloca sua mente, essa é a forma de você ter alegria, e ir para a coisa
que dará alegria. Vamos supor que haja uma pessoa que está muito aborrecida, então o que acontece? Você simplesmente vê o
humor por trás do aborrecimento, como a pessoa o aborrece, e o que você aprende com isso é: nunca aborreça alguém. Assim,
essa alegria tem uma especialidade, que é lhe ensinar a essência da alegria de tudo. Se é um, digamos, um filme ruim, tudo
bem, ainda assim você desfruta, porque você vê como ele é ruim. Vamos supor, é claro, se for um bom filme, então você pode
sempre assistir. Mas você não continua com sua mente em como criticar. Esse negócio de criticismo sai de sua mente. Então o
que acontece? Sua mente se desloca imediatamente de algo que é ridículo... para algo que é interessante na mesma coisa.

Então você não critica e você não se sente mal a respeito disso. Algumas vezes acontece das pessoas ficarem
impressionadas... ao ver como Eu tolero pessoas assim. Mas Eu não tolero, Eu não estou prestando nenhuma atenção, seja o
que for que a pessoa esteja fazendo. Se você for dessa natureza, isso é uma, nós chamamos de uma condição onde, onde você
está absolutamente no estado de "turya". Então Kabira disse: "Jaba mast hue fir kya bolen", "Quando eu entro nesse estado de
alegria," "por que eu deveria dizer alguma coisa?" É como um temperamento que você tem de compreender e respeitar. Isso
está dentro de você, mas respeite-o. Não compare isso com os outros, os outros não estão no seu nível. Então você está em um
nível diferente e apenas tenta desfrutar. Nunca ache que você é alguém superior ou mais importante, não, nunca ache isso. O
que você deve sentir é essa gratidão... por você não estar envolvido com todas essas ideias estranhas... e estilos de vida
estranhos onde você continua criticando, "isto não é bom, eu não gosto disto, eu não gosto disto." Quem é você? Você não se
conhece. Quando você diz: "Não gosto disto", você não está conhecendo a si mesmo. Como você sabe o que você não gosta?
Eu tenho visto que as pessoas com conhecimento muito pobre... que ficam somente sabendo um pouco aqui e ali... são muito
críticas com os outros. Eu não sei a razão por que é assim, mas talvez elas pensem que não há limites para elas. Mas isso é
muito comum. Mas, se você sabe do conhecimento absoluto, então você se torna realmente humilde, absolutamente humilde e
doce, gentil e amável. Assim, hoje é um grande dia de qualquer forma para Mim também. Eu não sei se Eu viverei mais muitos
anos para ver esse belo dia. Porque, afinal de contas, foi uma vida muito dura de acordo com outros padrões. Mas o que é mais
doador de alegria para Mim foi formar Sahaja Yogis, e ouvi-los e conversar com eles. O modo como eles eram tão doces e tão
gentis, e tão respeitosos. Tudo isso tem Me ajudado muito, e Eu devo agradecê-los por isso. Com o apoio de vocês, com sua
ajuda, com sua compreensão, Eu pude alcançar isso. Se Eu pudesse alcançar isso por conta própria, Eu nunca teria pedido essa
ajuda de vocês. Mas vocês são exatamente como Minhas mãos, vocês são exatamente como Meus olhos, e Eu preciso muito
de vocês, porque sem vocês, Eu não posso fazer isso. É como canalizar. A menos e até que vocês sejam os canais, de que
adianta ser a Adi Shakti ou qualquer coisa, como se canalizará isso? Se há movimento elétrico, você precisa de canais, senão é
uma coisa estática. Do mesmo modo, Eu sempre senti que Eu precisava de mais e mais canais, e quando isso se realizou, Eu
fiquei realmente, realmente em um maravilhoso estado de espírito. Assim, Eu lhes agradeço muito novamente por este dia que
chegou, e Eu os abençoo de Meu coração, de modo que agora vocês assumam a responsabilidade. Você é um Sahaja Yogi,
então você tem a responsabilidade também... de dar realizações aos outros. Não guarde para si mesmo, isso tem de ser dado
aos outros. E você pode explicar, você pode falar com eles, você pode realmente compreendê-los muito bem. Tente
compreendê-los e falar com eles, e você deve dar realizações aos outros, senão você não se sentirá completo. Para sentir-se
completo, você tem de fazer isso. Que Deus abençoe todos vocês.
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Palestra após o Sahasrara Puja, Cabella, Itália, 07.05.2000 Foi realmente uma ideia maravilhosa… colocar Minha atenção em
todos estes campos da vida, que são muito importantes, e na realidade, Eu tenho a atenção em todos eles… e Eu cuido de tudo
isso. Mas Eu diria agora para todos vocês colocarem sua atenção nisso. Porque são vocês que podem fazer algo sobre isso.
Vocês podem começar com a natureza, como eles dizem que é, nós temos de ser gentis com a natureza. Nós estamos tendo
esses problemas, as pessoas estão cortando árvores, fazendo todos esses tipos de coisas sem nem mesmo pensar que… isso
que é para a geração futura vai se tornar um deserto. Assim, da mesma forma, para tudo, para suas frutas e para a agricultura,
as vibrações podem realmente transformar. Nós tivemos em nosso jardim, vocês não acreditarão, uma peônia deste jeito, até
mesmo maior do que isto, muito grande. Nós nunca vimos uma flor assim. Nós tivemos também tulipas tão grandes assim. Eu
nunca vi tulipas assim em Minha vida. Com vibrações, vocês podem melhorar todos os lugares. Digamos que você vá e se
encontre com algum político, vejamos, ou algum partido político, então use suas mãos… e dê bandhans para eles o tempo todo.
Você pode se sentar na mesa no outro lado… e debaixo da mesa, você fica lhes dando bandhan. Você tem poderes, mas se você
não usa seus poderes, então isso é inútil, se você só fica pensando… em se desenvolver e cuidar de si mesmo. Agora esses dias
se foram, agora você tem de cuidar de outras coisas… e Eu fiquei muito feliz com todas as coisas que eles mostraram… e toda a
Minha atenção já está lá, mas se vocês também colocarem sua atenção, como vocês sabem, Eu já comprei sete grandes
terrenos, de 20 a 24 hectares de terras em Maharashtra… para diferentes projetos e esses projetos começaram. Agora em Delhi
também, nós temos um lote enorme… para abrigar as mulheres que estão desamparadas. Primeiro, no nível social, nós temos
de fazer algo, Eu pensei. Então está tudo feito agora, nós fundamos uma escola, começamos… uma academia (de artes)
novamente, nós vamos ter uma outra academia, e também ensinar os jovens com formação profissionalizante e tudo mais. A
Índia tem dessa forma, não é tão avançada… como vocês são nessas coisas, mas há uma coisa fabulosa em relação à Índia é
que… por causa de nossa cultura, talvez, por causa de nosso estilo de vida indiano de respeito, as pessoas se tornaram muito
bem preparadas… para construção de software, esse tipo de coisa. Eles são muito inteligentes na construção de software,
porque a atenção deles penetra. Então se vocês também penetrarem sua atenção, vocês podem alcançar o mesmo, vocês são
mais avançados do que eles. Mas porque eles foram educados nessa cultura, eles são muito inteligentes, mas a atenção deles
não é dispersa. Ela não é, ela só fica em um ponto e penetra muito bem e… eles estão se saindo tão bem agora que chegará um
dia em que… a Índia se tornará um outro país muito próspero. Assim, isto é o que tem de acontecer: primeiramente nossa
cultura tem de ser trazida de volta… a um tal estado de modo que as crianças tenham todas as ideias positivas… e um bom
caráter e desenvolvimento adequado, com amor, afeição, mas não para mimá-las, não para mimá-las. Elas devem ser criadas de
tal maneira… que elas desenvolvam uma visão apropriada da coisa toda, e também desenvolvam a penetração da atenção
delas. Mas se você continua mudando sua atenção o tempo todo, o interior se acaba, porque a atenção… fica, o que vocês
podem dizer, dividida. Portanto, essa penetração da atenção tem de ser observada. É um - digamos, por exemplo, você olha
para alguma árvore, então apenas a observe, com amor. Veja o que a árvore está lhe falando, o que ela está dizendo. Apenas
olhe para uma montanha, então apenas fale com a montanha… e observe o que a montanha está lhe dizendo. Coloque sua
atenção completamente em uma única coisa e veja por você mesmo. Isso o ajudará muito, mas se você tem uma atenção… que
esta o tempo todo observando isso, observando aquilo, isso, aquilo… e criticando é uma outra forma de você deixar escapar
algo da atenção, muita atenção vai para isso. Em terceiro lugar poderia ser o, como Eu disse, sua autoimportância é a pior coisa.
Nisso então, você não acha que alguma coisa é importante. Você continua somente cuidando de sua autoimportância. Há
muitas maneiras, mas a melhor forma é… aprender como lidar com sua própria atenção… e como lidar com outras pessoas, isso
é muito importante. Como você lida com as pessoas é muito importante para um Sahaja Yogi. Se você lida numa maneira
adequada, de uma forma decente, de uma forma que é simpática, que é apreciativa, então você encontrará muitos amigos… e
eles tentarão descobrir: "Como você é assim?" "Como você é tão pacífico? Como você é tão gentil?" "Por que você não é agitado
como os outros?" Assim, em seu próprio estilo de vida, você pode estabelecer isso. Mas quando você está lidando com os
outros, o que Eu estou dizendo… é que as relações sociais com os outros são muito importantes. Agora, em qual nível você deve
começar, Eu não consigo dizer, isso depende de seu temperamento e aptidão. Mas seja qual for dessas áreas que você ache
importante, você pode apenas tentar descobrir qual é a solução, como você pode ajudar nisso, como você pode trabalhar isso.
Todos vocês podem fazê-lo. Não é que você tenha de desenvolver… um tipo de partido para lutar contra qualquer coisa, mas ao
ter sua própria atenção, você saberá as soluções de muitos problemas. Muitos problemas podem ser resolvidos se você

descobrir a solução. Mas você pode achar uma solução com sua concentração da mente. Isso é muito importante e se você
puder realmente fazer isso, todos esses problemas que você enfrenta hoje… nesses diferentes campos da vida podem ser
facilmente resolvidos. Isso não é tão difícil, a vida familiar, como vocês disseram, pode ser resolvida dependendo da esposa e
dependendo do marido… e do relacionamento deles, é muito simples. Mas de uma forma ou de outra, nosso histórico é tal que
achamos que… não compreendemos coisas simples. Nós somente entendemos coisas complicadas. De uma forma simples, se
você lida com as pessoas em diferentes níveis, nesses diferentes aspectos da vida, você ficará surpreso ao ver que você será
muito mais popular, as pessoas irão querer saber que tipo de coisa é essa. Eu lhes falarei sobre um senhor, seu nome era Sr.
Domali, ele já faleceu. Eles o conheceram. Ele vivia em uma vila que ele costumava ficar. Ele ficava cuidando de seus… campos
e coisas assim. Ele era como um fazendeiro… e de algum modo ele teve a Realização em Puna. Depois de obter a Realização
em Puna, ele foi para o seu próprio lugar… e ele começou a Sahaja Yoga lá, e começou a dar às pessoas… a Realização, isso e
aquilo, e foi surpreendente, porque ele nunca veio a Mim ou nunca veio para Puna e… de repente, ele desenvolveu essa mente de
concentração, e as pessoas Me disseram: "Mãe, ele conseguiu muitos Sahaja Yogis." Ele desenvolveu isso com tamanha
compreensão… e quando Eu fui lá, Eu fiquei surpresa ao ver… que tínhamos mais Sahaja Yogis lá do que em Puna. Onde em
Puna, havia Sahaja Yogis que estavam fazendo o trabalho. Mas esse único sujeito sozinho tinha mudado toda a ideia… das
pessoas em Ahmednagar e Rahuri. Aquilo foi muito surpreendente. Eu sei que ele era apenas um homem simples… e do tipo
fazendeiro, e então ele começou a usar as vibrações… para suas atividades e coisas assim e foi notável, na verdade, ele não era,
como Eu disse, muito instruído e tudo mais. Mas nós sempre fomos e ficamos em sua casa e… nós ficávamos realmente
encantados pela forma como… ele tentava expressar sua espiritualidade aos outros. Da mesma maneira, todos vocês podem
fazê-lo. Agora, o que Eu tenho observado é que nós somos muito tímidos, tímidos em relação à Sahaja Yoga. Uma vez Eu estava
viajando de avião… e havia uma mulher sentada com sua vibração quente, totalmente. Então Eu perguntei a ela: "Quem é seu
guru?" E ela entrou em um outro reino de descrever que o guru é assim. Eu conheço o guru, é horrível, falso, um sujeito falso,
horrível. Horrível, mas ela o estava elogiando muito, sem saber muito sobre Mim, ela simplesmente continuava sem parar. E Eu
disse: "Olhem para esta mulher," "o tanto que ela está falando sobre o guru dela," "por que nós somos um pouco tímidos para
falar sobre a Sahaja Yoga?" Primeiro comece a falar para as árvores sobre a Sahaja Yoga, talvez, pratique isso dessa maneira e
depois você pode começar a falar aos outros… sobre a Sahaja Yoga, vocês podem trabalhar isso, vocês têm de fazê-lo. Qualquer
um que se encontre com você deve ver você, perguntar para você, porque isso será muito evidente a partir de seu rosto, de seu
comportamento, que você é uma pessoa diferente. Mas então você deve começar a falar abertamento sobre a Sahaja Yoga. Se
Eu fosse tímida como vocês, a Sahaja Yoga não teria expandido. Assim, não há nada para ficar tímido em relação a isso, vocês
apenas devem saber que vocês são Sahaja Yogis, todos vocês são sufis e vocês podem falar com as pessoas abertamente,
com todas as pessoas que vocês se encontrarem. Gradualmente, vocês ficarão surpresos ao ver que eles verão o seu caráter.
Eles verão sua natureza e mudarão. Como Dhumal, uma vez ele foi a um escritório… e ele tinha de fazer algum trabalho… e lá ele
começou a falar com eles: "Eu quero fazer isto." Ele foi tão pacífico e agradável… que eles lhe perguntaram: "De qual fábrica
você obtém sua comida?" Eles não conseguiam entender como ele podia ser tão calmo… e tão honesto e tão penetrante. E isso,
isso lhe deu toda a popularidade naquele escritório. É um escritório fiscal e muitas pessoas vieram e lhe perguntaram… e ele
disse: "Eu sou um seguidor de Shri Mataji…" "e nós, eu sou um Sahaja Yogi e todos vocês podem se tornar um Sahaja Yogi." Eles
disseram: "Tudo bem, nós também nos tornaremos." Desse jeito. Portanto, a pessoa não deve se sentir tímida em relação à
Sahaja Yoga. Senão o que acontece é que ela se dissipa com você. Assim, isso Eu tenho falado e repetidas vezes todas essas
coisas… que vocês têm dito são muitos boas. Minha atenção está presente… e Eu sou a única mulher no mundo inteiro que deve
ficar lendo… todos os jornais, normalmente as mulheres não leem jornais, porque eles são dores de cabeça. Mas Eu leio
jornais… e tento acompanhar e chegar ao ponto correto e, quero dizer, está muito em Minha mente essas coisas. Mas uma
única pessoa não pode fazer isso sozinha. Você tem de ter outros que possam canalizar isso. Então Eu diria: "Não se sintam
tímidos." Vocês devem falar sobre isso, usem o broche, com o broche, as pessoas lhes perguntarão: "Quem é esta?" Então
vocês falam para eles. De qualquer modo que vocês gostem, vocês devem se expor… e isso funcionará melhor. Todos esses
problemas podem ser resolvidos por vocês. Vocês são em grande número aqui e também estão representando… tantos por
trás. Assim vocês podem compreender… qual é a sua personalidade… e o quanto vocês podem impressionar as pessoas, tudo
bem? Obrigada.
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Shri Adi Shakti Puja, Canajoharie, Nova York, EUA, 02.07.2000 Hoje, nós viemos aqui para fazer o Puja a Adi Shakti. Eu já lhes
falei sobre a Adi Shakti, como Ela teve de realizar tantas coisas neste mundo, primeiro criar... e depois... criar os seres humanos
através do processo evolutivo. Depois disso consolá-los, depois aconselhá-los. Muitas pessoas vieram a esta Terra... somente
para fazer o aconselhamento. Eles falaram sobre o que era errado, sobre o que era certo, o que nós devemos fazer, o que não
devemos fazer, o que é o autorrespeito... e o qual é o dever de um ser humano como a criatura superior. Muitos deles vieram a
esta Terra, um após o outro, eles vieram em cada país... e o aconselhamento deles formou religiões. É claro, vocês veem a
confusão das religiões... e foi desse modo que a vida deles foi desperdiçada, as pessoas formaram religiões após religiões,
somente através das quais os seres humanos foram divididos, divididos a tal ponto que eles odeiam uns aos outros. Se alguém
nasce na religião X, ele odeia a pessoa que segue a religião Y, enquanto aqueles que vieram como conselheiros... falaram sobre
a completa unidade, a completa união da raça humana. Apesar disso, o cérebro humano em sua liberdade fez todos os tipos de
coisas erradas... e criou um país, ou podemos dizer, o mundo inteiro cheio de... muitos problemas originando-se das religiões.
Como pode a religião fazer você odiar alguém? A religião existe para compreender o amor, para assimilar o amor e a
compaixão. Assim, a terceira coisa que a pessoa tinha de fazer... é o trabalho da Adi Shakti, que é a Kundalini dentro de nós... e
através de Seu despertar, nós obtivemos o puro conhecimento, o conhecimento absoluto, o puro conhecimento que não pode
ser desafiado, é absoluto. Tudo que você sabe depois da Realização é absoluto. Se você sabe disso, então o que você tem de
compreender... é que tudo tem de ser unido. Você não pode ter lutas e não pode odiar ninguém. Se aquilo começar a acontecer,
todos os problemas do mundo acabarão. Assim, a primeira coisa, a redenção, essa é a qualidade da Adi Shakti, era redimir as
pessoas de todas suas ideias erradas... a respeito dos outros. Primeiramente, como vocês sabem, há seis inimigos que temos...
e a menos e até que consigamos conquistar esses seis inimigos, nós não poderemos ser uma pessoa religiosa. Isso é o que é
dito, mas na verdade, todas as religiões são baseadas somente em progredir... esses seis inimigos que temos dentro de nós
mesmos. Quando você vê isso claramente, você começa a buscar, você começa a buscar, a buscar honestamente a verdade, e
a revelação da verdade, a verdade absoluta só pode vir através de sua evolução, através de sua reforma, de modo que você se
torne uma pessoa que conhece a verdade. Para isso, a ascensão da Adi Shakti é importante dentro de você, que é a sua
Kundalini, e quando essa situação se estabelece, automaticamente você abandona todos esses seis inimigos... que você tem.
Você se torna um belo ser humano, como uma flor de lótus, quando ela está no estado de germinação inicial, ela se parece com
todos os outros animais pequenos... ou com pequenas, você pode dizer, com coisas pequenas muito, muito sujas que estão no
lago. E depois, quando ela começa a sair, a sair daquela água horrível, ela se torna uma flor tão bela, se eleva e se abre. Da
mesma maneira, um Sahaja Yogi, embora conviva com todas essas coisas horríveis... que estão acontecendo, ele floresce
como um lótus. Ele não tem todos esses insetos, toda essa sujeira e imundície dessa água em que ele vive. Ele suga somente a
água pura e o restante, os outros permanecem lá do jeito que estão. Assim, o que resta dentro de você é somente pureza,
beleza e fragrância, exatamente como um lótus, então não há mais o problema... de ser atacado por todas essas pequeninas
criaturas na água... e todas as coisas sujas que estão na água. E é esse estado que você alcançou agora, Eu fico muito feliz ao
ver que tantas pessoas na América alcançaram isso. Isso é uma bênção muito grande... porque os Estados Unidos é o país líder
de tantas formas. Uma delas você pode dizer que eles ganharam muito dinheiro, isso não é critério para se tornar um Sahaja
Yogi muito bom. O que você obtém é a satisfação, a satisfação em que você desfruta tudo que você tem... e tudo que os outros
têm. E a segunda coisa que acontece com você... é que você se torna totalmente coletivo. Isso tem de acontecer, mas Eu noto
que as pessoas ainda não entenderam... o significa da coletividade. Por exemplo, a família é muito, muito fraca aqui. A família
que está sendo criada pelos relacionamentos naturais... não é tão respeitada como deveria. Tudo porque é baseada no dinheiro,
então as pessoas começam... a discutir, a lutar, até mesmo a matar umas às outras. Agora, a base da família é o amor e a
compaixão. Aqueles que não tem isso não podem ter boas famílias. Eu tenho visto que mesmo entre os Sahaja Yogis às vezes,
algumas pessoas que estão trabalhando por dinheiro, que são instruídas, algumas vezes menosprezam as pessoas que não
são tão ricas, ou talvez as donas-de-casa que estão trabalhando em casa, cuidando das crianças, fortalecendo as famílias não
são tratadas com respeito... como uma secretária em alguma organização. Eu não sei por que esse tipo de masculinidade... se
apossa das mulheres. Por que elas deveriam pensar que elas são algo superior... em relação às mulheres que estão
trabalhando duro em casa, cozinhando, cuidando das crianças, suportando todo o impacto da sociedade? Isso é algo que Eu
acho que é uma parte que está faltando muito... nos Estados Unidos e também nos países ocidentais. Quando o dinheiro se

torna importante, quando o dinheiro é importante, então o Princípio da Lakshmi não é respeitado. É impressionante, o dinheiro é
a parte que é a bênção da Lakshmi, mas a Gruhalakshmi é Aquela que é uma dona-de-casa não é respeitada, e com isso, Eu lhes
digo, coisas muito, muito erradas podem acontecer. Você pode trabalhar, você pode ser instruída, mas você deve ser capaz de
cuidar de sua família, e cuidar do conforto deles e cuidar da união deles. Ao invés disso, as mulheres instruídas, Eu as chamo de
"mulheres másculas", as mulheres instruídas acham que elas são algo superior, elas estão lamentavelmente erradas. De
maneira alguma, um homem é mais elevado do que uma mulher. Assim, esse tipo de disparidade existe e a pessoa acha que:
"Nós estamos ganhando dinheiro, nós somos instruídas", são realmente mulheres másculas, Eu devo dizer. Mas as mulheres
que trabalham duro em casa com amor, que cuidam das crianças, cuidam da família não são de forma alguma... inferiores a
essas pessoas que estão trabalhando no escritório. Portanto, essas mulheres devem ser respeitadas por seus maridos, pela
empregada, pelas empregadas da família, não somente isso, mas todos os Sahaja Yogis devem respeitar essas mulheres... que
estão fazendo uma tarefa tão difícil. Eu tenho sido uma dona-de-casa e Eu sei o que é administrar a casa, cuidar das crianças,
cuidar da completa organização... e cuidar do gasto do dinheiro, se ele for limitado. Esse ego tem de desaparecer. Outro dia
uma mulher veio numa entrevista e Me perguntou: "Como é que neste mundo dos homens..." "a Senhora é tão respeitada?"
Mundo dos homens. Eu fiquei realmente rindo, quem as faz pensar que é o mundo dos homens, Eu não consigo entender. Eles
podem existir sem as mulheres? Mas Eu fiquei surpresa com a pergunta dela, porque ela disse: "Mesmo na prisão, os
criminosos têm muito respeito por Você." "Como isso é possível?" "Como eles podem ter tanto respeito por uma mulher?" Eu
disse: "Eu não consigo entender uma coisa," "os criminosos têm mães ou não?" Todos eles são homens, eles não têm uma
mãe? Todos eles têm uma mãe e eles respeitam a mãe. Este é o ponto que a pessoa deve saber: a mulher é muito mais
importante do que o homem... no que se refere às crianças. Mas Eu tenho visto mesmo algumas mulheres que acham que
são... muito capazes tentam controlar tudo e criam problemas. O trabalho da mãe não é controlar. O trabalho dela é amar, dar
compaixão, e essa é a qualidade das mulheres que está perdida... neste chamado país ocidental avançado. É uma coisa muito
perigosa, Eu pessoalmente acho, se uma coisa assim acontecer, as famílias serão destruídas. Ninguém terá respeito por uma
mulher que cuida da família, e ela é mais do que um primeiro ministro, Eu diria, na família, e ela deve ser respeitada e
compreendida. Hoje, Eu acho que é importante dizer que todos vocês devem... compreender o valor das mulheres que são
donas-de-casa. É um trabalho enorme ser uma dona-de-casa, Eu passei por isso e sei o que é. Não é dado o respeito à
dona-de-casa. Ela também deveria cuidar das crianças. As crianças são os cidadãos de amanhã. Quem cuidará delas? Quem as
educará? Às vezes, todas essas mulheres másculas também não têm filhos, então elas não sabem qual é o problema dos
filhos. Pelo menos aquelas que estão resolvendo os problemas, digamos, dos filhos, vocês devem entender a responsabilidade
delas. Esse é um ponto muito, muito crucial, Eu acho, no qual todas as sociedades ocidentais estão entrando em colapso,
porque na cultura deles não há lugar para a mãe. Assim, as mulheres não devem se sentir de forma alguma inferiores... se elas
são mães e estão cuidando da casa. Elas não devem se sentir inferiores a ninguém que ache... que é alguém importante.
Basicamente a família tem de ser melhorada. Essa coletividade deve trabalhar primeiro na família. As crianças devem ser
cuidadas apropriadamente. Elas devem ser educadas de uma maneira adequada, do jeito que está hoje em dia, vocês sabem o
que está acontecendo com as crianças. Quando leio sobre isso, Eu fico muito chocada, as crianças são simplesmente tratadas
como se elas fossem... uma coisa indesejada. Não lhes é dada nenhuma atenção. Por fim, as crianças se tornam viciadas em
drogas, elas se tornam vagabundas, ou qualquer coisa assim, elas podem se tornar qualquer coisa porque elas são muito, muito
negligenciadas e há tanto ódio pelas crianças. Assim, a pessoa tem de primeiro lembrar-se que pela a coletividade, você deve
cuidar de seus filhos, não somente isso, mas com amor e compaixão, não como alguém que está tentando se tornar um
déspota com isso, mas uma pessoa que é uma fonte, que é uma fonte de alegria e compaixão. Em uma de Minhas palestras, Eu
lhes falei sobre a inteligência emocional. Isto é o que devemos tentar absorver: inteligência emocional. Isso significa a
inteligência que é baseada nas emoções. A menos e até que nos tornemos emocionalmente inteligentes, nossa sociedade não
poderá melhorar. Na inteligência emocional, você cuida e gosta de cuidar. Você faz tudo pelos outros com uma grande
compreensão emocional, não por uma única criança, não por um único filho, mas para todo mundo, você tem de ser
emocionalmente inteligente. Algumas crianças nascem assim, mas algumas devem ser moldadas deste jeito: elas devem ser
emocionalmente inteligentes, porque se a mãe e o pai são orientados para o dinheiro, muito egoístas, eles não permitirão que
seu filho dê nada aos outros. Então essa criança crescerá e se transformará... num tipo muito estranho de pessoa e ela nunca
fará nada por ninguém, nem mesmo por seu próprio país. Por que ela deveria? Tudo é pelo egoismo, então pessoas assim
entregam-se à corrupção, entregam-se a todos os tipos de coisas que são egoístas na atitude. Agora, nós estamos falando de
coletividade. Na coletividade, nós fazemos pelos outros, gostamos de fazer pelos outros. Amamos dar coisas aos outros, não
para si mesmos, porque seus filhos também se tornarão do mesmo tipo... e só se importarão com eles mesmos. Essa

inteligência emocional tem de ser introduzida em nossas vidas, no padrão que temos. Nós somos emocionalmente
inteligentes? Ou somos só inteligentes ou emocionais? Ambas as coisas estão erradas. Se você só é inteligente, você pode se
tornar uma pessoa muito seca. Talvez você só tenha poucos amigos, talvez, talvez não tenha, e você sempre tentará se manter
longe da coletividade. E se você for emocional, você será apegado somente a uma pessoa, apegado a uma única criança, talvez,
apegado a uma única pessoa, a alguém até mesmo na sociedade, sem lógica, por quê? Por que você é apegado a uma única
pessoa? Por que você se preocupa só com uma pessoa? Todas as pessoas assim caem num jogo terrível. Na política, vocês
têm visto como as pessoas tentam ajudar... seus próprios filhos e filhas, e isso e aquilo, e nós indianos temos sofrido muito
com esse tipo de apego emocional. Assim, de acordo com a ética, a inteligência emocional é a maior qualidade... através da
qual você doa aos outros, você cuida dos outros, de todo mundo, e torna-se muito, muito coletivo. Agora, exclusividade é uma
outra moda que é muito infeliz, "isto é exclusivo", porque você não quer ser uma pessoa das multidões, você quer ser exclusivo.
Você deve ser exclusivo em inteligência emocional, não em outras coisas. Essa é a melhor coisa que podemos ter. Como sou
da mesma opinião, Eu sou apenas uma mulher, sou apenas uma Mãe, mas o que Eu tenho é realmente a inteligência emocional,
um oceano dela, e a partir disso, Eu sei sobre todo mundo. Eu entendo todo mundo e todo esse trabalho tem sido feito por
causa... dessa qualidade em Minha cabeça. Eu não sou apegada a uma única pessoa ou a um único estilo. Seja o que for que
vocês digam, Eu posso entender porque Eu estou em um nível... em que Eu posso entender tudo que vocês estão fazendo. Para
alcançar isso, tentem desenvolver a inteligência emocional. Aqui as crianças não darão nem mesmo um brinquedo... para
alguém brincar, até mesmo a mãe é assim, o pai é assim, extremamente egoísta... e "nós devemos ter as nossas próprias
coisas, tudo deve ser nosso." Isso tem de desaparecer, isso tem de desaparecer dos Estados Unidos, especialmente porque
eles são a nação líder neste tipo de egoismo. Que egoísmo eles criaram, Eu não contei, mas vocês sabem disso. Vá e pergunte
às pessoas do Canadá, México, Peru, todos esses países, eles lhes falarão. Eles não têm vergonha de serem egoístas. Eles são
exploradores, eles não têm vergonha. Ninguém pode nem mesmo falar com eles, porque eles acham que são pessoas muito
ricas, mas todas essas riquezas não lhes darão a alegria da vida. A alegria da vida existe somente na inteligência emocional. Se
você não tem isso, ela torna-se muito seca, a vida torna-se muito estranha, insuportável, horrível... e até mesmo a família se
dissolve... se não há nenhuma inteligência emocional na família. Eu conheci muitas mulheres que tiveram três casamentos,
cinco casamentos, Eu não sei como elas podem fazer isso, mas fizeram, por causa dessa falta de inteligência emocional. Ela é
algo que é o senso de doar. Não é que você esteja sacrificando alguma coisa, não. Isso também é outra ideia de que temos que
suportar isso, nada disso. Observem a vida de Cristo, Ele entregou Sua vida. Por quê? Qual era a necessidade Dele fazer aquilo?
Atrás disso estava a verdade. Quando você tem a verdade em você, a luz da verdade, o poder da verdade, a força da verdade,
você se torna emocionalmente inteligente. Você compreende que se você realmente ama algo, então você tem de suportar todo
tipo de problema. Você tem de tolerar muita insensatez. Eu sei que é muito dizer isso, mas Eu achei que para este puja especial,
Eu deveria dizer alguma coisa sobre a família. Em nossos ashrams ou em nossos programas... ou onde quer que estejamos,
nós devemos nos lembrar deste ponto: nós estamos tendo essa inteligência emocional... quando estamos tentando falar sobre
a Sahaja Yoga? Por que Eu preciso estar em todo lugar para falar com eles? Qual é a necessidade? Vocês podem falar com eles.
Se você tem essa inteligência emocional, todo mundo o escutará. Por que não? Não necessariamente Eu deveria ir a todo lugar
e falar com eles. Quantos países Eu posso visitar? E a reação a isso é tão bela e tão agradável, é surpreendente. Como um país
como Benin, todos são muçulmanos lá, todos são pessoas negras, todos eles tornaram-se Sahaja Yogis, 9.000 pessoas. Como
Eu poderia conquistar isso? Apenas pensem: 9.000 pessoas vêm a você por meio disso. Depois também Eu vi em outros países.
Simplesmente este é o poder da inteligência emocional... que captura o coração das pessoas. Você pode ter qualquer
quantidade de propriedades, de dinheiro, de tudo, as pessoas detestarão você, tudo bem. Então talvez você diga: "O que há de
errado?" "O que há de errado com isso?" Você está ferindo a coisa mais grandiosa que é o ser humano. E os políticos, eles são
horríveis, como dizem. Por quê? Porque eles não têm nenhuma inteligência emocional. Também como administradores, eles
são muito difíceis porque eles não têm nenhuma inteligência emocional. Todas essas pessoas são desprovidas... dessa grande
qualidade da inteligência emocional. Se seu país é muito progressista, Eu devo dizer que vocês devem progredir em inteligência
emocional. Dessa maneira, eles são filantrópicos, Eu sei, os americanos são conhecidos por serem filantrópicos, mas por trás
disso, eles querem ter poder. Eles querem dominar as pessoas com esse dinheiro. Isso não é inteligência emocional, eles
apenas querem dominar. Se eles começam algum tipo de caridade, isso é apenas para ter um grande nome na televisão... ou ter
uma grande propaganda "oh ele tem dinheiro", e então ele age como um magnata por toda parte. Eles doarão uma pequenina
parte disso, uma pequenina parte da propriedade deles, realizam isso e fazem um tamanho estardalhaço em relação a isso,
porque eles querem converter tudo em dinheiro, o dinheiro tem sido a pior coisa que os pagou. Vocês são Sahaja Yogis, vocês
têm de emitir ondas de inteligência emocional. Vocês têm de emitir amor para todo o mundo. Vocês têm de mostrar como

vocês podem persuadir com o amor. Isso também é possível se você não for tão apegado. Se você for apegado, digamos, a seu
país somente - agora, essa é uma questão maior - então você tentará explorar outros países, tirar vantagem deles, tentará
exauri-los. Mas se você é emocionalmente apegado a seu país, então você trará bom nome ao seu país... fazendo um
verdadeiro bom trabalho. Eu não sei por que as pessoas não sabem como discernir. Por que elas são tão egoístas tentando
chamar a atenção para elas? Tentando fazer todas as coisas boas para si mesmas? Há uma grande chance para todos vocês...
conseguirem isso dentro de vocês. Vocês são ricos porque todos vocês são Sahaja Yogis. Vocês se tornaram como flores de
lótus... e a flor de lótus tem fragrância que se espalha por toda parte. E por vários dias ela fica na água, naquela água suja e
espalha a fragrância. Com essa fragrância também, vocês podem fazer muitas coisas. As abelhas vão lá, elas dormem nessa
bela casa de um lótus... e de noite, o lótus se fecha muito cuidadosamente, todos os tipos de coisas vem à flor para aproveitar a
beleza da – a beleza daquela flor. Nós podemos dizer porque vocês podem extrair também a essência daquilo... que tem uma
fragrância, vocês também podem obter um pouco de mel disso, tudo que for possível, todo mundo vai a essa flor. Isso não
significa de forma alguma que a flor é fraca, mas essa é a qualidade dela, essa é a força dela, esse é o entendimento dela. Isto é
o que vocês são: todos vocês foram transformados em lótus. Vocês não foram transformados em algum tipo de pessoa
desagradável... ou algum tipo de burro estúpido, não. Vocês são as pessoas que devem dar a fragrância de seu amor, a
fragrância de sua compaixão para os outros, e vocês devem se sentir felizes em relação a isso. Isso não significa que vocês
abandonem isso, abandonem aquilo, nada disso, mas significa que seja o que for que você tenha, seja qual for sua
possibilidade, capacidade, vocês devem tentar fazer para os outros. Deem-lhes isso. E quanto mais vocês fizerem isso para
essa coletividade, isso é que é mais importante, pelo menos para os Estados Unidos, porque todo mundo está tentando seguir
os Estados Unidos, negócio para ganhar dinheiro, esse negócio, aquele negócio. Mas vocês são Sahaja Yogis, então o que
vocês têm de fazer é tirar... vantagem de sua conquista e dar isso aos outros. Dê a Realização aos outros. Muitas pessoas que
obtiveram a Realização... nem mesmo se importam com isso, elas simplesmente não vão e divulgam a Sahaja Yoga. Elas não
se preocupam com isso, o que é algumas vezes muito chocante para Mim, porque qual era a necessidade de Eu dar voltas pelo
mundo inteiro... com todas as pessoas loucas nele e falar-lhes sobre a Sahaja Yoga? Da mesma maneira, vocês devem também
perceber agora... que nós temos de fazer esse trabalho, nós temos de mudar as pessoas, nós temos de trazê-las para a Sahaja
Yoga. Por que não podemos? Nós somos tantas pessoas. Cristo tinha somente 12 discípulos... e o quanto que eles difundiram
o Cristianismo. E quanto a vocês? Vocês são tão bem equipados, vocês têm tanto conhecimento, o conhecimento absoluto e a
experiência. Então se vocês têm a experiência e o conhecimento, vocês podem cativar as pessoas, mas há algum tipo de
ambição furtiva, oculta que vai contra, contra a cultura da Sahaja Yoga. Eles querem ser líder, ou eles querem humilhar alguém,
ou vocês acham que não há limites para vocês mesmos, isso não adianta, e eles também praticam a Sahaja Yoga, ou divulgam
a Sahaja Yoga porque eles querem se aprimorar. Essa não é a maneira. A maneira é uma completa entrega, uma completa
entrega ao trabalho da Sahaja Yoga. Isso é possível, não é difícil de forma alguma, Eu posso lhes dizer. É muito, muito simples, a
única coisa que vocês devem entender é que... vocês têm um lugar especial juntos em todo o universo. Vocês não devem
apodrecer, vocês não devem desperdiçar sua vida. Nós começamos os casamentos, e nos Estados Unidos também, eles
disseram, Eu disse: "Tudo bem, teremos casamentos", mas esses casamentos, qual é o resultado? Se eles são como todos os
outros casamentos comuns, de que adianta? O que eles estão fazendo pelos outros? Que tipo de crianças eles estão gerando?
Vocês devem assegurar-se disto: vocês tornaram-se casais casados na Sahaja Yoga. Sua família deve ser de um tipo diferente.
O seu amor por sua família deve ser de um tipo diferente. Toda a família da Sahaja Yoga também é sua família, então por todos,
vocês devem ter compaixão e amor. Eu sei que algumas pessoas crescem muito rápido, mas algumas não porque falta nelas
esse equilíbrio... entre emoção e inteligência. Esse equilíbrio tem de ser completamente estabelecido... e Eu sei que um dia esta
América liderará muitas pessoas, muitas pessoas, milhares na Sahaja Yoga. Até agora, tudo que foi errado foi adotado. Vício às
drogas estava presente, então uma outra coisa começa, todos os tipos de coisas insensatas começaram neste país. Por quê?
Agora, as novas flores de lótus estão lá, eles têm de mudar o ambiente deste lago... onde todos os tipos de coisas imundas
estão surgindo, coisas imorais estão surgindo, arruinando o mundo inteiro. Assim, em nossa atitude geral também, nós
devemos tentar observar: nós realmente estamos seguindo? Nós realmente estamos fazendo o que deve ser feito? O que vocês
estão fazendo pela moralidade? Esse é um ponto muito importante na Sahaja Yoga. Como você se veste, como você anda,
como você fala, tudo muito importante, e todas as outras coisas que vocês têm, vocês devem tentar, como criar. E todas essas
coisas dos diferentes chakras, vocês devem tentar se concentrar nelas... e ver por vocês mesmos o que estão fazendo. O que
vocês estão fazendo com sua vida? Vocês são Sahaja Yogis, vocês são pessoas especiais, vocês não são comuns. Eu quero
lhes dizer que vocês devem ter autoestima. Tentem compreender qual é a sua qualidade, o que você é. Muito obrigada. Que
Deus os abençoe.
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Hoje, nós estamos aqui para saber sobre o Princípio do Guru.
O que um Guru faz? Seja o que for que você tenha, todas as coisas preciosas dentro de você, Ele as descobre para o seu
conhecimento. Na verdade, está tudo lá, tudo. Todo o conhecimento, toda a espiritualidade, toda a alegria está lá, neste exato
momento. Está tudo contido dentro de você. A única coisa que o Guru faz... é torná-lo conhecedor do seu conhecimento, sobre
o seu próprio Espírito. Todo mundo tem o Espírito dentro de si mesmo. Todo mundo tem a espiritualidade dentro de si mesmo.
Não há nada que você obtenha do exterior. Mas antes de obter esse conhecimento, você está lidando ou você está vivendo... na
ignorância.
Nessa ignorância, você não sabe que tesouro você tem dentro de si mesmo. Então o trabalho do Guru é fazê-lo conhecer o que
você é. Este é o primeiro passo: começa aquele despertar dentro de você, por meio do qual você sabe que você não é este
mundo exterior, que isso é tudo uma ilusão. E você começa a tornar-se iluminado interiormente. Algumas pessoas obtêm a luz
completa... e algumas pessoas a obtêm gradualmente. A essência de todas as religiões é: você deve conhecer a si mesmo.
Aquelas pessoas que estão lutando em nome da religião, vocês têm de ir e lhes perguntar, vocês têm de lhes perguntar: "A sua
religião o fez conhecer a si mesmo?" Se todas as religiões disseram a mesma coisa, você tem de fazer todas essas coisas,
simplesmente para conhecer a si mesmo. Mas as pessoas começam a se envolver em rituais. Elas pensam que fazendo todos
esses rituais, elas ficam próximas de Deus. Elas vivem absolutamente na ignorância sobre si mesmas e, diariamente, realizam
algo que não tem nada a ver com o seu Si, o seu Ser.
Muitos acrobatas, orações, pujas, essa coisa continua. Porque é tudo ignorância. As pessoas continuam a dar-lhes dinheiro. E
eles se tornam muito ricos. E o interesse deles é apenas o dinheiro. Eles querem tomar todo o seu dinheiro, sem dúvida, e
enganar vocês. Eles mimam o seu ego. Com a bajulação desse ego, você simplesmente começa a ficar à deriva no oceano de
ilusão... e você se afoga nessa ilusão, pensando que você é muito religioso e que está simplesmente... em conexão com Deus,
na qual você não está. Para conhecer Deus, você deve conhecer a si mesmo primeiro. Sem se conhecer, você não pode
conhecer Deus.
Isto é essencial: você deve conhecer a si mesmo. Mas quando você conhece a si mesmo, você conhece parcialmente. A
experiência não é suficiente. O conhecimento tem de surgir. E o Guru dá o conhecimento sobre você mesmo. Agora, você tem
de corresponder a isso. Você deve descobrir tudo que seu Guru tenha dito. "Isto é verdade ou não? Isto é correto ou não?" "Ou
isto é somente uma outra ilusão?"
Agora, nesta ascensão, as pessoas se envolvem em muitos problemas. Primeiramente vem o problema do ego, em especial no
Ocidente. O ego se ergue e você começa a pensar que é maravilhoso, que é melhor que os outros e que há algo especial a seu
respeito. Essa ignorância é mais perigosa do que a ignorância mundana, Eu acho, porque na ignorância mundana você, de fato,
sente as consequências das coisas erradas. Mas, quando você está no meio caminho, quando a sua ignorância é a respeito de
si mesmo, quando você está indo para um reino mais elevado, então deve-se sempre compreender que você não pode ter ego.
Então, o que começa é a introspecção. Você começa a olhar para si mesmo, observar o que está errado com você. Quando você
compreende que você tem ego, você começa a olhar para si mesmo. Ou quando você descobre que algo está faltando... ou algo
está errado, então também você começa a fazer introspecção. Esse deve ser um esforço muito, muito honesto, muito honesto.
Algumas pessoas na Sahaja Yoga, em um estágio muito inicial, começam a pensar que são muito grandiosas... e que não
precisam fazer nenhuma introspecção. E elas se erguem novamente dentro das nuvens da ignorância, sem alcançar a
identidade como Espírito, ou o que Eu posso chamar de Realização do Si. Então, você tem de fazer introspecção e ver por si
mesmo: o que você vem fazendo; o que você é; até que ponto você chegou. O quanto... Por favor, não traduza agora, tudo bem?

Vocês pode fazer isso depois. Vocês precisam escutar com completa concentração. Mesmo que vocês não compreendam, isso
irá funcionar. Agora, o estilo dessa pessoa muda gradualmente. Como? Em primeiro lugar, uma pessoa que é extremamente
agressiva, irascível e cheia de ego começa a ficar muito gentil e suave.
Um outro tipo que é assustado, amedrontado e muito cauteloso, começa a se tornar sem medo. Nesse estágio, você não terá
nenhum medo. Você tem certeza de que está no caminho certo... e que está se movendo na direção correta. Você não é
facilmente perturbado nesse estágio, mas ainda assim, você tem de se elevar cada vez mais alto, até o ponto em que, quando
você medita, você compreende que há algo errado dentro de você. Você alcançou a sua Realização do Si. Você obteve as
bênçãos da Realização do Si. Sua saúde está boa. Você obteve todos os tipos de bênçãos, que não consegue enumerar. Tudo
isso está presente, mas, ainda assim, você tem de ir mais longe. E isso significa compreender... todo o conhecimento sobre a
Sahaja Yoga.
Você tem de compreender por meio de sua capacidade mental, primeiramente, para começar. E depois, você precisa verificar
até que ponto está correto. Até que ponto você o compreendeu, até que ponto você tem trabalhado bem. Até que ponto você
sabe. E quando você começa a observar a si mesmo, você começa a entrar no reino de bhakti (devoção). Você se torna uma
pessoa suave. Você se torna uma pessoa doce. Você não fala demais. Você não atormenta ninguém. Você é uma pessoa muito
agradável, muito gentil, muito compreensiva.
Essa pessoa tem de verificar... como ela está se comportando em relação aos outros. Agora a atenção começa a mover de si
mesmo para o outro... e você começa a ver como você se comporta, como você ama, qual é a qualidade de sua compaixão.
Quando você ama alguém sem qualquer expectativa, apenas ama, então você é totalmente dedicado àquela pessoa,
totalmente. Você simplesmente obedece. Você fará qualquer coisa por aquela pessoa, se existir esse amor que você chama de
entrega. Isso é simplesmente o amor. A entrega não é nada mais do que o amor e esse amor... que é extremamente doador de
alegria. Essa bhakti começa. Essa dedicação começa e você é purificado por essa bhakti. Todas as características ruins que
você tem, como você pode chamá-las, todas as deficiências que você tem, todos os problemas que você tem, você compreende
e supera.
Agora, se você vê alguém com as mesmas características, com os mesmos problemas, você, por amor a essa pessoa, tenta
tolerar. Uma pessoa assim simplesmente tolera. Não há nenhuma agressão e essas pessoas perdoam. As Almas Realizadas
continuam perdoando. A capacidade delas de perdoar é enorme. Elas não têm rancor contra ninguém. Elas não têm nenhuma
raiva de ninguém. Elas simplesmente continuam tolerando... e perdoando e perdoando. Esse perdão é simplesmente uma
música, Eu diria, da sua bhakti. A dimensão do perdão que esses Mestres podiam ter, pode ser vista na vida de Cristo.
Eles são torturados, crucificados. A maioria dos santos foram torturados. As pessoas nunca gostaram deles. E eles foram
crucificados. Mas, como vocês sabem, eles nunca se ressentiram, nunca se vingaram. Eles nunca fizeram nada que não fosse
compaixão. Eles tinham compaixão. E eles sentiam compaixão por tais pessoas, de tal maneira: "Oh, Deus, por favor perdoe-as."
"O que elas estão fazendo, o que elas têm feito, elas não sabem." Extremamente compassivos.
E eles são assim, essa se torna a natureza deles. Quando essa se torna a natureza deles, eles se tornam pessoas com completa
paz. Eles não são perturbados. Eles nunca são perturbados pelo que quer que esteja acontecendo... e eles pensam que esse é o
desejo de Deus. Porque nada pode perturbá-los, nada pode aborrecê-los. Eles simplesmente regozijam sua devoção. Devoção
ao seu Guru, talvez, devoção a Deus. Nessa devoção, eles podem escrever belas poesias, eles podem seguir dançando, eles
podem seguir cantando. Porque a paz está dentro e eles estão regozijando a si próprios. Quando eles estão sozinhos, eles
nunca estão sozinhos.
Eles regozijam a si próprios. Eles sabem que nós somos unos com o Divino. E as bênçãos do Divino, eles as desfrutam. Outra
coisa é que eles nunca aderem à artificialidade. Eles nunca estão preocupados, nunca estão aborrecidos. Eles não são nem
futuristas, nem pensam no passado, mas eles estão no presente. Quando eles estão no presente, eles ficam totalmente
silenciosos. Se há qualquer problema ou se qualquer coisa lhes acontece, eles imediatamente entram em consciência sem
pensamentos. Essa é que é a habilidade deles. Para tornar-se um guru, você tem de desenvolver essa personalidade, não estar

ligado a nada.
Eu lhes contarei o Meu próprio exemplo: Eu nunca Me apresso, Eu nunca fico preocupada com o horário. Uma vez, Eu estava
indo para os Estados Unidos. Porque, se você tem certeza de que o Divino tem planos para você, você não fica preocupado. O
Divino está cuidando de você, então por que se preocupar? Eu estava indo para os Estados Unidos e uma criança caiu. Eu
estava prestes a Me levantar e sair e ela quebrou o braço. E, quando Eu vi a criança, Eu disse: "Muito bem, Eu vou fazer essa
criança ficar bem". Mas eles disseram: "A Senhora está indo para os Estados Unidos!" E Eu disse: "Eu irei, de qualquer forma."
Então, Eu curei a criança, levou cerca de meia hora... e depois Eu saí e disse: "Muito bem, vamos para o aeroporto".
Eles disseram: "Mãe, a Senhora está muito atrasada." Eu disse: "Eu nunca estou atrasada. Vamos." Nós fomos lá, para o
aeroporto... e o avião, no qual Eu iria, estava com defeito. Então, havia um outro avião, que estava indo para Washington, não
para Nova Iorque. E Eu queria ir somente para Washington. Então, imagine só como as coisas funcionam... e nós as chamamos
de Sahaja. Isso funcionou de um modo sahaja. Isso sabe... Isso significa que é sem esforço. Mas antes de tudo, sua
personalidade deve ser tal, que a sua devoção seja tão grande... que o Divino é compelido a cuidar de você, compelido a cuidar
de você.
Você tem de entender que a Força Divina está ao redor... e essa Força Divina é uma garantia absoluta para sua segurança, para
qualquer coisa que você queira fazer. Você pode pensar: "Mãe, a Senhora é muito poderosa!" Você também pode se tornar
muito poderoso. Se você for totalmente dedicado ao trabalho Divino, você também terá todos os poderes... e o Divino proverá
todo o trabalho necessário, o trabalho necessário que você quiser fazer, o tempo necessário que você tem de ter. Tudo é
provido pelo Divino. Mas a compaixão, quando ela se amplia de outras pessoas para Deus... ou para uma pessoa divina ou para
o seu Guru, então torna-se muito fácil viver, muito simples viver, sem complicações. Tudo é resolvido e você não se preocupa
com nada. Apenas fecha seus olhos e as coisas funcionam. Tudo funciona como se essa fosse a sua vontade. Mas você não
tem de desejar isso, não tem de pensar sobre isso.
Isso simplesmente funciona e o Divino cuida de tudo, cuida do seu conforto, cuida da sua saúde, de tudo. E essa ajuda Divina,
você não procura, você não pede. Mas você é uma personalidade pela qual o Divino é responsável. Você é uma
responsabilidade especial do Divino. E Ele sabe o que é bom para você e o que não é. Há um exemplo, Eu posso dar muitos, em
que, vamos supor que Eu pensei que alguém vinha Me encontrar... e as pessoas Me disseram: "Mãe, ele é muito negativo." Ele
nunca virá, ele nunca virá. Todas as coisas positivas acontecerão... e se coisas negativas ocorrerem, então você começa a usar
sua compaixão. Se for negativa, use a sua compaixão e resolva o problema. Você pode resolver os seus próprios problemas, os
do ambiente ao seu redor, da sua comunidade. Assim, agora você obteve a sua Realização do Si.
Até que ponto você foi nisso, Eu não sei. Eu tenho uma reclamação a respeito das mulheres, de muitas senhoras: elas não
meditam, elas não estão cuidando de si mesmas. Elas não são Almas Realizadas. E é por isso que muitos homens querem se
divorciar delas, porque eles pensam que essas mulheres são inúteis. E alguns homens também são assim. Para resolver esse
problema, você tem de ter compaixão. E você tem de, de uma maneira ou de outra, com compaixão, você deve persuadir o
parceiro de sua vida. Afinal os homens são muito mais ocupados do que as mulheres. Mas as mulheres entregam-se a muitas
outras coisas. Elas tem de cuidar da sua família, seus filhos, todas as suas coisas.
E a sua mente fica envolvida com todas essas coisas mundanas, de tal maneira que elas não têm nenhum tempo para meditar.
Sem meditação você não pode se elevar. Você tem de meditar. As pessoas pensam: "Agora que nós obtivemos a Realização,
então está tudo bem". Não. Todo dia você tem de meditar, porque essa é a limpeza que acontece. Com a limpeza, você
compreende, você compreende o que é necessário e o que não é necessário, você é purificado. Isso é feito pelo Divino, mas
você deve religiosamente meditar. Gradualmente você vai perceber... que sua meditação se tornará muito profunda. Você se
tornará muito, muito profundo... e seus poderes começarão a aparecer.
Quando você estiver em qualquer lugar, a negatividade sairá correndo. Todos os tipos de problemas podem ser resolvidos. O
que quer que você queira fazer está disponível para você. Qualquer que seja o seu desejo de ajudar os outros ou dar a alguém,
você simplesmente consegue isso. É a Minha própria experiência que Eu estou lhes contando. Você tem de meditar por, pelo

menos, dez minutos toda noite. E toda manhã por cerca de cinco minutos, com completa devoção, com completa admiração.
Eu tenho visto que algumas pessoas aqui têm tamanha bhakti, tamanha devoção, que é shraddha, é mais elevada do que bhakti,
que isso se torna parte integrante do seu ser. Ela simplesmente os envolve completamente. Quando você tem essa Shraddha,
isso é muito milagroso.
Ela realiza tantos milagres. É verdade que algumas pessoas foram curadas... apenas por pensarem em Mim, é um fato. Mas
isso não significa que elas tenham a shraddha desse nível, mas significa que elas têm de desenvolver shraddha. Agora, como
desenvolver a shradha, que é uma luz natural do Espírito? Porque as pessoas estão... tentando muito arduamente desenvolver
shraddha, mas a shraddha não pode ser desenvolvida pela atividade mental, por qualquer atividade, exceto a meditação do
silêncio, se você fizer a meditação. Eu sempre lhes disse para meditarem. Eu imediatamente reconheço a pessoa que tem
meditado e a que não tem. Elas virão ao Meu Puja, tudo bem. Elas falarão sobre a Sahaja Yoga, elas sairão e farão isso pela
popularidade. Muitas pessoas são assim.
Elas saem e, pela popularidade, elas trabalham. Mas interiormente, elas ainda não encararam o próprio Si. Então, nesse estágio
de desenvolvimento, você deve ser encorajado... e entender que você pode alcançar aquele estágio muito facilmente... por meio
da meditação e da introspecção. Com a introspecção, você desenvolverá uma nova qualidade de compreensão, de tal maneira
que você encontrará soluções para as coisas. Esta é outra qualidade que uma pessoa que é uma Alma Realizada tem: ela pode
encontrar soluções para todos os problemas de vocês. Ela pode sugerir a maneira pela qual você pode ser ajudado. Então, um
tipo de irmandade... desenvolve-se a partir dessa Shraddha. Você pode estar dando grandes palestras na Sahaja Yoga, você
pode estar fazendo todos os tipos de coisas, mas a menos e até que você tenha shraddha, você não poderá se elevar. E essa
shraddha é um tipo de amor dentro de você, que Eu diria, espalha-se como um fogo gentil, que não queima, que não dá calor,
mas sim frio, um belo sentimento interior semelhante a uma brisa, que faz você compreender. Você nunca falará mal de um
Sahaja Yogi.
Nunca. Eu nunca dou ouvidos a ninguém que Me fale algo contra um Sahaja Yogi. Até um certo ponto. Quando é uma
reclamação coletiva, então Eu fico um pouco preocupada... e converso sobre isso com o líder. Mas, fora isso, se uma pessoa
vem e diz isso e aquilo sobre outra pessoa, Eu simplesmente digo a essa pessoa para fazer introspecção, que não é assim.
Encontrar falhas nos outros... é um jogo comum que todos os seres humanos jogam. Eles nunca veem suas próprias falhas. De
que adianta encontrar falhas nos outros? Encontrando falhas nos outros, você não vai ser ajudado. Tente encontrar falhas
dentro de você, as quais você pode curar, você pode evitar, você pode trabalhar.
É uma responsabilidade que você tem, você deve saber, consigo mesmo, que é melhor que você descubra os seus defeitos e os
corrija. Mas algumas pessoas são muito orgulhosas de seus gostos. Elas dizem assim: "Eu gosto disso, eu gosto daquilo." E
quanto ao Espírito? Você gosta disso, você gosta daquilo. Mas e quanto ao seu Espírito? Ele gosta? Ele se regozija? Elas
continuam dizendo: "Eu gosto disso, não gosto disso," "não gosto daquilo." Isso é muito comum no Ocidente.
Agora vejam, algumas senhoras fizeram estes belos tapetes. Eles são tão espessos que, quando Eu caminho sobre eles, Eu
perco um pouquinho o equilíbrio. Mas o amor com o qual eles foram feitos Me faz tão alegre, tão feliz, que vocês não podem
imaginar o que Eu sinto a respeito deles. Essa alegria, esse oceano de alegria está dentro de vocês. E quando ela começa a
estimular, ela não os atormenta. Ela lhes dá um belo..., Eu não sei como usar as palavras para expressar isso. É como um
chuvisco sobre o seu ser, é como uma graça sobre o seu ser. O amor das outras pessoas o cativa. Você não pede isso. Mas se
você vê uma pessoa que é muito amorosa e gentil, há uma verdadeira amizade nesse tipo de relacionamento.
Mas falar mal dos Sahaja Yogis é muito errado. E depois falar com todo mundo... que isso está errado com tal pessoa, que ela
fez isso, que ela fez aquilo, é muito, muito errado... e cria um sentimento coletivo contra aquela pessoa em vez de ajudá-la. As
pessoas estão sempre em dificuldades. Então, coletivamente vocês devem ajudar aquela pessoa. Não falar mal dela. Talvez ela
tenha cometido alguns erros, mas se você começa a falar contra aquela pessoa e dizer: "isso está errado com ela, aquilo está
errado com ela", então você não é um Sahaja Yogi. Você é um Sahaja Yogi contanto que você consiga enxergar... os seus
próprios defeitos por meio da introspecção. Agora, muitos de vocês, Eu diria, a maioria de vocês... obtiveram a sua Realização.
Vocês tiveram a experiência. Mas, alguns de vocês não têm o conhecimento.

Esse conhecimento vocês devem adquirir e... verificar se esse conhecimento está realmente presente ou não. Como, por
exemplo, nos Estados Unidos, no N.I.H, que é um instituto em prol da saúde, eles quiseram testar um Sahaja Yogi e eles eram
médicos. E um médico aproximou-se e disse: "Muito bem, diga-me, por meio de suas vibrações," "o que há de errado comigo."
Então, a menina disse: "Senhor, há algo errado com seu coração." E ele disse: "Está correto." Porque ele tinha colocado uma
ponte de safena... há apenas um mês atrás e ele tinha saído do hospital. Absolutamente correto. E isso os surpreendeu. Esse
diagnóstico, vejam, é meio caminho andado para o paciente. Então, esta é a maneira mais fácil de diagnosticar uma pessoa:
apenas sentindo as vibrações.
E eles nos deram uma atenção tão boa, eles queriam desenvolver a Sahaja Yoga em seus hospitais. Então, você deve também
verificar a si mesmo, examinar a si mesmo e descobrir a respeito de si mesmo: o que você é. Por exemplo, marido e mulher.
Agora, a esposa medita, ela sabe tudo, ela sabe sobre seu marido, o que está errado com ele. E ela não diz a ele. Ela tolera. Ela
não reclama, não pede. Ela apenas tolera. E essa tolerância convence o marido... de que ela é uma personalidade mais elevada
do que ele. Ele pode ser qualquer coisa, mas ele, então, compreende que isto é o que ela alcançou: uma grandiosa
personalidade. Nós temos tantas imperfeições.
Especialmente moralmente, no Ocidente, Eu lhes digo, as pessoas estão realmente agindo... como se uma serpente as tivesse
mordido. As coisas que as pessoas fazem aqui... nunca vêm às mentes dos povos que não são desenvolvidos. Assim, o
desenvolvimento destinou-se a todos os tipos de... abundância, depravação, todos os tipos de temperamento vagabundo. E eles
pensam que são muito livres, que eles podem ir de um lugar ao outro e se divertir. Esse estilo é muito comum. Mas
simplesmente julgue a si mesmo. Você é uma pessoa desse tipo? Ou você é uma das pessoas... que são mais elevadas do que
vocês na ascensão delas? Isso é um processo, Eu devo admitir. Não é apenas você alcançar aquele ponto.
Algumas vezes, até mesmo os Sahaja Yogis muito novos... são melhores do que os Sahaja Yogis muito antigos. Mas isso
porque eles tiveram um desejo muito forte. O que nós estamos buscando? Nós devemos entender: por que nós estávamos
buscando? Porque nós queríamos conhecer a nós mesmos. De alguma forma, nós sabíamos que teríamos que conhecer a nós
mesmos. E nós não conhecíamos, então nós buscamos. Nós buscamos. Nós fazemos todos os tipos de coisas, quero dizer,
todos as coisas erradas, também, em nome da busca. Mas, é essa busca que o traz para a Sahaja Yoga.
Então você tem de ter a sua Realização do Si, a qual é muito fácil por meio da Kundalini. A Kundalini realiza a maior parte das
coisas, a maior parte. Como, por exemplo, uma pessoa Me disse que, da noite para o dia, ela parou de beber e fumar. Da noite
para o dia. Quero dizer, Eu não falo isso, Eu nunca digo isso. Mas, simplesmente, da noite para o dia, ela parou e ela disse: "Eu
era muito minuciosa a respeito do meu penteado. "E eu costumava fazer o meu penteado de..." "uma maneira diferente e indo
aos cabeleireiros, gastando muito..." "tempo com o cabeleireiro no salão de beleza, isso, aquilo." Ela disse: "Eu desisti de tudo
isso". Também, depois ela disse: "Eu costumava usar vestidos que não eram muito decentes," "então eu comecei a respeitar o
meu corpo..." "e comecei a usar roupas apropriadas." Todo esse conhecimento vem a você.
Espontaneamente, ele está dentro de você, porque ele é todo seu. Também, se o seu Guru lhe fala, você é guiado. O trabalho do
guru é guiar as pessoas. Então, nesta conjuntura, o que está faltando? O que está faltando na Sahaja Yoga? Isso Eu tenho de
lhes falar. Nós temos tantos desastres coletivos, de todos os tipos. Nós tivemos muitos terremotos, muitas inundações, chuvas,
depois os lamaçais, a lama descendo como um rio... e tantos desastres no mundo. E os Sahaja Yogis são salvos disso. Todos
os Sahaja Yogis são salvos disso, sem dúvida.
Mas, após ser salvo, qual é a sua compreensão? O que você sabe? Por que esses desastres estão ocorrendo? Porque a Sahaja
Yoga não é muito coletiva. Ela tem de se tornar muito coletiva. Ela tem de se expandir muito mais, por toda parte. Ela tem de ir a
muitas pessoas, o que nós não fazemos. Nós estamos paralisados ou fazemos isso muito pouco. Mas façam o máximo. Vejam
os doze discípulos de Cristo.
É claro que as pessoas embrenharam-se em coisas erradas. Mas como esses discípulos trabalharam... e como intensivamente

eles fizeram isso. Esse entusiasmo, vocês não têm... e se vocês não se dedicarem completamente... à expansão da Sahaja
Yoga, então os problemas coletivos não poderão ser resolvidos. Vocês estão ocupados somente com suas coisas mundanas
do dia-a-dia, com os seus outros trabalhos e tudo o mais. Tudo bem, na Sahaja Yoga, não temos objeção a isso. Mas vocês
devem ter sua atenção mais neste lado da vida: "O que nós estamos fazendo pelo coletivo?" "Nós estamos falando sobre isso?"
"Estamos expandindo a Sahaja Yoga?" "Nós estamos fazendo as pessoas saberem a respeito dela?" Eu fiquei surpresa.
Uma vez Eu estava vindo de avião... e uma senhora sentou-se perto de Mim e tinha vibrações muito ruins. Eu dei bandhan em
Mim... e lhe perguntei o que ela estava fazendo pela sua espiritualidade. E ela Me deu o nome do grupo de pessoas Bahai. "Meu
Deus! ", Eu disse, "se essas pessoas se espalharem." Elas estão tão espalhadas, elas são tantas. Então, o que acontecerá?
Desastres. Elas são pessoas tão negativas, é impossível que elas possam fazer algum bem ao mundo. E, da mesma forma,
vejam, observem qualquer um, qualquer falso guru, como as pessoas são conduzidas até eles, como elas se entregam a eles e
como elas divulgam a mensagem deles.
Eu tenho visto pessoas cantando nas estradas, cantando em louvor ao seu guru e também usando roupas esquisitas. Nós não
queremos esse tipo de coisa. Mas é claro que vocês obtiveram o conhecimento. É claro que vocês são Almas Realizadas. Mas
o que vocês têm feito pela Sahaja Yoga é a questão. vocês têm de divulgar a Sahaja Yoga em todos os lugares. Por exemplo: se
você usar um broche, então eles lhe perguntarão: "O que isso significa?" Então você tem de dizer-lhes o que é, dizer-lhes alguma
coisa. Você começa a falar sobre a Sahaja Yoga. Não falem nada além da Sahaja Yoga.
vocês têm de continuar falando sobre a Sahaja Yoga, divulgando a Sahaja Yoga. A menos e até que vocês façam isso, ela não
se tornará coletiva. E todos os desastres, que são devidos à insensatez coletiva, vocês os terão. Vocês são salvos de tantas
coisas. Digamos, mesmo se houver poluição, para os Sahaja Yogis, isso não fará diferença. Mesmo se houver um desastre de
um terremoto, o Sahaja Yogi será salvo. Mas por que não salvar o mundo inteiro? Calamidades após calamidades estão
acontecendo... e se vocês têm compaixão, vocês precisam pensar nas pessoas que podem se envolver... em alguma
calamidade ou em qualquer problema. É claro que Eu posso curar muitas pessoas, sem dúvida. Mas Eu não sei como tornar a
Sahaja Yoga muito coletiva.
Agora, vocês são tantos aqui. Vocês todos podem começar a dar a Realização para pelo menos... cem pessoas. Vão a todos os
lugares. Falem sobre a Sahaja Yoga. Cantem em louvor ao Divino e vocês salvarão o mundo inteiro. Não é salvando umas
poucas pessoas... que vocês poderão ter a grande Satya Yuga. Mas vocês têm também que salvar esta Mãe Terra. vocês têm
de salvar as pessoas que estão Nela. Eu quero dizer, a forma como essas pessoas são, Eu tenho visto tantas delas na televisão.
Sem nenhuma vergonha elas estão falando sobre o que elas não conhecem.
E elas têm milhares e milhares de pessoas atrás delas. Não é que as pessoas sejam estúpidas. Não é que elas queiram seguir
um caminho errado, mas essas pessoas que são falsas ou que são erradas, sabem como atraí-las, como capturá-las, como
falar com elas. Mas um Sahaja Yogi, se ele vê alguma pessoa com vibrações negativas, sairá correndo. Ele escapará de uma
sociedade como essa, não chegará perto dessas pessoas e dirá: "Oh! São vibrações muito ruins, nós não queremos." Então
vocês têm de ser corajosos e entrar nesses lugares, falar com as pessoas e tornar a Sahaja Yoga coletiva. Caso contrário, vocês
não podem salvar, salvar este mundo da ira de Deus. Deus está irado, sem dúvida. Quanto a vocês, Ele os salvará, mas de que
adianta isso?
Nós temos que salvar, salvar esta Mãe Terra. E, para isso, vocês têm de estar preparados. vocês têm de trabalhar, fazer isso dar
certo. Onde quer que vocês tenham uma oportunidade, vocês devem expandir a Sahaja Yoga. Algumas pessoas Me disseram:
"Mãe, se a Senhora vier, então tudo ficará bem." Por quê? O que é tão fora do comum? Vocês podem ser também como Eu.
Vocês podem falar sobre isso com as pessoas. Eu comecei a Sahaja Yoga com uma única pessoa... e naquela época, era uma
completa escuridão por toda parte.
Não havia buscadores, nada, e havia pessoas horríveis. Mas, isso funcionou e limpou, iluminou. Portanto, uma única pessoa
pode formar muitos Sahaja Yogis. Por que vocês não fazem o mesmo e falam sobre isso? O seu comportamento, o seu estilo,
tudo irá definitivamente impressionar as pessoas. Temos que trabalhar de tal maneira... que nós alcancemos nosso objetivo de

consciência coletiva. Não é somente para os Sahaja Yogis, é para todos, de forma que todas essas calamidades que estão
acontecendo, coisas horríveis que estão acontecendo irão parar. Parar completamente. Eu lhes garanto que isso pode ser
impedido. Porque vocês sempre são salvos, então todas as pessoas que obtiverem a Realização serão salvas.
Por que não falar abertamente sobre isso? Dizer às pessoas que se nós cometermos erros, se formos imorais, se formos
trapaceiros, se tentarmos oprimir os outros... e nos transformarmos tanto num poder de destruição, então esses desastres
coletivos ocorrerão. E Eu acho que nós seremos responsáveis por isso. Tudo que vocês assumirem, qualquer assunto que
assumirem, Vocês não tem de fundar uma organização para combater isso, mas somente o seu poder de convencer as
pessoas... e trazê-las para a Sahaja Yoga fará uma enorme diferença. Eu espero que vocês entendam, como um guru, o que
vocês têm de fazer. Como um Guru, há tantas coisas... E assim como seu personagem ontem, conforme eles mostraram... o
modo como Lao Tsé escreveu sobre os Mestres. Como Eles estavam acima de tudo. Acima dos tumultos, acima do ciúme, da
inveja, acima da fala descuidada. Eles são tão grandiosos. Eles são os Mestres e Eles serão os Mestres... e vocês serão os
gurus se vocês tentarem fazer isso.
Isso é o que vocês têm de alcançar. Eu sei que alguns alcançaram isso, mas, a maioria de vocês têm de alcançar, com
compaixão e amor. Que Deus os abençoe.
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Shri Krishna Puja Cabella Ligure, Itália, 20.08.2000 Hoje, nós estamos aqui para venerar Shri Krishna dentro de nós. Como vocês
sabem, todos vocês estiveram buscando antes de virem para a Sahaja Yoga. Vocês foram a diferentes lugares, leram muitos
livros... e também, alguns de vocês se perderam. E nesta busca, talvez você não soubesse o que estava buscando. O que você
estava buscando era conhecer a si mesmo. Em todas as religiões é dito: "Conheça a ti mesmo". É algo comum que todos eles
disseram. Este é um ponto que está absolutamente presente... em cada religião: "Conheça a ti mesmo". Porque sem conhecer a
si mesmo, você não reconhecerá Deus. Você não conhecerá a espiritualidade. Assim, o primeiro passo era conhecer a si
mesmo. E aquelas pessoas fizeram todos os tipos de truques com vocês, elas os ensinaram de diferentes maneiras e tentaram,
na verdade, saquear vocês e enganá-los. Todas essas coisas que aconteceram terminaram. Então, depois, vocês vêm para a
Sahaja Yoga e... obtêm a sua Realização do Si. Bem, qual é o propósito da Realização do Si? É reconhecer Deus, ou a Deusa.
Esse é o propósito da Realização do Si. Mas, após obter a Realização do Si, o que deveria lhes acontecer? Muitos de vocês
perderam o interesse em coisas insensatas, como drogas e todas essas coisas, vocês perderam o interesse em ler também
livros inúteis, vocês perderam o interesse em outros hábitos, como beber e tudo mais. Mas isso não é o suficiente. Isso não é o
suficiente. Isso aconteceria de qualquer forma. O que tem de acontecer pelo reconhecimento de Deus é: por que Deus deseja
que você O reconheça? Porque Ele deseja ver o Seu reflexo em você. Ele deseja ver Seu reflexo, é por isso que Ele os criou. E Ele
deseja ver Seu reflexo em vocês. O mesmo com a Deusa. Ela lhes deu a Realização do Si... porque Ela deseja ver Seu reflexo em
vocês. Então, você tem de se preparar para esse reflexo, que é muito mais puro, bonito, amoroso, compassivo... e acima de
tudo, cheio de sabedoria. Portanto, este é o ponto que você tem de alcançar, onde você entende que você tem de ter sabedoria.
Se está faltando sabedoria em você, então você não é uma pessoa Realizada. No nível de Shri Krishna você vê que... Ele deseja
que você se torne uma parte integrante do Virata. Ou o Viratangana também deseja a mesma coisa: você deve se tornar parte
integrante do Virata. Não é porque vocês são Almas Realizadas agora, que vocês vão por aí pensando que estão perfeitamente
bem, que não têm de fazer nada a esse respeito. O que vocês fazem além disso é a questão: após a Realização do Si, vocês têm
de ver o reflexo, que deveria estar dentro de vocês, proveniente das vidas dessas pessoas como Shri Krishna. Shri Krishna
primeiro nasceu em uma situação muito difícil, como vocês sabem, e foi levado de lá para Gokul, onde Ele foi criado por
Yeshoda. Agora, lá Ele começou essa brincadeira. Portanto, vocês têm de ser brincalhões na vida. Vocês têm de criar diversão e
alegria. Ele não disse: "sentem-se como um velho sábio em algum lugar nos Himalaias", mas sim: "Misturem-se com as
crianças, falem com elas," "brinquem com elas, divirtam-se." Ao mesmo tempo, Ele estava destruindo forças negativas que...
agiam contra Ele. Somente na Sua brincadeira, Ele fez isso. Apenas como uma criança, Ele fez isso. Como Ele era amadurecido
quando criança, vocês podem ver que Ele matou Putana. E houve dois horríveis rakshasas também e Ele os matou. Ao mesmo
tempo, Ele estava brincando com as Gopis... e provocando-as, causando-lhes problemas, caçoando delas. Por quê? Porque Ele
queria que elas fossem brincalhonas. E todos os tipos de celebrações, Ele organizou. Certa vez, veio uma enorme chuva... e Ele
levantou uma montanha inteira nas pontas de Seus dedos. Naquele momento, as pessoas devem ter entendido que... isso não é
possível. Isso é um milagre. Mas Ele estava simplesmente lá de pé com um dedo na montanha, de um jeito muito simples,
modesto. Ele estava fazendo tudo aquilo para proteger todos os garotos... que estavam brincando com Ele. Depois Ele foi e
matou Kaliya, aquele que era uma grande cobra, na água. Na água, esse horrível sujeito estava criando veneno, pelo qual muitas
pessoas foram mortas. Não Lhe tomou tempo algum. E Ele pulou dentro daquela horrível água do Yamuna, de onde Ele
resgatou, de certa forma, todas as pessoas, matando ou batendo ou, pode-se dizer, vencendo esse Kaliya. Mas as esposas da
grande serpente pediram-Lhe: "Por favor, perdoe-o." E Ele perdoou. Todas essas coisas mostram uma criança de seis, sete
anos... fazendo todas essas coisas grandiosas... sem sentir o que estava fazendo. Nós podemos dizer, sem nem mesmo
pensar a esse respeito. Mas Ele alcançou isso, porque Ele estava consciente de que Ele era Shri Krishna. Assim, a primeira coisa
que vocês têm de estar conscientes... é que vocês são pessoas Realizadas. Vocês não são pessoas comuns... para
comportarem-se de forma comum. Vocês são pessoas especiais, feitas especialmente para refletir as qualidades de Deus
Todo-Poderoso. Não se espera que vocês vão e matem Kaliya. Mas a situação é tal hoje que... vocês estão o tempo todo
protegidos. Vocês estão o tempo todo protegidos. Ninguém pode feri-los. Ninguém pode matá-los. E vocês podem ser cuidados
porque vocês são Sahaja Yogis. Agora, qual deve ser a atitude de um Sahaja Yogi... em relação a tomar decisões? Devemos
entender isso. Deve ser uma decisão espontânea. Você não tem de comparar isto com aquilo, ir lá e descobrir. Imediatamente.
Espontâneo. Como Shri Krishna, que pulou dentro do rio. Assim, da mesma forma, você deve ter uma decisão muito espontânea

para qualquer coisa. Agora, você deseja comprar, digamos, um tapete. Tudo bem, você entra na loja e, imediatamente, você
deveria saber qual é ele. Em todas as classes sociais, você deve ter uma decisão muito espontânea, uma decisão instantânea.
Mas o que Eu percebo é que o estilo é muito diferente. Eles vão de loja em loja, depois fazem uma lista delas, depois fazem
todas as medições, depois vão para casa e dizem: "Nós decidiremos isso amanhã". Essa não é a forma como um Sahaja Yogi
se comporta. Um Sahaja Yogi tem de decidir tudo... de forma absolutamente espontânea naquele momento. Vocês devem ser
assim. Agora, vamos supor que alguém esteja se afogando. Então o primeiro impulso deveria ser que você tem de salvá-lo. E
como você o salva? Você pula na água. Porque você está protegido, nada pode lhe acontecer. Então apenas pule na água e você
salvará a pessoa. No mínimo dos mínimos, essa deveria ser a sua atitude, este deveria ser o seu temperamento: que você tome
uma decisão muito espontânea. Todo esse pensamento e... todos os tipos de tomada de decisão... e ter uma grande
conferência para as decisões e tudo o mais, não são necessários. Na vida diária também, vocês têm de ser assim. Também em
toda vida política, na vida econômica... ou em qualquer outra vida que vocês tenham de levar, vocês têm de ser muito
espontâneos. Como vocês se tornam espontâneos? Que qualidades vocês têm? Qual é a arma que vocês obtiveram para saber
que decisão tomar? Vocês sabem? Vocês obtiveram as vibrações. Vocês têm a percepção das vibrações. E vocês sabem o que
são as vibrações. Vocês sabem o que as vibrações lhes dizem e... transmitem e lhes comunicam. Elas falam com vocês.
Portanto, por meio de suas vibrações, vocês devem saber em um segundo o que vocês devem fazer. Por exemplo, agora
alguém Me disse: "Mãe, quando eu vim para Cabella, eu senti tremendas vibrações". Isso é um fato. Mas quantos de vocês
sentem dessa forma? Porque a sensibilidade de vocês ainda não está desenvolvida. Vocês têm de ser sensíveis em relação às
suas vibrações. Vocês devem saber ao olhar para alguém, ao sentar próximo de alguém, até mesmo ao apertar a mão de
alguém, vocês devem saber que tipo de vibrações aquela pessoa tem. Se você desenvolver esse tipo de sensibilidade, então
você definitivamente tomará uma decisão muito espontânea. Vocês sabem que Eu sou muito boa nisso. Eu comprei este lugar
em Cabella em cinco minutos. Realmente em cinco minutos. Quando Eu vim para cá, eles disseram: "A Senhora não pode subir
porque a Senhora tem um carro grande". Então o prefeito disse: "Tudo bem, vamos, " "eu levarei a Senhora em meu carro". Então
Eu fui com ele de carro, naquele carro, e Eu vi a casa. Ela estava completamente destruída, sem dúvida. Ela estava
completamente em ruínas. Tudo bem. E parecia um lugar fantasmagórico, sem dúvida. E todos que estavam Comigo disseram:
"Aah! Que lugar, Mãe!" "A Senhora não pode comprá-lo!" Então Eu disse ao prefeito: "Eu estou comprando o lugar." "Quando?"
"Hoje, agora." Ele ficou impressionado. Eu disse: "Diga-Me como comprá-la." Ele disse: "É muito fácil. Na Itália, a Senhora tem de
fazer assim:" "a Senhora paga um terço do preço. Tudo bem?" "E então a Senhora pode ocupar a casa." "Se a Senhora achar algo
errado com o lugar, então pode desistir." "Mas, então, a Senhora não receberá o Seu dinheiro." "Mas se o sujeito que está
vendendo disser 'não', então ele terá de..." "pagar-Lhe em dobro." Eu disse: "É um negócio muito bom." "Estou comprando. Eu lhe
disse que estou comprando, Eu comprarei." E todo mundo ficou surpreso com que a Mãe estava fazendo. Assim, o que decidiu
foram as vibrações. As vibrações do lugar simplesmente decidiram. Eu disse: "Eu estou comprando." Assim, eles Me levaram,
Eu acho, a sete castelos. Eu disse: "Não." Somente pelo lado de fora, Eu pude dizer não. E eles estavam surpresos. Eu nem
sequer entrei. Eu disse: "Perguntem a eles o que havia aqui." Eles disseram: "Um convento de freiras." Eu disse: "Viram?" Agora,
vocês devem desenvolver esse tipo de decisão espontânea. Então, vocês ficarão surpresos ao ver como em pouco tempo...
vocês podem realmente alcançar coisas tão grandiosas. Mas isso não significa que todos vocês devam fazer dessa forma.
Primeiro, vocês devem ter essa sensibilidade às vibrações. Se vocês têm essa sensibilidade às vibrações, então Eu diria que...
vocês estão agora amadurecidos na Sahaja Yoga. Portanto, a maturidade tem que ser trazida para dentro. Você não pode
apenas dizer: "Agora, está tudo bem." "Eu obtive a Realização do Si, eu posso fazer isso." Primeiro, calcule o seu senso de
sensibilidade. Então agora, como você sabe? Por exemplo, você toma uma decisão espontânea... e descobre que não obteve
nada, que é tudo insensatez. É possível. Mas você pode ver por si mesmo que se suas decisões são espontâneas, se elas
falham, se elas são erradas, se há alguns enganos ou aquilo fará vocês sofrerem, seja economicamente, politicamente, de todas
as formas, então todo o seu sistema de valores... será julgado muito bem, até que ponto você foi na Sahaja Yoga. Até que ponto
você alcançou sua Realização do Si. E onde você está. Essa é que é a forma de testar a si mesmo. Vocês não devem ter medo
das falhas... e não devem ficar encantados com o sucesso, porque vocês são Almas Realizadas. É claro que se vocês forem
sensíveis, imediatamente vocês saberão o que é isso. É claro, Eu não diria que... vocês poderiam ter o mesmo que Eu tenho,
mas vocês devem tentar. Agora, Eu tenho visto algumas pessoas elogiarem algum homem: "Oh! Mãe, ele é tão bom. A Senhora
deveria conhecê-lo. " "Ele é uma pessoa tão boa. E ele é de grande ajuda." "E isso irá acontecer e aquilo irá acontecer." Eu disse:
"Tudo bem, mostrem-Me uma fotografia." Eu disse: "Sinto muito, Eu não quero Me encontrar com ele." Eles não conseguem
entender. "Um homem tão maravilhoso, ele será um ministro amanhã." "Eu não quero Me encontrar com ele." E vocês
descobrem imediatamente, no dia seguinte, uma grande reportagem sobre ele no jornal que... diz que ele é um homem muito

ruim. Portanto, vocês devem comparar sua experiência... e sua compreensão acerca do que vocês decidiram espontaneamente.
Mas, ainda assim, Eu lhes diria para manter a decisão espontânea. Não pensem sobre ela: "Como ela deveria funcionar?" "O que
deveríamos fazer?" Isso tem uma influência exagerada em sua mente também, que vocês vêem que vocês sabem o que está
certo e o que está errado. Eu não sei quantos de vocês viram a casa que Eu construí. O outro lado de Shri Krishna é que Ele era
extremamente criativo. Em Sua infância, Ele fez todas essas coisas, essas travessuras. E quando Ele se tornou adulto, Ele se
tornou o Rei de Dwarika, daquela região. E Ele costumava se vestir somente como um rei. Afinal, Ele era um rei. Quando Ele era
criança, Ele usava um pequeno pedaço de pena de pavão. Mas quando Ele se tornou o Rei, Ele usava todas as coisas e... Ele se
sentava no trono e falava com as pessoas daquela maneira. Toda essa grandiosidade estava presente... e Ele era
extremamente criativo. Ele construiu um belo, um castelo muito belo ou, vocês podem dizer, um palácio de ouro em Dwarika.
Vocês podem acreditar nisso? Shri Krishna fez isso. E o palácio foi depois todo coberto por água. Agora, os intelectuais na Índia,
todos treinados por pessoas ocidentais, Eu acho, disseram: "Isso não é possível, não há nada na água..." "e Ele nunca construiu
o Seu palácio lá." "Tudo isso é uma história, exatamente como um mito." Mas algumas pessoas acreditaram e elas escavaram.
Elas submergiram e descobriram que havia um palácio muito grande. Restava um pouco do ouro, mas nem todo o ouro estava
lá. E eles ficaram impressionados... com o palácio gigantesco que Ele havia construído. Ele tinha desaparecido sob água, mas
estava lá. Dessa forma, todas essas Encarnações que vieram, foram extremamente criativas. Se vocês não forem criativos, para
que serve a Realização do Si? Agora, qual é a coisa criativa mais grandiosa que vocês podem fazer... muito facilmente? É formar
outros Sahaja Yogis. Esta é a coisa mais fácil e que dá mais alegria: formar outros Sahaja Yogis... e dar-lhes as bênçãos do
Divino, que eles têm buscado há séculos. Dando-lhes a Realização, vocês não sabem que consolo, que bênçãos vocês lhes dão.
Assim, agora vocês receberam a Realização do Si. Vocês a obtiveram muito facilmente, Eu devo dizer. Todos eles dizem que é
um Nirvana instantâneo. A Sahaja Yoga é um Nirvana instantâneo. É verdade. Mas, tudo que vocês conseguem muito
facilmente... e instantaneamente, vocês não compreendem o valor. Eles sempre afirmam sobre a Índia, que conseguiram a sua
liberdade... tão facilmente. Eles não a conseguiram tão facilmente assim. É por isso que essas pessoas não a valorizam. Mas é
verdade. Se vocês conseguem qualquer coisa de graça, primeiramente, e sem nenhum esforço especial, então vocês não a
valorizam. Vocês não a compreendem. Vocês acham que é uma questão de direito. Mas vocês sabem quanto as pessoas
sofreram para alcançar... a Realização do Si? Eles iam aos Himalaias, ficar em uma perna só, algumas vezes de cabeça para
baixo durante meses. E eles não conseguiram a Realização. Eu ouvi sobre algumas pessoas que viveram em um quarto... por 28
anos para conseguir a Realização do Si. E por que elas viveram dessa forma? Porque elas achavam que, afastando-se das
outras pessoas, de outros ambientes ruins, de tudo, elas poderiam ter a Realização. Elas nunca a obtiveram. Então, devemos
entender que... apesar de vocês terem obtido a Realização muito facilmente, ela é algo tão precioso, tão grandioso. Não é muito
fácil obter a Realização do Si. Vocês leem sobre pessoas que são Realizadas. Talvez, elas nem mesmo saibam como elas
obtiveram isso. Elas nem mesmo sabem sobre a Kundalini. Mas elas obtiveram a Realização por meio, talvez, de seus gurus,
talvez, de seus esforços. Buddha, o quanto Ele teve de sofrer... até que Ele conseguisse a Sua Realização. Pensem Nele. Como
Ele obteve a Sua Realização. Quero dizer, você estremece ao ver Sua vida. Por fim, Ele morre de fome e pobreza. Mas nada
aconteceu a vocês. Vocês a obtiveram sem nenhuma dificuldade, de uma forma muito doce, todos vocês. Nada. Vocês não
tiveram de pagar, vocês não tiveram de... fazer nada a respeito disso. Mas, isso não significa que vocês não devam valorizá-la.
Como uma semente que é colocada na Mãe Terra... espontaneamente germina... e dá vida ao broto que cresce, que pode
tornar-se um arbusto e depois uma árvore. Mas vocês têm de aguá-la... e vocês têm de ter o cuidado de um jardineiro ou de
alguém. Em seu caso, vocês são aqueles que têm de fazer tudo isso. Em primeiro lugar, vocês têm de colocar... os nutrientes da
compaixão e do amor. Vocês têm essa compaixão e esse amor? Vocês amam as pessoas? Como por exemplo, alguém Me
disse hoje, Eu fiquei chocada: "eu não gosto de crianças." Eu disse: "Você não gosta de crianças?" "Nã0, eu gosto das crianças
dos outros, não das minhas." Imaginem só. "Como você pode fazer isso?" "Como você pode dizer tal coisa?" "Você não gosta de
suas próprias crianças?" Qualquer coisa... Em primeiro lugar, Eu diria a todos vocês que nunca devem dizer... "eu gosto" e "eu
não gosto". Esses são anti-mantras. "Eu gosto disso", é muito comum. Quem é você? "Eu não gosto deste tapete, eu não gosto
daquele objeto de prata." Quem é você? Você pode fazer um objeto como este? Tomar uma decisão desse tipo mostra também
que as pessoas... acham que isso é muito espontâneo. Não é. Isso veio de seus condicionamentos, de modo que vocês acham
que têm o direito de dizer: "eu não gosto, eu não quero". Mas quem é você? Se você é o Espírito, você nunca usará essas
palavras, porque isso pode ferir alguém. Você nunca dirá algo que irá ferir os outros. Você nunca fará algo que seja perigoso
para os outros. Mas você sempre dirá algo que será extremamente amoroso... e compassivo e que concede paz. Você emitirá
alegria para os outros. Existe o poder do Espírito que dá alegria aos outros. Se você for uma pessoa carrancuda, irritada, então
você não é Realizado. Você deve ser capaz de dar alegria e amor e compaixão aos outros. E isso deve acontecer de forma

absolutamente espontânea. Há uma história sobre um santo na Índia, em Maharashtra. Assim, todos eles costumavam trazer
água em um recipiente... chamado kaavar e carregá-lo por todo o caminho até Gujarat, até um templo de Shri Krishna. Isso era
tido como uma grande, vocês podem dizer, entrega a Shri Krishna. Assim, esse santo também carregava água nesse recipiente,
nesse kaavar. Ele o carregou por todo caminho desde sua vila em Maharashtra. E quando ele chegou no templo, no sopé do
templo, ele viu um burro sedento, morrendo de sede. Então, ele deu a água para aquele burro. Todo mundo disse: "Imaginem!
Você trouxe esta água por várias milhas, por vários dias," "para oferecer à Divindade aqui ..." "e agora você deu a água para este
burro." O santo disse: "Vocês não sabem," "Deus desceu até aqui para tomar a água." Vejam a atitude que ele tomou. Então, para
uma pessoa Realizada, a compaixão deve ser assim: de uma natureza muito generosa. Se você não for generoso, se você for
avarento, sempre preocupado com seu dinheiro e poupando-o, então, antes de mais nada, você não é um Sahaja Yogi
amadurecido. Você não é. Além disso, esse tipo de dinheiro nunca lhe dará felicidade. A avareza é contrária ao Espírito. O
Espírito é extremamente generoso. Extremamente generoso. Ele nunca se empenha em poupar algo... ou enganar às pessoas
ou roubar algo. Está fora de questão. Porque não há nenhuma ganância nele. Não nenhuma ganância, de forma alguma, e é por
isso que... uma pessoa assim que é uma Alma Realizada não pode ser gananciosa. tem de ser extremamente generosa. Eu
tenho visto muitas pessoas assim, que têm sido extremamente generosas e que têm sido... muito compreensivas com relação
aos problemas dos outros. Enquanto um Sahaja Yogi tiver seus próprios problemas, ele não é de forma alguma um Sahaja Yogi.
Ele está lá para resolver os problemas dos outros... e não para resolver seus próprios problemas e sair por aí falando: "Esse é o
problema que eu tenho." Agora, essa é uma nova palavra... que foi criada nos tempos modernos. Eles nunca costumavam usar a
palavra "problema" antes, Eu lhes digo. Somente em geometria nós usávamos esta palavra "problema". Mas agora isso
começou com um "não tem problema". Eles estão sempre com um problema. Na verdade, eles são os problemas, Eu acho.
Assim, o que vocês têm de fazer é entender que... não devem transmitir os seus problemas para os outros. Vocês não devem
pedir nada. "Por favor, façam isso para mim, façam aquilo para mim." É surpreendente que as pessoas tentem, algo do tipo, tirar
vantagens dos outros. Agora, algumas pessoas gostam de visitar alguns países, então eles lhes pedirão: "Por favor me chame.
Eu adoraria visitar o seu país." E um Sahaja Yogi generoso diria: "Tudo bem, venha." Agora, quem está falhando aqui é a pessoa
que pediu. Vocês não devem pedir nada, seja o que for, porque vocês são completos. Vocês não são somente satisfeitos, mas
completos. O que alguém pode lhes dar? Todos os desejos simplesmente desaparecem... quando vocês estão na forma
completa. Por exemplo, hoje Eu estava vindo e vi muitas estrelas surgindo, Eu disse: "Assim que a Lua surgir, as estrelas todas
desaparecerão." Da mesma forma, quando vocês são plenos, vocês não esperam ninguém fazer nada para vocês. Pelo
contrário, vocês querem descobrir o que podem fazer pelos outros. Vocês se tornam os outros, de certa forma. Qualquer que
seja o problema de outras pessoas, vocês o assumem. Vocês intervêm. É um crescimento muito, muito interessante... que deve
acontecer a vocês. Isso deve acontecer a todos vocês, porque vocês obtiveram a Realização do Si. Vocês desenvolvem um tipo
de personalidade... que somente vive para os outros, não para si mesmos. Vocês ficarão impressionados, vocês podem viver
em qualquer lugar, vocês podem dormir em qualquer lugar. Vocês podem ter comida; vocês não precisam ter comida; qualquer
tipo de comida que vocês tenham, está tudo bem. Porque vocês são muito satisfeitos. Pelo contrário, vocês gostam de cozinhar
para os outros, dar-lhes comida, fazer seja o que for. É possível, tentem fazer. Contanto que vocês possam fazer, façam isso.
Mas há pessoas que só têm seus próprios problemas. Eles não são Sahaja Yogis. Como pode o Espírito ter problemas? Como
isso pode acontecer? Assim, simplesmente entendam que vocês são agora o Espírito... e estão além de tudo. Então, a sua
criatividade também vai para outras dimensões. É claro, vocês começam a dar a Realização às pessoas. Vocês produzem arte.
Vocês conhecem Baba Mama. Ele era muito ruim em literatura e ele era... Bem, ele não sabia nenhuma língua. Ele era muito
bom em matemática, porque Minha mãe era matemática. Mas línguas, ele não sabia. Eu costumava escrever suas redações. Ele
era muito ruim nisso. Mas, depois da Realização, ele escreveu poemas muito belos. Inacreditável! Ninguém consegue acreditar
que Baba poderia fazer isso, porque ele não conhecia bem nenhuma língua. Eu costumava escrever suas redações, como Eu
lhes disse. Então, surpreendentemente, a partir de onde ele começou... a escrever poesias em Urdo, Marathi, Hindi? E um dos
Meus irmãos perguntou para ele: "Como você fez esta poesia em Urdo?" Ele disse: "Shri Mataji fez, Ela me disse." Tudo ele
costumava dizer: "Mataji me disse." Assim, a criatividade dentro de vocês é.., simplesmente floresce. E vocês ficam
impressionados consigo mesmos, com o modo como essa criatividade lhes vem. Agora, imaginem uma pessoa que é um
matemático... tornando-se, de repente, um poeta. Quero dizer, é uma situação impossível. E vocês têm essas capacidades.
Vocês têm todas essas capacidades... pelas quais vocês podem se tornar muito criativos. E vocês têm de ser criativos, de
todos os modos. Eu sou muito criativa, Eu devo dizer. Eu estou o tempo todo realizando alguma coisa, que se sai muito bem. E
também, Eu não tenho esse interesse que normalmente... as pessoas têm de que aquilo seja elogiado por todo mundo... ou que
esteja, alguma coisa do tipo, muito nos jornais. Nenhum interesse. Vocês criam pela criação. Por amor à criação, vocês criam. E

vocês apenas desfrutam essa criação. E vocês se tornam muito adaptáveis. Ou vocês se tornam tão harmoniosos... com tudo
que as pessoas dizem, falam. Tudo bem, deixe-os. Eles serão ofensivos ou eles podem também elogiá-los. Vocês não sabem
que eles os estão elogiando. Mesmo algumas vezes quando vocês dizem: "Shri Mataji, ki jai", Eu também digo isso e depois Eu
esqueço que estão falando sobre Mim. De algum modo, vocês estão acima de tudo isso. E vocês estão lá e simplesmente não
entendem. Por que os seres humanos se comportam dessa forma? Por que o comportamento deles é tão estranho? Mesmo
quando eles vêm para a Sahaja Yoga, Eu vejo que eles têm um grande desejo de serem líderes... ou eles têm um grande desejo
de serem um grande organizador... da Sahaja Yoga, de ser muito bem conhecido na Sahaja Yoga. Querem ter uma fama
internacional como um grande Sahaja Yogi. Mas eles não pensam: "Que criatividade eu tenho mostrado?" "O que eu criei?"
Todas essas coisas são tão comuns nos seres humanos... que eles sempre querem que os outros os elogiem, querem ter uma
grande, alguma coisa do tipo..., uma exposição. Do quê? Se você é o Espírito, todo mundo sabe. O que há para ser exposto? O
que há para se exibir? O que há para se apresentar? Mesmo se você estiver atrás, há luz, você sabe que há luz. Portanto, vocês
têm de sair da sua escuridão, porque vocês são a luz e vocês propagam a luz. Ao invés disso, se vocês ficarem na escuridão,
que luz vocês podem propagar? Assim, o seu Espírito não pode ter problemas. O Espírito não tem nenhum medo. Mas, acima de
tudo, o Espírito tem sabedoria, tremenda sabedoria. E essa sabedoria é o único sinal de que... você é uma personalidade muito
elevada. Como Eu lhes disse, esta é a evolução. E quando vocês são transformados, vocês são evoluídos. Vocês se tornam de
uma natureza muito diferente. E vocês têm de se sobressair. Se os Sahaja Yogis forem como as outras pessoas, então de que
adianta ir para a Sahaja Yoga? Quem foi Cristo? Ele foi o filho de um carpinteiro. Ele nunca teve estudo. Mas o que Ele fez? Ele
era o Espírito. Ele refletiu Deus dentro Dele. E por isso Ele se deixou crucificar também. Agora na Sahaja Yoga, vocês não têm de
ser crucificados. Não há todos esses testes para vocês, mas seu sistema de valores tem de ser checado. Você deve descobrir
como você está se desenvolvendo... por meio da introspecção. Você deve perguntar a si mesmo: "Bem, agora Sr. Sahaja Yogi,
como você está?" "Você está se entregando a todas essas coisas..." "que as pessoas que não são Realizadas estão fazendo?"
Apenas tente descobrir, porque o crescimento da Sahaja Yoga é mostrado... no seu comportamento, nos seus estilos, na sua
face. Não há rugas numa pessoa assim. Ela não tem preocupação. Você não se preocupa, então como você terá rugas? Tal
pessoa não se aborrece com nada. Quero dizer, pelo contrário, ela ri das coisas. Certa vez, numa igreja que havia na Suíça, uma
senhora veio bater-Me com a Bíblia. E Eu comecei a rir, Eu disse: "Que coisa e Eu tenho que ser agredida por uma Bíblia?" E ela
ficou com tanto medo porque Eu estava rindo... e Eu estava dizendo: "Vejam a estupidez dessa senhora..." "vindo Me bater com
a Bíblia." Quero dizer, Eu posso entender uma pedra ou qualquer outra coisa, mas a Bíblia nunca vai Me bater. Todas essas
coisas têm acontecido na sua presença... e vocês sabem a respeito disso. Há forças negativas. Elas tentam lhe fazer mal. Elas
o prejudicarão fisicamente, elas o prejudicarão mentalmente, elas podem prejudicá-lo emocionalmente. Mas quando vocês
estão acima disso, então ninguém lhe faz mal. Pelo menos, você nunca sente o dano. Você não se preocupa com o dano. Mas o
que vocês têm criado? Hoje, Eu recebi algumas senhoras e alguns homens... e todos no intuito de se divorciarem. Depois de se
casarem na Sahaja Yoga, eles querem ter divórcios. Vocês podem imaginar? Eu fiquei chocada. E elas tinham idéias estranhas:
"meu marido é como meu irmão." Eu disse: "Verdade?" Todos os tipos de ideias estúpidas vindo em suas cabeças, significa que
não há nenhuma luz do Espírito nelas. Se você tem a luz do Espírito, então o sua compreensão é muito diferente. Você não se
preocupa consigo mesmo. Você só se preocupa com os outros... e você tenta achar soluções para eles. Você tenta ajudá-los. É
muito fácil para você. O que é tão fácil para a luz queimar? Uma vez que ela esteja acesa, ela está queimando. É difícil para ela
parar de brilhar. Mas para os seres humanos, Eu não consigo entender. Mesmo após a Realização, depois de crescerem durante
anos, eles ainda são tão estúpidos... que eles não compreenderam o valor da Realização do Si. O Espírito é algo que vocês não
podem matar. Ele não pode ser eliminado. Esta luz se apagará, mas a luz do Espírito não se apagará. Mas qual é o óleo que a
mantém lá? É a sua compaixão, é o amor, o cuidado com os outros. Eu sei que há pessoas que são muito, digamos,
dominadoras, podem ser problemáticas, seja o que for, mas cuidem delas. Saibam que elas não são como vocês, elas não são
completas, elas têm problemas, então cuidem delas. Mas em vez disso, vocês começam a pensar: "Por que eu devo cuidar
dela? O quanto ela se importa comigo? ", ou algo assim. Então vocês estão acabados. Assim, esse tipo de reflexão ou, Eu diria,
de reação não é do Espírito. As reações de uma pessoa espiritual são muito, muito diferentes. Na vida de Shri Krishna, vocês
podem ver que Ele teve um amigo... que era muito pobre e ele queria encontrar-se com Shri Krishna. E a esposa desse amigo
deu-lhe arroz crocante, como vocês o chamam. "E isso, leve para o seu amigo, você deve levar algo para o seu amigo." Ele era
um pouco tímido. E quando ele foi ver Shri Krishna, Shri Krishna estava em Seu palácio e as pessoas na porta disseram: "Não,
você não pode encontrar-se com Ele." Ele disse: "Está bem. Apenas vá e diga-Lhe que Sudama veio." Shri Krishna estava
sentado no trono discutindo algo e Ele disse: "Sudama veio". Ele apressou-se e foi para a porta e abraçou-o. Abraçou-o muitas
vezes. E Ele disse: "Por que você está aqui fora?" Ele o levou e o colocou no trono que Ele deveria estar. E disse para Suas

esposas: "Por favor, venham e lavem os pés dele." E então elas trouxeram roupas para ele e tudo mais. Ele tomou um banho. Ele
o fez dormir em Sua cama. Vejam o amor de Shri Krishna. Sudama tinha os pés muito sujos, estavam todos rachados. Ele
experimentou colocar uma espécie de remédio nos pés... de modo que ficassem bem. Ele tentou fazer tudo que... foi possível
para curar aquelas rachaduras. E Ele pediu para Sudama dormir em Sua cama. E pediu para as senhoras o abanarem... de modo
que ele não sentisse calor. Vejam a compaixão de Shri Krishna. Ela se mostra de modo tão belo. Nós somos tão compassivos
assim? Não havia nenhuma necessidade Dele fazer isso, porque não havia nenhum drama, nada. Mas o Seu coração! Ele tomou
uma decisão espontânea. Quando Ele ouviu que Sudama estava lá, Ele simplesmente correu para lá. Ele simplesmente sentiu-se
tão feliz: "Meu velho amigo veio." Depois quando Ele foi a Hastinapur, lá, Duryodhana, o filho mais velho de Kaurava,
perguntou-Lhe: "Por que o Senhor não vem e fica no meu palácio?" Ele disse: "Está bem, Eu posso ir, mas irei comer com
Vidura." Vidura era o filho de uma criada. Ele foi e fez a Sua refeição com Vidura. Agora, sendo Vidura um homem pobre, Eu não
sei que tipo de comida ele deve ter oferecido a Shri Krishna, enquanto Duryodhana teria Lhe oferecido uma comida suntuosa.
Assim, para pessoas assim, o paladar, o nível da comida... e tudo mais não importam. É o amor, o respeito de Vidura, que era
uma Alma Realizada. Respeitar outros Sahaja Yogis. Se um Sahaja Yogi respeita alguém que é um governante, Eu não consigo
entender. O Espírito está acima de tudo. E aquele que não respeita um Sahaja Yogi, há algo errado com ele. Ele deve entender
que uma pessoa espiritual é mais elevada... do que todas essas pessoas que têm esses, todos esses tipos desses nomes
importantes por trás delas. E esse amor é mostrado na vida de todas as pessoas, em todos os santos, em todas as
Encarnações. Todos tiveram esse amor que estava acima de tudo, sem esperar nada. Não fazendo isso apenas esperando algo
das pessoas. É um tipo de personalidade... que verdadeiramente reflete o Amor de Deus. Esse reflexo deve vir de vocês. Vocês
são Sahaja Yogis, isso não significa... que vocês sejam superiores aos outros. Mas vocês são diferentes. Vocês estão acima
deles. Vocês não têm nenhuma superioridade, é por isso que vocês são diferentes. Vocês são tão humildes, é por isso que
vocês são diferentes. Vocês são tão alegres, vocês são tão pacíficos, é por isso que vocês são humildes. Há tantas coisas que
Eu posso lhes contar sobre a vida de Shri Krishna, mostrando que Ele era, como eles O chamam, Yogeshwara. Ele era o Senhor
da Yoga. Isso, porque Ele era o Virata. Mas Ele mostrou isso, a Sua forma, somente para Arjuna, para ninguém mais, porque
ninguém era como Arjuna. Arjuna também se assustou quando ele viu essa forma. Assim, Ele viveu como Shri Krishna. Ele viveu
em Gokul como um vaqueiro... e Ele nunca mostrou Seus poderes. Os Seus poderes estavam dentro Dele, os quais estavam se
expressando espontaneamente. Esse poder tem sabedoria e discernimento, completo discernimento. Se não tiver, então não é
Poder Divino, é algum poder satânico. Porque alguém é gentil com você, se você for gentil com essa pessoa, não há nada
especial. Na maioria dos casos, nós tivemos na Índia pessoas que eram chamadas de avadhutas. Eles eram almas Realizadas
que saíram da sociedade, das multidões, e foram viver em algum lugar muito pequeno... ou em alguma caverna ou em algum
lugar, escondidos dos outros, porque eles achavam que ninguém os compreenderia. Portanto, de que adianta falar com eles?
Eles ficavam isolados. Uma pessoa aqui e outra ali. O que eles poderiam fazer? Eles não eram como vocês, tantos Sahaja Yogis
juntos. Vocês têm tantos amigos e vocês têm tantos outros com vocês. Eles eram pessoas solitárias e eles se esconderam da
sociedade. Eles não se encontravam com as pessoas, porque se eles tentassem qualquer coisa, eles seriam crucificados. Mas
vocês não, porque vocês têm uma sociedade. Vocês têm uma bela sociedade iluminada de amigos muito bons, de pessoas
espirituais muito boas. Com tudo isso, se vocês não conseguem criar, então o que Eu deveria dizer? Vocês têm de criar algo.
Talvez arte, talvez música, talvez poesia, talvez literatura, talvez artigos. Seja o que for, vocês têm de criar. E acima de tudo,
vocês têm que criar Sahaja Yogis. Esta é a principal criação que vocês têm de realizar, esta é a coisa principal que vocês têm de
ter: criar Sahaja Yogis por toda a parte. E nesse ponto, Eu posso ir aos lugares, posso fazer programas, fazer tudo. Mas vocês
têm de mostrar com o seu próprio exemplo... que isso é algo grandioso. "Como eles alcançaram esse estado?" "Nós também
devemos alcançar esse estado." Assim, vocês serão aqueles que realmente inspirarão os outros, que realmente os farão
segui-los e adotar a vida de um Sahaja Yogi. Na verdade, vocês serão Mahayogis, se vocês se tornarem completos. E vocês têm
de se tornar completos. Nada é mais importante do que se tornar um Mahayogi, por meio do qual, seu Espírito dá alegria, paz e
bênçãos a todos. Que Deus os abençoe.
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Shri Ganesha Puja, Cabella, Itália, 16.09.2000 Hoje nós nos reunimos aqui… para fazermos o Puja a Ganesha. Vocês sabem
muito bem que Ganesha é o símbolo da pureza, da santidade e da veneração da inocência. Quando vocês estão venerando Shri
Ganesha, vocês têm de saber que Ele é a corporificação da inocência. Eu Me pergunto se nós compreendemos o significado da
inocência ou não. Inocência é uma qualidade que é inata, que não pode ser forçada, que não pode ser treinada. É apenas uma
qualidade, uma qualidade inata dentro de um ser humano. Quando um ser humano se torna discípulo de Shri Ganesha, ele se
torna uma pessoa inocente. Talvez vocês digam que pessoas inocentes… são atacadas pelas pessoas astutas, pelas pessoas
agressivas. Mas a inocência é uma coisa tão grandiosa… que não pode ser destruída. Ela é a qualidade do Espírito. A inocência
é a qualidade do Espírito… e quando o Espírito dentro de você é despertado, você obtém o poder da inocência, por meio do qual
você supera tudo que é negativo, tudo que é errado, tudo que é prejudicial ao seu crescimento, à compreensão espiritual. Assim,
ficar inocente não é possível. Você tem de ser inocente no sentido de que… você é inocente de forma inata. Isso acontece após
a Sahaja Yoga, após a Realização. E o seu poder de lutar contra… todos esses sentimentos errados, negativos dentro e fora de
você, é completamente sustentado, protegido pela Mãe de Shri Ganesha. É difícil atualmente falar para alguém sobre a
inocência, mas vocês conhecem a vida de Cristo. Ele era um inocente…, a inocência. Ele não sabia que tipo de pessoas Ele tinha
em volta. Ele pensou que todos eles eram inocentes. E assim, Ele ficava falando com eles de uma forma que… ninguém que era
astuto teria feito, porque os astutos sempre compreendem a astúcia dos outros. E Ele disse coisas que podem não ter sido
compreendidas pelas pessoas. Mas tudo que Ele disse tinha as vibrações da inocência… que deveria ter colocado todas
aquelas pessoas em um sentido correto, em um relacionamento adequado com Ele. Mas de algum modo, aquela não era a
época, talvez, para eles serem Almas Realizadas. Assim, a inocência de Ganesha não foi, nós devemos dizer, derrotada, mas foi
criada uma atmosfera de tamanha santidade e beleza… que vocês podem ver na vida de Cristo. Eu estou feliz que todos vocês
tenham tido notícias de seus casamentos. Por que o casamento? Qual é a necessidade de haver um casamento? Afinal, hoje
em dia, as pessoas estão vivendo sem se casar. Mas casamento significa a santidade do casamento, a santidade de sua
integração física, mental e emocional. Se você não tem a santidade e você vive com uma pessoa, então não é perfeito. Os filhos
que vocês irão gerar não estarão bem. É por isso que o casamento é necessário e, como vocês sabem, Cristo compareceu a um
casamento. Por que Ele prestou tanta atenção a um casamento? Porque isso santifica os seus relacionamentos uns com os
outros. Qualquer coisa está bem, mas o relacionamento entre marido e mulher tem de ser santificado. Senão, os filhos que
vocês criam podem se tornar qualquer coisa. Eles podem ser ladrões, eles podem ser trapaceiros, eles podem ser mentirosos,
eles podem ser pessoas muito, muito cruéis, se não houver nenhuma santidade em relação ao casamento. É por isso que Ele foi
santificar a instituição do casamento. Mas é totalmente errado e sem sentido dizer que Ele produziu álcool. O que Ele fez foi
transformar a água no gosto de suco de uva. Álcool é chamado de suco de uva em hebraico. Quero dizer, vocês podem dizer,
não é chamado, mas vinho significa álcool assim como suco de uva. Mas não pode ser, porque você não pode produzir álcool
instantaneamente. Álcool leva tempo, ele tem de apodrecer e apodrecer e apodrecer, depois ele se transforma em álcool. Mas
se Cristo fez isso de uma maneira sahaja, espontaneamente, como pode aquilo ser álcool que é intoxicante? Muitas pessoas,
particularmente na religião Cristã, acreditam que Cristo santificou o vinho, o que é absolutamente errado. Ele nunca santificou o
álcool. Ele transformou o suco de uva em gosto de vinho. Outro dia, aconteceu de Eu Me encontrar com uma pessoa, vocês o
conhecem, Romana Batalha, e ele disse: "Mãe, dê-me uma prova, uma concretização." Eu disse: "Tudo bem, dê-Me um pouco de
água." Trouxeram um pouco de água, Eu coloquei Meus dedos nela… e depois ele provou e disse: "Mãe, isto tem gosto de vinho."
Eu disse: "É isto, é isto que Cristo fez." Portanto, não existe nenhuma santidade no álcool. Como vocês podem esperar que
Cristo faça algo assim, pelo qual a sua consciência se deteriora completamente? Aqueles que bebem, vocês sabem que não
são pessoas normais. Algo está errado com os seus cérebros. Quando dirigem, criam problemas. Quando eles estão falando
com alguém, vocês podem perceber que eles não são normais. Eles tentam ser muito agressivos, às vezes eles podem ser
muito passivos também. Na maioria das vezes, eles são muito agressivos… e se comportam muito de uma maneira… que não é
apropriada para um ser humano. Assim, nós devemos entender que este vinho, assim chamado, que fica sendo fermentado
durante dias, é algo muito errado e contra a vida espiritual. Todos esses países onde o álcool é aceito como algo muito
santificado… estão simplesmente se arruinando. Isso é contra Shri Ganesha, é contra a inocência. E assim, tal pessoa pode se
tornar muito dissimulada, muito astuta, muito dominadora. Todos os tipos de coisas ruins podem vir através deles. E não se
pode confiar em um sujeitoque bebe… e se torna um bêbado. Ele pode perseguir a esposa, os filhos, qualquer um. E tentar

destruir suas vidas porque ele sabe que ele próprio está destruído. Assim, uma coisa temos de entender: a inocência não
permite que você beba qualquer coisa como esta, que vai contra a sua consciência. A sua consciência humana é muito
importante. Ela deve ser respeitada. Qualquer coisa que você tome que estrague a sua consciência… ou que estrague a sua
saúde, é totalmente errada, especialmente para os Sahaja Yogis. Você tem de manter a sua saúde bem. Como você mantém a
sua saúde bem? Evitando todas essas coisas que destroem a sua saúde. Assim, a vida de casado é uma vida santificada. É uma
vida que está sendo abençoada. Agora, há padres, mas Eu diria que na Sahaja Yoga, todos os casamentos são abençoados por
Mim. Assim, devemos entender que isso é algo muito grandioso… que você obteve. Mas há muitos que Eu tenho conhecido que
aparecem dizendo: "Mãe, nós queremos o divórcio," "nós estamos tentando constituir um bom casamento". Eles Me contam
todos os tipos de histórias. Se você sabe que é um casamento santificado, que é um casamento que está sendo feito de acordo
com todas… as cerimônias da Sahaja Yoga, ele não pode ser um mau casamento. Mas, se você é ruim, ninguém pode ajudar. Se
você tem idéias estranhas a respeito de casamentos, você deve tentar corrigir isso. Se você quer se casar na Sahaja Yoga,
então, por favor, certifique-se de que você respeita a santidade da vida conjugal. Eu sei que algumas vezes as mulheres podem
ser ruins, os homens podem ser ruins, que pode haver problemas, mas uma pessoa que é sábia tentará tolerar tudo isso, porque
ele quer ou ela quer respeitar a santidade do casamento. Isto é algo muito contraditório… que diz respeito a Cristo ter nascido
sem casamento… e Ganesha também ter nascido sem casamento. Eles próprios são a Santidade. Ele não precisam de nenhuma
santidade externa. Eles são a inocência e em relação às pessoas inocentes, elas não precisam de nenhum tipo de ritual ou de
cerimônia. É desta forma que Eles nasceram: totalmente puros devido à inocência. Mas isso não significa que devemos tomar o
exemplo Deles para nós. Eles eram personalidades Divinas e Eles tinham que nascer assim, enquanto nós temos de ser
santificados… e levar uma vida santificada. Essa é a diferença entre uma Encarnação e um ser humano. É fácil criticar as
Encarnações, muito simples criticá-Las. Todas as Encarnações têm sido criticadas pelos seres humanos, porque os seres
humanos não conseguem compreendê-Las. Mas tentem ser realmente muito puros e inocentes. E então vocês compreenderão
por que as vidas Deles eram… de uma linha diferente, de um estilo diferente. Agora, se vocês disserem: "Nós podemos
desenvolver a inocência, Mãe", vocês não conseguem. Qual é o meio para se tornar inocente? Na Sahaja Yoga, nós temos um
método adequado, um modo como nós podemos nos tornar inocentes. Isso acontece por meio de nossa consciência sem
pensamentos. Se você estiver no estado de consciência sem pensamentos, então o que acontece é que você não reage, você
não se envolve com coisas erradas. Você não se envolve em nenhuma discussão, em debates, mas você apenas observa e a
inocência dentro de você surge belamente, como um lótus surge de uma lagoa suja. Assim, qualquer que seja a circunstância,
quando você está em consciência sem pensamentos, você não reage. Este é o sinal da inocência. E as pessoas que não reagem
se mantêm jovens. Elas nunca mostrarão a sua idade, elas se mantêm jovens, porque reagir não é uma coisa muito boa, a qual
faz com que você fique envolvido com uma outra pessoa. Mas se você não reage, se você apenas fica observando e você é uma
testemunha, então você não se envolve em nada. Você fica longe disso. E é desse modo que a sua inocência cresce e você fica
muito confiante. Eu li uma historia a respeito de um rei chinês que foi a um santo… e lhe disse que ele queria uma bênção dele.
O santo disse: "O quê?" Ele disse: "Eu quero que meu filho se desenvolva…" "como uma pessoa que pode enfrentar todos os
tipos de coisas." "Seja o que for que as pessoas possam fazer," "ele deve ser capaz de enfrentá-las." O santo disse: "Tudo bem,
deixe seu filho comigo." Então, quando a discussão começou, quando a luta começou, o filho do rei apenas ficou em pé, ereto,
observando tudo em consciência sem pensamentos. Então todo mundo da arena retrocedeu. Todos eles foram embora. E eles
não conseguiam suportar a inocência daquele garoto, que era muito jovem. E o rei ficou surpreso pelo modo como seu filho
pôde enfrentar… todos eles, todas as argumentações deles, toda a agressão deles… e todos os tipos de coisas horríveis que
eles disseram a ele. Se qualquer um disser qualquer coisa para você, você deve apenas ser inocente. Nesse momento, o seu
poder de inocência mostrará… que esta pessoa que está tentando dominar você, incomodar você, está muito errada. E a própria
pessoa pode perceber que: "Eu estou fazendo todas essas coisas e esse sujeito," "aquele que eu estou tentando dominar," "não
está tomando nenhum conhecimento disso." Então ele se sente muito fraco, já que ele não tem nenhum poder para dominar
outra pessoa. Assim, isto é… Nós temos agora, como Sahaja Yogis, nós podemos entrar em consciência sem pensamentos.
Tentem reduzir as suas reações, reação a qualquer coisa. As pessoas têm essas idéias estranhas… a respeito delas mesmas
que elas reagem. Agora, por exemplo, alguém Me mostrou estes tapetes, Eu comecei a olhá-los. Eu estava muito feliz. E eles Me
disseram que todas as Sahaja Yoginis tinham feito isso… com suas mãos tão belamente. Era realmente tão agradável saber que
elas fizeram isso. Mas, se Eu fosse uma pessoa muito comum, Eu teria dito: "Oh! Meu Deus! Que cor, que coisa! ", desse jeito.
Assim o que quer que elas tenham feito, Eu não posso nem mesmo desfrutar. Uma coisa é que o regozijo está perdido. Para
uma criança, o regozijo é completo. Seja o que for que ela veja, ela faz disso uma alegria, algo alegre a partir disso. Olhem as
crianças. Eu tenho visto crianças… Elas acham qualquer coisa, elas fazem um brinquedo a partir disso. Outro dia, nós fomos à

Genoa… e Eu vi que havia grandes barreiras de bloqueios deixadas lá. Algumas crianças vieram de algum lugar, elas
simplesmente subiam neles e os faziam de cavalos. E estavam se divertindo com eles. Elas encontram qualquer coisa, qualquer
espaço, elas fazem algo divertido para elas, uma brincadeira para elas. Para elas, a vida é também uma brincadeira, somente
algo para se divertir. E elas fazem com que você também se divirta com tudo. Se você não está de bom humor, elas virão e se
comportarão de tal maneira que você terá… de mudar de idéia e tornar-se uma pessoa muito simples, natural. Assim, ao ver uma
pessoa natural e simples, vocês sempre dizem: "Eles são como crianças." Significa que eles não compreendem a astúcia, eles
não compreendem a estupidez das pessoas… e eles vivem em seu próprio mundo de inocência. Da mesma maneira, todos os
Sahaja Yogis têm de… desenvolver essa aura em torno deles. Deixem as pessoas verem como vocês são inocentes, como
vocês são doces. Nenhuma discussão, nenhuma disputa, nenhuma briga é necessária. É somente a satisfação interior da
consciência sem pensamentos. Muitas pessoas dizem: "Mãe, nós não conseguimos ficar sem pensamentos." Por quê? Por que
vocês não conseguem ficar sem pensamentos? Porque todo o tempo, seja o que for que você veja, você quer reagir. Se você
gradualmente começar a parar a reação, faça introspecção, veja por você mesmo… se você está todo o tempo tentando reagir,
fale para sua mente se comportar. Se houver qualquer reação, simplesmente não diga nada, mantenha-se quieto. Gradualmente,
você ficará impressionado… e surpreso: como você fica em consciência sem pensamentos, como você se torna belo. E todos
que o observarem saberão que você é diferente. Você não é como uma pessoa comum. Mas a reação normal dos seres
humanos é esta: se há uma briga acontecendo, digamos, na rua, todo mundo se envolverá na briga. Eles gostam de brigar. Eles
querem ser parte integrante daquela briga ou luta… ou seja o que for. Eles não querem se livrar disso. Nesse momento, se você
simplesmente tiver a sua inocência, ela atuará. Eu lhes disse: a inocência é o Espírito e o Espírito é a inocência, a qual não pode
ser destruída por nada. O fato é que ela não pode ser destruída por nada… e ela pode ser restabelecida por meio da Sahaja
Yoga. Você pode ter sido uma pessoa muito agressiva, você pode ter sido uma pessoa muito infeliz, você pode ter sido uma
pessoa… que fica todo o tempo perturbando os outros, talvez. Mas após a Sahaja Yoga, você pode tornar a sua personalidade…
tão doce e bela que não somente você pode desfrutar, mas os outros também podem desfrutar. Essa inocência é algo que é
uma inteligência absoluta, honesta. Não é que ela trabalhe para… algum propósito, mas ela é sem propósito. É completamente
sem propósito. E dessa maneira, ela atinge esse auge de alegria, porque não há nenhum propósito em nada. Ela vê a futilidade
de todos os tipos de tentativas que nós fazemos… e ela simplesmente se diverte: "Por que as pessoas estão correndo para cima
e para baixo?" "Porque elas estão brigando?" Apenas se levanta e observa: "Por que eles deveriam fazer isso, desse jeito?"
Alguns podem pensar que eles estão bem, que não há nada de errado com eles, mas não é assim. A inocência é algo, como Eu
lhes disse, que é uma qualidade inata. E você não deve enganar a si mesmo pensando que você é inocente. Pelo contrário,
apenas faça uma introspecção e veja por si mesmo: o que você tem feito até agora no que diz respeito aos outros? Qual é a sua
atitude? Eu já lhes falei para sobre a inteligência emocional. A inteligência emocional é a expressão da inocência. É a expressão
de Shri Ganesha dentro de nós. As crianças que são dotadas disso sempre tentarão agradar você. Elas sabem o que você quer,
o que você precisa. Elas lhes darão todo a alegria que você quer. Elas farão todas as coisas que você gosta, apenas para
agradá-lo. Elas não têm os seus próprios desejos. Elas não querem ter as suas próprias demandas. Elas nunca dizem: "Eu quero
isso, faça isso para mim", nunca. Elas somente querem ver o que você quer. O que você quer ter. E elas farão todo o esforço
para prover você… com o que quer que você queira. É muito interessante como… as crianças se comportam em relação aos
outros, os mais velhos. Apenas como, Eu diria, um grande entendimento, vocês diriam, como uma personalidade muito mais
velha. Assim, na inocência, você se torna extremante adulto, maduro. Muito maduro. Com essa maturidade, você sabe o que
esta pessoa precisa e o que a outra pessoa… não deve ter e a forma que eles se estabelecem é muito interessante. As crianças
são as criaturas mais interessantes, Eu acho, do mundo. Para Mim, as rosas são muito belas, mas as crianças são as criaturas
mais interessantes… e elas os ensinam tantas coisas… que você fica surpreso com a inocência delas. Há muitas piadas
relativas às crianças. Como elas se comportam, como elas falam. E elas são tão inocentes que contarão tudo para todo mundo.
Elas não têm nenhum jeito para esconder nada, é muito difícil. Eu conheço uma piada sobre quando… um cavalheiro veio para
casa para jantar. Assim, o menino estava olhando para ele muito intensamente… e então ele disse: "Mãe, ele não come igual a
um cavalo," "como você me disse." Então todo mundo ficou chocado. Porque ele não comia como um cavalo. A mãe deve ter
dito ao menino que ele comia como um cavalo. Então ele olha para o homem: "Ele não come como um cavalo." Elas são tão
inocentes, algumas vezes… elas dizem coisas pelas quais você pode ficar completamente exposto. Há tantas piadas a respeito
disso e se você escrever alguns livros, relatando as piadas de crianças, Eu lhes digo, as pessoas simplesmente irão se deleitar
com isso, porque, tão inocentemente… elas dizem coisas que não são nada mais do que a verdade. E elas não conseguem
contar mentiras. Elas são tão sinceras, essa é a qualidade da inocência. Elas nunca contam mentiras. "Você fez isso?" "Sim, eu
fiz." "Você não fez isso?" "Não, eu não fiz." Elas nunca contam mentiras. Somos nós, os adultos, que as ensinamos como contar

mentiras, como serem enganadoras. Então nós também ensinamos as nossas crianças uma outra coisa ruim, que é: "Você deve
possuir tudo." Especialmente no Ocidente, isso é algo que eles fazem. Eles dizem à criança que isso é seu; você não deve dá-lo
a ninguém; isso é seu. Pelo contrário, nós devemos dizer-lhes: "vocês podem fazer o que quiserem." Deixem isso para a
inocência delas. Vocês ficarão surpresos, elas doarão tudo que elas têm. Elas se comportarão de uma maneira tão bonita… que
vocês ficarão surpresos ao ver como elas tentam agradar a todos… e tentam fazer algo para entretê-los. Toda a capacidade
delas para isso é tão grande… que algumas vezes nos perguntamos… como essas pequenas criaturas desenvolveram essa
capacidade. São as bênçãos de Shri Ganesha. São Suas bênçãos que tornam as crianças tão doces… e tão divertidas e tão
belas. Tentem se tornar como elas. Vocês têm de ser iguais a elas. Vocês podem ter lido muitos livros, podem ter obtido muitos
títulos, vocês podem ser algo grandioso, mas vocês não são como uma criança. Você tem de ser como uma criança. Senão
ninguém gosta de sua companhia. Nós os chamamos de "chatos". Mas na verdade, a chatice vem… das pessoas que não têm
nenhuma inocência em seu coração. Eles ficam tentando lhes falar: "você deve fazer isso; se você quer ter sucesso, faça isso."
Todos esses sermões são inúteis para as crianças. Da mesma maneira, deveria ser, dentro de sua própria compreensão, que é
tudo insensatez o que as pessoas estão dizendo. Tal como as crianças não se importam com o que… vocês sugerem para elas
– ser grosseiro, ser horrível – da mesma maneira, se você for inocente, você não aceitará. Vocês podem ouvir qualquer coisa.
Deixem que eles lhes falem qualquer coisa que eles queiram. Não importa. Você nunca fará isso, porque você não pode, porque
você é inocente e a inocência o protegerá, ela lhe dará a orientação adequada, o que deve ser feito, o que não deve ser feito.
Agora, tente fazer introspecção e veja por você mesmo: você é inocente ou não? As pessoas pensam que alguém está tentando
dominá-lo, está tentando feri-lo, está tentando subjugá-lo. Ninguém pode subjugar a inocência. A inocência é uma qualidade…
que sobrevive a todos os tipos de insensatez. E não somente isso, mas a idade, a sua saúde, a sua mente, o seu pensamento… e
as suas emoções são extremamente inocentes… e você se deleita consigo mesmo. Hoje em dia, há uma grande onda… de falta
de vergonha, algumas vezes há. As pessoas, Eu tenho visto, elas não têm nenhuma lajja… Eu não sei, alguns homens querem
atrair as mulheres e algumas mulheres querem atrair os homens. As crianças nunca agem assim. Elas não sabem o que é isto,
atrair homens ou atrair mulheres ou atrair qualquer pessoa. Elas tentarão agradar um cachorro, elas tentarão agradar um
cavalo, mas elas nunca, Eu tenho visto, fazem de tudo para atrair alguém. A razão é esta: a autoestima delas é plena. Elas
conhecem a si mesmas plenamente. Então, por que elas deveriam fazer toda esta insensatez de correr… atrás das mulheres,
correr atrás dos homens… e criar problemas para elas mesmas? A autoestima delas é plena. A inocência é assim. Ela lhes dá
uma autoestima plena. Vocês não se inclinam a ninguém, nem fazem nenhuma outra pessoa se inclinar. Essa é a beleza da
inocência, que funciona tão bem dentro de vocês. É por isso que Eu sempre digo: venerem Shri Ganesha. Eu soube de alguém
que estava em posição muito elevada e, de repente, Eu fiquei surpresa ao ver como ele ficou paralisado. O que aconteceu? Ele
era um homem muito bom; ele não deveria ter ficado paralisado. Então Eu descobri que ele tinha intenções muito ruins… em
relação às mulheres. E foi desse modo que ele adquiriu esse problema. Então Eu lhe disse: "É melhor você venerar Shri
Ganesha," venere Shri Ganesha." Venerar Shri Ganesha melhora o seu Muladhara, melhora o seu senso de vergonha, melhora a
sua própria dignidade, a autoestima. Você se veste de uma forma que mostra que você respeita o seu corpo. Você fala de tal
maneira que mostra que você respeita a sua língua, a sua linguagem. Você não pode ter uma boca suja… se você é uma pessoa
inocente. Você não pode ter uma mente… que pode insultar ou que pode dizer palavras horríveis. Eu tenho visto nos EUA, eles
falam de uma maneira tão estranha que você fica chocado. Não há nenhuma necessidade de usar essas palavras sujas… para
se expressar. Com isso, a sua língua é estragada. Assim, a inocência desaparece da sua língua. Se você perdeu a inocência da
sua língua, seja o que for que você disser nunca irá se realizar, nunca irá se realizar. Mas se você for inocente e sua língua for
inocente e respeitar… Assim, o básico é, como vocês podem ver, respeitar a sua inocência de todas as formas. Como por
exemplo, quando você tiver que ficar zangado com alguém ou dizer algo, simplesmente fique quieto, essa é a melhor maneira.
Ou então você deve respeitar a sua língua, respeitar os seus olhos. Algumas pessoas têm um hábito muito ruim de vaguear
seus olhos… por toda parte olhando para as mulheres ou… algumas mulheres são desse tipo. Vocês não respeitam os seus
olhos. Depois eles desenvolvem problemas nos olhos, não somente isso, mas também mentais. A mente fica tão arruinada por
esse tipo de comportamento… que ela não possui nenhum bom senso, ela não pode desfrutar de nada. Uma pessoa assim não
consegue desfrutar nada. Se você é uma pessoa que respeita os seus olhos, o seu nariz, os seus ouvidos, Eu lhe digo, você
ficará surpreso ao ver que… tudo é tão regozijante. Neste mundo, há tantas coisas para serem desfrutadas. Mas as pessoas não
conseguem ouvir nada que seja bom. Há pássaros que estão cantando, elas não conseguem ouvir. Há árvores que estão
crescendo, elas não conseguem ver; há flores que têm fragrância, elas não conseguem sentir o cheiro, porque elas estão num
nível tão baixo em sua autoestima. Porque elas são pessoas de muito baixo nível, Eu diria, que não podem regozijar nada em
volta. E elas deveriam ser uma fonte de alegria. Vejam as crianças, como elas são fonte de alegria. Qualquer uma que venha

sobre o palco e corra para cá e para lá, como nós desfrutamos. Por quê? Por que nós desfrutamos… uma criança correndo de
um lado para o outro? Nós não dizemos que ela ficou louca ou que está bêbada, mas nós desfrutamos a criança. Por quê? O
que é a doçura da criança que nos torna tão felizes? Porque isso é inocência, o poder dela é a inocência. E com esse poder, a
criança simplesmente está parecendo tão doce, tão bela, que esse poder nos dá a verdadeira alegria dentro de nós. Então, a
segunda coisa é que a inocência é doadora de alegria. A inocência dá alegria às pessoas. Qualquer coisa dita inocentemente,
qualquer coisa feita inocentemente é muito, muito doadora de alegria e com isso, você vê a pessoa tão transparente, tão bela
que… você desfruta essa transparência e essa inocência santificada. É por isso que Ganesha é venerado primeiro, porque
Ganesha foi a primeira Divindade criada pela Adi Shakti. Porque se Ela tem de criar algo, Ela deve saber que tem de ser o poder
da inocência, senão as pessoas se desencaminharão, elas farão todos os tipos de coisas erradas. Assim, primeiro Ela criou
Ganesha, cuja inocência, que vocês podem chamar de vibrações, são tão fortes que controla. É claro, há pessoas que
abandonaram completamente… a sua inocência e elas acham que não há limites para elas. Simplesmente esqueçam-nas. Mas
normalmente, normalmente… vocês são sempre guiados pela sua inocência, quer vocês estejam conscientes disso ou não. E
isso é algo tão doce, algo tão doce… que faz as pessoas se elevarem em sua nobreza, em sua grandiosidade e isso é o que
temos de desenvolver em nós… como Sahaja Yogis. Quando os Sahaja Yogis vão a qualquer lugar, tentam fazer qualquer coisa,
encontram-se com alguém, fazem qualquer trabalho social, qualquer coisa, as pessoas devem sentir essa alegria que vocês
têm dentro de vocês. É somente para essa alegria que a Adi Shakti criou Shri Ganesha. Porque essa alegria, que é de uma
alegria inocente, não fere ninguém. Ela não espera nada, ela não exige nada, ela não deseja nada, mas somente emitir alegria
por toda parte. É esse tipo de personalidade que vocês devem ter. Não há nada de errado em vestir boas roupas, nada de errado
em comer boa comida, nada de errado em ter conversas, mas em tudo isso está o respeito à inocência, a expressão da
inocência deve estar presente. Com essa inocência, nós podemos resolver os problemas, todos os problemas do mundo podem
ser resolvidos. É por isso que Shri Ganesha é tão importante. Se vocês não tiverem a compreensão apropriada… de Shri
Ganesha e se seu Shri Ganesha estiver em risco, Eu não sei o que pode acontecer a vocês. Hoje em dia, vocês vêem tantas
doenças horríveis… que estão surgindo, porque eles não são santificados. Os relacionamentos deles não são santificados. Todo
relacionamento tem de ser santificado com a sua inocência. Por exemplo, você tem uma irmã, você tem uma mãe, você tem um
irmão, você tem um pai, você tem todos esses relacionamentos… e todos esses relacionamentos são tão bons, tão belos e
santificados porque há o relacionamento da inocência. Você ama o seu pai por causa da inocência… e você ama a sua filha por
causa da inocência; você ama a sua mãe por causa da inocência. Por que você deveria amar? Por algum tipo vantagem? Então
isso é astúcia. Por algum tipo de dominação? Então isso é astúcia. É somente por amor, pelo bem do amor. Isso é possível, se
você for inocente. Assim, agora Eu estou feliz. Amanhã todos vocês irão se casar… e essas pessoas que estão se casando
devem entender… que este é um casamento santificado. Isso é muito importante. Não é como qualquer outro casamento. O
casamento vai acontecer na Minha presença, portanto tomem cuidado. Agora, se você não quer se casar, tudo bem, acabe com
isso. É dada a chance para você conhecer a pessoa, para compreender, mas se mais tarde você tentar ser estranho, isso será
muito difícil para você e para Mim. Eu posso desistir de fazer casamentos. Assim, Eu não gosto que as pessoas falem em
divórcio… logo no primeiro dia. Mas, se há realmente um problema, tudo bem, na Sahaja Yoga, nós temos permitido o divórcio.
Não como, digamos, a Igreja Católica, eles não permitem o divórcio, então os homens têm todos os tipos… de relacionamentos
e as mulheres têm todos os tipos de relacionamentos. Isso não existe. Em vez de fazer esse tipo de insensatez, você pode se
divorciar. Mas deve ser um acontecimento muito inocente de modo que… se você está se divorciando de uma pessoa porque a
sua inocência… está sendo desafiada, tudo bem. Nesse ponto, Eu concordo com você que você deveria se divorciar. Então,
preserve a sua inocência. Nestes tempos modernos, é muito importante preservar a sua inocência, de modo que Shri Ganesha
seja despertado dentro de você… e também nas outras pessoas. Isso irá salvar este mundo, nada mais, somente a inocência
que você possui irá salvar o mundo. O que quer que você possa saber, o que quer que você possa dizer, o que quer que você
possa escrever, por favor, certifique-se de que você não está ferindo a inocência dentro de você. Não é necessário levar uma
vida de moralidade, isso, aquilo. O que é necessário é a sua inocência. A inocência em si mesma lhes dá a força moral, a
compreensão moral. Você não tem de ler livros para isso, você não tem de ir a nenhum guru para isso. A inocência o guiará e lhe
dirá que isso é o que é Sahaja, que isso é o que você tem de ter. Todos vocês obtiveram a Realização, é algo muito grandioso
que aconteceu a tantas pessoas. E Eu sempre desejo que vocês venerem Shri Ganesha dentro de vocês. Shri Ganesha é a sua
inocência, é o Espírito dentro de vocês. Quando você quer conhecer o seu Espírito, é Shri Ganesha, você se torna uno, unificado
com Shri Ganesha. Ele está dentro de vocês e é totalmente possível para todos vocês, serem completamente iluminados pelo
poder de Shri Ganesha. Eu estou muito feliz que vocês tenham aceitado todos os casamentos… que tenham decidido se casar.
Mas mesmo agora, se você disser não, é melhor acabar com isso. Mas não tente nenhum truque e não tente ser esquisito,

porque isso não irá ajudá-lo de forma alguma… a desfrutar do seu casamento. Desde o primeiro dia, tente entender que você
tem de ser muito gentil, gentil com o seu parceiro, muito respeitoso, muito cuidadoso, muito amoroso. Isso é algo muito
importante, que as pessoas não compreendem. E não tomem isso como certo. Tudo bem, porque é um casamento Sahaja, as
pessoas tomam isso como certo. Não. Nunca tomem isso como certo. Se vocês querem ter a verdadeira alegria, então
tenham… o amor inocente entre vocês e divirtam-se. Que Deus os abençoe. Obrigada.
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Palestra sobre todos os chakras Londres, Inglaterra, 28.09.2000 Eu agradeço ao Sr. Emro… por Me convidar para esse tipo único
de encontro. O assunto é muito interessante: como a Sahaja Yoga pode ajudar a beleza. Agora, a Sahaja Yoga, como vocês
sabem, aqui é mostrado… que há um poder em seu osso triangular, aqui, como vocês veem. E isso está em cada ser humano,
em cada um. E esse poder tem de ser despertado. Então ele passa por estes seis centros. O sétimo está embaixo ali, o número
um. E ele atravessa a área óssea da fontanela de vocês… e os conecta ao Divino. Como resultado disso, todos estes centros,
que são responsáveis, eles são responsáveis… pelo o nosso ser físico, mental, emocional e também espiritual, todos eles são
iluminados e integrados. Esse poder está em todos, mas falar sobre ele, as pessoas não acreditam. Vocês devem ter a
experiência. E uma vez que vocês tenham a experiência, vocês ficarão surpresas ao ver… quantas coisas acontecem com vocês,
que vocês não conseguem nem imaginar. É muito gentil da parte dele ter Me chamado aqui, dessa maneira, Eu conheci muitas
pessoas desse tipo, mas ninguém tentou convidar outros… que poderiam compartilhar essa experiência. Agora, chegando ao
ponto da beleza, Eu devo dizer-lhes que o Divino é a coisa mais bela, porque Ele cria todas as coisas belas. Vocês veem na
natureza, cada folha é diferente da outra. Tamanha variedade. Além disso, se vocês observarem, todas as folhas estão tão
dispostas de tal forma que todas elas recebem a luz solar. Tamanha consideração, tamanha compreensão. Da mesma forma,
quando o Divino trabalha em vocês, vocês também têm essa capacidade… de compartilhar isso com os outros, compreender os
outros… e ser parte integrante do Todo. Não apenas vocês, uma única personalidade. Agora, uma coisa está presente, é que as
pessoas agora estão conscientes da beleza delas. Mas talvez elas não saibam como nós estragamos nossa beleza. Primeiro,
vamos ver como nossa beleza se estraga. Às vezes ela é estragada… mostrando muitas rugas no rosto. Agora Eu tenho 77
anos, farei 78 em breve. E Eu sou bisavó. Eu não tenho rugas. Nem Minhas filhas. A razão é esta: normalmente os seres
humanos, especialmente as mulheres, reagem muito, reagem a tudo. Seja o que for que aconteça na vida delas, elas reagem;
seja o que for que aconteça na vida dos outros, elas reagem; seja o que for que esteja acontecendo nos outros planos, elas
reagem. Ao reagir, vocês não chegam a nada. Vocês não alcançam nada. Então, a primeira coisa, Eu diria, é que quando isso (o
despertar deste poder) acontece, vocês não reagem. Vocês apenas observam, vocês se tornam uma testemunha. Vocês se
tornam a testemunha da coisa toda. E quando essas coisas acontecem, então a criatividade… começa a surgir de algum lugar
desconhecido, e vocês ficam surpresas ao ver como vocês podem criar coisas… sem ler nenhum livro, sem receber qualquer
ajuda, e de repente vocês se tornam muito, muito criativas. Eu tenho visto na Sahaja Yoga como as pessoas alcançaram…
grandes alturas em criatividade, nos esportes, em tudo, porque elas obtêm esta energia, a Energia Divina dentro delas. Então,
elas também entendem… que elas têm de ser mais pacientes, mais amorosas, mais cuidadosas consigo mesmas e também
com os outros. Quando isso acontece, Eu tenho visto que isso é tão belamente feito, é que vocês começam a cuidar das
pessoas. Vocês começam a cuidar de seus clientes, entendendo-os, e tem mais a sua criatividade. Vocês não copiam as ideias
de outras pessoas, vocês não aprendem através do seu próprio pensamento louco, mas vocês realmente se tornam criativas
sob a influência do Divino. E quando o Divino começa a trabalhar, é perfeito. Perfeição. Não há competição. Vocês criam não
por competição, mas apenas por criar. Livremente. Não há nenhuma compulsão. E quando vocês começam a criar, vocês ficam
maravilhadas consigo mesmas: como vocês podem criar todas essas coisas com qualquer conhecimento… que vocês tenham,
qualquer experiência que vocês tenham? Todas essas coisas acontecem. Eu estou feliz que isso aconteceu no caso do Sr.
Emro… e que ele tenha assumido que deveria passar isso para vocês. Agora, nos tempos modernos, a moda se tornou muito
popular. Então tudo bem. Mas a moda que vocês seguem, até que ponto ela é útil para vocês em sua saúde, vocês devem
observar isso. Agora, se Eu revelar certas coisas, vocês não devem ficar chocadas… e não devem ficar infelizes em relação a
isso. Todos estes centros estão expressos em nossas diferentes partes do corpo. Por exemplo, este aqui que é verde que vocês
veem. Está aqui no Nabhi, é expressado nestes dois joelhos. Muito importante, os dois joelhos são muito importantes. Então, se
vocês quiserem manter seus joelhos em perfeita saúde, Eu diria, não se deve expor os joelhos. Se vocês expõem os joelhos,
todo mundo vê isso. E há muitas forças negativas ao redor. De que adianta expor o joelho? Eu não entendo. Cerca de vinte anos
atrás, ninguém costumava fazer isso. Mas agora, de repente, a moda começou de que vocês expõem seus joelhos. E com a
exposição dos joelhos, vocês acabarão com os joelhos muito ruins, vocês não serão capazes nem de andar. Vocês talvez não
cheguem na Minha idade. Então ele tem de ser coberto. Agora, se você usar algo que cobre o joelho na Inglaterra… ou em
qualquer lugar no Ocidente, eles lhe perguntarão: "Você é turca?" Agora, porque na Turquia elas sabem disso. O povo turco
ainda é tradicional. Elas sabem, elas não exporão seus joelhos. E a exposição dos joelhos é muito perigosa. Este é um chakra

muito, muito importante, nós chamamos de Nabhi Chakra. Ele está relacionado com o nosso… Lakshmi Tattwa também.
Lakshmi significa a Deusa da Riqueza. É expresso de muitas maneiras dentro de nós: em nossa digestão, em tudo. Além disso,
o principal é… que ele propicia uma expressão muito diferente ao seu corpo. Supondo que haja alguém que seja muito
ganancioso, você pode distinguir pelo rosto. Alguém que é muito invejoso, você pode distinguir pelo rosto. Alguém que é muito
astuto, você pode distinguir pelo rosto. Da mesma forma, quando você tem este primeiro centro, ele é muito, muito importante,
o qual é demais, talvez, para lhes falar, mas ele é muito importante. Este é o centro de sua inocência. Essa inocência está lá,
sempre. Ela não pode ser destruída, ela é indestrutível. Seja o que for que vocês façam, seja qual for o erro que vocês cometam,
seja qual for a coisa imoral que vocês façam, este centro está lá… e a inocência está lá. Ele talvez fique coberto com algumas
nuvens, isso é diferente, mas ninguém pode destruir este centro. Agora, o rosto que é inocente é sempre muito belo. Vejam as
crianças, que amor vocês têm pelas crianças, porque elas têm rostos inocentes. Este centro tem de ser cuidado. E este centro
fica distorcido e estragado. Não que vocês se tornem astutas e tudo mais, mas ele fica estragado quando vocês não respeitam
sua castidade. Isso é uma coisa muito importante. Vocês podem seguir a moda que quiserem, mas sua castidade é muito
importante, esse é o seu poder. Se vocês respeitam sua castidade, ninguém pode destruí-las. Essa é a maior bênção que os
seres humanos têm, quer eles sejam homens ou mulheres. A castidade é muito importante… e este centro começará a mostrar
seus resultados. Com a inocência, seu rosto se torna muito inocente… e amoroso, amável, como o das crianças. A astúcia, você
pode ver no rosto. Pelo menos, Eu posso ver. Vocês conseguem entender que as pessoas estão explorando vocês, fazendo uso
de vocês. Mas se este centro está bem, então vocês são muito poderosas. Vocês são tão poderosas que ninguém pode destruir
sua inocência. E isso deve ser muito respeitado em prol da beleza, Eu acho. Eu vi mulheres muito bonitas que têm inocência
nelas. Elas talvez não sejam sexualmente atraentes e tudo mais, mas o rosto é tão inocente, tão inocente, adorável. Seja qual
for a sua idade, não é o ponto, mas você se respeita. Em primeiro lugar, se você não se respeita, quem vai te respeitar? Então,
outra coisa é que o segundo chakra está… acima daquele, o verde, é este chakra vermelho. Este é para o seu coração. Nós o
chamamos de Coração Central. Quando você está insegura, então ele se bloqueia. E este chakra tem uma qualidade através da
qual ele produz anjos. Você pode chamá-los de qualquer coisa, eles os chamam de anticorpos. Esses anjos são criados para
sua proteção. Para tudo. Se você tiver alguma doença, eles a combaterão; se você tiver algum problema, eles lutarão contra
isso. Se você tiver algum medo, digamos, de repente você vê um cachorro, um tigre ou algo assim, este centro começará a
pulsar assim. E essa pulsação cria… uma espécie de emoção entre essas pessoas que Eu chamo de anjos. E esses anjos sabem
que há um perigo e eles tentam proteger você. Então este centro é muito importante. Você deve ter segurança. Seu senso de
segurança é perturbado quando este centro está em perigo. Isso é… Os tempos modernos estão cheios de inseguranças.
Especialmente para as mulheres, está cheio de inseguranças. Elas estão sempre sentindo: "Deus sabe o que vai acontecer
comigo," "o que irá acontecer contra mim". Tudo isso está neste centro, um pouco. Este é o centro da Mãe. E se você entendeu o
significado do coração de sua mãe… ou de seu coração como mãe, você entendeu essa parte, então este centro se estabiliza,
você se sente segura. Você tem de estar totalmente segura dentro de si mesma. Esse é um ponto muito importante. Hoje em
dia Eu percebo… que as mulheres estão tendo muitos cânceres de mama e tudo isso. Isso também é devido a este centro. Por
quê? Porque se o marido é muito dominador e muito exigente, então as mulheres desenvolvem isso. E na América, vocês
ficarão surpresas, em um lugar onde as mulheres são… tão bem posicionadas socialmente, muitas mulheres têm esse
problema. Eu não conseguia explicar, Eu não conseguia entender. Enquanto na índia, as mulheres não têm isso.
Surpreendentemente. Porque na Índia, os filhos são o poder da mãe. O poder dela não está em mais nada, mas sim em seus
filhos. E ela se certificará de que seus filhos recebam a educação adequada, que eles sejam bem educados para qualquer coisa,
mesmo que ela tenha de vender suas joias e vender tudo, mas ela se certificará de que eles sejam bem educados. E ela cuidará
deles antes de qualquer outra coisa, quando ela é uma mãe. Isso não significa que você abandone sua profissão, não significa
que você não saia, mas você tem de dar total atenção aos seus filhos, é muito importante. Eu mostro que o resultado disso hoje
é este: todo o pessoal de software vem da Índia. Por quê? Por que não da Inglaterra e por que não de outros países… que
supõe-se serem tão desenvolvidos? Quando Eu cheguei aqui, Eu fiquei surpresa ao ver que muitos dos meus discípulos… não
estavam preocupados com seus estudos. Eles disseram: "Nós queremos, quando adultos, ser lixeiros". Eu disse: "Por quê?"
"Porque você pode ganhar muito dinheiro dessa maneira." "Mas e quanto ao estudo?" "Mesmo se você for graduado, você não
ganha muito dinheiro." Eu disse: "Vocês não entendem sua dignidade," "não entendem que vocês têm de progredir em seu
pensamento e compreensão." Eles disseram: "Não, nós queremos fazer algo onde possamos ganhar dinheiro." "Podemos
aceitar qualquer coisa que possa nos dar dinheiro." "Isso lhes dará dinheiro", Eu disse, "mas não lhes dará educação e
concentração." Este é o ponto principal que vocês devem ter: a sua concentração. E se essa concentração não surgir, então
vocês não podem fazer nada dar certo. Graças a Deus, Eu disse a eles: "É melhor vocês se dedicarem a alguma educação."

Todos eles conseguiram admissões em boas faculdades, boas escolas. Agora eles estão se saindo muito bem. Tudo bem.
Você pode ganhar dinheiro mais tarde, dinheiro não é tudo. Você pode ganhar um pouco menos, mas pelo menos você tem a
educação. Agora há uma tamanha escassez de educação na América, entre vocês. Em primeiro lugar, a educação é
extremamente, extremamente cara… e essas escolas que estão disponíveis, por outro lado, não prestam. Então, o que
percebemos é que podemos ter carpinteiros melhores, podemos ter janelas melhores, mas nenhuma educação. Então, as
pessoas estão vindo da Índia para a indústria de software, porque a concentração acabou. Assim, esse poder de concentração
vem da mãe para os filhos… e eles têm mente muito concentrada. É muito importante ter essa concentração e a fé como mãe.
Tantas pessoas, por que elas contraem, as mulheres especialmente, contraem esse câncer de mama? Eu não consigo entender.
Porque elas são inseguras. Um marido não pode fazer com que você fique insegura, se você tem filhos e se seus filhos são para
o seu suporte. Se você estiver até mesmo sozinha, você deve ter fé em sua mãe. Essas mães, se houver, que cuidarão de vocês,
que sempre os apoiarão, lhes darão essa segurança que é muito importante para esses anticorpos. Mesmo o câncer e todas
essas doenças são causadas pela… falta de anticorpos dentro de nós. Então, esses anticorpos são como pequeninos, podemos
chamar, anjos, que cuidam de vocês, que se preocupam com vocês. Esse é o tesouro que vocês têm dentro de si mesmas, que
não deve ser explorado. Não deve ser permitido sua segurança desafiar ninguém. É por isso que Eu disse que é um centro
muito, muito importante este aqui, que vocês chamam de Chakra do Coração. Agora externamente, sem a Sahaja Yoga, Eu não
sei como alguém pode alcançar a estabilidade do coração. O coração se torna fraco porque as pessoas perdem a calma. Essas
pessoas que são muito irascíveis têm problemas em seu coração. E Eu tenho visto pessoas que têm um ataque cardíaco… e
contraem todos os tipos de problemas cardíacos, por causa deste chakra em perigo, o Chakra do Coração. Portanto,
insegurança de um lado e infarto do outro lado. Ficar com raiva é muito errado. Ficar com raiva é absolutamente arruinar a si
mesma, é autodestrutivo. Mas falando, isso não vai acontecer. Vocês têm de ter a Realização, vocês devem ter a Realização do
Si, pela qual vocês se tornam totalmente tranquilas, totalmente tranquilas. Então o último chakra é este aqui, o Vidshuddhi
Chakra está (…). Este chakra, o Vishuddhi, está aqui. Ele é importante. Ele fica estragado por muitas coisas. Supondo que você
use palavras abusivas, você seja agressiva com sua fala. Como na América, eles usam palavras muito abusivas, Eu fiquei
surpresa. O tempo todo eles estão usando palavras estúpidas que Eu nem mesmo entendo. Tudo isso está causando esse
problema. E isso pode ir a qualquer limite. Porque ele controla 16 de seus, 16 de seus, Eu devo dizer, órgãos, certo? Ele controla
seus olhos, controla seu nariz, controla sua língua, ele controla seus dentes, controla seus ouvidos, tudo é controlado, 16 coisas
são controladas por este Vishuddhi Chakra. E em ambos os lados, nós temos os mais importantes, os chakras muito
importantes, que podemos dizer que eles nos governam e governam o mundo inteiro. Estes são dois chakras, nas laterais. E
eles são… nós chamamos de… Não preciso de outros nomes indianos, mas são chakras muito importantes, estes dois. E
quando vocês os expõem, então vocês têm problemas com eles. Portanto, eles não devem ser expostos. Vocês podem usar
mangas curtas, mas nunca os exponha. Então vocês podem ter qualquer tipo de problema, qualquer tipo de problema
combinado com este chakra. Sinto muito, Eu tenho de avisá-las. Tudo bem, mas é uma moda agora. Qual é a necessidade de
expor? Para agradar os homens? Por que vocês deveriam se importar? Por que vocês deveriam se importar tanto com os
homens? Eu não consigo entender. As mulheres são a shakti, elas são o poder. Por que vocês deveriam tentar agradar os
homens? Então, por que ter esse tipo de complexo de inferioridade em relação a si mesmas… o tempo todo tentando agradar os
homens? E eles são muito estranhos, Eu lhes digo. O que matou o romance foi isto: um homem se apaixona por, digamos,
lamento dizer isto, por nosso penteado. Há um penteado, um determinado penteado, então o Sr. X se apaixona por esse
penteado. Mas depois ela vai ao cabeleireiro, muda seu penteado. Acabou, acabou o romance. Eles são tão superficiais. Eles
são tão superficiais que podem se apaixonar pelo seu penteado. E as mulheres ficam tão decepcionadas… pela forma como os
homens as tratam e se comportam. Então, Eu sugeriria isto: é muito importante que vocês não tentem agradar os homens.
Sejam vocês mesmas, na sua autoestima. Afinal, vocês são mulheres e vocês têm qualidades especiais. Sustentem-se em sua
própria dignidade, sustentem-se em seu próprio poder. E quando isso acontece, as mulheres obtêm mais poder do que os
homens podem obter. É muito surpreendente. E funciona tão belamente para as mulheres. E deve funcionar. Agora, por
exemplo, você é, você mesma é cabeleireira ou qualquer coisa que você seja, você se torna tão criativa. Se você é uma música,
você se torna muito criativa. Se você é alguma coisa, seja qual for a profissão que está seguindo, você se torna muito criativa
quando isso acontece com você, porque todos os seus centros estão limpos. E o Poder do Divino está fluindo através de você.
Isso é o que vocês devem alcançar, isso é o que vocês devem ter, então ninguém pode dominá-las. Não somente isso, isso vai
mais alto, este é o chakra mais importante, que é chamado de, nós o chamamos de Agnya Chakra entre o quiasma óptico
assim. E se ele não estiver aberto, ele fica muito, muito constrito. Se ele não abrir, a Kundalini não passará. Agora, este é o
chakra de Jesus Cristo, onde nós O crucificamos. Agora, o que Ele fez? Ele primeiro deu o perdão… a todas as pessoas que

tentaram torturá-Lo e O crucificaram. Então, somente pela maneira como você perdoa as pessoas, ele se abre. Você tem de
perdoar. Não adianta lembrar da pessoa. Alguém a feriu, tudo bem, e daí? Acabou-se. Não é hoje. Seja o que for que aconteceu
aconteceu. Por que se preocupar com isso? Mas se você não perdoa, então o tempo todo, você ficará pensando sobre isso e
ficará se torturando por nada. Em vez disso, apenas perdoe, perdoe tudo. Perdoar é uma qualidade muito grande, pela qual
ninguém pode torturá-la, ninguém pode perturbá-la, porque você não coloca nenhuma atenção nisso. Vocês não sabem, as
pessoas estão tentando Me perturbar tanto, elas têm feito tanto para Me deixar de certa forma magoada… ou fazem todo tipo
de coisa. Mas de alguma forma, Eu as perdoo. E acabou para Mim. Porque uma vez que você as perdoe, você não se lembra do
que elas lhe fizeram e você nunca se tortura. Mas se você não perdoa, então você se tortura pensando: "Por que ele fez isso?
Por que ela fez isso?" Nada disso, apenas perdoe. O grande presente de Jesus: você deve perdoar a todos. Isso lhes dá uma
grande paz aqui. Mas essa paz também é muito importante. Se você não tem paz dentro de você, então você começa a
envelhecer em muito pouco tempo. Eu tenho visto muitas jovens com rugas, preocupadas, aborrecidas, tensas, isso, aquilo, o
tempo todo irritadas. A razão é que elas ainda não perdoaram essas pessoas que as perturbaram. Então, se você pode
desenvolver esse estado de testemunha, como Eu disse, você não se incomoda. Você apenas testemunha a coisa toda, e você
ficará surpresa ao ver que este centro será aberto, e através disso, você não reagirá. Você não reagirá. Você apenas verá: "Tudo
bem, isso é assim, então isso é assim." E a vida se torna cheia de humor… e qualquer coisa absurda que você veja, você apenas
sorri e ri. Não há tempo para você pensar sobre essas coisas sem sentido… que as pessoas dizem sobre você ou tentam
prejudicá-la… ou tentam criar um problema. Você não deve se preocupar. Você não deve se preocupar com isso. Agora eles…
Com isso acontecendo, você não tenta pensar sobre o que os outros estão pensando sobre você. porque você sabe, você está
unificada ao Divino, porque você tem vibrações em suas mãos, você tem certeza de que está bem, então você tem confiança.
Mas com essa confiança, você não oprime os outros. É confiança com amor. Eu chamo isso de inteligência que é emocional. Eu
chamo isso de inteligência emocional. Muitas crianças nascem com ela, mas são ensinadas outras coisas a elas, então elas
agem assim. Eu direi que Meu próprio bisneto… nasceu com isso, então assim que nós chegamos à América, ele ficou conosco
por apenas seis meses, ele era um garotinho, e depois de uns sete a oito meses, nós fomos para a América, imediatamente ele
trouxe o controle remoto e o deu ao Meu marido, porque ele está sempre vendo a televisão, imediatamente. Então ele trouxe
jornal e Me deu para ler. E para Mim, ele trouxe uma flor. Assim, através de sua inteligência emocional, ele sabe o que alguém
gosta, o que alguém tem. Se você chegar em casa ou alguém nos visitar, ele imediatamente trará as coisas para lhes dar para
comer ou para agradá-los. O tempo todo, essas coisas de entretenimento. Ele começará a dançar e ele começará a lhes mostrar
a dança. Vocês viram isso? Ele é tão cuidadoso de tal maneira que ele expresse seu amor. E com os animais, com todo mundo,
ele é tão amigável. Essa é a inteligência emocional que nós devemos desenvolver. E conte com ela, ela a ajuda. Você terá
muitos amigos, você terá muitos, Eu devo dizer, não apenas amigos, mas pessoas que as ajudarão no seu trabalho. Elas lhes
darão uma grande ajuda em tudo. É uma capacidade muito, muito grande ser emocionalmente inteligente. As pessoas acham
que se você é emocional, então as pessoas tiram vantagem de você. Deixe-as tirar vantagem. Qual é o mal? Mas você não tira
vantagem de si mesma… sendo cruel ou sendo de alguma forma rude com os outros. Lembre-se daqueles dias em que alguém
foi gentil. Lembre-se daquela época, daquele momento em que alguém foi muito gentil, muito bom para você, muito gentil,
muito útil. Lembre-se. Lembre-se de todos esses momentos, não dos momentos em que você foi insultada, não dos momentos
em que você sofreu, mas dos momentos em que alguém lhe deu amor, alguém falou com você com amor, e você ficará
surpresa ao ver que tamanha fragrância dentro de você… começará a exalar. Tantas pessoas obtiveram essa Realização, e elas
esqueceram todos os absurdos de brigas e tudo mais. Agora, nós temos, às vezes, pessoas, milhares delas na Índia, às vezes, e
Eu fiquei surpresa ao ver que elas vêm de diferentes países e… a Sahaja Yoga está atuando em 86 países, e elas nunca
discutem, nunca brigam. Nunca ouvi falar de ninguém discutindo ou brigando. Ha, eles ficam brincando e zombando uns dos
outros, eles são muito bem-humorados. Isso é o que eles fazem. Agora, a outra mania que temos agora - Eu não sei por quê – é
que devemos ser muito, muito magras, que a magreza é muito atraente. Não é assim. Você fica magra às vezes,
automaticamente, se seu fígado não funciona, o que é uma coisa muito perigosa, ter um fígado ruim. Eu concordo que você não
deve ser gorda. Além disso, se você ficar muito gorda, poderá desenvolver alguma outra coisa. Mas se você é naturalmente
magra, então entenda que deve ser fígado que não funciona. Agora, esse fígado, quando ele não funciona, quantos problemas
ele pode causar, vocês não sabem. Em primeiro lugar, ele pode causar asma. Ele pode lhes causar um… Se isso se mover no
canal direito, ele pode causar diabetes. Ele pode lhes causar este calor, se ele se mover para baixo aqui, pode lhes causar
também problemas de baço… e isso pode, em última instância, causar-lhes um câncer, câncer de sangue, ele pode causar
câncer de sangue. Depois, se o calor for para o útero, também pode prejudicá-las lá. Se esse calor do fígado continua passando,
cria problemas por toda parte. Não apenas isso, mas também pode causar um infarto fulminante depois de algum tempo. Se

você é jovem e está bebendo demais e jogando tênis e tudo mais, então, de repente, o coração para de funcionar. É desse modo
que surgem muitos ataques cardíacos. Para preservar sua saúde dentro de você, primeiro você deve saber o que você é, quais
problemas você tem, por que esses problemas existem. E então você também deve saber por que há problemas externos. Isso
é muito simples de entender se você se tornar divina. Essa luz divina pode lhes dar toda a compreensão de tudo. Eu não sei, Eu
já falei sobre isso tantas vezes, mas nunca se relacionando com a beleza como tal. Mas a beleza, é claro, está dentro. Está tudo
dentro, não está fora. Mas Eu não posso convencê-las disso assim… a menos e até que vocês obtenham sua Realização. Há
algumas pessoas que podem ser muito bonitas por fora, mas por dentro elas são como cobras. Isso pode ser. Assim, a melhor
coisa é ter a beleza interior. Isso atrai as pessoas. Olhem para Mim, Eu tenho muitos discípulos, agora são tantos no mundo
inteiro. Mas, agora, o que Eu faço com eles? Nada. Apenas os conecto ao Divino através disto. E há mil pétalas dentro do seu
cérebro, que ficam iluminadas, e você se torna unificada com o Divino, e o Poder Divino começa a fluir através de você. Você se
torna divina. Então você sabe o que vestir, como se comportar, tudo automático. É espontâneo. Eu não tenho de lhe dizer "Faça
isso" ou "Faça aquilo", nada disso. Simplesmente dá certo. Você é seu próprio mestre. Eu não tenho de lhe dizer nada. Você
pode descobrir o que é bom para você, o que é ruim para você. Isso não é apenas para a longevidade que Eu estou dizendo, mas
estou dizendo para a paz global. Você quer que ela se espalhe para as pessoas através de seus esforços, através de suas
diferentes ideias e criatividade, a todas as pessoas do mundo. Assim, os problemas que são criados pelos seres humanos,
essencialmente eles são os problemas. E eles podem ser resolvidos. Se um ser humano se torna tão belo por dentro, então por
fora também ele parece belo, e também ele pode criar um mundo muito belo e amoroso. Então, Eu diria que vocês podem Me
fazer algumas perguntas. Eric? Venha aqui. A Senhora está feliz com as pessoas que vieram ao Albert Hall este ano? Eric, venha
aqui. Está tudo bem. Shri Mataji, a Senhora ficou feliz com as pessoas que vieram ao Albert Hall este ano? É claro, por que não?
Eu fiquei muito, muito feliz, fiquei muito feliz. Eu estou sempre feliz de qualquer forma. Se eles vêm ou não vêm, não faz
nenhuma diferença para Mim. Como você percebe? Como você, como você percebe isso? Eu nasci assim. Como você percebe
que é um ser humano? Não a Senhora, a pessoa está aceitando… Como a pessoa percebe que está aceitando a mudança, a
transição dentro de si mesma? Como a pessoa sabe que isso está acontecendo com ela? - É "a pessoa", você ou Shri Mataji? Como uma pessoa percebe? Como sabemos quando temos a Realização do Si? Ah, essa é uma boa pergunta. Isso você sabe
quando você tem em suas mãos uma brisa fresca ou quente saindo. A brisa quente está lá porque se você não perdoou, não
haverá nenhuma vibração. Mas se você colocar suas mãos assim, você deve sentir uma brisa fresca soprando em você. O que é
essa brisa fresca? Essa é a brisa fresca do Espírito Santo, a qual você pode sentir. E ela também sai da sua área óssea da
fontanela. Em sua, não em Minha, em sua, e você pode senti-la. Esse é o primeiro sinal. Então você começa a ver os milagres
que pode fazer com sua mão. Em relação ao penteado também, Eu devo dizer, se há uma mulher realizada, ela saberá
exatamente como fazer o penteado, porque você se torna extremamente criativa. E não que você se atenha a um único estilo…
ou você copie alguém, mas você tem seu próprio estilo. Em tudo você tem seu próprio estilo. A única maneira é experienciar,
então você sabe, então você pode ficar e pedir a Ela para lhe mostrar daqui a pouco. Então você pode sentir isso. A melhor
maneira é a pessoa sentir isso ela própria, Shri Mataji, então você não tem de descrever, você simplesmente sabe. É autoestima,
e não é avassalador, está dentro de você. Tamanha paz e tamanha alegria dentro de você. Não é avassalador. Pelo contrário,
está tão espalhado, conquistando tanto outras pessoas em um nível muito mais elevado. Não em um nível mundano ou em um
nível muito baixo como as pessoas tentam fazer. É muito, muito divino e extremamente belo, Eu lhes digo. Façam perguntas. Eu respondi todas as suas perguntas? - Às minhas perguntas. O que ele disse? Há outras perguntas? Mãe, as mulheres e as
pessoas aqui esta noite vão experienciar a Realização do Si? Podem? Eles podem experienciar? A Senhora pode nos mostrar?
Eu devo tentar? Tudo bem? Então isso é bom. É muito bom. E vocês realmente se tornarão verdadeiras profissionais. Como Eu
sei, o Sr. Emro tem sido tão gentil em anunciar isso, mas há muitos que obtiveram tudo isso, mas eles são tímidos e ficaram
calados. E eles não querem compartilhar isso também, porque eles acham que as pessoas pensam que eles são loucos, que há
algo errado com eles. Assim, isso é muito simples, é muito simples. Todas vocês podem obter isso. Nossos sapatos devem ser
tirados. É melhor tirar para meditação e sentir essas energias dentro. É melhor tirar os sapatos de modo que possam… ter um
bom aterramento na Terra, no chão. Nossas meias também? Seja como for que você se sinta melhor. Se você se sentir mais
relaxada, tire suas meias também. Vocês podem ficar com as meias, mas… está tudo bem. Seja como for que vocês se sintam
melhor. Eu estou muito feliz por haver tantas mulheres, porque, as mulheres agora são muito poderosas. Elas são muito
poderosas, elas não conhecem seus poderes. É claro. Agora, coloquem os dois pés no chão, assim, um pouco distante um do
outro, e apenas coloquem suas duas mãos em direção a Mim. Eu devo lhes dizer, é o seu direito ter isso. Não há obrigação,
nada. É seu direito ter isso e todas vocês podem obtê-lo. Sem problemas. Vocês podem obter isso muito rapidamente. Como Eu
lhes disse, vocês têm de perdoar a todos. Perdoem tudo, porque aquilo era passado e acabou. Nós temos de estar no presente.

Então, perdoem a todos e também perdoem a si mesmas. Vocês não devem se sentir culpadas por nada, vocês não devem se
culpar por nada. Apenas perdoem a todos, isso é muito importante. Para vocês terem a experiência, é importante que perdoem.
Se vocês não perdoarem, então sentirão a brisa quente saindo. Mas se vocês perdoarem a si mesmas e aos outros, haverá uma
brisa fresca agradável soprando em suas mãos. Agora, apenas coloquem sua mão direita em direção a Mim, e vejam com a
mão esquerda em cima da área óssea da fontanela, que era a moleira em sua infância. Vocês podem curvar a cabeça. E vejam
por si mesmas se há uma brisa fresca ou quente passando. Vocês podem percebê-la, talvez possa ser nas laterais, mas não a
coloquem em cima da cabeça, mas acima da cabeça. Apenas movam sua mão um pouco aqui e ali, e só coloquem sua mão
direita em direção a Mim. Se está quente significa que você não se perdoou ou não perdoou os outros. Então, agora coloquem
sua mão esquerda em direção a Mim. E coloquem a mão direita em cima da cabeça. Novamente, apenas observem. Não
duvidem de si mesmas. Por favor, não duvidem, tenham fé em si mesmas. Agora isso se elevará, se elevará. Mais uma vez.
Coloquem sua mão direita em direção a Mim… e coloquem sua mão esquerda em direção a Mim e vejam por si mesmas.
Inclinem a cabeça e fechem os olhos. Por favor, fechem os olhos. É só isso. Agora, apenas coloquem suas mãos assim… e
aquelas que sentiram a brisa fresca ou uma brisa quente… nas pontas dos dedos ou na palma da mão… ou a partir da área
óssea da fontanela, levantem as mãos. - Ah, ainda não? Sim, isso dará certo. - O que é isto? Eu sinto frescor em minha cabeça e
também em minhas mãos. - Você sentiu na mão, não aqui? - Frescor na cabeça, Shri Mataji, ela sente frescor. Então está tudo
bem porque este centro em você está um pouco com problemas. Ficará tudo bem. Se você sentiu isso em sua cabeça, tudo
bem, resolveremos isso. - E quanto a você? - Quente. - O que ela está dizendo? - Está quente? Está soprando quente? - Quente. Está quente. Nas mãos? Quente. Tudo bem, então por favor, perdoe. Por favor perdoe. Agora veja, a lógica é assim. Quer você
perdoe ou não perdoe, o que você faz? Nada. Ao não perdoar, você está se torturando. Entende o ponto? Agora, então por favor,
perdoe, realmente perdoe. Coloque suas mãos em direção a Mim. - Agora, mais fresco? Não. - Ainda não? Eu terei de trabalhar
em você. Eu tenho de trabalhar para o seu perdão. Alguém lá? Todos elas sentiram isso? Tudo bem. Então, venha. Tire a
cadeira. - Sente-se.Onde devo sentar? Aqui? - Você pode sentar? - Eu posso sentar… - Coloque sua mão direita em direção a
Mim. - Tudo bem. A mão esquerda na terra. - Na terra. - Agora perdoe. Fígado. Você tem um problema de fígado.Tenho? - Um
pouco. - Você pensa demais. - Eu trabalho demais. Você é futurista? - Você é futurista? - O quê? Planejando, planejando,
trabalhando muito. Não, eu vivo, vivo com muitos (…) que pensam no passado, mas não sou futurista. Não futurista.Perdoe, por
favor, perdoe. - É difícil. Diga, diga isto: "Eu perdoo a todos", apenas diga. Não sei se estou pronta. Por favor, diga. Então você o
fez. É fácil. Mas Chris, ela ainda não está pronta. Ainda não está pronta. Todas vocês estão prontas. Agora não tenha essa falta
de confiança dentro de você. Caso contrário, você não teria vindo aqui. Tudo bem? Tudo bem, eu vou perdoar… Todas vocês
estão prontas. Venha, faça isso. - Eu perdoo. - Perdoe, bom. Muito boa ideia. Está mais fresco? - Ainda está quente, ainda está
quente. Ainda quente… Continue dizendo: "Eu perdoarei a todos", você desfrutará isso. - Diga isso interiormente, interiormente. Sim, interiormente. Ainda está. Fígado? - Melhor agora? - Está fresco, sim, está mais fresco. Nem tão quente, nem tão quente. É
uma experiência, não é apenas falar com você, é uma experiência. É a verdade. Agora ela está sentindo. Melhor agora, muito
melhor. Entendo, sim, não tão quente, sim, não tão quente. Bom. Muito melhor. Venha. Você sentiu na cabeça, não nas mãos. Você pode ficar deste lado? - Deste lado? - Em direção a Ela. Em direção a Ela? Assim? Mova para trás. No Vishuddhi. - Ela canta
ou…? - Você canta? Sim. Volte, sim, volte, por favor. Eu darei vibrações no Vishuddhi. Ela talvez desenvolva espondilite? Muito
ruim. Não se sinta culpada. Você se sente culpada? - Você é católica? - Não… Então você não deveria se sentir culpada. - Que
trabalho você faz? - Que trabalho? - Que trabalho eu faço? - Ela cuida do meu balcão de recepção. - Ela fica no balcão de
recepção dele. Recepcionista. - Recepção, sim. - Ela está no balcão de recepção. Ocupada… Agora, você está sentindo em suas
mãos? Apenas veja. Levante as mãos e diga a Ela. Vire agora. Agora, sente? Um pouquinho? Tudo bem. Que Deus te abençoe.
Alguma outra pergunta? Eu respondi todas as suas perguntas? Então agora, vocês terão de entender como meditar, só isso. E
se vocês entenderem isso, vocês crescerão, crescerão muito rápido. Eu tenho certeza, vocês crescerão e então se
surpreenderão… com a maneira que podem fazer, porque vocês não se sentirão perturbadas. Não haverá estresse, tensão
novamente. Vocês serão muito felizes. Porque de que adianta entrar em estresse? Vocês não conseguem resolver isso, vocês
não conseguem resolver o problema. Vocês só podem resolver o problema resolvendo a si mesmas. Porque o problema está
dentro de vocês, não exteriormente. Se vocês pensam assim, tudo bem. E todas vocês podem se sentir muito melhor. Vocês
dormirão melhor e desfrutarão a vida muito melhor. Então, Eu gostaria de convidar todas vocês para a Índia também, se
possível, por favor venham. Nós temos uma sessão muito boa lá, temos a praia… e divirtam-se. Ela esteve em um das
instituições da Sahaja Yoga para Música. E veja como ela aprendeu, Eu fiquei impressionada… com a forma como ela estava
tocando. É uma coisa muito grandiosa. A música indiana não é fácil, você não consegue aprender tão facilmente. Mas Eu fiquei
surpresa, em três meses, os rapazes estavam cantando bhajans. Eu disse: "Como eles aprenderam bhajans?" Imaginem, em

três, três meses apenas. Quero dizer, você leva vários anos para aprender. Tantas coisas aconteceram. Porque eles se tornaram
almas realizadas e podem aprender as coisas muito rápido. Eu fiquei impressioanda, realmente, o modo como eles
aprenderam. Ela aprendeu tabla. Na Índia também, você não encontrará nenhuma mulher que pudesse tocar tabla. É realmente
extraordinário. Coisas extraordinárias acontecem. E você mesma se tornará extraordinária, você mesma. Tudo bem, muito
obrigada. Obrigada, que Deus as abençoe. Então vocês podem ter ajuda de Emro, ele pode ajudá-las, Eu acho, dando a
Realização. É uma coisa muito boa que você fez, Eu sou muito grata a você. Porque Eu queria falar com as mulheres primeiro,
porque elas não sabem o quão poderosas elas são. Catarina. Então agora, se alguém quiser saber mais sobre a Sahaja Yoga…
ou sobre a Realização do Si, há muito (…) Ele agora tem informações lá, se alguém quiser… saber um pouco mais sobre a Sahaja
Yoga. É realmente grandioso, Eu devo dizer. Então nós devemos fazer algumas sessões aqui também. Também havia um ator
que veio Me ver, ele tinha um problema, - Eu não sei onde ele está perdido. - Perdão? O ator? - Um ator. - O ator Ele o conhece.
Você deveria tentar conseguir alguns atores e atrizes. Será uma boa ideia, porque todos eles estão sofrendo e, na verdade, eles
morrem muito rápido. Muito obrigada. Obrigada. Que Deus as abençoe.
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Hoje nós iremos venerar a Devi, nós A chamamos de Amba, e de muitos outros nomes. Ela é a última, devemos dizer, o Poder
residual. Quando Ela fez tudo, Ela se tornou a Kundalini e estabeleceu-Se no osso triangular de vocês. Isto é o Muladhara
Chakra. Mas na verdade, Ela é mais expressa no canal esquerdo, porque nesse momento, Ela é puramente a Amba. Este canal
esquerdo é uma coisa muito, muito importante para todos os seres humanos. Se você não tem nenhum canal esquerdo, você
não pode se equilibrar, antes de mais nada. E é dito que Ela lhes dá a verdadeira personalidade de um Sahaja Yogi. Isto é, se seu
canal esquerdo é fraco, então vocês têm de venerá-La e pedir-Lhe: Por favor, aprimore nosso canal esquerdo. Através do
aprimoramento do canal esquerdo de vocês, o que Ela faz?
Ela é um Confortador, então o que Ela lhes dá? Em primeiro lugar, Ela o faz descansar. É dito que Ela o faz descansar, isto é, Ela
o faz dormir. Se você fica pensando demais sobre o futuro e fica abusando demais do planejamento futurístico, você tem
alguns problemas. Mas a melhor coisa é que se você consegue dormir, então isso é um grande conforto, é um conforto muito
grande você poder dormir e poder descansar um pouco. Sem Ela, você não pode dormir; com a ausência Dela, você não pode
dormir. Portanto, o sono é uma função muito importante do corpo que é produzida pelo canal esquerdo. É por isso que A
veneramos, porque Ela deve nos proporcionar o descanso. Ela é Aquela que lhes dá paz. Ela é Aquela que também lhes dá as
ilusões, chamadas de bhranti.
Ela lhes dá todos os talentos artísticos. Ela os protege. Mas essa parte que Ela está criando ilusões para vocês é muito, muito
importante, porque aquelas pessoas que são contra o Divino, que estão tentando ficar fora da realidade, Ela cria as ilusões para
elas. Então Ela os separa daquelas pessoas, enquanto vocês souberem da realidade. E para todas essas pessoas que estão
perturbando ou tentando destruir o trabalho Dela, Ela é Aquela que cria ilusões. Ela é Aquela que reside como Kundalini. Então
podemos dizer que parte Dela é a Kundalini, Mas, uma outra parte que Ela tem é a que reside no canal esquerdo. Agora, há sete
níveis em que Ela reside. Uma vez que vocês comecem a desfrutá-La no primeiro nível, então Ela tem todas estas qualidades
descritas para vocês: Ela é a paz, Ela é Aquela que lhes dá o amor, Ela é Aquela que cria todas as coisas belas para vocês. Ela é
a Mãe.
E o que Ela espera de vocês é que desfrutem a proteção Dela, desfrutem o Amor Dela e estejam sempre sob a completa
proteção Dela. Assim essa é uma parte muito importante do trabalho Dela. E a segunda parte é que Ela é a Kundalini. Portanto
Ela também atua nos sete níveis. Ela se move em sete níveis, podemos dizer, horizontalmente, e Ela se move em sete níveis
para cima. E em todos esses sete níveis, em ambos os lados, Ela faz um enorme trabalho para nós. O modo como Ela nos
protege através desses sete níveis é assim: quando você começa a ir em direção ao canal esquerdo, há sete divindades que
tentam jogá-lo de volta à normalidade. Elas são Shankhini, Dakini, esses são os nomes. E através disso, você tenta chegar às
condições normais. Agora, por exemplo, muitas doenças psicossomáticas que surgem em nós, como o câncer e muitas outras
– "psicossomático" significa que é físico bem como emocional – portanto esses problemas psicossomáticos começam vindo
do canal esquerdo.
Às vezes você fica em excesso no canal direito, então de repente você é jogado no canal esquerdo, de repente. E depois em um
movimento como de um pêndulo, você pode ir a qualquer ponto. Mas há sete poderes no canal esquerdo que o protege de
contrair essas doenças, também reduzindo a intensidade delas. Então, ao mesmo tempo Ela é Aquela que é a doadora de paz,
Ela é Aquela que cuida de vocês, que os protege, e Ela é Aquela que os salva das doenças psicossomáticas. É uma entidade
muito poderosa. Se Ela não estivesse presente, Eu não sei o que teria acontecido. Portanto, nós devemos venerá-La dentro de
nós mesmos, nós devemos respeitá-La e compreendê-La. Ela é a Mãe de vocês. Como Kundalini, Ela é sua Mãe particular. Ela é
Aquela, Amba, que lhes dá o seu segundo nascimento.
E como a Deusa do canal esquerdo, Ela lhes dá um apoio muito bom em sua ascensão, um apoio muito bom em sua ascensão.

Sem Ela, vocês não poderiam se equilibrar. Isso às vezes vai longe demais, quando as pessoas estão em excesso no canal
direito. Então elas contraem doenças que são muito estranhas. Elas podem ter ataque cardíaco, podem ter paralisia. Elas
também ficam com o lado direto completamente paralisado, não conseguem andar, não conseguem se levantar. Isso é o
movimento em excesso do canal direito. Então, depois, Ela é Aquela que os faz se sentirem mal em relação a isso, Ela é Aquela
que sugere que vocês desistam do seu canal direito e dirijam-se mais para o canal esquerdo. Portanto isso não significa que se
o canal direito é curado pelo canal esquerdo, que isso é muito bom. Por exemplo, um indivíduo que é muito arrogante, egoísta,
um homem assim talvez se torne totalmente dócil e as pessoas podem pensar que ele está curado.
Não. Ele está no canal esquerdo. Embora ele tenha se tornado dócil, ele ainda não está normal. Ele ainda está muito mal, porque
ele está no canal esquerdo. No canal esquerdo, a pessoa começa a contrair muitas doenças como esquizofrenia, no nível mais
elevado desse grupo. Neste lado, estes mesmos sete centros atuam para lhes causar doenças muito sérias. Uma delas é que as
pessoas se tornam esquizofrênicas. Isso pode ser curado. Pode ser curado se você conseguir mover essa pessoa para o centro,
e através do despertar da Kundalini, você pode fazer isso. Então as pessoas também se tornam loucas, lunáticas, mas todas as
doenças do canal direito desaparecem.
Essas pessoas que se moveram para o canal esquerdo não terão problemas de fígado. Elas podem ter fígado dilatado, mas elas
não terão fígado hiperativo. Elas não terão outros sintomas como asma, ataque cardíaco. Elas não podem ter ataque cardíaco.
Elas causarão ataques cardíacos nos outros, mas elas mesmas não terão ataques cardíacos. Assim, esse movimento repentino
de sua atenção para o canal esquerdo é o tempo todo protegido por essas sete entidades ou Deusas que cuidam de vocês Mas
ainda assim, se vocês continuam com isso Por exemplo, vocês vão a falsos gurus, então o que os falsos gurus fazem? Eles
lançam vocês no seu canal esquerdo. Eles lhes darão um nome, algum nome, poderia ser o nome de um servo ou de qualquer
um que eles tenham capturado, e que eles estão tomando conta como um tipo de possessão para os outros. Isso é tantrika. As
pessoas deles apoderam-se dos espíritos dessas pessoas mortas e os usam para seduzir vocês.
Assim quando vocês começam a entrar no canal esquerdo por quaisquer meios, vocês podem ter isso por se preocuparem
demais, por se sentirem muito desgostosos por alguma coisa, ou ficarem chorando, lamentando, qualquer coisa assim, então
os seus problemas de canal direito desaparecem. É por isso que vocês fazem isso, mais isso vai longe demais. Os problemas
de canal direito são - se eles são curados, então vocês contraem problemas de canal esquerdo que são muito mais perigosos.
Eu lhes disse, todos os tipos de doenças psicossomáticas. Eu não quero lhes dar a lista para amedrontá-los, mas todas elas
originam-se do canal esquerdo. Agora, devido ao fato do canal direito ficar meio que completmente curado, como eles dizem, as
pessoas acham que é uma ideia muito boa ficar possuído por algum espírito. Assim, esses falsos gurus, o que eles fazem? Eles
dominam esses espíritos mortos. Como? Quero dizer, eles sabem como fazer isso.
Eu não preciso lhes dizer porque vocês não irão fazer isso. E eles dominam isso, e lhes dizem: "Recitem este nome". Vocês
começam a recitar o nome de algum tipo que só Deus sabe o que é. Eles não dizem para vocês recitarem o nome de alguma
encarnação, mas eles lhes dirão: "Recitem o nome de Rama." O nome de Rama não é recitado desse jeito, tem de ser "Shri
Rama", "Shri Krishna", "Shri Mataji". Então eles nunca colocam o "Shri", eles apenas lhes dizem: "Recitem estes nomes." E através
desses nomes, o que acontece é que você vai para o canal esquerdo, porque esses espíritos mortos capturam vocês. Há
espíritos mortos no canal esquerdo e há espíritos mortos no canal direito. Se eles estão no canal direito, eles são pessoas muito
ambiciosas, e tentam capturar vocês. É uma explicação muito assustadora da coisa toda. Uma vez que ele o capturem, se você
for para o canal direito, você adquire todas as características de canal direito, você não fica normal.
Às vezes, você acha que está ficando no ar em algum lugar, que você viu alguma coisa que normalmente não veria. Como dois
americanos que vieram Me ver, e eles eram jornalistas. Então Eu lhes perguntei: "Por que vocês estão aqui?" Eles disseram:
"Mãe, torne-nos igual a Harishchandra." Havia um sujeito chamado Harishchandra, que era um jornalista. Eu disse: "Igual a eles?
Igual a ele?" Porque ele costumava "viajar pelo ar" (viagem astral) e conseguia notícias, por exemplo, ele falava sobre o que está
acontecendo em alguma parte, em alguma parte de Mumbai. Por exemplo, nós temos uma praia chamada Juhu, então um dia
no jornal saiu o que aconteceu na praia Juhu. E o nome dele estava lá, quem era o correspondente era o Sr. Harishchandra.
Então como Harishchandra lhes falou Meu nome? Eu o curei, enquanto vocês querem ficar com o mesmo problema dele? "Nós

queremos ter essa viagem astral." Americanos. Para quê?" "Porque somos jornalistas e sabemos muito sobre tudo, nós
queremos viajar por toda parte. Eu disse: "Isso Eu não faço." Se vocês estão fazendo viagem astral, é claro, Eu posso reduzir
isso. Assim, todos esses gurus tinham dominado também essa arte da viagem astral, controlando alguns espíritos mortos que
eram de canal direito. Assim, os espíritos de canal direito são muito ambiciosos, e eles fazem todos os tipos de curas e todos
os tipos de previsões, porque eles são futurísticos.
Às vezes eles sabem, às vezes eles não sabem, mas está tudo vindo de uma fonte errada. Portanto, meter-se nessa armadilha
não é uma coisa muito boa. Se alguém está possuído desse jeito, então essa pessoa começa a fazer todos os tipos de coisas
erradas. Por exemplo, tentará apropriar-se de sua casa, apropriar-se de seu dinheiro, enganá-lo, fugir com sua esposa, todos os
tipos de coisas que são totalmente erradas, porque a influência do canal direito aumenta muito. Há também algumas drogas
que quando você a toma, como LSD e tudo isso, você vai para o canal direito e então começa a ver cores. E as pessoas acham
que é uma coisa formidável ver cores, porque normalmente você não vê cores. Elas não sabem basicamente o que está errado
com elas. Mas basicamente, o que está errado com elas é que há um bhoot, há algum tipo de fantasma que é muito canal
direito que entrou em seu ser, e está tentando realizar isso. Mas os bhoots de canal esquerdo são diferentes. Eles são furtivos,
ardilosos, e eles lhes ensinam coisas irritantes.
Eles também podem tentar instigá-los a tal ponto que uma pessoa pode contar mentiras ao extremo. Ela conta mentiras, então
ela tenta secretamente tirar seu dinheiro, tirar tudo que você tem. Todos os tipos de planos sigilosos, dissimulados acontecem,
nada é aberto. E você faze isso sem nem mesmo entender. Mas todas essas pessoas estão mais interessadas em alcançar
algum tipo de progresso muito material, quer seja no canal direito ou esquerdo. Muitas coisas acontecem, por exemplo o
fundamentalismo. Se você for um fundamentalista, então esses bhoots assumem o controle e eles tentam subjugá-lo. Eles
tentam lhe ensinar como matar pessoas que não pertencem à sua religião ou ao seu lado. Eles dão ideias e lutam e discutem
violentamente e matam. Mas a Mãe Terra ou o oceano, qualquer coisa assim, qualquer um desses elementos podem executar a
destruição.
Em lugares assim, você encontrará grandes terremotos acontecendo e os destruindo. Ou pode haver um furacão que virá e os
destruirá. É claro, algumas pessoas inocentes também são mortas com eles. Poderia ser qualquer coisa que vocês fizeram de
errado. Isso está sendo corrigido por todos esses cinco elementos. Na Índia, nós tínhamos um lugar chamado Latur, onde as
pessoas costumavam beber e beber e beber. Uma vez eles foram beber quando eles tinham submergido a estátua de Shri
Ganesha. Isso nós fazemos no - nós a colocamos no mar depois de três dias, talvez sete ou dez dias. E eles voltaram de lá e
foram beber depois disso, e ficaram completamente bêbados. E ainda assim, eles ficaram cantando o louvor a Shri Ganesha e
dizendo todos os tipos de coisas obscenas, coisas profanas, coisas imundas, podemos chamá-las assim, ou eles estavam
fazendo muitos insultos, satisfazendo aquele desejo de ser repugnante, de ser mau.
E de repente começou o terremoto. Todos eles estavam dançando, todos eles caíram dentro da Mãe Terra e foram mortos. Nós
tínhamos um centro lá. Surpreendentemente, esse centro não foi tocado. Cerca de 90 metros de lá foi criado um círculo em
volta, então ninguém podia sair, e eles ficaram impressionados ao ver como é que este centro não foi tocado de forma alguma.
Esse é o Poder da Deusa. Ao mesmo tempo, quando Ela vê que essas pessoas negativas estão vindo torturar ou perturbar, é a
Deusa quem salva o tipo correto de pessoas. Como vocês sabem, normalmente sempre que há uma pessoa boa, haverá uma
centena de pessoas ruins a perseguindo. E essa pessoa se sente tão perdida, mas depois a Deusa ajuda esse homem e salva
essa pessoa ou esse ser humano dos problemas provenientes da força negativa. Assim, esta Mãe de vocês luta contra todos os
tipos de forças negativas.
Eles podem ser, como Eu lhes disse, bêbados, quem bebe. Então Ela começa os destruindo. Em um nível mais baixo, Ela
destruirá o fígado deles, e em um nível ainda maior, Ela destruirá a família deles, destruirá o dinheiro deles. Eu não ouvi falar em
nenhum lugar sobre uma estátua erigida de um bêbado, nunca. Em nenhum lugar onde a bebida é uma moda, onde a bebida é
de certo modo venerada diariamente. Mas Eu nunca vi de forma alguma. Como é que ninguém erigiu uma estátua de um
homem que era bêbado? Seria bom mostrar isso, mas não, porque a sabedoria prevalece e as pessoas entendem o que é a
força destrutiva. Então, uma pessoa pode ficar possuída por qualquer ideia assim. Como Hitler, ele teve a ideia de que ele era o
monarca de tudo e tinha todo o direito de destruir os judeus.

E ele estava destruindo, ele destruiu muitas pessoas. Mas o que aconteceu no final, é que ele estava usando a suástica que era
o simbolo de Shri Ganesha, e com isso, ele estava lutando. Mas felizmente aconteceu da Mãe entrar na mente dele. Através
disso, ele se perdeu, bhranti, nas ilusões, ele perdeu o poder de Ganesha, como usá-lo. E ele estava usando estêncil e por causa
do estêncil, Eu diria, a segunda impressão da suástica ficou ao contrário, que era para a destruição. Então ele imprimiu o outro
tipo de suástica. Como resultado, ele foi destruído. Assim, essa é a parte relativa a bhranti, em que Ela entra em sua mente e
coloca você em um bhranti, significa em uma ilusão. Você comete erros. Se isso não tivesse acontecido, muitas pessoas teriam
sido mortas a esta altura.
Portanto, Ela entra na mente dessas pessoas que estão tentando destruir os seres humanos, que estão tentando destruir
qualquer coisa, e coloca ideias de tal maneira que elas morrem ou chegam à autodestruição. É por isso que está escrito que Ela
é um bhranti dentro de nós. Ela cria tamanha ilusão dentro de nós que uma pessoa que tenta ser perniciosa, ser problemática,
ser destrutiva é destruída. Todos os tipos de coisas, Ela pode colocar, e é desse modo que muitas pessoas sobreviveram neste
mundo. Senão muitas teriam sido mortas e teria havido o reino de Satã. Mas é esta Deusa que é Aquela que nos salva.
Simbolicamente eles disseram que Ela matou muito demônios. De fato Ela matou, não é que Ela os matou de uma maneira
simbólica. Havia demônios e mais demônios, mesmo hoje nós temos pessoas demoníacas. E todas elas serão não somente
mortas como serão liquidadas para sempre.
Eu tenho visto na Rússia, Eu tenho visto em muitos países, essas pessoas que uma vez foram consideradas como deuses.
foram liquidadas. Isso acontece em todo país. Onde quer que haja tipo errado de pessoas, elas são expostas e as pessoas não
querem nem mesmo olhar para a fotografia delas. Eles jogaram fora suas estátuas. Tudo isso acontece porque esta Deusa é
Aquela que cria uma ilusão para as pessoas. Agora, vamos supor que exista uma pessoa que seja muito demoníaca, que irá
destruir todo mundo. Então as pessoas que são sábias compreenderão, mas aquelas que não são se entregarão a ela e serão
destruídas interiormente. Desse modo, milhares de pessoas têm sido destruídas, porque elas não viram o ponto correto, elas
não conseguiam compreender o que é certo, o que é errado. Assim essa ideia de certo e errado também é completamente
confundida pela ação Dela, de modo que aqueles que são do tipo errado possam ser destruídos.
Nós não os queremos nesta Terra. Aqueles que são problemáticos, que são destrutivos, que são inclinados a discussões, todos
eles serão destruídos. Mas somente por si mesmos, eles serão destruídos, não é necessário para a Deusa fazer isso. Assim,
esta é uma pergunta que muitas pessoas Me fazem: Por que é dito: bhranti rupena samsthita? Por que Ela existe como uma
ilusão? Esta é a razão: o poder de discernimento de vocês é desafiado. Mas se você é um Sahaja Yogi, um verdadeiro Sahaja
Yogi, então você pode sentir nas pontas de seus dedos se a pessoa que você está seguindo é um bom homem ou um homem
mau. E depois você também pode dizer aos outros: "Não siga". Tantos buscadores são destruídos desse jeito, tipos errados de
gurus vieram e eles simplesmente os seguiram. Eles eram estúpidos, gurus totalmente estúpidos.
E aquelas eram pessoas estúpidas. Eu não sei por que elas os seguiram. Era tão óbvio que eles só estavam procurando algum
tipo de Rolls Royce ou algo assim. Eu as tenho visto tão loucas que elas não conseguem livrar-se disso. Há pessoas agora que
estão seguindo todos os tipos errados de gurus. Um deles é agora muito amado pelos indianos por toda parte, quando eles
estão fora do país, não tanto na Índia. Então eles seguem esse babaji, tudo bem. E esse babaji é aquele que toma dinheiro,
rouba dinheiro, rouba joias, ele faz todos os tipos de coisas, mas eles não se importam. Seja o que for que ele esteja fazendo,
está tudo bem. E esse babaji é o que deve ser destruído.
Mas a vantagem de ter esse babaji é esta: você tem todos os tipos de pessoas estúpidas nesta Terra, então elas não têm
nenhum discernimento e caem como uma presa para esses babajis, acabou-se. Elas terão ataques de coração, ficarão cegas,
contrairão câncer, elas terão todos os tipos de doenças e serão destruídas. Mas é surpreendente, os seres humanos são de tal
maneira que eles veem uma pessoa sendo destruída por um babaji ou por alguma guruji, e mesmo assim a pessoa é morta,
depois isso também chega à loucura. É algo surpreendente que os seres humanos não veem que a pessoa é destruída. Como
por exemplo, Eu tenho lhes dito muitas vezes como as pessoas que estão indo ao bar, elas veem as pessoas saindo do bar e
caindo no chão, e elas fazem fila para entrar novamente, voltar e cair. Surpreendente, não é? Eles não têm nenhum cérebro. Por

que eles querem ir ao bar se eles já viram alguém cair? Mas eles fazem isso. É agora, este é o Juízo Final, como Eu lhes disse.
E nesta época, vocês têm de ver o que está acontecendo à pessoa que morreu através de métodos errados ou através do
inferno de algumas dessas gurujis. Está muito claro, se você quiser ver isso, está muito claro como eles estão se destruindo. De
qualquer forma", eles dizem, "de qualquer forma, nós temos de morrer, "então por que não ir ao bar?" Quero dizer, o que é isso?
Esse tipo de argumento que eles dão, tão estúpido, é como se eles não tivessem nenhum cérebro, nenhuma inteligência para
compreender que uma pessoa foi, e ela voltou de lá e caiu no chão, e ninguém para levantá-la, e eles ficam fazendo isso. E eles
dizem que Cristo fez isto, que Ele deu vinho às pessoas. Não, não, Ele não pode, Ele é perfeito. Ele não deu vinho, Ele lhes deu
apenas um suco comum de uvas. Como você pode fazer vinho em um segundo? Você pode?
Mas é desse modo que eles explicam isso. Todas as coisas ruins deles são explicadas pela inteligência estúpida deles, e eles
se encaminham para destruição. E agora na Kali Yuga, a destruição está atuando muito rápido. Por quê? Porque as pessoas
perderam o discernimento delas. Elas não tem mais discernimento. E tantas pessoas perderam, não são poucas. E é uma moda
tornar-se sem discernimento. Eu disse: "Por que eles estão agindo deste jeito?" "Mãe, isso é uma moda."
Qualquer coisa estúpida é uma moda. Agora, vocês adotam essa coisa estúpida e depois ficam em apuros. Hoje em dia, é claro,
há uma moda em que as mulheres, especialmente na América Eu tenho visto, elas querem usar apenas vestidos de alças, seja o
que for que chamem isso, apenas alças, e ambos os chakras são deixados expostos. Mas eles são chakras muito importantes
não deveriam nem mesmo usar roupas sem mangas, eles devem ficar sempre cobertos. Todos os outros chakras, nós
cobrimos, exceto o Agnya, o qual nós também cobrimos com o kumkum. Através disso, muitas doenças podem surgir. Você
pode ter sinusite, começa da sinusite, você pode ter doença nos olhos, você pode ter paralisia em ambas as mãos. Você
também pode ter Mal de Parkinson. Todos os tipos de doenças podem surgir, porque estes são dois chakras muito importantes,
um é o Shri Chakra, que está no lado direito, e o outro é o Lalita Chakra no lado esquerdo. Vocês nunca, nunca devem expor
estes chakras, e também os joelhos.
Mas é moda hoje em dia mostrar os joelhos. Eu não sei, não consigo entender a lógica por trás disso. O que há nos joelhos? Por
que as pessoas querem ver os joelhos das pessoas? Quero dizer, Eu simplesmente não entendo. Não há, não há nenhuma
lógica, é sem sentido. Primeiro Eu nunca entendi isso e agora Eu entendi que elas querem atrair os homens. Se os homens são
atraídos pelos seus joelhos, que tipo de homens eles devem ser? Eu não entendo esses homens também. Os homens ficarão
totalmente vestidos, enquanto as mulheres irão expor ambos os Nabhis delas, e ambos os chakras que são tão importantes.
E isso é a moda. Amanhã começará a moda em que você raspa sua cabeça, então todos rasparão. Como se fosse um rebanho
de ovelhas que não entendem, elas agem de acordo com o evento coletivo. Então há uma moda que é na verdade coletiva. E é
desse modo que isso acaba com o bom senso deles completamente. Você vê isso todo dia e não compreende. Eu tenho visto
que mesmo as mulheres indianas que estão fora do país, também tentam copiar as modas. E elas também expõem ambos os
chakras delas e depois ficam em apuros. É surpreendente. Pelo ao menos na Índia, não é considerado como um bom presságio
ver uma mulher desse jeito.
Mas quando elas voltam ao país, elas aprenderam isto como um grande conhecimento: como expor seu corpo. O outro lado
disso poderia ser ainda mais sério, como por exemplo "cubra seu rosto". O Profeta Maomé deve ter pensado nos tempos
modernos, então Ele disse: "Cubra seu rosto, cubra seu corpo," "cubra-se completamente", de modo que fique protegida como
uma mulher, e os homens fiquem a salvo porque eles não são atraídos. Isso está indo aos extremos e devia funcionar daquele
jeito, mas não funciona. Eu também tenho visto que as mulheres muçulmanas são muito estúpidas quando estão diante do
marido delas, a maneira que elas se comportam para atrair o marido e a maneira que os maridos tentam dominar, isso tem sido
exagerado. Então isso é o bhranti, o bhranti criado pela Mãe, a Amba. Ela cria esse bhranti. E com esse bhranti, Eu tenho visto
que as pessoas podem enlouquecer, e elas não sabem que irão enlouquecer porque todas elas estão indo para este lado: "E
daí?" Como por exemplo, há uma história sobre um pai que disse ao seu filho: Seja qual for o caminho em que as pessoas
forem, você deve segui-las. Então ele viu muitas pessoas indo, ele as seguiu.
Aonde ele foi? Para um funeral. Isso não significa que não usem seus cérebros - isso é dito, é claro. Vocês também perceberão

que o que eles fazem é isto, Digamos, muitas pessoas estão, por exemplo, indo para algo errado. Elas não têm nenhuma
inteligência própria, nenhuma individualidade, nada, elas simplesmente seguem aquilo. Elas não veem o que elas alcançaram, o
que elas obtiveram, para que serve, nada disso. Mesmo quando você compra alguma coisa, você quer descobrir qual é a
qualidade, a pessoa que comprou, como ela está usando, você quer descobrir tudo. Mas quando se trata de seguir uma moda,
ninguém pensa sobre isso. E a moda é criada para enganar as pessoas também, Eu acho. Isso é uma coisa, uma criação muito
estranha da força diabólica, de modo que os seres humanos sejam destruídos.
Isso são, eles dizem, os estilistas. Eu digo que isso não é nada, estilistas ou qualquer coisa assim, mas é a força agressiva
deles, a força negativa deles que atua em vocês. E quem os salva é a Mãe no canal esquerdo. Ela preparou sete cortinas, sete
limites que Ela não quer que vocês cruzem. Mas os seres humanos dizem: "Por que não? Por que eu não?" Se eles foram para o
inferno, eu também irei para o inferno. Tudo bem, isso tudo foi feito pronto para vocês, então vão em frente. Assim, é por isso
que Ela cria o bhranti, porque algumas pessoas têm de sair, sair de circulação, sair deste processo evolutivo. Deixe-as sair.
É o Juízo Final, tudo bem, é desse modo que vocês serão julgados. Vocês serão julgados pela sua própria estupidez. Eu tenho
dito a tantos Sahaja Yogis algo pequeno, que vocês devem colocar óleo à noite, de manhã vocês lavam. Mas eles não fazem
isso. Mas fazendo isso o que acontece é que vocês se acalmam, dormem bem. Colocar óleo é uma coisa muito boa. Nós
precisamos disso, todos nós, especialmente neste clima frio, nós precisamos disso. Mas eles não colocarão. Eles descuidam
de si mesmos porque eles acham que são Sahaja Yogis, que são protegidos, a Mãe pode colocar óleo neles. Não é assim.
Você tem de cuidar de si mesms no que se refere ao seu corpo, no que se refere à sua mente. Você é responsável por seu
corpo. Com a Sahaja Yoga, você compreenderá o que está errado com você, no que você está falhando. Quero dizer, Eu lhes
digo algumas coisas que são muito importantes, mas para vocês talvez não seja, mas vocês devem tentar fazer isso. De
qualquer forma, vocês são almas realizadas, o Espírito de vocês está lá, vocês podem sentir as vibrações, e vocês podem
entender o que está errado com uma pessoa. Na maioria das vezes, o que Eu tenho visto - agora está muito menos – é que as
pessoas somente Me informavam sobre pessoas que estão possuídas: "Mãe, tal e tal pessoa está possuída." Mãe, esta pessoa
teve essa possessão. Mas Eu digo: "Mas os expulsem, só isso." Por que vocês querem que Eu Me preocupe com eles? Apenas
os expulsem.
Então depois de sair da Sahaja Yoga, eles entenderão. Então eles dirão: "Mãe, não queremos sair da Sahaja Yoga." Por quê?
Porque eles sabem que agora eles estão completamente fora da realidade e da segurança, então eles querem voltar. Todos que
podem voltar podem voltar, mas aqueles que não devem voltar nunca devem voltar, porque eles são tão loucos que criarão uma
moda de loucura, e as pessoas podem ficar influenciadas por isso. Assim, ficar influenciado pelos outros não é sinal de um
Sahaja Yogi. Ele pode influenciar os outros, mas como ele pode ser influenciado pelos outros e não pela Sahaja Yoga? A Sahaja
Yoga é o poder de discernimento, e quem tem lhes dado isso é a Kundalini. Assim, esta Kundalini que é sua Mãe, Aquela que
está agora no seu osso triangular, também lhes dá todas as qualidades e todas as belezas do seu ser. É claro, Eu lhes tenho dito
muitas coisas sobre a Kundalini que não preciso lhes dizer.
Mas Ela também pode corrigir o canal esquerdo. Algumas pessoas têm o hábito de o tempo todo chorar e lamentar
excessivamente, Eu não sei. Toda vez que você se encontra com eles, eles estão em lágrimas. Mas o que aconteceu? "Mãe,
aconteceu isso, aconteceu aquilo", e tudo mais. Eles escrevem cartas e mais cartas para Mim contando sobre seus infortúnios,
seus problemas e isso e aquilo. Baba, vocês são Sahaja Yogis agora. Agora vocês estão no Jardim do Éden, vocês estão no
Paraíso, e por que vocês estão pensando sobre todas as coisas infernais que não são importantes? Por quê? Porque até agora
você ainda não alcançou sua individualidade.
Agora, como Sahaja Yogi, você tem de desenvolver o seu discernimento de compreender o que os outros são, também sobre si
mesmo. Porque você deseja tanto as coisas? Tente entender. O que é tão grandioso em relação a isso? Por que vocês querem
fazer isso? Perguntem a si mesmo. É alguma possessão? É alguma moda? Ou é seu sentimento individual? Assim, Eu estou
tentando lhes dizer que esse canal esquerdo de vocês é muito protetor.
Ao mesmo tempo, se você é muito agressivo em relação ao seu canal esquerdo, você é jogado de um para outro para outro para

outro para dentro do inferno. E depois você sofre. Portanto você deve entender, sua sabedoria deve estar presente, a qual você
pode desenvolver muito com a ajuda do canal esquerdo. A sabedoria pode ser muito bem desenvolvida. Agora, há alguém,
digamos um Sahaja Yogi, um assim chamado, e ele é totalmente agressivo, orientado ao dinheiro, enganador, e você cai na
armadilha dele. Em Hindi chamamos isso de chakkar, você fica em chakkar. E uma vez que você esteja envolvido nisso, você vai
se deixando levar. Ainda assim, seu canal esquerdo protegerá até um ponto. Mas se você está demais nisso, ele o expulsa.
"Não, saia, saia."
Agora, o momento chegou para todos nós entendermos que todos vocês são Sahaja Yogis, e vocês têm uma responsabilidade
muito grande, uma responsabilidade muito, muito grande, de modo que vocês devem fazer o que sua consciência iluminada
lhes falar. Entreguem-se à sua iluminação e vivam sob essa luz, e não saltem dentro da escuridão. E através disso, vocês
também compreenderão quem é a pessoa correta, quem não é a pessoa correta. É um - mesmo na Sahaja Yoga, essa
negatividade pode atuar. Ela atua. E a pessoa não deve ficar envolvida em nenhum pensamento negativo dos outros ou ações
negativas dos outros. É um aviso que Eu queria dar a todos vocês hoje, porque vocês estão lá muito para regozijar. Cuidem de
sua atenção, aonde ela vai? Há tantas coisas bonitas, vejam as flores, tão bonitas, vejam isto, eles a fizeram tão bela, isto faz
Meu coração pular com a alegria, enquanto algumas pessoas nem mesmo notam. Outro dia, Eu perguntei a alguém sobre quem
tinha feito aquele arranjo de flores.
"Que flor?" Eu disse: "Aquele arranjo que estava ali." "Qual deles?" Então Eu disse os nomes das flores. "Nós nunca vimos."
Aonde vocês estavam olhando de modo que vocês não conseguiam ver as flores? Porque seus olhos são tão estúpidos que
eles não conseguem ver a beleza. Eles estão envolvidos completamente com todos os tipos de coisas negativas. Assim a
Deusa tem de matar todos os rakshasas. Eu não sei quantos Ela matou e novamente eles estão de volta, e novamente as
pessoas estão sendo pegas em armadilhas, isso continua.
Portanto, esses rakshasas estão presentes e vocês têm de detectá-los e dizer às pessoas: Aonde vocês estão indo? Ele é um
rakshasa. O que ele tem feito? O que ele alcançou? Agora vocês devem falar desse jeito, abertamente, então vocês podem
salvar muitas pessoas agora. que estão indo a esses rakshasas, que estão vindo em tais roupas que você não consegue
distingui-los. Eles serão destruídosum por um, mas quando eles estão no coração de tantas pessoas, como você pode
destruí-los? Portanto é para vocês lhes dizerem o que esses rakshasas estão fazendo. Eu conheço os truques deles, mas a pior
parte é que os seres humanos caem em seus truques. Então, você tem de ter muita compreensão de si mesmo.
Sempre pergunte: "Por quê? Por que estou atraído por isso?" Qual é o ganho? Faça a si mesmo essa pergunta. Você descobrirá
que depois de vir para a Sahaja Yoga, você ganhou muito. Assim agora, por que ter essa ideia falsa? Por que correr atrás de
coisas falsas, coisas negativas? Isso é o que os Sahaja Yogis têm de fazer, porque não só eles são responsáveis pelos outros,
eles são responsáveis por si mesmos também. Agora, a coisa mais doce dita sobre Ela é que Ela lhes dá shraddha. Shraddha,
podemos traduzir isso como "fé", ter fé corretamente, não incorretamente.
As pessoas tiram total proveito se você tem fés erradas. Mas a fé é muito importante, isso Ela dá também, e isso é muito
doador de alegria, a fé é muito doadora de alegria. Mas quando as Encarnações viveram, ninguém acreditou Nelas, eles não
tinham nenhuma fé Nelas. Cristo, eles crucificaram. Ninguém se levantou para dizer: "Por que vocês O estão crucificando?"
todos eles. Ninguém conseguia ter essa fé para enfrentar aquilo. Talvez eles lutem pelo próprio país deles, talvez eles lutem
pela religião deles ou por toda insensatez, mas aquele Homem, aquele Homem é realmente a Verdade, Ele é Aquele que é uma
Encarnação, isso ninguém dirá. Assim, ontem Eu fiquei deslumbrada ao ver a peça teatral que eles mostraram. Eu não podia Me
encarar, Eu devo dizer.
Embora aquilo seja a verdade, é claro, Eu concordo, mas Eu não podia Me encarar. Eu sou muito humilde para aceitar uma coisa
assim, e tão bem planejado, é realmente magnífico criar uma peça assim. E de todas as coisas, primeiro Eu disse que o inglês
tem tamanho senso teatral, eles tiveram pessoas como Shakespeare e tudo mais, e a forma como eles estavam produzindo
peças, Eu não conseguia entender, mas aquela era a última palavra em perfeição. A tal ponto que Eu não conseguia dizer uma
palavra sobre isso, Eu simplesmente fiquei deslumbrada, a verdade que eles apresentaram. Mas durante toda a Minha vida,
vocês não terão nenhuma dúvida, se vocês tiverem um pouco de bom senso em vocês, porque tantos milagres estão

acontecendo. Somente hoje alguém Me contou que alguém tinha câncer, úlcera e todos os tipos de coisas. E depois da Sahaja
Yoga, ela foi ao hospital, ela não tinha nada. Todos esses milagres estão acontecendo, não interfiram. Também existem - nunca
aconteceu assim – existem fotografias Minhas onde vocês veem - é notável. Até mesmo os cientistas ficam surpresos com
isso, como surgiram essas fotografias.
Na verdade, havia Shri Ganesha em pé atrás, na verdade. Isso surgiu somente em uma câmera. É somente para vocês terem fé.
Porque quando a pessoa não está presente, como Cristo não está mais, agora todo mundo está indo à igreja; Shri Rama não
está lá, então todos eles estão cantando Seu louvor; Shri Krishna não está lá, então eles ficam dizendo "Hare Rama, Hare
Krishna". Então quando há sakshat, quando isso está diante de vocês, vocês não aceitam, porque talvez vocês não acreditem
que possam merecer isso, talvez. Ou talvez seja, Eu não sei, os seres humanos, vocês sabem, é muito difícil compreendê-los.
Quando Você está diante deles, eles não acreditam. Quando Você não está mais, então eles acreditarão. É uma coisa muito
estranha, não é? Do início ao fim, se você observar a história da espiritualidade, isso tem acontecido.
E Gyanadeva mostrou alguns milagres, ainda assim somente o sábio, somente o sensato podia compreender e acreditar
naquilo. E há tão poucos que como resultado, essas pessoas são crucificadas, assassinadas ou mortas. Eles tentaram isso
Comigo, mas vocês sabem, nesta vida Eu vim em todas as formas e ninguém pode Me destruir, a menos e até que Eu queira
acabar Comigo mesma, ninguém pode. Os poderes são do amor, afeto, compaixão, mas também há um poder que corrige
completamente as outras pessoas. Assim, vocês não terem fé na Sahaja Yoga mostra completo vazio. Vocês têm visto as
fotografias, vocês têm visto tudo, vocês souberam dos milagres, isso tem acontecido a vocês, vocês têm a experiência da
Sahaja Yoga, apesar disso, sua fé é tão fraca. Ela é Aquela que lhes dá fé. Portanto, vocês têm de louvá-La, vocês têm de cair
aos Seus Pés, vocês têm de venerá-La e pedir-Lhe: "Oh Mãe, dá-nos essa fé." E com essa fé, vocês ficarão impressionados.
Qualquer pessoa que tem esse tipo de fé e diz para Mim: "Mãe, por favor faça isso", e isso acontece, simplesmente acontece.
Tamanho direito que eles adquiriram de pedir qualquer coisa, isso funciona. Mas primeiro sua fé deve ser sólida, a fé deve ser
verdadeira. Se ela for verdadeira e for profunda, vocês podem alcançar tudo que quiserem, não coisas erradas, mas coisas
boas. Então tentem desenvolver essa fé, e como a fé lhes dá tamanha alegria e felicidade, você fica engajado, fica envolvido e
você não quer sair disso. Assim, a coisa mais importante, a bênção do canal esquerdo é a fé, a fé que é pura. "Fé" pode ser
traduzida como, podemos dizer vishvaas, mas não, "fé" é "shraddha". "Shraddha" significa algo que está dentro, que não tem
nenhuma dúvida, que não tem nenhuma ação em si, ela simplesmente está lá. Então vocês devem agora desenvolver a fé em
relação a si mesmos e em relação à Sahaja Yoga. Se sua fé for forte, vocês verão muitos milagres também. Mas com os
milagres, com tudo, ainda assim se você não compreende, então é o seu discernimento.
Que Deus os abençoe.

2000-1029, Diwali Puja
View online.
Diwali Puja. Lake Piru, near Los Angeles, California (USA) - 29 October 2000.
Hoje é um grande dia para o mundo inteiro por estarmos celebrando este Diwali Puja nos Estados Unidos.
É muito importante. Aqui, onde as pessoas têm sido capazes de ganhar dinheiro, de ter muito dinheiro algumas vezes, e são
também pessoas completamente arruinadas por causa do dinheiro. Quando falamos do Diwali, nós deveríamos entender
porque no dia do Diwali, nós temos todas estas luzes. Qual é a combinação entre as luzes e a Lakshmi, que nasceu na água, que
está de pé na água? Por que essa combinação está presente? Ela estava de pé na água, como nós sabemos, um símbolo de
prosperidade. Está incorporado na consciência humana que o homem pode prosperar. Os animais não prosperam. Eles todos
têm suas maryadas (limites). As árvores têm suas maryadas.
Apenas o ser humano pode prosperar. Mas, se eles não têm nenhum senso de suas próprias maryadas, então isso é muito
danoso e danoso para o mundo inteiro. Assim, as luzes estão lá, de modo que todas as pessoas que têm as bênçãos de
Lakshmi devem iluminar a si mesmas, devem ter luzes. E elas devem iluminar outras pessoas também. Mas, na verdade, assim
que elas obtêm Lakshmi, a assim chamada, elas se tornam totalmente cegas. E elas esquecem do que está por trás das
bênçãos da Lakshmi. Antes de mais nada, como nós vemos, este símbolo da Lakshmi representa, como Eu lhes disse antes
também, que uma pessoa que tem a Lakshmi deve ser muito generosa. Com uma mão, Ela está doando aos outros. Uma
pessoa que é avarenta com Lakshmi é absolutamente contra o Princípio de Lakshmi. E uma pessoa avarenta assim nunca pode
regozijar as bênçãos.
E, gradualmente, ela começa a ficar cada vez mais pobre. Quando você começa a dar com a mão esquerda, isso significa que
você abriu a porta para sua Lakshmi entrar. Então, a graça de Lakshmi vem em você. E essa graça, como Lakshmi, também tem
um outro aspecto: que você deve dar proteção. Aquelas que são pessoas com dinheiro devem proteger deste jeito. Proteger
quem? Proteger as pessoas que estão em dificuldades, pessoas que estão sofrendo muita crueldade, crianças órfãs que
necessitam de sua ajuda. Tudo isso deve ser examinado cuidadosamente. E a proteção das pessoas que são dependentes de
você. Então, isso tem de ser feito com a mão direita.
Esse é o símbolo de Lakshmi. E há duas mãos levantadas lá, que vocês viram, com o lótus cor de rosa. O lótus cor de rosa
sugere que você deve ter amor no seu coração. Rosa é o símbolo do amor e da compaixão. Como Eu disse antes a vocês
também, uma pessoa que tem Lakshmi deve ter uma casa onde todo mundo é recebido. Como um lótus que recebe todos os
insetos, mesmo os besouros que têm muitos espinhos. E o besouro vem e dorme a noite inteira muito confortavelmente. E o
lótus fecha suas pétalas de forma que o besouro não tenha problemas para ficar confortável. Portanto, essas casas devem
acolher os hóspedes, qualquer que seja o tipo deles. E eles devem ser tratados muito bem, como se os Deuses tivessem vindo à
sua casa.
Eu tenho visto que as pessoas que são pobres são muito mais hospitaleiras do que as pessoas que são ricas. Do mesmo modo
em relação aos países. Os países que são pobres são muito mais hospitaleiros do que os países que são ricos. É muito
surpreendente que os países ricos tenham controle de imigração. Todos eles têm problemas de evitar pessoas, hóspedes em
seus próprios países. Portanto, eles estão realmente seguindo o caminho errado no que diz respeito aos símbolos da Lakshmi.
Outro símbolo muito importante é que Ela está em pé sobre um lótus. Está tudo glorificado, todos os belos lótus carregando-A.
Mas o lótus sugere que Ela não lança nenhuma pressão, nenhum desequilíbrio, nenhum poder ao redor. Mas nesses países
onde as pessoas têm dinheiro, elas tentam lançar poder em tudo ao redor.
E aquela que tem dinheiro se torna a pessoa mais poderosa. Tudo se transforma em poder, então. Dinheiro é poder, amor é
poder. Esse poder não tem nenhuma divindade nele, mas é um poder de opressão e agressão e vaidade. Todos esses símbolos
da Lakshmi são muito convincentes, de modo que, hoje, quando dizemos que alguém tem dinheiro, ou algum país ou alguma

nação, eles são exatamente o oposto do que eles deveriam ser. A razão é que eles não são iluminados. Eles têm de ter luzes em
seus corações, assim como nós vemos isso no Diwali, tem de haver a luz. E sem iluminação, essas pessoas ricas, assim
chamadas Lakshmipatis, tornam-se insensatas. É por isso que tem de haver luz. Porque com Lakshmi (riqueza), uma pessoa
pode tornar-se completamente cega.
A assim chamada Lakshmi não lhe dá uma compreensão apropriada do que significa você ter dinheiro, você ser rico. O que isso
significa? É por isso que a pessoa tem de ter luzes. A menos e até que você tenha a luz da Divindade dentro de você, você não
compreenderá o grande símbolo da Lakshmi. Mas, na Sahaja Yoga, nós acreditamos que a Lakshmi deve se tornar
Mahalakshmi. O homem tem de tornar-se um "homem maior", maha-manava. O que isso significa? Que Ela tem de tornar-se a
Mahalakshmi. Mahalakshmi é uma Divindade que torna você completamente satisfeito com o que quer que você tenha,
completa satisfação. Não apenas isso, mas você começa a pensar: "O que quer que eu tenha não é suficiente."
"Eu tenho de ter alguma outra coisa." "Não dinheiro, nem mais carros, nem mais televisões e objetos," "mas eu tenho de ter
alguma outra coisa" "que me dará a verdadeira satisfação." Você sabe que a lei da economia é que você nunca está satisfeito,
nada é saciável. Então você segue comprando um e outro e outro e outro, e assim por diante. Mas, quando o Princípio de
Mahalakshmi brilha em você, então você não quer mais. Você deseja dá-lo aos outros e você quer regozijar sua generosidade.
Esse é o primeiro sinal de que você está se movendo agora de Lakshmi para Mahalakshmi. Até o Princípio de Lakshmi, você
estava cego. E o que quer que ele fosse, você estava pedindo mais coisas e mais coisas e mais coisas. Depois que isso termina,
então você tem luz, iluminação.
Quando você tiver feito todas as quatro coisas apropriadamente, isto é, generosidade, proteção e hospitalidade e compaixão,
então você começa a se envolver em outro modo de movimento, porque você sabe que nada traz satisfação, nada é saciável,
correndo de uma coisa para outra, depois daquela para outra, daquela para outra. E quando pessoas assim se tornam coletivas,
elas começam a usar seus métodos de atrair pessoas, de modo que possam arrancar dinheiro delas. Há muitas maneiras.
Como na nossa Itália, quando Eu estava lá, Eu queria comprar sapatos. Eu fui à loja e eles tinham só um tipo de sapato. Aquele
tipo, Eu não uso. Então Eu disse: "Não." "Agora, neste ano só tem este tipo." - "Só este tipo?" - "Toda loja terá este."
Eu disse: "As pessoas não têm bom senso," "elas não têm nenhuma luz dentro delas." Então, no próximo ano, você terá outro
estilo. O que quer que seja produzido é sempre novo. E esses sapatos que foram feitos no ano passado ou antes são colocados
em algum tipo de refugo. É um negócio muito grande. Então, é o grande negócio que começa dessa maneira. E muitas pessoas
ficam falidas, muitas pessoas perdem completamente sua dignidade e caem na armadilha da imoralidade. Portanto, se você
esquece esse Princípio da Lakshmi, de uma maneira adequada, você não pode ir para o Princípio de Mahalakshmi. E no
caminho de Mahalakshmi, você pode encontrar outros tipos de personalidades. Porque se você tem a luz em seu coração,
então você começa a ver que esse negócio de dinheiro não traz nenhuma satisfação.
Você continua mudando de um para outro. Então você pensa: "O que nós devemos fazer?" Com essa luz em seu coração, você
descobre que você tem de seguir, agora, o Princípio de Mahalakshmi. Senão você estará perdido. Então, quando você pensa em
Mahalakshmi, você começa a buscar, a buscar o caminho pelo qual você possa realmente ter uma verdadeira satisfação na
vida. Quero dizer, um país como os Estados Unidos, onde as pessoas têm tanto dinheiro e tudo o mais, tem também o maior
número de buscadores, o maior número. Quando Eu vim pela primeira vez aos Estados Unidos, fiquei chocada ao ver que,
apesar de existir o Princípio de Mahalakshmi, as pessoas não sabiam o que buscar e todas elas seguiam todos os tipos de
falsos gurus. Elas tinham se tornado loucas, Eu acho, porque elas não podiam compreender o que estava para lhes acontecer.
Por isso elas começaram a seguir todos os tipos de falsos gurus, os quais eram, eles próprios, escravos de Lakshmi, Lakshmi
Tattwa, escravos no sentido de que eram contra o Lakshmi Tattwa. E, desse modo, todas elas estavam perdidas, tantas
estavam perdidas neste país.
E Eu fiquei chocada pela forma como elas estavam seguindo o tipo errado de pessoas e Eu simplesmente pensei: "Alguma
coisa realmente precisa ser feita por este país". E por nove anos, Eu nunca vim aos Estados Unidos. Eu lamento por isso, porque
os buscadores estavam se movendo na direção oposta. Eles não tinham a compreensão de para que é a busca. O que vocês
estão buscando? Alguém veio dizendo: "Eu tenho 16 anos e posso tornar todos vocês almas realizadas." E Me disseram que ele

punha um pouco de kumkum vermelhão em uma arma e atirava, e todas as pessoas sentiam que já tinham ido para o paraíso.
Tal comportamento idiota, Eu não sei como ele entrou em suas cabeças. Como eles se tornaram tão idiotas, Eu não consigo
compreender. Então Eu fui embora e disse: "Eu não posso ajudar muito estas pessoas."
Então, um outro tipo de moda começou. Por exemplo, se você chegasse a uma festa ou algum outro lugar, as pessoas diriam:
"Agora, vejam, outro guru surgiu." "Ele é muito mais barato." "E também há uma liquidação ocorrendo." E eu diria: "Olhem estas
mulheres e estes homens" "que se presume serem os líderes do mundo," "e como eles podem falar assim?" Era uma coisa muito
comum entre as pessoas ricas falar assim. Este país tem sido abençoado com pessoas muito, muito grandiosas, como vocês
sabem, muito grandiosas. Abraham Lincoln, que tipo de homem ele era. Ou mesmo, digamos, George Washington. Todas essas
pessoas mostraram a qualidade de Mahalakshmi.
Mas o povo não pensou muito nelas, e começaram a elaborar um novo método de capturar o mundo inteiro. Porque depois a
idéia de poder veio em suas cabeças: "Com o dinheiro, nós podemos comprá-los." "Nós podemos fazer todo o mundo dançar
conforme nossa música," "se nós tivermos dinheiro." Toda essa atitude em relação ao dinheiro e aos seres humanos foi
absolutamente satânica, numa tal extensão que seu próprio país começou a ser arruinado. O que aconteceu com o sistema
familiar? O que aconteceu? Por que a família foi arruinada? Por causa de suas idéias erradas sobre o Princípio de Lakshmi. As
mulheres ganham muito dinheiro com o divórcio. Eu conheci uma senhora deste país que tinha se divorciado de seus maridos
oito vezes.
E agora Me disseram que ela se divorciou uma nona vez. E ela se tornou muito rica. Mas ela não tem nenhuma vergonha. E ela
está falando para todo mundo: "Arranje um divórcio. Essa é a melhor maneira." "Essa é a vantagem de vir para os Estados
Unidos." Então, qual é o problema? É que os seres humanos não têm a iluminação. E se eles ganham dinheiro, e se eles estão
ansiando por coisas, eles têm de ir para o inferno, não há dúvida em relação a isso. E fazem todos os tipos de coisas que nunca
foram feitas na história deste mundo.
Eu não preciso lhes dizer todas as coisas absurdas e insensatas que eles fazem. Então começou uma força negativa das
drogas, bebida e todos os tipos de coisas. Quero dizer, é uma tamanha cegueira, uma tamanha estupidez, que você não
consegue compreender. É como se o cérebro deles estivessem completamente reduzidos pela atividade de ganhar dinheiro. Eu
tenho visto pessoas escolherem seus ternos e as roupas que irão usar quando morrerem. Parece estranho. Mesmo quando o
cachorro deles morre, elas fazem esses preparativos elaborados. Elas escolhem até mesmo seu caixão, aquele que elas
gostariam de usar para o enterro. Assim, com o dinheiro, um novo problema começou, que foi a escolha, que escolha você tem.
E as pessoas brincaram com essa escolha.
Elas podem fazê-lo de tolo e dizer-lhe o que é melhor. Eu não sei por quê, mas as pessoas com muito dinheiro são, na maioria
das vezes, idiotas, se não muito imorais. Idiotas, totalmente idiotas. Qualquer um pode enganá-las. Então, Deus sabe qual é a
peculiaridade: as pessoas que são muito ricas podem ser muito astutas, podem ser muito imorais, podem ser autodestrutivas,
mas na maioria dos casos, elas são pessoas idiotas. Por causa da maneira como elas falam, você não sabe para onde olhar. O
que elas dizem sobre as coisas, você não entende. Portanto este se tornou o país de pessoas idiotas e estúpidas. E você não
sabe como lidar com elas e como falar-lhes sobre a vida mais elevada. Esse Lakshmi Tattwa tem de tornar-se um princípio
muito maior, o qual nós chamamos de personalidade emancipada.
Ou nós podemos dizer: pessoa dotada do Princípio de Mahalakshmi. Uma pessoa assim pode ser enganada pelos outros, pode
ser perturbada pelos outros, mas uma pessoa assim tem seu próprio poder interior para superar todos esses obstáculos.
Portanto este Princípio de Mahalakshmi deve ser estabelecido. Mas alguém poderia dizer: "Por quê? Qual a vantagem de ter o
Princípio de Mahalakshmi?" Quando o Princípio de Mahalakshmi surge, então há nove Lakshmis que são descritas, navadha,
nove, as quais tornam-se completamente manifestadas em um ser humano. Uma delas, nós chamamos de Gruha Lakshmi.
Gruha Lakshmi significa a família. A esposa se torna uma pessoa maravilhosa. Ela não se opõe às coisas, ela não reage.
Porém ela é muito sensata e ela cria todos os seus filhos de uma bela maneira. Ao contrário, quando ela não é uma Gruha
Lakshmi, ela tem orgulho de trabalhar em algo como os homens. Isso significa que, para ela, seu emprego é importante, seu

saldo bancário é importante, mas o verdadeiro saldo bancário de uma Gruha Lakshmi é sua família e seus filhos. Se a mulher
não tem isso, ela simplesmente ficará pensando que ela é muito importante, que ela pode competir com este homem ou com
aquele homem. As mulheres não compreendem que sua maior capacidade é amar. Como é que a Lakshmi é uma mulher e
todas as Deusas são mulheres? E qual é a qualidade dessas Deusas? É conceder bênçãos às pessoas, da Sua própria natureza,
de Suas próprias qualidades. Portanto, pensar que nós estamos em melhor situação do que os homens porque nós temos mais
dinheiro é a maior idiotice. Você pode ter dinheiro, mas seus filhos serão arruinados, sua família será arruinada.
Quando você constrói uma boa família, então você cria um belo, um universo muito belo ao redor. E universos após universos
como esse podem criar um belo universo no mundo inteiro. Não há nada para sacrificar, mas sim para regozijar tudo. Como Eu
disse, você regozija sua hospitalidade, você regozija sua generosidade, as quais você não sente como um sofrimento ou um
problema para você, mas você apenas regozija. Ao menos Eu regozijo. Se Eu posso dar algo a alguém, essa é a maior bênção
para Mim. Assim, as pessoas idiotas acreditam que generosidade é estupidez, mas elas são as verdadeiras pessoas idiotas.
Assim, criar um lar apropriado para seus filhos é um trabalho muito grandioso atualmente, e ele tem de ser feito. Novamente,
nesse ponto, o egoísmo surge. Os seres humanos têm tantos e tamanhos obstáculos na vida, porque Eu não sei porquê, eles
não regozijam todas as coisas.
Então o egoísmo chega e eles só amarão seus próprios filhos, elas só amarão seus próprios maridos, ou eles amarão somente
suas próprias esposas. Isso não cria uma boa família. Eu estou falando da família global. Para nós, todo mundo é uma alma
realizada e sua família e nossa família são uma só. Mas então, elas irão criar problemas, falar mal, fofocar. Eu fico surpresa que
mesmo na Sahaja Yoga, nós temos muitas mulheres que simplesmente continuam fofocando. Seu estilo era fofocar. Pelo fato
de Eu estar falando sobre Lakshmi e Mahalakshmi, Eu tenho de advertir as mulheres, porque elas são aquelas que irão criar os
grandes princípios, os grandes símbolos de Lakshmi e Mahalakshmi. Assim, a fofoca é uma doença muito comum, mesmo hoje,
na Sahaja Yoga. Eu tenho visto as esposas deles.
Se temos cinco, seis Sahaja Yoginis que se encontram, elas seguem falando, falando, falando. Eu não sei sobre o que elas
falam. Nunca sobre a Sahaja Yoga, nunca. O que elas falam é "o que há de errado com outra pessoa", "quem é um tipo errado de
pessoa". Isso nós chamamos de fofoca. E essa fofoca tem criado grandes problemas para nós no coletivo. Portanto, a melhor
coisa que Eu aconselharia é para ficarem caladas. Mesmo quando elas vêm à Minha casa, elas falam. Elas não têm nenhum
senso de que elas devem ficar caladas. Sem quietude, você não pode regozijar as vibrações frescas do Divino.
Apenas continuar fofocando e falando não é um sinal de pessoas muito desenvolvidas na Sahaja Yoga. É por isso que a
primeira coisa é: as mulheres devem se tornar muito mais compassivas, muito mais tolerantes e agradáveis. Porque, quando
você encontra alguém, elas começarão imediatamente a lhe dizer: "Aquilo está errado" "com essa pessoa, isso está errado com
aquela pessoa." Mas não há nenhuma necessidade. Mas elas somente virão e lhe darão más notícias, todos os tipos delas. Mas
elas gostam de dar más notícias. Elas pensam que são muito importantes. E quando elas pensam que são importantes, elas
podem tornar-se pessoas muito perigosas, muito perigosas. Porque Eu acho que são as mulheres que têm de realizar isto muito
mais do que os homens: entender o valor da Sahaja Yoga. Porque diz respeito aos seus próprios filhos.
Sua família é uma das unidades da Sahaja Yoga. Eu estou dizendo isso porque, agora, Eu tenho notado que é muito comum que
as mulheres na Sahaja Yoga não estejam à altura do ponto em que elas deveriam estar. Elas fofocam demais. Portanto, Eu acho
que elas devem adotar mauna, adotar o completo silêncio, não falar. Aquelas que são realmente muito eficientes, que estão
fazendo o trabalho grandioso, são sempre caladas. Elas não falam. Eu tenho visto que elas nem mesmo vêm Me ver,
simplesmente recuam. Enquanto que as mulheres que pensam que são especiais são as mais perigosas. Portanto, o poder de
Lakshmi que, na realidade, primeiramente recai sobre o ombro das mulheres, deve ser o de Mahalakshmi. E este é um desafio
para todas as Sahaja Yoginis: comportarem-se dignamente e tornarem-se mulheres mais grandiosas do que todo o resto das
mulheres do mundo.
Nós temos algumas Sahaja Yoginis muito, muito boas, muito grandiosas, sem dúvida. Mas o estilo delas é diferente e elas estão
realizando as coisas de tal maneira que é absolutamente adorável. Elas estão apenas trabalhando para a Sahaja Yoga. Elas não
se preocupam com seus relacionamentos pessoais ou sua distinção pessoal. Elas só querem ajudar a Sahaja Yoga de todas as

maneiras. Depois há uma outra Lakshmi chamada de Gaja Lakshmi. Na verdade, significa, digamos Gaja significa elefante. A
qualidade de um elefante é que o elefante caminha com um certo modo de andar, que é o movimento para ambos os lados.
Como Eu lhes disse, Eu tenho visto pessoas, especialmente mulheres, que andam como cavalos. Realmente elas caminham
exatamente como cavalos.
Então uma vez uma professora de dança Me disse: "Eu devo começar, Mãe, uma escola de dança?" Eu disse: "É melhor começar
uma escola de dança, não importa." Mas você tem certeza de que consegue ensiná-las a dançar" "ou elas ficarão apenas
galopando?" Ela disse: "Por quê?" "Porque o que Eu tenho visto das" "mulheres aqui é que elas andam como cavalos, Eu devo
dizer." "Como essas mulheres que andam como cavalos podem fazer dança," "especialmente dança indiana? É muito difícil"
Portanto, agora nós temos de observar qual é o andar, como vocês andam. Vocês andam como um elefante ou vocês andam
como um cavalo? Especialmente para os homens: os homens não devem andar como elefante, mas devem andar como
cavalos, tudo bem. Mas a pior, a pior coisa que aconteceu é que os homens se vestem como mulheres e as mulheres se vestem
como homens.
Agora, o que fazer? Por que esse tipo de transformação maluca está ocorrendo? Por que eles adotam tais coisas? Qual é a
vantagem de tornar-se uma mulher quando ele é um homem? E de uma mulher tornar-se um homem? Esta é a razão: isso
mostra que eles querem ter alguma mudança. Alguma mudança é importante. Vocês têm de mudar sua roupa, vocês têm de
mudar suas casas, mesmo os seus sexos, vocês querem trocar. Mas por que não mudar seu ser completo por meio da
Realização do Si? Isto é muito importante, entender que nós estamos transformados e que nós devemos ter a nossa própria
dignidade da Sahaja Yoga, a forma como nos comportamos, a forma como nos movemos e realizamos as coisas.
A Minha experiência é que, uma vez que as pessoas venham para a Sahaja Yoga, na maioria das vezes, elas se tornam pessoas
muito, muito belas. E gradualmente, elas começam a crescer como flores, perfumadas com sua compaixão e amor. Mas
também há pessoas que não compreendem como crescer. Elas têm seu próprio pequeno círculo dentro do qual elas se movem.
E elas simplesmente ficam estagnadas, elas ficam atrofiadas. E então tais Sahaja Yogis têm de sair da Sahaja Yoga. Portanto, é
a responsabilidade de todos os Sahaja Yogis observar e ver até que ponto a mente deles está trabalhando. Aonde eles estão
indo? O que eles estão fazendo? Como eles estão alcançando seu status como Sahaja Yogis?
Então, essa Lakshmi e Lakshmis, Eu diria, e também as Lakshmipatis na Sahaja Yoga, têm de ser muito diferentes das outras
pessoas que têm dinheiro. O Princípio de Mahalakshmi deve dar-lhes um temperamento muito moderado, equilibrado, afetuoso
e amoroso. Se ele não lhe dá isso, então você deve saber que algo está faltando. Afinal, você tem de vir para a Sahaja Yoga por
nada mais do que o seu crescimento. E para avançar nesse crescimento, você tem de adquirir um senso de compreensão de
qual deve ser sua personalidade em relação aos outros, em relação às outras pessoas que ainda estão buscando, que ainda
estão cegas. Nós temos de alcançar uma emancipação global. Eu sei que essa é a Minha visão. E outro dia, nós estávamos
contando quantos projetos iniciaram. Nós tivemos que parar em trinta e cinco. Trinta e cinco projetos já iniciaram na Índia,
também em outros países.
E eles são somente para a emancipação dos seres humanos. Mas, primeiramente, como Eu lhes disse, para trabalhar na Sahaja
Yoga, você tem de ser uma pessoa desapegada. Esta é a qualidade de um Princípio de Mahalakshmi: essa pessoa é
desapegada. Ela não é apegada a coisas que são sem valor. Mas isso não significa que vocês adotem uma sanyasa e fujam das
famílias, fujam de seu trabalho doméstico, fujam dos seus lares. Isso não é desapego, isso é fuga. Mas desapego é isto: quando
você tem tudo e ainda assim você é desapegado, no sentido de que você não fica preocupado com o seu próprio ganho
proveniente disso. Tais coisas podem acontecer muito facilmente, se você realmente fizer introspecção. E a introspecção é o
melhor modo de meditação. Primeiro faça introspecção e depois medite.
Então você irá crescer. E a verdadeira alegria do seu Si, do seu Espírito, realmente lhes dará tanto regozijo que vocês não
adotarão coisas estúpidas e insignificantes, mas vocês se tornarão pessoas muito significativas na Sahaja Yoga, que farão um
trabalho tão maravilhoso que todo mundo ficará impressionado ao ver um ser humano comum "Como ele pode alcançar tais
coisas?" "Como ele pode realizar isso?" Como Eu lhes disse antes, após a Realização, você se torna extremamente criativo,
criativo em tudo. Especialmente em dar a Realização aos outros. E também criativo na sua vida artística, na música, poesia,

teatro, literatura, em todos os tipos de coisas que você faz. Nós temos visto agora tantos casos de pessoas que nunca nem
mesmo estiveram num palco e têm dado palestras muito maravilhosas e inspiradoras. Portanto, a criatividade vem como uma
inspiração para os outros. Eles veem você e se sentem inspirados. Você não é aquele que fica na sombra e se senta atrás.
Mas você abertamente se revela. Sem nenhum orgulho ou qualquer tipo de agressão, mas com completa humildade. E você
proporciona aos outros sentimentos tão belos, tanta compreensão sobre si mesmo e sobre o outro, por meio de sua
consciência coletiva. Vejam que sobre a consciência coletiva e outras coisas, tantas pessoas têm falado. Outro dia vocês viram
isso. Houve tantas pessoas, como Jung, e também houve outros cientistas e também outros filósofos que falaram sobre isso.
Mas vocês alcançaram isso. Vocês têm a experiência da consciência coletiva. Apesar disso, se você está ficando para trás no
seu progresso na Sahaja Yoga, isso significa que há algo errado, algum tipo de fardo que você está carregando na sua cabeça.
Mas por causa dos nossos apegos, haveria cargas na sua cabeça.
Na Sahaja Yoga, você está envolvido com tudo e você é desapegado. E esse milagre tão grande acontece com você, o qual você
conhece muito bem, Eu não tenho de descrevê-lo. Então, uma nova personalidade, com um Princípio de Mahalakshmi, surge. O
Princípio de Mahalakshmi é aquele que o leva à sua busca. E quando você descobre a Realidade, a Verdade, então você
progride. Somente com o Princípio de Mahalakshmi, você obtém a sua Realização. Você sabe disto muito bem: que somente
através do canal de Mahalakshmi, você se eleva e você obtém sua Realização. Portanto, para tornar-se um grande Sahaja Yogi,
você tem de cuidar de seu Princípio de Mahalakshmi. Agora, há pessoas, Eu tenho visto, que se importam com a popularidade
barata. Eu tenho conhecido pessoas que farão tudo pelos outros, farão isso, farão aquilo, mas somente por popularidade.
Não há, essencialmente, uma compreensão, elas não compreenderam essencialmente que, o que quer que estejam fazendo, é
por popularidade barata. Vocês não têm de disputar uma eleição na Sahaja Yoga, vocês não têm de computar seus votos em
uma eleição. Mas o que acontece diariamente é que a pessoa que tem esse dinamismo da Sahaja Yoga simplesmente se eleva.
Todo mundo sabe. Não falando, não impressionando, não se exibindo, não correndo atrás de popularidade barata, mas
crescendo interiormente. Para isso, Eu não posso dizer o que vocês têm de fazer. Como uma árvore cresce? Por si mesma.
Vocês são exemplos vivos da Sahaja Yoga. Então, como vocês irão crescer por si mesmos?
Por si mesmos vocês irão crescer. É uma promessa que é concedida a vocês pelo Divino. Mas permitam crescer, por meio da
introspecção e da meditação. E do que nós chamamos de completa dedicação e devoção. Outro dia Eu lhes falei sobre a
palavra shraddha. Não é só rezar, não é só ter fé, mas shraddha é aquilo que você tem em seu coração. A alegria, a satisfação
do êxito por meio da sua devoção e dedicação. Isso deve ser chamado de shraddha. Só com isso irá funcionar. Mas você tem
de ter fé em si mesmo e fé na Sahaja Yoga.
Vocês sabem que vocês alcançaram isso. Aquelas pessoas estiveram falando sobre isso, mas vocês o alcançaram. Vocês
sabem o que é a consciência coletiva. Vocês sabem que vocês estão na consciência coletiva. Mas até que ponto vocês
cresceram nela, isso deve ser observado. Isso é muito importante. Para isso, Eu não preciso, neste tempo curto, descrever-lhes
todas as qualidades da Lakshmi. Mas tentem entender que uma pessoa que tem o Princípio de Lakshmi tem de ter todas essas
qualidades especiais, senão ela não é uma veneradora de Lakshmi. E é desse modo que Eu, hoje, abençoaria todos vocês com a
sabedoria apropriada e a compreensão apropriada do Princípio de Lakshmi, por meio das luzes que estão iluminadas dentro do
coração de vocês. Que Deus os abençoe.
Que Deus os abençoe.
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Como Proceder Los Angeles, EUA, 03.12.2000 Por enquanto Eu tenho ficado aqui por muito tempo, Eu acho. E Eu realmente
quero lhes dizer algo importante: Los Angeles é uma região muito, muito importante. E comparada a todos os outros municípios
e estados, Los Angeles não tem alcançado um progresso tão grande… pela forma como começou. E especialmente, quando Eu
fiz um programa aqui, muito poucas pessoas participaram depois disso. Qual é a razão para isso? Eu tentei descobrir. Antes de
mais nada, vocês devem se dar conta de suas responsabilidades pessoais, pois todos vocês obtiveram a Sahaja Yoga
totalmente de graça, mas vocês têm um certo débito… e esse débito é que vocês têm de dar a Realização aos outros. Se vocês
somente a tiverem para si mesmos… e deixarem somente para seus líderes realizarem isso, ela nunca funcionará. A quantas
pessoas você deu a Realização? Você tem de contar isso. Porque após um certo estado de sua conquista, você se torna muito
criativo, extremamente criativo. Nesta idade, Eu também estou trabalhando, mas o que Eu percebo é que uma vez que você
obtem a Realização, você se acomoda consigo mesmo e torna-se como um monge. Nós não queremos ter monges e padres. O
que nós queremos ter… são Sahaja Yogis que falarão sobre a Sahaja Yoga para as pessoas, que desenvolverão a Sahaja Yoga e
formarão mais Sahaja Yogis. Portanto vocês têm de contar quantos Sahaja Yogis vocês formaram. Ontem vocês viram Anand.
Anand, é claro, é Meu neto, mas a forma como ele obteve sua Realização. Eu percebo que todo dia ele tenta encontrar alguém…
a quem ele possa dar a Realização, todo dia. Ontem, novamente ele trouxe duas pessoas. Então vocês não têm de se sentir
tímidos em relação a isso. Eu tenho visto pessoas que têm falsos gurus. Uma vez Eu estava viajando com uma senhora. Ela
estava muito quente. Então, Eu lhe perguntei: "Qual é o problema? Como você está? Quem é seu guru?" Ela Me disse o nome
horrível, um guru horrível. "Oh meu Deus! ", ela disse: "Tão maravilhoso, ele tem feito isso, aquilo." E Eu fiquei impressionada ao
ver como ela estava falando tanto… sobre aquele guru. Mas os Sahaja Yogis se sentem tímidos. Eles não querem falar. Não há
nada para se sentir tímido. Se você obteve a Realização, essa é a coisa mais importante que você obteve. Quero dizer, talvez
você não compreenda o valor dela, e você não quer também falar sobre ela aos outros, como se você quisesse preservá-la para
si mesmo, Eu não sei por quê. Mas você tem de falar com as outras pessoas, senão a Sahaja Yoga não se expandirá em Los
Angeles. Ou, Eu devo dizer, na Califórnia de modo geral. Agora, a razão é também, Eu pessoalmente acho, que você não só se
sente tímido, mas você está muito satisfeito consigo mesmo… e você não tem nenhuma segurança em relação aos outros.
Você pensa: "O que eles pensarão?" O que eles pensarão disso? O que eles lhes farão? O que acontecerá com eles? Quero dizer,
se vocês falarem com eles, eles não irão processá-los, não irão levá-los aos tribunais. Mas Eu percebo muito isso aqui, Eu não
sei por que em Los Angeles. E ao mesmo tempo, nós temos Sahaja Yogis muito profundos aqui, muito, muito profundos. Eles
têm alcançado muito, mas para quê? É como uma pessoa mesquinha que tem muito dinheiro, imprestável. Essa é uma das
razões pelas quais todos vocês têm de decidir. É sua responsabilidade pessoal, seu débito com o Divino. Ele cuida de vocês, Ele
protege vocês, Ele ajuda vocês. Muitos de vocês podem dizer como Ele os tem protegido, como Ele os tem ajudado, como Ele
os tem curado. De todas as formas, Ele tem feito muito por vocês. Agora, o que vocês têm feito pela Sahaja Yoga? Temos de
observar isso, fazer introspecção, descobrir. Uma outra coisa, do ponto de vista organizacional, Eu tenho falado com Dave e
com os outros também, que primeiro vocês devem tentar se concentrar em um único centro. Agora, dividam entre vocês
mesmos. Todos vocês… devem decidir que 50% das pessoas irão no sábado; 50% definitivamente irão no domingo. Há mais
novatos do que Sahaja Yogis. Quando Eu percebi, fiquei surpresa, do que eles são capazes? É um sábado e domingo. Esse é o
trabalho de vocês. Isso é tudo que vocês têm de fazer, senão para que serve sua vida como uma personalidade divina? Eu
simplesmente não entendo como pessoas tão profundas… na Sahaja Yoga não conseguem perceber que falta nos outros… essa
profundidade e eles precisam de alegria. Eles necessitam tudo que vocês obtiveram e vocês têm de fazer isso. Assim, se vocês
desperdiçarem sua energia em coisas superficiais, isso não fará nenhuma justiça à Sahaja Yoga. Los Angeles é um dos
primeiros lugares em que Eu vim. E naquela época aqui, havia um guru de 16 anos de idade… que estava enganando todo
mundo. E Eu simplesmente percebi: "Estas são pessoas estúpidas. Eu não sei o que Eu farei aqui". Então Eu não vim por nove
anos. Assim, vocês devem adotar a Sahaja Yoga da maneira adequada: na sua família, com seus filhos, com tudo. Agora, houve
uma coisa que escreveram na internet. Eu acho que isso é muito pernicioso, porque não tem nenhum sentido. É tudo absurdo.
Nós respondemos a tudo aquilo? Agora, nós conseguimos a resposta por escrito. Nós ainda não a enviamos. Mas todos vocês
devem conhecê-la, de modo que possam respondê-la. Nesta idade também, vejam, Eu estou tão ansiosa porque Eu tenho de
concluir Meus projetos, que são 36, que nós temos até agora, talvez 37. E nós temos de concluir isso, todos eles, para os quais
não estou lhes pedindo sua ajuda ou qualquer coisa assim. Mas são projetos muito importantes que nós organizamos, alguns

são na Índia, os quais Eu comecei mais cedo; e depois alguns são na Inglaterra, alguns são aqui, alguns são no Canadá, desse
jeito. O que estou dizendo é que vocês também deveriam ter projetos… relativos à Sahaja Yoga, mas ao mesmo tempo, Eu
queria alertá-los sobre certas coisas. Por exemplo, vocês enviaram alguns livros sobre aquele assunto. Primeiramente, nunca se
deve depender dela. Eu não sei por que vocês o levam tão a sério. Vocês sabem que ele trouxe um remédio horrível para vender
em Cabella? Vocês não sabem, ele o trouxe, remédio chinês. E ele o vendeu lá por um preço muito alto para todos os Sahaja
Yogis. Mas a língua do Gregoire ficou completamente verde. Então imaginem. Ninguém tem o direito de vender qualquer coisa
sem Me perguntar. Assim, a pessoa não deve ter nada a ver com isso. Depois também, Eu vi o livro. Mas vocês não devem
escrever nenhum livro assim. Esse livro não deve ser dado a ninguém. Aqueles que querem curar pessoas, eles devem curar,
mas isso não é importante, esse não é o seu dever. Se você quiser, você pode curar, mas não é o seu dever. O dever principal é
dar a Realização às pessoas. Portanto, esse livro deve ser eliminado completamente, sem nenhuma dúvida. Um livro assim não
deveria ser escrito, porque Eu tive de gastar algum tempo lendo-o e tudo mais. Mas não há nenhuma necessidade de escrever
um livro assim. Primeiro, peguem a Minha permissão. Se Eu disser "sim", escrevam. Senão se você escreve um livro sem Me
comunicar, Eu não consigo compreender. E depois você o envia para Mim para lê-lo. Isso é errado. Primeiro Me perguntem,
certo? Perguntem-Me sobre os conteúdos, peçam-Me dizendo que querem escrever um livro assim. Mas de qualquer forma,
Meu tempo é tão limitado, nesse tempo limitado, vocês querem que Eu leia o livro, ler essa coisa. Todas essas são coisas muito,
muito pequenas. Agora, a coisa mais insignificante é escrever cartas, o tempo todo escrevendo cartas para Mim. Há muitas
cartas assim. Agora, nessa carta, o que vocês escrevem? Vocês nunca escrevem sobre quantas pessoas deram a Realização,
ninguém. Eles escreverão: "Meu marido não está bem, minha esposa não está bem," "e nós estamos brigando, e isso, e aquilo, e
aquilo e aquilo". Isso não é importante. Agora vocês se tornaram Sahaja Yogis. Vocês são mestres agora. Por que alguns
problemas deveriam fazê-los sofrer? Por que deveriam? Vocês são satisfeitos dentro de si mesmos. Todos esses problemas,
absolutamente inúteis, não deveriam perturbá-los. Isso significa que vocês ainda… não se elevaram a esse nível que podemos
chamar de "mestre". Eu os chamo de mestres. Vocês são como mestres Zen. Mas observem os mestres Zen, como eles são; as
pessoas do Tao, como elas escrevem, o que elas têm a dizer. Corajosamente eles dirão tudo e eles são tão satisfeitos dentro de
si mesmos. Eles não falam coisas pequenas, banais, insensatas. Não que vocês não sejam inteligentes. Todos vocês são
pessoas muito inteligentes; e nessa inteligência, Eu acho que… se a atenção for para todas as coisas insensatas, sem dúvida
isso será prejudicial. Uma outra coisa que vocês devem ter percebido é que… muitas pessoas estão agora vindo da Índia. Por
quê? O que há de tão grandioso sobre a Índia? Por que eles não têm pessoas daqui? Qual é a razão? A primeira razão é que os
pais negligenciam a educação… e a disciplina dos filhos. Os filhos devem ser disciplinados. Esse é o trabalho dos pais, senão os
filhos dariam em árvores. Mas eles são seus filhos, vocês têm de discipliná-los. Eles devem saber como se comportar, eles
devem saber como falar com as pessoas. Essa assim chamada ideia de liberdade da América tem arruinado o seu país. Antes
de tudo, as crianças devem ser educadas de tal forma… que elas sejam Sahaja Yogis disciplinados, elas tenham o senso
adequado do protocolo; senão vocês estarão criando somente crianças imprestáveis. Em terceiro lugar, tanta ênfase no
dinheiro, orientação para o dinheiro, com as crianças aqui também, como Eu tenho visto na educação. É pedido aos filhos para
lavarem o carro. Eles pagarão cinco libras, cinco dólares. Então ele faz algo. Não lhes paguem. Esse é o trabalho deles, essa é a
tarefa deles, essa é a responsabilidade deles. Senão, se vocês começarem a fazer desse jeito, vocês estragarão seus filhos com
isso. No momento adequado, vocês podem dar-lhes alguns presentes… ou algo assim, mas não comecem lhes dando dinheiro
desse jeito. Então o dinheiro se torna importante. Eu tenho visto muitos Sahaja Yogis que vieram a Mim e disseram: "Não
queremos fazer graduação." "Mãe, não queremos estudar, queremos ser lixeiros." Eu disse: "Por quê?" Porque você pode ganhar
muito dinheiro com limpeza de lixo. Vocês podem acreditar nisso? Assim, toda a atitude é dirigida para conseguir dinheiro a
qualquer custo, nenhuma dignidade, nenhuma compreensão, nada disso. Assim, deve-se falar com as crianças dos modos
sublimes, dos modos mais nobres, dos modos mais elevados. Vocês já têm crianças realizadas, mas se vocês não lhes falarem,
então Eu não sei o que acontecerá, elas se tornarão lixeiras. O mais importante para as crianças é a disciplina e a educação
delas. Vocês devem gastar todo dinheiro, seja o que for necessário, toda sua atenção, para educar seus filhos. Agora, com isso
de nenhum ensino, o que está acontecendo… é que as crianças não têm nenhuma educação. Ou as coloquem em alguma
profissão, se elas quiserem. Coloquem-nas em algo onde elas possam aprender alguma coisa. Essa é a idade em que a pessoa
tem de aprender. Não simplesmente largá-las porque isso é liberdade, deixá-las por conta própria. É uma ideia errada. É desse
modo que este país está arruinado, Eu acho, e depois o sistema familiar também é sem sentido. Eu comprei esta casa, ela é
muito interessante, mas o que Eu percebo é que há um quarto enorme para marido e mulher, e um pequenino quarto, e dois ou
três banheiros. Eu a comprei porque era simplesmente para Meu próprio… interesse que estivesse tudo bem. Mas bem desde o
começo, eles têm a ideia… de que os filhos irão embora aos 18 anos de idade. Por que os filhos devem partir se você tem uma

casa apropriada? Mesmo que vocês não tenham uma casa apropriada, se vocês tiverem todo o amor e conforto, eles nunca os
deixarão. Em nossa Índia, isso é difícil. Nós tivemos Avdhut, vocês devem conhecê-lo, filho do Sr. Pai. Então o Sr. Pai era muito
bloqueado no lado esquerdo. Muito doce, ele é um menino muito inocente. Ele veio a Mim e disse: "Mãe, se você deixar seus
pais…" De quem é essa criança? "Se você deixar seu filho… se você deixar seus pais com a idade, digamos, de 18 anos, então os
bhoots deles largarão você?" Ele Me fez uma pergunta. Eu disse: "Pode ser que sim, pode ser que não". "Então, por que deixar os
pais? Os pais são muito úteis." Eu disse: "Como assim?" Ele disse: "Em primeiro lugar, meu pai está presente, então eu nunca
fumarei," "porque ele me dará uma bronca. Eu não farei coisas erradas. "Então, é melhor ter pai." Eu disse: "Verdade?" "Sim", ele
disse: "Numa carruagem, se não há ninguém para conduzir o cavalo," "o cavalo seguirá caminhos errados", ele disse. E muito
inteligente também, muito profundo. Mas vejam a inocência de seu coração. Ele disse: "Não, não, então não adianta deixar os
pais. Muito bom." "Eles devem estar presentes para falar conosco. " "Senão quem vai falar conosco?" Assim, isso deve ser
perpetuado em seus filhos também, para entenderem que alguém tem de falar, alguém tem de orientar. Agora, o que tem
acontecido, Eu acho, no Ocidente, é que as pessoas se desenvolveram. Agora, digamos, a linha central está aqui. Eles vêm de
um estado desenvolvido e agora eles estão superdesenvolvidos. Então, agora, para vir para a Sahaja Yoga, eles têm de voltar
atrás. Eles têm de voltar atrás, o que é muito difícil para as pessoas desenvolvidas, voltar atrás. Mas para as pessoas negras,
digamos, as pessoas que não são tão desenvolvidas, elas são muito boas, porque uma vez que elas comecem o seu
desenvolvimento, elas podem ser absorvidas. Então é muito fácil conseguir fazer as pessoas negras escutarem. Então, Eu diria,
todos vocês devem trabalhar entre as pessoas negras. A cor da pele não é algo que percebi ser tão importante. Então esses
problemas superficiais que vocês têm devem ser… completamente abandonados. Vocês encontrarão pessoas tão belas, tão
doces entre eles. Vocês têm de falar com eles e vocês têm de cuidar deles. Agora, Eu mesma não posso fazer isso, mas vocês
podem fazê-lo como Meus filhos. Tentem ver os pontos bons, os pontos bons de todas essas pessoas, de todas as pessoas.
Mesmo agora, por exemplo, algumas pessoas que vão para Índia… gostam muito dos indianos e eles os elogiam. Eu disse: "O
que há de tão especial em relação aos indianos?" "Mãe, eles dormirão no chão, mas colocarão o convidado na cama." Isso é um
fato, sim. Na Índia, você não coloca seus convidados no chão. Não, você não faz isso. E isso é a coisa correta. Se há
convidados, é lhes dado a primeira prioridade. É o contrário na América. Se você leva os convidados, digamos, a um restaurante,
a primeira coisa que eles dirão é: "Nós estamos dividindo". Isso choca as pessoas. Dividir significa o quê? Quero dizer, eles são
seus convidados. Assim, o bom senso em relação aos convidados, o bom senso em relação às pessoas que não são de sua
família, tem de ser desenvolvido. Então eles entenderão que há algo especial em relação a isso. Mas você vê o egoísmo, esse
egoismo aberto, completamente horrível, é muito mostrado. Assim, deve haver algum tipo de - nós chamamos de maryadas,
deve ser o protocolo - e deixem as pessoas verem como você se comporta. É desse modo que a Sahaja Yoga se expandirá. Eles
observarão vocês na sociedade. Eles observarão vocês em todo lugar. Contaram-me que o governador de Nevada foi à
Bulgária… e lá ele viu alguns Sahaja Yogis, na Bulgária. Ele ficou tão impressionado com o comportamento deles… que quis Me
conhecer. Mas agora, Eu não sei se terei tempo ou não. Mas ele quis Me conhecer. Portanto, nosso comportamento deve ser de
tal maneira… que deve ser muito humilde, compartilhando, cuidando, de modo que as pessoas fiquem impressionadas com
isso. E não há nenhuma necessidade de ter qualquer timidez em relação a isso. Algumas pessoas acham que nós somos muito
fracos. Nós não somos. Vocês adquiriram os poderes. Vocês não são mais fracos. Uma coisa: da mesma maneira, vocês são
muito fortes e é por isso que vocês são muito humildes. Somente as pessoas fortes conseguem ser humildes. As pessoas que
não são fortes sempre são agressivas. Nós resolvemos alguns problemas na Sahaja Yoga, como moralidade e tudo mais. É
claro, Eu concordo. Mas ainda assim, ainda assim… Eu acho que a atenção não está tão correta quanto deveria estar,
totalmente pura. Nós veneramos Ganesha e o poder de Ganesha deve se mostrar, porque, como Eu lhes disse, a inocência não
está perdida, ela está apenas encoberta e pode ser limpa. Nós podemos salvar o mundo inteiro. Nós temos de salvar o mundo
inteiro. Minha visão é muito grande; e vocês são Meus filhos, vocês são Minhas mãos. Eu não posso pedir a ninguém mais para
fazer isso. E é por isso que Eu tenho de lhes dizer que vocês somente devem… se preocupar com as pessoas que estão em
volta, cuidar delas, mostrar-lhes amor, e Eu tenho certeza de que elas entenderão… que vocês são realmente diferentes dos
outros. Isso não é difícil, porque alguns dos sistemas de valores na América… estão tão confusos, tão pervertidos, que se você
simplesmente for contra isso, as pessoas ficarão surpresas: "Como eles são desse jeito?" Vocês têm capacidade. O que estou
dizendo é que vocês têm poderes. Vocês são exatamente como diamantes. Os diamantes podem ser vistos em qualquer lugar.
Uma única coisa: vocês devem se esculpir um pouquinho. Esculpir-se é muito importante, e isso é possível por meio da sua
meditação, da introspecção, coisas simples assim. "O que eu estou fazendo pela Sahaja Yoga?" "Em que eu estou trabalhando
pela Sahaja Yoga?" Tudo isso tem de ser visto e tem de ser trabalhado com grande amor… e com a compreensão de que nossa
Mãe quer que o mundo inteiro… seja Sahaja Yogi, o mundo inteiro. Não é somente umas poucas pessoas aqui. Mas Los Angeles

tem esse problema, Eu não sei por quê, desde há muito tempo. Assim, Eu lhes pediria para observarem esse ponto. Agora,
Minha sugestão é muito prática, do mesmo modo que fizemos na Índia. Agora, esqueçam tudo que aconteceu no passado. Mas
na Índia, o que Eu fiz foi conseguir um salão por conta própria… em Dadar, um salão. E Eu disse para todos os Sahaja Yogis:
"Vão lá." Vocês podem usá-lo duas vezes, podem usá-lo no sábado, no domingo. Vocês podem ter algumas pessoas para o
sábado, que são novatos, desse jeito, e vocês podem ter o domingo para todos os Sahaja Yogis. Vocês devem reservar dois
dias, e o primeiro dia vocês têm de levar em conta que essas pessoas… ainda não estão maduras. Então, vocês têm de
amadurecê-las. A única coisa que realmente impressionará é você, o jeito como você é, nada mais. E também, vocês não devem
gastar muito tempo falando muito, ou falando nesse assunto. Mas se eles tiverem quaisquer dúvidas, vocês podem responder a
maioria. Mas eles apreciarão nossas fitas e as fitas são muito profundas, Eu concordo, as fitas são muito profundas, mas se
eles as ouvirem muitas vezes, eles compreenderão. Muitas coisas existem para vocês observarem e para falar com eles. O que
quer que os impressione, vocês têm de lhes falar. Agora, está chegando o momento em que muitos falsos gurus… serão
completamente expostos. Eu sei disso. Mas então, vocês têm de aparecer. Mas o que Eu percebo é que os Sahaja Yogis são
como cogumelos. Eles têm a Realização, acabou-se. Então eles não têm nada a ver com isso. Como pode ser isso? Assim, o
que estou tentando dizer é que você deve ter completa fé em si mesmo. Isso é muito importante. "Eu sou um Sahaja Yogi."
Tenha essa fé. "O que eu tenho feito?" Faça a si mesmo esta pergunta: "O que eu tenho de fazer?" Assim, todo o seu
comportamento, toda a sua doçura, toda a sua gentileza, tudo impressionará. Não somente isso, mas as forças negativas não
atuarão. Se você tentar ser positivo, as forças negativas não atuarão. Elas não terão nenhum efeito sobre você. Haverá
completa proteção para você, completa proteção e cuidarão de você. Assim, Eu tenho de fazer agora um pedido muito, muito
importante… como Mãe a todos vocês: vocês têm ser merecedores de serem Meus filhos. Agora Eu vou fazer 78 anos e ainda
trabalho muito arduamente. Desde que cheguei em Los Angeles, Eu tenho estado doente. Qual é a razão? Eu nunca fico doente.
Mas Me senti muito fraca, Eu não podia andar. Por quê? O que aconteceu? Porque vocês estão fracos. Vocês são Meus filhos.
Vocês são parte integrante de Meu corpo. Vocês não são somente isso, mas vocês são as células de Meu corpo. Se vocês
estão fracos, Eu ficarei fraca. Portanto, Eu lhes peço novamente e novamente, pois vocês receberam… uma bênção tão grande
que as pessoas não recebem normalmente. É muito difícil. Eles vão aos Himalaias, gastam vários anos… e depois eles recebem
as bênçãos. Assim agora, vocês obtiveram isso tão facilmente. Apenas se fortaleçam, digam a vocês mesmos, sejam
confiantes, digam: "Eu tenho de fazer esse trabalho". Então, como Eu estava dizendo, nós podemos ter - Como eles chamam?
Santa Mônica - Santa Mônica. Em Santa Mônica podemos ter dois dias. Um dia vocês podem usar para os novatos, e outro dia
para todos os Sahaja Yogis. E pelo menos 25 Sahaja Yogis devem ir a Santa Mônica no primeiro dia… e todos vocês devem
estar no dia seguinte. Porque a menos e até que vocês façam dessa maneira, isso não se fortalecerá. Nós chamamos isso de
"Sangha Shakti", é o poder do coletivo que vocês devem ter. E se alguém tem problemas, se alguém está, digamos, Eu diria, não
está compreendendo, não está se aprofundando, é novato e tudo mais, então deixe-os vir aos sábados. Vocês podem responder
para eles, explicar-lhes, podem fazê-los entender. E vocês ficarão surpresos ao ver que… até mesmo coisas como esse negócio
na internet, Eu fico muito contente de certa maneira, porque todos aqueles que eram inúteis foram embora. É o Juízo final.
Assim, esta é a melhor forma, pois eles foram embora. Agora, novas pessoas podem vir. Mas foi uma coisa muito boa que
aconteceu, mas ainda assim as pessoas quiseram fazer algo, então nós escrevemos uma resposta muito bela para aquilo e nós
a leremos. Assim, agora vocês só têm de prometer dentro de si mesmos… que vocês comparecerão a Santa Mônica, ou a
qualquer centro que vocês tenham. É uma coisa simples compreender que se você tem de cavar o poço, você não fica fazendo
buracos em todo lugar, mas somente em um lugar, você faz um grande esforço. E lá é um centro que todo mundo conhece.
Todos eles vão lá e vocês se encontram lá. Mas vocês têm de ser extremamente positivos, extremamente positivos com as
pessoas novas. Agora imaginem, em um lugar chamado Benin, todos eles eram muçulmanos, e nove mil se tornaram agora
Sahaja Yogis. E em - quero dizer, imaginem só - na Costa do Marfim, o presidente é um Sahaja Yogi. Como pode essas pessoas
negras alcançarem tudo isso, enquanto todos vocês de pele branca, o que vocês estão fazendo? Existe um tipo de, Eu acho,
poder que obstrui, Eu acho, atingindo os brancos. Tudo bem, Eu esperava isso porque eles são buscadores. Na maior parte, eles
são buscadores. As pessoas negras não são buscadoras, elas não são tão buscadoras. Mas as pessoas brancas são
buscadoras, mas elas estão buscando essa insensatez, aquela insensatez, aquela insensatez. Agora, nós temos um artigo
sobre este senhor horrível, Mahishasurah. Tudo está exposto. E seja o que for que Eu tenha dito sobre ele está nesse artigo. Eu
não falei com eles. Mas eles conseguiram isso de outras pessoas. E agora, todo o castelo dele cairá, porque essa é a verdade.
Isso apareceu no jornal. É autêntico. Não é algo enviado na internet. Mas a despeito disso, a fé de vocês é desafiada. Isso é
muito triste. O pai dela teve um pequeno ataque cardíaco, Eu acho. Tudo bem, você pode ler isto em voz alta para eles? Sim.
Vocês viram tudo. Vocês viram muitas fotos milagrosas. Quero dizer, Paramchaitanya nunca fez isso. Ninguém tem fotografias

desse tipo, quero dizer, esses artistas devem ter visto coisas imaginárias para colocar aquilo lá. Mas vocês viram, muitos viram
Ganesha em pé atrás de Mim. Quero dizer, vocês têm visto essas fotos milagrosas, e ainda assim sua fé é tão fraca. O que mais
Ele deveria fazer? Paramchaitanya Me perguntou: "O que devemos fazer agora?" Eu dei uma bela palestra no Puja a Devi.
Apenas observe: "Shraddha rupena sansthita". Uma diferença muito grande entre fé e shraddha. Assim, shraddha é: quando
você pensa naquela pessoa, o ser inteiro se torna completo, exatamente como um jardim. Você pode ler isso? E muitos
milagres, muitos milagres têm acontecido. Quero dizer, deve ser observado quais milagres acontecem. Essa é uma resposta às
alegações que foram publicadas na internet contra a Sahaja Yoga. Houve uma matéria recente na - Essa é uma resposta da
Sahaja Yoga a essas alegações. Houve uma matéria recente na internet que contém alegações feitas contra a Sahaja Yoga… e
sua Fundadora, Sua Santidade Shri Mataji Nirmala Devi. Todas essas alegações estão vindo de um grupo… de pouquíssimas
pessoas que são apoiadas por alguns falsos gurus,,, ou por algumas organizações criminosas. É tanta falsidade… que é muito
difícil prestar atenção em alegações tão insensatas. Todos os tipos de pessoas entram na Sahaja Yoga, porque as portas da
Sahaja Yoga estão abertas a todos. Algumas dessas pessoas foram expulsas, ou porque eram imorais… ou porque estavam
trapaceando outros Sahaja Yogis. A Sahaja Yoga é a absoluta manifestação da Realidade Divina e da Verdade. Antes de mais
nada, o maior milagre é que existem milhares e milhares de fotografias milagrosas de Shri Mataji. A maioria delas foi tirada por
câmeras muito comuns e por amadores. Numa fotografia, apareceu no céu de Brisbane uma pintura de Rafael, a qual era uma
pintura que Shri Mataji gostou muito. Na pintura verdadeira… Esse Rafael pinta na maioria das vezes a Mãe e o Filho. E Me
disseram que há uma exposição aqui de Rafael. Eu gostaria de ir e ver. Na pintura verdadeira, havia um halo atrás da Mãe
Sagrada; mas no céu, ele estava em cima da Mãe. Na Inglaterra, eles estavam cantando… "Sentada no Coração do Universo"… e
por toda Sua volta apareceram muitos corações alinhados desenhados exatamente como se pode ver em um exame médico.
Bem recentemente na Suíça, eles viram nuvens se agrupando… em uma imagem muito clara de Shri Mataji, absolutamente
perfeita. Existem divindades que apareceram na forma completa atrás Dela, e anjos que são vistos muito claramente. Todos
nós sentimos a brisa fresca do Espírito Santo… na ponta de nossos dedos. Muitos muçulmanos também sentiram isso. Isto foi
descrito no Alcorão Sagrado, que no tempo da ressurreição suas mãos falarão. E depois, concordando com o conhecimento de
Shri Mataji… e a Sua descrição das relações entre vibrações e chakras, nós ficamos surpresos ao ver como isso era o
conhecimento perfeito… do nosso sistema sutil. Muitos países deram prêmios à Mãe. Na América, a Sahaja Yoga é aceita como
uma religião, e você pode ser processado por referir-se a ela como um culto. As conquistas de Shri Mataji estão registradas em
arquivos do Congresso; e doutores, cientistas, profissionais altamente respeitados A reconheceram. Líderes deste país, de
prefeitos e governadores a candidatos à presidência, têm Lhe enviado felicitações. Na América, Ela foi homenageada nas
maiores cidades com a dedicação… de um dia em Seu nome como "Dia de Shri Mataji Nirmala Devi". Seu profundo
conhecimento tem impressionado as pessoas. E foi concedido a Ela graus avançados de Ph.D… por preeminentes
universidades mundiais. Revelações fabulosas de Sua Divina personalidade foram capturadas em filmes, em milhares de
fotografias milagrosas, que manifestam as grandiosas formas das Divindades e do Divino. O quanto desafortunadamente
estúpidos eles são por não entenderem… os grandes milagres que o Divino criou para convencer os seres humanos, de modo
que eles não se desencaminhem. Mas esta é a Kali Yuga e eles falharam em reconhecer a verdade, apesar de todas essas
revelações. Nós descobrimos que um desses poucos ofensores costumava dormir… com a empregada no Ashram, embora ele
fosse casado e foi surpreendido. E depois ele foi pego e expulso do Ashram. Um deles teve um acidente de carro com uma
senhora, mas culpou um outro Sahaja Yogi por isso. Quando a senhora reconheceu sua foto em um grupo, a polícia o prendeu.
Nós não sabemos o que a polícia fez com ele, mas como resultado, ele voltou-se contra a Sahaja Yoga. Um outro trouxe
dinheiro para ser dado para a Sahaja Yoga. Mas visto que Shri Mataji nunca aceita dinheiro de indivíduos assim, Ela recusou o
dinheiro. Era dinheiro ilegal de uma mulher que tinha morrido. Nós não informamos a policia sobre isso, porque não
aceitaríamos dinheiro ilegal. Ele tomou um susto e voltou-se contra a Sahaja Yoga. Um outro tinha construído uma casa, a qual
ele queria que Shri Mataji comprasse. Ela não a comprou, porque ela era inútil para a Sahaja Yoga. E então, ele voltou-se contra
a Sahaja Yoga e faliu. Ele era um desocupado, preguiçoso e usuário de drogas, e achava que ele era o senhor do mundo inteiro,
um sujeito muito briguento, arrogante e estúpido. Estamos aliviados por ele ter saído da Sahaja Yoga. São pessoas tão
insensatas, porque elas falam sobre acusações… não comprovadas de evasão de impostos por Shri Mataji. Shri Mataji é uma
indiana não residente registrada, e Ela não precisa pagar nenhum imposto sobre renda eventual. Essa pessoas são ignorantes e
não conhecem leis tributárias. Nessas alegações, eles também falaram sobre Seu marido, que é reconhecido pelo governo
britânico por seu trabalho impecável… e extremamente honesto, e lhe foi conferido o título de KCMG (título de "Sir"). Ele é uma
personalidade tão respeitada, que essas pessoas que estão tentando… jogar lama em seu caráter não são capazes nem mesmo
de conseguir empregos… como peões em seu escritório. O irmão de Shri Mataji era também uma grande alma. Ele nunca tirou

vantagem da Sahaja Yoga. E construiu uma grande, uma maravilhosa academia de música. Essas pessoas não estão nem
mesmo à altura de tocar a poeira de Seus Pés. São pessoas de nível tão baixo, eles são covardes para escreverem tamanho lixo
na internet. Não há nem mesmo o menor sinal de verdade nessas declarações, somente mentiras descaradas. Essas
acusações na internet são atos de tamanha covardia. Se eles têm acusações contra Ela ou contra a Sahaja Yoga, então por que
eles não vão à justiça? Essa teoria de que Rajneesh influenciou Shri Mataji é um outro mito. Rajneesh ou qualquer um de seus
discípulos pode dar a Realização às pessoas? Você mesmo pode responder isso. Fazer acusações de que Shri Mataji ganha
muito dinheiro… por meio da Sahaja Yoga é absurdo. O dinheiro para o trabalho da Sahaja Yoga foi coletado durante os
primeiros anos por somente quatro líderes. Eles engolfaram todo o dinheiro em vantagem própria sem apresentar nenhuma
prestação de contas. Então, membros mais antigos da Sahaja Yoga pediram a permissão… de Shri Mataji para coletar dinheiro
em Seu nome e colocá-lo no banco. Ainda assim, Shri Mataji por 20 anos gastou todo Seu dinheiro em viagens, auditórios,
atividades da Sahaja Yoga. As pessoas pagaram somente pelo tour na Índia. Para a compra de Shudy Camps, Ela gastou por
Sua conta 400 mil libras, o que está registrado, e somente 250 mil libras foram doadas pelos Sahaja Yogis. Aproximadamente
cem pessoas moraram totalmente de graça… na casa por mais de quatro anos. Visto que a casa foi vendida por somente 400
mil libras, todo aquele dinheiro pertencia à Shri Mataji. A esta altura, nós realmente nos sentimos envergonhados: por que a Mãe
deveria gastar todo esse dinheiro, quando Ela mesma tem nos dado saúde, riqueza, equilíbrio, paz e alegria por meio da
Realização do Si? Além disso, Ela nos tem dado o conhecimento Divino que é inestimável. E sentimos que seria parasítico
fazê-La gastar todo esse dinheiro, porque Ela não aceitaria nenhum dinheiro de nenhum indivíduo. Ela tem curado muitas
pessoas ricas, e todas elas ficaram tentando Lhe dar dinheiro, mas Ela não aceitava nenhum dinheiro. Então, nós pensamos que
como uma prática, nós deveríamos dar algum dinheiro para nossa Mãe, que tem trabalhado tão duro, sacrificando Sua vida,
doando tanto amor e compaixão. Uma pequena quantia foi fixada para ser dada como Guru Dakshina, como era uma prática
para todos os gurus verdadeiros do mundo. De forma alguma, Shri Mataji teve ganho financeiro com a Sahaja Yoga. E mesmo
que seja totalmente legal receber ou doar dinheiro, certamente não é pecado dar e receber dinheiro de alguém. Essas pessoas
sabem quantos projetos Shri Mataji iniciou na Itália, Índia, Inglaterra, EUA, Austrália e em outras partes do mundo… para causas
nobres e sociais? Há mais de 35 projetos que Ela sozinha financiou, o s quais você pode ver em nosso site
www.sahajayoga.org. A maior mentira é que Shri Mataji não ama crianças. Ela tem uma enorme compaixão pelas crianças, e as
fitas que foram citadas são falsificações. A fita de Canberra é uma completa manipulação da verdade, visto que não havia
criança chorando no programa público. Alguns trechos estão corretos, mas toda a falsidade foi feita em cima disso. É verdade
que Shri Mataji tem uma grande preocupação com as crianças realizadas. Nós temos muitas crianças na Sahaja Yoga que
receberam bolsas de estudo, prêmios e reconhecimento nas escolas, em muitas escolas em todo mundo. Elas se destacam na
educação delas e em seu caráter moral, e são crianças extremamente amorosas, dinâmicas e doces. A promiscuidade e
imoralidade ocidental não entraram em suas mentes. Shri Mataji tem feito o máximo para salvar as crianças das drogas, dos
abusos infantis, do alcoolismo, das gangues, etc. As crianças na Sahaja Yoga são tão extraordinárias, bem comportadas e bem
educadas. Essas pessoas estão condenando a Sahaja Yoga, enquanto Ela tem salvo muitos buscadores e tem transformado as
vidas… de centenas de milhares de pessoas no mundo tumultuado. Existem alguns que também têm trapaceado na Sahaja
Yoga como líderes. Todas essas pessoas desprezíveis têm sido expulsas da Sahaja Yoga. Algumas dessas pessoas têm agora
se voltado contra a Sahaja Yoga, porque nós não as queremos de volta. O que quer que tenha sido mencionado nessas
alegações sobre os casamentos… na Sahaja Yoga é totalmente o oposto do que de fato acontece. Primeiro, os pretendentes do
mundo inteiro preenchem formulários… e os submetem mencionando sua altura, peso, nível de instrução, renda, histórico
familiar e outras informações importantes. Os casais são então escolhidos baseados nas Vibrações Divinas. Esses casais
depois passam alguns dias se encontrando… e se conhecendo de uma forma completamente moral. Somente se eles
concordarem, eles então se casam em uma cerimônia matrimonial coletiva. Há mais de 200 casamentos por ano realizados na
Sahaja Yoga do mundo inteiro… e o índice de sucesso desses casamentos é por volta de 99%, somente 1% desses casamentos
são anulados. Como eles não registrados entre seis meses a um ano depois da cerimônia, então eles têm tempo suficiente para
decidir. O divórcio é permitido na Sahaja Yoga, uma vez que ambas as partes são adultas… e possuem completa liberdade para
tomar suas próprias decisões. Nós não sabemos de nenhum sistema entre as religiões do mundo, especialmente no ocidente,
onde exista 99% de índice de sucesso no casamento. A Sahaja Yoga glorifica a instituição do casamento, e nós acreditamos
que a moralidade pode ser naturalmente restaurada… por meio dos casamentos apropriados da Sahaja Yoga. O custo dos
casamentos na Sahaja Yoga é somente de cerca de 100 dólares, que incluem todos os ornamentos, presentes, refeições, etc. A
cultura da Sahaja Yoga e seu sistema de casamentos aboliram completamente… o sistema de dotes, o que nós acreditamos ser
uma das maiores reformas do sistema social indiano. O cálculo de dinheiro que eles fizeram é absurdo. Todo dinheiro que é

coletado na Sahaja Yoga pela organização é registrado… em contas apropriadas, e é gasto em muitos trabalhos nobres, sociais
e de caridade. Todo esse dinheiro é depositado em bancos e instituições respeitáveis. Não existe nem mesmo um único
centavo que seja depositado em um banco suíço… ou em organizações tipo Monte Carlo, como foi alegado nessas acusações.
Existe um comitê financeiro em cada país que cuida desses fundos… e gerencia os gastos desses fundos. Além disso, toda
renda eventual de Shri Mataji é registrada por um comitê… que desembolsa fundos apropriadamente… para vários projetos
mundiais nobres e sociais para ajudar pessoas desamparadas. Para as coletas dos seminários, todas essas contas foram
criadas em nome de Shri Mataji, porque nós tivemos… muitos líderes ruins no passado que se corromperam com o dinheiro,
embora Shri Mataji confiasse neles. Todos os fundos coletados na Sahaja Yoga são de conhecimento público. O dinheiro doado
por Sahaja Yogis é mantido no nome da Sahaja Yoga. E somente com o consentimento de Shri Mataji, ele é gasto em diferentes
despesas e projetos. Desde 1972, mais de 36 projetos, tais como desenvolvimento rural, construções, hospitais, escolas,
ashrams, institutos de ajuda social, etc, têm sido criados a partir desses fundos somente. Progressivamente, muitos desses
projetos foram e estão sendo transferidos para a Organização de Caridade da Sahaja Yoga. Shri Mataji vem de uma família real,
e Seu marido vem de uma família de proprietários de terras. A nobreza de Sua visão foi tão grande que nos primeiros anos da
Sahaja Yoga, Ela vendeu Suas próprias joias para patrocinar os programas da Sahaja Yoga. Além disso, Seu marido trabalhou
em Londres por 16 anos… e tinha um salário superior a cinco mil libras, descontados os impostos naquela época. Além de todos
os recursos, adicionalmente eles tiveram ganhos muito altos com a venda de casas em Londres. A questão é que Shri Mataji é
tão independentemente bem de vida… que Ela não precisou fundar a Sahaja Yoga para ganhar dinheiro. No começo da Sahaja
Yoga, Ela pagou com Seu próprio dinheiro até mesmo as passagens aéreas para muitas pessoas novas que chegaram… na
Sahaja Yoga para viajar e ter vivência em lugares espirituais na Índia. Shri Mataji nos conscientizou de que todas as religiões
originam-se… do mesmo princípio e devem ser respeitadas por todos nós. Ela formou uma religião global que é a pura religião
inata, nos dando a Realização do Si. Mas as assim chamadas religiões querem ficar separadas, de modo que elas possam lutar
em nome da religião e de Deus. A partir de Seu ensinamento, muitos rituais, falsas ideias sobre a religião foram corrigidos. Nós
respeitamos todas as Encarnações, profetas e almas realizadas do passado. Isso pode ser visto nas publicações da Sahaja
Yoga, tais como a Bíblia Iluminada, o Islã Iluminado e o Gita Iluminado. E também pode ser comprovado em Suas milhares de
palestras. Nunca houve uma cobrança de dinheiro nas portas para a meditação Sahaja Yoga. Nós não recebemos nenhum
fundo de caridade de nenhuma… agência governamental para fazermos nossos programas. Como alguém espera que todos
esses programas sejam feitos sem dinheiro? Os Sahaja Yogis contribuem livremente sempre que é necessário dinheiro… para
os projetos. E é desse modo que isso é feito. Nunca ninguém na Sahaja Yoga foi forçado ou condenado por não dar dinheiro.
Nos últimos 30 anos, Shri Mataji tem trabalhado incansavelmente… e nunca houve nenhuma reclamação contra a Sahaja Yoga
de nenhum tipo. No nível pessoal, Ela tem sacrificado enormemente Sua vida financeira e familiar. Essas pessoas deveriam ter
vergonha de si mesmas por atacarem… uma personalidade tão pura e nobre, que é cheia de amor e compaixão. Ela nos deu o
presente permanente da Realização do Si. E nós Lhe damos algo em troca como um símbolo do nosso amor. Não há nada
errado nisso. Nos seminários de pujas, nossa organização Lhe oferece um presente vindo de todos nós. Mas Ela em troca dá
presentes para todos no seminário, algumas vezes para milhares de pessoas de uma vez. Shri Mataji é uma personalidade
muito pura como Seu nome, Nirmala, que significa "Pura"; e é extremamente desapegada em relação ao dinheiro. Existem
muitos falsos gurus e falsos professores…= que ganharam rios de dinheiro e ainda estão ganhando. Por que essas pessoas não
escrevem sobre eles? Uma mente ociosa é oficina do diabo. Shri Mataji tem beneficiado milhares e milhares de nós com as
bênçãos de Shri Mataji, enquanto essas poucas pessoas condenaram a Sahaja Yoga… pela própria propaganda maliciosa delas.
De certo modo isso é bom, porque de acordo com Sua Santidade Shri Mataji, este é o Juízo Final. E as pessoas que seguem
esse tipo de falsidade também… perderão esse momento oportuno. Muitos cientistas renomados, professores, artistas,
primeiros ministros, presidentes, home ministers (equivale ao Ministro da Casa Civil), etc, têm aceitado a Sahaja Yoga
completamente, porque esta é uma ciência pura que não pode ser contestada. Há muitos sinais em milhares de fotografias
milagrosas tiradas por Sahaja Yogis… comprovando a existência do Divino nesta era. Há cientistas em muitos países que
comprovaram cientificamente… que Shri Mataji é a Fonte da Energia Cósmica, e agora muitos deles estão escrevendo livros e
teses sobre isso. Nós como Sahaja Yogis temos completa fé que Shri Mataji é a Mãe Prometida… e o Espírito Santo que Cristo
anunciou. São esses tipos de pessoas de espíritos demoníacos q ue sempre torturaram as grandes Encarnações, Sufis e
santos. Também, esse foi o tipo de pessoas que crucificou Cristo. Como membros dessa maravilhosa organização, nós temos
pedido a permissão de Shri Mataji durante o último ano… para escrever uma resposta contra essas falsas acusações. Mas Ela
tem sido tão compassiva, fazer isso. mesmo em relação a essas pessoas com tendência demoníaca. Agora é a primeira vez
que Ela nos permitiu escrever uma resposta assim, por causa da pressão de muitos Sahaja Yogis do mundo inteiro para fazer

isso. A Realização do Si é a concretização do batismo, quando o buscador se conecta a este Poder Divino Onipresente…
chamado Ruh ou Paramchaitanya. O trabalho da Sahaja Yoga é tão grandioso que não pode ser descrito… nesta pequena carta,
então, por favor, visite nosso site www.sahajayoga.org, para mais detalhes… para mais detalhes de Sua obra e de Seu
incansável trabalho. Este é o primeiro de muitos artigos que nós desejamos publicar para trazer à tona… os fatos verdadeiros
sobre a Sahaja Yoga… e sobre Sua Santidade Shri Mataji Nirmala Devi. Ainda que conheçamos a maioria dessas pessoas que
estão escrevendo … sses artigos contra a Sahaja Yoga e seus motivos por trás disso, Shri Mataji nos pediu para que não
mencionássemos seus nomes, porque Ela sente que uma vez eles também A chamaram de Mãe. Obrigado. Muito poderoso.
Mas ainda existem pessoas que são fracas, Eu acho, pessoas muito fracas e que não querem se tornar verdadeiros Sahaja
Yogis. Existem. E vocês devem localizá-los, descobrir, exceto os novos. Mas se eles são inúteis, é melhor desistir deles,
desistam deles porque eles são muito imorais, muito imorais. Eles fazem coisas tão horríveis. E eles trapaceiam até mesmo Eu;
eles trapaceiam vocês. Como na Índia, eles compraram um pedaço de terra. Eles estão dizendo que nós estamos construindo o
Nirmal Nagri. Eu nunca soube nada sobre isso. Nada. Eles nunca Me consultaram. O sujeito que trapaceou costumava aparecer
e sentar-se na galeria, e disse: "Eu pedi à Mãe. Ela disse sim a tudo." Ele era tão trapaceiro, e ele quis ganhar muito dinheiro com
isso. Mas então isto aconteceu, Eu fiquei muito surpresa ao ver o modo como… eles fizeram isso, pois uma carta chegou do
governo dizendo: "Você não pode construir nada nesta terra, porque há inundações." Eu disse "Muito bom! Essa é a melhor
forma." Então depois Eu disse a essas pessoas: "Por que vocês compraram sem Me perguntar?" Foi uma coisa errada que ele
fez, tomar dinheiro de todo mundo. Quero dizer, Eu não sabia que eles eram capazes de fazer alguma coisa. Mas
afortunadamente, o perito contador estava lá, Agarwal. Ele era um homem muito bom e veio e Me disse: "Mãe, eles tomaram
esse tanto de dinheiro dessa, dessa, dessa pessoa." "Eles retiraram seu próprio dinheiro, eles ficaram tão apavorados," "agora
eu farei alguma coisa, eles retiraram o dinheiro deles." Eu disse: "Deixe isso agora e nós venderemos essa terra." Vocês podem
imaginar? Aquela terra não devia ser vendida, não era permitido ser vendida, mas de algum modo, a venda daquela terra em
particular foi permitida. E tivemos lucro de, Eu acho, 16 lakhs (1.600.000) rupias ou algo assim… e todo mundo recuperou seu
dinheiro, eles recuperaram tudo. E como obtivemos 1.600.000 rupias, nós usamos… para comprar uma terra em Delhi. Porque
até o momento, Eu mesma tenho comprado toda terra. Eu estou construindo o ashram, tudo aquilo. Assim agora, graças a Deus,
eles ficaram felizes, pois eles puderam comprar uma terra decente que é muito boa, em Delhi, a qual eles estão preparando. E
todo mundo, todo mundo que comprou a terra recuperou o dinheiro. Isso foi mais que o suficiente, porque depois Eu pensei: "Se
Eu não conseguir o dinheiro, Eu mesma pagarei." Mas todos eles recuperaram o seu dinheiro, Eu estou muito feliz com isso. E
eles estavam tão ansiosos que eles teriam ido e batido naquele homem. Eu disse: "Esqueçam isso. Deem-Me um ano, se der
certo," "vocês não devem fazer nada." Isso deu certo. Assim, aqueles que tentam Me enganar também estão em apuros. Vejam,
de uma forma ou de outra, Eu não faço nada, eles simplesmente se metem em apuros, Eu não sei. Deve ser as Divindades que
tentam perturbá-los. Assim, a melhor coisa é ter um coração muito puro em relação à Sahaja Yoga. Essa é a melhor maneira,
porque ninguém ganha nada com isso. Se há alguma coisa a ser ganha são os seres humanos… e nada mais é importante. Tudo
bem, então muito obrigada por tudo. Agora, o que quer que Eu tenha dito, não foi só para Los Angeles, é para todos os
americanos, para todo o mundo. Mas especialmente para Los Angeles, Eu descobri uma solução assim. E da próxima vez
quando Eu vier, Eu gostaria de ver muito mais Sahaja Yogis. Nós teremos um programa. E depois, vocês devem anotar os
nomes deles, os endereços deles, ir atrás deles. E dará certo. Eu tenho certeza que cresceremos muito aqui, e nada de se
preocupar que aqui é muito superficial… ou é mais o cinema e tudo isso. Não tem nada a ver. Isso definitivamente dará certo, Eu
tenho certeza, mas vocês devem ter essa intenção e um intenso sentimento de fazer isso. Isso dará certo. Obrigada. Eu devo
lhes falar sobre o Sr. Bush. Eu não sei como, mas esse Sr. Bush ficou muito impressionado com Calin, vocês conhecem Calin,
que é da Romênia. E ele, nos Meus cinco últimos aniversários, ele Me enviou felicitações. Ele é um bom homem, devemos dizer
no que se refere a vibrações muito boas. E Eu vi que esse outro sujeito era, ele era muito dissimulado, Eu devo dizer. Não
somente isso, mas também um tipo de homem muito astuto. E Eu achei que ele não pode ganhar. Mas vejam, há uma das
qualidades da Deusa que é: "Ya Devi Sarva Bhuteshu Bhranti Rupena Sanstitha", significa que Ela cria confusão. E Eu expliquei
em Meu último puja por que Ela cria confusão. Assim, vocês veem a confusão que está acontecendo. E Rahesh Shah, que é um
perito em Devi Mahatmyam, disse: "Mãe, agora a Senhora está criando confusão lá?" . Eu disse: "Dê uma olhada, vamos
observar." Shri Mataji estava assistindo a eleição enquanto estava acontecendo. No começo, foi dado uma chance ao estado da
Flórida. Shri Mataji deu um bandhan e literalmente dois minutos depois, eles disseram que não estava decidido. Portanto, esse
bhranti está funcionando muito bem aqui. E Eu acho que este país deve ser salvo. E ele escreveu para Mim uma carta muito
atenciosa também, ele foi muito doce. Ele é um bom homem, sabem, muito, Eu devo dizer, um tipo muito nobre. Ele não é vulgar
como esse outro homem, que é muito vulgar. Ele está indo longe demais com todos os tipos de truques e coisas assim. Então,

outro dia Eu o vi rindo, sua esposa rindo. Eu fiquei muito surpresa. Então Me falaram que as pessoas criticaram: "você não ri", é
por isso que ele estava rindo. Com Bush, podemos fazer muito, Eu tenho certeza. Shri Mataji, em nome de todos os yogis de Los
Angeles, eu só gostaria de dizer que compreendemos muito bem que Sua vinda aqui… e o fato da Senhora começar a residir na
costa ocidental da América não é uma coisa casual. Mas é propositado. E compreendemos que a Senhora tem uma grande
visão para a América… e para o crescimento da Sahaja Yoga, não somente em Los Angeles, mas em todo este país. E que a
Senhora está aqui para nos escolher… e nos mostrar todas as fraquezas e deficiências da nossa sociedade… e do nosso próprio
crescimento. Eu só gostaria de assumir um compromisso em nome de todos nós… que faremos tudo que pudermos em nosso
poder para nos tornar Suas mãos, para realizar Sua visão e Seus sonhos para nós como buscadores e yogis, para realizar e
alcançar nosso propósito e Sua visão para nós. Nós faremos todo esforço para atingir as pessoas deste lugar… e mostrar-lhes a
beleza e a vastidão de Sua visão, e trazê-las para Seus Pés, Shri Mataji. Por favor, dê-nos Suas bênçãos e Sua atenção, de modo
que possamos ir adiante e levar Sua visão às pessoas… e realizá-la no futuro. Muito obrigado Shri Mataji por vir a Los Angeles e
à América, e esperamos que na próxima vez que a Senhora vier, a Senhora fique feliz e nos considere merecedores de Sua
atenção. Vocês já são merecedores. Tudo bem. Muito obrigada. Obrigada. Que Deus os abençoe.
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Puja de Natal, 25.12.2000 Ganapatipule, Índia.
Sinto muito, Eu tive de falar em hindi, porque a maioria das pessoas que estão aqui só entendem hindi. Quando Eu estou fora do
país, o tempo todo fico falando em inglês, somente inglês, então Eu quis ter alguma mudança por enquanto. A respeito de hoje
ser o grande advento de Shri Jesus Cristo, Eu falei com eles que Ele veio nesta Terra... com uma missão grandiosa, Eu diria, uma
das mais grandiosas missões, porque Ele quis abrir o Agnya Chakra, que era tão constrito, e isso não pôde ser feito antes. Para
isso, Ele teve de sacrificar Sua vida, somente através desse sacrifício, o grande Agnya pôde ser aberto. Ele estava consciente
disso, Ele sabia que aquilo tinha de acontecer, que Ele tinha, de uma forma ou de outra, de aceitar esse sacrifício. Na realidade,
Ele era uma personalidade Divina, Ele não teve nenhum problema em agir assim, mas Ele pensou que poderia haver uma outra
forma, através da qual se pudesse abrir este Agnya Chakra. Mas Ele tinha de sacrificar Sua vida... e nesse sacrifício, Ele
mostrou... que se você tem de se elevar acima dessa vida superficial mundana, você tem, de certa maneira, de se sacrificar.
Sacrificar o quê? Sacrificar todos os seus seis inimigos. Mas com o despertar da Kundalini, todos esses seis inimigos ficaram
completamente desapegados.
Depende de como sua Kundalini se elevou. Se Ela se elevou de um modo perfeito, então Eu vi pessoas que na primeira tentativa,
elas simplesmente se tornaram pessoas completamente realizadas. É claro, há muito poucas, mas tem havido. Enquanto Eu
vejo que a maioria de vocês têm pequenos problemas, e para maioria de vocês é o problema do Agnya Chakra. Como nós temos
o Agnya Chakra trabalhando tanto? É isto: nós pensamos como uma reação, como uma reação a qualquer coisa externa, nós
reagimos a tudo. Eu vejo aqui todas estas lâmpadas, Eu posso reagir dizendo: “De onde eles conseguiram todas estas
lâmpadas?” “O quanto isso deve ter custado?” “Onde eles guardam o ano todo”, todos os tipos de coisas. Eu posso reagir. Essa
reação vem de nosso condicionamento ou de nosso ego. Pessoas egoístas são extremamente sensíveis.
Se você lhes der, digamos, algo... que eles achem que não é muito digno, eles podem ficar magoados. Eles podem ficar
magoados por qualquer coisa, porque eles têm uma consciência de que... eles são algo especial, pessoas mais elevadas, e a
pessoa deve se comportar com eles... quando eles estão lidando com alguém, e é desse modo que eles ficam totalmente
perturbados... se eles percebem alguém, de alguma forma, os degradando. Isso surge do ego. O ego é uma parte integrante
desse movimento do Agnya... e o segundo é o seu condicionamento. Agora, você tem um condicionamento, digamos que você
seja um indiano, o condicionamento é que uma pessoa... que vem se encontrar com você deve tocar seus pés, supondo, esse é
o seu relacionamento, e a pessoa não toca seus pés, então você fica zangado. Qualquer coisa assim que seja seu
condicionamento... lhe dá uma ideia de que você está sendo insultado... ou, de alguma maneira, você não tem sido respeitado...
então você se sente mal. As outras reações do ego são assim, como Eu disse, Eu vejo estas lâmpadas e posso dizer: “Por que
não tenho isto?” ou “Se eu as tiver, por que eu daria para alguém?” As reações do ego estão presentes, ou as reações dos
condicionamentos estão presentes. Esse dois deviam ser eliminados... e isso foi feito pelo sacrifício da vida de Cristo. Cristo,
Ele próprio, era uma pessoa Divina... e uma pessoa Divina é como o oceano, porque ele se mantém no ponto zero, no ponto
mais baixo. Ele faz todo o trabalho daquele ponto.
Ele formará as nuvens, ele formará a chuva, e quando todos os rios estão inundados, eles correm para o oceano. Porque o
oceano se mantém no ponto zero. Assim, a humildade é um dos critérios de um Sahaja Yogi. Um sujeito que não tem humildade
não pode ser chamado de Sahaja Yogi. Eu tenho visto até mesmo Sahaja Yogis ficarem muito zangados, às vezes começam a
gritar e ficar zangados e se comportando mal. Esse é o sinal de que ele ainda não é um Sahaja Yogi, ele ainda tem de
amadurecer. Assim, essa humildade em uma pessoa... lhe dará um estado mais estacionário, Eu diria, um estado mais
permanente, através do qual você não reagirá, você não reagirá. Você olha para qualquer coisa, você reage, mas depois você
não reage, apenas observa, e é desse modo que o novo estado do estado de testemunha surge em você, quando você se torna a
testemunha, você fica apenas observando, apenas observando, não reagindo, não pensando nisso, mas você fica no presente...
e no presente, você apenas observa, observa e realmente desfruta. A alegria de toda a criação não está dentro de sua mente...
quando você está pensando, e quando você não está pensando, a alegria toda da beleza de toda essa criação... reflete em você

e lhe dá uma enorme alegria e paz. Portanto, temos de aprender que não devemos reagir.
Mas o problema de hoje é que todos os seres humanos... são muito bons em reagir. A reação é o princípio básico da vida de
hoje. Você lê qualquer jornal, você lê qualquer livro, você encontra alguém assim, o que percebo é que eles são peritos em
reagir. Eles reagem, e através da reação, o que acontece... é que eles nunca alcançam nenhuma essência da coisa. A essência,
é somente através do estado de testemunha... que você consegue alcançá-la. Isso é o que temos de aprender... da crucificação
de Cristo, de Seu nascimento, pois Ele nasceu de uma família muito humilde, uma família muito pobre, em condições muito
adversas. O motivo era mostrar que todas essas coisas externas... e todas as glórias externas não o tornam grande. A
grandiosidade está dentro e quando essa grandiosidade está presente, então você não se importa com isso, porque você é tão
enriquecido dentro de você mesmo... que você não se importa com outras coisas, você não pensa nessas coisas, e você vive
em sua própria vida majestosa. Isso é o que vemos na vida de Cristo, Ele era uma pessoa muito majestosa. Por outro lado, se
você conhece um homem que é pobre, digamos, e que sentiu a pobreza, ele falará com você com estilo de mendigo.
Se há alguém que nasceu em uma família rica, ele falará com você de uma forma, Eu devo dizer, muito superficial, de forma
superficial, uma natureza exibicionista. Mas para uma pessoa que é Divina, todas essas coisas não a tocam. Para ela, ricos ou
não ricos, cargos ou nenhum poder, é tudo a mesma coisa, e quando isso acontece, então vocês devem considerar que vocês
se tornaram Sahaja Yogis. Eu vi pessoas que vieram a Ganapatipule, agora elas estão muito mudadas, de outra forma, no
começo, elas diziam: “Nós não temos água, não temos esse recurso,” “está muito frio ou quente”, seja o que for. Elas ficaram o
tempo todo falando como se estivessem de férias. É algo muito diferente. Você está aqui para desenvolver seu estado de
testemunha. Vocês viram o céu? O quanto ele estava bonito? Cor de laranja, azul, todos os tipos de cores estavam lá.
A cor, ele a assume automaticamente e fica desfrutando. Ele não está preocupado que deve permanecer para sempe, que
desaparecerá quando houver escuridão. Fica apenas observando. O céu fica apenas observando. Seja o que for que surja em
seu caminho, ele o assume. Assim, ele é tão belo e doa tanta alegria. Então, uma outra coisa é que... quando você está nesse
estado de espiritualidade, então você é doador de alegria, você é doador de paz, você é compassivo e vocês amam uns aos
outros. Todos esses problemas do ego simplesmente desaparecem. O ego é o seu maior inimigo, Eu acho, e ele é aquele que
realmente atrapalha... toda a saúde e beleza de sua vida. Assim, se você puder apenas observar esse ego, como ele atua, você
ficará apenas desfrutando.
É uma peça teatral que ele interpreta. Tudo bem? Vamos ter isso. Você pode ver a peça e então de repente, você ficará surpreso
ao ver que você não está nela, você a está assistindo. Quando você está desapegado do seu ego, você pode ver como ele tenta
incitá-lo. Esses são os problemas de hoje... e é por isso que precisamos muito de Jesus. O problema de hoje é que as pessoas
não compreendem... o tanto de dano que elas estão fazendo a si mesmas, aos outros e ao mundo inteiro por se tornarem
egoístas. Se eles pudessem entender, Eu lhes digo, eles desistiriam disso, mas o problema é que eles gostam disso, eles
gostam desse tipo de mesquinhez, ou Eu diria, dessa vida de nível muito baixo. Enquanto todos vocês são Sahaja Yogis... e o
que vocês têm de fazer é entender: “Por que este ego está surgindo em minha cabeça?” “O que eu tenho feito? Quem sou eu?”
Uma vez que você continue fazendo essas perguntas, esse ego desaparecerá.
E é um grande problema para Mim também, lidar com pessoas que têm ego, porque não posso falar para elas: “Você tem ego”,
se Eu lhes falar, todas elas fugirão. Se Eu lhes falar: “Tudo bem, você é muito bom, você está muito bem”, então o ego ficará
inchado. Então elas dirão: “Oh, a Mãe nos disse que eu estou muito bem”. É muito problemático. Eu não sei como lidar com o
ego dos seres humanos. Eu sei que eles têm, mas não sei como lidar com ele. Eu acho que somente vocês podem lidar com ele,
se vocês compreenderem o que está errado com vocês. Essa é uma boa forma de resolver seu problema... e Meu problema
também. Minha visão é muito grandiosa, Eu acho, para uma única vida, Eu quero a Realização global, Eu quero que as pessoas
do mundo inteiro tenham a Realização. É notável o modo como... na cultura sahaja, nós temos um treinamento próprio para nos
livrarmos do ego.
Você pode, você mesmo, fazer introspecção. Você pode se observar: por que você se comporta assim? A introspecção que os
Sahaja Yogis podem fazer... não pode ser feita por outras pessoas, porque eles podem entrar dentro deles mesmos, eles podem
ver por si mesmos, eles podem observar os outros, e com isso, eles podem simplesmente tentar ver... o que este Sr. Ego está

fazendo dentro da cabeça deles. É claro, nós sabemos que o mantra de Cristo é o melhor... para remover todos os problemas
egoístas, e ele ajuda muito, mas também, quando você está fazendo esse mantra, você mesmo deve estar em um estado muito
humilde: “O que eu sou? Afinal, quem sou eu?” “Olhe para tantas estrelas, olhe para tantas coisas belas,” “e quem sou eu? O que
eu tenho feito?” “Por que eu deveria ser tão egoísta?” “Por que eu deveria achar que eu sou alguém importante?”. E também
outras pessoas adulam você, porque elas querem tirar vantagem de você. Então elas o adularão, elas dirão: “Isso é muito
grandioso,” “voce é muito grandioso”, e você simplesmente fica encantado, se perde. Você fica como jogado na chuva
torrencial... e você transborda em um grande, Eu acho, como uma grande torrente de pessoas egoístas. E se você observar em
volta hoje, nestes tempos modernos, todo mundo está muito consciente do ego deles, muito conscientes, e o modo como eles
estão aparecendo nos jornais, ou o modo como eles estão em algumas revistas, Eu fico muito impressionada.
Eu Me sentiria constragida em estar lá, porque é tanta expressão do seu ego, nada mais. Eles começam todos os tipos de
coisas, eles têm competição de ego, muitas competições. Por exemplo, eles têm uma competição de beleza, depois eles têm
uma outra competição para “Sr.”, você pode dizer, na Índia, “Sr. Isso, aquilo”, todas essas coisas, na verdade, dão ego à pessoa...
e os outros também correm atrás de competições assim. Eles pensam: “Por que não eu? Eu deveria ser assim.” Assim, isso é
muito mortal e cega completamente sua mente, pois você acha que essa é a forma pela qual... a pessoa tem de ser muito
bem-sucedida. Esse sucesso dura quanto tempo? Ele perece muito rapidamente. Mas o sucesso na Sahaja Yoga é o que dura
para sempre... e todo mundo se lembrará disso. Aquele que tem esse tipo de natureza humilde... será lembrado por gerações.
Eu nunca vi uma estátua de uma pessoa que foi egoísta. Pelo contrário, se houve alguma, eles criticavam: “Ele foi um homem
muito egoísta.” E hoje em dia, é impossiviel com qualquer um que tenha ego, Eu não acho que alguém vai cantar músicas sobre
uma pessoa assim, ou vai erigir estátuas em nome delas. Assim, bem dentro dos corações, nós gostamos de pessoas
humildes, e se queremos que os outros gostem de nós, nós devemos também ser muito humildes. Não artificialmente, mas
realmente através da compreensão de que: “O que nós somos? Por que deveríamos ser orgulhosos?” “Por que deveríamos
tentar subjugar e incomodar os outros?” Se vocês compreenderem isso, vocês fizeram justiça completa... à encarnação de
Jesus Cristo, o Grande. E há tantas qualidades que Ele mostrou, mas para nós, a melhor é a passagem Dele através do ego,
sacrificando a vida Dele, essa é a grande mensagem, e para isso, nós temos de entender, mas aqueles que se chamam de
cristãos são os mais egoístas. Eu fiquei surpresa ao ver que na Inglaterra, os ingleses são extremamente egoístas, ou também
em outros países, Eu tenho visto que no ocidente, eles são muito egoístas. Eles não têm nenhuma humildade, de forma alguma,
comparado aos indianos. Eles são pessoas muito, muito egoístas. Por quê?
Porque eles estão seguindo Cristo, vocês podem imaginar? Essa é a forma de seguirmos Cristo? Aqueles que se chamam de
cristãos... e aqueles que se chamam grandes admiradores de Cristo... devem mostrar em suas vidas essa humildade, essa
compaixão, esse amor, não é assim. Então, especialmente para as pessoas que são de países ocidentais, vocês devem tentar
aprender a cultura Sahaja. Na cultura Sahaja, o modo como nós falamos, o modo como nós vivemos, o modo como nós
entramos em contato, é algo muito diferente. E depois, uma vez que você comece a cultura Sahaja em sua vida, você ficará
surpreso, os outros ficarão surpresos... com o modo como vocês estão se relacionando uns com os outros, o modo como estão
cuidando de tudo tão bem. Essa é a melhor forma de viver neste mundo como Sahaja Yogis, onde não há nenhum ego, não há
nenhum condicionamento, nada disso. Você fica totalmente livre de todos esses atributos horríveis... e então você ficará
surpreso ao ver como as pessoas confiarão em você, como elas gostarão de você. Eu desejo a todos vocês um Natal muito
feliz. E também se lembrem da mensagem de Cristo e de Sua vida.
Que Deus os abençoe.
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Puja de Ano Novo Ganapatipule, Índia, 31.12.2000 Agora, nós estamos começando um Ano Novo... e Eu desejo a todos vocês
um Ano Novo muito feliz e próspero. Neste Meu desejo, Eu também lhes desejo... um crescimento muito profundo na Sahaja
Yoga. Agora, todos vocês são Sahaja Yogis... e todos vocês têm de se tornar mestres na Sahaja Yoga. Para se tornarem
mestres na Sahaja Yoga, Eu tenho certeza que vocês estão meditando, fazendo introspecção... e todos os tipos de rituais da
Sahaja Yoga, Eu devo dizer. Neste Ano Novo, Eu creio que há uma chance maior para vocês atuarem muito melhor, porque
todos esses anos de provação terminaram. Nós estamos agora entrando na Nova Era. Eu estava lhes dizendo como a Satya
Yuga está estabelecida. No começo, vocês podem não sentir... a atmosfera da Kali Yuga sendo limpa completamente. É claro,
gradualmente vocês perceberão que tudo está limpando e que todas as pessoas que são perigosas para a sua vida espiritual,
para a vida de sua nação, para sua vida familiar, terão que arrepender-se de seu caminho. Elas não podem ser bem-sucedidas.
Agora, os Sahaja Yogis têm de decidir... até que ponto eles expandirão a Sahaja Yoga por toda parte. Quantas pessoas podem
entrar na Sahaja Yoga. Deve haver muito mais esperando por vocês neste ano... e talvez neste ano, se todos vocês decidirem
realizar isso, Eu tenho certeza que vocês podem obter muitas pessoas... que serão salvas das maldições da Kali Yuga. Esta será
a sua promessa neste dia de Ano Novo: agora vocês irão começar a Sahaja Yoga de uma nova forma, de uma forma maior, de
uma forma mais dinâmica. Para isso, a primeira coisa que é necessária é a sua Sanga Shakti, isto é, sua coletividade. Esta
coletividade tem de ser extremamente bem construída, bem feita, bem compreendida e absolutamente amável. Isso não é difícil
na Sahaja Yoga, porque praticamente toda a inveja em vocês, as suas idéias degradantes, têm sido completamente eliminadas
pela sua Kundalini. Ela os transformou, vocês são pessoas diferentes, vocês são muito, muito diferentes. Não somente isso,
mas agora vocês compreenderam o seu Si. Vocês estão conhecendo o seu Si. E todos aqueles que conhecem a si mesmos...
não podem lutar uns com os outros. Porque este Si é o reflexo de um único Ser, de uma única Divindade, de um único Deus, e
então, como Ele pode lutar? Uma vez que Ele está dentro de seu coração, como vocês podem lutar uns com os outros? Do
contrário, vocês estariam lutando consigo mesmos. Seria muito, muito estúpido fazer isso. Assim, todas as brigas e todas as
coisas estranhas... que vocês têm pensado a respeito, é claro, desaparecerão, sem dúvida. Mas vocês se tornam muito
dinâmicos. Vocês ficarão impressionados com o seu dinamismo. Vocês apenas têm de se elevar, apenas têm de esperar que o
seu Si se manifeste. Vocês podem se tornar muito, muito coletivos, progressivos... e vocês podem formar muitos Sahaja Yogis.
Foi dada a vocês a Realização, foi dado a vocês o conhecimento da Realização. Tudo que foi possível tem sido feito para a sua
saúde e prosperidade, mas agora, é o dever de vocês... retribuírem ao Divino através de seus métodos criativos. Vocês têm de
ser muito criativos. Vocês encontrarão tantas pessoas neste mundo que estão... com muitos problemas, dos quais vocês se
livraram. Mas vocês podem ajudá-las. Vocês não precisam de nenhuma ajuda porque vocês próprios são... repletos de poder,
poder da Divindade dentro de vocês. Este Poder Divino deve ser usado. Ele não é dado apenas para ficar enferrujado. Este poder
tem de ser usado, senão de que adianta tornar-se poderoso? Vamos supor que temos energia elétrica aqui e ela não fornece luz,
de que adianta ter o poder da eletricidade? Assim, o poder que vocês têm... é para a emancipação dos seres humanos. É para
vocês elevarem a Kundalini das pessoas. Vocês podem fazer isso. Uma pessoa poder fazer isso para milhares. E Eu espero que
agora vocês assumam... essa responsabilidade sobre si mesmos. Essa seria a maior bênção para vocês, para a Sahaja Yoga e
para o mundo inteiro. Porque em Minha visão, nós temos que transformar o mundo inteiro. Eu não sei se durante a Minha vida,
Eu posso alcançar isso ou não. Mas se vocês realmente Me auxiliarem, com total esforço, isso se realizará. Primeiro, Eu ouço
que muitas pessoas não vão à meditação, à meditação coletiva. Elas não se reúnem. É surpreendente... que após tantos anos
de trabalho que Eu tenho feito, 30 anos que tenho estado trabalhando, e há algumas pessoas que não dão o devido valor à
Sahaja Yoga. Vocês não compreendem as suas responsabilidades. Vocês têm de meditar coletivamente. Sempre que houver
uma meditação coletiva, vocês devem participar dela. Vocês também podem começar algo em sua região, uma meditação
coletiva. E dará certo. Muitas pessoas que estão na Sahaja Yoga, agora estão meditando. Eu posso identificá-las. Eu sei quem
está meditando e quem não está. Não é difícil distingui-los. E depois, vocês aparecem com outros problemas como: essa coisa
de minha mãe, de meu pai, de meu tio. Não há nenhuma necessidade de se preocupar com isso. Mesmo se você for uma alma
realizada, e quando você está conectado com o Divino, até mesmo o seu desejo será realizado. Mas não é. Por quê? Porque
você ainda não compreende o que você se tornou. Primeiro tente dar a Realização aos outros. Observe que alegria você sente,
uma enorme alegria. Essa alegria você não consegue ter em nada mais. Seja o que for que você possa comprar, seja o que for
que você possa ter, você não consegue ter essa alegria de dar a Realização. E você ficará muito feliz, não porque você espera

qualquer coisa, você queira qualquer coisa, nada desse tipo, mas a única coisa é a pura alegria, a pura alegria de formar grandes
Sahaja Yogis. É para isso que você está aqui. Isso é o que o Divino quer que você faça. Não somente tirar proveito do Poder
Divino. "Cure meu pai, cure minha mãe, cure minha irmã". Ou então, "eu não adquiri propriedades", e alguém diz: "meu marido me
trata mal," ou a esposa diz isso, então o marido diz aquilo. Isso continua e continua e continua. Esqueçam isso. Vocês estão
agora acima de tudo, acima de todas essas coisas. E vocês se tornaram absolutamente poderosos, acreditem em Mim. Se
vocês não têm usado os seus poderes, então como saberão quais poderes vocês obtiveram? É simples assim. Aqueles que têm
usado os poderes, continuam Me contando, que milagres eles obtiveram, que coisas aconteceram a eles, como eles foram
protegidos, seja o que for que eles desejaram, como eles o obtiveram. Mas vejam, na Sahaja Yoga, você não pode ser hipócrita.
Se você tem hipocrisia, a Sahaja Yoga sabe, o Divino sabe que você é hipócrita. É para o seu bem, para o seu crescimento que
você tem de estar na Sahaja Yoga. Não é para ninguém mais que você esta fazendo isso, mas para você mesmo. Quando as
pessoas são tão poderosas assim, Eu fico impressionada como elas facilmente podem ficar curadas. Mas elas devem meditar
e devem participar da meditação coletiva. A maioria das pessoas não participam da meditação coletiva. Eu fico perplexa. Eu sei
que algumas vezes, digamos, em Delhi, não há espaço suficiente. Assim, as pessoas têm de vir duas vezes, ou Sábado ou
Domingo. Algumas delas têm de esperar do lado de fora, não importa. Mas indo à meditação coletiva, você ficará
impressionado que a Divindade está fluindo lá, as vibrações estão fluindo lá. Eu estou lá. Não é que você esteja apenas indo lá
simplesmente como um ritual. O problema é que vocês não entendem... que vocês têm de ser responsáveis pela Sahaja Yoga,
responsáveis por dar a Realização aos outros... e comparecer a todos os programas de meditação que vocês tenham. Com a
meditação coletiva, vocês ficam bem. Todos os seus problemas serão resolvidos se vocês forem... à meditação coletiva
regularmente, Eu lhes prometo. Mas o problema é que vocês não irão. Vocês escreverão cartas para Mim, vocês querem
encontrar-se Comigo. Isso não irá ajudá-los. Vocês podem vir e Me incomodarem desse jeito... ou fazer algo assim, mas isso
não ajuda. O que ajuda é vocês ajudarem a si mesmos. O próximo ano será um grande ano para vocês. No Ocidente, agora, Eu
fiquei impressionada... como as coisas estão se espalhando rápido. Na Rússia, as pessoas são tão profundas, tão profundas.
Assim que eles têm a Realização, eles compreendem o valor da Realização. Eles são tão humildes e tão profundos. Eles não
querem nada. Eles nunca desejam nada. Embora eles tenham passado pelos problemas horríveis do comunismo, e agora essa
reação a isso. Apesar disso, todos estes cinco países, Eu chamo de verdadeiros países divinos, por causa da maneira que eles
têm aceitado isso. Eles são pobres de acordo com os padrões modernos, mas em seus corações, eles são muito, muito ricos.
Pela sua compreensão da Sahaja Yoga, eles são muito, muito ricos. E seus cientistas são tão bem qualificados. Em todo tipo de
coisa, neste momento, há um cientista que veio para a Índia... e descobriu um método pelo qual você pode ver todos os
chakras... e a Kundalini e as obstruções e tudo. Algo que ele pode lhes mostrar. Enquanto que nossos cientistas estão
ocupados se opondo a Mim. Um pequeno conhecimento é muito perigoso. Eles não querem ver o que Eu estou fazendo e como
estou fazendo isso. Eles apenas querem Me criticar, todos esses chamados intelectuais. Especialmente no Maharastra, os
intelectuais, Eu acho que algo deu errado em suas cabeças. Eles não conseguem compreender a Sahaja Yoga. Isso está
simplesmente além deles. O que aconteceu a eles, Eu não sei, mas eles simplesmente não conseguem compreender a Sahaja
Yoga. E esses habitantes do Maharastra estão tão ocupados com seus rituais. Às 4:00hs da manhã, eles irão se levantar,
tomarão banho, farão isso, então começarão a fazer seus pujas, isso, aquilo. Agora, alguém ficou doente, então sua esposa
escreve para Mim: "Nós não fomos a nenhum templo, não fizemos nenhum ritual," "ainda assim, meu marido ficou doente."
Imaginem. Como se fazendo isso, significasse que você é um Sahaja Yogi. Se você é um verdadeiro Sahaja Yogi, então nada
pode lhe acontecer. Mas você tem estado simplesmente dominado por uma idéia errada. Quer você ir ao templo... ou ir a
lugares errados e faz todos os tipos de rituais, isso nunca ajudou ninguém. Assim, primeiro você tem de esvaziar a si mesmo.
Se você já está cheio com essas idéias, essas velhas idéias antigas, e você ainda continua ocupando-se com elas, como você
pode ser preenchido pelo Divino? Quando existe um pote cheio de água ou de qualquer coisa, você não consegue enchê-lo.
Portanto, você tem de esvaziá-lo completamente. Esvazie a si mesmo, esvazie a sua mente. É possível por meio da Sahaja
Yoga, se você puder levar a sua Kundalini além do Agnya Chakra... não reagindo. A reação é a pior coisa, porque a reação surge
através do seu Agnya, como Eu lhes disse outro dia, e isso é devido ao seu condicionamento... ou devido ao seu ego. Assim,
algumas pessoas reagem por causa de seus condicionamentos e algumas pessoas reagem por causa de seus egos. Portanto,
por que você não deve reagir? Por que você não regozija, não reagindo? Apenas observe. Veja como belamente eles fizeram
lindas flores, apenas deleite-se com isso. Qual é a necessidade? Alguns acharão algumas falhas, alguém dirá: "Isto não devia
estar lá. Como eles conseguiram fazer isso?" Todos os tipos de coisas insensatas. A alegria de Sua Criação está lá. E você deve
ser capaz de vê-la, de senti-la, de desfrutá-la. Então você é um Sahaja Yogi. Senão, você não é. Se você é do tipo que reage, você
não pode ser um Sahaja Yogi. Este é um degrau, uma graduação: Sahaja Yoga. Eu acho que há vários tipos de Sahaja Yogis.

Alguém é simplesmente menos, alguém é um pouco mais, alguém é assim. Mas a profundidade do Sahaja Yogi... deve ser
medida através do modo que ele se mantém alegre e feliz. Continuam criticando os outros, continuam ficando zangado com os
outros, todas essas coisas continuam, e isso não é um sinal de um Sahaja Yogi. Em nossa Universidade Divina, nós não temos
títulos, nós não lhes damos certificados. Você é um Sahaja Yogi se você obteve a sua Realização. Se a Kundalini irrompeu aqui,
tudo bem, você é um Sahaja Yogi. Mas este Sahaja Yogi pode não ser um verdadeiro Sahaja Yogi. Só depende de quando estar
feliz. E você fica ansioso para dar a Realização aos outros. Você quer compartilhar a sua Realização. Você simplesmente não
quer mantê-la para si mesmo. Se esta não é a sua situação, então você ainda não é um Sahaja Yogi completo. Você deve
descobrir para quantas pessoas você deu a Realização. Isso é muito importante. Porque o próximo ano, como Eu disse, é um
ano muito importante, muito, muito importante. Neste ano, Eu gostaria de ver... todos vocês indo de um lugar ao outro e dando a
Realização. Enquanto, Eu tenho visto todos esses falsos gurus... que estão sendo expostos um a um. Se vocês observarem a
atitude deles, em qualquer lugar vocês os encontram. Uma vez Eu estava viajando de avião... e havia uma senhora sentada
próxima a Mim. Ela estava tão quente, então Eu perguntei-lhe: "Qual guru você segue?" Então ela Me disse o nome. Ela disse:
"Ele é muito bom, esse guru é o melhor, isso e aquilo." Tanto calor vindo de seu corpo. Eu não disse nada, mas Eu estava
impressionada... como essa senhora estava falando orgulhosamente sobre o seu guru, que era um homem ruim. E sem Me
conhecer, Eu era apenas uma estranha para ela. Mas os Sahaja Yogis não falam sobre isso. Vocês devem falar para seus
vizinhos, vocês devem falar para o seu círculo social. Como por exemplo, nós temos na Índia tantos costumes quando
encontramos as pessoas. Por exemplo, na Índia, nós fazemos haldi kumkum em Maharastra. Eles nunca falarão para aquelas
pessoas... que vêm para o haldi kumkum sobre a Sahaja Yoga. Eles não terão nem mesmo a Minha fotografia. Se eles quiserem,
eles podem fazê-lo. Mas eles estão... Eu não sei do que eles estão com medo. É uma oportunidade muito boa. Qualquer jantar
que vocês tenham, qualquer encontro público que vocês tenham, qualquer coisa, eles não falarão sobre a Sahaja Yoga. É muito
surpreendente. Eles não querem falar sobre a Sahaja Yoga: "nós temos obtido isto através da Sahaja Yoga." Assim, como a
Sahaja Yoga expandirá? Temos de entender que todos vocês devem descobrir o quanto... vocês têm sido responsáveis ao
ingressarem na Sahaja Yoga. É claro, todos vocês são protegidos, todos vocês são abençoados, todos têm obtido tudo que eles
desejam. A maioria deles. Mas quantos deles estão pagando esta dívida? Quantos estão trabalhando para dar a Realização ao
outros? Esta é uma dívida sobre vocês. Mas se sua atenção é inconstante, se sua atenção não é clara, não é nirmala, então você
fica envolvido em todos os tipos de coisas... como os tentáculos de um polvo. Você se torna como um polvo. Você continua
apegado a isso, apegado àquilo, apegado àquilo. Você tem de ser um pássaro livre. Todos esses apegos que você tem... não o
estão levando a lugar nenhum. Você deve ser apegado somente à Sahaja Yoga... e deve estar consciente de que você conhece a
si mesmo. Se você simplesmente puder entender o seu valor, o seu nível, Eu posso lhes dizer, nós podemos mudar o mundo
inteiro. Nós temos uma herança tão boa neste país. Nós temos uma cultura tão boa neste país. Eu tenho visto os problemas
dos Estados Unidos e de outros lugares, nós não temos estes problemas, pelos menos eles não são tão predominantes. Mas a
única coisa que nós temos de fazer... é saber que você é um Sahaja Yogi. Como uma árvore. Quando ela cresce, ela sabe que
ela é uma árvore. Ela sabe que ela tem de criar raízes. Ela não brotou deste jeito. Ela não foi criada idêntica a um graveto, não.
Ela tem de fazer algo. Neste mundo, todas as coisas têm de fazer algo. Mas, e quanto aos Sahaja Yogis? É uma coisa tão rara
de acontecer... que vocês tenham obtido a sua Realização. Então, onde nós devemos desperdiçar a atenção? Por que nós
devemos descuidar de nossa meditação? Por quê? Nós temos que crescer. Nós somos um povo diferente. Nós somos uma
raça diferente, de um modo geral, neste mundo. Nós somos Almas Realizadas. Havia muito poucos na época de Cristo,
praticamente. E mesmo antes disso, Eu fiquei surpresa ao ver que na China e em outros lugares, em alguma época naquele
lugar, costumava ter um guru, um mestre. Ao passo que vocês são tantos mestres, mas vocês não querem usar seus poderes
como um mestre. Por que as mulheres não o usam também? Eu descobri que as mulheres são mais letárgicas... do que os
homens na Sahaja Yoga. Deve ser mostrado que Eu mesma sou uma mulher. Sozinha Eu tenho feito todo este trabalho. E por
que vocês não deveriam fazê-lo? Por que é uma tarefa enorme... transformar as pessoas no mundo todo. Mas, isso é muito fácil
para vocês. Se Eu posso fazê-lo, por que vocês não podem fazê-lo? Mas coloquem a sua atenção plena nisto: "Nós vamos
trabalhar para a Sahaja Yoga," "não para nós mesmos, mas para o aperfeiçoamento da humanidade." Nós precisamos disso,
nós precisamos muito disso. Sua compaixão, seu amor, está tudo sendo desperdiçado. Se você apenas pensar em si mesmo,
em sua família, de que adianta? As pessoas fazem isso mesmo antes da Realização. Portanto, de que adianta ficar
completamente apegado à sua família, apegado a todas essas outras coisas? Vocês devem ser apegados ao mundo inteiro.
Vocês pertencem ao mundo inteiro agora. Vocês não são mais individualistas. Não são mais. Agora, como Eu disse, a gota se
tornou o oceano. Identifique-se com o oceano. O oceano é o ponto mais baixo, se você observou, é tão mais baixo que o ponto
zero começa a partir do oceano. O oceano é tão humilde. Ele vive no ponto mais baixo, mas todos os rios fluem até ele. E o

oceano faz o trabalho de lançar nuvens no céu. E estas então irrompem... e se transformam em chuva caindo no mesmo
oceano. Elas retornam para o mesmo oceano. Assim, aqueles que são humildes atrairão mais Sahaja Yogis. Aqueles que são
gentis atrairão muito mais Sahaja Yogis. Portanto, é importante que vocês se certifiquem de que... mudem o seu temperamento.
Se você tentar se mostrar, ninguém ficará impressionado com você. Se você acha que é muito importante, ninguém irá olhar
para você. Seja muito humilde, gentil, generoso, também uma pessoa muito alegre. Agora, imaginem um Sahaja Yogi indo a um
grupo e dizer a eles: "Vejam, minha mãe está doente, meu pai está morrendo..." "e isto está acontecendo," "mas eu estou
praticando a Sahaja Yoga." Então as pessoas dirão: "Por que você pratica a Sahaja Yoga então?" Você vai e chora e se lamenta e
senta-se lá. Se ele está realmente praticando a Sahaja Yoga, nenhuma doença pode surgir, nenhum problema pode surgir. Isso é
um fato. Tentem compreender. São vocês que irão liderar essas pessoas... que supõe-se que estejam lá. Elas crescerão. Mas,
não adianta ter identificação... com pessoas que não são Sahaja Yogis. Elas podem ser seus parentes, elas podem ser qualquer
coisa. Não adianta porque vocês estão em um nível diferente, elas estão em um nível diferente. Ou tentem elevar o nível delas
ou não há nada a fazer com elas. Porque elas os puxarão para baixo. Elas não verão sua elevação, elas não têm olhos para ver
isso. Elas não têm ouvidos para ouvir... e elas não têm qualquer tipo de sensibilidade. Se elas vissem como você está mudado,
como sua vida tem mudado, elas teriam, sem dúvida, entrado de cabeça na Sahaja Yoga. Mas se elas não entraram, este não é
o seu trabalho. Você não deve se importar com elas. Se elas vierem para a Sahaja Yoga, está tudo muito bem, caso contrário,
elas não são seus parentes. De maneira alguma, elas estão relacionadas a você. Como você irá relacionar a Sahaja Yoga a elas?
Como você explicará qualquer coisa a elas? Será impossível falar para essas pessoas. Portanto, o que Eu tenho que lhes dizer
hoje é que nossa família, que é a Sahaja Yoga, é enorme, está espalhada em 86 países, e está indo muito bem. Mas o que nós
temos de perceber é que você realmente... pertence a este oceano, à grande família da Sahaja Yoga. Mas cabe a você aumentar
o tamanho dela. Você tem de falar sobre isso, e você tem de mudar as pessoas. Essa é sua responsabilidade. A Sahaja Yoga
não foi dada a vocês em vão. Vocês têm de formar grandes Sahaja Yogis, Sahaja Yogis melhores. E você mesmo medite. Não
somente medite, mas também compareça... a todos os programas coletivos tanto quanto possível. Eu estou feliz com o modo
pelo qual vocês permaneceram e vieram aqui. Tem chovido, ainda assim vocês estão aqui... e estão desfrutando a alegria
Divina. Eu os abençôo muitas vezes de Meu coração... e Eu quero que vocês tenham essa Suddha Iccha, que é a Kundalini. Eu
quero que vocês tenham essa Suddha Iccha, que é o puro desejo, não somente para se tornarem Sahaja Yogis, mas para
formarem mais Sahaja Yogis. Esse é verdadeiramente o seu puro desejo. Vocês podem não ter reconhecido isso, mas a menos
e até que vocês realizem esse desejo, vocês nunca poderão ser um bom Sahaja Yogi. É para expandir a Sahaja Yoga em todos
os níveis, em todos os lugares, em cada um. Isso vocês podem fazer. E ela expandirá muito bem e muitas pessoas podem ser
salvas. Tantas pessoas que estão simplesmente perdidas... na maya da estupidez retornarão ao caminho correto. Quanto bem
você irá fazer por eles é o que importa. Se Eu sozinha trouxe tantos Sahaja Yogis, por que vocês não podem também tentar... e
conseguir mais Sahaja Yogis? Este mundo precisa da Sahaja Yoga. O problema todo, sempre que Eu vejo um jornal, Eu penso:
"Oh Deus, se estas pessoas fossem Sahaja Yogis," "não teria havido nenhum problema." Mas Eu percebo que as pessoas ainda
estão vagando por aí, e dando voltas e voltas. Eu não sei, é como se elas não tivessem cérebros... ou não tivessem nenhuma
compreensão disto: "Para onde este mundo está indo e quem irá salvar este mundo?" Eu não estou aqui... para lhes dizer o que
vocês devem fazer em sua vida privada. Mas você mesmo deve saber manter-se purificado e belo, o que você tem de fazer para
você mesmo. Algumas pessoas são tão superficiais que isso não entra na cabeça delas. A Sahaja Yoga simplesmente não
entra na cabeça delas. Muito, muito superficiais. Então, esqueçam-nas. Eu não acho que elas podem ser salvas. Portanto,
esqueçam-nas, elas não conseguem desfrutar. Elas estão sempre preocupadas com algumas coisas insensatas. Assim, com
tais pessoas, vocês não precisam se preocupar. Mas ainda há tantas pessoas, pelo menos, Eu acho, 80% das pessoas que
estão buscando... e vocês devem lhes dar ajuda. Isto é uma coisa, é o desejo de sua Mãe: vocês devem agora tomar para si
mesmos... a responsabilidade da Sahaja Yoga e continuar falando sobre isso para todo mundo que chega. Quero dizer, Eu não
quero popularidade barata, mas Eu realmente quero que sejam formados Sahaja Yogis... em todos os lugares. [Fim da palestra
em inglês]
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Hoje, nós estamos aqui para celebrar o Mahashivaratri.
É um privilégio muito grande para todos nós... compreender... Shri Mahadeva. A menos e até que você obtenha a Realização do
Si, você não poderá compreender... o que é a grande personalidade, o caráter e os poderes de Shri Mahadeva. Não é fácil
conceber, nem também alcançar a profundidade de Sua grandeza, a menos e até que sejamos humildes. Nós temos de ser
muito humildes... para alcançarmos os Pés de Lótus de Shri Mahadeva. Como vocês têm percebido, uma pessoa tem de
atravessar até mesmo o Sahasrara... para estar aos Pés de Lótus dessa grande personalidade. Ele está além, além de nossas
concepções. Mas Ele reside em nossos corações como o Espírito... e é muito bem refletido quando vocês obtêm a Realização.
Mas ainda assim, a pessoa tem de entender os poderes de Shri Mahadeva. Não é muito fácil descrever este grande Deus em
poucas palavras. Mas o primeiro poder que Ele próprio possui... é que Ele é um Deus muito misericordioso.
Ele perdoa. Ele perdoa muitos de nossos pecados, muitas de nossas atividades destrutivas, nossas mentes horríveis... que
tentam criar problemas para todo o mundo. Até certo ponto. Mas Ele possui o maior poder para destruir. Sua destruição chega
tão repentinamente... porque Ele governa todos os elementos. Ele governa todos os elementos, Ele governa a Mãe Terra... e
governa todos os outros elementos. Ele os controla através dos corpos causais deles... e Ele pode destruir tudo que Ele quiser,
se Ele perceber que há um problema. Eu tenho de lhes dizer que... esses terremotos são controlados por Ele, não por Mim. Eu
não estou aqui para a destruição. Ele é Aquele que observa o que está acontecendo nesta Terra, o que está acontecendo aos
seres humanos.
Eu lhes darei um exemplo de Gujarat. Independente de qualquer coisa, as pessoas de Gujarat são muito orientadas para o
dinheiro. Elas ficam preocupadas com a Bolsa de Valores, isso, aquilo, o tempo todo: dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro,
dinheiro. Mesmo se elas estiverem fora do país, elas são extremamente orientadas para o dinheiro. Às vezes, Eu fico surpresa, é
impossível falar com elas sobre a Sahaja Yoga, e elas gostam de coisas artificiais, como alguns gurus ou pessoas assim. Eu
não sei de onde elas tiraram isso. Seja o que for, nós temos um estado chamado Bhavnagar em Gujarat. As pessoas de
Bhavnagar vieram... e trouxeram para Mim esses chinelos de prata, padukas, para serem vibrados. Eu fiquei surpresa. Pelo
menos, Eu fiquei feliz... por aquelas pessoas estarem pensando sobre isso.
Então, elas fizeram um Puja, elas fizeram um Havan em Bhavnagar e também em Baroda. Esses são os dois lugares que não
foram nem mesmo atingidos... pelo bookambh, pelo terremoto. Vocês podem imaginar? E Surat, que está muito distante, foi
totalmente arrasada. Há alguns Sahaja Yogis lá, muito poucos, todos eles foram salvos, e suas casas também não se
movimentaram. Isso está entre a proteção de sua Mãe... e a ira de Deus Todo-Poderoso. A pessoa tem de entender isto muito
bem: Ele tem poderes sobre todos os elementos. Eu fui à França... e algumas pessoas lá na França tentaram Me perturbar. E
toda a mídia Me perseguiu. E na televisão, em todo lugar, eles estavam dizendo todos os tipos de coisas contra Mim.
Eu sabia que algo daria errado em algum lugar. E de repente, do mar, uma grande – Eu não sei como chamar isso – uma grande
tempestade se formou, de repente, ninguém sabe por quê. E dois barcos afundaram completamente, e as pessoas que foram
resgatá-los contraíram câncer. Depois que ela chegou, essa tempestade começou a mover-se rapidamente... e todas as igrejas
perderam seus telhados – cabeças, Eu diria. Todas as igrejas perderam. Muitas casas de padres ficaram arruinadas... e a
tormenta se deslocou e chegou até o lugar onde... Eu tinha comprado um castelo muito grande. Ela simplesmente parou e
parou exatamente no limite do lugar. Agora, isso não é um feito Meu, Eu devo lhes dizer, mas isso é o que Ele faz. Embora Ele
seja muito misericordioso, Ele seja extremamente amável, Ele seja cheio de bem-aventurança, vocês devem estar conscientes
dos poderes Dele. Todos esses poderes são usados para proteger Meu trabalho, Eu devo dizer.
Isso vai longe demais... e é para mostrar às pessoas... que elas não devem obstruir o trabalho da espiritualidade. Deve ser uma

espiritualidade verdadeira. Não deve ser alguém como um falso guru que aparece e... mostra algumas mágicas... ou fala sobre
algo inverossímil. Mas se vocês têm a verdadeira espiritualidade, a proteção sempre estará presente, e Shiva ficará muito
contente. Ele é extremamente bem-aventurado. E o que Ele lhes dá é muito mais belo... do que vocês poderiam imaginar. Ele é
extremamente misericordioso. Eu diria que Ele é a fonte desse perdão. Se você tem o perdão em seu coração, Ele reside em seu
coração. Caso contrário, gradualmente, você começa a desenvolver tipos muito complicados de doenças.
Por exemplo, se você é misericordioso, seu coração funciona muito rápido. Ninguém pode atingir seu coração. Você não pode
sofrer um ataque do coração. Mas se você ficar tolerando, sofrendo... e aceitando muitas coisas... como se fossem seu próprio
poder, fazendo coisas erradas... e esquecendo-se de Deus, então você também começará a desenvolver um coração muito
fraco. Assim, um aspecto é que você desenvolve um coração... que é extremamente agressivo... e pode tornar-se como o
coração de Hitler. E se por qualquer pretexto, você começa a torturar alguém, seu coração se torna sólido... e então você pode
sofrer um terrível, um forte ataque cardíaco, e todos os problemas provenientes disso. Isso é inevitável. Mas vamos supor que
você seja extremamente tolerante... e tolere toda a insensatez, que você seja muito submisso, seja uma pessoa amedrontada.
Se você tem medo, então por causa do medo, você age assim... e você pode desenvolver outro tipo de enfermidade do coração,
que chamamos de angina, relacionada ao fornecimento de sangue para o coração. E por fim, você desenvolve uma espécie de
culpa... e leva uma vida muito medíocre.
Assim, esse segundo problema também é muito visível... entre as pessoas que acham que são muito, muito tolerantes. Eu
estou dizendo que a tolerância está bem, por causa da espiritualidade, mas não porque você está assustado e tem medo de
algo. Se você é um Sahaja Yogi, você não tem o direito de ter medo de qualquer coisa. Na Índia, as pessoas têm medo de tudo.
Se elas virem um esquilo, elas ficarão com medo. Se elas virem uma lagartixa, acabou-se. Quero dizer, elas têm medo de
qualquer coisa. E as mulheres da Índia têm tanto medo até mesmo de baratas. Este tipo de personalidade é totalmente
estúpido. Porque isso o torna um tipo de pessoa que é propensa a ter angina.
O que há para ter medo? Se você é um Sahaja Yogi ou uma Sahaja Yogini, você não deve ter medo de nada. Eles têm medo de
ratos, todos os tipos de insensatez, e eles se gabam disso e falam sobre isso. Aqui, o coração está se tornando cada vez mais
fraco. Eu também devo dizer que... os homens indianos são responsáveis por isso. Porque eles mantêm suas mulheres... como
se elas fossem acessórios ou algum tipo de obrigação legal. Eu não sei o que eles pensam que são. O comportamento deles é
tão perverso. É inacreditável. Especialmente no Norte da Índia, Eu tenho visto, as mulheres não têm nenhuma posição social.
As mulheres são trazidas para dentro de casa, mantidas dentro de casa exatamente como uma serva. Elas têm de cobrir o rosto
o tempo todo, elas não devem sair para nenhum lugar sem permissão. É terrível. Algumas pessoas dizem que é uma influência
muçulmana... ou seja o que for. Mas quando vocês creem na vida eterna, na vida espiritual, vocês não devem ser influenciados
por... nenhuma dessas atrocidades absurdas. E é por isso que Eu acho que vocês realmente precisam... da emancipação das
mulheres na Índia. Elas são muito boas, elas são muito tolerantes, elas são muito doces, mas elas contraem todas as doenças
graves, todas as doenças mentais, porque elas não reconhecem o seu próprio valor, elas não estão cientes do seu próprio
autorrespeito. E Eu já falei sobre isso detalhadamente. Por que os homens têm de se comportar assim? Eu acho que em nosso
país, as mulheres são pelo menos 70% da população.
E 70% da energia das pessoas é desperdiçada no norte da Índia. Eu não sei o que eles pensam de si mesmos. E depois, eles são
punidos. Todos esses países nunca podem prosperar, porque as mulheres são as Lakshmis. Mas elas têm de ser Lakshmis
também, elas têm de se comportar como Lakshmis. Mas algumas delas aparecem de um jeito que vocês ficam chocados.
Como elas podem ser mulheres? Elas parecem demônios. Portanto, existe um grande desequilíbrio na sociedade... que é
punido, novamente, por Shri Mahadeva. Ele é muito amável e cuida das pessoas que estão sofrendo.
E Ele tenta punir as pessoas que as fazem sofrer. É Sua qualidade ajudar, destruindo as pessoas que são agressivas. Ele não
fala da Kundalini, Ele não fala da Realização do Si, Ele simplesmente pune essas pessoas de uma forma tão severa... que é
chocante. E Ele às vezes traz alivio às pessoas, como por exemplo, Eu tenho visto muitas mulheres que vivem assim, como elas
sofreram muito, elas morrem muito mais cedo do que as mulheres de sua idade. Tudo isso temos de ver na perspectiva correta.
Ele está aí para proteger, é claro, mas mais para destruir. Ele protege todos os tipos de animais, todos os pássaros, Ele protege

toda a natureza. Ele é Aquele que traz todo o regozijo, todo o regozijo da espiritualidade. Mas se vocês tentarem se tornar
agressivos, então Ele é Aquele que destruirá. Às vezes, Ele dá mais corda para se enforcarem... e então as pessoas pensam:
“Nós estamos muito bem”, isso as satisfaz.
Ao contrário, no Ocidente, Eu acho que... as mulheres estão mandando nos homens mais do que os homens. É muito
surpreendente. Eu não sei como elas têm lidado com a situação, mas elas estão mandando o tempo todo, e os homens têm de
ficar sob o domínio delas. Eu não sei como elas têm conseguido fazer isso, mas elas o fazem. Elas não são humildes. Elas não
amam. E elas continuam se divorciando de seus maridos o tempo todo. Elas não amam. Elas não sabem o que é o amor. Mas
Eu também tenho visto que... os homens não entendem o que é o amor na Índia.
Eles não sabem como amar suas esposas, que são parceiras na vida. Eles não entendem como respeitá-las. Aí aproxima-se
uma grande ira, e essa ira atua de muitas formas, criando doenças horríveis... e criando cada vez mais problemas para esses
homens. E a sociedade também é responsável... por fazer todos os tipos de coisas contra as pessoas humildes. De ambas as
maneiras, devemos entender que se você é agressivo, você está sob o Terceiro Olho de Shri Mahadeva. De qualquer maneira, se
você é agressivo, por exemplo, com seus empregados, se você é agressivo com seus subordinados, se você é agressivo com
seus filhos, há um Deus irado observando... e você pode ficar sob a ação de Sua destruição. Mas Ele nos concede as grandes
alturas do Himalaia. Ele torna os seres humanos extremamente belos, muito nobres, e Ele quer que as pessoas amem umas às
outras. Deve haver o puro amor entre os seres humanos. E Ele também os torna... muito delicados... no comportamento em
relação às outras pessoas, muito doces no comportamento em relação aos outros.
Se vocês não têm isso, então vocês estão indo na direção errada. Mas a coisa mais grandiosa Dele é... que Ele lhes concede a
elevação e a profundidade. Se vocês O estão venerando, então vocês desenvolvem níveis tão elevados... que vocês observam o
mundo inteiro como uma testemunha. Ele observa o mundo inteiro como um sakshi swarupa, como uma testemunha. E então,
Ele é o conhecimento, Ele é o puro conhecimento. Vocês podem ter a Realização, tudo bem; vocês podem sentir a brisa fresca
em suas mãos, tudo bem; mas vocês têm o conhecimento? Eu tenho que dizer-lhes o que cada dedo significa, o que cada mão
significa, o que são as vibrações. Eu tenho que lhes dizer. Ele é esse conhecimento, Ele é o puro conhecimento, o conhecimento
completo do mais alto nível. Assim, Ele é a fonte do conhecimento.
Aquelas pessoas que não são humildes... não podem obter esse conhecimento. Aquelas pessoas que são arrogantes... e que
não tratam os outros de uma forma delicada, doce, bela, não são abençoadas por Ele. Elas não podem alcançar nada na vida. O
que nós temos de alcançar? Não o cargo de vocês, não a riqueza de vocês, nenhuma dessas coisas externas, mas vocês têm de
obter um coração amoroso. Um coração com o qual vocês possam amar. Se há Shiva em seus corações, vocês amarão a todos
de uma maneira muito bela. Não haverá nenhuma ideia absurda a respeito do amor. Somente o puro amor, o puro amor por
todas as pessoas. Com essas bênçãos, então toda a rispidez de vocês desaparece.
Por exemplo, se vocês tiverem um pouco de poder, um pequeno poder, então vocês começam a fazer mal uso dele. Observem
Shiva, Ele tem muitos poderes. Se Ele começasse a utilizá-los mal, não restaria nem uma folha de grama sobre esta Terra.
Vocês sabem o quanto nós somos pecadores, egoístas. Mas ainda assim, Ele lhes dá uma chance: “Vamos ver, eles podem
melhorar”. E Ele é extremamente generoso, extremamente generoso. Ele é muito misericordioso e também extremamente
generoso. Agora, vamos supor que... há pessoas que estão vivendo no deserto... e são pessoas muito boas, e estão sofrendo
porque estão vivendo num deserto. Ele criará oásis para elas, Ele controla a Mãe Terra. Ele pode fazer tudo para torná-las
felizes, se elas são espiritualizadas, se elas O veneram.
Mas os seres humanos são tão estúpidos... que eles continuam lutando também em nome de Deus. Por exemplo no sul, nós
temos dois tipos de pessoas, umas que veneram Shiva e outras que veneram Vishnu. Vocês podem imaginar? Vishnu
costumava venerar Shiva. Ninguém é superior, ninguém é inferior. É tão importante, tudo é tão importante. Mas as pessoas
costumavam brigar por causa disto – se elas estão venerando Shiva ou se elas estão venerando Vishnu – e elas não estavam
nem de longe próximas da realidade. Elas não sabiam o que era a realidade, nada, ficavam apenas brigando, brigando, brigando.
Aqueles que lutam em nome de Deus, Shiva se aproxima deles e Seu tridente os atinge. Vocês não devem lutar em nome de
Deus, mas vocês têm de amar e compreender.

Assim, essa luta em nome de Deus é um absurdo. Não somente isso, mas é muito, muito perigosa. Todas essas pessoas que
fizerem isso serão destruídas. É autodestruição. Essas pessoas serão destruídas completamente. Portanto, vocês devem
entender que em nome de Deus, vocês têm de amar. Vocês têm de compreender. Vocês não precisam tolerar a insensatez, isso
é diferente. Mas vocês têm de amar as pessoas, espalhar o amor de vocês. Gradualmente esse amor se estenderá por toda
parte, pelo mundo inteiro, e então, Eu poderei ver que Minha visão está se realizando.
Mas se há luta, se há ódio, se há todos os tipos de agressividade, todas essas coisas são contra Shiva, e pessoas assim serão
destruídas. O que farei com elas? O que posso fazer se elas forem destruídas? Se elas são pessoas muito orientadas para o
dinheiro, materialistas. Elas não são amorosas também, elas só estão amando por dinheiro. Todas essas pessoas serão
destruídas, sem dúvida. Uma pessoa deve ser não somente humilde, mas também extremamente amorosa. Para obter as
bênçãos de Shiva, vocês têm de ser extremamente amorosos. Pessoas assim talvez não sejam muito astutas ou espertas. Elas
podem ser muito inocentes.
Devem sê-lo, porque quando vocês amam alguém, vocês querem ajudar essa pessoa. Eu mesma tenho sofrido. Eu tentei ajudar
as pessoas e elas Me enganaram. E daí? Essa é a natureza delas e elas são destruídas. O que Eu posso fazer? Eu não lhes pedi:
“Me enganem”, mas elas Me enganaram. Eu não sei por quê. E Eu fui muito amável e bondosa, ainda assim elas Me enganaram.
Assim, quando a destruição acontece, o que Eu posso fazer a respeito disso?
Eu não quero que ninguém seja destruído, Eu amo Minha criação, e Eu não tenho nenhum meio de proteger as pessoas... se elas
forem destrutivas. Porque existe um outro Grande Poder que pode destruí-las. Vejam, sem dúvida, Eu sinto às vezes que...
Minha situação é uma situação de não poder fazer nada, e Eu não sei como Me expressar, mas temos de compreender como
Sahaja Yogis que, com o amor de Shiva e Suas bênçãos, vocês podem tornar-se extremamente amorosos, extremamente
generosos, muito, muito doces e inocentes como as crianças. Vocês têm de ser inocentes. Não há necessidade de ser muito
esperto e astuto. E vocês ficarão surpresos ao ver... como a sua inocência, a inocência pode ser protegida. Se vocês são
inocentes, não precisam se preocupar. Há um Poder, há o Terceiro Olho de Shiva que está cuidando de vocês. Seja onde for que
vocês estiverem indo, Ele está com vocês. Isso não significa que vocês se tornem estúpidos.
Isso não significa que vocês não sejam práticos. Tudo isso é assumido, todo o lado prático, pelo Poder de Shiva. Sua
orientação, Seu amor, Sua gentileza, vocês podem ver em cada, cada passo da vida. Mas antes de mais nada, tomem cuidado.
Vocês são agressivos? Vocês são problemáticos? Vocês dizem coisas duras aos outros? Ou vocês são humildes? Vocês são
amáveis? E se vocês são amáveis, Ele fica muito satisfeito.
Na natureza, é a regra Dele que atua. E os seres da natureza são muito sistemáticos, eles vivem com uma compreensão mútua.
Por exemplo, se vocês vão à selva... e há um silêncio absoluto, não se ouve nem sequer os pássaros cantando, então saibam
que há um tigre sentado em algum lugar. Porque ele é o rei. Eles sabem que devem obedecer, e quando o rei está presente, esse
é o seu protocolo. Eles sabem automaticamente qual é o protocolo do rei. Ninguém sequer se move se ele estiver lá. Ele fica
sentado majestosamente. Depois de uma semana ou talvez quinze dias, ele matará um animal. Ele tem de comer.
Ele mata um animal, depois ele e a família dele comem primeiro. É claro, ele espera um tempo o sangue se esvair, depois toda a
família vem e come. Depois ele deixa o corpo lá. Então, por hierarquia, um por um, todos os tipos de animais vêm e comem
como um prasad. E os últimos são os corvos que vêm e comem aquele animal. Tanta disciplina, tanta compreensão do
protocolo. Eu fico impressionada como os animais são conduzidos por Shiva. Você nunca ouve dizer que os animais estão
fazendo greve, ou que os animais tenham um grande submundo de criminosos. Vocês não ouvem falar que esses animais
estão roubando coisas. Mas, imaginem só, nós nos originamos dessa vida animal, mas somos piores do que eles.
Como nós iremos nos elevar, se tivermos todas essas ideias... estranhas de nos comportarmos dessa maneira, brigando? Pela
menor desculpa, eles brigarão, eles começarão a lutar. Os animais também lutam um pouco entre eles mesmos, mas não de
uma forma coletiva. Eles não fazem isso de uma forma coletiva como nós fazemos aqui, e nós não... realmente, pela menor

provocação, nós nos agrupamos e começamos a brigar. Os animais se agrupam, mas não lutam. O que é isso entre eles? Tudo
é tão, tão bem compreendido pelos animais. Por que nós também não entendemos a lei da natureza? É Mahadeva quem cuida
para que... todas as leis da natureza sejam obedecidas. Até mesmo a Mãe Terra, o céu, tudo é cuidado por Ele.
Ele faz coisas agradáveis e belas para nós. Com a mudança das estações, Ele cria estas belas flores, Ele cria tudo que
tranquiliza... e cuida de tudo que dá alegria e que é belo. Ele nos dá essas coisas para vermos... o que a natureza nos têm dado,
e tenta nos agradar, nos manter felizes, nos divertir, como a uma criança inocente. Mas enquanto nós estivermos em nossa
arrogância, nós teremos nossas reações a tudo. Se vocês virem um tapete, vocês dirão: “Eu não gosto disto.” Especialmente no
Ocidente, é algo comum dizer: “Eu não gosto disto.” Quem são vocês para não gostarem de algo ou terem aversão a algo? O que
vocês pensam de si mesmos? É muito comum, e sem nenhuma vergonha, eles dirão: “Eu não gosto disto, eu gosto disto.” É
impossível. Eu não sei aonde esses humanos irão, o que lhes acontecerá. Em vez de apreciar, em vez de desfrutar tudo, por que
começar a criticar e a reagir? A reação acontece muito mais no Ocidente, Eu devo dizer, e nem tanto na Índia.
Mas há certas diferenças culturais, Eu acho que é por isso que as pessoas falam desse jeito. Aqui, se alguém falar desse jeito,
as pessoas pensarão que aquela pessoa é louca... ou que há algo errado com ela, pela forma como ela fala. É importante a
forma como vocês expressam o seu amor, como falam do seu amor. Comecem isso com sua esposa primeiramente, e depois
podem dirigir-se a seus filhos e a outras pessoas. E às vezes, somos tão estúpidos que nós amamos o mundo inteiro, mas não
conseguimos amar nossas esposas. É uma peculiaridade. Na Índia, isso é bem verdadeiro, mas também no Ocidente, Eu tenho
visto que as pessoas amam suas esposas por medo, medo do divórcio talvez, Eu não sei. No amor, não deve haver nenhum
medo. Deve haver somente o amor desprendido, sem nenhum medo, sem nenhuma agressão; desfrutem esse puro amor. E isso
é o que está faltando nos seres humanos hoje em dia, Eu acho.
Chegará o dia em que os seres humanos... compreenderão a beleza do amor, então haverá flores caindo do céu sobre nós. Será
um dia fabuloso... quando... Mahadeva poderá fechar Seu Terceiro Olho... e ficará em paz em Seu coração. É Minha visão. É o
futuro de vocês, ver quão pacificamente vocês podem falar com as pessoas, quão docemente vocês podem amar os outros, o
quanto vocês podem dar aos outros. Por exemplo, se eles têm de dar alguma coisa, eles irão ao mercado e comprarão a coisa
mais barata, mais estragada para dar. Essa não é a maneira. Vocês devem comprar algo pequeno ou grande, o que quer que
seja, por amor. Isso deve exprimir seu amor, mostrar seu amor, não seu dinheiro, o quanto vocês gastaram. É muito comum hoje
em dia, mesmo na Índia, que as pessoas tentem mostrar o quanto elas valem, o que elas vestem, como se vestem bem. Para
quê?
Para quê? Eu conheci pessoas assim, muitas delas, e quando elas morrem, não há nem sequer quatro pessoas... disponíveis
para levar seus cadáveres. Quando elas estavam vivas, elas achavam que não havia limite para elas. Naquele momento, vocês
devem ver quantas pessoas estão lá... para amar aquela pessoa, para cuidar daquela pessoa. Talvez fosse a formação, talvez
ela nunca tenha conhecido o amor. Vocês podem culpar qualquer coisa, mas para um Sahaja Yogi, é importante aprender... que
o amor é sua vida, o amor é espiritualidade, e amor sem expectativas de fazer alguma coisa. Algumas pessoas, Eu sei, são
muito boas para ajudar os pobres, isso, aquilo. Mas, por trás disso, está o poder que elas usam. Elas pensam: “Oh, nós somos
importantes," "estamos fazendo esse trabalho, aquele trabalho”, apenas para satisfazer o poder delas, não o amor delas. Assim,
quando vocês estiverem trabalhando, devem saber que é apenas para satisfazer seu Espírito, apenas para satisfazer seu amor
que vocês estão fazendo isso, não para algum ganho ou para ter qualquer tipo de posição social.
Se vocês têm esse tipo de amor desapegado, virakta como eles o chamam, então ninguém tem de lhes dar um certificado.
Vocês o têm e o estão desfrutando. Infelizmente, Eu tenho que falar em inglês... e talvez haja alguns que não entendam inglês,
mas hoje em dia, a língua inglesa tornou-se predominante, o que fazer? Você tem de expor as pessoas em inglês. Eu não posso
falar em nenhum outro idioma. Mas uma pessoa deve falar a linguagem do amor. Observem os animais, se vocês têm um
cavalo, ou um cão, todos esses animais entendem o seu amor. O modo como eles permanecem leais a vocês, como eles
expressam seu amor, eles são muito doces. E isso nós temos de aprender com eles agora, Eu acho. Caso contrário, Eu não sei
como fazê-los entender o valor do amor.
Isso não é pelo modo como pessoas estão nos criticando, que nós não somos práticos, que não conseguimos muito dinheiro

ou poder ou algo assim. Isso não é importante, porque há muitos desse jeito disponíveis no mercado. Mas nós somos
diferentes. Nós somos as joias da humanidade, e nós temos de ser assim, brilhantes, removendo todas as coisas erradas de
dentro de nós, assim como um diamante é lapidado para parecer algo magnífico. Meu único desejo, se é que tenho algum, é
este: tentem seguir as qualidades de Shri Mahadeva. Como Ele é grandioso, como Ele é desapegado, desapegado, totalmente
desapegado. Ele vive entre os ossos e coisas assim. Ele não está preocupado com o lugar onde Ele vive, com o que Ele vive,
com o que Ele tem, nada. Tão desapegado, e nós devemos ser desapegados assim. Ao mesmo tempo, nós devemos ser muito
amorosos como Ele, extremamente amorosos.
Como o coração Dele está cheio de amor pelos outros, como Ele cuida dos outros. Eu estou os advertindo, porque Eu sei que
todos vocês Me amam muito, mas vocês devem também amar uns aos outros, devem ter um coração amoroso... e ter
satisfação em amar os outros. Se vocês puderem desenvolver isso, o seu nível se elevará, a sua profundidade na Sahaja Yoga
aumentará. Tudo bem, a Deusa lhes dá shraddha, tudo bem, mas a profundidade da shraddha. Em Sânscrito, ou em Hindi e
Marathi, Eu não sei como chamar, mas em Marathi, eles a chamam de dhyas. Simplesmente mergulhar nesse amor, ficar
encharcado nesse amor, regozijando esse amor. Então vocês não querem nada. O que vocês querem? Vocês obtiveram tudo.
Então, o que vocês querem agora?
É exatamente como a grandiosidade de Shri Mahadeva. Ele é tão grandioso que é desapegado. O que Ele deseja? Quero dizer,
nada é maior do que Ele, nada é mais importante do que Ele. Então, o que Ele deseja? Ele não deseja nada. É por isso que Ele é
desapegado. Esse desapego, vocês têm de desenvolver. Mas ao mesmo tempo, Ele é o Senhor de todas as artes, da música, do
ritmo. Outro dia, vocês viram o ritmo desses meninos que estavam tocando.
Ele dá o ritmo de todas as coisas. O ritmo é a vida que nós temos, nós ainda não estamos conscientes disso. Vejam, uma
criança nasce exatamente depois de nove meses... e tantos dias. Quem mantém esse ritmo? Então, nós temos, por exemplo,
certas flores de tempo em tempo. Então, nós temos na natureza todos os tipos de estações. Quem mantém o ritmo? Ele é
Aquele que não é nada além de ritmo. E esse ritmo é mantido na natureza, em tudo há um ritmo. E uma pessoa rítmica é aquela
que tem um coração muito grande.
É como um oceano. Você fica com esse ritmo imediatamente perturbado... se você encontrar alguém que está sendo muito
cruel, muito paranoico. Mas em um lago calmo, belo, tranquilo, não há nenhuma ondulação de forma alguma, somente amor. E
então nesse momento, se o ritmo, o ritmo silencioso desse coração é rompido, então Shiva se encarrega da situação. Assim,
uma pessoa tem de ter um senso pleno do ritmo do tempo, do ritmo da natureza, do ritmo de tudo. As pessoas nem sequer
sabem os nomes das flores. Elas não sabem que flores são estas, em que época elas aparecerão. Elas não têm nenhuma ideia
de qual é o ritmo da vida delas, ninguém se preocupa com isso. Por toda a parte, se vocês observarem, há estações e coisas
assim. Então, todo o ritmo é como Ele tocar uma grande tabla ou pakwaj, nos quais Ele tocou todas as belas melodias de todas
as estações.
E é desse modo que a natureza floresce e brota... e depois se recolhe. Nós não vemos esse ponto. Nós só estamos
preocupados conosco. Por exemplo, se perguntarmos: "Como você está?" “Mãe, eu tenho dor de cabeça, tenho um problema de
estômago," "tenho um outro problema”, ou tudo acontece. Mas uma outra pessoa diria: “Ah, eu estou bem." "Então, qual é o
problema?” “Conserte o mundo, Mãe.” “Mãe, por que Você não conserta o mundo?” Essa pessoa está preocupada com os
outros, não com ela mesma. E nesse entendimento do que uma pessoa deve fazer... para tornar este mundo feliz, belo – para
isso, é preciso realmente trabalhar duro, como se diz. E nesse trabalho, a pessoa pensa: “Não é nosso dever tornar este mundo
belo?” “Não é nosso trabalho tornar este mundo rítmico," "em harmonia com o Espírito?” É nosso dever. Nós temos de fazê-lo.
Não só ficar com a Sahaja Yoga para si mesmo, mas levá-la para os outros. Não é você ficar preocupado o tempo todo consigo
mesmo, mas você ficar preocupado com os outros, com o que está acontecendo no mundo. Isso é amor. Esse amor é
espontâneo, e quando ele atua, ele faz milagres. Assim, esta é uma bela noite... na qual estamos venerando essa grande fonte
de nossa ascensão. E Eu espero que vocês compreendam... até que ponto vocês estão com essa força, o quanto vocês estão
mergulhados nessa força, nesse ritmo de Shiva, Aquele que em Sua maneira rítmica, lhes dá vibrações. As vibrações fluem nas
ondas, e essa onda deve envolvê-los completamente. E vocês devem se perder nisso, o seu eu-ismo deve ser dissolvido nisso.

Com isso, Eu os abençoo. Obrigada.

2001-0320, Felicitações de Aniversário: Os seres humanos não sabem quais poderes eles têm
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Felicitações de Aniversário, Nova Delhi, Índia, 20.03.2001 Eu Me inclino a todos aqueles que encontraram a verdade… e a
aqueles que ainda estão tentando encontrar. O maior problema dos seres humanos é, surpreendentemente, que eles não
conhecem a si mesmos. Eles não sabem quais poderes eles têm, eles não sabem quais qualidades eles têm, eles não sabem
que altura podem alcançar. Esse é o principal problema da ignorância sobre si mesmo. Se você pudesse apenas despontar em
seu coração… e começar a pensar sobre a vida espiritual que você poderia ter, você saberia que você é um tesouro, um tesouro
de poderes de amor, poderes de justiça e poderes de sabedoria. O problema é que nós não temos ideia do que somos… e os
Sahaja Yogis também, eles são tão humildes… que eles não se dão conta dos poderes que eles têm, e às vezes, Eu acho que
eles são um pouco tímidos… para falar sobre a Sahaja Yoga ou para falar para os outros, porque eles acham que isso pode ser o
ego deles que está maior. Agora, Eu tenho de lhes dizer uma coisa: o ego sempre se esvaziará, sempre se esvaziará quando
vocês encararem a sociedade. A menos e até que vocês encarem os outros. seu ego não pode reduzir. Agora, como? O ego está
lá quando vocês pensam… que os outros são melhores do que vocês, quando vocês têm medo de dizer que eles têm de se
transformar… e quando vocês estão preocupados de que estão sendo muito agressivos. Se você é um Sahaja Yogi e se está
meditando todos os dias, você está se limpando. Você tem um poder dentro de si mesmo que mostrará seus resultados. Isso
mostrará seus poderes e a manifestação de uma maneira tão grande… que você começa a se surpreender consigo mesmo:
"Isso é o que eu sou?" Com o despertar da Kundalini, o que acontece… é que todas essas coisas insignificantes, como
chamamos em Sânscrito, "Shadripus", todos elas desaparecem, mas devemos encarar a nós mesmos. Algumas pessoas na
Sahaja Yoga acham: "Nós podemos nos tornar pessoas muito importantes", ou "alcançaremos grandes posições", e tudo mais.
Esse não é o ponto. Isso não é externo. Isso não é a ambição externa, mas sim a luz interior que tem de brilhar através de vocês.
Todos vocês são muito inteligentes e são especialistas, Eu devo dizer, no que diz respeito ao conhecimento dos chakras. Mas e
quanto ao conhecimento de si mesmo? Você sabe sobre si mesmo, o que você pode fazer, do que você é capaz? Esse é o ponto
que não estamos entendendo. Tudo bem, isso é o desejo interior, porque você obteve sua Realização do Si. Mas ainda falta uma
coisa em você, é uma completa confiança em si mesmo… que você sabe a verdade. E, como as pessoas que sabem a verdade,
o que você tem de fazer… é difundir a verdade para fazer essa escuridão da ignorância perecer. Mas na Sahaja Yoga também,
Eu tenho visto pessoas que quando elas vêm, elas começam a ter ideias sobre si mesmas e a tentar organizar as coisas. Elas
fazem todos os tipos de coisas. Eu sei disso. Em vez disso, se você tiver uma imagem completa de si mesmo, do que você é
capaz e o que você pode alcançar dando Realização aos outros, fazendo com que eles compreendam quais são os poderes
deles, não os seus, quais são os poderes deles, o que eles podem alcançar, Eu lhes digo, nós poderemos ir muito rápido com a
divulgação da Sahaja Yoga. Mas esse medo de que possamos desenvolver o ego, há muitos que têm esse tipo de ideia sem
sentido. Você não pode. Porque quanto mais você meditar, mais você irá encarar a si mesmo, você saberá que você tem muitas
coisas grandiosas dentro de você, exatamente como um depósito de joias. Você deve se respeitar e você deve saber dentro de
si mesmo o que você obteve, não o que você quer alcançar externamente. Por exemplo, há alguns que tentam ser, digamos,
líderes, isso, aquilo. Isso é tudo insensatez, não tem nenhum valor. A melhor coisa é saber que você é um tesouro… de grande
sistema de valor dentro de você e você pode despertar isso. Você tem poderes, você pode fazer isso muito facilmente sem ferir
ninguém, sem incomodar ninguém, sem pegar dinheiro, todos os tipos de coisas. Mas, do jeito que está, Eu percebo que… as
pessoas são ou orientadas ao dinheiro… ou orientadas ao poder externamente. Não internamente. Internamente está a riqueza;
internamente está o poder; internamente está tudo que você possa imaginar. Há pessoas, Eu sei, que nunca nem mesmo
subiam no palco para falar. Agora, elas se tornaram grandes palestrantes. E Eu fico impressionada ao ver como elas foram
transformadas. A maior transformação é que você conhece a si mesmo totalmente. E com esse conhecimento, você
transforma os outros. Não se mantenha limitado a si mesmo. Você tem de difundir. Esse poder foi dado a você para conhecer a
si mesmo plenamente e ser confiante… e ser amável e gentil… e falar com as pessoas de uma maneira que elas saibam que
você é um Sahaja Yogi. Isso não é dado a vocês apenas para dizer que vocês são Sahaja Yogis, mas sim para conhecerem a si
mesmos plenamente, dar uma olhada em seus próprios tesouros, em sua compreensão. Agora, Eu devo dizer, há tantas
pessoas neste mundo, milhões e milhões. Por que vocês vieram para a Sahaja Yoga? Eu não escolhi vocês, vocês Me
escolheram. E uma vez que vocês Me escolheram, vocês devem saber dentro de si mesmos: "Deve haver algo em mim…" "que
me fez vir para a Sahaja Yoga e compreender o sistema sutil." É um sistema muito sutil… e pode ser conhecido apenas por
pessoas muito sutis… e não por pessoas grosseiras. Mas se você mesmo se descobrir… e depois ir em frente, não pode haver

nenhum ego, porque você não é o ego. Aqueles que têm ego, como Eu lhes disse, eles até ganham dinheiro com a Sahaja Yoga,
eles até mesmo tentam organizar as coisas, algo para se promoverem. Eles estão em um nível muito diferente. Mas se você
não é desse tipo, então você não deve ficar apenas parado. Você deve fazer o que for para descobrir: "O que eu sou?" "O que eu
sou?" Cristo disse: "Conhece a ti mesmo". Profeta Maomé disse: "Conhece a ti mesmo". Todos Eles disseram: "Conhece a ti
mesmo". Isso significa que você é algo grandioso. Você tem qualidades escondidas dentro de você que você não conhece. Uma
vez que você conheça a si mesmo, você terá autorrespeito, você não fará coisas erradas, você não terá raiva, mas você será um
oceano de amor. É isso que tem de ser. Isso é o que é a Sahaja Yoga. Eu entendo que estes são os piores dias, é o "Aghor Kali
Yuga", como as pessoas dizem. Tudo bem. Mas por que você está aqui durante esse período? Para iluminar as pessoas, para
dar a elas as ideias certas. Mas como? A menos e até que você se conheça totalmente, que você é capaz disso e é capaz
daquilo. Vejam a vida de todos os grandes homens, Eu diria, pessoas como Abraham Lincoln. Ele percebeu em uma idade muito
jovem que ele tinha de… afirmar para os outros seu próprio sistema de valores, mostrando seu próprio exemplo. Embora fosse
muito difícil para as pessoas entendê-lo, ainda assim ele mostrou grandes resultados. Eu li sobre muitas vidas desse tipo. Por
exemplo, na Turquia, nós tivemos Ataturk. Tivemos em todo lugar uma pessoa assim. Na Índia, nós tivemos Lal Bahadur Shastri,
que era um grande homem… e que conhecia a Sahaja Yoga, ele Me respeitava muito. As pessoas se perguntavam: "Por que ele
deveria Me respeitar mais…" "do que ele respeitava Meu marido ou qualquer um?" Porque ele percebeu quem Eu era. Mas ele
não, ele não teve a chance. Agora, vocês têm uma chance. Tudo bem, Eu estou bem idosa agora. Está certo. Mas mesmo assim
Eu não vou desistir. Enquanto Eu viver, Eu trabalharei muito para convencê-los sobre vocês mesmos, sua própria personalidade,
seu próprio Si. É para isso que Eu estou vivendo, até que vocês estejam completamente convencidos. Vocês ficarão surpresos
ao ver que as pessoas que vêm para a Sahaja Yoga… também fazem todos os tipos de coisas sem sentido. Eu sei que elas
fazem. Mas elas não são Sahaja Yogis de certa forma, porque a menos e até que você vá fundo em si mesmo, a menos e até
que você descubra qual é a sua personalidade… no verdadeiro sentido da palavra, o que quer que você tente, o que quer que
você faça, não é Sahaja. Sahaja significa espontâneo. Ela vem espontaneamente a vocês. Na realidade, nós sabemos que na
Sahaja Yoga, vocês se conectam… àquela área que Einstein chamou de área de torção. Mas essa área de torção está lá, atrás de
vocês, Paramachaitanya está lá para apoiá-los, para ajudá-los. Todos vocês obtiveram isso, mas apesar disso, vocês não
acreditam nisso, acreditem nisso, acreditem em si mesmos. Vocês têm esse poder dentro de vocês. Eu conheço um sujeito que
estava em Mumbai. Ele era um pescador e um grande Sahaja Yogi. Eu deveria dizer, nós o perdemos. Então, um dia ele estava
indo para outra ilha… para difundir a Sahaja Yoga entre os pescadores. E ele percebeu no céu nuvens negras tão ameaçadoras.
Então ele saiu e as ameaçou: "Eu estou indo para o trabalho da minha Mãe." "Como vocês ousam trazer a chuva?" "Vocês não
devem chover, tragam a chuva depois de eu voltar." E foi surpreendente. Ele foi, fez todos os seus trabalhos, tudo, voltou depois
de cinco horas. E quando ele foi para a cama, começou a trovejar. A natureza estará com vocês, porque a natureza é nossa
representante. Ela nos ajuda. Se você é dessa qualidade, a natureza estará ao seu lado. Vocês viram que muitas vezes a
natureza Me ajudou. Não é porque Eu tenho algum controle sobre eles (elementos), que Eu lhes diga alguma coisa, mas a única
coisa é que eles compreendem… que Eu estou aqui para tal e tal trabalho. E que Eu devo ser apoiada. Da mesma forma, se
vocês puderem estabelecer isso, a natureza saberá… que vocês são as pessoas que estão aqui para redimir todo o Universo.
Vocês podem fazê-lo. Eu posso pensar que o mundo inteiro… deveria ser redimido e tudo mais. Mas, como Eu posso fazer isso?
Se Eu pudesse ter feito isso, Eu não precisaria de nada. Eu tenho de ter canais. E esses canais que conhecem o trabalho deles,
que conhecem a si mesmos, aqueles que são perfeitamente capazes de fazê-lo. Vocês são pessoas especiais, sem dúvida.
Caso contrário, por que vocês estão aqui? Mas essa qualidade especial… é que vocês são um bom condutor dessa energia
Divina. Vocês são um condutor maravilhoso, vocês são um especialista nisso. Isso simplesmente funciona. Funciona
automaticamente, mas a conexão de vocês com o Divino deve ser absoluta. Agora, falar sobre valores absolutos está correto,
mas esses valores absolutos, eles existem dentro de nós ou não? Se eles existem, então por que não fazemos com que os
outros os absorvam? Isso não é difícil. Não é difícil de forma alguma, Eu lhes digo. Eu sou apenas uma dona de casa comum. O
quê? É somente o Meu amor. É apenas Minha, Eu devo dizer, Minha própria natureza… que tem trabalhado. Eu tinha certeza
sobre Mim mesma, embora por fora Eu possa parecer uma dona de casa muito humilde. As pessoas achavam que Eu não falo
muito porque Eu não sei inglês. Essa era a situação. Mas esse não é o ponto. O ponto é que Eu sabia quem Eu era. Eu sabia
quem Eu sou e Eu sabia o que Eu tenho de ser. Só isso. Essa é a única diferença. Se vocês desenvolverem esse conhecimento
dentro de si mesmos, vocês poderão ser dinâmicos, vocês não terão ambições, vocês não terão alguns desejos, não terão raiva,
não terão ganância. Todas essas coisas desaparecerão assim. Antes de tudo, nós temos de saber qual é a nossa base. E a base
mais importante é que nós nascemos em um determinado país. E devemos ter preocupação, interesse por ele. Eles dizem que
Eu fui uma revolucionária e que Eu fiz tudo aquilo. Eu fui para a prisão, Eu fiz tudo. Mas aquilo foi só para conseguir a

independência do Meu país. Aquilo foi diferente. Mas depois dessa independência, o que deveria ter acontecido era fazer as
pessoas se darem conta do que elas são. Não só a Índia, em todos os países, temos de entender… qual é a necessidade daquele
país. O que eles têm de fazer para melhorar, ajudar, se elevar, se transformar. Vocês não deveriam – Eu nunca lhes pedi que
mudassem seus nomes… ou qualquer coisa assim, embora vocês peçam nomes indianos. Tudo bem. Mas o que é Minha
principal preocupação é… que vocês devem ter preocupação, interesse por seus compatriotas. Vocês são tão cheios de poder.
A Kundalini atingiu esse estado onde vocês podem fazer muito. Eu sei que alguns de vocês fizeram muito e trabalharam. Mas
todos vocês ainda têm de fazer isso. Eu diria apenas, que é o sétimo, o 78o aniversário, Eu esqueço também, 78o aniversário. Eu
sou exatamente a mesma. Eu não mudei muito porque dentro de Mim, Eu sinto que tenho de dizer às pessoas o que elas são.
Eu tenho de dizer-lhes o que elas podem alcançar. E Eu tenho de Me mover de tal maneira que elas vejam… que nada é mais
importante do que saber o que vocês são. Você é rico, pobre, não importa. Nada importa. O que é importante é conhecer a si
mesmo. Eu estou surpresa ao ver que muito pouco foi escrito… até agora, mas Eu descobri o Tao de Lao Tse. Não sei se vocês
leram o livro de Lao Tse… sobre o Tao e o significado disso é o que você é. Tao significa o que você é, e Ele descreve… muito
bem o que acontece quando você é isso. Agora, a lacuna era como alcançar esse estado, como chegar a esse estado não foi
dado. Ele apenas descreveu… as pessoas que eram Tao, que eram almas realizadas, quem era daquele nível, o que elas eram e…
Eu fiquei surpresa ao ver que Ele nunca falou sobre a Kundalini, mas Ele falou sobre o rio, Yangtse, que Ela é o rio Yangtse, de
uma forma simbólica, Ele era mais poético. Mas, no final, chegando ao oceano, esse rio se torna o oceano… e então quais são
as qualidades do oceano, Ele descreveu tão belamente. Agora, Eu diria que todos vocês se tornaram, vamos supor, o oceano.
Então, vocês estão se comportando como o oceano? Vocês estão entendendo sua capacidade de ser um oceano? O que é um
oceano? Olhem para o oceano, ele tem seus próprios limites, maryadas, ele não transpõe. Se você tentar empurrá-lo para um
lado, ele sairá para fora. Então você é – você tem de estar em suas maryadas, podemos dizer, também em seu equilíbrio. É
muito importante… que você esteja em seu equilíbrio. Agora, muitas pessoas dizem que pararam de fumar e começaram
novamente a fumar; que pararam de beber e começaram novamente a beber. Isso significa que você perdeu suas maryadas.
Assim, essas maryadas devem ser observadas, observadas por você mesmo. Se você continuar observando a si mesmo, você
saberá o que você é. Você deve observar a si mesmo. Você chama alguém: "Olá senhor." "Então agora, do que você é capaz?"
Então você verá como sua mente está funcionando. Com essa coisa, o que acontece é que esse oceano, que é o amor da
Divindade, simplesmente começa a fluir. Agora, esse oceano, talvez vocês não saibam, esse oceano é o ponto mais baixo. Nós
medimos todas as alturas a partir do oceano. Se o oceano está no ponto zero, qual é a altura do Himalaia? Então, ele se mantém
no ponto mais baixo. Porque sendo o ponto mais baixo, ele recebe todas as águas, todas as coisas que estão vindo dos rios ou
da chuva. Então, ele queima o próprio corpo ao sol, ele é aberto. E quando o sol o queima, ele cria essas nuvens. E todo o círculo
é criado, de modo que essas nuvens possam ir e chover sobre as pessoas… e novamente elas se transformam em rios e
retornam ao mar. Tudo tem de ir para o mar, porque ele é o ponto mais baixo. Então, você se sustenta no ponto mais baixo com
sua confiança. No ponto mais baixo. Não se compare com outra pessoa… que está se saindo muito bem na vida ou talvez seja
algo importante. Mas certifique-se de que você seja o ponto mais baixo. Você se sustenta no ponto mais baixo e ficará
surpreso… ao ver que tudo virá a você. Em tudo você verá que isso flui para dentro de você. A coisa principal é conhecer a si
mesmo, isso significa que você sabe que você é o mais elevado. Você é o mais elevado. Mas você é o mais elevado porque se
sustenta no ponto mais baixo. É verdade que Eu tenho um amor imenso pelos pobres. É verdade também que Eu tenho
realmente muito desejo de fazer algo… para isso e foi desse modo que iniciamos pelo menos 16 projetos na Índia. Agora, tudo
isso é feito apenas porque Eu não consigo Me conter. Eles têm todo esse tipo de misérias e problemas. Como em Orissa, Eu
rezei muito, porque é um país muito conturbado. Nós devemos descobrir: por que ele é tão conturbado? Qual é o problema lá? E
Eu lhes digo, é um país muito grandioso, Orissa. Eu também o visitei… e a coisa principal que está faltando lá é que ainda não há
confiança. Se eles desenvolverem a Sahaja Yoga dentro de si mesmos, nenhuma inundação pode acontecer, nenhum problema
pode acontecer naquele país. O mesmo em nosso país, o mesmo no seu país e no país de todo mundo. Em primeiro lugar, nós
devemos ter muito mais Sahaja Yogis… e devemos ter Sahaja Yogis que saibam que são Sahaja Yogis. Serem muito confiantes
no fato… de que, afinal, vocês são Sahaja Yogis. E por que não? Seja o que for que Eu possa fazer, todos vocês também podem
fazer. Por que não? Vocês são Meus filhos, vocês podem fazer isso. Mas a confiança deve estar presente: "Assim como a Mãe
é," "nós podemos ser", sem nenhum ego entrando em ação, porque na maioria das vezes, Eu tenho visto pessoas com muito
medo de seu ego. Não há ego nisso, porque você é como o oceano, Eu disse, que se sustenta no ponto mais baixo. Da mesma
forma, isso funciona. É tão belo amar o mundo inteiro. É tão belo desfrutar sua compaixão, desfrutar sua generosidade. Eu
desfruto Minha generosidade muito mais do que qualquer outra coisa. Mas nessa generosidade, Eu sei que não estou fazendo
nada. É apenas a expressão do Meu senso de alegria. Eu vejo flores, fico muito feliz. Da mesma forma, Eu dou algo a alguém, Eu

Me sinto muito feliz. É uma alegria, qualidade que dá alegria. E todas as qualidades que dão alegria estão dentro de vocês, as
quais vocês devem descobrir. Vocês também obtiveram qualidades que dão paz. Tanta paz está dentro de vocês que vocês
podem transmitir… para a atmosfera, para as pessoas, para todos, caso sua paz seja estabelecida. Se houver fúria, raiva, isso,
aquilo, isso não dará certo. Portanto, você deve se vigiar, você deve se observar, você deve meditar… e descobrir o que está
faltando. É uma força imensa, Eu acho, sentada diante de Mim. Eles podem explodir todos os mitos do mundo. Eu sei disso.
Mas Eu não sei como acender, o que fazer, como dizer a eles. Então, agora Eu lhes diria novamente e novamente uma coisa, que
neste aniversário, se vocês realmente querem Me dar algo, então Me deem isto: mostrem sua confiança… e trabalhem isso onde
quer que vocês estejam. Vocês não têm de mudar a atmosfera, vocês não têm de mudar nada. Onde quer que vocês estejam
com honestidade, com sinceridade… e com uma natureza humilde, vocês podem realmente fazer muito. Em todos os países,
vocês podem fazê-lo, e no mundo inteiro, vocês podem fazê-lo. Esse é o Meu maior desejo e Eu espero - Eu sou uma pessoa
sem desejos - que vocês cumprirão esse… desejo sutil que Eu tenho de que devemos transformar o mundo. Que Deus os
abençoe.
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Puja de Aniversário, Delhi, Índia, 21.03.2001 Hoje todos vocês decidiram celebrar o Meu 78o Aniversário. Vocês colocaram
belos balões, do mesmo modo que vocês colocam para uma criança... em seu aniversário... com mãos tão amorosas. Como Eu
lhes disse ontem, você tem de descobrir sobre si mesmo. Apenas tentem descobrir também, assim como vocês Me amam, o
quanto vocês conseguem amar os outros. Será muito mais fácil... descobrir... através da introspecção... o quanto vocês amam
os outros... e o quanto vocês se importam com os outros. Se isso acontecer, muitos problemas da Sahaja Yoga serão
resolvidos muito rapidamente. Mesmo na Sahaja Yoga, Me contaram... que as pessoas ainda estão desejando muito ganhar
dinheiro. Elas acham que é um lugar onde elas podem ganhar algum dinheiro. Eu fico surpresa. Esse não é o local onde vocês
podem realmente fazer isso. Vocês serão expostos muito rapidamente. Pelo contrário, se vocês estão preocupados com... seus
poderes na Sahaja Yoga como líderes e vice-líderes... e Eu não sei o que mais, então vocês também estão lamentavelmente
errados. Este não é o lugar. Para isso, você pode se juntar à política; ou em vez disso, para ganhar dinheiro, você pode ir às
corridas de cavalos ou a um lugar assim. Se você está vindo para a Sahaja Yoga, o que você tem de obter é um oceano de amor
dentro de seu coração, e buscar isso nos outros também. É um amor que o ajuda a fazer tudo tão suavemente, tão belamente.
Como Eu sempre digo, se você realmente ama seu país, você nunca pode ser desonesto. Você não terá nenhum outro interesse,
exceto obter a sua liberdade ou o que quer que você queira fazer pelo seu país. Neste país, nós tivemos grandes mártires.
Talvez vocês não saibam, alguns de vocês. E a forma como eles suportaram a vida de torturas, foi somente porque eles
amavam o país deles. O país de vocês é espiritualidade. Ele é o país da completa alegria do seu Si. Ele é o país onde somente a
paz prevalece. E quando você ama este país, como você pode ter todas essas ideais insensatas... por dinheiro e por poder e
tudo mais? Eu simplesmente não consigo entender. Na realidade, vocês sabem muito bem, Eu não Me incomodo com essas
coisas de forma alguma em Minha vida. É claro, nós precisamos de dinheiro para trabalhar, para tudo. Mas não há nenhuma
necessidade de correr atrás dele... ou desejá-lo ardentemente. Eu fico surpresa ao ver que mesmo depois de muitos anos... de
Meu trabalho árduo, ainda há algumas pessoas fazendo alguma coisa estúpida, a qual Eu não consigo entender. E eles devem
saber que serão expostos muito rapidamente. Este é o ano da exposição, Eu lhes disse da última vez. Sem dúvida. Se você não
tem nenhum amor pela Sahaja Yoga, se você não tem nenhum amor por sua Mãe, você correrá atrás dessas coisas
insensatas... e fará uma bagunça consigo mesmo. Se você quer se destruir, você pode ir para outros campos, mas não na
Sahaja Yoga. Na Sahaja Yoga, você tem de saber que você tem de ser realmente... dedicado e honesto. Você deve regozijar sua
honestidade, você deve regozijar seu amor, você deve regozijar sua generosidade, tudo. Você será exposto, sem dúvida. Mas
depois, aonde você irá? Qual será a sua situação? Se você está fazendo todas essas coisas, você tem de seguir o caminho pelo
qual as pessoas foram para o inferno, Eu devo dizer, porque depois de vir para o paraíso do amor, se você ainda está
preocupado com essas coisas insensatas, então você saltará muito rapidamente no inferno, Eu posso ver isso claramente. Eu
não deveria dizer isso no Meu Aniversário, mas este é o ano da exposição. E tenham muito cuidado. Ninguém será poupado
este ano. O que fazer? Embora seja Meu Aniversário, Eu tenho de lhes dizer, isso não se calará. Vocês sabem, há certos poderes
que fluem. E em diferentes anos que Eu noto que um tipo diferente... de poder começa a fluir. E esta é a época em que o poder
de exposição estará presente. Quer você seja um líder ou não, se você estiver fazendo qualquer coisa desonesta, você será
exposto e será merecidamente punido. A Sahaja Yoga talvez não o puna, mas há muitas maneiras desse poder trabalhar. A
primeira é o que chamamos de "alakhsmi". Alakshmi significa que no momento em que você for punido, você ficará surpreso,
você simplesmente ficará falido, você não terá nenhum dinheiro, você será exposto, talvez você seja preso. Assim, embora hoje
seja um dia muito auspicioso, Eu devo lhes dizer: não sejam não auspiciosos. Na palestra de ontem, Eu lhes expliquei: saibam
quais são seus poderes, o que vocês podem desfrutar, o que vocês podem dar, o que vocês podem trabalhar. Mas primeiro,
vocês devem saber: vocês são capazes de fazer isso? Ou vocês estão simplesmente trabalhando o oposto disso? Eu fiquei
surpresa ao ouvir que depois de muitos anos também, as pessoas não desistiram desse tipo de tentação que elas têm e tinham.
No aniversário, vocês devem se lembrar... de quantos anos vocês gastaram praticando a Sahaja Yoga. Vocês devem entender
todos os bons momentos que tiveram... e quanto tempo a cada ano vocês gastaram desfrutando Meu aniversário, também
compreendendo como vocês cresceram e se transformaram, como vocês mudaram, e como vocês desfrutaram, e como vocês
assimilaram todas as qualidades da Sahaja Yoga. A qualidade mais importante de um Sahaja Yogi... é que ele tem de ser
totalmente honesto. Ele não veio aqui para ganhar dinheiro. Não ganhar dinheiro. Ele não veio aqui para ganhar poder, mas ele
veio para se elevar dentro do belo mundo novo que estamos criando. Nós temos de criar esse mundo para o mundo inteiro, para

as pessoas que vivem por toda parte, que estão até mesmo nas florestas, que estão perdidas nos Himalaias. Em qualquer lugar,
nós temos de espalhar essa bela sensação, ou bela existência de autorrespeito e dignidade. É muito importante observar se
você realmente é o Si. Você está respeitando o seu Si? Ontem mesmo vocês disseram: "Conhece a ti mesmo". Se esse é o caso,
você respeita a si mesmo? É muito importante primeiro respeitar a si mesmo. Se você não sabe como respeitar a si mesmo... e
corre atrás de coisas inúteis, então o que devemos dizer? Qual é a qualidade que você assimilou na Sahaja Yoga, exceto ter
começado um negócio ou alguma coisa assim? Isso é muito triste, mas há pessoas que ainda estão... se arruinando na lama de
todas essas coisas. Vocês superaram muitas coisas, Eu sei; vocês alcançaram, Eu sei, tantas coisas que não são possíveis;
vocês têm feito coisas humanamente impossíveis. Vocês superaram toda essa insensatez, mas ainda assim, há algumas
pessoas entre vocês... que ainda estão na lama fétida da insensatez. É bom que vocês estejam celebrando Meu Aniversário...
com tanto entusiasmo e tanta alegria. É tão bom ver tudo isso, e Eu quero que todos vocês sejam Meus ornamentos. No mundo
inteiro, eles devem ver que vocês são Meus filhos... e que vocês são de grande valor e de imensa compreensão. Vocês são
Meus filhos. Eu realmente trabalhei para vocês, no sentido de que em cada minuto, em cada momento de Minha vida, Eu pensei
em vocês. Eu quis realizar isso de uma maneira tão bela de modo... que vocês realmente se tornassem pessoas boas, pessoas
ideais, pessoas especiais com compreensão. Assim, este é o dia em que vocês devem sentir... que é o seu aniversário que está
sendo celebrado. Quando vocês estiverem completamente limpos, tiverem se tornado nirmal, personalidades totalmente puras
do amor, esse é o dia de seu aniversário, e do Meu também. Eu tenho de falar sobre essas coisas, porque algumas coisas
chegaram ao Meu conhecimento, e Eu estou realmente chocada pela forma como algumas pessoas... ainda não estão
compreendendo o valor delas, não estão compreendendo o mérito delas. E é por isso que outro dia Eu lhes disse que vocês
devem conhecer o seu Si. Antes de tudo, o Si é o Espírito. Ele é o Espírito, o reflexo de Deus Todo-Poderoso. Se você quer viver
como todas as outras pessoas comuns insensatas, você deve ficar fora da Sahaja Yoga. Mas se você acha que tem de
realmente mostrar o seu valor, vindo para a Sahaja Yoga, e se você tem de sentir orgulho de si mesmo, então tente entender que
na Sahaja Yoga, você não tem de ter todas essas fraquezas. Quando a Kundalini se eleva, Ela passa através dos seis chakras,
iluminando os chakras. Eu posso tolerar vocês, até um ponto, mas a Kundalini os punirá. Ela fará o que for necessário para
corrigi-los. Até um ponto, Ela fará isso. E depois quando Ela descobre que não é possível corrigir vocês, então Eu não sei o que
acontecerá e como será resolvido. É muito fácil vir para a Sahaja Yoga, entrar e praticá-la. Mas vocês vão contra si mesmos... se
tentarem se comportar como pessoas muito comuns, inúteis, então vocês não podem ficar na Sahaja Yoga. Vocês serão
expulsos. Assim que vocês forem expulsos, onde vocês aterrissarão? O que acontecerá? Isso vocês sabem muito bem. Neste
dia auspicioso, Eu tenho de lhes pedir para serem auspiciosos. Não façam nada que não seja auspicioso. Eles chamam isso de
"protocolo". Mas há pequeninas coisas que mostram que você é auspicioso. Coisas muito, muito sutis, minúsculas que
mostram que você é auspicioso, que você não tem de aprender. Automaticamente, espontaneamente isso surge... e você
desfruta sua auspiciosidade. Porque você é santo, porque você é nirmal... e você desfruta essa qualidade dentro de você. E
quando isso acontece, esse é o seu aniversário. Vocês renasceram, como vocês sabem, todos vocês renasceram. Vocês
renasceram, mas ainda assim vocês eram crianças, e agora vocês cresceram. Esse crescimento tem de ser mostrado de todas
as formas. Quando uma pessoa cresce, então ela faz o máximo para fazer várias coisas... para expressar a si mesma. Da
mesma maneira, quando você é adulto, então você tem de mostrar que você é adulto na Sahaja Yoga, que você é muito
profundo e que você é uma pessoa veterana. Eu também tenho observado algumas crianças pequenas. Elas são tão adultas e
tão sensatas que às vezes Eu fico surpresa. Elas são grandes santos renascidos, elas são grandes pessoas que renasceram.
Mas se você ainda está correndo atrás de coisas insensatas, se você ainda está cheio de luxúria e ganância, então é melhor
você deixar a Sahaja Yoga por conta dela mesma, e você pode encontrar algum outro local onde você possa fazer isso. É algo
surpreendente... como as pessoas não compreendem a posição delas na Sahaja Yoga. O crescimento de vocês de modo geral
tem sido muito bom. Eu sei que há muitas pessoas que são Sahaja Yogis maravilhosos, que são realmente grandes Sahaja
Yogis e eles têm todo o direito... de chamarem a si mesmos de "Sahaja Yogis" ou "Mahayogis". Mas isso somente é possível e
perceptível... se você realmente crescer interiormente... e seu Espírito brilhar como um oceano cristalino de amor. Agora, a
conexão foi feita. Vocês têm o conhecimento de todos os chakras. Vocês sabem como elevar a Kundalini. Vocês também
sabem como curar as pessoas e como tratá-las. Com todo esse conhecimento, com toda essa vida que você obteve, isso é
como o leite que você dá para carregar as suas energias, e então você tem de se tornar ativo, cheio de energia. Você não pode
ser letárgico em relação a isso. Quando você é letárgico, então você não é um Sahaja Yogi. Você tem de estar se movendo com
essa chama em seu coração: você sabe o que é o Si e você sabe o que tem de fazer pelos outros. Deve ser que vocês devem ter
sido também grandes buscadores... em vidas anteriores, e essa busca que existia os trouxe para a Sahaja Yoga. Agora, com
essa busca, quando vocês estão aqui, vocês ainda estão buscando todas essas coisas inúteis. Eles não podem crescer, vocês

não podem crescer. E pessoas assim não podem fazer os outros também crescerem. Assim, a coisa principal que a pessoa tem
de entender... é como você tem crescido em seu amor. Veja, uma pessoa que é assustadora, que é muito severa, que fala muito
rudemente, não é um Sahaja Yogi, de forma alguma. Mas aquele que cuida, que se importa, que ama e é muito generoso é o
verdadeiro Sahaja Yogi. Vocês são pessoas de qualidades especiais, e essas qualidades devem ser mostradas em sua vida. Eu
sei que vocês Me amam muito... e vocês sabem o que fizeram para celebrar Meu aniversário. Assim como vocês têm muitos
desses ornamentos, Eu já lhes disse que vocês são os Meus ornamentos, e a vida de vocês é o meu ornamento. E a forma como
se comportam e a forma como conhecem a si mesmos... são coisas que serão muito apreciadas pelo mundo inteiro. Isso não é
para nenhum outro propósito, mas é somente para lembrar que todos vocês têm de crescer. Vocês têm de se tornar
personalidades muito, muito profundas. Vocês têm de crescer dentro de vocês mesmos, celebrando o seu próprio aniversário.
Todo dia tentem ver: "Qual é a sua experiência?" "O que você viu?" "Com quem você se encontrou? Como eles falaram?" Eu
conheço tantos nomes, praticamente Eu conheço o nome de todo mundo, praticamente Eu conheço a Kundalini de todo mundo.
Eu também sei de qual pessoa a Kundalini está bem e de qual pessoa não está. Eu conheço muitas pessoas. Muitos Me
perguntam: "Como a Senhora conhece tantos nomes," "e como a Senhora se lembra?" Eu não sei essa parte, mas é que toda vez
que Eu vejo uma pessoa, Eu vejo a Kundalini dela, e a partir dessa Kundalini, Eu sei quem a pessoa é. Pode haver milhares e
milhares de Kundalinis, mas Eu sei quem é quem, porque Eu os amo. Se você ama alguém, então você sabe o que ele é. Não é o
amor estúpido, como eles chamam de romance e tudo mais, é um sentimento muito profundo. Quando você entra, por exemplo,
no jardim de seu coração... e sente a bela fragrância por toda parte, quando você pensa em pessoas tão boas, assim como
houve santos, grandes salvadores, e agora os Sahaja Yogis, você se sente tão grato... por ter alcançado esse estado de alegria
coletiva. Eu nunca impus nenhuma restrição a vocês. Façam o que vocês quiserem, seja qual for a forma que queiram fazer,
vocês podem fazer. Eu nunca os incomodei sobre dinheiro ou qualquer coisa. Mas este é um campo de testes. Este é um
campo de testes onde vocês estão. Se você não se testar, como você saberá até que ponto você chegou? Portanto, você é o
estudante, você é o examinador... e você é aquele que tem de dar a si mesmo o certificado. E nesse caso, o que acontece é que
você começa a compreender, a compreender muitas coisas que você nunca compreendeu. Quero dizer, o "conhecimento", o
assim chamado "conhecimento" não é nenhum conhecimento, porque é tudo falsidade, é tudo mental. Mas o conhecimento
verdadeiro, absoluto torna-se claro para você, o conhecimento sobre todo mundo, sobre cada aspecto, sobre todo o ambiente
que o cerca. Tão claramente você sabe. E isto deve acontecer: você deve saber muito claramente, muito, muito claramente.
"Qual é a sua situação?" "Onde você está?" e "O que você está fazendo?" Não que você tenha menos poderes. Você tem todos
os poderes. Mas para isso, você tem de ir fundo. Como por exemplo, há um poço, o poço tem água dentro dele, mas se seu
balde não afunda, como ele pode trazer a água? Se seu balde está cheio de pedras, para que serve esse poço para você? Da
mesma maneira, nós temos tudo dentro de nós, como Eu lhes disse ontem. E a Sahaja Yoga é o meio pelo qual você pode... ir
fundo e descobrir sobre seu Si, que é tão belo, puro, e essa é a coisa que deve ser desfrutada, não outras coisas insensatas que
você fica correndo atrás, que você acha que são importantes. Eu já lhes disse que isso é Shudha Iccha, é a Kundalini, Shudha
Iccha, o Puro Desejo, porque os outros desejos nunca são satisfeitos. Você tenta comprar uma coisa, depois você não desfruta;
você quer comprar uma outra coisa, não desfruta; você quer comprar uma outra, não desfruta. Porque não é o desejo
verdadeiro. Este é o princípio da economia: você nunca está satisfeito. Você segue comprando, comprando, comprando,
comprando, e você compra tantas coisas que por fim, o que acontece é que todas as indústrias entram em colapso, isso é o que
está acontecendo na América. Isso tem a característica... de que seja o que for que você faça é repelido de volta em você.
Somente o crescimento espiritual não repele. Ele floresce, ele é fragrante, ele é belo. É uma tamanha experiência estar com o
seu Si, é como se você tivesse entrado no belo jardim do paraíso. Se você quer ter esse sentimento, abandone todas as ideias
insensatas, abandone toda a insensatez mundana, abandone tudo e então você sentirá que você agora está muito mais lá, onde
você deveria estar. Você não terá nenhuma dúvida, você não terá nenhum desejo ardente, você não se sentirá de forma alguma
insatisfeito. Mas algumas pessoas ainda estão em um estágio muito elementar, Eu sei. Eu sei que não falei com elas, porque Eu
sei que este ano todas essas pessoas serão expostas. Sem dúvida. Então de que adianta fazer alguma coisa na qual você será
exposto? E o mundo inteiro da Sahaja Yoga olhará para você como um criminoso... ou como uma pessoa que não merece
nenhum respeito, seja qual for. Ou você se livra disso. E se você está aqui para conquistar muitos degraus de ascensão, você
tem de ter seus olhos direcionados para cima e não para baixo. Você deve ver quais são os degraus que existem, você tem de
subir esses degraus. E com esses degraus, onde você entra? Eu lhes direi: nesse belo jardim perfumado, no jardim do seu Si,
que é tão belo. Ao invés disso, você está perdido na lama do mundo, assim como muitos estão perdidos. Então por que você
veio para a Sahaja Yoga? Abandone essas ideias insensatas, tente dedicar-se à espiritualidade, à pura espiritualidade. A pureza
é a palavra. Você deve ter pureza. E a pureza interior é... você poder facilmente, facilmente se estabelecer com a Sahaja Yoga. O

seu estado de testemunha tem de melhorar. O estado de testemunha tem de ser muito projetado de modo... que esse
condicionamento e a reação do ego acabarão. Você não terá mais reações, mas você simplesmente testemunhará. E o
conhecimento que é verdadeiro surge sempre, sempre através do ato de testemunhar. Se você não sabe como testemunhar,
então seja qual for o conhecimento que você tenha é apenas através... do seu ego ou através dos seus, vocês podem dizer,
condicionamentos. Não é o conhecimento absoluto. Assim, para obter o conhecimento absoluto sobre qualquer coisa, o que
você tem de fazer é alcançar o ponto do absoluto. Alcançar o ponto onde você fica absolutamente limpo, puro, nirmal. Agora,
não se condene se você tem alguns defeitos, devem existir, todos vocês são seres humanos. Mas todos esses defeitos, com o
seu poder de espiritualidade, você pode superar completamente. Para isso, o que você tem de fazer? Primeiro é introspecção.
Primeiro é tentar descobrir. Separe-se de si mesmo, e diga: "Olá senhor, como você está?" Comece com isto: "Olá, do que você é
capaz?" E comece a ver a si mesmo de fora, e erradicar, remover tudo que não é o seu Si. Esse conhecimento do Si vem a você
quando você quer o conhecimento. Deve ser o puro desejo de conhecer o Si. Vocês são pessoas especiais, sem dúvida. Todos
vocês foram escolhidos para serem muito, muito especiais, sem dúvida. Deve haver alguma coisa em relação a vocês, pois
vocês chegaram a esse estado onde vocês estão tentando... tornar-se o Si. O Si é absolutamente satisfeito consigo mesmo. Ele
não precisa de nada para se satisfazer. Na verdade, ele é a satisfação personificada. Ele apenas vê as coisas, ele apenas
observa as coisas, ele apenas testemunha. E enquanto está testemunhando qualquer coisa, ele sabe. Ele sabe. Você não tem de
dizer: "Isto é isto" ou "isto é aquilo". Você não tem de expressar muito qualquer coisa. Ele simplesmente expressa a si mesmo,
se, se você é uma pessoa pura, seus desejos são puros, e você somente tem o puro desejo de ascender. Assim, novamente, Eu
tenho de falar sobre a Kundalini, você deve ter uma Kundalini... se estabelecendo completamente dentro de você.
Completamente se expressando dentro de você. Completamente iluminando, iluminando o seu Si. Uma Kundalini assim deve
estar presente, e somente é possível se você não colocar... obstáculos ao crescimento Dela. Se você permitir que Ela cresça, Ela
cresce, e Ela trabalha. Como vocês sabem, Eu comecei esse trabalho somente em 1970. Não porque Eu não pudesse começá-lo
antes, não porque havia todas as pessoas más neste mundo, mas porque Eu estava esperando que Eu mesma Me torna-se
hábil... para lidar com todos os tipos de Kundalinis. Eu tive de trabalhar todas as permutações e combinações que havia. E
então apenas pensei: "Se Eu pudesse conseguir um meio pelo qual..." "todas essas combinações pudessem ser trabalhadas em
uma única linha," "somente então a Kundalini se elevaria." E funcionou, aconteceu com um desejo sincero. Porque Eu fiquei
muito triste com as pessoas... que estavam gastando suas vidas em alguma coisa muito insensata. Elas não podem desfrutar
nada, elas não têm nenhum sentimento genuíno por nada, elas não têm nenhum amor genuíno por nada... e elas não são nem
mesmo amadas. Elas não conseguem amar, elas não são amadas e estão sofrendo. Assim, isso foi uma ação premeditada de
Minha parte, Eu devo dizer, em que Eu observei os seres humanos muito cuidadosamente. Por que eles agem assim? Por que
eles se comportam assim? Por que eles não estão compreendendo? Por que eles são rudes? Por que eles gritam? Por que eles
batem? Por que eles fazem todas essas coisas? Por causa dos desequilíbrios dentro deles. Mas com introspecção, se você
começa... a observar esses desequilíbrios, você agora sabe como se curar e pode realmente trabalhar isso. Você só tem de
trabalhar em seus chakras. Ver qual chakra está bloqueado, onde está o problema. Você tem de respeitar a si mesmo de tal
maneira... que você se torne seu próprio médico e você saiba tudo sobre si mesmo. "Isto está errado comigo, por que estou me
bloqueando?" "Por que estou me bloqueando neste chakra?" "Por que isto está acontecendo?" Essa é a educação que você tem
dar a si mesmo, a qual só será possível se você conhecer pela experiência... todos esses bloqueios. É para vocês crescerem
agora. Crescerem e se transformarem em pessoas grandiosas, grandes personalidades, pessoas formidáveis que fizeram
história, que são respeitadas. Todos esses grandes santos e tudo isso... também foram de grande calibre, mas eles não sabiam
como elevar a Kundalini, o que vocês sabem. Vocês têm um conhecimento especial: como elevar a Kundalini, como julgar a
Kundalini, como entender onde está o problema. E também vocês sabem como falar com a pessoa sobre... os problemas dela
de forma muito bela, com amor. Assim, a mensagem do seu Espírito... é que vocês devem amar uns aos outros. Se você não
ama alguém, então qual é o problema? Por que você não ama? Qual é a coisa ruim em relação a uma determinada pessoa? Se
ele é um Sahaja Yogi, e um grande Sahaja Yogi, isso é por causa de ciúmes? É por causa da ganância ou da luxúria? Você ainda
é assim. Então a unidade no mundo inteiro de irmandade... é algo para ser realmente desfrutado. Desfrutado tão belamente.
Vejam todas estas coisas que vocês têm aqui. Há tanta harmonia entre elas. Tanta harmonia, porque é feito com amor. Se você
faz qualquer coisa com amor, isso é muito harmonioso, cria tamanha harmonia entre as pessoas. Vejam, a satisfação da
companhia do outro, a satisfação com as conquistas do outro... dão tanta alegria que Eu não posso descrevê-la em palavras. É
impossível. As palavras não podem lhes comunicar esse sentimento que vocês têm. Como Eu lhes disse, vocês se sentem
como se estivessem no Jardim do Éden. Esse tipo de sentimento deve surgir em você... quando você conhece o seu Si. Porque
quando você conhece o seu Si, na verdade você conhece o seu próprio Ser... e você fica tão feliz que seu Si é tão belo, que você

é tão belo, que você ser é alegre, que você tem todas essas coisas. Conhecer isso dentro de você é realmente, realmente cheio
de fragrância com alegria. Você deve ter esse estado. Eu vejo às vezes que quando vocês estão muito felizes, vocês dançam e
cantam, isso é algo realmente muito bom. Mas o tempo todo, o seu Espírito deve dançar, pelas menores coisas, por uma
pequena coisa que é feita, por exemplo, você vê algo artístico, você vê um gesto de gentileza, um gesto de gratidão. Você sente
essa profundidade desse sentimento. Por exemplo, hoje Eu vi a bandeira da independência. Quando nós a conquistamos, nós
fizemos esta bandeira. Eu vi esta bandeira ser abaixada - ser hasteada quando a outra era abaixada. Eu não consigo lhes dizer
qual foi o sentimento que Me dominou. Um tamanho sentimento de que a verdade, de uma forma ou de outra, triunfou sobre a
inverdade. A justiça mostrou-se acima da injustiça. Esse sentimento ainda é tão grande, Eu não posso nem mesmo ver a
bandeira. Se Eu vê-la, Eu Me lembro de toda a história, da coisa toda, quantas pessoas se sacrificaram, quantos mártires
existiram, quantas pessoas lutaram por isso, essa bandeira representa isso. E vocês representam tudo isso. Vocês representam
todos esses ideais. Vocês representam todos esses sacrifícios, e vocês representam tudo que deve ser alcançado... para o
aperfeiçoamento dos seres humanos. Vocês têm de alcançar muito pelos outros. Você tem de trabalhar dentro de você mesmo.
O que você pode fazer pelos outros? O que você pode alcançar pelos outros? Qual é a melhor forma de assimilar essas
qualidades dentro de você... de modo que você se torne uma personalidade absolutamente única? Como Eu lhes disse, houve
muitos grandes líderes... e muitas pessoas grandiosas que são lembradas por muitas pessoas. Agora, o que vocês devem ver é:
o que as tornou tão grandiosas? Por que após tantos anos, as pessoas ainda se lembram delas? Eu lhes dei a estátua de
Shivaji-Maharaji. Agora, ele foi uma outra grande alma, que tinha princípios tão grandiosos... e uma vida tão bela em sua fala,
em sua atitude, em tudo. Com tudo isso, ele era uma pessoa muito corajosa. Uma vez que vocês tenham isso, vocês não
serão... desencorajados de fazer qualquer coisa que seja importante. Vocês não terão medo de nada. Vocês não darão voltas e
voltas, mas vocês saberão como achar uma solução e como fazê-la dar certo. Isso lhes acontecerá, se vocês realmente
conhecerem a si mesmos, vocês terão esses poderes de coragem. Vocês não serão temerários, mas terão sabedoria. Vocês
terão coragem com sabedoria. E isso é o que é o seu Si, o qual lhes dará muita sabedoria e muita coragem. Não é um "espírito
brigão", não é uma natureza violenta, não é uma natureza rude, mas é uma atitude muito corajosa, bela, silenciosa. Há uma
história sobre um santo chinês. Quando um rei pediu a esse santo chinês para que ele ensinasse... seus galos a brigar - eles
tinham "brigas de galo". Então o santo chinês disse: "Tudo bem, traga seu galo aqui, eu lhe ensinarei a brigar." E o santo chinês
deve ter posto um pouco de sabedora na cabeça do galo. Vocês podem imaginar? E quando eles os levaram para aquela briga,
o que eles notaram foi que o galo simplesmente ficou em pé, firme. Ele não atacava, ele não fugia, ele simplesmente ficava em
pé, firme. E todos os galos fugiram do campo, porque naquela posição firme estava o poder da sabedoria... e o poder da
coragem. A coragem é silenciosamente muito poderosa. Vocês não têm de bombardear ninguém, vocês não têm de matar
ninguém, mas vocês têm de enfrentar firmemente com coragem. E essa é um outra qualidade que se expressará, a qual é muito
refinada, muito doce. Vocês permanecerão firmes com essa coragem. Eu sei que muitos de vocês são assim. Não há nenhuma
luta, não há nenhuma briga, apenas permanecendo firmes com coragem... e fazendo tudo que for correto. E isso é
perfeitamente possível, porque vocês têm agora a conexão com o Todo-Poderoso. Vocês têm a conexão com o
Paramchaitanya, e isso fará tudo dar certo. Eu ficarei muito, muito feliz ao dizer que hoje Eu estou vendo... que muitos de vocês
são Sahaja Yogis muito bons, muitos de vocês. E se vocês encontrarem alguém que não é, por favor Me informem. Por favor Me
contem. Por favor, descubram se há alguém que está tentando ser... muito opressivo e que está tentando controlar tudo, que
está tentando ganhar dinheiro, que está tentando expressar luxúria e ganância. Assim, uma vez que vocês realmente tenham
trabalhado, vocês devem saber que esta é a área que chamamos de "Dharmayudha". "Dharmayudha" significa "a guerra da
religião", mas não da forma que as pessoas estão lutando. O nosso dharmayudha é que nós estamos sustentados no dharma. E
dharma não significa religião, mas ele é o Vishwa Nirmala Dharma. Nós estamos sustentados em nossa religião. E há uma
negatividade, nós a chamamos de adharma, que está lutando, portanto sustente-se em seu dharma. A menos e até que você
seja dhármico, você não pode ter nenhuma conquista na Sahaja Yoga. Eu tenho visto pessoas que são, digamos, de fora do
país, elas têm ideias estranhas e virão e Me dirão: "Mãe, eu tenho uma esposa, mas estou apaixonado por outra mulher," "então
o que devo fazer?" Eu disse: "Saia. Só isso. Simplesmente saia." Ou a esposa pode dizer: "Mãe, eu estou tendo relacionamento
com outro homem, o que devo fazer?" Eu disse: "Saia. Só isso. Saia da Sahaja Yoga." "Você é inútil para a Sahaja Yoga e a
Sahaja Yoga é inútil para você." É um banido, completamente. Eles não têm nada a ver com a Sahaja Yoga. Também, digamos,
na Índia - Também na Índia, nós temos problemas de desonestidade. Eles são pessoas desonestas. Essa é nossa tendência
especial, Eu acho. Nós temos pessoas muito corruptas. A Índia se tornou tão corrupta que Eu não consigo acreditar nisso. Eu
estava aqui há cerca de 35 anos atrás, nós nunca tínhamos ouvido falar de corrupção. Agora, eles se tornaram tão corruptos. E
isso é o que entra, também entra na Sahaja Yoga. Quando isso entra na Sahaja Yoga, eles serão simplesmente desmascarados

e punidos, não por Mim, não por vocês, mas pela própria Kundalini deles. Assim, cada país tem a sua própria "especialidade"...
no que se refere a fazer alguma coisa errada. Nós não estamos aqui para fazer nada errado. Nós não vamos nos expressar
como pessoas erradas, mas nós estamos aqui para provar que somos perfeitos, que somos pessoas maravilhosas. Isto é que é
o Si: nós somos perfeitos. Nós não temos de continuar de acordo com o que nós éramos. É um novo reino que alcançamos, é
uma nova área que alcançamos, e vamos desfrutar essa grande área. Eu acho que todos vocês Me entendem, hoje Eu estou um
pouco preocupada com as pessoas... que estão arrastando a Sahaja Yoga para baixo. E eles devem entender que Eu entendo
tudo. E quando eles forem feridos, eles não devem Me culpar por isso. É óbvio que eles não estão nem um pouco próximos da
Sahaja Yoga. A Sahaja Yoga purifica você a cada dia. Você observa uma experiência, você vê uma pessoa, você vê alguns
eventos, e a Sahaja Yoga purifica você. Esse é o sinal. Vamos supor que Eu veja alguém, um homem desonesto, imediatamente
Eu começo a achar: "Espero que Eu mesma não esteja cometendo nenhuma desonestidade." Apenas imagine que você é aquele
que é o tutor, corrigindo a influência em você mesmo. Onde você se sustenta? Você se sustenta no ponto de correção ou em se
destruir com isso. Todo mundo gostou muito da palestra de ontem, mas esta que estou lhes falando é a extensão daquela
palestra. Vocês são pessoas muito grandiosas, vocês podem salvar o mundo inteiro. Eu devo dizer que nunca esperei tudo isso
acontecer em Minha vida, e aconteceu. E Eu os vejo como pessoas muito, muito grandiosas. Especialmente as mulheres têm de
trabalhar isso mais, porque Eu sou uma mulher... e a mulher tem uma capacidade especial de amar e de suportar. Eu espero que
todos vocês se tornem belos, belos Sahaja Yogis. E nada pode convencer o mundo inteiro, exceto o trabalho de vocês, suas
habilidades e também o seu poder de amar. Eu tenho visto, experienciado muitas coisas em relação a vocês. Quando Eu penso
nessas experiências, Eu Me sinto realmente muito feliz. Eu tenho visto as pessoas, como elas têm administrado e cuidado... de
muitas coisas que eram difíceis, e têm feito isso dar certo. Assim, agora nós estamos empenhados em um novo mundo, e
nesse novo mundo, uma nova raça de Sahaja Yogis... tem de mostrar a sua presença. Eles têm de mostrar os poderes deles e a
coragem deles... e a compreensão deles. Isso não é sério, não é frívolo, mas é cheio de alegria. É somente alegria que você tem
de sentir em relação a si mesmo. Eu estou lhes falando tudo isso, porque isso está dentro de vocês, dentro do seu poder. Está o
tempo todo residindo dentro de vocês, e vocês têm se defrontado com isso também. Assim, Eu desejo a todos vocês um
aniversário muito, muito feliz, de modo que vocês tenham um novo nascimento e uma nova compreensão, e uma nova
personalidade. Tentem aceitar essa personalidade, tentem respeitá-la. Essa personalidade é o seu Si. Que Deus os abençoe.
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Hoje nós nos reunimos aqui para fazer o Puja de Páscoa. Na história da espiritualidade, é um dos dias mais importantes,
quando constatamos que Cristo ressuscitou. É muito significativo e simbólico... que na Sahaja Yoga também, o que nós temos
feito é ressuscitar para a vida. Isto deve ser compreendido: a ressurreição é a mensagem para todos nós, para o mundo inteiro.
Nós temos de nos ressuscitar. Não havia nenhuma necessidade de Jesus fazer aquilo. Mas ele era um modelo, o modelo de um
santo, o modelo de uma alma realizada, o modelo de uma pessoa que veio... dos céus para nos salvar. Assim, essa ressurreição
é também... parte integrante de nossas vidas. Isso é tão simbólico, tão simbólico, que nós éramos... em nossa consciência
pessoas perdidas. Nós não tínhamos nenhum controle sobre nós mesmos... no que se refere a saber o caminho que nossa
mente nos dizia para seguir. Nós não tínhamos nenhum equilíbrio na mente... e no nosso ser físico, nenhum equilíbrio de
qualquer tipo na vida, e seguíamos a esmo... qualquer que fosse o caminho que achávamos que era bom.
Não havia nenhuma sabedoria em relação a isso. Na realidade, Jesus era a Encarnação de Shri Ganesha. Foi uma tarefa muito
difícil que Ele executou. Ele costumava convencer as pessoas... que eram totalmente ignorantes sobre a espiritualidade, que
apenas sabiam sobre dinheiro e nada mais. Ele veio naquela época em que as pessoas não tinham... nenhuma ideia sobre
espiritualidade, de forma alguma, de forma alguma. Mas de alguma modo, tudo funcionou de uma maneira tão bela... que as
pessoas começaram a compreender... que Ele comunicou que a ressurreição é o ponto importante. Ele sabia que quando a
ressurreição acontece, a Kundalini se eleva... e o conecta ao Poder Divino, que é Onipresente. Então você começa a
compreender que há uma vida além... da vida que você criou. Há um outro tipo de vida, um tipo de vida mais elevado que o
conecta ao Poder Divino. E então este Poder Divino lhes dá a Verdade Absoluta.
Se você crescer cada vez mais, você conhecerá a Verdade Absoluta, porque até agora você não conhece. Então nós temos feito
coisas erradas, feito da forma errada, ficando perdidos. Também escutando pessoas que estavam apenas se gabando... e que
estavam dizendo que conheciam a Verdade. Mas quando você próprio descobre a Verdade, você é uma pessoa diferente. Sua
descoberta é tão inata e tão real... que você descarta tudo que é irreal. Muito facilmente você pode descartar isso... e não acha
difícil se livrar disso. Nesta conferência, como vocês sabem, nós temos mais muçulmanos, islâmicos, que têm sido tão
desencaminhados no mundo inteiro. Tem sido dito para eles todos os tipos de histórias... e o ódio entre as pessoas ou outras
coisas. Esses bhoots islâmicos estão indo de mal a pior... e as pessoas querem acreditar nisso. Especialmente em Meu país, há
um problema muito, muito grande... com essa influência islâmica, porque eles não estão em nenhum lugar próximos do Islã... e
não tem nada a ver com o Profeta Maomé, mas eles estão pensando... que estão corretos e que o que eles estão fazendo é o
correto.
Eles estão tentando difundir a religião muçulmana. De que adianta? Qual é o propósito? Eu não consigo entender. A menos e até
que você tenha sua Realização, você é um ser humano inútil, imprestável. Você pode odiar os outros, pode bater nos outros,
você pode matar os outros e isso está está acontecento por toda parte. É uma coisa surpreendente que toda essa insensatez
esteja acontecendo... em todo lugar do mundo em nome do Profeta Maomé. Então de uma só vez, em um lado você coloca
Cristo... em uma outra crucificação, em outro lado, o Profeta Maomé para Sua crucificação. Eles não podem lutar. Eles estão na
mesma linha.
Eles estão na mesma compreensão. Como Eles podem lutar... se os discípulos Deles estão lutando de forma tão grave por toda
parte, que às vezes isso realmente o influencia, quando você só ouve sobre como as pessoas estão lutando por insensatez. Em
Sua vida, Cristo não se casou. Ele não se casou e nunca precisou também. Ele não se casou. E muito jovem, Ele foi crucificado.
Essa crucificação mostra que Ele não tinha medo da morte... e Ele sabia que Ele ressuscitaria. Isso Ele teve de fazer através do
Agnya Chakra. O Agnya Chakra é, como vocês sabem, é muito constrito. E através dessa constrição, Ele tinha de passar.
Para isso, Ele tinha de ser morto. E Ele aceitou isso. Ele aceitou... com todo coração que essa era a provação que Ele tinha de

passar. Da mesma maneira, o seu Sahasrara... só pode ser alcançado através do Agnya... e o Agnya tem de estar aberto. Mas
para isso, você não tem de ser enforcado, você não tem de ser crucificado, mas você tem de crucificar seu ego. O primeiro
ponto é o ego. Nós temos um tamanho ego que você nunca consegue se livrar dele. Nós temos formas sutis de ter egos, por
exemplo: "Eu vim deste país, eu devo ter ego", "eu vim deste tipo de família, eu devo ter ego." Eles fazem todos os tipos de
coisas estúpidas, que são realmente pecaminosas e eles acham... que eles são muito importantes se eles têm ego. Você tem
de lutar contra esse ego, senão sua ressurreição não será possível, sua atenção não consegue passar através do Agnya Chakra.
Enquanto eles nos derem identificações satânicas, isso não dará certo. É um acontecimento muito sutil, um acontecimento
muito, muito sutil, de modo que você deve observar o seu próprio ego. Depois da Realização, Eu disse: "Conheça a si mesmo." A
primeira coisa que você saberá... é que você tem muito condicionamento e muito ego. Por exemplo na Índia, você encontra
pessoas que têm... muito condicionamento de seus assim chamados rituais, muito ritualistas. Tudo é um ritual para eles e eles
não conseguem se livrar disso. É tudo condicionamento, mas o ego é a pior parte no ocidente, mais no ocidente, onde Eu não
sei o que eles pensam de si mesmos. Nesse ego, eles se perdem. E eles não conseguem ver o que está errado com eles, com
sua própria comunidade, com seu próprio povo, que afirmam ser tal e tal coisa importante. Assim, esse ego realmente tem
dominado muito.
Até agora na história, muitos países, nações, têm sido realmente torturados e massacrados, por causa do ego de algumas
pessoas. Uma vez que eles se derem conta de... como eles têm sido horríveis, como eles têm sido satânicos, como eles têm
sido agressivos, eles desistirão disso. Mas eles têm de perceber e para isso, Eu disse: "Você tem de ter sua ressurreição." Sem a
ressurreição, você não saberá de forma alguma, você não ficará consciente do que você tem feito de errado. É muito, muito
surpreendente... como as pessoas continuam fazendo coisas erradas, as divulgam e se mostram como egoístas. Quando Eu
leio os jornais, Eu digo: "Todos eles são pessoas estúpidas por toda parte." Totalmente, muito, muito... estúpidas no sentido de
que eles não têm nenhuma compreensão... do que eles estão fazendo. Eles estão simplesmente matando pessoas, desfrutando
a matança e são tão violentos, é impossível entender que tipo de vida eles vão ter... depois da morte, mesmo antes da morte.
Nessa coisa toda, você vê o quadro todo do mundo. Você perceberá que todos esses países que ainda estão lutando... por
insensatez são muito, muito pobres, estão tendo momentos muito ruins... e eles estão prestes a serem completamente
destruídos.
Mas eles não querem ver por que eles estão sofrendo, por quê, o que está acontecendo, qual é o problema. Nos países onde há
riqueza, muita riqueza, eles também se perderam. Eles também precisam da ressurreição. Eles têm de se elevar acima do
materialismo... e ver por si mesmos que o que eles estão fazendo é errado. Eles são, na verdade, como trapaceiros. Eles estão
enganando a sociedade o tempo todo. Eu acho que toda a economia é baseada na trapaça, pelo modo como eles conseguem
enganar as pessoas. E nessa trapaça, você nem mesmo se dá conta de que está fazendo algo... para tornar as pessoas tão
inseguras. Assim, esse negócio de dinheiro também é tal que... ele o torna muito ganancioso e você começa... a dar muita
importância ao dinheiro. Isto é uma coisa que deve ser compreendida a partir da vida de Cristo: Ele era um homem muito
simples, pobre, filho de um carpinteiro.
E para Ele, o dinheiro não era nada além de uma coisa totalmente inútil. Para Ele, o Espírito era tudo. E Ele ficava pregando e
falando para as pessoas... que você deve ter o despertar espiritual. Muito importante. Tente entender que há vida além de tudo
isso... e então você deve obter os melhores resultados dessa vida, a qual você simplesmente está desperdiçando. Ele era tão
inteligente e... a forma como Ele discutiu com todos aqueles grandes padres da igreja... sobre religião e tudo mais. É
impressionante como um menininho... podia compreender tão profundamente sobre religião. Ele era um menininho naquela
época, sem dúvida, mas Ele era uma pessoa Divina, criado pelo Divino. Ele era Shri Ganesha. Ele é o Aum.
Ele é o conhecimento, tudo. Apesar disso, ninguém O reconheceu, porque eles não puderam reconhecer a Verdade. Eles não
puderam compreender a Verdade. Eles eram tão estúpidos que... eles só podiam adotar algo que fosse falso, que fosse ruim. E
por fim, eles O crucificaram. Este é um mundo estranho onde os santos são crucificados... e aos demônios é dada muita
importância. Mas agora, o momento chegou... para todas essas pessoas que estão cometendo erros, que estão tentando
reprimir os outros, elas serão reprimidas. Todas elas serão expostas. Eu lhes disse que este é o ano da exposição. Todos eles
serão expostos se estiverem fazendo todas essas coisas... de agressão e de ganância.

Toda a ganância deles será completamente exposta... e eles serão jogados no inferno. Isso é o que Eu senti para este ano
especialmente. Isso tem de acontecer, então a melhor coisa é dedicar-se à sua ressurreição, dedicar-se à sua vida mais
elevada... e ver por você mesmo: "O que você está fazendo?" Qual é a coisa mais importante para ter? Dinheiro? Poder? Isso não
ajuda ninguém. As pessoas não têm um nome importante com isso. Ninguém se lembra de alguém que é um bêbado. Eles não
têm estátuas de pessoas bêbadas.
Então, quem alcança algo mais elevado? Quem alcança um nome importante como Cristo? Aqueles que sacrificaram suas
vidas... pela melhoria da humanidade, para ajudar as pessoas. Por que eles fizeram isso? Porque eles amavam os seres
humanos; Eles amavam o ser humano. Quando você ama os outros, então você começa a pensar sobre isso: "O que é melhor? O
que você pode fazer de melhor para eles?" Agora, há pais que são ignorantes. Eles não sabem o que fazer pelos filhos deles,
então eles tentam encantar os filhos com... muitas coisas e comida e isso e aquilo. Mas os filhos, se eles não são criados com
amor, eles não terão nenhuma consideração, seja qual for.
Eles se desencaminharão. Mas caso eles saibam que alguém os ama, pelo bem desse amor, eles não se desencaminharão. Eles
não farão coisas erradas. Assim, a coisa mais importante sobre Cristo... ou qualquer uma dessas pessoas grandiosas é que
eles amaram. Eles amavam as pessoas. Eles amavam todos os seres humanos. Isso é o que nós temos de fazer. Nós amamos
a nós mesmos? Somente nossas famílias? Somente nosso país?
Ou amamos o mundo inteiro? Nós vivemos para o mundo inteiro... ou vivemos somente para nossos círculos limitados? Nós
devemos descobrir: "Quais são nossas aspirações?" "Quais são nossos desejos? O que nós queremos ter?" Se você realmente
está pensando nas outras pessoas... como se elas fossem sua própria família, com amor, isso propicia tanta alegria. Você pode
ter qualquer quantidade de joias, pode ter qualquer quantidade de casas, qualquer propriedade, dinheiro, você pode ter qualquer
poder, você pode ser o Primeiro Ministro desse país... ou Primeiro Ministro de outro país, mas se você não tem nenhum amor
pelos outros, você não pode alegrar-se. Sua alegria só surge através do amor, dessa sua capacidade de amar. Não há nenhuma
outra forma com a qual você possa se alegrar. Você pode ter televisão, pode ter música, você pode ter jantares de gala, tudo,
mas ainda assim, nada penetra.
Não há nada lá para lhe dar a alegria verdadeira. Isso é o que Cristo nos ensinou, pois Ele tinha amor por todos os seres
humanos. e Ele quis prepará-los para a Ressurreição. Ele veio antes da Sahaja Yoga chegar. Se Ele não tivesse feito aquele
trabalho, teria sido difícil para Mim alcançar isso. Assim, Ele preparou o palco para a Sahaja Yoga, pois agora o Agnya de vocês
está aberto... e através do Agnya, você pode levar a Kundalini para cima... através do Sahasrara e abrir a área óssea da
fontanela. Tudo isso que Ele pensou era parte integrante de Seu amor pelas pessoas. E isso é o que Ele fez. E Ele cuidou de
muitas pessoas. Ele é uma grande ajuda para nós na Sahaja Yoga.
Sem Ele, Eu não sei... como Eu poderia ter realmente aberto o Agnya Chakra. Porque, como vocês sabem, o bloqueio no Agnya é
uma coisa tão horrível. As pessoas continuam fazendo coisas erradas através do Agnya... e elas nunca se sentem mal em
relação a isso, nunca acham que fizeram qualquer coisa errada, que elas feriram alguém, que torturaram alguém... ou que
fizeram os outros chorarem. Eles continuam com o Agnya deles, mas eles não têm nenhum coração... para sentir o que eles
foram capazes de fazer. É somente Cristo que nos mostra: abra seu Agnya, passe através dele. Aqui, eles chamam de terceiro
olho. Outro dia, uma mulher veio com uma revista "O Terceiro Olho"... e quando Eu lhe falei o que era aquilo, ela ficou surpresa.
Se seu terceiro olho deve ser aberto, isso significa... que Cristo deve ser despertado dentro de você, em seu Agnya. Esse é o
terceiro olho. Agora, o que Ele faz?
Ele cria um estado de testemunha dentro de você. Você se torna a testemunha de toda a peça teatral. Você começa a ver toda a
peça... e fica impressionado como você fica silencioso, em consciência sem pensamentos... e como você fica observando tudo
sem reagir. Isto é que temos de acreditar: Cristo tomou Sua forma em nosso Agnya. O nascimento Dele está lá. A Ressurreição
Dele está lá, tudo isso que nós obtivemos já aconteceu. Como um maquinário, todo o ser é feito... e nós temos diferentes
chakras e centros. Este é o último centro, o mais difícil, que realmente foi aberto por Jesus Cristo. Ele é Aquele que ousou fazer

isso e que o fez tão belamente, de modo que nós também temos agora a capacidade de ver o nosso ego, ver por nós mesmos:
"O que estamos fazendo?" "Por que achamos que somos algo excepcional?"
Uma vez que você comece a observar o ego, você ficará surpreso. Seja qual for o trabalho que você faça, seja o que for que
você faça, você nunca ficará cansado. Nós ficamos cansados porque o tempo todo o ego fica dizendo: "Oh, você é tão
grandioso." "Você está trabalhando tanto pelos outros." "Você alcançou tanto", tudo isso. Então depois o ego continua o tempo
todo... ressaltando toda essa gradiosidade falsa sobre nós e ficamos cansados: "Nós somos tão importantes e por que
deveríamos trabalhar?" "Por que deveríamos ajudar os outros?" Desse modo, ideias estranhas começam a cair dentro de nossa
mente... e o que fazemos é que nos sentimos muito cansados. Lutando contra essas ideias, nos sentimos muito cansados.
Agora, toda a nossa situação... é tornada muito mais simples através da vida de Cristo.
Mas observem as nações cristãs. Elas são exatamente o oposto. Elas estão no lado oposto aos ensinamentos de Cristo. Eles
são os países mais agressivos. Eles agridem tanto as pessoas... que no mundo inteiro, eles são considerados como algo...
muito importante e como se fossem reis ou algo assim. Eu sei disso porque nós estávamos em escravidão na Índia... e fiquei
surpresa ao ver aquelas pessoas que vieram do exterior... e se tornaram os mestres. Eles eram os mestres e nos tratavam tão
mal, nos faziam realmente escravos. Então a escravidão começou e depois todas essas coisas começaram... na Índia assim
como no exterior. Em todo lugar, as pessoas começaram a pensar... que elas eram grandiosos e elas eram cristãs. Elas iam à
igreja e o que elas aprenderam da igreja?
Como dominar os outros, como rebaixá-los, como tomar tudo aquilo que pertence... às pessoas mais pobres ou às pessoas
menos fortes. É algo que nós mesmos vimos. Assim, isso acontece com essas pessoas que têm esse ego muito, muito
poderoso. E elas tentam tomar posse... das coisas que pertencem a outros países. Que direito elas adquiriram de tomar o país
de alguém? Eu não consigo entender. Todas essas complicações existem. Nos tempos modernos, eles são os piores. Nunca foi
tão ruim como é hoje. Nós tivemos Hitler, tivemos pessoas desse tipo de vez em quando,.
Mas o mundo inteiro estava junto em um lado. Ninguém ficava confuso. Ninguém sabia que você tem de lutar o tempo todo.
Agora, talvez por causa dos jornais, Eu não sei por quê, ninguém sabe qual lado é o correto, qual não é correto. É uma tamanha
disputa em relação a tudo... e as pessoas não tentam compreender a realidade do problema. E eles estão matando
indiscriminadamente todos os tipos de pessoas. É muito surpreendente como, neste mundo, os seres humanos... estão
matando uns aos outros muito mais do que os animais. Nós somos piores, piores do que os animais, pois estamos nos
matando, nossa própria família, nosso próprio povo. Na Índia também, ficamos surpresos ao ver como... eles estão matando,
kashmiris estão mantando kashmiris. Da mesma maneira, em todo lugar que você vai, você descobre... que eles estão lutando
entre eles mesmos.
Se você for à África, você ficará surpreso ao ver... como eles estão lutando entre eles mesmos. Agora o principio de lutar surgiu
muito forte e... as pessoas acham que lutar é uma parte muito importante dos seres humanos. Qualquer coisa que você diga,
imediatamente a luta começará. Agora, olhe para Cristo e Sua vida. Ele não lutou contra ninguém. Ele não discutiu com
ninguém... e Ele aceitou, aceitou a morte na cruz. Ele aceitou isso porque Ele sabia que aquilo era para a ressurreição, não
somente para a Dele, mas para a ressurreição do mundo inteiro. E isso é o que temos de aprender. Nós temos de ser os
modelos de ressurreição. Nós vemos todas essas coisas acontecendo.
Ficamos angustiados também com isso e quando depois da Realização, as pessoas veem que o ambiente em volta está cheio
disso, qie o seu próprio povo é assim, eles começam a lutar... por absolutamente nada e eles percebem: "Este é o meu próprio
povo que está fazendo essa insensatez." Você não pode corrigir isso. Você não pode fazer nada. Mas se seu Agnya está
desobstruído, se seu ego está acabado, se não há nenhuma dominação de nenhum tipo em sua mente, e também o seu
condicionamento está acabado, então você se torna o canal de criar paz. Você é aquele que onde quer que você esteja, você
pode criar paz. Isso é algo, uma coisa especial para os Sahaja Yogis saberem, que se você não tem nenhum Agnya, pode
parecer que você está sofrendo, mas você não está. Você está fazendo isso pelos outros, pelo ambiente em volta, pelos seus
amigos, pelos seus vizinhos, você pode dizer, pelo seus compatriotas, por todos eles. Quando você não tem nenhum bloqueio
no Agnya, você se torna uma grande fonte da Força Divina... que pode resolver qualquer coisa. Ela pode mudar, transformar as

pessoas. Pode acontecer assim e... e isso aconteceu a muitas pessoas antes, individualmente.
Mas agora, coletivamente, Eu tenho certeza que toda essa raiva, todo esse temperamento de agressão e todos esses desafios...
vindos de todas essas pessoas repulsivas podem chegar ao fim. Com as pessoas que não têm nenhum ego, com as pessoas
que não ficam justificando suas coisas erradas, com as pessoas que têm uma ideia clara em relação ao o que é a Verdade, elas
podem falar, podem não falar, isso não faz nenhuma diferença. Seja o que for que elas sejam, mas elas são um escudo tão
grande... contra essas forças agressivas, que estão arruinando a paz do mundo. Assim, Cristo fez isso pela paz, para trazer a
paz a esta Terra. É muito importante que haja paz, mas se não há nenhuma paz interior, como você pode ter paz externamente?
É muito surpreendente o modo como muitos países... que falam de paz estão engajados nas guerras e lutando. Como podem
ter paz desse jeito? Eles não têm nenhuma solução. Eles não compreendem. Eu acho que a única solução é transformá-los na
Sahaja Yoga.
Essa é a única solução. Você tem de retirar o ego deles. Você pode ver em muitas pessoas que o ego resiste. Ele está lá e
trabalhando. Esse ego é uma coisa muito, muito perigosa que as pessoas têm. Então isso foi aquilo... que foi realmente lidado
por Jesus. Ele tentou neutralizar o ego de vocês. Ele tentou retirar os problemas do ego... para torná-los uma personalidade
humilde, pacífica. Dizer que uma pessoa humilde e pacífica... está sempre em perigo é uma coisa errada de dizer. Observe-os.
Quando as pessoas são agressivas... e estão tentando dominar, o homem humilde é o vencedor, não aquele que domina. Assim,
a coisa principal agora é... tomar cuidado com o seu Sr. Ego, com o modo como ele atua. É muito interessante, muito
interessante observar como ele cria um drama, como ele tenta encobrir as coisas, como ele tenta mostrar que você é superior
aos outros. Isso deve ser observado. Deve ser observado muito claramente... o que esse Agnya é capaz. É uma coisa muito,
muito maliciosa, uma coisa muito prejudicial e a mais embaraçosa também. Essas pessoas egoístas são assim... e no final,
elas se tornam pessoas nervosas, muito nervosas e acham que não há limites para elas próprias. Primeiro elas tentam controlar
os outros. Mas depois elas precisam ser controladas. Elas são assim, porque ficam o tempo todo tentando controlar os
outros... e não sabem como controlar a si mesmas.
Quem é a criança que está chorando tanto? Por que ela está chorando? Deve haver algo errado. Normalmente as crianças
permanecem muito quietas em Minha palestra. Agora, esse ego é também como essa criança. Ele não ouve nada, não entende
nada. Ele simplesmente continua perturbando tudo. Da mesma maneira, nosso ego também se comporta... sem ter nenhum
conhecimento coletivo, sem ter: "Do que você é capaz? O que você está fazendo?" "Quem você está prejudicando?"
Nada, somente uma satisfação, uma satisfação tão cega de que você está fazendo algo... para afirmar sua personalidade. Se
você só observar seu ego, você rirá... e desfrutará o palhaço, você verá que coisa ele é. "Ele tem me enganado tanto," "que coisa
horrível era esse ego." Naquela época, quando Cristo estava lá, as pessoas tinham muito ego. Ninguém falava sobre isso.
Ninguém dizia nada. Assim, essa foi a melhor forma pela qual Ele podia nos mostrar... que você pode abrir seu Agnya
sacrificando sua vida, não na Sahaja Yoga, não na Sahaja Yoga. Mas de certa forma, na Sahaja Yoga também, se você tem um
ego, você deve antes de tudo ficar no estado de testemunha. É o oposto. Se você tem ego, você não consegue ter o estado de
testemunha.
Se você não consegue ter o estado de testemunha, você pode ter melhorado seu ego. É uma coisa muito confusa. Agora, vamos
supor que você desenvolva um ego muito grande, então você continua justificando-o o tempo todo. Você pensa: "Seja o que for
que eu tenha feito, é bom. Afinal," "isso é muito bom para todo mundo, é bom para mim." A justificativa pessoal começa. Com
isso, você nunca consegue ver... o que você está fazendo a si mesmo, o que você está fazendo aos outros. É algo, é uma
insensatez tão cega. Quando esse ego surge dessa maneira, então, quero dizer, nós podemos ter Hitlers, podemos ter todos os
tipos de coisas. Eles pegam qualquer pequeno motivo e formam um grupo de pessoas... fazendo esse tipo de coisa, qualquer
coisa.
Eles dirão: "Nós somos pessoas espirituais." "Então temos um grupo e somos espirituais..." "e tudo que fizermos está certo."
Mas quem diz que está certo? Por qual lei isso está certo? E tivemos muitos cultos e coisas assim, em todo lugar, onde as
pessoas se juntaram a elas, se mataram, tiveram todos os tipos de problemas. Como isso pode ser espiritual? Na

espiritualidade, a coisa mais importante é... que a pessoa se torna muito dócil, muito humilde, muito humilde. Seu coração –
humildade é o poder. A humildade da pessoa é aquilo que atua... e é aquilo que glorifica. Não é a agressão.
Vejam, Hitler veio e morreu. Quem o venera? Outros também vieram. Como Mussolini veio e morreu. Quem o venera? Há tantos
assim que vieram e foram embora. As pessoas não querem nem mesmo ter a estátua deles, tão ruins eles eram. Assim, aqueles
que têm esse ego são realmente pessoas muito estúpidas... no sentido de que fazem tudo errado, achando que é a coisa certa a
ser feita. No final, eles são reconhecidos totalmente como... um tipo muito, muito errado de pessoas. As pessoas não querem
nem mesmo citar o nome deles.
Assim, o tempo pode provar o que eles são e o que eles estão fazendo. É um trabalho muito, muito calculado do Divino. Você
não deve fazer o jogo do ego deles. Tente ver por você mesmo: " Oh Sr. Ego, então você está aí." Tente observar. E nesse
momento, se você recita o nome de Jesus, o ego irá embora. Apenas recite... o mantra de Jesus e o ego desaparecerá. Um
outro lado desse ego horrível é o condicionamento. Isso também tem algo muito, muito, muito sutil. Por exemplo, vamos supor
que alguém vá em sua casa... e comece a dizer: "Que tapete sujo!"
"Eu não gosto desta cor, não gosto desta coisa", sem compreender que está ferindo uma outra pessoa. Ele entra falando assim.
E depois você vê como ele tem sido estúpido, porque ninguém gosta de uma pessoa assim que fica falando desse jeito. Mas
para ele, é muito importante... que ele corrija porque ele tem um condicionamento... de que um tipo específico de tapete é
bom... e um outro tipo não é. Esse condicionamento atua. E ele continua falando insensatez: "Isso não é bom, aquilo não é
bom." Você não consegue desfrutar nada. Você não consegue desfrutar nada. Você vai em qualquer casa e não gosta disso
porque há um condicionamento. Você conhece alguma outra coisa que é boa. Não.
Então eles não conseguem desfrutar. Tudo eles decidem com o condicionamento deles. Nada é independente. Não tem nada a
ver com a personalidade intrínseca, com o valor intrínseco dessa coisa. É exatamente assim: "Oh, não gosto disso." Isso não é
bom, isso não deveria ser dito por Sahaja Yogis. Nunca use essa palavra. Você pode verificar a partir de Mim. Eu nunca faço
isso. Seja o que for, Eu digo: "Está tudo bem."
Eu nunca critico. Esse negócio de criticismo vem desse condicionamento, porque você tem tido um condicionamento assim.
Vamos supor que você é um inglês, você tem condicionamento inglês. Agora, a correção surge. As vacas deles contraíram
aquela doença. Como elas contraíram a doença quando vocês são pessoas tão perfeitas? Depois na Europa, os animais
contraíram uma doença. Como é que eles contraíram essa doença... quando vocês acham que são as pessoas mais limpas que
já viveram? Apenas fique atento, por quê? É tudo condicionamento deles: "Nós sabemos tudo.
Nós somos os melhores no mundo inteiro..." "e temos o direito de governar todo mundo." Agora, tenham isso. Agora, aqueles
que são povos muito ricos, como os EUA e tudo mais, costumavam pensar que não há limites para eles mesmos. Agora, o que
aconteceu? De repente, ele se tornou um país onde todo mundo tem de ter pena deles. Por quê? Qual é a razão? Por que isso
aconteceu de repente? É sempre a natureza que os corrige... dando o outro lado disso. Qualquer coisa da qual você tente se
gabar... ou tente impor seu condicionamento aos outros, você o mantém, então isso surge.
Isso atua de uma forma tão grande que você não consegue imaginar. E depois aquilo não dá certo, então há terremotos, todos
os tipos de calamidades aparecem. Havia um grupo de pessoas que eram brancas... próximas ao Rio Mississipi, e elas eram
chamadas de "rednecks" ("pescoço vermelho", "caipira"), porque estava sempre quente, o pescoço delas estava sempre quente,
elas eram pessoas tão raivosas, irascíveis. E esses "rednecks" eram conhecidos por serem muito cruéis. Eles matavam pessoas
e colocavam a culpa em outras pessoas, nos índios, e os prendiam e os destruíam. Isso continou sem parar. Mas um dia, o
Mississipi inundou, inundou muito, ele entrou em todas as casas desses "rednecks"... e Eu os vi fugindo... com todos os seus
pertences, que eles não conseguiam carregar também. Alguns deles estavam deixando para trás, alguns deles estavam
correndo... e, enquanto corriam, eles também estavam perdendo as coisas. Desse jeito, o caos se estabeleceu com os
"rednecks". E agora, Me contaram que eles estão muito melhores.
Toda essa insensatez que eles tinham de matar todas as pessoas negras... e torturá-las, agora caiu sobre suas cabeças. O

Mississipi lhes ensinou uma lição. Assim, como a natureza também não gosta de pessoas condicionadas. O condicionamento
está criando um grande problema agora, mesmo agora, em todos os países, como o racismo. Racismo é um condicionamento
muito ruim. Se alguém é preto ou branco ou vermelho, o que importa? Deus criou essa pessoa. Eu sempre digo isto nos EUA: se
eles removerem todas as pessoas que não são brancas, o que restará? Eles não sabem cantar. Eles não sabem tocar.
Eles não sabem como operar. Todos os médicos indianos e enfermeira indianas irão embora... e o que eles farão? Imaginem,
achando que não há limite para eles, eles são grandes racistas. Mesmo agora, eles são, mas gradualmente eles definitivamente
melhorarão, porque eles devem reconhecer suas deficiências. Este mundo é um só e você precisa de pessoas de todos os
países... para ajudarem uns aos outros. Mas esse condicionamento de pensar que eles mesmos são pessoas importantes, o
condicionamento muito ruim, é uma mistura de ego com condicionamento, condicionamento propiciando o ego: "Nós somos os
melhores." Mas Eu estou muito feliz em saber que após a Realização, assim que acontece essa ressurreição, os Sahaja Yogis
começam a pensar, a compreender... o que está errado em sua própria comunidade, qual é o erro que eles têm cometido. Eles
simplesmente se tornam assim: alertas. E eles começam a falar... que eles são os que estão fazendo esse tipo de insensatez.
Imaginem.
É muito surpreendente... o modo como você se torna consciente dos defeitos de seu próprio país. É tão importante esse Agnya.
Isto é o que Eu acho que Cristo percebeu: esse Agnya deve ser aberto. A menos e até que o Agnya se abra, as pessoas não
podem ir além e é por isso que Ele se crucificou... e depois ressuscitou, porque sem matar o Agnya, você não pode ressuscitar.
Todas essas coisas têm dado certo tão bem agora, que o mundo inteiro está vendo vocês como uma vista panorâmica... da
completa destruição da insensatez. Eles estão vendo isso muito claramente... e vocês veem agora que essas pessoas que nem
mesmo olhavam para nós, que tinham um nariz muito empinado e eram duronas e teimosas... estão todas relaxadas. Elas estão
se perguntando por que isso está acontecendo. "De onde obtivemos essa maldição?" Assim, especialmente para os europeus,
eles têm de entender a beleza... e o amor e a grandiosidade dos outros seres humanos, e então isso os satisfará muito. Por que
há tanto problema agora de recessão?
Como ela surge? A recessão não é nada, é o mesmo Sr. Ego. É o mesmo condicionamento, que era como uma cobra que estava
devorando. Agora ela recuou, está saciada. Não precisa mais devorar, está bem saciada. E talvez agora ela esteja em perigo de
ter uma indigestão, Eu acho. Assim, essas duas cobras que estavam devorando os seres humanos recuaram. É o melhor
momento em que você pode ver o drama, o drama do ego e de seu condicionamento, como essas duas coisas têm devorado os
seres humanos. A pessoa deveria sentir-se acanhada. A pessoa deveria se sentir um pouco modesta em relação a isso.
Quando você está cheio de ego, você não vê nada. Ou impondo um condicionamento aos outros, isso é horrível, Eu lhes digo. Eu
não consigo entender como eles podem... impor um condicionamento aos outros. Agora, todos vocês gostam, digamos, da
música indiana. Mas quando os ingleses estavam nos governando, eles achavam que era um barulho horrível acontecendo. Eles
nunca conseguiam entender. Agora eles estão pagando muito para assistir o programa de música. Isso é também um tipo de
repulsa, mas... eles também não entendem. Ainda assim eles irão... porque é considerada uma grande moda... ouvir música
indiana. Assim, isso é o seu ego também que é tão estúpido... que só Deus sabe quando ele cederá.
Hoje ele dirá: "Esta é a melhor coisa." Amanhã ele dirá: "Não, não, não, não," "devemos escolher o outro. Esse é muito melhor."
Nisso, Eu vejo que eles não têm nenhum discernimento. Basicamente as pessoas não têm nenhum discernimento. Aqueles que
têm ego são sem discernimento. Eles não conseguem discriminar entre o mal e o bem. E pessoas assim têm sido agora, graças
a Deus, têm sido muito punidas. Mas é a vida de Cristo, Seu modelo, que prova que a ressurreição de vocês é tão essencial, que
é inata, a menos e até que você a tenha, você está perdido. Quer seja um país, quer seja uma pessoa ou qualquer organização.
Esse ego que você tem pode arruinar, por fim, agora está sendo provado, ele pode tirá-lo completamente da realidade. Essa é a
coisa que o cega, que pode – um outro ego pode cegá-lo também. Por exemplo, nós tivemos aqueles padres, tivemos aqueles
mullahs... e todas aquelas pessoas. Elas são as que têm... esse poder enorme de desencaminhá-los, porque seu ego não tem
nenhum senso de discernimento. Ele nem mesmo pensa assim. E quando eles são especialmente... não muito do lado do ego,
mas do lado do condicionamento, é ainda muito pior, muito pior. Porque quando você está condicionado, você começa a
acreditar em todos os tipos de insensatez. E você começa a arruinar sua saúde com isso. É uma coisa muito, muito

surpreendente como as pessoas entendem... e gostam de coisas que são muito destrutivas. Mas você pode lidar com isso.
Esses são os tempos modernos, onde você pode fazer propaganda, você pode fazer todo tipo de sedução, tudo, e você pode
lidar com esse Sr. Ego muito bem, que mima você. Nesse mimo, o ego fica completamente afogado e... ele perde seu controle
sobre sua própria personalidade. Desse modo, muitas pessoas se perdem nisso. Agora, Cristo sacrificou Sua vida e depois
ressuscitou. Da mesma maneira, todas essas pessoas... que arruinaram suas vidas têm de se elevar... através da ressurreição,
não há outra saída, através da Sahaja Yoga. Quando você entender o seu próprio valor, você entenderá tudo. Senão, o que é
isso? Você está olhando através de seus olhos... ou através dos olhos de outra pessoa? Você está ouvindo através de seus
ouvidos ou através dos ouvidos de outra pessoa? Deve ser os seus próprios, então conheça a si mesmo.
Quando você conhecer a si mesmo, tudo dará certo muito bem. Somente a partir disso, a partir dessa categoria de pessoas...
que conhecem a si mesmas, a Sahaja Yoga pode ser construída, não através de pessoas que não conhecem a si mesmas. É um
assunto muito, muito longo. Eu poderia continuar nesses dois assuntos, mas a coisa principal é que nós temos de ser gratos a
Cristo... por introduzir essa ressurreição, de modo que nós obtemos o nosso discernimento. O discernimento divino, nós o
obteremos. É uma grande luta, um grande caminho que Ele criou, nós podermos passar através dessa provação muito
facilmente, que matará nosso ego e nosso condicionamento. Eu estou feliz, os Sahaja Yogis perceberão isso, e respeite isso
dentro de você mesmo. de modo que você está vendo seu ego e superego... tão claramente e você pode estar acima disso. Que
Deus abençoe todos vocês.
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Sahasrara Puja Cabella Ligure, Itália, 06.05.2001 Hoje, Eu Me inclino a todos os Sahaja Yogis… que encontraram a Verdade. A
busca da verdade tem existido por séculos. E quando as pessoas descobriram que não há nenhum outro caminho, exceto
entregar-se ao Divino de modo que você possa encontrar a Verdade, eles não sabiam como fazê-lo, como realizar isso. Têm
existido buscadores pelo mundo inteiro. Eu fui à Turquia e fiquei surpresa que tenha existido tantos sufis, mas seus discípulos
não eram almas realizadas, porque os sufis também não sabiam como obter a sua realização. Tamanha escuridão existia ao
redor das pessoas que estavam buscando. Pelo mundo inteiro, Eu descobri, quando Eu era menina, que eles são
completamente ignorantes sobre… como encontrar a Verdade. Muitos estavam perdidos… em todos os tipos das assim
chamadas religiões e rituais. Eles costumavam fazer todos os tipos de rituais. Da manhã à noite, eles faziam algum tipo de
ritual. Quer eles fossem hindus, cristãos, muçulmanos, todos eles acreditavam que fazendo todos esses rituais… alcançariam
algo, conheceriam a Verdade, obteriam a Realização do Si. Todos esses buscadores foram a pessoas erradas… e para direções
erradas, porque eles realmente estavam buscando de coração. Assim, eles foram muito enganados, desencaminhados… e
ficaram perdidos em áreas negras tão horríveis… que eles não sabiam o que estavam buscando, o que eles deviam buscar, o
que tinham de ter. Foi profetizado que quando chegasse a Kali Yuga, as pessoas encontrariam a si mesmas. Há uma história
sobre Nala e Kali, que raptou Damayanti, a esposa de Nala. Então quando Nala o agarrou, ele disse: "Agora eu vou matá-lo…"
"porque você é um homem muito malvado e me causou muito dano". Então Kali disse: "Você pode me matar," "mas antes você
deve saber qual é a minha importância," "qual é minha mahatva." "E a minha importância é que quando meu tempo chegar,"
"quando a Kali Yuga chegar," "então todas as pessoas que estão buscando a Verdade nas florestas," "nas montanhas e nos
vales, nos Himalaias," "se tornarão chefes de família comuns," "eles serão chefes de família, não serão sanyasis andando por aí,"
"serão chefes de família. E eles encontrarão a Verdade". Isso foi profetizado há muito tempo atrás. E também há um livro a
respeito, um livro como vocês devem ter lido, o qual diz: "Chegou o momento das pessoas conhecerem a si mesmas". Toda
religião disse uma única coisa: "Você deve conhecer a si mesmo". O Islã diz o mesmo, Buddha diz o mesmo, os cristãos dizem o
mesmo, os hindus dizem o mesmo. Assim, até então, eles continuam fazendo todo o tipo de acrobacias, mas eles se dão conta
de que não encontraram a Verdade. Assim, essa é Minha tarefa. Desde a Minha infância Eu sabia que tinha de fazer isso. Mas
quando Eu vi os seres humanos, em quanta escuridão eles estavam a respeito de si mesmos, como eram agressivos e
pecadores. Todo o estilo deles era tão cruel que era inacreditável. Essa também foi a época em que Eu vi Hitler surgindo… e
nosso país também estava em completa servidão. Assim, a primeira coisa a fazer era tornar nosso país livre. Era muito
importante. E por isso que Eu assumi um papel muito ativo no movimento… que foi para a libertação do nosso país, do mesmo
modo que Meu pai e Minha mãe. Mas, quando conseguimos a liberdade, de alguma forma, depois de algum tempo, nós nos
perdemos. As pessoas começaram a gostar de todos os tipos de coisas modernas… que eram erradas, que eram chamadas de
divertidas. Com tudo isso, Eu descobri que no mundo inteiro, havia uma grande força de busca… e que algumas pessoas falsas
se aproveitaram disso. Elas saíram, ganharam muito dinheiro. E com sua falsidade, eles amaldiçoaram as pessoas, não sei o
que eles fizeram a elas. Tantos buscadores de perderam dessa forma. Apesar disso, Eu fui aos Estados Unidos… e fiquei
chocada ao ver como as coisas estavam ocorrendo lá. Mas Eu não podia evitar, porque eles erammuito mal preparados
mentalmente. Eles não conseguiam compreender o que eles tinham de ter… e que não se pode pagar pela Verdade. Então
aconteceu que… Eu comecei isso depois que o Sahasrara foi aberto. E vocês já conhecem a história de como Eu abri o
Sahasrara. E como a partir de uma pessoa, Eu comecei a dar a Realização. Mas, nos Estados Unidos, Eu fiquei muito
decepcionada. Eu ficava pensando: "Como isso irá crescer? Como isso dará certo?" Nós tínhamos cerca de 25 pessoas… que
eram almas realizadas naquele momento na Índia. Mas elas compreenderam o que elas obtiveram com a Realização. Elas
perceberam que haviam se tornado pessoas muito boas. Elas haviam abandonado todos os maus hábitos… e desejavam Me
venerar. Eu disse: "Não, não Me venerem porque as pessoas não entenderão". Mas um dia, elas Me forçaram. Assim, no terraço
de nossa casa, elas vieram e Me veneraram, porque alguém lhes disse: "Esta é a Deusa". Então, o que aconteceu foi que depois
do programa, uma empregada doméstica que estava possuída se aproximou. E ela veio e começou a chamar-Me de Deusa.
Então, as pessoas falaram: "O que você está dizendo?" Ela era uma mulher, mas estava falando como um homem. Então ela
disse: "Estou lhes dizendo a verdade." "Ela é a Deusa que veio para nos salvar." Sua linguagem não era a de uma empregada
doméstica, mas de um brâmane muito culto… que recitava todos os stotras de Adi Shankaracharya. Foi muito surpreendente.
Então eles fizeram várias perguntas para ela… e então, ela simplesmente desmaiou. Eu lhes disse: "Não a escutem, isso não

serve para nada." Mas elas não concordaram e disseram: "Mãe, temos de venerá-La". Assim, de certo modo, Eu concordei com
aquilo… e eles trouxeram sete brâmanes para fazer aquilo. Eles estavam com medo, porque fazer esse puja é muito perigoso e
podia lhes causar dano, se aquilo não fosse a verdade. Mas, ao contrário, quando eles estavam fazendo o puja, eles obtiveram
sua Realização. E eles simplesmente disseram: "Isso é a verdade." Eles sentiram a brisa fresca nas mãos. Todos os sintomas
descritos de uma alma realizada começaram. Mas, Eu não queria dizer tudo naquela época, porque havia muitos outros que
estavam dizendo: "Eu sou isto, eu sou aquilo." Assim, Eu não quis revelar tudo de uma vez. Mas, gradualmente, Eu percebi que
as pessoas ficavam atraídas… e vinham aos Meus programas. E depois, a Sahaja Yoga começou a expandir-se por todos os
lugares… de uma forma muito interessante. Assim, este dia do Sahasrara… ou podemos dizer, o dia em que o Sahasrara foi
aberto, é muito importante, é muito sutil. Nós já sabemos sobre a Kundalini, que Ela está enrolada em três voltas e meia… e que
Ela reside no osso triangular conhecido como sacro. Mas não sabemos o que Ela trabalha, como Ela trabalha, o que acontece
conosco. Ela ascende pelos seis centros e abre o sétimo centro. Eu diria que abre o sexto centro, porque o centro de Shri
Ganesha não desempenha nenhum papel. Assim quando abre o sexto centro, que é o Sahasrara, então Ela os conecta com o
Poder Onipresente do Amor Divino. Mas o que é este Amor Divino? O que Ele faz? É a energia da Mãe, pode-se dizer que é a
energia da Adi Shakti, que está em todas as partes, trabalha através das vibrações. Mas o que são essas vibrações? É uma
energia muito sutil… que começa a fluir através do seu Sahasrara. Todas as mil pétalas do Sahasrara ficam iluminadas
lentamente… e isso começa a fluir por todo o seu corpo, por toda as suas mãos, pés, por todo o seu corpo. E quanto mais você
estiver, quero dizer, a sua atenção estiver no Sahasrara, mais rápido isso atua. Agora, na ciência, Eu li que… descobriram uma
energia chamada, eles a chamam… - Do que eles a chamam? - Quantum. Porque esses cientistas… Esqueçam, é a… Qual
energia? Quantum, há (sim), energia quântica. Quantum, não sei por que eles a chamam de quantum, porque quantum é quatro.
Então talvez signifique a energia de Ganesha, talvez, Eu não sei. Porque os cientistas são pessoas cegas, Eu não sei do que eles
chamam as coisas. Assim, eles estão dizendo que existe a energia quântica. Agora, essa energia quântica, segundo eles, flui de
uma maneira muito sutil e ela normalmente não é visível, mas tem luz. Vocês tem visto que… em muitas fotografias minhas há
luzes de todo o tipo. Essa energia se move em uma luz. Assim, isso é a energia quântica, Eu acho; novamente Eu não tenho
certeza porque os cientistas são…, Eu sempre os achei um tanto vagos. Mas, essa energia quântica de que eles estão falando é
algo como… a energia espiritual, ou a energia do amor, que flui por toda parta. E eles não sabem o que essa energia quântica
faz, mas viram que ela tem luz. Eles a chamam de quântica porque de acordo com eles, ela flui em pacotes e cada pacote é um
quanta, segundo eles. Agora, essa energia quando flui, como vocês mesmos têm visto, ela atua. Ela atua em todas as direções,
em todas as dimensões. Por exemplo, ela trabalha fisicamente. Vamos supor que vocês tenham alguma doença física. Vocês
têm visto que muitas pessoas se curaram na Minha presença, Apenas em Minha presença. Não necessito fazer nada com elas.
Ou também, logo que Eu vejo alguém. Eu sei do que ele está sofrendo. Devo dizer que isso é também Minha conexão com o
Divino. E essa conexão Me diz o que está errado com a pessoa… e o que deve ser feito. E isso pode ser curado muito rápido,
porque isso Me vem assim facilmente. Quero dizer, Eu não faço perguntas, Eu não tento descobrir, Eu não analiso, mais
simplesmente me diz: "Faça assim". Ou não me diz nada, apenas faz. apenas atua automaticamente. É muito difícil explicar
como essa energia trabalha. Mas todos vocês que tiveram a Realização também podem trabalhar… com que suas próprias
energias. Como? Liberando-a, sentindo-a, dando-a aos outros, experimentando. É claro, a Sahaja Yoga tem se expandido…
somente por causa de vocês. Vocês são as pessoas que trouxeram pessoas para a Sahaja Yoga. Mas isso não é o fim disso.
Nós temos de salvar este mundo. Para isso sinto que pelo menos 40% das pessoas deveriam… receber a Realização, seja qual
for sua nacionalidade, seja qual for sua educação, qualquer coisa. tem de ser dado a elas a Realização do Si. Em nossas
escrituras indianas está descrito claramente: "Sem Atmasakshatkar, vossa vida é inútil". Mas, o que é Atmasakshatkar? É o
conhecimento de si mesmo. Como vocês podem ter esse conhecimento, a menos e até que… se tornem unificados com este
Poder Onipresente? Assim Eu senti que foi algo grandioso que… Eu pude abrir o Sahasrara em 1970. Eu percebi que Eu estava
profundamente emocionada, porque Eu sabia que sse é o único problema, esse é o único obstáculo que os seres humanos
estão tendo, porque os seus Sahasraras não estão abertos. É por isso que eles estão na escuridão. É por isso que eles estão
tendo guerras. É por isso que eles estão tendo todos os tipos de problemas. Mas, se os Sahasraras deles abrirem… e se eles se
tornarem unificados com o Poder Divino, todos os problemas deles serão resolvidos. todos os tipos de problemas serão
resolvidos… e eles serão pessoas muito felizes. Eu compreendi isso e fiquei muito feliz, Eu estava transbordante de alegria. Mas
ninguém Me compreendeu. Eu não sei, eles pensaram que Eu devia estar dizendo algo absurdo. Ninguém compreendeu isso, o
que era isso. Porque nem mesmo nos shastras… está escrito sobre a Kundalini tão claramente. Somente um grande santo
chamado Gyaneshwara escreveu… no sexto capítulo do seu livro sobre a Kundalini. Não está tão claro. Somente Ele disse que…
com a Kundalini, você pode obter o despertar. Vocês também sempre cantam essa canção, Eu tenho ouvido, A canção que diz:

"Oh, Kundalini, Mãe, por favor desperta!" Mas ninguém sabe o que é essa Kundalini… e porque vocês estão cantando essa
canção. Em todo o nosso país, as pessoas constumavam cantar nas vilas. Tão claramente, mas ninguém compreendeu o
significado disso. Simplesmente, eles costumavam cantá-la como um tipo de bhajan… ou podia ser um tipo de concerto. Mas
ninguém sabia sobre o que ela falava. Era tal o equívoco sobre tudo. E também todos esses poetas haviam… escrito claramente
sobre o despertar, sobre a Realização, tudo estava simplesmente nos livros. As pessoas liam uma linha do livro, então paravam
ali. Outra pessoa começaria a ler uma outra linha, então ela parava em uma outra linha, em um outro ponto. Dessa forma, eles
estavam somente lendo. A mesma coisa em relação a todas as escrituras. Foi criado um grande equívoco… e foi utilizado para
seus interesses pessoais. É desse modo que não conseguimos ter pessoas… que compreenderam o que era a Realização do Si.
Era apenas por algum dinheiro… ou para alcançar algum tipo de posição, as pessoas começaram grandes organizações,
organizações religiosas muito grandes. Eu não sei do que chamá-los, mas nenhuma delas eram almas realizadas. Por exemplo,
existiu um grande santo chamado Viditama… que foi à China. E ele iniciou uma religião chamada Zen. Zen significa dhyan. Ele
queria colocar a religião Zen de tal forma que… as pessoas se tornassem sem pensamentos. Ele construiu um grande tanque
cheio de areia com padrões… e colocou algumas pedras. E ele disse: "Sentem-se na beirada desse tanque e apenas olhem,"
"mas não pensem." Mas, as pessoas não entendiam do que se tratava. Normalmente, as pessoas iam lá e diziam: "Oh! Parecem
alguns barcos no oceano"… ou todos os tipos de coisas. Mas ninguém tentou conseguir a consciência sem pensamentos. E Eu
disse para alguns deles: "Isso é para a consciência sem pensamentos". Eles não conseguiam entender. Então nós também
temos no Japão o Tao. Ele falou a respeito do Poder Onipresente que era o Tao. E Lao Tse foi quem fez isso. Ele descreveu os
santos, como eles são, como eles se comportam. como eles falam, quais são os gestos deles, tudo. Mas como você se torna
um santo, ninguém disse. Eu acho que em toda parte não existe nenhuma descrição de… como transformar uma pessoa em
uma personalidade santa. Então também no século XII - Gyaneshwara viveu no século XII. Ele falou a respeito disso e explicou
sobre isso em Seu livro. Porque era um tipo de costume que… um guru devia ter somente um discípulo, que deveria dar a
Realização para um discípulo, não para muitos. Não sei por quê, não sei o que fez disso uma lei ou uma regra. Então, isso
começou no século XII, houve muitos santos que cantaram o louvor da Realização. E todos eles acharam que os rituais não
adiantavam, Então eles descartaram os rituais. Mas o que tinha de acontecer, ninguém sabia. Eu tenho lido sobre a vida de
todos eles. Eu também tenho lido sobre muitos santos que existiram depois, mas parece que ninguém sabia como elevar a
Kundalini. Este era o problema básico: eles não sabiam como elevar a Kundalini. Por quê? Eu acho que eles não tinham esse
poder, ou talvez, eles não tinham nenhum conhecimento. Eles falavam a espeito da Kundalini, tudo bem, mas não sabiam como
elevar a Kundalini. Esse é um poder de espiritualidade muito especial. Nenhum deles foi capaz de dizer ou relatar para vocês…
como elevar a Kundalini. Agora todos vocês obtiveram esse poder, que é algo tão raro. Todos vocês o obtiveram. Eu não vejo
ninguém que não tenha esse poder… de elevar a Kundalini. Você pode não fazer. Você pode estar contente consigo mesmo,
mais isso não é algo muito bom. Se o Sahasrara de vocês foi aberto, e se vocês sabem como elevar a Kundalini, vocês devem
fazer o máximo para dar a Realização às pessoas. Nada irá beneficiar mais às pessoas do que a Realização do Si. Não adianta
fazer outras caridades, dar dinheiro, dar isso. isso não adianta. A melhor coisa é fazer o máximo para encontrar as pessoas…
que desejam a Realização e dar-lhes a Realização. Eu fiquei muito feliz em ver que… eles começaram a trabalhar com os
ciganos Eu tenho sentimento especial pelos ciganos. Sem nenhuma culpa, eles estão levando uma vida muito infeliz. E como os
ciganos receberam a Realização. Vocês podem ver que podem dar a Realização a qualquer pessoa… que deseje tê-la. Só há
uma coisa: você não pode forçar neles. Se eles têm o desejo, um desejo puro, eles podem ter a Realização do Si. Portanto hoje,
só tenho a dizer agora que se passaram muitos anos. Eu trabalhei duro, dia e noite, e Meu único desejo era que vocês deveriam
assumir isso seriamente… e por em prática. Não guarde a Realização para você mesmo. Quanto mais pessoas você puder dar a
Realização, a maior obrigação será sobre Mim e sobre Deus Todo-Poderoso. A única coisa é que você deve tentar dar a
Realização aos outros. Você nunca cometerá erros. Você nunca poderá cometer erros porque a Kundalini sabe. Ela o conhece.
Ela sabe que você é uma alma realizada. Ela o respeitará. Mesmo se você cometer erros, Ela corrigirá isso e o ajudará de todas
as formas. Eu sou apenas, Eu diria uma dona de casa que não teve apoio de ninguém. Mas Eu tinha certeza de que é Meu
trabalho descobrir… como abrir o Sahasrara. O que quer que fosse, o exterior não importa, Meu trabalho era descobrir a abertura
do Sahasrara, o que Eu o fiz. Agora vocês também o sabem. Assim, esse é o trabalho de vocês. E agora os cientistas virão a
vocês para lhes fazer perguntas, porque eles não sabem que aquilo de que estão falando é… o que nós já estamos fazendo.
Portanto, vocês são muito poderosos, todos vocês. Mas quantos de vocês estão realmente fazendo esse trabalho, Essa é a
questão. Hoje é um dia muito importante. Quero dizer-lhes que vocês têm de fortalecer Minhas mãos. Dizem que a Deusa tem
mil mãos, mas mesmo as mil mãos estão agora… pedindo a vocês que venham com suas duas mãos e realizem nisso. É muito
importante o que vocês têm de fazer. Todos tipos de problemas desse mundo surgem… por causa da ignorância, sejam

problemas políticos, seja qualquer tipo de problema. E como isso é resolvido é também o seu poder com o Divino. Eu lhes darei
um exemplo simples. Os turcos vieram e suplicaram: "Mãe, a Senhora tem de vir, a Senhora não pode adiar". "E este passaporte,
Meu passaporte tem problema", Eu lhes disse. "O passaporte não está pronto, como Eu irei?" Mas Eu pensei: "Por que não?
Também teremos o passaporte pronto". Então o passaporte ficou pronto. E eles queriam que Eu fosse à Turquia porque eles
disseram: "A condição financeira decaiu muito," "a economia decaíu completamente, nós estamos arruinados". Eu fui lá. Eu não
fiz nada a respeito. Dentro de dois dias, eles anunciaram a ajuda de 10 bilhões de dólares do Banco Mundial. Agora, Eu não falei
com o Banco Mundial, Eu não tinha nada a ver com eles. Eu não sei. Então Eu disse: "Não, talvez eles estejam ajudando
porque…." "vocês estão com grandes problemas", Eles disseram: "Mas muitos países estão, por que eles ajudaram somente a
nós?" Eu disse: "Esse é o ponto" Assim, agora Eu fiquei surpresa que na Turquia, há somente mulheres, na maioria, que são
líderes, a maioria. E elas têm feito um grande trabalho. Agora, Eu quero ver o que vocês estão fazendo nos seus países. Vocês
podem dizer: "No meu pais as pessoas são irremediavelmente más". Talvés, não digo que não. Mas ainda há lugares, há
espaços fechados onde vocês podem ir e falar-lhes, dizer-lhes. Vocês devem especialmente lidar com a mídia. É algo que vocês
devem fazer… e descobrir porque não conseguem fazê-lo. Como Eu, Eu não tinha o apoio de ninguém, não fui ajudada por
ninguém. E modo como Eu consegui lidar para abrir o Sahasrara. Vocês também podem abrir o Sahasrara dos outros. Não é
difícil, porque Minha visão é que neste mundo deveria haver… pelo menos 40% de pessoas que sejam almas realizadas… e que
estejam praticando Sahaja Yoga, que estejam dando a Realização às pessoas… e que estejam tentando mudar as pessoas.
Qualquer um que possa ir e falar sobre isso, qualquer um. Não há necessidadede discriminar ou investigar… ou sentar-se com
elas, quero dizer, as pessoas pegarão às vezes a cópia do grau de instrução. e isso não é necessário. Quem quer que sejam. Eu
não digo que a deem a Realização… aos cachorros ou aos animais, mas sim para os seres humanos. Eles podem ser o que for,
podem ser ingleses ou alemães, podem ser italianos, de qualquer lugar. Também Me contaram que algumas pessoas estão
fazendo muitos… seminários e trabalhando muito duramente, em todos os níveis, e que está dando certo. Nós também
começaram a trabalhar entre os muçulmanos… e mesmo na Índia, isso tem funcionado. Vocês não sabem, as pessoas não
perderam a cabeça completamente, Então isso pode dar certo. Não fiquem muito desapontados… e aborrecidos em relação a
isso. Aos poucos isso irá melhorar. Eu acho que o pior inimigo de nossa Realização do Si é a bebida. Bebida, se as pessoas
adquirem o hábito de beber, se tornam escravos, eles não…, o cérebro delas não está bem. Assim, Eu creio que o Sahasrara
também é deteriorado pela bebida. Assim, Eu acho que a bebida é o pior inimigo. E se vocês encontrarem qualquer pessoa
bebendo, se vocês puderem ajudá-la a parar de beber, isso dará certo. É claro que também temos outros inimigos, como os
falsos gurus estão por aí. Também, temos outros inimigos que estão fazendo algum… tipo de manipulação religiosa. Mas isso
não é tão importante. Se vocês conseguirem atingir às pessoas que bebem, Eu lhes digo que isso mudará. Elas compreenderão
o que estiveram fazendo até agora, bebendo, fugindo. Agora, elas voltarão à esfera de ação… e irão praticar a Sahaja Yoga.
Assim, vocês são como soldados do Amor muito gentis, isso é o que vocês têm de expandir e falar para os outros, dar-lhes a
felicidade que vocês têm. Não fiquem satisfeitos se somente vocês tiverem obtido isso … ou se poucos tiverem obtido. Vocês
devem expandir isso muito rápido. E vocês podem fazê-lo, porque não requer dinheiro, não requer nenhuma demonstração, é
simplesmente interno, funciona, já existe, está presente lá, todo mundo o tem. Eu sabia de tudo isso. É claro que Eu sabia. Mas
agora vocês também o sabem, assim vocês devem trabalhar isso. e trabalhar de uma maneira que… Eu tenha certeza que um
dia este mundo será um lugar transformado. Muito obrigada.
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Shri Adi Shakti Puja, Cabella, Itália, 03.06.2001 Hoje nós estamos venerando a Adi Shakti. Eu acredito que este seja o Puja mais
importante, porque é o poder da Adi Shakti que lhes deu a Realização do Si, que lhes deu a Verdade, que lhes deu o poder da
compaixão e do amor. Esse é o poder que se separou de Sadashiva... e esse Poder quis, Ela mesma, criar este universo inteiro.
Universos após universos, Ela está criando e amando. Com o Seu amor, Ela fez esta grande Criação, a criação deste mundo
também. Este é um planeta especialmente escolhido, que foi trazido de uma forma bela à posição central... entre o sol e a lua
para a criação, no final, dos seres humanos. Esse é o grande trabalho Dela, com tanto amor e afeto e com uma grande
esperança de que... Seus filhos conhecerão a Verdade e obterão... o supremo conhecimento sobre si mesmos e sobre tudo
mais. Como vocês leram na Bíblia, sobre como a Adi Shakti veio na forma de uma serpente... e disse aos seres humanos:
“Vocês têm de ter o conhecimento”. Para Adão e Eva, e à Eva especialmente. E eles aceitaram comer a fruta do conhecimento,
porque eles teriam permanecido exatamente como animais, sem nada saber das sutilezas da vida, talvez um pouco acima dos
animais, de modo que quando eles comeram a fruta, eles começaram a sentir que... havia algo errado no modo como eles estão
sem roupas. Então eles trouxeram algumas folhas da árvore e se cobriram. Assim o primeiro conhecimento que surgiu foi o da
castidade, porque Shri Ganesha foi estabelecido... e Sua influência fez surgir esta consciência: "Nós temos de cobrir nossos
corpos, não somos mais animais." Apenas os animais – é claro, eles não estão de pé, então tudo bem – não são conscientes
disso. Com o conhecimento da castidade, gradualmente os seres humanos começaram a crescer em belas nações. Mas há
tantas coisas ainda a serem conhecidas, a serem conscientizadas. Você pode estar consciente de muitas coisas, mas a menos
e até que você receba o seu despertar espiritual, a menos e até que você obtenha o conhecimento do Si, todos os outros
conhecimentos não são absolutamente nada. Somente com esse conhecimento do Si, você se torna poderoso. O verdadeiro
poder, o verdadeiro poder é o do amor e da compaixão. Atualmente, quando você observa, o mundo inteiro está ocupado
lutando... e eles estão tentando proteger as pessoas das guerras... e estão criando grandes, enormes instrumentos de proteção.
O mundo inteiro parece estar em uma corrida louca... de matar uns aos outros, de destruir uns aos outros, de uma corrida de
competição, ambição, conduzindo à luta e depois a guerras maiores. Eles estão lutando por um pedaço de terra. Eles são tão
ignorantes. Você pode carregar sequer uma pitada dessa terra com você... quando você morre? Quando você nasce, você vem
com os punhos fechados. Quando você morre, você vai com as mãos abertas. O que você leva com você? Tudo bem, você pode
não querer levar nada, mas você desfruta o que quer que você pense que... seja tão grande e pelo qual você está lutando? Por
que essa luta continua entre todas as pessoas insensatas? É surpreendente como as pessoas abrem mão de sua paz,
abandonam o seu entendimento... quando se trata de um pedaço de terra. E a coisa toda moveu-se para uma direção muito
errada... e vai em direção à completa destruição. Isso tem feito os seres humanos sofrerem muito... por causa de toda a
ignorância deles, pela qual eles têm todos esses hábitos, todas essas atrações, todas essas identificações, que estão nos
arruinando tanto, que arruinarão todos eles, um por um. Eles têm de adotar bom senso e têm de dedicar-se ao seu
autoconhecimento. Autoconhecimento é a chave para um salvador dar às pessoas. Nós tivemos tantos santos, nós tivemos
tantos Sufis, nós tivemos as pessoas do Tao, nós tivemos as pessoas do Zen. Todos os tipos de almas realizadas vieram a esta
Terra. Todos eles sofreram, foram torturados, ninguém os compreendeu. Mas agora, chegou o momento de vocês conhecerem
a Verdade, mas a Verdade que não é seca, a Verdade que tem compaixão, a Verdade que abrange a todos, que traz a completa
perspectiva da nossa existência. Por que estamos aqui nesta Terra? Qual é o nosso propósito? O que nós deveríamos fazer? Os
poderes da Adi Shakti são esses... do amor e da compaixão... que fazem com que você compreenda a si mesmo, antes de tudo.
O amor para vocês é muito, muito limitado. Não há nenhuma consciência do seu próprio Ser. Imaginem só que grande tarefa é
para vocês, o quão seriamente vocês devem tornar-se conscientes... do seu próprio Si antes de tudo. Isso é extremamente
importante. Primeiramente, você deve ser consciente do seu Si. E agora você tem a luz do seu Espírito. Na luz do seu Espírito,
você pode ver o que você é... e pode ver até que ponto você está indo, como você tem feito coisas erradas, que dano você tem
causado a si mesmo. E você tem o poder de curar isso, melhorar e recobrar o juízo. Esses são os tempos mais importantes.
Vocês nunca terão esses momentos outra vez. Nunca tiveram isso na história e vocês jamais os terão no futuro. Esse é o tempo
no qual você obtive... não somente a consciência, não somente o autoconhecimento, mas você sabe como fazê-lo. Por outro
lado, a respeito dos santos, a respeito daquelas pessoas, pessoas do Tao e do Zen, elas apenas descreveram o que é uma
pessoa com autoconhecimento, como ela se comporta, como é o seu estilo, como ela é tão diferente das outras pessoas. Mas
nenhum deles disse como você se torna isso. Ninguém foi capaz de dizer isso. Ninguém foi capaz de fazer isso também,

porque talvez a maioria deles não soubesse a respeito da Kundalini... e aqueles que o sabiam também não podiam falar disso
às pessoas. Assim, o maior trabalho da Adi Shakti é... colocar a Kundalini em seu osso sacro. Essa Kundalini não é a Adi Shakti.
A Adi Shakti é algo bem mais grandioso, algo muito maior, algo muito mais amplo, muito mais profundo, muito mais forte, muito
mais poderoso. A Kundalini é o reflexo do Poder da Adi Shakti. E quando Ela se eleva, você sabe o que lhe acontece... e como
você obtém a sua Realização. Mas você tem de estar muito atento. Você é realmente uma pessoa compassiva? Se você é
compassivo, a primeira coisa que acontecerá a qualquer pessoa compassiva, Eu creio, será ajudar os outros, emancipar os
outros. Elas não podem sentir-se satisfeitas... com as suas próprias conquistas... e com seu próprio estado de Realização do Si.
Isso não pode acontecer. Qual era a necessidade da Adi Shakti fazer... todos esses esforços para trabalhar tão arduamente?
Vocês sabem que Eu tive de trabalhar muito, muito arduamente. Mas desde a Minha tenra infância, Eu tenho trabalhado muito
arduamente... e Eu tenho passado por momentos muito difíceis, momentos muito, muito difíceis conforme a compreensão
humana. Mas o pior momento que Eu tenho é quando Eu vejo que... aquelas pessoas a quem Eu dei a Realização, aquelas que
são pessoas realizadas, são as que não têm responsabilidade pelos outros e, se elas a têm, é muito pequena. Elas não têm essa
compaixão... e não têm esse amor de que nós temos hoje de salvar o mundo, salvar a humanidade. Esse é não apenas o nosso
principal trabalho, mas o único trabalho que nós temos de fazer. Todas as outras coisas não vão alcançar nada, exceto por seus
próprios esforços aqui, esforços individuais para dar a Realização do Si aos outros... e dar-lhes esse conhecimento. Esse
conhecimento é tão, tão fácil de entender. Ele é muito sutil, sem dúvida, e como Eu lhes disse, a teoria quantum, da qual os
cientistas estão falando atualmente, surgiu porque os cientistas viram aquelas milagrosas ondas de luz... e eles estão tentando
descobrir alguma coisa a respeito delas. Não é possível que alguns Sahaja Yogis se elevem acima dos outros. Cada um de
vocês têm de saber que... essa é uma coisa muito especial que lhes aconteceu. Mesmo se vocês tivessem ido aos Himalaias,
mesmo se vocês tivessem se forçado a passar fome, mesmo se vocês estivessem cantando em louvor a Deus durante anos,
mesmo se vocês estivessem fazendo todo o tipo de rituais e penitências, vocês não poderiam ter tido a sua Realização. Isso
não teria sido possível. Eu sabia disso. É por isso que Eu tenho de trabalhar tão arduamente, enfrentando todos os tipos de
problemas, todos os tipos de distúrbios, todos os tipos de pressão. E qual era objetivo? Apenas para assegurar que todos vocês
fossem criados... e que todos vocês fossem as Minhas mãos. Vocês têm de trabalhar. Cada dedo tem de trabalhar. E isto é o
que Eu tenho dito a vocês: agora é nossa responsabilidade nos assegurar... que nos tornemos não somente Sahaja Yogis, mas
este é um tempo de florescimento... e nós devemos ter muitos, muitos Sahaja Yogis. Esse é um trabalho da Adi Shakti. Tentem
entender isso. Esse não é trabalho de algum santo, esse não é trabalho de alguma Encarnação, esse não é trabalho de algum
político... e não é trabalho de algum grande líder. É o trabalho da Adi Shakti, que de forma tão transparente, está mostrando
seus resultados em vocês. Agora é para vocês perceberem. Agradar-Me é o desejo ardente de vocês, Eu sei. Eu vejo como
vocês Me amam e o quanto vocês querem fazer por Mim. A maior coisa que vocês podem fazer por Mim é expandir a Sahaja
Yoga. São bênçãos muito especiais, extremamente difíceis... que vocês obtiveram. Vocês não tiveram de fazer nenhum esforço.
Vocês não tiveram de pagar nada. Vocês não têm de ficar doentes fazendo rituais. Vocês obtiveram isso espontaneamente.
Mas isso não significa que seja seu direito de nascença receber isso. É o trabalho da Adi Shakti. E o trabalho da Adi Shakti tem
de ser mostrado na sua vida. É compaixão, sem nenhuma recompensa. As pessoas tentaram difundir a religião delas
mostrando... compaixão pelas pessoas pobres, cuidando das pessoas pobres, das pessoas deficientes. Não há nenhuma
necessidade, na verdade, para os Sahaja Yogis fazerem isso. O que eles têm de fazer é transformar outras pessoas. Descubram
meios e métodos com os quais vocês possam transformar, como vocês podem difundir a mensagem da Adi Shakti. Coloquem
a sua mente nisso e vocês saberão como conduzir isso. Deve existir o tempo todo, um desejo intenso de que nós temos de
encontrar um método... através do qual nós possamos difundir a Sahaja Yoga. Caso contrário é como Cristo descreveu, que
algumas sementes caíram em solo pantanoso e brotaram, mas nunca cresceram. Você somente pode crescer no verdadeiro
sentido da palavra... e tornar-se algo muito, muito especial e verdadeiro... sabendo o que você pode fazer. Eu tenho uma visão,
sem dúvida, e Eu tenho falado muito sobre isso, mas isso acabar ao final do Puja, não é uma coisa boa. Eu sei que alguns países
são muito difíceis. Tentem descobrir qual é o problema, por que é tão difícil. A atenção deve ser colocada nisto, no que outros
seres humanos estão fazendo para destruir a si mesmos, como se fosse parte integrante do mesmo jogo, o qual nós
chamamos de o Último Julgamento, mas vamos através de nossa compaixão e amor, salvar tantos quanto forem possíveis.
Esse é o trabalho da Adi Shakti, não o trabalho de algum santo ou alguma Encarnação. Todos eles existem, sem dúvida. Todo
eles estão conosco o tempo todo para nos ajudar, mas vocês têm o poder da Adi Shakti, que é muito grande, que é muito
penetrante, que é milagroso. Ele é tão efetivo. Mas, a menos e até que vocês se tornem conscientes... dos seus próprios
poderes, como vocês colocarão isso em prática? Seria como uma máquina inanimada que tem tudo, mas ninguém está lá para
fazê-la funcionar. O tempo todo Eu tive de passar por momentos muito, muito perigosos e, algumas vezes, senti que Eu poderia

ter de nascer novamente, da maneira como as coisas estão tão difíceis para Mim. Mas agora, para vocês, isso tem sido muito
fácil, como quando aquele que faz a estrada deve trabalhar muito duro, mas aqueles que caminham nela... não se dão conta do
quanto facilmente a obtiveram. E se eles entenderem isso, então eles entenderão também: “Deixem que muitos caminhem
nesta estrada,” “que foi criada com tanta paciência, compreensão e amor.” Eu tenho de realmente ver todos vocês, Sahaja
Yogis, fazendo o melhor que podem para mudar este mundo. Ele tem de ser mudado. Na realidade, a humanidade tem de ser
salva através de vocês... e de ninguém mais. Nenhum presidente, nenhum primeiro-ministro, nenhum ministro, nenhuma dessas
pessoas pode mudar o mundo e salvá-lo. São vocês os habilitados para isso. Vocês obtiveram esse poder. Vocês se dão conta
do seu próprio status, do seu próprio Ser que se elevou tão alto? Isso não está presente. Se essa percepção estivesse presente,
vocês fariam o máximo para expressar seu amor e compaixão... pelas outras pessoas, para fazê-las compreender o que elas
são. Somente com a Sahaja Yoga, vocês podem salvar este mundo. Não existe outra saída. Seja o que for que vocês tentem,
digamos, para ajudar os pobres, para ajudar isso ou aquilo, é algo muito, muito superficial. A melhor coisa é dar a Realização a
cada pessoa que vocês vejam. Nós temos visto crianças, elas estão aparecendo. Elas serão grandes Sahaja Yogis também. Eu
posso ver isso. Mas antes delas, vocês têm de mostrar... seus próprios méritos do que vocês têm feito. Não é um trabalho
estático. É um grande movimento, que deve ser realmente explosivo... e a menos e até que esse grande passo seja dado, Eu não
sei quem será responsabilizado... pelo dia do Juízo Final. Vocês são aqueles que têm de construir... o destino dos seres
humanos. Não se considerem como se não fossem nada. Vocês nunca poderiam ter obtido a sua Realização. Vocês nunca
teriam vindo a Mim. Entre tantos, vocês são aqueles que vieram a Mim... e pediram a Realização e a receberam. Vocês sabem
que ela não pode ser forçada. Essa Realização não pode ser forçada. Essa consciência não pode ser forçada. E o crescimento
dessa consciência também não pode ser forçado. Você tem de desenvolver essa atenção profunda dentro de si mesmo. E veja
por si mesmo o que você tem feito. O que você fez? Se você ainda está ocupado com o problema de dinheiro... ou o problema
de poder, esse e aquele problema, você é um problema. Você não é um Sahaja Yogi. O Sahaja Yogi está acima de qualquer outra
coisa e é muito poderoso. O poder será alcançado por eles, o poder do amor e da compaixão, que não são somente palavras de
amor, não é somente o ato de amar os outros, mas é a poderosa personalidade que vocês terão, que simplesmente emitirá essa
grandiosa Luz Divina... e que pode capturar as pessoas. Todos devem apenas assumir uma personalidade muito corajosa. Eu
devo dizer que as pessoas melhoraram. Em outros tempos, todos costumavam escrever para Mim: “Isso está errado comigo,
aquilo está errado com meu pai,” “aquilo está errado com minha bisavó”, e todos os tipos de coisas. Agora isso acabou. Há
muito menos, Eu devo dizer, muito menos. Mas, em vez de Me contarem sobre as pessoas que estão doentes, sobre as pessoas
que fracassaram, sobre as pessoas que estão ainda em um estado... que não pode ser melhorado, a atenção deve ser mudada.
Se há uma pessoa que contraiu câncer em qualquer lugar, imediatamente pelo menos dez fotografias chegarão a Mim. O líder
escreverá para Mim, o vice-líder escreverá para Mim, todos Me escreverão: “Mãe, é tal e tal coisa”. Por quê? É esse o Meu
trabalho? Aquela pessoa pode ser curada, nós temos hospitais, pode ser curada pelas fotografias, mas agora a atenção sempre
vai para a questão da compaixão, para essas pessoas que estão sofrendo fisicamente, mentalmente, emocionalmente,
financeiramente. E também nos casamentos. Esse não é o trabalho de vocês, nem o Meu. Se eles estão doentes, eles deveriam
pegar a fotografia e resolver esse problema. Se isso não se resolver, significa que eles não merecem. Não há nenhuma
necessidade de vocês tratarem deles... e tentarem resolver esses problemas... e quando isso falha, que escrevam para Mim:
“Mãe, tal e tal pessoa está doente.” O que é tão importante? Nós já temos tantas pessoas sadias andando por aí. Por que não
usá-las primeiro? Nosso trabalho não é curar pessoas. Ter afeição, tudobem; compaixão, tudo bem. É uma coisa natural... que
nossa atenção vá para as pessoas doentes ou para os pobres... ou para as pessoas que estão sofrendo. Mas, e quanto à Sahaja
Yoga? Se você tiver uma pessoa doente, centenas de Sahaja Yogis se ocuparão desse problema. Qual é a razão disso? Isso é
compaixão? Não é. Eles querem provar que eles podem curar aquela pessoa. Isso não é compaixão. Compaixão hoje é
transformar seres humanos em Sahaja Yogis, em pessoas boas. Esse é o Amor da Adi Shakti. Porque aqueles que nasceram
têm de morrer, de qualquer maneira. Nós não devemos ser indelicados, é claro, mas nossa atenção deve estar em: “A quantas
pessoas nós estamos dando a Realização?” É uma coisa muito comum... que as pessoas sejam mais condescendentes na
assim chamada cura... e melhorar e tudo mais. Tudo bem. Também há problemas como nos casamentos. Alguns casais não
querem ficar juntos. Tudo bem, acabem com esses casamentos. Se eles não querem ficar juntos, deixem. Nós temos muitas
pessoas que são sensatas neste mundo, nós temos muitas pessoas que são saudáveis neste mundo. Agora, como vocês
podem continuar lutando por pessoas... que não querem viver juntas e que têm problemas? Esse não é o seu trabalho. Antes de
tudo, você é um trabalhador espiritual. Você não é um assistente social. É claro, eventualmente, vocês podem fazer trabalho
social, não importa, eventualmente. Mas, a coisa principal para vocês é transformar os seres humanos. Em relação a eles, a
maior doença é a maldade, a crueldade, a tortura dos outros, a raiva. Todas essas doenças podem ser curadas, as quais são

internas, não são externas. Isso é o que é necessário hoje. Cada país está lutando e é torturado... e corre risco de ser destruído o
tempo todo. A única forma com a qual vocês podem fazer é dar-lhes a Realização. Agora, o que deve ser visto muito claramente
é: quando você dá a Realização a alguém... e essa pessoa valoriza isso e cresce com isso, então você é protegido. Você é
completamente protegido. Quem protege você? Você pode dizer que é a Adi Shakti, tudo bem. Mas também existe um poder
destrutivo agindo neste mundo, não da negatividade, mas um poder destrutivo positivo de Shiva. Se Ele diz que o trabalho da
Adi Shakti está indo bem, Ele fica feliz. Mas Ele está lá sentado e observando cada uma das pessoas, todo o trabalho dos
Sahaja Yogis... e se Ele achar algo realmente muito errado, Eu não posso controlar isso. Ele destrói. Eu não posso ir até esse
ponto. Ele destrói. Não apenas destrói, mas Ele pode destruir milhares. Em qualquer lugar onde haja uma calamidade, nós
podemos dizer, como um terremoto ou um tipo de furacão, todas essas coisas acontecem através do trabalho de Shri
Mahadeva. Eu não posso ajudá-los nisso, mas se vocês realmente derem a Realização às pessoas, tudo isso pode ser evitado. É
claro, essa é a vontade, Eu devo dizer, da Adi Shakti, que Ela tenha começado esse trabalho de criação deste mundo, criando
vocês e fazendo de vocês Sahaja Yogis. Mas a responsabilidade de vocês também é muito importante. Vocês não podem ser
os responsáveis... Eu senti que talvez tenha sido Minha responsabilidade, mas há uma diferença. Eu nunca senti que isso era
Minha responsabilidade, nunca senti que esse era o Meu trabalho, nunca senti que Eu tinha de fazê-lo. Eu o fiz. Esse é o
trabalho. Esse é o tipo de personalidade que você deve ter. Você tem de fazê-lo de uma maneira muito humilde, de uma maneira
muito bela... e você ficará surpreso ao ver como você está protegido, como você é apoiado e como tudo dá certo. A maior
alegria você sentirá quando descobrir... que você pode dar a Realização às pessoas. Você pode mudar a vida deles. Você nunca
sentirá tanta alegria, mesmo se você ganhar, digamos, na loteria, talvez um emprego importante... ou um nome famoso ou um
prêmio muito grande, não. A alegria de criar Sahaja Yogis não tem limites, é algo que dá tanta alegria. Vocês desenvolvem
tantos laços de irmandade, tanta solidariedade, como eles chamam isso, tanta união, tanta alegria do amor e da compaixão.
Esse é um nível diferente de alegria... que não é como alegrias comuns. Você não deve ter medo de Mim, mas tenha medo de
você mesmo. Esteja atento a si mesmo... e veja por você mesmo o que você tem feito até agora. O que você fez até agora?
Porque você foi iluminado. Se as pessoas iluminadas não podem dar luz, de que adianta tê-las? Olhem para essas pequeninas
velas. Qualquer que seja a pouca luz que elas tenham, elas estão doando essa luz. Elas estão se consumindo para dar essa luz.
Se nós não podemos dar essa luz, de que adianta a iluminação? A iluminação não significa a luz somente para você mesmo, a
luz do amor, da compaixão, que é Divina, que não é normal, que não é comum como a que você vê nos filmes. É o Amor Divino
que trabalha. E isto é o que Me enfraquece um pouco, algumas vezes, quando Eu ouço que Sahaja Yogis agora estão... se
envolvendo com dinheiro, trapaceando. Ou seja, todos os tipos de atividades criminosas que eles fazem. Eu não posso
compreender. Eu não posso acreditar nisso. Depois de alcançar o mais elevado, por que você quer ir tão baixo assim? Porque
você ainda não sentiu o que você obteve. Você ainda não se deu conta do que você obteve. E você não se respeita. Se você está
ainda na mesma linha e no mesmo nível, Eu devo dizer que você não fez nenhuma justiça a Mim nem a você. Nós temos de
fazer isso dar certo. Sem ajuda, Eu o tenho feito, trabalhei muito arduamente, Eu devo dizer, no sentido de que... Eu tive que lidar
com pessoas horríveis, muito indelicadas, muito egoístas, muito cruéis. Mas não importa. E tantas pessoas belas Eu descobri.
Mas você deve manter o seu brilho e colocar isso em prática. Eu ficarei muito feliz em saber... que a Sahaja Yoga está se
espalhando rapidamente, com grande velocidade, e que as pessoas estão realmente... entrando nesse reino de paz, alegria e
felicidade. Esse é o Meu sonho e Eu espero que todos vocês o realizem. Muito obrigada.
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Abram a porta de modo que o ar entre. Vocês não sabem como a sua Mãe se sente ao ver tantas pessoas que realmente se
tornaram gurus. Elas têm buscado a Verdade em tempos muito difíceis. Elas têm desejado saber o que é a Verdade. E este
tempo difícil, por si mesmo, tem servido para agir sobre as suas mentes de modo que o que está acontecendo neste mundo,
tudo que nós estamos vendo ao nosso redor, no mundo inteiro também, existe algo definitivamente muito errado e nós temos
de ir além. Na busca, uma coisa é muito importante: a pessoa deve ter uma grande devoção em relação a isso. E você também
tem de passar por inúmeros sofrimentos. A busca ocorre quando também interiormente você está lutando e exteriormente
também você não acha nada satisfatório. Dessa maneira, a busca tem duas facetas. Nessa busca, quando você está tentando
chegar à Verdade, isso parece ser uma coisa muito difícil. Mas você não consegue evitá-la, porque você não está satisfeito com
o que existe ao seu redor.
Vejam o mundo hoje em dia está cheio de conflitos. Existem todos os tipos de conflito. As pessoas estão lutando por
absolutamente nada, por terra, matando seres humanos. Pode a terra criar seres humanos? Eles estão lutando de uma forma
coletiva pensando que eles estão fazendo um grande serviço à humanidade. O pensamento dos seres humanos, hoje em dia,
não é de forma alguma profundo, ele é muito superficial. E é por isso que você constata que esse mundo cheio de tumultos, a
cada dia, a cada minuto, você pode notar. Eles estão matando tantos seres humanos. Eles estão torturando em uma escala
muito grande. Antigamente, é claro, os santos foram torturados, torturados por todos os tipos de diferentes idéias estúpidas, Eu
devo dizer, idéias de algo sendo superior e de algo sendo inferior, de algo sendo bom e de algo sendo mal.
Sob a influência de tais idéias, eles se uniram e executaram todos os tipos de agressão pelo mundo inteiro. Em todas as partes.
Não apenas isso, mas também nas famílias, nas instituições, nas organizações, pensando que eles estavam muito certos, que
eles eram muito bons. E eles tentaram agredir outras pessoas. Então, muitas pessoas pensaram: "É melhor revidarmos." E eles
começaram a resolver os conflitos pela luta, coletivamente. Isso não funciona. Essa luta não funciona, porque a luta não produz
nada além de assassinatos, matança. Dessa forma, muitas pessoas foram mortas. Buddha falou às pessoas sobre a
não-resistência e existe uma história a esse respeito, na qual em uma das grandes universidades de Bihar, quando as pessoas
agressivas chegaram, elas mataram todos os santos em nome da agressão.
E todos eles morreram. Talvez com aquilo os santos tenham obtido, em um nível muito mais sutil, algum tipo de punyas, mas
nesta Kali Yuga, isso não vai funcionar. Qual é a resistência que vocês podem opor a tais pessoas? Como vocês podem
combatê-las? É uma situação impossível convencer alguém de que ele é agressivo e que ele não está em parte alguma próxima
à Verdade. Porque ninguém quer aceitar tal coisa. E assim, o que quer que eles estejam tentando no mundo inteiro para
convencer os outros das suas loucuras está fracassando completamente. E dessa forma, esse conflito, esse fomentador de
guerras, não pode ser curado. Nós temos de aceitar que os seres humanos não estão no nível para entender o que está errado
com eles. Eles não querem aceitar.
Para eles, a agressão é o único meio pelo qual eles podem mostrar suas virtudes. Então, qual é a solução? A solução é que nós
devemos dar a todos eles a Realização do Si. Eles devem obter a Realização do Si, somente então as coisas vão melhorar.
Agora, vocês podem dizer: "Mãe, nestes dias de conflitos," lutas e brigas, as coisas serão resolvidas. As circunstâncias lhes
dirão. A vida será tão difícil com armas, o tempo todo, apontadas para a cabeça, que eles terão também que buscar a Verdade.
Isso terá que ser feito verdadeiramente. Se eles estiverem buscando a Verdade, eles ficarão surpresos ao ver que o mundo é
uma unidade, que os seres humanos são uma unidade e que esse é o destino dos seres humanos. Mas para isso, muitos serão
mortos, muitos serão destruídos, porque eles não aprendem a lição do modo mais fácil.
Agora, o trabalho de vocês é dar-lhes a Realização do Si e mudar as pessoas. Essa é a coisa verdadeira que vocês têm de fazer
como gurus. Mas o que nós estamos fazendo? Com qual idéia nós chegamos à Sahaja Yoga? Vocês estão agindo apenas na

periferia. Primeiramente, nós estamos preocupados conosco, como nós podemos prosperar, como nós podemos ficar em
melhor situação financeira, também há a ganância. Nós não nos observamos, se nós somos agressivos, se nós estamos
tentando perturbar os outros, se nós temos idéias erradas a nosso respeito, como nós torturamos os outros. Então, antes de
tudo, vocês devem purificar-se e aceitar os seus próprios problemas, seus próprios receios. Essas coisas devem ser encaradas.
E desafie a si mesmo.
O que você está fazendo? Você é um Sahaja Yogi, como você pode odiar alguém? Como você pode perturbar alguém? Como
você pode torturar alguém? Esse é o começo da introspecção, isso é muito importante. Eu posso distinguir a pessoa que medita
.. no verdadeiro sentido da palavra, daquele que "apenas medita". Você não deve se enganar. Se você está enganando a si
mesmo, então como poderá tornar-se um guru? Para tornar-se um bom guru, você tem de primeiramente ser muito honesto
consigo mesmo e descobrir: "O que você está fazendo? O que você está tramando?"
O que você tem feito? Nós temos seis inimigos, como Eu lhes disse. E nós justificamos todos esses inimigos. Nós pensamos:
"Tudo bem. Afinal, eu fiz isto por causa disto, eu tive de fazê-lo". Alguém diria: "Eu era pobre, então eu tive de ser desonesto".
Outro diria: "Eu tive de dizer mentiras". Outro diria: "Eu tive de ser imoral". Isto é algo que os seres humanos mais fazem: dar
justificativas. Os animais não têm isso.
Eles têm as suas idéias fixas, eles têm a sua natureza fixa. Mas os seres humanos conseguem fazer todos os tipos de coisas
erradas e conseguem justificá-las. Esse ato de justificar-se não os ajuda na sua ascensão. Eu fiz isso por causa daquilo. Isso
nunca os ajuda! Deve-se tentar fazer introspecção e ver por si mesmo o que é o ato de justificar-se. Assim, quando você começa
a se apoiar em todos os tipos de coisas contrárias, como você pode elevar-se? Como você pode ascender? Todo o tempo você
está tentando decair. Assim, a purificação interior só é possível se você puder ver a si mesmo claramente.
Se você não consegue se ver, como irá purificar-se? Se eu não posso olhar no espelho, como eu poderei ver o que está errado
na minha face? Assim, quando você começa a ver a Verdade e a comparar você mesmo com ela, somente então você pode
purificar-se. Mas a identificação deve ser com a Verdade. Por exemplo, você vê no espelho a sua face e percebe que algo está
errado. Você não está identificado com o que está errado, mas você está identificado com a sua própria face e então você a
limpa, você a purifica. Do mesmo modo, se você está identificado com você mesmo, você não consegue se livrar disso. Quando
você está se elevando mais adiante no novo caminho da retidão, da virtude, da benevolência, da compaixão e do amor, você
deve ver a si mesmo, observar-se. O que você está fazendo? Aonde você está indo?
Até que ponto você é estúpido? Você não deve enganar a si mesmo. Deixe que os outros o engane, deixe que os outros façam o
que quiserem. Deixe que os outros tentem matá-lo, mas não mate a si mesmo. Não engane a si mesmo. Assim, você tem o
autorrespeito e a sua dignidade, honra, os quais você valoriza mais do que qualquer outra pessoa. E você não se ajoelha a nada
que irá estragar a sua imagem no espelho. Este é o primeiro passo, o da introspecção. Agora, o que o ajuda nessa introspecção
é o seu sentimento de amor. Você pode amar uma pessoa que é aflita?
Alguém que é agressivo? Alguém que é irascível? Alguém que engana você? Você pode amar uma pessoa assim? Você não
pode. Então como você pode amar a si mesmo quando você tem essas características? Quando você faz isso a si mesmo?
Então a primeira coisa é o puro amor por si mesmo. Puro amor. É algo tão grandioso, ter o puro amor.
Como por exemplo, você pode gostar de ter uma cama muito boa para dormir, você pode gostar de ter uma casa muito bonita,
você pode gostar de ter toda a riqueza do mundo. Mas, tudo isso fará com que você ame a si mesmo? Se você ama a si mesmo,
você não quer nada, porque você regozija o seu Si. Regozijar o seu Si é a maior de todas as satisfações. Então, agora, você
obteve a Realização do Si. Significa que você sabe o que você é, você sabe como você é belo. Quando isso acontece, você deve
tentar amar a si mesmo. E quando você começa a amar a si mesmo, você não se importa com todas essas coisas absurdas.
Agora, esse puro amor é uma das coisas mais belas que você possue e que você pode fazer por você mesmo. Quando você é
egoísta, você não está amando o seu Ser.
Quando você é rude, você não está amando o seu Ser. Quando você é agressivo, você não está amando o seu Ser. Porque você

está amando todas essas coisas nocivas, mas o seu Ser é puro. Ele é absolutamente puro e belo. E Ele ama tudo que é belo e
bom. Assim, esse é o começo da percepção do seu Ser, quando você compreende o quanto seu Ser é importante. Você não tem
idéias erradas a respeito de si mesmo, você não justifica todas as coisas erradas que você faz, porque você compreende que
isso é macular o seu Ser. Encare a si mesmo da maneira mais honesta e você ficará surpreso ao ver como é lindo,
simplesmente ver o puro Ser brilhando dentro de você. Quando esse Ser começa a brilhar, você começa a ver muitas outras
coisas você não tinha visto até agora. E uma das coisas que você vê é que o amor não é apenas por você mesmo, mas por
todos.
Ele é um puro amor por todas as outras pessoas. Ele não é apenas por você mesmo. É muito surpreendente que quando você
realmente ama a si mesmo, então o seu amor é pelo seu Ser e você começa a espalhar esse amor de uma tal maneira que você,
belamente, ama os outros. Você não ama pelo dinheiro, você não ama por alguma vantagem, por algum poder ou por algum
ganho, mas você ama pelo amor. Porque o puro amor é algo que dá muita alegria. Ele dá tanta alegria que se existe qualquer
idéia como: "Eu amo alguém porque eu quero ter aquela pessoa", porque eu sou alguém importante e se eu amo alguém, "então
essa pessoa deve sentir-se totalmente grata, em débito", todas essas idéias são totalmente inúteis. Se você realmente ama,
então você simplesmente ama. Você ama todo mundo. Você pode dizer: "Mãe, como você pode amar um trapaceiro?" Não é
preciso ir pelo caminho dele.
Não é preciso estar com ele. Não é preciso fazer nada com ele. Mas, se você tem o puro amor, então ele pode mudar, ela pode
mudar. E se eles não mudam, então você não se importa. Aqueles que entram no oceano de amor, aqueles que são pessoas
realmente puras e amorosas, esses são seus amigos. Eles são aqueles que são necessários nesta Terra. Não as pessoas que
são trapaceiras, que enganam vocês, que tentam dominá-los, elas não são aquelas que são necessárias. O que nós precisamos
é de pessoas que estejam completamente mergulhadas na pureza do amor. Então, do amor nós vamos para um outro ponto
que é a pureza. E a pureza é um tema que tem sido abordado por muitas pessoas, que dizem que você deve ser puro, que você
deve ser totalmente aberto e que as pessoas devem saber tudo a respeito de você.
Eu não acho que isso seja pureza. Pureza é aquilo que purifica os outros. Se você é uma pessoa pura, então os outros serão
purificados. Eles têm de ser purificados.Agora, vamos supor que você tenha algumas idéias a respeito de você mesmo, que
você pense que está numa posição elevada como um Sahaja Yogi e que você está cheio de amor, talvez tudo isso seja
imaginário. Isso purifica os outros? A sua pureza purifica os outros? A sua pureza pode dar aos outros o despertar? Eles podem
ser Almas Realizadas? E então, o quanto você valoriza a pureza, o poder da pureza? E a quantas pessoas você dá a Realização?
Ou você a tem guardado para você mesmo? Em quantos lugares você tem estado para espalhar essa pureza? A pureza deve ser
espalhada. E sem nenhuma dúvida, em sua própria pureza, você deve fazê-lo porque isso é uma coisa muito, muito poderosa. A
pureza é muito poderosa. Ela pode não atuar em uma ou duas pessoas, não importa. Pode haver algumas pessoas muito, muito
repugnantes, horríveis, não importa. Mas a pureza terá um efeito em muitas pessoas sensíveis que desejam tornar-se Sahaja
Yogis. Você tem apenas de testar isto: o quanto as pessoas gostam de você e o quanto elas ficam impressionadas com você. O
Paramchaitanya, este Poder Onipresente do Amor Divino, flui através de você porque você é puro.
Se você for impuro, então Ele irá parar em diferentes chakras, Ele não funcionará. Então, a pureza de temperamento, a pureza do
amor, o que isto significa? Significa que você ama alguém porque essa pessoa alcançou espiritualidade. Você ama essa pessoa
porque existe a pureza e vocs vai a lugares apenas para disseminar a pureza entre eles. Uma pessoa pura nunca criará um
problema. É a pessoa impura que, todos os dias, pode começar com este problema ou aquele problema, ou aquele outro. Assim,
o caráter de um yogi é venerar a sua própria pureza e a pureza dos outros. É verdade que nós temos de encarar a nós mesmos
todos os dias. É verdade que nós temos de nos corrigir todos os dias. É verdade que nós temos de nos separar de nós mesmos
para vermos o quanto nós temos feito, até aonde nós temos ido.
O que nós estamos fazendo? O que nós temos feito? Então, a diferença entre o guru de antigamente e o guru dos tempos
modernos é que os gurus antigos não se importavam em dar a Realização às pessoas. Esse não era o estilo deles, da maioria
deles. Eles se importavam apenas consigo mesmos, agradavelmente sentados em algum lugar nos Himalaias, longe de toda a
multidão enlouquecida e satisfeitos consigo mesmos. Mas você deve compartilhar essa satisfação. Eu creio que essa é a

marca de um bom guru. Aquele que não pode compartilhar, que apenas cuida dos seus próprios prazeres ou apenas cuida do
seu próprio ashram, nós podemos chamar assim, ou cuida apenas da sua própria família, cuida talvez de alguns discípulos que
ele tenha. A atenção deve estar no mundo inteiro. Na Sahaja Yoga, atualmente, isso alcançou um tal nível, que vocês devem se
preocupar com toda a humanidade.
Não é apenas você ou uns poucos Sahaja Yogis ou muito mais Sahaja Yogis, mas no mundo inteiro, qualquer que seja o
problema, vocês têm de resolvê-lo. Mas antes, livrem-se dos seus pequenos, pequenos problemas. Eu recebo cartas de
pessoas, especialmente das mulheres, dizendo que os seus maridos são assim, que os maridos fazem isto, que as crianças
estão sofrendo e todos os tipos de coisas. Agora você é um guru. Isso significa que você é tão elevado, uma pessoa altamente
energizada com a espiritualidade. Por que você deveria se preocupar com todas estas coisas sem sentido? E a consciência de
que você está purificado e de que você é uma pessoa pura deveria torná-lo muito humilde. Acontece exatamente o oposto
disso. Normalmente, se as pessoas são qualquer coisa, elas se tornam muito vaidosas e acham que não há limite para si
mesmas. Se elas têm, digamos, um poder, elas ficarão assim; se elas têm algum talento, elas se tornam desse modo; se elas
têm alguma posição de destaque, elas ficarão desse modo.
Elas não se tornam humildes com isso. Com essa conquista, elas se tornam extremamente, extremamente vaidosas,
arrogantes, de uma forma completamente errada. Mas você, você é um Sahaja Yogi e não deveria se importar com nada que
pudesse reduzir a sua pureza. Então, você pode chamar a si mesmo de guru, se você quiser. Eu não preciso dizer que você é um
guru. Mas você tem de, antes de tudo, tornar-se seu discípulo. Deve cuidar do seu Si, antes de tudo. Você deve ver por si
mesmo: "Eu alcancei as qualidades? " Sou eu aquele que pode realmente fazer tudo isso? Toda essa introspecção interior deve
ser com um coração muito puro e com compreensão.
Porque vocês não são encarnações que nascem totalmente puras, mas vocês são seres humanos e vocês estão se elevando ao
nível daquelas encarnações. Então, você tem de se purificar, você tem de se observar, ver por você mesmo e depois perceber se
você é um Sahaja Yogi. Você alcançou a beleza da pureza e do amor? Agora, esse amor não é relativo, não é condicional, não é
limitado, mas ele é exatamente como um oceano. E você gosta de nadar nesse oceano, gosta de estar imerso nesse oceano de
amor. Antigamente, guru significava uma pessoa que ficava em pé com um grande bastão. Ele costumava bater em todas as
pessoas. Qualquer um que tivesse feito qualquer coisa errada, eles davam pancadas e batiam neles. Nós tivemos gurus
também na música e diferentes, diferentes tipos de gurus, nós tivemos no nosso país. E a sua particularidade era que eles
costumavam oprimir completamente o discípulo, controlá-lo e depois talvez ensinar o conhecimento da música, talvez lutar,
talvez qualquer coisa.
Mas na Sahaja Yoga é muito diferente. Mesmo os gurus espirituais verdadeiros eram assim. Muito duros. Eles costumavam
atirar pedras nessas pessoas. Eles pensavam em fazer todos os tipos de coisas, mas eles não tinham a intenção de fazer nada
de mau, mas o método, Eu não gostei. Havia uma história sobre uma pessoa que supõe-se ser um grande guru e Eu fui vê-lo. Eu
tive de subir bastante porque ele vivia em uma pequena caverna. E quando Eu cheguei lá, vejam, ele estava com muita raiva e
ficava assim, assim. E estava chovendo, então Eu estava completamente ensopada. Eu entrei e sentei-Me na sua pequena
caverna.
Então, ele veio e Me fez uma pergunta. Ele disse: "Mãe, estava chovendo. " Normalmente, eu posso parar a chuva, mas a
Senhora não me permitiu pará-la. Por quê? Eu poderia ter dito a ele: "Por causa do seu ego." Eu não disse isso. Eu lhe disse de
uma maneira muito doce: Você é um sanyasi e você comprou um sari para Mim. Se Eu não tivesse ficado completamente
molhada, Eu não poderia aceitar o sari de um sanyasi. Ele ficou completamente comovido. Ele ficou com lágrimas nos olhos e
prostrou-se aos Meus pés.
Portanto, a técnica da Sahaja Yoga é assim. Não é a raiva, não é a repulsa, não é o ódio. Mas a técnica é aquela pela qual você
propõe o seu amor. É dessa forma que deve-se compreender a diferença entre um guru Sahaja Yogi e outros gurus. Está fora de
questão bater nos seus discípulos, está fora de questão explorá-los, está fora de questão gritar com eles. O amor é a coisa mais
poderosa. É claro que ele não funciona com algumas pessoas, Eu concordo. Esqueça-as. Mas funciona com a maioria das
pessoas, porque Deus nos fez a partir do Seu Amor e nós temos a capacidade de nos entregar a esse Amor e de desfrutar esse

Amor. Então, o que um Sahaja Yogi tem de fazer é compreender os poderes do amor.
Os poderes do amor, se vocês conseguirem entender, isso crescerá dentro de vocês. Algumas pessoas os têm, algumas
pessoas não os têm. Tentem compreender, este Paranchaitanya não é nada além desse Poder Amor de Deus ou vocês podem
dizer, o Amor da Mãe! Esse poder trabalha de uma forma tão bela, de uma tão maneira secreta, que vocês o chamam de
milagre. Porque vocês não podem ver como esse poder tem atuado. Então, antes de tudo, o principal passo é tentar desenvolver
o sentimento de amor dentro de vocês. Compreendam, existe um problema que é sempre mal compreendido. O puro amor pode
ser muito facilmente entendido, ele lhes dá alegria, ele ajuda os outros a melhorar, ele atua de uma maneira muito sutil. Agora,
tentem lembrar-se de quando vocês vieram para a Sahaja Yoga, tentem lembrar-se de como vocês obtiveram a sua Realização,
tentem lembrar-se de como vocês começaram a crescer. Essas são como as sementes de amor dentro de nós que brotaram.
Lentamente e gradualmente, demos início a chuva de bênçãos do amor. Então nós começamos a desfrutar e a compreender
isso. Agora, neste estágio, quando nós estamos prestes a nos tornar gurus e já somos gurus, não devemos ser nada além da
corporificação do amor. É uma teoria muito diferente da qual Eu estou lhes falando. Nenhum guru aceitará isso, aqueles que já
são considerados gurus por toda parte. E o conhecimento, o conhecimento que eles lhes dão é o conhecimento de coisas muito
sutis. Todo o conhecimento que vocês receberam na Sahaja Yoga já tinha sido transmitido por esses gurus há muito tempo
atrás. Alguém disse isso, alguém disse aquilo, alguém disse aquilo Mas todo o conhecimento, o conhecimento completo sobre
o seu Ser, seus chakras, tudo o que vocês sabem, agora está em vocês. Essa é a Verdade. Vocês têm o conhecimento sutil
completo, que ninguém teve antes.
Talvez porque esses gurus não o quisessem dar ou talvez esses gurus não conhecessem a si mesmos. Todo o conhecimento
da Sahaja Yoga é simples, muito sutil e verdadeiro. Agora, depois de ter esse conhecimento dentro de vocês, ele não deve ser
apenas mental, deve ser espiritual. E para torná-lo espiritual, o que vocês têm de fazer é amar. Quando vocês amarem os outros,
vocês começarão a trabalhar neles. Então vocês descobrirão, com o seu conhecimento, que existe algo de errado com essa
pessoa. O que está errado? Ele tem (bloqueio) neste chakra, naquele chakra esta é combinação, é isto Mas um Sahaja Yogi não
fica irritado nesse momento. Ele tenta curar essa pessoa. Ele tenta melhorá-la.
Ele não diz: "Você é muito mau, você é horrível." Não, não. Ele aceita o desafio: Com o meu puro amor, eu posso curá-lo. Isso é
tão simples para ele. Não é como para algum médico ou qualquer outra pessoa que tenha grandes qualificações, que virá
pedindo os seus honorários e que lhe cobrará dinheiro. Nada disso. O Sahaja Yogi sabe o que está errado com você e ele sabe
como curá-lo. E ele faz isso dessa maneira. Portanto, você não fica com medo. Além de você não ficar com medo, essa pessoa
que está com você também não fica com medo por causa do seu temperamento, por causa da sua natureza, a maneira como
você está lidando com o paciente, o modo como você fala com a pessoa que veio para saber sobre a Verdade.
Dessa forma, você lhe dá também a Verdade. E você também lhe ensina o que é a Verdade. E a Verdade é muito simples: você é
o Espírito. Essa é a Verdade que é revelada em voz alta à outra pessoa. Desse modo, você percebe a si mesmo ao dar a
Realização à outra pessoa. O que você fez foi dar-lhe a Verdade em si mesma, a Verdade absoluta. Eu sei que isso é um esses
dias as pessoas acham muito difícil encontrar tempo para a Sahaja Yoga, para difundir a Sahaja Yoga. Elas estão esperando
pelos feriados. Seja o que for, seja o que esteja acontecendo, Eu estou segura de que com os grandes poderes que vocês
possuem, vocês podem realmente ter grande, grande sucesso, um sucesso muito grande. E esse sucesso pode fazer acontecer
a visão que Eu tenho de salvar a humanidade, no mundo inteiro.
Que Deus os abençoe.
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Eu Me inclino a todos os buscadores da verdade.
Alguns de vocês encontraram a verdade, alguns de vocês não a encontraram plenamente e alguns de vocês não a encontraram
de forma alguma. Mas se vocês olharem em volta, na situação de hoje, vocês terão de concordar que há uma grande desordem
acontecendo. Países após países estão se entregando a todos os tipos de coisas erradas. Muito da guerra fria está no ar,
pessoas estão matando umas às outras, destruindo belos lugares, cortando a garganta umas das outras por nada. Todos eles
são seres humanos criados por Deus. Deus Todo-Poderoso os criou e os trouxe até esse nível de consciência humana. Nessa
conjuntura, a pessoa não pode ver onde estamos indo de uma forma coletiva. Isso é – onde nós temos de alcançar? Ou é este
nosso destino? É este o destino dos seres humanos: serem destruídos uns pelos outros por causa de terra ou qualquer outra
coisa?
Pensem no mundo inteiro como um só, e pensem no que está acontecendo por toda parte. Todo dia, nós lemos o jornal; todo
dia, há algum tipo de notícia horrível sobre coisas horríveis que as pessoas estão fazendo umas às outras, sem sentido. Nós
temos de pensar, qual é o destino? Aonde nós estamos indo? Estamos indo para o inferno ou para o Céu? Qual é a nossa
situação em volta? Nós podemos consertá-la? O que está errado com os seres humanos é que eles ainda estão no completo
controle da ignorância. Eu chamaria isso de ignorância. E nessa ignorância, nessa escuridão, eles estão fazendo essas coisas
horríveis.
Ninguém quer entender que o que estamos fazendo não é nada mais do que a completa destruição. É este nosso destino
sermos completamente destruídos? Que bem estamos fazendo? Sob o nome de algum tipo de nacionalidade ou talvez, de
alguma religião – todas as coisas que são boas – mas nós estamos fazendo todas as coisas erradas. Lutando. Lutar não é a
única coisa. Nós odiamos. Qualquer um que possa incitar nosso ódio é muito mais querido, muito mais amado, e sob a
liderança dele, nós formamos grupos. Tudo isso está acontecendo porque este é o Juízo Final. Eu lhes disse que este é o Juízo
Final.
E este Juízo Final realmente decidirá quem deve ser salvo e quem deve ser condenado completamente. É uma coisa muito,
muito séria. Todos aqueles que estão conscientes devem pensar sobre isso. Um pequeno fragmento aqui e um pequeno
fragmento não irá ajudar. Seja o que for que você tente, a menos e até que você transforme os seres humanos, eles não podem
ser salvos. Essa transformação não é uma coisa impossível, não é difícil. Este é o tempo da transformação, esta é a chance
para a transformação. E dentro de nós está situado o poder, como o poder é descrito, é o poder místico feminino dentro de nós.
Todos eles descreveram isso, Eu não sou a primeira pessoa a dizer isso; mas ninguém foi capaz talvez até agora de
compreender ou aceitar que isso deve acontecer a vocês. Vocês não nasceram somente para serem seres humanos, mas vocês
têm de ser “super-humanos”.
Vocês têm de regozijar a si mesmos. A vida de vocês deve ser gratificante, ela deve ser alegre. Ela não deve ser uma maldição,
de manhã até de noite preocupado com isso, preocupado com aquilo. É por isso que vocês foram criados. Deus não teve
nenhuma intenção de criar pessoas que ficarão todo o tempo preocupadas em como discutir, como brigar, como poupar, mas
pessoas que viverão em completa harmonia, paz e alegria. É por isso que fomos criados. Esse é o nosso destino, isto é, Eu não
estou somente dizendo a vocês, mas é um fato. Então, nós temos de ser, nós temos de ser transformados. Essa transformação
não é difícil. Mas o que Eu percebo é que as pessoas se contentam com qualquer coisa.
Os hindus irão ao templo, eles pensarão: “Oh, nós fizemos uma grande coisa.” Os cristãos vão à igreja, eles pensarão que eles
têm agido muito bem. Os muçulmanos irão e rezarão e pensarão que eles são maravilhosos. O que eles têm alcançado?
Encarem a si mesmos, por favor. Encarem suas limitações. Encarem suas aflições. Encarem seus problemas e vejam por si

mesmos: vocês têm sido capazes de resolver seus problemas? Vocês têm sido capazes de se salvarem das calamidades?
Talvez grandes calamidades possam vir para destruir as pessoas que estão, que estão fazendo o mal, talvez. Esse pode ser o
desejo de Deus.
Mas qual é o seu desejo? Por que você não pensa: “Eu tenho de ser uma pessoa que é um depósito,” “que é uma fonte de alegria
e amor”? Eu não estou só falando, mas Eu quero que todos vocês obtenham sua Realização do Si. O que é a Realização do Si? É
conhecer o seu Si. Vocês não conhecem o seu Si. Vocês não conhecem. Vocês estão vivendo neste mundo sem conhecer o seu
Si, vocês podem imaginar? Vocês não sabem o que vocês são. Vocês não sabem que vocês são o Espírito, e que vocês são a
fonte do conhecimento, do puro conhecimento.
Eu encontro pessoas sentadas em uma reunião, ouvindo algum babaji que está lhes contando alguma história, muito felizes.
Isso não irá lhes dar a realidade e a verdade. Se vocês querem ter a realidade e a verdade, então por favor, tentem compreender
que alguma coisa tem de acontecer a vocês, alguma transformação tem de ocorrer. Vocês ainda não são sutis o suficiente,
vocês não obtêm essas sutilezas, até que alcancem esse ponto, pelo qual vocês não têm de deixar sua família, vocês não têm
de deixar seus filhos, vocês não têm de deixar seu lar e ir para as florestas. Não há nenhuma necessidade de fazer tudo isso. É
bom dizer: “Tudo bem, todos vocês adotem sanyasa (vida ascética)” “e deem tudo que lhes pertence para mim.” É uma ideia tão
estúpida. Essas são necessidades urgentes de hoje. Nós estamos vivendo em condições urgentes, tentem compreender. E Eu
quero adverti-los que se vocês não forem fundo dentro de si mesmos e descobrirem o que vocês são, e se entregarem à sua
transformação, qualquer coisa é possível. Todos os tipos de doenças estão surgindo, todos os tipos de novos problemas com
as crianças estão surgindo, todos os tipos de problemas nacionais existem, todos os tipos de problemas internacionais
existem, os quais as pessoas não conseguem evitar.
Assim, nós temos que sair disso e nos tornar uma sólida personalidade da verdade. Nós não sabemos o que é a verdade. Nós
somos piores do que animais, cujos olhos estão abertos, enquanto nossos olhos estão fechados. Não é para se condenarem de
forma alguma, mas é para fazer com que fiquem alertas e conscientes de que os seres humanos têm de mudar. Senão, é
somente isto: vocês vêm à Minha palestra, amanhã vocês vão a uma outra palestra, só isso. É um tipo de entretenimento
agradável diário. Mas quando Eu vejo o destino, Eu não sei quantos serão arruinados, quantos serão destruídos. O que
acontecerá a eles? Quais doenças eles contrairão? Quais problemas eles terão?
O que acontecerá a seus filhos? O que acontecerá ao país deles? E o que acontecerá ao mundo inteiro? Apenas ampliem sua
visão. Minha visão é que todas as pessoas do mundo devem se transformar. Nós temos inimigos dentro de nós mesmos, e
quando eles falam de jihad, eles dizem: lutem contra seus inimigos dentro de vocês mesmos. Quais são esses inimigos?
Atualmente, o pior é a ganância. Há ganância. Com essa ganância, as pessoas podem fazer qualquer coisas que queiram.
Todos os tipos de coisas estão acontecendo a partir da ganância. Eles terão dinheiro, eles terão todos os tipos de recursos,
mas ainda assim, essa ganância é uma vontade tão satânica, que você nem mesmo vê o que você tem. E você quer ter mais e
mais, quer enganar as pessoas, enganar seu governo, enganar todo mundo e manobrar isso. Depois, uma outra coisa pior que
temos é a raiva. A raiva não permite que você veja as coisas como elas são. Nós fomentamos a raiva por coisas pequenas,
como por exemplo, você veio para este país – Tenho visto pessoas que ficam com raiva por causa da cor da pele diferente. Eu
não consigo entender. Deus nos criou com cor de pele diferentes, do contrário, nós todos pareceríamos iguais, como militares, e
a vida seria infeliz. Então, a cor foi criada pela natureza. Assim, brancos ou negros, qual é a diferença?
Eu simplesmente não entendo porque um mito assim está acontecendo. Com esse mito, nós estamos lutando. Os brancos
estão lutando com os negros, e os negros estão lutando com os brancos. E depois, eles tentam também queimar a pele deles
no sol, contraindo câncer de pele. Eu simplesmente não entendo. Não há nenhuma lógica, não há nenhum equilíbrio em nós
para vermos o que estamos fazendo. Por que estamos desperdiçando esse tempo precioso quando temos que nos
transformar? Essa raiva pode ser por qualquer coisa, por qualquer coisa, uma pessoa pode fomentar a raiva. É como um defeito
humano, que é muito comum. Pela menor coisa, as pessoas podem ficar com raiva.
E elas gostam disso, porque com isso, elas podem oprimir os outros, as pessoas podem ser agressivas. Então, elas querem ter

essa raiva dentro delas, e com essa raiva, elas tentam dominar os outros. Este é o maior problema: por que queremos dominar
os outros? Por que queremos oprimir os outros? E por que queremos controlar os outros? Nós não conseguimos nos controlar,
por que ficamos querendo controlar os outros? Qual é a necessidade? Depois, há apegos: apegos a suas casas, a suas terras,
aos seus filhos, a tudo. Mas amanhã, você não estará aqui. Você irá de mãos abertas.
Você não pode carregar nada com você. Assim, estes apegos às coisas: eles são muito exigentes em relação aos seus carros,
em relação a suas casas, mantêm isso. Mas e quanto a você mesmo? Você está bem? Internamente, você é totalmente calmo,
pacífico e alegre? Por que você está desperdiçando sua energia ficando com raiva dos outros? Este é o sinal de vida que será
também destruído. Se você observar uma outra pessoa, ela tem, digamos, além de fraquezas por dinheiro, por mulheres, é muito
comum, ou mulheres tendo fraquezas por homens. Ficar atraente, para quê? Todo mundo tem de envelhecer.
O que você tem alcançado por ficar correndo atrás de mulheres, correndo atrás do outro sexo? Você não tem nenhum senso de
dignidade, nenhum senso de honra. Se você for – contanto que você vista roupas muito boas, você é considerado uma pessoa
maravilhosa. Esta não é a forma. Nós temos de fazer introspecção e ver por nós mesmos: por que estamos fazendo isso,
desperdiçando nossa energia com coisas insensatas? Muitas pessoas que encontro estão realmente meio loucas e em
péssima situação; algumas delas são completamente loucas. E o que elas Me falam é que querem se casar com uma
determinada mulher e um determinado homem ou qualquer coisa assim, e é desse modo que elas ficaram assim. Quero dizer,
como é frágil! Isso não é ser muito grandioso. Vocês têm de ser muito, muito fortes dentro de vocês mesmos.
Sintam o seu Si. O seu Si é o Espírito, é o reflexo de Deus Todo-Poderoso dentro de vocês. Vocês podem ser muito fortes, vocês
podem ser muito saudáveis e podem ser totalmente equilibrados, se vocês se tornarem o Espírito. Vocês têm ouvido tanto
sobre o Espírito e a vida espiritual, mas vocês alcançaram esse ponto? Mesmo quando você lê, digamos, sobre o sistema Zen, o
sistema Tao, a Bíblia, o Alcorão, qualquer coisa, você sabe como alcançar esse ponto do Espírito? Ainda não. Ainda não. Vocês
têm de conhecer isso, porque vocês são grandiosos, vocês são muito preciosos e vocês são tão belos interiormente. Mas vocês
não estão conscientes disso. Vocês têm de se tornar isso.
Esse ato de tornar-se é muito importante, e para isso, Deus Todo-Poderoso já formou dentro de vocês o que é chamado de
Kundalini, a qual pode ser despertada, e seu despertar pode lhes dar a Realização do Si, pode lhes dar o autoconhecimento que
chamamos de “Atma sakshatkar”. Isso é o que é muito, muito importante ter em sua vida. E uma vez que isso é gratuito – você
não pode pagar por isso, quanto você pode pagar? - uma vez que isso é totalmente gratuito, por que você não recebe a sua
Realização do Si? E porque você não cresce? Ao invés de lutar em nome da religião. Toda religião tem dito: “Conhece a ti
mesmo (o seu Si).” Maomé disse muito claramente: “Na época da ressurreição, suas mãos falarão.” Elas estão falando? Os
hindus sabem disto, que nós temos de obter a nossa Realização do Si. Não adianta ouvir esses babajis e dar-lhes dinheiro.
Todos esses tipos de rituais que temos feito, que nossos antepassados têm feito, o que nós temos alcançado?
Nada. Assim, agora, é importante para nós sabermos que temos de ter nossa evolução, alcançar o ponto da Realização do Si.
Se fôssemos perfeitos, não teria havido nenhum problema. Se fôssemos pessoas realizadas, não teria havido nenhum
problema. Todos os tipos de egoísmo, todos os tipos de limites que temos colocados em nós mesmos, todos os tipos de
condicionamentos e ego que têm atuado em nossa vida e que têm nos arruinado, nós temos que superar. E uma vez que vocês
superem isso, vocês tornam-se unificados. Ninguém tem de lhes dizer: “torne-se unificado”. Você perde todas as identificações
erradas. Suas identificações erradas são: “Nós pertencemos a este país,” “nós pertencemos a esta religião, nós pertencemos a
isto.” Vocês não pertencem a nada. Vocês pertencem ao Reino de Deus.
Isso é o que vocês têm de alcançar e vocês devem estar unificados lá. Mas se vocês são como uma narração de histórias, não
há fim para isso. Mas vocês estão desperdiçando seu tempo. O tempo está se esgotando. Eu tenho estado aqui pelos últimos,
Eu não sei, vinte anos aproximadamente. Eu trabalhei muito arduamente, mas o que Eu noto é que as pessoas não se dão conta
do que devem fazer. Elas gostam de pessoas que apenas dirão alguma coisa muito simples – tudo bem, é um pequeno
entretenimento. Assim, toda a humanidade tem de entender que o destino de destruição deve ser evitado. A completa
destruição deve ser evitada. E é muito simples: entrem no Reino de Deus, o que é muito fácil.

Vocês não têm de pagar nada, não têm de elaborar nada. Receba a sua Realização do Si e depois em casa, gaste cerca de dez
minutos meditando. Somente sua mente está o tempo todo justificando o seu mau comportamento. Eu chamo isso de “mau
comportamento” porque é contra você. É contra o desejo de Deus, é contra a humanidade e destruirá todos os seres humanos.
Todas essas identificações erradas têm de ser abandonadas, e vocês têm de saber que somos todos um. Somos todos um,
somos todos globais, nós não estamos separados pela cor, raça ou religião, nação, não. Somos todos um, e essa unidade não
deve ser estabelecida por slogans ou por gritaria, mas a unidade deve ser sentida interiormente. Não é artificial. Ela tem de ser
real, a unidade bem real, e isso vem a vocês assim que vocês se dão conta de que são parte integrante do todo.
As religiões os trouxeram a esse ponto de consciência, não para lutar, não para matar. Por quê? Por quê? Os seres humanos se
desviaram. Por causa da completa ignorância da retidão. Por causa da própria completa ganância, para si mesmo, apenas para
você mesmo, ou no máximo sua família, ou seus parentes. Por que você quer se delimitar? Você é o Espírito. O Espírito é o
oceano, o oceano de conhecimento, é o oceano de amor, é o oceano de todas as bênçãos. Então, nós temos de decidir.
Hoje, Eu tenho de lhes pedir, não resta muito tempo. Nós temos de decidir que nós temos que nos tornar o Espírito. Isso é o que
todas as religiões têm ensinado. Mas como fazer isso não foi muito explicado, e isso não deu certo. Alguns deles obtiveram
isso, mas eles foram excomungados, banidos. Ninguém os ouviam. As pessoas até mesmo os mataram e os torturaram, os
crucifixaram. Mas agora, por favor, todos vocês tentem entender o valor de sua vida. Por que você é um ser humano? Por que
você foi criado?
Qual é o propósito por trás disso? Nós deveremos ser guiados pelas ideias insensatas? Nós deveremos ser mortos por todos os
tipos de fatores divisores? Não, não, nós todos obteremos a Realização do Si, e nós entenderemos o valor de nossa vida. A
questão é que vocês obterão a sua realização no sentido de que o poder dentro de vocês se elevará. Está muito bem formado.
Na verdade, Deus é um maravilhoso Criador. Como Ele equilibrou e como isso funciona é notável. Em cada indivíduo, Ele fez
isso. Com esse acontecimento, não é suficiente.
Entre, digamos, em um palácio e depois ande por lá e veja por você mesmo o quanto você é belo, que belas coisas Deus fez
para você. Então cresça nisso. Uma vez que você cresça nisso, então você se dará conta de que coisa maravilhosa você é: a
maior joia, a pessoa mais incrível, tão amorosa. Houve alguns – eles se tornaram simplesmente estátuas. Ninguém tenta
entender o que eles estavam fazendo, como eles existiram. Assim, esta noite, nós podemos ter a experiência, a experiência do
Espírito. É uma experiência muito incomum, uma coisa rara. Isso nunca acontecia assim. Mas acontece agora, então por que
não tirar proveito disso? Por favor, estejam prontos para isso, aceitem isso, recebam isso e transformem-se.
Transformar-se é o ponto. O que você se torna é a questão. E o que vocês compreendem de toda esta civilização humana é
problema de vocês, não Meu. Eu posso ajudá-los. Eu posso realizar isso. Eu pediria a todos vocês que agora estejam prontos
para a Realização do Si. É muito melhor, mas aqueles que não querem ter não podem ser forçados. Assim, é melhor que essas
pessoas saiam, saiam do auditório, se elas não querem ter isso. Que Deus abençoe todos vocês. Primeiramente, vocês não têm
de fazer nada, quero dizer, não pensem no que Eu disse.
Tentem manter seus pensamentos bem calmos, e Eu tenho certeza que todos vocês podem obter a sua Realização do Si. Mas,
agora, quantos crescerão? Porque vocês têm de vir para os encontros de continuação, depois vocês têm de praticá-la nos
centros de meditação, e isso dá certo. Vocês têm de propiciar um pouco de tempo para vocês mesmos, e a esse problema
global. Vocês têm de se dedicar a isso. É muito importante: vocês têm de se dedicar. Isso não significa que vocês têm de se
tornar um sanyasi (asceta) ou vocês têm de se ocupar com isso 24 horas, nada disso. Mas essa dedicação os tornará tão
unificados consigo mesmos, com o universo todo, que Eu não tenho que lhes dizer para que se dediquem, vocês se dedicarão
por si mesmos. Então por favor, não fiquem aqui, se vocês não querem ter a Realização do Si. Nada lhes acontecerá.
Por favor, deixem o auditório, caso não queiram a Realização do Si. O que vocês têm de fazer é não fazer nada; apenas colocar
suas mãos em direção a Mim. É claro, se vocês estiverem usando sapatos, é melhor tirá-los, porque a Mãe Terra é muito
importante. Por favor, coloquem ambas as mãos em direção a Mim. Vocês não têm de rezar, vocês não têm de dizer nada,

apenas coloquem suas mãos em direção a Mim, simplesmente assim. Agora, por favor, fechem seus olhos. Isso é importante.
Por favor, fechem seus olhos. Este poder, a Kundalini, está situado no osso triangular, conhecido como sacro, significa
“sagrado”, e Ela se eleva através de seis centros do sistema parassimpático, e por fim, atravessa a área óssea da fontanela que
era a moleira na sua cabeça, no topo de sua cabeça. Quando você era uma criança, isso era a moleira.
Ela atravessa através disso e entra na energia sutil do Poder Onipresente do Amor Divino. Eles chamam isso de um nome
diferente. Eles chamam de “Paramachaitanya”, alguns chamam de “chaitanya”. Alguns chamam de “Ruh”. Vocês podem chamar
isso de qualquer nome – é o amor, o Amor de Deus. É quando você fica conectado com você, quando você começa a sentir em
seus dedos um tipo de brisa, primeiro algumas pessoas sentirão quente, não importa. Mas depois isso resfria e vocês sentem a
brisa fresca do Espírito Santo, como eles a chamam. E ela começa a fluir. Vocês podem agora levantar a sua mão esquerda no
topo da área óssea da fontanela. Mantenham seus olhos fechados e vejam por si mesmos se há uma brisa fresca ou quente
saindo de sua cabeça.
Vocês podem mover sua mão. Agora vejam com sua mão direita se há uma brisa fresca ou quente saindo da área óssea da
fontanela, que era a moleira na sua infância. Vejam por si mesmos. Inclinem sua cabeça, é melhor inclinar. Por favor, inclinem
sua cabeça. Novamente, coloquem sua mão direita em direção a Mim e vejam por si mesmos com sua mão esquerda. Vejam se
há uma brisa fresca saindo de sua cabeça. Se estiver quente, tudo bem, não importa. Está vindo quente por causa do calor
dentro de vocês. Agora, todos aqueles que sentiram a brisa fresca ou quente em suas mãos ou em seus dedos, ou saindo da
área óssea da fontanela – este é o verdadeiro batismo – por favor, levantem ambas as mãos.
Imaginem só, vocês são os soldados que irão salvar o mundo da destruição. Tentem entender a importância de vocês. Vocês
podem baixar sua mão. Todos praticamente sentiram isso. Isso significa que vocês já estão maduros para obter a sua vida
espiritual. Vocês estão simplesmente na iminência disso. É desse modo que vocês conseguiram isso. É o último salto para a
realidade. Agora, vocês devem saber o que é isso, o que vocês são, o que é o seu Espírito e o que vocês podem fazer, quais são
os seus poderes, quais são os poderes espirituais. Para isso, Eu lhes pediria para primeiro virem ao programa de continuação, e
depois disso, vocês podem se reunir em qualquer um dos centros de meditação que estão mais próximos de vocês e trabalhar
isso.
Nós temos que trabalhar para o mundo inteiro. Vocês devem saber que há 85 países que estão seguindo a Sahaja Yoga. E
surpreendentemente, em um país de raça negra como Benin, nós temos 20 mil Sahaja Yogis. Eu comecei lá só há três anos. E
na Inglaterra, faz mais de 16 anos que tenho trabalhado aqui, e depois disso também, o tempo todo, a cada ano. Mas de algum
modo, o crescimento deles é muito maior lá, mas não um crescimento sutil, não dentro de nós mesmos. O crescimento é
interior, e vocês desfrutarão, desfrutarão muito mais a realidade. A realidade é bela, absolutamente bela. Que Deus os abençoe.
Eles querem cantar uma música que foi escrita no século XII por um santo na Índia e é cantada em todas as vilas, mas ninguém
sabe o significado dela.
O significado é este: “Oh Mãe,” “dá-me a união, Jogwa,” “dá-me a união.” “Abandonarei os meus maus hábitos, abandonarei
minha raiva, abandonarei...” Vocês não têm de fazer isso. Agora, vocês abandonarão automaticamente. Com a luz que vocês
terão, ela própria, automaticamente, vocês abandonarão, automaticamente. Vocês não têm de fazer nada. Mas vocês têm de
meditar. Por volta de dez minutos, não é muito. Eles estão tão cheios de alegria que eles querem continuar cantando o tempo
todo.
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Shri Krishna Puja Canajoharie, EUA, 29.07.2001 Hoje nós estamos aqui reunidos para venerar Shri Krishna, Aquele que era o
Virata, que lutou contra todos os tipos de maldade sem entrar na arena. A vida de Shri Krishna, Seu senso é algo muito belo,
criativo e amoroso. Mas compreendê-Lo não é fácil. Por exemplo, no Kurukshetra, onde a batalha estava acontecendo, Arjuna
ficou deprimido e disse: "Por que nós devemos lutar contra nossos próprios familiares," "lutar contra nossos próprios parentes,
amigos e gurus?" "Isto é religião? Isto é Dharma?" Antes disso, no Gita, Shri Krishna havia descrito... a personalidade daquele
que é um sábio. Nós podemos chamá-lo de santo. Ele o chamou de Sthita PrAgnya. Então, quando Lhe perguntaram qual era a
definição de Sthita PrAgnya, a descrição que Ele deu foi a de uma pessoa que ... está absolutamente em paz consigo mesma... e
em paz com o seu ambiente. É muito surpreendente. Todo esse conhecimento, Ele revelou primeiramente no Gita. Este é o
melhor, o que Ele chamou de Gnyanamarga. Isso é Sahaja Yoga, pela qual vocês obtêm o conhecimento sutil. Mas, ao mesmo
tempo, quando vocês O veem aconselhando Arjuna, é muito surpreendente que aqui, Ele esteja falando apenas de
espiritualidade, do completo desapego e que lá, Ele está dizendo a Arjuna: "Vá e lute." "Eles já são pessoas mortas, contra quem
você está lutando?" Esse conflito é difícil de compreender. Como poderia Shri Krishna, a mesma pessoa que aconselha: "todos
vocês devem tornar-se Sthita PrAgnya", de repente começar a dizer a Arjuna: "Vá e combata a força." Um lado é o completo
desapego e o outro lado é a guerra. Como você irá explicar isso? São as próprias palavras de Shri Krishna, pode-se dizer:
"Quando você é uma alma realizada e você alcançou essa..." "posição mais elevada na sua consciência," "para você todas as
coisas são fúteis." "Mas, exatamente agora, o que você deve fazer é salvar o Dharma." "Não o Dharma do qual as pessoas
falam," "mas o Dharma que significa o processo evolutivo..." "dos seres humanos que está acontecendo." "E se todas as boas
pessoas," "aquelas que defendem o que é correto forem exterminadas," "então como este poder evolutivo será salvo?"
"Portanto, você tem de salvá-los e..." "para isso, se você tiver que matar, você não está matando ninguém," "eles já estão mortos
porque eles não são almas evoluídas..." "e eles não se interessam pela própria Realização." "Então, você tem de combatê-los."
"Você tem de lutar contra as forças negativas." "Você tem de lutar contra os malfeitores." Tudo isso Ele explica de uma maneira
muito bela, que nós temos dentro de nós três tipos de poderes, os quais nós também conhecemos. E através do poder do meio
que nós temos, nós nos elevamos acima de todos esses problemas materiais, físicos, mentais e emocionais que estão diante
de nós... para dentro de um novo reino da espiritualidade. E isto era o que Ele queria: salvar-nos das pessoas cruéis, agressivas,
que estavam também desencaminhando os outros. Esta é uma compreensão muito boa se você tiver: quem é seu parente?
Quem é seu irmão? Quem é sua irmã? Aqueles que são almas evoluídas são os seus parentes. Eles são as pessoas próximas a
vocês. E por eles, se você tiver de combater as pessoas que... são agressivas, é melhor que você o faça. Vocês têm de fazê-lo.
Esse é o caminho do Dharma. Assim como vocês sabem, temos três caminhos na Sahaja Yoga. Um deles é o da bhakti. Bhakti é
onde vocês cantam em louvor a Deus, têm devoção, fazem todos os tipos de rituais, tudo. E vocês pensam que estão muito
próximos de Deus. Este é um dos caminhos que tem sido aceito por muitas, muitas pessoas e por muitas das assim chamadas
religiões: que nós devemos ter completa dedicação a Deus. Como seria isso? Vocês não estão ainda conectados a Deus.
Como? O que vocês estão fazendo? Como vocês podem ter alguma dedicação a Deus, com Quem vocês não estão de forma
alguma conectados? O segundo caminho era o karma (ação), no qual vocês fazem o seu trabalho. Vocês continuam fazendo o
seu trabalho com uma mente desapegada, quero dizer, isso não é possível, mas isso é o que eles dizem. E nós estamos fazendo
os nossos karmas, bons karmas, nós fazemos todos os tipos de coisas boas, vamos a vários lugares para nossa purificação,
conhecemos muitas pessoas de grande espiritualidade, vamos a vários lugares e rezamos. Visitamos todos os lugares
auspiciosos que têm sido descritos. Nós fazemos todos os tipos de rituais para isso. Esta é a Karma Yoga. E assim a Karma
Yoga, de acordo conosco, é o Canal Direito. Muitas pessoas, como vocês sabem, são canal direito. As pessoas de canal direito
são as pessoas que são, como vocês sabem, cheias de ego, arrogância e acham que não têm limites para si mesmas. É muito
difícil corrigi-las. E também, elas nunca veem nada errado com elas. Seja qual for a forma como agem, elas acham que está
certo. Essa é a Karma Yoga. Mas Ele disse que sejam quais forem os karmas que vocês façam, quaisquer que sejam os frutos
desses karmas (ações), vocês não podem afirmar. Ele disse isso de uma forma pouco precisa, porque certamente, se Ele
tivesse dito isso de uma forma clara, as pessoas nunca O teriam compreendido. Então, Ele disse que não é possível que,
quaisquer karmas que vocês estejam fazendo pudessem ser... os karmas através dos quais vocês obterão as bençãos do
Divino. (Palavras em Hindi). Ele disse isso. Assim, quais são os karmas que nós devemos fazer? Ou nós devemos abandonar
todos os karmas? Nós devemos desistir de toda ação? As pessoas estavam indecisas. Este é o estilo de Shri Krishna: colocar

as pessoas entre duas opções, de modo que elas tenham de usar o seu discernimento. E o terceiro caminho é o do
discernimento, o qual Ele chama de Gnyanamarg. É o caminho do centro pelo qual você evolue. Você evolue para um novo
estado, para um novo estado de sua mente, para um novo estado do seu Ser, pelo qual... você fica completamente acima de
toda e qualquer insensatez. Você também é dotado com o poder de lutar contra... tudo que seja mau, tudo que esteja
corrompendo, tudo que esteja matando isso. Nesse estágio, você está equipado com o Poder Divino... que permite que você
elimine... qualquer coisa que seja negativa ao seu redor. É preciso ser compreendido que isso é um estado, não é apenas
conversa, não é uma crença que "eu sou isso", mas é um estado. Se você se elevar a esse estado no qual você está além... de
todas essas coisas e você tem todo o conhecimento, o puro conhecimento, o conhecimento sutil do Ser, isso é o Gnyanamarg.
Muitas pessoas dizem que nem todos podem chegar ao... Gnyanamarg e que para isso você deve ter... um tipo especial de
personalidade. Mas isso é muito enganoso. Toda pessoa pode entrar no estado de Gnyanamarg. É construída de forma inata,
essa capacidade evolutiva Ela está dentro de nós e todos nós podemos tê-la. A única coisa é que nós não temos nenhuma
confiança, talvez continuamos evitando isso... e nos direcionamos para coisas inferiores, como se tornar devotos de algo,
fazendo algum tipo de ritual, indo a algum tipo de lugar sagrado, todos os tipos de insensatez, as quais não lhes dão a ascensão
evolutiva... pelo qual vocês têm o conhecimento, o puro conhecimento, o conhecimento verdadeiro. Até agora, tudo que vocês
sabiam estava escrito em livros... ou seja o que for que seus pais lhes disseram ou... ou seja o que for que vocês descobriram
externamente. Mas o conhecimento que é o mais puro, que é o conhecimento verdadeiro, o qual é o gnyana, esse conhecimento
você só pode conseguir através da sua ascensão... e se estabelecendo apropriadamente nesse estado. Se você continua
negando isso, você não pode compreender. Mas todas as pessoas têm o direito de obtê-lo. Você não precisa ser instruído, você
não precisa ser uma pessoa muito simples, você não precisa ser muito rico ou pobre, isso não faz diferença, contanto que você
seja um ser humano e seja um ser humano humilde, pensando que você tem de atingir esse estado. Todos vocês podem
alcançar esse estado, o qual vocês conhecem muito bem. E nesse estado, você se torna com total conhecimento, com
conhecimento a respeito de si mesmo, conhecimento a respeito dos outros, conhecimento a respeito de tudo que o cerca. Mas
esse estado tem de ser mantido... e tentem elevar-se acima desse estado... onde vocês não têm mais dúvidas. Isso é o que Shri
Krishna ensinou e isso é o que deve-se alcançar. Mas Ele, sendo um diplomata, Ele tentou contar-lhes outras histórias: "Tentem
isso, tentem aquilo, isso e aquilo." Mas, na verdade, o que Ele louvou foi Gnyanamarg. O nosso é o Gnyanamarg. Esse é o
conhecimento, o caminho do conhecimento no qual... vocês têm de saber todo o conhecimento. A menos e até que você tenha
o completo conhecimento, você não é ainda um gnyani, uma pessoa que sabe. Nesse caminho, Ele estabeleceu que o nosso
processo evolutivo... tem de chegar além... de todos os outros níveis de consciência humana. As outras consciências
humanas... não têm nenhum valor para uma personalidade espiritual. Se alguém sabe alguma coisa, digamos, "quantos
quilômetros são daqui a Nova York"... ou "quais os trens que vão para lá". Todo esse conhecimento não é real. "Quanto custará
esta roupa, quanto custará este tapete," "em qual loja você pode comprá-lo". Todo esse conhecimento é simplesmente inútil,
não é o conhecimento verdadeiro. Tal pessoa não tem esse tipo de conhecimento, mas o que ela sabe é o conhecimento a
respeito do seu Ser, o conhecimento a respeito do Universo inteiro, o qual não se refere a quantas estrelas... ou quantos
universos existem. Não. O que ela conhece é a sutil personalidade interior de tudo. Nessa sutileza, ela descobre tantas coisas
novas das quais... ela pode nem mesmo ter ouvido falar. E dessa forma, vocês alcançam um estado de... personalidade que tem
grande conhecimento. Isso é o que nós temos de alcançar. Nós nascemos como seres humanos e já sabemos tantas coisas.
As pessoas sabem tantas coisas, mas elas não conhecem o real. Esse conhecimento não vem através das suas leituras... ou
através da sua busca intelectual ou do seu movimento emocional. Não. Isso é shashwat. Isso está presente o tempo todo. Isso
existe. Isso existirá. E é apenas para ser compreendido, apenas para ser entendido por você o que ele é. Isso não pode mudar.
Isso não pode ser moldado. Isso é o que é. E isso é o que vocês sabem agora. Ninguém duvidaria disso, porque aqueles que não
alcançaram esse estado, eles duvidarão, eles podem chamá-los de loucos, eles podem pensar qualquer coisa, mas com os
olhos abertos, o que quer que você diga é a verdade. Do mesmo modo, com o coração e o cérebro abertos, quando você sabe
disso que... essa é a real verdade e é isso o que deve ser conhecido. Para isso, de acordo com Shri Krishna, você tem de passar
por vários testes. Um deles é que você continue rezando para Ele. Ele diz: "Continuem rezando para Mim..." "e e vocês Me
oferecerem flores, Eu as aceitarei." "Se vocês Me oferecerem água, Eu a aceitarei." "Seja o que for que vocês Me oferecerem, Eu
aceitarei." Ele diz claramente, mas o que vocês compreenderão é muito importante. Ele não diz: "Se vocês Me derem algo, Eu
lhes darei algo." Ele não diz isso. Então qual deve ser o estado? Qual deve ser a condição? Ele diz: "Se vocês Me louvarem, se
vocês tiverem bhakti por Mim," "vocês estão Me presenteando, estão fazendo todos os tipos de coisas," "’vocês são muito
dedicados, mas vocês devem fazer ananyabhakti." A palavra é ananya. Ananya significa que não existe o outro, quando nós
somos Um, quando nós estamos conectados, então a bhakti que vocês expressam naquele momento, qualquer música

devocional que vocês cantem, quaisquer flores que vocês ofereçam, qualquer forma de expressão, deve ser ananya. Essa foi a
palavra que Ele disse: "Façam ananya bhakti." " Pushpam palam toyam," seja o que for que vocês Me ofereçam, Eu o aceitarei".
Ele aceitará tudo. Ele é Aquele que é o Único. Gopta significa que Ele é o único que desfruta. Ele disse: "Mas o que vocês obterão
quando vocês fizerem ananyabhakti? Significa quando você está unificado Comigo. Significa que você está conectado com Ele.
Foi assim que Ele explicou a bhakti. O que é bhakti é muito claro, mas as pessoas não compreendem. Elas pensam que bhakti
significa que vocês devem sair cantando... pela rua, "Hari Rama, Hari Krishna," isto e aquilo, que isso é bhakti. Não é. Se isso
fosse verdadeiro, eles deveriam ter alcançado algo, mas eles não alcançaram. Agora, não culpem Shri Krishna por isso. Ele
disse claramente que deveria haver ananyabhakti. Apenas trocando as suas roupas, usando um tipo de estilo específico, não é
isso. Tudo isso é tão externo. Isso é apenas para se exibir, mas na verdade, ananyabhakti está dentro de você quando você está
nesse estado, quando você está unificado com o Divino. A menos e até que você tenha alcançado esse estado, não apenas isso,
mas que você o tenha estabelecido, isso não lhe dará nada. Muitas pessoas Me disseram: "Nós temos feito tanta Bhakti Yoga,
Mãe, não recebemos nada." "Realmente? Que tipo de Bhakti Yoga?" "Nós lemos o Gita de Shri Krishna." "Todas as manhãs, nos
levantamos às 4:00hs," "tomamos banho, lemos o Gita de Shri Krishna, fazemos isso, aquilo." "Depois nós cantamos bhajans.
Nunca recebemos nada." Então, qual é a razão? A razão é que você não está unificado com Deus. E quando você está unificado
com Deus, o que Ele lhe dá? Ele não lhe dará coisas sem valor que desaparecerão... muito rapidamente, mas sim algo de
natureza eterna. Assim, Ele lhe dá paz, a paz do coração. Ele lhe dá equilíbrio. Ele também lhe dá um temperamento tranqüilo, a
alegria da vida. Todas essas coisas estão presentes dentro de nós... se nós temos bhakti, o que ocorre após estarmos unidos,
após a Yoga, com o Yogeshwara. Isso é o que deve-se compreender. Agora, existem muitos karma yogis que continuam
trabalhando... como loucos, de forma absolutamente enlouquecida. Eles pensam: "Afinal, nós estamos fazendo nishkamaseva,"
"sem nenhum desejo, nós estamos servindo as pessoas," "estamos servindo a nação, estamos servindo isso." E no final, o que
você recebe? O que você obtém talvez seja dinheiro, pode ser que você adquira uma boa casa, talvez todas essas coisas. Mas
você não obtém paz no coração. Você não obtém paz na mente. Você não obtém a alegria, essa alegria que não tem limites,
que não pode ser explicada, que não pode ser descrita. Essa alegria ilimitada, você não a tem. E você não obtém essa paz
eterna, que pode parar as guerras, que pode abolir completamente essa natureza cruel dos seres humanos Isso você não
obtém. Mas além disso, você obtém os poderes. Você obtém o conhecimento, o conhecimento, o conhecimento sutil a respeito
de todos. Você sabe sobre todo mundo, onde eles não estão compreendendo o ponto principal. Você sabe a respeito de si
mesmo e sobre os outros. Esse conhecimento, você recebe não na universidade... ou nas escolas, mas dentro de você está o
oceano do conhecimento. E seja qual for a forma que você queira ver, seja o que for que você queira alcançar, isso está lá, está
lá presente. Esse é que é o conhecimento verdadeiro, que dizemos que você alcança através do sukshmaghnyana, que significa
o conhecimento sutil, o conhecimento sobre os chakras, o conhecimento sobre o Universo. Você pode conseguir tudo a partir
disso. Mas depois, você fica mais interessado... em dar o conhecimento aos outros. Você não quer saber tantas coisas. Qual é
a necessidade de saber a respeito de transações bancárias, digamos, sobre quem é o homem mais rico do mundo? Você não
quer saber todas essas coisas. Toda a sua atitude muda e o que você obtém não é nada além de... um tipo de mente tranquila
que sabe tudo o que deve ser conhecido. Isso é o que tem de alcançar. Mas este seu país, os EUA, é muito karmakandi. Eles
trabalham, trabalham, são viciados em trabalho. Eles trabalham tão duramente e o que obtêm? Vocês têm filhos que são
viciados em drogas. Vocês têm esposas que estão correndo para lá e para cá. Vocês têm famílias destruídas e nenhuma paz.
Vocês apóiam as guerras. A única coisa é que... até agora este país tem sido protegido, de certa maneira. Mas vocês também
destruíram muitos nativos, tantas coisas fundamentais que vocês deveriam ter preservado. Pode ser que chegue um dia em que
eles perceberão... que isso é o que eles têm feito e que isso era realmente errado. Um dia chegará quando... nós teremos muitas
almas realizadas nos EUA. Mas exatamente agora, a situação é que as pessoas simplesmente... ficaram loucas com a idéia de
ganhar dinheiro e elas descobrem que: "Agora não mais, acabou-se." "Então o que fazer agora?" O que fazer? Vir para a Sahaja
Yoga. Praticar a Sahaja Yoga. Então vocês obterão os tesouros do seu Ser, que estão dentro de vocês, que lhes darão todo o
conforto, toda a alegria e toda a supremacia que... nenhuma quantia de dinheiro, de poder pode lhes dar. Isto é o que nós temos
de fazer: começar a praticar a Sahaja Yoga... e fazer com que os outros também se tornem Sahaja Yogis para que... eles
também obtenham essa paz, alegria e satisfação. E essa insanidade de ficar correndo de uma coisa para outra... será
eliminada, porque vocês nunca conseguem ficar satisfeitos com isso. Vocês hoje querem comprar uma coisa, depois amanhã
querem outra coisa, depois querem fazer outra coisa. Vocês nunca estão satisfeitos. Vocês não obtêm nenhuma alegria a partir
do que vocês desejaram. Portanto o seu puro desejo deve ser de estar unificado com o Divino. É desse modo que isso dará
certo. A característica especial de Shri Krishna era que... Ele sempre apoiou as pessoas que eram almas realizadas, que
estavam no caminho correto, que estavam fazendo coisas corretas. Ele nunca apoiaria alguém que talvez fosse rico, que talvez

fosse alguém importante. Como o grande rei Duryodhana, ele convidou Shri Krishna à sua casa, ao seu grande palácio, para ser
seu convidado. Shri Krishna disse: "Sinto muito." Ele foi visitar Vidura, que era o filho de uma empregada, Dasaputra, porque
Vidura era uma alma realizada. Como ele era uma alma realizada, para Ele, Vidura era muito mais elevado, muito mais
importante que Duryodhana, que era um governante, porque ele era desonesto, porque ele era um homem mau. Assim, o
discernimento entre o bom e o mau... se torna unificado em sua mente, se torna unificado em sua natureza pessoal interior.
Então, você está sempre muito satisfeito... porque você sabe que não está fazendo algo que é errado. O discernimento é a
dádiva de Shri Krishna. Além de qualquer outra coisa, Ele nos dá o dom do discernimento. Este é o Seu estilo, Eu devo dizer, de
ensiná-los como discernir, e então, vocês se tornam peritos em discernimento, em vibrações. Pelas vibrações, vocês podem
julgar tudo tão claramente, de forma tão bela. Os outros podem não concordar com vocês, isso é diferente, mas vocês sabem o
que é certo e o que é errado. E essa é a dádiva de Shri Krishna. Na realidade, vocÊs sabem que... Ele está controlando 16
subchakras dentro de nós. Ele controla tudo. Ele controla sua garganta, nariz, olhos, ouvidos. Ele controla todas essas coisas,
mas no fim, o que Ele diz? Ele diz que Ele é o Virata. Virata significa Aquele que é Grande, o Grande Senhor, que nós chamamos
de Akbar. E é o no Islamismo, eles aceitam como Allah hu Akbar. quero dizer, porque isso está em uma poesia, é em parte claro,
em parte pouco claro. Mas Ele era o Virata e Ele mostrou Sua forma a Arjuna. E Arjuna ficou maravilhado ao ver Sua forma, que
Ele é o Virata. Ele é Aquele que é grande, absorvendo tudo... e Ele é Aquele que está removendo tudo. Ele é Yama. Ele é Aquele
que é o Deus da morte. Ele é muitos. Vocês sabem que os nomes Dele existem, estão escritos. Todos esses poderes estão com
vocês, os quais Ele usa sempre que é necessário. Os Sahaja Yogis primeiramente têm o poder da satisfação. A satisfação é
uma prática formidável. Imagine que neste lugar, vocês estão todos desfrutando tanto, vocês estão vivendo aqui de forma tão
feliz. Isso mostra o quê? Vocês são tão satisfeitos. Senão ninguém gostaria. Eles diriam: "Não, nós queremos ter um lugar
bom." "O que é isso? Nós não queremos viver aqui com todo mundo." Mas para viver com os outros, essa coletividade...
também é uma bênção de Shri Krishna. Ele os ensina a serem coletivos, o divertimento da coletividade, a alegria da coletividade.
Uma pessoa que é isolada, que se mantém distante como um bêbado, não é uma pessoa que venera Shri Krishna. Aquele que
está unificado com Shri Krishna gosta de todos, especialmente se todos eles são almas realizadas, essa pessoa desfruta muito
a companhia deles. Essa é uma coisa tão facilmente compreendida em suas vidas... se vocês veem como vocês vivem com
felicidade, com moral, absolutamente perfeitos. De modo nenhum, vocês fazem algo imoral, roubam alguma coisa... ou têm
maus sentimentos em relação a outras pessoas. É algo surpreendente que lhes aconteceu. que todos vocês estejam vivendo de
forma tão feliz juntos... em um lugar, com satya. A coletividade de Shri Krishna deve ser entendida, porque Eu sempre digo que
Shri Krishna é a Divindade da América. A América é também muito coletiva. Como por exemplo, Ela se interessará por cada
país. Ela se importará com todos, mas tenta ajudar de uma maneira errada. Nunca é da maneira correta. Agora, vamos supor
que exista um país onde estejam produzindo... grande quantidade de drogas. Porque não invadir esse país em vez de invadir
outros países? É assim, está faltando discernimento. A menos e até que vocês o tenham, vocês não poderão usar o seu poder
da coletividade apropriadamente. Embora eles sejam coletivos, mas qual é o trabalho coletivo que eles fizerem? Mesmo agora,
eles querem dizer: "Nós somos separados, somos diferentes." "Quaisquer problemas que estejamos enfrentando, eles são
nossos." Assim, essa coletividade têm sido tão minimizada... em um país do próprio Shri Krishna. Embora eles tenham isto
dentro deles, um sentimento de que eles deveriam falar sobre cada país, de que eles deveriam liderar cada país, de que eles
deveriam consultar cada país, mas eles sempre tomam a decisão errada a respeito desses países. Isso ocorre porque eles não
estão tendo discernimento. Eles devem ter discernimento. Tantas coisas podem ser ditas sobre o Vishuddhi chakra, mas Eu
estou especialmente mais preocupada... com os dois chakras nos dois lados. Um deles é, como vocês sabem, o Lalita Chakra
no lado esquerdo... e Shri Chakra no lado direito. Eu tenho sempre dito às mulheres que, por favor, os mantenham cobertos.
Parece tão simples, é muito importante. Não os exponham, porque o poder destes chakras deve ser preservado. Shri Chakra e
Lalita Chakra, eles são muito importantes. Eles são, Eu devo dizer, poderes femininos... e são os poderes femininos de Shri
Krishna, os quais deve ser compreendido que qualquer que seja o modo como... como vocês respeitam o seu corpo, esse é o
modo... como os seus chakras estão e é desse modo que vocês sofrem. Por exemplo, se vocês não respeitam Shri Ganesha,
vocês sofrerão. E, se vocês respeitam Ganesha e não se comportam da... forma como vocês deveriam se comportar, vocês
sofrerão, vocês terão problemas. Então o corpo inteiro reage. O corpo reage às influências externas de um tal modo que... vocês
começam a ver que existe alguma coisa errada... em algum lugar e é por isso que vocês se comportam assim. Além disso, os
olhos são supridos por esse chakra também. Assim, quando vocês olham para alguma coisa, esse deve ser um olhar muito
puro. Quanto mais puro ele for, melhor você irá desfrutar. Mas, se o olhar não for puro, for inconstante, ardiloso, indo daqui para
lá, dali para lá, então vocês estarão, na verdade, indo contra o seu dharma, contra o seu processo evolutivo. E um dia chegará
em que vocês poderão se tornar cegos, poderão desenvolver catarata, vocês poderão desenvolver todos os tipos de doença dos

olhos. É muito importante prestar atenção nisso. Então, essa conexão também vai para a língua. A língua é cuidada, mas essas
pessoas têm o hábito muito ruim... de repentinamente dizer coisas horríveis, ou repentinamente dizer palavrões ou, algumas
vezes, perseguir alguém com comentários muito ruins. Todas essas coisas são muito ruins para a língua. E isso é o que Shri
Krishna não gosta. Se vocês usarem a sua língua para dizer coisas rudes aos outros, sendo sarcásticos, sendo rudes com os
outros, dizendo insultos, a sua língua um dia..., Eu não sei como ela reagirá. Ela reagirá de diferentes maneiras. Só Deus sabe,
ela pode se tornar espessa. Ela não se moverá. Só Deus sabe, Ela poderá ser sugada para dentro. Esse é o lado físico disso,
mas também existe o lado mental. Você não saberá sobre o que você está falando. Se você disser alguma coisa, estará dizendo
uma outra coisa. É possível que isso aconteça com a sua língua. É bem possível que não sejamos capazes de falar, que não
possamos dizer nada. Qualquer coisa é possível, se você tentar causar problemas à sua língua desse modo, usando-a para
propósitos errados. A língua não deve ser usada para coisas ofensivas, assim como para... Algumas pessoas tentam ser
extremamente... gentis e amáveis e isso e aquilo, para alcançar alguns fins. Esse tipo de coisa é muito, muito perigosa para a
língua... e você pode desenvolver bolhas na sua língua a tal ponto que... as pessoas que continuam dizendo coisas rudes aos
outros e tudo mais, podem desenvolver um tipo de câncer. Algumas pessoas pensam que se você tolerar tudo é bom, não é. Se
alguém está tentando oprimi-lo, não tente tolerar isso. Joguem isso fora! Porque, se você tolerar, você também pode mover-se
para... o lado esquerdo e pode contrair coisas horríveis como o câncer. Você pode contrair câncer. Aqueles que são agressivos,
eles também podem contrair doenças e aqueles que são muito, Eu diria, do tipo tolerante, também entram em situações
difíceis. Então, você deve estar em um estado equilibrado, não deve aceitar qualquer coisa. Supondo que alguém lhe diga
palavrões, simplesmente fique... calmos, olhe para essa pessoa, só isso. Saiba que ele é um tolo estúpido. Mas não aceite isso.
Se você aceitarisso e ficar chorando e se lamentando por isso, então você pode contrair câncer. Mas, vamos supor que
alguém... diga alguma coisa, você deve saber que ele é um tolo estúpido, apenas fique fora disso e então nada pode acontecer.
Então de ambos os modos devemos ser cuidadosos, porque Krishna está brincando e Ele vê até aonde você pode ir. Agora a
garganta. A garganta é muito importante, nós devemos cuidar dela. Aquelas pessoas que berram, gritam, podem, por fim, perder
o seu poder da fala, podem tornar-se fora de si com os seus problemas de garganta. Especialmente, a garganta pode
desenvolver uma doença horrível... na qual você pode simplesmente ficar inchado. Nós a chamamos de "doença da cobra" e
vocês se sentem sufocados. Então quando você fala com alguém, fale claramente, de uma maneira doce, mas não grite com a
pessoa, nunca. Nem tente mostrar irritação na sua fala. Se você é irritadiço, então o câncer pode se instalar. Assim, de ambas
as formas, vocês devem ser cuidadosos, já que vocês são Sahaja Yogis. Vocês têm de ter este conhecimento, que vocês não
tolerarão nada insensato. Se alguém falar, significa que vocês não devem aceitá-lo. Alguém pode lhes dizer alguma coisa, tudo
bem. E algumas vezes vocês devem repreendê-lo: "Você está dizendo isso, mas não é assim." É melhor não tolerá-lo, nem
sofrer. Vocês não são Cristo. Vocês não têm os poderes Dele. Porque se vocês fizerem isso, vocês desenvolverão câncer. Então
tentem estar, de certo modo, simplesmente no centro, observando tudo, se existe uma agressão ou se existe... aceitação, uma
das duas coisas. Vocês não devem aceitar nenhuma dessas duas atitudes, mas desenvolver uma atitude de se manter
firmemente... em seus próprios fundamentos. Por exemplo, existe uma história chinesa que Eu li certa vez. Um rei queria que
seus dois galos vencessem uma competição, eles disseram para enviá-los a um sábio para que ele os treinasse. Então ele os
enviou ao sábio. Eles foram muito bem treinados. E quando eles foram trazidos de volta, eles permaneceram na arena e...
muitos galos que estavam lá começaram a atacá-los, mas esses dois estavam de pé assim, nem um pouco incomodados. Eles
tentaram e tentaram, mas esses dois estavam de pé assim. Como resultado, todos eles fugiram. Então, esse é o caráter que
você deve ter. Não é para se curvar a algo porque alguém é agressivo... e também não é para agredir os outros, não devem
torturar os outros, não devem dominar os outros. Isso é muito, muito perigoso para a sua garganta... e uma garganta assim
estará sempre em perigo... de contrair doenças horríveis. Todas essas coisas Eu lhes disse porque... nós sabemos tantas
coisas sobre o Vishuddhi chakra. Nós temos um conhecimento muito sutil a respeito do Vishuddhi chakra. Nós devemos
também ter um conhecimento um pouco denso: o que pode acontecer ao nosso Vishuddhi chakra... se nós não tentarmos
cuidar dele. Então esse é o trabalho de Shri Krishna. Ele também cuida dos dentes. Ele cuida dos ouvidos. Vocês sabem o que
deve ser feito a respeito dos dentes e dos ouvidos. Esses são todos os Seus dezesseis trabalhos, nós podemos dizer. Nós
podemos chamá-los karias, dezesseis nos quais Ele trabalha em diferentes, diferentes níveis. E vocês devem tentar desenvolver
os nossos poderes do... Vishuddhi chakra de muitas maneiras e com muitos exercícios, compreendendo o que acontece de
errado conosco quando nós não... compreendemos e valorizamos o nosso Vishuddhi chakra. Agora, a América é o Vishuddhi do
mundo inteiro, portanto é muito importante que as pessoas que... estão no comando aqui conheçam todos os poderes do
Vishuddhi, além de como preservá-lo e como expandi-lo para o mundo inteiro. Essas duas mãos também são do Vishuddhi
chakra... e com elas, vocês têm de espalhar a Sahaja Yoga. Vocês devem ir a diferentes mundos, diferentes países, até mesmo

nos pequenos vilarejos, vocês têm de espalhar a Sahaja Yoga. Apenas nas mãos, primeiramente, vocês percebem a brisa
fresca. Significa que vocês sentem o Poder Universal do Divino em sua vida. Assim, esse o Amor Universal coletivo... que vem
às suas mãos e os ensina. Assim, este é um chakra tão importante. Da mesma forma, a América é muito importante. E como
cidadãos da América, vocês devem tentar preservar a religião, o Dharma aqui e criar uma grande compreensão... dos problemas
do mundo e tentar dar amor a todas as pessoas, seja qual for o país do qual elas estejam vindo. Que Deus abençoe todos vocês.
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Shri Ganesha Puja, Cabella Ligure , Itália, 22.09.2001 Hoje, nós nos reunimos aqui para venerar Shri Ganesha. Shri Ganesha, que
é o Senhor da Inocência. Ele é o Oceano de Inocência. E, embora Ele seja um pequeno menino tão jovem, Ele pode lutar contra o
mundo inteiro, Ele pode destruir toda a negatividade. Esse é o sinal da inocência. Existem histórias de crianças que caíram de
uma altura muito grande… foram completamente salvas, nada lhes aconteceu. A inocência delas é algo tão poderoso… que não
prejudica ninguém que não deva ser prejudicado. Ela tem toda a sabedoria do mundo, toda a compreensão do mundo. E
qualquer um que tente prejudicar a inocência, o mundo, o mundo inteiro, o qual pode não ter se importado muito com a
inocência, o qual pode não ter venerado tanto a inocência, mas todos eles se levantam, se levantam contra qualquer um que
tente prejudicar a inocência. Vocês podem observar em suas próprias vidas, em volta de vocês, qualquer um que tente perturbar
as crianças, todas as pessoas, quem quer sejam, seja de onde for que estejam vindo, seja qual for a nacionalidade delas, todas
elas saltam, todas saltam para controlar e proteger aquela criança. O que é isso? O que é isso dentro de nós… que nos faz tão
conscientes de proteger a inocência? É realmente uma vergonha, uma grande vergonha para nós, quando descobrimos neste
mundo que a inocência está sob ataque. Qualquer outra coisa pode ser tolerada. Pessoas inocentes que não fizeram nada de
errado, aquelas que não têm nenhuma malícia, que estão vivendo como crianças pequenas, Eu diria, se elas são atacadas por
qualquer um, não que o mundo inteiro reaja a isso, mas cada um deles não pode tolerar nenhuma pessoa inocente… ou ser
inocente sendo prejudicado. Nós não nos damos conta que dentro de nós existe… o oceano de amor e o oceano de
compreensão pelas crianças. Por quê? Por que deve ser assim? Por que nos devemos sentir assim, especialmente pelas
crianças? Especialmente pela inocência? Existem pessoas que estão sempre atacando pessoas inocentes, crianças inocentes,
existem. Mas ninguém quer apoiá-las. Ninguém acha que é adequado maltratar crianças. E aqueles que têm feito isso têm de
sofrer. Todos eles sofrem, como uma reação. O que é isso dentro de nós que cria essa reação, essa tremenda reação, contra
ataques ao inocente? Por exemplo, se há uma guerra corrente e se há pessoas lutando, em uma guerra comum, elas não
sentem muita compaixão, empatia. Também no mundo, as pessoas dizem: "Tudo bem," "eles têm essa compreensão, eles são
desse tipo de pessoa." A maior compaixão surge quando o inocente está sendo confrontado. Isso é o que os seres humanos
têm. Dentro deles, eles têm o poder, o poder de Shri Ganesha, que lhes dá esse sentimento, essa capacidade, esta compreensão
de que vocês têm de proteger os inocentes, as crianças inocentes, as pessoas inocentes. E o mundo inteiro pode se levantar
contra todas essas pessoas… que estão tentando matar os inocentes. Não pode haver nenhuma dúvida. Se eles não
conseguem se opor a tal ataque ou criticar tal coisa, então Eu diria que eles ainda não são seres humanos. A personalidade
mais elevada pode sacrificar qualquer coisa… e pode abrir mão de qualquer coisa, mas eles não podem abrir mão desse
sentimento que têm pela inocência. Isso é notável. Nós não nos damos conta… da dimensão desse oceano de proteção e amor
pelos inocentes. O que atrai uma reação mais forte é quando vemos… uma pessoa inocente, crianças inocentes que estão sob
ataque. Essa é a beleza dos seres humanos. É claro que há muitos seres humanos que podem ser cruéis, que são, Eu diria, nós
os chamamos de demônios, talvez, talvez. Mas quando se trata de crianças e de pessoas inocentes, cada um sente que é sua
responsabilidade. É difícil para seres humanos normais serem inocentes, porque eles têm… um tipo de compreensão de que
eles são algo importante, de que eles entendem tudo, de que eles podem analisar tudo, e que eles podem ser desonestos, eles
podem ser agressivos, eles podem ser problemáticos, eles podem ser qualquer coisa. E podem dar explicações para eles, não
importa. Mas ainda assim no todo, eles nunca podem ser respeitados… e nunca podem obter honras pelas coisas que eles
estão fazendo. Para nós, Sahaja Yogis, a cultura Sahaja é respeitar a sua inocência. Vocês podem se sentir um pouco
enganados, vocês podem se sentir um pouco dominados, vocês podem se sentir um pouco envergonhados, mas os Sahaja
Yogis devem ser inocentes, porque com eles está o poder de Shri Ganesha. Eles não devem se sentir abatidos se eles estão
sendo usados, insultados, torturados, dominados, está tudo bem. Eles não devem tentar destruir a inocência de outras pessoas,
de ninguém! Automaticamente, isso vai funcionar. Vocês ficarão surpresos ao ver que quando a inocência é desafiada, toda a
bondade do mundo vem para salvá-la. Um exemplo disso é a recente guerra, assim chamada guerra da América, onde pessoas
inocentes, elas não fizeram nada de errado, têm sido torturadas, têm sido mortas. Naquele momento, no mundo inteiro, houve
um grande apoio a elas. Cada país, quer acredite ou não nessas pessoas, está ansioso para procurar aqueles que cometeram
esse crime. Eles podem não pertencer à mesma religião, eles podem não pertencer ao mesmo país, eles podem não fazer parte
dos mesmos crimes, mas nesse momento, aquele que não ficar do lado da inocência, será discriminado e será destruído, não
há dúvida sobre isso. De uma vez por todas, eles aprenderão a lição que: "Vocês não podem atacar pessoas inocentes". Eu

tenho lhes dito que, na Sahaja Yoga, nós não devemos nunca ficar irritados com as nossas crianças. Nós não devemos de
forma alguma puni-las. A nossa principal realização… deve ser essa atenção amorosa pelas crianças. Por todo o mundo, quer
ela faça parte de sua família ou de alguma outra família… ou tenha algum tipo de atenção desapegada por você, ainda assim,
porque ela é uma criança, ela é inocente, a inocência interior por si mesma, a própria inocência em vocês tentará protegê-la. É
muito surpreendente como as pessoas chegam a sacrificar… as suas vidas quando se trata de um ataque à inocência. As
crianças não devem nunca ser atacadas. Elas têm o seu próprio poder para protegê-las, não há dúvida. Mas vocês não devem
desperdiçar a energia de vocês em algo… que é extremamente não auspicioso, extremamente cruel e extremamente hediondo.
Se você não consegue amar as crianças, você não pode amar nada. Eu não encontrei ninguém até agora que diga que não ama
as crianças, felizmente, mas talvez alguns possam dizer: "Nós amamos as flores." Por quê? Por que você ama as flores? Porque
elas são inocentes. Porque a beleza da inocência está dentro delas. Você ama a Natureza, por quê? Porque Ela é inocente. Mas
a maior inocência é vista… entre os seres humanos que são Sahaja Yogis. É fácil ser astuto, é muito fácil ser astuto. É muito
fácil ser esperto. Mas para ser sábio, devemos entender a beleza de ser inocente. Possivelmente alguém pode dizer: "Mãe, uma
pessoa pode ser explorada se ela for inocente." Ninguém pode explorar uma pessoa inocente. Eles podem acreditar que eles
tenham feito isso, eles têm sido… muito agressivos e todas essas coisas, mas eles não podem explorar. É como uma rocha. É
como uma rocha que não é subjugada… por nenhum oceano de raiva ou nenhum tipo de vingança. É a rocha que está sendo
cuidada e nutrida por Shri Ganesha. Eu também lhes disse anteriormente… que a inocência dentro de nós nunca é destruída. É
muito surpreendente. Você pode ser um pecador, você pode ser uma pessoa muito cruel, você pode ser qualquer coisa, mas
isso não a atinge, não pode atingir a inocência. Ela é algo muito, muito secreto… que é colocado dentro de nós pelo Divino. Nós
brincamos muito com a nossa inocência. Achamos que podemos nos comportar de qualquer forma que queiramos: "Está tudo
bem, afinal essa é a minha vontade, o meu desejo." E nós continuamos, continuamos o tempo todo diminuindo o nosso poder…
ou podemos dizer, escondendo … ou encobrindo o nosso poder da inocência. E achamos que temos feito um grande trabalho,
que nós enganamos todas as pessoas com a nossa natureza ardilosa. Essa natureza astuciosa não pode lhes dar nenhuma
satisfação. Ela não é autossuficiente. Quando vocês tentam enganar alguém, essa trapaça atua em vocês. Ela é rechaçada em
vocês e destrói a sua fé na inocência, que é a maior fé, a maior ajuda… ou podemos dizer, o maior poder nesta Terra. Aquelas
pessoas que não respeitam a sua inocência, porque pensam que isso as tornam fracas, não viram o poder da inocência, como
ele trabalha, como ele atua. De todas as partes do mundo, ele reage. Mas, até esse momento, Eu acho que os seres humanos
não estão conscientes do poder, do poder da inocência, que ser inocente é a coisa mais elevada. E ela age como se o completo
entendimento, o completo desenvolvimento do Ser é tão belamente alcançado. Agora, observem neste mundo o que se fala, o
que as pessoas recordam, o que é respeitado. Os ideais elevados são respeitados. Mas se vocês observarem o lado sutil
desses ideais elevados… das pessoas que tiveram uma vida muito, muito bela, de muito bom caráter, de natureza muito boa,
todas essas pessoas podem ter sido prejudicadas, podem ter sido mortas, mas por causa da inocência delas, elas brilham, e
brilham através das eras. Vocês podem ver a vida de todos os grandes homens desse tipo, todos eles são muito simples, eles
não estão premeditando nada, eles são espontâneos em seu comportamento, eles vivem espontaneamente. Nações após
nações podem ser destruídas, mas o poder da inocência não pode ser destruído. Tenha fé nisso. Você tem de ter completa fé
em você mesmo… e que o seu Si não é nada mais do que a inocência. Vocês podem dizer: "As pessoas inocentes são
enganadas." Ninguém pode enganar a inocência, porque ela é algo de valor eterno. Eles podem enganá-lo no que se refere ao
dinheiro, podem enganá-lo em algo, mas o que é mais eterno é a sua inocência. E você será a pessoa mais bem sucedida na
vida quando… você for completamente inocente e você estiver cuidando da sua inocência. Como Eu lhes disse, essa inocência
nunca é destruída. Ela pode estar encoberta pelos seus maus pensamentos, pelas más ações, ela pode estar encoberta
temporariamente. Mas se você puder remover as nuvens do céu da inocência para longe, tudo se torna tão óbvio que você
vence o mundo todo. Nós podemos citar o caso de Cristo. Ele foi crucificado, Ele foi insultado, Ele foi torturado. Aqueles que
fizeram isso, onde eles estão? Quem os conhece? Ninguém nem mesmo sabe seus nomes. Ninguém nem mesmo se incomoda
com eles. Uma única pessoa foi tão explorada e foi tão torturada. Mas apesar disso, o que aconteceu? Cristo obteve o respeito
do mundo inteiro. O mundo todo O respeita. Ninguém diz : "Vejam isso, como Ele foi crucificado, o que Ele fez…" Nada desse
tipo. Eles simplesmente O respeitam. E o que eles respeitam? A essência, a essência da completa inocência. Dizem na Sahaja
Yoga que Ele era a Encarnação da Inocência. Ele era a Encarnação de Shri Ganesha, o que pode ser comprovado. Assim, quando
nós pensamos que em nossas próprias aventuras, nós podemos fazer o que quisermos… e não queremos nem mesmo nos
lembrar, não queremos nem mesmo… considerar que isso é algo errado de se fazer, nós não sabemos o que está à nossa
frente. O que aconteceu a Hitler? Ele pensou que poderia destruir o mundo inteiro, que ele poderia arranjar uma maneira de
matar tantas pessoas e, ainda assim, ele permaneceria como uma personalidade grandiosa. Eles são estúpidos por não

compreenderem… quem são as pessoas realmente respeitadas. Por gerações, através da história, ninguém gosta de Hitler. Ele
não compreendeu que se você quer ter realmente o poder… sobre o mundo, e ele queria ter a reputação de um grande homem,
ele deveria ter seguido as grandes pessoas. E as grandes pessoas são aquelas que são inocentes. Seu principal poder é a
inocência, considere qualquer uma delas. Eu não sei como explicar que esse poder atua, porque ele age de muitas maneiras.
Vocês podem passar por eventos históricos, tantos deles, e o que vocês encontrarão? Uma pessoa que é muito inocente,
simples e sábia é lembrada por toda a sua vida. Eu era uma criança, bem pequena, quando Eu estava na escola, Eu costumava ir
à biblioteca… e ler a respeito da vida dos grandes homens, que criaram tantas coisas grandiosas para nós. Tantos deles. E Eu
ficava tão impressionada por alguns deles serem tão simples, tão parecidos com uma criança. Por exemplo, Abraham Lincoln,
por quem Eu tenho imenso, imenso respeito, era um homem torturado pela sua esposa também. Ela dizia: "Você não entende,
você é muito desajeitado," "você não sabe como se vestir, você não sabe como se comportar". E ela na verdade era muito rude
com ele, o tempo todo torturando-o. No final, ele também foi assassinado. Então alguém pode dizer: "Vejam, de que adianta ser
Abraham Lincoln?" "Porque ele foi assassinado, ele não foi bem sucedido." Até hoje, no mundo inteiro, as pessoas sabem quem
foi Abraham Lincoln. Eles não conhecem a sua esposa, talvez. Mas eles sabiam quem foi Abraham Lincoln, todos eles. "Homem
desajeitado", segundo ela, e todos os tipos de ofensas que ela dizia para rebaixá-lo. Mas ninguém a respeita, ninguém pensa
nada a respeito dela. Quem é respeitado hoje é Abraham Lincoln. Por quê? "Na verdade, ele foi assassinado," ele foi morto, o
que mostra que ele não tinha força para sobreviver". Mas ele permaneceu vivo através dos tempos. Tantos anos se passaram e
ele ainda permanece vivo. Vejam o caso de todas as grandes pessoas que foram inocentes; e é por isso que elas tiveram ideais.
Para elas, os seus ideais eram mais importantes… do que qualquer outra coisa, até mesmo do que suas vidas. Todas as coisas
não significavam nada. Agora, o senso de ideal e de idealismo vem apenas da sua inocência. É ela que lhes ensina o que é o seu
ideal, como vocês devem viver, que tipo de vida vocês devem levar. Não é importante que vocês tenham grande autoridade… ou
que vocês ocupem grandes posições como ministros e tudo mais. Tem havido tantas pessoas que vieram e morreram. Nós
tivemos tantas pessoas com ambições… e tantas pessoas opressoras, mas onde elas estão? Ninguém se importa com elas,
ninguém quer olhar para elas. Se a fotografia delas aparece, as pessoas fecham os olhos: "Não, não, nós não queremos ver
esse homem." Mas se há um pequeno menino, uma criança inocente, que está falando de uma maneira muito inocente, o
mundo inteiro admira essa criança. E esses grandes homens são realmente símbolos dessa inocência. A principal qualidade
deles era a inocência, de onde a sabedoria veio. A principal qualidade de Ganesha é a Sua sabedoria. Ele conheceu o que era o
sucesso, Eu diria, a partir de suas qualidades inocentes. Algumas vezes, as pessoas inocentes não são nem mesmo…
conscientes da sua qualidade de inocência. É muito surpreendente como a qualidade da inocência brilha… através dos seres
humanos que podem ser muito comuns, que podem ser muito… que podem ser muito simples, que podem não parecer tão
inteligentes e perspicazes, que talvez não se tornem bons diplomatas, seja o que for, eles são inocentes. É aí onde está toda a
glória dos seres humanos. Para ser inocente…, Qual é o problema? Assim, para ser inocente, o que vocês fazem? As pessoas
dirão: "Mãe, o que fazemos para sermos inocentes?" Primeiramente, você podem ver por você mesmo: como a sua mente
funciona? O que ela faz? Como ela reage? Isso o que devemos observar, o que Eu chamo de introspecção. Que tipo de planos a
sua mente tem? O que ela pensa é o melhor? E nesse pensamento, nesse processo de reflexão, qual é o modo mais importante
de olhar para si mesmo? Primeiramente, você deve saber como você reage às pessoas. Essa é uma reação inocente? Ou é um
reação vingativa? É muito fácil observar a si mesmo, porque agora todos vocês são Sahaja Yogis. Você pode ver por si mesmo
como é a sua reação a qualquer… agressão a você ou a qualquer tipo de problema lhe atingindo. Como você reage a isso? Qual
é o seu comportamento? Se você for uma pessoa muito poderosa, então o seu comportamento é… de quem não está
incomodado com isso. Você vê por si mesmo que é simplesmente uma coisa estúpida… o que as pessoas estão fazendo com
você. Totalmente estúpida. E quando eles estão fazendo coisas estúpidas, por que nós deveríamos nos aborrecer com eles?
Por que nós deveríamos desperdiçar nossa energia com eles? Chega a um ponto em que a estupidez deles é desmascarada…
de uma tal maneira que durante toda a sua vida e posteriormente… eles são tratados com desprezo. As pessoas nem mesmo
querem pronunciar o nome deles, ele não qurem ter a fotografia deles, elas não querem ter nada a ver com eles. Neste
momento, na atual conjuntura, o que acontece é que as pessoas que são trapaceiras, que não são inocentes, que são contra a
inocência, começam a segui-los porque isso lhes convêm melhor. É conveniente para eles serem agressivos, serem astutos e é
assim que um novo grupo é formado, o qual nós podemos chamar de "um grupo satânico". E esse grupo satânico também não
pode fazer nada, nada, seja o que for, contra uma pessoa inocente. Existe um sloka em Sânscrito que é assim: Nainam chidanti
sashtrani. "Para o Espírito, Ele não pode ser morto por nenhuma arma". Nainam dahanti pavaka, "Nenhum fogo pode
queimá-Lo". Sayanam cleydayantaposh naso sathe maratha, Marutha é o ar, ou nós podemos chamá-lo de vento, "O vento
também não pode tragá-Lo". Ele está acima de toda a Natureza, a qual está tentando destruir. Mas vocês ficarão

impressionados ao ver que a Natureza compreende. Eu lhes disse, a Natureza é inocente. Ela compreende e age no momento
certo… contra a pessoa que é agressiva, que está tentando difamar ou perturbar uma pessoa inocente. Desse modo, nós
devemos saber que… nós temos de venerar a nossa inocência. Eu sei que, às vezes, a pessoa acha que é dominada por causa
disso. Algumas vezes, a pessoa se sente triste: "Por que você é submetido a esse tipo de tratamento pelos outros?" Todos os
tipos de coisas vêm à sua mente. Mas se você venera a sua inocência, então você será sempre uma pessoa feliz, sempre uma
pessoa gentil, sempre uma pessoa humilde. Assim, temos de ter cuidado. Você é o seu próprio destruidor. Você é quem mata a
si mesmo. O que você diz a Hitler? Hitler destruiu a si mesmo, quem o destruiu? Quero dizer, de qualquer maneira, todos têm de
morrer, então ele teria morrido. Mas quem o destruiu para sempre foi ele mesmo. Assim, você mata a si mesmo. Através da
inocência, você pode se salvar… e tornar-se glorificado se você é inocente. Tenha fé no poder da inocência. O que é importante é
como vocês mostram na sua própria vida… o poder da inocência, como vocês se comportam uns com os outros, e isso é o que
Eu chamo de "amor". Você não pode ser compassivo a menos e até que… você tenha essa atitude em relação a si mesmo. Você
não pode ser gentil, temporariamente você pode sentir isso, mas um temperamento permanentemente compassivo… acontece
apenas através do constante fluxo de inocência… através do seu caráter. É algo tão transparente em um ser humano e é algo
que sustenta, supera todas as outras coisas. Ao longo do tempo, por milhares de anos, as pessoas não esquecerão vocês, os
Sahaja Yogis, se vocês mostrarem o seu valor e a força da sua inocência. Eu lamento pelo programa de hoje ter sido tão tarde,
mas vocês sabem, Eu estava pronta para vir, mas os casamentos estão se tornando a principal cerimônia atualmente. Porque
os formulários chegaram tão tarde, até o último minuto, nós estávamos decidindo sobre os casamentos. Mas Eu estou lhes
dizendo que esta é a última vez. Na próxima vez, nós iremos parar com isso. Vocês devem mandar os formulários de
casamento… pelo menos oito dias antes e para Ganapatipule, duas semanas. Senão há apenas 24 horas em um dia… e vocês
não podem aumentá-las. Agora, há um humilde pedido que Eu tenho que lhes fazer: se você quiser firmar o seu casamento,
então por favor, faça-o de uma maneira que Eu possa ter tempo de ver. Senão Eu deixarei isso para outros decidirem. Se vocês
quiserem, isso pode ser feito. Assim, uma coisa simples de entender é que… o casamento é algo muito importante. Vocês
podem gerar crianças inocentes se vocês estão casados. Mas se vocês se comportam desta maneira, com muito pouca
responsabilidade, então Eu tenho que lhes pedir que compreendam o valor do tempo. Porque da próxima vez, Eu lhes asseguro
que nós não poderemos… ter casamentos se vocês enviarem os seus formulários tão tarde. Isso deve ser feito com uma
semana de antecedência. Eu espero que vocês compreendam isso. Muito obrigada.
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Hoje, nós estamos reunidos aqui para fazer o Puja da Devi. Este Puja foi realizado muitas vezes, e os Devas pediram à Devi que
os salvasse da tirania das pessoas diabólicas. Hoje, Eu sinto da mesma maneira, que nós estamos nas garras de uma estranha
situação: há pessoas que são, elas próprias, demônios, Eu acho, e também há pessoas que são hipnotizadas por elas, que estão
tentando fazer algo que elas nunca deveriam ter feito. Mas elas não sabem que existe um ponto culminante para tudo. E esse
ponto chegou, no qual todas as pessoas boas, especialmente os Sahaja Yogis, devem colocar toda a sua atenção na destruição
dessas horríveis personalidades como Mahishasura. Naqueles dias, era muito simples porque os demônios vinham como
demônios e você podia perceber que eles eram demônios e todo o seu comportamento comprovava que eles eram demônios.
Por que eles fizeram isso? Por que eles eram cruéis? Porque, os falsos seres humanos, o modo como eles são, eles não são
seres humanos, eles são por natureza diabólicos, eles querem fazer algo através do qual eles possam destruir os seres
humanos e os seres humanos bons. É evidente que chegou o momento de eles serem destruídos.
De forma alguma, Eu poderia ser contra o Islã e em algum momento criticar Maomé. Ele era Divino, sem dúvida, e tentou fazer o
trabalho divino. Mas a partir desse trabalho divino, essas pessoas estúpidas surgiram, que aceitaram aquelas pessoas
diabólicas. Vocês ficarão surpresos ao saber que no Islã existem 74 grupos. Eles dizem: "Nós seguimos uma só religião", mas
eles não seguem. A partir disso, alguns deles são realmente pessoas diabólicas, e eles chamam a si mesmos pelo nome de
Devbandi, porque esse é um lugar na Índia. E eles também são chamados de wahabis. Eu os tenho conhecido há muito tempo,
porque em nossa casa, na casa de Meu pai, nós tivemos muitos muçulmanos trabalhando como cozinheiros, motoristas e
outros empregados. E esses wahabis são pessoas muito interessantes, porque eles nem mesmo acreditam em Maomé. Então,
se vocês lhes dizem que Maomé disse tal e tal coisa, eles dizem: "Não, nós não acreditamos em Maomé".
"Então, em quem vocês acreditam?" "Nós acreditamos em Allah!" "Vocês se encontraram com Allah?" " Vocês O viram e é por
isso que vocês acreditam Nele?" Mas, em todo o seu comportamento existia uma crueldade inata, muito cruel e sempre que
Meu pai percebia isso, ele pedia que eles fossem embora. Porque eles sempre tinham práticas sinistras através das quais eles
costumavam tratar os outros. Eu nunca soube que isso chegaria a este estágio. E a maioria deles era do Afeganistão, vocês
podem imaginar, a maioria deles. É claro que eles torturaram outros afegãos também e aonde quer que eles fossem, eles
tinham a característica de que eles podiam ser muito cruéis. Não todos os afegãos, não, de forma alguma, mas alguns deles.
E eles vieram do Afeganistão para a Índia e nós temos diferentes tipos de afegãos. Alguns deles eram muito amorosos, gentis,
prestativos, pessoas muito boas. E alguns deles eram muito cruéis. Inicialmente, nós não entendemos o que era aquilo. Mas
como Meu pai era um estudioso e um grande conhecedor do Islã, ele nos disse: "Estes não são islâmicos." "Eles chamam a si
mesmos de Wahabis e eles não são islâmicos." Eu posso ver isso hoje, muito claramente. Não que em outras religiões ou em
outros grupos não existam pessoas ruins. Mas esses Wahabis estiveram secretamente desenvolvendo diferentes grupos. Eles
não são muitos.
E é isto o que Meu pai Me disse: "Um dia, eles se tornarão muito explosivos" "e eles podem tentar arruinar completamente o
mundo." No início, Eu não podia compreender porque, afinal, eles pareciam apenas seres humanos. Mas ele Me disse: "Eles
estão completamente camuflados" "e quando eles começarem a mostrar a crueldade deles," "vocês não saberão o que fazer."
Nós tivemos um invasor no nosso país chamado Mohammed Shah Abdali. Ele era um homem muito, muito cruel, muito cruel. E
ele matava até mesmo muçulmanos , porque sua concepção era de que você não deveria venerar Maomé, porque Maomé disse:
"Eu não sou Divino". Eu também costumava dizer o mesmo, para Me resguardar das pessoas estúpidas. Por anos, Eu
costumava dizer: "Eu não sou Divina". Mas quando eles sentiram as Minhas vibrações e tudo mais, eles acreditaram. Mas
aqueles que acreditaram em Maomé nunca foram compreendidos por essas pessoas.
Muito, muito cruéis. E como eles não acreditam nem mesmo em Maomé, vocês não podem discutir nenhum assunto com eles,

vocês não podem discutir o que está escrito no Alcorão, porque não acreditam no Alcorão, não acreditam em Maomé,
acreditam em Allah. Só Deus sabe de onde eles têm conexões. Mas gradualmente, foi surpreendente como eles puderam
hipnotizar, assim como nós temos horríveis gurus que chegam como gurus e hipnotizam. Vocês os têm visto, as pessoas sendo
hipnotizadas. Muitos deles têm sido desmascarados e muitos serão desmascarados. Mas na maioria das vezes, eles eram
pessoas que estavam interessadas em dinheiro, em ganhar muito dinheiro, de alguma forma, em nome da religião. Mas,
naquela época, as pessoas não percebiam os seus métodos cruéis e as suas crueldades. Essa crueldade começou a crescer e
vocês sabem que nós estivemos em Nizzamuddin Auliya. Apenas naquele lugar, Eu descobri que existe uma madarsa.
"Madarsa" significa uma "escola". E naquela escola, eles costumavam admitir crianças pequenas. E tudo foi tão bem planejado
que Deus não sabe, ou seja, Eu não poderia dizer que existiam 120 madarsas apenas em Delhi. Agora, ninguém sabia o que eles
estavam ensinando ali, o que eles estavam hipnotizando, como eles estavam fazendo isso. Assim, isto aconteceu quando Eu fui
a este lugar, Nizzamuddin. E lá Eu encontrei pessoas cantando canções e tudo o mais. E Eu percebi neles um verdadeiro
sentimento de amor. Eles sentiram o Meu amor, muito, todos eles. E eles começaram a vir para a Sahaja Yoga. Mas Eu não
sabia que existia uma madarsa naquele lugar.
Eu lhes perguntei: "Por que aqui as vibrações são assim," Nizzamuddin era um auliya (santo). "E como é que este lugar não tem
boas vibrações?" Naquele momento, Eu recebia vibrações muito ruins. Então eles Me disseram: "Mãe, existe uma madarsa."
Agora, observem o mal, como ele atua. Normalmente, o mal costumava atuar assim, criando alguns grupos, algumas guerras e
matando as pessoas. Eles eram umas poucas pessoas, mas eles tinham a crueldade como sua religião. Qualquer que fosse o
modo como eles viviam, eles queriam ser cruéis. Naquelas madarsas, eles só tinham pessoas que lhes diziam como ser cruéis,
como odiar. Então, o ensino do ódio começou.
E aquele ensino do ódio foi muito bem tramado por essas madarsas, no mundo inteiro. Agora, como vocês sabem, o Paquistão
e a Índia estavam sempre brigando. Mas, neste momento, os paquistaneses compreenderam que: "Se nós lutarmos desse jeito
com a Índia," "nós seremos chamados de terroristas." Então, eles disseram: "Não," "nós não teremos terrorismo no nosso país."
Mas existem alguns que, de maneira estúpida, este novo sujeito (Presidente Musharraf), enviou cerca de 65 estudiosos,
embaixadores ao Afeganistão para estudar nessas madarsas, como tornar-se cruel. Vocês podem imaginar? Para ensinar o
ódio. É claro que há muitos muçulmanos que não são assim. Mas se você não respeita Maomé e você é considerado um
muçulmano, o que virá de você? Então, todas essas idéias erradas cresceram e o Islã se dividiu em vários grupos.
Está bem, mas ter esse tipo de grupo que é contra toda a humanidade foi o plano mais perigoso. Eu não sei quantos
muçulmanos também sabiam disso. Eles espalharam essas madarsas pelo mundo inteiro e as pessoas que vieram dessas
instituições se tornaram muito, muito cruéis. A primeira crueldade foi contra as mulheres. As mulheres foram tratadas com
tanto desprezo e absolutamente nenhum respeito de qualquer tipo foi dado a elas. Isso, por si mesmo, mostra que não havia
ninguém para controlá-los. Isso não está escrito no Alcorão, isso não foi descrito por Maomé. Ele disse: "Deus é
misericordioso," "Ele é o doador da paz." Tudo o que Maomé fez foi absolutamente divino, sem dúvida. Mas algumas dessas
pessoas, a forma como elas aderiram às forças satânicas, as pessoas começaram a compreender mal o Islã.
Islã significa "entregar-se". Aqueles que são entregues são vocês. "Entregues" significa aqueles que abriram mão de toda a
luxúria, da ganância e de todos esses inimigos e estão acima das pessoas normais. Outra coisa, foi muito interessante observar
que Maomé tenha dito: "No tempo da ressurreição, suas mãos falarão". Ele disse isso claramente. Naturalmente, como isso foi
escrito em uma linguagem poética, as pessoas podem distorcer isso, se elas quiserem. Mas Maomé nunca, nunca poderia ter
dito É muito, muito chocante que, nestes tempos modernos, as pessoas aceitem idéias tão tortuosas. Mas, por essa razão é
que as pessoas desenvolveram resistência a eles. Os judeus, eles desenvolveram resistência a eles. Este ódio é o responsável.
E este ódio entre os dois lados, Eu diria agora, é que dois diferentes Isso é muito evidente. Agora, na Sahaja Yoga, vocês
acreditam na existência juntos completa, inocente e simples. E aquelas pessoas acreditam que existem grupos de pessoas
definitivamente diferentes. Agora, qual é o nosso dever? O que é que nós devemos fazer? Antes de tudo, nós temos de fazer
introspecção. Vamos supor que você nasceu como Hindu, você deveria sentar-se e descobrir se você odeia alguém porque ele é
um muçulmano. Você não pode odiar. Porque alguém é muçulmano, você não pode odiá-lo. Porque você é um muçulmano,

porque você é entregue, então como você pode odiar alguém?
Se você é entregue, você é entregue ao Divino, como você pode, então, ser contra o Divino? Assim, essas idéias e pensamentos
errôneos devem ser abandonados. Supondo que você seja um Hindu, então você não tem o direito de odiar alguém. É definitivo.
Agora, a palavra "hindu" também se origina do Rio Sindhu, porque Alexandre (o Grande) não conseguia dizer "Sindhu", então ele
disse "hindu". E nesse ponto, muitas pessoas desenvolveram esse ódio horrível na Índia. Mas a crueldade não era o tema deles.
Este era o ponto de salvação: eles não queriam torturar as pessoas. Portanto, essa tendência para torturar ou odiar as pessoas
vem de outras fontes. E a fonte, como vocês podem ver claramente, é que eles odeiam abertamente.
Odiar é um atributo muito ruim. Uma das coisas mais perigosas é odiar. E, portanto, vocês todos devem saber Tudo bem. Agora,
nós estamos tendo um Para Mim, é muito doloroso pensar que nós, seres humanos, odiamos os outros, quando vocês sabem
que o amor é um sentimento tão irresistível e belo. Mas, por que então vocês aderem a esse ódio? Porque as pessoas incutiram
isso em vocês, elas lhes disseram mentiras, é por isso que vocês odeiam. Que proeza! Primeiro ser um ser humano e depois ser
uma pessoa cheia de ódio. E agora, o que virá a seguir, Eu não sei. No passado, estava certo que a Deusa matasse.
A Deusa matava todas essas pessoas É muito triste que Deus tenha criado os seres humanos da ameba até este estágio, e
como nós podemos odiar alguém? E isso foi o que aconteceu. Agora, é claro que a Sahaja é diferente. Os Sahaja Yogis sabem
como regozijar o Amor. Eles gostam dele. Eles se regozijam com ele. Vocês podem ver isso. E se de alguma maneira, vocês
puderem remover esse ódio, de alguma forma, com a sua própria força de vontade, negando e desafiando tudo o que tem sido
dito aos seres humanos, Eu tenho certeza É um trabalho muito difícil, no qual essas pessoas que vieram a esta Terra passaram
por todos os tipos de educação, quiseram melhorar as condições, os relacionamentos e amizades e tenham caído nas
profundezas do ódio. Meu coração simplesmente chora. Em que tempo Eu vim a esta Terra, no qual Eu tenho que ver seres
humanos odiando uns aos outros.
Eles falam de amor e odeiam. Isso é uma coisa muito séria, que vocês que são as crianças eles acabarão desse modo Eu quero
dizer, Eu tenho experiências que se Eu lhes contar, vocês ficarão chocados. Como as pessoas têm caído nas profundezas da
natureza do mal. Este é um entendimento que temos, para compreendermos a nós mesmos: Nós odiamos alguém? Nós temos
idéias que não deveríamos ter ou fazemos coisas Vocês têm essas coisas em você? Simplesmente descubram. Vocês odeiam
outras pessoas? As idéias estão deterioradas, absolutamente, pela mente humana. As idéias que são inteiramente como as do
instinto animal não são de forma alguma boas para os seres humanos. Mas isso é o que está acontecendo e está avançando.
Se você é pobre, tudo bem, mas odiando você não se tornará rico, não. Se você está em dificuldades, então o seu dever é
remover essas dificuldades, mas não prosperar a partir delas. Tudo isso tem de acabar. É muito surpreendente que nós não
estejamos nem um pouco incomodados de forma alguma pelo que nós estamos fazendo. Sim, vocês devem ter o senso
adequado de entendimento. "Para onde nós estamos indo?" Se vocês têm um mal-entendido a respeito de alguém, é melhor
removê-lo completamente. Eles tentam importuná-lo, tudo bem. Mas não compreenda mal aquela pessoa. É muito
surpreendente que nós nunca vejamos essas coisas, o quanto elas são feias e o quanto elas são estranhas, e como elas
arruínam a nossa personalidade.
Vocês podem ser capazes de corrigir algumas pessoas. Todas as nossas atividades como Sahaja Yogis, Eu nunca percebi o
quanto elas eram importantes. Nós temos de dispensar a elas muito tempo. Não se importar com coisas sem sentido, frívolas,
mas sim com algo sério que está dentro ou fora de nós, que precisa ser extraído. Se Eu lhe perguntar: "Quantas pessoas você
odeia?" Você pode dizer: "20 pessoas" e Vejam, toda a atmosfera em tudo isso, Me enche com tal remorso que Eu
simplesmente não sei o que nós, Sahaja Yogis, vamos fazer. Quais são os planos deles? Por favor, olhe para dentro de si
mesmo e pense: qual é o trabalho construtivo que estamos fazendo e qual o trabalho destrutivo que nós temos feito. Vocês
precisam de um grande choque para entender isso. Eu gosto da maneira como nós temos programas e Pujas e tudo mais.
mas se vocês perguntarem ao Meu Ser Interior, Eu sei que Ele está muito, muito infeliz e muito doente. Neste momento, o que
vocês têm de fazer como Sahaja Yogis, Como Sahaja Yogis, no mínimo do mínimo, é colocar a sua completa atenção nisso. E
então, vocês têm de dizer a todas as pessoas Vejam, o problema com a Sahaja Yoga é que vocês todos começam a regozijar a

si próprios e depois vocês não veem o que está acontecendo ao seu redor. Agora, Eu tenho que lhes dizer que Eu estou agora no
meio da guerra entre o mito Essa é uma área, é um Eu não sei o que devo dizer, isso está dentro de nós ainda espreitando algum
tipo de fraqueza? E nós não tentamos lutar contra as nossas fraquezas Eu pediria agora a todos vocês que meditem sobre si
mesmos e vejam por si mesmos o que está errado Este é um grande choque e para reduzir esse choque, o que os Sahaja Yogis
podem fazer? O que eles podem trabalhar para destruir esses caminhos horríveis da vida humana? É possível com o Poder do
Amor. Vocês conseguem fazer isso. Mas nós temos de desenvolver esse poder em nossos corações. Pensem nisso.
É uma grande lição, agora, para todos nós, que vejamos por nós mesmos: "Nós estamos bem?" "Ou continuamos a odiar os
outros?" Qual é a função da nossa mente, é odiar ou amar? E este Amor, se ele o ilumina, você ficará maravilhado, você será
uma grande força para Mim. Eu não posso lutar contra tudo isso sozinha. Eu tenho de ter pessoas que realmente desenvolvam
o seu amor e nada mais. Esse é agora um dos desafios para todos nós, para todos os Sahaja Yogis no mundo inteiro. Não é só a
luta entre os que acreditam e os que não acreditam, não é somente a luta entre Sahaja Yogis e não-Sahaja Yogis, mas essa é
uma luta na qual todos nós somos Um e nós iremos lutar até o fim. A cada estágio, nós temos de ser muito mais sutis. É muito,
muito essencial ver a situação hoje: "Somos também parte e parcela" "daquela coisa demoníaca que está agindo?"
"Ou nós estamos livres disso e preparados para lutar contra isso?" Essa é uma grande luta e Eu espero que seja conclusiva.
Depois disso, não haverá mais crueldades contra os seres humanos, mais nenhuma luta, porque essa é uma luta entre os
rakshasas e nós mesmos. Não é comum. E isso tem de ser explicado, também para aqueles que apóiam as forças demoníacas.
A única coisa é que vocês podem dizer: "Mãe, como vamos saber quem está contra e quem não está?" Vocês têm muito
conhecimento, vocês são Sahaja Yogis, vocês sabem quem está no lado errado. Eu sei que os Sahaja Yogis podem salvar e
podem trazê-los para o caminho correto do conhecimento e do amor. Mas tenham muito cuidado com a propaganda do mal
que está acontecendo. Eu quero tocar a parte mais profunda do seu coração, que deve reconciliar Eu tenho certeza que todos
vocês compreenderão a magnitude do perigo que os aguarda.
Pode ser que não sobre nenhum ser humano, pode ser que não sobre nenhuma criança. Porque se esse tipo de coisa está
agindo, é muito difícil, muito difícil Toda a Minha existência estremece, fica abalada. Todos vocês devem ver em todos os
cantos da vida: "Onde esta conversa está ocorrendo?" "Onde há pessoas falando de crueldade?" "O que está acontecendo?" Seja
o que for que Eu pense Não é um, não são dois, somos todos nós A batalha que Eu estou lutando é muito séria, sem dúvida.
Mas se todos vocês puderem lutar coletivamente, o quanto nós poderemos conseguir. Todos os Meus esforços,
entendimentos, poderes, tudo está agora em suas mãos, e é para isso que vocês devem estar preparados. Não apenas lendo
alguma coisa ou falando sobre isso, vocês devem construir e desenvolver dentro de vocês o seu poder do amor. Eu estou certa
que, com a abertura do Sahasrara, vocês o farão.
Mas tentem ler alguma coisa, entender alguma coisa, com o Poder do Amor. Esse é um assunto muito profundo e quando vocês
falam sobre isso, Eu estou metade dentro e metade fora. Mas Eu tenho que lhes dizer que todos vocês desenvolvam isso, e
apenas isso formará uma oposição muito forte a esses malfeitores, como eles são chamados. Minhas bênçãos completas
estão com vocês, e Eu quero que todos vocês desenvolvam isso individualmente. Quantas pessoas vocês amam, quantas
pessoas Isso vocês têm de descobrir. Eu espero que vocês tenham compreendido o que Eu quero que vocês façam. Uma nova
geração está chegando. Todos vocês, todos vocês estão no Meu Coração e Eu os amo muito e Eu quero que vocês venham
como soldados lutar ao Meu lado. Também Me disseram que há algumas pessoas que estão formando grupos, uma atitude
extremamente negativa. Neste momento, o que necessitamos é de completa solidariedade.
Assim, todas essas pessoas que vocês virem, digam para elas se comportarem. Não adianta transformá-los em Sahaja Yogis.
Eu estou certa, isso é realmente um desejo Meu, de coração, que vocês se tornem soldados do amor e da paz. Porque é por isso
que vocês estão aqui, vocês nasceram aqui para isso. Então, regozijem consigo mesmos.
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Hoje é um dia muito, muito grandioso, Eu diria, em que o mal foi suprimido.
O mal, que espalha o seu poder por todas as partes, é somente por causa de dois fatores. Um deles é que vocês não são sábios.
Vocês ainda estão cegos e seguem coisas que não são corretas, mas vocês pensam que são coisas poderosas. Essa ilusão
cria não somente problemas, mas a completa destruição. Assim, nós enfrentamos um desafio muito grande, sem dúvida. E ele
foi facilmente resolvido. Ele estava apoiado em bases erradas apenas para criar um problema. O problema foi criado com um
propósito, e ninguém poderia imaginar que ele seria resolvido tão facilmente e tão rapidamente. O Meu desejo era superá-lo
antes do Diwali, o que aconteceu. Devido também à ignorância, as pessoas fazem muitas coisas.
Qualquer pessoa que segue alguma religião ou alguma coisa assim é somente porque as pessoas não estão conscientes da
Verdade, elas são ignorantes sobre como alcançar a Verdade e elas se apegaram ao fato de que sabem tudo. Com tudo isso
acontecendo, tem havido tantas divisões, tantas pessoas estúpidas que estão se tornando completamente arruinadas pela
ignorância. Agora nós estamos vindo para a Sahaja Yoga. Vocês têm todo o conhecimento, o conhecimento muito sutil, muito
sutil. Não é um conhecimento superficial. Ele é muito sutil. E porque eles não têm esse conhecimento sutil, eles caem em
caminhos errados, Eu diria, da ignorância. E eles tentam se opor às pessoas que estão fazendo o bem. Mas, acima de tudo está
o Poder de Deus. Todo este drama é encenado para provar a existência deste grande poder.
Ele fez tudo funcionar muito bem. E para todos vocês Sahaja Yogis é uma grande realização vocês poderem ver essa peça.
Muitas pessoas que alcançaram o assim chamado sucesso não podem ver esse ponto, mas vocês podem vê-lo, porque vocês
são os espectadores. Embora o mundo inteiro seja parte integrante desse drama, vocês estão do lado de fora e vocês podem
vê-lo tão claramente. Seja o que for que tenha acontecido, ninguém poderia acreditar que estaria terminado antes do Diwali.
Assim, isso prossegue como essa estupidez que foi criada. E nós também pensamos às vezes que esse tipo de coisa estúpida
impressionará os outros. Impressionar não é o propósito. Se vocês observarem, entre todas essas pessoas que se perderam,
que impressão elas criaram? Eles estavam lá para criar uma grande impressão em todas as pessoas, para mostrar como se
eles fossem grandes guerreiros e lutadores.
Mas que impressão eles criaram? Quer você seja uma Alma Realizada ou não, eles podem ver que isso é um milagre. É um
milagre como as coisas se resolveram. Agora, a nova fase foi iniciada. Vocês todos têm um desafio aberto de levar as pessoas
à iluminação. As pessoas agora não são tão ignorantes. Elas não são tão explosivas. Além disso, Eu as acho muito mudadas. A
atitude delas em relação à Verdade mudou e elas compreendem que há verdade além de tudo isso que conheciam. Isso é muito
importante, porque se um ser humano começar a pensar: "Esta é a Verdade", ele simplesmente fica preso nisso.
A qualquer preço, seja o que for que aconteça, ele continuará preso àquilo. E ele não será capaz nem mesmo de verificar se
aquilo é verdade ou não. Os animais podem. Como? Porque eles adquiriram uma capacidade inata de farejar o mal, inata. Nós
não podemos. Os seres humanos não podem. Se há um homem mau, um cachorro vai latir para ele. Ou então, ele o derrubará.
Ele fará tudo que não é feito normalmente.
Como ele desenvolveu essa capacidade de descobrir quem é ladrão e quem não é? Nós temos uma consciência superior. Nós
pensamos sobre muitas coisas que os animais não podem pensar. Nós compreendemos muitas coisas, as quais os animais
não podem compreender. Nós cozinhamos o nosso alimento, eles não. Mas também, às vezes, Eu acho que nós cozinhamos
nossos cérebros. Porque a maneira como as pessoas se comportam e tentam evitar a Verdade com o seu ego é surpreendente.
Todos esses acontecimentos são uma peça teatral, como lhes disse, mas é melhor que você examine isso adequadamente e
aplique isso a si mesmo e veja se você também é parte integrante dessa peça teatral. Para isso, você tem de se elevar mais
alto. Você tem de se elevar mais alto, acima do seu ego e do seu superego, dos seus condicionamentos.

E a partir daí, estar atento a si mesmo e observar a si mesmo. "O que é isto? Por que eu estou fazendo tal coisa?" "Por que a
minha atenção está assim?" "Qual é a principal razão para a minha própria possessão," "eu diria, ou meus próprios
mal-entendidos?" "Por que eu aceito coisas erradas?" Uma vez que você comece a ver isso e se você perceber até mesmo uma
ínfima parte desses entendimentos insensatos dentro de você, então você poderá também perdoar as pessoas que têm sofrido
uma completa lavagem cerebral, uma completa lavagem cerebral. E elas fizeram tudo sob essa influência. Do jeito que está
agora, vocês se elevaram muito mais que todas essas pessoas e estão muito mais conscientes do que todas elas. Portanto,
vocês têm de simplesmente compreender esse ponto e, então vocês conseguem perdoar todos os erros que elas têm
cometido.
E em relação às pessoas que são realmente más, vocês não têm de se preocupar. É o trabalho do Poder Divino destruí-las. Mas
observe a si mesmo e veja por si mesmo, se você tem tais idéias, qualquer idéia fixa. Se você tenta limpar o espelho, então você
vê sua imagem completa e tenta - você pode, então tente limpá-la. É muito importante que você limpe a si mesmo. Existem
pessoas que fizeram muitas coisas erradas, Eu simplesmente tenho pena delas. Se elas fizeram coisas erradas, é
responsabilidade delas verem o que elas têm feito. Por que elas têm feito isso? Qual é a necessidade de fazer isso? Toda essa
introspecção funcionará muito bem, então os seus poderes verdadeiros se revelarão.
Os seus poderes de dar a Realização, os seus poderes de compreender os problemas do seu país, do mundo inteiro. E uma vez
que você sinta que você é o soldado para lutar até o fim, que você tem a responsabilidade de lutar até o fim, então as coisas
funcionarão. Nós não podemos deixar tudo para o Poder Divino. Vocês têm de usar o Poder Divino e têm de fazer isso
funcionar, porque vocês são os soldados do Poder Divino. É claro que com essa bela idéia, nós começamos a nos limpar. Você
não necessita saber tudo em relação às coisas estão acontecendo e como elas estão acontecendo, como elas estão
funcionando. Esse não é o seu trabalho. Você é um soldado, então você tem de simplesmente lutar, lutar contra a ignorância, a
sua própria e a dos outros. Porque na maioria das vezes, os soldados falham quando eles têm os seus egos. Quando eles
falham, eles têm outros obstáculos em sua mente.
Não deve haver nenhum obstáculo, mas você deve simplesmente avançar e saber que não há, de forma alguma, nenhum
obstáculo. É somente um mito de que há alguns obstáculos e que você não pode fazer isso. Não é fácil elevar a consciência das
pessoas, porque parece que há uma pequena distância a ser cruzada, mas não é assim. Não é assim. Algumas vezes, é uma
tarefa muito difícil para algumas pessoas saírem dos bandhans (limites) do Agnya. Nesse ponto, Eu acho que alguns de vocês
falham. E para isso, a melhor coisa é fazer introspecção. Quando você pensa que está sempre certo e que você está bem, o
melhor é fazer introspecção. "Eu estou fazendo tudo certo ou errado?" "Como eu estou trabalhando para meu
aperfeiçoamento?"
A ilusão é tal que algumas vezes você pensa que está indo muito bem. Digamos que, na nossa Sahaja Yoga, algumas pessoas
sejam do tipo ousado, elas estarão à frente, farão isso e aquilo. Mas interiormente, qual é o propósito? O propósito é que as
pessoas vejam que você está fazendo este trabalho, aquele trabalho. O propósito deveria ser de você ser capaz de ver a si
mesmo interiormente. Você deve ver qual é o problema interior e então você poderá compreender muito bem que você tem sido
de grande ajuda para si mesmo e para os outros. Por exemplo: existe um edifício muito grande e todos os edifícios na área
próxima podem cair devido a um terremoto. Mas este é o único edifício que permanecerá em pé. A razão é que esse edifício
está construído em bases muito sólidas. Da mesma forma, se a Sahaja Yoga estiver construída em paredes bem sólidas,
ninguém pode destruí-la, ninguém pode distorcê-la.
E cada um tem de fazer isso. Por exemplo, algumas pessoas Me disseram: "Os Seus Sahaja Yogis são assim, eles são grandes
exibicionistas." Eu disse: "É mesmo?" "Eu não consigo acreditar que eles possam ser assim." Eu disse: "Eu gostaria de
conhecê-los, quem quer que sejam." Então eles disseram: "Não," "a Senhora poderá descobrir por Si mesma, quem são essas
pessoas" "e porque elas se comportam assim." Eu disse: "Eu mesma sei de tudo, " "mas Eu quero que vocês saibam de tudo."
Descobrir os defeitos dos outros é uma coisa muito boa, também muito fácil, mas descubra defeitos dentro de você mesmo.
"Quais são as coisas que estão nos desviando?" Essa é a melhor maneira de melhorar a sua consciência.

Por exemplo, você está indo de carro e você tem de conhecer a estrada. Você tem de saber como você está dirigindo. Você tem
de ver quais são os problemas, mas em vez disso, você acha que não há limites para você mesmo. Isso não dará certo. Hoje é o
dia de um grande acontecimento, Eu diria, a celebração do Diwali. É algo de muita, muita alegria. Mas essa alegria não é para
nós mesmos, essa alegria é para o mundo inteiro. Nós temos de trabalhar para o mundo inteiro. Nós trabalhamos por nós
mesmos, pelos nossos empregos, pelo nosso dinheiro, seja o que for. Mas o que você está fazendo pelos outros?
Isso você deve ver por si mesmo. Isso é muito importante. Somente pessoas assim são úteis na Sahaja Yoga, porque elas se
preocupam, elas se importam e estão fazendo algo pelos outros. Há uma grande alegria nisso. Quando as velas estão acesas é
para lhes dar felicidade. Elas estão queimando a si mesmas para lhes dar felicidade. Elas são aquelas que devem nos ensinar
que nós temos de fazer algo para desfrutarmos a nossa consciência mais elevada. Tudo isso funcionará, Eu tenho certeza. Eu
também estou tentando ao máximo fazer com que essa luz seja inabalável e cheia de entusiasmo. Ela está lá.
São vocês que estão ansiosos para encher os seus jarros. Vocês podem fazer isso. Não é o Meu anseio que irá ajudá-los.
Assim, mesmo que você queira ter uma imagem completa de si mesmo, você deve primeiramente abandonar a identificação
consigo mesmo, senão você nunca saberá o que está errado com você. Se você está muito identificado com você, você não
consegue se elevar. Agora do jeito que está, qual é o objetivo afinal? Qual é o objetivo das nossas vidas? Nós temos de
transformar o mundo em um tema pacífico. Transformar a si mesmo, é claro, é algo importante, sem dúvida, mas também
transformar os outros acabará com todos os problemas do mundo. Se todas as pessoas deste mundo se tornarem pessoas
boas, Sahaja Yogis, vocês podem imaginar o que acontecerá?
Pensem naquele sonho que Eu tenho de que nós temos de transformar cada pessoa que nós pudermos e nós temos de
transformá-las em pessoas boas. Se eles não se transformarem, eles serão como uma vela sem chama. E se eles forem
capazes de se transformar, nós devemos tentar todos os métodos, todos os truques para fazer isso. Eu tenho certeza que,
muito em breve, chegará o dia em que vocês dirão: "Mãe, agora nós estamos muito seguros." Não pensem no passado e nos
problemas do passado. Vocês agora os superaram. Apenas desfrutem de si mesmos. E tenham fé em si mesmos e realizem
isso. Eu estou certa de que muito em breve isso irá acontecer. Isso acontecerá muito rapidamente.
É o seu desejo, é também o seu método de realizar isso, a sua ânsia em fazer isso funcionar. A principal ansiedade deve ser:
"Como eu posso transformar essa pessoa?" Vocês podem transformar qualquer pessoa. Vocês dizem algo a uma pessoa, uma
outra pessoa segue isso. Como quando nós viemos no avião, Eu notei que no aeroporto muitas pessoas colocaram as mãos
assim em direção a Mim. Eu disse: "Quem são essas pessoas?" Eles não eram Sahaja Yogis. Eles viram alguém, ou o que
aconteceu, Eu não pude lhes perguntar, mas todos eles disseram: "Estamos sentindo a brisa fresca nas mãos." Eles não sabiam
nada a este respeito. Eles não sabiam sobre a Kundalini, nada.
Então, o que era esse frescor vindo? É que basicamente, eles estavam ali para receber a Realização, nós apenas temos de
expandir as nossas idéias. Nós temos de estender o nosso amor a eles. Em vez de ficarmos aborrecidos com eles, o melhor é
lhes dar uma chance e vocês ficarão impressionados ao ver que eles estão muito ansiosos para serem transformados. Todos
eles estão saturados das coisas artificiais que estão tendo. Isso agora acabou. Vocês ficarão surpresos ao ver quantos estão lá
esperando que vocês lhes dêem a Realização do Si e que os deixem celebrar o seu Diwali com vocês. Desfrutem o Diwali. Vocês
não podem celebrar o Diwali com uma única vela. Vocês têm de ter mais e mais velas.
E esse é o seu trabalho. Somente através da sua própria vela, vocês irão fazer isso. Ela é sua e ela pode iluminar qualquer
pessoa. Então por que não usá-la a qualquer custo em qualquer lugar? Eu Me encontrei com alguns Sahaja Yogis, Eu lhes
perguntei: "O que vocês fizeram?" Eles disseram: "Não, nada." "Nada? Vocês não fizeram nada?" "Não, nada." Então, de que
serve receber a Realização?
Se vocês não fizeram nada, vocês não querem dar a Realização a ninguém, vocês não querem falar com ninguém, vocês se
sentem tão tímidos a respeito disso. Então Eu conheci alguns que disseram : "Exatamente agora Mãe," "nós estamos chegando

de um programa." "Por que vocês estão tão atrasados?" "Porque eles nos disseram que havia uma ameaça de bomba." "Então
vocês ficaram esperando do lado de fora?" "Sim." "Quantos de vocês?" "Todos nós, milhares de pessoas ficaram esperando.
Não havia bomba. Eles disseram: "Não havia nenhuma bomba," "então nós entramos e todos nós recebemos a Realização."
"Mas vocês eram Almas Realizadas." "Não, nós tivemos a nossa Realização," "é que às vezes nós temos de esperar também." "E
agora nós estamos convencidos que ninguém pode nos fazer mal," "ninguém pode nos causar problemas, nos dominar."
"Somente nós fazemos isso a nós mesmos." Assim, mais uma vez, Eu direi que a introspecção é muito, muito importante na
Sahaja Yoga. Quando a luz interior está lá, você tem de cuidar dela. Eu fiquei extremamente feliz em ouvir de muitas pessoas
que elas sentiram as bênçãos do Diwali. Mas ontem vocês tiveram essas chuvas (de estrelas cadentes). Quão oportunas elas
foram. Isso nunca aconteceu.
Na história deste mundo, isso nunca aconteceu. Por que ontem essas estrelas cadentes vieram e tentaram nos dar uma nova
experiência? Tudo isso é um momento, Eu diria, em que até mesmo a natureza sabe. E nós devemos também saber que este é o
momento para algo especial. Normalmente, Eu recebo cartas a respeito de pessoas que estão doentes e seus pais estão
doentes ou seus, esse está doente, todos os tipos de coisas. Depois o casamento de alguém acabou. Depois alguém tem filhos,
eles estão doentes. Todos os tipos de problemas sem sentido eles criam. A razão é que eles próprios, aqueles que escrevem,
não são almas realizadas, ou talvez eles estejam no meio do caminho, porque eles poderiam dizer: "Por que nós deveríamos
escrever à Mãe?" "Nós mesmos podemos resolver isso."
Em vez disso, deve-se escrever sobre o que alcançaram, como alcançaram tanto, como receberam o amor dos outros, como
fizeram a Sahaja Yoga dar certo nos pequenos povoados. É muito melhor escrever tudo isso do que escrever: "Minha mãe está
doente, meu pai está doente." Todos esses relacionamentos continuam matando vocês. Assim, esse não é mais seu irmão.
Ninguém é sua irmã. Somente os Sahaja Yogis são seus irmãos e irmãs. Agora, vocês têm um primo e é um primo do primo e
Não interfiram nisso. Esse não é o seu trabalho. Vocês não têm de resolver isso. Mesmo antes de chegar, Eu recebo cartas
deste tipo.
Alguém que é primo do primo do, essas coisas. Então, Eu perguntei a essa senhora, Eu disse: "Por que você escreve todas essas
coisas" "o tempo todo sobre este primo e aquele primo?" Ela disse: "Mãe, eu estou tentando difundir a Sahaja Yoga." "Como?"
"Porque se eles se curarem, então eles virão para a Sahaja Yoga." Esse não é o modo pelo qual nós queremos expandir a Sahaja
Yoga. Isso parece propaganda ou algo do tipo, uma especialidade na qual você deve curar alguém, depois algumas pessoas
virão para a Sahaja Yoga. Nós simplesmente não queremos que pessoas assim venham. Eu não quero magoá-los, mas Eu
quero lhes dar a coragem, a compreensão e a sabedoria. Por que nós Sahaja Yogis estamos aqui?
Somente para curar todos os nossos parentes? Eles podem estar doentes por causa de alguns erros que eles cometeram. Em
vez de prestar atenção em todas essas pessoas, você deve prestar atenção em si mesmo e na sua ascensão. Você tem de
respeitar a si mesmo. Se você é parente deles, isso não é de sua conta. Como o entendimento, a sabedoria de que nós viemos
aqui para um trabalho muito, muito especial, de alta qualidade. Se isso não está presente, então todas essas pessoas Me
escrevem. Uma senhora se casou na Sahaja Yoga e ela escreveu para Mim: "Eu me divorciei há cerca de oito ou nove meses
atrás", seja o que for. "E agora os meus parentes estão dizendo: "Por que você se casou" "na Sahaja Yoga? E todos estão
criticando a mim e à Sahaja Yoga."
Eu disse: "Quem pediu a ela que se casasse?" Eu nunca lhe pedi. Assim, o casamento se tornou o ponto principal para ela:
"Todos os meus familiares estão dizendo" O que eles fizeram pela Sahaja Yoga? Se esse casamento não der certo, então eles
dirão que existe algo de errado com a Sahaja Yoga. Deixem que digam. Nós não nos comprometemos dessa maneira. O tempo
todo Eu tenho lhes dito: "Não escrevam para Mim" "por causa de sua mãe, do seu pai, isso e aquilo." Se você não souber como
curá-los, é melhor que desista da Sahaja Yoga. Você mesmo pode curá-los. Você pode resolver isso por si mesmo.
Mas se vocês virem isso, tantas cartas para Mim todos os dias. Eu perguntei a eles: "O seu pai está na Sahaja Yoga?" "Não." "A
sua mãe?" "Não." "O seu irmão?" "Não. Ninguém." Então, por que vocês estão pedindo para Mim? Qual relacionamento que Eu
tenho com eles?

Eles não são Sahaja Yogis. Eu sou somente responsável pelos Sahaja Yogis. Eles não são Sahaja Yogis, então por que vocês
querem Me importunar? Isso é impossível de compreender. Na Sahaja Yoga, vocês devem receber a Realização do Si, tudo bem.
Então, aqueles que querem ter a Realização do Si, você pode dar-lhes e estabelecê-los de forma apropriada. Mas em vez disso,
alguém que fica pendurado no ar e que está seguindo do aeroporto para algum outro lugar, todos os tipos de coisas. Tudo isso
é realmente irritante e desagradável. Eu não Me preocupo. Vocês também não devem se preocupar.
O que vocês devem fazer é assegurar-se de que essas. pessoas que estão discutindo sobre isso, devem vir para a Sahaja Yoga.
E vocês devem dizer a elas: "Como você não está praticando" "a Sahaja Yoga, é por isso que isso está assim." Ou "essa pessoa
não está praticando a Sahaja Yoga," "é aí que está o problema. Nós todos estamos bem, estamos felizes." Porque a Sahaja Yoga
é algo aberto, então todos vêm para ela. Eu pediria a todos vocês que no Dia do Diwali prometam a si mesmos: "Eu não vou
desperdiçar a minha energia" com pessoas que não são Sahaja Yogis." É muito importante porque todo o tempo a atenção está
em coisas erradas e em bases erradas. Se vocês têm alguma inteligência, vocês devem saber que agora vocês pertencem a
uma categoria de pessoas de qualidade espiritual muito elevada, as quais são muito poucas. Neste mundo, há muito poucas e
vocês devem fazer um esforço concentrado para assegurar-se que essa qualidade deve estar em muitas pessoas e vocês
devem desejar isso veementemente.
Encontrem essas pessoas. Digam a elas que vocês encontraram e que elas também podem obter isso. Mas não se preocupem
com coisas que não têm nenhum valor para nós. Vocês devem saber que são uma raça especial. Vocês são soldados especiais
que foram treinados para fazer o trabalho Sahaja. Assim, perder energia com seus parentes, irmãos e irmãs não é bom para
vocês. Isto é para ser compreendido agora: você tem a sua própria energia reservada para quê? Para os Sahaja Yogis. Vocês
devem ajudar todo aquele que é um Sahaja Yogi ou que queira tornar-se um Sahaja Yogi, que são Sahaja Yogis estabelecidos,
vocês devem ajudá-los, porque nós somos uma só personalidade e essas são as diferentes mãos de uma única personalidade,
de um único Deus. Assim, essa unidade deve ser estabelecida dentro de vocês e os outros também devem perceber essa
unidade em vocês.
Existem algumas pessoas que são muito ativas. Existem algumas pessoas que são muito ativas em criticar. Tudo isso será
resolvido, Eu tenho certeza, porque este é o ano de grandes realizações e de grandes sucessos. Mas apesar disso, se vocês
começarem a fazer coisas insensatas, nada dará certo. É claro, Eu não digo que não temos Sahaja Yogis assm conosco, nós
temos, nós temos todos os soldados conosco, sem dúvida. Eles têm todas as armas, eles têm tudo, mas nós precisamos de
mais. E para isso, nós temos de trabalhar coletivamente, devemos planejar o que devemos fazer. Recentemente, houve uma
grande discussão a respeito do comportamento islâmico das pessoas. Nós não somos cristãos nem islâmicos nem nada disso.
Nós não somos, porque você não pode se colocar em uma pequena arena, dizendo: "Eu sou um Sahaja Yogi, mas eu sou um
cristão."
Você não pode. Você deve abandonar essa limitação. Você é um Sahaja Yogi por inteiro e todas as outras coisas insensatas
não pertencem a você. Eu tenho visto que muitos muçulmanos também vêm para a Sahaja Yoga. Mas dentre eles, muito
poucos são verdadeiros Sahaja Yogis. Mas eles virão, assistirão à Minha palestra, isso e aquilo. Mas muito poucos são
realmente Sahaja Yogis no sentido real da palavra. Então, vocês começarão a ver os problemas da sua comunidade, da assim
chamada religião que vocês pertencem, seja o que for, vocês verão. E vocês tentarão definitivamente corrigir isso se vocês os
amam ou vocês desistirão. Essas são pessoas especiais, especialmente selecionadas para uma causa muito especial e vocês
não podem desperdiçar sua energia em coisas pequenas e sem sentido.
Isso é uma coisa que vocês devem saber. Neste dia do Diwali, você deve saber que você tem de acender a si mesmo a partir da
luz do Divino para que ela se espalhe completamente por toda parte. Mas não façam isso de forma exagerada. Por exemplo,
algumas pessoas vieram a Mim e disseram: "Mãe, nós abandonamos os nossos pais, nós abandonamos isto," "abandonamos
aquilo. Ainda assim, nós não estamos bem." Então Eu disse: "Por que vocês deveriam abandonar?" "Vocês ficam se
emaranhando em algo," "então vocês abandonam ou automaticamente isso acaba?" "Ah! Nós éramos muito apegados à nossa
família, aos nossos pais," "ao nosso país e a isso e àquilo e" "agora nós temos desistido de alguns, mas alguns." Esse tipo de

pessoa mal-desenvolvida não é bom e não prestem muita atenção nelas.
Elas não merecem nenhuma atenção. Isto é para ser muito bem compreendido: vocês não devem ser assim, nem devem ter
amigos assim, nem devem torná-los Sahaja Yogis. O Sahaja Yogi é uma personalidade especial de um soldado que luta pela
Verdade. Quando vocês tiverem esse tipo de personalidade, então haverá luz por toda parte. Neste dia do Diwali, Eu abençoo
todos vocês do Meu coração e Eu quero que você respeite a si mesmo e compreenda qual é a posição do seu Ser nesta
organização, podemos chamar, ou neste movimento da Sahaja Yoga. E como nós estamos fazendo isso dar certo? A atenção
deve se deslocar de todas essas coisas insensatas, mundanas para você mesmo. Deve ser uma força muito dinâmica que deve
atuar. E Eu tenho certeza que no próximo ano será muito diferente. Nós teremos todas as belas bênçãos do Divino.
Nós devemos fazer tudo coletivamente, com entendimento. Que Deus os abençoe.

2001-1225, Puja de Natal
View online.
Puja de Natal Ganapatipule, Índia, 25.12.2001 É bom ver tantos Sahaja Yogis... vindo para cá durante o Puja de Natal. O
Cristianismo se espalhou pelo mundo inteiro, e há muitos, assim chamados cristãos, que dizem que seguem Cristo, Eu não sei
de que ângulo. Cristo era a corporificação do Paramchaitanya. Ele era Omkara. Ele era Shri Ganesha. E aqueles que O seguem
têm de ser pessoas muito diferentes. Mas sempre acontece em toda religião... que eles vão aleatoriamente... na direção oposta,
completamente oposta. A essência da vida de Cristo era o desapego e o sacrifício. Para uma pessoa que é desapegada, não há
nada como sacrifício. Ela vê a sua vida exatamente como uma peça teatral. Uma personalidade tão grandiosa veio a esta
Terra... e criou essa assim chamada Religião Cristã, que entrou em guerras, em todos os tipos de coisas hipócritas, e agora as
pessoas estão descobrindo sobre isso. Ele defendeu a Verdade... e os cristãos não sabem o que é a verdade. A verdade é que
você é o Espírito... e você tem de se tornar o Espírito. Ele é Aquele que falou sobre o segundo nascimento, falou da Realização.
Mas eles esqueceram o que Ele disse, o que eles têm de alcançar. É uma coisa tão estranha que todas essas grandes
pessoas... vieram a esta Terra... e criaram uma religião apropriada para nossa ascensão, e Eu não sei como as pessoas se
tornaram tão estúpidas... com os ensinamentos dos assim chamados "seus mestres", É tudo orientado ao dinheiro. Além disso,
não está baseado na verdade. Eu acho que isso é a segunda crucificação dessa religião. Não há nenhuma religião que esteja
seguindo realmente... os princípios deles como foi descrito. Eu não sei como eles deram um jeito de deturpar... a verdade dessa
maneira, apenas para ganhar algum dinheiro... ou fazer algum estardalhaço. Um coisa tão ritualística está acontecendo em
nome de Cristo. Embora eles tenham falhado muitas vezes... e tiveram a experiência de uma influência tão ruim no mundo, para
a ação, nós não sabemos por que... coisas tão tortuosas surgem... e as pessoas as aceitam, simplesmente aceitam. Pegue
qualquer religião, atualmente o Islã está dizendo... Eu não sei o quê. Há duas coisas importantes na vida do Profeta Maomé. A
primeira é chamada de Meraj, que não é nada além do despertar da Kundalini, totalmente claro. E a segunda coisa: Ele falou
sobre Jihad. Jihad significa: "aniquilação de suas coisas ruins," "aniquilação de sua natureza ruim," "aniquilação de todos os
shadripu (os seis inimigos) dentro de você." Isso não significa que você se torne um muçulmano e se mate. É a coisa mais
estúpida de se fazer. Você se tornou muçulmano só para se matar e cometer suicídio? Chamando isso de "ritual", eles estão
dizendo que através disso, você irá para o Jannat, para o Paraíso. Como você pode? Como muçulmanos, eles não são religiosos
de forma alguma. E depois matando essas pessoas pecaminosas, como você irá para o Paraíso onde você terá a alegria de
Jannat? Não há nenhum raciocínio. Mas todos esses mollanas, antes de tudo, acabaram com a educação deles, acabaram com
a educação deles. Eles não se educam, de forma alguma. Assim, eles não têm nenhuma ideia... de onde eles estão se
colocando neste mundo, qual é a posição deles. Alguns poucos são instruídos, mas eles também estão perdidos... com a ideia
de ter poder sobre essas pessoas. É uma coisa tão vergonhosa de se fazer em nome de Deus... e em nome da espiritualidade.
Agora, o nosso dever é lhes falar qual é a verdade. Nosso dever é trazê-los... para o caminho apropriado da espiritualidade.
Porque todos eles estão perdidos. Os cristãos estão perdidos, os muçulmanos estão perdidos, os hindus estão perdidos, todos
eles são pessoas perdidas. Eles não têm nenhuma ideia em relação a o que... a religião deles professou e sobre o que eles
devem fazer. No final, Cristo foi crucificado, então você pode ver como quando havia verdade, a inverdade tentou destruí-la, eles
não puderam suportá-la. Nós temos o exemplo de Sócrates, Qual foi a necessidade de matá-Lo? Mas eles O mataram. Dessa
maneira, até agora, nós sabemos que no passado, todas as pessoas... que são fundamentais para a Verdade estão sendo
eliminadas, porque eles não querem a verdade. Eles estão seguindo alguma religião, porque eles podem ter poder sobre as
outras pessoas, sobre a religião que eles fizeram. Meraj é um despertar da Kundalini... e eles dizem que Meraj nunca
acontecerá. Muito bem, muitos de vocês tiveram a Realização. Vocês obtiveram a suas vibrações e a brisa fresca, que está
descrito no Alcorão, que vocês devem sentir a brisa fresca. Mas quem pode falar com os muçulmanos? Você fala alguma coisa,
eles virão e cortarão sua garganta, só isso. "Vocês irão para o Jihad." Assim, essa é uma coisa tão estúpida que eles estão
fazendo. E nesses tempos modernos, como nós vemos, as pessoas cruzaram todas as maryadas, todas as coisas de uma
religião. Eu fui nos EUA... e fiquei surpresa ao ver como eles esqueceram a moralidade. Eles não têm nenhum senso de
moralidade, e eles simplesmente a estão vendendo no mercado, ganhando dinheiro com isso. Ao contrário, esses muçulmanos,
há especialmente uma classe chamada Wahhabis. Essas pessoas estão dizendo que... as mulheres são as que estragam sua
moralidade, e então "Escondam-nas, elas devem ficar cobertas." Qualquer mulher que esteja usando chappals (sandálias)
brancas... no Afeganistão, eles estavam batendo nelas, matando-as. E muitas pessoas na Índia, especialmente no norte,
adotaram a cultura islâmica... e eles realmente tratam mal as mulheres no norte. Eu me casei no norte... e Eu sei como eles têm

sindo cruéis com as mulheres. Assim, o norte da Índia já está contaminado com isso, e o sul está contaminado pelos hindus
fanáticos. Todos os tipos de ritualismos, do pior tipo, atribuidos somente às mulheres... são seguidos no sul. Eles rasparão a
cabeça de uma mulher, farão com que ela dê voltas em um templo, derramarãoágua nela e ela só fica caindo em volta, ela não
fica andando e eles continuam colocando água nela, Eu mesma vi isso. Nós temos sati, é a matança de mulheres... depois da
morte do marido delas. Isso é algo que ninguém consegue entender. Por que colocar todo o dharma sobre a mulheres? Por que
não nos homens? Mas uma coisa boa é que... a religião hindu se tornou agora muito "fora de moda", de modo que vocês podem
corrigir todas essas coisas. Muitas coisas têm sido corrigidas durante a Minha própria vida, Eu fiquei surpresa, como eles
puderam fazer aquilo? Mas nenhum muçulmano, quero dizer, islâmico, você não consegue corrigir. Eles fazem coisas tão
horríveis às suas mulheres, e quando você tenta ajudá-los, é impossível. Por exemplo, Eu fundei um lugar para as mulheres...
que são abandonadas no mundo sozinhas. que são como órfãs, que têm filhos. Eu fiquei surpresa, a maioria delas são
muçulmanas. E elas têm de 8 a 10 filhos cada. Então agora, nós temos de fazer um orfanato também. Isso é o que eles estão
produzindo a partir da religião deles. Vocês podem observar isso em volta. Mesmo os hindus têm um sistema estranho de
viuvez. Se eles tornam uma mulher viúva, é terrível, e elas são umas coitadas, algumas delas, muitas delas estão vivendo em
Vrindaban. Falaram-Me que elas recebem uma rupia por dia. E o que elas fazem? Elas cantam bhajans. Com uma rupia, como
você pode viver neste país? Eles são bons para criar muitos mendigos e mendigas. Se isso é a religião, é melhor não tê-la. Nós
tivemos o suficente disso. Todos os tipos de ritualismo através desse Bramanismo. Esses brâmanes são totalmente inúteis.
Aqueles que tentam ensinar religião... têm de ser alguém de um nível formidável. Assim, na Sahaja Yoga, vocês abandonam
tudo, porque isso não é nada além de lama. E na lama, você será liquidado. Vocês têm de falar às pessoas sobre isso. O que
eles irão fazer? Eles têm desvirtuado a religião para todos os tipos de coisas ruins. Como na Inglaterra, se alguém morre, eles
devem beber champanhe. Quando eles vão para o enterro, eles devem beber champanhe. Eu fiquei surpresa: "Como é que eles
vão beber champanhe por causa disso?" E como é que, a partir da religião, vocês dizem - todos os padres também bebem, sem
dúvida. Um padre veio para a Sahaja Yoga, Eu fiquei muito feliz. Mas ele disse: "Eu virei para a Sahaja," "mas não abandonarei a
bebida." Eu disse: "Por quê?" "Porque está escrito na Bíblia que você deve beber." "Eu não sabia. Como pode ser isso?" "Como
Cristo pôde dizer que você deve beber?" "Ele não era somente um Ser Realizado," "mas Ele próprio era a Realização." Ele disse:
"Ele disse isso. Seja o que for que a Senhora possa dizer," "Ele disse isso." "Onde?" Ele disse: "Ele foi a um casamento," "Tudo
bem." "Nesse casamento, ele fez vinho para as pessoas." "Mas Ele não fez. Ele foi lá e em tão pouco tempo," "Ele só pôs Sua
mão na água..." "e ela começou a ter gosto de suco de uva." "E suco de uva tem o mesmo nome que vinho em hebraico." Eu
disse: "Eu posso fazer isso." Isso não significa que Eu goste que as pessoas bebam. Quem pode dizer tamanha insensatez? Isso
é consciência, ela é importante, chetana é importante. E se vocês estragam sua consciência, como vocês podem ser Sahaja
Yogis? Era impossível falar com eles que vocês não podem beber. Mas a bebida, mesmo na Índia, se tornou muito comum. É
tudo contra o Cristianismo, é contra o Hinduísmo, contra o Islã. E embora esteja escrito no Alcorão: "Não bebam", eles bebem,
todos eles bebem. E ao invés de seguir a religião, eles se tornaram os maiores pecadores. É isso que Cristo quis que eles
fizessem? Vocês têm de ser pessoas puras. Vocês devem ter o Nirmala Tattwan. Isso é o que é. Eu também lhes contei uma
história sobre Shalivahana... que se encontrou com Cristo em Kashmir. E ele perguntou a Cristo sobre Seu nome e Seu país. Ele
disse: "Eu venho de um país onde as pessoas têm malecch." "Malecch" significa aqueles que têm um desejo pela "mala", pela
imundície. Então ele Lhe falou: "Por que Você não vai e lhes ensina o Nirmala Tattwa?" Shalivahana disse. Esse é o Nirmala
Tattwa que vocês obtiveram, que purifica, que os limpa, que lhes dá alegria, felicidade e a verdade. Isso é o que vocês devem
pedir. Senão é tudo escuridão, vocês não veem a luz. Quer você seja cristão, hindu, muçulmano, qualquer um, você não pode ver
a Luz da Verdade... e você tem de levar a Luz da Verdade. Mas depois disso, o que vocês têm de fazer? Vocês têm de dar isso
aos outros, vocês têm de transformar os outros. Vocês trabalharam muito duro para isso... e às vezes Eu fico surpresa ao ver
como as pessoas... que estão fazendo um trabalho tão bom são tão humildes e tão boas. Como eles alcançaram isso, Eu não
consigo entender. É claro, há alguns que são orientados ao dinheiro, que são orientados ao poder, mas essas coisas não dão
alegria. O que dá alegria é sua luz interior da Verdade, que vocês têm, todos vocês têm, como vocês sabem. Todos vocês
experienciaram. Mas Eu diria que essa experiência tem de ser dada aos outros, ela não é somente para vocês. Deem a quantas
pessoas for possível. Mas quantos fazem isso? Quantas pessoas fazem isso? Nós temos também a comunidade Sikh. Eles
vieram para a Sahaja, mas eles disseram: "Nós não podemos venerar a Deusa." Eu disse: "Por quê?" Fiquei surpresa com isso,
porque Shri Guru Nanak... falou sobre a Deusa, a Devi. A primeira frase de Seu livro é Adya. Adya é a Adi Shakti. E por isso, se os
sikhs estúpidos dizem, então por que eles têm um Chandigar? Eles são tão estúpidos também, não há nada para realmente se
comparar. Agora, vocês têm de entender: vocês abandonaram toda essa insensatez em sua vida ou não? Ou todos vocês estão
ficando grudados na mesma coisa? Isso é muito importante. Enquanto vocês estiverem grudados na mesma coisa, haverá um

problema. A Sahaja Yoga faz tanto. Eu fiquei surpresa, nos EUA há 300 Sahaja Yogis, nada lhes aconteceu. Alguns estavam na
torre, alguns estavam na rua, todos eles estavam lá e nada lhes aconteceu. Alguns deles disseram: "Alguém nos disse
interiormente..." "nos disse interiormente: ‘fujam!’" "e nós começamos a correr na outra direção." Alguns estavam atrasados, Eu
não sei como, todos aqueles 300. Mas um tamanho demônio dessas pessoas que estão pensando... em destruir o mundo
inteiro está aparecendo. Essa é a razão pela qual Eu fui aos EUA. E Eu lhes falei que essa guerra acabará antes do Diwali, e ela
acabou. "Antes do Diwali, essa guerra acabará"... e ela acabou. Que coisa estúpida pensar que... eles podem destruir a criação
de Deus desse jeito. Quem são eles? Como eles obtiveram o direito de destruir o mundo? Mas essa é que é a insensatez
humana. Cristo veio nesta Terra, Ele trabalhou por um longo tempo... e era para Ele ser crucificado, então Ele foi crucificado.
Mas a crucificação não é nossa glória, nossa glória é Sua Ressurreição. Ele ressuscitou, sem dúvida. Dizer que isso não é
possível e tudo mais, quem é você para dizer isso? O que você sabe sobre espiritualidade? O que você sabe sobre o que pode
acontecer a alguém... que é espiritual, espiritualmente equipado? O que pode acontecer Nele? Seja o que for que saibamos
sobre os seres humanos, nós tentamos tirar conclusões que são todas erradas. Observem na vida de vocês. Há tantos milagres
na vida dos Sahaja Yogis... e Eu disse a alguém: "É melhor você compilá-los." Então ele disse: "Em um mês," "todas aquelas
cartas chegaram na altura de minha cabeça." Em um mês. Eu disse: "Esqueça isso, não escreva." Não é uma ou duas, de todas
as partes do mundo, as pessoas estão escrevendo. Mas os que são intelectuais são muito difíceis. É impossível colocar isso na
cabeça deles. Então tudo que for possível, nós temos de fazer, o nosso máximo. Colocar nossa atenção nas pessoas que
querem isso. Agora, na Índia, a Sahaja foi às prisões, foi às escolas e a todos os lugares. E alguém Me disse outro dia que até
mesmo em uma igreja católica, eles começaram a adotar a Sahaja Yoga. Eu não sei o que está errado na cabeça deles... e como
eles lidaram com isso. Mas é desse modo que a Sahaja Yoga está se expandindo. Mas ela tem de expandir muito mais. Vocês
têm de, todos vocês, individualmente, devem ir por aí e fazer isso dar certo. E falar sobre isso. Mas os Sahaja Yogis são um
pouco tímidos. Uma vez Eu estava viajando de avião... e uma mulher estava muito, muito quente. Então Eu lhe perguntei quais
gurus ela segue, ela Me disse o nome. Eu fique surpresa ao ver que ela não sabia nada sobre espiritualidade. E essas pessoas
têm casas enormes e grandes templos, tudo, e ela estava elogiando o guru dela para Mim. Eu pensei: "Ela é muito
desavergonhada." "Ela não conseguiu nada nela," "ela está tão quente e está falando sobre isso." Mas os Sahaja Yogis não
falarão. Eu fiquei surpresa, por que os Sahaja Yogis não falam sobre isso? Mas outro dia, Eu fui com alguém no mercado... e
tinha um Sahaja Yogi Comigo e Eu fiquei surpresa, ele começou a lhes falar sobre Mim... e começou a lhes dar a Realização e
eles ficaram muito felizes com isso. Em todo lugar que vocês vão, vocês têm vizinhos, vocês vão aos mercados, em todo lugar,
vocês devem ir e falar sobre isso. Por exemplo, eles cantam hinos de natal, nós também devemos ter bhajans e coisas assim...
para falar com as outras pessoas, nós temos de lhes falar. Por que vocês são tão tímidos? Essa timidez não vai ajudar a Sahaja
Yoga. Então por favor, certifiquem-se de que... vocês tentarão dar a Realização aos outros. Você tem poderes, tenha fé em si
mesmo. Eu acho que eles têm falta de fé ou seja o que for. Há muito poucas pessoas que saem e fazem isso. Na Itália, Eu tenho
visto e também na Áustria, na Austrália, a Sahaja Yoga tem expandido muito por causa da convicção deles: "Nós temos de dar
aos outros o que temos, temos de compartilhar isso." A partir da vida de Cristo, temos de entender Seu sacrifício. É tanto
sacrifício... ser crucificado daquele jeito, com os ladrões. Mas Ele o fez. Da mesma maneira, quando todos vocês... quiserem
fazer o trabalho da Sahaja Yoga, vocês não deveriam pensar: "O que acontecerá com meu avô?" "O que acontecerá com minha
avó?" Sejam quais forem as cartas que Eu receba, todas são sobre isso. É muito estranho. Eles só estão preocupados com
alguns parentes, eles não estão preocupados nem mesmo com os parentes por todo mundo. Precupados com a esposa ou com
os filhos, Eu só recebo cartas assim. Ninguém escreve para Mim dizendo que deram Realizações a muitas pessoas. Eles nunca
Me escrevem sobre como eles foram capazes de alcançar... a expansão da Sahaja Yoga, ninguém escreve. É muito
surpreendente. Vocês têm de Me dizer. Eu espero que todos vocês entendam a importância... de expandir a Sahaja Yoga. Se
você não fizer isso, você é totalmente inútil. A coisa mais importante para Mim, assim como vocês têm muitas luzes aqui, Nós
devemos ter muito mais Sahaja Yogis pelo mundo inteiro, se vocês querem mudar este mundo... e se vocês querem evitar todas
as provações e perturbações... da vida inútil que eles estão levando, vocês têm de salvá-los. Vocês têm de salvá-los. Esse é o
seu trabalho, isso é o que vocês têm de pagar para a Sahaja Yoga. Não para si mesmo, não para si mesmo. Não fique
preocupado consigo mesmo. Se vocês lerem as cartas que recebo, vocês ficarão desgostosos. Agora, há um outro tipo de carta
que Eu recebo, que eles querem se casar, tudo bem. Há muitas moças que reivindicam: "Temos nos candidatado por quatro
anos, não conseguimos nos casar." Primeiramente vocês devem saber: é desproporcional o número de mulheres. Elas são
muito boas. Digamos, se há 40 rapazes, haverá pelo menos 120 ou talvez até mesmo 150 moças. Então agora, com quem nós
devemos casar essas moças? Apenas pensem nisso. Mas elas escrevem cartas de reclamação: "Nos candidatamos quatro
vezes." Não podemos, não podemos evitar isso. Então vão para fora e se casem em qualquer lugar que tiverem vontade. Ou

então esperem e observem e dediquem sua vida à Sahaja Yoga. É uma coisa muito difícil quando elas continuam reclamando:
"Eu deveria estar casada e não me casei ainda." Casamento nunca foi a nossa ideia. Mas então tivemos de permitir
casamentos. E agora isso se tornou a questão principal para todo mundo. Ou eles não são casados; se são casados, eles não
são felizes; se são divorciados, eles precisam se casar novamente. Todos os tipos de coisas, complicações... para as quais Eu
não estou preparada. A Sahaja Yoga não é para isso. Se seu casamento não é bem-sucedido, isso não é Meu trabalho. E se isso
continuar, nós teremos de parar os casamentos. Eu não quero que vocês escrevam todas essas coisas para Mim. Isso mostra o
quanto você é pobre na Sahaja Yoga. Por que não escrevem para mim sobre quantas pessoas deram a Realização? Isso Me
faria feliz. Ao invés de reclamar sobre sua esposa e... essa não é Minha preocupação. Conforme isso surgiu, nós casamos
vocês. Se você não consegue levar adiante, isso é sua obrigação. E esse é que é o empecilho da Sahaja Yoga. Em todo
movimento religioso, tem havido muitas coisas erradas. Enquanto na Sahaja Yoga, Eu acho... que os casamentos são um
obstáculo muito grande. Além disso, os rapazes não vêm, porque na Índia, é muito fácil casar rapazes, você também pode
conseguir dinheiro, isso, aquilo. Mas há cinco vezes mais moças do que rapazes. Os rapazes não querem se casar, eles
organizam seus próprios casamentos, embora eles sejam Sahaja Yogis. Então Eu não consigo entender por que, na Sahaja Yoga
também, depois de alcançar a Realização, para eles, o casamento é uma questão muito importante. O que é o mais importante
é: a quantas pessoas você dá a Realização. Essa é sua vida. Se um lótus está lá, ele abrirá, mas ele deve dar fragrância, mesmo
o lótus tem uma responsabilidade. Então, e quanto a vocês? Eu não estou dizendo que vocês sejam crucificados como Cristo,
não. Eu disse: desfrutem sua vida, tenham paz... e estabilidade, equilíbrio. Mas ao mesmo tempo, vocês têm de expandir a
Sahaja Yoga. Esse é que é o seu trabalho agora. Seu trabalho não é importante, somente isto é importante: a quantas pessoas
vocês deram a Realização. Isso é muito, muito difícil, porque eles fizeram uma bagunça com todas as grandes encarnações, e
todos aqueles grandes sufis e santos. Mas pelo menos vocês não fazem isso. Então por favor, tentem pensar a quem vocês
podem dar a Realização. Com quem vocês podem falar da Sahaja Yoga. Vocês têm de propagar. E da próxima vez, Eu espero...
ouvir de vocês a quantas pessoas vocês deram a Realização. Essa é a maior justificativa... para a crucificação de Cristo, para o
Seu nascimento, para a Sua vinda a esta Terra, Seu Agnya. E se vocês deram a Realização, eles cruzaram o Agnya. Eles foram
além... e eles estão no Sahasrara. Então na Sahaja Yoga, você entende tudo. Ela é muito fácil de entender. A Sahaja Yoga é a
coisa mais simples de se entender, mas depois da Realização. Assim, vocês têm de ir por aí... e ver a quantas pessoas vocês
podem dar a Realização. Tudo está bem, toda a sua veneração está bem, seu Puja está bem, mas o que é mais importante... é a
quantas pessoas vocês deram a Realização. Eu gostaria de saber a quantas pessoas foi dada. Especialmente as mulheres. As
mulheres são um tanto fracas em dar a Realização. Elas podem fazer muito, Eu sei, elas podem. Afinal, Eu também sou uma
mulher. Mas de algum modo, Eu percebo que as mulheres na Sahaja Yoga... não são de um nível. Elas podem fazer muito,
muito, mas de algum modo elas não entendem a importância de sua vida. Vocês são muito importantes. Quantas pessoas
existem que obtiveram a Realização? Houve muitos sufis que tiveram a Realização, eles escrevem poesias, acabou-se. Houve
muitos santos que fizeram muito, escreveram muitas coisas. Na Índia, nós tivemos muitos santos, eles escreveram todas essas
coisas, as pessoas as lerão, mas nada acontece. Vocês têm, vocês têm a arte de dar a Realização. Vocês sabem sobre a
Kundalini, vocês sabem tudo sobre isso, vão em frente e falem com as pessoas. Eu estava sozinha quando Eu comecei a Sahaja
Yoga e Eu sou uma mulher. Então, e quanto a vocês? Há agora um desafio para todos vocês. Quantas pessoas vocês tornaram
Sahaja Yogis? Mesmo em sua família, as pessoas não são Sahaja Yogis. Sua filha não é, seu filho não é, Então de que adianta
cantar glória a Cristo? Se você está cantando glória a Ele, você deve fazer as pessoas cruzarem o Agnya delas. Ele está de
forma tão elevada situado dentro de nós, mas vocês nunca O respeitaram. Uma personalidade situada de forma tão elevada,
vocês cruzaram, então por que não os outros? Vamos ver a partir do Puja de hoje... quanta determinação vocês têm. Vocês
devem saber que uma Deusa... não vem com as próprias demandas de vocês. Ela vem por conta própria. Ela tem o Seu próprio
tempo. Mas se vocês são pessoas que na maioria... realmente se tornaram santos e estão tornando os outros santos, então Eu
estou lá para vocês, de qualquer forma Eu estou disponível para vocês, vocês podem ter Minhas vibrações, vocês podem ter
Meus Pujas, todas essas coisas são permitidas, sem dúvida, mas para isso, vocês só serão capazes, vocês só estarão
intitulados para isso, se vocês estão trabalhando para a Sahaja Yoga, se vocês estão expandindo a Sahaja Yoga, se vocês estão
dando aos outros. Somente então vocês serão considerados... realmente capazes de receber as vibrações da Deusa. Se em
alguns países, isso é tão poderoso, por que não em seu pais, com sua vizinhança, com seus amigos, com seus parentes, isso é
possível? Portanto esta noite, vocês têm de decidir... que vocês vão se dedicar a dar isso aos outros. Isso dá muita alegria. E
falem sobre a Sahaja Yoga. Que Deus os abençoe.
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Puja de Ano Novo, Voce deve ser satisfeito interiormente Kalwa India 31-12-2001 Eu estou falando para eles como um Sahaja
Yogi deve se sentir. Vocês devem ser pessoas satisfeitas. Primeiramente, você tem de ser satisfeito. Apeneas veja dentro de
você mesmo... se você é satisfeito ou não. Você obteve o mais elevado que você desejava, você obteve a paz, você obteve a
felicidade e todas as bênçãos do Divino. Apesar disso, se você está insatisfeito, você quer fazer algo que sempre é perturbador.
Algumas pessoas sempre querem se exibir para Mim, querem se apresentar ou elas querem fugir da Sahaja Yoga.
Primeiramente, você deve expandir a Sahaja Yoga. Quantas pessoas você trouxe para a Sahaja Yoga? Apenas pense nisso. Nós
somos Sahaja Yogis. Sahaja Yogis significa o quê? Vocês são santos. Neste mundo, todos os santos, que se tornaram santos...
com dificuldade muito grande, passaram por muitas torturas, trabalharam muito. Um único santo tem tantas pessoas para
quem elas foram atraídas. É claro, que ele não podia dar a Realização para elas, porque Eu ensinei a vocês como fazer isso. Mas
apenas descubram... o que vocês estão fazendo em relação à Sahaja Yoga. Somente a meditação não é o ponto principal.
Meditação para quê? Para se prepararem para ajudar os outros. Nós precisamos muito disto nesta Kali Yuga: pessoas que
farão o máximo para ajudar. Ao contrário, Eu acho que eles estão ansiosos... somente para se encontrarem Comigo, para Me
ver. Eu tenho visto que todos os indianos que vêm para Cabella... devem se encontrar Comigo, devem Me ver, como se eles
tivessem um direito especial em relação a Mim. Qual é a necessidade? Qual é a necessidade de se encontrar Comigo? Mas este
é o problema, digamos, do nosso condicionamento: vamos supor que há algum líder, algum ministro chegando, todo mundo irá
se exibir, como por exemplo, encontrá-lo e falar com ele, mas não um Sahaja Yogi. Vocês devem ter autoestima. Auto-estima
pela qual vocês devem saber o que é a sua dignidade... e como vocês devem ser. Existem Sahaja Yogis que são excelentes, que
são muito bons, que são satisfeitos consigo mesmos, Eu sei quem eles são. E vocês têm que ser assim, caso contrário, vocês
não podem desfrutar a Sahaja Yoga, vocês são como todas as outras pessoas tentando atrapalhar... com todas as atividades
insensatas. Então, é isso. Hoje foi um verdadeiro teste, porque Eu simplesmente não pude chegar mais cedo. Vocês sabem
como é o trânsito hoje em dia. Eu simplesmente não conseguia chegar... e ainda assim, vocês estavam sentados aqui. Isto Me
deu grande satisfação: eles realmente Me amam e eles são realmente Sahaja Yogis. Se vocês realmente Me amam, devem
amar os outros que não são Sahaja Yogis... e devem tentar dar-lhes a Realização. Porque vocês sabem que estou idosa. E até
onde Eu posso ir? Agora Eu não estou indo a muitos países, mas a Sahaja Yoga está crescendo rápido, embora Eu não esteja
indo lá. Está crescendo por quê? Porque as pessoas desses países... compreendem a responsabilidade delas. Vocês devem
saber qual é a sua responsabilidade, não é somente... em relação a vocês mesmos, mas é em relação ao resto do mundo.
Vocês têm que realizar isso e fazer algo em relação a isso. Vocês podem abordar qualquer pessoa... ou vocês podem
encontrar-se com qualquer pessoa, façam o máximo. Eu também disse antes, que Eu tenho visto pessoas que vão a gurus
horríveis... e continuam falando sobre seus gurus, descrevendo seus gurus. Qualquer pessoa que se encontre com elas, elas
vão falando deles. Os Sahaja Yogis não. Eu não sei, talvez eles queiram preservar a sua Realização. Eles pensam que se eles
falarem com alguém, a sua Realização irá abandoná-los. Se vocês não expandirem a Sahaja Yoga, de que adianta obter a sua
Realização? Todo o Meu trabalho é desperdiçado com tais pessoas... que estão em prol delas mesmas. Elas querem algo para
elas mesmas. Agora, por exemplo, muitas moças queriam se casar. Existem quatro vezes, cinco vezes mais moças do que
todos os rapazes juntos. Mas se elas não se casam, elas se sentem muito infelizes com isso. Isso não importa. Vocês agora
estão conectadas com Deus. O casamento não é sempre uma grande bênção, Eu lhes digo, não é. Pelo contrário, ele pode ser
algo que amarra muito, ele pode ser muito importuno. Assim, é melhor não se sentir mal. Vocês devem se sentir mal quando
não conseguem... dar a Realização aos outros. “A quantas pessoas eu dei a Realização?” Apenas pensem sobre isso. O tempo
todo, como todas as pessoas comuns, pensando sobre casamento e isto e aquilo. Isso não vai ajudá-las. Vocês são especiais.
E qual é característica especial que vocês têm? O que vocês estão fazendo a respeito disso? Eu sinto muito que, ao final disto,
nossa grande Ganapatipule, Eu tenha que lhes falar isso. Mas às vezes, alguém tem que falar também. Eu sei que todos vocês
são Sahaja Yogis muito bons. Também sei que vocês alcançaram muito. Mas o Meu desejo é que todos vocês se tornem como
uma luz... e comecem a expandir a Sahaja Yoga. Em alguns países isso tem acontecido, está dando certo... e as pessoas se
sentem muito responsáveis. Eu fico impressionada com eles, como eles têm difundido a Sahaja Yoga. Agora, o mesmo pedido
Eu tenho que fazer a vocês. Por favor, olhem para si mesmos, façam introspecção. O que vocês têm feito? O que vocês têm
alcançado na Sahaja Yoga? Uma grande satisfação se estabelece quando vocês realmente, quando vocês realmente trabalham
duro para expandir a Sahaja Yoga. Muitas pessoas pensam que chegando mais próximo a Mim, Eu fico satisfeita, Eu não fico.

Não há nenhum reconhecimento. Vocês não devem nunca fazer isso. Pelo contrário, quando vocês realmente crescerem, Eu
mesma saberei. Hoje não é o dia em que Eu deveria ter dito tudo isso, porque é o dia de Ano Novo. Mas somente boas decisões
devem ser tomadas no dia de Ano Novo, esse é o costume dos seres humanos. Assim, hoje todos vocês devem tomar a
decisão: “O que nós estamos fazendo para a Sahaja Yoga?” “O que nós estamos dando para a Sahaja Yoga?” “Qual é a nossa
conquista?” “Nós estamos compartilhando com os outros?” Vocês obtiveram a Verdade Maior. Ninguém obteve isso. As
pessoas trabalharam duro, fizeram muito, ninguém conseguiu dar a Realização. Somente vocês podem dar a Realização, é
muito surpreendente. Kabir não pôde dar a Realização a ninguém. Gyanadeva não pôde dar a Realização a ninguém. Todos eles
foram grandes, grandes santos, de um sistema de valores grandioso e com grande compreensão. Qualquer poesia que eles
tenham feito, as pessoas estão cantando, só isso. Mas, eles não puderam dar a Realização do Si, a qual vocês podem dar. Com
todo este poder, se vocês não estão dando a Realização, de que adianta dar poder para alguém assim? Assim, hoje a
mensagem de Ano Novo é esta: “No próximo ano,” “vocês devem dar a Realização do Si para muitas pessoas.” A quantas
pessoas vocês têm dado a Realização? Esse é o ponto principal. Apenas descubram. O que vocês têm feito durante todo o ano?
Eu não sei como calcular isso. Mas vocês, vocês mesmos calculem. “O que nós temos feito todos esses anos?” “O que nós
temos alcançado?” Estar presente no Meu Puja não é nenhum favor para Mim. Ou fazer qualquer coisa para o Puja não é
nenhum favor para Mim. Meu maior Puja é este dos seres humanos. E se vocês puderem realizar e expandir a Sahaja Yoga...
rapidamente, Eu serei muito, muito grata a vocês. Eu tenho trabalhado arduamente, Eu realmente tenho trabalhado arduamente.
Este Corpo, esta Mente, toda a Minha saúde, Eu tenho feito tudo para salvar as pessoas. E, por favor, esta noite vocês também
decidam e considerem... que o que a Mãe está dizendo é muito importante e precioso. Nós temos, nós temos que nos erguer e
dar a Realização às pessoas. Mas isso não é tão comum. Eu fico surpresa. Por que as pessoas, que são Almas Realizadas,
estão se comportando dessa maneira? Todas as Minhas bênçãos para o Ano Novo, a todos vocês um feliz Ano Novo. Mas, o
próximo ano deve estar cheio de Sahaja Yogis... que tenham feito o trabalho e que tenham alcançado algo grandioso. Que Deus
os abençoe.
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Mahashivaratri Puja Puna, Índia, 17.03.2002 Nesta noite, nós nos reunimos aqui para fazer o puja a Shri Shiva. Somente
aquelas pessoas que possuem um coração limpo... podem fazer um puja a Shiva. Aqueles cujo coração não é limpo, não podem
fazer puja a Shiva. É um princípio simples de Shri Shivaratri. Como vocês viram ontem, nós tivemos serpentes... ou estas eram
serpentes horríveis que estavam... espreitando por trás do Shiva Lingam (símbolo de Shri Shiva). O significado é este: aqueles
que têm o coração limpo, que estão cheios de amor pelos outros, estão sempre protegidos pelo poder de Shiva, que são as
serpentes. É algo simbólico de se dizer, muito simbólico. Mas Eu devo dizer que os animais entendem a força divina... muito
melhor do que os seres humanos, muito melhor. Porque eles têm um coração limpo. Qualquer que seja o seu tipo de vida,
formado pela natureza, eles permanecem nele. Mas, não há malícia, não há ciúme, não há nada dessas coisas baixas, maldosas
em seu coração. Eles fazem isso porque deve ser feito. Mas a qualidade dos seres humanos é apenas uma: o quanto eles
amam e perdoam. A capacidade de amar dos seres humanos é tal que, através dela, eles podem vencer todas as forças
negativas deles. Eles podem facilmente ver que não é bom possuir... todas essas qualidades, ou talvez eles compreendam
que... não é nobre permitir-se todo esse tipo de comportamento inumano. Eles não são obrigados a permitir-se todas essas
coisas. E também não se pede a eles que sejam assim. Mas, subitamente, eles são seduzidos por tais coisas que... tem ódio,
ciúme e ganância. Vejam como Shiva vive. Ele vive nos Himalaias. Vejam quais as roupas que Ele usa, o que Ele come. Ele não
tem nenhuma exigência... por nada porque Ele é completo, Ele é perfeito. Uma personalidade assim é a de Shiva. E se vocês O
estão venerando, vocês devem descobrir... em seu coração quais tipos de sentimentos vocês têm, que tipo de malícias vocês
criam. Nestes dias, na Índia, a ganância se tornou a coisa principal. Eles são tão medíocres e de nível tão baixo, que é
impossível compreender que eles achem que o dinheiro é tudo. Isso não está na cultura dos indianos. Não, não. De forma
alguma. Mas, de alguma maneira, eles assimilaram isso, talvez dos países estrangeiros. E isso está se espalhando muito,
atualmente, que o dinheiro é a coisa mais importante. Pensem em Shiva. Ele nunca pensou em dinheiro. Ele nunca quis nenhum
dinheiro. Ele nunca quis se exibir. Existe uma grande diferença entre Shiva e Shakti, em toda a atitude Deles, porque Shiva é uma
personalidade completamente liberada. Ele não se preocupa. Se as pessoas são condescendentes com coisas erradas, Ele as
destrói, acabou-se. Ele não deseja curar, não deseja melhorar, nada desse tipo.. Mas para a Shakti, isso é importante, porque é o
Seu filho, este universo é o Seu filho. Tudo isto foi criado por Ela. Assim, naturalmente Ela se preocupa e Ela não gosta de
pessoas... que tentam aderir a coisas medíocres e à insensatez. Primeiramente aconteceu dos seres humanos... começarem a
ser condescendentes com o poder. Eles se moveram de país a país para se tornarem poderosos. Para onde foi esse poder?
Acabou-se. Então, depois disso, o que aconteceu com eles é... que eles deixaram o seu estilo com outros. E, hoje em dia, é
muito comum ver as pessoas, de forma vergonhosa, sendo gananciosas. Para elas, a solução é Shiva. Todas essas pessoas
serão destruídas. Primeiramente elas serão expostas e, então, serão destruídas. Até a última partícula. Outra coisa é que...
Shiva respeita uma pessoa que tem um bom caráter, uma pessoa com um bom caráter. E se alguém tem um mau caráter ou é
condescendente com coisas ruins, Shiva não o poupará. Assim, a Shakti cria, protege, cuida deles, faz com que eles cresçam.
Mas Shiva está sentado lá apenas para destruir. Muito importante, essa destruição é muito importante. A Shakti não mostra
essas qualidades. Ela pode destruir alguns rakshasas, mas Ele pode destruir nações e mais nações. Antes de mais nada, o ego
que vocês têm, quem irá destruí-lo? isso também, Shiva. Shiva está em seu Sahasrara. Ele está sentado no Sahasrara. Agora
lembrem-se, no topo de tudo. Outro dia, Eu vi um senhor do noticiário, um jornalista, que era muito, muito estúpido... e estava
falando de uma maneira muito rude. E Eu vi o seu Ekadesha Rudra. "Meu Deus", Eu disse, "este homem vai ter problemas agora".
Os Ekadeshas não são nada além do que os Onze Poderes de Shiva. Eles estão formados aqui e lhes causam todos os tipos de
doenças. A pior de todas é o câncer. E Eu sabia que aquele sujeito iria passar por momentos muito ruins. Ele não é um Sahaja
Yogi, como Eu poderia dizer-lhe? Como alguém iria lhe diria? Mas, isso vem deste Ekadesha Rudra. Agora, esses são os Onze
Poderes de Shiva, muito bem descritos. Agora, esses poderes começam a atuar nas pessoas, mesmo nos Sahaja Yogis, se eles
não seguem o Princípio da Sahaja Yoga. Eu diria que Ele está observando tudo. Ele observa cada parte da sua vida. Como você
se comporta, o que você faz, qual é o seu dharma. Ele observa tudo isso. E tantos santos advertiram vocês, tantas Encarnações
os avisaram. Mas Eu lhes digo que se vocês não escutaá-los, então Shiva não escutará vocês. Ele não escuta ninguém. Se Ele
está zangado, Ele está zangado. O que quer que seja, é muito difícil convencê-Lo: "Por favor, poupe esta pessoa, ela está bem.
Perdoe." Mas a Sua qualidade básica é o perdão. Vocês podem imaginar? A Sua qualidade básica é o perdão. Mas, se Ele não
perdoar, você estará acabado. Até um certo ponto, talvez Ele possa perdoar, mas depois disso, é uma situação muito, muito

difícil. E Eu acho que as pessoas não se dão conta de quem é Shiva. No sul, temos dois tipos de veneradores, uns são Shivaítas
e outros são Vaishinavitas. Eles estão tendo uma grande luta entre eles. Agora é menos, bem menos. O trabalho de Vishnu é
lhes dar a Realização, a emancipação dos seres humanos, a evolução dos seres humanos. Mas, se você falha na sua bondade,
no seu dharma, então Shiva entra na sua vida. Nós temos de entender que... todos nós estamos cercados pelos Seus poderes,
todos nós somos feitos pelos Seus poderes. A Shakti é que os protege, mas até um certo ponto. Ela não pode ir acima de Shiva.
Ela não pode transpô-Lo. Nestes dias, você encontra tantas pessoas envolvidas na política, tudo isso são propostas para ganhar
dinheiro. Todas elas tentam ganhar dinheiro. Isso não é política. Elas não fazem nada de bom pelo todo, pelas comunidades, em
nenhum lugar, nem para os que estão amedrontados ou abandonados. Elas se comportam de tal maneira que elas não têm
medo de Deus, elas não têm medo da atenção Dele sobre elas. Talvez elas não saibam que elas estão sob a atenção de Shiva.
Ele está observando cada pessoa, quer vocês sejam australianos, ingleses ou indianos. Qualquer religião que vocês sigam, Ele
os está observando. Isso é algo que vocês têm de entender. E uma vez que vocês entendam isso, vocês aceitarão que vocês
têm que ser bons e dhármicos. Vocês têm de ser pessoas de bom caráter. Por que as pessoas falam de bom caráter? Tentem
entender. É uma estupidez nestes dias quando as pessoas não acreditam nisso. As pessoas estão fazendo todos os tipos de
coisas, elas estão bebendo, elas estão fazendo negócios por dinheiro. Todos os tipos de coisas elas fazem sem nenhum medo
da ira de Deus. E essa ira vem de Shiva. Eu gostaria de advertir todos vocês, apesar de todos vocês serem Meus filhos, tenham
cuidado. Tentem medir cada passo que vocês dão. É claro, Eu estou aqui para apoiá-los, ajudá-los e protegê-los. Mas não além
de Shiva. Eu não posso ir além Dele. Tamanho é o poder de Shiva! Tamanha é a autoridade de Shiva! E venerá-Lo significa
venerar a benevolência em vocês. A benevolência pode ser compaixão, pode ser amor, pode ser perdão, qualquer coisa. Ele
gosta somente das pessoas boas... e Ele irá proteger somente as pessoas boas. Por exemplo, algumas pessoas são muito
orientadas pelo poder. Algumas são orientadas pelo dinheiro e outras pelo poder. E aquelas orientadas pelo poder também o
fazem pelo dinheiro... algumas vezes, esse é o objetivo. Elas não permanecerão na Sahaja. Elas serão afastadas. Elas fazem as
coisas e vêm pedir perdão: "Oh Mãe, nos perdoe, nós fizemos isso." Mas tentem não fazer nada desse tipo. Eu, é claro, os
perdôo, mas Shiva não perdoará. Ele não perdoará. Ele irá repreendê-los e então vocês virão a Mim: "Mãe, a Senhora tem de nos
salvar!" Isso é muito difícil. Livrar-se de Suas garras é muito difícil. Ele também é uma pessoa que perdoa muito. Ele os perdoa,
perdoa muitas coisas. Por causa de Mim também, Ele perdoa. Mas, depois de algum tempo, quando Ele assume o controle, não
há apelação, não há salvação. Eu não quero assustá-los, mas Eu quero lhes dizer a verdade, esta é a verdade. Vocês têm de
tentar ser pessoas boas. Vocês têm de tentar realmente ser pessoas de bom caráter. Eu fiquei sabendo que algumas pessoas
que estão na Sahaja Yoga estão envolvidas em lavagem de dinheiro e coisas assim. Alguns deles também possuem caráter
muito ruim, correm atrás das mulheres, tentam ficar olhando para as garotas... e todas as coisas desse tipo. Isso arruinou
especialmente o Ocidente. Também os nossos indianos estão aprendendo isso deles. Na realidade, nós temos de nos respeitar.
Se nós não nos respeitamos e tentamos nos comportar mal, Eu somente posso ajudá-los com a sua Kundalini. Mas, se vocês
vão muito além disso, Ekadesha Rudra ficará bloqueado, sem dúvida. Ele é uma grande barreira que existe na sua testa.
Ekadesha Rudra. E ele está tão efetivo hoje em dia, tão ativo. Todos os tipos de doenças que estão surgindo são... todas
incuráveis por causa do Ekadesha. E também aqueles que estão sofrendo de possessões. Outro dia, Eu encontrei alguém que
estava muito bloqueado. E o Ekadesha dele estava trabalhando. Eu descobri que ele é fanaticamente influenciado por algo. Não
quero dizer quem é, mas... nós descobrimos que essas coisas não são corretas. Em toda religião, temos pessoas que estão
difundindo idéias insensatas. Agora, se você não tem discernimento sobre isso, ninguém pode ajudá-lo. Você deve ter um
completo discernimento acerca... do que é certo e do que é errado. Então, Shiva está com vocês. Mas, se você se envolve com
todas essas coisas insensatas, isso é autodestrutivo, Eu devo dizer. Mas para o Si, o que é destrutivo é o poder de Shiva. O que
nós chamamos aqui de Si é o poder de Shiva. Ele destrói de muitas formas, muitas formas. Você pode perder a sua reputação,
você pode perder a sua saúde, você pode perder a sua riqueza, tudo pode acontecer com você... até que você esteja
completamente acabado e... (?). Eu conheci pessoas que estavam no seu leito de morte também... começarem a falar sobre
dinheiro: "como ele deve ganhar dinheiro," "como ele irá ganhar dinheiro, isso e aquilo." Em vez de falar sobre Deus ou sobre a
Realização do Si, elas estão falando desse jeito. Aquilo é algo tão nobre. Mas, se vocês observarem Shiva, Ele não possui nada,
Ele não deseja nada. O que quer que vocês Lhe ofereçam, como samarpana... ou qualqur coisa assim, Ele não aceita... e Ele
passa tudo para a Shakti: "Faça o que Você quiser com isso". Ela é Aquela que está trabalhando tudo para beneficiá-los, para
fazê-los felizes. Ele não está preocupado. Nesse caso, vocês têm que agradar a Shiva. Ele não tentará agradá-los. Vocês devem
fazer tudo para agradá-Lo. É muito difícil a personalidade de Shiva. No Alcorão, não está escrito separadamente para Allah ou
Shiva, não há diferenciação. Porque as pessoas com as quais Ele tinha que lidar... eram todas sem instrução, pessoas
ignorantes. Assim, Ele não deu todos os detalhes de que... Deus existe em diferentes formas. Por isso eles conhecem apenas

um Allah. Mas, eles não fazem nada que... mostre as diferenciações das suas tarefas e seu trabalho. É a Shakti quem ama, Eu
concordo. Mas Ela também pode se tornar muito zangada... e quando Ela fica zangada, não há fim para isso. Agora, Eu tenho
que lhes dizer como Sahaja Yogis: desenvolvam suas qualidades para agradar Shiva. Há desejos demais, há vontades em
demasia. Tudo isso não é necessário. Naturalmente, Eu quero que vocês vivam bem... e de uma maneira bela, não de uma
maneira estúpida, ir para as florestas ou se comportar hippies, não é essa a questão. A questão é: a partir do seu coração, o
apego às coisas deve desaparecer. Uma pessoa que é um Shiva bhakti, não se preocupa com o dinheiro, não sabe nada sobre
dinheiro. Ela é uma pessoa muito generosa, extremamente. Ela é somente generosa. As pessoas dizem que ela é estúpida pela
maneira como ela age, a maneira como ela age, mas Eu não penso assim. Essa não é, de forma alguma, a descrição. A
descrição de um homem que é um bhakta de Shiva, é que ele não tem nenhum interesse em dinheiro, é muito generoso.
Qualquer coisa que vocês pedirem a ele, ele lhes dará. Mahavira era assim. Mahavira foi meditar em seu próprio jardim e...
Vishnu na forma de Shri Krishna veio e Lhe disse: "Veja, Eu não tenho nenhuma roupa. O Senhor tem essas roupas," "por que não
Me dá metade delas?" Ele disse: "Está bem, Você pode pegá-las. Você pode pegar todas elas". Porque Ele disse: "Minha casa
está aqui," "Eu somente vestirei minhas roupas". O que Ele fez não foi mostrar que a nudez é uma grande coisa. Mas se vocês
virem os jainistas, o que eles fazem. Eles fazem grandes estátuas de Mahavira, mostrando Ele completamente nu. Quero dizer,
essa é a perversão da mente humana. Vocês devem compreender porque Ele fez aquilo. Ele era tão desapegado, tão
desapegado, que doar as suas roupas, que mal faria? Não era para se exibir, nem coisa nenhuma. Mas a generosidade, as
pessoas não compreendem. E os jainistas são os menos generosos. Assim, a qualidade de todas essas grandes Encarnações...
também não é compreendida, porque existe um tipo de ilusão. Por exemplo, Shiva sempre usa muito poucas roupas, muito
poucas. E o que Ele come? Ninguém sabe. Quais são os Seus desejos e o que Ele quer? Ninguém sabe. Se uma pessoa de
grande conhecimento em música... vier cantar para Ele, está tudo bem. Ou mesmo se um doido vier e cantar para Ele, está tudo
bem. Para Ele, isso não importa. Ele não é meticuloso com relação à música ou quais são as notas, se está bem ou não. Não.
Ele está além de todas essas coisas. Ele está além de todas essas formalidades... que nós temos a respeito de tudo. Ele está
além. Ele é a própria espiritualidade. Ele está além de todas essas coisas. Quer você seja um músico ou um artista, seja o que
você for, Ele desfrutará. Ele é Aquele que desfruta e Ele desfrutará. Tudo que for simples, tudo que for oferecido... com o
coração, Ele desfrutará. Tudo que for expresso com o coração, Ele desfrutará. Ele não é uma pessoa condicionada, que deveria
ser moderno, que deveria ser isso e aquilo. Ele não é condicionado. Ele não pensa dessa forma, como os seres humanos, que se
sentarão... e farão tudo de forma meticulosa, quer isso se encaixe ou não. Até mesmo para a arte, até mesmo para alguma
coisa que foi criada pelo coração de alguém, eles tentarão desencorajar aquela pessoa. Eu tenho observado as pessoas, elas
têm grandes condicionamentos. E uma característica de Shiva é que Ele não tem... nenhum condicionamento em qualquer
coisa, nada. É por isso que eles O chamam de Mast-maulaa. Ele não é, de forma alguma, condicionado. Se você tem qualquer
condicionamento em sua mente, então você não é Shiva bhakta. Tudo bem, você deve se vestir bem, você deve fazer isso, mas
você não deve ter o condicionamento... de que se vocs não fizer isso, então você estará fora da casta, fora de moda, fora disso.
É muito difícil para as pessoas não aceitarem. Todos os tipos de moda estão surgindo nos dias de hoje, todos os tipos. Eu falo
com eles: "O que é isso?" "Oh, essa é a moda". Existe algum Deus por trás dessa moda? Ou existe alguma divindade que está
lhes falando dessas modas? Hoje, a moda vem, amanhã, ela desaparecerá. Assim, o que Eu estou dizendo é que, se você tiver
que venerar Shiva, você deve descondicionar-se. Vocês estão vivendo no mundo do Sahasrara. Agora, se alguém não está
vestido apropriadamente, acabou-se. Se alguém está vestindo de forma muito popular, acabou-se. Os seres humanos têm a
capacidade de criticar todo mundo. E criticar todo mundo não é algo fundamental, porque se fazem isso baseados em
vibrações, pode-se compreender. Mas não é pelas vibrações, é simplesmente porque: "isso não está na moda, aquilo não está
na moda". Qual é a moda de Shiva? Digam-Me? Ele possui algum tipo de moda? Qualquer coisa que vocês Lhe deem, Ele fica
feliz. O que quer que vocês dêem a Ele, Ele o comerá. Ele é pleno dessa apreciação, porque Ele é personificado como alegria. Ele
é paz e Ele é alegria. Se vocês são veneradores de Shiva, então vocês não devem ter nenhum condicionamento de nenhum tipo.
Normalmente, Eu uso saris simples, muito simples. E acontece que as pessoas pensam que Eu sou uma mulher muito pobre. Eu
sou pobre porque Eu não me importo com o dinheiro, Eu não preocupo com isso. Assim, nós devemos saber que... Shiva é o
mais o homem mais pobre, o Deus mais puro. Ele não usa nenhuma alamkaraa. Ele não usa nada. Ele simplesmente vive com o
Seu corpo. Porque Ele não é nada mais do que a corporificação da alegria. Nada além da forma completa do regozijo e da
alegria. Assim, uma outra qualidade do Shiva bhakta deve ser a alegria. Vocês devem alegrar-se com tudo. O que quer que
vocês vejam, qualquer tipo de pessoa que vocês vejam. Assim, a única maneira com a qual você pode fazer isso é abandonar...
a característica humana da crítica, de criticar os outros. Como por exemplo, se os ingleses vão à casa dos indianos, eles
dizem:"Eu não gosto disso." "Sim, do que você não gosta?" "Nós não gostamos do tapete". "Eu não gosto disso" é, por si mesmo,

contra Shiva Shakti. Então vamos supor que um americano vá a uma casa inglesa, ele dirá: "Eu não gosto disso". Isso é muito
comum. Todas as pessoas dizem: "Não gosto disso, não gostei daquilo". Quem é você para dizer "eu não gosto disso" ou "eu
gosto disso"? As pessoas não se dão conta de que dizendo todas essas coisas, estão demonstrando que não há nenhum
Princípio de Shiva nelas. Eu posso entender alguém que não pode andar. Tudo bem, para tal pessoa é permitido... usar uma
bengala ou algo assim, é permitido. Mas se ela disser: "eu não gosto daquela pessoa porque ela não usa uma bengala", isso
demonstra que ele é um sujeito muito egoísta. Ele está usando uma bengala e quer criar o quê? Uma lei ou o que em um país
democrático... as pessoas devem andar com uma bengala em suas mãos? É algo muito difícil. No Ocidente, isso é muito
comum usar esse tipo de chapéu, usar esse tipo de vestido, usar esse tipo de (?). Todos os tipos de coisas têm um
condicionamento. Atualmente, há um estilo de cabelo que é muito estranho nas mulheres. Porque elas não colocam óleo nos
cabelos. elas não têm nenhuma oleosidade nos cabelos. Se alguém tiver de se encontrar com elas, elas lavarão os cabelos. Eu
não acho que isso fique muito bonito. Naturalmente, Eu não digo que vocês não precisam usar muito óleo... na sua face e nos
seus ouvidos. Mas, o que é tão importante? Na vida, também há uma outra coisa: nós somos muito egocêntricos. Nós
queremos impressionar as pessoas. Se uso um vestido ou qualquer outra coisa, isso deve impressionar. Eu quero dizer, mesmo
que isso impressione, e daí? Se uma serpente se aproximar, ela irá morder você, qualquer que seja o vestido que você use, seja
qual for o país que você venha. Todos esses tipos de identificações... não são apropriados a um Shiva bhakta. Um Shiva bhakta
tem de estar apenas totalmente perdido... no êxtase da felicidade. As pessoas são muito exigentes com o estilo do cabelo,
muito exigentes com os vestidos. Eu não sei sobre o que as pessoas são exigentes. O que elas ganham com tudo isso? Nada.
Elas se tornam populares? E esse tipo de popularidade que é tão superficial, para que serve? Vocês devem ter respeito, respeito
pelo seu Ser. Não somente como seres humanos, mas como Sahaja Yogis. Nós somos Sahaja Yogis. Nós somos bhaktas de
Shiva. Nós não nos preocupamos. Nós não nos incomodamos. Seja o que for, Shiva está dentro de nós... e nós brilhamos com
esse poder dentro de nós, que é o poder da Kundalini. Você pode estar muito bem vestido, voce pode ser qualquer coisa, se
suas vibrações estão ruins, de que adianta? Se você não pode julgar as pessoas pelas vibrações, julgá-las por coisas insensatas
como vestido, bigodes, isso tem algum valor? Na Sahaja Yoga, o seu sistema de valores tem de ser Sahaja. Eu vejo muitas
pessoas dizendo: "Eu não gosto da casa deles," "eu não gostei daquilo." "Eu não gosto" é a frase, é nishiddha, é para ser
abandonada pelos Sahaja Yogis. Se você não gosta de qualquer coisa, você não é um Sahaja Yogi. Agora, é claro, se existe
alguém que é anti-Sahaja e tudo mais. Mas ainda assim, dizendo "eu não gosto", o que você ganhará com isso? É um
desperdício de energia. Por causa disso, Eu tenho visto na Sahaja Yoga que as pessoas... têm criado muitos problemas para
Mim, muitos problemas. Somente porque elas são muito voltadas para si mesmas. "Esse homem é ruim, aquela mulher é ruim,
ele é isso, aquilo." Algumas vezes Eu fico surpresa, porque quando essas pessoas vêm a Mim, Eu fico impressionada ao ver que
são pessoas muito boas. Mas as pessoas também são muito egocêntricas. Por exemplo, Eu tenho visto pessoas que... não se
preocupam em vir às reuniões, aos pujas, porque elas têm de trabalhar. Ao todo existem onze pujas, mas elas não vêm, porque
elas estão muito ocupadas. Ao menos a um puja vocês deveriam vir. Mas aqueles que são Shiva bhaktas... se regozijam
somente com os pujas, com nada mais. Todo o seu ser é completamente vibrado pelo Puja a Shiva. Para eles, essa é a coisa
mais importante a fazer. Existem também pessoas na Sahaja Yoga que estão tentando... ganhar dinheiro com a Sahaja. Isso é
muito errado, muito, muito errado. A Sahaja é para lhes dar punyas, para lhes dar bênçãos. Se isso não estiver em sua mente, é
melhor você desistir da Sahaja Yoga. Você pode se associar a algum negócio... ou a alguma prática errada muito facilmente,
muito facilmente. Até que você termine na cadeia. Mas para desfrutar os seus poderes espirituais, você tem de aprender
algumas coisas. E uma delas é descondicionar-se. "Eu não gosto disso" ou "eu gosto disso", essas expressões devem
desaparecer de sua língua. Gostos e desgostos são apenas para pessoas que têm visão limitada. Vocês têm de aprender a
apreciar. O seu poder de apreciar mostrará... o quanto vocês são dotados espiritualmente. E o seu poder de observação
mostrará o que vocês observam. Por exemplo, algumas pessoas vêm a Mim e dizem: "eu não gostei daquela mulher, ela estava
usando um sari esquisito". O que é isso? "Eu não gostei dela, porque ela estava colocando a mão na cabeça". E daí? Porque
você faze as suas próprias imagens das pessoas, e você quer que todo mundo seja desse jeito, senão você não gosta. Quer
você goste ou não goste, ninguém vai mudar. Por que desperdiçar a sua energia? Algumas vezes há músicos que não são tão
bons. Eu me lembro uma vez em que Eu voltei para casa e... perguntei ao Meu pai: "Como é que esse músico canta?" E, ele
disse: "Ele é muito corajoso, muito corajoso". E Eu perguntei: "Por quê? O que aconteceu?" Ele disse: "Ele canta sem se
preocupar..." "e ele desafina algumas vezes, mas não importa, ele canta." "Ele é muito corajoso, himmatvara". Então, Eu vi, era
assim que ele apreciava. Quando aquele rapaz começou a cantar, Eu vi que ele cantava daquele jeito, mas o Meu pai dizia
"Wa-wa, wa-wa!" e o encorajava. Vejam, Eu vi no Meu pai essas qualidades divinas, como ele tolerava, como ele costumava,
quero dizer, não que fosse só tolerância também, mas apreciação. Ele apreciava qualquer tipo de coisa. Se os Sahaja Yogis

tiverem esse estado de apreciação, eles desfrutarão e tudo. Porque vocês matam a sua alegria, vocês sabem disso? Vocês são
uma grande variedade de pessoas aqui, uma grande variedade de roupas, uma grande variedade de famílias... e vocês são de
muitos países. Para Mim, vocês são nada além de que Sahaja Yogis, Meus filhos, só isso. Agora, Eu não fico julgando vocês
pela maneira como se vestem... ou pelo seu estilo de cabelo, não. Todas as coisas modernas são extremamente
condicionantes. E o condicionamento é tão grande que vocês se tornam irresponsáveis. Como Sahaja Yogis, vocês se tornam
irresponsáveis. A sua primeira e mais importante responsabilidade é a Sahaja Yoga. Porque vocês deveriam saber que trabalho
é esse. Esse é um trabalho tão grandioso, transformar o mundo inteiro, essa é a Minha visão. E nesta Minha idade, Eu penso da
mesma forma. Agora, se essa é a Minha visão, qual deveria ser a sua atitude? Nós devemos fazer o máximo expandir a Sahaja
Yoga. Essa é a principal coisa. Eu chamo vocês para esses pujas somente para renová-los, Eu devo dizer, para lhes dar mais
energia e tudo mais. Mas, se vocês somente tomarem isso como uma grande bênção... e ficarem sentados em casa, isso é
inútil. Vocês devem expandir a Sahaja Yoga. Eu fiquei surpresa quando Me disseram que... em Luknow existem apenas
duzentos Sahaja Yogis. Como pode ser isso? Na primeira vez em que fui a Luknow, havia pelo menos três mil Sahaja Yogis... e
nós não havíamos reservado nenhuma sala ou qualquer coisa assim. E vocês podem imaginar, de repente Eu descubro que
muitos saíram. Como é que agora há somente duzentos Sahaja Yogis? Ou vocês estão falando mentiras ou não servem para
nada. Assim, a responsabilidade de todos os Sahaja Yogis, de todos os Sahaja Yogis, a primeira e mais importante, é expandir a
Sahaja Yoga. A quantas pessoas você deu a Realização? Onde você falou sobre a Sahaja Yoga? Eu tenho visto que até mesmo
no avião, se você está viajando, qualquer pessoa que esteja lá Me dirá: "Meu guru é isso, você sabe, um grande guru, isso e
aquilo". Abertamente, sem nenhuma vergonha, sobre os gurus horríveis. Enquanto que vocês são muito tímidos para falar sobre
a Sahaja Yoga. Nunca publicamente, a menos e até que haja um programa, um programa público ou algo assim. Vocês também
não têm nenhum tempo para a Sahaja Yoga, vocês são pessoas muito ocupadas. Assim, se vocês tiverem que seguir Shiva... e
receber as Suas bênçãos o tempo todo, a Sua proteção, então vocês têm de ser... Sahaja Yogis de uma qualidade muito
elevada. Isso se mostra quando vocês fazem o máximo... para expandir a Sahaja Yoga. É isso o que está faltando. Eu estou
muito feliz que na Austrália a Sahaja Yoga... se expandiu tanto. Eu não sei o que aconteceu em um lugar tão distante como a
Austrália. No início, Eu tive algumas dificuldades, mas agora ela está se expandindo. Na Áustria também se expandiu e também
na Itália. Mas, de outro modo em outros lugares, ela não se expande. Qual é o problema? O problema é que os líderes não estão
fazendo o máximo. Digamos na Inglaterra, Eu viajei de norte a sul, leste a oeste, em todas as direções. Nós temos muita
escassez de Sahaja Yogis lá. Vocês têm de ir às universidades, aos jovens. Se o movimento hippie pode se espalhar, por que
não a Sahaja Yoga? Aquilo se expande como fogo selvagem, por que não a Sahaja Yoga? Todas essa coisas existem, as quais
Eu tenho que adverti-los, tome cuidado. Se vocês obtiveram a Realização, vocês têm a responsabilidade de dar a Realização aos
outros... e expandir a Sahaja Yoga. Se vocês não puderem fazer isso, então que Deus os salve. Eu não tenho nada a dizer. Vocês
têm de fazer uma introspecção: "O que eu tenho feito pela Sahaja Yoga?" "O que eu recebi da Sahaja Yoga?" E Eu tenho certeza
que, após este Shivapriya, você se dedicará ao Princípio de Shiva dentro de você. O Princípio de Shiva não é volúvel, é muito,
muito rigoroso, ele é muito poderoso. Vocês têm de se dedicar e vocês têm de se entregar, acima de qualquer outro trabalho,
acima de qualquer outra atividade, isso é algo mais elevado. Assim, com isso, Eu peço a Shiva que lhes dê as Suas bênçãos,
bênçãos completas, de tal forma que... vocês se transformem na personalidade de Shiva. Que Deus abençoe a todos.
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Puja de Aniversário, Nova Delhi, Índia, 21.03.2002 Eu estou falando com eles sobre o amor, o Amor Onipresente de Deus
Todo-Poderoso. Ele criou tudo isso. Toda a atmosfera está presente. O sentimento todo de amor está presente. Mas isso é
possível apenas para as pessoas que são inocentes, como crianças. Se o seu ódio está muito desenvolvido, ninguém pode
salvá-lo. Você terá dez argumentos para mostrar que o seu ódio é justificado. Então você irá a qualquer extremo para
justificá-lo. Nós tivemos pessoas em nosso país… que deveria ser um país muito moderado, um país muito pacífico, nós
tivemos pessoas que somente acreditavam em matar, matar este, matar aquele. Portanto mesmo neste país, que não
acreditava em todas essas coisas, pessoas se entregaram a todos os tipos de violências há muito tempo. Mas, basicamente,
somos pessoas que acreditam na paz, porque sem paz nenhum crescimento pode ocorrer. Tem de haver a completa paz. Se
houver paz em seu coração, se houver paz ao redor de vocês, vocês se tornarão um bela nação. Não a partir do medo, não a
partir de pressões, mas do seu interior, se você for uma pessoa com completa paz em seu coração. Não que tal pessoa não
tenha medo de nada, mas ela emite a paz. Ela dá a paz. Qualquer um que se aproxime de tal pessoa recebe a paz, o sentimento
de paz. Todos vocês são Sahaja Yogis, todos vocês receberam a sua Realização, isto é, o seu Espírito está agora emitindo
vibrações de paz e alegria. Onde quer que vocês estejam, vocês irão emitir vibrações de paz. Vocês irão criar a paz. Vocês
descobrirão maneiras de criar a paz, como estabelecer uma atmosfera pacífica. É muito importante. Nós temos de crescer de
tal maneira que nós criemos a paz… e dar paz aos outros e nos tornemos exemplos disso. Eu não posso acreditar que em Delhi
Eu teria tantas pessoas… que são almas realizadas. Eu nunca esperei isso. Antes de mais nada, Eu tive de esperar até o
momento em que… as pessoas tivessem a correta mentalidade para entender… o Meu trabalho, porque fomos divididos e
muitas pessoas… perderam a sua vida, perderam as suas propriedades. E Eu enfrentei tudo isso. Eu Mesma vi isso. E eles
simplesmente não podiam, não podiam perdoar as outras pessoas. Assim, o perdão é um método muito bom para
compreender… a dor dos outros, os problemas dos outros, mas você tem de desenvolver essa profundidade. Em vez de ficar
zangado, tornar-se vingativo, se você puder desenvolver essa paz dentro de você, se você conseguir dar um jeito de ter a paz
mental através do Amor Divino, não há nenhuma necessidade de você fazer mais nada. É apenas a paz que você tem agora em
seu coração. Apenas sinta isso. Você é uma pessoa pacífica, você não é uma pessoa que se perturba com facilidade. Você
nunca dará justificativas por ficar irado, por estragar o humor das pessoas. Você não fará isso. Você é aquele que se eleva
acima de toda essa raiva… e dessa estúpida vingança. É difícil explicar para aqueles que não são almas realizadas, porque se Eu
disser, eles não irão gostar. Se eles tiverem a Realização, nós poderemos falar com eles. Assim, a melhor coisa a fazer é
expandir a Sahaja Yoga. Difundi-la entre os sikhs, entre os muçulmanos, entre os cristãos, por toda a parte e, especialmente,
entre os hindus, porque atualmente Eu acho que os hindus também perderam… o domínio sobre a compreensão do nosso país e
de sua cultura. E é desse modo que eles simplesmente se vingam, eles se vingam. Eu não compreendo esse tipo de vingança.
Mas o que fazer? As pessoas já estão neste nível, neste nível baixo no qual eles não compreendem muitas coisas. Por exemplo,
agora eles não querem que seja construído… um templo para Shri Rama em determinado lugar. Porque eles não são Sahaja
Yogis, Eu não posso dizer a eles que esse foi o lugar onde Shri Rama nasceu, assim nós devemos prestar todo o respeito à Sua
encarnação. Se aquele foi o lugar onde Ele nasceu, nós podemos sentir isso com as vibrações, então por que negar o fato e a
verdade… só porque não querem que isso seja feito? É muito difícil falar com eles. O que temos de entender é isto: o que Babar
fez por nós? Quem foi Babar? Ele era um estrangeiro e este local sequer foi construído por Babar. Não, não foi. Foi alguém que
era seu…, um dos militares que o construiu… e é por isso que eles o chamam Babri Masjid. Mas, vamos procurar saber o que
aconteceu ao Sr. Babar. Ele morreu, mas ele veio do estrangeiro, ele não era nem mesmo um indiano. E não importa, ele não
tinha nascido aqui, Ele não tinha nada a ver com aquele lugar. Mas, definitivamente, Eu sei e todos vocês saberão, vocês podem
senti-lo nas suas mãos exatamente agora, que Babri Masjid é o lugar onde Shri Rama nasceu. Agora, se vocês querem construir
um templo naquele lugar, que mal isso fará às pessoas? O que acontecerá a elas se um templo for construído naquele lugar?
Isso é apenas uma questão de respeito e sentimentos sobre isso. Eu também recito o nome de Rama. Todos fazem recitam do
Seu nome, porque isso dá tanto consolo e conforto. Mas a maneira como as pessoas veem as coisas torna tudo difícil, você não
consegue falar com elas. Agora, eles estão falando outro absurdo sobre termos… um fio de cabelo de Maomé em Kashmir.
Alguém disse que não é o cabelo de Maomé. Como você sabe? Qual é o seu critério para saber de quem é aquele cabelo? Na
verdade, vocês ficarão impressionados. Quando Eu fui a Kashmir, nós estávamos indo a algum lugar de carro e de repente, Eu
senti vibrações intensas. Então, Eu pedi ao motorista: "Por que você não vai por este lado?" Ele disse: "Por quê?" "Porque Eu

quero ir." Ele disse: "Esta é uma estrada antiga e…" "há apenas umas poucas pessoas vivendo por lá." "Não importa. Vamos por
ela." Nós fomos nos aproximando… e havia algumas casas de muçulmanos, então nós os chamamos e perguntamos a eles: "O
que está acontecendo aqui?" Eles disseram: "Isso é Hazrat Bal." Até mesmo o nome já nos dá tamanha paz. Era o cabelo de
Maomé. Agora, os hindus não querem saber a respeito de Maomé… e os muçulmanos não querem saber a respeito de Shri
Rama. Isso é muito surpreendente. Todos eles têm as suas próprias lojas… e estão vendendo as suas próprias coisas, mas eles
não compreendem que seja o que for que… eles estejam vendendo é o mesmo que os outros estão vendendo. Por exemplo, eles
dizem "Allah." Quem é Allah? Segundo a Sahaja Yoga, Allah não é ninguém mais do que Vishnu… e Vishnu foi Aquele que veio
como Shri Rama. Assim, quem quer que eles chamem de Allah é o próprio Shri Rama. Somente um Sahaja Yogi pode entender
isso. Se vocês estenderem as suas mãos agora quando estou falando, vocês ficarão surpresos ao sentirem as vibrações,
porque é Shri Rama que é Allah, que é quem vocês estão tentando insultar com sua estupidez. Assim, essa estupidez pode ser
por parte dos seguidores de Maomé… ou por parte dos hindus. Os hindus também não estão compreendendo. De algum modo,
eles sabem que aquele é o lugar de nascimento de Shri Rama. De algum modo, Eu não sei, alguém deve ter dito a eles. Ou talvez,
Eu não sei como eles sabem, porque eles não conhecem as vibrações. Eu ainda não encontrei muitos hindus que tenham
vibrações, quero dizer, aqueles que são o que vocês podem chamar… de fundamentalistas. Eles nunca têm vibrações. Então, Eu
costumava ficar curiosa: como eles sabem que este é o janma bhoomi de Shri Rama? Talvez, de algum modo, eles vieram a
saber. Mas eles não têm como provar. O problema é que, se eles fossem almas realizadas, se nossos juízes da suprema corte
fossem almas realizadas, se nossos ministros fossem almas realizadas, nós poderíamos ter falado com eles. Mas todos eles
são, como Eu poderia dizer, pessoas completamente bloqueadas. Como lhes dizer que essa discussão é uma insensatez? É
perfeitamente correto construir um templo para Shri Rama. Mas, o que quer que vocês possam dizer, o problema é… que todos
eles devem primeiramente receber a Realização do Si. Agora mesmo, enquanto falamos, não há um número… suficiente de
pessoas que tenha recebido a Realização do Si. Todos vocês são almas realizadas. Há um outro que Me disse que estava
dando a Realização aos mahantas, mahantas são pessoas se presume que sejam santas. E cada um deles quando tiveram a
Realização foram expostos, então ele não sabia o que fazer com elas. Isso pode acontecer com qualquer um, mesmo nas
igrejas cristãs… ou entre os judeus, em toda parte vocês descobrirão que esse é o problema. Se vocês lhes derem a Realização,
eles serão expostos. Então, para que serve perturbar todas as pessoas… que têm grande fé e julgam que eles são pessoas
grandiosas? A única forma pela qual você pode julgá-los é através das vibrações. Mas, devido ao Meu amor, Eu não posso dizer
a eles: "Vocês não são almas realizadas." "Vocês não têm o direito de falar sobre Shri Rama ou sobre Maomé." "Eles estão muito
acima de vocês." Portanto o problema agora é entre as pessoas… que não possuem o conhecimento e aquelas que o possuem.
Era uma grande lacuna antes, somente uma pessoa costumava ser uma alma realizada, então eles a apedrejavam, batiam nela,
faziam todos os tipos de coisas. Agora vocês são muitos. Assim, se vocês argumentarem em qualquer lugar, mesmo nesse
estágio, ninguém os ouvirá. Eu pedirei a vocês somente uma coisa: dêem a Realização a tantas pessoas quanto for possível… e
não às pessoas assim chamadas "espiritualistas". Porque elas ficarão expostas, de que adianta? Isso é uma coisa comum.
Muitas pessoas Me dizem: "Nós demos a Realização a um sacerdote, ele foi exposto." "O que aconteceu?" "Ele foi exposto, Mãe,
ele foi preso." "Isso é demais. Após receber a Realização, ele vai para a cadeia." Assim, este é o problema. No amor você não
pode ser hipócrita. No amor, você tem de ser uma personalidade pura. Esforcem-se para purificar a si mesmos. Vocês têm de
mudar. Se vocês ainda ficam zangados, se vocês ainda são gananciosos, se vocês são todas essas coisas, o amor não irá
atuar, ele não irá atuar. Assim, para amar alguém de uma forma divina, é para entender primeiro o valor da inocência. Por que Eu
amo as crianças? Porque elas são inocentes. Elas não têm todas essas coisas. Como em nosso país atualmente, a epidemia,
epidemia de corrupção começou. Epidemia. Isso não é simples. Qualquer pessoa que você veja, em uma a cada três, há essa
epidemia de corrupção. Agora, por quê? Porque elas querem dinheiro. Então, o que elas fazem com esse dinheiro? Elas não
sabem como escondê-lo. Então elas o colocam em algum tipo de pote, ou seja o que for. E o dinheiro se perde. Ou então, elas
são presas. Isso não é tão importante. O importante é: "Por que elas têm essa ganância?" As pessoas ricas são mais
gananciosas do que as pessoas pobres, porque as pessoas pobres pelo menos têm algum temor a Deus. Mas os ricos são
muito gananciosos. Eles estão correndo atrás disso e atrás daquilo, não há fim para isso. É surpreendente que em nosso país
essa nova doença tenha começado. Com essa doença, mesmo na Sahaja Yoga há algumas… que fizeram negócios usando a
Sahaja Yoga e ganharam dinheiro. Assim, a ganância é algo que vem a vocês a partir do lado direito… e vocês começam a
justificá-la. Não há lugar para o amor para pessoas de canal direito. Agora, essa ganância foi tão longe que… o país inteiro está
sendo arruinado, nós nunca conseguimos progredir. Nós nunca conseguimos alcançar nada, porque em todos os lugares há
ganância, uma vez que as pessoas estão apenas aderindo a isso. Mas se vocês amam o seu país, se vocês têm amor pelo seu
país, vocês não farão isso. Mas esse amor está faltando. Eles amam - Eu não sei quem eles realmente amam. Eles amam os

seus filhos de uma tal maneira que… eles arruínam as suas vidas. O amor não é limitado. O amor tem de ser ilimitado. O amor
ilimitado que une o mundo inteiro. Essa força existe e já está atuando. A única coisa é que vocês têm de se tornar agentes
dessa força, tornarem-se as pessoas que conseguem comunicar esse amor. Vocês têm todo o direito a essa grande riqueza do
amor… e podem espalhar isso por toda a parte. Mas Eu acho que, mesmo aqui, as pessoas pensam em termos de dinheiro. O
dinheiro é o inimigo do amor. Eu lhes asseguro que se vocês estiverem interessados em dinheiro, vocês nunca poderão
progredir na Sahaja Yoga. Eu não tenho jeito para isso, Eu concordo. Eu não sei como ter interesse em dinheiro. O que há de tão
interessante nisso? E as pessoas riem de Mim: "A Senhora não sabe de coisas simples," "nem como contar o dinheiro." Eu digo:
"Eu sei." Eu posso lhes dizer algo como: "Quanto dinheiro tem lá." Mas Eu não estou interessada. Existem tantas outras coisas
para estar interessado. Vejam as crianças, vejam pessoas boas. No mundo inteiro existem tantas pessoas belas, tantas coisas
belas. Por que prestar tanta atenção a essa coisa inútil que vem e vai? Mas isso, Eu diria, que é o que mais prende a atenção das
pessoas. Na Índia é o pior, Eu acho. Eles dizem que a Índia é o país mais corrupto. Mas Eu não sei, Eu nunca vi esse tipo de
coisa, mas deve ser verdade. Em tal situação, é muito auspicioso… que vocês pensem que o dinheiro não tem nenhum valor
para vocês, Não tem nenhum valor. E vocês ficarão surpresos. Vocês nunca possuirão a sujeira do dinheiro, sem dúvida. Esta é
uma coisa na Sahaja Yoga que vocês têm de aprender: o dinheiro não tem nenhum valor. Não há nenhum interesse em dinheiro.
O seu "dinheiro" consiste em quantas pessoas… vocês conseguem ter na Sahaja Yoga, quantas pessoas vocês trouxeram para a
Sahaja Yoga, quantas pessoas alcançaram essa felicidade. Você não comprou isso. Ninguém tem de comprar isso. É gratuito,
fluindo em todos os lugares. Dá tanta alegria. Que mais vocês querem com o dinheiro? Nada. Com o dinheiro somente, vocês
têm dores de cabeça, medo e todos os tipos de problemas. Assim, paralelo à nossa Sahaja Yoga, deve haver uma vida de
liberdade, completa liberdade e alegria. Nada com que se preocupar. Nada é dependente do dinheiro. Eu tenho visto pessoas
vivendo em condições de muita pobreza… que são extremamente felizes e alegres, enquanto aquelas que possuem muito
dinheiro, especialmente nos países estrangeiros, são pessoas ricas, elas têm depressão, há todos os tipos de situações muito
estranhas. Elas cometem suicídios. Por quê? Se o dinheiro é tudo, por que as pessoas dos países ricos cometem suicídio? Qual
é o ganho que elas têm? O tempo todo, o que elas ficam pensando é em como… entrar em algum tipo de moda. Porque se você
não tem dinheiro, você não pode entrar nessas modas. As modas são tão comuns atualmente, tão comuns, que para isso, as
pessoas desejam ardentemente. Se elas não conseguem ficar na moda, elas pensam que existe algo errado com elas. Mas
vocês não porque vocês são Sahaja Yogis. Agora, vocês veem essas coisas acontecendo, então o que vocês têm de fazer?
Tenham pena de pessoas assim, não desprezo, mas pena. E vocês devem lhes dizer: "O que você está fazendo? Por que você
está desperdiçando o seu tempo?" "Esse é o melhor momento para que você alcançar…" "o mais elevado objetivo na sua vida, a
Realização do Si," "e por que você está correndo tanto atrás dessas coisas?" "O que é isso que faz você correr essa corrida de
ratos?" Eu acho que isso é um ponto de mudança em todos os lugares… e as pessoas estão refletindo sobre isso. Mas vocês
são as pessoas que devem suprir isso. Em uma larga escala, vocês podem realizar isso. Eu tenho visto pessoas que não têm
nada dentro delas. Elas não são pessoas espiritualizadas. Elas não são aquelas que podem dar a Realização Mas somente
porque estão fazendo algum trabalho social, elas são muito famosas. Qual é o trabalho social? Cuidar dos pobres ou algo
assim. Agora, quando o seu amor, que é tão grande, que é tão efetivo, começa a atuar, vocês sentem de devem fazer algo, então
vocês ficarão impressionados ao ver… como a sua Sahaja Yoga será compreendida. Até agora a Sahaja Yoga está muito bem,
as pessoas são muito boas, são excelentes, santas e tudo mais. Mas o efeito disso deve se visto… e as pessoas devem ver o
efeito disso, do amor de vocês. O primeiro é o perdão. Vocês têm de perdoar as pessoas. Elas são completamente estúpidas.
Eu acabei de lhes explicar o quanto elas são estúpidas. Assim, não há nada com que se preocupar em relação a isso. Se vocês
são personalidades tão sábias, vocês devem tentar julgar tudo com sabedoria… e não caiam na armadilha de coisas que… vocês
acham que têm de fazer como uma moda… ou como parte de algum tipo de, Eu diria, grupo. Não há nenhuma necessidade
disso. Nós somos Sahaja Yogis. Nós somos autosuficientes. Nós não precisamos de nada. Se você é um, estamos bem. Se
vocês são muitos, estamos bem. Agora, vocês devem saber que alcançaram… um estado muito elevado… e que vocês tocaram
este amor, este Amor Universal de Deus. Assim, expressem mais esse amor na sua vida diária. Expressem mais esse amor ao
lidar com os outros. Expressem o seu amor de uma maneira que façam os outros felizes. Tudo isso é algo para se refletir.
Como vocês podem brigar se vocês são verdadeiros Sahaja Yogis? Como vocês podem rebaixar os outros se vocês são Sahaja
Yogis? Como podem enganar os outros se vocês são Sahaja Yogis? Não é possível. Vocês não devem ter nenhum interesse em
todas essas coisas. Isso significa que agora vocês estão purificados e estão limpos… e vocês agora são nirmal. Ninguém pode
tocá-los. Vocês devem ter esse tipo de atitude de respeito por si próprios. Vocês devem ter esse tipo de entendimento sobre si
mesmos. Qual é o seu papel? Qual é a sua posição? Vocês devem saber que são almas realizadas… e o que vocês devem fazer
como almas realizadas, vocês devem fazer. Vocês não são um tipo de homem enlouquecido correndo… a corrida de ratos e

também não estão em uma competição. Vocês não estão competindo. Vocês estão progredindo somente através do seu
próprio… amor e bênçãos. Eu sei como as bênçãos atuam. Mas antes de tudo, vocês devem merecer essas bênçãos, caso
contrário, não posso ajudar nisso. Sua natureza amorosa. É por isso que Cristo disse que vocês têm de ser como crianças…
para entrarem no reino de Deus. Vocês já estão no reino de Deus, mas vocês têm de ser como crianças. Como elas são
inocentes, como elas são simples… e elas ficam felizes com pequeninas coisas. Elas não querem algo extraordinário. É
surpreendente como o nosso amor, o qual, na verdade, é iluminado pelo Amor Divino, pode mudar o mundo inteiro. Como Eu tive
essa idéia e como ela prosperou. Se todos vocês Me ajudarem nisso, Eu tenho certeza que a Sahaja Yoga poderá fazer… muitas
coisas que não foram alcançadas. Agora, vão para suas casas e pensem em tudo que Eu disse. Pensem sobre isso. O que
vocês necessitam é introspecção. O que vocês necessitam é a compreensão: "O que eu tenho feito da minha vida como Sahaja
Yogi?" E então vocês descobrirão que podem fazer muito, muito. E isso tem de ser feito. Que Deus os abençoe.
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Puja de Aniversário, Felicitações, Delhi, Índia, 23.03.2002 Esta festa de felicitação é um pouco embaraçosa para Mim, porque Eu
nasci como uma pessoa muito simples… e Eu tenho sido uma pessoa extremamente simples. Eu não entendo de dinheiro. Eu
não entendo o ódio, não entendo a ganância. Eu sou muito simples em relação a isso. Apesar disso, vocês vieram e obtiveram a
sua Realização. É sua própria conquista. São os seus próprios desejos que vocês alcançaram. Eu percebo atualmente muitas
crianças nascidas como almas realizadas. Então Eu acho que o momento também está presente, que em Minha vida, em Minha
própria vida, isso era para acontecer. É o destino de todos. Eu acho, como por exemplo, Shri Rama, depois veio Shri Krishna,
depois veio Jesus, depois outras pessoas. Era o momento Deles. E o Meu momento é dar a todos vocês a Realização. Mas, Eu
devo dizer, todos vocês a aceitaram de todo coração, com doçura, e estão usando seus poderes… para dar amor aos outros e
transformar os outros. Outro dia, Eu estava falando sobre amor. Agora, o amor, como é entendido, está em seu coração assim,
mas vocês sabem que o oceano de amor é o seu Sahasrara. Quando o Sahasrara de vocês está cheio de amor, então a vida é
mudada. Você não se torna um homem muito inteligente, uma personalidade muito dinâmica, mas você não é nada além de
amor… e esse amor satisfaz traz tanta autossatisfação. Vocês não se incomodam se os outros não os amam ou se eles os
amam. Vocês não veem essa parte. O que vocês veem é a alegria desse amor. É um imenso oceano de amor. Todos vocês
obtiveram isso. E uma vez que vocês entraram na Sahaja Yoga, vocês sabem que entraram no Sahasrara… e o Sahasrara é, Eu
lhes digo, a fonte de toda a verdade. A verdade está presente, a verdade completa. A verdade é o conhecimento e também a
verdade é o amor. Se você ama alguém, você conhece as verdades sobre essa pessoa. Você descobre se a pessoa é boa ou má
ou qualquer coisa. É muito difícil. Mas se você ama essa pessoa, então você sabe imediatamente o que há de errado com essa
pessoa, o que está certo com essa pessoa. Mas por causa do seu amor, você abrange toda a atmosfera entre você e ela… ou
entre você e os outros. Você não vê os pontos negativos facilmente, é muito difícil. Eu tenho visto muitas vezes, as pessoas,
digamos, sendo enganadas pelos outros, concordo. Mas Eu não tenho noção do que significa trapaça, de como as pessoas os
enganam. Muitas vezes, as pessoas dizem que estão falando mal de Mim. Sim, eles estão. Eu posso ver que eles estão falando,
não importa. Não faz nenhuma diferença para Mim. Se eles estão Me ofendendo, tudo bem. Mas esta felicitação
definitivamente Me deixa constrangida, porque Eu não fiz nada tão extraordinário, como eles pensam. Extraordinário é seja qual
for a capacidade que você tenha, se ela atua, então isso está presente como amor. Eu tenho um amor imenso, Eu não sei o que
dizer. E ele atua, ele trabalha. E todo ser humano importa-se com o amor. Você pode ser muito importante, você pode ser muito
inteligente, você pode estar ganhando muito dinheiro, seja o que for, isso não é tão importante. A coisa mais importante é que
você seja amado. Eu não fiz uma teoria a partir disso… ou Eu não irei dizer que todos vocês devem aprender isso, mas é tão
básico e essa é a única coisa que ajuda. Portanto, residindo no Sahasrara, se vocês virem as ondas de amor fluindo, talvez
algumas pessoas possam tirar vantagem disso, não importa, não faz nenhuma diferença. Algumas pessoas também podem
enganá-los. Está tudo bem. Elas fazem todos os tipos de coisas, mas quando há amor, vocês ficam satisfeitos, vocês não ficam
incomodados, porque vocês amam a todos. Então vocês ficam satisfeitos. Vocês não se incomodam com o que os outros…
estão fazendo com vocês, que vantagem eles estão tirando de vocês, com o que eles estão perturbando-os ou todas essas
possibilidades também, o modo como eles fizeram, todas as possibilidades também… que vocês têm de seu próprio ser são
automáticas. Essa felicitação e tudo mais, é claro, reflete vocês, sem dúvida, mas para Mim, não é nada importante. Eu não
acho que seja uma conquista muito grande para Mim, porque Eu não tenho nenhuma visão, como tal, Eu devo lhes dizer. Eu
tenho ouvido essa palavra, que a Mãe tem uma visão. Não, não, não, não, Eu não tenho nenhuma visão, Eu devo lhes dizer.
Minha ideia simples é que todos devem amar, e um amor puro mudará suas vidas, mudará o mundo inteiro, não há dúvida sobre
isso. Isso deve vir a vocês de forma natural, porque agora vocês abriram seu Sahasrara. Então, para cada Sahaja Yogi, o amor
deveria ser uma coisa muito, muito natural, absolutamente. Por exemplo, Eu sei que às vezes as pessoas são muito rudes. Elas
têm certas regras e regulamentos… e então elas ficam muito zangadas com as outras pessoas ou seja o que for. Algumas
pessoas têm posição social elevada… e elas usam sua posição social para ficarem zangadas com os outros… e até mesmo para
perseguir essa pessoa e torturar outra pessoa, elas fazem isso, continuam fazendo assim. Mas elas não compreenderam o
ponto essencial. Elas não compreenderam o ponto essencial. Se vocês apenas têm amor, esse amor puro, então vocês
entendem o ponto essencial. Vocês o veem: "Sim, sim," "é isso que ele está fazendo, é por isso que ele é assim". Vocês sabem
disso. Mas vocês não ficam incomodados: "Por que ele está fazendo assim?" "Por que ele o está perturbando?" E gradualmente,
tudo se anula. Tudo acaba por si mesmo. Eu tenho visto muitas pessoas que estão falando mal de Mim, fazendo todo tipo de

coisas contra Mim. E daí? Deixe-os fazer. Esse é o trabalho deles. Deixe-os fazer, Mas para Mim, isso não perturba. Eu acho que
eles estão agindo de acordo com algo de seu próprio estilo, mas o que você ganha? A alegria vem apenas do puro amor. Se
você não tem puro amor, você não pode ter alegria. Falando: "Nós estamos muito felizes e tudo mais", Eu sei quem é realmente
feliz e quem não é. Você não pode artificialmente dizer: "Eu estou feliz". Isso deve ser um tipo de sentimento interior inato,
espontâneo. Então você é o oceano de sentimentos, oceano de belos sentimentos. E quando você é enriquecido por esse
oceano, você não fica nem um pouco incomodado com qualquer coisa. Você sabe muito bem que Eu sou péssima com
dinheiro, Eu não entendo. Eu não consigo contar dinheiro. E daí? Quero dizer, essa é Minha deficiência, Eu devo dizer, mas não
importa. O que é tão necessário é: "Você pode sentir o amor dos outros?" "Você pode sentir a doçura dos outros?" Quando você
vê uma criança pequena, como você se sente bem. Da mesma forma: "Você sente isso pelos outros?" ou "Eles são como
crianças? Eles são inocentes como crianças?" E agora, Eu afirmaria que a inocência é o sinal de amor. Qualquer pessoa que tem
inocência conhece a técnica do amor. Se você for muito esperto, inteligente, você pode retrucar, você pode corrigir as pessoas,
fazer isso. Não. Essa não é a maneira. Se você tem amor, você pode corrigir as pessoas sem dizer nada a elas, porque o amor é
uma inteligência suprema. Ele lhe propicia todos os métodos corretos, ele realiza isso. A coisa toda funciona e então as
pessoas dizem: "Mãe, é um milagre, como isso aconteceu?" Não, não, não é nenhum milagre. É uma coisa simples, esse amor
agiu da sua própria maneira. O amor não é uma coisa morta. Ele não é um mar morto. Ele não somente pensa, mas ele atua, e
atua tão belamente. Às vezes Eu fico surpresa com o seu funcionamento. Nós chamamos isso de milagre, isso, aquilo. Nada
disso, é amor. Agora, porque o Divino ama você, Ele lhe dá os assim chamados milagres. Ele pode fazer qualquer coisa, porque
o Divino quer que você tenha acesso à Sahaja Yoga… e que você se torne um verdadeiro Yogi. Portanto, seja o que for que esse
amor faça, você acha que é um milagre. Não é. Por que as pessoas dizem: "Mãe, esse é o Seu estilo"? Essa não é a questão. É
uma questão de amor. Por exemplo, Eu amo muito a todos, Eu confio muito em todos. Eu nunca duvido, antes de mais nada, e
eles estão afundando, afundando, mas ainda assim Eu tenho fé que eles mudarão de ideia, que eles ficarão bem. Dê uma
chance a eles. Mas supondo que eles tentem alguns truques, vocês ficarão surpresos ao ver como eles são expostos. O modo
como eles são expostos, é muito surpreendente. Nós temos um Sahaja Yogi em Dubai. Ele Me disse: "Mãe, não adianta dar a
Realização para essas pessoas importantes." Eu disse: "Por quê?" Então ele Me deu o nome de… pessoas ditas altamente
espirituais aceitas pela sociedade. "Eu dei a ele a Realização e ele foi exposto." "Eu não sei, eu não disse nada e ele foi exposto."
Outra pessoa a quem ele deu a Realização, também tinha uma condição muito importante, tinha muitos prêmios… e isso e
aquilo, ele foi exposto. E ele deu a Realização a um sujeito que tinha recebido o prêmio da paz. Ele também foi exposto. E
depois saiu no jornal tudo sobre ele. Agora, o que está acontecendo é que esse homem, por amor ao outro, dá a eles a
Realização. Mas esse mesmo amor atua de tal maneira que a pessoa fica exposta. Você não quer expor as pessoas. Você quer
que de alguma forma, eles venham para a Sahaja Yoga bem, esteja tudo bem, dando certo. Então ele disse: "Mãe, eu acho que
não vou dar a Realização a ninguém". Eu disse: "Veja, continue dando." "Se o Divino quer que a pessoa seja exposta, ela será
exposta." "Se houver qualquer coisa errada com essa pessoa, ela será exposta." Alguém que obtém a Realização, supondo, e ele
se depara com um acidente, é claro que ele será salvo, mas ele pode se deparar com um acidente. Então, qual é a razão? Por
quê? Por que ele se deparou com o acidente? Porque ele não faz nada pela Sahaja Yoga. Ele é muito ambicioso. Alguém que
está muito doente, ele fica bem com a Sahaja Yoga… e alguém que não está tão doente fica muito pior. É um fato. Embora ele
esteja protegido. Isso é uma coisa sobre a Sahaja Yoga, você pode ser o pior Sahaja Yogi, você está protegido, sem dúvida, mas
se você continuar assim, se você o tempo todo fica tentando ir contra a Sahaja… e se torna asahaja, então você sofre muito
seriamente…. É muito simples isso, se você está em um lugar, você está estabelecido em um lugar que é muito tranquilo, que dá
muita alegria, mas você quer sair dele, então você enfrenta tudo que está fora, é automático. Se você fica em um lugar que é tão
tranquilo, que é alegre, que é cheio de amor, você fica bem, você crescerá em espiritualidade. Mas se você quiser sair dele,
então você tem isso. Você não consegue evitar. É como uma fortaleza ou podemos dizer, um lugar muito isolado, que tem
muito conforto e é muito cheio de atenção e tudo mais, e então você quer sair da atenção. Então, você está acabado. É desse
modo que alguns Sahaja Yogis não entendem… por que eles ainda não estão entrando na Sahaja Yoga. Então não adianta usar
sua inteligência, porque essa inteligência, a inteligência humana, não é uma função de qualidade muito alta. O melhor é ter amor
pelo seu Si, o amor que é divino, o amor que nutre, o amor que cuida de você. Mas nós não sabemos como cuidar de nós
mesmos. Nós não sabemos como nos amar. Nós amamos essa pessoa, amamos aquela pessoa, mas e quanto ao seu Si?
Então eles pensam que isso é egoísmo, não, de forma alguma. Conhecer o Si é amor. Se você conhecer o Si, você conhecerá o
amor, você cairá no oceano desse amor. Mas essa é que é a Minha experiência, Eu estou dizendo, e todos vocês devem
experimentar o mesmo amor. Apenas observe a si mesmo. É muito simples fazer introspecção: "Eu tenho amor dentro de mim,
totalmente?" Em parte é amor, em parte não é. Agora, o amor pode ser muito limitado também como: "Nós amamos nosso

país", digamos, a Índia. Se amamos nosso país, então talvez pensemos que todas as coisas indianas são boas. Nós nunca
falaremos mal de nosso país. Qualquer um que diga qualquer coisa contra a Índia, odiaremos essa pessoa. Isso é com todos.
Você ama seu país. Você ama também, digamos, seus pais, ama qualquer pessoa, mas é um amor limitado, é um amor restrito.
O amor deve ser simplesmente aberto. Então você verá onde você está no que se refere ao seu país, no que se refere aos seus
relacionamentos, você saberá tudo. Você não precisa ferir, você não precisa dizer nada, você não precisa discutir, brigar, mas
você saberá, porque o amor lhe dá conhecimento, conhecimento completo sobre a pessoa. Você conhece a pessoa, do que ela
é capaz, o que ela está fazendo, mas você não se importa, porque você ama essa pessoa. Então você não se importa: "Tudo
bem, vá em frente." É como uma criança pequena, ela está indo na direção errada, deixe-a ir. Agora, com todas essas coisas, o
que quer que vocês usem, vocês são pessoas muito afortunadas que alcançaram o Sahasrara… e todos vocês sabem tudo
sobre a Sahaja Yoga. Mas sem praticar a Sahaja Yoga, vocês não podem fazer isso dar certo, porque então, praticando-a, vocês
conhecem o seu Si. Quando vocês meditam, vocês conhecem o seu Si… e então vocês simplesmente ficam cheios de amor.
Mas agora, enquanto sentados, vocês simplesmente começam a pensar: "Ele é um homem muito mau, eu o odeio", essa coisa.
Todas essas ideias estúpidas vêm em sua cabeça, ou "Eu devo comprar esta joia" ou "Eu devo comprar este carro específico", e
tudo mais, então vocês não estão amando. Mas se vocês amam, então o que acontece é que tudo que vocês precisam, vocês
conseguem. Tudo que vocês querem, vocês conseguem. Você tem de primeiro amar a si mesmo, mas esse amor deve ser o
puro amor. Como resultado disso, você se purificará. Às vezes você se identifica tanto com seus temperamentos, com sua
natureza, com sua personalidade, com seja o que for, mas depois você percebe, nesse amor: "Isso não é amor, isso é cego." O
amor lhe dá uma ideia completa sobre você mesmo. "O que eu sou?" "Quais problemas eu tenho?" "Por que eu crio problemas?
Por que me meto em dificuldades?" Você ficará surpreso ao ver que o amor tem uma luz tão poderosa nele, ele é a verdade e ele
é o conhecimento. Embora Eu não saiba se devo culpar alguém neste mundo… que não é uma alma realizada, Eu não culparei, e
uma alma totalmente realizada, Eu não culparei, porque não há luz na vida deles. Eles não conseguem se ver e não conseguem
ver os outros. Então, de que adianta culpá-los, culpar esta comunidade, aquela comunidade ou este país ou aquele país? De que
adianta? E esse amor é universal. Ele não tem nada a ver com nenhum tipo particular… ou estilo particular, ele é universal. É por
isso que a Sahaja Yoga é universal. Ela está se espalhando por toda parte. Eu quero que vocês desfrutem esse amor. Eu lhes
darei apenas um exemplo: uma avó e um neto. Eles têm um relacionamento, pelo menos na Índia, Eu sei, de imenso amor. Para
elas, o neto é tudo… e a avó é tudo. Eles simplesmente se amam. O que quer que o neto faça, o que quer que a avó faça, está
tudo bem. É uma espécie de tremenda experiência de elevação. Você se sente elevado e desfruta esse amor. Se não houver
pureza no amor, você nunca, nunca poderá desfrutar o amor. Então, Eu lhes pediria que descobrissem esse oceano em sua
cabeça, no Sahasrara, que está sendo preenchido pelo seu coração. Você sabem que o Coração e o Sahasrara… estão muito
relacionados um com o outro? O estilo deles é tal que se a cabeça de alguém não estiver bem, o coração não ficará bem. Se o
coração não estiver bem, sua cabeça não ficará bem. Mas é mais o reflexo da cabeça para o coração. Ele dizem que há genes
que são ruins ou aquilo, nada desse tipo. Após a Sahaja Yoga, seus genes são alterados, você é transformado, tudo é
transformado agora. Portanto, seu cérebro é preenchido com nada além de luz. Seu coração é preenchido com luz. E você fica
apenas pulando de amor, o tempo todo com bom humor, com cuidado amoroso. Tudo, quero dizer, isso é tão diferente. Mas
isso vocês alcançaram agora. Agora vocês obtiveram isso. Portanto, apenas desfrutem isso. Então o sistema de castas e o
fundamentalismo, a ganância e a inveja e a competição e tudo, todos caem, coisas inúteis. Mas se vocês têm a selva de
insensatez em sua mente, então todos os tipos de animais podem se arrastar para dentro. Para se purificar com amor,
purificar-se com amor, olhe para cada situação, para tudo, com amor… e você ficará surpreso ao ver que você achará mais
fácil… não dominar, não controlar, não desprezar, não dizer coisas que são erradas. É uma coisa tão corretiva, o amor é…
extremamente corretivo e extremamente doador de alegria, que você ficará surpreso consigo mesmo, como está lidando com
as coisas. Eu conheci muitos assim. Havia um Sahaja Yogi… que nunca falava com seu próprio tio, nunca. E ele disse: "De algum
modo, eu o odeio." "Mas por quê?" "Eu não sei por quê, eu o odeio." E então ele foi a uma pista de corrida… e lá ele viu seu tio
chegando. Ele correu e simplesmente o abraçou. O tio começou a olhar: "Agora, o que ele quer?" "Por que ele está fazendo isso?
O que é isso? ", em sua mente. "Por que ele está querendo me amar assim?" Ele não conseguia entender. Quando isso
aconteceu, ele não conseguia explicar… que ele tinha se tornado um Sahaja Yogi ou explicar algo. Então o tio perguntou: "O que
você quer agora?" Ele disse: "Nada, eu te amo, só isso." É uma coisa tão boa fazer isso. É uma coisa tão boa dizer isso. Não
deve haver ganância nisso, nenhum plano por trás disso, é apenas um sentimento de um oceano que toca todas as margens… e
lá ele faz um som, um lindo som de amor. E depois as ondas voltam. Continuamente, ele fica fluindo e continuamente ele fica
surtindo efeito, nunca fica cansado. Eu sei que na Kali Yuga, nascer e fazer esse trabalho… é uma tarefa muito difícil, mas para
Mim não foi. Seja o que for que aconteceu, seja com o que for que as pessoas Me perturbaram, seja como for, Eu estava

trabalhando nisso a partir desse fluxo de amor. Passei por todos os lugares, onde quer que fosse possível, sempre que fosse
possível, seja qual for a Minha saúde ou qualquer coisa, Eu não estava nem um pouco incomodada… e Eu regozijei muito todos
vocês, Eu regozijei. Houve uma ou duas pessoas horríveis, não importa. Então, quando vocês estão dizendo todas essas coisas
sobre Mim, somente lágrimas vêm aos Meus olhos. Eu não sei o que mais dizer. Quero dizer, é algo que Eu gostaria que vocês
fizessem, que vocês entendessem… este tipo de vida onde vocês simplesmente fluem com o seu amor. Que Deus os abençoe.
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Palestras para Médicos Delhi, Índia, 02.04.2002 Eu Me inclino a todos os buscadores da Verdade. Falando diante dos médicos,
Eu penso nos Meus dias de faculdade, no tempo em que Eu também estava estudando medicina, mas, felizmente ou
infelizmente, nossa faculdade foi completamente suspensa, em Lahore, e Eu tive que abandonar Meus estudos. Não que Eu não
tenha nenhuma confiança… neste ensino ocidental da medicina, mas foi uma boa oportunidade para conectar esta com
aquela… e compreender o que está faltando na formação médica ocidental. O ponto que está faltando é este: os seres humanos
são considerados na ciência médica… como algo muito individual e não conectado com o Todo. Todos nós estamos
conectados com o Todo. Mas como convencer as pessoas… de que todos vocês estão conectados com o Todo… e que vocês
não são individualmente distintos. Assim como nós estamos conectados ao Todo, todos os nossos problemas estão
conectados ao Todo. Vocês não podem simplesmente considerar alguém como enfermo… de uma doença e o outro, enfermo
de outra doença. Poderia ser que aquela pessoa que tem um distúrbio, poderia estar tendo tantos outros distúrbios, tantas
outras conexões… que nós não estabelecemos na ciência médica ocidental. Por exemplo, você vê uma pessoa… muito doente,
talvez. Mas você não sabe qual é a sua condição mental. O que ela está fazendo mentalmente. Ela está bem mentalmente… ou
há somente algo fisicamente errado com ela. Agora, sem dúvida nós sabemos sobre muitas coisas, como, por exemplo,
digamos, do ponto de vista médico nós temos denominações para isso, dizemos que isso é um problema psicossomático… que
isso é um problema somático (físico), mas qual é a relação entre os dois, isso nós não sabemos. Vocês ficarão impressionados,
a maioria das nossas doenças são de origem psicossomática, como o câncer que na maioria das vezes é incurável. O câncer e
podemos dizer, a Aids, todas essas que são consideradas totalmente incuráveis e difíceis, todas elas surgem da nossa
conexão, da nossa conexão, da qual não temos certeza, com o canal esquerdo. Como vocês estão vendo neste quadro, o canal
esquerdo. [É melhor não.] Nós conhecemos somente a ciência médica do canal direito… e isso também em tantos detalhes, não
é necessário. Vocês devem conhecer também o canal esquerdo dos seres humanos. E sobre o canal esquerdo nós estamos
totalmente não cientes. Por exemplo, uma pessoa que é louca, lunática, ela está num manicômio. Ela não contrai doenças do
coração, por quê? Como ela ficou louca? Qual é a sua conexão conosco? Tome como exemplo um paciente que está sofrendo,
digamos, de câncer. Nós sabemos muito sobre o câncer, sem dúvida. Como um vírus aparece e tudo isso nós sabemos. Mas
como o câncer é causado ninguém sabe… e em que tipo de pessoas o câncer surge, vocês não sabem. Agora, estes são os dois
canais. Como vocês veem, há dois canais dentro de nós. Um cuida do lado direito e outro cuida do lado esquerdo. Agora, se
você tem um problema no canal esquerdo, então distúrbios psicossomáticos podem surgir. Vamos supor que a sua mão está
quebrada… ou há algum tipo de problema físico, então tudo bem. Mas quando se trata de dis túrbios psicossomáticos
complicados, então os médicos não conseguem curá-los, Eu sinto muito dizer isso. Porque vocês não conhecem o outro lado
disso. O que está afetando o paciente para que ele contraia esse câncer, vocês não sabem. Vocês ficarão felizes em saber que
na Sahaja Yoga o câncer é curável. Curável se ele está num estágio inicial é muito fácil, mas, caso contrário, também.
Especialmente o câncer de sangue é totalmente curável. Vocês ficarão surpresos ao saber que é tamanha a combinação…
desses dois lados da nossa vida, que nós contraímos essas doenças que são incuráveis. Há uma grande lista dessas doenças
incuráveis que… Eu não quero lhes relatar, as quais vocês conhecem muito bem. Assim, em todas elas há uma complicação do
canal esquerdo. É claro que vocês sabem muito sobre o canal direito, conhecem o livro de anatomia e sobre tudo isso vocês
sabem. Mas vocês não sabem como vocês são afetados pelo canal esquerdo. Assim, nesta palestra, Eu gostaria de dizer-lhes
algo sobre… o canal esquerdo, do qual vocês, talvez, nunca ouviram falar e não acreditam. O canal esquerdo pertence ao nosso
passado, ao nosso passado no sentido que aquelas pessoas que… são futurísticas não ficam afetadas pelo canal esquerdo,
mas aquelas pessoas que vivem no canal esquerdo estão… preocupadas com o seu canal esquerdo, têm pena de si mesmas,
seja o que for, elas são aquelas que são afetadas. Se Eu lhes falar sobre a pessoa de canal esquerdo, vocês ficarão chocados
em ouvir, pois ela está de fato possuída. Possuída por algum espírito morto… o qual precisa ser do qual vocês têm de tomar
conhecimento. Vocês podem não estar acreditando nisso, mas é isso. Isso pode acontecer com qualquer um que fique triste…
ou que embarque no temperamento de canal esquerdo. Também há tantas outras coisas como esses falsos gurus, o que eles
fazem é hipnotizar. Eles hipnotizam vocês com esses espíritos mortos… os quais eles têm de controlar. Este lado, Eu devo dizer,
da não-medicina, mas o que quer que seja, deve ser conhecido pelos médicos, caso contrário vocês não podem efetuar
qualquer cura. Vocês podem, talvez, diagnosticar, vocês podem fazer isso. Mas vocês não conseguem curar as pessoas que
estão sofrendo… de distúrbios psicossomáticos. O problema médico atual é que… eles não conseguem curar as doenças

psicossomáticas. Para isso, vocês não têm de passar tantos anos, como fazemos para obter a graduação em Medicina (MBBS).
É um curso muito, muito breve, se vocês puderem fazê-lo. Mas para isso, primeiramente, vocês devem estar conectados à
energia divina. Isso é muito importante. Isso não é de maneira nenhuma difícil, mas depois disso, vocês têm de manter suas
habilidades espirituais. Uma das habilidades espirituais é a inocência, o primeiro chakra que vocês veem é inocência. Se você é
uma pessoa inocente, você pode facilmente curar todas… essas pessoas que estão sofrendo dessas doenças incuráveis. Eu
diria que a pessoa deve, antes de mais nada, tentar obter a Realização do Si, isso é importante. Quando a Kundalini Se eleva, Ela
atravéssa a área do osso da fontanela e… você fica conectado com a energia Divina que está em toda parte. Vocês não
precisam acreditar em Mim, mas vocês obtêm a Realização do Si. Se você tiver a Realização do Si, então você será capaz de
entender… que tipo de combinação o seu paciente tem. Ele está somente sofrendo fisicamente? Ou ele tem essa combinação
de canal esquerdo? Outro dia Eu fiquei surpresa, uma criança veio a Mim, ele estava sofrendo de meningite. Ele ficou curado. E
os pais não entenderam como ele foi curado. Então, quando o garoto ficou curado Eu lhe perguntei: "Quem é seu amigo?" Ele
disse: "Este garoto em particular que tem um determinado guru. Tudo bem?" "E eu vou na casa dele e continuo olhando aquele
guru o tempo todo." Vocês podem imaginar? Há muitos médicos também… que ficam envolvidos com esses gurus ruins. Vocês
devem saber que, a menos e até que vocês sejam realizados, vocês não saberão quem é verdadeiro e quem é correto. Um
garoto inocente sofrendo de meningite e, da noite para o dia, ele ficou curado. Vocês ficarão impressionados pela grande
experiência da Sahaja Yoga. E é uma surpresa muito grande, é por isso que as pessoas não a aceitam. Mas nós temos tantos
casos, pelos quais nós podemos mostrar que… pessoas consideradas incuráveis estão curadas. Tantas pessoas,
especialmente com doenças sérias, como câncer. Quero dizer, na ciência médica, para o câncer, eles irão prosseguir desse
modo, daquele modo, até que eles raspem a cabeça de vocês completamente. Mas não na Sahaja Yoga, imediatamente você
saberá que esse homem está possuído. Agora essa linha, para a ciência médica, absolutamente não existe, mas no nosso país
nós sempre acreditamos nisso. Nós temos certas regras e regulamentos sobre pessoas… que estão mortas, como se
comportar, como ir ao shamshan (campo de cremação) e tudo isso. Há um tipo específico de compreensão… de todos esses
corpos mortos: como eles se comportam, aonde eles vão. E isto é, Eu acho, em grande parte, do seu conhecimento, grande
parte. Tantas doenças incuráveis, vocês não podem curar, as quais estão, na maioria dos casos, vindo do canal esquerdo. A
ciência Médica pode curar o canal direito. Eu sei que eles podem fazer isso. Mas o câncer, eles continuarão protelando, de um
para o outro, eles irão operar, depois ele irá se espalhar, depois isso e aquilo. A operação não é o meio para curar, não é. Se você
for expert em Sahaja Yoga, você não tem de operar. Da noite para o dia, você pode curar, da noite para o dia, você pode curar um
paciente com câncer, acreditem em Mim. Vocês são perfeitamente capazes… de fazer isso, especialmente os indianos. Porque
os indianos têm uma capacidade especial. Eu devo dizer, que bênção especial deste país. Nós não conhecemos este país, quão
grandioso ele é, mas nós estamos apenas lidando com a educação ocidental. Aonde eles chegaram, essas pessoas ocidentais,
em seus experimentos, Eu simplesmente não compreendo. Seus filhos estão tomando drogas, suas famílias estão perturbadas,
tudo está angustiante. Não que Eu menospreze essa educação, de forma alguma. Mas ela não é completa e vocês deveriam ter
o outro lado disso. Diferentemente, não tenham um hospital de câncer. Somente tenham coisas físicas pelas quais vocês irão
trabalhar. Mas se vocês querem ter pacientes de todos os tipos, vocês precisam conhecer o outro lado. Não há nada para ficar
assustado, nada para ficar aflito, mas é um conhecimento que vocês devem ter como médicos, porque Eu acho que a ciência
médica ainda não está completa, assim como o próprio Dr Aggarwal disse. Mas o que está faltando nela é… o conhecimento do
canal esquerdo que nós temos. Agora, Eu devo dizer que Eu não li sobre isso em nenhum livro, Eu não obtive isso de nenhum
livro, mas somente quando Eu estava trabalhando com a Sahaja Yoga… com as pessoas, Eu descobri que, comparadas aos
indianos, as pessoas ocidentais são muitos mais afetadas pelo canal esquerdo. Muito mais e eles não conseguem entender
como eles ficam doentes, o que tem acontecidos com eles. Mesmo se você pegar uma área muito limitada de tratamento… do
bem-estar humano, então o canal esquerdo é uma parte muito importante. Vamos supor que uma senhora fique o tempo todo
chorando… e se lamentando e infeliz, ela pode contrair câncer. Agora, há dois tipos de doenças: doenças de canal direito… e é
claro, doenças de canal esquerdo. Nas pessoas de canal direito, que são extremamente, Eu deveria dizer, agressivas,
extremamente dominadoras, do tipo controlador, naturalmente elas têm um fígado muito ruim, Eu devo dizer. Elas têm um
fígado muito ruim. E quando elas ficam assim, elas ultrapassam todos os limites. E quando elas ultrapassam todos os limites,
elas contraem essas doenças que vocês não conseguem descobrir, que vocês não conseguem curar. Uma delas é a doença do
fígado. Eu acho que os médicos não podem curar o fígado. Eles talvez tentem, mas eles não conseguem curar o fígado como…
a Sahaja Yoga consegue curar. E tal pessoa, cujo temperamento é tão irascível… e tão agressiva e isso e aquilo, ela sofre desse
fígado horrível… e desenvolve todos os tipos de complicações. Há tantas outras doenças também no canal direito, tantas
outras. Mas, a principal, Eu acho, é a doença do fígado. O fígado é consumido. E se o seu fígado se esgotar, não há solução na

alopatia. Pode haver um pouco aqui, um pouco ali. Mas, no auge da doença do fígado, a pessoa pode definhar, a pessoa pode
até morrer. No ocidente o problema de fígado é muito comum. E para eles, não há solução para isso. Eles continuam vivendo
com esse problema e… os médicos simplesmente os internam no hospital. Essas doenças não são incuráveis, elas são
totalmente curáveis. Por não termos adquirido esse conhecimento, é por isso que nós as chamamos de incuráveis. Não, elas
não são. Eu não quero responsabilizar outras doenças, mas há tantas delas que não podem ser sequer diagnosticadas… e que
não podem ser curadas pela ciência médica, que nós devemos aceitar, antes de mais nada, que essa é a situação. Nós
podemos continuar tentando, fazendo qualquer coisa, mas nós não podemos curar. Tantos tipos de remédios irão surgir, nós
não conseguimos curar. Porque o que Eu estou tentando lhes dizer é que apenas a metade… do seu ser é tratada. Nisso
também tantas coisas não estão presentes. Tome como exemplo a asma. A asma não pode ser curada pelos médicos, é um
fato. Mas a Sahaja Yoga pode curar a asma totalmente. As alergias também podem ser curadas por nós. Porque se vocês
tiverem as raízes de todos os problemas, se vocês conhecerem as raízes, não as farmacêuticas e tudo isso, mas as verdadeiras
raízes, então vocês podem lidar com a situação e vocês podem curar. Nós ainda não temos nenhuma faculdade ou algo assim,
até agora na Sahaja Yoga. Eu gostaria que nós tivéssemos. Mas hospital nós temos. Nós temos um hospital em Belapur, eles o
chamam de New Bombay, onde eles estão tratando as pessoas. Elas só têm de pagar pela estadia… e Eu acho que são apenas
300 rúpias por dia, para pessoas pobres. Mas vocês não precisam de nenhum remédio, vocês não têm de pagar por nada. Para
o nosso país que é tão pobre, vocês não acham que isso é muito importante? De outro modo, você vai fazer um raio X, depois
você vai fazer um outro exame, depois outro exame e nada aparece. Deve-se somente saber como lidar com isso. Agora, vamos
supor que a perna de alguém está quebrada, acabou-se, cortam sua perna, colocam outra perna. Não há necessidade, Eu lhes
asseguro que não há necessidade. Agora nós temos alguns médicos na Sahaja Yoga, muito bons. Alguns deles estão nos
Estados Unidos, alguns deles estão na Itália e alguns deles estão na Rússia. Os médicos russos são muito bons. Eu não sei
como, eles pensam que há algo além dessa formação… e eles estão tentando aprendê-lo. Se vocês puderem construir qualquer
instalação, Eu ficarei muito feliz, mas de qualquer forma, Eu estou pensando em abrir um hospital da Sahaja Yoga… em seu país,
especialmente em Delhi, em Greater Noida. E se alguns de seus médicos puderem se juntar a nós, eles podem nos ajudar muito.
Em Greater Noida Eu estou pensando em abrir uma faculdade, ou nós podemos chamá-la de escola onde nós iremos ter
estudantes, além de médicos que possam curar as pessoas. E não haverá custo para o tratamento. É claro, onde eles ficarem,
se eles vierem e ficarem lá, então eles podem ter que pagar pela comida, só isso. De outro modo, este é um acordo que Eu estou
fazendo… e qualquer um que queira se juntar como médico também, nós vamos querer aceitar seus serviços. Quanto será o
pagamento Eu não sei, mas não será muito, Eu diria que pagaremos por volta de 6000 a 7000 por mês… a um médico. Mas ele
tem de ser um Sahaja Yogi… e ele deve conhecer o método da Sahaja Yoga. Eu creio que é um dos sentimentos muito
generosos de que no nosso… país tantos morrem porque eles não podem se internar no hospital, eles não conseguem receber
tratamento. Se vocês puderem doar algum tempo a este Meu projeto, Eu estou certa de que Eu serei capaz de organizar… um
bom hospital para essas pessoas. Nele nós teremos pacientes com doenças físicas, bem como com doenças psicossomáticas,
nós teremos todos os tipos de pacientes. E vocês aprenderão tanto, porque é um conhecimento muito sutil e profundo. Não
pode ser aprendido num livro, vocês têm de experimentá-lo com o paciente. Vocês ficarão surpresos ao ver como vocês irão
curar as pessoas. Não é um conhecimento de livro, é um conhecimento muito, muito prático e aqueles que têm… um
temperamento caridoso podem ter muito êxito e aprender muito. Uma coisa Eu preciso lhes dizer: a Sahaja Yoga tem um ponto
ruim também, que vocês não podem ganhar dinheiro com a Sahaja Yoga, vocês não podem. Se vocês tentarem ganhar dinheiro
com a Sahaja Yoga, vocês irão fracassar. De um modo ou de outro, esse negócio de dinheiro é um pouco… mais difícil para os
Sahaja Yogis, eles não podem lidar com isso. Mas vocês podem doar serviços. Nós tínhamos um médico aposentado muito
gentil nesse… Hospital de Belapur e ele teve muito êxito, agora ele não está mais. Ele trabalhou arduamente, mas agora a sua
nora está tomando conta desse hospital. Se você quiser, se você estiver aposentado, se você não estiver precisando de
dinheiro, de muito dinheiro, então é uma coisa muito boa. Também nós fornecemos uma residência, comida, tudo pode ser
arranjado, não é tão difícil, mas não algo muito orientado para o dinheiro. Eu devo dizer, desde que Eu estava estudando
medicina, a atividade médica tem se tornado muito orientada para o dinheiro, Eu fico surpresa. Eu sinto muito por dizer isto,
mas eles se tornaram muito orientados para o dinheiro… e alguns de seus médicos têm ido para os Estados Unidos… e têm
enganado tanto as pessoas e têm ganhado tanto dinheiro que… você se sente envergonhado por ser indiano. É assim. Vocês
não podem ganhar muito dinheiro, mas como aposentados, vocês podem se juntar a nós e nos ajudar. E alguns de vocês podem
vir aprender Sahaja Yoga. Apenas, digamos, em alguns meses vocês serão experts. Vocês podem diagnosticar o problema sem
qualquer demora. Vocês não têm de ir a nenhum laboratório, nada. Imediatamente vocês saberão qual é o problema. E com
todos os tipos de doenças incuráveis, vocês podem fazer uma experiência. Eu Mesma fico surpresa pelo modo como está

funcionando… com as pessoas. Agora, todos estes prêmios e tudo isso que eles têm Me dado… é porque Eu tenho curado as
pessoas e feito isso, mas Eu não tenho um hospital lá. O primeiro hospital que Eu quero ter é em Delhi. E aqui Eu quero fazer dar
certo. Vamos pensar em nós mesmos fazê-lo dar certo. É um hospital de caridade e é muito sensato que… Eu já tenha arranjado
o dinheiro para construí-lo, mas a única coisa é que Eu preciso de alguns médicos… que possam Me ajudar. A Sahaja Yoga é
uma coisa muito impressionante. Se vocês vierem, vocês ficarão impressionados como ela funciona. Eu sei que nós nunca
estivemos assim, nós nunca estivemos conectados ao Divino. Nós nunca usamos essas energias do Divino… e uma vez que
vocês comecem a usar essas energias, vocês ficarão impressionados com vocês mesmos. É dito que você deve descobrir
quem você é. Isso não é possível a menos e até que você tenha a Realização do Si. Hoje, no nosso país nós precisamos de
pessoas Realizadas. Todos os tipos de problemas podem ser resolvidos. Todo tipo de, Eu deveria dizer, discórdia está
acontecendo. Pelo fato de você se tornar uma pessoa coletiva, tornar-se uma personalidade de natureza coletiva, não há mais
briga, não é mais necessário. Há muitos países muçulmanos que tiveram a Realização. Turquia, Benin, há outro chamado Costa
do Marfim. Há sete países daquela região, todos eles são muçulmanos convertidos, ou melhor, convertidos para a Sahaja Yoga.
Na Sahaja Yoga toda a integração de todas as religiões acontece, a compreensão de todas as habilidades humanas, da
personalidade humana e o respeito. Quero dizer, é uma atmosfera muito diferente na qual vocês entram, é um nível muito
diferente de consciência, como vocês estavam dizendo, onde vocês se tornam tão serenos, silenciosos, além de tão doces.
Assim, Eu não sei nesta curta palestra o quanto Eu posso… lhes falar sobre a Sahaja Yoga, mas é algo muito milagroso. E, por
favor, tentem obter a Realização do Si. Ele Me pediu, Eu acho. Eu tentarei, se Eu puder fazer isso. Há uma pequena coisa: vocês
têm que tirar os seus sapatos. Na Inglaterra, a primeira vez que Eu lhes pedi para tirarem os sapatos, eles foram embora. Os
ingleses não podem viver sem os seus sapatos, Eu acho. Por favor, tirem os seus sapatos. Aqueles que não quiserem ter a
Realização, podem sair. Não há nenhuma coação sobre ninguém. Antes de mais nada tenham fé em si mesmos de que vocês
podem obter a Realização do Si. Por favor, coloquem ambos os pés no chão. Vocês podem colocar ambas as mãos em direção
a Mim, assim? E agora, por favor, fechem os olhos, por favor. Vocês sabem muito sobre a Kundalini, mas agora vocês irão
descobrir o que Ela é. Por favor, coloquem a mão direita no topo da área óssea da fontanela, a qual era a moleira na sua
infância. Por favor. Não tocando a cabeça, distante da cabeça. Agora, por favor, coloquem sua mão esquerda… no topo da sua
cabeça. Novamente a mão direita. Agora percebam se há uma brisa fresca… saindo da área óssea da fontanela, poderia ser
quente também. Apenas percebam se há uma brisa fresca. Poderia ser quente como Eu lhes disse, não importa. Agora tentem
com a mão esquerda e a mão direita em direção a Mim. Se houver uma brisa fresca saindo da …, por favor abaixem a cabeça.
Haan (Sim). Há algumas pessoas que são canal esquerdo, Eu devo lhes dizer, há algumas, mas vocês descobrirão muito em
breve. Agora, por favor, abram seus olhos. Novamente coloquem ambas as mãos em direção a Mim, por favor. Assim. Agora em
suas mãos, vocês irão sentir a brisa fresca… ou pode ser quente. Ambas as mãos. Todos os médicos alcançaram a Realização
do Si. Eles são santos. Tantos receberam a Realização. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus os abençoe. Nós temos
alguns livros, Eu espero, da Sahaja Yoga. Todos vocês podem pegá-los e ver por si mesmos… e dominar a fundo essa arte. É
muito boa e muito simples… e muito necessária nos tempos modernos. Como Eu lhes disse para diagnosticar vocês não têm de
fazer nada. Vocês simplesmente saberão nas pontas de seus dedos… quais chakras estão bloqueados. Vocês também saberão
como curá-los. É muito simples, muito simples. Que Deus os abençoe.

2002-0413, Gudi Padwa Puja
View online.
Gudi Padwa Puja, Palam Vihar, Gurgaon, Índia, 13.04.2002. O festival do Gudi Padwa que estamos celebrando hoje… também é
celebrado em outras partes da Índia, mesmo no Sul. Em todos os lugares, esse festival é celebrado. O ano do calendário
“Samvat” que foi iniciado… e o ano do calendário iniciado pelos Shalivahanas, ambos começam no mesmo dia. Este dia é hoje.
Em todo o país, este dia (Ano Novo) é celebrado. Todas as datas importantes do ano são fixadas… nessa base, especialmente
os festivais. Nós indianos seguimos o calendário lunar, enquanto os ocidentais seguem o calendário solar. É por isso que as
datas dos festivais deles não mudam. Aqui, cada festival é baseado na posição da lua. E é por isso que as datas continuam
mudando… e o mesmo festival cai em datas diferentes em anos diferentes. A razão pela qual nós damos importância à lua… e
mantemos todas as nossas datas de acordo com a posição dela, é que a lua tem uma influência sobre os seres humanos. O sol
não tem. Junto com a Lua, outros planetas também têm influência sobre nós. É por isso que seguimos o calendário lunar… e
fixamos nossos festivais de acordo com isso. Há um festival, entretanto, onde a data é de acordo com a posição do sol. Quando
o sol começa… seu movimento do hemisfério sul para o hemisfério norte, essa data é celebrada como um festival (Sankranti).
Em nosso país, a ciência da astrologia também é baseada nas posições da lua. Na astrologia também, as posições da lua são
levadas em consideração. O primeiro calendário que foi feito aqui, que é chamado de Shalivahana Shaka, é baseado nos
movimentos da lua. É por isso que todos os festivais são baseados na posição da lua. Essas pessoas que não estão cientes do
nosso sistema… de datas não serão capazes de entender… por que nossos festivais caem em datas diferentes em anos
diferentes. Seja o que for, nós devemos pensar… na razão pela qual nós damos tanta importância à lua. A razão é que nós
devemos permanecer vigilantes… sobre os efeitos que a lua tem sobre nós. O maior efeito que a lua tem sobre nós é… porque
nosso canal esquerdo é baseado nela. Muito poucas pessoas sabem disso. Esse canal esquerdo do corpo que é reconhecido…
e muito aceito em nosso país tem efeitos psicológicos em nós. Os efeitos no canal esquerdo são psicológicos… e não
intelectuais, e nós não podemos controlá-los. Quaisquer problemas psicológicos que tenhamos não podem ser controlados.
Nós não podemos controlar o efeito da lua em nós. É por isso que a posição da lua é observada… e as datas lunares são
observadas. Por exemplo, se for uma noite sem lua (Amavasya) ou… uma noite de lua cheia (Poornima), então o problema de
uma pessoa… que tem epilepsia ou qualquer outro problema psicológico agravará ainda mais. Pode-se ver imediatamente
muito claramente… que uma pessoa assim foi afetada pela lua cheia ou pela lua nova. É por isso que nós somos muito
sensíveis… em relação à posição da lua e à data do mês lunar. Em nosso país, cálculos detalhados são feitos sobre isso… para
saber sobre os horários exatos… e a posição do eclipse e quando ele vai terminar. Tudo isso mostra que em nosso país muito
cuidado é tomado… sobre as posições da lua no calendário lunar… e muito foi discutido e escrito sobre isso. Agora nós vivemos
nestes tempos modernos, onde as datas… e os festivais são baseados na posição do sol. Mas isso não é correto. Nós devemos
observar a posição da lua, qual é a sua posição hoje, qual será amanhã, como isso nos afetará hoje. Este é um assunto muito
profundo sobre o qual todos nós devemos saber… e deve ser discutido em nosso país. Então esse dia é comemorado porque é
um dia de ano novo… e também porque a lua nova aparece neste dia. É chamado de Gudi Padwa. Neste dia, eles colocam uma
pequena jarra… em uma vara com uma pequena bandeira. A jarra representa a Kundalini. Os reis Shalivahana eram veneradores
da Deusa… e é dito que eles costumavam presentear a Deusa com um xale. Eles também foram chamados de Satvahanas no
início, porque eles reconheceram os sete chakras (Satvahana significa sete chakras). É por isso que eles foram chamados
anteriormente de Satvahana, mas mais tarde mudou para Shalivahana. Mas o símbolo de Shalivahana costumava ser Gudi,
significa uma bandeira, e acima dele está uma jarra de uma forma específica, que representava a Kundalini. Eles eram
veneradores da Kundalini, eles reconheceram e veneraram a Kundalini. Essa é a razão pela qual eles fizeram isso… desse jeito e
todos aqueles que aceitaram isso… também colocam um “Gudi” em suas casas. Pode-se dizer que eles colocam uma bandeira.
Eles, os Shalivahans, queriam dar as boas-vindas a Kundalini neste dia… e é por isso que a Kundalini (como jarra) foi exibida
especialmente naquele dia. Mas as pessoas não sabem por que é feito assim. Elas simplesmente continuam fazendo coisas
assim. Pelo menos elas deveriam perguntar: “Por que é feito assim?” “O que é essa coisa?” Porque eles eram Satvahanas e
aceitaram os sete chakras, eles costumavam venerar e proteger a Kundalini, então eles começaram assim o novo ano deles.
Eles celebraram o novo ano deles, no qual havia uma pequena jarra… e abaixo dela uma bandeira, chamada Gudi, foi anexada.
Aqui, as pessoas não sabem sobre isso. Mas o ano Samvat e Vikram, ambos começaram a partir deste dia. Pode ser que o ano
no qual eles começaram foi diferente, mas a data que ambos começaram foi a mesma, ou seja, a data de hoje. Ambos
reconheceram a mesma noite sem lua. Desta forma, este Gudi Padwa é observado por ambos. Não na noite sem lua, mas no

primeiro dia da nova quinzena (Prathama). É por isso que não há lua no céu esta noite… e está completamente escuro. Mas nós
devemos saber a razão pela qual isso é celebrado em nosso país… e qual é a sua importância. A menos e até que saibamos
sobre nosso país, nós não seremos capazes de ter respeito e amor por ele. Há muitas coisas muito profundas… e importantes
sobre o nosso país, mas não sabemos sobre elas. Nós apenas dizemos que é Kali Yuga. Nós apenas ouvimos algumas coisas e
começamos a falar sobre isso. Há uma grande história sobre esta Kali Yuga que aconteceu… nos tempos do rei Parikshit.
Ninguém sabe sobre isso e ninguém lê sobre isso. Nós continuamos lendo coisas inúteis. No máximo, às vezes, lemos o
Ramayana. Mas qual é a mensagem por trás disso? Quais são as escrituras? Ninguém sabe. Os Sahaja yogis devem saber
como nossa civilização evoluiu… e como chegamos a este estado atual. Sem saber tudo isso, desenvolvemos um entendimento
como o mundo ocidental, que não tem profundidade e só nos dá ego. É melhor entender de onde… nós adquirimos todas essas
coisas dentro de nós e qual é a importância delas. Por que celebramos todos esses festivais? Só porque todo mundo está
fazendo isso, então também fazemos o mesmo. Esse tipo de atitude não é correta. Nós temos de entender o que estamos
fazendo. Eu quero que todos os Sahaja Yogis entendam… a significância de tudo isso. Se Eu tivesse tempo, Eu teria escrito tudo
isso para vocês. Mas Eu não tenho tempo. Vocês podem ler e saber tudo sobre isso. Há tantos livros sobre isso em hindi na
Índia. Ninguém os lê. Todos eles estão disponíveis aqui em Delhi. Eu os comprei em Delhi somente. Então nós devemos saber
tudo sobre isso. Na mitologia, muitas coisas úteis são mencionadas que uma vez entendidas, nos explicam por que nós
indianos somos considerados seres humanos superiores. Nos dirão qual é a base da Índia. Não do ponto de vista social, mas
culturalmente, nós somos considerados supremos. Em segundo lugar, nós também devemos saber… como devemos estar
estabelecidos em nossa religião. O que é religião? Todas essas coisas são mencionadas em profundidade em todos esses
livros. Eu quero que todos vocês estudem isso e isso lhes dará uma nova direção. As línguas estrangeiras ou o conhecimento
estrangeiro… são todos muito superficiais. Eu comprei muitos livros da livraria Satya Sahitya. É uma boa loja e Eu comprei
muitos livros de lá. Não custa muito. É muito barato. Mas você precisa de tempo para ler tudo isso. Nós continuamos lendo
coisas inúteis, assistimos filmes inúteis, lemos notícias inúteis. Nosso estudo deve ser em profundidade e em assuntos que
temos tido há eras. Hoje é um dia muito auspicioso. Eu não estava Me sentindo bem, mas Eu pensei nesta ocasião auspiciosa…
que Eu devo ter o Puja. Bênçãos eternas a todos vocês.

2002-0421, Puja de Páscoa
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Puja de Páscoa, Istambul, Turquia, 21.04.2002 Hoje nós viemos aqui para venerar Jesus Cristo e Sua Mãe. É uma grande
coincidência... que a Mãe de Cristo tenha vindo e permanecido na Turquia. Não é surpreendente que... Ela tenha vindo para cá
após a crucificação de Cristo... e tenha permanecido aqui? Eu Me pergunto se Ele também não teria vindo com Ela mais tarde.
Mas, eles dizem que Ele foi para Kashmir... e que Ela também estava lá. É bem possível que, no caminho para lá, Eles tenham
passado por lá. Assim, nós estamos aqui para venerá-Lo. De acordo com a Sahaja Yoga, Ela era a Encarnação de
Mahalakshmi... e Ela foi Aquela que sacrificou o Seu Filho pelo bem da religião. Mas, infelizmente, ninguém compreendeu o Seu
valor. Ninguém percebeu que... Ela era uma personalidade espiritual tão grandiosa. Apenas através da Sahaja Yoga, vocês
podem compreender que... Ela foi uma grande personalidade que deu o nascimento a Cristo. É lamentável que Ela não tenha
sido respeitada, especialmente no mundo islâmico. Por essa razão, as mulheres não têm lugar na cultura islâmica. Minha
experiência é muito triste a respeito deles. Nós iniciamos uma organização para a reabilitação de... mulheres abandonadas... e
todas as que foram assistidas eram mulheres muçulmanas, muito triste. Embora Maomé tenha dito: "Você deve cuidar de sua
mãe", apesar disso, todas essas mulheres, algumas tinham oito, dez crianças, vieram para essa instituição para desamparadas.
É claro que nós temos de dar um lugar a elas. Nós temos de cuidar delas porque nós não acreditamos nesses... tipos de ideias
pequenas a respeito de religião. O mais importante é a religião humana. Nós temos de combinar todas essas religiões. Essa é
uma tarefa muito difícil... porque os muçulmanos não respeitarão os cristãos. Os cristãos não respeitarão os hindus. É algo
estranho que está acontecendo. Eles todos defendem Deus, o Seu trabalho e o Seu amor. Apesar disso, não existe nenhum
respeito, não existe nenhum amor. Pelo contrário, eles todos estão brigando, lutando, matando por toda parte. É muito triste
que, em nome da religião e de Deus, as pessoas tenham se tornado tão cruéis e tão absurdas. A única solução é dar-lhes a
Realização do Si, a qual, a Realização, é chamada de miraj no Alcorão. A Realização é chamada de miraj. Mas eles disseram que
ninguém pode alcançar miraj. Maomé a alcançou, mas ninguém mais. Como se eles tivessem proibido as pessoas de terem... a
Realização do Si. Isso não é verdade. Todos os seres humanos podem receber a Realização do Si. Quer eles sejam da África, da
Inglaterra, da América, da Índia, de qualquer lugar, todos eles podem alcançar o seu miraj. Deve-se entender que nenhum ser
humano foi criado neste mundo... para lutar, lutar contra os outros. Nem mesmo os animais lutam. Por que deveriam os seres
humanos lutar, ainda mais em nome da religião? Em nome de Deus, Cristo veio a este mundo... justamente para criar a unidade
na religião, mas mesmo os cristãos começaram a lutar, a dominar os outros. Este é um grande mundo de tumulto, onde todos
estão lutando em nome de Deus e em nome da religião. Assim, a nossa religião é global. É uma única religião. Nós respeitamos
todas as divindades, todos os Deuses e Deusas. Nós Os respeitamos e Os veneramos. Nós não somos tão estúpidos de não
entendermos que todos Eles são Um. Também após receber a Realização, você se dá conta de que tudo isso existe... no nosso
sistema nervoso central. Eles existem nos nossos chakras. Eles não estão lá apenas porque as pessoas nos contaram isso... na
história e tudo mais. Mas na verdade, isto é um fato: todos Eles estão lá juntos, trabalhando pela ressurreição do mundo inteiro.
Assim, a coisa mais grandiosa que Cristo fez foi a Ressurreição... e nessa Ressurreição, Ele sofreu muito. Ele teve de passar por
muitas provações e, então, o Seu corpo ressuscitou. Da mesma forma, a Sahaja Yoga está trabalhando, você receber a sua
Realização significa a sua ressurreição. Todas as suas ideias erradas desaparecem. Toda a sua insensatez desaparece... e
nada mais do que o amor e o entendimento surgem. No começo foi difícil, Eu sei, iniciar esse trabalho na Índia... ou de outra
forma também em todos os lugares, Eu descobri que as pessoas são muito ignorantes... e os seres humanos odeiam uns aos
outros. Com alguma desculpa, com algum tipo de..., Eu não sei que ideias eles têm, ideias históricas, mas eles odeiam. Esse
ódio tem estado presente na Índia, mas também no exterior, como quando surgiu Hitler. Hitler surgiu porque ele odiava os seres
humanos. Ele era uma força satânica que encarnou-se... e fez todos os tipos de coisas horríveis. A maneira como ele matou as
pessoas, vocês não conseguem imaginar que um ser humano possa fazer aquilo. Ele matou crianças. Ele matou adultos em
câmaras de gás. Coisas tão horríveis. Quando Eu fui à Alemanha, eles quiseram que Eu visse tudo aquilo, Eu disse: "Eu não
posso, não serei capaz de ver isso." Mas o Meu marido foi até lá e quando ele voltou, ele ficou doente durante sete dias. Isso é
tão doentio, é tão inumano agir assim, matar as pessoas, sob certas circunstâncias, sob certas ideias e concepções erradas. Eu
não sei que tipo de ideia esse Hitler teve...... para perseguir os judeus e começar a matá-los. Todos os tipos de coisas
aconteceram nesta Terra. Todas em nome da religião, isso é a pior parte disso. Por toda a parte, as pessoas têm matado em
nome da religião. A religião lhes ensina a amar, a amar a Deus e a amar uns aos outros. Como ela poderia ensiná-los a odiar e a
matar? É muito surpreendente, isso ainda continue. Esse tipo de insensatez ainda continua. Somente a Sahaja Yoga pode parar

essa insensatez. E deve fazê-lo porque, afinal, somos todos seres humanos. Para isso, vocês têm de ter a sua ressurreição,
como Cristo a teve. E essa ressurreição é possível nesta Terra, muito facilmente agora com a Sahaja Yoga. Maomé a chamou
de miraj. Ele a descreveu muito bem, de maneira muito clara. Mas quem quer isso? Eles não querem ter o miraj deles. Se alguém
tenta fazer isso, eles perseguem essa pessoa, dizendo: "isso é algo ridículo." Está tudo errado. Isso aconteceu com todos eles.
Todos eles sofreram por causa da ignorância dos seres humanos, todos eles. E também em relação a Mim, eles estão
criticando, isso e aquilo. Mas Eu sou muito mais poderosa, porque o amor é mais poderoso do que qualquer outra coisa. E isso
está agora funcionando no mundo inteiro, por toda a parte as pessoas estão percebendo que esse tipo de ódio, esse tipo de
ideia errada sobre os outros é absolutamente perigosa. E assim, uma vez que um grande número de pessoas saiba disso, Eu
tenho certeza que isso tudo acabará. Nós temos muitos incidentes como estes, mesmo recentemente. Simplesmente porque
você segue uma religião, as pessoas odeiam você. Eu não posso entender. Você não consegue explicar por quê, por que isso
acontece, mas acontece. E é muito errado odiar qualquer ser humano em nome de Deus, que foi Quem os criou. Eles não
compreendem Deus e o Seu amor. Por exemplo, vejam a vida de Cristo. Ele tinha trinta e três anos de idade quando Ele foi
crucificado. Sua Mãe sofreu muito. Por quê? Por que eles O crucificaram? Porque Ele estava ensinando a respeito do amor.
Nenhum deles gostou da ideia de amarem-se uns aos outros. Como vocês podem ajudar as pessoas se vocês não amam? Sob
quais premissas vocês ajudam os outros? Porque vocês amam, é por isso que vocês querem desfrutar e entender os outros.
Quando vocês começam a amar os outros, então este mito se acaba. Supon que você tenha nascido como um cristão... ou
como muçulmano ou como hindu ou seja o que for. O que o faz pensar que você é diferente dos outros? Você nasceu da
mesma maneira. Você foi concebido pela sua mãe da mesma maneira. Você tem a mesma aparência. Seu nariz, olhos, tudo é
igual. O que o faz diferente? Eu creio que há algo político nisso, algo muito mesquinho que... separa as pessoas em nome de
Deus e da religião. Ao contrário disso, a Sahaja Yoga existe para unir todas as pessoas... em nome de Deus, para torná-las uma
só em nome de Deus. Suponhamos que exista alguém vivendo na África do Sul... ou digamos, em algum lugar distante como
Benin, que tenha se tornado um Sahaja Yogi. Existem milhares que se tornaram Sahaja Yogis por lá. Eles são todos seus irmãos
e irmãs. Eles são seus familiares. Vocês vão até lá e eles irão tratá-los exatamente como... seus próprios filhos, seus próprios
parentes. Eles nunca pensarão sobre qual religião você veio... ou a que seita você pertence, nada disso. Eu fiquei surpresa com
a maneira como eles têm amor. Na verdade, amar é uma qualidade inata dos seres humanos. É uma qualidade inata. A cada ser
humano foi dado esse tesouro de amar, a capacidade de amar. Mas essa capacidade se tornou tão pequena, tão mínima... que
as pessoas lutam e matam umas às outras. É o maior pecado matar pessoas em nome da religião. Eu não sei como eles
acreditam que matando uns aos outros, nós podemos ir para o céu. Eles irão para o pior inferno. Essa ideia agora, é claro,
diminuiu um pouco, mas ela ainda existe. Eles veeem isso acontecendo todos os dias, esse tipo de insensatez, mas eles ainda
continuam com isso. Agora, o que nós Sahaja Yogis podemos fazer a respeito disso? Nós devemos refletir. Vejamos, qualquer
que seja... a religião na qual nós tenhamos nascido, o que for. Você deve ter nascido em alguma religião, você não pode ter
caído do céu. Assim, qualquer que seja a religião na qual vocês nasceram, vocês não estão presos a ela, vocês estão ligados à
religião do amor e da felicidade. E então vocês continuarão chorando e se lamentando, ensinando a infelicidade da luta. Como
pode ser isso? Nós somos seres humanos. Nós não somos animais. Nem mesmo os cães agem assim. Por que nós, seres
humanos, devemos nos matar uns aos outros... e desgraçar a vida do outros de vocês? Porque se você odeia os outros, você
também se torna odioso. A pessoa "A" odiará a pessoa "B" e, então, "B" odiará "A". Toda a civilização e a vida humana não faz
nada mais do que odiar. A Sahaja Yoga é uma grande bênção para vocês, Eu devo dizer, porque ela lhes deu todas as divindades
dentro de vocês, iluminadas, e agora vocês sabem que pertencem ao Todo. Vocês sabem que não pertencem a algumas ideias
estúpidas. Foi extraordinário quando Eu vim aqui. Eu sabia que Jesus e a Mãe Maria viveram aqui. Existe uma casa da Mãe
Maria. Isso Me deu uma grande alegria ao saber que Ela viveu aqui... e então Eu disse que nós devíamos venerá-La. Afinal, Ela
era a Mãe de Cristo! A mãe é uma mãe. O que importa se Ela era cristã, hindu ou muçulmana? Isso não importa. E por Seu amor,
Ela permitiu que Seu filho fosse sacrificado... pelo mundo inteiro e pelo universo. Que Mãe! Vocês conseguem encontrar uma
mãe assim neste mundo, que permita que seu próprio filho seja crucificado? Que personalidade corajosa, amorosa e global. E
aqui estamos nós. É uma coincidência, como Eu disse, porque Ela viveu aqui. Por que Ela veio? Por que Ela veio para cá? Ela
poderia ter ido diretamente. Ela veio e viveu aqui. E nós temos a casa Dela. Agora, apenas com essa casa, os cristãos iniciarão
um culto. Eles lutarão contra os muçulmanos... e os muçulmanos lutarão contra os cristãos. Qualquer coisa que você faça, eles
lutarão. A principal característica deles é lutar, não é ajudar os outros, não é ajudar uns aos outros, não, de forma nenhuma. Eles
estão apenas tentando ser muito, muito esquisitos e desagradáveis. Nós temos tido na Índia tantas pessoas boas que...
ensinaram que devemos amar uns aos outros. Apesar disso, as pessoas estão lutando na Índia. Eles tiveram tantos Sufis neste
país. Da mesmo maneira, na Índia nós também temos tido grandes santos, muito grandiosos, por toda a parte. Alguns deles

eram muçulmanos, alguns deles eram hindus e as pessoas cantam as suas canções, está tudo lá. Mas eles são venerados
separadamente... e as pessoas lutam até mesmo em seu nome. Eles querem encontrar alguma coisa para lutar. Eles são
verdadeiros galos de briga, Eu posso lhes dizer. Eles não receberam uma qualidade humana em seu interior, que é o amor, que é
a afeição. Deve-se desfrutar do seu amor um pelo outro. Eles perderam a capacidade deles de amar. O que importa se alguém
nasceu na China, na Índia ou em qualquer outro lugar? Ele é um ser humano. Ele também tem a capacidade de amar... e você
também deveria ter a capacidade de amar. Minha experiência é diferente. Eu fui à China com o Meu marido. Na China, naquela
época, eles não tinham bons sentimentos... pelos indianos, Eu não sei por quê. Mas eles foram tão gentis Comigo, vocês não
acreditariam. Eles foram tão bons para Mim e a maneira como eles Me trataram, todos ficaram surpresos. "O que está
acontecendo?" "Por que eles são tão gentis com a Senhora?" "Na China eles não gostam dos indianos." Eu disse: "Isso é um
mito. Eu acho que não vi isso nos chineses." "Eles são extremamente, extremamente gentis e respeitosos Comigo." O que Eu fiz
para eles? Nada. Bem, vocês ficarão surpresos. Em um dos hotéis, uma das Minhas tornozeleiras tinha caído, era de prata. Isso
aconteceu e, então, Eu viajei para um lugar muito distante... e eles mandaram aquela tornozeleira em um envelope. Vocês
conseguem imaginar isso? Toda aquela distância. Eu fiquei banhada em lágrimas. Então, Eu disse: "Esses chineses são
também pessoas muito amorosas," "extremamente amorosas." Eu fui ao Meu programa. Nós tivemos uma conferência de
mulheres. Eu não sei por quê, mas no aeroporto estavam apenas uns rapazes chineses. Eles pegaram a Minha bagagem. Eu
estava muito atrasada. O encontro começaria às dez horas e Eu cheguei por volta das oito e meia. Eles Me colocaram no carro,
colocaram a Minha bagagem... e disseram: "Nós temos de ir diretamente para a conferência." Eu disse: "Está bem." Eu fui para
lá e em pouco tempo, estes rapazes estavam muito apegados a Mim. Quando Eu terminei a conferência, eles estavam
esperando do lado de fora. VocÊ não consegue acreditar nisso, aqueles mesmos chineses... que são contra os indianos. E
então, depois disso, isso não parou. Eles trouxeram dois carros, um para Minha cadeira de rodas e outro para Mim. E eles Me
levaram aos melhores lugares de compras. Mas Eu disse: "O que vocês vão fazer?" Eles responderam: "Nós carregaremos a Sua
cadeira de rodas na subida das escadas." Podem imaginar isso? Eles não eram Meus parentes, Eu nunca os havia visto antes.
Então, um deles disse: "Amanhã, Mãe, Eu não poderei vir." Eu disse: "Por quê?" Ele disse: "Eu estarei me casando amanhã." E Eu
disse: "O que você ficou fazendo durante este dia todo?" Ele disse: "Eu desfrutei muito da Sua companhia." "Uma mulher idosa
com Eu e pessoas jovens." "Não, não, não, eu desfrutei muito." "Eu trarei também a minha noiva para que ela A veja." As
lágrimas vieram aos Meus olhos. Eu disse: "Tanto amor, tanta gentileza." Eu não fiz nada para eles, nada. Eu não lhes dei
nenhum dinheiro, nada. Meu Deus! Até o final eles foram muito atenciosos Comigo, rapazes muito jovens, todos abaixo dos
vinte e cinco anos de idade. E eles carregaram a Minha cadeira de rodas... três andares acima com suas mãos. Eu disse: "Não
façam isso, Eu não quero..." "Não, não, nós queremos que a Senhora veja." "Nós queremos que a Senhora venha." Eu disse: "Por
quê?" Eles disseram: "Será bom para todos eles." Eu não sei o que os fez pensar assim. Pessoas tão iluminadas. Com amor,
vocês ficam iluminados. Com amor vocês obtêm a compreensão. E um amor tão profundo existe dentro de vocês. Agora, os
políticos virão e contarão uma história a vocês. Então, alguém dirá a vocês: "Venham e lutem" e tudo mais. Foi assim que eles
fizeram na Alemanha com as pessoas jovens. Mas agora eles estão mudando. Este mundo inteiro tem de mudar porque ele tem
sofrido muito. Isso não é nenhuma religião. Esse não é o ensinamento dos santos. Não, não é. Isso é demoníaco, que ensina
vocês a odiarem os outros. Essa é a pior coisa. Quero dizer, todo a alegria do amor, todo a alegria do afeto, vocês não
conhecem. Nos dias de hoje, vocês veem o problema das igrejas, isso, aquilo. Eu não consigo entender essas pessoas
estúpidas. Eles fizeram tantas leis e com essas leis, seja o que for, sejam quais forem as causas, o que está acontecendo é que
as crianças pobres estão sofrendo. Eles não têm nenhum senso de puro amor. Ninguém compreende o que é o puro amor, o
qual é, na verdade, a sua qualidade inata, a sua inata, Eu diria, "propriedade". Mas eles não sabem como se pode amar alguém
de forma pura. Tudo está muito, muito arruinado. Não é adequado que os seres humanos sejam assim. Nem mesmo os animais
são assim, mas os seres humanos podem ir a qualquer extremo. Toda a completa riqueza da beleza, a completa riqueza da
criatividade, a completa riqueza da arte, do temperamento artístico, a completa riqueza de desfrutar a vida estão acabadas. Se
vocês são galos de briga, vocês não podem ver nada, nada de bom em ninguém e em nada. Eles brigarão com os outros e
lutarão entre si também, é um fato. Eles podem dizer: "Nós devemos lutar." Está bem, lutem, mas então, eles lutam também
entre si. Eles torturarão seus próprios irmãos e irmãs. Eles não amam a ninguém. Isto é o principal: por que usar o nome da
religião? O que a religião tem feito? Como eles puderam aprender isso... e ensinar a vocês algo tão horrível como odiar a sua
própria gente? Isso não ocorre somente entre cristãos, hindus, muçulmanos, mas por toda a parte, os seres humanos se
tornaram muito sujos e depravados. Eles dizem que é a Kali Yuga. Eu não posso entender. Como vocês podem perder o poder
de amar? Isto foi o que Cristo disse. Ele falou muito claramente sobre o amor. Ele disse: "Ama o teu próximo como a ti mesmo."
Vocês já encontraram alguém assim? Não. Vocês não encontram tais pessoas. Os cristãos que seguiram Cristo, o que eles

fizeram? Os muçulmanos que seguiram Maomé, o que eles fizeram? E os hindus que seguiram Shri Rama, o que eles fizeram?
Eles estão de alguma forma próximos aos seus Líderes? Eles estão em algum ponto próximos àquelas Encarnações do Divino?
Em nada. A razão é..., Eu não os culpo, porque eles não têm a Realização. Eles não reconhecem o Espírito neles. Se vocês não
têm a Realização, vocês não podem compreender nada, não podem compreender a alegria ou qualquer coisa. Se vocês forem à
Alemanha, vocês não conseguem ver todas as coisas que eles fizeram. Vocês desmaiarão se vocês tiverem algumas
qualidades humanas. Mesmo se vocês forem ao Japão.... e virem o que eles fizeram com Hiroshima, Meu Deus, Eu comecei a
tremer. Eu não pude suportar isso. Eu disse: "Como os seres humanos podem ser tão cruéis?" Horrível! Agora, nós vemos que
eles estão matando as suas próprias crianças. Isso é o extremo. O outro lado disso é a Sahaja Yoga, na qual vocês amam todos
os seres humanos... porque eles são seres humanos, eles nasceram com vocês neste tempo. Vocês têm de ajudar uns aos
outros e amar uns aos outros. Isso é o principal. Se vocês puderem desenvolver isso, vocês serão Sahaja Yogis muito, muito
forte... e vocês serão apoiados e abençoados pelo Divino. O Divino os ajudará e os livrará de todos os seus problemas,
atribulações e todos os tipos de dificuldades, se vocês forem uma personalidade amorosa. Essa é a bênção da Kali Yuga. Isso
não existia antes. Agora, se você for uma pessoa amorosa, o Divino fará tudo para ajudá-lo, para tirá-lo dos seus problemas,
para punir aqueles que estão lhe causando problemas. Essa é a Minha própria experiência. Eu nunca faço nada, Eu nunca
amaldiçoo ninguém. Eu não luto. Eu não grito. Automaticamente, isso funciona. Eu nem mesmo digo ao Divino que faça alguma
coisa. O Divino é a maior, a personalidade justa, Eu devo dizer. Ele é Aquele que faz toda a justiça. Ninguém pode sofrer sob a
orientação e o amor do Divino, acreditem em Mim. Essa é a bênção da Kali Yuga. Eu concordo, a Kali Yuga é horrível. As
pessoas são horríveis. É isso, mas há uma coisa: este Divino se tornou muito alerta. Ele nunca esteve tão alerta. Se Cristo
tivesse nascido nesta época, Ele não poderia ter sido crucificado. Isso aconteceu apenas porque Ele não nasceu durante a Kali
Yuga. Essa é uma grande bênção para nós. Ninguém pode ser torturado. Ninguém pode ser perturbado. A única coisa é que
você tem de ser uma pessoa humilde. Você tem de ter um bom caráter e uma personalidade muito amorosa. Só isso. Você
desfrutará essa personalidade amorosa. Você receberá as bênçãos porque você é uma personalidade amorosa. A maneira
como o Divino cuida de vocês, existem muitos milagres que as pessoas Me contam. Eu não fico surpresa porque Eu sei que... o
Divino se tornou extremamente alerta em relação... aos seres humanos que são bons e gentis. Ele cuidará deles. Ele dará apoio
a eles. Ele fará tudo. É muito surpreendente que Ele tenha se tornado tão alerta. Maomé sofreu tanto, todos sofreram muito.
Mas não agora, agora os Sahaja Yogis não sofrerão. Acreditem em Mim. Eles serão cuidados pelo próprio Divino. Todas as
coisas serão cuidadas, Eu lhes direi. As pessoas têm Me escrito cartas e mais cartas do mundo inteiro, contando como elas têm
sido amparadas, como têm sido ajudadas. É muito surpreendente como elas têm sido resgatadas. Assim, nós temos de confiar
em nós mesmos... e temos de realmente amar as pessoas. Nós devemos ser humildes e amar. Todo esse amor os ajudará em
toda a sua vida. Essa é a mensagem de Cristo. Cristo disse: "Perdoai-os." Tão amorosamente Ele disse: "Eles não sabem o que
estão fazendo." Muito amorosamente Ele suplicou por todas aquelas pessoas más... que O crucificaram: "Oh Senhor, por favor,"
"perdoai-os porque eles não sabem o que estão fazendo." Vocês podem imaginar um caráter tão amoroso como o de Cristo? E
agora, quando nós estamos celebrando e venerando-O, nós temos de venerar esse caráter dentro de nós, nós somos também
pessoas amorosas. Nós amamos uns aos outros. Por todo o mundo, todos os Sahaja Yogis amam-se uns aos outros. É claro,
pode haver um ou dois que não sejam tão bons, mas a maioria, 99% dos Sahaja Yogis amam-se uns aos outros. Minhas
bênçãos a vocês são estas: neste dia, que Deus lhes dê muito amor... e a capacidade interior de amar que devem ter, a qual
mudará as suas vidas completamente... e vocês se tornarão personalidades muito poderosas, Sahaja Yogis muito poderosos.
Vocês podem fazer maravilhas e milagres... se vocês desenvolveram a compreensão do amor. Que Deus os abençoe.
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Hoje é um dia muito grandioso, Eu devo dizer, para celebrarmos o Sahasrara, o Puja do Sahasrara.
Foi algo muito especial que aconteceu, que o Sahasrara de vocês foi aberto. Houve muito poucas pessoas no mundo inteiro,
houve alguns Sufis, houve alguns santos, houve também algumas pessoas na China e tudo mais. Mas muito poucos, muito
poucos tiveram o Sahasrara deles aberto. Assim, o que quer que eles tenham dito ou escrito... nunca foi compreendido pelas
pessoas. Na verdade, elas os torturaram, os crucificaram... e fizeram todos os tipos de coisas horríveis, porque elas não podiam
suportar alguém obtendo essa Realização. Assim, este é um grande dia, porque o Sahasrara foi aberto coletivamente. Cada um
de vocês obteve isso. Também pelo mundo inteiro, vocês têm muitas pessoas que... tiveram o Sahasrara delas aberto. É claro,
nós necessitamos de muitos mais para que eles compreendam... o que é o evento tão grandioso da abertura coletiva do
Sahasrara. Alguns cresceram muito, após receberem a Realização do Si, cresceram muito.
Eles compreenderam muito bem a Sahaja Yoga... e eles têm desenvolvido a sua profundidade. E a consciência deles... é
realmente uma grande consciência da unidade com o Divino. Ser um com o Divino é a maior bênção para os seres humanos.
Até agora, eles eram seres humanos em um nível inferior de existência. E eles tinham todos os problemas desse nível, como
ciúmes, ódio, todos os problemas que existem atualmente, como lutar, causar problemas aos outros, destruir e não amar os
outros. Todos estes problemas existiam porque... o Sahasrara deles não estava aberto. Assim, o nosso maior problema é... abrir
o Sahasrara das pessoas no mundo inteiro, o qual é muito simples, o qual todos vocês podem fazer, e isso funcionará melhor se
vocês o fizerem coletivamente. Se vocês forem coletivos, vocês poderão realizar isso muito bem. Desse modo, muitas pessoas
vieram para a Sahaja Yoga... cujo Sahasrara foi completamente aberto... e elas sentiram a profundidade delas. Primeiramente,
você deve sentir a sua profundidade.
Se você não sente a sua profundidade... e você não é um com a sua personalidade que é tão profunda, então você não
consegue desfrutar a Realização do Si. Antes de tudo, você deve entender a si mesmo. Se você não entende a si mesmo, como
poderá entender as outras pessoas? Você não poderá. Assim, primeiramente, este Sahasrara deve ser aberto completamente.
"Completamente" significa "a completa união com o Divino". Isso não é difícil. Você apenas tem de meditar um pouco... e então
isso dará certo. Isso deu certo em muitas pessoas. Eu fico muito feliz ao ver e encontrar pessoas assim na Sahaja Yoga... que
alcançaram tanta coletividade... e também a consciência de uma alma realizada.
Portanto, qual é a consciência de uma alma realizada? Isso é o que nós temos de compreender hoje. É um dia muito importante,
como Eu disse. A consciência é tal que agora você deve saber... o que está acontecendo neste mundo e como você pode
ajudá-lo. Como você pode ajudar as pessoas a alcançar essa consciência? A menos que você tenha esse completo, completo
conhecimento a respeito de si mesmo, a completa força sobre si mesmo, e a confiança, você não poderá fazê-lo. O Dia do
Sahasrara deve ser celebrado... justamente para fortalecer a sua ligação com o Divino, de modo que a sua consciência se torne
completamente iluminada... e você veja o ponto correto de tudo. Isso tem acontecido em muitos países, Eu tenho visto, as
pessoas têm adotado isso muito, muito rapidamente. Surpreendentemente, na África, a qual não é... considerada muito
desenvolvida, é bom, porque milhares receberam a Realização. Aqueles que são desenvolvidos, foram além do ponto para
terem a ascensão, Eu acho.
Este deve ser o ponto, eles devem voltar... daquele estado de desenvolvimento para esse estado... a partir do qual eles podem
elevar-se. E portanto, as pessoas que tiveram a Realização, apesar disso, não estão ascendendo tão rapidamente como as
pessoas... que ainda não são tão avançadas e modernizadas. Ainda assim isso funcionou, isso funcionou em muitas pessoas...
e muitas delas receberam essa ascensão muito bem. Mas Eu diria que quando você está meditando, você deve também
desenvolver exteriormente um estado de testemunha. Você deve tentar descobrir qual é o problema, o que está errado com
você, o que está errado com os outros... e como você pode ajudá-los. Apenas com as suas vibrações, você pode corrigir muitas

coisas no seu país, na sua família, em todo lugar. E como vocês veem agora como a Sahaja Yoga está crescendo, há tanta
necessidade e tanto desejo de obter a Realização do Si. Mas somente uma coisa é que a sua abordagem deve ser cheia de
amor... e cheia compreensão. Eles estão vindo da escuridão da ignorância... e eles têm de entrar na natureza iluminada do
Divino, que pode ser muito brilhante para eles. Então lentamente, lentamente se você desenvolver... essa gentileza intensa,
desenvolver amor por eles, Eu tenho certeza que você poderá fazer muito mais para elevá-los.
Não adianta ficar irritado com eles, porque eles são tão ignorantes, eles não sabem o que estão fazendo. Como Cristo disse:
"Eles não sabem o que estão fazendo". Assim, o que você deve fazer é fazê-los entender que... o que quer que eles estejam
fazendo... o que quer que eles estejam compreendendo é ainda muito pobre, ainda não está tão expandido como poderia ser, se
eles fossem almas realizadas. Mesmo após a Realização, Eu percebo que as pessoas têm um problema. Elas ainda têm os
problemas da vida passada, que está terminada, está morta, mas elas continuam com isso... e a consciência e tanta iluminação
também... não mostram o que está errado com elas. Por exemplo, vejam o caso do ego. O ego está tão desenvolvido. Nos
países ocidentais, onde eles são tão desenvolvidos, o ego também se desenvolveu. E eles têm de descobrir o que está errado
com eles. Este ego surge a partir de uma certo estado de consciência... de que você tem sido alguém importante, que você é
isso, aquilo, que seus pais talvez tenham sido importantes, a sua propriedade é importante... ou talvez você esteja ocupando...
uma posição muito importante ou qualquer coisa.
Isso pode vir de qualquer coisa... e esse estado de consciência é contra a sua consciência, porque não é verdade. Você não é
nada moldado por essas coisas externas. Mas você é moldado pela sua própria consciência dentro de você mesmo. Essa
consciência tem de crescer. De onde? Devemos entender... como adquirimos esse ego, a partir de qual ponto. Ontem, Eu
percebi que havia muitas pessoas... que estavam muito no canal direito delas. Esse tipo de canal direito não os ajuda, ele criará
problemas para vocês, doenças para vocês... e também não adianta ter Sahaja Yogis do tipo "canal direito". Assim, a coisa
principal é compreender o poder do amor. O poder do amor é o mais elevado e o maior, e se você conseguir lidar de uma
forma... ou de outra para abandonar sua ira, abandonar sua ganância e também o seu ego, se você puder fazer isso, você
poderá estar no Sahasrara.
Agora, apenas observe o jogo do ego. Ele impede a sua ascensão mais adiante. No ego somente, as pessoas se perdem, porque
no ego somente, elas se movem... para a esquerda ou para a direita... e elas podem ir muito para o canal direito... ou podem ir
para o canal esquerdo. Elas podem ir para qualquer extremo desses dois. Assim, antes de tudo, nós temos de corrigir nosso
ego. O que devemos fazer para esse ego? Para esse ego, nós devemos nos observar e rir de nós mesmos. Qual é o ego que
temos? Do quê? Nós somos seres humanos, agora nós nos tornamos divinos.
E com o Divino dentro de nós, com essa luz dentro de nós, nós temos de entender que somos partes integrantes do Divino,
apenas uma gota no Oceano de Amor. Se vocês puderem reduzir o seu ego, se vocês puderem trazê-lo para o verdadadeiro
sentido do seu Ser, então isso funcionará melhor. Eu percebo isto no Ocidente: esse ego é muito forte, muito, muito forte. E tudo
o que eles fazem de errado, eles acham que é certo, porque o ego pode lhes apoiar de todas as maneiras. Enquanto que ao
contrário, esses povos em desenvolvimento, os países que ainda não estão desenvolvidos, lá o problema das pessoas não é de
ego, mas de superego. Isso pode ser corrigido. Mas o ego é o seu próprio inimigo criado por você. Portanto, você deve lutar
contra ele... e ver por si mesmo de onde ele está surgindo. Pode ser relacionado ao país, pode ser relacionado à família, isso
pode ser de qualquer lugar. Assim, antes de tudo, nós temos de vigiar o ego, se é no Sahasrara que nós queremos entrar.
Quando Eu estava procurando por um acontecimento coletivo... da abertura do Sahasrara, Eu descobri que era o ego das
pessoas... que estava Me mantendo para baixo. Eu tive de lutar contra o ego das pessoas. Porque Eu sou uma mulher de
hábitos muito simples, nenhuma vaidade, nada disso, então as pessoas costumavam Me oprimir, dizendo todos os tipos de
coisas para Mim. Mas Eu as entendi, porque elas tinham problema de ego. E quando esse ego se desenvolve e tenta dominar,
nós podemos ter Hitlers neste país, nós podemos ter todas essas pessoas horríveis pelo mundo inteiro. A primeira coisa que
vocês devem entender, com aqueles que têm ego, nós nunca devemos nos subjugar a eles. É claro que vocês não devem
começar a brigar, mas vocês devem ter fé em si mesmos que vocês são pessoas... que receberam a Realização do Si. Vocês
são muito mais poderosos do que eles. Os Meus poderes funcionam somente quando vocês são almas realizadas. Vocês
ficarão surpresos.

Eles fazem funcionar muitas coisas... que podem não funcionar com pessoas com ego. Por exemplo, o outro dia, Eu ouvi falar
que na África, as pessoas se tornam subitamente invisíveis. Houve um golpe de estado e o Presidente é um Sahaja Yogi. Ele
ficou invisível, ninguém conseguia encontrá-lo. Porque eles são muito entregues. Eles são tão entregues que eles aproveitam os
Meus poderes. Todos vocês também devem usar os Meus poderes de proteção. Esse poder de proteção é muito, muito forte,
especialmente para as pessoas que estão muito dentro da Sahaja Yoga, que estão muito presentes. Portanto, vocês devem ter
antes de tudo, completa fé em si mesmos... que vocês são Sahaja Yogis, mas não pelo ego. "Sahaja Yogis" significa que vocês
não podem ter ego.
Esse ego veio de várias fontes, vocês sabem disso, mas ele deve ser limpo. Por exemplo, quando o rio flui, todos os tipos de
sujeira, imundície fluem nele, mas quando ele encontra o mar, ele se torna o mar. Da mesma forma, vocês têm de se tornar
aquilo. Para tornar-se o mar, o que devem fazer é esquecer todos os rios... que estavam chegando em vocês... e todas essas
ideias erradas que vieram a vocês. Isso pode ser de qualquer fonte. Eu não sei como nomeá-las, porque existe uma grande lista
dessas fontes. As pessoas algumas vezes ficam loucas com esse ego. Assim, a coisa principal é como observar e testemunhar
o seu ego, como ele age, como ele estraga o seu temperamento, como ele estraga os seus relacionamentos, como ele o torna
estúpido. A primeira coisa que o ego faz é torná-lo muito estúpido... e você começa a se comportar de uma maneira... que as
pessoas começam a pensar: "Oh, você é a pessoa mais estúpida que já existiu." Mas isso não é de nenhuma ajuda, porque se
eles acham que você é uma pessoa estúpida, o que acontecerá?
Ao contrário, se você tiver sabedoria, se você tiver essa paz, se você tiver esse temperamento especial... de desfrutar tudo na
vida... e também o temperamento coletivo, isso funcionará. Eles ficarão impressionados. Porque nessa luz, eles podem ver a
própria estupidez deles, a própria falsidade deles, tudo. E eles compreenderão que o que eles pensam não é verdade. "Este
senhor é muito mais profundo do que eu." "O que ele obteve, eu não obtive." Isso é a principal coisa para todos nós. Na Sahaja
Yoga, nós temos pessoas que são líderes. Isso não significa que eles se tornem realmente líderes, mas significa que eles têm
uma profundidade maior. Se eles não a têm, eles saem.
Se eles têm profundidade, então eles são líderes, no sentido de que os outros os veem... e realmente desfrutam, realmente
desfrutam eles estarem lá. Então em tudo, vocês podem ver por si mesmos. Especialmente, Eu diria, pelos líderes, porque as
pessoas os veem e eles são os ideais para elas. Elas Me dizem: "A Mãe, afinal de contas é a Mãe," "o que nós podemos obter
Dela?" Mas dos líderes, as pessoas aprendem uma lição... e elas compreendem que isto está errado e aquilo não é apropriado.
Em primeiro lugar, vocês devem ser modelos, modelos da Sahaja Yoga. E isto é o que Eu sempre tenho lhes dito: "Livrem-se do
seu ego." Ele é a pior coisa, porque antes de mais nada ele causa ira. Você acha que você é importante, e que você pode fazer
isto, pode fazer aquilo, porque você é um Sahaja Yogi, isso não é verdade. Pelo contrário, você se torna extremamente humilde,
extremamente humilde e você faz as coisas corretas.
Você nunca mais, nunca mais se torna arrogante... e também cheio de ira. A ira se afasta de você, completamente,
completamente. Isso lhe dá um equilíbrio, isso lhe dá sabedoria, através dos quais você vê qual é o seu trabalho, por que você
está nesta Terra, por que essa energia surgiu em você, por que você é uma personalidade divina. Essa é uma responsabilidade
muito, muito grande. Você não tem de cuidar de si mesmo, não. O Divino cuidará de você, sem dúvida. Ele protegerá você, Ele
cuidará de você, Ele fará tudo que for necessário para você. Mas caso, caso você tenha esse ego, você se afasta da realidade,
da verdade, e você se torna uma personalidade muito irascível e arrogante. Isso tem de desaparecer. Os Sahaja Yogis são
santos; não santos, mas eles são mais do que santos, porque eles podem se expressar melhor.
Eles têm poderes que eles podem utilizar, com os quais podem mostrar às outras pessoas... que eles são muito poderosos, que
podem lidar com as coisas muito melhor do que vocês pensam. Por exemplo, digamos que haja um problema... e que o mundo
inteiro esteja preocupado com isso. A única coisa é, se vocês souberem como... testemunhar o problema, ele desaparecerá. Ele
desaparecerá do mundo inteiro. O problema não poderá permanecer lá. Assim, nos dias de hoje, o mundo está... cheio de
tumultos, como vocês veem, cheio de pessoas insensatas aparecendo, cheio de pessoas briguentas, pessoas dominadoras
estão subjugando. Nesse momento, se vocês apenas observarem isso... no estado de testemunha, isso desaparecerá. Porque

vocês são muito poderosos, muito poderosos, mas vocês têm de saber, antes de mais nada, que vocês devem ter o
equipamento para usar o poder. Se vocês tiverem esse equipamento... dentro de vocês, vocês poderão fazê-lo. Mas com o seu
ego, vocês não conseguem.
O ego é o maior obstáculo à sua ascensão. Esse ego está no lugar... que vocês têm de exatamente cruzar para chegar ao
Sahasrara. E irromper no Sahasrara é muito fácil também. Mas se houver ego, você já está perdido nesse ego. Assim, contra
tudo isso, a pessoa tem de entender isto: observe-se. Ele é egoísta? O que ele pensa de si mesmo? O ego é muito limitado. Ele o
torna limitado... e você não vê o objetivo da sua vida. Por que você se tornou uma alma realizada?
Você não compreende. Você está apenas envolvido com os seus próprios negócios, com a sua família, com os seus filhos... ou
alguma coisa sua assim, muito baixo. Mas se você tem, se você tem um temperamento sem ego, então você será muito efetivo,
o poder inteiro atuará. Eu tenho visto que o poder do Sahasrara é tão grande. Em algumas pessoas, ele tem feito milagres. Elas
têm trabalhado isso muito bem, grandemente. Mas, por causa do ego, muitas pessoas ainda não estão nesse nível... em que
podemos dizer que eles são Sahaja Yogis. Agora, de qualquer forma, Eu estou aqui para lhes falar sobre isso. E naqueles dias,
quando aqueles santos vieram, ninguém estava lá para guiá-los, para lhes dizer qualquer coisa. Pelo contrário, eles foram
destruídos pelas circunstâncias... e as pessoas nunca compreenderam por que razão... eles não tinham nenhum ego, por que
razão eles eram tão humildes.
Então elas desvirtuaram. Mas agora, vocês têm poderes. Vocês devem saber como usar seus poderes. Mas isso não deve de
forma alguma... lhes causar ego porque vocês têm poderes. Pelo contrário, vocês devem ser humildes. Vocês têm o poder de
ser humilde. E vocês podem ser humildes e compreender... que essas pessoas ainda não são almas realizadas, elas estão em
um nível inferior. O ego delas ainda as está capturando e elas estão em um nível inferior, elas têm de se elevar. Quando vocês
entenderem isso, então vocês terão não somente piedade... mas também a compreensão sobre elas. E um tipo de ajuda do
Divino virá a vocês... que resolverá os problemas de vocês.
Eu percebo que muitos de vocês, às vezes, têm problemas de nível muito baixo. E então Eu fico surpresa, por que vocês se
preocupam com esses problemas? Vejam, vocês são tão poderosos. Assim, vocês devem saber quais poderes existem no
Sahasrara. Há mil poderes. Mil poderes dentro de vocês que estão sendo iluminados. Se vocês puderem compreender isso,
então vocês entenderão: "que adianta ter ego? ", porque vocês têm muitos poderes dentro de vocês... que vocês não utilizaram.
Nós devemos usar. Mas por causa do ego, vocês não conseguem.
Com o amor vocês conseguem. Com o amor vocês conseguem lidar com eles e vocês podem fazer muito. Assim, Eu pediria a
todos vocês hoje que fizessem uma promessa: Nós não daremos mais chances ao nosso ego. Nós o abandonaremos. Nós
abandonaremos o nosso ego, porque não tem sentido. Isso é uma obstrução entre nós. Quando o Sahasrara quer atuar, ele não
pode por causa da obstrução do ego. Então é melhor não ter ego de nada. Você pode ser um bom cantor, você pode ser
qualquer coisa na vida, pode ser um homem importante... ou qualquer coisa, assim chamada, não tem nenhum significado. O
que nós precisamos hoje é de pessoas sem ego... e que tenham os poderes fluindo completamente nelas.
Com a abertura do Sahasrara, todos esses poderes devem fluir. Se o Sahasrara estiver completamente aberto, todos esses
poderes do amor devem fluir. Vocês ficarão impressionados, aonde quer que Eu vá, as pessoas simplesmente ficam
apaixonadas por Mim. Eu não sei o por quê. Eu não faço nada para elas. Mas elas simplesmente sentem o Meu amor. Isto é o
que deve acontecer: as pessoas devem sentir o seu amor... e elas devem saber que você é uma pessoa amorosa. Este é o
ponto: vocês são criados como pessoas especiais, muito especiais para a emancipação deste mundo inteiro. Esse é o seu
trabalho e não o contrário, apenas juntar dinheiro... e fazer todos os tipos de coisas insensatas. Vocês estão aqui para um
trabalho muito, muito substancial, que é elevar a Kundalini das pessoas... e torná-las conscientes da grandeza delas.
Os seres humanos não foram criados apenas para guerrear e lutar. Não foram criados aqui para fazer política e todos os
truques sujos. Aqui, eles não foram criados aqui... para levar uma vida que é, Eu diria, imunda e suja. Mas nós estamos aqui
neste mundo... para fazer este grande trabalho de Deus que nos criou. Assim, isso é possível se vocês estiverem conscientes...
de que o Sahasrara de vocês está sendo aberto... e que neste Sahasrara reside a pureza, não todas essas pequenas coisas com

as quais vocês estão preocupados. Algumas pessoas tentam tirar proveito da Sahaja Yoga, pensando: "Oh, eles podem fazer
melhor," "eles podem ter a ajuda de outros", não é nada disso. Vocês podem ser ajudados por vocês mesmos, vocês não
precisam de nenhuma ajuda. Pelo contrário, vocês têm de ajudar os outros. Não é necessário esperar ajuda de ninguém. Olhem
para Mim, Eu sou uma dona de casa comum também, mas como isso tem funcionado no mundo inteiro.
Através do quê? Simplesmente através do poder do amor. O único problema é que Eu consigo usar o Meu poder do amor, mas
vocês não sabem como usá-lo. Esse é o único problema. Se vocês quiserem usar o seu poder do amor, na meditação vocês
podem desenvolver esse poder do amor. Com isso, vocês podem conquistar as pessoas; com isso, vocês podem entender. Os
problemas deles são que eles não são Sahaja Yogis, eles não são as pessoas que estão tendo todas as bênçãos... ou a conexão
com o Divino. Imaginem, vocês estão conectados com o Divino. E o Divino é tão grandioso que criou este Universo inteiro. Criou
vocês e tem feito todos os grandes trabalhos.
Então, o que vocês são? Vocês são parte integrante deste poder Divino. Então, por que não usar nosso poder divino
integralmente... dentro de nós com amor e compreensão, de modo que vocês desenvolvam essa sabedoria dentro de vocês?
Isto é o que deve ser dito para vocês mesmos: "Nós somos almas realizadas." Está pessoa é importante, uma personalidade
especial, muito especial. Neste mundo, há muito poucas pessoas que são almas realizadas, mas agora nós temos muitos, Eu
posso vê-los. Mas ainda assim, se está faltando - Alguns problemas existem... por causa do nosso ego. A pessoa não deve ter
ego de qualquer coisa, tudo é perecível. O que não é perecível é o Amor Divino. O que não é perecível é a Personalidade Divina.
O tempo todo vocês veem os santos e tudo mais, embora eles estejam mortos, as pessoas se lembram deles. Toda a poesia
deles é lembrada. Embora eles não pudessem fazer muito do trabalho do Sahasrara, eles não pudessem dar a Realização às
pessoas, ainda assim, por causa da personalidade deles, eles ainda são respeitados. E as pessoas sabem que essas pessoas
fizeram coisas maravilhosas, coisas milagrosas. Da mesma forma, vocês podem ver os seus próprios milagres... e vocês
podem ver por si mesmos do que são capazes, porque agora vocês estão conectados com o Divino. Este é um fato que vocês
devem saber. Sempre que houver um perigo, sempre que houver um problema, vocês dirão: "Você será salvo." Muitos têm sido
salvos a partir de vocês, sem dúvida. Mas isso não é suficiente. Vocês são salvos para quê?
Qual é o valor da sua vida? Por que vocês estão vivendo? Qual é a questão? Por que Deus os salvou? Por que lhes deu tudo
isso? Porque há muito para ser feito por este mundo. Vocês são, Eu diria, os soldados da verdade, os soldados da bondade. E
tudo isso deve ser feito com grande coragem e compreensão... de si mesmos. Assim, o que devemos fazer é ter o
autoconhecimento. Vocês devem saber a respeito de si mesmos.
Vocês devem ter autoconhecimento, saber o que vocês são. Se vocês não tiverem isso, de que adianta abrir o Sahasrara? O
autoconhecimento não lhes dá nenhum orgulho, nada disso, mas lhes dá o dever, o que vocês têm de fazer, o que vocês têm de
realizar. A Sahaja Yoga não é só para vocês, mas vocês são para o mundo inteiro. Por favor, tentem entender. Às vezes nós
pensamos que a Sahaja Yoga... é para o nosso próprio aperfeiçoamento, para a nossa boa saúde, para isto, aquilo, não é assim.
Ela é para o aperfeiçoamento dos outros. Os poderes de vocês existem, os quais vocês não estão utilizando. Vocês ainda estão
ocupados. Eu recebo cartas dizendo: "Isto está errado conosco, isto errado com aquilo."
Por que vocês não podem corrigir a si mesmos? Se vocês não puderem se corrigir, como poderão corrigir os outros? Isso é o
que é. Eu diria que Eu posso ver... que há uma compreensão entrando na compreensão de vocês, que vocês são maravilhosos e
vocês não são pessoas comuns. E isso deve ser praticado e deve ser usado de uma maneira... que mostre que vocês são
Sahaja Yogis. Vocês não são menos do que nenhum, nenhum Sufi ou... do que nenhuma alma realizada ou do que nenhum
santo, nada menos. Mas vocês têm poderes que eles não tinham, dos quais eles não estavam conscientes, enquanto vocês têm
esses poderes. Tentem entender quais poderes vocês têm. Mas ao entender isso, vocês não devem sentir-se orgulhosos em
relação a isso ou de certo modo, mas esse é o seu trabalho, vocês têm de fazê-lo. Vocês estão presentes e o desfrutarão,
porque ele não é feito com ego, mas com trabalho sem ego. Se vocês puderem lidar esse tanto, ele será muito bom.
Agora, o ego tem diminuído muito, Eu devo dizer, muito. Eu ouço das pessoas que o ego tem diminuído. Mas algumas vezes,
eles ainda são muito estranhos... e ficam brigando, e isso e aquilo. Mas, apesar de tudo isso, Eu devo dizer que... qualquer que

seja o trabalho que tem sido feito nesses anos, as pessoas têm realizado isso entre elas mesmas. Portanto, você têm de vigiar
a si mesmo... e ver por você mesmo, que ego você tem. Por que você deveria ser egoísta? Algumas pessoas tem ego pelo seu
país. Algumas pessoas - quero dizer, é tudo um mito. Tudo isso é um mito. O que existe?
Você poderia ter nascido em qualquer lugar. Assim , você nasce em um determinado país, você tem esse ego. E isso é algo, Eu
devo dizer, que a pessoa tem de se envergonhar. Porque seu país, seja qual for, não está muito bem. Ele não é espiritualmente
equipado, então, por que você deveria estar tão orgulhoso do seu país? Quando você realizar isso... e eles se tornarem
espiritualmente equipados, então, é claro, você pode ter orgulho no seu país. Mas Eu não vejo isso acontecendo. E assim, vocês
têm de realizar isso. E Eu estou também muito feliz ao ver... o quanto a Sahaja Yoga está agora espalhada por toda a parte. Ela
está se espalhando muito rapidamente.
Nos países onde Eu nunca tive expectativa, ela está se espalhando. Assim, há pessoas por toda a parte do mundo que querem
tê-la. Elas querem ter a Realização... e querem saber o que está além desta vida humana. Elas não querem mais desperdiçar a
vida delas como seres humanos, mas viver como super seres humanos, Eu os chamaria, como Sahaja Yogis. Portanto, o nosso
ego deve ser observado, deve ser vigiado no estado de testemunha, como ele atua e como ele tenta nos dissuadir... do caminho
correto do movimento. A pessoa deve ser cuidadosa somente nesse ponto, porque este é o último centro que tem de ser aberto.
Quando ele está completamente aberto, você se torna unificado com o Divino... e todos os seus problemas se resolverão,
porque esses problemas são tão frívolos e não tem nenhum sentido. Eles irão embora rapidamente... contanto que vocês
desenvolvam o seu Sahasrara. É muito bom que hoje seja um dia muito especial, com todas estas três estrelas que estão
surgindo juntas, e é uma benção especial. Se os seus poderes aumentarem, todas essas pessoas que são muito más... e que
estão tentando capturar a sociedade... com sua insensatez política e tudo o mais, todas elas desaparecerão.
Elas não possuem nenhum poder, todas elas desaparecerão. Então, antes de tudo, a sua natureza sem ego ajudará, ajudará a
todos. Que Deus abençoe todos vocês.
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Shri Adi Shakti Puja Cabella, Itália, 23.06.2002 Hoje é um dia completamente diferente para todos vocês, porque este é o Puja da
Adi Shakti.E a Adi Shakti é a Personalidade Completa. Ela não é apenas o lado esquerdo que vocês conhecem. Todos vocês
conhecem apenas o lado esquerdo, a partir de Shri Ganesha, através da ascensão dos diferentes chakras no canal esquerdo. Eu
não queria lhes falar sobre o canal direito, primeiramente, porque aqueles que foram através do canal direito... simplesmente se
perderam. Eles obtiveram o Gayatri Mantra a partir das escrituras, mas eles não sabiam sobre o que aquilo era. Eles apenas o
aprendiam de cor. Eles também não sabiam o significado verdadeiro dele... e é desse modo que eles se moveram pelo canal
direito... e Eu não sei como eles foram parar no Agnya. E depois eles ficaram tentando obter a Realização do Si. Foi prometido a
eles que se você fizer... essas coisas do canal direito adequadamente, você alcançará o objetivo final da Realização do Si. Mas
nenhum deles alcançou isso. A maioria deles desenvolveu um temperamento terrível. Temperamento terrível de amaldiçoar os
outros, de destruir os outros. Eles aprenderam tudo isso através do movimento do canal direito deles. Não houve nenhum
despertar da Kundalini. E eles foram formados para ir até, no máximo, o Agnya Chakra. E então eles sucumbiram em diferentes
lugares de completa ignorância. Todos esses livros foram escritos sem a compreensão.. de que não é fácil avançar através do
canal direito. Mas o melhor seria despertar a sua Kundalini. A Kundalini os coloca diretamente no centro de todos os chakras...
até o Agnya e o atravessa. E vai além do Agnya e entra no Sahasrara. E então, Ela perfura o Sahasrara. Agora, o que é tão
importante a respeito do Brahmarandra... por onde Ela perfura? Eu nunca lhes falei sobre isso. Mas agora Eu acho que para a
maioria de vocês chegou o momento. Na infância, a criança tem um taloo, é a região da área óssea da fontanela que está
sempre pulsando. Ela fica pulsando porque o Espírito entra através dessa área. E quando você a fecha, Ele se estabelece no
coração. Agora você tem de se tornar uma pessoa orientada pelo Espírito. Mas como entrar no Sahasrara era o problema. Os
tântricos que estava lá foram pelo lado esquerdo e desenvolveram... todas as práticas obscuras, deveríamos dizer, do canal
esquerdo. Assim, as pessoas do tipo lado direito se tornaram... extremamente irascíveis, Eu diria, extremamente ambiciosos,
ferozes. E eles começaram a matar as pessoas com base na maldição. Eles eram muito bons em amaldiçoar as pessoas, ser
sempre ousados, passar as pessoas para trás e desconsiderar o direito de todos. Eles eram considerados as pessoas mais
ambiciosas e poderosas. Agora, os brâmanes e, até certo ponto, os kshatriyas... seguiram pelo canal direito. Por causa do canal
direito, eles se tornaram, sem dúvida, muito poderosos. Eles obtiveram todos os poderes sobre o mundo... e foram
considerados pessoas extremamente poderosas e majestosas, mas eles não o eram, porque eles eram muito irascíveis.
Pessoas irascíveis não podem ser espirituais. Foi dito a eles: "Vocês obterão a sua espiritualidade." "Não se preocupem, sigam
adiante." E os sete chakras foram descritos no canal direito. De acordo com eles, existe Bhuh, Bhurvah. Bhuh é este Prithvi,
bhuti, é este mundo, Bhuh. Bhurvah é o Cosmos inteiro, ou nós podemos chamá-lo de Antariksha. Swaha é o consumo no Nabhi
Chakra. E Swadha é o consumo interno. É para absorção. Swaha, Swadha. Então, existe a mind – Coração, Manah. Depois de
Manah, veio o Agnya – o Vishuddhi. O Vishuddhi é Jana, coletividade, povo, vá até as pessoas, Jana. Depois, no Agnya é Tapah.
Em Tapah, nós temos Cristo no centro, no lado esquerdo eles tinham Jainismo, no lado direito o Cristianismo. Eles não eram, na
verdade, um caminho ascendente. Eles eram apenas saídas laterais, podemos dizer, para a energia de pessoas... que estavam
tentando buscar a Verdade. Isto aconteceu durante várias eras na Índia. Todos os gurus, todos os sadhus, todos os grandes
tapaswis, todos eles fizeram isso. Mas aonde eles chegaram? Tapaswis eram as pessoas que podiam jogar maldições nos
outros. Podiam amaldiçoar alguém. Com a kataksha, com um olhar eles podiam matar alguém, podiam queimar alguma coisa.
Eles tinham todos os poderes do canal direito. Mas com esses poderes de canal direito, aonde eles chegaram? Ao inferno, Eu
diria, ou se não, ao limbo, como vocês chamam isso. Nenhum deles obteve a Realização do Si. Você lê nos antigos livros da
Índia, mas até mesmo dos gregos também. E então tivemos os egípcios, os ingleses e todos os tipos de pessoas agressivas. Os
alemães. Todos eles eram agressivos. Os católicos. E também vocês tiveram os romanos. Todos eles eram agressivos... e
tomavam as terras e propriedades de outros países. Extremamente agressivos, eles acreditavam na matança de pessoas.
Pessoas extremamente ofensivas e irascíveis. Assim, como trazê-los de volta ao normal, ao Caminho Central? Como Eu lhes
disse, um lado é Bhuh Bhurva, Swaha Swadha, é o consumo. Isso foi feito pelo Princípio do Guru. Então nós temos Manah, Jana,
isto é, coletividade. Eles se tornaram coletivos, sem dúvida, porque eram tão poderosos, eles tinham um grande número de
pessoas para lutar pela opressão. Com o seu temperamento opressivo, eles ficavam... lutando e oprimindo as pessoas. Todos
esses tipos de gerações surgiram na história, como vocês sabem, e depois desapareceram. Guerras foram criadas, então
muitas pessoas foram mortas. Nós tivemos Hitler como máximo da crueldade. Eles nunca se importaram com a humanidade.

Então por fim, eles chegaram ao Agnya. No Agnya eles mataram também Jesus Cristo. Eles destruíram Jesus Cristo. Eles
destruíram tantos grandes santos que eram... realmente santos do Caminho Central. Alguns deles eram Encarnações e eles os
destruíram. Tudo isso aconteceu desde o tempo de Rama. Tudo aquilo aconteceu. E um após o outro, tantos rakshasas
vieram... e destruíram a cultura pacífica do mundo. Extremamente arrogantes. Exibidos, podemos chamá-los assim. Pessoas
muito agressivas. E essa agressividade veio. Veio com uma grande força e seguiu-se uma após a outra. Isso continuou até um
ponto... que quando as pessoas reagiam, elas eram mortas e destruídas. Assim, pessoas horríveis foram criadas. Todas essas
pessoas, Eu diria, eram agressivas e destrutivas. Esta natureza ainda está dentro de nós, em algumas pessoas, porque elas são
canal direito. Todas as pessoas de canal direito tinham esse problema. Raiva; agressão; controle dos outros. O crescimento
parou e não havia mais crescimento espiritual. Eles queriam ter espiritualidade, mas com esse tipo de comportamento que eles
desenvolveram, a espiritualidade desapareceu. Nós tivemos muitas Encarnações. Todas elas foram mortas, crucificadas ou
destruídas. Não havia possibilidade de salvar os seres humanos em geral. Um homem ruim chegou e arruinou o mundo inteiro.
Nós tivemos um Hitler... que realmente atacou todas as pessoas, todos os países, todas as nações e estávamos todos
acabados. Tudo isso foi porque nós adotamos o movimento do canal direito, o qual pensaram que seria mais fácil para alcançar
a espiritualidade, o que não era. Assim, eles ultrapassaram todos os limites... e chegaram a um estágio... no qual eles se
tornaram, sem dúvida, demônios, rakshasas, sem perceber que aqueles seres humanos são rakshasas. É isso que eles se
tornam. Até mesmo os gurus deles eram assim. E eles chegaram a torturar até mesmo as Encarnações. Todas as Encarnações
foram torturadas por eles. É realmente notável como eles se salvaram. Mas, no final, eles não puderam produzir nenhum
resultado. Por isso, a primeira coisa que Eu tentei fazer foi estudar... sobre a Kundalini, de modo que Eu fosse capaz de elevá-La.
E Eu sabia que Eu tinha vindo para isso, não para qualquer outra coisa, somente para elevar a Kundalini das pessoas, de forma
que elas seguissem o Caminho Central, nem para a direita ou esquerda. Mas, Eu disse a vocês sobre o conhecimento do lado
esquerdo, além de elevar a sua Kundalini. Ao elevar a sua Kundalini, vocês romperam o seu Sahasrara. E vocês entraram no
reino da Felicidade verdadeira, da Realidade. Todas essas más qualidades começaram a desaparecer. No Caminho Central,
primeiro veio o Mooladhara. Pelo despertar do Mooladhara, no Caminho Central, vocês se tornaram pessoas muito puras. Os
seus olhos se tornaram puros, a sua libertinagem desapareceu. A sua vulgaridade foi embora. E vocês se tornaram muito,
muito... Eu acho que devemos chamá-los de pessoas santas. A menos e até que isso aconteça, vocês não podem ficar na
Sahaja Yoga. Você não pode se um libertino, você não pode ser um namorador, você não pode ser um homem que quer arrancar
o dinheiro dos outros... e tudo mais, ou alguém que é muito agressivo poderia estar na Sahaja Yoga. Então todas essas pessoas
foram expulsas. Uma vez expulsas, elas ficaram mostrando os seus dentes, Eu diria. Elas não gostaram de terem sido
colocadas para fora. Mas, alguns deles compreendem, agora, que cometeram erros. Portanto, a primeira coisa é... que você
deve desenvolver o seu senso de castidade. Respeite a sua castidade e desfrute-a. Isso acontece por causa do seu Mooladhara
estar despertado. Este é o primeiro Chakra do lado esquerdo, onde você tem Shri Ganesha. Mas no lado direito, nós também
temos Divindades. Em cada Chakra, nós temos Divindades para contrabalançar. Mas Shri Ganesha está no centro. E foi desse
modo que fomos abençoados pela Sua poderosa pureza. E começamos a compreender a beleza da pureza, o poder da pureza.
É desse modo que acabamos com o nosso canal direito. O canal direito era usado para lutar, matar, sentir raiva. Não havia
nenhuma paz para essas pessoas. A única coisa que elas sabiam era como dominar os outros... e serem intolerantes. Então,
eles subiram a um nível mais alto, o nível do Swadishthan. Eles se elevaram no Swadishthana... e surgiu a agressividade das
pessoas criativas. Mesmo atualmente, nós temos muitos assim. Eles criam todos os tipos de insensatez, criam todos os tipos
de coisas grotescas... e também coisas muito, muito, Eu diria, sujas, para fazer um nome. Portanto, essa é outra coisa que nós
obtivemos no Swadishthana, pessoas que quiseram ter um nome, uma posição, isso surgiu do Swadishthana Direito. Então, o
terceiro Chakra que estava lá era o Nabhi Chakra. No Nabhi Chakra, eles fizeram tudo para obter dinheiro, não Lakshmi, mas
dinheiro. Dinheiro por quaisquer meios. E eles enganaram o mundo inteiro. Com esse dinheiro que eles obtiveram, eles fizeram
todos os tipos de coisas ruins. Ou eles enganavam ou eram agressivos. Enganar acontecia mais nos países de canal esquerdo,
como a Índia, e a agressividade, nos países de canal direito. No centro, a qualidade que temos no Swadishthana é a criatividade.
A criatividade da arte, que é muito bela, que é muito profunda, que é absolutamente espiritual. Isso desapareceu. E as pessoas
começaram a mostrar até mesmo as Encarnações como sendo cheias de hábitos sujos. Todo o tipo de imundície veio com
esse progresso. Então, como Eu lhes disse, há o Nabhi. No Nabhi, as pessoas foram atrás de dinheiro. As pessoas de canal
esquerdo estavam ganhando dinheiro, as pessoas de canal direito eram agressivas com o seu dinheiro. Se estavam ganhando
dinheiro, achavam que estavam no topo do mundo. Se eles tinham dinheiro, pensavam: "Ninguém é melhor do que nós." Tudo
isso acabou com eles. Está acabando. Isso chegará a um ponto em que eles se darão conta de que... o dinheiro não é para
destruição, mas sim para a construção. Para a construção do país, construção dos seres humanos em conjunto, para trazer paz

e amor entre eles, para ajudar, para fazer todos os tipos de coisas boas. Então, as mesmas pessoas de canal direito... chegaram
ao Chakra da Mãe. E eram mães horríveis. Elas tentaram dominar os seus filhos, dominar a todos... e não podiam sacrificar
nada pelos seus filhos. Nós tivemos o suficiente dessas mulheres, que são agressivas com os seus maridos, agressivas com
seus filhos. E até mesmo a maternidade entre os homens está morta e acabada. Todo esse tipo de coisa Eu vi, quando vim a
esta Terra, Eu fiquei chocada. Que tipo de seres humanos são estes? O que Eu vou fazer com eles? Como Eu despertarei a
Kundalini deles? No Nabhi Chakra somente, eles estavam perdidos. mas agora é o Chakra da Mãe. Eles não tinham senso de
paternidade nem de maternidade. Mandavam seus filhos embora, eram pais muito egoístas, voltados para si mesmos,
dominadores. Esse era o Chakra do Coração. Então veio o Chakra da coletividade, que chamamos de Vishuddhi. No Vishuddhi
Chakra, eles quiseram ocupar o mundo inteiro. Eles quiseram ocupar o mundo todo como se fosse deles, para se tornarem
imperadores e eles formaram impérios. E se comportaram mal a tal ponto, que não é humanamente possível ser desse jeito.
Eles eram realmente rakshasas, Eu diria, e estas qualidades de rakshasas ainda estão presente. No comportamento deles, em
tudo, vocês podem ver... como eles se comportam com as pessoas, tratando-as daquele jeito. Criando pessoas que são contra
a espiritualidade... e aqueles que são agressivas. Isso se tornou como um mundo de dois lados, onde existem as pessoas que
são agressivas... e as pessoas que são torturadas. Esse mundo de dois lados existe, mesmo agora, mas muito menos. Graças
ao entendimento coletivo, há muitas instituições boas que se estabeleceram, mas elas não estão funcionando, não são tão bem
sucedidas, porque os homens que estão a frente delas estão no controle, mas controlando o quê? Não eles mesmos, mas
controlando os outros. E todo o comportamento deles estragou todo o trabalho desse chakra. Coletivamente, se olharem ao seu
redor, hoje, por toda parte há guerras acontecendo, há lutas, há matança, há destruição. Como isso acontece? Existem tantas
pessoas espirituais no mundo atualmente. A razão é: as pessoas espirituais se tornaram muito quietas, desfrutando muito a
vida espiritual delas. Tornaram-se pessoas muito quietas e muito pacíficas. Mas isso não traz paz. Vocês têm de ser dinâmicos.
E vocês têm de trazer a paz ao mundo. Vocês devem fazer algo a respeito disso. Nós estamos muito satisfeitos com o nosso
progresso, mas não estamos preocupados em ver o progresso que os outros fizeram. Até aonde eles foram? Onde nós
podemos encontrá-los? O que podemos modificar neles? No Meu nível, Eu posso mudar muitas coisas, mas no nível de vocês,
quantas pessoas vocês mudaram? O que vocês fizeram? Isso deve ser visto. Vocês ainda vivem com o seu ego no Agnya. E
vocês são muito felizes com a sua paz, com tudo o que vocês alcançaram através da Sahaja Yoga. Esta é a maior calamidade
que o mundo está enfrentando atualmente: aqueles que são também espirituais, que alcançaram as maiores alturas, são os que
menos se importam com o bem que tem de ser feito. O que eles estão fazendo é desfrutar a sua própria espiritualidade, vir ao
Puja, receber cada vez mais e mais. Mas, eles não têm feito nenhum trabalho coletivo... para transformar as pessoas. Alguns
deles estão trabalhando, um ou dois, o restante deles estão tendo bons momentos, se divertindo de uma tal maneira que... as
pessoas os aceitem como grandes almas e boas pessoas, só isso. Eu gostaria que vocês fizessem agora uma introspecção... e
descobrissem quanto trabalho coletivo vocês fizeram, quantas pessoas vocês conseguiram. Deste jeito: "Com quem vocês têm
falado?" "Para quantas pessoas vocês falaram sobre Sahaja Yoga?" Existem tantos por aí. Cristo teve apenas doze discípulos...
e eles eram muito mais dinâmicos do que vocês. Portanto, agora, vocês devem ir para o canal direito. E quando forem para o
canal direito, criaremos pessoas dinâmicas, não apenas algumas pessoas inúteis, pacientes, pacíficas, muito quietas. Este não
é o objetivo da Sahaja Yoga. O objetivo da Sahaja Yoga é transformar. Transformar muitos. E aqueles que estão fazendo isso,
todas as minhas bênçãos estão com eles. Mas aqueles que só estão guardando para si mesmos, isto não é uma coisa muito
boa. No seu país, quantas pessoas vieram para a Sahaja Yoga? Apenas descubram isso. Com quantas pessoas vocês têm
trabalhado? Portanto, a sua Yoga essa não é uma Yoga completa, sua Yoga é parcial, do canal esquerdo, na qual vocês são
muito amorosos, muito gentis e tudo mais. Eu não estou dizendo que vocês devam se tornar agressivos, de forma alguma, Mas
Eu vi que pessoas querem ser líderes, querem ser importantes, mas a quantas pessoas eles deram a Realização? Para quantas
pessoas eles falaram da Sahaja Yoga? Eu tenho visto que até mesmo no avião também, você vai, anda na rua, em qualquer
lugar as pessoas falam sobre a Sahaja Yoga. Mas aqui nós estamos usando a Sahaja Yoga para a nossa grandeza, para o
entendimento de nós mesmos. Não foi para isso que a Sahaja Yoga foi trazida a vocês. Ela foi trazida a vocês para dar a
Realização a muitas pessoas. Eu peço às pessoas mais jovens, a geração jovem, que não desperdicem a sua energia sahaja em
bobagens... como os mais velhos têm feito. É melhor vocês irem adiante e falar às pessoas sobre a Sahaja Yoga... e difundirem
a Sahaja Yoga. Eles estão mais interessados em gerenciar escolas, cuidar das pessoas desamparadas, fazendo isto ou aquilo.
Esse não é o seu trabalho. O seu trabalho é criar mais Sahaja Yogis, mais Sahaja Yoginis. Mas isso não está presente, o que Eu
procuro não está presente. Está faltando o canal direito. Vocês devem vir para o canal direito. Vão todos adiante, nada lhes
acontecerá. Ninguém pode matá-los, ninguém pode perturbá-los. Ninguém pode prendê-los, acreditem em Mim. Vocês têm
poderes, mas se vocês não os usarem, vocês ficam assim. É por isso que nós chegamos ao ponto de estagnação. Devemos

saber que temos de usar o nosso canal direito. O canal direito é muito importante. Na próxima vez, Eu lhes falarei sobre o canal
direito, sobre quais aspectos do lado direito vocês têm. Agora, vocês não podem se tornar pessoas de canal esquerdo, seja o
que for que vocês possam tentar. Portanto usem o seu canal direito na direção certa, com o entendimento correto. Não de
forma, Eu diria, muito arbitrária... ou dominadora, como Hitlers. Nós já tivemos também Hitlers entre os Sahaja Yogis. Mas
agora chegou o momento de vocês fazerem algo mais... do que os santos fizeram anteriormente, fazer isso funcionar dessa
forma, não para manter para si mesmos, de modo que tenham uma família, tenham filhos muito bons, desfrutando e tudo mais,
a Saghaja Yoga não é para isso. A Sahaja Yoga é para transformar o mundo inteiro. Vocês têm de pensar nisso. O que vocês
estão fazendo? Onde vocês estão? E o que vocês alcançaram da Sahaja Yoga? Então, chegamos ao Agnya. O que aconteceu no
Agnya foi que os Sahaja Yoguis se tornaram... capazes de suportar qualquer coisa, podem sofrer qualquer coisa. Mas não é isso
o que nós queremos. O que nós queremos é remover os sofrimentos dos outros, queremos remover a agressão dos outros.
Portanto, nós não temos este tipo de organização. Nós não temos este tipo de entendimento. E se isso funcionar, vocês serão
pessoas diferentes. Portanto nos tornamos como santos sentados em suas ermidas, alguma coisa desse tipo, não mais do que
isso. Portanto é melhor tentar fazer alguma coisa positiva, sem agressão. Eu sei que alguns de vocês ainda são muito
agressivos, são exibidos, Eu sei disso. Mas se vocês ingressarem... no estado de espírito de trabalhar coletivamente, vocês se
darão conta dos erros que vocês têm, do que ainda está faltando na sua personalidade. Isso é muito importante. No Agnya
Chakra, muitos Sahaja Yogis falham. Eu não sei o que acontece com eles. No Agnya, Eu já lhes disse que vocês devem perdoar.
Mas isso não significa que vocês permitam... que as pessoas façam coisas erradas. Porque é muito fácil para vocês quererem
perdoar, não brigar, não dizer nada, simplesmente ficando de fora e perdoando, não. Você deve ir e falar com aquela pessoa... e
lhe dizer o que está errado. Você tem de enfrentar isso. Se você não consegue enfrentar isso, você é inútil. Exatamente como
qualquer outra pessoa. De que adianta vocês terem tido a Realização? Então agora nós temos de compreender que não é
somente... termos vibrações, de estarmos bem, de vocês poderem curar as pessoas, é o último ponto, não. Vocês têm de
difundi-la, vocês têm de falar em público, têm de ser coletivos nesse ponto e vocês têm de difundir a Sahaja Yoga. Com tantos
Sahaja Yogis pelo mundo inteiro, nós não temos progredido muito. Então agora, vocês têm de planejar: o que querem fazer,
como querem fazer e como vocês desejam difundir a Sahaja Yoga. É muito importante, porque vocês são bons em, digamos,
conversar sobre a Sahaja Yoga, cantar sobre a Sahaja Yoga. Todas essas coisas são inúteis a menos e até que vocês tenham...
uma prova concreta de terem muitas pessoas mais na Sahaja Yoga. Num pequeno país como a Turquia, temos 25.000 Sahaja
Yogis. O que vocês acham disso? Todos eles são muçulmanos. 25.000 muçulmanos se tornando Sahaja Yogis. Por que
encontramos um número muito pequeno em qualquer outro país? Eles não são muito ricos, mas se importam com a Realização
do Si... e em dar a Realização a outras pessoas. É muito surpreendente como isso deu certo, como se espalhou. Portanto, em
vez de ficar pensando em seus problemas, em seus inimigos, em seus poderes, pensem em dar poderes aos outros e torná-los
Sahaja Yogis. É muito importante. Se você está no Sahasrara, então você tem todos os poderes. No Sahasrara, se você não
expandir a Sahaja Yoga, de que adianta ter recebido a Realização? Apenas para si mesmo? Isso é muito egoísta. Assim, Eu diria
que em vez de difundir a sua própria glória, a sua austeridade, o seu próprio nome, por favor, tentem trazer mais pessoas para a
Sahaja Yoga. Entrem em uma a força dinâmica. Muitas pessoas têm reclamado para Mim... que os Sahaja Yogis não são nada
além de pessoas mortas. É isso o que vocês são? Uma única pessoa como Eu tem realizado tanto trabalho, então por que vocês
não? No seu país, vocês trabalharam por toda parte? Apenas pensem sobre isso. E é por isso que, a menos e até que vocês não
o façam, vocês não são sampoorna, vocês não são completos... e não entenderam os poderes da Adi Shakti na sua forma
completa. É por isso que Eu estou dizendo a vocês que hoje é um dia... muito importante no qual vocês Me veneram como Adi
Shakti. Mas vocês têm de saber que a Adi Shakti tem de ser uma forma completa, não pode ser apenas pela metade, de canal
esquerdo, não. Se não funcionar, então para que serve? É como qualquer outro obtendo qualquer outra realização. Isso não é
tão importante. Não é somente que vocês devem difundir, mas também formá-los e realizar isso. Todas as Minhas bênçãos,
todo o Meu amor... e todos os Meus poderes Eu lhes dou. Mas tentem compreender, certo? Muito obrigada.
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Guru Puja, Cabella Ligure, Itália, 21 de julho de 2002 Na Índia, todos estão esperando pelas chuvas das monções e estão muito
preocupados porque a chuva não veio.
Então, Eu estava dando um bhandan para a chuva e ela veio para cá. E agora, também, foi dito na televisão que irá chover na
Índia, mas, primeiro na Itália. Disseram-me que vocês, na Itália, necessitavam muito de chuva e vocês tiveram a primeira chuva
há alguns dias e agora, esta é a segunda. Porque existe a completa compreensão dos problemas de nossos fazendeiros e a
chuva, como vocês veem, é tão gentil, que ela cai no tempo certo. Eu estou surpresa com o rápido comportamento e a
obediência da chuva. Hoje é um grande dia para todos nós, porque estamos celebrando o Guru Puja e relembrando todos os
grandes gurus que vieram a esta Terra para ensinar ao mundo a respeito da Verdade. Muitos deles estiveram aqui e eles
tentaram explicar o melhor possível à humanidade o que é a espiritualidade, mas é tamanha a disparidade que, as pessoas
nunca compreenderam que a espiritualidade é a coisa mais importante que nós precisamos, que nós temos de ser um com o
Poder Divino. Todos os esforços deles têm ido na direção errada. Primeiramente, é claro, eles eram muito inteligentes, mais do
que os animais, e começaram a buscar, não a Verdade, mas algum tipo de autoemancipação, Eu deveria dizer – Eu não sei o
que dizer sobre isso, autoprogresso e nisso eles se perderam, pois deveriam primeiramente buscar a espiritualidade, que é a
coisa mais importante. Mas, nós tínhamos dois tipos de jornadas, uma através do canal esquerdo e outra através do canal
direito.
Na Índia, Eu não sei porque, nós tivemos também pessoas que foram para as florestas e se tornaram santos, mas eles estavam
fazendo tapasyas (penitências) do canal direito, isto é, entrar nos cinco elementos, um após o outro, e adquirir maestria sobre
os cinco elementos. É claro que existe verdade nisso, sem dúvida. Nós temos visto como uma vela, como uma vela lhe diz qual
é a sua condição interna, se você está possuído ou não. Uma vela pode dizer isso a você, você consegue imaginar? Uma vela
contém tanto conhecimento. Vamos supor que você tenha um problema de coração, a vela lhe mostrará, e se você se tratar
com a vela, você pode se curar. Portanto, ela é tão sensível, não apenas para curar, mas também é tão competente. Ela pode
não apenas mostrar que você está doente e tem problema, mas ela é também competente para curar. É por isso que, na Índia,
Agni era venerado, a luz era venerada, o fogo era venerado, era venerado primeiro. Eles devem ter descoberto que o fogo
conhece tudo.
Assim, a consciência interior de todos esses elementos, eles a conheciam e é por isso que eles adoravam esses elementos.
Assim, antes do Puja, eles costumavam chamar todas as Divindades que pertenciam àqueles elementos para testemunharem o
Puja, mas isso se transformou num movimento do canal direito. Sem o canal esquerdo, o canal direito é muito perigoso. Se não
tiverem o canal direito, é claro que isso também é algo muito perigoso. Mas primeiro você deve ter o desenvolvimento do seu
canal esquerdo. Isso foi o que primeiramente nós tivemos na Sahaja Yoga. O canal esquerdo é compaixão, amor, sentimento
universal. Ou podemos dizer, são as bênçãos da Devi que são descritas, como vocês sabem, no Devi Mahatmyan, que a Deusa
reside dentro de você como tantas coisas. Ela reside em você como Shraddha (fé), e Ela reside em você como o sono, Ela reside
em você como a ilusão, Bhranti. Todas os tipos de coisas estão presentes no canal esquerdo, as quais já foram descritas.
E quando Eu lhes falei sobre a Sahaja Yoga, Eu quis tornar o canal esquerdo de vocês muito forte. Aqueles que foram para o
canal direito tornaram-se pessoas muito agressivas e obtiveram domínio da essência desses cinco elementos, tudo bem, mas
eles eram extremamente irascíveis, tanto que eles costumavam amaldiçoar as pessoas, amaldiçoá-las. Eles costumavam dizer
coisas que não eram gentis. E eles não acreditavam na universalidade. Era uma coisa tão perigosa que eles obtiveram. Nos
shastras (escrituras) indianos você pode ver muitos incidentes onde as pessoas lançam uma maldição, isso é muito comum.
Todos esses gurus costumavam amaldiçoar as pessoas, porque eles não tinham nenhuma compaixão, nenhum amor, nada
disso, mas eles tinham poderes do canal direito. Mas nós temos visto atualmente que essas pessoas que são canal direito, que
vão somente para o canal direito sem bhakti (devoção), sem as bênçãos do Divino, podem tornar-se rakshasas, de fato, podem
tornar-se um grande perigo para a humanidade. Isso é algo muito sério. Através da sua inteligência, através do seu poder do
pensamento, o seu ego pode estender-se a qualquer limite e criar problemas dentro de você.

Agora, o ápice desse problema - nós temos visto isso - são muitas doenças que são totalmente incuráveis. Mesmo algumas
pessoas de canal direito, algumas pessoas. podem ter um tipo de câncer, chamado de câncer do sangue. E esse tipo de câncer,
agora nós temos curado. Mas mesmo que ele tenha sido curado, você pode retornar àquele tipo de agressividade, pensando
que você está muito certo. Pessoas assim estão sempre tentando encontrar erros nos outros: "Tal pessoa não é boa", "ela está
me ofendendo". Ou, de qualquer maneira, tentam achar erros nos outros e não nelas mesmas. A atenção deles está naquilo que
é externo, não em si mesmos. Eles nunca veem o que está errado com eles, mas estão sempre vendo o que está errado nos
outros. Fazendo isso, eles estão subindo a escada de um canal direito horrível, o qual pode lhes causar doenças horríveis.
Como Eu lhes disse, primeiro é o câncer de sangue. Se vocês se livram do câncer do sangue, então vocês podem ter outros
problemas. Atualmente, há uma doença muito conhecida, chamada Mal de Alzheimer. Isso também ocorre por causa do canal
direito. Porque se você não tem essa bhakti, essa humildade, essas bênçãos da Deusa, você pode desenvolver todas essas
doenças horríveis, que não são apenas fatais, mas que também podem ser muito prejudiciais para os outros. Portanto, sendo
uma pessoa de canal direito, você não progride. Você poderá se tornar um grande asceta, como eles chamam, que pode
amaldiçoar os outros, que pode causar problemas às pessoas, pensando que isso é um grande poder, mas não é. Não é de
forma alguma, porque apesar de você não estar oprimido por outros poderes, por poderes negativos, o seu próprio poder
consome sua vida. Então quando a Kundalini é elevada, a melhor coisa é ir para o canal esquerdo. Não criticando os outros, não
falando mal dos outros, mas percebendo o que está errado dentro de você. Descubra qual é o problema com você.
Primeiro, isso começa com vaidade: Eu sou uma pessoa muito importante. E, com essa vaidade, você continua. perturbando e
torturando todas as pessoas e tudo mais. Mas por causa do seu movimento de canal direito, você pode tornar-se muito
bem-sucedido, Hitler foi o clímax disso. E é desse modo que as pessoas começaram a fazer coisas muito, muito cruéis. Nos
dias de hoje, Eu acho que algumas pessoas estão governando, em todos os lugares, com o canal direito delas. Nós não temos
pessoas que estejam usando o canal esquerdo delas. E quando eles usam o canal esquerdo deles, eles são chamados de
santos. Agora, todos vocês têm os poderes do canal esquerdo, alguns de vocês também têm um pouco do canal direito. Não
importa.
Agora, Eu diria que vocês alcançaram a maestria do canal esquerdo. O despertar da Kundalini aconteceu, vocês são um com o
Divino. Agora, vocês podem ir para o canal direito e conhecê-lo. E tentar expressar o seu canal direito. Você pode expressá-lo
não dominando os outros, mas dominando a si mesmo, pela autoavaliação, pela compreensão do que está errado com você.
Por que você se comporta assim? Por que você perturba aos outros? Por que você subjuga os outros? Pessoas assim, Eu tenho
visto, sempre organizarão, arrumarão tudo e farão isso e aquilo. Em vez de organizarem a si mesmas, elas organizarão os
outros.
Essas coisas complicam. Mas se você tem amor e se você tem bhakti, você pode muito, muito facilmente, dominar os outros de
uma maneira bem diferente. Não é que você domine pela crueldade, pela opressão, mas você domina com seu amor e você não
quer dominar, mas as pessoas facilmente sucumbem ao amor, e à magnanimidade, à generosidade. Então, todas essas
qualidades você deve primeiro desenvolver dentro de você mesmo. É a característica do canal esquerdo: você deve ser muito
pacífico, você deve dar amor aos outros, deve ser generoso, você deve ser gentil e veja o quanto isso é recompensado . Eu
tenho visto algumas pessoas que são extremamente rudes. Elas podem ser rudes com qualquer um, essa é a natureza delas, a
qual elas devem superar com o canal esquerdo. Grosseria não é a característica que distingue um santo. Um santo é
extremamente pacífico e nunca é rude com os outros . Assim, a introspecção deve atuar, antes de tudo: Onde nós estamos
errados?
Quais são as coisas erradas que estamos fazendo? Qual é o nosso estilo? Uma vez que você descubra que o seu estilo já é de
canal esquerdo, então você deve ir para o canal direito e assumir o poder do canal direito. Quais são os poderes do canal direito
que são alcançados através da perfeição do canal esquerdo? Nós tivemos muitos gurus grandiosos nessa linha. Um deles foi
Raja Janaka. Ele era o governante de um país e um monarca muito conhecido, mas mesmo assim, Ele era muito generoso e
bom. Mas ao mesmo tempo, Ele era um grande monarca, um grande rei daqueles dias. Ele era muito conhecido por Sua

imparcialidade, por Suas qualidades de estadista e por todos os tipos de coisas belas que Ele fez por Seus súditos. Assim era
Raja Janaka.
Ele não podia ser perturbado por nada. E as pessoas nunca compreenderam por que razão o maior dos maiores santos
costumava inclinar-se diante dele. O que era tão grandioso? Embora Ele fosse um rei, vivesse na opulência, com muitos
ornamentos, veículos etc, porque nada estava acima Dele, Ele era muito desapegado de tudo. Ele tinha tudo, mas era muito
desapegado. Esse é um exemplo muito bom de uma pessoa que tinha maestria sobre o seu canal esquerdo e que agora era o
rei Raja Janaka. Desse modo, nós também tivemos muitas pessoas depois disso, uma após a outra, que eram extremamente,
extremamente ricas, extremamente, Eu diria, poderosas como reis, mas interiormente, eram absolutamente como
personalidades divinas. Nada os perturbavam, nada os faziam sentir maiores ou mais felizes. Nenhuma posição social, nenhum
poder era grandioso para eles. Esta é uma emancipação completa dos seres humanos: você é uma alma realizada.
Você deve ser completamente equipado com compaixão, amor e compreensão, mas ao mesmo tempo, isso deve ser
expressado da maneira correta. Por exemplo, nós podemos dizer que Cristo é um outro exemplo. Embora Ele fosse uma
Encarnação, a quantidade de perdão e amor que Ele tem pelas pessoas é imensa. Mas ao mesmo tempo, Ele costumava ir para
as montanhas e pregar sobre a espiritualidade. Aqueles não eram tempos seguros, porque as pessoas não gostavam de
ninguém falando daquele jeito. Eles O odiavam porque Ele falava sobre Deus e o que eles fizeram a Ele, vocês sabem muito
bem. Não importa. Embora eles O tenham crucificado, nós todos O respeitamos como uma grande personalidade. A razão disso
é porque Ele era, Ele era, sem dúvida, uma Encarnação. Mas ainda assim, Ele saiu para conceder o que Ele alcançou ou Eu diria,
quaisquer poderes que Ele tivesse aos outros.
Ele foi a todos os lugares, Ele não tinha facilidades, mas ainda assim, Ele procurou as pessoas e tentou salvá-las. Esse foi um
movimento do canal direito. Isso significa que os Sahaja Yogis também podem tornar-se canal direito, mas como Cristo. Caso
contrário, se eles forem de canal direito, irão organizar, farão todos os tipos de coisas e terão problemas de canal direito. É por
isso que Eu quero que vocês evitem o canal direito. Mas uma vez que vocês tenham a total maestria do canal esquerdo na
Sahaja Yoga, então é muito, muito necessário ser uma completa personalidade da espiritualidade, de modo que vocês adquiram
o movimento do canal direito. E o que é o movimento do canal direito? É a coletividade. Você não devem se satisfazer com o
que você recebeu. É muito fácil sentir: "Oh, agora obtivemos a Realização do Si, estamos no topo do mundo".
Não é assim. Você deve sair, falar com as pessoas. Eles o insultarão, o incomodarão, irão fazer todo tipo de coisas, mas você já
é uma pessoajá é uma alma realizada. Você pode ouvir o que eles estão dizendo, você não pedirá nada. Mas você quer fazer o
bem para eles. Isso também é compaixão, você não quer guardar a Realização para você, mas você quer fazer isso pelos outros
também. de modo que eles também tenham a Realização. É muito importante. Se você não se sente dessa forma, não sente
piedade pelas pessoas que não têm a Realização, pense na época em que você não tinha a sua Realização. Essas pessoas
também não têm a Realização do Si e estão passando momentos difíceis.
Elas podem estar com qualquer problema. Portanto, não é que após ter obtido a Realização, você se acomode. Não, não é esse
o caminho. Mas você deve fazer o máximo para dar a Realização aos outros e salvá-los. Todos vocês receberam a Realização,
não para o seu próprio bem, ela não se limita a vocês. Ela se destina às outras pessoas, vocês devem dá-la aos outros. E, assim
que vocês começarem a dá-la aos outros, vocês ficarão impressionados, muitas qualidades surgirão em vocês. Porque quando
vocês virem os outros, vocês descobrirão o que está faltando neles, o que eles precisam, o que vocês devem dar e como devem
dar. Vocês podem tornar-se qualquer coisa, um poeta, um escritor. Vocês podem tornar-se qualquer coisa, caso tenham de
estar diante dos outros.
Então isso surge como uma reação em você, todas essas qualidades se desenvolvem e você se torna, Eu diria, um artista muito
bom. Isto só é possível, se você encontrar outras pessoas e falar-lhes sobre a Sahaja Yoga e sobre a sua Realização do Si. Eu
sei que haverá problemas, vocês sabem que é verdade. Haverá pessoas se opondo a vocês, dizendo todo o tipo de coisas
contra vocês e eles tentarão parar suas atividades e farão todo tipo de injúrias. Não importa. Mas isto é o que vocês devem
alcançar: encontrar as pessoas, falar com elas e começar a falar-lhes sobre a Realização do Si. Vocês têm de salvá-las. Isso é
importante. Mas antes de tudo vocês devem saber é que não devem ter nenhuma complicação de canal direito, senão todos

eles fugirão. A pessoa que é espiritual é considerada ou reconhecida como sendo uma pessoa muito humilde.
É claro, por ela ser humilde, pessoas irão tentar tirar vantagem dela, dizer todos os tipos de coisas. Tudo bem, isso é parte do
jogo, mas ela não se importa, ela não se importa com nada, qualquer coisa que venha no seu caminho, ela não se importa. Mas
o que é a coisa principal é que ela tem compaixão. A compaixão dela que ela tinha antes, proveniente do canal esquerdo, agora
está expandida e ela quer salvar as pessoas. As pessoas não têm comida, tudo bem, é uma grande complicação. Se as pessoas
estão famintas, é outro problema. Mas se elas não tiverem a espiritualidade, de que serve a vida humana delas? Por que elas
evoluíram a esse estado? Elas evoluíram do estado animal, das piores condições possíveis, para o estado humano. E agora, se
elas não tiverem a Realização, isso é pior do que passar fome.
Pior do que todos os tipos de pobreza. Pior do que todos os tipos de doenças e problemas. Então por que não tentar dar-lhes a
Realização? Por que não ver se vocês conseguem dar-lhes a Realização? Mas, a primeira e mais importante coisa, como Eu
disse, é que vocês devem ser muito fortes no canal esquerdo. Vocês não devem começar a fazer isso, porque tiveram a
Realização, Vocês podem dar a Realização. Assim, vocês não devem começar a fazer isso, a menos e até que tenham
fortalecido o seu canal esquerdo. Uma pessoa assim é extremamente humilde, extremamente honesta, não guarda rancor por
nada, não resmunga à toa e pode ajustar-se a qualquer circunstância. Não é apegada a nada. É um desapego automático, não
tem de se desapegar.
Você pode fazer qualquer coisa para essa pessoa, você pode tentar obter qualquer coisa dela. Tudo bem, essa pessoa irá
aceitar, sem dúvida, mas sem nenhum apego a nada. Uma pessoa desapegada assim é aquela que pode realizar todos os tipos
de propagação da Sahaja Yoga. Hoje esta é a maior necessidade deste mundo: nós temos de ter mais Sahaja Yogis. Atualmente
as pessoas são tão tímidas para fazer isso. É muito surpreendente. Mas Eu tenho visto pessoas que não têm nenhuma verdade,
que têm todos os tipos de gurus ruins, aproximam-se dos outros, tentam espalhar as suas ideias falsas. Mas os Sahaja Yogis,
por que deveriam ser tímidos? Eu não entendo. Então, falem sobre isso a todos, tragam-nos para a Sahaja Yoga.
É um dia muito importante, porque no Guru Puja, dizem que um guru não pode dar nada a vocês. Mas Eu posso dar-lhes um
conselho. E o conselho é: ampliem seus corações, tornem-se humildes e tentem expandir a Sahaja Yoga, com humildade, não
com agressividade. Isso é extremamente importante. Se vocês puderem fazer isso, então farão completa justiça a esta vida,
que é uma vida espiritual. Sem isso, vocês não podem alcançar, não podem alcançar a força da espiritualidade. Para isso, vocês
devem compreender que é muito, muito importante que vocês devem dar à Sahaja Yoga uma chance completa por meio de sua
sabedoria. O que Eu recebo na maioria das cartas é: "Esta pessoa é um incômodo, aquela pessoa é um incômodo," "a outra está
fazendo deste jeito" Esqueçam isso. Todas essas pessoas não são importantes para a Sahaja Yoga. Mas se vocês começarem
de forma apropriada, ficarão surpresos.
Vocês encontrarão tantas pessoas que desejam a paz da mente, paz do coração e uma completa união com o Divino. Elas
podem não aceitar. Possivelmente, elas podem não dizer: "Eu fui a pessoas erradas", possivelmente. Mas, a despeito de tudo,
elas queriam ter a verdadeira paz espiritual dentro de si mesmas. É um desejo muito comum hoje em dia entre as pessoas. Mas
para chegar a isso e alcançá-lo, vocês terão de adotar uma vida de uma personalidade muito simples. Se você estiver muito
interessado em dinheiro ou se estiver muito interessado nos seus assim chamados poderes ou em suas ambições, então a
Sahaja Yoga não pode fazer nada. Mas se você estiver interessado em sua compaixão e na compreensão a respeito do mundo
de hoje, em como ele está turbulento. Por quê? Porque os seres humanos estão no erro.
O que temos de fazer é passar a eles o conhecimento do Divino. Esse deve ser o seu desejo e é desse modo que você se sentirá
muito confortável. Todos os outros desejos, todos os outros anseios são, como vocês dizem, na verdade, transitórios. O desejo
de expandir a Sahaja Yoga é tão bonito, que você segue trabalhando nisso e toda vez que o fizer, você ficará tão alegre e feliz.
Você não terá nenhum tipo de problema, esta é a marca da grandeza da Sahaja Yoga e Eu quero que todos vocês se tornem
assim. Como hoje é um grande dia, porque nós estamos pensando em todos os grandes santos que vieram a esta Terra e
tentaram nos guiar. O que eles fizeram? Todos eles tentaram difundir a Verdade pelo mundo inteiro. Eles sofreram muito, eles
tiveram problemas, muitos problemas, mas eles trabalharam duro, de todas as maneiras, para expandir a Sahaja Yoga e falar
sobre Deus e a Divindade. Tudo o que você tem de Me dar hoje é uma promessa de que sempre que você encontrar um ser

humano, você falará com ele sobre a Sahaja Yoga.
Não que isso seja somente importante, mas que é absolutamente a necessidade imediata do mundo. Se você entender esse
ponto neste momento, porque você está neste mundo e qual é a necessidade do mundo, você imediatamente começará a sentir
a responsabilidade por isso, que você seja um homem ou uma mulher não é importante, façam todo o esforço para ensinar,
pensar, fazer com que as pessoas entendam sobre a Sahaja Yoga, de todas as formas que forem possíveis. E Eu acho, então,
que vocês se tornarão completos como gurus. Se a Sahaja Yoga estiver apenas com você, então você não poderá ser um guru.
Guru também não significa que você saia pregando a Sahaja Yoga, falando e dando palestras sobre a Sahaja Yoga. Não.
Significa aquele que dá a Realização para os outros. A quantas pessoas você deu a Realização? Não é uma coisa para ser
contada, mas para ser sentida internamente como reverberações, ondas do oceano de Amor em seu coração. É tão bonito ver
que as pessoas obtiveram a Realização e estão imersas na alegria da espiritualidade.
Isso é o que Eu quero que vocês façam. É por isso que Eu estou nesta Terra. Eu tive de sofrer também, bastante. Não importa os
assim chamados sofrimentos, Eu os estava assistindo como um teatro. Isso acabou, mas contanto que não se preste muita
atenção a todos esses sofrimentos. O que é tão grandioso nisso? Vocês viram ontem uma bela peça sobre Maomé. Eu sempre
costumava pensar e sentir tanto pesar por Ele, pelo fato das pessoas não O terem compreendido e se perderem. Por que elas
estão fazendo todas essas coisas erradas? Agora, Eu Me sinto feliz porque pelo menos vocês entenderam a grandiosidade
Dele, e compreenderam e fizeram uma peça tão bonita sobre isso.
Eu não sei até que ponto podemos propagar isso, mas é um fato que Maomé foi morto, depois também Sua filha, Sua neta, Seus
filhos foram mortos. Seu genro foi morto. E depois disso, tendo dado fim a todos, eles começaram outra coisa horrível chamada
Sunis. Agora, a religião Suna não está, de forma alguma, perto da Verdade. É um tipo de religião muito agressiva e muito cruel. E
isso começou a se espalhar para todos os lugares. A verdadeira religião islâmica de Maomé não estava lá. Aquelas pessoas
que O mataram começaram a se tornar islâmicos. Então, também é algo muito errado que um homem, que era tão grandioso e
que tinha tanta espiritualidade, não tenha sido aceito e alguém que O matou seja agora aceito. Isso pode acontecer em qualquer
coisa, mas o pior tem acontecido neste mundo islâmico, que é muito perigoso e vemos que em nome de Deus, quantas coisas
ruins eles estão fazendo.
Então, tentem entender que o que aconteceu não era o destino de Maomé, o que aconteceu não era o destino da realidade, mas
isto é algo para abrir nossos olhos: vermos que a Verdade é sempre desafiada pela inverdade. E devemos permanecer leal à
Verdade, seja o que for que aconteça. Chegará um dia em que as pessoas entenderão que estava errado o que elas estavam
seguindo todo o tempo e que elas têm feito todo o tipo de coisas insensatas. Tudo isso será resolvido, Eu tenho certeza, muito
em breve, se Meu desejo é assim tão poderoso. Tenho certeza que eles entenderão que ser gentil, ser amável, ser compassivo é
a melhor maneira de se sentir feliz. Nada mais que isso. Que Deus os abençoe.
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Guru Purnima Puja Cabella, Itália, 24.07.2002 É muito interessante a maneira como vocês descobriram… que hoje é o verdadeiro
Guru Purnima. O Purnima é o dia em que a Lua está cheia. Eu sabia disso, mas para os Sahaja Yogis, nós temos de organizar…
sábado, domingo, segunda; sexta, sábado, domingo. Não importa quando, quer seja na data ou não, nós temos de organizar,
então neste caso, desta vez, Eu acho que foi dois dias antes. Então não importa, afinal, a Lua está aí para nós e nós estamos
para a Lua, assim não pode ser algo que estaria muito errado nisso. Eu já lhes falei muito sobre o Princípio do Guru. E o
Princípio do Guru, nós vimos pessoas que vieram a esta Terra, todas elas nasceram na maioria das vezes realizadas, na
verdade, e elas nunca deram a Realização a ninguém, é uma diferença muito grande. Todas elas nasceram como almas
realizadas e se tornaram sufis… e elas são chamadas por diferentes nomes, mas não foi dado a elas a Realização do Si, elas a
tinham… e por causa de sua Realização do Si, como elas tinham, elas têm muito conhecimento, e é isso que elas tentam
transmitir às pessoas. Elas sabiam tudo sobre os chakras, elas sabiam tudo, de alguma forma, deve ser em suas conquistas de
vidas passadas que elas sabiam disso, talvez algumas delas foram discípulos de outras pessoas muito grandiosas. Eu não sei
como elas tiveram ideias completas sobre o que é a Realização do Si, o que nós alcançamos a partir da Realização do Si. Agora,
a única pessoa, Eu acho, Profeta Maomé é Aquele que… falou sobre Miraj, que é a ascensão. Miraj é a ascensão através de
nossa Kundalini. É claro, na Índia, eles de fato falaram sobre isso, mas em qualquer outro país, eles não disseram isso tão
claramente, que existe algo chamado Miraj. E não somente Ele falou de Miraj, mas também Ele falou do tempo da ressurreição,
quando suas mãos falarão. Ele disse duas coisas, primeiro que suas mãos falarão quando vocês obtiverem sua Realização. É
uma coisa grandiosa de se dizer, porque é desse modo que vocês podem verificar e ter certeza… que vocês obtiveram sua
Realização. Esse é o sinal que Ele deu, e a segunda coisa, Ele falou sobre Miraj… e o cavalo branco que Ele disse não era nada
além do que a Kundalini, Ele não usou a palavra Kundalini, mas Ele disse que é um cavalo branco. Então Ele é Aquele que sabia o
que deveria acontecer… com as pessoas quando elas obtivessem sua Realização do Si. Essa é a grande revelação para todos
vocês e de grande ajuda para a Sahaja Yoga. Todos vocês são almas realizadas porque… vocês podem sentir as vibrações, essa
é uma coisa, e em segundo lugar, como vocês se transformaram, Ele explicou muito claramente. Nós temos muitos santos na
Índia, muitos deles, um melhor do que o outro e seja o que for que eles falaram, seja o que for que eles digam é notável, é
notável. Mas, na verdade, os seres humanos, Eu acho que somos muito tolos, eles nunca se deram conta de que temos muitos
santos aqui. Até mesmo na Turquia, nós tivemos sufis, onde é uma religião sunita, lá também, nós tivemos muitos sufis. No
mundo todo, nós tivemos almas realizadas, eles não eram encarnações, mas nasceram como almas realizadas. Então vocês
veem a explicação deles e tudo é muito bom porque… eles eram seres humanos e seja o que for que eles disseram… foi muito
bom para os seres humanos compreenderem. Porque uma Encarnação disse algo, é algo além. E este é o novo, Eu devo dizer,
avanço das pessoas que eram… realmente seres humanos e tinham se tornado almas realizadas, e o modo como eles falaram
sobre várias coisas é notável. Em primeiro lugar, a maioria deles eram poetas… e há um – nós tivemos Kabir na Índia, nós não
sabemos como ele nasceu, de onde ele era, quem eram seus pais, isso é totalmente desconhecido, apesar disso, você somente
pode distinguir a partir de sua poesia que… ele era um grande Sahaja Yogi. E como ele descreveu as coisas, é muito
interessante. Ele trouxe à tona muitas verdades fundamentais em sua poesia… e ele falou sobre isso. Ele não pertencia a
nenhuma religião, como tal. Quando ele morreu, houve uma briga entre hindus e muçulmanos: "O que nós devemos fazer com
seu corpo." E eles dizem que quando eles levantaram o lençol que o estava cobrindo, eles encontraram flores, dois tipos de
flores, um para os hindus… e outra para os muçulmanos. Então foi desse modo que ele resolveu os problemas… dessa briga
estúpida que as pessoas estavam tendo. Na Sahaja Yoga, nós não pertencemos a nenhuma dessas religiões estúpidas, nós
pertencemos a uma religião que é a Vishwa Nirmala Dharma, e toda a estupidez de todas essas religiões, nós realmente
devemos jogar fora. porque o que vocês apenas veem agora, hoje, em todos os lugares, cada grupo religioso está lutando um
com outro, batendo uns nos outros, matando um ao outro, quero dizer, não é a maneira… que uma pessoa religiosa deveria ser,
mas eles estão matando uns aos outros. Quero dizer, todos os tipos de coisas horríveis, eles estão fazendo. É inacreditável
como eles podem fazer isso, tanta crueldade. E a primeira coisa é que para um yogi ou para um santo, a crueldade
absolutamente não existe. Eles sacrificarão suas vidas, eles farão qualquer coisa, mas eles não serão cruéis com outra pessoa.
Agora, aqueles que em nome de Deus e da religião são cruéis… não são na verdade de forma alguma pessoas religiosas. Então
é isso o que a perversão da religião é. Todos devemos entender que se pertencemos a Sahaja Yoga, então para nós a bondade,
a doçura, a compaixão e o amor… são as principais qualidades que devemos ter, e se nós não temos isso, então não somos

Sahaja Yogis. Assim, nós somos um clã diferente, Eu devo dizer, personalidades diferentes, que são realmente almas
realizadas, que estão acima de todas essas idéias absurdas… e que têm vibrações. Mas, como Eu disse, agora vocês devem
espalhar isso, porque Eu vim nesta Terra apenas para as pessoas obterem sua emancipação, a Realização delas. E a menos e
até que todas as pessoas… que acreditam na emancipação delas a obtenham, Eu não serei feliz. Há muitas pessoas que de fato
acreditam, mas ainda não obtiveram sua Realização, então vocês têm de trabalhar e vocês ficarão surpresos, vocês
encontrarão pessoas que estão muito ansiosas para obter sua Realização. Isso funcionará neste dia do Guru Purnima, é um dia
muito auspicioso. Eu os abençoo com um poder especial… com o qual vocês podem dar a Realização aos outros. Não se
envolvam em seus próprios problemas, isso não é importante, tudo será resolvido. Na maioria das vezes, Eu recebo cartas
sobre seus próprios problemas pessoais… ou sobre algum outro tipo de problema. O que vocês devem fazer é ver qual é o
problema dentro de vocês, o que está acontecendo dentro de vocês, por que estamos tendo um problema interno, qual é o
nosso dever, por que obtivemos a Realização do Si, por que nós obtivemos essa riqueza de espiritualidade… e o que devemos
fazer com isso. Eu lhes digo que realmente pensem sobre isso todos os dias, mesmo por meia hora, vocês se darão conta de
que… vocês são pessoas muito bem equipadas. Os santos fizeram tanto, eles escreveram tantas coisas, eles lutaram contra as
pessoas, eles fizeram tudo. Vocês não têm de fazer nada assim, mas uma coisa é que vocês devem expandir a Sahaja Yoga.
Mesmo agora, a Sahaja Yoga não é tão aceita em todos os lugares, as pessoas não sabem sobre ela, é surpreendente.
enquanto todos os tipos de gurus horríveis são muito conhecidos. Assim, nós temos de fazer isso através de nosso
comportamento, através de nossa compreensão, através de toda a nossa vida, as pessoas devem dizer: "Essas são pessoas
raras e diferentes." Eu estou feliz que hoje é mais um dia de Guru Purnima, que é um dia muito auspicioso, e é considerado uma
bênção muito grande para vocês, porque isso lhes dá, quero dizer, este é um certificado… de que todos vocês são capazes de
ser gurus. Vocês têm de se tornar isso, tornar-se é importante, na Sahaja Yoga, tornar-se é importante, todas as outras coisas
são realmente inúteis. Vocês têm de se tornar, especialmente as mulheres são tímidas, Eu acho. Elas podem fazer muito e elas
devem trabalhar isso, elas são tímidas por nada, qual é a necessidade de ser tímida? Elas são muito tímidas e… elas
simplesmente não se envolvem em todo o trabalho da Sahaja Yoga, Vocês devem. Se as mulheres começarem a falar sobre ela,
Eu acho que isso funcionará muito mais rápido. E Eu abençoo todos vocês para fazerem esse trabalho, que foi deixado pela
metade pelos santos, é o dever de vocês completá-lo. Que Deus os abençoe.
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Shri Kubera Puja Canajoharie, EUA, 18.08.2002 Hoje nós iremos venerar a Shri Krishna… como uma personalidade muito
grandiosa… e vocês sabem por que Ele veio a esta Terra. veio para estabelecer esta nova forma de…, não é o Virata, não é o
Virata, mas uma forma pela qual este país se tornou tão próspero. E foi somente através de Seu Advento que… Ele criou uma
mentalidade tão bela entre as pessoas, de como desenvolver esta cultura com Dharma. E vocês tiveram grandes líderes, que O
seguiram e, de certa forma, O veneraram… e criaram um novo mundo desta América. Mas, infelizmente, à medida que o tempo
passou, Sua forma desapareceu da mente das pessoas. A razão foi que Krishna foi representado aqui… por um tipo muito,
muito errado de pessoas, que não tinham nenhuma idéia sobre Shri Krishna, de que Ele era um Grande Mestre da Riqueza, de
que Ele sabia como usar a riqueza… e como criar a riqueza com o Dharma, não com o adharma. Todos eles esqueceram-se
completamente disso… e gradualmente começaram a usar poderes de manipulação, todos os tipos de coisas adharmicas,
enganando, estorquindo dinheiro, gastando o dinheiro deles em coisas totalmente inúteis. Ele é Kubera. Ele não necessita de
nenhum dinheiro, é claro. Ele obtém o dinheiro e, não apenas isso, Ele viveu no dinheiro. Eles dizem que Ele criou uma casa
dourada para Ele, totalmente feita de ouro, em Dwarika, mas que está submersa na água, no oceano. E ninguém acreditou que
isso fosse verdade. Mas agora, eles acharam a Sua casa sob as águas, em águas muito profundas. Portanto, todas as
conjecturas a respeito Dele estavam erradas, todas falsas. Ele definitivamente foi um homem que ganhou muito dinheiro…
através do Dharma. Ele também era o filho de um rei e construiu Dwarika feita de ouro. Ela ainda está lá e as pessoas a
encontraram, mas sob o mar. Milhares de anos se passaram, mas ela ainda existe. Apenas porque ela pertenceu a Shri Krishna,
ela ainda existe. É assim que é porque Ele era Aquele que defendia Satya, a Verdade. Ele era a favor da Verdade… e Ele realizou
tudo no princípio da Verdade. Ele tentou eliminar tudo que não fosse verdadeiro. Ele tentou remover tudo aquilo que era
destrutivo… e Ele estabeleceu a Si mesmo através somente da Verdade. Ele é Aquele que representa a Verdade, a Verdade
absoluta… e como a Verdade pode prevalecer em tudo. Eu sou exatamente o oposto Dele, porque Eu não entendo nada a…
respeito de dinheiro, mas Ele está cuidando disso na Minha vida. Eu não tenh jeito para isso, Eu não entendo as transações
bancárias, Eu não entendo de dinheiro. Eu não consigo nem contar o dinheiro. Agora, o que vocês podem dizer sobre isso? Mas
Ele está lá para cuidar disso… e Eu jamais tive nenhuma escassez de dinheiro, nenhuma falta de riqueza. Tudo está cheio de
riqueza. Isso também chega através do seu senso de satisfação. Se você possue esse senso de satisfação, você não procura
dinheiro. O que aconteceu no seu país, onde algumas pessoas ganharam dinheiro? Se você tem um pouco dinheiro, você
adquire o gosto por ele. Eles não são pessoas satisfeitas. Então como loucos, eles começaram a gastar dinheiro em coisas
insensatas. Isso é algo muito humano. Depois da evolução humana, depois de alcançarem um certo grau de iluminação, então
todas essas coisas degradantes, como a ganância, desaparecem do seu caráter. Você não tem mais em você essa ganância… e
você se torna uma pessoa extremamente satisfeita. Para você o dinheiro existe, tudo bem, mas ele não é tão importante. Você
apenas tem de pensar que o necessita e você o consegue. Tudo feito por Shri Krishna por toda parte, vocês podem imaginar?
Ele está fazendo tudo isso para cuidar de vocês… e os ajuda com o dinheiro. Eu comecei a Sahaja Yoga sem nenhum centavo.
Eu nunca tive nenhum problema. Assim, um fato é que, como Kubera, Ele é fornecedor de riqueza. Ele cuida das pessoas que
não têm dinheiro. Ele dá dinheiro às pessoas que defendem a Verdade, que desfrutam a vida baseada na Verdade. É através do
Seu trabalho que as pessoas desfrutam a riqueza, caso contrário, elas não conseguem. Elas têm uma quantia de dinheiro, elas
querem ter mais. Isso significa que elas não desfrutam a riqueza. Elas têm um pouco, elas querem obter muito mais. Por quê?
Porque elas não estão desfrutando seja o que for que elas possuam. Mas, após a Realização do Si, você verá que desfrutará…
seja o que for que você tiver. Você desfruta completamente, totalmente, e não corre atrás de algo que não existe. Não importa
se você não o tiver. Muitas vezes, as pessoas Me perguntaram: "Mãe," "porque nós não temos um Puja a Shri Krishna como
Kubera?" Eu disse: "Tudo bem." Neste momento todos estão tentando tornar-se Kubera. Vamos deixá-los aprender uma lição. E
então nós teremos o Puja de Kubera. E é por isso que hoje Eu concordei em termos esse Puja. Porque agora vocês viram o que
acontece… se vocês são gananciosos, vocês seguem cometendo todos os tipos de pecados, todos os tipos de coisas erradas,
as quais podem destruir o seu país. Um país tão rico, agora, tornou-se um país pobre. Onde esse dinheiro está indo? Eles são
muito espertos. Alguém Me disse que hoje esse dinheiro é gasto em seguros. "Meu Deus!" Eu disse. Eles disseram que não se
pode retirar esse dinheiro. Em segundo lugar, eles disseram que… o dinheiro está em paraísos fiscais e tudo mais. Eu disse:
"Mas vejam agora, eles nunca tiveram medo de que…" "fossem capturados." E continuaram fazendo isso por muitos anos. Mas,
Eu tenho certeza de que um dia, todos eles serão expostos pelo próprio Kubera. Assim, hoje, através da veneração a Kubera, o

que estamos fazendo é estabelecer a verdade sobre o dinheiro. O que está por trás do dinheiro? Qual é o sentido de ter
dinheiro? Este país possuía dinheiro. Como consequência, muitas pessoas boas vieram para cá… para trabalhar e vocês tiveram
tantas coisas complementares. Vocês tiveram muitas pessoas que complementaram, porque Eu creio que, em certas coisas, os
americanos … eram um pouco abaixo, não em inteligência, mas em brilhantismo. Eu creio que estava faltando um pouco neles,
então eles trouxeram muitas pessoas brilhantes de fora. E eles também eram pessoas muito concentradas, por isso eles
trabalharam muito bem. Eles respeitaram as pessoas inteligentes que vieram. Então, isso é o que acontece quando vocês
esquecem que… a Verdade é o ponto principal. Se vocês não têm a Verdade, não adianta terem dinheiro, porque o que vocês
fizeram foi envolverem-se com isto e aquilo, com todos os tipos de coisas apenas para ganhar dinheiro. Outro dia, Eu estava
viajando por Las Vegas… e quando paramos no aeroporto, muitas pessoas embarcaram no avião e todas elas tinham uma…
expressão como se alguém tivesse morrido na família delas. "O que aconteceu?" A princípio, Eu não podia entender. Então
disseram: "Mãe, elas perderam todo o dinheiro delas." Então, quando as pessoas têm dinheiro, elas estão saltitantes. No
momento seguinte, elas estão chorando porque o perderam. Qual é a utilidade desse dinheiro que é tão temporário, que é tão
inútil? Mas essa é a natureza humana, correr atrás da maya. E esta é a qualidade do dinheiro: a de lhes trazer a maya. Maya
como esta: eles conseguem um pouco de dinheiro, de alguma forma. Com essa pequena quantia, eles compram algo, então,
eles pensam que dinheiro é muito importante. Vocês podem comprar muitas coisas. Vocês podem comprar carros, aviões, isto
e aquilo. É aí que a maya faz o jogo em vocês… e vocês começam a correr atrás desse dinheiro louco, que os tornam loucos. É
bom que, na atual conjuntura, eles tenham descoberto a falsidade dessa maya do dinheiro. E Eu estou muito contente que todos
eles estejam algemados… e todo o poder do dinheiro deles tenha terminado. Assim, Kubera está realizando todos esses
truques. Krishna é uma personalidade extremamente cheia de truques. Ele faz esses truques em cada ação, uma após a outra.
Em questões de dinheiro, Ele inicialmente os engana, faz com que vocês corram atrás do dinheiro… e depois vocês
simplesmente descobrem que era uma estupidez. Nós temos uma história no nosso país, chamada Sheikh Chilli. Ele ganhou um
pouco de dinheiro e ficou preso nas garras dessa maya. Assim, ele pensou: "Eu posso me sair muito bem." Então, ele começou a
sonhar com o que ele poderia fazer. Então, ele foi e comprou um monte de ovos e disse: "Agora estes ovos vão dar muitos
pintinhos que irão crescer," "eu irei vendê-los e ganharei muito dinheiro." Era assim que ele estava falando. E, enquanto pensava
sobre isso, ele foi dormir… e durante o seu sono, ele caiu sobre os ovos e todos eles se quebraram. Assim a maya estava
terminada. Isso deve acontecer precocemente, mas se não acontecer, então você acaba indo para a cadeia ou alguma coisa
assim. A Sahaja Yoga é algo que lhes dá uma visão completa. A visão completa da destruição que pode seguir-se a essa maya.
É algo que os faz ter uma clara compreensão de que… vocês não devem fazer nada dessas coisas. Eu sou diferente. Eu lhes
disse, Eu não compreendo nada disso. Mas mesmo que você entenda o valor do dinheiro, mesmo que você entenda que… o
dinheiro pode lhe dar muitas coisas, apesar disso, você não olha para ele, simplesmente vira sua face, esse é o sinal de um
verdadeiro Sahaja Yogi. Para ele, isso não importa, faz parte de sua natureza. Não é que ele faça algo para isso ou dizer: "Isto é
meu", nada disso. É de sua natureza não se importar com dinheiro, simplesmente porque ele está acima disso. Aquele que está
acima do dinheiro é um verdadeiro Sahaja Yogi. Aquele que é condescendente com a insensatez… e com maya do dinheiro não
é um Sahaja Yogi. É claro, Eu tenho visto que a maioria dos Sahaja Yogis são extremamente… honestos, especialmente no
Ocidente. Mas na Índia, existe uma doença, assim como vocês têm alguns vírus aqui, nós temos também alguns vírus na Índia.
Assim, eles continuam correndo atrás do dinheiro. Para eles, o dinheiro é importante. Mas no processo evolutivo, se você
alcança um estado no qual… você se eleva acima do seu Nabhi Chakra, eleva o seu Nabhi Chakra, então o dinheiro não é tão
importante. Ele não é tão importante. Para Mim, Eu acho, Eu não consigo comprar coisas desnecessárias. É claro, há muitas
coisas desnecessárias acumuladas, porque todos Me dão presentes, isso e aquilo. Mas, Eu mesma, vocês ficarão surpresos, Eu
fico ansiosa ou, Eu devo dizer, hesitante, ou como vocês chamariam, completamente ausente do local… onde eles estejam
fazendo algum negócio ou alguma compra. Venha aqui e conserte isso por favor. Ele cai e, por isso, então Eu o estou
segurando. Corrige-o. Agora está bom. Da mesma forma, os Sahaja Yogis devem conectar a sua mente… ao seu Espírito e
desfrutar dos poderes do seu próprio Espírito. Uma vez que vocês alcancem essa alegria, vocês não caem na sua ganância.
Isso é algo muito, muito simples, mas, algumas vezes, vocês não o fazem. Vocês ficam encantados com alguma coisa, talvez
um carro, talvez um avião, Eu não sei o que é, seja o que for. É uma dor de cabeça ter tantos carros, não é? Mas as pessoas os
têm. Eles pensam que, com isso, as pessoas ficam impressionadas e acham que não há limite para eles. Nada disso. Se elas
ficam impressionadas, de que isso serve para nós? O que você ganha com isso? O Sahaja Yogi tem o seu próprio Espírito para
desfrutar. Mais do que qualquer outra coisa, ele não quer possuir nada. Também é uma dor de cabeça possuir alguma coisa. O
outro lado disso é Mahalakshmi. Se este princípio está dentro de você - o Princípio de Mahalakshmi – você nunca terá um
problema de dinheiro. Pelo contrário, você saberá como resolvê-lo. Até agora, quanto a Mim, Eu estou saturada do Meu

Princípio de Mahalakshmi, porque Eu não sei de onde e como ele funciona sem nenhum esforço. Mas, pela Minha natureza, Eu
não tenho nenhum interesse de forma alguma, Minha natureza. Mas é o… Eu não sei a causa desse efeito. Agora, vamos supor
que Eu compre uma pequena coisa, exatamente assim. ela será vendida, no mínimo, por um valor dez vezes maior. Ela irá valer
pelo menos dez vezes mais. Eu não sei como. É muito surpreendente. Automaticamente, Eu compro algo muito pequeno… e
descubro que é algo muito caro. Como isso funciona? Devem ser milagres de Mahalakshmi, Eu acho. Assim, o que Eu tenho que
lhes dizer é o seguinte: vocês não devem se preocupar com a sua situação financeira, de forma alguma! Não fiquem calculando,
não confiram quanto dinheiro vocês têm no banco, o que vocês devem fazer com o seu dinheiro, onde devem investi-lo. Eu
tenho visto as pessoas ficarem loucas, planejando tudo. Não é necessário fazer isso quando você é um Sahaja Yogi. Tudo
funciona automaticamente. A ganância está dentro de você, como qualquer outra doença. Assim como você possui doenças, a
ganância também está lá. Assim como as doenças podem ser curadas com a Sahaja Yoga, as suas doenças, tanto quanto a
sua ganância, desaparecem. Vocês não sabem o que é a ganância. A única forma de contrabalançá-la é tornar-se
extremamente generoso. Se você for extremamente generoso, a ganância desaparecerá. Essa pode ser uma outra maneira de
fazer isso. Vamos supor que você tenha algo na sua casa… e você ache que é demasiado. Não é para se livrar daquilo, mas
apenas pense que é demasiado e que você deveria dá-lo a alguém. Você começa a pensar a quem pode dar. E imediatamente
você se lembrará: "Oh! Aquela pessoa não possui isso, deixe-me dar isso a ela." E se você lhe der, ela ficará tão grata, tão grata
que lhe dirá… todo o tipo de coisas belas que normalmente ninguém diria a você, ninguém. E é surpreendente como isso dá
alegria, como as pessoas gostam da sua generosidade. Portanto, você deve ser generoso, apenas generoso, não com você
mesmo, mas sim com os outros. Tanto quanto possível, seja generoso. A generosidade é algo que dá muito amor, ela é uma
das expressões do seu amor. Isto aconteceu muitas vezes Comigo, Eu vi que alguém necessitava de algo e mantive aquilo em
Minha mente. Eu comprei aquilo e o dei àquela pessoa. A quantidade de amor que aquela pessoa Me deu foi… milhares de
vezes maior do que… a alegria que Eu teria tido comprando aquilo para Mim. Aquilo era tão insípido para Mim, mas para ele
era… Ele contou para muitas pessoas: "A Mãe me deu isso." "A Mãe me deu isso." Eu fiquei surpresa. Então eles Me
perguntaram: "Mãe, como Senhora lhe deu isso?" Eu disse: "Simplesmente a partir do amor." Muitas pessoas vieram para a
Sahaja Yoga pensando… o que é a generosidade. Ser generoso é a melhor maneira de viver neste mundo. Afinal de contas, é
uma dor de cabeça ter muitas coisas. É melhor livrar-se delas, mas a partir do amor. Se você fizer isso, você saberá o quanto as
pessoas o apreciarão. Uma outra coisa é livrar-se da ganância, você deveria tentar fazer algum tipo de trabalho coletivo ou
social. Suponhamos que você vá a um lugar… onde existam muitas pessoas pobres. Eu lhes digo, sua ganância simplesmente
desaparecerá. Você ficará surpreso ao ver como essas pessoas estão vivendo, em que condições. "Por que eu me importo com
essas coisas, riqueza e tudo isso?" Essas coisas serão simplesmente chocantes. Algumas vezes, você vê pessoas, na Índia
também, em condições muito ruins. Certa vez, Eu fui a Calcutá e Eu fiquei tão… de uma forma ou de outra, por acaso, aconteceu
de Eu estar em lugares onde as pessoas estavam vivendo… em condições de extrema pobreza, até mesmo as crianças. E vocês
ficarão surpresos, por vários dias Eu não consegui comer. Eu ficava chorando e não Me alimentava. Eu simplesmente não sabia
o que fazer, porque Eu senti: "O que é isso? Por que estas pessoas estão assim?" Eu não podia fazer nada, por isso Eu chorava
e… pensava que algum dia Eu deveria tentar fazer algo por elas. É notável que em uma idade muito jovem, Eu fundei uma casa
para leprosos, Eu fundei uma enfermaria, uma casa para refugiados, todos os tipos de coisas. E Eu nunca nem mesmo pensei
que… seja qual for o dinheiro que Eu tivesse, se eu desse a essas pessoas, Eu talvez tivesse de abrir mão de algumas coisas. Eu
também vendi algumas das Minhas coisas, porque é tão prazeroso doar, Eu lhes digo, é tão prazeroso doar, dá tanta alegria ser
generoso. De todas as formas, é tão evidente que você deve ser generoso. Essa é a qualidade de Kubera. Ele é uma
personalidade extremamente generosa… e é essa a personalidade que vocês devem ter. Eu vejo que os Sahaja Yogis são muito
generosos. Até agora ninguém Me disse que alguém é um sujeito avarento, até agora, até agora. Mas eu tenho certeza de que
chegará um dia… em que nós teremos pessoas de qualidade muito elevada. Na Sahaja Yoga, nós não dizemos, como alguns
cultos dizem, que você deve abrir mão de suas roupas, abandonar a sua família, que você vá morar na floresta ou em uma
cabana ou algo assim, nada disso, não abandone nada. Você deve abrir mão a partir do seu coração. Esso simplesmente
deveria acontecer na sua personalidade. Você não tem de abandonar. E se você tiver isso bem estabelecido na espiritualidade,
você nem mesmo pensará em roubar alguém. Pelo contrário, você gostará de abrir mão de tudo. O Meu pai era ainda pior do
que Eu, Eu devo dizer. Ele sempre deixava a casa aberta, todas as portas abertas. Ele dizia: "Nenhum ladrão virá se você não
mantiver as portas fechadas." Então um dia um ladrão veio e levou o seu gramofone, um daqueles antigos, com um grande
megafone, ele levou embora. No dia seguinte, o Meu pai estava sentado, muito triste. Então, a Minha mãe perguntou, "Por que
você está triste?" "Por causa do gramofone?" "Não, eu só estou triste porque parece que um conhecedor…" "de música levou o
gramofone, mas não levou nenhum disco." Então Minha mãe disse: "Tudo bem, o que devemos fazer?" "Anunciar no jornal para

que ele venha buscar os seus discos?" Isso é tão belo que, mesmo após tantos anos, Eu o estou lhes contando e vocês estão
desfrutando. Que belo caráter é o da generosidade. Mas se você forçar isso através da religião, através de qualquer destas
idéias: "Você deve abrir mão disso." Você não tem de abandonar. Você abandona a partir do seu interior. Se você não estiver
apegado a algo, você abriu mão. Isso deve existir. E se todos vocês desfrutarem da sua generosidade e caridade, não haverá
nada igual. Eu conheci pessoas que são muito ricas e tudo mais, mas lhes falta a generosidade. A generosidade é uma outra
qualidade de Kubera. Talvez Ele entendesse de bancos, talvez. Naquele tempo não existiam bancos, mas Eu acho que deve ser
por causa da maneira como … como Ele lida com os bancos. Parece a Mim que Ele está sentado no topo deles… e é por isso que
ainda não há problemas nos bancos. Eu não sei, mas Ele é uma pessoa muito hábil, muito inteligente, muito alerta, o que é
importante se você tem de lidar com dinheiro, embora Ele fosse totalmente desapegado do dinheiro. Apenas observe a Sua vida,
o que Ele fez. Ele viveu uma infância com o Seu guru. E Ele costumava levar as vacas e o rebanho para o campo, nas matas. Foi
assim que Ele viveu na Sua infância. E mais tarde, Ele brincava com os meninos que cuidavam das vacas, numa família comum.
Ele jamais ansiou por dinheiro. Ele roubava a manteiga, porque as mulheres da região costumavam vendê-la para… os militares
de Kamsa. Então, Ele costumava comê-la, de modo que aquelas mulheres não a forneceriam para eles. Imaginem só, um
pequeno menino como Ele. Então na verdade, Ele estava lhes ensinando uma lição. Aquelas mulheres eram gananciosas,
queriam fornecer a manteiga àqueles soldados horríveis. E Ele próprio comia toda a manteiga. Em tudo o que Ele fez, o que você
vê é uma extrema generosidade, extrema generosidade. Com toda a Sua inteligência, Ele era tão bom. E, Eu devo dizer, Ele
matou o Seu próprio tio. Para Ele, isso não era importante, os assim chamados parentes não eram importantes. Mas o que você
vê em nossa Índia especialmente, é que os parentes são muito importantes. O pai é um ladrão, o seu filho é ladrão, o seu neto é
um ladrão. Todos eles são ladrões. Vocês podem imaginar? Eu jamais vi uma família na qual se alguém é ladrão, algum dos
seus descendentes seja honesto. É uma coisa estranha, mas tamanha ganância se infiltra na mente deles, que eles não acham
que isso seja importante. Eles simplesmente pensam que roubar é a única maneira que se pode viver, embora na Índia haja
pessoas que são extremamente honestas. Eu tenho visto nos nossos empregados, eles nunca roubam, nada, nunca. Eu não sei,
não há uma razão para isso. É um fato, eles nunca roubaram nada. Isso é muito surpreendente. Por quê? Por que eles não
roubam? Eles estão felizes com as suas vidas. Eles não querem mudá-la. Eles não querem ter essas coisas horríveis… que
podem colocá-los na cadeia. Mas eles não sabem, eles nem mesmo pensam nisso. Eles simplesmente não fazem isso. Por
quê? Porque eles têm o senso de vergonha. Nas pessoas mais pobres, o senso de vergonha é muito, muito desenvolvido. Nessa
sociedade, eles têm um grande respeito pelas pessoas que são honestas. E todos eles são honestos. Um deles pode não ser,
mas eles não têm nenhum respeito por tal pessoa, porque eles pensam que o autorrespeito é o mais importante. Vocês podem
imaginar essas pessoas pobres? Eles comem apenas uma vez por dia, mas para eles o autorrespeito está acima de tudo.
Assim, a terceira solução para… esse problema de ganância sem sentido é o seu autorrespeito. Por que você deveria roubar?
Por que você deveria ter qualquer coisa que seja roubada? Ou por que você deveria ter qualquer coisa que pertença a outra
pessoa? Se você tiver esse autorrespeito dentro de você, você não tocará em nada que não seja seu. Quando os empregados
podem fazer isso, por que não… as pessoas que não estão com tão pouco dinheiro? É o temperamento de nível mais elevado,
Eu acho, que eles desenvolvem, onde o autorrespeito deles é… o muito mais importante do que todos os tipos de… outras coisas
que talvez satisfaçam a ganância deles. Uma coisa sobre a ganância é que ela nunca é satisfeita. Ela nunca é satisfeita. Eu visto
pessoas que já foram muito ricas… tornaram-se muito, muito pobres. Então para elas, a vida tornou-se um inferno. Elas não
conseguem viver sem a sua grande pompa e exibição. Mas elas não entendem que tudo isso era falso. Elas apenas continuam
se sentindo extremamente… oprimidos quando perdem o seu dinheiro. E então, existem pessoas que querem ter dinheiro. Elas
farão qualquer coisa para ganhar dinheiro. É algo muito engraçado, mas o poder também é a mesma coisa. Se você tiver os
seus próprios poderes, você não anseia por esses poderes. Mas eles desejam ter poder porque eles querem ter dinheiro. Eles
obtêm poderes com o dinheiro. Vocês podem imaginar isso? Onde estão os seres humanos? Em que nível? Em que nível de
evolução eles estão? Eles estão andando em círculos atrás de dinheiro. Este é o Nabhi Chakra, o qual deve ser melhorado, que
lhes dá a satisfação. Se o seu Nabhi Chakra estiver satisfeito, você alcançou o estado de Kubera. É muito importante
certificar-se… de que seu Nabhi Chakra esteja satisfeito. Existem tantos outros tipos de coisas que nós temos, mas Eu acho que
agora a pior é essa ganância… e se ela puder ser controlada de uma forma ou de outra, ser trazida para seu nível adequado,
então Eu acho que o mundo melhorará muito. Que Deus os abençoe.
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Programa Público 22-8-2002 Eu Me inclino a todos os buscadores da Verdade. Na verdade, todos nós estamos buscando a
Verdade. Tantos de nós, mas até agora, muitos não conseguiram encontrar e estão perdidos. Mas o que é a Verdade? Qual é a
verdade a respeito de você mesmo? A verdade é que você não é este corpo, você não é estas emoções, mas o que você é? Você
é o Espírito. Todos os grandes santos e Encarnações têm dito que você é... o Espírito e o que estamos tentando descobrir é a
nossa real identidade. Nós estamos atrás dessa busca a respeito de nós mesmos. Nós também temos cometido muitos erros
por causa... de pessoas que orientam mal, mas Eu devo dizer que há um mecanismo formado... dentro de cada um de vocês
que os levará a essa real identidade, que lhes dará a Realização do Si. É muito surpreendente que... eles não tenham falado
sobre a Kundalini até agora. Há um poder dentro de todos vocês que é a Kundalini, que é uma energia em espiral de três voltas e
meia em seu, Eu devo dizer, atrás do seu osso triangular ou dentro dele. E Ela esta esperando pelo momento para poder ser...
despertada e poder passar através dos diferentes centros, atravessando a área óssea da fontanela. E é desse modo que vocês
obtêm a Realização do Si, vocês sentem a brisa fresca saindo da área óssea da fontanela. Isso é uma concretização. Não é
Minha palestra ou leitura ou qualquer coisa. É a concretização que tem de acontecer. Se você não obtiver isso agora, não
importa. Na próxima vez, você pode conseguir isso, mas a maioria das pessoas de fato conseguem isso de forma coletiva. É
muito surpreendente que levou tantos, tantos anos... para as pessoas chegarem a esse estágio... onde elas estão pedindo pelo
que é real. Isto pertence a vocês. Este poder é de vocês. E está somente esperando para ser despertado. Qualquer quantidade
de palestras, qualquer quantidade de leitura, nada pode ajudar. O que é necessário é somente uma mente calma e isso funciona,
isso funciona sob qualquer circunstância. É muito surpreendente. Este é o momento, talvez, que foi destinado para ser dessa
maneira. Eu estive muitas vezes neste país anteriormente. Quando Eu vim pela primeira vez, Eu fiquei surpresa... ao ver como as
pessoas estavam correndo atrás do que é falso. Então, Eu desisti. Depois de nove anos, Eu vim pensando: "Qual é o problemas
com estas pessoas?" "Por que elas não conseguem compreender..." "o que elas têm de alcançar, o que elas têm de obter?" Tudo
está escrito e foi dito por todos os santos, por todas as Encarnações. Eu não conseguia entender... porque eles estavam
satisfeitos com todos os tipos de insensatez. E, de alguma forma, Eles vieram para a América e... prosperaram aqui com toda a
sua falsidade. É muito triste que tenhamos perdido tantos belos buscadores... em sua busca. Agora, Eu tenho de lhes contar
algo, algo simples, vocês devem saber que vocês têm todo o direito de conhecer a si mesmos, de ter a Realização do Si, cada
um de vocês. Ninguém pode forçar isso e ninguém pode negar isso. É o seu direito fundamental pelo qual vocês podem obter...
a Realização do Si. Se você é um ser humano, é o suficiente. Quer você seja da América ou da Índia ou de qualquer outro lugar,
cada um tem este direito de obter a sua Realização do Si. Como resultado da Realização do Si, o que acontece? Essa é a
questão. Primeiramente, você começa a sentir as Vibrações Divinas nas pontas dos dedos. Vibrações Divinas como brisa
fresca... e isso começa a fluir através de suas mãos. Vocês ficarão surpresos ao ver que quando isso acontece, vocês
começam a duvidar. Eu conheci pessoas que fecharam as suas portas e janelas, elas quiseram testar e descobrir se elas
tinham essas vibrações frescas. Vocês têm isso. É um sinal do seu Si e dentro dessas vibrações puras. Como resultado disso,
tantas outras coisas podem acontecer. Mas a coisa mais importante é que... você se torna uma pessoa muito pacífica,
tranquila. Você se tornará uma pessoa muito equilibrada... e você se torna essa testemunha... sobre a qual todas as religiões
falaram. Você alcança esse estado de testemunha. E uma vez que você se torne a testemunha, você vê todo o quadro, o mundo
todo de uma maneira bem diferente. Você se torna a testemunha. É um estado no qual observa-se tudo. Você não reage, mas
você observa. E a sua própria presença irá ajudar as pessoas. Eu sei que, atualmente, a América está em um estágio muito
difícil... e que as pessoas estão muito amedrontadas. Se elas fossem almas realizadas, elas nunca teriam ficado assim. O poder
da Realização é tão grandioso que ele ilumina... não só você, mas ilumina os outros, ilumina a atmosfera, o ambiente. Assim, é
muito importante que você obtenha... o último avanço notável de sua evolução... e alcance esse estágio que chamamos de
Realização do Si. É um ingresso nos poderes divinos e no reino espiritual da vida, que é muito, muito surpreendente, muito
surpreendente, é muito difícil compreender também. Mas, uma vez que você se torne uma alma realizada, automaticamente
você sabe o que é isso. Você se torna tão sensível, ao mesmo tempo você está tão bem protegido. Você pode resolver muitos
problemas. Você pode fazer muitas coisas que você nunca seria capaz de fazer. A razão é: agora você se tornou dotado de
poderes pela Força Divina. Isso é o que todos vocês estão buscando, nada mais. Isso é o que você deseja, nada mais. E isso é o
que você deve obter. Não adianta entrar em um lugar às cegas... e tentar descobrir algo que não sabemos. Com a Realização, a
sua saúde irá melhorar, a sua riqueza irá aumentar, o seu temperamento irá melhorar... e você se tornará uma pessoa com tanta

compaixão, tão bela... que as pessoas ficarão impressionadas... ao ver como você alcançou esse estado. Você se torna tão
coletivo, muito coletivo. Eu estou surpresa como esse temperamento coletivo tem... surgido em todos os Sahaja Yogis, como
eles colocam isso em prática. É muito belo e surpreendente. Vocês podem ser de qualquer, qualquer país, distantes uns dos
outros, onde as pessoas não conhecem umas às outras... e há tamanho amor e tamanha compreensão. Isso está além de Mim,
às vezes ver... como belamente eles se combinam juntos, misturam-se juntos e aprendem uns com outros. Tamanho amor,
tamanha compaixão e tamanho poder... está presente, pertence a vocês, pertence a vocês. Vocês não têm de pagar por isso.
Vocês não têm de fazer nada desse tipo, vocês apenas têm de ter a sua Kundalini despertada, que é muito, muito fácil de fazer e
isso funciona. O momento chegou, Eu creio, para o despertar em massa. O momento chegou e é por causa disso que temos de
realizar isso. Não é algo milagroso, Eu acho. Se você observar a nossa evolução, deste estágio para este estágio para este
estágio. Agora, no estágio humano, o que nós temos de alcançar? Por que nós somos seres humanos? Que papel nós temos de
desempenhar? Porque você é uma personalidade espiritual. Você tem de se tornar essa personalidade espiritual. Não é pela
leitura de livros ou... fazendo todos os tipos de rituais que você irá alcançar isso. É somente dentro de você mesmo onde a
Kundalini se eleva, passa através destes vários centros e torna-o conectado... com o Poder Divino que é onipresente, que está
em todos os lugares. Então, você pode aprender o que é isso, como funciona, como o ajuda, como o educa e como lhe dá o
conhecimento. É realmente notável e funciona em todos os países. É muito surpreendente que as pessoas Me disseram: "Nos
EUA isso nunca funcionará." Eu disse: "Por quê?" "Porque eles estão somente atrás de gurus..." "que tomariam dinheiro e fariam
grandes coisas." Eu disse: "Tudo bem. Afinal eles são seres humanos..." "e como seres humanos, todas as idéias deles
mudarão." "E eles irão buscar a sua paz e alegria." Eu devo dizer que hoje na América, isso tem funcionado maravilhosamente.
Em todas as cidades aqui, nós temos pessoas que estão seguindo a Sahaja Yoga. Cada um que veio a Mim é... exatamente
igual a qualquer outro Sahaja Yogi de qualquer outro país. Vocês podem acreditar nisso? Não há nenhuma diferença de forma
alguma... em sua expressão, em seu amor, em sua compaixão. Todos eles são tão bons e tão belos. É difícil de acreditar que
eles tenham esquecido todas as diferenças. E como eles tenham se juntado... e estejam em tal estado de amor e alegria. É uma
área bem diferente na qual vocês têm de entrar... e vocês entram nela sem fazer nada, seja o que for, a sua Kundalini somente
se eleva e lhes dá a Realização do Si. É sem esforço. Não tem de fazer nenhum esforço, ficar em uma postura de cabeça para
baixo ou qualquer coisa. Simplesmente, onde quer que você esteja sentado, você obtém a sua Realização do Si. E uma vez que
você a obtenha, você cresce nisso. Você cresce tão bem nisso. Você se torna tão dotado de poderes. Você fica surpreso às
vezes. Você vê pessoas que nunca foram poetas, eles, de repente, se tornam poetas. Há pessoas que nunca conseguiam fazer
nada no palco, ficavam tão apavoradas, elas se tornarem grandes palestrantes. Há músicos que disseram: "Mãe, nós não
sabíamos cantar." Assim todos os tipos de criatividades surgem. Como isso vem e como isso de repente começa, eles não
sabem. Você se torna extremamente criativo... e começa a apreciar de uma maneira muito sutil a criatividade dos outros. Então,
esta coisa estúpida chamada ganância, que capturou o seu país, agora também é assim: quando as pessoas ganham algum
dinheiro, o gosto por esse dinheiro as torna gananciosas. É simples assim. Agora, o que acontece na Sahaja Yoga é que... você
não tem nenhuma ganância. A ganância acaba, você é uma alma satisfeita. Por que você desejará ter tantos carros, tantos
aviões? Não é necessário Porque você se torna uma pessoa sábia. Torna-se, tornar-se é a questão. Você se torna tão sábio que
você não deseja ardentemente as coisas. Você fica extremamente satisfeito. Como resultado disso, você é completamente
somente abençoado... com uma vida muito bela e tudo que você deseja está lá. Essas são as bênçãos do Divino. E tantos
milagres, tantos milagres que você fica impressionado... ao ver como você é abençoado. O que você fez para merecer isso?
Você é agora o Espírito. Essas são as bênçãos do Espírito. As pessoas ficam completamente curadas, sem dúvida, mas elas
também se tornam muito compassivas, extremamente compassivas. E elas não entendem de onde elas obtiveram essa
compaixão. Pessoas muito compassivas. Em terceiro lugar, elas ficam em consciência sem pensamentos. Isso significa
completo silêncio interior. Você vê algo e torna-se silencioso. Você não reage, você apenas observa. Causa tanta alegria ver as
coisas claramente. Mas quando você vê algo, as suas vibrações atuam. É uma personalidade muito poderosa, que quando você
vê algo, suas vibrações atuam e elas resolvem. Elas podem resolver todos os tipos de problemas. Essas vibrações podem lhe
dizer o que está errado com a outra pessoa, o que está errado com certos países. E também, você deve saber como corrigir
isso. Se você conseguir descobrir como você pode corrigir as coisas, o problema é resolvido. E é tão gentil e tão doce que você
não tem de lutar, apenas funciona. Todos vocês são capazes de se tornar essa personalidade poderosa, dessa compaixão,
desse amor e compreensão. E você simplesmente desenvolve essa consciência sem pensamentos, que é um estado muito
importante, no qual você são se sente aborrecido, não fica aflito, você fica completamente em silêncio observando tudo... e
você se torna uma personalidade tão agradável, que aqueles que entram em contato com você... também se tornam muito,
muito agradáveis. Você pode dar a Realização aos outros. Você mesmo pode fazer isso. Não é somente que você ter a sua

Realização, mas você pode dar a Realização. É muito surpreendente que você se torne tão poderoso. Você pode mudar a
atmosfera, o ambiente. Você pode realizar tantas coisas... apenas com a transformação de sua mente. E todas as coisas ruins
como, devemos dizer, todas as coisas que são muito destrutivas, você simplesmente não gosta delas, simplesmente você
desiste assim, rapidamente. E você também se protege. Você é completamente protegido de todas as pessoas más. Portanto, é
importante que você se torne... essa personalidade poderosa que Eu chamo de personalidade espiritual. As pessoas têm falado
sobre isso, dizendo todos os tipos de coisas. Elas leram todos os tipos de histórias. Agora, o momento chegou para a
concretização. E isso é tão importante, tão importante para vocês que vocês obtenham isso. O momento chegou. é o seu
direito, é o seu direito fundamental... alcançar este estado onde você se torna completamente uma personalidade espiritual, que
é dotada de poderes e que sabe como usar esse poder, como fazê-lo funcionar. É muito surpreendente como quanto mais
avançados somos, menos chances existem, porque nós estamos perdidos, perdidos na floresta do progresso. Mas, apesar de
tudo isso, as pessoas acham muito difícil viver em um ambiente tão movimentado, elas vêm para a Sahaja e ficam
absolutamente em paz. Seja o que for, seja qual for o tipo de vida, vocês são completamente pacíficos e vocês dão paz aos
outros. Eu tenho falado por milhares de vezes pelo mundo inteiro... e Eu creio que isso funciona. Isso funciona de fato. Eles
queriam que Eu permitisse que vocês fizessem algumas perguntas. Eu não Me importo que vocês Me façam perguntas, mas o
problema é que este questionamento pode ser, às vezes, muito estúpido. E se vocês querem desperdiçar tempo com uma certa
quantidade... de estupidez, vocês podem perguntar. Assim, se alguém desejar fazer-Me perguntas? Vocês conseguiram
algumas pessoas que desejam fazer perguntas? Não? Tudo bem. Então agora teremos a Realização do Si. É muito simples. O
que vocês têm de fazer é colocar ambas as mãos assim. Tudo bem. Agora, por favor fechem os seus olhos. Por favor, todos
vocês fechem os seus olhos. Não há nenhuma hipnose. Portanto, por favor fechem os seus olhos. Primeiro, coloquem a sua
mão esquerda em direção a Mim... e a mão direita no topo da cabeça, na área óssea da fontanela, a mão esquerda em direção a
Mim. Agora, coloquem a mão direita em direção a Mim... e a mão esquerda no topo da sua cabeça, sem tocar a cabeça, acima.
Não ambas as mãos, uma mão no topo da cabeça, somente uma mão. Mantenham os seus olhos fechados. Agora, todos
aqueles que estão sentindo... a brisa fresca na sua mão... tentem perceber que isso vem do topo de sua mão, não abaixo. Se
estiver vindo de baixo, apenas a elevem. Vocês podem abrir os seus olhos e ver. Primeiro coloquem ambas as mãos em direção
a Mim novamente. Observem se vocês estão sentindo uma brisa fresca em suas mãos... ou estão sentindo uma brisa fresca
saindo de sua cabeça, pode ser quente, pode ser quente. Se estiver quente, tente perdoar as pessoas. Pode ser quente, mas não
importa. Todos aqueles que sentiram a brisa fresca ou quente saindo... de suas mãos ou saindo da região óssea da fontanela,
por favor levantem as suas mãos, ambas as mãos. Não tenham medo. A maioria de vocês, a maioria de vocês sentiu isso. Que
Deus os abençoe. Quantos de vocês não sentiram? Por favor levantem suas mãos. Muito poucos. Muito surpreendente. Estou
muito feliz em ver que... a maioria de vocês sentiu a brisa fresca. Que Deus os abençoe. Muito obrigada.
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Shri Ganesha Puja, Cabella Ligure, Itália, 14.09.2002 Hoje nós nos reunimos aqui para venerar Shri Ganesha. Shri Ganesha é a
Divindade da Inocência. Quando nascemos, como crianças, é Shri Ganesha quem está agindo e nós somos muito inocentes. E
isso é algo tão poderoso que, com essa inocência, as crianças sobrevivem sob muitas circunstâncias. E nós as amamos,
porque elas são inocentes. Nós gostamos delas, porque elas são inocentes. Quando começamos a crescer, nosso Sahasrara
também se fecha… e desenvolvemos todos os tipos de coisas esquisitas, que entram em nós e não saem. Elas simplesmente
ficam lá, não vão embora. A inocência tem um grande efeito sobre o nosso caráter… e sobre o nosso senso de castidade. Na
verdade, quando você é inocente, você não sabe… o que é a não castidade, o que é ser não casto, o que é ser astuto. Você é
inocente e você está sendo cuidado pelo próprio Shri Ganesha. Qualquer pessoa que tente fazer mal a uma pessoa inocente,
Shri Ganesha cuida dela e se encarrega disso. Muitas pessoas que são inocentes neste mundo, é claro que elas são muito
poucas, mas elas se tornam tão desapegadas de todos os problemas mundanos, como a luxúria e a ganância e muitos outros,
porque elas são tão puras, que nada pode lhes causar dano ou difamá-las. Esta é uma bênção tão grande que temos, que a
inocência tenha sido, na verdade, criada dentro de nós. E ela foi criada há muito tempo. Toda a inocência, tudo foi criado muito,
muito antes de que fôssemos criados. É uma qualidade tão grandiosa para nós… nos tornarmos inocentes. A maior qualidade
de Shri Ganesha é a Alegria. Ele lhes dá alegria, como crianças pequenas. Elas podem nem mesmo falar ainda, mas elas nos
dão tanta alegria. A qualidade de dar alegria vem de Shri Ganesha. Mesmo depois de virem para a Sahaja Yoga, Eu tenho visto
pessoas… que não estão tão cheias de alegria, são muito sérias, elas não sabem rir ou desfrutar qualquer coisa. Este é o sinal
de que nessas pessoas ainda está faltando inocência. Assim é importante compreender que, se vocês são Sahaja Yogis, vocês
devem ter alegria e transmitir alegria aos outros. Exatamente como as crianças, como elas são doces. Elas podem ser
recém-nascidas, mas quanta alegria elas lhes dão. Mas, suponhamos que vocês não tenham essa capacidade… de desfrutar a
inocência das crianças, então ninguém pode ajudá-los. Ganesha não pode ajudá-los, porque essa é uma qualidade inata… que
os seres humanos têm, e se vocês não possuem essa qualidade, não adianta ter nenhum outro senso. Como algumas pessoas
que gostam de comida, elas gostam de cores, elas gostam de todas as outras coisas. Mas, se você não tem Shri Ganesha, você
não pode de forma pura desfrutar nada. Portanto, é somente através das bênçãos de Shri Ganesha… que podemos realmente
desfrutar todas as coisas na sua total magnitude. Caso contrário, nós começamos a julgar as coisas, começamos a criticar, as
pessoas levantam tantos questionamentos. Se você veem algo e isso lhe dá alegria, então espera-se que você dê uma
explicação para aquilo. Assim, nós temos muito críticos neste mundo… e eles estão todo o tempo criticando-se uns aos outros.
Agora, os críticos estão criticando os críticos, esse é o maior problema. Esse é o trabalho deles. Porque Ganesha não está
presente. E eles continuam criticando os outros, nunca criticando a si mesmos… e achando que não há limite para eles. E com
isso, eles criam um tipo muito ruim de comunidade, a qual, na verdade, é muito prejudicial, é muito perigosa. Isso é como ter
uma espécie de furúnculo… ou algo infectado no seu corpo, no seu ser. Assim, se você não pode apreciar isso… e se você não
consegue desfrutar isso, então está faltando Shri Ganesha em você. Você deve ser capaz de desfrutar tudo… e de desfrutar
suas crianças, desfrutar as crianças das outras pessoas. Este é o sinal de que o seu ser é completamente abençoado… por Shri
Ganesha. A beleza de Shri Ganesha é esta: Ele cuida da Kundalini de vocês, Ele protege sua Kundalini, Ele guia a sua Kundalini…
e por todos os chakras, Ele teve de abençoá-los. Se você não tiver as bênçãos de Shri Ganesha, você será um sujeito
completamente inútil como Sahaja Yogi, porque o tempo todo você estará vendo os pontos ruins dos outros, o tempo todo você
fica desprovido, Eu devo dizer, você fica se mentendo em um problema… através do qual você não consegue desfrutar nada.
Pelo seu temperamento, você pensa que você é muito sério, que você é maduro, que você é muito desenvolvido, mas você não é
inocente. Tais pessoas criam tantas dores de cabeça a todo mundo… e se há alguém assim na família, as pessoas querem
livrar-se dele. Portanto, vocês devem ter a qualidade de Shri Ganesha, que é a de dar felicidade aos outros. Depende de quanta
alegria você pode dar aos outros. Ele não quer nada. Tal pessoa não dirá: "Eu tenho de conseguir isso," "eu tenho de obter essa
posição, eu deveria ser o líder," eu deveria ser isto e aquilo", não. Ela simplesmente desfruta dar alegria, alegria aos outros,
sendo bem-humorado e gentil… e nunca, nunca tenta insultar nem ferir ninguém. Se uma pessoa assim, por engano, fere
alguém, ela se arrepende disso. E por cem vezes ela pedirá o seu perdão, se ela o feriu. Uma pessoa tão feliz é um verdadeiro
Sahaja Yogi. Esse é quem desejamos ter por perto. Aqueles que não têm nenhum ódio de ninguém, não têm nenhuma malícia
por ninguém… e que não ficam vendo as falhas dos outros, mas tentam encontrar qual é o ponto bom dessa pessoa, o que é tão
especial nessa pessoa. Não se importa de que cor você é, se você é negro ou branco, se você é alto ou baixo, isso não faz

diferença, porque isso é a absoluta, absoluta felicidade. E para essa felicidade absoluta, você não critica… e você não tenta
encontrar defeitos nos outros. Agora, o problema é que as pessoas estão ficando… muito avançadas nessa era moderna, muito
avançadas. E elas estão muito mais avançadas em criticar os outros, Eu acho, criticar os outros é o máximo que elas têm. E
elas também têm uma qualidade muito ruim: identificar-se com o país no qual elas vivem ou com a família a qual pertencem. Eu
tenho visto que isso gera um grande problema. Elas também se identificam com as diferentes religiões que seguem. Imaginem,
a partir disso, quantos problemas surgiram, pois vocês começam a diferenciar uns dos outros. Por exemplo, vamos supor que
alguém que tenha nascido em… algum lugar, então ele diz que ele é o melhor, que o seu país é o melhor, que o seu povo é o
melhor e que não há nada de errado com eles. Por outro lado, se uma pessoa é um verdadeiro Sahaja Yogi, que possui dentro
dele Ganesha iluminado, então ele percebe isso e desfruta o humor por trás disso, o humor de todas essas pessoas, do que elas
estão correndo atrás, como elas se comportam, Eu quero dizer, a forma que ele compreende as piadas por trás disso, piadas
que estão evitando a realidade. E a realidade só é possível se você estiver no reino da felicidade. Do contrário, o tempo todo
você encontra alguma coisa errada, alguma coisa irritante, então alguma coisa perturba você. Mas se você percebe o humor por
trás de tudo, então você está perfeitamente bem. Por exemplo, Eu lhes diria que Eu já tive muitas dessas experiências, nas quais
as pessoas Me disseram: "Mãe, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo." Então, Eu perguntei àquela pessoa: "Você é
assim?" De forma direta. Ele disse: "Não, eu não sou assim." Mas Eu disse: "Por que todos veem isso em você?" "Eles devem
estar errados." "Todos eles devem estar errados ou você está errado?" Então, ele disse: "Talvez seja eu." E desse modo você
observa, você pode moldar essas pessoas, que pensam que elas estão corretas e que o resto do mundo é ruim, que eles têm o
direito de odiá-los e de pensar de modo errado. O que acontece é que você perde a essência da alegria. A essência da alegria é
ver em tudo, ver em tudo a fonte da alegria. Vamos supor que você veja algo aqui, agora se for estranho, isso deve lhe dar
também um grande senso de humor, e se for belo, deve lhe dar um outro senso, o de apreciação. Mas Eu não posso entender as
pessoas que seguem repisando… sobre algo que não possui significado em suas vidas, nem na vida dos outros. Eu diria que
Meu pai tinha uma grande capacidade para fazer aquilo. Certa vez, Eu cheguei em casa e contei isto: "Meu irmão estava
elogiando um homem por sua música." "O que você acha?" Ele disse: "Ele é um músico, sem dúvida, mas ele é muito corajoso."
Eu disse: "Por quê?" "Porque você escuta, ele continua…" "cantando qualquer coisa, ele nunca se sente mal por isso." "Todos
podem estar nervosos, todos podem estar rindo dele," "mas ele não se importa, ele continua cantando da sua maneira." Então,
essa é a beleza da compreensão, cada defeito na pessoa pode ser desfrutado. É uma grande percepção, Eu devo dizer, é uma
percepção muito sutil, pela qual você pode desfrutar de todas as pessoas. Se elas têm defeitos, então você as desfruta como
algo humorístico… e se elas têm algo muito bom, então também você consegue desfrutar. Então por que você evita as pessoas?
Por que você deveria afastar-se das pessoas, criticá-las por absolutamente nada? Com base nisso, as pessoas construíram
grandes organizações. Por exemplo, os católicos vão ajudar os protestantes, os protestantes vão também ajudar - Eu não quero
dizer "ajudar", Eu estou dizendo que eles também terão um tipo de ódio,,, contra as pessoas que são católicas. De que adianta
isso? De que adianta odiarem-se uns aos outros a partir do fato de que alguém é protestante ou católico? Simplesmente veja a
si mesmo, veja o que está errado com você. Por que você pensa dessa forma? Por que você olha para essas coisas… e sempre
pensa que alguma coisa está errada com a outra pessoa? E então, você forma grupos e luta, você pode ter até mesmo guerras
com esse tipo de idéia… de que a outra pessoa não é boa e você é absolutamente perfeito. É assim também com o país, Eu
tenho visto. Por exemplo, mesmo na Sahaja Yoga, Eu tenho visto. Se alguém vem, digamos, da Índia ou de qualquer outro país, o
líder estará ansioso para colocar o seu candidato à frente dos outros. É tal a identificação que eles ainda não conseguem estar
conscientes disso. Mas então, Eu faço os meus truques. Quando eles tentam fazer todas essasc coisas, quando eles tentam
apoiar um grupo, um tipo de pessoa, de um tipo de…, nós não diríamos religiões agora, mas países. Essa identificação com o
país é ainda tão grande na Sahaja Yoga, de que você vem de um país, então você quer apoiar a mentalidade daquele país. Você
nunca apreciará seja quem for bom que venha qualquer país, é um Sahaja Yogi. Nós somos uma comunidade global, nós não
devemos nos identificar com um país, que "as nossas pessoas devem casar-se", que "nós temos de colocar nossas pessoas lá".
Eu tenho percebido todo esse tipo de coisa e Eu lamento muito… que vocês não tenham compreendido a natureza da Sahaja
Yoga. A Sahaja Yoga é algo global, totalmente global. Ela não tem nada a ver com um país ou com uma pessoa. É algo tão
global que se você observar o seu lado sutil, é algo que dá grande alegria. Deus Todo-Poderoso criou este mundo como uma
coisa só. Eles podem ter as Nações Unidas, podem ter isso e aquilo, mas eles ainda estão muito identificados com o seu país…
que eles não conseguem também corrigir aquele país. Por exemplo, algo está errado com o seu país, eles não conseguem
corrigir. Antes de tudo, para eles tudo está bem, porque eles nasceram naquele determinado país. Ou eles apreciam algum outro
país, então eles continuam o elogiando a tal ponto qu eles são destruídos… e os seus ideais também destroem as pessoas.
Assima melhor coisa é ver a piada que está por trás de estar… identificado com um país. Existe uma grande piada nisso. Eu

desfruto isso muito, Eu tenho visto também entre Sahaja Yogis, é muito comum que eles estejam identificados com um país. Se
você está identificado, então você deve tentar corrigir aquele país. Você deve tentar corrigir os compatriontas que estão
seguindo um determinado tipo de ideologia. Eles nunca veem isso, porque eles estão tão envolvidos com eles, que não
percebem o que há de errado neles. Eles sempre irão ver o que está errado com os outros. Mas tenho visto que os que são
Sahaja Yogis verdadeiros são muito bons. Eles Me dizem o que está errado no seu próprio país. O que está indo mal no seu
próprio país. Qual é o problema do seu próprio país. Como os compatriotas são. É muito surpreendente. Eu fiquei surpresa ao
ver como as pessoas Me disseram… como algumas pessoas de seu país estão tão mal-identificadas elas são contra a Sahaja
Yoga de uma maneira sutil. Eu fiquei surpresa ao ver como eles sentiram isso dessa forma. Eles disseram: "Mãe, veja, eles não
são globais, de forma alguma." Uma vez que você se torne global, todos os seus problemas de províncias e coisas assim…
estão terminados. Mas isso não entra na cabeça deles, que nós temos de ser globais, nós somos Sahaja Yogis, nós não
podemos nos identificar com um ou outro país. Se vocês fazem isso, então ainda falta em vocês a nossa personalidade
universal. E essa personalidade universal surge em nós através de Shri Ganesha. Ele é uma personalidade universal, quer Ele
esteja na Índia, na Itália ou na Inglaterra. O que é essa personalidade? É inocência. Muita inocência, muito inocente e não
somente isso, Ele é uma personalidade que propicia alegria. Todas essas pessoas que dão a felicidade são reconhecidas. Não é
que o mundo não as reconheça. Eles podem não saber que são globais, mas aqueles que são pessoas globais escrevem livros…
de formas globais, pensando em coisas globais. E eles podem também criticar as pessoas do seu próprio país, eles podem
criticar as pessoas do seu próprio clã, eles podem continuar fazendo coisas assim. Mas eles podem também ser escravizados
por algum outro país e tentar elogiá-lo demais. Portanto você não deve ser escravizado. Você não deve se identificar. Mas você
deve identificar-se com o seu Si. E seja o que for que seu Si desfrute deve se expressado. Este é o sinal de que o seu Ganesha
está lá… e que Ganesha está trabalhando. É muito importante que os líderes compreendam isso. Porque Eu tenho visto a
maneira como eles estão identificados… com seus compatriotas, algumas vezes é chocante para Mim. Eu fico realmente
chocada, como eles podem ser assim. Eles não pertencem a nenhum país, eles não pertencem mais. Eles estão no país de Shri
Ganesha, que é o país do Amor e da Felicidade. Se você não pode dar felicidade e amor, então há alguma coisa errada com
você. Com isto apenas, com Sua qualidade, as pessoas se tornam castas. Porque a castidade é algo que dá muita alegria, dá
muito alegria. A castidade não é algo que você tem de dizer a alguém… ou forçar alguém ou restringir alguém, mas é para ser
desfrutado, para desfrutar o seu Si e desfrutar a castidade de outra pessoa. É uma bênção tão grande de Shri Ganesha, uma
bênção tão grande você poder desfrutar a sua própria castidade. Você não se importa com a outra pessoa, se ela é casta ou
não, se ela está fazendo coisas ruins, se ela é uma pessoa arruinada, não importa. Você não é prejudicado com isso, você tem a
sua própria castidade, a sua própria vida de momentos muito castos. Hoje em dia é um estilo tão moderno… de pensar que as
portas estão abertas, uma vida sem castidade… e todos os tipos de idéias erradas a respeito da castidade. Se alguém hoje fala
em castidade, as pessoas pensam que ele deve ser louco, como pode ser isso? Tudo é feito atualmente, se observarem, há
todos os tipos de moda. Agora, quando uma moda começa, ela se espalha. Então todos começam a vestir-se da mesma
maneira, eles não têm personalidade própria. Todos continuarão cometendo erros da mesma maneira, especialmente as
mulheres perderam o seu senso de castidade. Elas perderam o seu senso de castidade, porque a maneira como se vestem,
algumas vezes choca. Qual é a necessidade de se vestir assim? Por que vocês não podem vestir-se apropriadamente? Mas isso
simplesmente, simplesmente mostra que elas não têm caráter próprio. Na verdade, elas podem dizer: "Sou isto, sou aquilo",
mas elas não são. Elas não são nada, porque elas são aderem… todos os tipos de forças que estão ao redor. Mas olhem para as
crianças. As crianças não são assim. Elas não têm todas essas idéias esquisitas de impressionar… as pessoas com a sua vida
sem castidade. Nenhuma delas. Pelo contrário, crianças são muito conscientes… e elas querem se tornar pessoas muito
castas. Isso tem um efeito nos olhos, Eu devo dizer. Shri Ganesha age através dos seus olhos, a forma como você olha uma
pessoa é muito importante. Eu tenho visto as pessoas perderem completamente… o controle sobre os seus olhos, elas ficam
olhando para uma pessoa, olhando para uma outra pessoa, olhando para uma outra. Simplesmente por razão nenhuma, mas
isso é um problema de falta de nenhum controle de Ganesha… e com isso, os olhos são danificados, danificado significa… que
você não consegue olhar nada com concentração. Então como você pode penetrar em algo? Qualquer penetração é possível
somente se você conseguir realmente… ajustar os seus olhos de uma tal maneira que você veja alguma coisa naquele
momento, para aquele momento… e não ficar movendo os seus olhos de um lado para o outro. Isso pode significar qualquer
coisa, pode resultar de qualquer coisa. Isso significa que Ganesha é Aquele que é o detector das nossas falhas. Por exemplo, as
pessoas têm ganância. Então elas começam a ver quais roupas as pessoas estão usando, quais roupas elas devem usar. Se
elas têm ganância, então elas verão que alguém tem uma bela casa. Dirão: "Eu deveria também ter uma bela casa." Mas elas
nunca veem a beleza daquela casa. Elas nunca veem a verdadeira essência daquela casa. Mas, simplesmente, elas continuam

dizendo: "Eu deveria ter esta casa deste tipo, eu deveria ter isto." Elas não tem nenhum senso da beleza, Eu diria, elas têm
apenas o senso de posse. E isso é algo tão ruim para se dizer, porque o senso de beleza é… algo tão profundo e o senso de
posse é tão deteriorado, tão agressivo. Portanto devemos olhar para as coisas pelo ângulo de Ganesha: "Como Ele fará isto,
como Ele usará isto?" Nós aprenderemos com as crianças, como elas observam as coisas… e como elas resolvem as coisas,
como elas pensam. Vocês ficarão impressionados ao ver o quão sensatas elas são… e elas falam coisas muitos sensatas. Eu
conheci uma criança, então ela Me disse: "Eu amo a lua." Eu disse: "Tudo bem, e o que há de errado com a lua?" "Nada, mas ela
se esconde por trás das nuvens o tempo todo." Então Eu disse: "Por que ela faz isso?" "Porque ela anda muito. Assim, ela fica
cansada…" "e tem de descansar. É por isso que ela faz isso." "Se ela não caminhasse tanto, se ela ficasse parada," "ela não teria
que fazer isso." Imaginem só. Uma criancinha observando todas essas coisas! E Eu fiquei surpresa ao ver como uma pequena
criança sabe… o que é certo, o que é errado ou sabe como se comportar, como compreender a forma apropriada de fazer as
coisas. Elas não são ensinadas, elas não são condicionadas, nada. Mas elas sabem como se comportar… e elas são sempre
cuidadas pelo Divino. Eu conheci crianças que caíram de grandes alturas. Nada aconteceu a elas. Além disso, as serpentes… e
animais desse tipo não mordem as crianças. Dizem que mesmo os tigres nunca tentam comer as crianças. O que é isso? O que
é tão poderoso que faz com que… as crianças sejam tão seguras e possam crescer? Mas então elas crescem e se tornam
criaturas tão horríveis… que não são castas, que ficam correndo atrás de mulheres ou mulheres correndo… atrás de homens é
um jogo comum nestes dias. E é inacreditável como podem…. pessoas que são até mesmo Sahaja Yoguis fazerem isso. É claro
que eles não fazem, mas alguns deles ainda estão nesse tipo de confusão. Portanto, quando você tem o seu Ganesha já
estabilizado… Antes de criar todo o Universo, a Mãe criou Shri Ganesha. Se Ele está presente, então a vida é muito fácil. É muito
fácil viver em uma sociedade assim. Uma amizade assim também é tão fácil, porque não há nada de possessividade… ou
qualquer tipo do que você pode chamar de perversidade. Quando você tem olhos depravados para mulheres, maus olhos para o
dinheiro, maus olhos para posses, Ganesha é arruinado. Ele só sabe como desfrutar. Ele desfruta tudo. Se algo pertence a Ele,
não importa. Se algo pertence a Mim, não importa. Mas você deve saber como desfrutar a beleza disso. E quando essa alegria
está dentro de você, você não envelhece, porque você está o tempo todo desfrutando. O que há para ficar velho? Mas,
normalmente, isso não acontece. Você é muito crítico. Você é, Eu diria, muito egoísta… algumas vezes estúpido, muito estúpido.
Tudo isso você perde, toda essa aderência do seu Si, que é felicidade. O que é o seu Si? O Si não é nada além de felicidade. Um
pessoa feliz é definitivamente uma pessoa… que consegue o seu Si se expressando através da sua felicidade. Tal pessoa dá
tanta alegria, é tão bem-humorada e nunca rebaixa alguém. Em cada pequena coisa, ela vê uma beleza. E a natureza de cada
criação é tão bela. Eu fico realmente surpresa ao ver que a poesia chegue a tão poucas pessoas. Porque eles ficam
descrevendo casos de amor, isso e aquilo, todas as coisas insensatas e quais coisas os tornam infelizes. Ser infeliz não é o
sinal de uma pessoa que é uma alma realizada. Portanto se você tem esse problema e você é infeliz, apenas observe e veja por
que você desenvolveu esse tipo de atitude estranha em relação a tudo? Por que você não consegue desfrutar tudo? Você fica
observando essa pessoa, aquela pessoa, você nunca desfrutará. Enquanto que se você observar as crianças, é muito
interessante. Elas olham para… Como uma piada que Eu ouvi. Havia uma piada sobre uma criança. Eles tinham um convidado
para comer na casa deles. e ele estava comendo. Então essa criança viu aquele homem comendo. Ela disse: "Mamãe, ele não
come como um cavalo," "você disse que ele come como um cavalo." Assim isso é o que elas são, muito simples, muito
honestas. E é desse modo que elas corrigem as pessoas, corrigem. O que você deve falar com as crianças, o que você deve lhes
dizer… é muito importante. Porque se você lhes diz alguma coisa: "Não façam isso!" Então, elas farão aquilo de tal maneira… que
será ridícula, totalmente ridícula… e antes de mais nada, elas são muito obedientes. Elas pensam: "Nós somos crianças, nós
devemos obedecer." E essa obediência surge da sua natureza simples. Mas nós não devemos tentar dizer a elas coisas demais.
E nós não devemos controlá-las com: "Não faça isso, não faça aquilo." Se você fizer isso o tempo todo, as crianças não
compreenderão. Você não tem de lhes falar. Mas se elas são crianças castas, se elas foram criadas em uma sociedade casta…
É por isso que Eu sempre digo: "Mandem suas crianças para a nossa escola." Porque as crianças devem ser castas. Elas devem
compreender o valor da castidade. E essas sociedades modernas, especialmente no ocidente, estão destruindo muito a
inocência das nossas crianças. Nós devemos aprender muito com as crianças, o qunto elas são inocentes, o quanto elas são
simples. Elas são muito generosas e lhes darão tudo o que elas têm, tudo. Elas não compreendem a posse das coisas.
Imaginem só. Se alguém gosta de algo, "Tudo bem, fique com isso." E elas guardarão algo para a pessoa que gosta de alguma
coisa. Elas são pessoas maravilhosas. E nós temos muito o que aprender com as crianças. E as suas faces sorridentes… e sua
alegria devem nos ensinar como nos comportar, porque Ganesha brilha através delas muito claramente. Todas as coisas
inteligentes, todas as coisas belas, elas dizem, Eu diria que se todos vocês anotassem isso. o que suas crianças falam, dizem,
porque este seria um livro de episódios interessantes, em vez de escrever a respeito de guerras… e coisas horríveis que as

pessoas fizeram nesse mundo, melhor escrever sobre quais coisas boas existem, que as crianças podem lhes dizer. As
crianças não acreditam em todo esse tipo de insensatez em massa… de moda, não acreditam. Elas estão sempre vestidas de
forma apropriada, elas não se perocupam em se comportar de uma forma massificada. Portanto isso significa que elas são
muito independentes por conta própria. Elas não são escravas de nenhuma sociedade. E elas não querem seguir nada que só
seja seguido de forma generalizada, não. Elas seguem seu próprio padrão… e vivem de uma forma muito digna, extremamente
digna. E seu senso de castidade é muito bem desenvolvido, elas não usarão alguma coisa que irá expor o seu corpo… ou que irá
mostrar que há alguma coisa errada com elas. Algumas vezes, nós negligenciamos muito as nossas crianças. Por causa de
problemas de dinheiro, talvez, ou, não sei quais… problemas conjugais existem, e as crianças são negligenciadas. E quando elas
são negligenciadas, qualquer coisa pode acontecer a elas, Eu acho que é um pecado muito grande por parte das pessoas…
gerarem crianças e negligenciá-las. Às crianças deve ser dado o primeiro, o mais importante lugar na casa, na família. E elas
devem ser cuidadas por todos. Elas são o mais importante e não alguém que é o chefe da família, que grita com as crianças,
nada disso. Além do mais, Eu vejo como nós adotamos… todas coisas estranhas e maus hábitos, as crianças nunca adotam.
Elas sabem que isso é mau e que não deveria ser feito. Através de sua inocência, elas sabem que aquilo não deveria ser feito.
Elas talvez algumas vezes brinquem com fogo, façam coisas desse tipo. mas quando elas são punidas por isso, elas nunca
tocarão isso. Elas são muito rápidas para aprender, porque essa é a idade em que estão, elas estão crescendo. Mas, na verdade,
o que é necessário agora, é que os mais velhos aprendam. As crianças estão crescendo, elas aprendem. E quanto aos mais
velhos? Eles devem aprender também a ser bons… e gentis com todo mundo. E compassivos com o resto das pessoas. Eu não
sei de onde vem essa idéia de criticismo. Onde quer que eles vão, eles começarão a criticar. As crianças nunca criticam. Elas
nunca veem essas coisas, nunca. Elas simplesmente vão a uma casa, ou qualquer lugar, e apenas desfrutarão e verão os
pontos bons daquela casa. Como Eu tenho visto, elas comentarão: "Vejam, eles tinham um lindo Shri Ganesha." A casa pode
estar suja, mal-cheirosa, qualquer coisa, não importa. Os olhos delas estão voltados para as coisas belas e coisas boas. Elas
não aderem a todas essas coisas. Então, também por causa da vida moderna, as crianças desenvolveram um tipo estranho de
caráter… quando elas crescem: "Não gosto disso, não gosto daquilo", e elas se entregam a idéias esquisitas a respeito da vida,
das quais nós devemos tentar protegê-las, porque atualmente a sociedade está crescendo tão rápido, existem televisores,
existem tantas, Eu diria, coisas difundidas que não são boas para as crianças. E elas não devem vê-las também. E se as
crianças são almas realizadas, elas não gostam de ver essas coisas. Elas não gostam de ver violência, não gostam de ver
bobagens, Eu tenho visto isso. Elas não gostão. Mas os pais ficam sentados e desfrutando da insensatez, e elas também se
sentam junto e gradualmente, aquilo pode entrar na cabeça delas. Mas, normalmente, as crianças não gostam de nenhuma
violência, de nenhuma briga, nenhum tipo de coisa assim. Portanto nós temos muito o que aprender com elas, porque elas são
inocentes, porque elas têm a qualidade da inocência, portanto elas devem ser respeitadas. Eu não gosto que as pessoas batam
ou golpeiem as crianças, ou satisfaçam as suas ambições através dos seus filhos. É muito, muito errado. Você deve deixá-las
em paz, elas são perfeitas. A única coisa é que elas devem receber idéias adequadas… no momento certo e a apreciação pela
sua castidade, pelo seu bom comportamento. Isso deve ser feito. Mas não deve ser transmitida um tipo de idéia da sociedade…
na qual elas vivem, onde as crianças são estragadas. Eu fiquei surpresa, quando Eu encontrei uma criança, um dia desses, e ela
disse: "Eu quero ter um carro." "Qual carro?" "Mercedes." Eu disse: "Por que você não escolhe uma Ferrari?" Assim essa
orientação pelo dinheiro também surge na infância. Desde a infância, se você falar sobre todas essas coisas, interesse por
dinheiro, as crianças também conhecerão isso… e elas falarão assim. Existem muitas outras coisas para crianças… que devem
ser evitadas. Não permitam que elas se aproximem… dessas coisas que estão criando a orientação pelo dinheiro. Porque esse é
o problema atualmente, por todas as partes, você encontra pessoas que ganharam dinheiro, ilegalmente. Tanto dinheiro foi
ganho. E não há necessidade de fazer isso. Mas ainda, elas continuam, essa orientação pelo dinheiro é algo estranho. Isso é
uma ganância, uma loucura, Eu lhes digo, uma verdadeira loucura. Uma pessoa quer ter, digamos, 25 carros. Ele irá sentar-se
em 25 carros? Ele deseja ter 25 aviões. O que ela fará com isso? Para isso, ela está enganando todo mundo, perturbando todo
mundo e pegando o dinheiro das pessoas. É melhor ser pobre do que ser assim. Portanto isto é o que está acontecendo
atualmente: as pessoas seguiram por um caminho errado. É o caminho do lado direito. Eu devo dizer que nós iniciamos a nossa
Sahaja Yoga a partir de… Shri Ganesha, que se encontra do canal esquerdo, não no canal direito. Primeiro desenvolva o seu
canal esquerdo, depois venha para o canal direito, você fica bem. É por isso que nós temos a nossa Sahaja Yoga
completamente… construída sobre Shri Ganesha. Uma vez que Ele esteja lá, você está completamente bem, e não há problemas,
não há nenhuma falta de sabedoria. Uma vez que você esteja com Shri Ganesha, você vê o essencial absolutamente claro,
como se comportar, como viver, e você não adota coisas estúpidas como a luxúria, a ganância e insensatez. Mas as pessoas
estão enlouquecidas, elas adotam qualquer tipo de coisa quando elas crescem. Mas como são crianças, se elas têm uma

influência, uma influência muito bela de uma vida apropriado em família, uma vida adequada na escola, orientação adequada,
apropriado amor e ajuda em todos os sentidos no seu crescimento, então as crianças se tornam extremamente boas e belas. E
Eu abençoo todos os Sahaja Yoguis para que tenham filhos… dessa natureza e que cuidem de seus filhos. Isso é muito
importante, porque elas são os Sahaja Yoguis de amanhã. E elas devem ser de uma qualidade melhor. Porque vocês vêm de um
outro lote. Eles estão vindo da inocência, portanto eles são muito puros, e a pureza deles deve ser respeitada e protegida. Talvez
assim nós iremos entender a importância das crianças e desenvolver as qualidades de Ganesha nelas. Muito obrigada.
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Weddings in Shri Mataji's Presence
Eu estou muito feliz... por todos vocês terem decidido se casar na Sahaja Yoga, mas há certas responsabilidades que vocês
devem ter.
Não é como os outros casamentos, em que hoje vocês se casam, amanhã se divorciam, depois fazem isso, fazem aquilo. Nada
desse tipo. Você está se casando na Sahaja Yoga, porque nós queremos fortalecer a Sahaja Yoga. Você terá uma esposa, ela
cuidará de você, ela será gentil com você, ela amará você, porque ela é uma Sahaja Yogini. E você deve também ser muito gentil
com ela. Não tente dominar, não tente passar para ela suas ideias. Veja o que ela quer. Você deve saber como amar sua
esposa, senão os casamentos não são possíveis. Mas uma vez que você se divorcie na Sahaja Yoga, nós nunca o casaremos de
novo, isso nós decidimos agora. Ou de qualquer forma, se você abandonar sua esposa ou deixá-la... ou fizer algo irresponsável
em relação ao seu casamento, você não terá nenhum lugar na Sahaja Yoga.
Então, de uma vez por todas, agora, somente decida que... você está se casando, isso é uma responsabilidade muito, muito
grande. Queremos que os casamentos na Sahaja Yoga sejam muito bem sucedidos... e todos vocês devem regozijar uma vida
conjugal muito feliz. Não adianta dominar, não adianta controlar, mas sim regozijar a companhia um do outro. Porque sua
esposa é também uma Sahaja Yogini, você também é um Sahaja Yogi. E nós não os casamos... a menos e até que vocês sejam
Sahaja Yogis. A razão é que nós somos pessoas iluminadas, Nós somos de uma consciência mais elevada. Nós temos a nossa
vida espiritual. Nós temos de mostrar em nossas vidas como nos comportamos... de uma forma muito diferente dos outros que
são pessoas estúpidas, que continuam brigando, estragando tudo. De modo que vocês terão bons filhos, cuidarão de seus
filhos, cuidarão de sua família, esta é a sua primeira tarefa. É claro, alguns de vocês estarão muito ocupados com seu trabalho.
Tudo bem, mas amar a esposa, cuidar dela, cuidar dos filhos é muito importante. Senão você deve ficar solteiro, você não deve
se casar. Mas se você está se casando, você está assumindo a responsabilidade pela esposa. Ela é a filha de alguém e o pai
está dando a filha para você. Assim, até agora, os rapazes têm se comportado muito bem, Eu devo dizer, na Sahaja Yoga, e
então agora, vocês devem também ter a sabedoria... e a compreensão de que vocês estão aqui... para gerar crianças Sahaja
Yogis, para ajudar a Sahaja Yoga, porque nós temos de mudar o mundo Ele deve ser emancipado. Se você tiver um nível muito
baixo... de entendimento sobre o casamento, isso não funcionará. Então, Eu tenho de fazer com grande respeito, com grande
respeito, Eu tenho de fazer um pedido, Eu devo dizer, muito humilde por favor, por favor, se vocês estão entrando em uma vida
de casado na Sahaja Yoga, vocês têm de entender a sua responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande. É uma
responsabilidade pelo mundo inteiro, porque nós temos de mudar o mundo inteiro. E se vocês se comportarem como os outros
maridos de seu país ou de outros países, então de que adianta se casar na Sahaja Yoga Você pode ir e ter um bom casamento
lá fora. Mas se você está se casando na Sahaja Yoga, você tem de saber que isso é uma grande batalha contra o mal, contra a
injustiça e também contra todos os tipos de desgovernos.
Nós queremos construir um belo mundo e para construir um belo mundo, nós precisamos de pessoas que são belas, que elas
próprias respeitem a todos. Então, Eu tenho de fazer novamente e novamente o mesmo pedido a vocês sejam maridos muito
bons, humildes e respeitadores. Não sigam os outros, porque Eu tive coisas estranhas... e Eu fiquei surpresa ao ver como essas
pessoas puderam... se tornar assim nos casamentos na Sahaja Yoga. Mas nós descobrimos que todos eles eram loucos,
lunáticos... e eles se comportaram de uma maneira lunática. Assim, agressões e todas essas coisas não são permitidas. Vocês
estão se casando com essas moças especialmente... para o benefício do mundo inteiro. Não apenas para si mesmo, não
apenas para seus filhos, suas famílias, mas para o mundo inteiro, diante do mundo inteiro, você tem de mostrar que... você é
uma pessoa muito sensata, sábia e altamente evoluída. Esse não é um casamento de um tipo inferior de pessoas. Então, essa é
uma responsabilidade vocês mostrarem que... vocês são muito maduros e que vocês têm esse sentimento... de iluminação
dentro de vocês. Vocês são pessoas iluminadas.

E vocês podem iluminar o mundo inteiro. É claro, porque a esposa está vindo de uma outra família, de um outro país, então
talvez haverá pequenas diferenças de entendimento. Então faça-a compreender, você tem de conversar com ela, você tem de
lhe dizer “Tudo bem, venha, sente-se.” Mas não adianta perder a calma e ficar com raiva. Qualquer que seja a explicação que
você possa dar para isso não é bom. Não irá ajudá-lo. Eu quero ver todos vocês... mostrando com sucesso que... vocês estão
muito bem casados com suas esposas. Mas Eu não digo para mimá-las, de forma alguma, Eu já falei para elas. Vocês não têm
de mimá-las, mas permitam-nas estarem também nos bons caminhos da Sahaja Yoga. E tornem-se bons voluntários da Sahaja
Yoga. Elas serão muito boas mães e elas criarão essas crianças... que nós queremos agora, que irão mudar completamente
este mundo.
Espero que vocês concordem Comigo e se vocês concordarem, tudo bem. Se vocês não concordarem, mesmo agora vocês
podem partir e desistir. Eu não Me importarei de forma alguma. Mas depois do casamento, se vocês tentarem se comportar mal
ou tentarem se divorciar, vocês não terão nenhum lugar na Sahaja Yoga. Não receberemos vocês aqui. Então, todos vocês estão
aceitando isso. Tudo bem Seja quem for que não estiver aceitando levante sua mão. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu estou
muito feliz por saber disso.
Então agora, vocês têm de ser mais sábios e vocês têm de explicar para sua esposa: “Veja agora, isto é isto, isto é isto.” E
deixem que elas percebam que vocês são intelectualmente elevados, não apenas isso, mas que vocês são muito sábios.
Espiritualmente vocês compreendem. E então, elas ouvirão vocês. Sejam gentis, sejam bons, elas estão deixando os pais delas,
estão deixando as famílias delas, elas estão deixando os países delas também, algumas delas. Então, sejam muito amáveis e
gentis com elas... e não fiquem com raiva por nada, de formal alguma. Não há necessidade nenhuma de ficar com raiva, de
forma alguma. Em toda a Minha vida, Eu nunca fiquei com raiva. Assim, isso mostra que, desnecessariamente, as pessoas
ficam com raiva, não há nenhuma necessidade. Apenas fiquem calmos. Se vocês não gostarem de algo, fiquem calmos.
Mas não mostrem sua irritação ou raiva. Vocês têm de mostrar que são pessoas sábias, dignas. Eu vi alguns maridos atirando
coisas, gritando, fazendo todos os tipos de coisas. Depois como a esposa pode ter respeito por você... a menos e até que você
seja respeitável Você tem de ser respeitável, você será gentil com ela, bom para ela. Eu não estou dizendo para vocês as
mimarem, de forma alguma. Se você achar que algo está errado, então deixe-a se sentar, sente-se e explique para ela... que isso
não será bom do ponto de vista da Sahaja Yoga. Tudo bem Assim, Eu quis que todos vocês esperassem. E então, todos esses
anos vocês cresceram, agora vocês entendem qual é o propósito de sua vida. Muito obrigada. Que Deus os abençoe.
Eu estou muito feliz por ver todas vocês em roupas tão bonitas, roupas de noivas e também em um bom humor para se casar.
Vocês devem manter sua atitude, tudo bem? Vocês devem ser pessoas felizes, e tentem manter seus maridos felizes também.
Sua felicidade pode criar felicidade para os filhos. Agora, uma coisa Eu quero avisá-las: não contem para seu marido sobre
qualquer coisa... que foi errada em sua vida passada. Isso não deve ser feito, não há nenhuma necessidade, porque vocês são
agora Sahaja Yogis. Vocês são pessoas mudadas e seja o que for que aconteceu, aconteceu, não precisam falar sobre isso ou
falar-lhe qualquer coisa sobre isso, mas falem do futuro e do presente, tudo bem? Então sejam sensatas. É sua sensibilidade
que irá criar uma vida matrimonial feliz. se vocês se tornarem insensíveis, se não houver nenhuma sabedoria, então os
casamentos falharão. Algumas moças, Eu tenho visto, dominam demais os seus maridos.
Não há nenhuma necessidade de dominar. Se você ama o marido, é desse modo que é a dominação, a melhor forma é amar seu
marido, cuidar dele, fazer tudo que for necessário, porque não adianta exibir... que você é de uma sociedade melhor ou de uma
cultura melhor.. ou de uma formação familiar melhor. É somente você quem pode mostrar que você é realmente uma pessoa
boa... e sua bondade o conquistará. Assim, é somente a esposa que constrói ou estraga o casamento. E Eu tenho de lhes falar
muito francamente... que se você ainda tem algumas dúvidas sobre seu casamento... ou se você ainda está pensando que este
não foi um bom par, você deve retroceder agora. E mais tarde, você não deve reclamar achando falhas em seu marido. Vejam,
homens são homens e mulheres são mulheres. Homens não podem ser mulheres, mas vocês podem fazê-los
compreenderem... que as mulheres devem ser respeitadas. Tudo bem, e como - isso vocês terão de observar através do
comportamento de vocês. Se seu comportamento é bom, eles as respeitarão.

Mas se seu comportamento é infantil... ou se seu comportamento é agressivo, nenhum homem consegue apreciar uma mulher
que é agressiva... e portanto, você não deve ser agressiva. Seja o que for que ele diga, você deve concordar e ouvi-lo. As coisas
fundamentais, é claro, existem, mas do contrário, por pequeninas coisas, vocês não devem tentar dominar seu marido. Isso não
é sinal de uma Sahaja Yogini. A Sahaja Yogini tem de, com amor e compreensão e sabedoria, tem de consquistar o marido e não
através da dominação. Esta é uma coisa que devemos entender: muitos casamentos são desfeitos por causa da dominação. A
segunda coisa é que você naturalmente é apegada... aos seus pais, apegada à sua família, apegada ao seu país. Mas agora,
esqueça isso! Seja apegada à família de seu marido, ao marido e às coisas em volta. Porque se você é apegada à sua família,
você estragará o relacionamento.
Eu conheci muitos casais sendo desfeitos por causa disso. Havia uma moça que era muito preocupada com o pai dela, porque
ele tinha perdido a empresa... e ela tornou toda a vida dela infeliz. Então o marido desapareceu... e ele quis fazer alguma outra
coisa... e ela foi abandonada e teve de ir para a casa do pai dela... e depois ela se deu conta de como é dífícil viver na casa do
pai. Então, é sua casa, é seu lar, é seu marido. Tudo bem, você não tem de, meio que, ir procurando... uma outra pessoa ou uma
outra mulher que a ajudará. É você quem pode se ajudar. Tudo bem? Porque agora nós temos experiências muito ruins com
algumas moças... que largaram seus maridos... e foram embora para suas famílias com seus filhos. É a família que irá cuidar
deles por toda a vida? Quem irá cuidar deles?
Então use sua inteligência e não tente se exibir, que você é alguém superior ou alguém mais elevado ou você é algo mais. Ao
dizer algo, você deve ser humilde. Quanto mais humilde você for, melhor. Pelo contrário, a arrogância não convém a você. Ela
não parece gentil, ela parece um cavalo às vezes e parece - Eu não sei com o quê. Então é melhor ser humilde... e ser gentil e ser
boa e provar que... você é uma pessoa de um caráter bom. Tudo bem? A segunda coisa que Eu tenho de lhes dizer, porque
vocês são do ocidente. A mulher ocidental é muito orientada ao dinheiro, mesmo as indianas se tornaram assim. Elas querem
um carro, elas querem uma casa, querem isso, querem aquilo.
Vocês não devem querer nada. Vocês irão suprir seu marido, sua família. Vocês não precisam de nada. Essa é sua beleza, esse
é o seu adorno que embelezará você. Mas se você continuar desejando demais: “Quero isso, quero aquilo”, não há fim para isso.
Especialmente com a mente ocidental, eles são muito orientados ao dinheiro e criaram tantos problemas... que Eu não sei o que
dizer para eles. Assim, a segunda coisa é que você não deve ser orientada ao dinheiro, mas você deve ser orientada ao amor.
Expresse seu amor através de diferentes coisas. Fazendo boa comida, arrumando uma boa cama para seu marido, organizando
a casa, mantendo tudo belo. Porque se a dona de casa é desleixada, a casa permanecerá desarrumada.
Não é trabalho do marido cuidar da casa. Vocês apreciarão uma casa muito bela e um lugar muito belo, se você manter isso
adequadamente. Assim, você deve apreciar tudo isso. Aprecie fazer tudo para a família. Especialmente para seu marido.
Pequeninas coisas podem dar a ele prazer e felicidade. Porque ele fica tão cansado trabalhando no escritório. Chegar em casa
tão cansado e depois você perseguir essa pessoa, é muito errado. Então você deve mudar essa atitude: “Nós não queremos
nada.” Vocês têm tudo, vocês são Sahaja Yogis, vocês são totalmente satisfeitas. Mas se você continua exigindo, então será
muito dífícil, Eu posso lhes dizer tudo isso.
Eu tive experiências muito, muito ruins com algumas moças. Por exemplo, recentemente da Áustria, três moças voltaram para
Áustria, é vergonhoso. Há alguém da Áustria aqui? Não. Graças a Deus! Você é da Áustria? Wa, wa! Agora, tome cuidado! Vejam,
essas três moças voltaram com os filhos. E o marido é tão dominado, que ele tem de ir... para a casa do pai todo sábado,
domingo.
Ele está gastando todo esse dinheiro indo. Isso não mostra nenhuma sabedoria. A dona de casa... não somente faz a família
crescer, mas traz bom nome e compreensão. Não há nada para sofrer muito, mas a compreensão é necessária, entendem?
Vamos supor, se você é sábia e se algo acontece, assuma uma atitude muito sábia, uma atitude equilibrada, uma atitude
responsável. A esposa tem de ser muito mais responsável do que o homem... no que se refere à família, no que se refere aos
filhos. Mas se você é uma mulher irascível, Deus te salve e salve seu marido. Temperamento explosivo não é adequado de

forma alguma a nenhuma mulher. Se você é irascível, você começará a parecer velha em pouco tempo. Em muito pouco tempo,
você começará a parecer velha, e se você tem ego, se você pensa demais em si mesma, a mesma coisa também acontecerá.
Assim, a melhor coisa é se comportar como uma garotinha... que veio à casa do marido para amá-lo, para cuidar dele e agir
como mãe para ele. Você tem de pensar que você é a mãe dele e ele - às vezes eles são tolos de acordo com seu julgamento,
não importa. Então, cuidem deles exatamente como seu bebê... e sejam boas e doces com eles. Tudo bem? E ninguém de sua
família é mais importante do que seu marido. Isso é muito importante. Para você agora, a coisa mais importante é seu marido.
Esse é um estilo de casamento Sahaja. E você pode ter outros casamentos, você pode ter dez casamentos, isso é diferente, não
na Sahaja Yoga. E uma vez que você se divorcie, então não casamos você.
Nós desistimos, tentamos isso. Agora, não fazemos isso. Porque isso se torna um hábito de se divorciar de seu marido. Uma
vez que você se casou, você deve ser totalmente casada... e se você quer se divorciar, então saiba de antemão isto: nós não
teremos nada a ver com você. E você será expulsa da Sahaja Yoga. Nós queremos ter casamentos muito bons e crianças muito
boas. Também os filhos, o futuro dos filhos será muito bom, se vocês forem mães sensatas, sábias, boas e gentis. Eu lhes falei
o suficiente. Eu espero que compreendam que... vocês estão se casando na Sahaja Yoga. E vocês têm de manter o prestígio da
Sahaja Yoga, tudo bem?
Todas vocês promentem isso? Que Deus as abençoe.
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Hoje, nós iremos venerar a Deusa. Primeiro, a programação do canal esquerdo é com Ela, mas mais tarde, no Sahasrara, Ela é a
Adi Shakti. E no canal esquerdo, o que quer que Ela faça, já está escrito, como vocês devem ter visto, porque Ela é a memória, E
Ela é a sabedoria e Ela protege vocês. Isso é mostrado quando Ela usa Seus poderes sobre os Ganas. Existem Ganas que são,
como sabemos, responsáveis por todos os tipos de correções em vocês. Esses são os Ganas que agem através do canal
esquerdo. Como sabemos muito bem, o câncer é causado pelos problemas do canal esquerdo. E no canal esquerdo existem
esses Ganas que estão em completa união com os poderes da Deusa. Ela não tem de falar com eles. Ela não tem de guiá-los,
eles já foram constituídos assim.
E esses Ganas são aqueles que, Eu diria, atingem o alvo. Eles atingem as doenças e curam vocês. Nós curamos muitos
pacientes com câncer e muitas pessoas de canal esquerdo através dos Ganas. Mas os Ganas não escutarão a ninguém mais. E
Ganapati é o líder deles, Eu diria, Eles estão controlando. Portanto, se o seu Ganapati está bem, então os problemas são
menores. Mas se Ganapati não está bem, então todos os tipos de problemas podem aparecer e podem torturá-los. Essa é uma
das coisas sobre as quais Eu sou muito exigente: devemos ter nossos Ganeshas corrigidos. Outro dia, Eu recebi um envelope
grande com cartas dizendo: "Mãe, é difícil controlar os Ganas." Mas, difícil é controlar o próprio Ganapati.
"Então, o que devemos fazer? Estamos com traumas." Uma coisa simples é: em tal ponto onde vocês estão com um trauma e
não conseguem superar esta deficiência de Ganapati, então o que devem fazer é meditar. A meditação é o único caminho para
você conseguir superar os Ganas. Antes de tudo vem a educação das crianças e, então, existe o ambiente. Com esses dois
importantes fatores, você pode lidar bem com os Ganas. Mas o problema é que os seres humanos se perdem e não cuidam de
seus Ganapati. Então quando você venera a Deusa, está também venerando Shri Ganesha, que é o poder por trás Dela. O maior
poder que compete à Mãe é a proteção de vocês. Proteção de todos os tipos de coisas, todas as proteções do canal esquerdo
estão presentes.
Elas estão descritas, como vocês devem ter aprendido no Devi Mahatmyam, que proteções Ela lhe dá. Tão grandioso é o Seu
poder de proteção. E esse poder de proteção dá-lhe a compreensão de como Ela é gentil e como é, Eu diria, como é muito, muito
protetora, extremamente protetora. Ela o guiará todo o tempo em que deverá estar protegido no canal esquerdo. E através de
Seus Ganas, Ela cuidará de você. Mas também no canal direito. Aqueles que são canal direito, a Deusa utiliza Seus poderes para
corrigi-lo, para trazê-lo de volta às condições normais, para torná-lo humildes e fazê-lo entender que você é uma criança da Mãe
e deve se comportar como uma criança. Mas se você for aos extremos, então você desenvolve todos os tipos de complicação
no canal direito também, assim como desenvolve no canal esquerdo. E os problemas de canal direito de hoje são muito, muito
comuns, os quais Eu tenho visto que as pessoas não conseguem superá-los. Muitas doenças como Mal de Alzheimer e outras
doenças surgem mais tarde.
Primeiro começa com o fígado. O fígado é o ponto principal quando caímos na armadilha dele. Se você fica pensando muito, se
você é futurístico, se você é agressivo, então o fígado se esgota. Porque você usa o poder do fígado para fazer tudo isso. E
quando o poder de seu fígado está acabado, você liquida com esse poder do fígado, você pode desenvolver muitas doenças,
tantos problemas que não consegue superar. Isso é muito difícil. É claro, com a Sahaja Yoga o fígado de muitas pessoas foram
curados, em muitas pessoas. E a Sahaja Yoga tem feito um trabalho maravilhoso no que se refere a problemas de fígado. Mas a
pessoa deve ser humilde e tentar manter o fígado em bom estado. Então a proteção também é feita em seu corpo.
Pelos Ganas no canal esquerdo e pelas reações no canal direito. Mas a coisa mais grandiosa são as bênçãos da Devi. A
maneira como Ela toma conta de você, a maneira como Ela o ama e cuida de você, as quais você nunca deve deixar de dar o
devido valor. Você deve meditar, você deve meditar, isso é muito importante. Está fora de questão, você conseguir manter-se
bem sem a meditação está fora de questão. A meditação é a coisa mais importante a ser seguida. Porque é dessa forma que

você fica próximo das vibrações da Deusa, aproxima-se, Eu diria, da Sua natureza. Mesmo os animais são tão sensíveis à Mãe,
muito sensíveis às vibrações. Os animais são, mas os seres humanos têm a sua própria compreensão, têm a sua própria
liberdade, têm a sua assim chamada inteligência e eles caem nessa armadilha, seguem coisas que não deveriam. Portanto, o
que é muito necessário em países como os EUA é a devoção e bhakti.
Essas duas coisas não estão presentes. Os indianos entregam-se à Sahaja Yoga e se aprofundam, porque eles sabem o que é
bhakti, o que é devoção. Todo esse ego e tudo mais se desvanecem. Mas essa bhakti é para ser desfrutada. Eu não sei como
criar bhakti dentro de vocês. Isso Eu não posso dizer. Mas Eu tenho visto pessoas com bhakti, elas alcançaram grandes alturas,
embora fosse um movimento do canal esquerdo. Com o movimento do canal esquerdo, elas alcançaram grandes alturas. Eu
não sei como a bhakti e shraddha as ajudaram tanto. Nisso, Eu devo dizer, os Indianos são os melhores.
Porque eles têm este poder de bhakti e shraddha. Não é loucura, não é loucura como tenho visto aqui. Eu tenho visto pessoas
que entraram para algum tipo de culto ou algo assim e ficaram loucas. Não é loucura. Bhakti é amor. E amor que compreende,
que compreende o que é bhakti e shraddha. A menos e até que vocês desenvolvam esta bhakti e shraddha dentro de você, você
não poderá se elevar. Você não consegue se elevar acima dos seus problemas. Você não pode se elevar acima de seu estado
pessoal. Porque bhakti é algo que você não pode impor a ninguém.
Você não pode forçar em ninguém. Ha (Sim), você pode tornar alguém louco e dizer que ele pode fazer bhakti, ele não pode.
Você tem de ter todas as suas qualidades completamente intactas. Você deve ser inteligente, você deve ser compreensivo, tudo
tem de estar presente. Mas, neste momento, a alegria da bhakti está dentro de você. E essa alegria da bhakti quando começa a
fluir, a própria Deusa entra em seu ser, Eu diria. Eu tenho visto pessoas, bhaktas (devotos), muitos grandes santos na Índia que
alcançaram grandes alturas. Eles foram muito longe nisso. E se vocês lerem sobre eles e se vocês os entenderem, ficarão
maravilhados, como sem qualquer ajuda, sem qualquer orientação, como eles puderam ir a essa profundidade e venerar a Devi.
Veneração não é apenas mera leitura ou algum tipo de cântico ou qualquer coisa assim, mas é a atenção profunda de seu
coração.
Eu penso que é o Espírito. Se o Espírito está despertado dentro de você, você desenvolve bhakti e abandona todas as idéias
insensatas, todas as coisas diferentes que têm se arrastado em sua cabeça. Mas você simplesmente desenvolve a bhakti.
Agora, todas essas qualidades descritas da Devi, que são do canal esquerdo, estão no cérebro. Memória, smruti roopena
sansthita, outras coisas também, o que quer que esteja descrito está no cérebro. E então, a bhakti alcança o estado em que ela
simplesmente neutraliza tudo. Todos os problemas do cérebro são neutralizados. E você se torna uma pessoa sábia. Portanto a
maior dádiva da Devi é dar-lhe sabedoria. Você pode chamar isso de consciência, você pode chamar isso de qualquer coisa.
É um tipo de sabedoria pela qual você se torna absolutamente uma personalidade divina. Essa sabedoria, você deve ensinar
através de sua bhakti. Mas nós temos pessoas de todos os tipos, algumas estão muito em shraddha, em bhakti, em devoção.
Mas elas estão situadas incorretamente. E elas não compreendem a quem deveriam venerar e aonde deveriam ir. Assim, Sahaja
Yoga é uma concretização. Sahaja Yoga é Sakshat, é a concretização na qual você sabe a quem venerar e a quem se entregar.
Não é cega de forma alguma. Qualquer bhakti cega pode levá-lo a qualquer tipo de insensatez. E é assim que muitos cultos
surgiram, muitas dessas coisas surgiram, mas não é algo que vê, que sabe, que compreende.
Isso deve ser compreendido pela inteligência de vocês, por todas as suas qualidades, como é a sua bhakti. Agora, através do
despertar da Kundalini, nós temos alcançados grandes alturas, Eu devo dizer, de compreensão da bhakti, o poder da bhakti. O
maior poder da bhakti é que ela os protege. Ela os protege. Aquelas pessoas que estão sofrendo qualquer tipo de dificuldade,
qualquer tipo de problema, simplesmente livram-se deles. Porque essa bhakti de vocês lhes dá o correto tipo de compreensão, a
compreensão de vocês mesmos, também a compreensão do que os cerca, compreensão de todo o Universo, Eu diria. Por que
as pessoas se comportam assim? Por que elas são assim? Tudo isso pode ser resolvido através de sua bhakti. Ela não deve ser
cega, ela não deve ser cega, mas deve ser uma bhakti sábia, com sabedoria.
É somente possível através da Sahaja Yoga, Eu acho. De outra maneira, qualquer pessoa bhakti age como louca, isso não pode
ser bhakti. Você não se torna um louco, se torna um homem sábio. Homem sábio como tivemos tantos no passado e a forma

como eles falavam sobre tudo é surpreendente, como eles falaram coisas sobre a consciência humana, sobre a ascensão de
vocês, é notável. Às vezes Eu acho que eles realmente prepararam o campo para Mim, uma área apropriada para Eu falar com
as pessoas. Especialmente na Índia. Eu não sei por que, tradicionalmente, nós somos pessoas muito devotas. Da mesma
maneira, por toda parte isso deveria acontecer. Porque na Índia, é claro, existem pessoas loucas também, existem cultos,
existem todos os tipos de coisas, sem dúvida, mas, realmente, nós tivemos santos que nos guiaram muito bem. Apesar disso,
você encontram pessoa na Índia que se desencaminham, fazendo coisas erradas e formas erradas de veneração.
É verdade, sem dúvida, mas isso é, Eu diria, apenas um grande, um estranho tipo de loucura, onde não existe sabedoria. A
diferença que existe entre um louco e uma pessoa santa é que o louco não tem sabedoria. E aqueles que têm o que chamam de
sabedoria, que dizem "nós somos muito sábios", estão lamentavelmente errados. Porque a forma como eles se comportam, a
forma como cometem erros, a forma como está a atenção deles, Eu diria, como está todo o trabalho, é às vezes surpreendente.
Mas é porque eles não têm nenhuma sabedoria. Antes de mais nada, para testar a si mesmo, você deve observar: "Eu sou
sábio? "Eu sou sábio? Eu estou fazendo coisas sábias ou não?" Tantas queixas chegam a Mim, também sobre Sahaja Yogis. Eu
fico surpresa.
Por que, por que eles estão fazendo isso? Eu diria que eles ainda não alcançaram o estado de bhakti. Bhakti e shraddha, essas
duas coisas estão faltando na vida ocidental, Eu devo dizer. Nós devemos voltar atrás, nós devemos nos desenvolver, nós
devemos crescer. Mas, mesmo na vida oriental, agora, isso está faltando. Para eles, agora o ideal é a vida ocidental. Uma vez
que adotem a vida ocidental, essa parte está acabada, porque todas as coisas são julgadas com as idéias: "O que é útil? O que é
útil na vida?" Mas bhakti e shraddha, de acordo com eles, são inúteis, não ajuda. A maioria das pessoas, hoje em dia, pensa
assim.
Mas vocês são os poucos que têm compreendido o que é bhakti e o que é shraddha. Então, Eu diria, a Deusa lhes dá bhakti e
shraddha. Através do quê? Ela lhes dá através da sua meditação, onde você vê tantos milagres acontecendo em sua vida e fica
maravilhado pelo modo como isso tem acontecido. Nós nunca esperávamos que isso acontecesse. Como isso tem acontecido?
Como isso tem funcionado? Ela também corrige vocês. A todo momento, se vocês estão conscientes, Ela os corrige e lhes fala:
"Não vão por este caminho." "Vocês estão indo pelo lado do ego."
Ou Ela lhes falará: "Vocês estão indo pelo canal esquerdo." Ela é Aquela que corrige completamente. Nós contraímos doenças e
todos os tipos de, nós ficamos presos a todos os tipos de coisas, isso ocorre porque, porque nós não temos bhakti. Em bhakti,
você tem de depender da sabedoria da Mãe. Sabedoria da Shakti, onde Ela toma conta de você, Ela o encontra fora do caminho
e o ajudará. Se você começa a ficar por conta própria e pensando: "Eu estou bem, posso fazer isto, posso fazer aquilo", você,
inevitavelmente, perceberá que está errado, que você tem uma idéia muito errada sobre si mesmo e sobre o Divino. Portanto, o
ponto mais importante é a entrega. A palavra Islã significa entrega. Mas Maomé descreveu: o que você deve ter antes da
entrega é a sua Realização. Mas vocês têm visto que mesmo depois da Realização, as pessoas levam tempo para se
estabilizar.
Mas, uma vez que você se estabilize, você compreende que está sob a proteção da Deusa. Você vê todos os dias como isso
trabalha e como isso o ajuda. Muitas pessoas que estão na Sahaja Yoga têm um grande respeito por Mim, mas elas não estão
plenamente lá. Então elas sofrem e têm problemas e, depois, Me perguntam: "Mãe, como é que eu tive este problema?" Eu não
lhes digo, porque você não pode dizer qualquer coisa aos seres humanos, eles são muito agressivos. Mas o fato é porque,
porque você não é unificado com o Divino. E se você é unificado com o Divino, você não terá nada além de compaixão e amor,
nada mais. E você fará tudo tão suavemente, tão gentilmente. Eu concordo que talvez as pessoas não compreendam, assim
como eles crucificaram Cristo, eles fizeram todos os tipos de coisas, concordo. Mas agora, vocês devem pedir pela proteção da
Deusa.
Porque essa é a maior qualidade da Deusa, que Ela os protege de todos os problemas, de todos os aborrecimentos, de todos os
tipos de coisas sem sentido, Eu diria, de coisas que podem acontecer. E existem tantas coisas que acontecem. Eu lhes contei
que Me disseram que um dos líderes da Sahaja Yoga foi morto. Eu disse: "Não é possível!" E o sujeito estava em Roma, ele não
estava morto. Então não é possível que um homem jovem morra assim. É claro que se alguém é idoso pode morrer, mas que ele

tenha sido morto, não seria uma coisa correta. Então é a proteção não apenas física, mental, emocional, mas a proteção
espiritual vem a você. Proteção espiritual na qual você não faz coisas erradas. Você não mata ninguém, não tortura ninguém,
não é rude com ninguém.
Essa é a situação na qual todos vocês podem entrar, porque vocês são Sahaja Yogis. Vocês podem alcançar isso. Vocês têm o
poder para fazê-lo, porque vocês têm tanta shraddha e tanta compreensão de que alcançaram o estado seguro de proteção, de
crescimento, de sabedoria. Agora, primeiro teste a sua sabedoria, você deve testar a sua sabedoria: "Se eu estou fazendo isto,
isto é sábio, isto é bom?’ Por que estou fazendo isto?" Primeiro teste a sua sabedoria, então você descobrirá que muitas coisas
que você faz estão erradas, "nós não deveríamos ter feito". Mas, primeiro a sua sabedoria deve se desenvolver e você deve
observar que sua sabedoria funciona e ajuda. Agora, Eu tenho visto, na peça de ontem, vocês devem ter visto aquela garota, ela
era muito sensível e ela podia ver, através de sua sabedoria, o que era bom. Se você não pode descobrir o que é bom e o que é
ruim, isso significa que está faltando sabedoria. Se você não pode descobrir o que deveria fazer, então está faltando sabedoria.
Mas se você tem a sabedoria, então você saberá imediatamente que isto está errado.
Além disso, você estará salvo de todos os tipos de problemas. É um fato. Eu tenho visto muitas pessoas assim, que tem sido
salvas, não somente da morte, mas de todos os tipos de catástrofes, todos os tipos. E Eu fiquei impressionada ao ver o modo
como esses Sahaja Yogis são ajudados pelo Divino. Divino é um poder que existe em toda parte. Mas Ele ajudará apenas as
pessoas que são Sahaja Yogis, que são divinas, não as pessoas que não são, Ele nunca ajudará. Pelo contrário, Ele pode punir
de uma maneira nunca esperada. Então, deve-se ser cauteloso para testar a si mesmo, o que Eu chamo de introspecção. Você
tem sido sábio ao lidar com certos problemas? Qual tem sido o seu estilo?
É orientado para o dinheiro ou é orientado para dominação? Quais tipos de poderes sob os quais você está trabalhando? Você
tem de fazer introspecção para descobrir. E você ficará surpreso, muito surpreso ao ver que mesmo em nome de Deus, você
pode fazer coisas erradas. Muitas coisas erradas tem sido feitas em nome de Deus é por isso que hoje nós temos um grande
caos das assim chamadas religiões. Bem, não havia nada de errado com a religião, com uma religião e com as pessoas
religiosas que falavam sobre isso, nada errado. Mas o modo como as pessoas a absorveram e o modo como as pessoas a
usaram era errado. Porque lhes faltou sabedoria. E a sabedoria é algo que realmente não é somente suposição: "Eu sou muito
sábio e tudo mais." Mas ela se impõe, ela funciona e ela mostra o que é bom e o que é ruim.
Sabedoria é o sinal de uma pessoa que é realmente uma alma realizada de um nível muito elevado. Se você não tem sabedoria,
o que quer que você faça, talvez você se sinta satisfeito com isso, mas a parte da sabedoria é muito, muito importante. Essa é a
parte governante mais importante dentro de nós e, como vocês sabem, Ganesha é o doador de sabedoria. É por isso que
Ganesha deve ser venerado. Com a educação apropriada, Shri Ganesha é estabilizado, que não é nada além do que o doador de
sabedoria. E essa sabedoria é inata. Você não tem de julgá-la, é inata dentro de nós, cresce simplesmente como qualquer outra
qualidade em nós. Isso leva tempo com algumas pessoas, leva tempo, sem dúvida. Mas uma vez que ela entre em ação, tal
pessoa se torna tranquila, simples e absolutamente verdadeira. Ele sabe disso.
E isto é algo que deve ser desenvolvido: "Até que ponto eu sou sábio?" Você observa que neste mundo as pessoas estão
protestando por isso, protestando por aquilo, lutando por isso, fazendo todos os tipos de coisas. Mas se você tem sabedoria,
então não tem de fazer nada disso. O que acontece é que, automaticamente, as pessoas entendem que ele é um homem sábio.
Desde tempos remotos, em todos os lugares, um homem sábio tem sido louvado. Ele não está preocupado com seu lado
financeiro ou seu lado emocional, nada disso. Ele está preocupado com: "Eu tenho sido uma pessoa sábia?" Esse é o primeiro
sinal das bênçãos de Deus. Aquele que tem as bênçãos do Divino é uma pessoa sábia. É muito sábio e sua sabedoria é
mostrada pelo seu silêncio.
E todo o poder, o Poder Divino usa essa pessoa como um meio e trabalha extraordinariamente. Esse homem, ele próprio fica
surpreso ao ver como o Poder Divino o tem ajudado. Uma mulher pode ter isso, um homem pode ter isso, qualquer um pode ter
essa sabedoria, essa profundidade, esse temperamento que é tão bonito e tão poderoso. Uma pessoa assim não amaldiçoa
ninguém. Não se preocupa em amaldiçoar ninguém, mas as coisas funcionam. Ele nunca fica zangado com ninguém, mas as
coisas funcionam. Ele nunca perde a calma. Não. Mas uma certa cólera pode acontecer e lhes ofender, a qual você nunca

esperaria. Isso está dentro de nós, dentro de nossos poderes como seres humanos: sermos sábios.
Eu tenho observado que os animais têm uma tamanha sensibilidade às vibrações, são extremamente sensíveis. Como? Porque
a sabedoria deles está intacta. Isso funciona neles, eles não estão conscientes disso. A diferença é que os seres humanos
estão conscientes de sua sabedoria, essa é a única diferença. Os animais têm sabedoria, mas automática, diríamos, natural.
Mas nós temos de incutir isso ou temos de desenvolver a sabedoria dentro de nós, através do quê? Através de nossa
meditação, através de nossa compreensão bhakti e shraddha. Então é muito importante compreender o valor de bhakti dentro
de nós. Você não pode alcançar isso superficialmente.
Aqueles que são superficiais nunca terão isso. A sabedoria somente vem através da compreensão do que é a sabedoria. Você
pode achar que alguém é extremamente sábio, pode ser o seu empregado, pode ser o seu motorista, poder ser qualquer um. E
você fica surpreso ao ver como essa pessoa pode ser tão sábia. Talvez seja porque em sua vida passada, ela a obteve
interiormente. Ou ela se aprofundou na sabedoria e a obteve. Isso não é o patrimônio de uma pessoa, não é propriedade de uma
pessoa, mas ela pode pertencer a muitos deles. Assim, o Sahaja Yogi é aquele que tem de ter esta sabedoria: "Por que estou
fazendo isto? Qual é a necessidade de fazê-lo?" Eles não têm de fazer nenhuma pergunta, simplesmente não fazem coisas
erradas.
Eles simplesmente não fazem coisas erradas. Eles estão sempre no caminho correto. Essa é a marca de um Sahaja Yogi, Eu
acredito, a qual é a benção da Deusa. Se existe o poder da Deusa trabalhando em vocês, vocês terão a sabedoria para fazer as
coisas funcionarem. Agora, vocês têm visto muitas pessoas virem para os EUA, fazendo todos os tipos de coisas. Todas elas
desapareceram. Não existe suporte para elas, onde elas estão? Elas estão acabadas. Porque elas são orientados para o
dinheiro ou para o poder, Eu não sei a que elas são orientadas. E elas perderam isso.
Mas para uma pessoa que está apoiada em sua sabedoria é, como eles chamam, um sábio e um santo. Mas, cada Sahaja Yogi
pode ser um santo, pode ser um sábio, cada Sahaja Yogi pode ser isso. Mas se você perde a sua sabedoria, então você é inútil.
Assim Eu tenho de lhes dizer uma coisa: é a sua sabedoria que irá salvá-los. Sua sabedoria, inconscientemente, irá ajudá-los.
Havia um cavalheiro, um Sahaja Yogi. Uma vez ele estava indo a algum lugar de carro e, de repente, decidiu ir para uma outra
estrada, de repente. E o que aconteceu é que houve um acidente muito grande na estrada em que estava e ele estaria nesse
acidente. Como esse, houve muitos incidentes que as pessoas Me contaram. "Ki (como) Mãe?
Como nós fomos salvos? Nós estávamos à beira da morte e, então, como ainda estamos vivos?" É porque o Divino precisa de
vocês. O Divino não quer que vocês morram ou sejam aniquilados. Ele precisa muito de vocês. Ele tem de fazer o Seu trabalho e
vocês são o instrumento do Divino. Se vocês têm sabedoria, vocês são o melhor instrumento para o Divino realizar o Seu
trabalho. O poder da Devi, antes de tudo, existia somente no corpo Dela e Ela matou muitos rakshasas e pessoas más. Ela
realmente o fez, os matou. Mas, agora, isso não é necessário, porque todos vocês existem, e vocês são os instrumentos tudo
isso funcionará de tal forma que todas essas pessoas que estão tentando destruir a bondade em vocês, tentando destruir as
pessoas sábias, eles serão mortos, serão aniquilados, serão destruídos.
Isso não é para ser feito através de qualquer instrumento externo ou de outra coisa qualquer. É a sua sabedoria que é o maior
instrumento que irá realizar isso. Vocês sabem, quando Eu vim para os EUA pela primeira vez, Eu vi uma coisa horrível aqui. As
pessoas estavam correndo atrás de alguns gurus horríveis e Eu nunca tinha vindo antes, após nove anos Eu vim, porque Eu
disse: "Essas pessoas são loucas," "como elas podem seguir essas pessoas horríveis?" "E por que elas acreditam?" "Elas não
têm nenhuma sabedoria para entender como é a verdade." Hoje isso funciona. Vocês podem ver que existem muitas pessoas.
Então, essa é a parte da sabedoria e se essa sabedoria vier para os americanos, eles virão para a Sahaja Yoga. Não somente
virão, como eles crescerão na Sahaja Yoga.
Mas, a sabedoria é para ver: "O que nós iremos fazer?" "O que iremos obter?" "Qual é o nosso objetivo?" Todas essas coisas
devem ser trazidas para eles, o que não é feito, normalmente. Nós devemos falar com eles e lhes dizer: "O que está dentro de
você é o Espírito." "Você deve se tornar o Espírito." Todos eles têm dito isso. Por que não fazer isso e por que não se tornar o
Espírito? Então, eles próprios sentirão que isso é verdade. É dito que você deve se tornar o Espírito.

Eles irão à igreja, irão aos templos, irão aqui e acolá, não entendendo por que eles estão fazendo isso. Eles precisam de um tipo
de proteção, é por isso que eles vão. Mas essa proteção surge a partir do seu estado espiritual. Onde você está observando no
que se refere ao Espírito? Aqueles que têm regozijado o Espírito, Eu tenho visto, não se desviam do caminho correto. Mas todos
aqueles que não regozijam, eles podem se chamar de Sahaja Yogis, de qualquer coisa, mas eles podem estar muito enganados.
Portanto, antes de tudo, descubra por si mesmo, se você é um verdadeiro Sahaja Yogi, se você realmente deseja ser um
instrumento desse poder, então o que você tem de fazer para isso é tornar-se repleto de bhakti e shraddha. E essa bhakti e
shraddha concedem muita alegria, Eu sei. Isso nunca o faz ficar cansado, nunca o incomoda, nada. Mas nutre muito e é muito
bonito.
Mas deve estar no lugar correto, com os objetivos corretos e com o correto entendimento. Para tudo isso, novamente o que
você precisa é de sabedoria. E você deve tentar descobrir: você é sábio o suficiente? Você é sábio ou não? É muito difícil para
os seres humanos descobrir, se estão certos ou errados. Porque você vê os efeitos dessa sabedoria em todos os lugares.
Assim, bhakti e shraddha para a Deusa, definitivamente, lhes dá sabedoria. Nós temos algumas pessoas na Índia que fizeram
muita assim chamada bhakti e aparentaram muita shraddha, mas eles não tinham, eles não tinham, eles apenas ficavam
falando sobre isso ou fazendo todos os tipos de coisas relativas a isso. mas eles não tinham. Portanto, a sabedoria é uma
qualidade inata, não é superficial.
Você não pode dizer apenas que essa pessoa é sábia ou não. Ela é exposta simplesmente como um poder, é o poder da
compreensão e é apoiado pelo poder da Deusa. Assim, Ela é a doadora de sabedoria, esta é a maior qualidade da Deusa: Ela é a
doadora de sabedoria. E a sabedoria vem como uma parte do processo evolutivo. Ela fez com que toda a evolução acontecesse
até agora e para ir além, Ela irá torná-lo uma pessoa muito sábia. Mesmo um sábio comum em um vilarejo, em lugares muito
afastados, é respeitado, se ele for um verdadeiro sábio. Mas se ele é uma pessoa estúpida, o que você pode fazer? Ele pode
enganar você, fazer todos os tipos de truques e coisas do tipo. E então, ele pode conseguir algo bom para você? Não, nada.
Então, a primeira coisa é: qualquer um que supostamente seja o seu guru ou supostamente seja a pessoa que o está guiando,
deve ter bhakti, bhakti pela Deusa. É muito importante entender isso. As coisas modernas chegaram a tal limite que eles não
têm nenhum respeito pela Deusa, não. Eles nem sequer falam sobre a Deusa. E falam somente sobre algo que não pode ser
explicado e compreendido. Se eles falarem sobre Cristo, não falarão sobre Ele, que Ele é Aquele que disse na cruz: "Contemplem
a Mãe." Qual era a necessidade de dizer isso? Porque Ele não queria que Sua Mãe tivesse problemas. Mas Ele disse:
"Contemplem a Mãe." Isso significa: "Cuidem da Mãe que irá chegar."
Todos eles mostraram e disseram isso. Mas nós ainda estamos ocupados com o nosso próprio ego e nossa própria
compreensão e corremos atrás de coisas que não são reais. Antes de tudo, você deve seguir somente aquilo que é real, não
coisas irreais. Para isso também novamente, você precisa ter sabedoria. Eu penso que para isso, você necessita muita mais de
sabedoria. E isso é algo que, quer você tenha primeiro a sabedoria ou tenha as bênçãos da Mãe, é comum aos dois. Então, Eu
tenho de lhes falar uma coisa: antes de vocês começarem a difundir a Sahaja Yoga, por favor julguem a si mesmos. Apenas veja
se você é sábio. Também veja por você mesmo se você tem as bênçãos da Mãe. Somente os sábios, Eu diria, são as pessoas
que sabem se têm as bênçãos da Mãe ou não.
Para isso, temos muitas maneiras de entendimento. A primeira e mais importante coisa é a meditação e sentir suas vibrações
pela fotografia. E encarar a si mesmo, claramente, se você é uma alma realizada, você é realmente uma boa alma realizada ou
não? Você é profundo ou não? As suas vibrações funcionam ou não? Se você puder ver isso, então você irá concretizar aquilo
que é maior que todas as ambições: o que é maior é tornar-se uma devotada personalidade sábia. É essa personalidade que
dará a você o regozijo, o regozijo para todos os tipos de coisas. Do contrário, é apenas um ser humano como os outros andando
por aí. Agora chegou a hora para que isso funcione. É um tempo especial, Eu diria.
Embora seja uma grande luta para Mim, sem dúvida. Mas não importa, Eu sei, porque Eu pousei em uma área onde as coisas
não são simples, não importa. Mas, no todo, o que Eu sinto é que vocês podem Me apoiar muito, vocês podem apoiar o Meu

trabalho muito bem, se tiverem essa sabedoria. E a sabedoria é para julgar a si mesmo. Quantas pessoas você ama? Como
você ama? Como você fala com elas? O que você deseja delas? Tudo isso deveria vir: julgue a si mesmo, faça introspecção.
Através da introspecção, você pode ver isso.
Portanto, para um Sahaja Yogi, o importante é a introspecção. A segunda coisa é a meditação e a terceira é usar as vibrações. É
muito importante. O que Eu verifico é que alguns deles dizem: "Mãe, nós não fazemos isto, nós não fazemos" Mas por quê? Por
que não fazê-lo? "Nós praticamos a Sahaja Yoga." Qual parte da Sahaja Yoga? Se você não está fazendo essas coisas básicas,
como você pode ser um Sahaja Yogi? E então muitas complicações surgem deles. Eles também sofrem.
Eu acho, novamente, que você tem de ter a sabedoria para entender o que é Sahaja Yoga. Às vezes, ninguém entende isso e eles
vão formando grupos de pessoas que não entendem, em absoluto, o que é a Sahaja Yoga. É uma personalidade muito, muito
profunda. Sahaja Yoga não é simplesmente dizer: "Eu sou um Sahaja Yogi", mas é uma personalidade muito profunda. E essa
personalidade profunda tem de ser percebida pelos outros como um sábio, muito sabiamente. Não é o que você fala ou grita ou
como faz palestras que é o importante. É a paz, a tranquilidade, a capacidade de amar dentro de você que são importantes, E é
desse modo que as pessoas podem julgar se você é realmente abençoado pela sua Mãe ou não. Então, isso é uma das coisas
muito importantes e Eu vim para os EUA simplesmente para protegê-los dos problemas. Porque, de repente, os problemas têm
aumentado. E era inevitável, porque eles eram cegos aqui por não compreenderem o que estava errado com eles.
E essa cegueira os trouxe para este ponto onde, especialmente, começam a ver seus egos, o qual os têm arruinado - orientação
pelo dinheiro. Tudo isso tem mostrado o quanto eles têm sido estúpidos, acreditando que eles são pessoas muito ricas e que
podem fazer qualquer coisa que queiram com o dinheiro deles, dominando outros países e outros povos. Primeiro domine a si
mesmo. Você tem de conhecer a si mesmo primeiro. O que é essa dominação dos outros? Aqueles que não sabem dominar a si
mesmos são sempre infelizes, estão sempre com problemas, porque há uma reação. Se você tenta dominar os outros, há uma
reação. Para isso, você tem de ser completamente introspectivo, novamente e novamente Eu tenho dito isto: faça introspecção.
É claro, Eu devo dizer, agora têm surgido muitos bons Sahaja Yogis e eles têm trabalhado, eles são pessoas muito boas, simples
e sábias. É uma grande esperança para Mim.
Eu nunca esperei que Eu realizaria isso tão bem. Mas isso tem funcionado e sempre, sempre vocês devem saber que têm esse
poder dentro de vocês e, e portanto, devem usar esse poder não se tornarem vítimas de idéias absurdas. Muito obrigada.
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Diwali Puja Califórnia, EUA, 03.11.2002 Eu desejo a vocês um Diwali muito, muito feliz. Ver todos vocês aqui… é, por si só, uma
grande alegria para Mim, pois todos vocês adotaram a Sahaja Yoga… de uma maneira tão bela. É de vocês, o Si é de vocês, o
Espírito é de vocês. Mas adotar o Si é difícil. São apenas os seus desejos, Eu acho, que estão sendo realizados. E foi desse
modo que vocês obtiveram… a sua Realização do Si. Ela não pode ser forçada, como vocês sabem muito bem. ela tem de se
realizar apenas com o seu desejo, apenas com a sua entrega. Não adianta falar sobre isso, não adianta convencer sobre isso, o
que funciona é o seu desejo, simples assim. O poder do desejo no seu interior realiza isso. Existem muitos que não estão aqui,
que tiveram a sua Realização no mundo inteiro. Eu Me lembro de todos eles… e todos vocês devem se lembrar deles. Hoje é um
belo dia, quando nós podemos pensar… em todos aqueles que foram iluminados… neste mundo. Este é o verdadeiro Diwali: a
iluminação dos seres humanos. Não é uma vela, não é uma lâmpada, mas são os seres humanos. Se eles forem iluminados,
então não restará mais nenhum problema. Os problemas acontecem com as pessoas que não são iluminadas, porque elas
estão na escuridão, elas estão tateando na escuridão… e algumas delas também não sabem que… elas são completamente
ignorantes a respeito da realidade. Quando você vem para a Sahaja Yoga… e ilumina o seu Si, você vê nessa luz, nessla luz, o
que é bom e o que é ruim, antes de tudo. E então, você cresce dentro dela belamente, exatamente como estas flores… que estão
felizes o tempo todo, o tempo todo lhes dando felicidade. Da mesma forma, quando você está iluminado, com essa luz, você
não busca nada. Você obteve tudo dentro de você. Mantenha as luzes acesas. Mas uma outra coisa que você pode fazer é… que
com sua luz, você pode iluminar outras pessoas, como nós fizemos aqui, nós acendemos uma vela, com ela, nós acendemos
todas elas. Então todos vocês podem fazer isso porque… vocês obtiveram essa luz dentro de vocês. Com essa luz, vocês
podem iluminar os outros… e eles podem sentir a felicidade do Espírito deles. É algo que deve ser percebido agora, como muitas
tantas luzes que vocês colocaram. Da mesma forma, vocês são as luzes… para o mundo inteiro. Não é suficiente que vocês
tenham recebido a luz, mas vocês também devem dar essa luz aos outros, vocês devem iluminar os outros, exatamente como
essas velas. Uma vez que vocês comecem a fazer isso, vocês perceberão o que vocês obtiveram. E então, vocês respeitarão o
seu Si. E vocês se comportarão de uma maneira que convém a um santo, poderia ser um sábio, sem proclamar nada. Dentro do
seu ser, vocês simplesmente desenvolvem esse belo, extremamente belo temperamento que dá felicidade. Vocês não querem
transmitir nenhuma falsa ideia a respeito de si mesmos. Porque, seja qual for a verdade, está com vocês. Não há nenhuma
necessidade de dizer algo não verdadeiro sobre si mesmo. As pessoas perceberão que vocês são almas realizadas, elas
simplesmente sentirão a sua natureza sutil, a sua realidade, quer vocês venham da Índia,,, ou venham da Inglaterra ou da
América, todos vocês têm esse oceano de amor e de conhecimento dentro de vocês. Estejam certos de que tudo isso está lá,
você primeiro desfruta somente seu próprio oceano de amor. Primeiro você desfruta isso… e depois você pode desfrutá-lo nos
outros também. Eu não tenho de lhes dizer: “Amem-se uns aos outros”, ou qualquer coisa. Vocês simplesmente amam, vocês
simplesmente compreendem, vocês simplesmente espalham a sua luz entre vocês mesmos. Algumas vezes você fica frustrado
com as outras pessoas… em seu país, talvez em sua cidade, talvez em seu vilarejo, com as pessoas que ainda não estão
iluminadas. Mas a melhor coisa é trabalhar isso, vocês têm de trabmalhar isso. Vocês sabem, Eu tive primeiro uma senhora,
uma senhora muito idosa, que recebeu a sua Realização de Mim. E então todos vocês estão aqui. Da mesma maneira, todos
vocês podem fazer também… o trabalho da Realização. Para isso vocês não precisam de nenhum cálculo, vocês não precisam
de nenhuma ação de graças, simplesmente está lá e dá certo. O que você faz para obter a luz? Apenas observe. Você
simplesmente coloca a vela e obtém luz. Da mesma maneira, a sua iluminação é tal que dará… luz a milhares e milhares de
pessoas no mundo inteiro. Como vocês sabem, existem muitos países… que nós ainda precisamos abordar. Mas nós faremos
isso. Apenas os localizem e descubram… aonde vocês têm de ir e onde vocês têm de trabalhar. Primeiramente, vocês são
capazes de dar a Realização, vocês são. Tenham confiança de que vocês podem dar a Realização às pessoas. Para isso vocês
não precisam de nenhuma ajuda, uma única pessoa pode fazê-lo, milhares podem fazê-lo. É muito importante para o Diwali do
mundo inteiro… nós darmos a Realização às pessoas, muito importante. Agora, na Sahaja Yoga, muitas pessoas ficam… um
pouco frustradas consigo mesmas, especialmente com o passado delas. Esqueçam o passado. O passado não é importante, o
que é importante é o presente. Neste momento presente, o que vocês devem fazer? Vocês não devem se preocupar com o
passado, que “eu fiz isso, eu fiz aquilo”, o que foi feito está acabado. Agora esteja atento ao futuro, o que vocês podem fazer
pelo futuro. E de um modo ou de outro, com a luz, vocês vêem o seu caminho, vocês se livram de toda a escuridão… e vocês
sabem até onde ir, como alcançar as pessoas e como expandir a Sahaja Yoga. É algo que você já tem dentro de você, mas,

antes de tudo, você tem de estabelecer a sua conexão com isso. Se você estabeleceu a sua conexão com esse oceano que
você tem, você pode definitivamente fazer isso dar certo, fazer isso dar certo de uma maneira tão bela… e você ficará surpreso
ao ver como você será bem sucedido. O sucesso que obterá de toda essa ignorância… Você ficará impressionado com isso.
Mas você tem a luz. Com a luz você de fato remove toda a escuridão. Não tem de pensar sobre isso, simplesmente remove,
porque você tem a luz. Mas se você não tem a luz, então não adianta falar sobre isso. Não adianta fazer isso, porque isso não
traz nenhum sucesso. Pelo contrário, é um fracasso, um fracasso do pior tipo. E pode ser muito perigoso para as pessoas. Nós
temos tido também experiências muito estranhas na Sahaja Yoga. Mas Eu acho que todos eles estão aprendendo, um por um,
que isso não deveria ter sido feito, que era errado. Agora, vocês devem descobrir o que os cegam. Neste país, os EUA são um
país tão orientado pelo dinheiro, que se espalhou pelo mundo inteiro. E sendo orientado pelo dinheiro, você de fato fica
encantado, você de fato acha que você deve ganhar dinheiro a partir da Sahaja Yoga. Há alguns que não pensam assim, mas
ainda estão correndo atrás de ganhar dinheiro. Não há nenhuma necessidade, de forma alguma, de você ganhar dinheiro… ou de
descobrir para si mesmo um tipo de segurança no dinheiro. A sua segurança está construída dentro de você. Assim, todas
essas coisas externas que são totalmente desnecessárias, não devem cegá-los. Agora, se você tem a luz, você pode ver isso
claramente. E essa ajuda do Divino, você vê muito claramente em sua vida… e você fica surpreso ao ver como o Divino o ajudou
em diferentes pontos. Eu recebo cartas de pessoas que dizem: “Mãe, muito obrigada,” “eu me livrei dos meus problemas, eu me
livrei dos meus inimigos”, todos os tipos de coisas. Enquanto que Eu não fiz nada. Foi a sua luz que removeu a escuridão. Se
você for ignorante, então somente a luz pode remover a escuridão da sua ignorância também. Na verdade, nós não sabemos o
quanto… existe do poder da luz. Como vocês podem ver aqui, cada luz está oferecendo muito, não apenas energia, mas também
uma imagem completa. Então, desse modo, vocês podem distinguir, por exemplo, vocês podem distinguir se alguém é uma
alma realizada ou não. Não é necessário que você se aproxime dessa pessoa… ou tenha algum cuidado especial ou qualquer
coisa. Você simplesmente saberá se essa pessoa é uma alma realizada ou não. Eu tive muitas experiências assim, onde Eu
percebi que as pessoas não sabem quem é uma alma realizada, é muito surpreendente. Se você souber quem é uma alma
realizada, então metade dos seus problemas acabaram. Agora, o segundo problema é… como convencer esse sujeito do que ele
é capaz de fazer. Eu percebo esse problema também nos Sahaja Yogis. Eles são capazes de fazer um trabalho grandioso… no
mundo inteiro, eles podem descobrir tantas coisas, as quais geralmente as pessoas normais não podem descobrir. Mas os
Sahaja Yogis podem imediatamente descobrir… que tipo de pessoa eles estão encarando. Essa é a diferença. Isso significa que
vocês sabem a verdade, a verdade sobre todo mundo, a verdade sobre a situação toda. A verdade sobre quem está apenas se
vangloriando, ou apenas maquiando uma estória, ou algum tipo de hipocrisia. Isso não é difícil, porque agora vocês têm a visão.
Vocês podem ver com a sua luz… o que está errado ou o que é bom nos outros. Uma grande bênção para vocês, que vocês não
possam ser enganados, também porque você é cuidado pelo Divino, guiado o tempo todo pelo Divino. Tenham fé no Divino,
tenham fé no Divino. Isso é muito importante. Assim como você tem fé em uma vela, tenham fé que o Divino lhes dará a luz, os
guiará no seu caminho, os levará ao lugar certo para fazerem as coisas certas. Eu quero dizer, vocês têm muitas dessas
experiências. Eu não preciso lhes dizer quantas pessoas têm escrito para Mim, como elas perceberam as coisas dando certo.
Apesar de tudo isso, nós somos coletivos, nós somos bons uns com os outros, nós não dizemos mentiras, nós não tentamos
destruir ninguém. Isso significa que nós estamos muito acima de todas as falhas humanas. E isso acontece somente por causa
da luz. Você pode ver onde você está falhando. Você simplesmente vê por si mesmo. Para isso, Eu acho… que a meditação é a
coisa mais importante na Sahaja Yoga. Todos os dias você deve meditar. Aqueles que não estão meditando… podem decair.
Porque a meditação é como colocar óleo na lamparina. Aqueles que não meditam pensam que podem proceder sem ela, estão
lamentavelmente enganados. Eles têm de meditar pela manhã e à noite. O problema é que tudo vem de forma tão fácil, tão
simples, que eles não compreendem que a meditação é muito importante, talvez, não vocês, mas há muitos, Eu sei, que
recebem a Realização, que não meditam. E o estilo deles é diferente, a natureza deles é diferente. A meditação é algo tão
tranquilizante, é uma maneira tão bela de conexão com o Divino, que todos os seus problemas se resolvem nesse estado
meditativo. Se você não está meditando, se você não entra em meditação, então talvez a sua luz se apague, ela não fornecerá
luz suficiente. É importante, muito importante, saber sobre si mesmo, sobre os outros na meditação. “Como meditar?”, muitas
pessoas Me perguntam. Não façam nada, apenas entrem em consciência sem pensamentos, tentem entrar em consciência
sem pensamentos. Se vocês puderem entrar nesse estado de consciência sem pensamentos, vocês fizeram o seu trabalho.
Porque esse é o ponto em que… você está com a Verdade, está com a realidade, com a felicidade, com tudo que é tão
fundamental. Quando você medita, tente não fazer, não fazer um tipo de festividade, não. A meditação é algo que silencia o seu
ser, silencia os seus pensamentos… e ir a esse oceano profundo que está dentro de você. Mas vamos supor que você não faça
isso, se você não medita, Eu posso distinguir imediatamente… aqueles que estão meditando e aqueles que não estão. Isso não

é difícil para Mim. Aqueles que não meditam estão sempre hesitando, eles são confusos, eles não conseguem compreender. E
é por isso que a meditação… é a coisa mais importante na Sahaja Yoga. Exatamente como a lâmpada ilumina… com a
eletricidade fluindo nela, você pode dizer, ou por causa das velas, da mesma forma a meditação… é uma disponibilidade
contínua da Força Divina. Isso reduzirá todas as suas apreensões. Não apenas isso, mas removerá todos os pensamentos
negativos, removerá todas as coisas desencorajadoras. E quando você estiver meditando dessa maneira, em consciência sem
pensamentos, então você ficará impressionado ao ver como você é ajudado… a partir do seu interior e do exterior. É um poder
tremendo que trabalha, essa consciência sem pensamentos. Assim, aqueles que não meditam não podem ir muito longe… com
a vantagem da Sahaja Yoga. Uma pessoa deve tentar meditar… e chegar ao ponto da consciência sem pensamentos. Então, o
que lhe acontece? Se você está em consciência sem pensamentos, o que lhe acontece? Você obtém confiança, completa
confiança na Divindade, você sabe que tem isso. Eu tenho visto crianças vindo da nossa escola em Dharamshala,
extremamente confiantes e extremamente humildes. E Eu lhes perguntei: “O que vocês fazem?” Elas disseram, “Mãe, nós
meditamos.” “Nós meditamos na escola, de noite…" “e essa meditação nos ajuda.” Imaginem, essas pequenas crianças podem
dizer isso, então por que vocês não entendem também… que a meditação lhes dará segurança, que ela lhes dará a verdadeira
iluminação… e uma completa conexão com o Divino? Sem a conexão com o Divino, de que adianta praticar a Sahaja Yoga? Eu
conheço as pessoas que estão meditando, que mergulham no seu Ser… e que são muito desenvolvidas. Eu também conheço
pessoas que são um pouco superficiais. A profundidade de vocês está na consciência sem pensamentos. Esse é um ponto
muito importante que vocês devem alcançar. Olhando para algo, se você está consciente sem pensamentos, então você se
torna realmente reflexivo em relação a isso, simplesmente funciona dessa forma. Eu não sei até que ponto vocês conseguem
se manter nessa condição. Mas mesmo por um segundo, vocês podem alcançá-lo, vocês começarão a alcançá-lo cada vez
mais. Eu falei tanto sobre meditação anteriormente, mas hoje, quando Eu vejo todas essas velas ardendo, Eu acho que todas
elas são meditativas, todas elas estão em meditação… e é desse modo que elas estão queimando. Da mesma maneira, Eu
conheço os Sahaja Yogis que meditam… e os que não meditam, Eu conheço. E se eles têm problemas, Eu sei por que os
problemas existem. A coisa principal é que a sua conexão com o Divino… só é possível quando você medita… e se torna
consciente sem pensamentos. Esse é o ponto no qual o Divino trabalha, Isso os ajuda. Isso vem em seu auxílio de tal forma…
que você não sabe como alcançou isso. Assim, a consciência sem pensamentos é o primeiro ponto… que todos vocês devem
alcançar. Muito importante. Depois disso, você pode alcançar algo mais, mas o primeiro passo é a consciência sem
pensamentos. É muito importante tornar-se consciente sem pensamentos, porque então não haverá pensamentos vindo… do
canal esquerdo ou do direito, do presente ou do futuro. Você apenas fica no presente. Isso é algo que todos vocês têm, não é
que Eu esteja lhes dizendo isso, mas todos vocês têm isso, mas estabilizem-se. Vocês têm de se estabilizar na consciência sem
pensamentos. Por quanto tempo, esse não é o ponto. O ponto é que uma vez que vocês alcancem isso, vocês continuarão
alcançando isso. Muitas pessoas meditam, mas o seu processo de pensamentos continua, elas não estão silenciosas em
pensamentos. Agora, esse é um ponto que é muito importante. Se você tem de crescer, você deve estar totalmente em contato
com o Divino… através da consciência sem pensamentos. Você não tem de rezar, você não tem de chamar ninuém, nada disso,
isso simplesmente funciona porque está dentro de você. Todos esses pensamentos estão bombardeando… de ambos os lados
em sua mente. Esses pensamentos que estão chegando em você… não têm nenhum sentido para você, eles não se
substanciam. Você mesmo é um oceano… e você tem de entrar nesse estado de consciência sem pensamentos. Isso é sempre
descrito em todos os grandes livros, mas não tão claramente como Eu estou lhes dizendo. Eu não digo que alguns de vocês que
não conseguem a consciência sem pensamentos, então eles são inúteis, não. Mas, por favor, tentem, todos vocês podem entrar
nesse estado… de consciência sem pensamentos. Mesmo por um segundo, se vocês conseguirem, é uma ideia muito boa.
Então continuem aumentando esse segundo. Eu acho que é uma mente reflexiva. Quando você olha para algo, você se tornará
consciente sem pensamentos. E então essa mente reflete… na profundidade do que você vê. É desse modo que todos vocês se
tornarão realmente… Sahaja Yogis muito criativos. O que Eu percebo é que esse estado de consciência sem pensamentos… não
está estabelecido por muitas pessoas, o que não é bom. Hoje, neste dia do Diwali, Eu diria: “Iluminem o seu Si com a
consciência sem pensamentos”. Isso não é difícil, está dentro de você, porque os pensamentos estão vindo desse lado e
daquele lado. E eles não são as ondas do seu cérebro, não, apenas as suas próprias reações. Mas se você meditar no
verdadeiro senso da palavra, então você entrará nessa consciência sem pensamentos, que é um ponto muito importante, e não
esses pensamentos sem sentido, que são inúteis, desaparecerão. Eles não estarão lá e então o seu crescimento é possível… e
você crescerá muito bem. Muitas pessoas que estão aqui dirão: “Mãe, nós não alcançamos esse estado.” Tentem, tentem isso.
Eu não acredito que vocês não conseguem alcançá-lo. Todos vocês podem ter o pensamento: “Eu posso alcançar isso”, e vocês
o alcançarão. Nisso, você não tem de descartar nada, você não tem de ver nada, apenas entre em meditação… e você ficará

impressionado ao ver como isso funcionará. É claro que muitos estão lá, a maioria de vocês, mas ainda assim, Eu diria,
aumentem essa consciência sem pensamentos, essa área. Hoje é muito importante por causa desse dia do Diwali. Diwali
supõe-se ser o dia da iluminação. Mas a iluminação interior é: o quanto você está em consciência sem pensamentos? E tudo dá
certo, porque você é o oceano disso, você tem isso dentro de você mesmo. Você só têm de destampar isso. Se você não
destampar, então isso não dará certo. Você tem de apenas destampar isso… e você ficará impressionado ao ver que você é uma
fonte de tanta alegria, fonte de tanta felicidade, Eu devo dizer, a fonte de iluminação verdadeira. Assim, a mensagem de hoje é
esta: “Durante a meditação, entrem consciência sem pensamentos.” Nenhum pensamento é importante, porque ele é a sua
própria criação. Mas se você tem de ficar com a Criação Divina, você tem de alcançar essa consciência sem pensamentos, é o
mínimo do mínimo. Uma vez que ela chegue em você, gradualmente ela crescerá… e você ficará impressionado ao ver como…
você será capaz de crescer na Sahaja Yoga de uma forma muito grandiosa. Muito obrigada.
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Puja de Natal Ganapatipule, Índia, 25.12.2002 Feliz Natal para todos vocês. De acordo com a Sahaja Yoga, Cristo está
estabelecido no Agnya Chakra de vocês. Toda a Sua vida é uma descrição... das qualidades de uma pessoa que é uma alma
realizada. E o que Ele sugeriu em Sua própria vida é... que você não deve ter nenhuma ganância ou luxúria. A maneira como,
nesses dias, as pessoas são gananciosas... no mundo todo é realmente chocante. Desde a infância, as nossas crianças
também aprendem a pedir isso e aquilo. Apenas a completa satisfação na vida pode dar a vocês... essa completa tranqüilidade,
esse equilíbrio pelo qual você não fica ardentemente desejando as coisas. Nestes dias, até mesmo a Índia tornou-se muito
ocidentalizada, no sentido de que eles estão também querendo muito possuir isso e aquilo. Na verdade, atualmente, nos
Estados Unidos, de repente, com esses acontecimentos, as pessoas estão se voltando para a espiritualidade. Elas vêm para a
espiritualidade porque elas acham que... não encontraram satisfação em coisa nenhuma. Mas nós temos de observar a Sua
vida, a grandiosa vida de Cristo. Primeiramente, Ele nasceu em uma pequena cabana, como as muitas que vocês viram por aí,
muito satisfeito. E Ele foi colocado em um berço... que foi todo coberto com capim muio seco. Vocês podem imaginar isso? E
então, Ele sacrificou a Sua vida na cruz. A coisa toda é uma história toda de sacrifício porque Ele tinha o poder, o poder do
Espírito, de modo Ele podia sacrificar qualquer coisa. Ele sacrificou até mesmo a Sua própria vida. Assim, vocês podem
compreender que a grandeza de Cristo estava vindo... da Sua grande personalidade de espiritualidade. Mas o próprio Cristo é
venerado no mundo inteiro, especialmente nos países ocidentais... e vocês ficam impressionados ao saber como... eles correm
atrás de coisas materiais. Todas as suas indústrias estão funcionando... com grandes histórias sobre o que eles fabricam... e o
modo como as pessoas se vangloriam da sua riqueza. Eles usam uma cruz no pescoço para mostrar que são cristãos. Antes de
tudo, uma pessoa jamais deveria usar aquela cruz... na qual Cristo foi crucificado. Mas eles de fato disfarçam isso com sua
hipocrisia... e eles são o outro extremo de Cristo. Não apenas eles, mas até mesmo as suas esposas e os seus filhos... são
muito gananciosos. Eles devem ter isso, devem ter aquilo. Mas agora, a Índia está muito no mesmo caminho. E o que eles
procuram? Eles pensam que ao cercar-se de todas essas coisas, eles estarão muito confortáveis. Não é assim. Eles estão o
tempo todo desejando ardentemente... e não conseguem nem mesmo desfrutar o que eles conseguiram. É algo muito
surpreendente que... em um país como os Estados Unidos, onde não havia corrupção, mas onde havia pessoas
ganhando grandes quantias de dinheiro, supõe-se que eles sejam discípulos de Cristo. Isso está além de Mim. A Índia foi uma
vez um país realmente santificado, onde os santos eram respeitados. Mas nos dias de hoje, a Índia caiu em um nível tão baixo
de ganância... que é impossível compreender essas pessoas. Nós podemos dizer que eles não tinham grandes seguidores de
Cristo. E aqueles que seguem a Cristo e também os cristãos daqui... são os piores. Eles são os que adotaram todo o tipo de vida
ocidental, de ganância. E eles chamam a si mesmos de cristãos. Mas Cristo mostrou que você não precisa de nada neste
mundo. Ele é uma personalidade tão grandiosa, uma Encarnação tão grandiosa, respeitada em todos os lugares, por quê?
Porque o Seu poder de sacrifício foi o mais elevado, não porque Ele possuía um grande carro ou uma casa grande, nada disso,
apenas porque Ele era um homem tão humilde. Sua vida é notável. E hoje Ele governa o coração de muitas pessoas, apesar do
fato de Ele haver nascido de uma forma muito, muito pobre... ter sido crucificado também como um homem muito pobre.
Assim, aqueles que estão correndo atrás de dinheiro... não são de forma alguma cristãos, não estão nem um pouco perto de
Cristo. Ele era tão feliz e alegre. E Ele ajudava os pobres, ajudava os necessitados, porque Ele entendia os seus problemas,
porque Ele podia senti-los. Ele tentou ajudar todos os tipos de pessoas doentes, desprivilegiadas. Enquanto que, nos dias de
hoje, o mundo tornou-se tão insensato que eles ajudam os países a lutar. Eles criaram o Cristianismo para lutar. O que o
Cristianismo fez neste país? Está apenas criando um grande poder de fazer muitos cristãos. Eu ouvi de muitos lugares, sobre
como eles estão convertendo as pessoas ao Cristianismo. Cristo jamais converteu nem mesmo uma única alma. Ele queria dar
transformação, como todos vocês a conseguiram, mas não mudando a religião ou... mudando a sua marca de nascença. Não. E
o que Ele conseguiu foi esse tipo inútil de gente de terceira categoria que fica correndo atrás de luxúria e ganância. Eu fico
muito preocupada às vezes Comigo mesma. E Eu espero que os Meus discípulos e Meus filhos... não façam coisas que são
contra a Sahaja, que são contra o Princípio da Sahaja. E um dos princípios da Sahaja é que... vocês devem ajudar as pessoas,
aqueles que estão oprimidos, aqueles que ainda não são realizados. Vocês têm de dar a Realização a elas. Não é da maneira
como o mundo está indo que nós daremos... ajuda às pessoas que estão arruinando este mundo. Se nós temos de ajudar este
país, se nós temos de salvar o mundo inteiro, então nós devemos nos tornar como Cristo. Desenvolvam o seu temperamento de
sacrifício. Isso deve ser algo muito, muito poderoso, porque todos vocês são almas realizadas. Tentem desenvolver esse

temperamento de ajudar os outros. Eu conheci algumas grandes pessoas na Minha vida... que estavam sempre dispostas a dar
às pessoas destituídas. Elas tinham um temperamento tão grandioso. E Elas jamais receberam nenhum grande prêmio ... ou
alguma coisa desse tipo, mas ficavam muito felizes se pudessem ajudar os outros. É muito, muito triste hoje em dia neste país,
onde tantas pessoas sacrificaram a sua vida para alcançar... a independência e a liberdade. E o que está acontecendo
atualmente, as mesmas pessoas, ou talvez os seus filhos, talvez não os mesmos, que supõe-se estarem governando, que
supõe-se estarem no comando, estão ganhando dinheiro. Por que aconteceu essa situação? Neste país, nós tivemos também...
muitas pessoas com extrema capacidade de sacrifício. Eles eram os líderes. Mas quantos de vocês são assim? Quantos de
vocês gostariam de dar alguma coisa de vocês para os outros? O que vocês fariam para ajudar os outros? É muito triste que as
nações cristãs nunca tenham seguido a Cristo. E nós também estamos nos tornando iguais. Eu não digo que nós não devamos
fazer negócios... ou que nós não devamos ganhar dinheiro. Vocês podem, mas com tudo isso, vocês devem lembrar-se para
quem vocês estão fazendo isso. O que vocês vão fazer com isso? O que vocês vão fazer com esse dinheiro? Na verdade,
devemos descobrir se pelo menos em um ano: "Nós renunciamos a algo em prol outros?" Não que Eu diga que vocês devam
crucificar a si mesmos, não, isso é muito. Mas será que vocês podem pelo menos... sacrificar um pouco do seu conforto pelas
pessoas? Os Sahaja Yogis devem ser extremamente gentis, pessoas extremamente gentis e amorosas. Se vocês não são
assim, vocês não são Sahaja Yogis. Primeiramente, vocês devem ser gentis, amorosos, compreender os problemas ao seu
redor... e tentar ajudar tantas pessoas quanto vocês possam. Mas não é assim. Mesmo os Sahaja Yogis não compreendem
qual é... o valor de suas vidas. Eles estão no mesmo caminho em que Cristo estava. Eles são almas realizadas. Eles devem ter
esse sentimento. Eles devem ter essa unidade com o resto das pessoas... e eles devem sentir o sacrifício de Cristo dentro de si
mesmos. Como Ele sacrificou a Sua vida é para melhorar o nosso Agnya, para remover o nosso ego, para lutar contra o nosso
ego. Mas nós somos tão egoístas! O que quer que Ele tenha feito foi um desperdício. É algo que as pessoas não entendem... e
elas não absorvem o Seu caráter e a Sua vida. Isso é muito ruim. E para nós, Ele é uma mensagem muito grande... para todas as
pessoas que são almas realizadas. Ele é um grande exemplo. Há tantas coisas a serem feitas. Nós temos... Como vocês
sabem, Minha mente está sempre com os necessitados... e Eu comecei muitas organizações sociais. Vocês as conhecem
muito bem. Recentemente, Eu iniciei algo... para as mulheres desamparadas e órfãos em Delhi. Eu paguei a maior parte do
dinheiro, mas quando estava terminando Eu disse: "Por que não pedir que os Sahaja Yogis paguem uma..." "pequena quantia de
dinheiro para terminá-la?" E eles o fizeram. Eles de fato pagaram. Em Delhi, Eu devo parabenizá-los por mostrarem... o caminho
para os outros Sahaja Yogis. Eu fiquei impressionada como eles puderam levantar tanto dinheiro... para essa grande
organização. Isso é algo que nós nunca vimos, como as mulheres estão sofrendo no nosso país, como as mulheres
desamparadas estão sofrendo. Elas são abandonadas por seus maridos, não por erro delas, não. Simplesmente assim, por
algum capricho, elas são deixadas na rua com as crianças. Mais entre os muçulmanos, o que é pior. E Eu sinto que Eu devo
tentar fazer alguma coisa, pelo menos trazer a atenção das pessoas para elas... e para os problemas delas, de forma que... elas
possam voltar para a vida e ganhar o seu sustento. Eu creio que é um dever de todos os Sahaja Yogis... procurar quem
necessita de sua ajuda. Simplesmente não vivam para si mesmos, ganhando para si mesmos, ganhando dinheiro para si
mesmos, mas tentem ajudar. Ajudem aquelas pessoas que podem realmente ser ajudadas... e elas dirão: "Foram os Sahaja
Yogis que fizeram isso". Eu tenho tantas idéias para ajudar as pessoas... e Eu vou tentar ajudá-los com qualquer dinheiro que Eu
tenha. Mas Eu desejo que vocês decidam fazer alguma coisa por elas. especialmente neste país que é dividido em pelo menos
duas partes. Uma é rica, a outra é de pessoas muito pobres. Essas pessoas muito pobres simplesmente fazem Meu coração...
ficar apertado, apertado de dor. Eu não sei como ajudá-las. É uma comunidade tão vasta. Mas se vocês decidirem, vocês podem
ir por aí. [Sente-se.] Vocês podem ir por aí e descobrir maneiras e métodos... de ajudar as pessoas que são extremamente
pobres. Elas precisam da sua ajuda em todos os sentidos... e vocês são capazes disso. Com as bênçãos de Mahalakshmi,
vocês estão bem equipados. E tentem ajudar os pobres. Tentem ajudar as pessoas que estão com grandes problemas. Eu sei
que elas não são Sahaja Yogis. Não esperem que elas sejam Sahaja Yogis. Elas não o podem ser. No tempo de Cristo, quantos
eram Sahaja Yogis? Quantas pessoas havia lá que podiam entender... a profundidade dos problemas humanos? Mas Cristo
podia... e Ele sacrificou Sua vida pelos pecados das pessoas. Vocês podem imaginar? É um dia para celebrar o Seu aniversário
com grande alegria. Mas que nascimento e que vida Ele teve de passar. Ninguém gostaria de ter esse tipo de vida. Mas nós
temos de compreender a essência. Correr atrás da ganância é loucura. Não existe fim para a ganância. Aqueles que são
gananciosos, são gananciosos o tempo todo. Eles estão pedindo dinheiro, pedindo isso, pedindo aquilo. Por que não olhar para
os outros, para o que eles querem? Porque nós estamos em consciência coletiva, nós devemos compreender o que essas
pessoas querem, o que nós podemos fazer pelas pessoas. Eu sei que é muito difícil nesses tempos modernos, com todas essas
propagandas. Mas nós somos Sahaja Yogis. Nós temos de ser pessoas normais. Nós temos de encarar isso da mesma forma

que... um santo deve encará-lo e tentar... acabar com todas essas doenças com os seus poderes especiais. Hoje é um dia de
grande alegria para Mim e para todos vocês. Ao mesmo tempo também, quando Eu vejo a vida de Cristo, uma vida tão curta ela
foi, o quão miserável ela foi. Não por causa da pobreza, não. Mas por causa do ódio e pelas torturas que Ele teve de passar. Ele
não se importava com a pobreza, Ele não fez nada contra isso. O que Ele sentiu de ruim era realmente a maneira como... as
coisas estavam erradas e a forma como eles eram oprimidos. E Ele absorveu toda essa agonia para Si mesmo... para resolver o
problema. Ele criou os cristãos... e o que eles estão fazendo é somente insensatez, somente insensatez. Isso não tem nenhum
sentido. Não tem nenhum sentido para a vida de Cristo... e não tem nenhum sentido para a riqueza do Seu grandioso trabalho.
Assim, quando nós estamos celebrando o Seu nascimento, nós devemos também celebrar a Sua capacidade de sacrifício, o
Seu poder de amar. Agora os Sahaja Yogis se tornaram pessoas muito boas, pessoas muito amorosas, sem dúvida, mas Eu
ainda acho que a ganância continua. Não há fim para a ganância. Eu devo lhes dizer que Eu tenho visto pessoas que são muito
loucas. Como na América, eles descobriram essas pessoas que... estão no topo de cada organização, executivos, que são
muito ricos, mas eles tinham 25 aviões... e cerca de 50, mais de 50 carros. Será que eles irão viajar nesses 50 carros? Como
eles irão viajar, um pé em um carro e o outro pé em outro carro? Mas eles tinham isso, todo esse tipo de loucura e eles disseram
isso. Agora, eles não têm nada a dizer já que tudo isso está confiscado. O que vocês farão com todo esse tipo de temperamento
das pessoas? Não é loucura ter 25 aviões e cerca de 50 carros? E eles pensavam que não havia limite para eles, como eles eram
tão estúpidos. Quando eles morrerem, tudo isso estará terminado. Eles estão lutando por algo nos EUA. É um lugar muito
esquisito. Então, vocês realmente compreendem aonde... nós estamos indo com a nossa ganância? Houve um incidente no
qual uma garota muito jovem casou-se... com um homem muito idoso, muito idoso. E quando esse homem idoso morreu, ele
deixou todo o seu dinheiro para essa jovem. Então o filho apareceu e ele alegou: "Eu fui seu filho..." "por tantos anos e como
pode essa mulher receber todo o dinheiro?" Ela recebeu bilhões e bilhões, mas ainda assim ela queria ficar com tudo. Então ela
deu algumas desculpas, dizendo que ela havia feito muito por ele, que com esse homem idoso, ela havia sacrificado tantas
coisas, e isso e aquilo. É vergonhosa a maneira como as pessoas agem... e elas não se envergonham de estarem pedindo
dinheiro, dinheiro, dinheiro para conforto, conforto, conforto. É muito, muito difícil entender os seres humanos. Uma vez que eles
tenham ido pelo caminho errado, eles podem chegar a qualquer extremo. Eles não sabem como se sacrificar. Eu vi quando
Gandhi pediu às pessoas que se sacrificassem, todas as mulheres se desfizeram de seus ornamentos. Elas deram as suas
vidas, foram para a prisão, fizeram todos os tipos de coisas para alcançar a independência. E qual é a independência que elas
obtiveram? Imediatamente todos os canalhas do mundo tomaram ao comando. Todos os ladrões do mundo tomaram o
comando. O que vocês dizem a um país... onde tudo o que é grande e nobre foi desperdiçado? Você tem sido uma pessoa
nobre? Pergunte a si mesmo, você tem sido nobre? Você tem tentado ajudar os outros? Da vida de Cristo, nós temos de saber
que Ele viveu na pobreza. Ele era o Rei dos reis, mas Ele viveu na pobreza, com graça divina. E Ele fez tudo pelas pessoas que
eram pecadoras, que estavam com problemas. Tanto para uma pessoa. Agora, vocês são tantos, há tantos de vocês. Todos
vocês têm de fazer alguma coisa. Não vivam como esses executivos, mas tentem saber que vocês têm de sacrificar... um
pouco de seus ganhos, algo de seus luxos pelo bem do seu país, porque vocês são Sahaja Yogis. Vocês não são pessoas
comuns. Vocês receberam a Realização. Então, o que vocês estão fazendo? Vocês estão pedindo dinheiro a todas as pessoas...
ou vocês estão dando amor a todos? Deixem-Me ouvir as histórias dos Sahaja Yogis... que estão dando amor e compaixão. Eu
lamento que hoje, no dia de Seu nascimento, Eu tenha que lhes dizer sobre a Sua vida, a qual por um lado foi muito, muito
dolorosa. Para que nós entendamos uma personalidade tão gloriosa, um Sahaja Yogi tão grande, Ele teve de passar por muitos
problemas na Sua vida... e os Seus próprios seguidores Lhe causaram problemas, os Seus próprios seguidores tentaram tirar
vantagem. Eu também tive essa experiência. Alguns Sahaja Yogis se destacaram na Sahaja Yoga... e tentaram Me causar
problemas. Eles tentaram ganhar dinheiro de Mim. Todos sabem que eles têm um sistema de valores muito ruim. Como vocês
podem dizer que eles são almas realizadas? Então, nós temos de pensar onde nós podemos ajudar os outros? O que podemos
fazer pelos outros? Essa é uma das coisas... que nós temos de aprender da vida de Cristo. Na verdade, Eu nasci em uma família
cristã. E o que Eu descobri sobre os cristãos, é que eles são pessoas extremamente más e sujas. Eles planos planos uns contra
os outros... e são muito voltados para o dinheiro. Quando Meu pai foi para a prisão, eles nos expulsaram da igreja. Amar o seu
país é um "pecado", não é? Eles fizeram isso. E quando ele voltou e se tornou o prefeito de Bombaim..., de Nagpur, eles eram
seus grandes admiradores. Saíram em procissão. Vejam isso. Então, Meu pai apenas sorriu e disse: "Vejam esses estúpidos."
Isso é uma completa estupidez... e esse tipo de ganância e esse tipo de estupidez devem parar. Eles correm atrás de dinheiro,
eles correm atrás de posições, eles correm também atrás de coisas muito ruins. Não os Sahaja Yogis, mas eles o fazem. Mas
mesmo entre os Sahaja Yogis, Eu encontrei pessoas... que são muito orientadas ao dinheiro, que ganharam dinheiro com a
Sahaja Yoga. Eu sou uma pessoa inútil nesse sentido. Eu não entendo de dinheiro, assim eles podem Me enganar. Está bem,

não importa. E por muitos anos eles me enganaram, tudo bem. Agora, o que fazer? Para que Eu preciso de dinheiro? Esse é o
problema. O problema é que se você não for cuidadoso, se você não for orietnado ao dinheiro, os outros podem roubá-lo. Eu
digo: "Deixem que eles roubem. " "Deixe-os fazer o que quiserem." Mas Eu não posso desenvolver um temperamento... no qual
Eu possa ir atrás das pessoas por dinheiro, Eu não posso. Eu aceito qualquer conta que vocês Me derem. Eu aceito o que vocês
disserem. Eu sei que isso é um pecado, que isso é errado. Se eles não têm consciência disso, Eu não posso ajudá-los. Todos
eles serão arruinados, todos eles. Eu sei disso. Mas o que fazer, se eles não compreendem isso por si mesmos? Ganhar
dinheiro através da Sahaja Yoga, vocês podem imaginar! Uma coisa tão estúpida de se fazer. Isso é muito comum, muito ruim.
Eu quero que todos vocês estejam acima do dinheiro, acima de todas essas coisas mundanas... e vocês nunca passarão fome,
vocês nunca terão problemas. Mas não se envolvam com esse tipo de coisas insensataz. Este é o trabalho de Deus... e vocês
não devem ganhar dinheiro com isso, de jeito nenhum. Assim, nós temos de aprender muito com a grande vida de Cristo, que
nasceu como um homem muito humilde e fez coisas tão grandiosas. Ele tentou melhorar o nosso Agnya... e mesmo agora, se
você pensar Nele, o seu Agnya ficará bem. Isso estará acabado. Eu sei que entre os Sahaja Yogis também há pessoas... que
pressionam muito, que estão todo o tempo se pressionando. Para quê? O que você quer? O tempo todo elas estão
pressionando, exatamente como as outras pessoas estúpidas. Assim, para sentir a satisfação dentro de você, exatamente
como Cristo, você tem de meditar, fazer introspecção e descobrir: "Você é uma pessoa satisfeita?" Você deve ser muito
satisfeito na vida, senão, não adianta ter a Sahaja Yoga, não adianta obter a Realização do Si. Eu os abençoo do Meu coração
para que vocês tenham... o caráter de Cristo como um modelo para vocês ... e para entenderem os problemas do mundo, do
mundo inteiro, como os seus próprios problemas. Que Deus os abençoe.

2002-1231, Puja de Ano Novo
View online.
Puja de Ano Novo, Pratishtan, India, 31-12-2002 Eu estou muito, muito feliz em ver… que tantos de vocês vieram aqui para o
programa. Na verdade, Eu comprei esta terra há pelo menos 25 anos atrás… e não pude fazer nada acerca disso, já que havia
muitas objeções e isso e aquilo. Mas depois, de algum modo, Eu planejei e tudo funcionou. Eu estou feliz por ver todos vocês
aqui, pois com toda as dificuldades, enfim, agora vocês encontram… tantos Sahaja Yoguis comparecendo a este programa do
Meu Puja. Eu devo Me lembrar do Meu irmão Baba trabalhou arduamente… para a propagação da música indiana, da música
clássica, de todos os tipos de arte. Tudo ele conseguiu fazer. É uma coisa muito triste que ele não esteja aqui hoje… para ver
todos vocês. Ele trabalhou muito, incansavelmente, sem esperar qualquer recompensa, seja qual for. E Eu desejo que vocês
possam tê-lo como um ideal para vocês… e que vocês trabalharão tudo dessa maneira. Há uma coisa sobre ele que Eu sei: ele
nunca tentou exibir-se nisso. Ele era um homem muito inteligente, instruído, mas ele tomou conta de todas as pessoas de vida
simples… cuidou delas e ele promoveu suas habilidades musicais e artísticas. Com a mesma ideia, Eu decidi ter este lugar
dedicado… à sua ideia de propagar a música e a arte. E Eu estou feliz em ver que essa ideia se materializou. Mas Eu gostaria
que Meu irmão estivesse aqui… para fazê-los sentir felizes em relação a isso. Ele era uma pessoa muito amorosa e gentil. Ele
nunca ficava zangado com ninguém, Eu percebi isso. Mas, ele sempre Me passou uma imagem muito boa de cada pessoa.
Vocês não podem evitar nisso. [Marathi] Hoje Eu quis abençoar todos vocês… para que vocês se tornem completamente
musicais no temperamento, harmoniosos e divertidos para os outros, e não briguentos. Como vocês têm visto, a música
ocidental está tomando… para o lado errado, para o progresso errado. E Eu não quero que voces caiam dentro disso. Isso tudo
irá desaparecer, Eu sei, porque é muito destrutivo. Mas depois de vir para a Sahaja, se você tem as mesmas ideias destrutivas,
como alguém pode ajudá-lo? Assim, Eu espero que vocês realizem o Meu ideal em relação a vocês. Que Deus abençoe todos
vocês.

2003-0228, Shivaratri Puja
View online.
Shivaratri Puja Pratisthan, Índia, 28.02.2003 A maior qualidade do Senhor Shiva é o perdão. Se Ele não perdoar, então nada será
poupado. Ele é muito misericordioso… e por causa de sua natureza misericordiosa, nós estamos sobrevivendo, caso contrário,
nós teríamos sido liquidados. De um Deus tão grandioso (Mahadev), devemos Lhe pedir essas qualidades como a natureza
misericordiosa, como Seu caráter, como Seus poderes. Apesar dessas qualidades, Ele é o pleno perdão, Ele leva em
consideração que nós somos humanos e Ele perdoa. Nós devemos assimilar Sua qualidade de perdoar. Nós não temos esse
comportamento com o qual nós perdoamos. Nos agarramos a pequenas coisas insignificantes e lutamos. Este não é o Puja de
Mahadeva, aqueles que O seguem devem perdoar a todos. Qualquer um pode cometer erro. Todo mundo tem algumas falhas.
Em vez de olhar para as falhas deles, olhe as suas próprias falhas… e perdoe as falhas dos outros. Esta é uma qualidade muito
grande Dele: perdoar, e essa qualidade na raça humana é muito rara. Houve uma época em que havia muitas pessoas
misericordiosas, mas agora, Eu não sei como as pessoas consideram… a raiva como uma grande coisa… e elas não têm nem
mesmo vergonha disso. Mas se você é um venerador de Mahadeva (Shiva) e se você considerar Shankar (Shiva) como seu
Guru, então você tem de ser misericordioso por natureza como Ele. E apesar desses poderes, se Ele quiser, Ele pode destruir
qualquer um. É desse modo que Seu poder de perdão (…) Muitas pessoas veneram Shivji para buscar Seu perdão. "Oh! Deus nos
perdoe." Mas Ele é misericordioso por natureza. E seu perdão tem magnanimidade. Aqueles que não conseguem perdoar não
podem ser Sahaja Yogis. A primeira prova de um Sahaja Yogi é que… ele é misericordioso de coração por natureza… e ele não
avalia que erro foi feito a ele. O perdão é como o oceano… e nós temos de estabelecer esse perdão em nós mesmos. Somente
então Mahadeva será estabelecido dentro de nós. Mas Eu ainda vejo que ficamos com raiva primeiro em vez de perdoar, o
perdão deve vir, e se você não sabe perdoar, então você não será capaz de viver neste mundo. Você viverá, mas estará sempre
com raiva de alguém, você estará sempre infeliz com os outros. Shivji sempre vive em êxtase. Mas quando Ele vê que alguém
está se tornando um rakshasa, então até mesmo com a abertura de Seu olho, essa pessoa é destruída. Ele tem esse tamanho
poder. E porque Ele tem tantos poderes, é por isso que… Ele pode perdoar. Então, em todos os poderes que Ele tem, a essência
deles é que Ele os usa para perdoar. Aqueles que veneram Shivji têm de mensurar por si mesmos: "O quanto nós conseguimos
ser misericordiosos?" "Quantos podemos perdoar?" Na realidade, esse é somente o verdadeiro critério. Mas a raiva que reside
em nós… nos faz sentir que devemos corrigir essa pessoa ou aquela pessoa. Isso não é uma coisa correta. Quem é você para
corrigir as pessoas? Se nem mesmo Shivji está corrigindo-os, então quem é você para fazer isso? Desta forma, imaginar
qualquer coisa sobre você é errado. E perdoando, nosso coração se torna grande… e podemos ascender a uma posição mais
elevada. Há várias coisas na vida e entre elas, Eu acho que para um humano perdoar é uma grande coisa, porque isso é muito
difícil para ele, ele fica zangado com qualquer assunto e infeliz com qualquer coisa. E não há sentido em se tornar infeliz, não há
substância nisso. Ou você deve ter o poder de Prem (amor) através do qual… você pode entender os outros ou o poder de Anand
(Felicidade). Eu acho difícil os humanos ainda estarem no mesmo nível… apesar da Realização, sentindo as vibrações… e se
tornando estáveis em todos os aspectos, mas a capacidade de perdão é muito menor, então isso é errado. Ficando com raiva e
aborrecido com pequenas coisas… não é a característica do bhakta de Mahadeva, e aqueles que fazem devoção a Dele, o
comportamento deles está cheio de Shanti (paz), porque eles não ficam com raiva, uma pessoa assim não pode permanecer
aborrecida, então esse tipo de pessoa tem o poder mais elevado de perdão. Há muitas coisas com as quais você não deve se
envolver. E você deve tentar tanto quanto possível perdoar (Kshama). Essa é a essência da vida de Mahadeva. Em nosso país,
nós tivemos muitos grandes santos… e aqui, na Minha opinião, em geral, nós também tivemos grandes encarnações. Mas hoje,
o mundo inteiro acredita em Shiva. É porque Ele pode perdoar. E essa é a qualidade especial Dele. Os outros poderes restantes
que Ele tem, nós só podemos alcançá-los se aprendermos a perdoar. Se não soubermos perdoar ninguém, então não podemos
nem mesmo chegar perto de Seus pés. Neste mundo, erros sempre acontecem, afinal é humano. Mas perturbar qualquer
humano… significa nos distanciar de Mahadeva. Ele perdoou grandes pecados e rakshasas. A partir disso, a pessoa aprendeu o
que é o amor. E no amor, um humano deve perdoar. Assim, as pessoas que têm natureza misericordiosa não desenvolvem a
raiva. De qualquer forma, elas têm de perdoar, então por que desenvolver a raiva? E isso se reflete em seu rosto. Elas são
pessoas muito simples e amorosas. Então nós temos de medir o quanto conseguimos perdoar. E quantas pessoas
conseguimos perdoar. Você tem o exemplo de Isa Masi (Jesus Cristo). Quando eles O estavam crucificando, Ele disse a Deus:
"Eles não sabem o que estão fazendo, então perdoe-os." Ele estava dizendo isso para Mahadeva. Eles estavam cometendo um
pecado tão grande, ainda assim Ele pediu para perdoá-los. Baseada em nossa saúde, em nosso coração, essa qualidade

(guna)… de perdão se manifesta proporcionalmente. Mas Eu vejo que com o passar do tempo, essa qualidade está diminuindo.
Na maioria das vezes, alguém está com raiva. Desta forma, muitas pessoas pegam o caminho errado e chamam isso de
Dharma. Onde não há Shiva, não há Dharma. É por isso que hoje nós temos de prometer: "Se nós temos complicações ou raiva
contra qualquer um, nós devemos perdoá-los." Eu de fato concordo que há muitos pecados… dos quais não podemos ser
salvos, mas se você acreditar em Shivji, você ficará surpreso ao ver… que você não será tocado por nenhum pecado, visto que
seu coração é tão grande, porque seu coração está cheio de Shivji. e o coração perceberá e agirá sobre isso. Portanto insultar
qualquer um, subestimar os outros é errado. Quem somos nós para insultar os outros? Os humanos devido ao ego fazem
coisas assim, tudo isso é a sombra do ego. E Shiva é tal que Ele não tem nenhum ego, de forma alguma. Ele tem poderes
(shakti), apesar de estar consciente deles, Ele não fica com raiva. Porque Ele está consciente de Seus poderes… e Ele pode
destruir qualquer um transformando-o em cinzas (Bhasm). É por isso que Ele mantém o controle e é muito misericordioso por
natureza. Então nós também temos de decidir hoje: "Nós não ficaremos com raiva de ninguém," "não procuraremos defeitos
nos outros, mas sim em nós." E ficar com raiva dos outros é um grande pecado, porque vocês são Sahaja Yogis. Eu espero que
de agora em diante, vocês se tornem… seguidores verdadeiros (bhaktas) das Eternas Bênçãos de Shiva.
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Shivaratri Puja, Puna, Índia, 16.03.2003
Hoje nós iremos venerar Shri Shiva, Sadashiva. Sua qualidade é que Ele é o perdão personificado. A quantidade de perdão que
Ele tem... ajudou muitos de nós a existir, do contrário, este mundo teria perecido, muitos teriam sido mortos, porque vocês
sabem qual é a condição dos seres humanos. Eles não entendem o que é errado, o que é certo. Além disso, eles não
conseguem perdoar. Eles continuam cometendo erros, não importa. Mas eles não conseguem perdoar os outros. Isso é o que
temos de aprender de Shri Sadashiva. Hoje nós iremos venerar Shri Sadashiva. Ele é a corporificação do perdão, tão poderoso...
que ninguém é capaz de ficar contra Ele, de desafiá-Lo. Ele perdoa todos os nossos erros, não importa quais sejam.
Se Ele não perdoasse, Ele poderia banir o mundo porque... dentro Dele há um poder destrutivo que... é capaz de destruir a
Criação inteira. Embora o perdão seja Sua qualidade inerente, esse poder de destruição poderia ser despertado dentro Dele
também. Seu poder de perdão aumenta gradualmente até que... se torne maduro e então finalmente Ele é capaz de destruir.
Portanto, antes de tudo, nós precisamos adquirir qualidade Dele de perdão. Nós, como seres humanos, somos capazes de
perdoar até... um certo ponto, mas apesar disso, nós ficamos zangados e prontos para discutir. Mas agora Ele, que é a própria
corporificação do perdão, alcança o ponto onde Seu poder destrutivo... pode ser despertado. Como isso acontece? Uma vez que
Seu poder é despertado, Ele é capaz de banir até a Si mesmo, banir o universo inteiro e toda criação que Ele já criou. Assim, as
pessoas devem se lembrar que no caso de... não aprendermos a perdoar e o perdão não estiver estabelecido... dentro de nós,
esse poder destrutivo será despertado um dia. E então nós destruiremos até mesmo nosso próprio povo.
É por isso que vocês sempre devem manter em mente... que não há nenhuma necessidade de ficar com raiva... dos outros em
vão. Você não tem absolutamente nenhum direito de ficar com raiva dos outros. Se Shri não está fazendo isso, então por que
você deveria fazer? Mas as pessoas ficam extremamente zangadas... com frequência e muito pesadamente. Os animais nunca
ficam zangados a tal ponto. Eles nunca ficarão aborrecidos sem nenhuma razão. Assim, na hora que ficamos com raiva por
pequenas coisas, nós devemos sempre nos lembrar que... o poder de Shri Shiva existe dentro de nós também. Esquecer que
Shiva existe dentro de nós é exatamente o que... nos faz ficar zangados com as pessoas... e incapazes de perdoar suas falhas e
erros. Mas o que nos faz agir assim? E o que uma pessoa assim pode alcançar?
Seja onde for e toda vez que grandes eventos e ocasiões... ocorreram, os homens começaram a destruir... outras pessoas por
orgulho e arrogância. Esse poder destrutivo era até mesmo mais forte no passado... quando as pessoas baniam umas às outras
sem nenhuma razão. Nós não precisamos pensar de onde... essa atitude surgiu e por quê. A única coisa que precisamos nos
lembrar é... não fixar nossa atenção em coisa tão inferior. Se pudéssemos viver em paz, se pudéssemos ser capazes... de ver a
paz em cada coisa, nós seríamos capazes de tornar nossas vidas cheias de paz também. Mas o ponto é que os seres
humanos... não são capazes de se controlarem. Além do mais, eles sentem prazer em ficar zangado com alguém... e dar
punição... a tal ponto que até mesmo países podem ser envolvidos. Se uma pessoa começa a discutir com outra pessoa... de
um país diferente, todas as pessoas vão atrás dela... e ninguém pensa na discussão, todos estão prontos para lutar. Essa
inclinação dos seres humanos é muito estranha. Como uma pessoa pode se sentir feliz... porque está com raiva de alguém?
Feliz com a opressão, lutar... ou matar alguém? Mas você pode ver por você mesmo. Imagine que enquanto está viajando na
estrada, você veja uma multidão reunida. O que você irá fazer? Alguns de vocês se juntarão à multidão, mas alguns só
observarão. Às vezes tais estranhos acessos de raiva... em nosso temperamento são um sinal de que... o poder de Shri Shiva
dentro de nós se mostra. Venerando esse poder com o coração aberto, a raiva humana... e a ira poderiam ser banidas. É
considerada uma coisa auspiciosa que... até mesmo Shri Krishna fez essa excepcional façanha a partir da fúria. Todas as
coisas nasceram a partir da fúria, toda a criação. Mas as pessoas estão muito orgulhosas com o que fizeram... e se consideram
muito poderosas por causa disso.
“Estou muito zangado com você por isso.” Eu não consigo ver a beleza da humanidade em seu comportamento. Ficar zangado

por pequenas coisas é uma coisa muito típica. Vocês ficam zangados muito facilmente... e não são capazes de descobrir uma
desculpa para as falhas de alguém. Mas essa raiva pode causar muitos problemas, guerras podem começar, lares podem ser
arruinados e países podem ser banidos. Em cada dia que passa, Eu posso ver que a raiva humana... e a ira não está
decrescendo, mas crescendo, e as pessoas ficam proclamando isso com orgulho. Eu sei que vocês querem que Eu fale em
inglês somente. Mas as pessoas que não sabem inglês estão em maior número do que vocês. O que estou tentando dizer... é
que é muito importante... compreender que quando vocês estão venerando Shri Shivashankar, Ele é a completa corporificação
do perdão. Ele perdoa. Ele perdoa tudo muito docemente.
Assim como uma pessoa perdoaria todas as criancinhas, Ele perdoa. Ele não fica zangado. Ele não é tão facilmente perturbado.
Nós também temos uma certa quantidade de preconceitos. Por exemplo, uma mulher na Índia, se ele fala, então as pessoas não
gostam disso. Uma mulher não deveria falar, um homem pode falar. E uma mulher nunca pode bater, uma mulher nunca pode
bater em um homem, mesmo se o homem matar a esposa. Esse é o critério de uma boa esposa na Índia, ou de uma boa mulher.
Então você pode imaginar como os homens estão se tornando... em relação ao discernimento deles. Todo esse tipo de
concessão que é dada... é muito perigosa, é o destrutivo de toda a comunidade.
O mesmo Eu tenho visto fora do país. Há pessoas que continuam batendo em suas esposas, matando suas esposas, Eu não
sei, todos os tipos de coisas. Porque eles se casaram com alguém, eles acham que têm todo o direito... de esperar tudo de bom
de suas esposas, enquanto eles podem não ser bons de forma alguma, e eles continuam torturando suas esposas. Não
somente isso, mas na escola, os professores, eles maltratam os estudantes tão gravemente, os estudantes assimilam isso. E
mais tarde, eles continuam com a tradição... de bater nos outros e perturbar os outros. Assim, toda vez que você disser: “Eu
estou muito zangado”, diga para si mesmo que você está no caminho errado. Eu falei muitas vezes para muitos de vocês... que
vangloriar-se de sua raiva é a pior coisa porque... é como se vangloriar dos pecados que estão cometendo. Esses são pecados.
Eu posso entender algumas pessoas que estão bêbadas, ou alguns que são loucos, ou alguns que estão fora do juízo, mas um
louco você o perceberá sendo muito, muito sensato também, pode ser muito feroz, pode ser muito perigoso. É difícil dizer de
onde vocês adquiriram essas qualidades, porque nenhuma das Personalidades Divinas... tinha esse tipo de coisa.
Por nenhum motivo, Eles não perderão Sua calma... e mesmo que Eles percam, tem de ser uma razão muito forte... até o ponto
da destruição. Mas Eu posso entendê-Los, porque Eles têm de preservar este mundo... e Eles têm de cuidar... das pessoas que
presume-se serem seres humanos. Mas às vezes, Eu tenho visto que os seres humanos... são ainda piores do que os animais.
Eles são provocados para nada. Qual é a razão? Por que você está com raiva? Eles lhe darão uma desculpa que é totalmente
irracional. Você veio neste mundo para desfrutar paz e alegria. Sem paz, você não pode ter alegria. Se você não consegue dar
paz aos outros, como você pode ter alegria?
E a maneira como as pessoas tratam os outros de forma tão desdenhosa, é muito supreendente, o que eles pensam de si
mesmos? Por que eles deveriam pensar de forma tão baixa de outras pessoas? Está além da compreensão ver um homem
perder a calma... por coisas tão pequenas. Mas na verdade, eles são covardes. Se isso se trata de encarar algum problema real
na vida, eles recuam. Então eles não conseguem avançar. Essa é a maior tragédia de todas. Em nosso país, as pessoas
irascíveis são muito bem conhecidas também. Nos vilarejos, eles os chamam de rabugentos ou resmungões, ou esquentados.
Ninguém gosta de viver com eles.
Tudo bem. Imagine que alguém cometeu um erro. Perdoe-o. Se alguém fez algo errado, perdoe-o, porque amanhã você pode
estar na mesma situação. E então alguém pode vir e lhe fazer perguntas... e uma punição pode ser dada a você. Assim, vocês
devem entender que, como Sahaja Yogis, vocês não têm absolutamente nenhum direito de pregar e punir alguém. Você tem de
respeitar Shri Shiva. Essa é a coisa correta a ser feita. Assim, a pessoa tem a natureza de Shri Shri dentro dela mesma, a pessoa
que está no caminho correto e é protegida por Shri Shiva. Aquele que tem o coração aberto... e é justo não tem nada para se
preocupar em relação a isso.
Shri Shivashankar cuida deles e toma conta deles. Se é assim, então por que você precisar ficar com raiva? Isso é muito
estranho. O tempo todo você confia em outras pessoas... por causa de suas boas perspectivas. E ao mesmo tempo, você não é
capaz de perdoar nada que esteja errado. Quando alguém cometeu um erro, você deseja que ele seja arruinado. A menos e até

que você supere esse desejo, você não será capaz de compreender sua verdadeira natureza. E você não será capaz de
responder a pergunta: você é um humano ou um animal? Os animais nunca ficam com raiva sem motivo. O poder de Shivaji é
muito forte dentro deles.
Mas o homem é exatamente aquele que é capaz... de destruir completamente todos os seres humanos. Ele pensa que ele tem o
direito de destruir... centenas de milhares de pessoas. Um homem assim era Hitler. Ele matou muitas pessoas sem nem mesmo
criar uma criança pequena. Quem ele pensou que era? As famílias de todas essas pessoas também foram arruinadas... e os
países delas foram destruídos também. Quem aquele homem pensou que era? Havia um pouco mais de pessoas igual a ele no
mundo, mas vocês não precisam seguir o exemplo dele. Vocês são Sahaja Yogis, então vocês têm de perdoar. Pessoas justas e
gentis são capazes de perdoar.
A qualidade delas de perdão é muito forte. Mas a verdadeira corporificação do perdão... é Shri Shivashankar. É por isso que Ele
é o Supremo. Ele não precisa de nenhuma propriedade. Ele pode usar qualquer roupa, mas se Ele não consegue nenhuma roupa,
Ele simplesmente colocaria um pouco de cinza para cobrir Seu corpo. Ele pode viver e sobreviver em qualquer circunstância. Ele
não tem necessidade de nada. Mas se alguém sente raiva... e tortura alguma pessoa, no final Ele o destruirá. Seu poder de
perdão é tão forte quanto seu poder de destruição. Por que é assim?
Porque quando um homem vê alguém sendo oprimido, ele deveria sentir pena e deveria saber... que se alguém ousa se
comportar assim, oprimindo os outros, ele será liquidado em breve. Hoje não muitas pessoas ousam agir assim. No passado,
havia muito mais. Eles eram famosos por terem torturado e matado muitas pessoas, e terem interferido em muitos países e os
destruindo. Mas hoje, ninguém pendura suas fotos na parede, ninguém se lembra deles, ninguém os venera como ídolos.
Ninguém se lembra de seus rostos também. Você não precisa construir um temperamento assim. É melhor tentar entender que
se você é irascível, as pessoas talvez o obedeçam por medo. Mas você ficará contente com algo... feito sob ameaça? E o que há
de tão especial em relação a isso?
Reflita você mesmo: com quantas pessoas... você ficou com raiva neste mundo? E quantas pessoas você destruiu? Com
quantas pessoas você discutiu? Há algumas pessoas cujo dharma deve ser cheio de ira... e discutem por pequenas coisas o
tempo todo. Ele argumentará com alguém de manhã, com alguma outra pessoa à tarde... e com alguma outra pessoa à noite.
As pessoas se mantêm longe de indivíduos assim. Elas até atravessarão a rua para... evitar uma discussão com tal pessoa.
Tudo isso pode ser superado somente através do puro amor. A Sahaja Yoga é o puro amor... e nós temos Jesus Cristo como
um grande exemplo a seguir. Se nós tivermos estabelecido dentro de nós a qualidade de perdão... na mesma extensão que
Cristo tem, nós seremos capazes de compreender... a verdadeira natureza de Shri Shiva e adquirir Suas qualidades.
Ficar com raiva de alguém não é incomum de forma alguma. É por isso que hoje todos vocês devem refletir: você deseja
destruir alguma outra pessoas... e criaturas vivas e até que ponto? Como Sahaja Yogis, vocês devem abandonar completamente
isso, porque isso é inútil e na vale à pena fazer. Hoje, enquanto veneramos Shri Shiva, tomem uma decisão de não... ficar com
raiva em nenhuma situação. Se a coisa não faz sentido, por que você precisa sentir raiva? Fazendo isso, só o fará se sentir pior.
Assim hoje, vamos todos nós venerar Shri Shiva... e orar para adquirir Suas qualidades. Que Deus os abençoe.
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Puja de Aniversário Delhi, Índia, 21.03.2003. Muitas bênçãos a todos os Sahaja Yogis. É muito gentil vocês se reunirem aqui
para a celebração de Meu Aniversário. Eu realmente não sei como lhes agradecer. Eu estou surpresa ao ver tantas pessoas de
fora do país… e tantos indianos reunidos aqui. Eu fico muito feliz em ver isso… e Eu Me pergunto o que foi tão especial que Eu
fiz… para fazer todos vocês virem aqui… para celebrar Meu Aniversário. Vocês devem ser muito gentis e amorosos… para virem
aqui de tão longe. É realmente difícil para Mim… achar palavras fortes o suficiente… para expressar a alegria que Me preencheu.
O que Eu estava dizendo a eles, a maneira como vocês estão comemorando Meu Aniversário, Eu estou muito feliz… e Eu não sei
como expressar essa alegria… que está realmente transbordando. Eu realmente não sei o que Eu fiz por vocês… para que vocês
viessem com tanto entusiasmo, com tanto amor. É o seu grande coração que está apreciando Meu humilde trabalho. Pelo
mundo inteiro, a Sahaja Yoga se espalhou… e novamente está se espalhando como fogo. Isso mostrou que ela era a
necessidade do mundo. Ela era a necessidade das pessoas. É por isso que eles adotaram a Sahaja Yoga com tanto entusiasmo.
Eu poderia entender em um país como a Índia, onde eles falaram sobre a Realização do Si, mas em um país que não está
consciente de uma vida espiritual mais elevada, todos vocês devem apreciar, assimilar e desfrutar a Sahaja Yoga… como uma
grande bênção dos tempos. Estes são tempos especiais, Eu acho, que vocês caíram nessa armadilha de amor e iluminação. Eu
mesma não tinha muita certeza de que vocês apreciariam o amor, que a pessoa pode desfrutar dentro de si mesma, o que é
uma compreensão espiritual. Eu não sabia como vocês apreciariam e desfrutariam a si mesmos. Isso significa que todos vocês
são muito capazes desse imenso amor… e desse despertar espiritual. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Como é que isso
funcionou tão belamente? É muito surpreendente e também… a forma como vocês obtiveram seus poderes espirituais… e a
forma como vocês estão usando isso… está realmente além da compreensão, de qualquer compreensão humana. É por isso
que as pessoas não acreditam que existe algo como a Sahaja Yoga, que existe um poder em cada ser humano, que é universal e
pode ser iluminado. É algo além da concepção dos seres humanos… que eles possam alcançar esse tipo de crescimento
espiritual dentro de si mesmos. Eu Me pergunto quantos de vocês também compreendem… que seja o que for que vocês
alcançaram é algo grandioso. É o clímax do desenvolvimento humano, do crescimento humano… e todo o avanço que nós
fizemos. Isso mudará, definitivamente mudará o mundo e a compreensão dele. Eu estou falando com vocês hoje no momento…
em que a guerra do Iraque está acontecendo de uma forma muito grande. Eu não sei o que dizer, como isso irá funcionar, mas
com todos os esforços de vocês em direção à paz, isso será resolvido, Eu tenho certeza, e trará paz em todos os lugares. Nós
não queremos ter guerras, mas nós temos de mudar os seres humanos, caso contrário, você não pode confiar neles. Esse é um
desafio muito grande para todos vocês. Vocês têm de trabalhar muito duro… para atingir o objetivo dessa ideia de dar a
Realização a todos, caso contrário, vocês não podem cessar isso… apenas dando-lhes palestras ou ameaçando-os. O despertar
é necessário interiormente, o que, é claro, Eu não sei se todos tentarão ter. Mas, a tantos quanto puderem ter isso, por favor,
tentem dar-lhes o despertar, porque todos eles são seres humanos… nascidos nesta época e portanto eles merecem. Vocês têm
de apenas tentar, encontrando-se com eles, falando com eles… e dando a eles a Realização do Si. Isso não é muito difícil. Cada
um de vocês pode fazer isso. Cada um de vocês tem de dar a Realização a apenas dez a quinze pessoas… e mudarão o mundo.
Esta é nossa ambição: é mudar o mundo… para o novo estilo de compreensão… de que temos de viver pacificamente como
seres humanos. Sem qualquer restrição de cor, sem qualquer restrição de nações, todos nós temos de viver juntos como seres
humanos. Essa é a única diferença entre seres humanos e animais. Enquanto nós não somos espirituais, tudo bem, mas se
vocês puderem transformá-los em personalidades espirituais, Eu tenho certeza que tudo mudará. Como nós temos visto agora
na Sahaja Yoga, não preocupa um Sahaja Yogi discutir ou brigar, mas eles são tão pacíficos e gentis uns com os outros. Assim,
hoje nós temos de orar: que a Sahaja Yoga se espalhe pelo mundo inteiro… e que todos no mundo tenham a Realização. Vocês
têm de prometer que farão o máximo… e tentarão mudar os seres humanos… que simplesmente se desviaram do caminho deles
em algum lugar. Eu tenho certeza que uma vez que isso comece a dar resultado, todo mundo entenderá o valor da vida pacífica
como Sahaja Yogis. Nós temos de fazer um trabalho intensivo, porque vocês podem ver que os seres humanos precisavam
disso. Hoje essa é a necessidade do momento. No momento certo, nós agora estamos prontos para praticar a Sahaja Yoga… e
expandi-la por toda parte, o tanto quanto for possível, onde quer que vocês virem a necessidade. É claro, isso dará certo, mas de
outra forma também, quer haja necessidade ou não, há um anseio nos seres humanos de se elevar, se elevar acima de todas
essas falhas humanas. Eu os abençoo de coração, os abençoe muito, que vocês continuem seu trabalho… da Sahaja Yoga, da
expansão da Sahaja Yoga, de dar a Realização. Vocês obtiveram poderes. Vocês sabem que vocês têm. Apenas usem esse

poder e deem a Realização às pessoas. Essa é uma promessa que vocês têm de fazer no Meu Aniversário. Muito obrigada. Hoje
Eu expliquei em inglês, mas vocês não precisam de uma explicação, porque neste país, as pessoas estão conscientes… de
como é importante a vida espiritual. e elas tentam se elevar em sua própria espiritualidade. Muitas pessoas então trabalhando
duro, algumas vão aos Himalaias, algumas vão ao mar, sentam-se na praia e meditam. Os santos fazem muitas práticas, jejuns
e rituais. Agora não há nenhuma necessidade de fazer tudo isso. Através da Sahaja Yoga, isso pode ser transposto… e as
bênçãos podem ser recebidas sem esforço. Vocês podem fazer as pessoas entenderem que qualquer empreitada… é
totalmente inútil. Cada um, não importa quem seja, pode facilmente se tornar um Sahaja Yogi. No início, mal se podia acreditar o
quão espontaneamente… e naturalmente isso acontece. Depois de terem essa experiência, uma a uma, dezenas de milhares de
pessoas entrarão na Sahaja Yoga… neste país. Meu desejo é ver a Sahaja Yoga amplamente difundida aqui. Existem muitas
pessoas em nosso país que são mesquinhas e degradantes. Tendo recebido a Realização, elas não fazem nada mais para
crescer. Mas há muitas outras pessoas também em nosso país… que poderiam se tornar Sahaja Yogis sem fazer nenhum
esforço, e elas são capazes de trazer outras pessoas para a Sahaja Yoga, da mesma forma também. Assim, Eu estou
abençoando-os, cada um de vocês é capaz… de dar a Realização a pelo menos cem pessoas. Não é um número grande e não é
difícil de ser feito. Pelo contrário, é um processo espontâneo. Mas vocês têm de entender… que tudo que acontece
espontaneamente em seu país, tudo que é espontâneo é Sahaja Yoga, e todos estão prontos para aceitar tal coisa. Assim, onde
quer que vocês vão, envolvam as pessoas, falem sobre a Sahaja Yoga e divulguem-na com entusiasmo. Eu quero que vocês
façam o seu melhor de modo que no próximo ano… vocês serão o dobro aqui. Muito obrigada pela honra… e respeito com o qual
vocês têm Me tratado. Mas, fora isso, Eu gostaria que todos vocês… sejam capazes de trazer mais cem para a Sahaja Yoga.
Tentem fazer isso. Se vocês são Sahaja Yogis profundos, Eu garanto que vocês serão capazes de dar… a Realização a cem
pessoas por ano espontaneamente… e muito facilmente. Eu os abençoo com essa habilidade. Mesmo as pessoas que não
falam esta língua… estão fazendo isso. Portanto, isso não deveria ser difícil para vocês. O pano de fundo foi preparado para
vocês. Santos e grandes professores fizeram um trabalho tão grandioso neste país… como em nenhum outro lugar do mundo.
Então, apenas pensem: o quão responsáveis vocês têm de ser porque vocês são indianos… e quanto trabalho a mais vocês
podem fazer. Eu estou os abençoando de coração… e desejo-lhes todo o sucesso. Façam com que seu trabalho seja
bem-sucedido. Eu espero que vocês usem Minhas bênçãos… para o despertar da Kundalini de muitas, muitas pessoas. Que
Deus os abençoe.
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Shri Adi Shakti Puja Cabella, Itália, 15.06.2003 Vocês podem Me ouvir? Eu estou muito feliz por todos vocês estarem aqui…
cantando as músicas de Gondari. Talvez vocês não saibam o significado, que é: "Nós somos os cantores de Shri Mataji". E
essas são as músicas cantadas por pessoas que são aldeões… e eles ficam cantando esta música: "Nós estamos cantando a
música de nossa Mãe…" "com todo o nosso amor por Ela". E todo esse canto vir a vocês, é algo muito, muito feliz para Mim,
porque estes são apenas aldeões comuns e como vocês captaram… um estado de humor tão bom e as canções deles. Que
Deus os abençoe. Muito obrigada. Muito obrigada.
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Guru Puja Cabella Ligure, Itália, 13.07.2003 O Puja de hoje é um Puja muito importante para Mim, porque de repente Eu percebo
que Minha neta está ausente. e Eu fiquei muito chateada com isso. Olhem para Mim, presume-se que Eu seja a Adi Shakti, e por
que Eu deveria ficar tão chateada com a ausência de Minha neta? Isso era apenas uma natureza humana, que Eu compreendi
que todos nós temos. Se tivermos alguma responsabilidade… e não estamos presentes, nós ficamos chateados. Graças a Deus
há muito poucas crianças aqui, a maioria delas foi embora. Mas todos nós somos crianças, o modo como nos preocupamos, o
modo como estamos ansiosos. Hoje Eu gostaria que todos vocês dissessem… que um Ano Novo chegou. E neste Ano Novo,
todos nós devemos ter… uma nova proposta em relação a nós mesmos. E esta proposta é muito difícil para as pessoas
fazerem: nós não somos responsáveis por ninguém. Nós estamos por conta própria e vivemos conosco mesmos. Isso é muito
difícil. É claro que aqueles que não têm filhos são pessoas muito felizes daquele jeito. Mas aqueles que têm, aqueles que têm
certas responsabilidades… e compromissos, eles ainda estão pairando no ar. Eles não estão nem um pouco perto da Sahaja
Yoga, Eu devo dizer. Nossa principal responsabilidade é conosco, é conhecer a nós mesmos, e depender de nós mesmos. É
uma responsabilidade muito grande, porque agora como iremos ter grandes funções, talvez sintamos que estamos perdidos
nisso. Por favor, tentem se lembrar… que você tem de se lembrar de seu Si. Você tem de saber que você está lá. Essa é a
mensagem que Eu queria lhes dar. Eu espero que vocês reflitam sobre isso. Que Deus abençoe todos vocês.
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Shri Krishna Puja Pratisthan, Índia, 10.08.2003 Agora nós temos de estar completamente conscientes… de que a Sahaja Yoga se
expandiu muito… e em todos os cantos do mundo, as pessoas respeitam a Sahaja Yoga. Mas a menos e até que a Sahaja Yoga
esteja completamente manifestada dentro de nós, as pessoas que respeitam a Sahaja Yoga não continuarão a fazer isso. É por
isso que é essencial que olhemos para dentro de nós. A natureza de Shri Krishna é que nós olhamos para dentro de nós… e
vemos quais são as coisas que nos colocam em dificuldades. Nós devemos descobrir isso. Nós devemos olhar para nós
mesmos, para dentro de nós mesmos e isso não é uma coisa tão difícil. Quando nós queremos ver nosso rosto, nós olhamos no
espelho. Da mesma forma, quando nós precisamos ver nosso Espírito, nós devemos descobrir como vê-Lo dentro de nós.
Muitos Sahaja Yogis Me perguntaram: "Mãe, como nós vemos o que está dentro de nós?" "E vemos como estamos agindo?"
Para isso é necessário que nós mesmos nos tornemos muito humildes. Se nos falta humildade, nós seremos obscurecidos por
nossos próprios pensamentos. Assim, na vida de Shri Krishna, primeiro foi mostrado que… Ele era como uma criança pequena.
Absolutamente como uma criança. Não sabendo de nada. Ele não pensava nada sobre Si mesmo. Ele tinha a Mãe Dele e Ele
queria crescer com o apoio de Sua Mãe. Nós devemos também olhar para dentro de nós mesmos… e nos darmos conta de que
nós também somos como uma criança pequena. Shri Krishna disse isso repetidamente. Jesus Cristo também disse a mesma
coisa, que nós devemos nos tornar como crianças pequenas. Nós devemos ver a sombra reconfortante da doce natureza de
uma criança. Nós falamos como uma criança? Qual é a qualidade dentro de nós com a qual nos tornamos como uma criança?
Agora, criança significa pureza, inocência. Com essa inocência, nós temos de olhar para nós mesmos e nos cobrimos com ela.
Essa inocência é muito cativante. Se você olhar para as crianças e o amor que sente por elas… é porque elas são inocentes. Elas
não conhecem a astúcia, não sentem a importância delas, nada, de forma alguma. O que elas sabem? Elas sabem que todas
essas pessoas são nossos parentes. Elas são nossos irmãos, irmãs e tudo mais. Mas como elas sabem disso? Essa é a
questão. Da mesma forma que essas crianças sabem, nós esquecemos que somos como uma criança inocente… e que temos
a inocência dentro de nós. Há muitos Sahaja Yogis que vêm e acham que eles exibirão sua inteligência… e provarão seu valor à
Mãe. Qual é a necessidade de provar qualquer coisa para Mim? Eu já sei tudo. Então o que você deve fazer é olhar para si
mesmo e reconhecer sua inocência: "Onde ela está e como ela está atuando?" E nós devemos pensar em como ela é cheia de
alegria. Agora, a característica de Shri Krishna é apenas esta: Ele era totalmente simples quando criança… e quando Ele cresceu,
Ele explicou o Gita, que é muito profundo. Como aconteceu dos seres humanos terem crescido nisso? Da mesma forma, nós
podemos crescer na Sahaja Yoga. Nós a descobrimos, mas nós ainda não temos progredido nela. E para progredir, nós
precisamos deixar as coisas ruins para trás. Antes de tudo, nós precisamos ter um temperamento de uma criança. Agora, se
dissermos a alguém: "Você deve se tornar como uma criança", isso é uma coisa muito difícil de se fazer. Não podemos
simplesmente deixar tudo que somos e nos tornarmos como uma criança. Mas, vivendo com as crianças, tendo respeito por
elas, ouvindo como elas falam, pode fazer uma grande diferença… e nós mudamos todas as coisas dentro de nós. Assim, antes
de tudo, nós temos de saber que dentro de nós, à medida que crescemos, muitas coisas ruins se infiltraram. Como nós
devemos remover essas coisas ruins? Quais são os tipos de coisas ruins que entraram em nós? Se pensarmos e colocarmos a
atenção nisso, então nós poderemos corrigir isso. Nós temos de colocar a atenção em coisas como, quando falamos com
alguém agressivamente… ou queremos repreender alguém… ou permanecemos pensando em como corrigir uma outra pessoa.
Quando nossa atenção vai para outras pessoas, então nós somos removidos de nosso próprio Si, porque nós mesmos temos
de estar bem. É por isso que não adianta pensar nas outras pessoas. Então, antes de tudo, devemos olhar apenas para nós
mesmos, nós devemos nos observar. Mas tudo isso está acontecendo, Eu falei sobre isso e está acontecendo nos Sahaja Yogis,
porque interiormente a Kundalini desperta e mostra todos os caminhos. Agora o que resta é a imundície que está dentro, como
consertar isso. Em primeiro lugar, a maneira como olhamos para os defeitos dos outros… deve ser mudada porque os mesmos
defeitos existem dentro de nós também. Então, em vez de olhar os defeitos dos outros, nós devemos ver quais são os defeitos
dentro de nós. Se nós conseguirmos aprender a ver isso, então muitas coisas ficariam bem automaticamente. A característica
dos santos e sábios é que eles veem seus próprios defeitos… e eles pensam sobre como se tornaram assim. Eles pensam: "Por
que eu digo coisas tão duras?" "Por que eu minto assim?" Portanto, esse é um fluxo de observação de si mesmo. Na maioria das
vezes, nós não fluímos com isso. Nós achamos que estamos separados disso. Mas não é assim. Se nós entendermos que há
esse fluxo dentro de nós, que nos leva a esses caminhos onde não conseguimos nem mesmo nos reconhecer, então um ser
humano pode se voltar para dentro. Agora, apenas dizer: "Vá para dentro de si mesmo, medite", "tire essas coisas de dentro", é

muito fácil, mas isso não atuará. É por isso que nós temos de meditar e trabalhar constantemente para isso. E nós temos meios
que conhecemos. Como por exemplo, meditar em Shri Krishna. Meditando em Shri Krishna, nós ficamos purificados
interiormente. Mas quando nós meditamos em Shri Krishna, nós pensamos nos defeitos dos outros. Se quisermos olhar
defeitos em Shri Krishna, nós conseguimos ver isso também, mas não conseguimos ver nossos próprios defeitos. Isto é
demais: nós não conseguimos ver nossos próprios defeitos, mas somos capazes de ver defeitos em Shri Krishna. Eu tenho
visto muitas pessoas que escreveram livros sobre… quais eram os defeitos em Shri Krishna: "Que coisas erradas Ele fez?"
"Como Ele deveria ter vivido?" E eles não sabem sobre si mesmos. Mas mesmo quando eles pensam sobre si mesmos… e
olham para si mesmos, nunca é de uma forma… que esse defeito existe interiormente e deve ir embora. Eles podem continuar
discutindo sobre os defeitos dos outros. A única coisa que nós temos de ver é: quais são os defeitos que temos dentro de nós.
Eu não acredito que haja um yogi mais elevado do que Shri Krishna, porque Ele nos mostrou a maneira de olhar para os erros
dentro de nós, os defeitos dentro de nós. Isso é uma coisa muito importante. Ele disse isso, mas as pessoas que realmente o
fazem são muito menos numerosas. Na maioria das vezes, nós olhamos os defeitos dos outros, porque todo mundo se lembra
deles, todo mundo os conhece. Mas muito poucas pessoas são capazes de entender seus próprios defeitos. É por isso que
essas pessoas nunca ficarão bem. Nós temos de estar familiarizados com nossos próprios defeitos… e rir de nós mesmos e
pensar: "Olhem para mim," "que tipo de defeitos estou tendo dentro de mim mesmo." Nós devemos pensar sobre isso. Essa
atenção nunca está no Si, mas sim nos defeitos dos outros. Isso nos induz a ficar instáveis… e falhamos em compreender que
esses são nossos próprios defeitos. "Por que estamos olhando para os defeitos dos outros?" "Fazendo isso, isso irá consertar
nossos defeitos?" Eles nunca podem ser consertados assim. Lentamente, à medida que esse ponto é compreendido, o homem
irá parar de focar nos defeitos dos outros. Olhar para seus próprios defeitos irá surpreendê-lo… e ele perceberá quantos
demônios ele abrigou dentro de si mesmo. Dentro de nossa mente, nós continuamos pensando nessas coisas imundas.
Quando essa limpeza começa, o homem, de certa maneira, assume uma forma especial. Ele adquire poderes especiais e com
esses poderes, ele pode fazer muitas coisas. Isso acontece não para aumentar o ego dele, mas sim para que ele fique
purificado. Quando começamos a ficar purificados assim, nós alcançamos nosso objetivo. Portanto, olhando para nossos
próprios defeitos, nós começamos a nos purificar e deixar os defeitos para trás. Agora, como fazer isso? Porque ver o defeito
não é uma coisa difícil, mas abandoná-lo é a parte difícil. É por isso que a maneira de ver o defeito tem de ser sutil e minuciosa,
e nossa atenção deve estar voltada para isso. Muita coisa pode ser purificada assim. A mensagem da comemoração de hoje é
esta: nós devemos olhar para dentro de nós mesmos e observar. Isso é o que Shri Krishna disse. Mas as pessoas acham isso
difícil de fazer. Isso não acontece. Qual é a razão de não sermos capazes de nos observar? O que é esse véu no meio? O véu é
de coisas ruins como ego etc. Eles se erguem e nós ficamos incapazes ver os defeitos… que deveríamos ver. Ver esses defeitos
é muito essencial. Eu estou muito feliz que vocês mantiveram o Puja de hoje. O Puja de Shri Krishna acontecerá e muitas
pessoas ficarão purificadas interiormente, porque esta é uma bênção especial de Shri Krishna. Ele mesmo fará isso, mas vocês
têm de mostrar um pouco de interesse, uma inclinação de que vocês desejam ser completamente purificados interiormente.
Vocês não sabem o quão profunda é essa questão. Para consertar isso, nós temos de trabalhar duro. Anteriormente, as
pessoas faziam muitos exercícios físicos, escutavam as ordens do guru delas. Elas faziam muitas coisas, mas elas nunca
alcançavam a profundidade. Mas vocês são Sahaja Yogis. Isso não deveria ser difícil para vocês. Então, agora, Eu apenas direi
que… vocês devem aprender a olhar para si mesmos. Isso será muito divertido. Até agora, está tudo bem, mas Eu não sei o que
vocês começaram a fazer. Fiquem de olho em si mesmos. Vocês verão como toda essa coisa atua… e vocês desfrutarão… e
começarão a rir de si mesmos e exclamarão: "O que dizer?". Quando isso acontecer, vocês começarão a manifestar a inocência
dentro de vocês. Este é o Bala Leela de Shri Krishna (brincadeira de criança). Uma vez que vocês fiquem banhados nessa
inocência, seus olhos se tornarão muito firmes. Por conta própria, vocês começarão a entender a si mesmos. Na verdade, o
defeito está apenas dentro de nós. Olhando para os defeitos dos outros, como podemos consertar nossos próprios defeitos?
Uma pergunta muito simples e direta é: se algo cai em nosso sari e nós não o removemos, e se insultamos ou culpamos alguma
outra pessoa, isso não vai simplesmente desaparecer, vai? Esse tanto de inteligência, todos nós temos, mas não usamos essa
inteligência. E para isso, todos vocês devem usar essa inteligência. Se alguém não entendeu isso, vocês podem fazer perguntas,
em Marathi também. Pelo menos vocês devem fazer algumas perguntas. Agora vejam, a atenção está indo para dentro e nós
estamos empurrando-a… para mais além, mas isso deve acontecer espontaneamente. A atenção deve ter o hábito de ir para
dentro por si mesma. Eu sei que vocês têm muitas perguntas a fazer. Nós temos muita confusão dentro de nós, não há dúvidas
sobre isso. Mas as questões são muito sutis. Não há fim para isso. Sempre, há uma questão de se elevar acima de tudo isso.
Agora, as pessoas dizem: "Mãe, como podemos nos elevar acima de tudo isso?" Meditação. O que dizer sobre a meditação?
Você têm de meditar em si mesmos. Vocês têm de observar a si mesmos: para onde seu cérebro está indo? E aonde você está

indo? Lentamente, vocês ficarão purificados. Hoje é um dia de grande importância. A encarnação de Shri Krishna fez uma
grande purificação para nós… e Ele tem nos ajudado muito. Sua vinda na Terra fez muita diferença. O despertar da Kundalini
também ocorreu suavemente por causa de Suas bênçãos. Por favor, tentem olhar para si mesmos. Vocês não devem ficar
aborrecidos com… vocês mesmos e não devem ficar aborrecidos com os outros também. Isso causará muita alegria. Este é o
Puja de Krishna. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, tudo bem, vocês podem Me perguntar. O que ele disse? Alguma outra
pergunta? Sahaja Yogi: Todos estão em nirvichar. Qual é a pergunta? Sahaja Yogi: Todos estão sentados em nirvichar.
Aproxime-se. Sahaja Yogi: Como você alcança nirchvichar (ausência de pensamentos) na meditação? Em meditação? Não há
vichar (pensamentos) durante a meditação. Por que os pensamentos devem surgir na meditação? Vocês não devem buscar
nada durante a meditação. Ela é apenas para ser sentida interiormente. É vocês quem tem de discernir… se vocês perceberam
isso ou não durante a meditação. Em meditação, primeiro vocês conhecerão seus próprios erros, onde vocês estavam errados e
onde vocês estavam certos. Quando vocês começam a perceber seus próprios erros, então vocês estão no caminho certo.
Quando vocês se olham no espelho, vocês veem a si mesmos. De que adianta observar os outros? Sahaja Yogi: Como nos
protegemos das garras dos falsos gurus? O que ele disse? Como nos protegemos das garras dos falsos gurus? Por que você
teve de ir a um falso guru? Primeiro Me diga: por que você foi a um falso guru? O que o atraiu a ir ao falso guru? Como você foi
lá? Você deve perguntar isso a si mesmo primeiro. Então você perceberá que você ignorou os males daquele falso guru. O
problema conosco é que… nós sempre gostamos de ver os outros no espelho. Então, como vocês identificarão suas próprias
falhas… se vocês começam a ver os outros no espelho? É disso que vocês não se protegeram. Agora, no passado, Eu já dei
palestras sobre falsos gurus, onde Eu falei claramente sobre suas más ações e como eles fazem alguém de bobo. É o negócio
deles enganar todos vocês. Há diferentes tipos de negócios que eles adotam. Fora isso, os gurus também têm um negócio para
prendê-los em uma armadilha… e vocês ficam presos. A partir disso, devemos perceber em qual armadilha nós caímos. Nós
enchemos nossos cérebros com badhas (negatividades) dos falsos gurus. Agora, se vocês puderem Me dizer qualquer um
desses badhas, então Eu posso lhes dizer… Agora, se vocês conhecem um ou dois desses badhas, Me informem. Os badhas
dos falsos gurus. Agora, o que esses badhas realmente fazem? Primeiro, eles focam a atenção deles no bolso de vocês, não é?
À medida que eles começam a fazer isso, vocês devem entender… que as intenções deles são diferentes. Mas tudo está no
nível grosseiro. No nível mais sutil, de fato, há muitos… que não gostariam de prendê-los em armadilhas, mas eles tentariam
projetar a própria importância deles. E por esse motivo, eles se tornam gurus. É desse jeito que alguém projeta a importância
dele. Portanto, vocês devem observar tudo isso e ser críticos a respeito disso. Então isso abandonará vocês. Mas a maioria das
pessoas absorve os badhas deles, o ego deles, a raiva deles, a saúde física deles, e muitos outros aspectos que vocês
absorvem do guru. Como esses gurus, quando eles adoecem, a sombra deles começa a se refletir dentro de vocês. Por essa
razão, vocês devem se analisar… e olhar para si mesmos: "O que eu recebi desse guru?" Isso é muito importante. Então, quando
houver uma purificação de você mesmo, você verá que isso o beneficia em grande extensão. Por que você foi a um guru…
quando você estava buscando sua própria ascensão espiritual? Você foi a um guru para conhecê-lo, mas por sua vez você ficou
preso na armadilha. Esse guru é um guru assim e você mesmo deve saber como se proteger dele. Vocês devem ficar longe
deles. Eu fui a muitos desses gurus apenas para observá-los e ver o que eles fazem, e ver como eles seduzem e atraem as
pessoas. E com o que eles prendem as pessoas em armadilhas. Então, a primeira coisa que Eu vi foi que esses sujeitos…
descobrem as próprias fraquezas de vocês, quais fraquezas vocês têm. Se isso não funcionar, então eles colocam badhas em
vocês. Os badhas são de vários tipos. A partir desses badhas, vocês devem primeiro aprender… a detectar quais tipos de
badhas… ele colocou em vocês, dos quais vocês não conseguem se livrar. O maior badha que eles colocam em vocês é o medo.
Isso fica os assustando: "Se você me deixar, tal e tal coisa acontecerá com você." Esse tipo de medo rasteja para dentro de
vocês. Não tem muita força nisso, mas continua assustando vocês. Quando esse medo surgir, vocês devem dizer: "Sim, eu
conheço isso." Com esse medo, os seres humanos continuam ficando ao redor do guru. Para isso, Shri Krishna está presente,
Aquele que expulsa esse medo de todos. Vocês têm alguma outra pergunta? Sahaja Yogi: Todos estão em nirvichar (ausência
de pensamento) O que disse? Sahaja Yogi: Todos estão em nirvichar (ausência de pensamento). Dizer que todos estão em
vichar (pensamentos), agora nós temos de ir além de vichar (pensamentos). Sahaja Yogi: Não, Mãe, é nirvichar (ausência de
pensamento) Nirvichar. Como isso aconteceu? Vocês organizaram um Krishna Puja tão bom… que Eu também fico Me
perguntando. Como está o ambiente? Está tudo bem? Sim, é tranquilo e calmo. Tranquilo. Melhor agora. Uma pessoa que pode
testemunhar a si mesma rindo, isso é perfeito. Aquele que ri dos outros, a atenção dele está em outra direção. Novamente,
aquele que pode testemunhar e rir de si mesmo e de seu próprio ambiente… e aspecto, ele é perfeito. Bênçãos eternas.
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Shri Ganesha Puja, Cabella Ligure, Itália 23 de setembro de 2003
Agora, nós estamos diante de pequenas crianças. Elas são aquelas que são encarnações. Elas são aquelas que irão guiar a
humanidade... em direção a um grande avanço. A humanidade tem de ser cuidada. Elas são a humanidade de amanhã. E nós
somos a de hoje. E o que estamos lhes dando para elas seguirem? Qual é o objetivo delas na vida? É muito, muito difícil dizer.
Mas com a Sahaja Yoga, todas elas prosseguirão de uma forma apropriada. Elas se comportarão de uma forma apropriada... e
a coisa toda será... uma massa diferente de Sahaja Yogis surgindo.
Mas é o dever dos Sahaja Yogis adultos cuidarem delas; terem padrões morais melhores; terem vidas melhores, de modo que
elas sigam a vida de vocês... e se tornem genuinamente bons Sahaja Yogis. É uma responsabilidade muito grande. Talvez... nós
não reconheçamos isso, não entendemos isso, mas todas elas são pequenas criaturas... que que são a imagem de grandes
almas... e elas devem ser educadas dessa forma, respeitadas nessa maneira, e amadas com grande cuidado. Isso deve ser
compreendido. O problema com os mais velhos é este: nós não achamos que elas devem ser levadas em consideração, devem
ser alvo de preocupação, devem ser alvo de compreensão. Nós achamos que somos muito inteligentes, muito bons... e não
precisamos desperdiçar nossa energia com elas. Esse é o problema das pessoas mais velhas. Mas hoje, quando estamos
sentados aqui para venerar Shri Ganesha, nós devemos saber que todas elas são encarnações de Shri Ganesha, e deve ser dado
a elas a atenção apropriada, a compreensão apropriada sobre elas mesmas. Eu percebo uma certa quantidade de crianças...
que são muito bem comportadas, que são muito sensatas, e há algumas que não tem nenhuma ideia do que elas estão
fazendo. Portanto, é o dever dos mais velhos colocar ideias na cabeça delas, para a compreensão adequada sobre elas
mesmas... e para o autorrespeito.
A mesma coisa Eu diria para os Sahaja Yogis mais velhos... que têm de cuidar de seus irmãos e irmãs mais novos. Nesta nossa
família que chamamos de Sahaja Yogis, há todos os tipos de pessoas, todos os tipos, todos os comportamentos. É claro, eles
não devem ser arregimentados, não deve haver uniformização, mas nessa variedade deve haver essa beleza, deve haver a bela
tendência de sermos unificados uns com os outros. Para isso, o que devemos fazer... é o problema. O que os mais velhos
devem fazer para alcançar isso? Qual é nossa contribuição sólida para a vida delas? A primeira será contar às crianças quem é
Shri Ganesha, e quais são as qualidades de Ganesha. O que Ele representa? O que Ele representa? Quais qualidades Ele tem?
E uma vez que elas comecem a compreender... que embora sendo um menininho, Ele é tão generoso. Ele é tão gentil, Ele é tão
misercordioso, elas ficarão surpresas, porque elas também são pequenas... e elas também adotarão esse tipo de vida. Eu
encontro algumas crianças muito sensatas, muito boas aqui. Algumas são malcriadas, e algumas não compreendem o que nós
estamos fazendo aqui. Seja o que for, elas são crianças, afinal de contas. E o que temos de fazer... é cuidar delas, respeitá-las e
lhes dar... uma noção completa sobre Shri Ganesha. Eu acho que todos devem ter uma estátua de Shri Ganesha em sua casa,
então as crianças a verão e perguntarão: “Quem é Ele? O que Ele está fazendo?” E vocês ficarão surpresos ao ver como elas O
compreenderão, como elas compreenderão as qualidades Dele... e como elas trabalharão isso. É importante para todos vocês..
terem pelo menos um Shri Ganesha em sua casa, de modo que vocês possam dizer para seus filhos: “Todos vocês têm de se
tornar como Ele.” Agora, quais são as qualidades de Shri Ganesha? Elas não compreenderão a castidade, elas são muito
pequenas.
Elas não entenderão todas essas qualidades. Mas uma qualidade elas entenderão: é ser honesto, é ser honesto. Gradualmente
vocês perceberão que diminuirão todas as que são difíceis. Isso funcionará dessa forma. Porque elas não entendem Minha
palestra, elas não entendem o que estou dizendo. Mas uma coisa está presente, se há algumas oposições dentro, elas
mostrarão, mostrarão muito bem, porque elas são tão inocentes e tão simples, a inocência delas as ajudará a expor as pessoas
à realidade. Eu espero que todos vocês tomem conta de seus filhos, os orientem apropriadamente... e os levem a um nível de
compreensão... de modo que eles entendam qual é a posição deles, quais qualidades eles devem ter, por que motivo eles serão
respeitados; Vocês ficarão surpresos ao ver que o comportamento deles mudará... o comportamento de todas as outras

crianças. O que tenho de dizer é que ninguém deve achar que é muito adulto... porque você consegue ficar quieto, se sentar
quieto e tudo mais. Você é adulto somente se você puder... absorver as qualidades de Shri Ganesha. Eu tenho visto pessoas que
são adultas que ainda não têm... qualidades simples da castidade, da honestidade.
Eles não têm e não conseguem ter... porque não acham que isso é importante. Então Eu deixo para você descobrir Shri Ganesha
dentro de você mesmo. Eu desfruto a companhia das crianças porque elas são tão inocentes, e tão sinceras, e Eu gosto muito,
muito delas. Assim, vocês não devem ficar com medo ou assustados... com a travessura delas. Pelo contrário, vocês devem
saber que elas merecem muito mais amor, muito mais compreensão e muito mais espaço para crescer. Eu espero que quando
elas tiverem a idade de vocês, elas serão grandes Sahaja Yogis. Elas compreenderão o que nós estamos fazendo aqui. Eu tive
de enfrentar montanhas de insensatez com as pessoas mais velhas, mas estas não terão isso. Elas serão muito simples, muito
doces e compreenderão o amor. Assim, Eu diria que podemos permitir que estas crianças saiam e brinquem, e alguém pode
cuidar delas, de modo que vocês ficarão em paz.
Quem pode levá-las para fora?

2003-1012, Navaratri Puja
View online.
Navaratri Puja, Ellenville, EUA, 12.10.2003 Hoje nós vamos celebrar o Puja de Gauri. Ela veio a esta terra muitas vezes, para
matar as pessoas que estavam fazendo coisas erradas, que estavam tentando matar pessoas boas. Ela fez o seu melhor para
alcançar isto. E hoje estamos celebrando o Seu aniversário. Todos vocês já sabem tanto a esse respeito, que não necessito
dizer-lhes, mas o que vocês precisam saber é que Ela veio a esta Terra... para salvá-los de todos os tipos de problemas. Para Ela
vocês eram importantes, muito importantes, porque vocês estavam oferecendo o puja à Devi. E assim estamos hoje celebrando
esse puja à Devi, com todo o nosso coração, porque o que quer que seja o mal que as pessoas fizeram a vocês, Ela veio para
destruí-las. Assim, hoje é um grande dia para vocês agradecerem a Ela; agradecerem a Ela pela Sua proteção e... pelo Seu
entendimento quanto à causa pela qual vocês foram torturados. Estou muito feliz por vocês todos estarem aqui para celebrar...
o Seu aniversário e por sua entrega a Ela, de modo que... Ela possa sempre, sempre lhes proteger e lhes dar Suas bênçãos.
Assim, que Deus abençoe todos vocês, seus filhos, suas famílias e que vocês tenham grande alegria e proteção. É muito gentil
que vocês tenham vindo hoje. É tão longe. Estou muito feliz em ver vocês. Além disso, nós temos também amanhã para
celebrar. Hoje não vamos ter nenhuma pergunta ou solução, vamos apenas venerar a Deusa, só isso. E pedir a Ela que nos
proteja de... todos os tipos de problemas que estamos enfrentando. Muito obrigada.

2003-1109, Diwali Puja, A Necessidade de Sinceridade
View online.
Diwali Puja Los Angeles, EUA, 09.11.2003 Hoje é o grande dia do Diwali. Isso significa que hoje é um grande dia, porque as
luzes de seus corações juntas criarão uma grande luz… para que o mundo se mova na direção apropriada. É um dia de grande
alegria, E aqueles que se juntarem nisso estarão espalhando… também uma grande alegria. Mas os problemas estão aí, como
eles dizem. Mas para nós não existem problemas, porque não há nenhuma escuridão. Nós não vemos nenhuma escuridão em
lugar nenhum. Nós vemos luzes e luzes e luzes. Então qual é a coisa que está faltando? Está faltando é a nossa sinceridade.
Nós temos que ser muitos sinceros com nós mesmos, porque isso não é apenas um amor emprestado… ou uma alegria
emprestada, mas isso é de dentro da fonte que está fluindo, fluindo, fluindo. Portanto isso deve ser despertado… e esse amor
deve fluir… e nossas coisas insignificantes como ciúmes e competições… e todas essas coisas que nos estragam devem ser
removidas. E isso pode ser removido se o seu coração estiver cheio de amor. Hoje é o dia de espalhar o amor, a luz do amor, de
modo que todos se sintam iluminados e felizes. E esqueçam os seu problemas insignificantes. Eu estou feliz por vocês terem
sido capazes de conseguir um salão. Foi uma sorte por nós o conseguimos. As pessoas estavam tão preocupadas sobre
conseguir um salão, mas isso simplesmente aconteceu. Portanto devemos saber também que… o nosso destino é também
guiado e cuidado. Nós já somos pessoas abençoadas, não há dúvida quanto a isso. E não devemos nos preocupar com coisas
pequenas e assuntos pequenos. Tudo irá funcionar muito bem, vocês verão, se vocês apenas deixarem isso ao seu destino, o
qual é muito elevado, muito grandioso. Dentro do seu próprio destino, vocês irão muito longe. Esta é a promessa do Diwali para
todos vocês: vocês alcançarão o modo de vida mais elevado e mais nobre. Cada palavra que Eu digo estará lá para provar… que
o que Eu estou dizendo está presente. Sejam quais fores o problemas insignificantes que vocês tenham, todos eles serão
removidos. Todas estas são mensagens do Divino. Vocês não precisam se preocupar com coisas insignificantes, com dinheiro,
com empregos. Esse não é o seu trabalho. O seu destino trabalhará isso. Vocês têm uma promessa de que vocês serão
cuidados. Eu espero que vocês acreditem nessa promessa… e sejam felizes da maneira mais elevada. Eu os abençoo a todos
do Meu coração, todos vocês, para um Diwali muito feliz e muito próspero. Muito obrigada.

2003-1225, Puja de Natal
View online.
Puja de Natal, Ganapatipule, Índia, 25.12.2003
Hoje é um grande dia, porque estamos celebrando o nascimento de Jesus Cristo. Ele era uma personalidade espiritual tão
grandiosa que teve de sofrer na cruz. Isto é o que muitas pessoas não entendem: por que um homem de Seu calibre, de Sua
postura, de Sua espiritualidade, deveria ter passado por tantas provações na vida? É muito fácil de entender que Ele nasceu em
uma circunstância que era contra Ele, que era contra a Força Divina. Então para derrotar isso, as pessoas tentaram destruir
Jesus Cristo. E Ele não sentiu a dor, Ele não sentiu o absurdo daquelas pessoas. Pelo contrário, Ele passou por toda aquela
provação com tamanha coragem e tamanha dignidade. Assim, para nós, o que há para ver é que se você é divino e se você tem
poderes de divindade, então você deve ter coragem, e com essa coragem, você consegue enfrentar todos os tipos de
provações. Desse modo, não importa quando você está nesta Terra, há problemas de diferentes tipos. Você pode pertencer às
famílias reais, ou talvez ser uma pessoa pobre, há sempre problemas afrontando você. Mas Cristo mostrou através de Sua vida
que embora Ele tivesse sofrido tanto, Ele era tão paciente e corajoso.
Sua vida nos deu um exemplo: o que devemos ser, como nós devemos nos comportar quando estamos enfrentando problemas
por causa da ignorância das pessoas. Mas hoje é um dia feliz porque é a Sua data de nascimento e todos nós estamos
celebrando porque Ele nos mostrou um novo caminho da espiritualidade, no qual a pessoa tem de sofrer. Por causa da
ignorância de muitos que estavam lá, Ele sofreu muito. Mas hoje não é tão ruim, as pessoas entendem a espiritualidade e a
divindade. E vocês são tantos juntos agora. Nesses sofrimentos, Cristo nunca chorou ou se lamentou. Ele passou por aquilo de
uma maneira muito resoluta. Portanto, o que temos de aprender a partir de Sua vida é que nós não devemos ter medo. Seja o
que for que possa nos acontecer, nós não devemos ter medo. Mas os tempos mudaram e as pessoas não torturam ninguém
por causa de sua espiritualidade.
Isso não existe, acabou-se. Cristo erradicou tudo isso das mentes humanas, e as pessoas respeitam você por ser espiritual.
Essa é a mensagem da vida de Cristo, e todos nós devemos ser muito felizes, pois Ele expôs para nós esse caminho da
ignorância. A mensagem da Sahaja Yoga é a mesma: alcance sua Realização, dedique-se à sua vida espiritual, e tudo dará certo,
porque todos as forças divinas estão com você. Elas estão trabalhando tudo para você e vocês são tantos que podem dizer que
testemunharam isso. Assim, esse tipo de vida que Cristo teve, você não tem de passar, Ele fez isso por nós. Sua vida será muito,
muito segura e cheia de paz e alegria. Isso acontece sem Eu lhes falar, vocês devem ter a experiência. Atualmente há também
pessoas muito cruéis, muito absurdas e extremamente agressivas, mas ainda assim, ninguém pode feri-lo. A vida se tornou
muito diferente.
E agradecemos a Cristo por Ele ter passado por tudo aquilo para nos salvar dessas provações. [Hindi] Hoje é o aniversário de
Cristo e estamos celebrando Seu aniversário com grande alegria. E nós também sabemos que Jesus Cristo assumiu muitos
esforços, e nós não temos tantos esforços como Ele teve. Mas, o quanto Jesus Cristo sofreu, nós sabemos. Mas nós não
temos esse tipo de esforço, porque toda a comunidade humana mudou. E nessa comunidade humana mudada, a vida espiritual
é muito, muito importante. A partir dessa vida espiritual, muitos obstáculos têm sido removidos, a partir disso, nós podemos
resolver nossos problemas físicos, podemos resolver nossos problemas mentais, podemos resolver nossos problemas
domésticos, podemos resolver os problemas do mundo inteiro. Dessa forma, a vida de toda a humanidade pode ser
transformada em uma vida espiritual. Isto é muito importante para nós sabermos: em uma mão, houve Jesus Cristo, que
ganhou muito em espiritualidade, e em outra mão, nós ganhamos uma pequena parte da espiritualidade, e por causa de nós, o
mundo está se tornando silencioso. Muitos problemas estão sendo resolvidos e a humanidade compreendeu que é muito
importante adotar a vida espiritual.
Esse tipo de mudança acontece por causa de vocês, Eu sozinha não posso fazer nada. Eu estou na mesma situação que Jesus.
Até que ponto Eu posso atuar? Agora há muitas pessoas. Agora nós podemos ver como o mundo inteiro tem mudado. Por
causa de vocês, os problemas estão sendo resolvidos, muitas mudanças têm acontecido. Muitas mudanças estão vindo, não

somente para uma pessoa, mas para milhares, para o mundo inteiro, na comunidade inteira, as mudanças estão chegando.
Essas coisas, todos vocês estão fazendo, o que é muito importante. Agora, vou falar em Marathi. A vida de Cristo foi muito
triste.
Mas Ele fez todos os tipos de coisas com amor, porque Ele era uma alma muito grandiosa, um tipo de pessoa assim não sente
nenhum tipo de tristeza. Nessa maneira, nós adotamos a vida espiritual, e agora, nós temos de propiciar a vida espiritual a todo
mundo. As pessoas estão observando nossas vidas e estão impressionadas ao ver como somos felizes. E quando elas
compreenderem que essas coisas estão acontecendo na Sahaja Yoga, elas também entrarão na Sahaja Yoga. Essa é uma coisa
muito boa e vocês também obtiveram essa bênção. E vocês têm de preservar essa bênção muito cuidadosamente. Você tem de
trabalhar nela, e a coisa mais importante é que você tem de dar isso a todo mundo. todos vocês estão tendo esse tipo de
bênção, agora, vamos também permitir que as pessoas tenham esse tipo de alegria, e então, todos os Sahaja Yogis têm de
tentar levar a Sahaja Yoga a todo mundo. No mundo inteiro, a Sahaja Yoga tem se expandido, mas isso é muito pouco. Ela deve
ser expandida muito mais.
Jesus Cristo tinha somente 12 discípulos, e esses 12 discípulos difundiram o Cristianismo, mas há muitos erros. Dessa
maneira, vocês têm de ter em mente que quando difundimos a Sahaja Yoga, nós não devemos cometer nenhum erro. Nós
devemos difundi-la de uma maneira muito simples. Isso não é tão difícil. Nessa coisa, Parameshwara lhes deu a Shakti e a
inteligência, usem isso. Eu tenho total fé em vocês de que vocês podem formar muitos Sahaja Yogis e vocês devem tentar levar
a Sahaja Yoga a todo mundo, e só pensar, dia e noite, a quem levar a Sahaja Yoga. Eu estou os abençoando por isso, portanto
essa é uma responsabilidade muito grande sobre vocês. Desde que adotaram a Sahaja Yoga, vocês têm essa responsabilidade,
a partir de hoje, vocês têm de ter em mente que vocês têm de levar a Sahaja Yoga a todo mundo e não devemos mantê-la
somente dentro de nós. Que Deus os abençoe.

2004-0215, Mahashivaratri Puja, Guru Pad
View online.
Mahashivaratri Puja Puna, Índia, 15.02.2004. Hoje nós estamos aqui para fazer o Puja do Guru. O Guru é louvado mais do que as
Divindades e os Deuses. Quem é este Guru? Nisso, qual é a shakti mais importante? O Guru Tattwa é Shiva. A forma do Poder de
Shiva, nós devemos considerar como o Poder do Guru. Porque quando nós adquirimos os poderes da Shakti do Guru… e quando
as shaktis vêm dentro de nós, então nós nos tornamos o guru. E com isso, nós somos abençoados pela vida inteira (Kalyan).
Aquele que consegue esses poderes, parece que ele obteve todas as bênçãos. “Kalyan” é uma palavra que é muito difícil de
explicar em poucas palavras. “Kalyan” significa “ser abençoado por todos os lados”, é a obtenção de alegria por todos os lados.
Quando alguém diz que nas bênçãos você obteve Kalyan, o que isso significa? O que é Kalyan? Kalyan significa Atma
Sakshatkar, a Realização do Si. Sem a Realização do Si, você não pode ter Kalyan. Ninguém pode compreender sem ter isso.
Todas essas coisas estão no Kalyan. Por causa disso, uma pessoa obtém toda a alegria e se torna radiante. Para ter esse
Kalyan, seja o que for que você tenha de fazer, você fez tudo, sejam quais forem os esforços que você tenha de fazer, foi todo
feito, a fé que você tem de obter, você já a obteve. Mas quando todos nós estamos no “Kalyanmarg” (Caminho de Kalyan}”,
quando é dado a pessoa o mantra para ter o Kalyan, o que isso significa? Significa que a coisa mais importante… dentro de você
é samadhan (satisfação). Depois todos vocês não têm de buscar nada, todos vocês se tornaram os gurus. Vocês não têm de
receber grandes coisas nesse momento, mas as bênçãos desse samadhana, todos vocês podem sentir dentro de vocês
mesmos, todos vocês podem conhecer dentro de vocês mesmos, todos vocês podem desfrutar dentro de vocês mesmos.
Antes de tudo, todos vocês podem perceber que as doenças físicas, os problemas físicos podem ser removidos por esse
Kalyanmarg, todos os problemas que estão surgindo dentro de vocês… que os impedem de ter o florescimento… podem ser
removidos por esse Kalyanmarg. Quando todos vocês adotam isso, vocês obtêm o Kalyan… e vocês têm a Realização do Si.
Nisso, Shri Mahadeva os está ajudando. Quando a Kundalini abre o Sahasrara, Shri Mahadeva está sentado lá. E por causa
disso, nós O chamamos de Mahadeva. Significa o Deus de todos os Deuses, Mahadeva. Nesse Kalyan, há muitos aspectos
importantes. A primeira coisa é shanti (paz). A paz mental, a paz física e a paz na vida familiar. Na vida familiar, há muitos
problemas, muitos obstáculos, e tudo isso pode ser resolvido pelo Kalyanmarg. Depois nós não conseguimos nem mesmo
sentir a presença dos obstáculos. Dessa maneira, nós podemos ver muitas pessoas no mundo inteiro… recebendo bênçãos
desse Kalyanmarg e meditando nele… e desfrutando pela vida inteira. Isso é o Kalyan, através do qual a humanidade… pode
obter o equilíbrio dentre dela mesma. E para obter esse equilíbrio, você tem de estar sob a proteção do Guru. Quando você se
torna o devoto de um Guru, você obtém o equilíbrio e consegue tudo. Depois disso, você não precisa de nada. Dessa maneira,
nós conseguimos o equilíbrio… e obtemos o poder do amor dentro de nós mesmos. Quando a humanidade obtém isso, este
corpo inteiro regozija. Quando você obtém esse estado, as shaktis (poderes) destroem todos os problemas, as perturbações no
corpo e no estado físico. E muitas pessoas tentam arduamente obter essa shakti. Ela pode obter a shakti somente através de
uma pessoa que é realizada. E então a própria pessoa se transforma na forma de Deus. Palestra em inglês. Esse é um assunto
que você só consegue explicar em Hindi, o qual diz que esse Guru Padh ,você obtém de alguma outra pessoa. Mas essa outra
pessoa é, por ela mesma, é dotada com o poder, o poder da paz da mente, antes de mais nada, e também o poder de superar
todos os tipos de problemas terrenos, problemas mentais, problemas físicos. Todos esses problemas, você pode resolver
através de seu… equilíbrio mental e das bênçãos mentais de seu Guru. Quando você se torna o guru, você mesmo tem o poder
para abençoar os outros. Com seu poder de bênção, você pode criar um guru dentre muitos. E uma vez que o guru é criado e
existe um guru que tem esse poder, isso é muito gratificante e é muito enobrecedor. A satisfação é tanta que você não quer
nada. Esse é o Poder de Shiva. Vocês viram que Shiva não tem muitas roupas, Ele não Se ornamenta, Ele só fica sentado em
estado meditativo o tempo todo. Ele não quer nada. Ele é tão satisfeito Consigo mesmo que Ele não quer nada. E esse é o poder
que você obtém depois da Realização do Si, se você tem um Guru e o Guru é desse nível e calibre. A pessoa não deve tentar se
tornar um Guru. Isso não é muito prático. Se você tentar se tornar, você nunca conseguirá. Isso tem de surgir em você
automaticamente, sem nenhum pedido, sem nenhum esforço. Assim, a única forma com a qual você obtém isso é através do
Dhyana. Dhyana é meditação. Quando você medita, apenas medite e medite, não peça nada. A meditação por si só lhe concede
esse instrumento… o qual pode sustentar esse grande poder do Guru. E então você, automaticamente, você dá esse poder aos
outros, você não tem de trabalhar nisso. Apenas com sua presença, as pessoas podem obter esse poder de completa
satisfação. E há salvação para você e para os outros. Então todos os problemas que são enfrentados… pela jornada da
ascensão são eliminados… e você fica encharcado na beatitude da… paz celestial e alegria. É por isso que é chamado de

Kaivalya, significa somente, somente bênçãos. Isso significa que não há nenhuma outra palavra para traduzir isso. Não há
nenhuma outra forma de explicar isso. É um estado. É um Stithi, é um estado, nesse estado, você tem de se elevar… e você sabe
que você está nesse estado. É uma coisa notável, que uma vez que alcance esse estado, você não tem de pedir nada. Está tudo
lá e você fica tão satisfeito. Eu posso continuar falando sobre esse poder especial, mas Eu acho que seja o que for que Eu tenha
dito, por favor meditem nisso. E todos vocês são capazes de alcançar esse estado, esse estado de completa paz e alegria. Que
Deus os abençoe.

2004-0509, Sahasrara Puja, Continue To Live A Life of Reality
View online.
Sahasrara Puja. Cabella Ligure (Italy), 9 May 2004.
Hoje é um dia muito importante em nossas vidas como Sahaja Yogis.
Este é o dia em que o Sahasrara foi aberto, que foi realmente algo muito carismático que aconteceu. Eu nunca esperei que em
Minha vida, Eu seria capaz de realizar isso, mas foi realizado e tantos de vocês tiveram o seu Sahasrara aberto. Sem isso, vocês
jamais poderiam saber o que é a verdade. Todos vocês estavam perdidos, como todo mundo está. Antes de mais nada, o
Sahasrara é o único meio pelo qual nós podemos perceber, compreender e conhecer a realidade. Vocês ficaram sabendo o que
é a realidade e vocês estão regozijando este estado onde vocês sabem o que é a realidade. É uma grande bênção que o
Sahasrara tenha sido aberto e todos vocês obtiveram a sua Realização. Caso contrário, todos os discursos são apenas
discursos, não têm nenhum significado, não têm nenhuma compreensão. E é por isso que Meu primeiro anseio foi abrir o
Sahasrara. Isso funcionou, funcionou bem, e todos vocês tiveram o seu Sahasrara aberto.
É algo extraordinário. Ninguém pode acreditar que tantos de vocês tiveram o seu Sahasrara aberto, mas Eu posso ver agora,
claramente, a luz no topo de suas cabeças. Tudo aquilo que vocês alcançaram é notável, sem dúvida. É devido a uma busca
honesta, a uma busca honesta, que vocês obtiveram isso. O que Eu fiz não foi nada, porque vocês estavam simplesmente lá
como uma lâmpada e Eu apenas a iluminei, só isso. Não é uma coisa tão grandiosa fazer isso, como vocês terem alcançado o
seu estado, o estado de iluminação. Vocês o obtiveram porque estavam desejando muito isso, trabalhando nisso, e vocês o
fizeram. Isso é digno de muito mérito. O crédito não é Meu, Eu acho, porque Eu tinha um Sahasrara aberto. Mas, realizar isso em
vocês Me deu muita alegria.
Agora vocês compreenderão, porque se o Sahasrara não estiver aberto, você não consegue falar para as pessoas, você não
consegue dizer nada para elas, simplesmente, elas não compreendem. Com o Sahasrara aberto, a sua compreensão melhora
muito. Isso é o que tem acontecido com todos vocês e Eu estou tão feliz por haver tantas pessoas sentadas aqui que tiveram os
seus Sahasraras abertos. E há muitas pessoas que não vieram. Portanto, é uma grande realização para os seres humanos
terem coletivamente o Sahasrara aberto, por meio do qual vocês conhecem a verdade, a verdade absoluta. O que quer que
vocês saibam após a Realização é a verdade absoluta. Então vocês não discutem, não questionam, vocês simplesmente sabem
e aceitam isso como um conhecimento. É tão belo que estava tudo lá, mas não estava aberto. E quando ele foi aberto, como as
pessoas Me compreenderam e também as leis do Divino. É uma bênção tão grande do Divino, vocês terem tido o seu Sahasrara
aberto, para a qual vocês podem dizer: "Nós não fizemos nada, Mãe."
Não é assim. A sua busca pela verdade foi intensa e decisiva. Vocês queriam conhecer a verdade, é por isso que funcionou.
Caso contrário, nenhuma quantia de dinheiro, nenhuma quantidade de esforço, nada teria ajudado. O Sahasrara tinha que se
abrir por si próprio. É tudo uma construção de vocês mesmos, Eu devo dizer, é tudo uma ação de vocês para si mesmos que
produziu esse acontecimento tão belo. Eu não aceito nenhum crédito por isso, de maneira alguma. Definitivamente, Eu devo
dizer que Eu fiz vocês compreenderem que é importante que o seu Sahasrara seja aberto. Não há mais argumentações, não há
mais sugestões, nada, mas tenha o seu próprio Sahasrara aberto, que lhes diz o que é a verdade. Nesta bela circunstância, o
que sua Mãe pode dizer?
Eu só posso dizer que continuem a viver uma vida de realidade, de compreensão. Em tudo, vocês perceberão que há a verdade e
como nós usamos essa verdade, é a nossa própria realização. As pessoas estão perdidas porque elas não têm nenhum
conhecimento. O conhecimento dos livros não é conhecimento. O conhecimento delas deve vir de dentro, de dentro delas
mesmas, vejam. E isso tem acontecido por causa da abertura do Sahasrara. Em todos os países, isso tem acontecido e
acontecerá no mundo inteiro. Muitas pessoas terão a Realização. Mas a única coisa que Eu sinto é que vocês não devem ter
nenhum apego emocional a isso, não algo emocional, mas um apego realístico. Algo que está lá, aconteceu, está funcionando.

Então vocês serão capazes de dar a Realização aos outros, vocês compreenderão a importância da Realização. A menos e até
que vocês utilizem isso, vocês não saberão qual é o poder da Realização. Portanto, vocês devem aprender como usar este
poder que está dentro de vocês, que começou a trabalhar e que lhes dará uma imensa capacidade. A Minha saúde piorou um
pouco, afinal, Eu estou bastante idosa. Mas ainda assim, Eu não Me sinto cansada, de forma alguma. Enquanto Eu Me dirijo a
vocês, Eu Me sinto tão encantada por haver tantos Sahaja Yogis, tantos cujos Sahasraras estão abertos. E eles estão
regozijando o seu Sahasrara. Na verdade, Eu gostaria que vocês Me fizessem perguntas, mas vocês podem escrever as
perguntas e enviá-las para Mim. Então, Eu tentarei respondê-las em algum momento. Será uma idéia bem melhor.
Então, muito obrigada. Que Deus os abençoe. Cresçam na Sahaja, cresçam em seu próprio ser. Que Deus os abençoe. Todas as
Minhas bênçãos.

2004-0606, Adi Shakti Puja, Be One With Yourself First
View online.
Adi Shakti Puja, Cabella Ligure, 6 June 2004.
O encontro de hoje é muito especial.
É um dia muito, muito especial também, extremamente especial e cheio de bem-aventurança. A razão é que fala-se e canta-se
sobre... a Ordem nascida, o Poder nascido, a Original, a Adi, a Primordial. E esta é Aquela que é responsável pela criação deste
grande universo. Porque isso começou e como trabalha, vocês já sabem, Eu não preciso falar sobre isso. Mas hoje, nós temos
de falar sobre este Poder, que está escondido em seus corações, através do qual vocês podem... fazer tudo que quiserem para
criar um mundo novo, uma nova família, novos padrões, tudo que não é conhecido até agora. Isso é perfeitamente possível. Isso
é perfeitamente possível e está sendo feito, mas o que é difícil é: como criar pessoas... mais adaptáveis, mais... em sintonia
umas com as outras, totalmente. Isso parece ser uma coisa difícil. Eles ficam bem entre eles mesmos, se eles têm seus
próprios amigos, seus próprios estilos e coisas assim. Mas torná-los completamente unificados, unificados uns com os outros,
em uma única sintonia, em uma única linha, é muito, muito difícil... e não deveria ser feito.
Isso não deveria ser assim, eles não deveriam ser assim, mas isso tem de dar certo. Agora, o problema é que... nós temos belas
pessoas, belas almas, mas elas não se tornam... tão unificadas umas com as outras como deveriam ser. Agora, como resolver
esse problema? Muitas pessoas Me perguntaram: “Mãe, como lidar com esse problema?” Eu apenas sorri. Porque, se você
observar a ideia original, porque começamos esse raio-X, porque começamos esse novo tipo de... entendimento, novo tipo de
penetração, porque nós queríamos descobrir a unidade, a renovação em cada pessoa. Agora, vocês devem ser muito gratos,
pois todos vocês estão unificados, unificados interiormente, não há nenhum outro. Há somente uma pessoa e essa única
pessoa quando fala... e quando quer administrar algo, então você ficará surpreso ao ver que tudo é feito da mesma maneira. É a
mesma coisa e trabalha da mesma maneira. Não há nenhuma mudança, não há nenhuma diferença entre os dois. Apesar disso,
apesar disso, nossas mentes estão divagando, divagando em algum tipo de problema, que não tem nenhum valor na Sahaja
Yoga.
Agora, o problema principal que nós temos é... que nós não nos damos conta de que não temos nenhum problema. Nós
estamos sem nenhum problema. Nós achamos que há problemas e que devemos lidar com os problemas, mas não há nenhum,
nenhum desses problemas existem. Eu não vejo nenhum problema em nenhum lugar. Aqueles que acham que têm problemas,
Eu lhes pedi para anotá-los, e Eu tentarei respondê-los e lhes dizer que tipo de problema é. Mas antes de Eu poder fazer
qualquer coisa, Eu gostaria de dizer... que nossos Sahaja Yogis ainda não chegaram a esse nível... de compreender a unidade, a
singularidade... da unidade deles em seus corações. Tudo isso vem de dentro, não de fora, assim, todos os esforços feitos
externamente são inúteis. Nós temos de ser sem esforço e nos tornar o que nós somos. Nesse ponto, você descobrirá que não
há nada interiormente. Não há nenhuma necessidade de ter um outro... um outro... encontro ou nenhuma outra codificação de
algo, não há necessidade; está tudo lá. Você apenas tem de ser isso, tornar-se isso.
Isto é muito difícil de se compreender para pessoas... que têm narizes diferentes, faces diferentes, tudo diferente: tornar-se
igual. Mas vocês são, vocês são; porque vocês não sabem que são, é por isso que vocês se parecem diferentes. Assim, Eu
tenho de lhes dizer uma única coisa: todos vocês são um só, estão unificados. Unificados no sentido de que tudo, o impulso,
cada sentimento, cada compreensão é igual. A única coisa é que isso surge em um momento errado, em momentos diferentes
e lhes dá uma impressão errada... de que é diferente, mas na verdade não é. É só um, um único relacionamento, e o
relacionamento é com a Adi Shakti, você é parte integrante da Adi Shakti; seja o que for que a pessoa tente, ela não pode ficar
separada da Adi Shakti. Vocês nasceram Dela e são guiados por Ela, vocês são cuidados por Ela. Tudo parece ser um só para
Mim, enquanto vocês acham... que há uma diferente direção, linha de ação, o que é errado. Seja o que for que Eu diga tem de ser
provado, senão por que você deveria aceitar uma afirmação tão apavorante? Eu mesma sou unificada com vocês e Eu sou,
sempre permanecerei a mesma com todos vocês. Para Mim, na há nenhuma diferença.

Eu não vejo nada assim. É externo; é somente suas roupas e seus estilos. Interiormente, talvez, que temperamento você tem,
depende de seu temperamento. Se esse temperamento mudar um pouquinho, vocês verão a unidade entre todos vocês... e as
diferenças se perderão num piscar de olhos. Hoje Eu Me encontrei com um homem muito perigoso. Eu pensei: “Ele pode Me
matar se ele quiser.” “Ele pode fazer o que ele quiser.” Mas não, isso não aconteceu. Por quê? Porque Eu nunca o compreendi.
Ele não era assim. Ele só queria mostrar seu respeito.
Ele não quis Me matar ou quis fazer qualquer coisa errada. É surpreendente o modo como vocês compreendem uns aos outros.
A menos e até que vocês tenham a compreensão apropriada uns dos outros, vocês não podem alcançar nada que seja
equilibrado, que seja essencial, que seja correto, que seja a verdade. Assim, a verdade começou há muito tempo atrás, muito
antes que qualquer um pudesse pensar em ter uma verdade aqui. Tudo se foi com muitas coisas que não eram verdadeiras... e
depois a verdade desapareceu gradualmente. Por exemplo, Eu diria que a cobra, a cobra nasceu da ignorância, então as outras
cobras começaram a apoiar. Cobras após cobras, elas começaram a crescer... e a preencher o universo inteiro com
desonestidade... e com ideias erradas... e acreditando nisso, começaram a lutar, matando umas às outras. Mas todas elas eram
cobras. Assim, o quanto uma pessoa deve acreditar na insensatez delas? O quanto uma pessoa deve seguir a insensatez delas?
O quanto alguém deve aceitar a insensatez delas? É muito difícil, mas isso é aceito muito mais do que a verdade. A verdade não
é tão facilmente aceita quanto a inverdade é. Por quê? Porque vocês estão se sustentando na inverdade. Nossa própria
compreensão é inverdade... e nós teremos de mudar nossa compreensão da verdade, o que não é difícil porque nós somos a
verdade. Nós somos a verdade. Tornar-se a verdade que nós somos, por que deveria ser difícil? Não deveria, mas acontece.
Assim, isso significa que há algo errado em algum lugar dentro de nós, que nós devemos descobrir. E a coisa que está errada
conosco, dentro de nós, é que não conseguimos encarar a nós mesmos.
Não conseguimos encarar a nós mesmos. Nós enfrentamos os outros, não a nós mesmos. Nós nunca nos observamos. Não
temos nenhuma ideia em relação a qual é a nossa própria situação. E para isso, a única coisa que vocês precisam é uma Mãe...
para lhes mostrar. E é desse modo que a Mãe veio aqui nesta Terra... para lhes falar sobre qual é o problema com vocês,
interiormente. Isso deve ser aceito. Esse princípio tem de ser praticado. E você ficará surpreso consigo mesmo ao ver... o
quanto você já tem conhecimento sobre si mesmo... e sobre tudo ao redor. Não há nada tão especial, nada tão extraordinário,
mas a única coisa é que você de tem aceitar a si mesmo.
Eu acho que as pessoas estão se tornando Sahaja Yogis, mas elas não estão. Eles não são Sahaja Yogis, mas estão tentando se
tornar. Pelo contrário, eles deveriam saber que eles são Sahaja Yogis... e eles não têm de se tornar nada mais. Então não há
nenhum problema. Mas quando vocês aceitaram que há uma Sahaja Yoga diferente, e os Sahaja Yogis são diferentes e vocês
são diferentes, então como vocês podem se tornar Sahaja Yogis? O problema é a ignorância, é a ignorância que nós temos, pois
nós estamos nos comportando como estranhos uns com os outros. Completa ignorância. Nós temos de saber que todos nós
somos o mesmo, saber muito. Não há nenhuma necessidade de haver ignorância de nenhum tipo. E quando isso acontecer, os
problemas do mundo inteiro serão resolvidos sem nenhuma dificuldade.
O Puja de hoje é especial, porque vocês estão fazendo o Puja de algo... que nunca passou por nenhuma transformação, que não
foi mudado de forma alguma; era exatamente igual, permaneceu o mesmo, nasceu inalterado e ainda é o mesmo. Em um Puja
assim, o que Eu tenho de dizer? Por que alguém tem de dizer? Nada. Apenas seja um consigo mesmo. Este é o ponto em que
chegamos: nós temos de estar unificados com nosso Si, e não nos perder em palavras... ou no ambiente ou em outro... em
nossos movimentos do cérebro. Porque este é o momento em que o cérebro começa a se mover, e quando ele começa a se
mover, ele perde o controle sobre si mesmo. Como uma cobra, a menos e até que ela fique em seu próprio lugar, não há nenhum
perigo; mas quando ela começa a se mover, há perigo para ela. Da mesma maneira, nós temos de saber que nossa mente... é
muito, muito difícil e ela não deve ir na direção errada. Para isso, nós temos de fazer o Puja da Mãe Primordial, porque nós
devemos tentar estar na linha da Mãe Primordial.
Nós temos de nos manter primordiais. Nós temos de trabalhar nosso Ser Primordial, e não nos modificar por qualquer motivo.
Será a melhor coisa, se pudermos alcançar isso. Tenho certeza que podemos, não é um problema tão grande. A única coisa é

que nós somos muito conscientes de que somos indianos, somos ingleses, somos ingleses, europeus e tudo mais. Mas nós
não somos. Nós somos somente o nosso Si e isto é o que temos de alcançar: a unidade com nosso Si. Que Deus abençoe todos
vocês.

2004-0704, Guru Puja, Follow My Message of Love
View online.
Guru Puja, Cabella Ligure (Italy), 4 July 2004.
É um grande prazer para Mim, uma grande alegria ver tantos Sahaja Yogis para o Guru Puja.
É muito gratificando pensar que há tantos, tantos de vocês que são discípulos. Não se esperava que Eu tivesse tantas, tantas
pessoas Me seguindo. Presume-se que todos vocês seguirão a Minha mensagem de amor. Eu não tenho que dizer nada em
defesa do amor. O amor é uma dádiva completa, uma dádiva de simplesmente sentir os outros. Não há nenhuma palestra sobre
isso, discussão sobre isso, nada. Simplesmente, você sente esse amor. Para sentir o amor, Eu diria, a pessoa tem que ter um
coração, mas como você pode ter um coração? Isso não é um feito seu, está tudo lá. Assim, é algo que já é dado a você, você o
tem, você pode sentir esse amor.
Ele dá tanta alegria, tanta paz. O amor tem as suas próprias qualidades e uma das qualidades é que o amor compreende. A sua
compreensão não está em palavras, nem em pensamento, mas compreende interiormente. Ele pode sentir interiormente, o que
é muito importante. Esta é a parte mais importante que alguém tem que compreender: esse amor, você pode somente senti-lo.
Você não consegue falar sobre ele, você não consegue torná-lo visível, mas ele está dentro e você pode senti-lo. E é por isso que
hoje é a sua celebração do Guru. É a celebração onde você pode sentir esse amor por seu Guru. Esse amor está dentro e
somente interiormente, você pode senti-lo. Então, nós temos que compreender que não é a exibição, não é nada mais a não ser
simplesmente o sentimento interior de que você sabe que tem o amor do Divino.
Isso, você pode ter porque simplesmente está lá. Ninguém pode lhe dar, ninguém pode vendê-lo, ninguém pode compartilhá-lo,
simplesmente está lá. E esse amor tem que ser sentido e compartilhado. Não tem nada a ver com os outros; se o outro o ama
ou não, não faz nenhuma diferença. Está dentro de você, este sentimento, esta profundidade está lá, a qual você regozija. É a
capacidade deles, todo mundo tem isso, tem muito disso. Algumas vezes você sente que o perdeu, algumas vezes você sente
que o ganhou. Mas está lá tanto quanto a amplidão de um oceano. Você não pode dizer que o oceano hoje está cheio e amanhã
não. Ele é eterno.
Da mesma maneira, a fonte do seu amor é eterna. Você não consegue medi-la, é difícil. Mas ele está além de todas as suas
expressões humanas e ele mostra a sua compreensão, a sua compreensão do amor que não tem palavras, que não pode ser
explicado, mas por ele mesmo, você saberá: "Eu tenho essa qualidade de amar" "dentro de mim mesmo" "e eu posso
regozijar-me com esse amor dentro de mim mesmo." Essa é uma dádiva única que somente muito poucos seres humanos têm.
Para com os animais também, você encontra pessoas que têm amor, mas esse amor não é profundo, esse amor não tem
sentido. Talvez tenha algum propósito, mas não é humano, então falta nele a beleza do amor humano, falta a compreensão do
amor humano. Não é fácil descrever ou explicar o amor em palavras humanas. Isso, você só pode sentir dentro de você mesmo.
Isso é aquilo que, quando você começa a sentir, você pode sentir quem é o seu Guru, por quem você pensa que está sendo
ensinado e persuadido e formado para viver de uma maneira especial. Tudo isso é possível.
Tudo é possível, humanamente possível, mas amar e desfrutar do amor não é tão fácil, a menos e até que você esteja imerso
nele. É muito gratificante, é encantador ver como as pessoas amam umas às outras e então esse amor se propaga. Amor gera
amor. Se alguém tem amor, ele simplesmente se propaga. Você não precisa falar com ninguém, você não precisa declará-lo,
mas ele se propagará. E isto é o que uma pessoa tem que aprender: como ver esse amor em outra pessoa. De algum modo, nós
já estamos aqui no amor, por causa do acontecimento sahaja. Nós todos amamos e desfrutamos o amor. Fica visível em
nossos rostos que nós estamos no amor, fica visível em nosso caráter, em nossas vidas, que nós estamos no amor. Uma coisa
que não é muito normal, torna-se tão normal e tão facilmente disponível.
É uma grande bênção que vocês sejam seres humanos e que esta fonte de amor esteja presente, somado a isso, o sentimento
de amor está presente. É uma situação muito complexa que não pode ser explicada em palavras, somente pode-se estar nele e

regozijá-lo. Assim, hoje é o dia em que nós estamos celebrando o Guru Puja. O maior guru que nós temos é o amor, o amor
sahaja. É o guru dentro de nós que nos ensina, que, de uma forma ou de outra, nos guia. Nós somos guiados em direção a essa
grande linha de compreensão, para a qual nós não precisamos ir a nenhuma faculdade, a nenhuma escola para aprender. É algo
tão interior que ele atua e expressa a si mesmo. Expressa-se como uma luz. Pessoas assim, nós conseguimos identificar
porque elas são totalmente iluminadas. Elas têm luz e através de sua luz, elas veem o mundo inteiro, que é muito inocente e
simples para elas.
Naturalmente, nós temos amor por nossos filhos. Naturalmente, nós temos amor por nossos pais, nós temos amor por algumas
pessoas, mas esse amor é diferente do Amor de Deus, Eu lhes digo. Aquele amor tem algumas conexões, alguns propósitos,
mas esse amor que é – não pode ser descrito em palavras, tem que ser sentido interiormente. Do mesmo modo, quando você
fala de seu Guru, você deve ter esse amor dentro de você. Por que você o sente tanto? A razão é: o Guru ama você e você ama o
Guru. Essa é a única razão pela qual você deve amar o seu Guru. Agora, não há razão para isso, porque amor é amor e é desse
modo que o guru se torna muito importante na vida. Nós temos pessoas que amam o seu guru e estão em uma compreensão
muito casta de seu amor. Nesta grande oportunidade de amar em que nós estamos, nós estamos aqui para regozijar uns com
os outros totalmente a partir de nosso coração, que existe esse oceano dentro de nós.
Nós apenas temos que ficar submersos nesse oceano. Se ficarmos perdidos nesse oceano, então não teremos nenhum
problema, nenhuma dúvida. Tudo será nosso e nós poderemos lidar com tudo sem nenhum argumento, sem nenhum
questionamento. Isso é o que é ser sahaja. Da maneira sahaja, se você tiver esse amor, você se alegra. Você regozija consigo
mesmo e com todos os outros, porque isso é sahaja. Não tem que fazer nenhum esforço, não tem que tentar nada,
simplesmente está lá e funciona. O sentimento de amor não tem como expressar a si mesmo. Ele simplesmente está lá, não
consegue expressar-se, porque ele é sem expressão. É apenas para ser sentido dentro de você mesmo.
Então você quer fazer tantas coisas: você quer ajudar todo mundo, você quer ajudar a si mesmo, você quer fazer o bem aos
outros. Tantas coisas foram feitas pelos grandes líderes do mundo porque eles tinham esse amor. Eles não tinham nada além
desse amor, o qual eles não conseguiam conter dentro deles mesmos, então eles tentaram propagá-lo. E eles agora são
chamados de nosso Guru, nossos Mestres. Mas foi o amor dentro deles que aproximou as pessoas nessa maneira única. Isso é
algo que não podemos possuir, não podemos exigir, está lá e atua, atua automaticamente. Isto é o que temos que saber: nós
somos esse amor. Esse amor está dentro de nós. Nós temos que ter o conhecimento, nós temos que ter o completo
conhecimento de que nós somos esse amor. Isso irá resolver nossos problemas, porque você pode explicar tudo, todo o seu
comportamento, todas as suas falhas, tudo você pode explicar quando você sabe que está dotado desse amor.
Isso é que é o Guru, é o amor dentro de você que quer compartilhar o amor com os outros, que quer dar amor aos outros. Isso é
que é a paz e a alegria. Eu posso continuar falando sobre o amor, mas senti-lo dentro de você mesmo é a coisa mais grandiosa.
Como a água: se você está com sede, nós podemos lhe dar água, mas nós não podemos bebê-la. Você tem que beber a água e
você tem que sentir o gosto, sentir a sensação, o que ela faz, e tudo isso está junto, não está separado. Eu não acho que o
assunto foi tão sutil para vocês. Todos vocês alcançaram uma certa compreensão desse amor. Eu espero que ele cresça e que
vocês cresçam nele, todos vocês, e o desfrutem. Que Deus os abençoe.
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Easter puja. Pratishthan, Pune (India), 8 April 2007.
Hoje é um dia muito importante.
Eu estou dizendo que hoje é um dia muito importante. Este é um novo começo para vocês, para todos vocês. Tentem entender
que vocês têm trabalhado muito duro até agora. E vocês quiseram fazer muito mais do que eram capazes de fazer. Este era o
desejo de vocês e irá se realizar. Definitivamente irá se realizar. se o desejo de vocês for forte, as coisas irão se realizar vocês
terão and uma grande oportunidade de ajudar as pessoas, assim como vocês têm ajudado a si mesmos e estão felizes com
isso. É melhor que vocês desejem ajudar os outros. Isso é importante, todos eles devem ser abençoados. Vocês podem fazer
isso.
É inerente à sua liderança vocês terem que dar isso aos outros. A maioria de vocês obtiveram isso para si mesmos, mas vocês
têm que dá-la aos outros. Permitam que os outros também ganhem a espiritualidade. Eu sei que muitos de vocês obtiveram a
sua Realização e vocês estão muito envolvidos nisso e estão todos muito felizes. Portanto sejam felizes e contentes. Esse é o
primeiro sinal de que vocês são realizados, de que vocês obtiveram Realização. Com essa Realização, vocês podem dar a
Realização aos outros. A peculiaridade de hoje é que Cristo voltou à vida somente para fazer algo por nós. Então é um dia muito
importante para todos nós. Eu diria que hoje vocês devem entender que vocês obtiveram este poder de dar a Realização aos
outros.
Vocês o conseguiram, mas agora vocês têm que usá-lo. Aqueles que têm a Realização do Si não devem desperdiçar suas
energias, mas tentem dar a Realização. Este mundo está cheio de caos e discussões e lutas continuam acontecendo. Então, o
seu dever e o seu trabalho será falar com eles e dizer-lhes que a primeira coisa importante é que os Sahaja Yogis devem se
tornar pacíficos e devem regozijar dos frutos da Sahaja Yoga. Eu tenho certeza que tudo dará certo. Tem dado certo com tantos
de vocês e dará certo com os outros também. Isso não é somente uma conversa, mas há algo acontecendo. Assim, tentem
lembrar que todos vocês são Sahaja Yogis e vocês merecem uma ajuda muito boa. Uma ajuda muito boa de Mim e de Deus
Todo-Poderoso. Não há nada para ficarem aflitos.
Todos estes são diferentes testes que irão trabalhar a bondade em vocês e vocês obterão o resultado. Vocês encontrarão
Sahaja Yogis especiais. É muito bom ver tantos de vocês que tentaram obter a Realização, mas quem já é realmente Realizado?
Existem muitos que desejam ter a Realização, mas já existem muitos que já são realizados e podem fazer muito pelos outros
que querem a sua ajuda. Hoje é um bom dia para vocês todos decidirem pelo seu futuro. Vocês têm que decidir o que farão para
ajudar os outros Sahaja Yogis a conseguirem mais Sahaja Yogis. Nós temos que expandir a Sahaja Yoga. Vejam, existem
muitos problemas e quanto mais Sahaja Yogis tivermos, não restará nenhum problema. Todos eles serão resolvidos. Então, Eu
desejo a vocês sorte, por favor, tentem obter a sua realização apropriada e confirmada.
Eu espero que vocês não tenham dúvidas sobre isso. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, vocês podem escrever para Mim.
Agora, nós temos algumas pessoas muito boas que têm vindo para a Sahaja Yoga, então é o seu dever certificar-se de que eles
se tornem bons Sahaja Yogis e desfrutem das bênçãos. Eu estou muito feliz em ver tantos de vocês vindo. E hoje está sendo
um dia muito bom também. Na vida de Cristo, uma coisa muito grandiosa aconteceu, Ele se tornou, Ele se tornou ou Ele já era
um Sahaja Yogi e Ele tentou criar tantos Sahaja Yogis quanto possível. Mas, naquela época as pessoas não eram tão alertas
quanto vocês são. Vocês são pessoas especiais que estão buscando e que encontraram e vocês podem dar aos outros. Isso
não é para guardar para si mesmos. Se obtiveram isso, simplesmente não pensem que tiveram a última oportunidade, mas
dêem oportunidade aos outros.
Estou inteiramente com vocês, (se) algum de vocês tiver qualquer problema pessoal ou qualquer outro problema, vocês devem
escrever para Mim. Eu sinto muito, Eu não poderei dar-lhes nada por este dia especial. Possa Deus abençoar a todos.

2007-0624, Adi Shakti Puja, You Have to Become Fragrant
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Adi Shakti Puja, Cabella Ligure, 24 June 2007.
É muito bom ver todos vocês aqui novamente.
Eu creio que este é o primeiro Puja que estamos fazendo neste lugar... e Eu espero que todos vocês estejam confortáveis... e
que tenha sido conveniente para vocês virem aqui. Hoje realmente é um grande dia. É uma Adishakti para celebrar a Adi Shakti
e... qual é a origem desta Adi Shakti? Eu nunca falei sobre isso. Esta é a primeira vez que Eu lhes digo... que a Adi Shakti é a Mãe
Primordial, é o Poder, o Poder de Deus que desejou criar este mundo... e Ela Própria cuidou para criar este grandioso mundo.
Vocês não conseguem se sentar? Não há lugar para eles? Por favor, fiquem sentados. Por que eles estão em pé? (Hindi) Há
cadeiras atrás de vocês.
Tudo bem, vocês podem sentar nas cadeiras. Este microfone está caindo. Tanto quanto for possível, fiquem confortáveis. Não
pressionem a si mesmos desnecessariamente. Eu espero que todos achem algum lugar para sentarem confortavelmente.
Assim, hoje Eu vou lhes falar sobre a Adi Shakti, que é um tema muito, muito antigo. A Adi Shakti é o próprio Poder de Deus... e
Ela criou este mundo... para trazer o Reino de Deus à Terra. Vocês podem imaginar que não havia nada além da escuridão... e a
partir dessa escuridão Ela criou todas essas belas árvores pitorescas... e todos os tipos de vegetações. Ela, de fato, criou. Mas,
qual é a utilidade de ter todas essas coisas... que não falam, que não entendem?
Não há nenhuma manifestação nelas. Naturalmente, algumas árvores e flores realmente recebem belas vibrações... e crescem
muito bem. Mas não todas, somente algumas. Por exemplo, Eu devo lhes dizer que aqui as flores não têm nenhuma fragrância.
Todas as flores não têm nenhuma fragrância. Eu estive andando pelas redondezas para ver se havia flores com fragrância, mas
o que eles fazem é torná-las grandes. Elas são muito grandes, muito maiores do que em qualquer outro lugar, mas não há
nenhuma fragrância. Enquanto que em um país pobre como a Índia, as flores têm enorme fragrância. Mesmo as flores
pequenas têm uma enorme fragrância. O que há de especial com a fragrância na Índia e em nenhum lugar?
Nenhum lugar! Algumas flores podem ter um pouco de fragrância, mas não há nenhuma fragrância nas flores... que são
cultivadas tão belamente, cheias de amor e cuidado. Mas muitas das flores do campo na Índia têm fragrância. Qual é a razão?
Eles dizem que o solo da Índia tem fragrância. Como você pode ter fragrância no solo? Mas é um fato. O que Eu estou dizendo
não é somente uma história, mas isto é um fato: na Índia, qualquer flor que você cultive, a maioria delas tem fragrância.
Enquanto aqui, esse não é o caso. Nem é o caso em qualquer outro país que você vá, seja na Noruega ou na Alemanha, em
qualquer outro país que você vá, você não achará qualquer fragrância nas flores.
É muito chocante porque não há nenhum perfume nas flores. Quando este mundo foi criado, não havia nenhuma fragrância,
mas em alguns locais havia. Especialmente em algumas áreas que chamamos de Índia. É inacreditável que aqui ou em qualquer
lugar fora do país... não existam flores com fragrância. Então, agora vocês nasceram aqui, vocês trouxeram a fragrância. Vocês
são as pessoas que são almas realizadas... e vocês receberam a fragrância para espalhar. Portanto a responsabilidade de
vocês é dupla, Eu creio, pois vocês têm que espalhar a fragrância. A fragrância é algo inato. Mesmo neste solo que poderíamos
dizer que é sem fragrância, as pessoas têm fragrância em seu caráter, em seu comportamento, em sua compreensão. E há paz,
que eles estão aspirando.
Eu não digo que eles sejam pacíficos, mas eles estão aspirando ter paz. Essa aspiração somente indica que eles são pessoas
com fragrância, que eles são pessoas com muita fragrância. O que é a fragrância num ser humano é a sua natureza, o seu
temperamento, como ele é e como ele se comporta em relação aos outros. Todos os países, por toda parte, ainda não estão
conscientes... de que vocês têm que se tornar pessoas com fragrância. Se eles estivessem conscientes, então todas as guerras
terminariam, tudo acabaria e eles saberiam que nós todos somos um. Nós não pertencemos a países diferentes ou a qualquer
coisa que tenhamos criado. Deus não criou isso, nós criamos. "Esse é o seu país, esse é o país deles e com relação aos países,

nós lutaremos." Este país não pertence a ninguém. Ele pertence a Deus, mas as pessoas estupidamente lutam nos países:
"aquele é o nosso país," "este é o nosso país."
Agora, Eu tenho viajado por todas as partes do mundo, Eu não diria que qualquer, qualquer país seja deles próprios, porque se
você pertence a um país, você deveria ter fragrância. Vocês devem ter um temperamento que faça com que as outras pessoas
sintam... que vocês vêm de países de fragrância. Vocês não têm que discutir, mas um país está lutando com o outro. Em todos
os lugares isso continua. Você lê nos jornais, todo o tempo, você vê este absurdo em que países estão lutando... e quanto mais
desenvolvidos eles são, mais eles são (belicosos). Nesse desenvolvimento deles, Eu espero que eles se elevem... e se tornem
espiritualizados e desenvolvam fragrância. Mas esse espírito belicoso dos seres humanos vem de Satã, Eu creio. Em que eles
estão matando a si mesmos, aos outros, destruindo o mundo inteiro. Você lê o jornal e se sente tão envergonhado... pelo modo
como os seres humanos estão agindo. Portanto todos os Sahaja Yogis não deveriam apoiar nenhum tipo de luta.
Eles estão aqui para trazer fragrância para as pessoas, para trazer felicidade, para regozijar e não para brigar. Este é um dos
primeiros deveres dos Sahaja Yogis: não participar de nada que tenha ódio, que brigue, que crie problemas. Esses espíritos
belicosos têm destruído a fragrância do solo. Se as pessoas se tornarem amorosas e afetuosas, este solo se tornará com
fragrância. A primeira coisa que nós devemos aprender é amar uns aos outros... e não odiar ninguém. Existem tantas maneiras
de odiar. Essa também é uma característica humana. Animais de fato odeiam, porque eles são animais. Seres humanos não
podem ser animais. Somos seres humanos e, como seres humanos, o que devemos ter é amor, afeição e nenhum ódio de
qualquer tipo.
Agora, como vocês são Sahaja Yogis, Eu diria que vocês devem tentar desenvolver a sua capacidade de amar, em vez da
capacidade de brigar ou de criticar os outros. É muito fácil criticar, mas tentem entender... que o nosso solo, ele próprio, não
tem nenhuma fragrância. Como nós estamos para trazer a fragrância a este solo? Isso somente... ocorrerá se as pessoas que
vivem aqui tiverem afeição e amor umas pelas outras Essa é a coisa mais importante. Quando a criação aconteceu foi somente
através da afeição, caso contrário, qual era a necessidade da Natureza criar todas essas coisas? Tudo isso é para quê? É para
fazer você se sentir belo. Todas essas árvores são belas para fazê-lo sentir-se bem, sentir-se unificado com a Natureza.
Daquela maneira, os seres humanos não têm contribuído. Eu não estou falando dos Sahaja Yogis.
Eles são raros e são maravilhosos... e eles têm feito um bom trabalho porque eles têm alta consideração pelo amor. Mas vocês
também têm que mostrar aos outros que vocês querem amá-los, porque eles devem amar uns aos outros. O mundo inteiro foi
criado porque havia amor. Caso contrário, qual seria a necessidade de gastar a energia em todos... esses continentes e em
todos esses diferentes países? Não foi para brigar, não foi para odiar uns aos outros... ou para pensar que não há limites para si
mesmos, mas para amarem-se uns aos outros e para terem mais irmãos e irmãs. Como na Sahaja Yoga, você sente isso e você
tem irmãos e irmãs por toda parte. Hoje, quando Eu estava chegando, Eu estava tão feliz ao ver que havia pessoas de todas as
partes... da Europa e também da Índia. Como isso é possível? Porque vocês têm desenvolvido esse amor. Porque vocês têm
esse amor, esse amor inato.
Onde quer que você vá, onde quer que encontre pessoas, elas deveriam dizer: “Nós temos visto Sahaja Yogis que são somente
amor.” Eles não estão preocupados com o que você é, qual é a sua posição social ou qualquer coisa. Eles apenas sabem que
você é um Sahaja Yogi... e um Sahaja Yogi ama outros Sahaja Yogis. Esse é um grande feito. Nunca houve isso. Assim como
não há fragrância no solo, não há fragrância nos seres humanos. Agora isso tem surgido. Agora vocês têm a capacidade de
amar uns aos outros, de ajudar uns aos outros e de compreender uns aos outros, não criticar, nem insultar e, de forma alguma,
difamá-los. Eu estou dizendo isso porque vocês são pessoas raras que são Sahaja Yogis. Quantas pessoas que são Sahaja
Yogis? Muito poucas.
Nós temos que ter mais Sahaja Yogis... que compreendam que eles todos são parte e parcela de um país... e que esse país é o
país do Amor. Quando isso acontecer, então poderemos dizer que a Sahaja Yoga funcionou. Ajudar e compreender uns aos
outros, isso deve existir e, Eu creio, que os Sahaja Yogis, de fato, compreendem uns aos outros... e eles amam uns aos outros,
mas ainda assim, isso deve ir além dos seus limites. Muitas pessoas não compreendem que a Sahaja Yoga não é somente para
elas, é para o mundo inteiro. Vocês têm que dá-la aos outros... e vocês têm que fazer brotar o que vocês chamam a unidade do

amor. No amor, você não vê as coisas erradas. Você simplesmente se regozija com o amor. E isto é o que deve ser observado
no Puja de hoje: nós mostramos algum ódio por alguém? Nós temos ressentimento, rancor por alguém ou por algum país? Você
deve tentar se analisar.
Se você for um verdadeiro Sahaja Yogi, você não irá bater em ninguém. Mas você irá amar e amar como a si próprio. O amor é a
coisa mais grandiosa que Deus tem dado aos seres humanos... e isso é o que temos que tentar desenvolver. Eu estou tão feliz
por vocês... terem vindo todo o caminho até aqui para celebrarem este primeiro dia. O primeiro dia do seu crescimento como
Sahaja Yoga, Sahaja Yogis. Se os Sahaja Yogis se espalharem e se tornarem mais e mais Sahaja Yogis, então o trabalho de
vocês estará terminado, porque então vocês estarão desfrutando da alegria da unidade. Assim, temos que fazer isso de modo
que todos nós nos tornemos Um. Não há nada que criticar ou odiar alguém. Mas amar uns aos outros é a questão. Eu creio que
há tantos Sahaja Yogis que têm alcançado esse nível de amor.
E ainda há alguns que estão lutando, eles ainda não se elevaram a esse nível. Alguns, não muitos. A Sahaja Yoga significa que
nós somos Um. Nós todos somos Sahaja Yogis, mas não separadamente juntos. Se vocês compreendem esse fato, então
vocês celebraram hoje o grande dia da Adi Shakti. Por que a Adi Shakti criou este mundo? Por que tudo isso aconteceu? Por que
não pensamos: por que tanto amor e tanta prosperidade têm sido dados para nós? Nós nunca percebemos onde estamos e
quanto nós temos recebido. Não é o dinheiro, mas o amor.
E quando vocês compreenderem, realmente iremos amar uns aos outros... e não haverá ódio, nenhuma vingança, nada, mas
apenas amor e amor e amor. Esta é a mensagem de hoje: todos nós temos que ser amorosos uns com os outros. Nós temos
que ter todos os tipos de rituais, mas isso é somente expressão do nosso amor. Não é apenas um ritual, é amor. Quando vocês
têm o Amor da Mãe, como vocês O expressam? Do mesmo modo, nós temos que saber que, hoje, nós temos que prometer que,
para nós, o amor é o mais importante. Nós devemos amar. As pessoas não amam nem mesmo em suas próprias famílias. Eu
não estou falando para tais pessoas, Eu sei. Os Sahaja Yogis amam suas famílias, seu povoado, vizinhança, todos os lugares.
Mas o mundo ainda continua com guerras, lutando e todos os tipos de problemas. O mundo inteiro tem que se elevar para
amarem uns aos outros. Não há nenhuma outra solução a não ser amar. E nesse amor não há egoísmo, mas sim alegria. E essa
alegria, você deve sentir e dar aos outros. Eu estou certa de que todos vocês, Sahaja Yogis, estão fazendo isso... e vocês estão
vendo os erros dos outros... e não estão criando problemas para ninguém. O Amor é a mensagem da Adi Shakti. Agora, pensem
sobre isto: uma Adi Shakti criou o mundo inteiro. Como Ela deve ter feito isso? O que Ela deve ter planejado?
Como Ela deve ter organizado isso? Não é uma coisa fácil. Apenas porque Ela amou. O Seu Amor é a expressão de que todos
vocês existem. E é por isso que para ser uno com Ela, deve-se aprender a amar. É claro, nisso você tem que saber que você deve
perdoar. Se você não sabe como perdoar... e encontra erros nas outras pessoas, você não irá ajudar. O seu trabalho agora é
certificar-se de que você é amoroso, que não há nenhum ódio por ninguém. Você não pensa em odiar alguém ou bater em
alguém. Isso tem que ser colocado em prática.
Eu tenho certeza de que isso irá funcionar. Em todos os países europeus e no continente indiano, aqueles que são
desenvolvidos estão lutando, aqueles que não são desenvolvidos estão lutando. Eles têm seus próprios estilos de lutar. Essa é a
única diferença. Mas não há amor. Se você quer ter amor, então você sente pena. Vamos supor que Eu observe algum país, um
país X. Então, para Mim seria muito fácil criticar: “este país é muito ruim," "as pessoas são más, isto é mau.” Mas Eu penso:
“Potencialmente, eles todos são ótimos, pessoas muito boas.” De uma forma ou de outra, Eu devo ser capaz de fazê-los
entender isso. Se eles entenderem o que é o amor e desfrutarem do amor, não haverá problemas de quaisquer tipos. Somente
os seres humanos sabem como amar, ninguém mais! Os animais também amam, mas o amor deles é tão limitado.
Mas os seres humanos, o amor deles é tão belo. Eles parecem belos somente quando eles amam. Assim, Eu tenho que lhes
dizer para não criarem um amor barato, mas um amor que vocês irão regozijar... e que a outra pessoa também irá regozijar. É
algo para ser compreendido, a maneira como as pessoas entendem o amor é algumas vezes muito ridícula. Assim, deve-se
primeiro compreender o que é o amor, também para saber se você ama ou não. Você realmente ama o mundo, se você
realmente ama essa criação de Deus, então não deve haver nenhum ódio, não deve haver lutas, mas apenas ver os pontos bons.

Como uma mãe veria o seu filho, você deve ver o mundo inteiro como um belo pedaço que Deus criou para você. Esse assunto é
tão extenso que Eu posso falar para vocês por horas. Mas, Eu tenho apenas que dizer que, se vocês puderem entender um
pouquinho deste assunto: todos nós devemos ter amor uns pelos outros. E nós devemos ter compreensão.
Vejam as crianças pequenas, elas amam umas às outras. Elas não aprenderam ainda como odiar. Mas se as crianças não
forem bem criadas, elas podem odiar umas às outras. Elas podem ser ridiculamente estranhas. E tantos países hoje são assim.
Eles estão apenas lutando porque eles não amam de fato. Agora também os Sahaja Yogis têm um trabalho muito maior, uma
vida muito maior, pois eles têm que mostrar que o amor é algo muito grandioso. Não importa se você é hindu, cristão, isso, essa
tolice. Todos vocês são seres humanos... e nós temos o direito de amar. E se vocês conseguirem, de alguma forma, amar as
pessoas, Eu lhes digo, a Sahaja Yoga irá se estabelecer.
A Sahaja Yoga é como uma árvore, que requer amor assim como água. Experimentem isso. Experimentem em torno de sua
vida... e vocês descobrirão como o amor compensa, é gratificante. Não é para ser observado pelo quanto você gasta ou o que
você faz. Não é que você enumere todas essas coisas. É simplesmente como um oceano que faz flutuar tudo ao redor. Você se
torna assim, uma personalidade típica da Sahaja Yoga. Portanto, todos os Sahaja Yogis devem decidir hoje... que nós vamos
perdoar todas as pessoas que odiamos. E nós vamos amar todos elas. Vamos ver se isso se realiza.
Eu tenho certeza de que isso irá funcionar, porque, antes de mais nada, todos vocês são almas realizadas. E, em segundo lugar,
o amor é a maior, a maior dádiva para os seres humanos, a qual se vocês utilizarem, não haverá nenhum problema de qualquer
tipo. Muito obrigada.

2007-1013, Segundo Dia do Navaratri, Satisfaça o Swadishthana
View online.
Navaratri, Segunda Noite Burwood, Austrália, 13.07.2007 Vocês conseguem Me ouvir aí? Todos vocês? Aqueles que não
conseguem Me ouvir levantem sua mão. Tudo bem, obrigada. Então é melhor vocês cantarem uma música. Sinto muito, eles Me
disseram agora que há pessoas esperando. Ayi Singha Pe Sawar, Maiya. Muito bom ver todos vocês tão felizes aqui. Hoje é o
segundo dia… e é um dia muito importante do ponto de vista da evolução. Como vocês sabem, nosso segundo chakra é muito
importante. É por isso que hoje é muito importante. Então, o que é o segundo chakra? Vocês sabem qual é o segundo chakra?
Ah? O que eles disseram? Vocês devem dizer em voz alta. Swadishthana é o chakra, é muito importante, porque nesta Kali Yuga,
o Swadishthana é o que trabalha mais. Nós temos muitos agentes… para fazê-lo trabalhar e trabalhar muito duro. Vocês sabem
o que está no segundo chakra. No segundo chakra, o que acontece… é que nós ficamos bloqueados pela nossa ambição… e a
ambição faz você correr para cima e para baixo, e Eu tenho visto muitos Sahaja Yogis também se perdendo, portanto é um dia
muito importante para todos vocês. Então o segundo chakra é importante porque… nos tempos modernos ele é muito, muito…
cósmico assim como ativo. Nós nos tornamos muito ativos, hiperativos, e começamos a pensar em todos com quem não
estamos preocupados… e ficamos perturbando nossas cabeças. Então, o chakra de hoje é importante porque isso perturba sua
cabeça, isso os perturba muito e vocês começam a pensar neles. Você começa a pensar no que você disse, no que aconteceu,
quem está com raiva, todo tipo de insensatez. Todos vocês são Sahaja Yogis, então vocês não devem se preocupar em relação
a todas essas pessoas, o que elas dizem, o que elas estão fazendo. Vocês devem apenas se divertir. Vocês devem desfrutar o
segundo chakra. Essa é a melhor maneira de desfrutar a Sahaja Yoga. Quando seu Swadishthana está satisfeito, nada pode
destruí-los ou perturbá-los. No Swadishthana, vocês podem realmente cuidam; o Swadishthan Chakra é tão bom para vocês,
porque agora vocês são Sahaja Yogis e vocês podem ter maestria sobre ele. Esse é o chakra que perturba, especialmente no
ocidente… as pessoas pensam demais, o tempo todo pensando, pensando, pensando. Isso vem do Swadishthan, você adquire
esse problema do Swadishthan. Para satisfazer o Swadishthan, você tem de adotar o silêncio. Você tem de se entregar à
quietude e olhar para si mesmo. O que o está perturbando? O que o está incomodando? O que lhe dá ideias e pensamentos? É o
Swadishthan. E algumas pessoas pensam muito. Pode não haver nenhum problema, mas eles criam seu próprio problema com
o Swadishthana… e simplesmente continuam se preocupando com as coisas. O Swadishthan fica muito feliz quando você fica
apenas rindo e desfrutando, e não fica preocupado com insensatez. Quanto tempo nós perdemos com insensatez. Nós não
precisamos disso, Os Sahaja Yogis não precisam disso. São somente aqueles que ainda não são realizados… que devem ficar
sofrendo, eles de fato sofrem… e eles podem até mesmo incomodá-los, mas apenas riam disso… e vocês devem perdoá-los,
perdoá-los, porque eles estão fazendo isso, porque eles não conseguem evitar. Este Swadishthana Chakra está
incomodando-os, então eles não conseguem evitar. Você não tem lugar. Aproxime-se um pouco, coitado. Eu sinto Muito. Você
pode se aproximar, aqui tem assento, algumas pessoas abram espaço para eles. Ah, bom, e venham para frente, por favor.
Traga seu harmônio e se aproxime. Você vai dançar? Bom. Então agora, não permita que sua mente… perturbe com quaisquer
pensamentos insensatos que estão vindo, todos os tipos, todos os tipos de pensamentos insensatos. Você não tem nada a ver
com eles, mas os pensamentos estão chegando. Agora, este é o trabalho do Sr. Swadishthan. Ele está tentando distraí-los,
vocês devem ficar em silêncio. Uma vez que fiquem em silêncio, então ele vai embora e não os incomoda. Toda a minha
atenção está em seu país, porque vocês são Sahaja Yogis muito bons. Nós temos Sahaja Yogis em todo o mundo, eles são em
milhares, mas nada como os australianos, Eu vejo. Porque eles são, de uma forma ou de outra, tocados muito profundamente…
e preocupados com os problemas do mundo. Então, o que vocês têm de pensar agora: não ter nada a ver com o Swadishthan,
mas o que vocês têm de se tornar é: vocês são Sahaja Yogis. E nenhum Swadishthan deveria incomodá-los. Então havia… Eu
não sabia que todos vocês estariam aqui, só agora eles Me disseram que todos vocês estavam aqui. Eles disseram: "Apenas
algumas pessoas estão lá". Eu disse: "Tudo bem." Ah? Quantos? Você os contou? Agora… muito gentil. A Austrália é realmente
grandiosa para ter crianças lindas assim. E as pessoas cuidam das crianças. Esta é a primeira coisa que vocês devem fazer é
cuidar de seus filhos. Isso está lutando contra o seu Swadishthan. Qualquer coisa os incomoda, vocês se preocupam com seus
próprios filhos, acabou-se. Vocês têm de se preocupar com eles e tudo dará certo. "Qual é o problema, você não está bem?
“Você está bem?" Vocês são definitivamente abençoados, porque vocês não estão caindo nos caprichos do seu Swadishthan.
Definitivamente, e esse é o chakra do seu país também. Então isso os faz correrem para cima e para baixo e pensar e pensar e
pensar. Especialmente todos os Sahaja Yogis têm esse problema. Então vocês deveriam apenas pensar… que vocês estão
sentados no Swadishthan… e vocês têm de montá-lo, não ser montado por ele. Certo? Eu estou tão orgulhosa de vocês, as

pessoas deste país… têm mostrado o caminho para o resto do mundo, como vocês podem estar unidos e ser um. É muito
surpreendente. Em outros países, o problema é diferente. Seu país é o problema de Swadishthana, como Eu disse hoje, mas
vocês o conquistaram. Quando cheguei no primeiro ano, Eu percebi que… a cabeça de todo mundo estava se movendo com o
Swadishthana. Então eles ficaram calados e muito tranquilos… e agora Eu vejo todos vocês e estou muito feliz, porque isso
acabou agora, toda essa insensatez acabou. E não há nada que os incomode. A raiz de todas as doenças é o Swadishthan,
surge de lá. Então vocês devem saber: não façam o jogo do Swadishthan… e continuar pensando, pensando, pensando. Eles
continuam pensando, quero dizer, sobre algo que não existe, eles continuam pensando. Então, esses pensamentos entram em
ação, você disse: "Nós não queremos pensar", acabou-se. Eu estou presente para pensar por vocês. Não pensem. Se você tiver
algum problema, deixe-Me saber, mas não pense. O que você pode fazer, você pode anotar isso e enviar os problemas para
Mim… e Eu gostaria de ver. Tudo bem? E então Swadishthana é o chakra do seu país, esse é o segundo chakra e está aqui. E
vocês ficarão surpresos ao saber que… há Sahaja Yogis em todos os países, mas os Australianos são algo especial. Eles têm
uma fé muito grande em si mesmos. Eles não seguem ideias erradas. Eu tenho visto isso e sou muito grata a vocês por isso.
Então, qual outra música vocês querem cantar? Eu gostaria de ouvir. Mata Oh Mata.
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Sexta noite do Navaratri, Sidney, Austrália, 17.10.2007 "Oh! Muito bonito. Quem o fez?" Você fez? Muito bom, muito bonito, sem
dúvida, muito bom. Tudo. Qual é o nome dela? Sue Williams. Muito obrigada, muito belamente feito. Vocês podem se mover
mais adiante? Todos vocês são Sahaja Yogis, e não deve haver controvérsia entre vocês. Todos vocês devem pensar a mesma
coisa, não é? Eu lamento que muitos estejam do lado de fora. Entrem, entrem. Você pode mover o piano para trás? Você é de
Como? Vejam! Ele pôde vir! Estou feliz por ver todos vocês aqui. Que Deus os abençoe. Vocês são tantos. E vocês pode arcar
com as despesas para ter um salão, todos vocês sentados lá, e Eu Me sentindo confortável. Afinal, todos vocês são Sahaja
Yogis, todos irmãos e irmãs, e vocês não se importam com nenhuma inconveniência, mas se podemos tornar algo conveniente,
nós devemos fazê-lo. É para não Lhe dar trabalho para viajar. Não, não, não tenho nenhum problema, Eu vim o caminho todo
desde a Índia. Para Minha conveniência, não considerem isso. Onde quer que vocês estejam, onde quer que tenham o
programa, Eu irei lá. Tanto quanto for possível, Eu certamente irei. Atualmente, a vida é muito mais confortável, mas quando Eu
estava trabalhando nos vilarejos, Eu ia em um carro de bois. Vocês têm a fotografia, vocês podem ver, em um carro de bois por
vários quilômetros. Eu sabia que tinha de fazer tudo aquilo. Se Eu tenho de conseguir Sahaja Yogis, Eu tenho de trabalhar dessa
maneira. E Eu estava muito preparada. Eu nunca senti nenhuma exaustão com isso, nunca. Pelo contrário, depois que Me
encontro com todos vocês, Eu me sinto muito feliz. Agora, há alguém que tenha problemas? Alguém que tenha problemas…
Álcool, bebida, álcool. - Eles não estão na Sahaja Yoga? - Não. Por que não? Você é a mãe? Sim, e meu marido. E quanto aos
filhos? Eu tenho dois filhos com ele. As crianças são, seus filhos são Sahaja Yogis? Não, os dois filhos mais velhos não. Quantos filhos você tem? - Quatro. - Quatro filhos. - Quatro filhos. Eles não são Sahaja Yogis? Somente os meus dois mais
novos. Dois filhos jovens na Sahaja Yoga e os dois mais velhos não estão, o marido não está na Sahaja Yoga. Surpreendente.
Mas aqui, o sistema familiar é bom comparado com, digamos, com a Inglaterra, onde a família se desfaz depois de algum
tempo. Pelo menos aqui é muito melhor. Shri Mataji, nós na América temos um problema, é que os buscadores não ficam na
Sahaja Yoga. Os buscadores recebem a Realização na América… e eles não ficam na Sahaja Yoga. Esse é o nosso problema. Eles não ficam. - Sim, Shri Mataji. Por quê? - Eu não sei, Shri Mataji. Isso não está completo. Se eles tiverem uma Realização
completa, eles terão de voltar. Eles não estão completos, apenas pela metade. - Eles bebem? - Sim, Shri Mataji. Esse é o ponto.
Depois de vir para Sahaja Yoga, você não consegue beber. E essa deve ser a razão pela qual eles não querem vir. Mas
deem-lhes bandhans. E façam shoebeating. Quem são eles? Sua mãe, seu pai? Minha mãe, meu pai, sim. Meus bons amigos,
eles têm a Realização, mas não permanecem como Sahaja Yogis. - Porque eles bebem. - Sim, Shri Mataji. Vejam agora, todos os
seus países têm sido condescendentes com a bebida. Por toda a Europa e isso é uma pequena luta, porque para eles, beber é a
vida deles. Nós temos de dar bandhans para eles. Se vocês derem bandhans para eles, todos vocês juntos, então eles não
conseguirão fugir. Tem de ser dado bandhan. Todos vocês devem dar bandhan. É desse modo que eles têm trabalhado na Índia.
E na Índia, vocês sabem como a Sahaja Yoga é forte lá. A razão é que se eles percebem… que os pais não estão vindo ou talvez
os filhos ou seja quem for, todos eles trabalham isso… dando bandhans para eles. Mas a primeira coisa, você deve
regularmente vir para a Sahaja Yoga. Regularmente. Não é pela metade, como por exemplo hoje você vem e depois não vem.
Isso não é apropriado. Você não consegue progredir. Vocês têm de vir aos programas, todos vocês, regularmente. Porque vocês
sabem, a Realização não é uma coisa fácil. Ninguém a teve antes. Agora vocês a obtiveram. Então você tem de mantê-la e
sustentá-la. Uma vez que você comece a desenvolver isso, o feminino da casa também muda. O maior problema da Europa é… o
verdadeiro problema é que eles bebem. Bebida é o problema principal. E é por isso que eles não querem vir para a Sahaja Yoga.
Mas eles conseguem se dedicar aos pais deles, mas não à Sahaja Yoga. Esse é o problema com eles. Pode-se desistir dos pais,
no caso deles não adotarem a Sahaja Yoga. Você deve mostrar que você não gosta disso. Por que eles não querem a Sahaja
Yoga? - Porque eles bebem, Shri Mataji. - Eles bebem. Agora, esta é a maldição da Europa: todos eles bebem. E a bebida é algo
muito difícil. Eles não conseguem abandonar isso, coitados, eles são escravos. Escravos da bebida. Assim, através de seu
comportamento e de seu afeto, Eu tenho certeza que você pode convencê-los. De que adianta? Pessoas que bebem morrem tão
cedo. Vocês devem ter ouvido falar que eles morrem muito rápido. Mas apesar disso, eles não se dão conta de que não se deve
beber. Porque isso se tornou um mercado aberto agora para as pessoas. Esse é o maior problema da Europa. Mas você sabe
que é muito pior na América? O problema da América é tão estranho que… as pessoas que praticam a Sahaja Yoga… não
conseguem convencer seus pais. E eles acham que eles têm liberdade… para fazer tudo que eles quiserem. E alguns dos Sahaja
Yogis… perderam seus pais em uma idade muito precoce. Numa idade muito precoce. Eles também têm pais… que tiveram

ataque de coração. Todos os tipos de ataques. Não somente do coração, mas eles contraem qualquer outra doença. É muito
estranho… que eles não entendam como é importante ter a Realização. Portanto, vocês devem tentar falar com eles: "Qual é o
objetivo de sua vida?" Você deve lhes perguntar: "Qual é o objetivo de sua vida?" "Você quer morrer ou você quer viver?" Primeira
pergunta. Se eles disserem que querem morrer, deixem-nos morrer. Vocês devem dizer: "Nós devemos supri-los com alguns
vinhos…" "quando vocês morrerem?" Zombe disso. Faça uma piada. Então eles perceberão que eles são estúpidos, quem está
bebendo, e eles são escravos. Escravos da bebida. Eles não estão bebendo porque são pessoas livres. Porque eles bebem, eles
morrem. E morrem muito rápido. A complicação da sociedade é tanta… que Eu tenho visto pessoas que eram ricas, que tinham
bons filhos, mas eles perderam sua paternidade. Eles perderam os filhos… e eles não têm nenhum dinheiro também, eles estão
na rua. Beber é a melhor maneira de desperdiçar todo o seu dinheiro. Eles acham então que quando vocês dizem: "não bebam",
vocês estão interessados no dinheiro deles, talvez. Só Deus sabe o que eles pensam, porque… Eu não entendo a psicologia das
pessoas que bebem. Há alguns bhoots, Eu acho, que lhes dão ideias assim. E eles não conseguem parar de beber. É muito
errado. Onde? Em qual livro? quero dizer, como na Bíblia ou em qualquer livro está dito… que beber é bom? Cristo bebeu? Eles
seguirão o Cristianismo, eles seguirão o Cristianismo, e não seguem Cristo. É desse jeito. Cristo nunca bebeu, Seus pais não
bebiam. Agora, o que os faz pensar que eles têm o direito de beber? Especialmente os cristãos. Eles são estúpidos se eles
acham que beber é direito deles. E então eles têm problemas com a bebida. Talvez vocês saibam quais problemas existem.
Vocês podem descobrir o que acontece quando as pessoas estão bêbadas. O que acontece a elas? Para onde elas vão? Qual é
a posição delas? Vocês podem averiguar os amigos delas. Onde eles estão? O que eles estão fazendo? Como eles estão
vivendo? Vocês ficarão surpresos ao ver que… eles já estão prestes a morrer. Se vocês mostrarem sua sabedoria para eles, com
veemência, eles mudarão de opinião. Vocês têm de lhes falar. Não há nada para se sentir tímido em relação a isso. Vocês têm
de lhes dizer o que acontece com o hábito de beber. O que é tão formidável nisso? O problema da Europa é a bebida, o primeiro.
O segundo problema é a paternidade e a maternidade. Os pais não entendem a responsabilidade para com seus filhos, que por
toda a vida deles, eles vão ser seus filhos. E você tem de cuidar deles. Não há nenhuma forma de se safar disso. Antes de tudo,
por que você tem filhos? E se você tem filhos, você tem de cuidar deles bem disposto. Mas Eu tenho visto que na Europa, as
pessoas são realmente estúpidas. Elas não entendem este fato simples: se não conseguimos cuidar de nós mesmos, quem
cuidará de nossos filhos? É muito irresponsável. A sociedade também é tal que na sociedade também, eles só acreditam na
bebida. Todos eles. Os indianos que não bebem na Índia, eles vêm para cá e bebem. Quando eles vêm para cá, então eles
acham que isso é algo ideal, e eles bebem. Eu soube de muitos assim que vieram de fora e começaram a beber. Assim, esse é o
grande problema. Vocês devem abertamente falar sobre isso a todo mundo, O que é o hábito de beber? É estupidez, é tornar-se
estúpido pagando por isso. Você tem de pagar e você tem de se tornar louco. Imaginem só. Se vocês zombarem disso e se
vocês puderem lhes falar a verdade, Eu tenho certeza de que todos eles são internamente inteligentes, eles compreenderão.
Mas vocês devem o tempo todo lhes falar. O terceiro problema é que aqui… quando você se torna adulto, você fica longe e livre.
Mas Eu não consigo entender, você nasceu de seus pais… e como você se torna livre após os 18 anos ou seja qual for a idade?
Como pode ser isso? É como uma árvore produzindo frutos… e as pessoas levam seus frutos e os comem. Nós não somos
árvores, nós somos seres humanos. Não podemos nos comportar como árvores… que não mostram nenhum interesse em seus
filhos… após certa poda que aconteceu. Mas é muito surpreendente. Para nós indianos, isso é totalmente surpreendente, que
eles consigam se esquecer de seus próprios filhos. Como eles podem fazer isso? Vocês têm escritores que escreveram
histórias… e eles escreveram tantas coisas aqui, como os pais podem ser estúpidos desse jeito? Seja como for, seja como for
seu pai ou sua mãe, eles podem ser pobres ou ricos, seja como for, eles são seus pais. E os pais estão aí para cuidar de vocês.
A coisa estúpida é que eles fazem o filho cuidar deles. Quando ele tem 18 anos, ele ganha seu próprio dinheiro… e os pais: "Tudo
bem, vá em frente." Eles querem se esquivar de toda a responsabilidade. Nunca ouvi tal coisa. Essa é uma moda muito recente.
Quando Abraham Lincoln estava lá, isso aconteceu desse jeito? Isto aconteceu com Cristo? A Mãe O abandonou e disse: "Tudo
bem, vá em frente e se crucifique"? Como os pais podem se comportar assim? Eles não têm nenhum coração? Eles não têm
nenhum amor pelos seus próprios filhos? A Índia pode não ser tão rica, mas as pessoas estão amando seus filhos. As crianças
aqui não ouvem seus pais… porque os pais não cuidam delas. Você consegue imaginar uma sociedade, uma religião ou seja o
que for que vocês possam chamar, onde as pessoas não têm nenhuma conexão umas com as outras? Mas na Sahaja Yoga,
todos nós estamos conectados. Somos todos um só. E nós queremos estar juntos… com todas as nossas assim chamadas
diferenças. Nós somos indianos, somos africanos, somos ingleses, mas todos nós somos Sahaja Yogis. E isto é o que vocês
têm de lhes falar: que tipo de amigos vocês têm? Eles só vêm aqui para beber e ir embora. Eles nem sequer lhes darão apoio.
Mas nossos amigos são nossos amigos queridos. Os Sahaja Yogis às vezes cometem erros, não importa. Mas eles são Sahaja
Yogis… e eles estão unificados e ajudam uns aos outros. Vejam quantos países se juntaram na Sahaja Yoga, e eles têm uma

tamanha amizade uns com os outros, que vocês talvez não tenham com as pessoas que nasceram… no mesmo lado da Terra.
Vocês não reconhecerão uns aos outros, é horrível. Eu lhes digo, às vezes fico surpresa ao ver o modo como… os pais não
pensam muito em seus pais. Os pais não acham que eles são pais… e os filhos não pensam: "Nós somos filhos desses pais." Eu
não sei o que fez isso. É o dinheiro, como eles dizem, é o dinheiro, o dinheiro que ganham. Tudo bem, então o que você faz com
esse dinheiro que o torna infeliz… e torna todo mundo infeliz? Vocês nem mesmo respeitam o dinheiro, porque quando vocês
bebem, quanto dinheiro vocês desperdiçam? Isso serve de alguma ajuda? Então a bebida é - aqui Eu fiquei surpresa, muitos
abandonaram, felizmente abandonaram e estão felizes. Isto é uma coisa: na Europa, beber é um grande evento social… e todo
mundo acha que eles devem beber, senão eles não são seres humanos. Eles têm de se tornar loucos, senão eles não são.
Agora, os pais entenderão se vocês se juntarem. Você pode convencê-los, há pessoas que fizeram assim. Todos os Sahaja
Yogis juntos… deram um jeito de trazer todas essas pessoas para a Sahaja Yoga. Quando eles virem que vocês são felizes, que
vocês não contam mentiras e são honestos e são humildes, o que mais vocês querem? Mas eles irão à igreja, se chamaram de
cristãos e se comportam como Satã. Observe o comportamento deles. Eles nem mesmo se importam com seus filhos, porque
eles têm certos hábitos que desenvolveram. "Por que vocês não conseguem abandonar esses maus hábitos?" Esta é a questão
que vocês devem perguntar aos seus pais: "Por que vocês não abandonam essa coisa suja…" "que só está tornando vocês
loucos?" A bebida torna as pessoas loucas, Eu lhes digo, e todo o sistema de valores delas é perdido. Seja o que for que você
seja, seja qual for a sua educação, tudo é inútil se você se entrega às bebidas. Você tem nenhuma personalidade depois disso.
Nada (…), o modo como você se comporta, e quando as pessoas ficam bêbadas, vocês veem… como elas se comportam de
uma maneira estranha? Então simplesmente deteste isso… e falem com seus pais que vocês não gostam de bebida. "Não
queremos que vocês bebam, por que vocês bebem?" Vocês podem lhes falar: "Por que vocês bebem?" Porque bebendo eles se
tornam loucos. É melhor conseguir um certificado de um hospício. Vocês Sahaja Yogis agora perceberam que isso é loucura… e
vocês têm de lhes falar: "Nós achamos que todos vocês que se sentam e bebem são loucos." "O que vocês querem?" "Bebendo,
o que isso lhes dá?" "Antes de tudo, vocês devem buscar a paz de sua mente." "Isso não é possível se vocês beberem," "vocês
ouviram falar de alguém que tenha paz na mente porque bebe?" Quando ele morre, talvez. Assim, isto deve ser falado para eles
francamente: "Por que vocês bebem? Qual é a necessidade…" "de desperdiçar todo o dinheiro?" Na maioria das vezes, Eu tenho
visto que eles bebem… porque eles são tão ignorantes… que eles não sabem que há uma vida mais elevada e melhor, através da
qual você pode controlar seu corpo, controlar tudo. Uma vez que eles venham a saber, eles se darão conta… de que essa bebida
os tornam um escravo, eles são escravos e quando eles lhe falarem algo, vocês devem dizer: "Nós não queremos dar ouvidos a
escravos," "todos vocês são escravos." Não há mal nenhum em falar desse jeito. "Vocês são escravos e não queremos dar
ouvidos a escravos." Na Índia, Eu não sei, de algum modo, nós resolvemos o problema, as pessoas não bebem tanto, porque
desde o princípio, lá a bebida é considerada uma coisa muito ruim. Se uma moça sabe que o sujeito bebe, ela nunca se casará.
Assim, a sociedade não aceita que beber é uma coisa boa, enquanto a sociedade de vocês não é nenhuma sociedade, porque
não há nenhuma amizade, não há nenhuma compreensão… e eles não pensam em melhorar na vida. Por que eles bebem? Eles
são muito egoístas… e eles pensam neles mesmos, esgoísmo no sentido de que… se tornando louco é um egoismo muito
grande. Eles se tornam loucos e continuam se tornando cada vez mais loucos… e isso é uma doença. Vocês devem lhes falar
que isso é doença: "Vocês já são doentes e não queremos segui-los." Não sejam rudes, mas vocês devem lhes falar. Beber é
uma doença, digam que Eu disse isso. Eu não Me importo. "Você já viram um homem que é bêbado?" "O que vocês pensam
deles?" Eles são mais do que loucos. As pessoas são loucas porque algo deu errado. Mas esses são loucos porque eles têm
bebido, então vocês têm de lhes falar: "Todos vocês são loucos." "Vocês vão arruinar seu país." Muitas coisas Eu tenho visto, o
que acontece no ocidente… por experiência própria. Eu estou trabalhando em Maharastra, trabalhando na Índia em diferentes
lugares, mas não há nenhum problema com eles… quando eles são almas realizadas, mas aqui com as almas realizadas, Eu
também encontro problemas. Não há nenhum problema na Índia, se há almas realizadas, eles são puramente realizados… e
aqui há problemas… mesmo com as pessoas realizadas. Aqui há alguns Sahaja Yogis… que ganharam dinheiro ilegal. Eles são
Sahaja yogis, Eu sei definitivamente, mas eles têm agido assim. Eles foram salvos, mas não no Céu. Eles trabalham isso, se
salvam, mas tudo acontece. Algumas pessoas dizem: "Mãe, nós bebemos muito pouco." Mas por quê? Muito comum:
"Bebemos muito pouco", mas por quê? Por que vocês querem beber… e desperdiçar seu dinheiro, em primeiro lugar,
desperdiçando seu dinheiro. É muito triste… que todas as pessoas que são tão bem educadas, tão bem de vida, se tornem tão
loucas, isso Eu não entendo. E se seus pais estão bebendo, eles são loucos. Vocês têm de tratá-los como loucos. Então eles
compreenderão. Vocês devem repreendê-los: "Vocês querem desperdiçar todo o seu dinheiro na bebida." Na Índia, nós temos
dessa forma Sahaja Yogis muito fortes. Eles quebram as garrafas, se elas entrarem em casa, ou o que eles fazem, eles quebram
qualquer coisa. Os pais ficam realmente estranhos, porque eles não conseguem entender… o que está acontecendo com os

filhos. Mas eles são Sahaja Yogis, então eles não gostam disso e simplesmente as jogam fora. Não é necessária nenhuma
humildade com os loucos. Vocês têm de se certificar de que eles parem de beber, é muito importante, e não se sintam tímidos
em relação a isso. Se vocês corrigem seus pais, vocês corrigem toda a nação. Portanto, todos vocês têm de trabalhar isso… e
discutir entre vocês mesmos e falar: "Oh, meu pai bebe muito." Então peça a seu amigo para vir e corrigi-lo. Você pode zombar
deles, eles são loucos. Não os levem a sério, eles são loucos, tenham pena deles, e trabalhem isso dessa maneira. Vocês têm
tantos amigos juntos de vocês. Bebida é a maldição no ocidente, e como isso surgiu? Eu acho que alguma força satânica atuou,
eles nunca bebiam tanto antes. Não! Agora Eu não sei, você anda na rua e encontra muitos deles andando. Portanto, os Sahaja
yogis devem se certificar de que eles próprios… não bebam e não permitam ninguém beber, seu pai, sua mãe, seu irmão, vocês
têm de lhes dizer: "Todos vocês são loucos." "Vão para algum hospício." Uma vez que vocês lhes digam, eles se darão conta, é
somente vocês que podem corrigi-los. Eu posso fazer qualquer coisa, mas antes de tudo, todas essas pessoas devem parar de
beber. Vocês têm muita força como Sahaja Yogis… e vocês têm de trabalhar em seus pais. Quantos pais de vocês estão
bebendo? Levantem suas mãos. Seus pais também? Bah prai! Imaginem só. Todos vocês devem se opor ao hábito deles de
beber, abertamente. Vocês devem dizer: "Eu não gosto de falar com pessoas que bebem." Desse jeito. Continuem com isso e
vocês ficarão surpresos… ao ver que eles mudarão de opinião. Isso está dependendo totalmente de vocês. Se seus pais estão
bebendo, vocês têm de assumir uma visão muito forte. E vocês têm muitos outros amigos também para ajudá-los. Zombem
deles. Alguém deve imitar… o modo como eles se comportam depois de beber, como eles andam. Vocês não devem insultá-los,
mas imitá-los. Algum dia eles saberão que não há nenhum respeito nisso… e cuidem de seus pais, eles ficarão bem. Mas
mesmo que eles bebam, vocês não ficam muito perturbados, vocês não ficam perturbados se eles estão bebendo, mas vocês
devem dizer: "Todos vocês são loucos, aonde vocês estão indo?" "O que lhes acontecerá?" Vocês podem falar com eles como
pessoas mais velhas… e se certificarem também de que eles não tenham amigos que bebem, se eles têm amigos assim, é
melhor vocês falarem com os amigos. Vejam, não somente você tem responsabilidade quando você tem a sua Realização, mas
é sua total responsabilidade… vocês melhorarem seus pais e melhorarem seus irmãos e irmãs. Vocês têm de chefiá-los… e
vocês têm de lhes falar, nada de se sentirem tímidos. Porque eles são loucos. É muito importante para os Sahaja Yogis. Minha
experiência é esta: há Sahaja Yogis que nasceram no ocidente, que têm a Realização, que são muito bons, que são excelentes,
que Eu não tenho de dizer nada. Mas eles ficam humildes diante de seus pais. Tentem mostrar que vocês não gostam disso. Se
eles estiverem bebendo, não se sentem lá, saiam daquele lugar. Vocês devem tentar denunciar a coisa toda. Não há nenhum
mal. Se alguém diz palavras rudes, contraponham-se. Mas, e quanto a todos esses bêbados que estão sentados e bebendo?
Vocês têm de falar com todos eles. É somente vocês que podem melhorar a sua sociedade. Eu estou aqui para lhes falar. Mas
vocês são muito subjugados. Quantos de vocês enfrentam seus pais? Digam-Me, levantem suas mãos. Muito poucos. Vocês
têm medo deles, desses bêbados? Eles deveriam ter medo de vocês… e se esconderem em algum lugar. Se há garrafas na casa,
quebrem-nas. É claro! Joguem-nas fora, quebrem-nas. É desse modo que vocês têm de enfrentá-los. Como nós lidamos com os
ingleses para irem embora da Índia? Protestando. Protestando contra a dominação deles, só isso, simples. E eles foram
embora. Vocês podem imaginar? Não houve nenhuma guerra, nada, e todos eles nos deixaram. Porque eles dizem que está frio,
é por isso que eles bebem. Nenhuma necessidade, não há nenhuma necessidade de beber por causa disso. Eu conheço muitos
indianos, muitos deles, eles não bebem, eles nunca viram um país tão frio. Agora também, muitos russos não bebem. Um país
muito frio, dos russos. E eles não permitem também que seus pais bebam, os russos. Eles são muito corajosos, o modo como
eles lutaram. Vocês sabem como Hitler estava tentando dominá-los, mas eles obtiveram todo o poder. Então os russos não são
tão, Eu devo dizer, de seguir moda. Você é russo? - Eu posso… - Líder ucraniano. Concordo. Os russos são pessoas muito, muito
corajosas. E eles têm enfrentado seus pais. E agora na Rússia, nós temos muitos Sahaja Yogis. Acontecerá que na Rússia eles
se tornarão todos… almas realizadas. Enquanto aqui, as pessoas importantes que acham que… não há limite para elas mesmas
acabarão todas em um hospício. Assim, a Minha palestra de hoje é para lembrar… que vocês têm todo o direito de se oporem a
seus pais… se eles estiverem bebendo. O que eles pensam é que vocês querem todo o dinheiro, é por isso. Mas vocês devem
dizer: "Nós não queremos seu dinheiro." Assim, agora, se você é um líder… e há quem esteja liderando, você deve se lembrar se
você está se opondo aos seus pais. Com o que você se importa? Os russos são muito corajosos, Eu devo dizer. Eles têm
repreendido seus pais. Mesmo autoridades. Por quê? Porque eles são comunistas? É isso? Porque eles são pessoas de
pensamento livre. Afinal, todos vocês são Sahaja Yogis, e que direito eles têm de dominá-los? Eles não têm nenhum direito, eles
são bêbados, como eles podem dominá-los? Falem com eles: "Vocês são bêbados, não falem!" Não há mal nenhum. Vocês têm
de enfrentar, vocês têm de enfrentar seus pais, é muito importante. Eu estou com vocês. Que Deus os abençoe. Eles lutarão
pela democracia, isso, aquilo. É tudo "demoniocracia". Qual é a democracia deles? Quando eles bebem, que direito eles
obtiveram de dominá-los? Quem são eles? Bêbados, Critiquem-nos. Vocês têm de lutar agora. O momento chegou, vocês

gastaram muito tempo e os toleraram. O que eles fizeram? Nada. Eu devo dizer que os russos são muito inteligentes… e muito
corajosos. Sim. Vocês sabem como eles fizeram Hitler fugir. Um homem como Hitler fugiu de lá. Como eles conseguiram fazer
isso? Porque basicamente eles são honestos e corajosos. Assim, nós não bebemos, então por que deveríamos ser covardes?
Somente os bêbados podem ser covardes. Vocês não são bêbados, então vocês devem ser corajosos e dizer… aos seus pais e
melhorar a sua vida familiar. Aqui, Eu percebo que a vida familiar é muito horrível. Os pais são estranhos, as mães são
estranhas, como eles podem ser assim? Como vocês podem ser filhos deles? Vocês devem dizer: "Nós estamos
envergonhados…" "de sermos filhos de bêbados." Eles compreenderão. Os russos têm abandonado a bebida. Aqueles que são
Sahaja Yogis, eles abandonaram completamente. Eu não sei o que os tornou assim. Eles não estão interessados em dinheiro
nem em posição, em nada. Os Sahaja Yogis. Os indianos têm uma herança, mas eles também, eles vêm para a Inglaterra e
começam a beber. Eles acham que as pessoas não bebem porque elas não são livres. Que ideia! Se você é livre, você deve ser
capaz de beber? Você deve se tornar louco? Isso é liberdade, é? Agora, vocês podem dizer-lhes: "Vocês são loucos." "Vocês
estão bebendo, então vocês são loucos." Digam-lhes que Eu disse isso. Tudo bem, agora vocês estão convencidos? Agora…
Todos estão sentindo as vibrações? Há alguém que não está sentindo? Por favor, levantem a mão. Percebem? Como vocês são
coletivos e como são poderosos. Mas Eu tenho visto que os Sahaja Yogis têm muito medo de seus pais. Eles se juntam como
dois covardes. Vocês devem ser corajosos… e repreendê-los, vocês obtiveram o poder para fazer isso. Se vocês conseguirem…
mudar seus pais, vocês fizeram um grande trabalho para eles. O que mais você pode fazer por eles? Se os pais forem
transformados, vocês fizeram um grande trabalho. O que vocês dizem? Vocês são muito mansos. Peguem dois, três Sahaja
Yogis deem umas boas palmadas neles. Senão eles batem em vocês de qualquer forma depois de beber. Com a bebida, eles
fazem isso; Isso é muito triste. Todos vocês são pessoas de países livres, mas vocês têm de lutar, sem a luta, isso não dará
certo. Assim, Eu quero que todos vocês se encontrem uns com os outros… e tenham a completa consciência de que vocês são
Sahaja Yogis. Isso significa que vocês estão sendo abençoados por Deus. E vocês são representantes de Deus. E vocês não vão
adotar essas coisas sujas. Respeitem-se, respeitem. Vocês podem dizer aos seus pais: "Nós não podemos respeitá-los…" "por
causa da bebida." Falem com eles. Vocês podem lhes dizer que Eu disse isso. Olhem para Cristo, como Ele lutou. Que tipo de
cristãos eles são? Bebendo, bebendo, bebendo. Mas na Índia, por que eles não bebem? Eles não bebem. Eles simplesmente
vivem sem beber, eles são bem sucedidos. Eu acho que vocês devem adquirir de Mim essa coragem… de enfrentar seus pais.
Da próxima vez que Eu vier, Eu não quero ver ninguém dizendo que os pais não escutam. Quando eles estivem bêbados, vocês
podem bater neles com a colher. Mesmo na Rússia, eles bebem bastante, mas aqueles que tiveram a Realização não bebem.
Por nenhum motivo, eles não bebem. É por isso que Eu acho que o comunismo é bom. Porque eles têm muita coragem. Com
toda essa democracia, todos vocês estão se tornando demônios, nada além de demônios. Então hoje, Eu recebo a promessa de
vocês… de que você lidarão bem com seus pais. Muito obrigada. Alguém tem algum problema? Digam-me. Mãe, em minha
escola, há muitos estudantes… em cuja família eles bebem e todos eles estão separados. - Eles são muito perturbados. - Eu não
consigo ouvi-lo. Ele disse que em sua escola, a família bebe de muitos amigos bebe, e os pais se separaram, se divorciaram, por
causa da bebida. Quando? Quando eles têm tempo livre? E todos eles estão perturbados, os estudantes estão todos
perturbados, Mãe. Eles querem o quê? Os estudantes, seus pais bebem e se separam. Há muitos problemas, e os jovens
estudantes estão muito perturbados com isso. Quebrem as garrafas deles. Falem com eles que Eu lhes falei. Quebrem suas
garrafas, vocês veem a garrafa e a quebram. Então você verá. Nós fizemos isso na Índia, quando estávamos reivindicando
nossa independência. Os filhos, eles quebravam as garrafas deles. Com as garrafas dentro, vocês nunca podem desfrutar sua
liberdade. Quebrem isso! Alguma pergunta? Não devemos insultá-los, mas vocês podem quebrar as garrafas, tudo bem. Shri
Mataji, obrigado pela Senhora vir a Burwood, obrigado. Que Deus os abençoe.
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10o dia Navaratri, Celebração de Dassera Sidney, Austrália, 21.10.2007 Assim, hoje é Dassera, é um grande dia na Índia. Eles
dizem que neste dia Ravana foi morto. Ele era o pior inimigo dos seres humanos e foi morto. Por seja o que for então, como
memória daquele grande homem, Shri Rama, eles celebram hoje Dassera. E neste dia, eles dizem que aqueles que são dushtas,
significa pessoas más ou podemos dizer negativas, elas são mortas. Vocês podem imaginar? Portanto, este dia é considerado
muito importante na Índia. E eles fazem uma grande estátua de Ravana. Todos vocês sabem quem foi Ravana? Aquele que Shri
Rama matou. Ele era um sujeito horrível... e ele levou embora a Esposa de Shri Rama, Sita, à força. Mas Ela era uma mulher tão
casta que ele não podia tocá-La. Ele tentou, ele não podia tocá-La. Ele não conseguia exercer nenhum poder sobre Ela. Pelo
contrário, Ela era muito poderosa. Então, naquela época, a sogra de Shri Rama, Eu devo dizer, que era a esposa de Dasaratha,
ela disse, ela costumava - ela é como uma grande sadhuni - e ela disse: "A partir de hoje," "dois casamentos não são permitidos,
apenas um." Então, entre os hindus, há apenas um casamento. Eles não têm dois casamentos. E é considerado muito
pecaminoso ter outra mulher, de acordo com a cultura indiana. Há pessoas que fazem isso, mas é errado, não é indiano. O
sogro aprovou a lei porque ele sofreu. Ele tinha duas esposas, e uma delas tentou enviar Shri Rama para a floresta. Ela era tão
cruel porque queria que seu Filho se tornasse o rei, e na realidade, foi erro do pai, ele havia prometido, prometido que ele lhe
daria uma bênção, porque ela o salvou na guerra. E então, agora, ela lhe pediu para enviar Shri Rama... para os vanavas, para a
floresta. Pela segunda bênção, ela pediu para dar o reino ao Filho dela, que era Lakshmana. Mas quando Lakshmana veio, Ele
não quis. Ele disse: "Eu não quero tomar o lugar de Shri Rama," "porque é direito Dele." Então Ele foi a Shri Rama na floresta,
pediu-Lhe: "Você deve vir." "Você deve vir para Ayodhya, para a capital," "e Você deve ser coroado." Shri Rama disse: "Eu não
posso fazer isso." "Eu tenho de cumprir o desejo do Meu pai." Mas naquele momento, o pai disse: "Na Índia ninguém terá
segundo casamento." Por causa de duas esposas, toda a família sofreu. Então ele disse: "Nós só podemos ter uma esposa e
não duas esposas". É muito surpreendente que até mesmo hoje... na Índia, eles acreditam que você deve ter apenas uma
esposa. Mas o que vocês percebem em outros países... é que as pessoas talvez não tenham outra esposa, mas eles têm casos
e não respeitam suas esposas. Isso é muito triste e faz o país sofrer, porque se as mulheres forem tratadas assim, as mulheres
sofrem e se a mãe sofre, os filhos sofrem. Então ele fez uma lei: "Ninguém se casará duas vezes." Apenas Profeta Maomé
disse: "Tudo bem, nós podemos ter quatro casamentos", porque houve muita matança e restaram muito poucos homens, havia
muitas mulheres e muito poucos homens. Então Ele disse: "Tudo bem, vocês podem ter quatro esposas cada", isso resolve o
problema. Não resolve, isso não resolve o problema. Mesmo os muçulmanos agora têm esse problema. Eles se casam quatro
vezes, sem dúvida, mas se você observar a vida familiar deles, eles são muito tristes. Nós, indianos, não devemos aprender
nada com eles. Pelo contrário, nós temos de dizer ao mundo inteiro: "Não corra atrás de mulheres, cuide de si mesmo," que é no Ocidente, as pessoas não têm bom senso. Eles têm uma esposa, é claro, eles não têm duas esposas, mas eles têm um caso
com outra mulher. Na Sahaja Yoga é proibido fazer essas coisas, e se eles agirem assim, Eu lhes digo: "Divorciem". E depois Eu
arranjo seus casamentos. Mas é muito triste, porque por qual motivo eles deveriam, sob a influência da vida ocidental, tentar ter
outra esposa... e tornar a coisa toda tão poluída? Os filhos deles sofrem, principalmente. Se a moralidade do lugar não é boa, a
nova geração, as crianças, elas sofrem. E o que nós temos? Um país doente. Os ingleses foram uma vez muito orgulhosos e
muito sensatos, mas agora eles se tornaram muito infelizes, porque eles não acreditam em uma única esposa. Eles terão uma
esposa em casa e outra esposa em algum outro lugar, e isso é uma coisa muito triste. Na Sahaja Yoga, nós não toleramos isso.
Você tem de ter uma esposa e tem de viver com uma esposa. Algumas mulheres são obstinadas, tudo bem, Eu digo: "Vocês
podem deixar o Sahaja Yoga." E alguns homens são também muito problemáticos, então Eu lhes digo: "Deixem a Sahaja Yoga."
Se você quiser ter a vantagem de ser um Sahaja Yogi, então você não pode se casar com outra mulher ou com outro homem.
Você tem de levar uma vida feliz um com o outro. Se você não pode fazer isso, então saia da Sahaja Yoga. Mas há algumas
pessoas que passaram momentos horríveis... com suas esposas ou maridos, então Eu fiz uma declaração: "Tudo bem, aqueles
que estão flertando..." "e não têm uma personalidade correta," "eles não podem ficar na Sahaja Yoga." Nós temos de criar uma
sociedade muito pura. Nosso dever é mostrar que nós podemos viver felizes sem brigar, e os Sahaja Yogis são conhecidos por
serem maridos muito sensatos. Eu estou muito feliz em ver todos vocês aqui. Eu conheço alguns deles, Eu os casei e eles são
muito felizes. Então Eu tenho de dizer a todos vocês, homens e mulheres, que nós temos de levar uma vida dedicada. Se o
marido está flertando, deixe-o ir para o inferno, ou se a esposa está flertando, deixe-a ir para o inferno. Nós somos Sahaja Yogis
e temos de manter nosso bom caráter. Se você tem um bom caráter, você desfruta sua própria vida. Se você tem uma vida

frívola, você nunca pode desfrutar. Você continua correndo atrás desta e daquela. Pessoas assim nunca podem ser felizes, e
eles cometem todos os tipos de absurdos e desperdiçam suas vidas, mas no momento em que eles morrem, a condição deles é
tão ruim, muito ruim. Pessoas assim sofrem muito. Eu as tenho visto sofrendo, sofrendo tão seriamente. Assim, nós somos
marido e mulher para desfrutarmos um ao outro... e levar uma vida feliz, não se tornar infeliz. Todos vocês agora estão casados
na Sahaja Yoga, talvez alguns de vocês não tenham sentido o gosto de uma boa vida de casado, mas o que fazer? Esse não é
erro da Sahaja Yoga, é o erro com você mesmo e o erro com sua esposa. Portanto, todos devem manter-se virtuosos e levar
uma vida correta, em vez de desperdiçar energia em discussões e brigas. Tentem descobrir, por que vocês discutem e por que
vocês brigam? Em que pontos há diferenças? Tem de haver diferença, não importa, afinal, vocês são duas pessoas, tem de
haver diferenças. Mas a diferença não deveria criar problema. Pelo contrário, vocês devem desfrutar a diferença. A menos que
você seja uma esposa dedicada... e tenha um marido dedicado, você nunca pode desfrutar a vida. O tempo todo você estará
preocupada e aborrecida. Então a todos vocês, Eu lhes agradeço muito, que em um dia tão importante e auspicioso todos
vieram... e todos parecem muito felizes. Muito obrigada.

2007-1110, Talk of the Evening Eve of Diwali
View online.
Talk of the Evening Eve of Diwali. Noida (India), 10 November 2007.
Feliz Diwali.
Eu desejo a todos vocês um Diwali muito feliz. Vocês viram estes diferentes tipos de danças. Compreendam uma coisa a partir
delas: quem quer que tenha escrito isso ou dito isso, todos eles estão dizendo a mesma coisa. A coisa mais importante que
eles disseram foi que o Paramatma é Um. Eles se encarnaram em diferentes formas, Avatars, mas o Paramatma é Um. Não
havia disputas entre Eles. Eles vieram para este mundo para a destruição do mal e para matar as pessoas más. E isso está
acontecendo. Eu tenho visto por toda parte que essas pessoas más estão ficando expostas e agora é seu dever, também,
certificar-se de que aqueles que são maus, aqueles que estão trabalhando contra o Paramatma e que estão prontos para fazer
qualquer coisa para ganhar dinheiro, que todos eles vão para o inferno. Nós não sabemos quantos infernos existem.
O lugar onde todos vocês estão sentados agora está muito longe do inferno. Não há nenhuma relação com o inferno, de forma
alguma. Mas ficando aqui, se você pratica ações não religiosas, faz coisas erradas, então você também pode ir para o inferno.
Há muitos tipos de infernos e os arranjos para ir para lá são também muito bem feitos. Porque aqueles que estão indo para lá,
nem ao menos sabem aonde eles estão indo. Aqueles que permanecem do lado oposto vão para o Céu. Ninguém nesta curta
permanência terrena sequer sabe que eles podem até ir para o inferno. Praticando ações erradas, desembarcaremos no inferno.
O significado do Diwali é que do mesmo modo que as lâmpadas estão acesas externamente, vocês também devem estar
iluminados internamente. Neste mundo obscuro, vejam, vocês são as luzes, vocês são as lâmpadas e vocês têm que conceder
a luz.
Mas se vocês não estiverem internamente iluminados o suficiente, então como vocês podem emitir luz? Compreendam isso.
Então, antes de mais nada, vocês, Sahaja Yogis, devem tornar-se iluminados internamente, de forma apropriada e talvez seja
para esse único propósito que nós viemos a este mundo. Até Jesus Cristo, ninguém sequer falou sobre isso. No Agnya Chakra,
Ele veio e mostrou que Ele não tinha nenhum ego de qualquer tipo. Ele era o filho do Todo-Poderoso, ainda assim Ele não tinha
nenhum ego. As pessoas que vieram antes Dele revelaram um pouco, mas Cristo apenas queria que o nosso Agnya Chakra
fosse desobstruído. E este Agnya Chakra parece estar muito bloqueado em Delhi. Qual é a razão para isso? Os ingleses viveram
aqui antes e eles nos ensinaram a ser egoístas.
Isso fica bastante evidente em sua fala e em seu comportamento. Nós também vimos aqueles dias, quando o nosso país não
era independente, mas vocês são livres agora. Agora nós somos independentes. E o que é Swatantra, o conhecimento de "Swa"
– de si mesmo e aquele que tem o "Swa" - autoconhecimento, então ele também tem o conhecimento do instrumento, "tantra",
de "Swa" - si mesmo. Através da Sahaja Yoga você tem conhecido a si mesmo e você sabe que você é o instrumento, tantra, e
que você precisa seguir o caminho do Autoconhecimento, "Swatantra". Pode-se observar que tem havido muito
desenvolvimento em Delhi. Fora de Delhi, também tem havido muito desenvolvimento. Todos vocês sabem qual é o problema
com as pessoas aqui, Eu não preciso lhes contar. Mas agora vocês se tornaram independentes, portanto vocês têm que se
certificar de que não tenham esses problemas. O primeiro problema é que o seu Agnya Chakra está bloqueado.
Cristo foi crucificado e morto, mas nós ainda não aprendemos com isso. Ao contrário, as pessoas dos países cristãos são
muito egoístas e elas têm nos influenciado também. Mas a pior coisa aqui é que nós ainda não reconhecemos uns aos outros.
Há brigas e disputas por toda parte. Há discórdias acontecendo, não há pureza da mente. Antes de mais nada, nós devemos
purificar as nossas mentes. Com a Sahaja Yoga, tudo é possível e ela pode levar as pessoas a níveis tão elevados. Não é
necessário que ninguém vá e sente-se nos Himalaias. Vocês podem fazer isso na própria cidade de Delhi. Mas se vocês
olharem em volta, vocês verão pessoas egoístas por toda parte e o Agnya Chakra delas está muito gravemente bloqueado.
Então é muito difícil. Agora Deus enviou uma coisa nova, isto é, o câncer. Se você contrair câncer e seu Agnya Chakra não

estiver limpo, então ele não pode ser curado e então uma grande tragédia acontecerá. Portanto, aqueles que têm câncer
deveriam adotar a Sahaja Yoga e remover o ego de dentro deles mesmos. Onde quer que haja um governo, lá há pessoas muito
egoístas. Nós tivemos muitos servidores públicos aqui e todos eles têm bastante ego. As pessoas que vieram do exterior têm
muito mais ego do que eles e, nos cargos mais altos, todos eles bebem bebidas alcoólicas. Simplesmente analisem, eles
chamam a si mesmos de cristãos e todos eles bebem. Bebendo bebidas alcoólicas, você está indo contra si mesmo. Você está
desobedecendo o seu Agnya Chakra.
Vocês não o estão obedecendo. A pessoa cujo Agnya Chakra está limpo não pode beber, ela nunca pode beber. Onde quer que
vocês olhem, as pessoas estão bebendo bebidas alcoólicas, e elas não têm meios para se livrarem da bebida. Porque quando
elas acham que são incapazes de se livrarem disso, novamente elas bebem por causa disso. Assim, vícios de quaisquer tipos
nos colocam em escravidão, seja ela de qualquer tipo. Aqui há o vício ao paan e eles acrescentarão o tabaco também a ele.
Deus os criou com tanto afeto e lhes concedeu o nascimento neste país, de modo que vocês possam se tornar únicos do resto
do mundo. Eles podem ser assim, os indianos são assim. Mas, ultimamente, Eu acho que há algumas doenças sérias. Eles
estão comendo dinheiro no lugar de comida.
As estradas pelas quais nós viemos agora não estavam lá antes, mas foi uma dor para Mim, ver que as estradas estão em tão
mau estado, que ninguém diz que elas são novas. Somente os indianos podem fazer tais coisas. Eu não tenho visto pessoas tão
desavergonhadas em todo o mundo, que fazem tais coisas. E não é necessário ser assim. Aqui, a qualquer momento, qualquer
pessoa que tenha o poder pode fazer essas coisas. Antes de mais nada, nós temos que tomar uma decisão hoje, de que nós
temos que limpar o nosso Agnya. A grande questão no Agnya é que nós pensamos que somos muito superiores. E nós
começamos a pensar que podemos governar o mundo inteiro e que nós podemos corrigir o mundo. Quando vocês mesmos não
estão corretos, então como vocês podem corrigir este mundo? Agora, vocês devem ter visto muitas pessoas que pensam que
elas são muito grandiosas, mas que fazem muitas coisas erradas.
Neste país, as pessoas roubam muito dinheiro. Digam-Me, como Deus irá nos perdoar por isso? O maior de todos os pecados é
o roubo e a corrupção. A pessoa que comete esses tipos de pecados, seja o que for que ela tente, ela pode fazer pujas, entoar
mantras, ler namaz, clamar por Allah, qualquer coisa, ela não será beneficiada de modo algum. Assim, hoje é um Ano Novo para
vocês. Eu desejo e Eu quero que todos vocês façam uma promessa: "de hoje em diante, eu não contarei mentiras, jamais
mentirei". Os indianos são muito famosos, mundialmente, como mentirosos. Eu não sei como, mas o nosso país carrega a
marca de ser desonesto. Grandes santos, profetas nasceram aqui. onde tantos Sufis nasceram.
Como as pessoas podem mentir em um lugar como este? Assim, hoje vocês têm que prometer que vocês nunca contarão
mentiras, quaisquer que possam ser as conseqüências. Para isso, vocês precisam ter coragem. Agora que vocês são
Realizados, que coragem mais é necessária? De todo jeito, vocês não podem mentir de forma alguma. Somente quando vocês
se tornarem assim, essas pessoas serão capazes de ter fé de que vocês são realmente pessoas sinceras, honestas. Portanto,
os Sahaja Yogis têm que ser sinceros, honestos. qualquer que seja a profissão da pessoa, seja o que for que ela possa fazer,
pode ser um engenheiro projetando estradas, pode ser um médico tratando de todos. Se, apesar de tudo isso, se você mentir,
então seria o inferno para você. Isso ocorre porque agora vocês estão transformados.
Vocês agora são Realizados. Assim, quando pessoas Realizadas mentem, elas não podem se beneficiar disso de forma
alguma. Quando Eu vou para fora do país e freqüentemente ouço as pessoas dizerem que as pessoas do nosso país são
trapaceiras, mentirosas e corruptas, Eu fico muito triste. Hoje é um dia muito auspicioso para vocês. Hoje vamos fazer uma
promessa de que nós nunca mentiremos, seja o que for. Eu mesma sou uma mulher que também é indiana. Eu nunca disse uma
mentira. Dizer mentiras seria uma perdição para vocês, vocês irão se perder praticando ações erradas. Agindo assim, vocês
podem estar ganhando mais ou trapaceando mais, mas vocês não podem ir para o Céu, vocês irão para o inferno. Uma coisa é
muito importante saber: nós temos uma reputação muito ruim no resto do mundo.
Por que a má reputação? Porque nós somos esse tipo de pessoa. Quando vocês vierem a saber que alguém é mentiroso,
formem uma organização e façam uma investigação disso. Por exemplo, se uma estrada que foi projetada não está
suficientemente boa, então investiguem sobre a quantia gasta em seu projeto e o que está sendo feito? O dinheiro que é

declarado nesta estrada será usado somente em bebidas alcoólicas e licor, os quais são seus inimigos. Por que vocês querem
fazer isto? Vocês todos são pessoas muito prósperas. Eu tenho visto muitos países onde há pessoas pobres, mas elas são
muito honestas. Assim a honestidade deve ser a qualidade principal em vocês. Hoje, tomem uma decisão: "nós nunca seremos
desonestos daqui em diante."
"E nós não permaneceremos na companhia de pessoas desonestas" e se alguém for desonesto nós iremos expô-lo." Agora, é
assim, as pessoas dirão: "Mãe, na força policial também eles são assim" "e em outros departamentos também eles são assim",
mas vocês são Sahaja Yogis. Aqueles que são Sahaja Yogis não são de modo algum inferiores a qualquer policial ou qualquer
pessoa no poder. Todos eles são poderosos. Mas todos os poderes são da Verdade. A honestidade deve estar presente e Eu
fico muito satisfeita que muitos Sahaja Yogis sejam honestos, mas nós ainda precisamos de mais Sahaja Yogis que sejam
honestos. A honestidade deve estar presente, senão o seu Agnya Chakra não será desobstruído. O Agnya é onde o ego reside.
Quando uma pessoa se torna egoísta, então ela comete qualquer tipo de erro, ela critica, ofende, torna-se corrupta, todas essas
pessoas irão para o inferno. Eu quero dizer-lhes muito claramente que vocês não devem entregar-se à corrupção, vocês não
estão morrendo.
O que vocês têm feito por ganharem mais dinheiro? O que vocês estão fazendo? Vocês têm que pendurar mais umas poucas
luzes, sustentar mais algumas mulheres, o que além disso? Agora, qual será a sua situação quando você for para o inferno? Eu
estou falando sobre tudo isso neste dia do Diwali, porque o Diwali foi celebrado na ocasião do reencontro de Sitaji com Rama.
Nós não podemos mais ser escravos, uma vez que abraçamos a castidade. Nós somos nossos próprios escravos e não
escravos dos outros. Nós não devemos mentir por nenhuma razão, seja qual for. Eu morei em Delhi por um longo tempo e estou
muito surpresa com o quanto eles mentem. Eles não têm medo de mentir, de forma alguma.
Contando mentiras abertamente, eles podem se beneficiar aqui, eles podem ganhar mais dinheiro, mas eles não estão cientes
de que eles não irão para o Céu. Eu quero que os Sahaja Yogis prometam que eles não vão mentir nem vão apoiar as pessoas
que mentem. As pessoas dizem que o nosso país é muito corrupto. Sim, Eu tenho estado em lugares remotos e Eu tenho visto
que os russos são os melhores dentre eles. Eles são, na realidade, meio como Sahaja Yogis e muitos Sahaja Yogis estão lá. Este
ano Eu não pude ir à Rússia, no próximo ano, Eu certamente irei. Isso significa que nós não fomos capazes de implementar bem
a democracia, nós também deveríamos ter sido comunistas. Não há casos de roubo lá, nenhuma mentira e todos amam uns
aos outros. Eles Me respeitam muito. Nós temos que compreender aonde nós estamos indo.
Pelo propósito de ganhar mais dinheiro, a que ponto nós iremos? O que nós vamos obter? Portanto, a honestidade deve ser a
qualidade mais importante dentro de vocês. A sua desonestidade criará problemas para o seu próprio povo. As pessoas dizem
que os indianos são desonestos. Eu me sinto envergonhada ao ouvir isso. Tantos grandes santos nasceram aqui, quantos
grandes profetas estiveram aqui e as pessoas deste lugar são grandes ladrões e elas roubam e criticam O seu Agnya tem
ficado com medo de tudo isso desde o começo. Eles querem ganhar muito dinheiro. No final, todas essas pessoas ricas irão
para o inferno. Neste dia do Diwali, Eu quero dizer a todos vocês que o significado do Diwali é que o inferno está cheio de
escuridão e vocês todos estão iluminados.
Espera-se que vocês lutem onde quer que haja escuridão e façam com que eles saibam que são ações erradas. Fazendo isso,
nosso país irá melhorar e vocês têm que fazer isso. Nós temos realizado pujas e rituais, mas a Shakti (o Poder Divino) que está
dentro de nós, está lá para se opor a tudo que não for verdadeiro. Muitas pessoas não sabem que ganhar dinheiro demais é uma
doença. Eles irão direto para o inferno. Eu estou dizendo para vocês tudo isso, porque ninguém disse isso desse modo antes.
No dia do Diwali, Eu estou lhes dizendo que nós vamos acender lâmpadas e celebrar a felicidade em nossos corações. Por meio
disso, nós podemos ver que tipo de pessoa alguém é, ele é uma pessoa que rouba? Desde já também, Eu posso ver pessoas
brigando umas com as outras. As desavenças entre hindus e muçulmanos acabaram agora, mas a briga com os outros
começou.
Este é o segundo fato: nós somos briguentos também. Pelo menos nos outros países, não há tantas religiões como nós temos.
Assim, toda vez que nós temos uma chance, nós começamos a brigar, brigar é a prioridade. Briga entre marido e mulher e
depois entre seus filhos e depois se eles tiverem alguém mais com eles, eles brigarão com eles também. O que é a Sahaja

Yoga? A Sahaja Yoga é amor e somente amor. O despertar do poder do amor que está dentro de nós. Hoje é um dia muito
auspicioso e nós temos que acender as lâmpadas em nosso coração e tomar a decisão de que nós podemos morrer, mas nós
não mentiremos. Nós tivemos pessoas grandiosas aqui, mas ainda assim os indianos têm má reputação no mundo inteiro
como sendo muito desonestos. Embora Eu nunca tenha visto alguém desse tipo, mas toda vez que Eu ouço isso, Eu fico muito
triste.
A Índia é um lugar tão sagrado, onde muitos santos nasceram, o que não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo. Os Sufis
também nasceram aqui. Tantos grandes santos nasceram aqui na Índia. Nenhum outro país teve tantos santos como na Índia.
Pode ter havido alguns santos, mas na Índia, nós tivemos grandes santos. O que quer que eles tenham ensinado foi
abandonado. Nós nos tornamos ladrões notórios. Seja quem for que roube, não pode nunca ir para o Céu. Comparado ao curto
período de vida passado aqui, vocês terão que passar um tempo milhares de vezes maior no inferno. Hoje, Eu estou falando
sobre o inferno, porque o inferno significa escuridão e estamos vendo o feitiço da escuridão por toda parte, aquele do inferno.
Agora que suas luzes estão acesas, tentem observar todos os que estão no inferno. Vocês apóiam o governo, expondo os
desonestos. Vocês podem estar ocupando uma posição inferior ou superior, mesmo assim, vocês têm que expor aquele que é
ladrão. Capturem os ladrões, capturem aqueles que são desonestos. Agora vocês obtiveram os poderes, para quê? Vocês
foram despertos agora, para quê? Vocês obtiveram a iluminação. Vocês vêem a si mesmos nessa luz. Vocês não têm visto
nada na escuridão, mas vêem, em sua luz, o que vocês são. E o que vocês vão alcançar dizendo mentiras?
Nós somos pessoas de família, nós nunca mentimos, nunca, e não podemos mesmo mentir. Toda vez que a situação para
mentir surgir, não se esqueçam de que vocês têm os poderes, vocês são as luzes. Vejam, vocês são a luz na escuridão e
mantenham as luzes acesas. Nós temos que acabar com essa escuridão. Nós temos uma má reputação por causa da nossa
desonestidade. Não há nenhum país tão grandioso como o nosso, no entanto é muito triste saber que as pessoas lá fora têm
nos compreendido mal. Não se sabe o que essas pessoas alcançaram por sua desonestidade. O que elas obterão será horrível.
Ninguém será poupado. Quem quer que for desonesto será capturado e há providências tomadas para isso.
Vocês obtiveram a Realização porque vocês não são desonestos, vocês amam a honestidade e a respeitam. Eu quero que
todos vocês apóiem a verdade. As pessoas que estão jogando sujeira no Jamunaji são tolas. O Jamunaji desce direto para o
inferno. Mas vocês serão salvos desse inferno. Vocês são Almas Realizadas. Aquele que é iluminado nunca decai. Mas se
vocês realmente querem estabelecer a Sahaja Yoga plenamente dentro de vocês mesmos, então vocês têm que, antes de mais
nada, decidir nunca serem desonestos, de forma alguma. Ganhar dinheiro é o único negócio legado por eles neste mundo. O
que acontece com isso?
Ninguém irá nem mesmo lembrar-se deles. Vocês têm que ser honestos, se vocês ao menos amam seu país. Senão, quem vai
acreditar num amor de mentiroso? É uma situação muito dura para vocês, quando vocês vêem que o seu vizinho é desse tipo e
vocês pensam que vocês também deveriam tornar-se assim. Ao contrário, por que vocês não pensam: nós somos assim e por
que não tornar o vizinho igual a nós? Antes de mais nada, vocês devem prometer que vocês nunca serão desonestos nem
apoiarão nenhuma pessoa desonesta. Não estamos cientes: a prosperidade dos mentirosos é uma maldição do nosso país. Há
muitas pessoas que dirão pelo menos dez mentiras da manhã até à noite, mesmo assim não será suficiente para elas. Agora
que a sua pobreza acabou, tudo está bem, vocês têm tudo para comer e beber e vocês não são mais pedintes, então por que
vocês têm que mentir? Assim, neste dia, façam esta promessa: "nós não vamos mentir e se alguém for um mentiroso," "então
nós não vamos apoiar essa pessoa," "nós não vamos estabelecer nenhuma conexão com ela."
Há muita paz e felicidade nisso. Vocês sabem que um mentiroso vai para o inferno e vocês também o seguirão. Deus lhes deu a
Realização, vocês foram iluminados interiormente. Vejam, nesta luz, se houver outra pessoa como você, vocês devem tomar a
decisão de que vocês nunca dirão mentiras. Deixem nossas cabeças serem cortadas, seja o que for que possa acontecer. Nesta
questão, os indianos são muito melhores, Eu sei, mas quando eu ouço a respeito deles no exterior, então Eu fico muito triste
com isso. Agora, o modo como essas estradas são feitas, elas são estradas em algum sentido? Eu senti como se nós
estivéssemos atravessando algumas florestas. Vocês têm uma organização, então toda vez que vocês virem uma coisa dessas,
vocês podem demandar uma investigação: "quem fez esse tipo de estrada?" "Por que ele fez?

Quem consumiu todo o dinheiro?" Todos os Sahaja Yogis devem se unir e tentar expulsar este bhoot (possessão) para fora do
nosso país. Onde quer que vamos as pessoas dizem: "eu não acredito nos indianos." Que vergonhoso isso é! As pessoas que
deveriam ser as mais confiáveis somos nós, os indianos. Nós temos tido líderes tão grandiosos, grandes santos e grandes
almas aqui, mas não pensamos no nome e na fama que tiveram, como as pessoas os respeitavam e eles os respeitam também.
Mas não apóiem os ladrões. Se vocês souberem que uma determinada pessoa é um ladrão, então não vá à sua residência para
comer. Isso se tornaria difícil para os ladrões. Eu estou lhes dizendo, vocês são a força policial do Divino e tentem manter uma
anotação de todos os ladrões que vocês encontrarem.
Tentem incutir esta coragem em seus filhos também. Tentem descobrir sobre as pessoas que fazem coisas erradas e que são
mentirosas. Este nosso país tem sido despertado por diversos santos vocês todos são santos também. Não há nenhuma
necessidade de dizerem mentiras. O que acontecerá se vocês comerem apenas uma vez ao dia? Ninguém morre se não comer.
Nós estamos comendo e bebendo, mas além disso, nós queremos beber bebida alcoólica. Em segundo lugar, ao beber bebida
alcoólica, nós mal podemos dar sequer um passo. Ao contrário, nós ficamos destruídos. Nós não podemos viver bem sob o
vício das bebidas alcoólicas.
Agora, por exemplo, na América, eles partiram para uma nova questão: quando um filho faz 16 anos de idade, então ele vai se
sustentar sozinho. Isso significa que todos são serviçais. Eles são pagos por qualquer trabalho que eles façam, como lavar
carros. E aos 16 anos de idade, eles dizem: "Senhor, você tem 16 anos de idade e agora vá embora." Eu tenho visto por toda
parte, essas pobres crianças que têm 16 anos de idade. Nós pensamos: ele está apenas fazendo 16 anos, aonde ele irá? E
quanto à educação? Ele tem 16 anos agora. Ele é expulso de sua casa. Ele é expulso de sua casa por ambos, seu pai e sua mãe.
Até quando isso irá continuar com os americanos? Apenas vejam. Eles estão se arruinando. Mas comprando um ou dois aviões,
ninguém se torna grandioso. Onde vocês estão? Qual é sua capacidade? A Índia é um país tão grandioso que pode estar a
serviço do mundo inteiro, Mas para isso, deve haver honestidade nele. Onde está a necessidade de falsidade, Eu não posso
compreender! A maioria das pessoas que são ricas, antes de mais nada, deve saber: vocês são ricos, sentem-se tranqüilamente
agora e não pensem em ganhar mais dinheiro. Eu não vi ninguém que ficou mais feliz por ganhar mais dinheiro.
Vocês são Sahaja Yogis e vocês têm a luz em vocês. Vocês podem ver o seu caminho nessa luz e o caminho é da Verdade.
Você pode ser um muçulmano, pode ser um hindu ou pode ser um cristão, não faz nenhuma diferença. Vocês todos são seres
humanos. E se os seres humanos não tiverem honestidade neles, então eles são desonestos. Ele não será reconhecido por
ninguém. Nós temos vida depois desta também. Como essa vida seria? Há muitos benefícios em ser honesto. O maior de todos
é que vocês têm a bênção de Deus.
Vocês têm um tipo de bênçãos que vocês ficarão surpresos em saber. Sem nenhum esforço, todas as suas coisas são
colocadas em ordem. Mas agora na Índia, qualquer que seja a situação financeira das pessoas, elas podem ter, elas podem não
ter, todas correm atrás do dinheiro. Há ainda muito mais pessoas pobres e então devem acontecer as celebrações do Diwali
para elas também hoje. Elas também devem estar felizes. Nós vivemos no mesmo país. Mas nós nos enganamos. Nós somos
muito astutos. Desse modo, nós nos tornamos egoístas interiormente. E tornando-se egoísta, ninguém pode salvá-lo, de forma
alguma.
Sob a influência do seu ego, você pode contrair câncer. Então você não pode se salvar. Se você tiver câncer dentro de você,
então você não pode se salvar. Eu também não posso salvá-lo. Eu estou lhes contando o fato. Primeiramente, queimam seu ego
no fogo. Se você tiver um ego, então você deve ficar envergonhado dele. Pelo quê você está tendo ego? Em nosso país é por
tudo. Se alguém fez um bacharelado, ele se torna egoísta e se faz alguma coisa mais do que isso, ele fica com um duplo ego.
Se alguém alcançou algo, se ele se torna um engenheiro ou um médico, então ele se torna egoísta. Quando o seu Agnya fica
bloqueado, para onde ele irá diretamente levá-lo? Para o inferno. E o inferno é um lugar muito horrível. Deus lhes deu inteligência
e agora vocês têm que obter sua Realização. E mesmo depois disso, se quiserem ir para o inferno vocês podem ir. Até hoje,

ninguém falou sobre isso. Hoje é um dia auspicioso, porque muitas coisas aconteceram neste dia. Sitaji retornou durante o
período de Ramchandraji. Quaisquer grandes feitos que foram realizados durante o período de Krishnaji, foram feitos por
pessoas que eram Almas Realizadas.
Então a primeira coisa que vocês decidem, sem dúvida, é: "nós não faremos nenhuma ação desonesta, ao mesmo tempo," "se
outra pessoa fizer, então nós os exporemos." Mas Eu estou vendo que neste país, os brancos estão lutando com o negros,
alguém está lutando com alguém. Eles querem que a Índia seja separada, o que não será benéfico de forma alguma. Como isso
pode ser benéfico, quando vocês são honestos e têm um bom caráter. O que quer que nós tenhamos aprendido com os
ingleses, não há nada que valha a pena aprender com eles. Todos eles estão numa situação muito ruim agora. Mas nós temos
que salvar o nosso próprio país e salvar o mundo inteiro. É uma grande responsabilidade. Vocês obtiveram a Realização, vocês
foram iluminados, ainda assim, se vocês quiserem cair no fosso, então o que alguém pode fazer? Todos devem se unir e tentar.
Eu quero que os Sahaja Yogis formem um comitê e se vocês encontrarem qualquer ladrão, então isso tem que ser trazido ao
conhecimento do comitê e depois vejam o que o comitê faz. Desse modo, vocês ficarão famosos e alcançarão uma posição
muito elevada. Assim, a primeira coisa seria que você não deve ser desonesto nem deixar os outros serem desonestos. Isso é
muito importante. O seu país tem sido difamado. Há adulteração no óleo, depois há adulteração no ghee. Onde quer que
olhemos, as pessoas estão rindo de nós. Ninguém acredita, mas na verdade, as melhores pessoas estão na Índia. O número de
pessoas que tiveram a Realização é maior do que em qualquer outro lugar no mundo. Eles não adquiriram nenhuma virtude.
Então, é melhor adquirir virtude do que adquirir dinheiro. Observem as pessoas que são muito pobres. Portanto, este dia é um
dia muito auspicioso e também muito alegre. Por que alegre? Porque hoje nós alcançamos o Céu e nós queremos apenas
permanecer no Céu. Mas covardemente, as pessoas não podem entrar no Céu. Não há necessidade de ficar com medo. Se você
tiver algumas rúpias a mais ou a menos, que desastre irá recair sobre você? Todos têm ficado ricos. Eu tenho visto.
Eu tenho vindo aqui pelos últimos 17, 18 anos. Vocês têm ficado mais ricos do que antes. A situação está melhor do que antes.
Mas de manhã à noite, há desonestidade, desonestidade e desonestidade. Assim, o caminho tem sido feito. Então, hoje,
simplesmente prometam: "nós não vamos ser desonestos" "e se alguém for, então todos nós iremos, juntos, nos opor." Por que
lhes foi dada a Sahaja Yoga? Por que vocês receberam a Realização, de modo que possam espalhar a luz? Se vocês não tiverem
nenhuma luz internamente, então como vocês podem espalhar a luz externamente? E com essa luz, vocês estão ajudando os
desonestos?
Nada acontecerá se vocês ganharem um pouco menos ou mais. Se vocês forem honestos, então Deus irá ajudá-los. Por que há
tantas pessoas morrendo em nosso país? Em nenhum outro lugar, tantos deles morrem. A razão é que eles têm que ir para o
inferno. Assim, vocês têm que saber disto: se vocês forem desonestos, então o seu primeiro passo para o inferno já está dado e
depois, o segundo passo de dizer mentiras, não será necessário. Digam a verdade. A pessoa que disser a verdade, será uma
pessoa sem igual. Se ele for um Sahaja Yogi, então será o melhor. Do mesmo modo que as pessoas estão se lembrando dos
Sufis, elas se lembrarão de vocês.
Vocês não têm que fazer nada. Apenas peguem aqueles que são desonestos, isso é muito necessário. Aqui as pessoas estão
lutando para impedir que o entulho seja jogado no Jamunaji, isso também precisa ser dito! Eu tenho estado em tantos países.
Ninguém joga dejetos no rio. Por que vocês são tão preguiçosos? Há tantas facilidades aqui. Vocês podem entregar o lixo para
a prefeitura, colocar em qualquer lugar, mas se vocês mesmos jogam o lixo, então o que podemos fazer? Hoje todos vocês
decidam em sua mente e façam uma promessa, é um dia muito auspicioso hoje, um dia muito auspicioso: "nós não vamos
praticar nenhum ato desonesto nem iremos acreditar na desonestidade." Eu tenho visto pessoas que não eram desonestas nem
iam à casa das pessoas que eram desonestas.
Elas não tinham nenhum envolvimento com elas, porque elas estavam preocupadas não somente com o seu próprio bem-estar,
mas também com o bem-estar do país inteiro. Portanto, você é um Sahaja Yogi, então você precisa fazer uma promessa: "nós
não vamos fazer nada desonesto." Você simplesmente reconhece uma pessoa que é desonesta e então diz para sua alma
interior: "ele é desonesto." E os Sahaja Yogis, até mesmo se doze Sahaja Yogis se juntarem e se eles vierem a saber que ele é

desonesto, então o Divino estará lá para apoiar. Este país não se beneficiará com umas poucas pessoas ricas, mas ele irá
certamente se beneficiar com pessoas honestas. O maior estigma que tem sido colocado sobre nós é que nós somos
desonestos. Aqueles que são Sahaja Yogis nunca podem ser desonestos. Nós todos temos que estar unidos, deixando de lado
todas as desavenças e suposições de que nós somos pessoas honestas. A imagem da Índia está muito manchada, portanto
façam um juramento hoje, de que de agora em diante, nós não seremos desonestos e se houver alguma pessoa desonesta, nós
todos vamos persegui-la. No dia seguinte, ela não será capaz de dormir em paz.
Mas isso tem aumentado muito. Eu estou impressionada com o nível de desonestidade, desonestidade em tudo, desonestidade
em tudo. Antes eles costumavam exilar por cada pequeno acontecimento e eles costumavam separar-se até mesmo por coisas
muito pequenas. Mas o nosso país era tão honesto, ele tinha tantas qualidades boas. Nós as esquecemos? Para onde elas
foram? Eu posso ver a desonestidade em todo lugar, a desonestidade a cada passo. Nós temos que ensinar as crianças que
elas não devem ser desonestas. Sim, se elas estão morrendo de fome, então providências podem ser tomadas para isso
também, mas somente se for honesto. Se você não é honesto, então ninguém pode ajudá-lo, nem mesmo Deus.
Essa pessoa contrairá todos os tipos de doenças do mundo. Há tantas tradições no nosso país. Eles irão beber bebidas
destiladas, beber vinho. Diga-Me, você veio aqui para se tornar um tolo? E não seja amigo de alguém que faz isso. Não os
ajudem. Eu tenho visto pessoas que vão às casas das pessoas que bebem bebidas alcoólicas e depois elas também começam
a tomar bebidas alcoólicas. Mas quando você sabe que essa pessoa é de um caráter assim, quando você sabe que ela é
desonesta, então pare de comer em sua residência. Não tenha nenhum envolvimento com essa pessoa. Nós temos que
trabalhar pelo bem-estar do nosso país, porque Deus nos deu luz.
Vejam nesta luz. Seu poder é enorme. Se você decidir isso, aqueles que são desonestos com a nação, serão 'cuidados' por
Deus, então só isso é suficiente Mas vocês estão ficando surdos. Vocês não são capazes de compreender. Tal pessoa não
pode nunca fazer alguma boa ação nem nunca pode doar. Eu não consigo compreender como eles podem viver tão
desavergonhadamente. Portanto, é por isso que a mensagem de hoje é que vocês têm que fazer um juramento: "nós não vamos
ser desonestos de forma alguma e" "se qualquer um for desonesto, então nós não iremos apoiá-lo." Isso é suficiente. Muito
mais Almas Realizadas virão para o nosso país. Mas quem gostaria de vir para um país tão desonesto?
Assim, hoje a única mensagem é que vocês têm luz e se vocês caminharem nessa luz, ela lhes dará força. Vocês podem fazer o
que quer que vocês queiram fazer. Vejam, nós atingimos nosso Swatantra. Swatantra é o mecanismo da compreensão de si
mesmo. Agora Eu quero que muitas crianças Realizadas nasçam, então aprendam que é um dia muito grandioso hoje façam um
juramento hoje: "nós não seremos desonestos nem vamos apoiar os desonestos." Nem ao menos tenham medo deles. Deus
não está com eles de forma alguma. Deus está com vocês. Se vocês são bons, então Deus está com vocês. Todas as pessoas
que nasceram nesta terra da Índia não nasceram com o objetivo de lutar, morrendo entre eles mesmos.
Grandes tolos! Nós estamos lutando, morrendo, não há nenhum benefício em lutar. Digam às pessoas: "Oh! Por que vocês estão
lutando? O que vocês querem?" "Afinal vocês têm boas coisas para comer e beber," "o que mais vocês querem?" Mas hoje em
dia o que é mais predominante é que nós queremos tais e tais roupas, nós queremos tal tipo de casa e nós não temos isso.
Com tudo isso, nós vamos somente para o inferno. Naqueles tempos, existiram muitos que eram Sufis. Como eles, vocês são
Sufis, porque vocês todos estão purificados.
Agora, todos vocês escrevam o poema da honestidade. Esta desonestidade tem que desaparecer, essa é a primeira coisa e em
segundo lugar, há tantas questões que precisam ser corrigidas. Mas vejam, antes de mais nada, não sejam desonestos.
Ninguém é tão pobre na Índia que nós tenhamos que recorrer à desonestidade. Eu estou dizendo que o nosso país está
manchado. Isso precisa ser limpo. Vocês são Sahaja Yogis e vocês podem fazer isso. Vocês têm luz, com essa luz vocês
podem espalhar a luz por toda parte e dar coragem a todos, isso é ótimo. Especialmente, aqueles dentre vocês que são jovens,
que são amigos, têm que pensar sobre que ações honestas vocês podem praticar. Agora eles começaram com isto: "não
joguem lixo no Jamunaji."
Isso está bem, mas não é tão importante. O que é importante é livrar-se da desonestidade. É por isso que este dia é considerado

auspicioso em todo lugar. As lâmpadas estão acesas por toda parte. Apesar de tudo, se nós não pudermos fazer isso, então
qual é o benefício da Sahaja Yoga? O maior número de Sahaja Yogis está na Índia. Depois vem a Rússia. Agora, os russos são
muito educados. Eles não cometem nenhum roubo. Eu não sei por quê.
Talvez se o comunismo vier para a Índia, então nós também podemos nos tornar como eles. Mas isso não é uma grande coisa.
Se alguém faz algo como resultado de uma compulsão, então isso não é bom. Decidam: "nós mesmos devemos ser
poderosos." Hoje decidam, hoje é um dia muito auspicioso: vocês não serão desonestos nem deixarão os outros serem
desonestos. O seu país irá, então, prosperar muito. Eu tenho visto o que os outros países são e como são os habitantes deles,
todos são pessoas inúteis. Mas as pessoas do nosso país ainda são religiosas. A religiosidade irá acabar em nosso país, se
essas pessoas desonestas se tornarem tão poderosas. Portanto, a única mensagem é esta: nós não seremos desonestos nem
iremos permitir que os outros ajam assim.
Mas as pessoas aqui são muito tolerantes nessa questão. Elas toleram, esse é o maior erro delas. Uma vez que vocês
obtiveram a luz, por que vocês estão amedrontados? Qual é a necessidade de vocês ficarem com medo? É por isso que, hoje, Eu
estou pedindo a vocês que sejam corajosos. E agora, um tipo de libertação tem sido alcançada. Vocês irão alcançar
"swatantra", o "tantra" (mecanismo) de "swa" (Si mesmo). Vocês têm alcançado isso. Mas o utilizem. Hoje, vocês são tantos
reunidos aqui.
Eu nunca vi tantos em Delhi. Assim, hoje vocês todos decidam internamente que vocês não irão acreditar em nenhuma pessoa
desonesta. Todos os demônios nasceram por esta razão de que nós temos algo em nós que os faz pensar que nós
acreditaremos neles. Os indianos nunca devem acreditar e aqueles que são Almas Realizadas nunca devem acreditar, de forma
alguma. Há uma grande difamação em nosso país, por toda parte, que não é verdade. A Índia tem muitas pessoas que são
honestas, muitas e essa difamação não é verdade. Eu também tenho visto pessoas lutarem: "essa terra é minha, aquela terra é
sua." O que quer que você tenha é swaraja, o reino de si mesmo, o próprio reino de alguém. Vocês terão o seu próprio reino,
quando se tornarem swatantra no verdadeiro sentido. Não há motivo para temer ninguém, não há necessidade de dizer a
ninguém.
Eu estou surpresa em ver tantas pessoas. Eu nunca tinha visto tantas pessoas em Delhi. Assim, Meu único pedido a vocês
neste dia auspicioso é que nós devemos decidir: nós nunca seremos desonestos, mesmo que nós tenhamos que morrer. O
nosso país se deteriorou nos últimos dez anos. Vocês são tantos Sahaja Yogis. Do que vocês estão com medo? Qual é o
problema para se ficar apavorado? O Divino está lá, em apoio a cada um. Quando os Sufis vieram a saber que o Divino estava lá
com eles, eles se livraram de todas as coisas desnecessárias deste mundo. Não todos os Sufis, mas alguns o fizeram.
Assim, todos vocês têm que fazer isso. Portanto, a mensagem para hoje é que você mesmo não deve nunca ser um ladrão nem
apoiar nenhum ladrão. Mas Eu tenho visto as pessoas brigando a respeito de mais e mais questões, lutando por questões de
casta e religião. Vocês estão aqui para salvar o país ou para se afogarem? Vocês têm uma grande responsabilidade. Vocês
nasceram na Kali Yuga. Esta Kali Yuga tem que ser transformada e é por isso que tantos milhares de vocês são Realizados.
Nunca tantas pessoas foram Realizadas em nenhum outro lugar do mundo. É por isso que Eu estou pedindo a vocês, repetidas
vezes, que sempre baseiem-se na Verdade e Eu estarei lá com vocês. Deus também está com vocês.
Então, o pedido para todos vocês é para que firmemente decidam dentro de si mesmos: "nós não iremos permitir nenhum furto,
roubos" "e onde quer que nós os encontremos, nós iremos combatê-los." Mas as pessoas parecem estar bêbadas ou o quê? O
que elas alcançaram a partir desta luz? Coragem. Combatam com coragem. O que quer que for errado deve ser eliminado deste
país. Ele está muito manchado, ainda há muito mais questões, mas a mais importante é que se não houver nenhuma
honestidade, então como Deus poderá ajudá-los? Ganhar dinheiro não é útil para Deus. Mas ter sua religião é e isso vocês
alcançaram. Não há tantos Sahaja Yogis neste mundo e também os Sahaja Yogis não praticam tais ações.
Mas Eu estou lhes dizendo tudo isso, porque a atmosfera aqui está muito ruim e nós temos uma reputação tão ruim por toda
parte. Vocês têm tudo para comer e beber, roupas para vestir, o que mais vocês querem? Vocês vêem filmes, vocês, de fato,
têm muito dinheiro. Mas o vício em dinheiro que está presente deve ser eliminado. Eu tenho plena esperança de que vocês irão

prestar atenção em Minhas palavras. Assim, nós devemos fazer um juramento: "nós não seremos desonestos" "e nós nos
oporemos às pessoas que são desonestas." Entendam que a coisa mais importante que o nosso país precisa hoje é
honestidade. Não há nada mais importante do que isso. A honestidade é sua mãe. Então, e se nós tivéssemos uma camisa em
vez de dez?
Digam às senhoras também a mesma coisa. Isso irá acontecer. Isso irá ocorrer. O discurso de hoje é um pouco diferente, é
único e é muito amável da parte de vocês todos que tenham gostado dele. Obrigada.

2008-0210, Shri Ganesha Puja: Ele é a Corporificação da Pureza
View online.
Shri Ganesha Puja Puna, Índia, 10.02.2008 Hoje é um dia muito importante para todos nós Sahaja Yogis, porque hoje Shri
Ganesha nasceu. Shri Ganesha é quem nós veneramos, e por causa Dele, nós obtivemos nossa Realização. Por mais que vocês
se lembrem Dele, até que vocês conheçam Suas qualidades especiais, vocês não podem alcançá-Lo. Sua qualidade especial é
que Ele é a personificação da pureza (shuddha swarupa), e o completo Mestre do Universo. Ele é a Encarnação do Supremo, de
Brahman. Ao vir a este mundo, Ele criou a música (sangeet), o ritmo (taal) e as notas (sur). Por Sua Graça somente, as pessoas
se tornam unificadas com a música (talleen). Ele era um menininho que veio ao mundo e fez um trabalho tão grandioso. Ele deu
tantas coisas para todos… e mesmo hoje Ele está ativo. Não importa o quanto vocês façam o Puja de Shri Ganesha, isso não é
suficiente. Muitas pessoas dizem: "Nós não vemos Shri Ganesha," "mesmo depois de venerá-Lo tanto, nós não O alcançamos."
Ele é Onipotente, Onipresente… e em tudo, mas vocês não podem reconhecê-Lo até que sejam realizados. Após sua Realização,
vocês podem reconhecer quem é Shri Ganesha. Shri Ganesha é a Pureza, o Espírito Puro. Quando Ele é despertado dentro de
nós, então nós não temos mais perguntas. Então somos bem sucedidos em qualquer tarefa que empreendemos. Nós
encontramos alegria em tudo que fazemos. Ele é a personificação da alegria e dá alegria a todos. Servi-Lo é o dharma supremo
(paramdharma). Servi-Lo significa cuidar das crianças pequenas, servi-las… para garantir que não haja crueldade contra elas.
Isso O agrada muito. Uma tamanha Encarnação do Amor, um coração tão puro, Shri Ganesha nasceu hoje. Essa é a importância
deste dia. Hoje, se vocês fizerem qualquer desejo, então Shri Ganesha o realizará. É o direito Dele satisfazer todos os seus
desejos, porque todos vocês são realizados. Peçam-Lhe de todo coração e Ele os ajudará… em todos os sentidos, a cada
momento e a cada instante. Hoje é um grande dia, porque o verdadeiro Espírito puro nasceu hoje. E Ele já tinha um estado
eterno… que muitas pessoas não poderiam compreender isso… ou escrever sobre isso. Elas escreveram apenas o que elas
entenderam, mas agora que vocês são realizados, vocês podem entender… que pelo poder do Nome de Shri Ganesha, vocês
podem obter sua Realização. Apenas recitando Seu nome, qualquer doença ou qualquer dor desaparecerão. Ele é eterno. Ele
está sempre presente dentro de nós. Quando vocês obtêm sua Realização, vocês podem senti-Lo. E se vocês não forem
realizados, vocês não podem entendê-Lo. É por isso que as pessoas se desencaminham e fazem coisas erradas. Mas com as
bênçãos de Shri Ganesha, vocês podem fazer muitas coisas… e vocês não se sentirão gananciosos ou terão problemas, porque
Ele faz todo o trabalho para vocês, Ele cuida de vocês. Embora Ele seja um menininho, Ele cuida de vocês. Shri Ganesha é um
poder muito grande, através do qual muito trabalho está sendo feito. Para Mim, Ele é o mais puro e é Meu. Eu O "perturbo"
muito. Quando alguém tenta Me perturbar, Eu Lhe peço que cuide desse sujeito e o faça ficar bem. Quando esse sujeito não é
manejável por Mim, quando há uma pessoa difícil e não é possível Eu lidar com ela, então Ele faz o trabalho. Assim, hoje é muito
auspicioso porque Ele nasceu hoje. Em segundo lugar, hoje é Panchami (o Quinto Dia). Este Panchami é reconhecido porque
neste dia nós usamos uma roupa, seja o que for que vestimos hoje é para que nosso corpo esteja devidamente coberto. O
sentimento de vergonha e castidade que nosso corpo tem é por causa Dele. Lajja Rupena Samstitha. Então, se vocês têm algum
senso de castidade e vergonha, é por causa Dele. Isso os beneficiará imensamente. Vocês não podem se sentir felizes até que
venerem Shri Ganesha. Ao venerar Shri Ganesha, a alegria de vocês aumenta, Vocês se tornam alegres, porque Ele é a
personificação da alegria (anand swarupa). Por causa disso, nós temos as duas coisas hoje: Seu aniversário e Sua ajuda. Nós
recebemos Sua ajuda em qualquer trabalho que fazemos. Esse é o nosso caminho. Mas não vemos o que temos de fazer para
despertá-Lo. Nossa atenção não vai nessa direção. Nós não sentimos que devemos nos tornar como Ele, que devemos ter um
estado no qual Shri Ganesha é despertado dentro de nós, através do qual nós nunca podemos nos aventurar no caminho errado.
Aqueles que estão enraizados em Ganesha são especiais, eles desprezam todas as coisas erradas neste mundo… e não fazem
nada de errado, porque Shri Ganesha os impede. Eles não conseguem desfrutar nenhuma atividade errada. Esta é a grande
bênção de Shri Ganesha: vocês entraram em uma vida tão alegre. Então hoje em Sua cerimônia, você cantam Seu louvor e
glória, de modo que Ele possa ficar satisfeito. Minhas bênçãos eternas a todos vocês.

2008-0323, Puja de Páscoa
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Puja de Páscoa, Nagpu, Índia, 23.03.2008 Eu nunca esperei que todos vocês estivem aqui presentes no Puja. Eu não sei como
todos vocês deram um jeito de vir. De qualquer forma, hoje é um dia muito importante para todos nós, porque vocês sabem
como Cristo morreu. Ele foi crucificado. Ele foi colocado em uma cruz e depois Ele morreu. Foi maravilhosa a forma como Ele
falou sobre vocês. Ele pediu que Deus perdoasse. O que temos de aprender a partir de Sua vida... é a forma como Ele sabia
perdoar, todos nós. Nós também temos de perdoar as pessoas. Parece ser muito difícil para as pessoas perdoarem. E se elas
estão com raiva, elas ficam com raiva, elas não conseguem perdoar. Então vocês não são mais Sahaja Yogis. Os Sahaja Yogis
devem perdoar. É muito importante, porque este é o poder que vocês obtiveram de Cristo: perdoar. Os seres humanos cometem
erros, isso é uma parte da vida deles. Mas ao mesmo tempo, como Sahaja Yogis, vocês têm de lembrar que vocês têm de
perdoar. Isso é muito mais importante do que ficar com raiva. Assim, é para perdoar as pessoas por fazerem algo errado, de
acordo com vocês ou de acordo com Deus, vocês têm de perdoar. E vocês ficarão surpresos ao ver que... o perdão é uma
qualidade gratificante tão maravilhosa. Se você puder perdoar as pessoas, você se tornará extremamente puro, porque a sujeira
da raiva que está dentro de nós se extingue. Assim, perdoar é a maior bênção que os seres humanos têm. Mesmo Cristo disse a
mesma coisa: "Perdoe-os porque eles não sabem o que estão fazendo." Então, se Cristo teve de dizer isso, e quanto a vocês?
Nós somos seres humanos comuns e se cometemos erros, as pessoas podem ficar com raiva e aborrecidas com vocês, mas a
melhor coisa para vocês é perdoar. Perdoem por fazerem alguma coisa que não deveria ter sido feita. Esta era a maior
qualidade de Cristo: Ele sabia como perdoar. E Ele perdoou as pessoas que tinham cometido erros horríveis. Ainda assim, Ele as
perdoou porque Ele as amava. E é assim que vocês também devem perdoar. Hoje é um dia especial para isso, o dia especial
para o perdão. E é por isso que Eu digo que seja o que for que talvez vocês pensem, é maravilhoso que tenhamos um encontro,
porque Eu não quero perder o momento. O perdão vem através de pessoas que são muito generosas, que têm bom coração.
Vocês sabem, todo mundo comete erros... e portanto nós também podemos cometer erros. Mas isso significa que nós temos o
direito de perdoar... e sermos compassivos para perdoar. Se vocês não têm isso, então vocês não são Sahaja Yogis. Vocês
devem aprender a perdoar... e perdoar sem nenhum comentário por trás disso. Hoje é um dia muito especial, porque isso foi o
que Cristo fez. Ele foi uma das mais poderosas Divindades... ou Deuses, podemos dizer, o mais poderoso. Ele podia fazer
qualquer coisa, Ele poderia aniquilá-los, todos eles, por mal comportamento. Mas o que Ele disse? Ele disse: "Eu perdoo", e Ele
pediu a Deus também para perdoar. Assim sejam quais forem os poderes de vocês, seja o que for que tenham alcançado em
sua vida, seja qual for a posição que estejam ocupando, mas vocês devem aprender o caminho para perdoar, do contrário vocês
estão afastados de Cristo. Vocês devem aprender a perdoar, essa é uma grande qualidade, se você puder perdoar, perdoar o
tempo todo. E é por isso que hoje Eu quis Me encontrar com todos vocês. Eu quis Me encontrar com todos vocês... e dizer-lhes
que hoje é um dia para perdoar. Isso não significa que vocês se sentem e pensem... em quantas pessoas vocês têm de perdoar.
Isso seria absurdo. Mas alguma coisa que assombra sua mente... e vocês pensam que todos vocês têm sido perturbados... e
têm sido incomodados. Então apenas pensem que... vocês não sabem quantos poderes vocês têm, e que vocês não
conseguem nem mesmo perdoar. Então vocês obtiveram todos esses poderes; o maior poder que vocês obtiveram é perdoar. E
hoje é o dia para perdoar, perdoar as pessoas que vocês acham que cometeram erros com vocês, ou foram grosseiras com
vocês. Por favor, tentem lembrar-se... de quantas pessoas vocês ainda estão com raiva. Simplesmente as perdoem, então
vocês as puniram. Se vocês as perdoarem a partir de seu coração, então vocês as puniram. Vocês lhes devolveram seja o que
for que elas queriam, que elas mereciam. Portanto, isto não é uma coisa muito difícil: perdoar, mas as pessoas acham que é
muito difícil perdoar, porque elas têm certas percepções grandiosas de si mesmas. Então eles pensam: como eles podem
perdoar? Eu não sei quais coisas aborrecem vocês, qualquer coisa pode aborrecê-los. Afinal de contas, todos vocês são almas
realizadas. Vocês obtiveram o seu segundo nascimento... e vocês são pessoas especiais, então vocês devem ter uma qualidade
especial. E a qualidade especial é perdoar. Perdoar, não continuar se lembrando das coisas... com as quais vocês deveriam
ficar zangados... e deveriam ficar aborrecidos, mas apenas se lembrem de quais coisas vocês têm de perdoar. Apenas
perdoem. Para quê? É uma coisa prática. A mais prática. Vamos supor que alguém Me dê um tapa, tudo bem. Se alguém Me der
um tapa, o que devo fazer? Eu devo lhe dar um tapa de volta? Não. Então Eu deveria perguntar para ele: "Por que você Me deu
um tapa?"? Não. Então Eu deveria pensar que ele deve ser um tolo estúpido... para agir assim? Mesmo isso não ajudará. Pelo
contrário, se você puder apenas perdoar, perdoe essa pessoa que fez algo errado. Para você, é importante que você perdoe,
porque não tem nenhum efeito. Uma vez que você perdoe, isso não terá nenhum efeito em você, em sua bondade, em sua

retidão. Mas Eu acho que os seres humanos acham difícil perdoar, normalmente, normalmente. Mas todos vocês são almas
realizadas, vocês não são somente seres humanos. É por isso que Eu estou lhes pedindo... que se lembrem que vocês têm um
poder de perdoar. Perdoar tudo mundo que o machuca, que o tortura, que o perturba. Até que ponto você pode ir? Apenas pense
em perdoar a pessoa e você ficará impressionado, ela mudará. Ela mudará e você também se alegrará. Isso é uma coisa difícil
para as pessoas compreenderem, mas apenas tentem. Apenas tentem o que Eu estou dizendo. Se alguém lhe fizer algum mal,
apenas perdoe essa pessoa e observe a reação, a reação nessa pessoa e em você mesmo. O que acontece? Mas se você quer
carregar o fardo... da raiva dele ou da estupidez dele, seja o que for, então você está desnecessariamente carregado com coisas
inúteis. Nós não devemos desperdiçar nossa energia julgando o que está errado, o que a pessoa fez e o que você deveria lhe
fazer, isso nós não devemos fazer. Apenas deixe-o em paz e apenas perdoe. Diga: "Eu perdoo". Observe Cristo. Uma Pessoa tão
poderosa, em Deus tão poderoso. E quando Ele foi crucificado, o modo como Ele pediu que eles fossem perdoados. Porque Ele
fez isso? Porque isso tem poder. Dizer "eu perdoo" é muito poderoso. Você não perde o seu poder, mas pelo contrário, você vai
mais alto em seu poder. Você vai mais alto em sua personalidade. Apenas perdoe. É simples assim. Dizer "eu perdoo",
exatamente assim. É desse modo que Eu faço, porque as pessoas têm seus próprios modos... e elas fazem o que quer que elas
queiram, mas Eu não fico zangada nesse ponto. E não fico aborrecida nesse ponto, nem fico preocupada. Eu apenas digo "Eu
perdoo", só isso. E vocês ficarão impressionados, dentro de Mim mesma, isso ajuda tanto, realmente é muito benéfico.
Portanto, essa é uma qualidade muito grande... para a qual hoje é um dia especial. Na cruz, Cristo disse: "Oh Deus, perdoe-os
porque eles não sabem o que estão fazendo." Na cruz, quando Ele estava morrendo, Ele disse isso, e o que nós temos de
aprender é perdoar, para o nosso bem, não para os outros. Isso nos ajuda. Se nós perdoarmos, isso nos ajudará muito dentro de
nós mesmos. Essa é a mensagem para hoje... e permanentemente, permanentemente. Sempre, se você ficar com raiva de
alguém, apenas diga "eu perdoo". Se você acha que alguém o está ferindo ou incomodando... ou torturando, como você atua
sobre isso? Apenas perdoe. Apenas perdoe. Essa é a única forma. É por isso que hoje é um dia muito importante para nós. Eu
estou tão feliz que alguns de nós estejam aqui... e que Eu possa lhes falar. Obrigada.

2008-0720, Guru Puja, How To Become A Guru
View online.
Guru Puja. Cabella Ligure (Italy), 20 July 2008. Hoje é um grande dia para todos os Sahaja Yogis, porque o Sahasrara abriu em
vocês, vocês puderam sentir a existência de Deus. Dizer que Deus existe não era suficiente. E dizer que não havia nenhum Deus
também era errado, muito errado... e as pessoas sofreram, aquelas que falaram assim. Somente depois de terem a Realização é
que vocês sabem... que Deus existe e as vibrações existem. É uma grande abertura por todo o mundo. Hoje Eu digo que... é por
isso que este é um dos dias mais importantes para vocês. Muitos de vocês sentiram a brisa fresca... em suas mãos e saindo do
seu cérebro. Alguns têm crescido na Sahaja Yoga, alguns não. Alguns ainda continuam com antigos bloqueios. Mas agora Eu
tenho de dizer... que muitos de vocês podem se tornar gurus, quer dizer, professores. E vocês devem atuar como professores.
Para atuar como professor, você deve conhecer a Sahaja Yoga, a teoria e a prática dela, exaustivamente bem. E então você
pode se tornar um guru. É muita responsabilidade, muita compreensão para um guru. Primeiro, vocês não devem ter nenhum
ego. Vocês não devem ter nenhum dos seus chakras bloqueados. Vocês devem estar totalmente limpos o tempo todo... e as
vibrações devem estar fluindo em ambas as mãos. Se elas estiverem se movendo em uma mão... e não na outra, você não pode
se tornar um guru. Portanto, você tem de ser um perfeito Sahaja Yogi, somente então você pode ser um guru. E tantos de vocês
podem ser, mas vocês têm de verificar primeiro: você é capaz de ser um guru ou não? Com humildade, vocês irão compreender.
Aqueles que pensam que podem ser gurus, deveriam tornar-se gurus, porque agora Eu não posso viajar de um lugar para outro.
E vocês têm de fazer o Meu trabalho: dar a Realização às pessoas. Mas você tem de ser capaz de dar a Realização em massa,
somente então você pode ser um guru. Se você puder dar a Realização em massa, então você pode ser um guru. Você pode
usar a Minha fotografia, mas a Realização... não deve acontecer a partir da fotografia, mas a partir de você, somente então você
pode ser um guru. Pode haver senhoras ou homens, ambos... podem se tornar gurus e expandir a Sahaja Yoga por toda parte.
Em toda a Minha atividade de viajar, Eu faltei ao Canadá... e Eu pediria a alguns de vocês que fossem ao Canadá, porque é um
lugar muito bonito. E nós temos muitos belos Sahaja Yogis lá. Vocês têm de fazer agora o Meu trabalho. Eu não poderei ir... a
todos os lugares, mas vocês têm de ir para outros países... e formar novos Sahaja Yogis. Vocês podem fazer isso. Para
começar, vocês podem usar Minha fotografia, mas posteriormente, vocês podem apenas colocar a fotografia lá, mas usem os
seus próprios poderes e dêem a Realização. Vocês podem fazê-lo, e é desse modo que nós podemos... expandir a Sahaja Yoga
por todo o mundo. Eu tenho feito tudo o que está ao Meu alcance até agora, mas não acho... que agora Eu posso viajar mais.
Assim, Eu estou lhes dizendo... que vocês têm de assumir a tarefa e fazer isso dar certo. Isso não significa que vocês Me
suprimam, não, de forma alguma. Eu estou lá com vocês. E em cada lugar que vocês trabalharem, coloquem Minha fotografia.
Mas a Realização, vocês têm de dar... e tentar dar a Realização em massa. Se isso não funcionar, então você deve saber que
você não é um guru. Se você puder dar a Realização em massa, somente então você é um guru, caso contrário você não é. Eu
disse que vocês podem usar Minha fotografia, mas vocês têm... de dar a Realização às pessoas. Esse é o sinal de um guru.
Então vocês realmente saberão quais são os diferentes centros... e quais são as coisas que estão faltando nas pessoas. Eu
tenho explicado muito claramente. Do mesmo modo, vocês perceberão que aqueles que vêm para a Realização... terão alguns
defeitos... e vocês descobrirão em quais chakras eles estão bloqueados. Vocês sabem como limpar esses chakras. Assim,
vocês irão dizer-lhes como limpar. Agora vocês adquiriram a maestria da Sahaja Yoga, então vocês devem saber o que deve ser
feito. Se vocês acham que vocês adquiriram maestria, se vocês acreditam que vocês adquiriram maestria, então vocês podem
tornar-se gurus. Mas antes de mais nada, você deve se certificar... e descobrir por si mesmo se você é um guru ou não. É sua
responsabilidade agora, dar a Realização às pessoas. E você pode dar se você tiver vibrações, assim como um guru. Ou as
senhoras também, elas são chamadas de gurui, não de gurus, mas de guruis. Mas elas podem ser chamadas de guru também.
E elas também podem fazer esse trabalho muito bem. Resolver os problemas das pessoas, não é difícil então. Uma vez que elas
tenham a Realização, seus problemas serão resolvidos. Esse é um grande poder que vocês obtiveram. Todos vocês devem
usá-lo. Em primeiro lugar, vocês podem praticar em grupo, se vocês quiserem. E mais tarde, vocês devem fazê-lo
individualmente. Vocês podem imaginar, todos vocês, se vocês se tornarem gurus, quantos Sahaja Yogis nós teremos por todo
o mundo? Tudo que você ensinar, você deve praticar. Quando uma pessoa bebe, ela não pode se tornar um guru. Uma pessoa
que flerta e tem uma vida devassa... não pode se tornar um guru. Assim, primeiro avalie a si mesmo: você é puro ou não? Se
houver quaisquer pessoas possuídas que... tentarem se tornar gurus, elas não podem. Honestamente, você deve ver por meio
da fotografia, se você está possuído, então você não pode ser guru. Portanto, agora, tornar-se um guru é primeiro criticar a si
mesmo, descobrir a si mesmo plenamente e então você pode se tornar um guru. Eu não quero dizer a ninguém lndividualmente,

mas vocês todos podem descobrir. Digamos, 4 ou 5 pessoas podem se reunir... e elas podem descobrir mutuamente... se elas
estão bem ou não, se há falha, se elas estão bloqueadas. Mas se elas disserem que vocês estão bem, então vocês podem... se
tornar gurus e vocês podem pregar a Sahaja Yoga. Essa é sua responsabilidade. É desse modo que a Sahaja Yoga irá crescer,
caso contrário, depois que Eu Me retirar... ou que Eu não for a nenhum lugar, então a Sahaja Yoga irá se arruinar. Assim, é para
vocês carregarem a tocha, a luz. É sua responsabilidade agora. Vocês obtiveram sua Realização. Eu nasci com a
responsabilidade. Eu nasci como toda a compreensão, E agora vocês também estão compreendendo a si mesmos. Não
condenem a si mesmos enquanto vocês iniciam a sua... própria realização, mas tenham cuidado: não se tornem egoístas.
Vocês têm de ser muito humildes, muito humildes com todo mundo. E coloquem isso em prática, porque se eles não são Almas
Realizadas, vocês não deveriam condená-los, mas dizer-lhes muito pacientemente... e de forma doce: “vocês não estão bem”.
Digam-lhes como meditar, como se aprimorar. Essa é agora uma responsabilidade muito grande. Na verdade, Eu tenho feito
esse trabalho... e vocês podem fazê-lo também. Assim, vocês todos têm de se tornar um guru. Este é o dia do Guru Purnima... e
Eu os abençôo para que todos vocês possam se tornar gurus. O que quer que vocês tenham obtido agora, não o desperdicem,
não o joguem fora, mas usem isso para o aperfeiçoamento das pessoas. Se vocês quiserem, no começo reúnam 4 ou 5
pessoas, depois vocês deveriam separar. Vocês têm de doar tempo para isso. Vocês obtiveram sua Realização, mas vocês têm
de dar a Realização, senão o seu estado não está bom, não está normal. Assim, hoje Eu quero lhes dizer... quais são as
qualidades necessárias a um guru. Antes de mais nada, ele deve ser uma pessoa desapegada. Isso não significa que vocês
abandonem sua família... ou qualquer coisa. Mas vocês devem ter uma atitude desapegada, de modo que qualquer pessoa de
sua família que cometer um erro, vocês deveriam afastar-se dele ou dela. Em segundo lugar, através da sua Realização, vocês
podem ver que... vocês podem espalhar a felicidade e remover os problemas deles. Vocês têm visto que o que quer que Eu
tenha feito, vocês podem fazê-lo. Vocês adquiriram poderes para fazê-lo, mas sem hipocrisia. Sem hipocrisia, senão vocês irão
estragar o nome da Sahaja Yoga. Assim, se vocês estão seguros de si mesmos, somente então vocês devem... se tornar gurus e
conduzir o trabalho da Sahaja Yoga. Eu acho que Eu lhes dei todas as Minhas bênçãos e todo o Meu apoio... de modo que,
agora assumam o controle e tornem-se gurus. Vocês podem também ter todos os pujas... e, então, vocês podem usar a
fotografia. Vocês têm visto como uma pessoa tem de realizar isso... e se alguém tem algum defeito ou alguns chakras estão
bloqueados, então vocês devem dizer àquela pessoa como corrigi-los. Por meio da fotografia é o melhor... e, muito
humildemente, vocês deveriam dizer-lhes o que... deve ser feito e vocês podem salvar todas as pessoas. Assim, agora Eu não
estou mais disponível nesse sentido. Eu tenho feito o melhor possível... e Eu acho que não poderei fazer isso novamente. Não é
a minha idade avançada, mas Eu quero dar-lhes... a completa liberdade para expandirem a Sahaja Yoga. Vocês a obtiveram
gratuitamente e vocês também têm de dá-la... às pessoas gratuitamente, não cobrar delas. Somente nos dias dos pujas,
tenham cuidado... de modo que não coloque a si mesmo no puja. Até que você esteja confirmado e tenha certeza de que...
formou pelo menos 100 Sahaja Yogis, bons Sahaja Yogis, então eles podem fazer o seu puja também, mas a melhor coisa é
esperar e observar. Não se envolvam na atividade de puja, até que vocês sejam..., até que vocês tenham formado mil pessoas
cada. Depois vocês têm o direito de ter um puja. Mas vocês podem ter um puja com a Minha fotografia... até que vocês estejam
completamente bem. Agora, ter confiança é a coisa principal. Não se condenem. Todos vocês são Almas Realizadas, mas
aqueles que podem achar... que podem se tornar gurus, podem se tornar e experimentar. Vocês têm de ter paciência com os
buscadores. Vocês não podem ficar com raiva e irritados. A menos e até que eles tentem aborrecê-los, vocês não devem perder
a calma. Vocês devem ficar tranqüilos. A maioria dos gurus são muito irascíveis ou foram antes. E é por isso que eles ficavam
muito ocupados com o humor deles, e eles não conseguiam produzir nada sensato, Eu acho. Eles nunca puderam dar a
Realização. Assim, Eu tenho de avisá-los: controlem seu temperamento. Observem a si mesmos. Se vocês ficam com raiva,
então vocês não podem se tornar um guru. O guru tem de ser uma pessoa amorosa, muito amorosa e compreensiva. Então
vocês têm de ser humildes, não ofender as pessoas, não gritar com as pessoas. Se elas se comportarem mal, vocês podem
pedir a elas que saiam, mas não gritem. Se vocês acham que alguém está se comportando mal, vocês podem pedir àquela
pessoa para sair. Mas vocês não precisam gritar ou ficar com raiva daquela pessoa. Assim esta é uma grande responsabilidade
agora. Vocês obtiveram a sua Realização e, então, 4 ou 5 de vocês... deveriam se reunir para formar um grupo da Sahaja Yoga,
dando a Realização às pessoas. Tentem. É claro que Minha fotografia estará lá. Mas, mesmo assim vocês devem tentar, tentar
compreender agora qual é a sua responsabilidade. Se uma posição é concedida, vocês têm sempre que manter... a
responsabilidade daquela posição. Do mesmo modo, se vocês se tornam um guru, vocês têm uma certa carga de
responsabilidade, de maneira que... o seu próprio comportamento deve ser bom, antes de mais nada. No começo, vocês não
podem dizer-lhes: “Não vá à igreja” ou “não faça isso, não faça aquilo”. Dêem a Realização para eles e depois vocês podem falar
com eles. No começo, vocês não deveriam dizer-lhes... ou eles irão simplesmente evitá-los. Aceitem-nos como eles são. No

começo, vocês não devem também curar as pessoas, se possível. Vocês podem usar Minha fotografia primeiramente, mas não
as curem. Mais tarde, se vocês estiverem confiantes, então 4 ou 5 juntos deveriam tratar aquela pessoa. Curar as pessoas não é
muito fácil e vocês podem se bloquear. Portanto, antes de atuar em alguém, devem dar um bandhan em si mesmos. O bandhan
é muito bom. Vocês devem, até mesmo quando vocês estão saindo, vocês devem dar um bandhan. Vocês deveriam também
fazer um bom discurso, se possível. Agora vocês sabem tantas coisas e vocês podem dizer a eles. É uma responsabilidade
muito grande. Agora, Eu tenho trabalhado desde 1970. E hoje, tantos anos Eu tenho trabalhado tão arduamente, mas Eu não
posso agora fazê-lo, Eu tenho de voltar e descansar um pouco... como todos têm dito e vocês também concordarão. Mas vocês
podem falar sobre Mim, se isso for necessário. Mas usem Minha fotografia. Toda vez que vocês tiverem um encontro, usem
Minha fotografia. Aqueles que pensam que podem ser líderes, assim como gurus, eles deveriam primeiro observar suas
próprias vibrações. Meditem com Minha fotografia e descubram. Vocês têm de ser absolutamente honestos de que vocês
estão... cem por cento bem e que não há nenhum bloqueio... e, depois, vocês podem se tornar um guru. Vocês têm de ser.
Primeiro, vocês podem conseguir duas pessoas, depois três. Eu comecei com cinco. Assim vocês podem imaginar como
alguém pode seguir com isso. Tentem em primeiro lugar com duas, três, cinco e mais. Vocês podem também anunciar, divulgar
em seguida. Se vocês deram a Realização às pessoas, digamos cerca de..., vocês deram a Realização para dez pessoas, vocês
podem começar... a sua própria organização ou o que quer que vocês chamem... e façam isso dar certo. Agora vocês têm o
poder. Vocês têm o direito. Mas vocês têm de ter um temperamento correto. No começo, vocês têm de ser muito pacientes e
gentis. Muito gentis. Então gradualmente, descobrirão que podem curar as pessoas. Vocês podem usar Minha fotografia para
curar, primeiramente, e mais tarde, vocês podem ver que vocês podem curar. Primeiramente, pelas vibrações, vocês verão quais
chakras... estão bloqueados, quais estão bem e quais estão em mau estado. E então, vocês devem corrigi-los. Se houver algo
errado, vocês devem corrigi-lo... e então, tornarem-se um guru. Não é só admitindo que: “eu sou um guru”, você se torna um
guru. Mas vocês têm de ter uma grande autoridade sobre si mesmos. Vocês têm de julgar a si mesmos. Antes de mais nada,
devem descobrir: vocês podem se tornar gurus? E depois vocês podem Me enviar seus relatórios. Ficarei muito feliz em saber
quantos vocês conseguiram neste momento. E é desse modo que a Sahaja Yoga se expandirá, sem dúvida. Ela não pode
permanecer nesse estágio porque Eu estou Me afastando. Mas porque agora vocês são muitos Sahaja Yogis, ela crescerá e
dará certo. Mas Eu acho que agora Eu não posso viajar e Eu estou voltando. Eu não poderei retornar novamente. Não é possível.
Portanto é melhor vocês trabalharem nisso por vocês mesmos. Vocês devem escrever para Mim se tiverem quaisquer
dificuldades, se alguém estiver bloqueado ou alguma coisa ou se tiverem problemas. Agora, Eu não acho que nenhum jornal irá
criticá-los. Eles têm feito isso a Mim, mas não a vocês. Todos vocês Me prometam que vocês tentarão se tornar gurus. Eu não
recebi nenhum dinheiro de vocês. Nada de vocês. Eu apenas desejo que vocês expandam a Sahaja Yoga. No começo, mesmo
nos pujas não recebam nenhum presente ou dinheiro. Vocês só podem receber um pouco de dinheiro deles, se tiverem
necessidade, para ter um salão ou um lugar amplo, mas isso deveria ser muito mais tarde. Antes de mais nada, tentem com
poucas pessoas. Isso irá progredir muito bem. Agora, outra coisa é o puja, você não deve permitir... que eles o façam a você,
primeiramente. Até que você tenha formado 300 Sahaja Yogis, você não pode pedir-lhes para fazer puja a você. Vocês podem
usar Minha fotografia para o puja, primeiramente. Mas, tomem muito cuidado, porque vocês têm poderes agora... e isso pode
mimar o seu ego. Talvez vocês comecem a pensar que vocês são maravilhosos. Não. Vocês têm de salvar o mundo. Todo o
Meu trabalho é esse e Eu pediria a vocês que escrevessem... para Mim na Índia, se houver qualquer dificuldade. Também
escrevam para Mim sobre como vocês estão expandindo a Sahaja Yoga, o que está acontecendo, Eu adoraria saber. Mas Eu
acho que vocês compreenderão que Eu preciso Me retirar agora. Eu não posso viajar. Se vocês tiverem quaisquer perguntas,
façam-nas para Mim. Aqueles que estão confiantes de que podem se tornar gurus, levantem as mãos. Oh, tantos. Apenas uma
mão, não as duas. Se alguém está ganhando dinheiro, vocês devem dizer-lhe para não fazer isso e também escrever para Mim.
Você não pode ganhar dinheiro, primeiramente, mas quando você tiver cerca de 3000 pessoas, você pode celebrar todos os dias
de veneração e venerar. Mas vocês devem formar pelo menos 3000 discípulos cada um, depois vocês podem pedir um puja. Há
algumas pessoas que não podem se tornar gurus, que estão bloqueadas e têm problemas. Se você tem problemas, não se torne
um guru, senão isso o afetará. Mas se você acha que está limpo e desobstruído, então você pode se tornar guru. Há alguma
pergunta? Eu estou abrindo um Centro para a Sahaja Yoga Internacional... e quando você tiver formado 300 Sahaja Yogis, você
pode pedir-lhes para fazerem puja e receber dinheiro. Antes disso, se você receber algum dinheiro, você pode enviá-lo para esse
Centro. Haveria cerca de onze membros nesse Centro... e Eu anunciarei isso. Se vocês tiverem quaisquer perguntas, façam-nas
para Mim agora. Das primeiras 300 pessoas, não aceitem nenhum dinheiro, exceto para o salão ou exceto para outras
despesas, mas não recebam nenhum dinheiro para vocês mesmos. Agora vocês podem levantar novamente suas mãos,
quantos gostariam de ser gurus? Que Deus os abençoe. Vocês têm alguma pergunta? Você pode receber dinheiro numa base

organizacional, para que você tenha um salão, alto-falante e todas essas coisas, mas você não deve recebê-lo para seu uso
individual. Você deve tomar muito cuidado. Até que você tenha 300 Sahaja Yogis. Você pode formar um grupo de cinco ou dez
pessoas... e começar o seu trabalho. Você se regozijará com isso. Qualquer pessoa que tiver qualquer problema, Me pergunte.
Eu tenho de ir ao Canadá, Eu não estive lá, mas Eu tentarei encontrar um tempo. Primeiro, agora Eu tenho de ir à Rússia e depois
posso ir ao Canadá. Vocês têm de trabalhar mais em seu país... do que fora, primeiramente, e depois vocês podem expandi-la
por toda parte. Novamente, vejamos quantos querem ser gurus. Oh! Que grande número! Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a
todos vocês.

